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ul. Bankowa 3e • Nowogard
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NIEPUBLICZNA SZKOŁA POLICEALNA

informacja i zapisy 
ul. Zielona 11,  tel. 91 39 26 691 

rozpoczęcie semestru 4 lutego 2012 r.  

• technik ekonomista          - 2 lata
• opiekun medyczny            - 1 rok
• opiekun osoby starszej     - 2 lata

www.zielona.mojaszkola.net

czesne w wysokości 100 zł/m-c
  (bez wpisowego i opłat za wakacje)

Ogłasza nabór na kierunki: 
NIEPUBLICZNA SZKOŁA POLICEALNA

HURTPOL Sp. z o.o. Spółka Komandytowa
Zatrudni PRACOWNIKA  

OCHRONY
Wymagane:
- prawo jazdy kat. B
- wykształcenie  średnie, 
- niekaralność,
- komunikatywność,
- mile widziany emeryt lub rencista.
CV i list motywacyjny pro-
simy kierować na adres:  
kadry@hurtpol.pl
HURTPOL: ul. Młynarska1A; 

72-200 Nowogard
tel.91 579-29-18 

Czyżby Goleniów bał się remontu naszego szpitala zdjęcie wykonane 02.01.2012

Zarobili ponad 100 tys. 
kosztem Nowogardu

Od 1 stycznia lekarska opieka nocna i świąteczna w Nowogardzie została przeniesiona ze szpitala do przy-
chodni Praxis przy ul. Dworcowej. Tak zdecydował dyrektor szpitala w Goleniowie będący dysponentem 
kontraktu na te usługi z NFZ. 

Będzie 
nowy 
parking 
i chodnik 

Demografia  
gminy Nowogard 
za 2011 rok

Jest nas 
mniej

Strażacy 
i klawisze 
protestują 

W Nowym Roku 
chciałbym być 
traktowany  
jak człowiek
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Byłeś świadkiem ciekawego wydarzenia?
Powiadom nas!

Dyżur reportera interwencyjnego całą dobę, siedem dni w tygodniu!

DZWOŃ lub wyślij sms:  515 145 383
Zapewniamy całkowitą anonimowość! 

Możesz również 
do nas napisać: 

e-mail:
dziennik@dzienniknowogardzki.pl 

lub poligraf@post.pl

21.12.2012 środa godziny 
nocne  -

 Zgłoszenie mężczyzny o 
uderzeniu w głowę nieustalo-
nym przedmiotem na ul. Ar-
mii Krajowej. W wyniku dzia-
łań policji sprawca został usta-
lony i zatrzymany. 

26.12 Poniedziałek 
17: 00 - Zgłoszenie mężczy-

zny o uszkodzeniu ciała przez 
rozcięcie łuku brwiowego w 
restauracji „Przystań” W wy-
niku przeprowadzonych dzia-
łań policjantów sprawca został 
ustalony i zatrzymany. 

31.12 Sobota 
Godz. 10: 45 - Zgłoszenie o 

kradzieży na stacji paliw HL 
kół 22,5 calowych wraz z opo-
nami. 

15:55 - Kradzież alkoholu w 
sklepie LIDL. Sprawca został 
zatrzymany i ukarany manda-
tem karnym w wysokości 400 
zł. 

17:10 - Zatrzymanie męż-
czyzny na ul. Piłsudskiego, 
który dokonał kradzieży tor-
by szmacianej z 1 słoikiem  bi-
gosu poprzez wyrwanie z rąk 

idącej kobiety. W wyniku zda-
rzenia kobieta przewróciła się i 
doznała urazu biodra i ręki po 
czym została odwieziona do 
szpitala. 

31.12 na 01.01.2012 sobota, 
niedziela -  Nowy Rok 

01:35 - Mieszkańcy miejsco-
wości Szczytniki podjęli po-
szukiwania osoby częściowo 
upośledzonej, która wcześniej 
poinformowała telefoniczne 
sołtysa wsi, że się zgubiła. W 
przeprowadzonej akcji poszu-
kiwawczej przez mieszkańców 
wsi, osobę udało się odnaleźć. 

z 30.12 na 01.01.2012 
Godz. 03.10 -Zgłoszenie o 

zakłóceniu ciszy nocnej przez 
mieszkańców z bloku na ul. 
700 Lecia. 

03:35 - Zawiadomienie o za-
kłócaniu ciszy nocnej przez 
mieszkańców z bloku miesz-
kalnego na osiedlu Gryfitów.  

03:40 - Zgłoszenie o zakłóca-
niu ciszy nocnej przez miesz-
kańców z bloku mieszkalnego 
na ul. Zamkowej.  

J.B.

Rzucę palenie....
Nowy rok, to również  dla wielu osób okazja do sformułowania różnych życio-
wych  postanowień. Co  szczególnego w Nowym Roku  zakładają sobie miesz-
kańcy  Nowogardu? 

Adam Paradowski – Moim, takim ważnym postanowieniem 
będzie zerwanie z paleniem papierosów, a kolejnymi, to sprzeda-
nie domu i zadbanie o własne zdrowie, które jest najważniejsze. 
Co do rodziny, to nie mam szczególnych postanowień, ale chciał-
bym, by moi  synowie byli zdrowi i radzili sobie tak, jak dotych-
czas, bo każdy z nich ma już swoją rodzinę. Wszystkim mieszkań-
com życzę wszystkiego dobrego, a w szczególności zdrowia. 

Piotr Kiernowicz - Kolejny rok 2012 rozpoczął się w miarę 
dobrze. Co do postanowień, to bardzo chciałbym przestać palić 
papierosy. Co do spraw zawodowych, to nie narzekam, pracuję 
w Niemczech, bo w Polsce niestety nie widzę dla siebie i mojej 
rodziny perspektyw. Wkrótce zamierzam  na stałe osiedlić się w 
Niemczech. Sylwestra spędziłem na przyjęciu prywatnym i to bez 
spożywania alkoholu. Życzę wszystkim samej serdeczności, opty-
mizmu na przyszłość niezależnie czy mieszkają za granicą czy w 
Polsce. 

Sebastian Prymas -To będzie dla mnie trudny rok, ponieważ  
zbliża się matura. Nowy Rok spędziłem w domu, a postanowień 
na tą chwilę, wielu nie mam. W tym  roku zdaję maturę i to na 
pewno będzie moim postanowieniem, by ją zdać jak najlepiej. 
Egzaminy będę zdawał z następujących przedmiotów: język pol-
ski, matematyka i język angielki - wymagają one pilnej nauki, ale 
wierzę, że będzie dobrze. A później - chcę znaleźć sobie jakąś po-
rządną pracę, a za rok zdać jeszcze na studia. Ale póki co, to już 
wkrótce studniówka i do niej chcę się już troszeczkę  przygotować. 
Kończąc życzę wszystkim Szczęśliwego Nowego Roku. 

Władysław Pietrzak - Cóż ,nie są one optymistyczne, ze  wzglę-
du na obecną sytuację w kraju, której skutki już odczuliśmy od 
Nowego Roku, poprzez podwyżki i zamieszanie z lekami i recep-
tami . Mam wielodzietną rodzinę, którą muszę jakoś wyżywić i 
zadbać o jej byt ,jak pan widzi ciężko pracując. Kolejne cele, to 
remont mieszkania, ale na to potrzebne są pieniążki. Ale, taką 
najważniejszą sprawą na ten rok ,to jest zadbanie o  zdrowie  i  
pomoc moim dzieciom, by jak najlepiej się wykształciły. Wszyst-
kim życzę szczęścia, zdrowia, pomyślności i takiej ludzkiej nor-
malności. 

Wysłuchał: Jarek Bzowy 

Pomóżmy sobie 
• Rodzina w potrzebie poszukuje lodówki i mebli kuchen-

nych. Kontakt 605-345-362.
• Oddam używaną sprawną  drukarkę HP bez tuszu, infor-

macje tel. 913 922 165. 
• Oddam nieodpłatnie sprawny telewizor  THOMSON  tel. 

kontaktowy 603 309 924 / 913921230.
• Oddam tapczan wypoczynkowy Tel. kontaktowy 504 781-

789 lub 726 515-149. 
• Pilnie potrzebuję pralkę  automatyczną używaną  i kuchen-

kę gazową. Proszę bardo o pomoc za którą będę wdzięczna 
nr kontaktowy 510936951.
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EntEr  II 
laptop

 sErwIs - komIs

naprawiamy, 
sprzedajemy,

kupujemy laptopy
na ul. Wyszyńskiego 7/3

budynek Straży Pożarnej

tEl. 795 648 748

OPAŁ
węgiel, koks, miał, 

drewno – kominkowe,
 podpałka, brykiet – węglowy, 

torfowy, drzewny
(towar luzem i workowany)

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

sprzedaż ratalna

PPUH „EDBA” 
Nowogard • ul. Nadtorowa 12

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

Sprzedam dom  
jednorodzinny  

w Płotach
tel. 91 38 53 018

Kancelaria Prawna
nawet 

trudne sprawy
601 949 077

Od 1 stycznia lekarska opieka nocna i świąteczna w Nowogardzie została przeniesiona ze szpitala do przychodni Praxis przy ul. Dwor-
cowej. Tak zdecydował dyrektor szpitala w Goleniowie będący dysponentem kontraktu na te usługi z NFZ. 

Zarobili ponad 100 tys. kosztem Nowogardu 

Przypomnijmy, że w mar-
cu ubiegłego roku, w związku 
z nową regulacją zakładają-
cą, że nocna i świąteczna opie-
ka będzie realizowana tylko w 
jednym punkcie przypadają-
cym na 50 tys. pacjentów szpi-
tal goleniowski, jako jedyny w 
powiecie otrzymał właściwy 
kontrakt z NFZ. Wysiłki dy-
rekcji szpitala nowogardzkiego 
spowodowały, że w związku z 
oczywistym dobrem pacjen-
tów kontrakt ten częściowo za-
czął być realizowany również 
przez POZ działający przy 
szpitalu w Nowogardzie. 

Pierwsza próba zerwania 
tej umowy miała miejsce dwa 
miesiące temu. Wtedy to pod-
wykonawcą szpitala w Gole-
niowie w zakresie świątecznej 
opieki lekarskiej miała się stać 
przychodnia Praxis 2 w Nowo-
gardzie przy ul.3 Maja. Jednak 
interwencja radnych powiato-
wych z Nowogardu spowodo-
wała, że dyrektor goleniow-
skiego szpitala musiał się wy-
cofać z tego zamiaru w związ-
ku z podjętym na tę okolicz-
ność stanowiskiem Rady Po-
wiatu. 

Temat wrócił tuż po świę-
tach, gdy z ogłoszenia za-
mieszczonego w naszej gazecie 
na zlecenie dyrekcji goleniow-

skiego szpitala, pacjenci i dy-
rektor Kazimierz Lembas do-
wiedzieli się o tym, że tym ra-
zem usługa ta będzie realizo-
wana przez przychodnię Pra-
xis przy ul. Dworcowej. 

O całej sprawie dowiedzia-
łem się z państwa gazety.  Pró-
bowałem  dzwonić do dyrekto-
ra goleniowskiego szpitala w tej 
sprawie – bez skutku. Do dzi-
siaj nikt się ze mną nie skon-
taktował, ani nie wyjaśnił, dla-
czego nie przedłużono na nowy 
rok umowy z naszym szpitalem 
na nocną opiekę – powiedział 
nam wczoraj dyrektor Lembas. 

Prawdą jest, że umowa z no-
wogardzkim szpitalem formal-
nie kończyła się z dniem 31 
grudnia.  Lembas nie spodzie-
wał się jednak, że nie będzie 
ona przedłużona, ponieważ 
otrzymał wcześniej taką obiet-
nicę, zarówno od dyrekcji go-
leniowskiej placówki medycz-
nej, jak i władz powiatu. 

Zdaniem wicestarosty po-
wiatu goleniowskiego, dyrek-
tor szpitala goleniowskiego 
podjął taką decyzję, bo tak na-
kazywała mu kalkulacja eko-
nomiczna. 

Z informacji, jakie zarząd 
powiatu uzyskał od dyrektora 
goleniowskiego szpitala wyni-
ka, że nowa umowa podpisana 

z przychodnią Praxis przy ul. 
Dworcowej przyniesie  100 tys. 
zł oszczędności – mówi Tomasz 
Kulinicz. 

Skąd nagle pojawiła się taka 
kwota? Sam Dyrektor szpitala 
w Goleniowie, Dariusz Guziak 
odpowiadał  redakcji wymija-
jąco. Tak wynika z moich kal-
kulacji – stwierdził krótko. 

Ciekawe to kalkulacje...Nie z 
kalkulacji, ale z logiki wynika, 
że jeśli nawet szpital w Gole-
niowie zarobi te ponad 100 tys. 
zł., to tylko w ten sposób, że 
nie trafią one do nowogardz-
kich placówek zdrowia. Kon-
trakt z NFZ jest w tym zakre-
sie sztywny i zapewne, to jest 

jedyne i główne wyjaśnienie 
odebrania szpitalowi w No-
wogardzie usługi świadczenia 
nocnej i świątecznej opieki le-
karskiej. 

K. Lembas na razie nie pla-
nuje żadnych działań zmie-
rzających do odzyskania usłu-
gi, choć jego zdaniem, to wła-
śnie przychodnia przyszpital-
na była najbezpieczniejszym (z 
powodu dostępnego oprzyrzą-
dowania medycznego) dla pa-
cjentów miejscem do jej reali-
zacji. 

Nie jest też prawdziwa we-
dług Lembasa, wyrażona dla 
DN przez Kulinicza opinia sta-
rostwa, że jest normą, iż tego 

typu usługi są prowadzone nie 
tylko przez przychodnie przy-
szpitalne. 

W Szczecinie nocna i świą-
teczna opieka usytuowana jest 
tylko przy dużych ośrodkach 
medycznych. Oprócz osprzęto-
wienia medycznego ważna jest 
bowiem możliwość szybkiego 
transportu pacjenta w razie ta-
kiej potrzeby – dodaje Lembas. 

Czy z nowej regulacji zado-
woleni będą nowogardzcy pa-
cjenci? Czas pokaże, a całą 
sprawę będziemy stale moni-
torować. 

MS, sm

W Goleniowie od Lembasa nie odbierają....

Od 1 stycznia opieka nocna i świąteczna dostępna jest w przychodni przy ul. Dworcowej
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W Nowym Roku chciałbym 
być traktowany jak człowiek

W trakcie minionych już świąt życzy-
liśmy sobie, na nadchodzący rok, obfi-
cie różnych dobrych rzeczy, zwłaszcza - 
zdrowia, spełnienia pragnień, wszelkiej 
pomyślności, pieniędzy, miłości, przyjaź-
ni i ogólnie sukcesów. Nie spotkałem się 
jednak do tej pory, aby ktoś życzył sobie, 
aby przede wszystkim traktowano go 
jak człowieka. Prawdopodobnie wszyst-
kie wymienione na początku życzenia 

zakładają, że ich podmiotem jest właśnie istota zwana człowie-
kiem, ale sformułowanie właśnie tak życzeń „traktujcie mnie jak 
człowieka” wydaje się w dzisiejszych czasach  zupełnie na miej-
scu. Co chwilę bowiem okazuje się, że „urzeczowienie”  każde-
go z nas w życiu publicznym, osiągnęło stopień sprowadzający 
stan relacji międzyludzkich do poziomu właściwego dla targowi-
ska niewolników. Na tym targowisku niewolnikiem jest tzw. sza-
ry obywatel w języku ekonomii określany ładnie - konsumentem. 
Przykładów na to nie brakuje. Rozważmy chociażby te najbar-
dziej typowe. Jeden dotyczy obszaru aktywności ludzkiej reali-
zowanej poprzez Internet i tzw. serwisy społecznościowe. Wielu 
użytkowników tych portali odsłania tam kulisy swojej prywatno-
ści i to nie przede wszystkim takiej polegającej na ujawnieniu na-
zwiska czy adresu, ale zwłaszcza na prezentacji swoich upodo-
bań, poglądów, ocen, znajomości itp. Wielu traktuje to miejsce 
– Internet – i kontakty tam rozwijane, jako swoiste zastępstwo 
relacji realnych z innymi ludźmi, angażując w to szczerze rów-
nież osobistą uczuciowość, innymi słowy - publicznie przyjaźniąc 
się i dyskutując z innymi. To doskonała okazja dla tych, którzy 
traktują nas tylko jako towar. A że traktują niech świadczą np. 
cytaty z folderu reklamującego szkolenia o tym, jak używać ser-
wisów społecznościowych do sprzedaży czy może bardziej pre-
cyzyjne, jak używać nas użytkowników tych serwisów do postę-
powania zgodnie z celami manipulantów. Dla nich taki portal to 
„wtyczka społecznościowa”, przy pomocy której można „sprytnie 
kusić i wpływać na psychologię zakupową za pomocą połącze-
nia mikroblogów video oraz innych mediów społecznościowych”. 
W ten sposób można „w praktyce wykorzystać kanał społeczno-
ściowy do dyskretnej sprzedaży swoich produktów z wykorzysta-
niem marketingu szeptanego”. Aby to osiągnąć firma nauczy, jak 
„przygotować kompletną informację… aby przemycała pożąda-
ne wartości (czytaj towar)”. Zapewne szczytem tej umiejętności 
będzie – realizowane już powszechnie od pewnego czasu - uda-
wanie na tych portalach zachwyconych klientów, rzekomych na-
bywców rzeczonego towaru. Gdzie tu więc Ja - jako człowiek my-
ślący i wybierający  (homo-sapiens),  któremu można i nawet na-
leży dostarczyć  dobry towar i  rzetelną informację? Mnie tu nie 
ma - pozostaje bezwolna istota (niewolnik), która ma reagować 
na proste polecenia Pana, zakodowane dla niepoznaki. Innym 
typowym doświadczeniem jest dość powszechne wrażenie odno-
szone przez osoby powyżej pewnego wieku korzystające z usług 
zdrowotnych w publicznej służbie zdrowia, że „nie opłaca się już 
ich leczyć”.  Oczywiście zgodnie ze szkołą ukrywania faktycznych 
zamiarów, nikt tego głośno, a tym bardziej oficjalnie nie powie  
(oczywiście  ta sytuacja nie zmienia faktu szlachetnego oddania 
wielu, a nawet większości pracowników służby zdrowia swojej 
pracy i powołaniu). Ale ludzie - pacjenci  mimo, że traktuje się 
ich, jak nie przymierzając rzecz w istocie ludźmi pozostają i swój 
rozum mają. O manipulacjach nami przez świat polityki już nie 
wspomnę, prawdziwy „karnawał” tej manipulacji trwa okrągły 
rok. Manipulanci to ci, którzy na tym targu niewolników z jakie-
go czynią współczesny świat, odkrywają rolę Panów - ale zapo-
minają, że niewolnicy jak historia uczy, co pewien czas się buntu-
ją i wtedy los Panów jest nie do pozazdroszczenia.   

Życzyłbym więc sobie, abym był wreszcie traktowany jak czło-
wiek bo, że nim jestem - jako Boże stworzenie - żadnej wątpli-
wości nie mam. A tym, którzy traktują Mnie jak rzecz, życzyłbym 
opamiętania, bo w ten sposób nie tylko mnie jak rzecz traktują, 
ale i samych siebie, bo przecież są  z tego samego co ja gatunku, 
są ludźmi.    

Marek Słomski                   

Noc sylwestrowa minęła spokojnie – tak przynajmniej wynika z informacji prze-
kazanych od służb mundurowych i ratowniczych. Wszystko wskazuje na to, że 
poskutkowały nasze apele nawołujące do rozważnej zabawy. 

Spokojny sylwester

Straż pożarna nie odnotowa-
ła żadnych poważniejszych in-
terwencji. 

W dniu 31 grudnia przyjęli-
śmy tylko zawiadomienie o pło-
nącym śmietniku przy ul. Rze-
szowskiego. Natomiast 1 stycz-
nia, nie odnotowaliśmy żad-
nych sygnałów alarmowych – 
informuje dowódca Jednost-
ki Ratowniczo-Gaśniczej Pań-
stwowej Straży Pożarnej w No-
wogardzie, Andrzej Husarz. 

Również pogotowie ratun-
kowe nie miało zbyt wielu te-
lefonów. 

Interweniowaliśmy zaledwie 
kilka razy, w tym raz na Placu 
Wolności. Noc minęła spokojnie 
– mówi Andrzej Więcek, szef 

nowogardzkiego pogotowia. 
Trochę więcej pracy mie-

li za to funkcjonariusze komi-
sariatu policji w Nowogardzie. 
Miasto patrolowały trzy ozna-
kowane  radiowozy. Odnoto-
wano kilkanaście zdarzeń, w 
tym niegroźne pobicia i uszko-
dzenia ciała. Policja interwe-
niowała także dwukrotnie z 
powodu zakłócenia ciszy noc-
nej.  Zatrzymano jednego kie-
rowcę, który prowadził pojazd 
po spożyciu alkoholu. Doszło 
także do jednego włamania z 
kradzieżą. Przy ul. Mickiewi-
cza, grupa nieletnich skradła 
znicze z komórki. Kilka inter-
wencji o charakterze sylwe-
strowym odnotowano także na 

terenie pobliskich wsi m.in. w 
Kulicach, gdzie jeden z uczest-
ników zabawy noworocznej 
został uderzony butelką.  

Mimo to policja twierdzi, że 
miniona noc sylwestrowa na-
leżała do najspokojniejszych 
od lat. 

Najważniejsze, że nie było 
żadnych wypadków drogowych. 
Nikomu też nic poważnego się 
nie stało. Oprócz kilku inter-
wencji zarówno 31 grudnia, jak 
i 1 stycznia w naszej ocenie mi-
nął bardzo spokojnie – podsu-
mowuje Mariusz Nowak, za-
stępca komendanta policji w 
Nowogardzie. 

MS

Okiem radnego

Próba podsumowania roku

Rok 2011, to rok rozpoczy-
nający drugą dekadę XXI wie-
ku, zatem pierwsze uczucie, 
którego doznałem podejmu-
jąc próbę jego podsumowania, 
to uczucie ogromnej odpowie-
dzialności za sformułowania. 
No, ale…  Dla mnie osobiście, 
i jako radnego, był to trudny 
rok, jednak cały czas pozwala-
jący dostrzegać (choć często z 
wysiłkiem) światełko w tune-
lu. Najważniejszym (jak sądzę) 
spostrzeżeniem jest stopniowo 
nasilający się proces wybudza-

nia się społeczeństwa z jakie-
goś hipnotycznego – że tak to 
określę – snu!  Mam narasta-
jące uczucie pewności, że tzw. 
hipnotyzerom coraz trudniej 
utrzymać ludzi w stanie uśpie-
nia, podsycanego przez media 
sloganami typu: jestem tego 
warta. Że coraz częściej poja-
wia się refleksja, czy to nie jest 
czcze mamienie? Czy jestem 
(jako jednostka, ale przecież 
tworząca społeczność) właści-
wie doceniana?  Jako pasjo-
natowi działającemu na niwie 
kultury, którego doświadczenie 
zawodowe i społeczne rozwi-
nęło się w trakcie pracy na sta-
nowisku nauczyciela muzyki, 
zawsze było jasne, że to kultu-
ra jest „Kołem zamachowym” 
gospodarki, a nie odwrotnie! 

Że z takim przekonaniem dość 
trudno żyć w dzisiejszej dobie 
– to jeszcze oczywistość. Jed-
nak nie wszyscy dali się uśpić, 
niektórzy mieli odwagę zade-
monstrować, że nawet nie będą 
udawać śpiących. Dzięki takim 
jednostkom zdołaliśmy przed-
stawić nowogardzkiej publicz-
ności kilka widowisk i koncer-
tów muzycznych. Dzięki wspa-
niałej nowogardzkiej społecz-
ności sala widowiskowa NDK 
często wprost pęka w szwach. 
Zatem tylko kwestią czasu jest 
chwila, gdy na kolejnej prezen-
tacji będzie komplet radnych. 
Tak, tak! Mam odwagę ogłosić 
się OPTYMISTĄ, i życzę tego 
wszystkim mieszkańcom na-
szej gminy! 

Lech Jurek
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Jeszcze w tym roku przy ul. Bankowej ma powstać nowy parking i chodnik. Inwestycję wykonają wspólnie Spółdzielnia Mieszkaniowa 
„Gardno” i Gmina Nowogard. Będzie to następny po ulicy Żeromskiego wykonywany parking.

Będzie nowy parking i chodnik 
Plany związane z moderni-

zacją dzikiego parkingu pod 
skarpą snuto przez kilka lat.  
Teren ten należy do Spółdziel-
ni Mieszkaniowej, która stała 
na stanowisku, że inwestycja 
winna być wykonana z udzia-
łem Gminy. Z ogólno dostęp-
nego parkingu korzystają bo-
wiem nie tylko lokatorzy po-
bliskiego bloku. 

Konkretne propozycje poja-
wiły się kilka miesięcy temu. 
Gardno zaproponowało, że 
może sfinansować wykona-
nie projektu i kosztorysu in-
westorskiego. W zamian za 
to oczekuje, że koszty związa-
ne z budową nowego parkin-
gu i chodnika pokryje Gmina. 
Tak też się stanie. Projekt bu-
dowy zgodnie z obietnicą tra-
fił już do Urzędu Miejskiego. 
Rada Miejska zarezerwowała 

także w budżecie na rok 2012, 
105 tys. zł na wykonanie inwe-
stycji. 

Jak poinformował nas wi-
ceburmistrz Damian Simiń-
ski, przetarg na modernizację 
parkingu będzie ogłoszony na 
przełomie kwietnia i maja, a 
roboty mają być zakończone 
do końca roku. 

Jak będzie wyglądał nowy 
parking? 

Dzięki inwestycji powsta-
nie ok. 20 miejsc postojowych 
dla samochodów. Rozjeżdżany 
notorycznie przez auta chod-
nik, zostanie przesunięty pod 
samą skarpę. Wiadomo też, 
że z krajobrazu znikną dwa 
punkty handlowe znajdujące 
się koło przystanku autobuso-
wego. 

MS

ul. Bankowa teraz... ...i po modernizacji

A tutaj parking już prawie gotowy ul. Żeromskiego

chodnik

skarpa

blok mieszkalny

NOWY PARKING

REDAKCJA  
DZIENNIKA NOWOGARDZKIEGO 

Szanowny Panie Redaktorze, w imieniu mieszkańców ul. Ks. Józefa Poniatowskiego 
oraz ulic do niej przyległych, zwracamy się o pomoc i interwencję na łamach Dziennika 
Nowogardzkiego w sprawie pieszego najbliższego przejścia z ul. Poniatowskiego do sklepu 
Biedronka. Przejście owe w prawdzie już nie czynne bo zastąpione zostało płytami betono-
wymi przez pracowników Spółdzielni Mieszkaniowej, było najbardziej dogodnym i bezpiecz-
nym przejściem do Biedronki, szczególnie zaś dla ludzi starszych, schorowanych, i jak wiado-
mo niezamożnych. Wiemy również że'do Biedronki są dwa dojścia, jedno ulicą Żeromskiego 
a drugie wokół bloków Spółdzielni ale są to trasy dość jak dla ludzi starszych, kiedy to zlikwi-

@    Ludzie listy piszą  @ 
dowane przejście dzieliło ulicę Poniatowskiego od Biedronki 
o około 70 m.

Chciałem również nadmienić iż w październiku tego roku 
wysłane zostało pismo do Pana Burmistrza w imieniu miesz-
kańców w tej samej sprawie ale jak widać bez efektu.

Wiemy że, sprawa jest trudna i dość skomplikowana bo do-
tyczy Prezesa Spółdzielni, Burmistrza no i konkurencji po-
bliskich sieci sklepów ale czy ktoś pomyślał o wspomnianych

starszych i schorowanych ludziach ?
Liczymy że ten krótki, choć bardzo ważnej wagi artykuł 

zrobi wrażenie i pomoże w rozwiązaniu problemu.
Czytelnicy i zarazem zainteresowani 

mieszkańcy DZIĘKUJEMY
 
PS. Dedykujemy list władzom i zainteresowanym zarząd-

com. red.
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Nowogardzcy strażacy przyłączyli się do ogólnopolskiej akcji protestacyjnej zorganizowanej przez Związki Zawodowe Strażaków, w 
tym „Solidarność”.  Ich protest wywołało planowane przez rząd zwiększenie o 300 zł pensji żołnierzy i policjantów, przy „zamrożeniu” 
wynagrodzeń innych służb mundurowych. 

Strażacy i klawisze protestują 
Strajk ma jak na razie ła-

godną formę. W Nowogardzie 
oflagowano jedynie jednostkę 
straży pożarnej znajdującą się 
przy ul. Kard. Wyszyńskiego. 
Strażacy pracują jednak nor-
malnie. 

Strajk nie wpływa  na funk-
cjonowanie naszych jednostek 
– potwierdza rzecznik praso-
wy komendanta powiatowego 
straży pożarnej w Goleniowie, 
Arkadiusz Skrzypczak. Rzecz-
nik nie chciał szerzej komento-
wać sytuacji podkreślając, że w 
akcji uczestniczą tylko strażacy 
zrzeszeni w związkach zawo-
dowych. Szefem  „Solidarno-
ści” strażaków w powiecie go-
leniowskim jest Artur Baczyń-
ski. Niestety z nim również nie 
udało nam się wczoraj skon-
taktować. W tym dniu nie był 
na służbie. 

Do akcji protestacyjnej przy-
łączyły się również związki za-
wodowe funkcjonariuszy służ-
by więziennej. Jak poinformo-
wał nas rzecznik prasowy ZK 
w Nowogardzie, ze strażakami 
solidaryzują się jednak wszy-
scy funkcjonariusze SW, nie 

tylko zrzeszeni w związkach. 
Nasi pracownicy od 2008 

roku nie otrzymali żadnych 
podwyżek. Odnosimy wrażenie, 
że od lat jesteśmy traktowani po 
macoszemu przez kolejne rządy 
– mówi Artur Bojanowicz. 

Swoją drogą pojawia się py-
tanie, co by było, gdyby straż-
nicy więzienni zastrajkowali 
czynnie? 

Zgodnie z komunikatem 
Przewodniczącego Krajowej 
Sekcji Pożarnictwa NSZZ ”So-
lidarność” w dniu 5 stycznia o  
godz. 12.00 na czas jednej mi-
nuty uruchomione zostaną sy-
gnały świetlne i dźwiękowe na 
wszystkich pojazdach w służ-
bach. Jeśli to nie pomoże w dniu 
10 stycznia przeprowadzony 
ma zostać ostrzegawczy protest 
włoski na dwóch przejściach 
granicznych lądowych i jed-
nym powietrznym (lotnisko). 
Przejścia zostaną wyznaczone 
w ostatniej chwili. Protestujący 
planują także w ostateczności 
zorganizowanie pikiet w czte-
rech miastach – gospodarzach 
Euro 2012 tj. Gdańsk, Poznań, 
Wrocław, Warszawa  przed 

Urzędami wojewódzkimi w po-
łączeniu z wręczeniem petycji 
Wojewodom.

 Rozpoczynający pracę stra-
żak - otrzymuje przez pierwsze 
trzy lata 1700 zł brutto. Straż-

nik więzienny jeszcze mniej - 
1460 zł.

MS

Śmierć noworodka w podnowogardzkiej wsi

Sensacja ma długi język, ale krótkie nogi
Kilka dni temu regionalne media w tym głos Szczeciński i TVP 3 poinformowały w formule sensacji (TVP 3 na pasku) o śmierci 2-mie-
sięcznego niemowlęcia w jednej  z podnowogardzkich miejscowości.

Tak opisuje to zdarzenie 
GSW w wydaniu z dn. 20 12 
2011: „Prokuratura prowa-
dzi śledztwo w sprawie śmier-
ci 2-miesięcznego dziecka. We-
dług wstępnej opinii z sek-
cji zwłok wynika, że niemow-
lę zmarło w wyniku utopienia. 
Matka dziecka nie została jesz-
cze przesłuchana. Jest w szpi-
talu.  Nie wiadomo czy i kiedy 
uda się ją przesłuchać. Mają o 
tym orzec lekarze psychiatrzy. 
Nikomu do tej pory nie posta-
wiono zarzutów”. 

Dziennikarze Głosu ani sło-
wem nie wspominają o tym, 
że tragedia miała miejsce   pod 
koniec października 2011 
roku, natomiast  Czytelnik  za-

poznając się z relacją może od-
nieść wrażenie, że stało się to 
w dniach bezpośrednio po-
przedzających publikację, czyli 
krótko przed 20 grudnia 2011.  
Sprawdziliśmy, dlaczego infor-
macja nie została upublicznio-
na wówczas w październiku. 
Otóż okazuje się, że nie życzy-
ła sobie tego rodzina matki i 
jej tragicznie zmarłego dziec-
ka. Przesłanką tej decyzji, do 
której rodzina ma słuszne pra-
wo były zapewne również nie-
jasne okoliczności śmierci nie-
mowlęcia i możliwe w tej sytu-
acji spekulacje mogące trwale 
wpłynąć na dobre imię matki 
zmarłego dziecka i jej najbliż-
szych.  Dlaczego więc poważ-

ne regionalne media nie usza-
nowały woli rodziny i poinfor-
mowały o zdarzeniu  w spo-
sób mylny co do daty i nic nie 
wnoszącego do rozstrzygnięć 
czy zrozumienia  wydarzenia.  
Dziwi to tym bardziej, że jak 
wynika z zamieszczonej w GS 
wypowiedzi szefowej proku-
ratury goleniowskiej, właści-
we  organy też na razie nic do 
powiedzenia w tej sprawie nie 
mają      – Prowadzimy postępo-
wanie pod kątem nieumyślne-
go spowodowania śmierci. Na 
razie nie znamy przebiegu tego 
zdarzenia – mówi prok. Beata 
Belcarska, szefowa Prokuratu-
ry Rejonowej w Goleniowie.

Czy więc jakikolwiek sens, 

poza tanią sensacją, mają takie 
i podobne publikacje. Z naszych 
badań sprawy wynika, że pro-
blemy zdrowotne matki mogły 
mieć istotny wpływ na przebieg 
tragicznych w skutkach zdarzeń. 
Problemy te mogły wynikać ze 
znanej jednostki chorobowej, 
jaką jest szok poporodowy. Je-
śli on wystąpił, to ktoś powinien 
właściwie go  zdiagnozować i 
zlecić postępowanie wobec oso-
by dotkniętej dolegliwością. Być 
może chodzi też jednak o bar-
dziej skomplikowane podłoże 
zdrowotne. Ale zgodnie z wolą 
rodziny należałoby w takiej 
sprawie zaczekać z jakimkol-
wiek upublicznianiem do cza-
su dokładnego zbadania sprawy. 

Dzisiaj po notatkach medial-
nych, które cytowaliśmy został 
bardziej rzucony cień na matkę, 
która rzekomo doprowadziła do 
śmierci (utopienia) dziecka, ani-
żeli dano wyraz prawdzie i tro-
sce o jakiekolwiek istotne dobro 
– no chyba, że chodzi o dobro 
wynikające ze sprzedaży sensa-
cji. I po to właśnie, aby takie in-
formacje jak podane w mediach 
regionalnych w sprawie śmier-
ci noworodka nie zaczęły żyć 
własnym życiem postanowili-
śmy  mimo wszystko przedsta-
wić Czytelnikom DN,  to krót-
kie z konieczności uściślenie, a 
zwłaszcza ocenę sprawy we wła-
ściwym kontekście.   

Red
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Demografia gminy Nowogard za 2011 rok

Jest nas mniej
Jest nas mniej mimo, że liczba urodzonych w 2011 roku dzieci przewyższyła liczbę zmarłych mieszkańców gminy Nowogard .

Data: 2012-01-02
Miejscowości Liczba mieszkańców

Bieniczki 59
Bieńczyce 55
Błotno 264 
Błotny Młyn 41 
Bochlin 17
Boguszyce 117 
Bromierz 4
Brzozowo 80
Czermnica 223
Dąbrowa Nowogardzka 259
Długołęka 342
Dobroszyn 6
Gardna 19
Glicko 78
Grabin 139
Jarchlino 249
Karsk 249
Konarzewo 170
Krasnołęka 97
Kulice 217

Lestkowo 88
Łęgno 91
Maszkowo 179
Miętno 233
Nowe Wyszomierki 7
Nowogard 16 518
Ogary 3
Ogorzele 22
Olchowo 238
Olszyca 10
Orzechowo 151
Orzesze 71
Osowo 438
Ostrzyca 330
Otręby 25
Płotkowo 4
Ptaszkowo 10 
Radłowo 4
Sąpole 9
Sąpolnica 75
Sieciechowo 42
Sikorki 210

Słajsino 170
Stare Wyszomierki 63
Struga 7
Strzelewo 286
Suchy Las 9
Szczytniki 120
Świerczewo 247
Trzechel 226
Warnkowo 42
Wierzbięcin 545 
Wierzchęcino 32 
Wierzchy 105
Wojcieszyn 208
Wołowiec 246
Wyszomierz 238
Zagórz 2
Zakłodzie 12
Zatocze 2
Zbyszewice 6
Żabowo 229    
Żabówko 121

SUMA  24 359

Koniec roku, to czas podsumowań. Poniżej za-
mieszczamy tabele ukazujące wycinek naszej nowo-
gardzkiej demografii. Niestety mimo, że więcej nowo-
gardzian przyszło na świat aniżeli zmarło w tym sa-
mym czasie, to oznacza, że bilans tzw. ruchu natural-
nego jest dodatni i wynosi 34 osoby, to jednak ogólnie 
liczba mieszkańców Gminy spadła o ponad 100 osób. 
Jest to efektem ujemnego bilansu ruchów migracyj-
nych. Potwierdza się znane skąd inąd doświadczenie 
potoczne o tym, że młodzi ludzie wyjeżdżają z No-
wogardu, z powodu braku perspektyw rozwojowych. 

Prawdopodobnie skala migracji(emigracji) realnej  
jest znacznie wyższe, ponieważ istotna część osób 
mimo, że rzeczywiście przebywają i pracują poza No-
wogardem ,nie zmienia meldunku stałego. Warto za-
uważyć ,że liczba urodzonych, płci żeńskiej, znacz-
nie przewyższa liczbę męskich noworodków, co od-
różnia naszą gminę od sytuacji krajowej. Wcześniej w 
DN prezentowaliśmy liczbę zawieranych małżeństw. 
Wnioski z tamtego zestawienia potwierdzają również 
te, które przedstawiliśmy poniżej.  

Statystyka stałych mieszkańców urodzonych od 
dn. 01.01.2011 do 31.12.2011 

Mężczyźni 106 
Kobiety  123 
suma   229 

Zgony na terenie Gminy Nowogard 2011 roku
197

Jarek Bzowy 

 Statystyka stałych mieszkańców zameldowanych w gminie - wg miejscowości

W 1939 roku Nowogard liczył 8148 mieszkańców - na zdjęciu dzieci na nowogardzkiej plaży przed wojną
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Budowlane Centrum Handlowe

DOMEBARTEK -
Twój Partner Budowlany

Oferuje w cenach promocyjnych:

ul. Boh. Warszawy 71 www.bartekdomet.pl• tel. 91 579 02 62 •

- tynki i farby BOLIX

- najnowsze kolekcje płytek ceramicznych: polskie i hiszpańskie

- największy wybór paneli podłogowych w Nowogardzie - 24 kolekcje

- materiały ścienne POROTON, YTONG, SUPOREKS, SILKA

- wyprzedaż drzwi

Super cena na OKNA DACHOWE VELUX i OKPOL

OC, AC, NNW, ASSISTANCE

DOMY, DOMY W BUDOWIE

LOKALE, OC ZAWODÓW

UBEZPIECZENIA
KOMUNIKACYJNE:

MIESZKANIOWE:

FIRMY:

TURYSTYCZNE,
SPORTOWE, ROLNE

NOWA AGENCJA

UBEZPIECZENIOWA

ul. 700-LECIA 20D,

72-200 NOWOGARD

TEL. 91 3922175,

24H: 604 195 581
(obok LUKS VIDEO

i AWANGARDA)

NIE MOŻESZ
DOSTAĆ KREDYTU? 

DZWOŃ DO NASZYCH 
DORADCÓW!

70-473 Szczecin,
al. Wojska Polskiego 29 lok. 17

tel. 91 812 68 65

Rzeczywista Roczna Stopa 
Oprocentowania (RRSO) 

5,05 %

Kwoty od 20.000 zł
bez BIK , bez zaświadczenia z ZUS i US

Zapraszamy na kurs FERYJNY
Rozpoczęcie 12 stycznia g. 16.00

Pozostałe zajęcia od pn-pt od 12-16

Wynajmę LokaL UsłUgoWy 
W ścisłym centrUm noWogardU 

o poW. 60 m2 
teL. 509 910 772

Statystyka 
w Parafii pw. WNMP:

Sakrament chrztu przyjęło 112. dzieci (55. chłopców i 57. 
dziewczynki), którym nadano następujące imiona: Adam, Ad-
rian, Agata, Alan (2), Aleksandra (4), Amelia (2), Andrzej, An-
gelika, Anna, Antonina (2), Barbara, Bartosz (2), Biance, Borys, 
Bożena, Caelin, Daria, Dawid (3), Dominik, Eliasz, Emilia (2), 
Eryk, Ewa, Fabian, Filip (2), Franciszek, Gabriela (2), Gaja, Gra-
cjan (2), Helena (2), Hubert, Ignacy, Igor (2), Jakub (2), Jan, Ju-
lia (7), Julian, Kacper, Kaj, Kajetan (2), Kamil, Karolina (2), Ka-
sjan, Katarzyna (2), Kinga, Klemens (2), Kornelia, Krzysztof (2), 
Lena (4), Lily, Maciej (4), Maja (5), Małgorzata, Marcel, Maria 
(3), Marta, Martin, Mateusz (2), Michalina, Michał (3), Miko-
łaj (3), Miłosz, Nadia (2), Natalia, Nicolas, Nikola, Oksana, Oli-
wia (2), Oskar, Patrycja, Paulina, Paweł, Piotr (3), Pola, Robert 
(2), Roksana, Sara, Sebastian, Stanisław, Szymon (2), Weronika, 
Wiesława, Wiktoria (3), Wioleta, Wojciech, Zofia (2), Zoja, Zu-
zanna (2).

59. dzieci pochodziło z małżeństw sakramentalnych, 13. dzie-
ci pochodziło ze związków cywilnych a 45. pochodziło ze związ-
ków nieformalnych.

Do  Pierwszej  Komunii  Świętej   przystąpiło   łącznie   91.   
dzieci  (w  tym  4.  dzieci w   Olchowie).

Sakrament Bierzmowania otrzymały 94. osoby w kościele pa-
rafialnym i 9 osób w Zakładzie Karnym.

Pobłogosławiliśmy 39. nowych związków małżeńskich.
Odeszło do Pana 95. naszych parafian (47. mężczyzn i 48. ko-

biet). 50. z nich przyjęło sakramenty przed śmiercią.
Źródło: Biuletyn Duszpasterski

Jest lodowisko, tylko zimy brak 
W najbliższą środę  ma zostać otwarte sztuczne lodowisko,  które zainstalowa-
no przy Zespole Szkół Ogólnokształcących (ul. Boh. Warszawy).  Tylko czy po-
zwoli na to pogoda?

Zgodnie z warunkami tech-
nicznymi „biały orlik”, bo tak 
nazwano te obiekty,  może 
funkcjonować, gdy na dwo-
rze temperatura nie przekra-
cza 10 stopni Celsjusza i nie 
pada deszcz. Jak na razie pogo-
da płata jednak figla i mimo, że 
mamy już styczeń, termome-
try wskazują raczej wiosenne 
temperatury, a zamiast śniegu 
z nieba leje się woda.  Urząd 
jest jednak dobrej myśli i jesz-
cze w tym tygodniu obiekt ma 
zostać uruchomiony – na razie 
na próbę. 

Przez pierwsze dwa tygodnie 
obiekt będzie testowany tak, 
żeby był w pełni gotowy od 16 
stycznia, kiedy zaczną się ferie 
zimowe – informował podczas 
minionej sesji Rady Miejskiej 
Adam Czernikiewicz, kierow-
nik Wydziału Inwestycji i Re-
montów w UM Nowogard. 

Wiadomo, że lodowisko zo-
stanie przekazane w admi-
nistrację do Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących przy ul. 
Boh. Warszawy. To właśnie na 
sztucznym boisku do koszy-
kówki, będącym częścią znaj-
dującego się przy szkole Orli-
ku, rozłożono matę zalewaną 
wodą, którą zamrozi agregat 
chłodzący. Ślizgawka ma być 
czynna przez kilkanaście go-
dzin dziennie. Od godz. 8.00 
do godz. 15.00 będą z nie-

go korzystać głównie ucznio-
wie ZSO i SP nr 3, a po połu-
dniu aż do godziny 20.00 bę-
dzie ono dostępne dla wszyst-
kich mieszkańców. W święta i 
weekendy obiekt będzie otwar-
ty w godz. 10.00-20.00 dla 
wszystkich chętnych. Pierw-
sze próby techniczne i urucho-
mienie agregatów odbyło się 
wczoraj. Szkoła jest już gotowa 
na przyjęcie fanów jazdy po lo-
dzie. 

Nie wiadomo jednak do 
tej pory, ile dokładnie będzie 
kosztowało utrzymanie lodo-
wiska. 

Jesteśmy na etapie precyzo-
wania szczegółów dotyczących 
administracji obiektu. Wiado-
mo, że będziemy musieli za-
trudnić przynajmniej dwie oso-
by do jego obsługi   – informuje 
Leszek Becela, dyrektor ZSO. 
Chodzi o osobę do spraw tech-
niczych i trenera – dodaje. 

To jednak nie koniec wy-
datków. Gmina będzie musia-
ła zapłacić za prąd niezbędny 
do pracy agregatu chłodzące-
go i oświetlenia obiektu. Do 
kosztów trzeba także doliczyć 
zakup płynu chłodzącego. Po-
nadto z doświadczeń miast,  w 
których białe orliki już funk-
cjonują  wynika, że dwie oso-
by nie wystarczą do obsługi 
ślizgawki. Wszystko wskazu-
je więc na to, że koszty utrzy-

mania inwestycji mogą sięgnąć 
nawet kilkunastu tysięcy zło-
tych miesięcznie. 

Pierwsze dane na temat 
szczegółowych kosztów związa-
nych z funkcjonowaniem i ob-
sługą lodowiska będę znał do-
piero po miesiącu użytkowania 
obiektu – zapewnia A. Czerni-
kiewicz. 

Rozkładana ślizgawka kosz-
towała 440 tys. zł, z czego poło-
wę zapłaciła Gmina, a połowę 
Ministerstwo Sportu. Obiekt 
o wielkości 470 m2 obsługu-
je agregat chłodniczy o mocy 
140 Kw. Na okres wiosenno – 
letni lodowisko będzie składa-
ne i przechowywane w garażu 
należącym do ZSO. W pierw-
szym roku składaniem urzą-
dzenia będzie się zajmowa-
ła firma, która je montowała. 
Później  będą to, albo pracow-
nicy obsługujący obiekt na co 
dzień,  bądź firma zewnętrzna, 
co wygeneruje kolejne koszty 
związane z utrzymaniem śli-
zgawki. 

Nie wiadomo na razie, czy 
Gmina zdecyduje się na za-
inwestowanie w zakup łyżew.  
Chętni do skorzystania z do-
brodziejstw lodowiska będą 
musieli wyposażyć się więc w 
odpowiedni sprzęt, we wła-
snym zakresie. 

Marcin Simiński
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Stronę przygotowała grupa 

„ W B R E W ” 
z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

Opieka merytoryczna: Katarzyna Bielas
Redakcja „WBREW”: Natalia Daczkowska, Aleksandra Daćkowska, Piotr Jasiek, Sylwia 
Jeziorska, Katarzyna Kozieł, Aleksandra Laszkiewicz, Paulina Majdzińska, Kinga Piwowar-
czyk, Monika Romasłowska

Konkurs na najładniejszy 
świąteczny wystrój klasy 
19 grudnia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych odbył się już po 
raz kolejny konkurs na najładniejszy świąteczny wystrój klasy

Na talerzu...
Pyszna sałatka z kapusty pekińskiej 

Jasełka w Zespole Szkół  
Ponadgimnazjalnych                          
Kilka dni przed Świętami Bożego Narodzenia w szkole zapanował 
wspaniały świąteczny nastrój

Klasy oceniane były przez komisję, 
w skład której weszli: Pani wicedyrek-
tor Alicja Jaklińska, Pani pedagog Ewa 
Krzak, Pani Jowita Pawlak i ksiądz Mar-
cin Gudełajski oraz przedstawiciele Sa-
morządu Uczniowskiego Anita Szcze-
śniak i Wojciech Rafiński.

Wyniki konkursu przedstawiły się na-
stępująco:

I miejsce – klasa II TŻ 
II miejsce – klasa I TŻ

III miejsce – klasa II TM
Za każde z tych miejsc przyznano na-

grody pieniężne – za I miejsce 200 zło-
tych, za II miejsce 150 złotych i za III 
miejsce 100 złotych. Nagrody ufundo-
wała Dyrekcja Szkoły i Rada Rodziców. 

Komisja miała bardzo trudny wybór, 
ponieważ wszystkie oceniane klasy była 
pięknie przystrojone!

Monika Romasłowska Pierwsze miejsce zajęła klasa II TŻ- na zdjęciu pięknie przystrojona klasa z opiekunem Pa-
nią Anną Zamarą

W holu szkoły pojawiła się prze-
piękna szopka bożonarodzeniowa 
wykonana przez uczniów z klas II 
TI i II F (z pomocą uczniów z innych 
klasJ), którą młodzież i pracownicy 
szkoły mogli podziwiać przy dźwię-
kach kolęd. Klasy odpowiedzialne za 
przygotowanie jasełek wykonały rów-

nież prezentację multimedialną o te-
matyce bożonarodzeniowej. 

 W czwartek nauczyciele i ucznio-
wie spotkali się na uroczystych wigi-
liach klasowych, podczas których po-
dzielili się opłatkiem i złożyli sobie 
życzenia świąteczne i noworoczne. 

Uczniowie odtwarzający prezentację multimedialną o tematyce bożonarodzeniowej

Po świątecznym biesiadowaniu nad-
szedł czas na nieco lżejsze potrawy, 
musimy przecież wcisnąć się w karna-
wałowe strojeJProponujemy lekką sa-
łatkę z kapusty pekińskiej, która do-
starczy nam potrzebnych wartości od-
żywczych i z pewnością polepszy nam 
nastroje.

Składniki:
- kapusta pekińska,
- 2 duże pomidory,
- ogórek zielony,
- puszka kukurydzy,
- kilkanaście oliwek - czarnych lub 

zielonych, obojętne,
- 3 łyżki oliwy z oliwek i sok z połów-

ki cytryny,

- bazylia,
- sól, pieprz.

Sposób przygotowania:
Kapustę bardzo dobrze umyj - naj-

lepiej każdy liść osobno. Pokrój w 
cienkie paseczki. Pomidory sparz, 
obierz i pokrój na kostki. Ogórka 
umyj, obierz, przekrój wzdłuż na pół 

i pokrój na połówki plasterków o gru-
bości około. pół centymetra. Kukury-
dzę i oliwki odsącz na sitku.

Wymieszaj wszystkie składniki. 
Skrop sokiem z cytryny, wsyp płaską 
łyżeczkę bazylii, dodaj szczyptę soli i 
pieprzu. Dolej oliwę, wymieszaj.

SMACZNEGO!!!

Dziewczęta z klasy II F prezentują swoje dzieło
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Kiedy bank ogłosi upadłość
Chociaż jest to mało prawdopodobne, bank może ogłosić upadłość. Należy pamiętać, że pieniądze, które znajdują się na rachunku ban-
kowym nie są pieniędzmi posiadacza rachunku, ale stanowią własność banku. Posiadacz rachunku ma natomiast wierzytelność i może 
żądać od banku wydania tych pieniędzy. 

Jeśli zatem upada bank, 
posiadacz rachunku może 
żądać zaspokojenia wierzy-
telności, czyli wypłaty kwo-
ty, którą zdeponował w ban-
ku. Jak sama nazwa wska-
zuje niewypłacalność ozna-
cza, że bank nie jest w stanie 
wypłacić wszystkim swoim 
wierzycielom (między inny-
mi posiadaczom kont ban-
kowych) pieniędzy stano-
wiących ich wierzytelności.

Jeżeli według bilansu spo-
rządzonego na koniec okre-
su sprawozdawczego akty-
wa banku nie wystarczają na 
zaspokojenie jego zobowią-
zań, zarząd banku, zarząd 
komisaryczny lub likwida-
tor powiadamiają o tym nie-
zwłocznie Komisję Nadzoru 
Finansowego, która podej-
muje decyzję o zawieszeniu 
działalności banku i usta-
nowieniu zarządu komisa-
rycznego, o ile nie został on 
ustanowiony wcześniej, oraz 
jednocześnie podejmuje de-

cyzję o jego przejęciu przez 
inny bank, za zgodą ban-
ku przejmującego, albo wy-
stępuje do właściwego sądu 
z wnioskiem o ogłoszenie 
upadłości. O podjętych de-
cyzjach Komisja Nadzoru 
Finansowego zawiadamia 
Bankowy Fundusz Gwaran-
cyjny. Systemem gwaranto-
wania Bankowego Fundu-
szu Gwarancyjnego objęte 
są depozyty zgromadzone 
we wszystkich bankach kra-
jowych, tzn. mających sie-
dzibę na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej, bez 
względu na formę ich dzia-
łalności (w formie spółek 
akcyjnych, spółdzielczych 
oraz państwowych). 

Jeśli bank upadnie, posia-
dacze rachunków mogą uzy-
skać pewną kwotę na pod-
stawie gwarancji, którą za-
pewnia Bankowy Fundusz 
Gwarancyjny. Podmiotami 
stosunku gwarancji są:

1) Fundusz;
2) deponent.
Środki gwarantowane są 

objęte obowiązkowym sys-
temem gwarantowania od 
dnia ich wniesienia na ra-
chunek bankowy, nie póź-
niej niż w dniu poprzedza-
jącym dzień spełnienia wa-
runku gwarancji, a w przy-
padku należności wynika-
jących z czynności banko-
wych, o ile czynność ta zo-
stała dokonana przed dniem 
spełnienia warunku gwa-
rancji – do wysokości (łącz-
nie z odsetkami naliczony-
mi do dnia spełnienia wa-
runku gwarancji, zgodnie z 
oprocentowaniem wskaza-
nym w umowie niezależnie 
od terminu ich wymagalno-
ści) równowartości w zło-
tych 100 000 euro – w 100 
%.  To oznacza, że kwota do 
100 000 euro zostanie po-
kryta przez fundusz w cało-
ści.

UWAGA: Do oblicze-
nia wartości euro w złotych 
przyjmuje się kurs średni 
z dnia spełnienia warunku 
gwarancji, ogłaszany przez 
Narodowy Bank Polski.

UWAGA: Powyższa kwo-
ta, to maksymalna wysokość 
roszczeń deponenta w sto-
sunku do Funduszu, nieza-
leżnie od tego, w jakiej wy-
sokości i na ilu rachunkach 
posiadał środki pieniężne 
lub z ilu wierzytelności przy-
sługują mu należności w da-
nym banku. To oznacza, że 
bez względu na to, ile mamy 
kont w upadłym banku, na-
sze pieniądze zostaną odzy-
skane w funduszu do kwoty 
100 000 Euro.

Dzień spełnienia warunku 
gwarancji jest dniem wska-
zanym w decyzji Komisji 
Nadzoru Finansowego, jako 
dzień zawieszenia działalno-
ści banku i ustanowienia za-
rządu komisarycznego, o ile 
nie został on ustanowiony 

wcześniej, oraz wystąpienia 
do właściwego sądu z wnio-
skiem o ogłoszenie upadło-
ści – od tego momentu mo-
żemy żądać wypłaty z Fun-
duszu.

Pieniądze zostaną wypła-
cone w złotówkach w ciągu 
20 dni roboczych od dnia 
spełnienia warunku gwa-
rancji. Roszczenia z tytu-
łu gwarancji przedawniają 
się po upływie 5 lat od dnia 
spełnienia warunku gwa-
rancji.

Jeśli w danym banku zde-
ponowaliśmy więcej niż 100 
000 Euro, to będziemy mu-
sieli dochodzić tych pienię-
dzy na drodze sądowej, a na-
stępnie wraz z innymi wie-
rzycielami będziemy bra-
li udział w postępowaniu 
upadłościowym, gdzie jakaś 
część naszych roszczeń (a 
może i nawet całe roszcze-
nie) zostanie zaspokojona.

Przełamać dekadencję

Publicyści piszą często, że 
żyjemy w czasach najlepszych 
od 300 lat (Europa się inte-
gruje, na wakacje jeździmy do 
Egiptu, a historia się skończy-
ła). Nastroju urzędowego sa-
mozadowolenia nie psuje na-
wet widmo likwidacji własnej 
waluty czy horrendalny wzrost 
zadłużenia. Tym bardziej urzę-
dowi optymiści nie chcą wi-
dzieć największego dramatu, 
z którym naprawdę powinni-
śmy się zmierzyć: katastrofy 
demograficznej. Od początku 

lat 90-tych, pokolenie dzieci 
nie zastępuje ilościowo poko-
lenia rodziców. Ostatnie rocz-
niki są już o 40% mniej liczne 
od przeciętnego rocznika ma-
tek i ojców. W tym roku po raz 
pierwszy w historii kraju zgo-
nów w Polsce było więcej niż 
urodzeń: bez wojny, w „cza-
sach najlepszych od 300 lat”. 

Musimy być w pełni świado-
mi konsekwencji. Społeczeń-
stwa stare od młodych różnią 
się nawet bardziej zdolnościa-
mi rozwoju, niż tylko koszta-
mi utrzymania. Społeczeństwo 
stare jest społeczeństwem kon-
sumpcji, a nie postępu, pesy-
mizmu, a nie przełamywania 
wyzwań. A tego, co oznacza 
dynamizm społeczny młodego 
społeczeństwa, doświadczyli-
śmy najbardziej w czasie rewo-
lucji Solidarności.

U źródeł obecnego kryzysu 
jest przede wszystkim kryzys 

rodziny. Upowszechnianie się 
nowych modeli życia (związ-
ki nieformalne, „single”) ma 
skutki zarówno demograficz-
ne, jak i w sferze świadomości 
społecznej. Rodzina nastawio-
na na wychowanie dzieci jest 
najlepszą szkołą solidarności 
i odpowiedzialności, patrioty-
zmu i tradycji. Społeczeństwo 
egoistyczne i konsumpcyjne 
politykę (troskę o przyszłość 
narodu) zastępuje postpolityką 
(mieszaniną żądzy karier, kon-
sumpcyjnych roszczeń i nega-
tywnych emocji wobec wła-
snego państwa i innych Pola-
ków). To zaś uniemożliwia wy-
łonienie rzeczywistego przy-
wództwa narodowego, zdolne-
go do podjęcia i przełamania 
wyzwań. I tak błądzimy w labi-
ryncie dekadencji.

Dekadencję pogłębia kryzys 
tożsamości katolickiej. Polska 
bez Ewangelii byłaby niczym. 

Nie wydobylibyśmy się jako 
naród z gąszczu plemion za-
chodniosłowiańskich, praw-
dopodobnie podzielilibyśmy 
los mieszkających na tere-
nie dzisiejszych Niemiec sło-
wiańskich pogan. Nie byliby-
śmy państwem uczestniczą-
cym w dziejach Europy, ani 
narodem zdolnym do obrony 
swej wolności w obliczu na-
jazdów Mongołów i Turków w 
wiekach dawnych, a totalitar-
nych potęg – w czasach współ-
czesnych. Przecież nie tylko 
współczesna historia politycz-
na Polski jest nie do pomyśle-
nia bez bł. Jana Pawła II, bez 
niego trudno sobie wyobrazić 
świadomość narodową i spo-
łeczną współczesnych pokoleń 
Polaków.

Patrząc na kryzys – widzi-
my wyzwania, na które trze-
ba dać odpowiedź. Gdzie jest 
przyszłość? Przede wszystkim 

wśród rodzin chcących ciągle 
mieć dzieci. We wzmocnieniu 
życia chrześcijańskiego nasze-
go narodu, przede wszystkim 
w wyłonieniu silnej, mającej 
kompetentnych rzeczników, 
opinii katolickiej. W odbudo-
waniu wiary w możliwość wy-
łonienia dobrego przywództwa 
narodowego. 

Wszystko to wymaga zmian 
moralnych, ale również rozbi-
cia barier instytucjonalnych, 
przede wszystkim chorego 
systemu partyjnej oligarchii, 
opartego na niesprawiedliwym 
prawie wyborczym i metodzie 
finansowania partyjnych cen-
tral.

Polska ma źródła duchowej i 
społecznej siły, na których mo-
żemy budować. Nie mamy tyl-
ko czasu do stracenia.

Marian Piłka
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arturowi Gałęskiemu 
i monice kukiełka

wyrazy głębokiego współczucia z powodu

śmierci mamy
składa  

dyrekcja, grono pedagogiczne i uczniowie  
Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego

Serdeczne wyrazy współczucia i głębokiego żalu

Panu Arturowi Gałęskiemu
z powodu  

śmierci mamy
składają 

Przewodniczący Rady Miejskiej         Burmistrz Nowogardu      Zastępca Burmistrza Nowogardu 
Antoni Bielida                                 Robert Czapla                           Damian Simiński

W związku 

ze śmiercią mamy
wyrazy głębokiego współczucia

Panu Arturowi Gałęskiemu
składają 

Zarząd i pracownicy Starostwa Powiatowego w Goleniowie

„Czas jest najlepszym lekarstwem na smutek 
a wspomnień nikt nam nie odbierze,

zawsze będą z nami”

ARTUROWI GAŁĘSKIEMU
WYRAZY GŁĘBOKIEGO  WSPÓŁCZUCIA 

Z POWODU ŚMIERCI

MAMY
składają

Dyrektorzy szkół i przedszkoli Gminy Nowogard

Panu  

Stanisławowi Gałęskiemu 
wyrazy głębokiego współczucia i żalu

z powodu 

śmierci żony
składają  

Burmistrz Nowogardu oraz  
pracownicy Urzędu Miejskiego w Nowogardzie 

Z powodu śmierci  

śp. Władysławy Gałęskiej 
wyrazy głębokiego współczucia

rodzinie zmarłej

Arturowi i Stanisławowi Gałęskim 
oraz Monice Kukiełce

składa rodzina Słomskich

panu 
artUrowI GaŁĘskIEmU

Z POWODU ŚMIERCI
mamY

WYRAZY GŁĘBOKIEGO  WSPÓŁCZUCIA
składa

redakcja Dziennika Nowogardzkiego

Stanowisko klubu Wspólny Nowogard  
ws. budżetu gminy Nowogard na rok 2012

Projekt budżetu jest nieroz-
wojowy, pogłębiający deficyt 
budżetowy, jak również za-
dłużenie gminy. Prognoza za-
dłużenia stawia nas, radnych, 
w trudnej sytuacji. Mając na 
uwadze dobro i  rozwój gmi-
ny, musimy zwrócić uwagę na 
chaotyczną politykę finanso-
wą burmistrza, niejasne cele 
jej rozwoju i brak pomysłu na 
zmniejszenie zadłużenia.

Patrząc na projekt budżetu 
przez pryzmat zapisów inwe-
stycyjnych, doceniamy waż-
ność zadań, które mają na 
celu zaspokojenie oczekiwań 
mieszkańców. Inwestycje re-
alizowane poprzez emisję ob-
ligacji powodują jednak syste-
matyczne i odczuwalny wzrost 
zadłużenia gminnej kasy.

Czujemy się odpowiedzial-

ni za funkcjonowanie gminy 
przez najbliższe lata i nie mo-
żemy akceptować takiego spo-
sobu prowadzenia polityki fi-
nansowej. Brakuje spójnego 
i  konsekwentnego szukania 
oszczędności. Z jednej strony 
mamy do czynienia z cięcia-
mi w sferze oświatowej, poszu-
kiwaniem dodatkowych fun-
duszy w sposób abstrakcyjny, 
z  drugiej strony mamy festi-
wal rozdawnictwa, realizację 
zadań pod publikę lub intere-
sy konkretnych osób. Konty-
nuacją tego typu polityki jest 
projekt budżetu na 2012 rok, 
dlatego klub radnych Wspól-
ny Nowogard wstrzyma się w 
głosowania nad uchwałą bu-
dżetową.

Nie możemy zgodzić się 
również na to, żeby w obliczu 

kryzysu i najwyższego zadłu-
żenia w  historii gminy konse-
kwencje działań koalicji rzą-
dzącej ponosili najbiedniejsi. 
Podnoszenie podatków lub za-
ciąganie kolejnych kredytów, 
by zrównoważyć finanse i pod-
wyższyć pensję burmistrza to 
nie jest najlepsze rozwiązanie.

Popieramy uzasadnione in-
westycje, w szczególności te, 
które stymulują rozwój gmi-
ny i  zaspokajają oczekiwania 
mieszkańców. Popieramy rów-
nież szukanie oszczędności 
i wszelkie działania, które po-
zwolą zmniejszyć ogromne za-
dłużenie gminy. Musimy być 
jednak sprawiedliwi i uczciwi, 
a oszczędzanie powinniśmy 
rozpocząć od samych siebie.

Klub Radnych 
Wspólny Nowogard

KONDOlENcJE
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GABINET KOSMETYCZNY 
„WICHEREK”

Rok założenia 1988
Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała zabiegi 
kosmetyczne, henna, depilacje, makijaże, 
mikrodermabrazja, peeling kawitacyjny, 
ultradźwięki, eksfoliacje, wypalanie, laser, 
lampy, materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

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

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

Każdy, kto na adres redakcji prześle prawidłową odpowiedź, otrzyma nagrodę w postaci jednego egzemplarza 
„Świata Matematyki” – czasopisma poświęconego matematyce i adresowanego do młodzieży szkolnej. Odpowiedź 
i adres należy przesłać e-mailem: konkurs@swiatmatematyki.pl

Tup i klaszcz! 
Nauka przez zabawę – część X

Człowiek potrzebuje wy-
znaczonych granic. Również 
dziecko o wiele lepiej czuje się  
w świecie określonym pew-
nymi ramami. Już noworodek 
czuje się dużo pewniej, do-
świadczając czegoś tak stałego, 
jak rytm uderzeń serca oso-
by, która trzyma je na rękach. 
O wiele łatwiej uchwycić in-
formacje powtarzalne, lepiej 
się je przyswaja, zapamiętuje. 
Rytm i melodia ważne są dla 
ucha. Dla oka – regularność 
kształtów. Do życia – rytm dni 
i nocy, pór roku. Matematyka 
to też rytmy, choćby popular-
ny system dziesiątkowy. Dzię-
ki znanym i określonym ryt-
mom-ramom małemu dziecku 
łatwiej się zorientować w ota-
czającym świecie, a starszemu 
– uczyć się matematyki.

Jedną z zabaw, które przy-
bliżą dziecku rytm, może być 

układanie szlaczków z fi-
gur geometrycznych lub do-
wolnych kształtów, na przy-
kład wyciętych z papieru. Ro-
dzic przygotowuje  elementy w 
kształcie kotka, piłki i grzybka 
i układa w kolejności, np: ko-
tek, piłka, grzybek, kotek, pił-
ka, grzybek, kotek, piłka, grzy-
bek (zawsze co najmniej trzy 
serie). Dziecko układa ele-
menty w tej samej kolejności. 
Później zwiększamy trudność, 
układając bardziej skompliko-
wane sekwencje, np: piłka, pił-
ka, kotek, piłka, piłka grzybek 
itd.

Trudniejszą wersją ta-
kiej zabawy jest poznawanie 
i powtarzanie rytmu usły-
szanych elementów. Ro-
dzic na przemian klaszcze  
w ręce i stuka w blat stołu. 
Dziecko musi najpierw to za-
pamiętać, a potem odtworzyć.  

Z czasem zwiększamy stopień 
trudności, dodając do łań-
cucha elementów np. dźwięk 
tamburynu, uderzenia w bę-
benek, zagrzechotania pusz-
ką z ryżem lub innego rodzaju 
grzechotką czy dowolny inny. 
W następnej kolejności dźwię-
ki można zastąpić ruchem i 
teraz składnikami „szlacz-
ka” będą tupnięcie, podskok, 
skłon itp. Dzieci lubią wyzna-
czać rytm kolorem lub kształ-
tem, dlatego można zapropo-
nować im samodzielne ułoże-
nie serii pochwalić za wycięte 
lub narysowane na przemian 
czerwone i niebieskie koła, 
albo trójkąty i kwadraty nary-
sowane zgodnie z zaplanowa-
nym ciągiem.

Dzięki zapamiętywaniu i od-
twarzaniu układu figur/dźwię-
ków/czynności, dziecko uczy 
się na przyszłość. Znakomicie 

Krzyżówka cyfrowa

Liczby znajdujące się w szarych polach są równe sumom cyfr od 1 do 
9, które należy wpisać w wolne białe pola zgodnie ze wskazanym przez 
strzałki kierunkiem, aż do kolejnego szarego pola lub do brzegu diagramu.

W żadnej z tych sum nie może powtórzyć się ta sama cyfra, a więc nie 
może być na przykład: 16=4+3+6+3.

Cyfry znajdujące się w polach oznaczonych literami A, B, C, D należy 
wpisać do poniższych kratek, tworząc hasło – rozwiązanie.

     
A    B    C    D

w w w . s w i a t m a t e m a t y k i . p l

przydadzą się takie umiejęt-
ności – usłyszenie/zobaczenie, 
zrozumienie i zastosowanie – 
choćby przy korzystaniu z ob-
sługi sprzętu domowego czy 
komputerowego, ale i na mate-
matyce w szkole, podczas roz-
wiązywania zadań tekstowych, 
kiedy trzeba będzie zrozumieć 
treść przedstawionej historii, 
przełożyć ją na język matema-
tyczny i rozwiązać. Dzięki ta-

kim zabawom, łatwiej będzie 
dziecku zauważać regularno-
ści wokół siebie, zrozumieć 
rytm dnia, tygodnia, miesią-
ca, pojąć układ i rolę kalen-
darza, przewidzieć przyszłość, 
wiedząc, czego się spodziewać, 
bo wskutek powtarzalności ła-
twiej formułować uogólnienia.

Agnieszka Gil

Program kolęd w parafii pw. WNMP:
03.01. (Wt.): ul. Wojska Polskiego 84 – 86, Piłsudskiego, Monte Cassino, Kościuszki 31 – 36a, Li-

powa, Wiejska 1, 2 i 4.
04.01. (Śr.): ul. Traugutta i Okulickiego, Wiejska 3, 5 – 49, Grota Roweckiego, Świerkowa, Dębo-

wa, Brzozowa, Jesionowa, Jodłowa.
05.01. (Cz.): ul. Blacharska, Wyszyńskiego 1 i 7, Plac Szarych Szeregów, Szkolna, Promenada, 

Głowackiego, Racławicka, Rataja, Kosynierów, Warszawska 10.
06.01. (Pt.): ul. Wileńska, Dąbrowskiego, Warszawska 1, 7, 11, 13, 14 (1 – 24).
07.01. (So.): Olchowo kolonia, Gardna, Karsk, Wojcieszyn.
08.01. (N.): ul. Wyszyńskiego 5, Warszawska 14 (25- 64), Kowalska, Lutyków.
09.01. (Pn.): ul. Wyszyńskiego 4, Sądowa, 5 Marca, 700 Lecia 4.
10.01. (Wt.): ul. Luboszan bez numeru 13, 700 Lecia 6 – 27.
11.01. (Śr.): ul. Luboszan 13, Czarnieckiego 3 i 4, Plac Wolności, Dąbrowszczaków.
12.01. (Cz.): ul. Czarnieckiego 1, Bankowa, 3 Maja 4 – 9.
13.01. (Pt.): ul. Osiedlowa 1, 2, 3, 4 (1 – 10), 3 Maja 11 – 30, 31 a, b, c, d, e, f, g, Dworcowa, Rze-

szowskiego, Batalionów Chłopskich, Pocztowa, Fabryczna.
14.01. (So.): ul. Osiedlowa 4 (11 – 20), Zielona 2 – 7, Kilińskiego, Olchowo wieś, Dąbrowa.
15.01. (N.): ul. Zielona 8 i 9, Waryńskiego
16.01. (Pn.): ul. Zielona 10, Kazimierza Wielkiego, 3 Maja 31 h, 32 – 55
17.01. (Wt.): dodatkowa

Program kolęd w parafii  
pw. św. Rafała Kalinowskiego

Wtorek; Boh. Warszawy 72 do 104 ul Poniatowskiego 1 do 7A 
bez Nr 4 

Środa: ul. Boh. Warszawy Nr 105 i 106 i Poniatowskiego 8 do 11 
Czwartek ul. Poniatowskiego 4, 7B i 13 
Sobota ul. Poniatowskiego od 14 do 22 

UWAGA WĘDKARZE 
Koło M-G PZW Nowogard 

organizuje w dn. 08.01.212 r. 
zawody wędkarskie spinningowe

p.n. „TROĆ 2012” na rzece  
Ina - Goleniów 

Wyjazd  o godz. 08:00 z ulicy 5 Marca. Zapisy w 
sklepie „Wędkarz” do dnia 6.01.2012. Startowe 10 zł.  

W przypadku złych warunków atmosferycznych 
zawody będą odwołane. 

Wiadomość w sklepie ”Wędkarz” tel. 913 922 128 

 Marian Kopciuch  
Lat: 63, Zmarł: 31.12.2011 r., Pogrzeb: 03.01.2012 r., Pogrzeb 

odbędzie  się na cmentarzu w Błotnie 
Władysława Gałęska 
Lat: 67, Zmarła: 01.01.2012, Pogrzeb: 04.01.2012 r., Pogrzeb 

odbędzie  się  na cmentarzu w Nowogardzie 
Wanda Lisiecka 
Lat: 83, Zmarła: 02.01.2012 r. Pogrzeb: 04.01.2012 r., Pogrzeb 

odbędzie  się na cmentarzu w Nowogardzie 
Feliks Gielar  
Lat: 86, Zmarł: 01.01.2012 r. Pogrzeb: 04.01.2012 r., Pogrzeb 

odbędzie  się na cmentarzu w Dobrej
Informacje przekazał zarządca cmentarza S. Furmańczyk 

 W tych dniach odeszLi do Wieczności 
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Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

tel. 91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

AUTO-CZĘŚCI • AUTO-NAPRAWA
Jacek Tworek

ul. Zamkowa 7, Nowogard (teren myjni samochodowej)

tel. 662 195 926, 668 477 803, 91 577 10 42

SZYBY SAMOCHODOWE

SPRZEDAŻ - MONTAŻ - NAPRAWA
do aut osobowych i ciężarowych

- wszystkie części nowe i używane

- płyny hamulcowe, chłodnicze

- oleje Castrol - wymiana gratis

- komputerowa diagnostyka silnika,

układu ABS oraz kasowanie inspekcji ZAPRASZAMY

Świadczymy
wszystkie

usługi warsztatowe

SPRZEDAM 
MIESZKANIE 
w nowogardzie

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

tel. 603 55 55 32
REGUlARNA lINIA MI KRO BU SO WA SEROcKI   Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

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

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

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak • kom. 606 148 353
Nowogard (ul.  Rzeszowskiego) - Szczecin (ul.  Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:05; 8:20; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 11:45; 11:55; 12:40; 
14:40; 14:50; 15:00; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:10
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul.  Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:30; 9:50; 10:25:11:15(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 13:15; 13:30; 13:45(F); 
14:10; 14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:00
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:50; 17:20; 18:30; 19:30
Kursują od poniedziałku do soboty;  F - kursuje od poniedziałku do piątku;  7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli

Regularna linia METRO        tel. 505 619 600
ODJAZDY Z NOWOGARDU:  5.25(A5), 6.00(A5), 8.10(A), 9.25(A), 12.00(A), 12.25(A), 
13.05(A), 15.00(A), 16.25(7), 16.35(A) 17.05(7), 17.40(A)
ODJAZDY ZE SZcZEcINA:  6.45(A5), 7.45(A5), 9.40(A), 13.20(A), 14.45(A), 15.30(A), 
16.35(A), 17.25(7), 18.20(A), 19.15(A)
A5 - kursuje od poniedziałku do piątku, A- kursuje od poniedziałku do soboty, 7 kursuje w niedziele w roku szkolnym.

PRZEWÓZ OSÓB - RO MAN BIŃcZYK - linia Regularna   TEl. 0607 310 591 
OD PONIEDZIAłKU DO PIąTKU:  
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SOBOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIEDZIElA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

rozkŁad jazdy bu sów
ROZKłAD JAZDY BUSÓW   Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak

Tel. 502026999, 93926925, po godz. 18:00 – 501140055
Trasa NOWOGARD – GOlENIÓW – SZcZEcIN 
Nowogard ul. Reszowskiego:  5:05(A), 5:55(A), 6:10(A), 6:50(7), 7:00(A), 7:25(7), 7:50(A), 
8:00(A), 8:20(7), 8:35(A), 9:10(A,7), 10:05(A), 10:30(A,7), 11:31(A), 11:40(7), 12:15(A), 
12:23(7), 12:40(7), 13:00(A,7), 13:10(A,7), 13:25(A,7), 13:50(F), 14:05(A), 14:20(A,7), 15:41(A), 
16:00(7), 16:20(A,7), 16:30(1,3,5), 16:35(2,4,6,7) 16:50(A), 17:30(1,3,5,7), 17:35(2,4,6,S), 
17:50(A,7),18:20(A,7)
TRASA SZcZEcIN – NOWOGARD
Szczecin ul. Św. Ducha : 9:25(A), 12:20(A,7), 12:40(A), 13:35(A), 14:00(A,7,R), 14:40(1,3,5,7)  
14:45(2,4,6) 14:55(A), 15:15(2,4,6,7) 15:20(1,3,5), 16:15(A,7) 16:25(A),  18:05(A,7,R) 
19:00(1,3,5) 19:05(2,4,6)
Szczecin ul. Dworcowa : 6:20(A), 7:35(A), 8:00(F), 8:40(A,7,R), 9,00(7), 10:05(A,7),  10:50(A,7), 
11:40(A), 12:05(A), 13:00(7), 14:20(7), 17:40(A,7),  19:25(A7), 19:40(7), 20:15(A,7),
Goleniów, Dworzec PKP : 7:03(A), 8:18(A), 8:43(F), 9:23(A,7), 9:43(7,R), 10:08(A),  10:48(A,7), 
11:32(A,7), 12:23(A), 12:48(A), 13:30(A,7,R), 13:22(A),  13:42(7), 14:19(A), 14:43(A,7,R), 
15:03(7), 15:24(1,3,5,7) 15:29(2,4,6)  15:38(A) 15:58(2,4,6,7) 16:04(1,3,5) 16:58(A,7) 17:08(A), 
18:23(A,7)  18:48(A,7,R) 19:43(1,3,5), 19:48(2,4,6) 20:08(A,7) 20:23(7) 20:58(A,7)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO – STARGARD SZcZEcIŃSKI
Nowogard ul. Rzeszowskiego : 6:50(A), 8:30(A), 11:30(A), 13:50(A), 15:15(S)
Trasa STRAGARD SZcZEcIŃSKI – NOWOGARD
Stargard Szcz. Oś. Tysiąclecia : 6:20(A), 9:40(A), 12:45(A), 13:50(S), 15:05(A) 
A - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt; S – kursuje w dni nauki szkolnej; 7 – kursuje w niedziele 
nie będące świętami; F – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt; 1,3,5 – kursuje w poniedziałki, 
środy, piątki oprócz świąt; 2,4,6 – kursuje we wtorki, czwartki, soboty oprócz świąt; R – kurs do Reska   

Rozkład jazdy pociągów obowiązujący od 11.12.2011 r.  
Szczecin  Główny - Nowogard: (wyjazd-przyjazd)  (06:27 - 07:28);   

(08:18 - 09:21);  (10:37 - 11:39);   (12:48 - 13:49); (14:47 - 15:47); (16:40 - 
20:46); (19:20 – 20:26).

Nowogard - Szczecin Główny: (06:37 - 07:41);  (08:05 - 09:10);  (10:24 - 
11:32);  (12:48 - 13:49);  (14:56 - 16:03);  (16:49 - 17:53); (18:49-19:56).

Nowogard - Kołobrzeg: ( 07:28 - 8:55) , (09:21 - 10:40) , (11:39 - 13:05), 
(13:49 - 15:14), (15:47 - 17:07), (20:46 - 19:08), (20:21 – 21:49).    

Kołobrzeg - Nowogard:  (05:11 - 06:37), (06:46 - 08:04), (09:03 - 10:24), 
(11:28 - 12:48), (13:37 - 14:56), (15:25 - 16:49), (17:25 - 18:49).

Uwaga wędkarze!!!
Zarząd Koła PZW Tęczak 
informuje członków koła,  

że dnia 15.01.2012 r. (niedziela)  
organizujemy zawody spinningowe 

pod nazwą „Troć Regi w Trzebiatowie”. 
Zapisy w sklepie wędkarskim Tęczak 

ul. Wyszyńskiego do dnia 13.01.2012 r. 
Startowe wynosi 10 zł. 

Wyjazd z ul. 5 Marca. godz. 7.30.
Zaprasza Zarząd Koła

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

Znakowanie mikrocząsteczkowe 
Autodot Ocis

Serwis i ozonowanie klimatyzacji

NOWOGARD • Pocztowa 3

AUTOZABEZPIECZENIA

785 900 520

Zgubiono klucze
31XII w ok. ul. Warszawskiej

(niedaleko poczty)z charaktery-
stycznym długim kluczem.
Znalazcę proszę o kontakt.  

Przewidziana nagroda. 

606 208 707

Projekt systemowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego

Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet VII. Promocja integracji społecznej
Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji
Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra po-

mocy rodzinie

Tytuł projektu: „Z BEZRADNOŚCI DO AKTYWNOŚCI”
Umowa ramowa nr: UDA-POKL.07.01.02-32-010/08-00 z dnia 19.05.2008 r.

NABÓR DO V EDYCJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO
„Z BEZRADNOŚCI DO AKTYWNOŚCI”

TERMIN REKRUTACJI  2 – 13 STYCZEŃ 2012 r.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogardzie realizuje projekt systemowy pn. „Z BEZRAD-

NOŚCI DO AKTYWNOŚCI”. Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu VII „Promocja in-
tegracji społecznej”, Działanie 7.1. Rozwój                                  i upowszechnianie aktywnej inte-
gracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe cen-
tra pomocy rodzinie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt „Z BEZRADNOŚCI DO AKTYWNOŚCI” realizowany jest przez Powiatowe Cen-
trum Pomocy Rodzinie w Goleniowie w partnerstwie ze wszystkimi Ośrodkami Pomocy Spo-
łecznej z terenu powiatu oraz Powiatowym Urzędem Pracy                            w Goleniowie.

Projekt adresowany jest do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,              w tym 
do osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej              a także osób 
niepełnosprawnych w wieku aktywności zawodowej (15 – 64 l.), usamodzielnianej młodzie-
ży opuszczającej rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo - wychowawcze. Celem ogólnym 
projektu jest poprawa dostępu do zatrudnienia osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodo-
wo w tym niepełnosprawnych, usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych lub 
placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz ograniczenie liczby dzieci kierowanych do 
pieczy zastępczej w powiecie goleniowskim. 

W ramach projektu uczestnicy mogą skorzystać z różnych form aktywnej integracji, aktywi-
zacji zawodowej, edukacyjnej, społecznej.

Działania są finansowane w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
W styczniu 2012 roku rozpoczyna się nabór do V edycji projektu.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do udziału w projekcie.
Szczegółowych informacji o projekcie udziela pracownik socjalny projektu PO KL 

Anna Baran.

Biuro projektu:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogardzie
ul. 3 Maja 6, 72-200 Nowogard pok. nr 11 w godz. 7.30 – 15.30
tel. 91/39-20-200, fax 91/39-26-251
e-mail: ops@nowogard.pl
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Ukazuje się we wtorki i piątki 
na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 

Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, 
Piotr Słomski, Jarosław Bzowy.  Współ pra cu ją:  Hen ryk Szczu pak. 

Ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul.  Boh. War sza wy 7A, 
tel. 91 392 21 65, fax 91 392 50 87, e-mail: dziennik@domjudy.pl. 

Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

INFORMATOR lOKAlNY - NOWOGARD
In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38

  - 91 392 17 39

Telefony alarmowe 

Policja  - 997, 112 

tel. miejski   - 91 57 92 311 

Straż Pożarna   - 998

Pogotowie Ratunkowe   - 999 

Pogotowie Gazowe   - 992

Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74

Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  

 - 91 392 08 79

 - 994

Dyżur nocny
Przychodnia Przyszpitalna Samodzielnego 
Publicznego Szpitala Rejonowego w 
Nowogardzie
Ul. Wojska Polskiego 7, 72-200 Nowogard
 (wejście od strony Policji)

913921800

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala   - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.   - 91 392 69 99
Medyk   - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

 - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz Pogotowie 
Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos 
 - 91 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  
 - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna 
dla Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności 
Gospodarczej  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
  - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118

OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

- 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 26 249

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw.  WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 
10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   

- 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57
Apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM   - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39

PcK  - 91 392 17 01

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium 
Zawodowe - CE Zdroje ul.  Bohaterów 
Warszawy 78,
telefon/fax.   - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium  
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych    - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   

- 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 
Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 
Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 
Taksówki   - 91 392 02 60
Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

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

NIERUcHOMOŚcI

• Sprzedam mieszkanie, ul. Ponia-
towskiego, 2 pokoje, pow. 50,49 
m2, parter, po generalnym remon-
cie. CENTRUM OBŁSUGI NIERU-
CHOMOSCI, Tel. 603 982 407

• Do wynajęcia dwa lokale handlo-
we lub biurowe w centrum Nowo-
gardu. 787 122 972 

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

• Sprzedam działkę z możliwością 
zabudowy w Wyszomierzu - 2500 
m2, cena 15 zł /m2 tel 663 026 093.

• Sprzedam 2 działki własnościowe 
(obok siebie) w Nowogardzie przy 
ul. J. Pawła II (Gryfitów), pod budo-
wę garaży (wielkość dostosowana 
na busy lub auta osobowe), cena 
do uzgodnienia, Tel. 605 522 340.

• Sprzedam dom na ul Jesionowej 
3. 604 284 597; 608 586 632

• Sprzedam działkę budowlaną 
uzbrojoną przy ul. Kosynierów tel. 
693 850 197

• Sprzedam działkę budowlaną nie-
uzbrojoną przy ul. Kościuszki tel. 
693 850 197

• Pilnie poszukuję mieszkania 
do  wynajęcia  - chętnie na Os. 
czereśniowy Sad. Tel. 607 399 
167 

• Sprzedam murowany garaż przy 
ul. Zamkowej. 693 162 256.

• Sprzedam ziemię pod budowę, 
uzbrojona. 91 39 18 307

• Sprzedam spichlerz, piękny 
obiekt 956 m2, tel. 693 996 009

• Działkę rolną 30 ar w Kościuszkach 
z warunkami zabudowy- sprze-
dam. Wszystkie media, woda, 
prąd, gaz dojazd drogą asfaltową. 
Tel. 509 878 292

• Sprzedam mieszkanie 4-pokojo-
we podwyższony standard, niski 
czynsz; Tel. 604 441 609

• Wynajmę garaż na Zamkowej. 
609 931 915

• Sprzedam garaż na ul. Zamkowej 
784 499 535

• Wynajmę stanowisko dla fryzjerki i 
manicurzystki w zakładzie fryzjer-
skim. 91 39 23 540

• Sprzedam garaż przy ul Zamko-
wej. 693 162 756

• Wynajmę pawilon na placu wol-
ności. 693 946 233 w godz. 7-8.30 
i po 21.

• Sprzedam działkę budowlaną 
w Kościuszkach. Pow. 1200 m2 
wszystkie media, pozwolenie na 
budowę, projekt budowlany. Cena 
64 000 zł, 661 923 610

• Sprzedam mieszkanie trzypokojo-
we w Nowogardzie. 603 668 681

• Sprzedam mieszkanie dwupokojo-
we centrum. 723 093 009

• Do wynajęcia tanie pomieszczenia 
na gabinety np. lekarskie, biura w 
Nowogardzie (pomiędzy Kamenę 
a Przystanią), tel. 608 047 127. 

• Sprzedam mieszkanie dwupokojo-
we w Centrum. 668 447 728

• Sprzedam działkę budowlaną i 
przekształconą o pow. 597 m2 
przy ul Dąbrowszczaków. 724 268 
040; 512 608 747

• Poszukuję mieszkania do wyna-
jęcia. 502 617 486

• Wydzierżawię kiosk Ruchu Ruchu, 
Warszawska 10 i Warszawska 14. 
Tel. 694 455 280

• Zamienię mieszkanie dwupoko-
jowe na trzypokojowe w starym 
budownictwie w Nowogardzie. 
600 807 338

• Do wynajęcia lokal handlowy 20 
m2 w Centrum Nowogardu. Tel. 
531 838 667.

• Wynajmę mieszkanie przy ul. 700 
lecia, dwupokojowe kuchnia, ła-
zienka. Cena 1000 zł + gaz i prąd. 
606 435 581; 668 414 615.

• Sprzedam dom o pow. 142m2. 
662 678 895

• Poszukuję mieszkania do wynaję-
cia. 510 936 951

• Sprzedam działkę z warunka-
mi zabudowy przy ul. Asnyka. 
502 032 422

• Sprzedam mieszkanie trzypokojo-
we, III piętro, 67 m2, środkowe na 
ul. Zamkowej. Wysoki standard tel. 
504 118 857

• Sprzedam lub zamienię mieszka-
nie dwupokojowe w szczecinie na 
Nowogard, Goleniów lub Stargard. 
602 405 640

• Wynajmę garaż przy ul. Radosła-
wa. 602 405 640

• Do wynajęcia mieszkanie dwupo-
kojowe bezczynszowe . 91 39 23 
701; 667 131 416

• Wynajmę mieszkanie dwupoko-
jowe częściowo umeblowane na 
ul. Racibora czynsz 1000 zł + me-
dia. 601 240 025

• Wynajmę mieszkanie trzy lub 
dwupokojowe przy ul Wiej-
skiej, mile widziana firma. 
693 850 197 

• Szukam kawalerki do wynaję-
cia. Tel. 509509996.

• Posiadam do wynajęcia mieszka-
nie czteropokojowe, parter. Tel. 
504 898 980

• Sprzedam mieszkanie dwupokojo-
we w Nowogardzie. 604  293  176; 
91 39 21 349

• Lokal do wynajęcia 22m2, ul. 5 
Marca 10. Tel. 509 389 657

• Sprzedam dom nad jeziorem. 
785 200 900

• Sprzedam pół domu w Nowogar-
dzie. 513 045 346

• Sprzedam dom w okolicy Nowo-
gardu ( 10 km) po kapitalnym 
remoncie na działce zagospoda-
rowanej i ogrodzonej ( 1700 m2). 
Cena 400.000 tys. tel. 692383706 
po 18.

• Wynajmę mieszkanie dwupokojo-
we. 91 39 25 147 po 18.

• Sprzedam mieszkanie trzypokojo-
we w Nowogardzie. 600 626 244

• Do wynajęcia mieszkanie trzy-
pokojowe i czteropokojowe. 
508 309 980.

• Sprzedam lub wynajmę kawaler-
kę, ul. Warszawska. 517 064 505

• Zamienię mieszkanie komunalne 
w Krzywinie 100 km od Nowo-
gardu, trzypokojowe z balkonem, 
piwnicą, garażem i ogródkiem na 
dwupokojowe komunalne w No-
wogardzie. 693 584 630

• Mieszkanie do wynajęcia 70 m, II 
piętro w domu wolnostojącym. 91 
39 23 209

• Sprzedam mieszkanie dwupo-
kojowe 45,6 m2. I piętro 130 tys. 
886 030 766

• Sprzedam kawalerkę 30 m2, ul. 
Wyszyńskiego. 723 747 757

• Sprzedam mieszkanie dwupokojo-
we III piętro 55 m2. Cena 125 tys. 
668 927 296

• Garaż do wynajęcia może być na 
dostawczy lub magazyn, ul. Fa-
bryczna. 509 861 740

• Sprzedam mieszkanie czteropo-
kojowe I piętro, 77 m2 na ul. Boh. 
Warszawy. 606 621 142

• Do wynajęcia mieszkanie 35 m2. 
518 483 194

• Kawalerka do wynajęcia. 
602 405 640

• Sprzedam mieszkanie dwupo-
kojowe 45,6m2 I piętro. 130 tys. 
886 030 766

• Do wynajęcia dwa pokoje w dom-
ku jednorodzinnym. 693 344 807

• Wydzierżawię od stycznia 2012 r. 
Stoisko handlowe w Centrum mia-
sta. 534 707 326

• Wynajmę lokal mieszkalny 62 m2. 
Centrum Nowogardu (najlepiej fir-
mie). 607 617 849

• Sprzedam mieszkanie trzypokojo-
we lub zamienię na dwupokojowe. 
695 573 835 po 15.00. 

• Kawalerka do wynajęcia przy ul. 
Poniatowskiego. 889 215 737

• Zamienię dużą własnościową ka-
walerkę 39 m2 blisko Lidla I piętro 
na trzy nieduże pokoje chętnie w 
tej samej okolicy do II piętra bez 
dopłaty w zamian mogę spłacić 
zadłużenie. 500 160 082

• Zamienię mieszkanie dwupokojo-

we 45,6 m2 na mniejsze z dopłatą. 
886 030 766

• Sprzedam ul. Kowalska – mieszka-
nie dwupokojowe 46 m2 I piętro 
135 tys. tel. 501 307 666

• Sprzedam dom o pow. 150 m2. 
Nowogard. 601 987 249

• Sprzedam dom w stanie suro-
wym 130 m2 działka 1200 m2. 
Osiedle Bema. 506 534 179 

MOTORYZAcJA

• Opony letnie Bacum Brilants 
185/60/R14. Cena 50zł/szt. 
602 795 077 

• Sprzedam Citroen Xantia 96/97; 
1.8 16V. Stan bardzo dobry, świe-
że OC i przegląd. Cena : 3500. 
883 705 569 

• Sprzedam Opony Continental 
Conti 3 185 65 R15, 4 szt letnie, 
cena 450zł,tel. 605 522 340.

• Sprzedam Opony letnie Viking 
Norway Pro Tech II 205 55 R 16, 4 
sztuki, cena 650 zł, tel. 605 522 340.

• SPRZEDAM OPEl VEcTRA c 
KOMBI, SREBRNY MET., ROK 
PROD 08/2006, PRZEB 152000 
KM, 1.9 DIESEl 150 KM, SER-
WISOWANY W ASO OPEl (FAK-
TURY), OSTATNI SERWIS 20 
WRZESIEŃ 2011, NOWE OPONY 
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oGŁo szE NIa drob NE
lETNIE cONTINENTAl, KlI-
MATRONIK DWUSTREFOWY, 
ZADBANY, cENA DO UZGOD-
NIENIA, TEl. 605 522 340.

• Sprzedam cztery roczne opony 
185 65R15, zimowe Goodyear 
Ultragrip 7t, stan idealny, cena 
800 zł lub z felgami do Nissana 
Almery; 15” stalowe cena felgi 
450 zł. Cena opon z felgami 
1200 zł. Tel. 605 522 340

• Sprzedam opony zimowe z fel-
gami 155/13. 607 310 591

• Sprzedam 4 roczne Opony zi-
mowe Goodyear Ultra Grip 7+, 
185/65/R15, mało używane 
- cena 790 zł, sprzedam felgi 
stalowe   4 szt. do Nissana Al-
mery z 2001 roku, cena 490 zł, 
tel. 605 522 340.

• Sprzedam Opla Corsę 1.2. 62 
tys przebiegu, opony zimowe, 
stan bdb. 510 074 261

• Sprzedam Ford Focus 1.8 TDDI 
combi. 11 200. Tel. 609 307 351

• Sprzedam przyczepę wywrot-
ka 3,5t. 606 621 142

• Sprzedam oryginalne opony 
do Volvo Miechelline altin, 
205/55 R16, z felgami alumi-
niowymi. 602 474 266

• Sprzedam samochód marki 
VW Golf V, rok prod. 2007, poj. 
1.9 TDI, srebrny metalik. Cena 
do uzgodnienia. 508 290 657

• Sprzedam samochód mar-
ki Peugeot Partner rok prod. 
2005, poj. 1,6 diesel, srebr-
ny metalik. Stan idealny. 
508 290 657

• Sprzedam przyczepę Neptun 
rok prod. 2002 ładowność 460 
kg wymiary 100/140/30. Za-
rejestrowana, ubezpieczona, 
cena 1450 zł do uzgodnienia. 
692 117 524

• Sprzedam Hyundai Pony 1,3 
benzyna rok prod. 1993 r. cena 
1000zł. 602 348 926

• Sprzedam Toyota Avensis. 2.0 
diesel D4D rok prod. 2003, 182 
tys. km sprowadzona z Austrii 
zarejestrowana i opłacona, 
bogata wersja: nawigacja, we-
basto, skóra, ksenony. Dodat-
kowo komplet kół zimowych. 
Cena 31 000. Tel. 602 348 926

ROlNIcTWO

• Sprzedam Kombajn do ziem-
niaków „ANNA” Rok.Pr.1990.
Stan bdb Tel. 692 421 192 lub 
+49 15222976483.

• Mam do sprzedania silnik 
zaburtowy Johnson-4,5 KM 
do remontu oraz kombajn 
do ziemniaków ANNA. tel. 
692 421 192

• Kupię rozrzutnik oborniku jed-
noosiowy. 91 39 23 492

• Sprzedam siewnik do nawo-
zu Amazonka i opryskiwacz. 
667 952 806

• Sprzedam trailler, bryczkę i ku-
cyki. 607 739 866

• Sprzedam kultywator z wał-
kiem szerokość 2,70, pług trzy-
skibowy i wialnię do zboża. 
668 316 103

• Kupię byki małe mięsne szt. 
10. 723 777 531

• Sprzedam siewnik Poznaniak. 
Busa T4 2,4 diesel. 1992 r. 
603 839 782

• Sprzedam 24 ar lasu liściaste-
go do wycięcia (drewno ko-
minkowe). 724 049 451

• Sprzedam cielaki LM, owce, 
prosiaki 50 szt i nutrie. 
723 428 403; 888 757 586

USłUGI

• Malowanie, montaż paneli 
podłogowych i inne drobne 
naprawy wykona „złota rącz-
ka”. 91 39 22  783, 0784 79 22 
70.

• Potrzebujesz naprawić lub 
kupić komputer? Salon 
komputerowy MS BIOSS za-
prasza! ul.700-lecia 15 (nad 
apteką Jantar) tel.91-577-
53-73, tel.792-22-88-96

• Kompleksowe remonty 
mieszkań, montaż i naprawa 
pieców cO. 72 48 14 797

• Czyszczenie uszu za pomocą 
świecowania Nowogard, ul. 
Zielona 3. 91 39 20 714

• Dywanopranie, 604 373 143.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 
604 373 143.

• Pranie tapicerki samochodo-
wej (osobowe, busy, ciężaro-
we, TIR-y). Tel. 604 373 143.

• czyszczenie pościeli weł-
nianych lanoliną. Tel. 
604 373 143.

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

• Klimatyzacja! Serwis sprzętu 
AGD. Tel. 697 55 33 10, 693 
34 46 71.

• cyklinowanie. 692 478 465

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

• AWARIE. Naprawy pie-
ców Vailiant, tanie części. 
691 686 772

• Agencja reklamowa Vizart: 
banery, szyldy, wydruki wiel-
koformatowe, reklama na 
pojazdach, pieczątki, wizy-
tówki, plakaty, ulotki, inne. 
Nowogard, ul. 700lecia 15, 
605 522 340

• Bruk-lin – układanie kostki 
brukowej Robert Kaźmierow-
ski Tel. 607 083 893, www.bru-
k-linnowogard.com.pl

• Montaż ogrodzeń betono-
wych, farmerskich i innych; 
695 085 470; 91 39 72 575

• Transport- przeprowadzki. 
Szybko i tanio. 696 138 406

• usługi elektryczne CO, dachy, 
tanio szybko solidnie. Do 30% 
taniej. Tel 506 323 560

• Docieplenia budynków. 
608 847 784

• Docieplenia, remonty i da-
chy. 692 562 306

• Remonty mieszkań tel. 
609 588 240

• Dachy docieplenia remonty, 
697 784 540; 609 640 892

• Szablony, nietypowe zabudo-
wy, remonty. 693 614 977

• Usługi wizażu z możliwością 
dojazdu do klienta. 693  946 
233

• Usługi tokarskie. Sąpolnica 22. 
693 613 396 

• Remonty mieszkań, łazienek. 
600 121 043

• Szpachlowanie, malowanie, 
regipsy, panele, 789 146 025

• Korepetycje z j. angielskiego. 
668 229 063

• Fryzjer w Twoim domu. 
535 236 497

• Przewozy przeprowadzki No-
wogard i okolice. 784 499 535

• Usługi ogólnobudowlane , 
regipsy, szpachlowanie, malo-
wanie, panele. 789 146 025

• Usługi ogólnobudowlane. 
510 335 162

• Kredyty dla firm bez za-
świadczeń z ZUS i Urzędu 
Skarbowego. 601 627 044

• Kredyty hipoteczne. 
607 092 509

• Pożyczka bez BIK, 3000 
na 3 miesiące, bankowo. 
601 627 044

• Usługi ogólnobudowlane, gla-
zura, terakota. Fachowo i solid-
nie. 607 647 515

• Korepetycje  j. niemiecki, 
przygotowanie do matury. 
607 617 844

• Pisanie prac i referatów. 
609 392 482

• Oprawianie prac (najwięk-
szy wybór okładek), bindo-
wanie, ksero kolor A4-A3, 
laminowanie A4-A3, VIZART 
Studio Reklamy, Nowogard, 
ul. 700 lecia 15 (nad apteką 
Jantar), tel. 605 522 340.

• Dachy remonty mieszkań. 
794 115 153

• Usługi transportowe. Wy-
wrotka 25t, plandeka 13,6m. 
697 943 123

• Remonty i wykończenia. 
601 567 369

• Szafy, garderoby i wnęki, me-
ble pod wymiar. 697 786 967

• Język niemiecki tel. 
607 545 991

• Remont na każdą kieszeń 609 
715 839

• Remonty mieszkań, malowa-
nie gratis. 726 403 937

• Remont? wykończenia 
wnętrz? My wiemy jak! Kom-
pleksowo! zadzwoń! REMO-
VER. 501 714 275 24h/dobę!

• Wykonam prace ogólnobu-
dowlane. Malowanie, glazu-
ra i inne. 662 678 895

• Malowanie obrazów Bożena 
Kubiak, do obejrzenia w Cafe 
Piwnica. 91 39 26 124

• Stylizacja paznokci, żel, żel hy-
brydowy (nowość) cena 35 zł. 
503 083 440

• Tipsy żelowe za 40 zł. 
665 209 476

• Usługi informatyczne napra-
wa komputerów, instalacja 
oprogramowania, odzyskiwa-
nie danych, dojazd do klienta. 
508 245 385

• Usługi ogólnobudowlane i 
elektryczne. 516 033 882

• Remonty mieszkań, malo-
wanie gratis. 726 403 937

• Pożyczki bez BIK na dowód 
osobisty bez dochodu 200-
1000 zł. 513 164 203

PRAcA

• Zwrot podatku z pracy, rodzin-
ne, urlopowe- Niemcy, Holan-
dia, Anglia, Irlandia, Dania, Bel-
gia, Austria, Włochy, Norwegia. 
713 852 018; 601 759 797

• Podejmę pracę w charakterze 
sprzedawcy, długoletnie do-
świadczenie, obsługa LOTTO. 
Tel 660 392 851

• Studio Reklamy Vizart w No-
wogardzie przyjmie 1 os. Na 
praktyki, tel. 605 522 340

• Zatrudnię pracownika ogólno-
budowlanego. 508 290 657

• Przyjmę do pracy na budowę. 
662 125 370

• Zatrudnię sprzedawcę. 
721 055 364

• Szukam pracy jako operator 
sztaplarki i magazynier- po-
mocnik. 796 101 301

• Zatrudnię w sklepie spo-
żywczym rencistkę lub eme-
rytkę. Praca dwuzmianowa. 
602 474 266

• Podejmę pracę jako malarz, 
szpachlarz lub inne budowla-
ne. 697 180 418

• Podejmę pracę w charakterze 
niani do dziecka. 515 521 049

• Opieka nad starszą osobą. 91 
39 26 493

• Praca w sklepie meblowym 
w charakterze sprzedawcy 
– doradcy klienta. Mile wi-
dziane panie o zaintereso-
waniach związanych z urzą-
dzaniem i dekoracją wnętrz 
oraz z doświadczeniem w 
handlu. Jeśli jesteś osobą 
sumienną, pracowitą, dys-
pozycyjną to praca właśnie 
jest dla ciebie! cV proszę 
składać: Kwadrat Meble, ul. 
Armii Krajowej 49, 72-200 
Nowogard

INNE

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

• Profesjonalna opieka nad 
dziećmi ”Maluszkowo” ogła-
sza nabór dzieci w wieku od 
6 m-cy do 3 lat. Liczba miejsc 
ograniczona. Tel. 534 015 943. 


• Sprzedam nowy telefon ko-
mórkowy HTC Desire Z (nie-
używany), w sieci ERA, cena 
1350 zł, do uzgodnienia, Tel. 
605 522 340.

• Sprzedam Aparat Fotograficz-
ny Fuji Film S Fine Pix 6500, 
cena do uzgodnienia  750 zł, 
Tel. 605 522 340.

• Sprzedam telefon komórkowy 
Sony Ericcson ELM, nowy nie-

używany w sieci ERA, cena 330 
zł, tel. 605 522 340

• Sprzedam krzesełko + stolik 
dla dziecka do 5 lat. Cena 150 
zł. 513 085 943

• Sprzedam drewno opałowe i 
kominkowe. 667 788 820

• Sprzedam komputer: procesor 
AMD Athlon XP 1243 MHz, płyta 
główna Gigabyte GA-7N400E, 
Pamięć 512MB, karta video NIVI-
DA GeForce4MX AGP8X 128MB, 
dysk twardy 80GB, Napęd 
dysków: HL-DT-ST DVD-ROM 
GDR8162B 16X/48XDVD-ROM i 
MSI CD-RW CR52 52X/32X/52X 
CD-RW, MONITOR SAMSUNG 
Sync Master 763MB, cena 590 
zł, tel. 605 522 340.

• Oddam nieodpłatnie cegłę 
rozbiórkową oraz kamień po-
lny w ok. Nowogardu. 91 38 
13 958; 604 702 817

• Sprzedam drewno opałowe. 
600 335 184

• Drewno kominkowe tanio. Do-
wóz gratis. 501 385 072

• Sprzedam stolik pod tele-
wizor. Stan bardzo dobry. 
783 484 836

• Przyjmę każdą ilość kamieni. 
607 647 240

• Drewno opałowe tanio 
sprzedam. 660 135 921

• Sprzedam drewno opałowe i 
rozpałkowe pocięte w klocki 
lub w całości. 514 740 538

• Sprzedam tanio ławo stół i 
dwa fotele. 783 484 836

• Kupię złoto. Płacę gotówką, 
dojeżdżam. 506 534 179

• Sprzedam gołębie Budapeszty 
50 zł / 20 szt. 506 184 436

• Sprzedam wózek do drewna z 
HDSem. 723 885 515

• Sprzedam szczenięta razy wy-
żeł. 91 39 26 478; 500 667 196

• Oddam szczeniaki 2 miesięcz-
ne rasy kundel śnieżnobiałe w 
czarne łatki. 504 525 966

• Oflisy tartaczne na opał sprze-
dam w całości lub pocięte w 
klocki. 514 740 538.

• Oddam w dobre ręce 3 sucz-
ki (szczeniaki odchowane) 
rasy mieszanej z wilczurem. 
508 290 657

• Sprzedam łaty impregnowa-
ne nowe tanio ok. 400m. tel. 
602 474 266

• Tapczan dwuosobowy mło-
dzieżowy tanio sprzedam. 535 
382 019
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PIASEK, 
ŻWIR,  

CZARNOZIEM, 
POSPÓŁKA 

 ŻWIROWNIA  
DŁUGOŁĘKA

tel. 504 872 700 
Z DOWOZEM 
DO KLIENTA

Wydarzyło się wcześniej

Rozstrzygnięto konkurs na „Najpiękniejszą Kartkę  
Bożonarodzeniową”

W miesiącu listopadzie 
2011r. Szkoła Podstawowa 
nr1 w Nowogardzie zaprosi-
ła do wzięcia udziału w gmin-
nym konkursie plastycznym 
na „Najpiękniejszą kartkę bo-
żonarodzeniową”. Opiekunami 
konkursu były panie Anna Li-
siecka i Iwona Nazarczyk. Ad-
resowany był on do dzieci 5 i 
6 – letnich, a jego celem było 
kultywowanie tradycji i odkry-
cie uzdolnień plastycznych.

Dnia 20 grudnia do szko-
ły wraz z opiekunami przy-
były zaproszone dzieci, któ-
rych prace zostały wyróżnio-
ne przez jury. Po obejrzeniu 
przedstawienia bożonarodze-
niowego, odbyło się rozstrzy-
gnięcie konkursu, a Pani wice-
dyrektor Elżbieta Flis wręczyła 
nagrody książkowe i dyplomy 
następującym osobom:

Janowi Olczyk z Przedszkola 
nr4 w Nowogardzie za zajęcie 
I miejsca

Monice Kamieniak ze Szkoły 

Podstawowej w Orzechowie za 
zajęcie II miejsca

Barbarze Orpel ze Szkoły 
Podstawowej nr1 w Nowogar-
dzie za zajęcie III miejsca.

Wyróżnionych zostało sześć 
kartek bożonarodzeniowych, 
których autorzy otrzymali dy-
plomy i drobne upominki w 
postaci przyborów szkolnych, 
książeczek i kolorowanek. Byli 
to:

Mieszko Szymański z Przed-
szkola nr4 w Nowogardzie,

Alicja Fecak ze Szkoły Pod-
stawowej nr1 w Nowogardzie,

Serafin Grzelak ze Szkoły 
Podstawowej w Orzechowie,

Zuzanna Krzak ze Szkoły 
Podstawowej nr2 w Nowogar-
dzie,

Agata Kazimierczak ze Szko-
ły Podstawowej nr3 w Nowo-
gardzie

Ewelina Kozakiewicz ze 
Szkoły podstawowej w Długo-
łęce.

 informacja własna 

Uczniowie I LO ze Świąteczną wizytą 
W dniu 21 grudnia 2011 roku, przedsta-

wiciele klasy policyjnej z I Liceum Ogól-
nokształcącego w Nowogardzie odwiedzi-
li Wielofunkcyjną Placówkę Opiekuńczo 
Wychowawczą w Goleniowie, a dokładnie 
filię w Nowogardzie.

W czasie spotkania mieliśmy okazję 
zwiedzić placówkę i zobaczyć, jak wygląda 
tam życie. Czuło się miłą, domową atmos-
ferę. Zostaliśmy bardzo ciepło przyjęci i 
poczęstowani ciasteczkami własnego wy-
pieku. Dostaliśmy także kartki z życzenia-
mi świątecznymi wypisanymi przez dzieci 

i młodzież mieszkającą w Domu.
Mieszkańców zastaliśmy w trakcie przy-

gotowań do Wigilii. Dziewczęta przy sto-
le kuchennym lepiły pierożki. Niestety 
nie mogliśmy spotkać się ze wszystkimi. 
Część była jeszcze na zajęciach w szkole, 
a część wyjechała już do domów rodzin-
nych na Święta.

Dzięki pomocy naszych wspaniałych 
Mikołajów z I Liceum Ogólnokształcą-
cego        w Nowogardzie zorganizowa-
liśmy upominek dla wychowanków tutej-
szej placówki. 

Chcieliśmy jeszcze raz serdecznie po-
dziękować za miłe ugoszczenie, a także ży-
czyć wszystkim wychowankom i pracow-
nikom placówki, aby święta Bożego Naro-
dzenia były spokojne i radosne oraz po-
myślności w Nowym Roku.

Czytelnikom Dziennika 
Nowogardzkiego życzymy pogodnych 
świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwe-
go Nowego Roku.

Klasa Policyjna z I LO w Nowogardzie
  



Czwartek 
5 stycznia 2012 r. 
Nr 2 (2035) 
nakład 3000
Rok XVIII  ISSN 1897-2640 

 Cena 2,00 zł

GAZETA LOKALNA  NOWOGARD • OSINA

Apteka 
Majowa 

ul. 3 Maja 47
TEL. 91 307  07 08

Otwarte
Poniedziałek - Piątek 8-19  

Sobota 8-15

Sprawdź naszą ofertę:
• Kredyt gotówkowy
• Kredyt konsolidacyjny
• Kredyt samochodowy
• Kredyt hipoteczny
• Spłata rat LUKAS Banku za 0 zł
• Dogodne warunki 
  dla emerytrów i rencistów

Nowogard, ul. 700 Lecia 21
czynne: pon-pt 9.00-17.00

CENTRUM KREDYTOWE

Prywatny Gabinet 
Stomatologiczny

Oferuje kompleksowe
lecznie stomatologiczne

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

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

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

Zapraszamy!

N
O

W
Y

R E K L A M A
e-mail: reklama@domjudy.pl

TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07

• Przejazdy zagraniczne
• Linie autobusowe i busy
• Bilety lotnicze i promowe
• Berlin, lotniska

EVATRANS
Agencja

Kraje Nadbałtyckie z Helsinkami

i Sankt Petersburgiem 2.06 - 11.06.2012

T R A V E L
Agencja Turystyki i Podróży

PRZEJAZDY zagraniczne

NOWOGARD • ul. Boh. Warszawy 78a/2
Tel. 91 392 17 39 • kom. 605 856 556

WYCIECZKI - WCZASY

Turcja, Tunezja, Egipt, Chorwacja

www.travel-nowogard.pl

EGIPT - JORDANIA - IZRAEL

FATIMA
GRECJA, CHORWACJA

25.04 - 9.05.2012
28.04 - 14.05.2012

od 28.04 do września

Czytaj s. 3

Czytaj s. 5

Czytaj s. 6

Bezpłatne Liceum
Ogólnokształcące dla Dorosłych

ogłasza nabór
Informacje i zapisy

ul. Zielona 11, tel. 91 392 66 91

PRY
WA

TN
EP

UB
LIC

ZN
E LIC

EUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA
DOROSŁYCH

Rozpoczęcie roku szkolnego w sobotę 11 lutego godz. 8.00

Zapewniamy BEZPŁATNĄ NAUKĘ przez cały okres kształcenia

www.zielona.mojaszkola.net

W NOWOGARDZ IE

O P T Y K

BADANIE OSTROŚCI 
WZROKU

(bezpłatne przy zakupie okularów)

REALIZACJA 
RECEPT NFZ

ATRAKCYJNE 
RABATY

Nowogard
ul. Kościuszki 1

tel. 91 392 18 11

Pokłon Trzech Króli, Autor: Albrecht Dürer, Lokalizacja: Florencja, Galeria degli Uffizi

Wszyscy wiedzą, że 6 stycznia przypada święto Trzech Króli. Pod taką potoczną nazwą  znana jest ta uroczy-
stość, choć właściwa nazwa to Objawienie Pańskie. W Kościele Wschodnim dzień ten nazywany jest Epifa-
nią (z j. greckiego oznacza to objawienie) Boga. Jest to ważne święto w Kościele i jedno z najstarszych.

6 stycznia 

Uroczystość Objawienia Pańskiego

Dostali  
mieszkania  
i... powody  
do zmartwień

Czy źle się  
dzieje w  
domu dziecka? 
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REKLAMA

Foto tydzień

Oferujemy:
- remonty
- docieplenia
- układanie pokryć dachowych z: 
   papy, dachówki i blachodachówki
- roboty blacharskie
- roboty ziemne
- izolacje fundamentów
- roboty murarskie
- wylewanie posadzek
    i wiele innych…
tel. 601 864 739 / 91 39 22 831

Budynek Prokuratury w Goleniowie przy ulicy Dworcowej.

Sprawa Telekomunikacji Novum

Prokuratura zleciła Policji 
przeprowadzenie czynności
Po naszym zawiadomieniu w sprawie osób pokrzywdzonych przez akwizytorów 
działających w imieniu Telekomunikacji Novum prokuratura w Goleniowie zle-
ciła policji nowogardzkiej przeprowadzenie czynności sprawdzających.

W grudniu ubiegłego roku, 
po otrzymaniu wielu sygna-
łów naszych  Czytelników czu-
jących się oszukanymi przez 
akwizytorów Telekomunikacji 
Novum, złożyliśmy w Proku-
raturze  w Goleniowie zawia-
domienie o podejrzeniu po-
pełnienia przestępstwa - oszu-
stwa.  W zawiadomieniu pisa-
liśmy m.in. 

„Oszukani klienci zgłaszali 
do naszej redakcji następu-
jące zastrzeżenia:

- podpisując umowę nie zo-
stali uświadomieni przez akwi-
zytora co do wszystkich konse-
kwencji zwłaszcza, że w przy-
padku wycofania się z umowy 
zostaną obciążeni tzw. opłatą 
wyrównawczą w kwocie, jak 
wynika z naszych ustaleń 170 zł

- część skarżących mimo wy-
cofania się z umowy w ciągu 10 
dni została obciążona zarówno 
tą opłatą, jak i zwrotem rzeko-
mego rabatu mimo, że nie sko-
rzystała jeszcze z usługi Tele-
komunikacji Novum, co razem 
daje kwotę ponad 400 zł

-niektóre osoby, które nie 
wycofały się z umowy otrzy-

mują oprócz faktury TN, rów-
nież fakturę od dotychczaso-
wego operatora TP (z obciąże-
niem m.in. za zerwanie umo-
wy) mimo, że akwizytor za-
pewniał, iż nie będzie takiej 
sytuacji i wszelkie ewentualne 
czynności przeniesienia opera-
tora, a tym bardziej związane z 
tym koszty, zrealizuje TN.”

Jak nas poinformował wczo-
raj prowadzący prokurator 
Maciej Rakowicz, sprawie 

nadany został bieg i prowa-
dzone jest  postępowanie wy-
jaśniające: ...zleciłem  Policji  w 
Nowogardzie przeprowadzenie 
czynności  sprawdzających, któ-
rych celem jest  uzyskanie ma-
teriału dowodowego potwier-
dzającego treść zarzutów pod-
niesionych w zgłoszeniu - mówi 
prokurator.

Na bieżąco będziemy infor-
mować Czytelników DN  o 
przebiegu tego postępowania.  

 Jarek Bzowy 

Dziura na parkingu przy ul. Jana Pawła II jest już tak duża, że 
uszkodzenie samochodu jest bardzo możliwe. 

Z ulicy Bema w kierunku Miętna, przed wiaduktem po lewej 
stronie jest sterta śmieci, które nie znalazły się tam przypadko-
wo. Kto to posprząta?  Może gmina ustali ich właściciela? 

Pogrzeb śp. Władysławy Gałęskiej 
W środę o godz. 14 odbyły  

się na nowogardzkim cmen-
tarzu uroczystości pogrzebo-
we  zmarłej w ubiegłą niedzie-
le śp. Władysławy Gałęskiej, 
byłej długoletniej pracownicy 
DPS w Nowogardzie i matki 
aktualnego Dyrektora Central-

nej Komisji Egzaminacyjnej w 
Warszawie Artura Gałęskie-
go. Na pogrzeb przybyło wie-
le znanych osobistości ze świa-
ta polityki m.in. senator Anna 
Sztark, poseł Magdalena Ko-
chan, europoseł Sławomir Ni-
tras, Marcin Zydorowicz - wo-

jewoda zachodniopomorski. 
Obecne były także delegacje 
nowogardzkich szkół i władz 
samorządu gminnego i powia-
towego, a także  przyjaciele i 
znajomi zmarłej śp. Władysła-
wy. 

red.

Wczoraj, po raz pierwszy można było skorzystać ze sztucznego 
lodowiska rozłożonego przy hali sportowej ZSO (ul. Boh. War-
szawy). W pierwszym dniu obiekt nie cieszył się zbyt dużym po-
wodzeniem. Na tafli pojawiali się pojedynczy fani łyżew. Tych, 
którzy chcą spróbować swoich sił w jeździe na lodzie informu-
jemy, że zgodnie z regulaminem lodowisko jest czynne dla użyt-
kowników indywidualnych od poniedziałku do piątku w godzi-
nach 15.30 -20.00 a w weekendy, święta oraz ferie w godz.  10.00-
20.00 (z przerwą techniczną w godzinach: 14.00-16.00). Wstęp 
jest bezpłatny. 
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OPAŁ
węgiel, koks, miał, 

drewno – kominkowe,
 podpałka, brykiet – węglowy, 

torfowy, drzewny
(towar luzem i workowany)

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

sprzedaż ratalna

PPUH „EDBA” 
Nowogard • ul. Nadtorowa 12

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

FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

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

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

602 450 881

EntEr  II 
laptop

 sErwIs - komIs

naprawiamy, 
sprzedajemy,

kupujemy laptopy
na ul. Wyszyńskiego 7/3

budynek Straży Pożarnej

tEl. 795 648 748

Byłeś świadkiem ciekawego wydarzenia?
Powiadom nas!

Dyżur reportera interwencyjnego całą 
dobę, siedem dni w tygodniu!

DZWOŃ lub wyślij sms: 

515 145 383
Zapewniamy całkowitą anonimowość! 

Możesz również do nas napisać: 
dziennik@dzienniknowogardzki.pl lub 

poligraf@post.pl

Wilgoć, grzyby na ścianach i lejąca się woda z sufitów – w takich warunkach żyje kilka rodzin w budynku komunalnym przy ul. Cmen-
tarnej, który został oddany do użytku w lutym  ubiegłego roku. 

Dostali mieszkania i... powody do zmartwień
Radość i łzy na twarzach 

mieszkańców pokazywane w 
relacjach z uroczystego wręcza-
nia kluczy do nowych i długo 
oczekiwanych mieszkań szyb-
ko zamieniły się  w rozpacz. Nie 
dość, że do dnia dzisiejszego 
droga dojazdowa do budynku i 
terenu wokół niego pozostawia 
dużo do życzenie, to jeszcze do 
mieszkań wdarła się wilgoć, a z 
sufitów leje się woda. 

Klucze wręczyć łatwo, ale 
trudniej zadbać o to, żeby lu-
dzie mieszkali w godnych wa-
runkach. Czy gmina robi coś 
w tej sprawie? – pytał podczas 
ostatniej sesji Rady Miejskiej 
radny Marcin Nieradka. 

Mieniem mieszkań komu-
nalnych i socjalnych zarządza 
w gminie ZBK, które podle-
ga wiceburmistrzowi Damia-
nowi Simińskiemu. Ten, od-
powiadając na zapytanie Nie-
radki przyznał, że gmina wie o 
problemie, ale bez winy nie są 
także sami mieszkańcy. 

Po interwencji ZBK, a wcze-
śniej mieszkańców tych lokali, 
pracownicy Urzędu Miejskiego 
dokonali 

inspekcji na miejscu. W po-
łowie grudnia zostało wysto-
sowane pismo do wykonawcy 
z roszczeniem usunięcia wad 
i usterek. Trzeba sobie też ja-
sno powiedzieć, że komisja w 
kilku lokalach stwierdziła za-
ślepienie otworów wentylacyj-
nych, co doprowadziło po czę-
ści do zagrzybienia tych loka-
li – stwierdził wiceburmistrz, 
ostrzegając, że po usunięciu 

usterek przez wykonawcę za 
takie działania odpowiedzial-
nością obciążeni zostaną już 
sami najemcy. 

Mieszkańcy z  oburzeniem 
reagują na takie oskarżenia. 

Jak mamy nie zatykać otwo-
rów wentylacyjnych, jak wie-
je nawet przez gniazdka elek-
tryczne w ścianach – mówi je-
den z lokatorów feralnego bu-
dynku przy ul. Cmentarnej, 
którego redakcja DN odwie-
dziła wczoraj. 

Jednak największym proble-
mem jest narastająca wilgoć, 
która pojawiła się w kilku, z 12 
mieszkań. 

U mnie zaczęło ostatnio ka-
pać z sufitu nad wanną, ale 

urzędnicy stwierdzili, że to 
normalne bo to łazienka i jest 
dużo pary. U sąsiada też ciek-
nie w łazience, a w kuchni ma 
ogromnego grzyba na ścianie – 
mówi kolejna napotkana przez 
nas lokatorka. 

To nie koniec kłopotów 
mieszkańców pełnego uste-
rek budynku.  Nie dość, że za-
czyna ich zalewać z dachu, to 
w kilku pomieszczeniach jest 
zimno. 

W moim przypadku w poko-
ju dziecięcym założono mniej-
szy grzejnik niż w pozostałych 
mieszkaniach. Poza tym w 
drugim pomieszczeniu kalory-
fer grzeje tylko do połowy. Wil-
goć wchodzi też od podłogi – 
mówi kolejny mieszkaniec.

 Ludzie chcą pozostać ano-
nimowi. Jak mówią, zdarza-
ją im się spóźnienia w płatno-
ściach za czynsz i nie mają od-
wagi wprost mówić o warun-

kach w jakich przyszło im żyć. 
Najbardziej martwią się o swo-
je zdrowie. 

Moje dziecko jest alergikiem 
i przebywanie w zagrzybionym 
pomieszczeniu jest dla niego 

zagrożeniem – mówi zatroska-
ny o zdrowie swojego synka 
mężczyzna. 

Wszystko wskazuje na to, że 
to firma budująca mieszkania 
niezbyt należycie przyłożyła 
się do pracy.  Niestety, jak do 

tej pory wykonawca inwesty-
cji nie kwapi się do usunięcia 
stwierdzonych usterek, do ja-
kich wezwała go gmina. 

Budynek przy ul. Cmentar-
nej kosztował 1 mln 077 tys. 
zł i powstał zaledwie w 7 mie-
sięcy.    Wykonawcą robót był 
Zakład Budowlany PORTAL 
ze Szczecina. Być może firmę 
zgubił pośpiech? Tylko, dla-
czego budynek z tyloma wada-
mi został odebrany i przekaza-
ny do użytkowania przez in-
stytucje nadzorujące inwesty-
cję i kontrolujące jej przebieg? 

Jak zapowiada gmina, jesz-
cze w tym roku ma być gotowy 
projekt i dokumentacja pod 
budowę kolejnego, takiego sa-
mego domu w sąsiedztwie. Po-
zostaje mieć tylko nadzieję, że 
tym razem inwestycja zostanie 
przeprowadzona solidnie. 

Marcin Simiński Budynek wymaga natychmiastowego remontu nie tylko w środku, ale 
również na zewnątrz. Na zdjęciu fragment elewacji już raz poprawiany. 

W takich warunkach muszą codziennie żyć mieszkańcy domu przy ul. 
Cmentarnej. 

Redakcja DN osobiście sprawdziła w jakim stanie są mieszkania przy 
ul. Cmentarnej 15b. 
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Na terenie parafii pw. św. Rafała Kalinowskiego w 
Nowogardzie od kilku miesięcy trwa budowa świe-
tlicy środowiskowej Caritas. 

Dziekan  
buduje  
świetlicę

Podobne świetlice działają 
przy wielu parafiach w Pol-
sce. 

Znam taką świetlicę przy 
parafii Miłosierdzia Boże-
go w Szczecinie, a także jed-
ną świetnie działającą na te-
renie Wielkopolski  – mówi  
proboszcz ks. Kazimierz 
Łukajaniuk, który wpadł 
na pomysł budowy takiego 
miejsca  w Nowogardzie i 
zachęcił do tego szczeciński 
Caritas. Parafia przekaza-
ła grunt pod budowę,  a ks. 
Kazimierz nadzoruje prace 
budowlane. 

Uważałem, że to dobre 
miejsce na taką inicjaty-
wę. Nie musieliśmy bowiem 
szukać terenu pod budowę. 
Poza tym jestem przekona-
ny, że na terenie naszej para-
fii taka świetlica jest potrzeb-
na.  Często widzę nawet na 
naszym osiedlu, że młodzież 
siedzi na krawężnikach, bo 
nie ma gdzie spędzać wolne-
go czasu – dodaje.  

Trzykondygnacyjny bu-
dynek ma mieć ok. 600 me-
trów kwadratowych po-
wierzchni. Na samym dole 
będzie się znajdował ma-
gazyn przy parafialny Cari-
tasu na żywność i ubrania,  
rozdawane  potrzebującym 
(obecnie magazyn mieści 
się w wieży kościoła),  a tak-
że salka sportowa ze stołem 
do ping ponga i mini siłow-
nia. Na parterze będzie sala 
do nauki i odpoczynku, ka-
wiarenka internetowa oraz 
kuchnia z jadalnią i toale-
ty.  Na samej górze, czyli na 
poddaszu użytkowym,  bę-
dzie  ogromna sala o pow. 
168 m2 wraz z zapleczem 
socjalnym. Tam  odbywa-
ły się będą zabawy dla dzie-
ci i młodzieży, dyskoteki, a 

nawet sylwester dla społecz-
ności parafialnej. Będziemy 
także organizować wigilię i 
śniadania Wielkanocne dla 
ludzi samotnych i potrzebu-
jących, a w przyszłości gościć 
będziemy pielgrzymów, któ-
rzy odwiedzą nasze sanktu-
arium – zdradza szczegóły 
swojego planu  ks. Łukaja-
niuk.

Świetlica będzie oficjalnie 
prowadzona przez Caritas 
działającym przy Diecezji 
Szczecińsko-Kamieńskiej. 
Ks. proboszcz liczy jednak, 
że do współpracy i wolon-
tariatu przyłączy się także 
miejscowa młodzież i pozo-
stałe organizacje działające 
przy kościele. 

Na razie budowa trwa, 
chociaż do jej wykończenia 
potrzeba jeszcze wiele cza-
su i pracy, a co najważniej-
sze pieniędzy. Te niestety 
nie sypią się z nieba, jak bi-
blijna manna.  Liczy się każ-
da złotówka. Parafialny Ca-
ritas  złożył więc do  gmi-
ny wniosek o dofinansowa-
nie budowy świetlicy, ale nie 
znalazł on odzwierciedlania 
w uchwalonym budżecie na 
ten rok. Zdaniem probosz-
cza Łukjaniuka jest to wiel-
ka strata dla gminy. 

My sobie poradzimy oczy-
wiście i bez tych pieniędzy. 
Pokazaliśmy to podczas bu-
dowy kościoła, który powstał 
bez żadnych dotacji z urzę-
du.  Szkoda  tylko, że gmi-
na nie będzie miała udzia-
łu w tym wielkim dziele, ma-
jącym służyć nowogardzkiej 
społeczności – dodaje z ża-
lem ks. Kazimierz Łukja-
niuk. 

Marcin Simiński

Tak się rozpoczynało w październiku 2011

Tak wygląda 5 stycznia 2012

A tak budynek ma wyglądać za kilka miesięcy
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Magdalena Dudziak-Mużyło

Czy źle się dzieje w domu dziecka? 

Łatwiej dom zbudować, niż go stworzyć

Niespełna rok temu 14 
stycznia uroczyście otworzo-
no w Nowogardzie na ulicy 
Jana Pawła II nową placów-
kę składającą się z dwóch do-
mów w których zamieszkali 
wychowankowie domu dziec-
ka, wcześniej mieszkający w 
obiekcie w Mostach. Jak in-
formowaliśmy wtedy w DN 
w domach tych, zamieszka-
ło 28 wychowanków w róż-
nym wieku. W każdym z do-
mów znajdują się pokoje dwu-
osobowe, salon z aneksem ku-
chennym, zaplecze socjalne, 
łazienka i toaleta. Inwestorem 
obiektów było Starostwo Po-
wiatowe, natomiast Gmina 
Nowogard przekazała grunty 
pod budowę domów. Placów-
ka opiekuńczo-wychowawcza 
zapewnia dziecku całodobo-
wą opiekę i wychowanie oraz 
zaspokaja jego niezbędne po-

trzeby bytowe, rozwojowe, w 
tym emocjonalne, społeczne, 
a także zapewnia korzystanie 
z przysługujących świadczeń 
zdrowotnych i kształcenia. 
Całodobowy pobyt dziecka w 
placówce opiekuńczo -wycho-
wawczej powinien mieć cha-
rakter przejściowy - do czasu 
powrotu dziecka do rodziny 
naturalnej lub umieszczenia 
w rodzinie zastępczej. Niektó-
rzy wychowankowie pozosta-
ją w niej do usamodzielnie-
nia. Na terenie powiatu go-
leniowskiego działała jedna 
placówka opiekuńczo – wy-
chowawcza łącząca działania 
socjalizacyjne i interwencyj-
ne - Wielofunkcyjna Placów-
ka Opiekuńczo- Wychowaw-
cza w Mostach, której  wycho-
wankowie zostali przeniesie-
ni  do nowo wybudowanych 2 
domów w Nowogardzie i czte-

rech (wynajętych) w Golenio-
wie.  Zmianie w związku z tym  
uległa też formuła, w jakiej 
prowadzona jest od tego czasu 
opieka - stworzono strukturę, 
która ma bardziej przypomi-
nać warunki domowe.  Orga-
nem prowadzącym dla placó-
wek jest Starostwo Powiatowe 
w Goleniowie.  Od otwarcia 
nowogardzkiej placówki, mi-
nęło już kilkanaście miesię-
cy i wyglądało na to, że proces 
adaptacji środowiskowej i ży-
cie wychowanków przebiega-
ją bez zakłóceń. Nie mniej od 
jakiegoś czasu do redakcji za-
częły docierać informacje od 
osób postronnych o przemo-
cy, do której rzekomo docho-
dzi w domu. Obudziły one na-
szą czujność. Postanowiliśmy 
sprawdzić te sygnały w bezpo-
średniej rozmowie z Magdale-
ną Dudziak-Mużyło - Dyrek-
torem  Wielofunkcyjnej Pla-
cówki Opiekuńczo -  Wycho-
wawczej w Goleniowie z filią 
w Nowogardzie. 

Czy to prawda, że w pla-
cówce dochodzi do przemo-
cy? 

„Przełom mijającego roku 
był bardzo trudnym okresem 
dla wszystkich działających w 
placówce, szczególnie dla dzie-
ci, które zmieniły miejsce za-
mieszkania na inne do które-
go nie były przywiązane. Ilość 
obowiązków i nowa sytuacja 
wynikająca ze zamiany miej-
scowości i budynków, które zo-
stały postawione w Nowogar-
dzie ” nakręcały” różne infor-
macje na nasz temat, szczegól-
nie w początkowych miesiącach 
działalności domów. O niesna-
skach pomiędzy wychowawca-
mi, a  dziećmi  z nowogardzkiej 
placówki nic nie słyszałam, ale 
sprawdziło się to co przewidy-
wałam, a mianowicie,  że ta-

kie informacje kiedyś się poja-
wią, dlatego muszę od razu po-
wiedzieć, że całkowicie im za-
przeczam!  Dzieci w tych pla-
cówkach są zdrowe, nie krzyw-
dzone, a także właściwie nad-
zorowane przez wychowawców 
przez całą dobę”. 

Jak Pani sądzi, dlaczego ta-
kie pogłoski pojawiły się?

Myślę, że „sprawa” jest „na-
dmuchiwana” przez osoby po-
stronne, które zamieszkują w 
najbliższej okolicy, gdzie usytu-
owane są nasze domy. Niektó-
rzy są po prostu nam nie życzli-
wi, a ich twierdzenia są krzyw-
dzące, nie tylko dla wychowaw-
ców, ale  przede wszystkim dla 
dzieci, które z góry narażone 
są na krytykę tylko dlatego, że 
pochodzą z takich placówek i 
są odbierane niechętnie nawet, 
gdy są niewinne. Chcę   jedno-
cześnie powiedzieć, że tego ro-
dzaju sytuacje, jak świado-
me karanie w różnoraki spo-
sób w placówce, nie mają miej-
sca, a głosy w rodzaju, że dzie-
ci są wyrzucane z domu po to, 
by za karę biegały wokół niego, 
to totalna bzdura i konfabula-
cja. Znając psychikę tych  dzieci 
wiem, że każde z nich jest inne, 
szczególnie naznaczone samot-
nością, co niekiedy przejawia 
się różnego rodzaju impulsyw-
nymi zachowaniami.  Dlatego 
bardzo  krzywdzące  jest  nie 
zrozumienie przez osoby po-
stronne i traktowanie ich  za-
chowania, jako  agresywne czy 
konfliktowe - kończy Pani Dy-
rektor 

Podczas rozmowy pani dy-
rektor zaznaczyła, że wcze-
śniej już organizowała spo-
tkania z nauczycielami szkół 
czy przedstawicielami pla-
cówek oświatowych, do któ-
rych uczęszczają „jej” dzieci. 

Jednakże przekazane tam in-
formacje, których celem było 
uświadomienie nauczycieli, 
jak również rówieśników, dały 
według Pani dyrektor  poło-
wiczny efekt, gdyż odbiór spo-
łeczny dzieci z domu dziecka 
jest dalej bardzo krzywdzący.  

Duże zrozumienie i akcep-
tację wykazują  nauczycie-
le, pracownicy różnych innych 
instytucji, księża i siostry są-
siadującej parafii, za co na ła-
mach Waszej gazety wyrażam 
wdzięczność i podziękowa-
nie. Z przykrością natomiast 
stwierdzam, że zrozumienie 
tych dzieci nie dotyczy niektó-
rych  osób, zamieszkujących w 
okolicach domu.

 Te dzieci zawsze będą inne, 
ponieważ ich życie jest inne. 
Dlatego szczególnie potrzebu-
ją od otoczenia zrozumienia  i 
ludzkiej życzliwości.”- mówi 
dyrektor Magdalena  Dudziak- 
Mużyło 

Zapewne długo jeszcze bę-
dziemy musieli się uczyć wza-
jemnej akceptacji. Trzeba zna-
leźć sposób na to, aby rozwiać 
obawy osób zamieszkujących 
w sąsiedztwie i wpłynąć na 
zmianę postawy niechęci i re-
zerwy wobec dzieci osieroco-
nych, którą wykazują czasami 
rodzice uczniów z domów peł-
nych, z obawy, aby ich dziecko 
nie nauczyło się od nich cze-
goś niewłaściwego, co mogło-
by je zdemoralizować. Trzeba 
tutaj wszystkim dużo wzajem-
nej życzliwości, a zwłaszcza 
zrozumienia, a nie szukania 
pretekstów czy zamykania się 
w kręgu uprzedzeń - wzajem-
nych uprzedzeń. 

Jarek Bzowy 

Budynki nowogardzkiego domu dziecka
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Słowo Boże na Niedzielę:

PARAFiA Pw. wNiEbowzięCiA NMP: Msza św. w niedzielę: Nowogard: 7:00, 9:30, 11:00, 12:30, 18:00 (w lipcu 
i sierpniu o 19:00) Karsk: 9:00; Olchowo: 11:00; Wojcieszyn: 12:00; Dąbrowa: 10:00.  Msza św. w tygodniu (od pn 
do pt): 7:00, 18:00 (w lipcu i sierpniu o 19:00)    Msza św. w sobotę: 9:00, 18:00 (w lipcu i sierpniu o 19:00).    www.
wnmp.info
PARAFiA Pw. Św. RAFAłA KALiNowSKiEgo: Msza św. w niedziele: . 7.30 , 9.00; 11.00, 12.30 i 18.00 (w lipcu 
i sierpniu o 19:00) Kulice: 9:00; Jarchlino: 10:00; Sąpolnica: 10:00.   Msza św. w tygodniu: 7:00, 18:00 (w lipcu i 
sierpniu o 19:00).   www.rafalkalinowski.republika.pl
PARAFiA Pw. Mb FATiMSKiEj: Msze św. w niedzielę: 9.00 i 12.00. Lestkowo: 10.30; Miętno: 13.00.  Msza św. w 
tygodniu z wyjątkiem poniedziałku:17.00, w sobotę o godzinie 12.00.    www.mbf-now.firmeo.biz 

Informacje Parafialne
   Vox    Ecclesiae...

Z Ewangelii wg św. Marka (Mk 1,6b-11):

Jan Chrzciciel tak głosił: Idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem 
godzien, aby się schylić i rozwiązać rzemyk u Jego sandałów. Ja chrzciłem was 
wodą, On zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym. W owym czasie przyszedł 
Jezus z Nazaretu w Galilei i przyjął od Jana chrzest w Jordanie. W chwili gdy 
wychodził z wody, ujrzał rozwierające się niebo i Ducha jak gołębicę zstępują-
cego na siebie. A z nieba odezwał się głos: Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie 
mam upodobanie.

Najbliższa niedziela nazywana Niedzielą Chrztu Pańskiego kończy liturgiczny 
okres Bożego Narodzenia. W naszej tradycji śpiew kolęd, przyozdobione choin-
ki oraz żłóbek zanikną dopiero 2 lutego w Uroczystość Ofiarowania Pańskiego. 
Jednak w całym Kościele powszechnym zakończy się już świętowanie narodzin 
Chrystusa. W tym roku (w zasadzie też i w poprzednim, bo świętowanie rozpo-
częliśmy od 25 grudnia) jest to czas najkrótszy z możliwych. Trwa tylko dwa ty-
godnie. W tym tak krótkim okresie wspominamy w zasadzie 30 lat z życia Jezu-
sa. Od Jego narodzin, przez zwyczajne życie jakie wiódł w Nazarecie nie różniące 
się od życia pozostałych Żydów, aż po wydarzenie chrztu w Jordanie z rąk Jana 
Chrzciciela. To wydarzenie rozpoczyna Jego działalność publiczną wśród ludu. 
Właśnie tam nad Jordanem Jezus ukazuje się jako Bóg i rozpoczyna trzyletni 
czas nauczania i dokonywania cudów.

Przy tej okazji warto przypomnieć jedną z podstawowych prawd naszej chrze-
ścijańskiej wiary, dotyczącą chrztu świętego. Bardzo prosty obrzęd polania czy 
zanurzenia człowieka w wodzie z wymówieniem słów: „Ja ciebie chrzczę w imię 
Ojca i Syna, i Ducha Świętego” zawiera bogatą treść Był to moment, w którym 
Bóg oczyścił nas z grzechu pierworodnego, a  równocześnie wyznał swoją mi-
łość w odniesieniu do każdego z nas. Bóg wtedy powiedział te same słowa, któ-
re słyszymy nad brzegiem Jordanu: „Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam 
upodobanie”, Syn, którego kocham.

W momencie chrztu św. rozpoczyna się, w miarę jak człowiek dorasta, wielka 
przygoda świadomego spotkania z Bogiem na płaszczyźnie miłości. Cała nasza 
wartość jest właśnie w tym, że Bóg nas kocha. Gdy chrzcimy dziecko niedoro-
zwinięte, którego często wstydzą się nawet rodzice, pamiętajmy, że Bóg się go nie 
wstydzi, Bóg wyznaje swoją miłość do niego, i to miłość wieczną. Bóg każdego 
z nas kocha. To jest prawda, którą gdybyśmy potrafili przeżyć tak, by ona wstrzą-
snęła nami do głębi, to życie nasze uległoby całkowitej przemianie. Cóż bowiem 
można przeżyć piękniejszego i wspanialszego nad prawdę, że Bóg mnie kocha. 
Nie jestem sam, jestem otoczony wieczną miłością Boga.

Bóg nigdy nie będzie się mnie wstydził, Bóg nigdy we mnie nie zwątpi. Praw-
dziwa miłość nie wątpi. Bóg ze swą miłością się nade mną pochyla, tą miłością 
otacza mnie od rana do wieczora i od wieczora do rana, tą miłością mnie prowa-
dzi. Jest to tajemnicza miłość, często dla nas, szukających w miłości tylko przy-
jemności i szczęścia, niezrozumiała. Na tym polega chrześcijaństwo: Bóg mnie 
kocha i to On jest moim Ojcem.

ks. Piotr Buda

6 stycznia – Uroczystość 
Objawienia Pańskiego
Wszyscy wiedzą, że 6 stycznia przypada święto Trzech Króli. Pod 
taką potoczną nazwą  znana jest ta uroczystość, choć właściwa na-
zwa to Objawienie Pańskie. W Kościele Wschodnim dzień ten na-
zywany jest Epifanią (z j. greckiego oznacza to objawienie) Boga. 
Jest to ważne święto w Kościele i jedno z najstarszych.

Objawienie Pańskie obchodzone jest 
na Wchodzie od III w., a na Zacho-
dzie od IV w. Pomijając najważniej-
sze święta chrześcijańskie, czyli Wiel-
kanoc, która od samego początku była 
obchodzona przez chrześcijan, to Epi-
fania jest najstarszym świętem. Jest to 
dzień, w którym czcimy Boga, który 
objawił się ludzkości, który wszedł w 
historię ludzką stając się Człowiekiem. 
Pierwotnie to tego dnia wspominano 
także narodziny Chrystusa. Dopiero 
z czasem rozdzielono te tajemnicę na 
dwie osobne uroczystości.

Ponieważ uroczystość Objawienia 
Pańskiego przypada w okresie Boże-
go Narodzenia, dlatego przyjęło się ją 
nazywać świętem Trzech Króli na pa-
miątkę przybycia mędrców ze wscho-
du i oddania pokłonowi małemu 
Dziecięciu i w tym geście uznania Go 
za Boga. Pismo św. nie wspomina ilu 
było mędrców (zob. Mt 2,1-12), tylko 
podaje, że złożyli oni trzy dary: złoto 
jako dar dla Króla, kadzidło jako dar 
dla Boga i mirra jako dar dla Człowie-
ka. Późniejsza tradycja nadała imiona 
mędrcom: Kacper, Melchior i Baltazar. 
Przybycie mędrców i oddanie pokło-
nu narodzonemu Jezusowi jako Bogu 
uważa się za objawienie Boga naro-
dom pogańskim.

Tego dnia wspominamy jeszcze dwa 
wydarzenia tzw. teofanii czyli obja-
wienia Boga: chrzest Jezusa w Jorda-
nie oraz pierwszy cud Jezusa w Kanie 
Galilejskiej. Chrzest z rąk Jana Chrzci-
ciela w rzece Jordanie jest także mo-
mentem objawienia Boga i to Trójje-
dynego: Ojca, Syna i Ducha Świętego. 
Kiedy Jezus zanurzył się w rzece, wte-
dy zstąpił na Niego Duch Święty w po-
staci gołębicy, a z nieba dał się słyszeć 
głos Boga Ojca: „To jest mój Syn umi-
łowany, w którym mam upodobanie” 
(zob. Mk 1,6b-11). Jest to jedyny frag-
ment Ewangelii, w którym objawia się 
cała Trójca Święta. Natomiast pierw-
szy cud dokonany na weselu w Kanie 
Galilejskiej potwierdził niezwykłość 
Jezusa Chrystusa. Do tej pory Jezus żył 
zwyczajnie jak pozostali mieszkańcy 
Palestyny. Ukazał On swoją moc do-
piero w Kanie dokonując cudu prze-
miany wody w wino i to swoją mocą, 

w odróżnieniu od innych proroków, 
którzy działali znaki mocą Boga. Jezus 
ma moc sam dokonywać cudów, po-
nieważ jest Bogiem.

Te dwa wydarzenia są mniej podkre-
ślane tego dnia z racji bliskości świąt 
Bożego Narodzenia. Właśnie dlate-
go wielu katolików wiąże ten dzień z 
przybyciem mędrców do groty w Be-
tlejem.

W święto Objawienia Pańskiego w 
kościele święcona jest woda, kadzi-
dło i kreda. Wodę i kadzidło używa-
my w czasie odwiedzin kolędowych 
(choć teraz rzadkością jest używanie 
kadzielnicy w czasie kolędy), a kreda 
służy do oznaczenia naszych drzwi. I 
właśnie naznaczenie naszych drzwi 
kredą ukazuje sens tego dnia. Bóg, 
który nam się objawia chce się uka-
zać całemu światu. Dlatego chrześcija-
nie na znak przyznania się do swojej 
wiary i wyznania wiary w Boga ozna-
czają swoje drzwi symbolem: C + M 
+ B + 2012 r. Wiele osób ten napis na 
drzwiach tłumaczy jako inicjały imion 
owych trzech mędrców, ale tak na-
prawdę jest to późniejsza interpreta-
cja. Od początku skrót CMB oznaczał 
łacińską sentencję: Christus Mansio-
nem Benedikat, co tłumaczy się jako 
„Chryste błogosław ten dom/mieszka-
nie”. Pomiędzy literami nie stawiamy 
„plusów”, ale są to trzy krzyże greckie 
(czyli oba ramiona tej samej długości) 
i oznaczają Trójcę Świętą. Następnie 
wpisujemy aktualny rok (uzasadnione 
jest to także tym, że dawniej tego dnia 
rozpoczynano nowy rok liturgiczny, a 
obecnie jest to I Niedziela Adwentu).

„Trzech Króli” jest uroczystością na-
kazaną w Kościele, a więc każdy kato-
lik ma obowiązek uczestnictwa tego 
dnia we Mszy św. Od niedawna jest 
to także dzień wolny od pracy i za-
jęć szkolnych (dokładnie od zeszłe-
go roku). W tym roku uroczystość ta 
przypada w piątek, a więc nie obo-
wiązuje nas wstrzemięźliwość od po-
karmów mięsnych. W zamian należy 
odmówić dowolną modlitwę w inten-
cjach, w których modli się obecny pa-
pież.

ks. Piotr Buda

Ireneusz Stępień
Lat: 46, Zmarł: 02.01.2012 r., Pogrzeb: 05.01.2012 r., Pogrzeb odbędzie  się na 

cmentarzu w Dobrej 
Informacje przekazał zarządca cmentarza S. Furmańczyk 

 W tych dniach odeszli do Wieczności 
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Kolegom z jednostek OSP, 
kolegom z PKP oraz 

wszystkim, którzy uczestniczyli 
w ostatniej drodze 

śp. Wiktora Parobiec
wyrazy wdzięczności 
składa w smutku rodzina

Nadzieja na lepszą współpracę ( 
DN z dnia 4 stycznia 2002r.)

Zgodnie z wcześniejszą decy-
zją rządu z dniem 1 stycznia gmi-
na Dobra przeszła do nowo po-
wstałego powiatu łobeskiego. Wia-
domość tę mieszkańcy przyjęli ra-
czej  bez entuzjazmu, nieco więcej 
optymizmu w tej sprawie wykazują 
władze gminy, które nie ukrywają, 
że liczą na lepszą współpracę. (…) 
Wszystkie sprawy, które mieszkań-
cy Dobrej załatwiali do tej pory w 
Goleniowie, od nowego roku mogą 
załatwiać już w Łobzie. (…) Samą 
wiadomość o zmianie administra-
cyjnej mieszkańcy Dobrej przyję-
li raczej bez entuzjazmu i spokoj-
nie, do końca też przejściu do Łob-
za towarzyszyły głosy sprzeciwu. W 
noc sylwestrową nie zorganizowa-
no żadnej uroczystości na cześć po-
wstającego powiatu, nie było prze-
mówień ani wybuchu radości jak 
w Łobzie, a na spotkanie informa-
cyjne w grudniu przybyła zaledwie 
garstka zainteresowanych sprawą 
mieszkańców. (…) Z drugiej stro-
ny, trzeba powiedzieć jasno, że ci, 
którzy ze zmianą administracyjną 
wiążą zbyt duże nadzieje na popra-
wę swojej sytuacji mogą się zawieść. 
Powiat nie jest przecież panaceum 
na wszelkie bolączki, ale tylko i wy-
łącznie jednostką administracyj-
ną. Być może lepiej będzie nam się 
współpracowało w zakresie zwal-
czania bezrobocia, chociażby z tego 
powodu, że powiat łobeski będzie 
zagrożony strukturalnym bezrobo-
ciem, z czym wiąże się przekazanie 
odpowiednio większych pieniędzy z 
budżetu państwa. (…).                                                                                                                     

Przed nami rok trudnych wy-
rzeczeń i zaciskania pasa (DN z 
dnia 04 stycznia 2002r.)

O prognozę polityczno-go-
spodarczą na rok 2002 poprosili-
śmy burmistrza Kazimierza Ziem-
bę. Myślę, że rok 2002 tak jak dwa 
ostatnie lata będzie rokiem trudne-
go budżetu, dużych wyrzeczeń i za-
ciskania pasa. W tej chwili patrząc 
na budżet widzimy, że możemy li-
czyć tylko na własne dochody, sub-

wencje z budżetu państwa w wielu 
działaniach pozostają bowiem na 
tym samym poziomie lub zmniej-
szają się. Niepokojące jest również 
to, że wciąż wzrasta bezrobocie w 
gminie. Optymistycznym akcen-
tem może być tutaj fakt, że od jakie-
goś czasu mamy przyrost po stronie 
dochodów własnych, a więc można 
powiedzieć, że stajemy się gminą 
samorządną, i samofinansującą się. 

Co z nową siecią szkół?  (DN z 
dnia 08 stycznia 2002r)

11 grudnia ubiegłego roku pre-
zydent podpisał nowelizację tzw. 
oświatowej ustawy czyszczącej, 
zmieniającej strukturę szkół ponad-
gimnazjalnych. Powiat goleniowski 
– tak jak wszystkie powiaty w Pol-
sce – w świetle nowej ustawy ma 
czas do 31 stycznia na przedstawie-
nie nowej sieci szkół ponadgimna-
zjalnych. 

Zgodnie z ustawą, szkołami po-
nadgimnazjalnymi, które rozpoczy-
nają działalność 1 września 2002r., 
będą: 3-letnie licea ogólnokształcą-
ce, 3-letnie licea profilowane, 4-let-
nie technika umożliwiające zdoby-
cie matury i kwalifikacji zawodo-
wych oraz zasadnicze szkoły zawo-
dowe. Po szkole zawodowej będzie 
można uzupełnić wykształcenie 
w liceum lub technikum uzupeł-
niającym. (…)  Zmiany w oświa-
cie (oprócz utworzenia nowych ty-
pów szkół – przyp. red.) polegają na 
tym, że przekształcamy szkoły pię-
cioletnie w czteroletnie (dotyczy to 
technikum – przyp. red.) i czterolet-
nie w trzyletnie dotyczy to liceum – 
przyp. red.) W liceach profilowa-
nych, ogólnokształcących i szkołach 
technicznych będzie obowiązywać 
taka sama podstawa kształcenia 
ogólnego. Natomiast aż dwanaście 
profili ogólnozawodowych będzie 
miało liceum profilowane. Technika 
będą kształcić bardziej wąskoprofi-
lowo niż wspomniane wyżej licea i 
wśród różnych kierunków kształ-
cenia znajdą się zawody unikatowe 
takie jak np.: pszczelarstwo, wikli-
niarstwo. 

Mr.

10 lat temu                  pisał:
Wykonane
- nowy ołtarz (dzięki fundacji zmarłego ks. 

Proboszcza Grzegorza Zakliki);
- nowy nagrobek zmarłych księży Probosz-

czów z Nowogardu;
- kaplicę błogosławionego Jana Pawła II;
- dokończyliśmy układanie chodnika dooko-

ła kościoła;
- generalny remont w Domu Parafialnym;
- w kościele filialnym w Karsku zostały wyko-

nane nowe drzwi i chodnik dookoła kościoła;
- wciąż trwają prace remontowe w wieży ko-

ścioła.

Planowane na nowy rok:
- wykonanie w kaplicy św. Franciszka taber-

nakulum do wieczystej adoracji;
- doświetlenie prezbiterium;
- wykonanie poduszek do siedzenia na ławki;
- wykonanie specjalnego konfesjonału dla 

osób słabo słyszących;
- wymiana dachu na Domu Parafialnym.
Jeśli otrzymamy wsparcie z funduszu gmin-

nego, to wykonamy remont ścian zewnętrznych 
kościoła parafialnego oraz remont kościoła w 
Olchowie.

Parafialne inwestycje wNMP

Program kolęd w parafii pw. wNMP:
05.01. (Cz.): ul. Blacharska, Wyszyńskiego 1 i 7, Plac Szarych Szeregów, Szkolna, Promenada, 

Głowackiego, Racławicka, Rataja, Kosynierów, Warszawska 10.
06.01. (Pt.): ul. Wileńska, Dąbrowskiego, Warszawska 1, 7, 11, 13, 14 (1 – 24).
07.01. (So.): Olchowo kolonia, Gardna, Karsk, Wojcieszyn.
08.01. (N.): ul. Wyszyńskiego 5, Warszawska 14 (25- 64), Kowalska, Lutyków.
09.01. (Pn.): ul. Wyszyńskiego 4, Sądowa, 5 Marca, 700 Lecia 4.
10.01. (Wt.): ul. Luboszan bez numeru 13, 700 Lecia 6 – 27.
11.01. (Śr.): ul. Luboszan 13, Czarnieckiego 3 i 4, Plac Wolności, Dąbrowszczaków.
12.01. (Cz.): ul. Czarnieckiego 1, Bankowa, 3 Maja 4 – 9.
13.01. (Pt.): ul. Osiedlowa 1, 2, 3, 4 (1 – 10), 3 Maja 11 – 30, 31 a, b, c, d, e, f, g, Dworcowa, Rze-

szowskiego, Batalionów Chłopskich, Pocztowa, Fabryczna.
14.01. (So.): ul. Osiedlowa 4 (11 – 20), Zielona 2 – 7, Kilińskiego, Olchowo wieś, Dąbrowa.
15.01. (N.): ul. Zielona 8 i 9, Waryńskiego
16.01. (Pn.): ul. Zielona 10, Kazimierza Wielkiego, 3 Maja 31 h, 32 – 55
17.01. (Wt.): dodatkowa

Program kolęd w parafii pw. św. Rafała Kalinowskiego
Czwartek ul. Poniatowskiego 4, 7B i 13 
Sobota ul. Poniatowskiego od 14 do 22 

Program kolęd w parafii pw. Matki boskiej Fatimskiej
Czwartek - Kolęda od godz. 16.00 przy ul. Leśnej nr: 7 i 8. 
Piątek - Kolęda od godz. 16.00 przy ul. Leśnej nr: 6a i 6b. 
Sobota - Kolęda w Lestkowie od godz. 9.00. 
                Kolęda od godz. 17.00 w Zbyszewicach i Otrębach. 

Program kolęd w parafii pw. Chrystusa Króla w Sikorkach
05.01. - (czwartek) - BŁOTNO od godz. 15.00. 
07.01. - (sobota)  SZCZYTNIKI od godz. 12.00.  
08.01. - (niedziela) OGARY godz. 15.00. TARTAK godz. 15.30;  BŁOTNY MŁYN  godz. 16.00.   
09.01. - (poniedziałek) BŁOTNO  godz. 11.00. 
10.01. - (wtorek) ŁĘGNO godz. 15.00. 
11.01. - (środa) GLICKO  godz. 15.00. 
12.01. - (czwartek) WOŁOWIEC od godz. 14.00. 
13.01. - (piątek) WOŁOWIEC od godz. 14.00. 
14.01. - (sobota) GRABIN od godz. 11.00.  
15.01. - (niedziela) ZAKŁODZIE i PIASKI od godz. 15.30.
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Organizujemy:
Wesela już
od 140 zł/os.

Imprezy okolicznościowe
od 30 zł/os.

R E K L A M A
e-mail: reklama@domjudy.pl

TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07

w nowo powstającym budynku mieszkalnym
na os. Gry�tów w Nowogardzie

Kontakt:  Przedsiębiorstwo Inżynieryjno Budowlane „PRO-BUD” s.c., 
72-200 Nowogard, ul. 3 Maja 14, tel. 91 39 25 552, 783 570 056 

www.probud-nowogard.pl

SPRZEDAŻ MIESZKAŃ
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Szanowni Mieszkańcy gminy Nowogard
4 kwietnia 2011 roku weszła w życie ustawa dotycząca opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech. Stworzyła ona nowe 

możliwości organizacji żłobków, klubów dziecięcych i innych form opieki nad najmłodszymi. Na gminy nałożono 
obowiązek prowadzenia tzw. rejestrów żłobków i klubów dziecięcych. Zadaniem gminy było ustalenie opłaty za wpis 
do tego rejestru.

Aby ułatwić osobom fizycznym lub firmom prowadzenie ww. placówek i nie nakładać na nich zbyt dużych obciążeń 
finansowych, zaproponowałem Radzie Miejskiej, aby opłata za wpis do omawianego rejestru nie wynosiła 693 zł czyli 
połowy minimalnego wynagrodzenia, a jedynie symboliczną złotówkę. Zostało to przyjęte w drodze uchwały jedno-
myślnie. Omawiana uchwała zgodnie z obowiązującym prawem niebawem wejdzie w życie.

Chciałbym Państwa poinformować, iż zgodnie z moją deklaracją wyborczą z ubiegłego roku, dotyczącą między in-
nymi wspierania powstawania niepublicznych żłobków, a także wychodząc naprzeciw potrzebom rodziców i chętnych 
do prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego, rozważam możliwość wspierania inicjatyw zmierzających do wdroże-
nia różnych form opieki nad najmłodszymi mieszkańcami naszej gminy. Wsparcie mogłoby mieć charakter pomocy 
finansowej poprzez dotowanie dzieci naszych Mieszkańców w niepublicznych żłobkach i klubach dziecięcych.

W  związku z powyższym otwieram konsultacje społeczne i zapraszam wszystkie  osoby lub firmy zainteresowane 
uruchomieniem jednej z przewidzianych przepisami ustawy form opieki nad najmłodszymi do osobistego kontaktu ze 
mną, w celu sprecyzowania oczekiwań i pomocy ze strony gminy w uruchomieniu takiej działalności. Dzięki tej wie-
dzy będę w stanie przygotować dla Państwa najlepszą i najpełniejszą ofertę opieki nad Waszymi najmłodszymi pocie-
chami.

Będę oczekiwał na Państwa w tej sprawie w każdy poniedziałek w godz. 8.30 do 12.00 oraz od godz. 14.00 do 16.00. 
Ponadto na stronie internetowej gminy: www.nowogard.pl znajdują się numery telefonów, faxu i adresy mailowe, któ-
re ułatwią Państwu kontakt ze mną. Konsultacje będę przeprowadzał do końca stycznia 2012 roku. Zachęcam do kon-
taktu.

Z wyrazami szacunku,
Robert Czapla

Burmistrz Nowogardu

Oświadczenie Prawicy Rzeczypospolitej przeciw 
przystąpienia Polski do paktu stabilności 

Premier Donald Tusk zapowiada poparcie Polski dla projektowanego paktu stabilności, którego istotą ma być wprowadzenie jednolitych 
zasad dyscypliny budżetowej, a przede wszystkim unijna kontrola budżetów narodowych. To propozycja sprzeczna z polską Konstytucją 
i z sensem niepodległego państwa, zaprzeczająca istocie suwerenności i demokracji. Postulat unijnej kontroli budżetów narodowych jest 
bowiem ogromnym zagrożeniem dla możliwości prowadzenia polityki państwa na rzecz rozwoju gospodarczego i dobrobytu Polaków. 
Obowiązujące jednakowe podejście do budżetowych wydatków na konsumpcję i inwestycje spowoduje, że kraje, które muszą ciągle budo-
wać nowoczesną infrastrukturę po dewastacji gospodarki w czasach komunizmu, znajdą się w znacznie gorszej sytuacji. Same przychody 
budżetowe – bez możliwości kredytowania inwestycji – nie będą w stanie sfinansować koniecznych wydatków inwestycyjnych. Bez spraw-
nej infrastruktury nie będziemy w stanie rozwijać nowoczesnej gospodarki, o rzeczywistych zdolnościach konkurencji, budującej trwały 
wzrost gospodarczy. Zahamowania zdolności inwestycyjnych oznaczać będzie utrwalenie dystansu między Polską a krajami zachodniej 
części Unii. Na taką perspektywę nie może zgodzić się żaden rząd myślący poważnie o przyszłości Rzeczypospolitej i o pozycji Polski w 
Europie.

(-) Marek Jurek        (-) Marian Piłka
Prezes Prawicy Rzeczypospolitej     Wiceprezes Prawicy Rzeczypospolitej



Nr 2 (2035)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

10

www.dzienniknowogardzki.pl

Miało być pięknie i równo? A co jest? Dziury i błoto. W takim stanie, mimo wielu deklaracji Budimex pozostawił jedną z osiedlowych 
dróg przy ul. Leśnej, która przez kilka miesięcy była wykorzystywana przez ciężki sprzęt. 

Mimo deklaracji dziury zostały
Już w trakcie budowy  ob-

wodnicy mieszkańcy Bema 
protestowali przeciwko „regu-
larnej dewastacji drogi znaj-
dującej się pod blokiem nr 6 i 
niszczeniu terenów zielonych” 
w ich sąsiedztwie. Złożyli na-
wet stosowną petycję do pre-
zesa Spółdzielni Mieszkanio-
wej Gardno, poprzez którego 
domagali się przywrócenia do 

stanu początkowego drogi po 
zakończeniu prowadzonych 
prac budowalnych. Domaga-
li się także ustawienia w przy-
szłości ekranów dźwiękosz-
czelnych. Obliczyli bowiem,  
że obwodnica znajduje się do-
kładnie 100 metrów od ich bu-
dynków, a nie, jak ich zapew-
niano 300 m. 

Prezes Spółdzielni, Jan Smo-

Gmina jeszcze nie ogłosiła konkursów dla organizacji pozarządowych. I choć 
zdaniem urzędników jest na to jeszcze czas, niektóre stowarzyszenia martwią się 
o to, że przyjdzie im kilka miesięcy funkcjonować bez pieniędzy. 

Kiedy konkursy?

lira, przekazał oczekiwania 
mieszkańców burmistrzowi 
Nowogardu. Ten spotykał się 
z Budimexem wielokrotnie i w 
imieniu wykonawcy deklaro-
wał, że droga zostanie napra-
wiona po zakończeniu robót. 

Niestety, entuzjastyczne de-
klaracje spełniły się tylko w 
połowie. Jak widać na załączo-
nych zdjęciach Budimex po-
prawił tylko fragment  rozjeż-
dżonej wcześniej przez swoje 
ciężarówki drogi. Na drugim 

jej końcu, dziury i błotne ko-
leiny pozostały. Z problem po-
zostali też okoliczni mieszkań-
cy, którzy dzisiaj pytają, kto to 
naprawi? 

MS

Każda organizacja, stowa-
rzyszenie czy klub sportowy 
może składać wnioski o dofi-
nansowanie swojej działalno-
ści statutowej, jeśli mieści się 
ona w ramach tzw. programu 
współpracy gminy z organi-
zacjami pozarządowymi. Mó-
wiąc wprost, chodzi o to, że 
gmina pewne swoje działania 
przekazuje do realizacji stowa-
rzyszeniom np. sport, oświata, 
działalność kulturalna. Podział 
pieniędzy na poszczególne 
działania odbywa się w drodze 
konkursów, które ogłaszane są 
przez Urząd Miejski. Wnioski 
ocenia powołana specjalnie do 
tego celu komisja, ale ostatecz-
nie o tym kto i ile pieniędzy 
otrzyma decyduje burmistrz. 

W ubiegłym roku spra-

wa podziału pieniędzy na po-
szczególne organizacje nie 
przebiegała jednak sprawnie. 
Ostatecznie burmistrz podjął 
decyzję o rozdziale środków 
dopiero na początku maja. To 
sprawiło, że wiele organizacji, 
a szczególnie klubów piłkar-
skich, dowiedziało się jakim 
dysponuje budżetem praktycz-
nie w połowie sezonu. Czy w 
tym roku kluby sportowe i po-
zostałe organizacje czeka po-
wtórka z rozrywki? Odpowie-
dzialni za to urzędnicy zapew-
niają, że nie. 

Planujemy rozpisać konkurs 
jak najszybciej. Trzeba jed-
nak podkreślić, że warunkiem 
udziału w konkursie jest złoże-
nie do końca stycznia sprawoz-
dania finansowego z otrzyma-

nej dotacji przez daną organi-
zację  – taki jest zapis w umo-
wie, jaką organizacja otrzymu-
jąca dotację podpisuje z gminą. 
Na razie zrobiło to nie wiele z 
nich  – mówi Urszula Berezow-
ska, kierownik miejskiego Wy-
działu Rozwoju Lokalnego i 
Funduszy. 

Wszystko wskazuje więc na 
to, że konkurs nie będzie ogło-
szony wcześniej, niż w drugiej 
połowie lutego. 

W tym roku, zgodnie z 
uchwalonym budżetem, gmi-
na chce przeznaczyć 778 tys. 
na rzecz organizacji pozarzą-
dowych. Gro z tego, bo aż 500 
tys. zł, ma trafić do klubów 
sportowych. 

MS

Nasz komentarz:
Mimo już wieloletnich doświadczeń zlecania wybranych  zadań 

własnych gmin do realizacji organizacjom pozarządowym,  nadal 
jednak tryb ich realizacji, a zwłaszcza sposób  przeprowadzania 
konkursów powoduje, że organizacje te na początku roku często 
nie wiedzą czy środki otrzymają i kiedy je otrzymają. Jest to szcze-
gólne utrudnienie dla tych, którzy prowadzą działalność i realizują 
zadania  całoroczne, a nie tylko jakieś okazjonalne akcje, a już  ze 
swoistą kwadraturą koła mają do czynienia, te organizacje, które ze 
środków gminnych finansują również zatrudnienie osób niezbęd-
nych do realizacji zadań.  Na początku roku więc, często przez kil-
ka miesięcy, nic nie wiadomo:  nie wiadomo czy będzie za co dzia-
łać, jakie środki będą do dyspozycji, a ewentualni zatrudniani nie 
wiedzą, czy będą mieli pracę. Wszystko to ma fatalne skutki zarów-
no dla płynności działań jej efektywności, ponadto tworzy atmos-
ferę tymczasowości, nie sprzyjającej z powodów oczywistych,  sen-
sownej długofalowej działalności. Niektóre gminy np. Kamień Po-
morski, dojrzały ten problem i tak ustawiły zarówno tryb ogłasza-
nia konkursów, jak i sposób i terminy rozliczania umów ubiegło-
rocznych oraz uchwalanie budżetu, aby nie stwarzać sytuacji wyżej 
opisanej. Jak się okazuje, mimo zapewnień cytowanych przez nas  
urzędników, ubiegłoroczna sytuacja w Nowogardzie może się po-
wtórzyć. Jeśli bowiem konkursy zostaną rozpisane dopiero w lu-
tym, to w praktyce możliwość działania będzie dopiero w marcu 
- kwietniu, uwzględniając  czas niezbędny do  rozstrzygnięć, upra-
womocnienia decyzji i sporządzenia oraz  zawarcia umów z bene-
ficjentami. Wszystko według urzędników zgodne jest z prawem i 
procedurami, ale jeśli problem jest, to nie należy go zagłuszać pro-
cedurami, tylko zmienić procedury, a przynajmniej istotną część 
stanowienia tych procedur, które należą do kompetencji gminy.  

Redakcja 
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W związku z trwającą akcją protestacyjną, związków zawodowych niektó-
rych służb mudurowych (u nas Straż Pożarna i Służba Więzienna) zamieszcza-
my komunikaty nadesłane przez Krzysztofa Żylaka, szefem związków zawo-
dwoch w ZK Nowogard oraz członka władz regionalnych związku. Jednocze-
sniej przepraszamy za użyte w poprzednim wydaniu DN słowo „klawisz” po-
tocznie określającego funkcjonariusza służby więziennej. Jak się okazało okre-
ślenie to jest traktowane przez większość strażników więziennych jako określe-
nie o pejoratywnym wydźwięku. Redakcja przeprasza tych, którzy poczuli się 
urażeni, co nie było naszym zamiarem. 

Red. 

 
 
 
 

 KOMUNIKAT 
 

W dniu 03.01.2012 roku w siedzibie Zarządu Okręgowego Niezależnego 
Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracownik6w Więziennictwa                  
w Szczecinie odbyło się posiedzenie Międzyzakładowych Organizacji 
Związkowych pod patronatem Federacji Związków Zawodowych województwa 
zachodniopomorskiego w całosci poświecone zadaniom równego traktowania 
przedstawicieli służb mundurowych przy planowanych podwyżkach uposażeń    
w roku 2012. 
Udział w posiedzeniu wzięli przedstawiciele wszystkich związków zawodowych 
służb mundurowych jak: NSZZ FiPW – Służba Więzienna, NSZZP Policjantów, 
ZZS Florian - Państwowa Straż Pożarna, NSZZ Pracowników Pożarnictwa, 
NSZZ Solidarność - Państwowa Straż Pożarna,  NSZZ FSG - Straż Graniczna,  
Podczas posiedzenia powołano Wojew6dzki Komitet Protestacyjny w składzie 
oraz przyjeto do realizacji postanowienia szczebla centralnego i ustalono formy 
prowadzenia akcji protestacyjnej. 
Prezydium Wojewódzkiego Komitetu Protestacyjnego: 
1. Przewodniczący - Jacek Petrusiewicz NSZZ Fi PW- Służba Więzienna 
2. V-ce Przewodniczący Jacek Nowak – NSZZ Pracowników Pożarnictwa 
3. V-ce przewodniczący Krzysztof Karyczak - NSZZ Solidamość - Państwowa 
Straż Pożarna 
Członkowie Wojewódzkiego Komitetu Protestacyjnego: 
1. Krzysztof Żylak NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa  
2. Marian Boguszyńskl NSZZ Policjantów woj. zachodniopomorskiego 
3. Robert Szumiło NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa 
4. Łukasz Stefański NSZZ Solidarność - Państwowa Straż Pożarna 
5. Oktawiusz Zebrowski ZZS Florian - Państwowa Straż Pożarna 
6. Grzegorz Mazurczyk NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa 
7. Piotr Wiatr NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej. 
Wojewódzki Komitet Protestacyjny podjął Uchwale o wystąpieniu za 
pośrednictwem Forum Zwiqzk6w Zawodowych woj. Zachodniopomorskiego, 
Zarządu Regionu NSZZ Solidarność woj. Zachodniopomorskiego i OPPZ woj. 
zachodniopomorskiego do Wojewody Zachodniopomorskiego o pilne zwołanie 
posiedzenia Wojew6dzkiej Komisji Dialogu Społecznego w celu przedstawienia 
różnicowania służb mundurowych przy planowanych podwyżkach uposażeń w 
roku 2012 oraz zaproszenie na posiedzenie Ministra Spraw Wewnętrznych, 
Ministra Sprawiedliwości oraz postów województwa zachodniopomorskiego. 
 

w czwartek zawyją syreny

Protest mundurówek ciąg dalszy

Nowogardzki Zakład Karny oflagowany
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1% DLA PATRYCJI
„Są takie chwile, kiedy czyjaś pomocna dłoń jest niezbędna, czyjaś obecność jest ratunkiem, 

wybawieniem, otuchą, pocieszeniem. Jak dobrze, że jest ktoś, do kogo możemy zwrócić się o pomoc”.

SZANOWNI PAŃSTWO
Zwracamy się do Was z ogromną prośbą, abyście w rozliczeniu podatku za 2011 rok, pamiętali o naszej córeczce Patrycji, 

chorej na Mukowiscydozę i przekazali jej Wasz 1% podatku. Ważny jest dla nas każdy gest, Wasze zrozumienie i to, że chce-
cie nieść pomoc naszej Patrycji, wierzymy, że dzięki Wam będziemy mogli cieszyć się jej obecnością o każdy jeden dzień dłużej. 
 Aby przekazać 1% podatku wystarczy w zeznaniu podatkowym podać nr KRS Fundacji MATIO 0000097900 oraz koniecznie 

w rubryce „Informacje uzupełniające” należy wpisać „DLA PATRYCJI JADWIŻYC”.
Jeżeli wśród Was  jest osoba, która zechciałaby przekazać naszej Patrycji darowiznę lub dowolną kwotę na leczenie podajemy nr subkonta w Fundacji Matio 36 

1060 0076 0000 3200 0132 9248. Wszelkie wpłaty muszą być dokonywane  koniecznie z dopiskiem „DLA PATRYCJI JADWIŻYC”.
Ponadto zapraszamy Was na stronę internetową Patrycji  www.jpatrycja.pl

Całym sercem dziękujemy. Rodzice Patrycji

"Dziennik" radzi 

8 prostych sposobów na ogrzewanie
Dokonaliśmy analizy rachunku za ogrzewanie w bloku spółdzielczym, w tym zdradzamy sposoby na obniżenie tych kosztów. Okazuje 
się bowiem, że działając w odpowiedni sposób można zaoszczędzić od kilku do nawet kilkuset złotych na ogrzewaniu.

Wielu mieszkańców bloko-
wisk narzeka na coraz większe 
koszty ogrzewania lokali w sto-
sunku do faktycznego zużycia. 
Dzieje się tak z wielu, nie za-
wsze zależnych od nas powo-
dów. O składowych indywidu-
alnego rozliczenia c. o. pisze-
my w osobnym artykule. Ist-
nieją natomiast sposoby, dzię-
ki którym część rachunku, na 
którą mamy największy wpływ, 
można obniżyć o kilkanaście 
procent. Internauci są zgodni - 
nie ma możliwości oszczędze-
nia pieniędzy bez konieczno-
ści poniesienia pewnych wy-
rzeczeń. Istniej ą natomiast złe 
nawyki, których wyeliminowa-
nie może w znacznym stopniu 
wpłynąć na nasze rachunki. 
Poniżej kilka przydatnych po-
rad na optymalizację kosztów 
ogrzewania w mieszkaniu.

1. Unikaj długotrwałego 
wietrzenia pomieszczeń - w 
każdym pomieszczeniu, bez 
względu na jego przeznaczenie, 
musi dochodzić do regularnej 
wymiany powietrza. Szczegól-
nie dotyczy to pokoi, w któ-
rych przebywamy najczęściej. 
Zdaniem fachowców, częste i 
krótsze wietrzenie jest o wie-
le efektywniejsze niż rzadsze i 
długotrwałe. Długie wietrze-
nie wyziębia mieszkanie (łącz-
nie z meblami), zwiększając 
tym samym koszty ponownego 
ogrzania. W takim przypadku 
o wiele lepszym rozwiązaniem 
jest zrobienie tzw. przeciągu. 
Gdy okna są otwarte, kaloryfe-
ry powinny być nastawione na 
minimum. 

2. Nie wyłączaj grzejników 
kiedy wychodzisz z domu – 
zostawiając umiarkowaną tem-
peraturę w pomieszczeniu zu-
żyjemy mniej energii do po-
nownego ich ogrzania po dłuż-
szej nieobecności.

3. Celuj w "oczko" – według 
ekspertów optymalną tem-
peratur ą w pomieszczeniach 
użytku codziennego jest 18-22 

stopni Celsjusza (średnio 21). 
Nawyk przegrzewania pokoi 
ma wielu mieszkańców blo-
ków. Rozrzutność odbija się na 
naszych rachunkach za ogrze-
wanie. Niektóre dane wska-
zują, że każdy stopień więcej 
na domowym termometrze 
zwiększa koszty o 5-7%.

4. Pozwól naturze sobie po-
móc - podczas słonecznego 

dnia najlepiej podnieść zasło-
ny, tak aby promienie natural-
nie ogrzały pokój. Zasłanianie 
okien w nocy utrudni nato-
miast "ucieczkę" ciepła na ze-
wnątrz. Efekty takiego postę-
powania paradoksalnie najle-
piej widać podczas lata, gdy 
opuszczone zasłony w upalny 
dzień sprawiają, że temperatu-
ra pokoju jest nieco niższa.

5. Nie susz ubrań na grzejni-
kach - częste zasłanianie kalo-
ryferów stertą ubrań nie tylko 
nieco je wychładza, lecz rów-
nie ż utrudnia cyrkulację cie-
pła. Najlepszym rozwiąza-
niem w takich przypadkach 
jest suszarnia. Lokatorzy ko-
rzystający z tego pomieszcze-
nia oszczędzają na ogrzewaniu 
w domu, nie dublując tym sa-

mym kosztów za pomieszcze-
nia wspólne, do których nale-
ży przecież również suszarnia.

6. Urządź się z głową – po-
dobna zasada jak w przypad-
ku ubrań dotyczy również 
ustawienia mebli. Zasłanianie 
grzejnika biurkiem czy łóż-
kiem sprawia, że większość 
ciepła "zostaje" na tych właśnie 
meblach. Dodatkowo warto od 

czasu do czasu przetrzeć zaku-
rzone kaloryfery. W przeciw-
nym razie warstwa brudu za-
działa podobnie jak narzuta.

7. Uszczelnij okna i drzwi - 
choć często nie mamy więk-
szego wpływu na jakość za-
montowanych okien, głów-
nie ze względu na ograniczony 
budżet, warto czasem zadbać 
o dobre uszczelnienie. Dzięki 

temu ciepło wydzielane przez 
grzejniki nie zostanie oddane 
na zewnątrz.

8. Planuj ogrzewanie – warto 
dodać pozycję "kontrola ogrze-
wania" do swoich codziennych 
nawyków. Sprawdzanie efek-
tywności powyższych rad na 
podzielniku pozwala lepiej 
kontrolować wydatki związa-
ne z ogrzewaniem. Dodatko-
wo warto wprowadzić "dwu-
zmianowość" do planu dnia. 
W nocy nieco niższa tempe-
ratura zapewnia nie tylko lep-
szy sen, lecz również niższe ra-
chunki. Nie ma również po-
trzeby ogrzewać pomieszczeń, 
w których przebywamy rzad-
ko. Tu niezwykle istotna jest 
inna kwestia – różnica czterech 
stopni pomiędzy pomieszcze-
niami jest już mniej efektyw-
na. W komfortowej sytuacji 
znajdują się właściciele pro-
gramatorów, mogący ustawić 
dokładną temperaturę wraz z 
godziną. Nie wszyscy jednak 
mogą sobie na to pozwolić.

Powyższe zestawienie jest 
zbiorem praktycznych porad, 
przedstawionych przez użyt-
kowników kaloryferów oraz 
fachowców, których wcielenie 
w życie może pozytywnie od-
bić się na domowym budżecie. 
Choć na niektóre pozycje w ra-
chunku za c. o. po prostu nie 
mamy wpływu, warto w porę 
zadbać o te sprawy, które je-
śli nie obniżą, to na pewno za-
hamują wzrost kosztów ogrze-
wania - szczególnie w trakcie 
ostrej zimy.

cel
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OC, AC, NNW, ASSISTANCE

DOMY, DOMY W BUDOWIE

LOKALE, OC ZAWODÓW

UBEZPIECZENIA
KOMUNIKACYJNE:

MIESZKANIOWE:

FIRMY:

TURYSTYCZNE,
SPORTOWE, ROLNE

NOWA AGENCJA

UBEZPIECZENIOWA

ul. 700-LECIA 20D,

72-200 NOWOGARD

TEL. 91 3922175,

24H: 604 195 581
(obok LUKS VIDEO

i AWANGARDA)

Atrakcyjne ceny
Największy wybór w mieście

Co tydzień nowa promocja

SKLEP SPORTOWY
ul. 5 Marca 10 (za Netto) • NOWOGARD

tel. 609 13 13 14

NOWO

OTWARTY

Budowlane Centrum Handlowe

DOMEBARTEK -
Twój Partner Budowlany

Oferuje w cenach promocyjnych:

ul. Boh. Warszawy 71 www.bartekdomet.pl• tel. 91 579 02 62 •

- tynki i farby BOLIX

- najnowsze kolekcje płytek ceramicznych: polskie i hiszpańskie

- największy wybór paneli podłogowych w Nowogardzie - 24 kolekcje

- materiały ścienne POROTON, YTONG, SUPOREKS, SILKA

- wyprzedaż drzwi

Super cena na OKNA DACHOWE VELUX i OKPOL

 ZAPRASZAMY DO SALONÓW: DREWNIKOWSKI SP. Z O.O
UL. RZEMIEŚLNICZA 12, 72-100 GOLENIÓW, TEL: 91 418 06 11; 91 418 42 27

UL. ANDRE CITROENA 1, 70-772 SZCZECIN, TEL: 91 461 48 85
UL. BOH. WARSZAWY 19 , 70-372 SZCZECIN, TEL: 91 488 57 12

R E K L A M A
e-mail: reklama@domjudy.pl

TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07

NIE MOŻESZ
DOSTAĆ KREDYTU? 

DZWOŃ DO NASZYCH 
DORADCÓW!

70-473 Szczecin,
al. Wojska Polskiego 29 lok. 17

tel. 91 812 68 65

Rzeczywista Roczna Stopa 
Oprocentowania (RRSO) 

5,05 %

Kwoty od 20.000 zł
bez BIK , bez zaświadczenia z ZUS i US

Zapraszamy na kurs FERYJNY
Rozpoczęcie 12 stycznia g. 16.00

Pozostałe zajęcia od pn-pt od 12-16

9.01.2012 r. 
godz. 16

Wynajmę lokal UsłUgoWy 
W ścisłym centrUm noWogardU 

o poW. 60 m2 
tel. 509 910 772
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PODZIĘKOWANIA
Rada Sołecka, oraz mieszkańcy miejscowości Kikorze

składają najserdeczniejsze 
podziękowania dla:

- kierownictwa sklepu NETTO w Nowogardzie,
- piekarni – ciastkarni Waldemar Pędziszczak z Nowogardu,

- Pastwa Wiesławy i Romana Golema z Nowogardu,
- Stacji LPG Rafał Lisiecki w Kikorzach,

- Lilianny Bednarek z Nowogardu,
- Roberta Augustynka z Nowogardu,

za bezinteresowną pomoc w organizacji imprezy
mikołajkowej dla najmłodszych mieszkańców naszej

miejscowości, która odbyła się 17.12.2011 roku.

Uwaga wędkarze!!!
Zarząd Koła PZW Tęczak 
informuje członków koła,  

że dnia 15.01.2012 r. (niedziela)  
organizujemy zawody spinningowe 

pod nazwą „Troć Regi w Trzebiatowie”. 
Zapisy w sklepie wędkarskim Tęczak 

ul. Wyszyńskiego do dnia 13.01.2012 r. 
Startowe wynosi 10 zł. 

Wyjazd z ul. 5 Marca. godz. 7.30.
Zaprasza Zarząd Koła

UWAGA WĘDKARZE 
Koło M-G PZW Nowogard 

organizuje w dn. 08.01.212 r. 
zawody wędkarskie spinningowe

p.n. „TROĆ 2012” na rzece  
Ina - Goleniów 

Wyjazd  o godz. 08:00 z ulicy 5 Marca. Zapisy w 
sklepie „Wędkarz” do dnia 6.01.2012. Startowe 10 zł.  

W przypadku złych warunków atmosferycznych 
zawody będą odwołane. 

Wiadomość w sklepie ”Wędkarz” tel. 913 922 128 

UwAgA węDKARzE     
Zarząd Koła  

Miejsko-Gminnego 
PZW w Nowogardzie 

Zaprasza w dniu 
19.02.2012r na godz. 9.30 
na zebranie sprawozdawcze 
Zarządu Koła za rok 2011, 
które odbędzie się w Szkole 
Podstawowej nr 3 w Nowo-
gardzie ul. Boh. Warszawy.                                                                                         

Zarząd

Nowe zasady na prawo jazdy

Spiesz się do 11 lutego
11 lutego 2012 roku obowiązywać zaczną nowe przepisy dotyczące kursów na-
uki jazdy. Chociaż zmiany w prawie przeszły, póki co, bez większego echa, można 
mówić o prawdziwej rewolucji. Jedna z poprawek pozwala np. na odbycie szkole-
nia teoretycznego przez Internet! Przyjrzyjmy się bliżej nowym przepisom.

Jak było w roku 2011 
Kurs przygotowujący obejmu-

je co najmniej 20 godzin wykła-
dów i 30 godzin jazd, następnie 
zdać trzeba dwa egzaminy pań-
stwowe - teorię i praktykę. Cho-
ciaż o dziwnych wymaganiach 
prowadzących jazdy egzamina-
torów krążą legendy, zaliczenie 
egzaminu teoretycznego zazwy-
czaj nie sprawia większych trud-
ności. Kursant ma 25 minut by 
odpowiedzieć na 18 pytań testo-
wych, może również wrócić do 
tego, które sprawia mu najwięcej 
trudności. By pozytywnie zali-
czyć test, można popełnić mak-
symalnie dwa błędy. Taka for-
ma egzaminu nie jest, niestety, 
zbyt dobra. Zdający może np. 
poświęcić dobre 5 minut na za-
stanowienie się nad tym, któ-
ry z  pojazdów powinien jako 
pierwszy opuścić przedstawioną 
krzyżówkę. W realnym życiu, na 
drodze, nie można sobie pozwo-
lić na taką stratę czasu.

Jak będzie od 11.02.2012 
By poprawić poziom szkole-

nia  kierowców, od przyszłego 
roku zmienią się zasady zdawa-
nia egzaminu teoretycznego. Na 
każde pytanie trzeba będzie od-
powiedzieć w konkretnym cza-
sie, nie będzie też można wró-
cić do rozwiązanego już zadania. 
Nowa forma egzaminu wymagać 
będzie od kursanta większego 
skupienia. Na zbyt długie ana-
lizy i wątpliwości po prostu nie 
będzie czasu. Projekt ustawy za-
kłada bowiem, że wprowadzanie 
do CEPiK-u danych o nowych 
kierowcach spoczywać będzie 
na ośrodkach egzaminacyjnych. 
Jeśli te, wprowadzą je zaraz po 
zaliczeniu egzaminów, kursant 
będzie już figurował w systemie 

jako kierowca. Zgodnie z 
prawem, będzie on więc 
mógł prowadzić pojazd 
wciąż czekając na fizycz-
ny odbiór prawa jazdy. 
Dzięki temu uniknie się 
patologicznych sytuacji, 
do jakich dochodzi dzi-
siaj, gdy po zaliczeniu 
egzaminów - czekając na wyda-
nie dokumentu - nawet przez 
dwa tygodnie świeżo upieczony 
kierowca nie może legalnie pro-
wadzić auta. Pamiętajmy jednak, 
ustawa o CEPiK wciąż znajduje 
się jeszcze w fazie projektu.

Przez internet
Natomiast przesądzone jest, że 

w myśl nowych przepisów (Usta-
wa Prawo o Ruchu Drogowym) 
kursanci nie będą już musieli 
chodzić do szkoły nauki jazdy 
na wykłady. Przez internet, pod 
okiem wirtualnego instruktora, 
będzie można odbyć kurs teore-
tyczny, samemu narzucając so-
bie odpowiednie tempo. Ustawa 
prowadza jednak również sporo 
zmian, które zaowocować mogą 
znacznym skokiem cen kursu na 
prawo jazdy. Wszystko przez to, 
że warunki, jakie będą musia-
ły spełnić szkoły nauki jazdy, by 
móc zaoferować swoim kursan-
tom wirtualne szkolenia są bar-
dzo wygórowane.

Tylko w dużych ośrodkach
Nowa ustawa, której autorem 

jest Ministerstwo Infrastruktury, 
faworyzuje duże ośrodki szkole-
nia kierowców. W myśl nowych 
przepisów wirtualne kursy prze-
prowadzać będą mogły wyłącz-
nie te szkoły, które działają na 
rynku co najmniej od pięciu lat 
i mają uprawnienia do szkole-
nia we wszystkich kategoriach: 
A, B, C i D (chociaż nie muszą 
oferować szkoleń w pełnym za-

kresie). Oprócz tego firma musi 
mieć też, co najmniej jeden sa-
mochód osobowy i motocykl 
nie starsze niż pięcioletnie oraz 
ciężarówkę w wieku do siedmiu 
lat i autobus nie starszy niż dwu-
nastoletni. Dopiero spełnienie 
tych wymogów pozwala ubiegać 
się o specjalną akredytację wy-
dawaną przez kuratora oświa-
ty. By ją otrzymać ośrodek musi 
również posiadać biuro oraz salę 
wykładową.

Motocyklem dopiero w wie-
ku 24 lat!

To nie koniec zmian. Nowa 
ustawa reguluje na nowo kwe-
stię zdobywania prawa jazdy 
na motocykl oraz nadzoru nad 
osobami, które dopiero zdobyły 
swoje pierwsze uprawnienia do 
prowadzenia pojazdów. Dla po-
czątkujących motocyklistów zo-
stanie wprowadzona nowa kate-
goria - prawo jazdy A2, upraw-
niające do prowadzenia moto-
cykli z silnikami o mocy do 35 
kW. Aby prowadzić motocykle, 
młody kierowca będzie musiał 
najpierw zdobyć prawo jazdy na 
małe motocykle - A1 (w wieku 
16 lat, moc maksymalna 11 kW) 
lub A2 (jeśli skończy 18 lat). Po 
następnych dwóch latach będzie 
się mógł ubiegać - odpowied-
nio - o prawo jazdy kat. A2 lub 
A. Granicę minimalnego wieku 
niezbędnego do uzyskania pra-
wa jazdy kat. A podniesiono z 
18 do 24 lat.

Prawo jazdy na motorower
Zgodnie z ustawą, zamiast 

karty motorowerowej będzie 
wydawane prawo jazdy kategorii 
AM uprawniające do prowadze-
nia motorowerów i lekkich po-
jazdów czterokołowych. Będzie 
je można wyrobić od 14. roku 
życia.

Młodzi kierowcy pod szcze-
gólnym nadzorem

Młodzi kierowcy, którzy po 
raz pierwszy uzyskali prawo jaz-
dy kategorii B (na samochód), 
będą przez dwa lata podlegać 
szczególnemu nadzorowi. Okres 
próbny ma być przedłużany w 
razie popełnienia przez nadzo-
rowanych kierowców wykro-
czeń drogowych. W razie po-
pełnienia dwóch wykroczeń, 
kierowca będzie kierowany na 
kurs reedukacyjny, a w przypad-
ku popełnienia trzech - prawo 
jazdy zostanie mu odebrane. W 
czasie okresu próbnego kierow-
ca będzie musiał przez pierw-
szych osiem miesięcy jeździć au-
tem z zielonym listkiem na szy-
bie, a między czwartym i ósmym 
miesiącem będzie musiał przejść 
dodatkowe szkolenie z bezpie-
czeństwa ruchu drogowego. Co 
więcej, świeżo upieczonego kie-
rowcę będą przez osiem miesię-
cy obowiązywały ograniczenia 
prędkości - do 50 km/h w tere-
nie zabudowanym, nawet jeśli 
znaki pozwolą na więcej i do 80 
km/h poza terenem zabudowa-
nym. Natomiast na autostradach 
i drogach ekspresowych dopusz-
czalna prędkość wyniesie 100 

km/h. Według statystyk ponad 
dwie piąte wypadków powodują 
kierowcy w wieku 18-24 lat.

Zmiany również dla kierow-
ców

Nowa ustawa wprowadza rów-
nież zmiany, które w bezpośred-
ni sposób dotkną osoby, które 
już posiadają prawo jazdy. Co 
zmieni się konkretnie? Na kurs 
reedukacyjny, a nie ponowny 
egzamin - jak obecnie, będą kie-
rowane osoby, które za wykro-
czenia drogowe zbiorą 24 punk-
ty karne (czyli maksymalną licz-
bę). Za to ponowne przekrocze-
nie 24 punktów w ciągu roku 
prawo jazdy zostanie nie cof-
nięte, ale zabrane. To oznacza, 
że by je odzyskać trzeba będzie 
ponownie zapisać się na kurs, 
a następnie zdać egzamin! Jed-
nocześnie jako świeży kierowca 
utracimy np. wszystkie zniżki na 
ubezpieczenie.

Koniec z bezterminowością!
Ponadto Prawa jazdy katego-

rii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E 
będą ważne przez 15 lat, pozo-
stałe przez pięć lat. Ustawa ma 
ponadto zapobiec wydawaniu 
praw jazdy osobom, które nie 
powinny prowadzić pojazdów ze 
względu na stan zdrowia. Sposo-
bem na to ma być wprowadzenie 
ankiety zdrowotnej, wypełnia-
nej pod rygorem odpowiedzial-
ności karnej. Zmiany w ustawie 
Prawo o Ruchu Drogowym (bez 
projektowanej dopiero ustawy o 
CEPiK) wejdą w życie 11 lutego.

 opr. Jarek Bzowy 
Źródło: www.interia.pl
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tel. 91 57 712 48 
tel. 500 702 884
tel. 500 702 885

bEzPłATNA PoMoC w UzYSKANiU KREDYTU - oFERTA 20 bANKÓw

www.mk-kwadrat.pl

AUTO-CZĘŚCI • AUTO-NAPRAWA
Jacek Tworek

ul. Zamkowa 7, Nowogard (teren myjni samochodowej)

tel. 662 195 926, 668 477 803, 91 577 10 42

SZYBY SAMOCHODOWE

SPRZEDAŻ - MONTAŻ - NAPRAWA
do aut osobowych i ciężarowych

- wszystkie części nowe i używane

- płyny hamulcowe, chłodnicze

- oleje Castrol - wymiana gratis

- komputerowa diagnostyka silnika,

układu ABS oraz kasowanie inspekcji ZAPRASZAMY

Świadczymy
wszystkie

usługi warsztatowe

DziAłKi NA SPRzEDAŻ
łobez – działka inwestycyjna z magazynem o pow 993,8 m², działka 3051m² – CENA 180.000 zł 
łobez – działka z magazynem o pow. 1632,1 m², działka 3548 m² – CENA 250.000 zł 
Nowogard – działka o pow. 1007m², warunki zabudowy, nad jeziorem – CENA 100.000 zł
Nowogard –  działka o pow. 1000m², warunki zabudowy – CENA 60.000 zł OKAZJA!!! 
Nowogard – działka o pow. 1654m², warunki zabudowy – CENA 127.000 zł 
Nowogard – działka o pow. 1472m², mozliwość zabudowy – CENA 105.000 zł
Nowogard – działki o pow. od 760 – 1760m² – CENA 95 zł / m²
Nowogard –  działka 1000m², warunki zabudowy – CENA 75.000 zł
Nowogard – kompleks 5 działek budowlanych, pow. 615/ 2 x 824/ 822/ 1038 m² – CENA 100 zł/m²
Nowogard – działka budowlana o pow. 476m² – CENA 85.000 zł 
Długołęka gm. Nowogard - działka o pow. 4300m² – CENA 54.000 zł 
Wyszomierz – działka o pow. 2500m² – CENA 30.000 zł 
Krasnołęka – działka o pow. 64000m² – CENA 131.500 zł 
Karsk – działka o pow. 3800m² – CENA 83.000 zł 
Maszewo – działka budowlana o pow. 642m² – CENA 43.000 zł 
Jarchlino – działka o pow. 8900m², bezpośrednio przy drodze – CENA 53.000 zł 
Kościuszki – działka o pow. 3312m² – CENA 133.000 zł 
Kościuszki – działka o pow. 3000m² – CENA 150.000 zł 
Olchowo – pow. 2, 16 ha lub 6 działek o pow. 3000m² – CENA 1080.000 lub 50 zł/m² 
Bagna ( gm. Maszewo) – działka o pow. 60700m² – CENA 580.000 zł 
Radowo Małe – działka o pow. 841m², wydane warunki zabudowy – CENA 25.000 zł OKAZJA!!! 
łobEz – działka przemysłowa 7351m² przy drodze wylotowej w kier. Drawska– CENA 1 122.000 zł
łobEz – teren inwestycyjny składający się z 5 działek wraz z zabudowaniami  – CENA 2 400.000 zł

MiESzKANiA NA SPRzEDAŻ
Nowogard (okolica) – mieszkanie 2 pokojowe do remontu, pow. 51,30 m² – CENA 33.000 zł 
Nowogard – 2 pokoje, pow. 61,69m² – CENA 175.000 zł
Nowogard – 3 pokoje, pow. 49m², z widokiem na jezioro – CENA 200.000 zł 
Nowogard – 3 pokoje, parter, pow. 54,1m² – CENA 159.000 zł
Nowogard – wysoki standard, 3 pokoje, pow. 68m² – CENA 220.000 zł 
Nowogard – wysoki standard, 3 pokoje, pow. 81m² – CENA 245.000 zł NOWA CENA!!!
Nowogard – 3 pokoje na parterze, pow. 58 m² – CENA 179.000 zł 
Nowogard – 3 pokoje, pow. 77m² + garaż 20 m²  - CENA 230.000 zł 
Nowogard – 4 pokoje, pow. 80 m², podwórko – CENA 226.000 zł  
Dobra (okolica) – 3 pokoje, pow. 68m² – CENA 89.900 zł

 
 

KANCELARIA 
DORADZTWA PRAWNEGO

tel. 501 341 824 
e-mail: kkolibski@op.pl 

Jeśli chcesz przeprowadzić  
rozwód, podwyższyć  

lub wystąpić  
o alimenty, nabyć spadek? 

Może dręczą Cię  
inne wątpliwości prawne? 

Nie czekaj, aż będzie za późno.
 Porady prawne już od 30 zł

 
Nowogard 

ul. Wojska Polskiego 4  
(nowy budynek – I piętro) 

Proszę o wcześniejszy kontakt 
telefoniczny

Sprzedam dom  
jednorodzinny  

w Płotach
tel. 91 38 53 018

Audi Quarto A 4 sprzedam 
Sprzedam Audi Quarto A 4 1,9 TDI, rok prod. 1999. Jeden właści-

ciel w Niemczech (70. letnia kobieta) jeden w Polsce (drugi rok). Sa-
mochód robiony na zamówienie w internecie takiego nie znajdziesz. 

Siedzenia czarna skóra, 10 poduszek powietrznych, klimatronic, 
czujnik cofania, ksenony, wekslarka, podgrzewane siedzenia, elektr. 
lusterka, pełna elektronika ustawienia siedzeń, estetyczny „dizajn” 
wnętrza. Opony letnie na alufelgach plus cztery koła zimowe na fel-
gach stalowych. Przebieg udokumentowany 260 tys. Samochód ser-
wisowany. Przed sprzedażą wszystkie drobne usterki naprawione w 
warsztacie (udokumentowane). 

Cena 17 500 zł., tel. 509 702 817 

Learn & Play
SINCE 1997

ZATRUDNI

KUCHARZA
- dobre warunki płacowe

Oferty prosimy składać

osobiście w Biurze Hotelu

Zatrudnię 
pielęgniarkę

na umowę 
kontraktową
w Przychodni 

Specjalistycznej 
NZOZ „Sanus”.

Kontakt z kierownikiem 
Anną Smolirą 

tel. 606 125 591

Projekt systemowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego

Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet VII. Promocja integracji społecznej
Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji
Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra po-

mocy rodzinie

Tytuł projektu: „Z BEZRADNOŚCI DO AKTYWNOŚCI”
Umowa ramowa nr: UDA-POKL.07.01.02-32-010/08-00 z dnia 19.05.2008 r.

NABÓR DO V EDYCJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO
„Z BEZRADNOŚCI DO AKTYWNOŚCI”

TERMIN REKRUTACJI  2 – 13 STYCZEŃ 2012 r.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogardzie realizuje projekt systemowy pn. „Z BEZRAD-

NOŚCI DO AKTYWNOŚCI”. Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu VII „Promocja in-
tegracji społecznej”, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 
7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie w 
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt „Z BEZRADNOŚCI DO AKTYWNOŚCI” realizowany jest przez Powiatowe Cen-
trum Pomocy Rodzinie w Goleniowie w partnerstwie ze wszystkimi Ośrodkami Pomocy Spo-
łecznej z terenu powiatu oraz Powiatowym Urzędem Pracy w Goleniowie.

Projekt adresowany jest do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym do osób 
bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej a także osób niepełnospraw-
nych w wieku aktywności zawodowej (15 – 64 l.), usamodzielnianej młodzieży opuszczają-
cej rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo - wychowawcze. Celem ogólnym projektu jest 
poprawa dostępu do zatrudnienia osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo w tym nie-
pełnosprawnych, usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych lub placówek opie-
kuńczo – wychowawczych oraz ograniczenie liczby dzieci kierowanych do pieczy zastępczej 
w powiecie goleniowskim. 

W ramach projektu uczestnicy mogą skorzystać z różnych form aktywnej integracji, aktywi-
zacji zawodowej, edukacyjnej, społecznej.

Działania są finansowane w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
W styczniu 2012 roku rozpoczyna się nabór do V edycji projektu.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do udziału w projekcie.
Szczegółowych informacji o projekcie udziela pracownik socjalny projektu PO KL 

Anna Baran.

Biuro projektu:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogardzie
ul. 3 Maja 6, 72-200 Nowogard pok. nr 11 w godz. 7.30 – 15.30
tel. 91/39-20-200, fax 91/39-26-251
e-mail: ops@nowogard.pl
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Humor wyszukany
przez Henia Szczupaka

SALON GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

VELES
- glazura
- terakota
- panele
- drzwi
- parapety
- ceramika łazienkowa
- wanny, kabiny
- meble łazienkowe
- armatura

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto)

SZAFY GARDEROBY 
ZABUDOWY WNĘK
MEBLE NA WYMIAR

tel. 501 923 309
790 268 865

SPRzEDAM 
MiESzKANiE 
w nowogardzie

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

tel. 603 55 55 32

Pół godziny  
w towarzystwie KarolinyK

U
PO

N
  0

2

Na dobry początek
Każda definicja zawiera jedną, dwie, trzy lub cztery kolejne litery odgadywanego wyrazu z krót-
kim określeniem. Przykładowo - ”IG” z makiem - to FIGA.
Litery z kratek ponumerowanych dodatkowo od 1 do 13 utworzą rozwiązanie.

Podobnie jak stary...
Logogryf
Litery z pól przyciemnionych, czytane rzędami utworzą rozwiązanie – dokończenie myśli z tytułu 
zadania.
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POZIOMO:
1 – NISZ ze słoika na zakąskę,
7 – MU z morza ale hodowany,
8 – WAL spotykana na bieżni,
9 – ZIE wiekopomne,
10 – ZE dla dziecka,
11 – IAN działowa,
14 – APA chmur,
17 – TER wśród lantanowców,
18 – TAN w kolejce,

19 – CZA dla akwizytora,
20 – NI na ringu,
21 – LABA na posadzki.

PIONOWO:
1 – ROW taneczny,
2 – WIZ nadzwyczajna,
3 – LAK wśród pilników,
4 – ADA chleba,
5 – WIN obiega miasto,

6 – ŁAK z wodą, częściej z wi-
nem,
11 -  IER zwana gałganem,
12 – TAK rodzi uśmieszki,
13 – BIT z gwizdkiem na par-
kiecie,
15 – TYN cechą ćwika,
16 – ANI czyli popłoch,
17 – CH w etui obok okularów.

1 – nasze miasto z ob-
wodnicą,

2 – krwią podpisał go 
Twardowski,

3 – wciąż zielony, zdo-
bi koszyk ze święconką

4 – materiał na świecz-
kę i na … ogarek.

BUDOWLANE
REMONTOWE

694 455 280

PRACE

KUPON 99 krzyżówka z 
dnia 30 XII

Prawidłowe rozwiązania:
Co nam przynosi nowy rok
Noc sylwestrowa
Prawidłowe odpowiedzi 

nadesłali:
Andrzej Leszczyński, Hali-

na Szwal, Stanisława Pokor-
ska, Jadwiga Maknia, Alicja 
Wypych, Jerzy Siedlecki, Janu-
szonek Teresa, Maria Sowiń-
ska, Pelagia Feliksiak, Barba-
ra Bartosik,  Regina Czarnow-
ska, Danuta Borowik, Urszu-
la Skowron, Skowron Danu-
ta, Halina Stefańska, Sławomir 
Skowroński, Urszula Kaczma-
rek

Zwycięzcy:
Maria Sowińska, Stanisła-

wa Pokorska, Alicja Wypych

SETKoMANiA
W barze – setka,
Na liczniku – setka,
Koniec.
Karetka.

jEDNozNACzNoŚĆ
Kiedy spotykam się z natrętem,
Co zmusza mnie do picia wódki,
Zawsze są tego smutne skutki,
Ponieważ jestem abstynentem.
/Nie mylić z impotentem/.
Przez wódkę miewam rozstrój kiszek,
Z sercem nietęgo mi i z głową – 
A on mi wmawia: ”kieliszek”, 
Muszę z nim wypić, że to zdrowo.
Wypijam. A dla niego znak to,
By nalać znów, choć ledwo żyję.
Lecz no się chytrze śmieje: - jak to,
Za moje zdrowie nie wypijesz?-
Męczy mnie problem ten odwieczny:
Gdy ślub lub jakieś imieniny,
Siedzę i czuję się zbyteczny –
I dookoła same kpiny.
Tu okrzyk niech żyje panna młoda!”
Tu:  „zdrowie dam!” i nalewają.
A to jest wódka – to nie woda!!!
I wszyscy chórem namawiają.
Nawet zawstydzić się nie boją,
Bo wnet pijackie słyszę piski: 
Nikt Cię nie zmusza! My tu swoi,
Zależy , gdzie się pije i z kim…-
A ja powiedziałbym inaczej,
Logiczną myśl zmieniając żywą:
Niech picie zawsze picie znaczy,
A natarczywość – natarczywość!

bRAKoRÓbSTwo
Przyszła mi do głowy, 
myśl być może chora,
Że niektórych posłów naszych, 
poczęto z wieczora,
A po całym dniu roboczym, 
gdy rodzice są zmęczeni,
To efekty mamy takie, 
że są chyba źle zrobieni.
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PIASEK, ŻWIR,  
CZARNOZIEM, 

POSPÓŁKA 

 ŻWIROWNIA  
DŁUGOŁĘKA

tel. 504 872 700 
Z DOWOZEM 
DO KLIENTA

REgULARNA LiNiA Mi KRo bU So wA SERoCKi   Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie    6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie    8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

informacja PKS 
91 392 18 87   lub   91 469 83 15

PRzEwÓz oSÓb • M.Fedeńczak • kom. 606 148 353
Nowogard (ul.  Rzeszowskiego) - Szczecin (ul.  Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:05; 8:20; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 11:45; 11:55; 12:40; 
14:40; 14:50; 15:00; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:10
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul.  Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:30; 9:50; 10:25:11:15(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 13:15; 13:30; 13:45(F); 
14:10; 14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:00
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:50; 17:20; 18:30; 19:00
Kursują od poniedziałku do soboty;  F - kursuje od poniedziałku do piątku;  7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli

Regularna linia METRo        tel. 505 619 600
oDjAzDY z NowogARDU:  5.25(A5), 6.00(A5), 8.10(A), 9.25(A), 12.00(A), 12.25(A), 
13.05(A), 15.00(A), 16.25(7), 16.35(A) 17.05(7), 17.40(A)
oDjAzDY zE SzCzECiNA:  6.45(A5), 7.45(A5), 9.40(A), 13.20(A), 14.45(A), 15.30(A), 
16.35(A), 17.25(7), 18.20(A), 19.15(A)
A5 - kursuje od poniedziałku do piątku, A- kursuje od poniedziałku do soboty, 7 kursuje w niedziele w roku szkolnym.

PRzEwÓz oSÓb - Ro MAN biŃCzYK - Linia Regularna   TEL. 0607 310 591 
oD PoNiEDziAłKU Do PiąTKU:  
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SoboTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NiEDziELA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

rozkŁad jazdy bu sów

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

tel. 91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

GABINET KOSMETYCZNY 
„WICHEREK”

Rok założenia 1988
Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała zabiegi 
kosmetyczne, henna, depilacje, makijaże, 
mikrodermabrazja, peeling kawitacyjny, 
ultradźwięki, eksfoliacje, wypalanie, laser, 
lampy, materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

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

Tel. 91 392 07 14 
Czynne od 11.00 do 19.00
http://wicherek.info

PLANDEKI SAMOCHODOWE - produkcja i naprawa
ul. Nadtorowa 12, 913920131, 601860716  •  ul. Kilińskiego 26, 913925627, 601897368

profesjonalna mechanika od A do Z
SZYBY SAMOCHODOWE

do osobowych i ciężarowych - montaż i naprawa

WARSZTAT SAMOCHODOWY AUTO TOP

ul. Nadtorowa 12,  91 39 20 131,  601860716
ul. Kilińskiego 26,  91 39 25 627,  601897368

do VW, Opel, Ford, „Japan" i in.

A
U
T
O 

T
O
P

UŻYWANE CZĘŚCI 
SAMOCHODOWE

RozKłAD jAzDY bUSÓw   Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502026999, 93926925, po godz. 18:00 – 501140055

Trasa NowogARD – goLENiÓw – SzCzECiN 
Nowogard ul. Reszowskiego:  5:05(A), 5:55(A), 6:10(A), 6:50(7), 7:00(A), 7:25(7), 7:50(A), 
8:00(A), 8:20(7), 8:35(A), 9:10(A,7), 10:05(A), 10:30(A,7), 11:31(A), 11:40(7), 12:15(A), 
12:23(7), 12:40(7), 13:00(A,7), 13:10(A,7), 13:25(A,7), 13:50(F), 14:05(A), 14:20(A,7), 15:41(A), 
16:00(7), 16:20(A,7), 16:30(1,3,5), 16:35(2,4,6,7) 16:50(A), 17:30(1,3,5,7), 17:35(2,4,6,S), 
17:50(A,7),18:20(A,7)
TRASA SzCzECiN – NowogARD
Szczecin ul. Św. Ducha : 9:25(A), 12:20(A,7), 12:40(A), 13:35(A), 14:00(A,7,R), 14:40(1,3,5,7)  
14:45(2,4,6) 14:55(A), 15:15(2,4,6,7) 15:20(1,3,5), 16:15(A,7) 16:25(A),  18:05(A,7,R) 
19:00(1,3,5) 19:05(2,4,6)
Szczecin ul. Dworcowa : 6:20(A), 7:35(A), 8:00(F), 8:40(A,7,R), 9,00(7), 10:05(A,7),  10:50(A,7), 
11:40(A), 12:05(A), 13:00(7), 14:20(7), 17:40(A,7),  19:25(A7), 19:40(7), 20:15(A,7),
goleniów, Dworzec PKP : 7:03(A), 8:18(A), 8:43(F), 9:23(A,7), 9:43(7,R), 10:08(A),  10:48(A,7), 
11:32(A,7), 12:23(A), 12:48(A), 13:30(A,7,R), 13:22(A),  13:42(7), 14:19(A), 14:43(A,7,R), 
15:03(7), 15:24(1,3,5,7) 15:29(2,4,6)  15:38(A) 15:58(2,4,6,7) 16:04(1,3,5) 16:58(A,7) 17:08(A), 
18:23(A,7)  18:48(A,7,R) 19:43(1,3,5), 19:48(2,4,6) 20:08(A,7) 20:23(7) 20:58(A,7)
Trasa NowogARD – MASzEwo – STARgARD SzCzECiŃSKi
Nowogard ul. Rzeszowskiego : 6:50(A), 8:30(A), 11:30(A), 13:50(A), 15:15(S)
Trasa STRAgARD SzCzECiŃSKi – NowogARD
Stargard Szcz. oś. Tysiąclecia : 6:20(A), 9:40(A), 12:45(A), 13:50(S), 15:05(A) 
A - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt; S – kursuje w dni nauki szkolnej; 7 – kursuje w niedziele 
nie będące świętami; F – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt; 1,3,5 – kursuje w poniedziałki, 
środy, piątki oprócz świąt; 2,4,6 – kursuje we wtorki, czwartki, soboty oprócz świąt; R – kurs do Reska   

R E K L A M A
e-mail: reklama@domjudy.pl

TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07

Rozkład jazdy pociągów obowiązujący od 11.12.2011 r.  
Szczecin  główny - Nowogard: (wyjazd-przyjazd)  (06:27 - 07:28);   

(08:18 - 09:21);  (10:37 - 11:39);   (12:48 - 13:49); (14:47 - 15:47); (16:40 - 
20:46); (19:20 – 20:26).

Nowogard - Szczecin główny: (06:37 - 07:41);  (08:05 - 09:10);  (10:24 - 
11:32);  (12:48 - 13:49);  (14:56 - 16:03);  (16:49 - 17:53); (18:49-19:56).

Nowogard - Kołobrzeg: ( 07:28 - 8:55) , (09:21 - 10:40) , (11:39 - 13:05), 
(13:49 - 15:14), (15:47 - 17:07), (20:46 - 19:08), (20:21 – 21:49).    

Kołobrzeg - Nowogard:  (05:11 - 06:37), (06:46 - 08:04), (09:03 - 10:24), 
(11:28 - 12:48), (13:37 - 14:56), (15:25 - 16:49), (17:25 - 18:49).

601 987 249
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in for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38

  - 91 392 17 39

Telefony alarmowe 

Policja  - 997, 112 

tel. miejski   - 91 57 92 311 

Straż Pożarna   - 998

Pogotowie Ratunkowe   - 999 

Pogotowie Gazowe   - 992

Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74

Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  

 - 91 392 08 79

 - 994

Dyżur nocny
Przychodnia Przyszpitalna Samodzielnego 
Publicznego Szpitala Rejonowego w No-
wogardzie
Ul. Wojska Polskiego 7, 72-200 Nowogard
 (wejście od strony Policji)

913921800

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala   - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.   - 91 392 69 99
Medyk   - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

 - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz Pogotowie 
Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos 
 - 91 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  
 - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności 
Gospodarczej  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
  - 91 392 54 64

wydział Ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118

oPS - ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

- 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 26 249

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw.  WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 
04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   

- 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57
Apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM   - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39

PCK  - 91 392 17 01

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium 
Zawodowe - CE Zdroje ul.  Bohaterów War-
szawy 78,
telefon/fax.   - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium  
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych    - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   

- 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 
Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 
Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 
Taksówki   - 91 392 02 60
Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

gabinety weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786
zdzisław Truszyński
ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław berezowski
ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814
Tadeusz Soroka
ul.  3 Maja 10   - 91 39 25 484
Przychodnia weterynaryjna „Sikorka” 
Sikorki 41, gm. Nowogard   - 91 39 17 695

DZIENNIK
NOWOGARDZKI

Ukazuje się we wtorki i piątki 
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AVANTIS
c e n t r u m f i n a n s o w e

KREDYTY

mieszkaniowe,

konsolidacyjne, samochodowe

gotówkowe

LEASING DLA FIRM
- Leasing maszyn i urządzeń
- Środki transportu
- Leasing IT

Minimalny okres prowadzenia
działalności gospodarczej -

LEASING NA START !!!

1 dzień !!!

ROJSZCZAK

NIERUCHOMOŚCI
ul. 3 Maja 13

tel. 91 392 22 33 kom. 5
Nowogard •

• 12 801 615

www.extradom.net.pl

Mieszkania • Domy
Działki • Lokale

NiERUCHoMoŚCi

• Sprzedam mieszkanie, ul. Poniatowskiego, 
2 pokoje, pow. 50,49 m2, parter, po gene-
ralnym remoncie. CENTRUM OBŁSUGI NIE-
RUCHOMOSCI, Tel. 603 982 407

• Do wynajęcia dwa lokale handlowe lub biu-
rowe w centrum Nowogardu. 787 122 972 

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

• Sprzedam działkę z możliwością zabudowy 
w Wyszomierzu - 2500 m2, cena 12 zł /m2 
tel 663 026 093.

• Sprzedam 2 działki własnościowe (obok 
siebie) w Nowogardzie przy ul. J. Pawła II 
(Gryfitów), pod budowę garaży (wielkość 
dostosowana na busy lub auta osobowe), 
cena do uzgodnienia, Tel. 605 522 340.

• Sprzedam dom na ul jesionowej 3. 604 
284 597; 608 586 632

• Sprzedam działkę budowlaną uzbrojoną 
przy ul. Kosynierów tel. 693 850 197

• Sprzedam działkę budowlaną nieuzbrojo-
ną przy ul. Kościuszki tel. 693 850 197

• Pilnie poszukuję mieszkania do wynaję-
cia - chętnie na os. Czereśniowy Sad. Tel. 
607 399 167 

• Sprzedam murowany garaż przy ul. Zamko-
wej. 693 162 256.

• Sprzedam ziemię pod budowę, uzbrojona. 
91 39 18 307

• Sprzedam spichlerz, piękny obiekt 956 
m2, tel. 693 996 009

• Działkę rolną 30 ar w Kościuszkach z wa-
runkami zabudowy- sprzedam. Wszystkie 
media, woda, prąd, gaz dojazd drogą asfal-
tową. Tel. 509 878 292

• Sprzedam mieszkanie 4-pokojowe pod-
wyższony standard, niski czynsz; Tel. 
604 441 609

• Wynajmę garaż na Zamkowej. 609 931 915

• Sprzedam garaż na ul. Zamkowej 
784 499 535

• Wynajmę stanowisko dla fryzjerki i manicu-

rzystki w zakładzie fryzjerskim. 91 39 23 540

• Sprzedam garaż przy ul Zamkowej. 
693 162 756

• Wynajmę pawilon na placu wolności. 
693 946 233 w godz. 7-8.30 i po 21.

• Sprzedam działkę budowlaną w Kościusz-
kach. Pow. 1200 m2 wszystkie media, po-
zwolenie na budowę, projekt budowlany. 
Cena 64 000 zł, 661 923 610

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe w No-
wogardzie. 603 668 681

• Sprzedam mieszkanie dwupokojowe cen-
trum. 723 093 009

• Do wynajęcia tanie pomieszczenia na ga-
binety np. lekarskie, biura w Nowogardzie 
(pomiędzy Kamenę a Przystanią), tel. 608 
047 127. 

• Sprzedam mieszkanie dwupokojowe w 
Centrum. 668 447 728

• Sprzedam działkę budowlaną i przekształ-
coną o pow. 597 m2 przy ul Dąbrowszcza-
ków. 724 268 040; 512 608 747

• Poszukuję mieszkania do wynajęcia. 
502 617 486

• Wydzierżawię kiosk Ruchu Ruchu, Warszaw-
ska 10 i Warszawska 14. Tel. 694 455 280

• Zamienię mieszkanie dwupokojowe na 
trzypokojowe w starym budownictwie w 
Nowogardzie. 600 807 338

• Do wynajęcia lokal handlowy 20 m2 w Cen-
trum Nowogardu. Tel. 531 838 667.

• Wynajmę mieszkanie przy ul. 700 lecia, 
dwupokojowe kuchnia, łazienka. Cena 1000 
zł + gaz i prąd. 606 435 581; 668 414 615.

• Sprzedam dom o pow. 142m2. 662 678 895

• Poszukuję mieszkania do wynajęcia. 
510 936 951

• Sprzedam działkę z warunkami zabudowy 
przy ul. Asnyka. 502 032 422

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe, III 
piętro, 67 m2, środkowe na ul. Zamkowej. 
Wysoki standard tel. 504 118 857

• Sprzedam lub zamienię mieszkanie dwu-
pokojowe w szczecinie na Nowogard, Go-
leniów lub Stargard. 602 405 640

• wynajmę garaż przy ul. Radosława. 
602 405 640

• Do wynajęcia mieszkanie dwupokojowe 
bezczynszowe . 91 39 23 701; 667 131 416

• wynajmę mieszkanie dwupokojowe 
częściowo umeblowane na ul. Racibora 
czynsz 1000 zł + media. 601 240 025

• wynajmę mieszkanie trzy lub dwupo-
kojowe przy ul wiejskiej, mile widziana 
firma. 693 850 197 

• Szukam kawalerki do wynajęcia. Tel. 
509509996.

• Posiadam do wynajęcia mieszkanie cztero-
pokojowe, parter. Tel. 504 898 980

• Sprzedam mieszkanie dwupokojowe w No-
wogardzie. 604 293 176; 91 39 21 349

• Lokal do wynajęcia 22m2, ul. 5 Marca 10. 
Tel. 509 389 657

• Sprzedam dom nad jeziorem. 785 200 900

• Sprzedam pół domu w Nowogardzie. 
513 045 346

• Sprzedam dom w okolicy Nowogardu ( 10 
km) po kapitalnym remoncie na działce za-
gospodarowanej i ogrodzonej ( 1700 m2). 
Cena 400.000 tys. tel. 692383706 po 18.

• Wynajmę mieszkanie dwupokojowe. 91 39 
25 147 po 18.

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe w No-
wogardzie. 600 626 244

• Do wynajęcia mieszkanie trzypokojowe i 
czteropokojowe. 508 309 980.

• Sprzedam lub wynajmę kawalerkę, ul. 
warszawska. 517 064 505

• Zamienię mieszkanie komunalne w Krzywi-
nie 100 km od Nowogardu, trzypokojowe z 
balkonem, piwnicą, garażem i ogródkiem 
na dwupokojowe komunalne w Nowogar-
dzie. 693 584 630

• Mieszkanie do wynajęcia 70 m, II piętro w 
domu wolnostojącym. 91 39 23 209

• Sprzedam mieszkanie dwupokojowe 45,6 
m2. I piętro 130 tys. 886 030 766

• Sprzedam kawalerkę 30 m2, ul. Wyszyń-
skiego. 723 747 757

• Sprzedam mieszkanie dwupokojowe III pię-
tro 55 m2. Cena 125 tys. 668 927 296

• Sprzedam mieszkanie czteropokojo-
we I piętro, 77 m2 na ul. Boh. Warszawy. 
606 621 142

• Do wynajęcia mieszkanie 35 m2. 
518 483 194

• Kawalerka do wynajęcia. 602 405 640

• Sprzedam mieszkanie dwupokojowe 
45,6m2 I piętro. 130 tys. 886 030 766

• Do wynajęcia dwa pokoje w domku jedno-
rodzinnym. 693 344 807

• Wydzierżawię od stycznia 2012 r. Stoisko 
handlowe w Centrum miasta. 534 707 326

• Wynajmę lokal mieszkalny 62 m2. Centrum 
Nowogardu (najlepiej firmie). 607 617 849

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe lub 
zamienię na dwupokojowe. 695  573  835 
po 15.00. 

• Kawalerka do wynajęcia przy ul. Poniatow-
skiego. 889 215 737

• zamienię dużą własnościową kawalerkę 
39 m2 blisko Lidla I piętro na trzy nieduże 
pokoje chętnie w tej samej okolicy do II 
piętra bez dopłaty w zamian mogę spłacić 
zadłużenie. 500 160 082

• Zamienię mieszkanie dwupokojowe 45,6 
m2 na mniejsze z dopłatą. 886 030 766

• Sprzedam ul. Kowalska – mieszkanie 
dwupokojowe 46 m2 I piętro 135 tys. tel. 
501 307 666

• Sprzedam dom o pow. 150 m2. Nowogard. 
601 987 249

• Sprzedam 2 ha ziemi przy drodze asfalto-
wej + media z możliwością podziału, okoli-
ce Nowogardu 15 zł/m2. 603 895 622

• Do wynajęcia mieszkanie dwupokojowe. 
91 39 25 147

• Posiadam kawalerkę do wynajęcia wolna 
od 1 II 2012 r. 667 994 240

• Sprzedam mieszkanie na wsi 130 m2, 1o 
km od Nowogardu. 515 769 582



DZIENNIK
NOWOGARDZKI

23-29.12.2011 r. 19

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

oGŁo szE NIa drob NE
• Sprzedam działkę 7 ha w Wyszomie-

rzu przy trasie. Cena 1,60 zł za m2. 
696 807 922

• Sprzedam dom w stanie surowym 
130 m2 działka 1200 m2. osiedle 
bema. 506 534 179 

MoToRYzACjA

• Opony letnie Bacum Brilants 185/60/
R14. Cena 50zł/szt. 602 795 077 

• Sprzedam Citroen Xantia 96/97; 1.8 
16V. Stan bardzo dobry, świeże OC i 
przegląd. Cena : 3500. 883 705 569 

• Sprzedam Opony Continental Conti 3 
185 65 R15, 4 szt letnie, cena 450zł,tel. 
605 522 340.

• Sprzedam Opony letnie Viking Nor-
way Pro Tech II 205 55 R 16, 4 sztuki, 
cena 650 zł, tel. 605 522 340.

• SPRZEDAM OPEL VECTRA C KOMBI, 
SREBRNY MET., ROK PROD 08/2006, 
PRZEB 152000 KM, 1.9 DIESEL 150 KM, 
SERWISOWANY W ASO OPEL (FAKTU-
RY), OSTATNI SERWIS 20 WRZESIEŃ 
2011, NOWE OPONY LETNIE CONTI-
NENTAL, KLIMATRONIK DWUSTREFO-
WY, ZADBANY, CENA DO UZGODNIE-
NIA, TEL. 605 522 340.

• Sprzedam cztery roczne opony 185 
65R15, zimowe Goodyear Ultragrip 7t, 
stan idealny, cena 800 zł lub z felgami 
do Nissana Almery; 15” stalowe cena 
felgi 450 zł. Cena opon z felgami 1200 
zł. Tel. 605 522 340

• Sprzedam opony zimowe z felgami 
155/13. 607 310 591

• Sprzedam 4 roczne Opony zimowe 
Goodyear Ultra Grip 7+, 185/65/R15, 
mało używane - cena 790 zł, sprze-
dam felgi stalowe   4 szt. do Nissana 
Almery z 2001 roku, cena 490 zł, tel. 
605 522 340.

• Sprzedam Opla Corsę 1.2. 62 tys 
przebiegu, opony zimowe, stan bdb. 
510 074 261

• Sprzedam Ford Focus 1.8 TDDI combi. 
11 200. Tel. 609 307 351

• Sprzedam przyczepę wywrotka 3,5t. 
606 621 142

• Sprzedam oryginalne opony do Volvo 
Miechelline altin, 205/55 R16, z felga-
mi aluminiowymi. 602 474 266

• Sprzedam samochód marki VW Golf 
V, rok prod. 2007, poj. 1.9 TDI, srebr-
ny metalik. Cena do uzgodnienia. 
508 290 657

• Sprzedam samochód marki Peuge-
ot Partner rok prod. 2005, poj. 1,6 
diesel, srebrny metalik. Stan idealny. 
508 290 657

• Sprzedam przyczepę Neptun rok 
prod. 2002 ładowność 460 kg wymia-
ry 100/140/30. Zarejestrowana, ubez-
pieczona, cena 1450 zł do uzgodnie-
nia. 692 117 524

• Sprzedam Hyundai Pony 1,3 ben-
zyna rok prod. 1993 r. cena 1000zł. 
602 348 926

• Sprzedam Toyota Avensis. 2.0 diesel 
D4D rok prod. 2003, 182 tys. km spro-
wadzona z Austrii zarejestrowana i 
opłacona, bogata wersja: nawigacja, 
webasto, skóra, ksenony. Dodatkowo 
komplet kół zimowych. Cena 31 000. 
Tel. 602 348 926

RoLNiCTwo

• Sprzedam Kombajn do ziemniaków 
„ANNA” Rok.Pr.1990.Stan bdb Tel. 
692 421 192 lub +49 15222976483.

• Mam do sprzedania silnik zaburto-
wy Johnson-4,5 KM do remontu oraz 
kombajn do ziemniaków ANNA. tel. 
692 421 192

• Kupię rozrzutnik oborniku jednoosio-
wy. 91 39 23 492

• Sprzedam siewnik do nawozu Ama-
zonka i opryskiwacz. 667 952 806

• Sprzedam trailler, bryczkę i kucyki. 
607 739 866

• Sprzedam kultywator z wałkiem sze-
rokość 2,70, pług trzyskibowy i wial-
nię do zboża. 668 316 103

• Kupię byki małe mięsne szt. 10. 
723 777 531

• Sprzedam siewnik Poznaniak. Busa T4 
2,4 diesel. 1992 r. 603 839 782

• Sprzedam 24 ar lasu liściastego 
do wycięcia (drewno kominkowe). 
724 049 451

• Sprzedam cielaki LM, owce, pro-
siaki 50 szt i nutrie. 723  428  403; 
888 757 586

• Sprzedam konia, bryczkę stylową, sio-
dło i uprząż. 508 290 657

• Sprzedam siewnik do nawozu „AMA-
ZONKĘ” i opryskiwacz. 667 952 806

• Sprzedam jadalne ziemniaki Vineta ( z 
dowozem) 513 941 882

USłUgi

• Malowanie, montaż paneli pod-
łogowych i inne drobne naprawy 
wykona „złota rączka”. 91 39 22 783, 
0784 79 22 70.

• Potrzebujesz naprawić lub kupić 
komputer? Salon komputerowy 
MS bioSS zaprasza! ul.700-Lecia 
15 (nad apteką jantar) tel.91-
577-53-73, tel.792-22-88-96

• Kompleksowe remonty miesz-
kań, montaż i naprawa pieców 
Co. 72 48 14 797

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

• Dywanopranie, 604 373 143.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 604 
373 143.

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

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

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

• Klimatyzacja! Serwis sprzętu 
AgD. Tel. 697 55 33 10, 693 34 46 
71.

• Cyklinowanie. 692 478 465

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

• AwARiE. Naprawy pieców Va-
iliant, tanie części. 691 686 772

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

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

• Montaż ogrodzeń betonowych, far-

merskich i innych; 695  085  470; 91 
39 72 575

• Transport- przeprowadzki. Szybko i 
tanio. 696 138 406

• usługi elektryczne CO, dachy, tanio 
szybko solidnie. Do 30% taniej. Tel 
506 323 560

• Docieplenia budynków. 608  847 
784

• Docieplenia, remonty i dachy. 
692 562 306

• Remonty mieszkań tel. 
609 588 240

• Dachy docieplenia remonty, 
697 784 540; 609 640 892

• Szablony, nietypowe zabudowy, re-
monty. 693 614 977

• Usługi wizażu z możliwością dojaz-
du do klienta. 693 946 233

• Usługi tokarskie. Sąpolnica 22. 
693 613 396 

• Remonty mieszkań, łazienek. 
600 121 043

• Szpachlowanie, malowanie, regip-
sy, panele, 789 146 025

• Korepetycje z j. angielskiego. 
668 229 063

• Fryzjer w Twoim domu. 535 236 497

• Przewozy przeprowadzki Nowo-
gard i okolice. 784 499 535

• Usługi ogólnobudowlane , regipsy, 
szpachlowanie, malowanie, panele. 
789 146 025

• Usługi ogólnobudowlane. 
510 335 162

• Kredyty dla firm bez zaświad-
czeń z zUS i Urzędu Skarbowego. 
601 627 044

• Kredyty hipoteczne. 607 092 509

• Pożyczka bez biK, 3000 na 3 mie-
siące, bankowo. 601 627 044

• Usługi ogólnobudowlane, glazu-
ra, terakota. Fachowo i solidnie. 
607 647 515

• Korepetycje  j. niemiecki, przygoto-
wanie do matury. 607 617 844

• Pisanie prac i referatów. 609 392 482

• oprawianie prac (największy wybór 
okładek), bindowanie, ksero kolor A4-
A3, laminowanie A4-A3, VizART Studio 
Reklamy, Nowogard, ul. 700 lecia 15 
(nad apteką jantar), tel. 605 522 340.

• Dachy remonty mieszkań. 794 115 153

• Usługi transportowe. Wywrotka 25t, 
plandeka 13,6m. 697 943 123

• Remonty i wykończenia. 601 567 369

• Szafy, garderoby i wnęki, meble pod 
wymiar. 697 786 967

• język niemiecki tel. 607 545 991

• Remont na każdą kieszeń 609 
715 839

• Remonty mieszkań, malowanie gra-
tis. 726 403 937

• Remont? wykończenia wnętrz? My 
wiemy jak! Kompleksowo! zadzwoń! 
REMOVER. 501 714 275 24h/dobę!

• wykonam prace ogólnobudow-
lane. Malowanie, glazura i inne. 
662 678 895

• Malowanie obrazów Bożena Ku-
biak, do obejrzenia w Cafe Piwnica. 
91 39 26 124

• Stylizacja paznokci, żel, żel hybrydo-
wy (nowość) cena 35 zł. 503 083 440

• Tipsy żelowe za 40 zł. 665 209 476

• Usługi informatyczne naprawa 
komputerów, instalacja oprogra-
mowania, odzyskiwanie danych, 
dojazd do klienta. 508 245 385

• DUR - DACH pokrycia i remonty 
dachów. 691 621 141

• Dachy. 785 562 104

• DUR-BUD- usługi ogólnobudowla-
ne. 723 295 632

• Domowe torty na zamówienie. 
513 719 102

• Usługi ogólnobudowlane i elek-
tryczne. 516 033 882

• Remonty mieszkań, malowanie 
gratis. 726 403 937

• Pożyczki bez biK na dowód osobi-
sty bez dochodu 200-1000 zł. 513 
164 203

PRACA

• Restauracja Przystań zatrudni ku-
charza - dobre warunki płacowe. 
Oferty prosimy składać osobiście w 
Biurze Hotelu.

• Szukam niani dla mojej 17 miesięcz-
nej córki. Opieka u mnie w domu 
(Nowogard), od poniedziałku do 
piątku. Prace oferuję od ok. lutego 
przez najbliższe 1,5 roku. Telefon 
787631493.

• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, 
urlopowe- Niemcy, Holandia, An-
glia, Irlandia, Dania, Belgia, Austria, 
Włochy, Norwegia. 713  852  018; 
601 759 797

• Podejmę pracę w charakterze sprze-
dawcy, długoletnie doświadczenie, 
obsługa LOTTO. Tel 660 392 851

• Studio Reklamy Vizart w Nowogar-
dzie przyjmie 1 os. Na praktyki, tel. 
605 522 340

• Przyjmę do pracy na budowę. 
662 125 370

• Zatrudnię sprzedawcę. 721 055 364

• Szukam pracy jako operator szta-
plarki i magazynier- pomocnik. 
796 101 301

• Zatrudnię w sklepie spożywczym 
rencistkę lub emerytkę. Praca dwu-
zmianowa. 602 474 266

• Podejmę pracę jako malarz, 
szpachlarz lub inne budowlane. 
697 180 418

• Podejmę pracę w charakterze niani 
do dziecka. 515 521 049

• Zaopiekuję się starszą osobą. 91 39 
26 493

• Zatrudnię do pracy na fermę mał-
żeństwo lub pracownika zapewnia-
my dobre warunki płacowe i miesz-
kaniowe. 91 39 10 315; 502 562 398

• Praca w sklepie meblowym w charak-
terze sprzedawcy – doradcy klienta. 
Mile widziane panie o zaintereso-
waniach związanych z urządzaniem 
i dekoracją wnętrz oraz z doświad-
czeniem w handlu. jeśli jesteś osobą 
sumienną, pracowitą, dyspozycyjną 
to praca właśnie jest dla Ciebie! CV 
proszę składać: Kwadrat Meble, ul. 
Armii Krajowej 49, 72-200 Nowogard

iNNE

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

• Sprzedam nowy telefon komórko-
wy HTC Desire Z (nieużywany), w 
sieci ERA, cena 1350 zł, do uzgod-
nienia, Tel. 605 522 340.

• Sprzedam Aparat Fotograficzny Fuji 
Film S Fine Pix 6500, cena do uzgod-
nienia  750 zł, Tel. 605 522 340.

• Sprzedam telefon komórkowy 
Sony Ericcson ELM, nowy nieuży-
wany w sieci ERA, cena 330 zł, tel. 
605 522 340

• Sprzedam krzesełko + stolik dla 
dziecka do 5 lat. Cena 150 zł. 
513 085 943

• Sprzedam drewno opałowe i ko-
minkowe. 667 788 820

• Sprzedam komputer: procesor AMD 
Athlon XP 1243 MHz, płyta główna 
Gigabyte GA-7N400E, Pamięć 512MB, 
karta video NIVIDA GeForce4MX 
AGP8X 128MB, dysk twardy 80GB, 
Napęd dysków: HL-DT-ST DVD-ROM 
GDR8162B 16X/48XDVD-ROM i MSI 
CD-RW CR52 52X/32X/52X CD-RW, 
MONITOR SAMSUNG Sync Master 
763MB, cena 590 zł, tel. 605 522 340.

• Oddam nieodpłatnie cegłę rozbiór-
kową oraz kamień polny w ok. No-
wogardu. 91 38 13 958; 604 702 817

• Sprzedam drewno opałowe. 
600 335 184

• Drewno kominkowe tanio. Dowóz 
gratis. 501 385 072

• Sprzedam stolik pod telewizor. Stan 
bardzo dobry. 783 484 836

• Przyjmę każdą ilość kamieni. 
607 647 240

• Drewno opałowe tanio sprze-
dam. 660 135 921

• Sprzedam drewno opałowe i roz-
pałkowe pocięte w klocki lub w ca-
łości. 514 740 538

• Sprzedam tanio ławo stół i dwa fo-
tele. 783 484 836

• Kupię złoto. Płacę gotówką, dojeż-
dżam. 506 534 179

• Sprzedam gołębie Budapeszty 50 zł 
/ 20 szt. 506 184 436

• Sprzedam wózek do drewna z 
HDSem. 723 885 515

• Sprzedam szczenięta razy wyżeł. 91 
39 26 478; 500 667 196

• Oddam szczeniaki 2 miesięczne 
rasy kundel śnieżnobiałe w czarne 
łatki. 504 525 966

• Oflisy tartaczne na opał sprzedam 
w całości lub pocięte w klocki. 
514 740 538.

• Oddam w dobre ręce 3 suczki 
(szczeniaki odchowane) rasy mie-
szanej z wilczurem. 508 290 657

• Sprzedam łaty impregnowane nowe 
tanio ok. 400m. tel. 602 474 266

• Tapczan dwuosobowy młodzieżo-
wy tanio sprzedam. 535 382 019

• Piła Stihl 0,18. Cena 300 zł. Sprze-
dam 602 652 381

• Sprzedam gołębie ozdobne. 91 39 
18 621
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MEBLEars

Kuchnie pod wymiar • Projekt, wycena, doradztwo gratis

NOWOGARD • ul. 3 Maja 16 tel. 91 39 26 917•

www.ars-meble.pl

Meble

• wypoczynkowe

systemowe

biurowe

sypialnie

•

•

•

Dog
odn

e

rab
aty

SALON PLAY:  Nowogard, ul. Blacharska 1B, tel. 790 044 167

Kancelaria Prawna
nawet 

trudne sprawy
601 949 077

(PZM-ot)

Tel. 605 302 155, 91 392 20 55

PRAWA JAZDY A1, A i B

Rozpoczęcie kursu
w każdy poniedziałek

OKNO 1465 mm szer. x 1435 mm wys.

SZYBA K=1,0 • OKUCIE MACO PPUH "JOGA" sj.
ul. Górna 4,

72-200 Nowogard
tel. 91 39 25 501

OKNA-SUPERPROMOCJA !!!

TYLKO 499zł*
*cena netto
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czwartek
udzielane będą

bezpłatne porady prawne

Czytaj s. 3

Czytaj s. 2

Czytaj s. 9

Czytaj s. 11

Czytaj s. 13

reklama

NIEPUBLICZNA SZKOŁA POLICEALNA

informacja i zapisy 
ul. Zielona 11,  tel. 91 39 26 691 

rozpoczęcie semestru 4 lutego 2012 r.  

• technik ekonomista          - 2 lata
• opiekun medyczny            - 1 rok
• opiekun osoby starszej     - 2 lata

www.zielona.mojaszkola.net

czesne w wysokości 100 zł/m-c
  (bez wpisowego i opłat za wakacje)

Ogłasza nabór na kierunki: 
NIEPUBLICZNA SZKOŁA POLICEALNA

KUPIĘ  
ZŁOTO

tel. 506 534 179

Bałagan komunikacyjny na węźle Nowogard Wschód

Zamiast do Koszalina do... 
Wojcieszyna

Niektórzy w tym zamieszaniu nie zauważyli, gdzie droga a gdzie pobocze? Ofiarą padła tym razem tylko tablica.

Czytaj s. 4

Sprawa  
Bogdański  
kontra  
Czapla  
w marcu

Nasza Sonda 

„afera 
pieczątkowa” 
oczami 
Czytelników

młodzież  
„baluje”  
przy  
garażach...

Pomorzanin  
i przyjaciele 
Zagrali  
w szczytnym  
celu 

Sprawdź 
kiedy  
kolęda



Nr 3 (2036)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

2

www.dzienniknowogardzki.pl

Kronika policyjna Nasza Sonda 

„Afera pieczątkowa” 
oczami Czytelników
 Stempel - „Refundacja leku do decyzji NFZ” w gabinetach lekarskich sieje po-
strach wśród pacjentów. O tym, jakie jest zdanie na temat „afery pieczątkowej ” 
zapytaliśmy w dzisiejszej sondzie naszych czytelnik. 

Agata  Kowalczyk-Rybka, kie-
rownik apteki - W związku z wej-
ściem nowej ustawy refundacyj-
nej, w naszej aptece nie ma naj-
mniejszych problemów z realizacją 
wypisanych przez lekarzy recept. 
Wszystkie recepty bez względu na 
to, czy są z pieczątką „Refundacja 
leku do decyzji NFZ” czy nie, są re-
alizowane  z przysługującą pacjen-
towi zniżką na dany lek. 

Franciszek Tarczykowski, 
emerytowany nauczyciel - To 
nie jest już zamieszanie, ale okro-
pieństwo.  Nie przypominam so-
bie, żeby kiedykolwiek w służbie 
zdrowia był taki bałagan. Sam na 
szczęście nie miałem powodów do 
wizyty w gabinecie lekarskim i na 
własnej skórze nie odczułem tego 
chaosu.  Uważam jednak, że leka-
rze są przede wszystkim od lecze-
nia, a nie bawienia się w  papiero-
logię. 

Julia Nowak,  kierownik apte-
ki – Nasza apteka realizuje recep-
ty z pieczątką  „Refundacja leku do  
decyzji NFZ”, ale pod jednym wa-
runkiem - musi być wpisany numer 
oddziału NFZ. Stosujemy się rów-
nież do rozporządzenia Ministra 
Zdrowia i  komunikatów z NFZ-tu. 
Zauważyłam, że pacjenci, którzy 
przychodzą z takimi receptami, są 
zdezorientowani i pytają, czy mogą 
wykupić wypisane na nich leki. 

Mariusz Bogdanowicz – Za 
cały bałagan jaki obserwujemy, 
winę ponosi Ministerstwo Zdro-
wia. Lekarz powinien czas poświę-
cać  na leczenie pacjenta, a nie na 
zajmowanie się biurokracją. Oso-
biście uważam, że Rząd wkrótce 
powinien  ustąpić protestującym, 
bo pacjenci muszą być przecież  le-
czeni i otrzymywać niezbędną po-
moc bez żadnych przeszkód. 

wysłuchał: Jarek Bzowy 

05.01 - Czwartek 
09:25 - Zgłoszenie kradzie-

ży artykułów spożywczych 
w Netto. Sprawcą okazał się 
mieszkaniec Goleniowa, któ-
ry został ukarany mandatem w 
wysokości 300 zł. 

09:45 - Zgłoszenie mieszkań-
ców z miejscowości Sieciecho-
wo, że w dniach od 01.01.2012 
do 04.01. 2012r. Dokonywano 
kradzieży 300 l ropy z pojazdu 
ciężarowego m-ki VOLVO 

12:20 - Zgłoszenie miesz-
kańca Karlina, który jadąc na 
drodze Błotno- Trzechel  sa-
mochodem m-ki  fiat Duplo, 
wjechał w rozlewisko kałuży. 
W wyniku zdarzenia został 
uszkodzony samochód. 

17:05 - Mieszkanka ul. Lu-
boszan zgłosiła kradzież do 
piwnicy. W wyniku zdarzenia 
zostały skradzione przedmio-
ty: rower, kołdra i inne rzeczy  

19:40 - Pracownica sklepu 
INTERMARCHE zgłosiła, że 
w wejściu sklepu jest pies, któ-
ry ma problem z poruszaniem 
się. Nieporadność psa, była 
najprawdopodobniej wyni-
kiem potrącenia przez samo-
chód. 

06.01 - Piątek 
09:40 - Mieszkaniec ul. Boh. 

Warszawy zgłosił na policję o 
dokonaniu rozboju na swojej 
osobie przez inna osobę, któ-
ra była mu znana. W wyniku 
zdarzenia stracił on telefon ko-
mórkowy SAMSUNG, 130 zł i 
kartę. W wyniku działań poli-
cjantów sprawca został zatrzy-
many. 

09:50 - Mieszkanka ul. 
Ogrodowej zgłosiła kradzież z 
włamaniem do sklepu przy ul. 
Mickiewicza. Sprawca skradł 
alkohol, papierosy i pieniądze 
na kwotę 7 tys. 900 zł.

11:45 - Skrzyżowanie ulic 
Kościuszki i Armii Krajowej, 
gdzie samochód ciężarowy 
uszkodził samochód osobowy. 
Sprawca zdarzenia został uka-
rany mandatem. 

12:35 - Zgłoszenie miesz-
kańca ulicy Osiedlowej o kra-

dzieży telefonu komórkowego 
m-ki SAMSUNG ze schow-
ka samochodu m-ki VW Golf. 
Straty 100 z ł. 

15:30 - Mieszkaniec ul. Wiej-
skiej zatrzymał dwóch nielet-
nich chłopców, którzy skaka-
li po dachu Telekomunikacji 
Polskiej S.A i rzucali różnymi 
przedmiotami w okna miesz-
kań i pojazdów. 

20:15 – Przyjęto zgłoszenie o 
nietrzeźwym mężczyźnie, któ-
ry leżał na ulicy Boh. Warsza-
wy. Doznał on urazu głowy i 
został odwieziony do szpitala 
na leczenie. 

07.01 - Sobota 
00:15 – Policja zatrzymała 

13 letniego chłopca, który na 
Placu Wolności niszczył znaki 
drogowe i kosze. Po dokona-
niu czynności został on prze-
kazany matce. Chłopiec był w 
stanie nietrzeźwym. 

13:55 - W rejonie miej-
scowości Żabowo na jezdnię 
wbiegł łoś. W wyniku zdarze-
nia zwierzę uszkodziło samo-
chód, a następnie zbiegło do 
lasu. 

08.01 - Niedziela 
08:30 - Mieszkaniec ul. Ki-

lińskiego zgłosił kradzież sa-
mochodu Ford Fiesta z roku 
1992. Kradzieży dokonano z 
garażu. Wartość auta 300 zł 

13:45 - Zgłoszenie o znisz-
czeniu lusterek z pojazdu 
BMW samochód należał do 
osoby z ul. Waryńskiego. Stra-
ty 250 zł 

Godziny popołudniowe - 
Kradzież tablic rejestracyjnych 
z samochodu Ford Mondeo na 
ul. Mickiewicza 

20: 48 - Mieszkaniec  Osiny 
zgłosił kradzież z altanki ogro-
dowej wyrobów mięsnych, 
które były w zamrażarce. W 
wyniku działań policji sprawca 
został zatrzymany. 

21:00 – Kradzież tablic reje-
stracyjnych z pojazdu Renault 
Clio na ul. Luboszan. 

J.B 

Pomóżmy sobie
• Rodzina w potrzebie poszukuje lodówki i mebli kuchen-

nych. Kontakt 605-345-362
• Oddam nieodpłatnie sprawny telewizor  THOMSON  tel. 

kontaktowy 603 309 924/913921230
• Oddam tapczan wypoczynkowy Tel. kontaktowy 504 781-

789 lub 726 515-149 
• Pilnie potrzebuję pralkę  automatyczną używaną  i kuchen-

kę gazową. Proszę bardo o pomoc za którą będę wdzięczna 
nr kontaktowy 510936951 
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Byłeś świadkiem ciekawego wydarzenia?
Powiadom nas!

Dyżur reportera interwencyjnego całą dobę, siedem dni w tygodniu!

DZWOŃ lub wyślij sms:  515 145 383
Zapewniamy całkowitą anonimowość! 

Możesz również 
do nas napisać: 

e-mail:
dziennik@dzienniknowogardzki.pl 

lub poligraf@post.pl

EntEr  II 
laptop

 sErwIs - komIs

naprawiamy, 
sprzedajemy,

kupujemy laptopy
na ul. Wyszyńskiego 7/3

budynek Straży Pożarnej

tEl. 795 648 748

OPAŁ
węgiel, koks, miał, 

drewno – kominkowe,
 podpałka, brykiet – węglowy, 

torfowy, drzewny
(towar luzem i workowany)

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

sprzedaż ratalna

PPUH „EDBA” 
Nowogard • ul. Nadtorowa 12

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

Sprzedam dom  
jednorodzinny  

w Płotach
tel. 91 38 53 018

kancelaria Prawna
nawet 

trudne sprawy
601 949 077

Zatrudnię 
pielęgniarkę

na umowę 
kontraktową
w Przychodni 

Specjalistycznej 
NZOZ „Sanus”.

Kontakt z kierownikiem 
Anną Smolirą 

tel. 606 125 591

Przed Sądem Okręgowym w Szczecinie rusza sprawa jaką Zdzisław Bogdański, wieloletni pracownik Urzędu Miejskiego w Nowogar-
dzie, wytoczył Robertowi Czapli, obecnemu burmistrzowi gminy. Były urzędnik oskarża włodarza miasta o naruszenie dobrego imienia. 

Sąd rozstrzygnie, kto kłamał w sprawie świetlicy? 

Sprawa Bogdański kontra Czapla w marcu

Przypomnijmy, że na po-
czątku kwietnia mieszkań-
cy wsi Wojcieszyn otrzymali  
pismo nakazujące zlikwido-
wanie kaplicy, jaką urządzi-
li sobie ponad 25 lat temu w 
budynku świetlicy wiejskiej 
– należącej do gminy.  Po-
dobne pismo trafiło do miej-
scowości Łęgno, koło Błotna. 
Wokół sprawy rozpętała się 
burza. Po protestach miesz-
kańców i medialnym szu-
mie, burmistrz cofnął swoją 
decyzję, ale winę za całe za-
mieszanie zgonił na ówcze-

snego kierownika miejskie-
go wydziału nieruchomości, 
Z. Bogdańskiego. Ten się jed-
nak do niej od początku nie 
przyznaje i twierdzi, że pi-
smo powstało na wyraźne 
polecenie burmistrza. Czapla 
miał wtedy nakazać Bogdań-
skiemu, by ten „zrobił porzą-
dek ze świetlicami na wsiach”. 

Urzędnik kilkakrotnie żą-
dał od burmistrza, by ten  
publicznie go przeprosił za 
zrzucenie na niego winy. 
Złożył też, na ręce przewod-
niczącego rady miejskiej An-

toniego Bielidy  w tej sprawie 
obszerne oświadczenie adre-
sowane do radnych w Nowo-
gardzie z  prośbą o jego od-
czytanie i zajęcie się tema-
tem. Bielida pisma jednak 
radnym nie odczytał, stwier-
dzając wtedy, że „nie jest to 
sprawa, którą powinna zaj-
mować się Rada Miejska.”

Sprawy nie udało się zała-
twić polubownie. Emeryto-
wany już dziś, były kierow-
nik Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami Geodezji 
i Rolnictwa w UM nie docze-
kał się żadnej reakcji ze stro-
ny R. Czapli. Zgodnie z za-
powiedzią, postanowił więc 
o swoje dobre imię walczyć 
przed Sądem z powództwa 
cywilnego. 

Pierwsza rozprawa odbę-

dzie się w dniu 13 marca. 
Jak wynika z informacji DN, 
Sąd wezwał kilku świadków, 
w tym m.in. radnego Toma-
sza Szafrana oraz pochodzą-
cego z Wojcieszyna Tadeusza 
Banachomskiego. W charak-
terze świadka ma być tak-
że przesłuchiwana sekretarz 
gminy Agnieszka Biegańska 
– Sawicka. 

O co walczy Z. Bogdań-
ski? Jak udało nam się do-
wiedzieć, chce by burmistrz 
przeprosił go publicznie na 
łamach lokalnej prasy „za 
bezpodstawne zarzucenie 
jemu samowolnego – bez kon-
sultacji z burmistrzem – pod-
jęcia decyzji o likwidacji ka-
plicy”. 

Marcin Simiński

Krzyż jest i zawieszona tablica. Teraz nikt, nie ma wątpliwości, że jest tu świetlica, ale także kaplica...

10 kwietnia 2010. Kaplica w Wojcieszynie. Burmistrz Robert Czapla 
oświadcza, przed zgromadzonymi mieszkańcami wsi, że pismo w sprawie 
likwidacji kaplicy zostało sporządzone bez jego wiedzy,  a jego autorem 
jest Zdzisław Bogdanski. O tym, czy będzie musiał przeprosić za te słowa 
byłego już urzędnika UM, zdecyduje Sąd. Obok burmistrza stoi Elżbieta 
Miziorko, ówczesna sołtys Wojcieszyna, adresatka feralnego pisma w 
sprawie kaplicy. 



Nr 3 (2036)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

4

www.dzienniknowogardzki.pl

Bałagan komunikacyjny na węźle Nowogard Wschód

Zamiast do Koszalina do... Wojcieszyna
Od  23.12, czyli od momentu uruchomienia ruchu na obwodnicy na dwóch jej jezdniach otrzymaliśmy wiele sygnałów od naszych Czy-
telników o panującym bałaganie komunikacyjnym na węźle Nowogard  Wschód.  Świadkami  istniejącego tam zamieszania są  głów-
nie mieszkańcy Wojcieszyna. 

Właśnie do tej miejscowości, zarówno po jednej jak i drugiej stronie obwod-
nicy  trafiają często zbłąkani kierowcy jadący starą  „6”  z  Nowogardu i udają-
cy się dalej w stronę Gdańska bądź Szczecina korzystający ze zjazdu Nowogard- 

Wschód. Powodem pomyłek jest brak odpowiednich znaków drogowych  bądź 
mylne oznaczenia poziome. Udaliśmy się na miejsce aby z aparatem udokumen-
tować  sytuację.

1. Jedziemy z Nowogardu w stronę Wojcieszyna aby zjechać na obwodnicę i dalej 
do Żabowa

2. Nie zauważamy konieczności skrętu w lewo ponieważ nie ma odpowiedniego 
oznaczenia w tym miejscu ( ustawiono  tylko jedna tablicę informacyjną znacznie 
wcześniej). Ponadto w pomyłce upewniają nas poziome oznaczenia- linia ciągła 
zabraniająca przejazdu w lewo i brak oznaczeń o drodze podporządkowanej. To 
samo miejsce , a szczególnie fakt istnienia drogi w prawo, staje się dodatkowo nie-
zauważalne po zapadnięciu ciemności .  Nie ma tu bowiem żadnego oświetlenia i 
brak jakichkolwiek nakierowujących elementów odblaskowych. 

3 Jak już się pomyliliśmy,  nieświadomi jedziemy dalej  szeroką drogą pewni że to 
właściwy kierunek.

4 Tutaj musimy wybrać czy skręcimy w prawo czy pojedziemy prosto, brak oznaczeń 

5 Jak skręcimy w prawo to znajdziemy się u końcu „asfaltówki”  czyli przejeżdżając 
obok kaplicy -oficjalnie świetlicy -  w Wojcieszynie i wylądujemy w polu. 

6. Jak się okazało nie sami, jakby na potwierdzenie naszych informacji, po kilku mi-
nutach pojawia się bowiem tutaj  inny zabłąkany kierowca -  jak twierdzi pomylił się 
już drugi raz, udając się do Koszalina.

7 Jak z miejsca o którym w pkt 5 pojedziemy prosto trafimy niechybnie do Wojcie-
szyna nr 2 (po drugiej stronie obwodnicy). Jeśli się to stanie w nocy to możemy wylą-
dować na tym podwórku (v), co już jednemu  z zabłąkanych się zdarzyło  z powodu 
nagle zwężającej się i skręcającej pod katem 90 stopni drogi.
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8 Gdy wracamy z powrotem do właściwego zjazdu na obwodnicę możemy mieć dylemat która droga 
jest z pierwszeństwem.  Ale czy w takim miejscu konieczne jest,  aż stosowanie reguły prawej dłoni?
Ponadto tutaj od strony Wojcieszyna tablica informacyjna jest bardzo okazała

W trakcie naszego rekonesan-
su zwróciliśmy uwagę także na 
fakt, że po likwidacji przejaz-
du przez tory do leśniczówki w 
Wojcieszynie obecnie leży ona 
(tak jak na leśniczówkę przysta-
ło) rzeczywiście na końcu świa-
ta i aby dojechać do niej  trzeba 
się mocna namęczyć. Obliczyli-
śmy też, że odległości wewnątrz 
wioski Wojcieszyn i tak już do-
tąd wyjątkowo duże ze wzglę-
du na specyficznej kształt i usy-
tuowanie, uległy dodatkowemu 
wydłużeniu np.  przejście z lewej 
strony  patrząc do Żabowa na 
prawą stronę gdzie jest przysta-
nek autobusowy  do raptem naj-
mniej …. 700 metrów. Tak nam 
się zdaje, że problemu by nie 
było gdyby wiadukt do Wojcie-
szyna był nieco dalej na wysoko-
ści poprzedniego przejazdu mie-
dzy częściami wioski. Ale jak już 
wielokrotnie pisaliśmy projektu-
jący przez  przez kilkanaście lat 
obwodnicę  nie za bardzo inte-
resowali się jej  właściwym ze-
strojeniem  z lokalnym układem 

komunikacyjnym.  Działo się też 
tak z powodu przyzwolenia lo-
kalnych władz i  zmowy milcze-
nia zainteresowanych wykupem  
ich przygotowanych wcześniej  
działek.  Dlatego mamy też takie 
nonsensy jak brak przejścia pie-
szego na węźle w Karsku czy za 
to szerokie przejście piesze dla 
saren  za kolonia Smużyny. W 
przeciwieństwie do oznaczenia 
zjazdu Nowogard Wschód, zna-
ków drogowych nie brakuje zaś  
w prawobrzeżnym Wojcieszynie  
na zatoczce przed świetlica jest 
ich kilkanaście w tym  dwa któ-
re  jedno z ramień tego trójką-
ta, które stanowi bardzo szero-
ka jezdnia określają jako...drogę   
jednokierunkową! Po co? – oto 
jest pytanie.  Ale jak mówili nie-
którzy w naszym mieście i to na-
wet bardzo szacowni , nieważne 
jak i którędy ma powstać i prze-
biegać obwodnica, ważne jest 
tylko aby wreszcie powstała, no 
i powstała. 

Redakcja

Z okazji urodzin
kochanej  

żonie, mamie i babci

Grażynie Salwa
dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności 

życzą 
mąż, dzieci i wnuczek

ŻYCZeNIa

Dnia 15 stycznia (niedziela) tego roku odbędzie się 

przedstawienie Bożonarodzeniowe  
pt. „Wizyta w Betlejem”  

w wykonaniu dzieci i młodzieży z Wojcieszyna. 

Serdecznie wszystkich zapraszamy na godz. 15.00 do 
Wojcieszyńskiej Kaplicy. Dobrowolna ofiara zebrana w tym 

czasie zostanie przekazana na rzecz kościoła w Wojcieszynie. 
Tel. 91 39 22 548,  Organizatorzy

W niedzielę odbył się XX finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Do ak-
cji przyłączył się, także Nowogard. Z pierwszych obliczeń wynika, że w naszym 
mieście zebrano ok. 24 tys. zł.  

Zbierali dla wcześniaków
Na ulice miasta z charakte-

rystycznymi puszkami z czer-
wonym serduszkiem wyszło 
44 wolontariuszy. Oprócz 
kwesty ulicznej zorganizowa-
no szereg imprez towarzyszą-
cych m.in. występy artystycz-
ne w NDK i turnieje sporto-
we, które odbywały się w kilku 
szkołach. 

Sztabem WOŚP dowodził 
Nowogardzki Dom Kultury. 
Jak poinformowała nas wczo-
raj w godzinach popołudnio-
wych dyrektor tej placówki, z 
pierwszych wyliczeń wynika, 
że zebrano ok. 24. tys. zł 

Zakończyło się już kilka au-
kcji internetowych.  Za ponad 

400  zł wylicytowano jeden 
dzień w fotelu burmistrza i ko-
szulkę reprezentanta polski w 
piłce ręcznej Mateusza Zarem-
by. Za podobną kwotę, ktoś 
nabył szkic wykonany przez 
jedną z uczestniczek naszego 
koła plastycznego – wymie-
nia, podsumowując wstęp-
nie przebieg całej akcji Aneta 
Drążewska. 

Sporo pieniędzy, bo aż 1500 
zł udało się zebrać człon-
kom sekcji pierwszej pomo-
cy działającej w NDK, któ-
ra przeprowadzała krótkie 
szkolenia na specjalnym fan-
tomie. Natomiast,  najwięk-
szą sumę spośród placówek 

oświatowych zebrała Szkoła 
Podstawowa nr 3 – ponad ty-
siąc złotych. 

W tym roku pieniądze ze-
brane podczas całej akcji zli-
czane są w nowogardzkim 
Oddziale Banku Pekao S.A. 
Ostateczna kwota, którą No-
wogard przekaże na konto 
WOŚP ma być znana w dniu 
wydania naszej gazety.

W tym roku fundacja 
WOŚP zbierała pieniądze na 
zakup najnowocześniejszych 
urządzeń dla ratowania życia 
wcześniaków oraz pomp in-
sulinowych dla kobiet ciężar-
nych z cukrzycą.

ms
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STYCZEŃ 2011
Rozbudowa szpitala
Przełożono termin otwarcia ofert 

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

 PS. Rada Powiatu wniosek odrzu-
ciła – Powiat nie dopłaci do rozbu-
dowy szpitala

Pogorzelcy z Glicka proszą o po-
moc. Jakie będą losy spalonego bu-
dynku?

Redakcja DN dotarła do eksper-
tyzy technicznej budynku w Glic-
ku, który ucierpiał podczas pożaru w 
nocy z 23 na 24  grudnia ubiegłego 
roku.   Z dokumentów wynika, że bu-
dynek ucierpiał w 95%. Teraz eksper-
tyza zostanie wysłana do powiatowe-
go inspektora nadzoru budowlanego, 
który ostatecznie zdecyduje o dal-
szym losie posesji.(...)

Wiceburmistrz poszukiwany...
Wciąż nie wiadomo, kto i kiedy 

obejmie urząd wiceburmistrza No-
wogardu, z którego oficjalnie odwo-
łany został w poniedziałek 3 stycznia 
Jerzy Kaczmarski. Zgodnie z umową 
koalicyjną stanowisko to ma obsadzić 
Polskie Stronnictwo Ludowe.  Naj-
pierw mówiono, że kandydatów jest 
5 a nawet 7 i do końca roku PSL wy-
bierze dwóch.  Z nich wyłoniony zo-
stanie ten najbardziej godny i lojalny.  
Czas minął, a wraz z nastaniem No-
wego Roku  zmienił się także scena-
riusz. Kandydatów zrobiło się 3.Nie 
wiemy, czy należeli do pierwszej gru-
py pretendentów.  Ponoć wśród nich 
była bądź jest nadal - kobieta. W koń-
cu wybrali.  Był to rzekomo wysoki i 
szczupły 27-latek. Ostatecznie okaza-
ło się jednak, że biedak nie spełniał 
wymogów formalnych.(…)

Zapomniał jeden radny
W dniu 1 stycznia br., minął usta-

wowy termin składania oświadczeń 
majątkowych przez radnych. Zgod-
nie z przepisami mają oni na to 30 dni 
od momentu zaprzysiężenia.  O obo-
wiązku tym, zapomniał  tylko jeden 
radny – Rafał Szpilkowski (Wspólny 
Nowogard). Jak się tłumaczył redak-
cji DN, po prostu o tym zapomniał. 

Po naszym telefonie radny R. 
Szpilkowski szybko nadrobił zale-
głość i jeszcze tego samego dnia zło-
żył w biurze rady stosowne doku-
menty. Przewodniczący Rady Miej-
skiej, Antoni Bielida, czeka jeszcze 
na oświadczenia  Jana Tandeckiego 
(SLD) i Roberta Audustynka (PSL). 
Mają oni jeszcze jednak czas na ich 
złożenie, ponieważ zostali później za-
przysiężeni. Dotyczyło to także rad-
nego Marka Krzywani (NFS), który 
miał czas na złożenie oświadczenia 
majątkowego do 10 stycznia. Zro-
bił to jednak dużo wcześniej, jeszcze 
przed Nowym Rokiem. (…)

Trwają prace przy obwodnicy
Mimo, iż zima trwa w najlepsze, 

to budowa obwodnicy Nowogardu 
nie została przerwana.  

- W okresie zimowym zajmujemy 
się przede wszystkim budową kon-
strukcji inżynieryjnych – wiaduktów. 
Na tych obiektach trwają pracę zwią-
zane z budową szalunków i zbroje-
niem. Kolejnym etapem będzie wy-
lewanie betonu – informuje Roman 
Krystkiewicz, kierownik wykonują-
cej prace firmy BUDIMEX.

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

Szpitalna inwestycja w szczegó-
łach

Kogo sparzy efekt szklarni? 
Szpital to Titanic, na którym ład-

nie gra już tylko orkiestra. Jeśli wła-
dze miasta nie zreflektują się  w 
porę, to zatonie ciągnąc na dno całą 
gminę. Dziwi, że burmistrz i zdecy-
dowana większość radnych nie chce 
zmierzyć się z tym problemem. Po 
kampanii wyborczej jakby ich nie 
interesował.

Otwarcie ofert przetargowych na 
modernizację nowogardzkiego szpi-
tala nastąpić ma w najbliższy ponie-
działek. Niestety jak wynika z prze-
prowadzonych przez nas analiz i kon-
sultacji z ekspertami inwestycja zo-
stała przygotowana fatalnie, a jej kon-
tynuowanie w obecnej formie może 
w konsekwencji zagrozić likwidacją 
placówki. Jeśli los szpitala dla bur-
mistrza Roberta Czapli nie był tylko 
kartą wyborczą, to powinien on roz-
począć przetarg od nowa. (…)

Nie mówię żegnam, tylko do wi-
dzenia. Wywiad z Jerzym Kaczmar-
skim, byłym wiceburmistrzem No-
wogardu. 

Redakcja: Czy spodziewał się pan 
odwołania z funkcji? 

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

Sukces II LO
Ogłoszono już wyniki rankin-

gu szkół ponadgimnazjalnych 2011 
„Rzeczpospolitej” i „Perspektyw”. W 
tym roku zmieniła się formuła rankin-
gu. Rozpoczęto klasyfikację „Ogólno-
polskiego Rankingu Liceów Ogólno-
kształcących”. Uwzględnia on wyniki 
z matur (60%), osiągnięcia w olim-
piadach (30%) i rekomendację uczel-
ni wyższych (10%). Dotychczasowy 
ranking uwzględniający tylko osią-
gnięcia w olimpiadach został nazwa-
ny „Rankingiem Szkół Olimpijskich”. 
 
II Liceum Ogólnokształcące w No-
wogardzie zostało sklasyfikowane 
następująco: „Ranking Szkół Olim-
pijskich 2011” - 6 miejsce w woj. za-
chodniopomorskim i 111 miejsce w 
kraju. „Ogólnopolski Ranking Lice-
ów Ogólnokształcących” - 28 miejsce 
w woj. zachodniopomorskim.

Dyrektor NDK odwołana 

W środę, 12 stycznia, Burmistrz 
Nowogardu, odwołał ze stanowiska 
dyrektora Nowogardzkiego Domu 
Kultury Mirosławę Przybyłek. Do 
końca kwietnia pozostanie na wy-
powiedzeniu, bez świadczenia pracy. 
Nowy dyrektor NDK ma być wyło-
niony w drodze konkursu. Najpraw-
dopodobniej poznamy go na począt-
ku marca. 

Mirosława Przybyłek była dyrekto-
rem NDK dwukrotnie. Pierwszy raz 
pełniła tą funkcję w latach 1989 - 93. 
Później do roku 1999 pracowała w 
NDK jako instruktor zajęć dla dzie-
ci, by do ostatniej środy kierować tą 
instytucją. (…)

Plagiat zdemaskowany 
Logo, które miało się stać wizytów-

ką, mającego powstać pod Nowogar-
dem, Obszaru Intensywnego Gospo-
darowania (OIG) okazało się plagia-
tem - dowiedziała się redakcja Dzien-
nika Nowogardzkiego. Autorem gra-
fiki jest Marcin Płusa, notabene kie-
rownik opieki społecznej w Osinie. 
Projekt, który rzekomo stworzył, tak 
naprawdę jest niemal identyczny ze 
znakiem firmowym Polskich Kolei 
Mazowieckich. 

Świńska Grypa czy jest w Nowo-
gardzie? Należy żyć normalnie!

Świńska grypa - bać się czy nie? 
Jakie są jej pierwsze objawy? Czy 
można je pomylić ze zwykłym prze-
ziębieniem? To kwestie, na, któ-
re wyjaśni na łamach Dziennika 
Nowogardzkiego Edyta Pałkowska- 
Ślipek – Pielęgniarka epidemiolo-
giczna nowogardzkiego szpitala. 
(…)

PSL ma kandydata. Stanisław Sa-
niuk  wiceburmistrzem 

Jak dowiedziała się redakcja DN, 
kandydatem na wiceburmistrza No-
wogardu  z ramienia PSL jest Sta-
nisław Saniuk – świeżo  upieczony 
radny i wiceprzewodniczący Rady 
Miejskiej. Tym samym  zakończy-
ły się kilkutygodniowe poszukiwa-
nia godnego i lojalnego kandydata  
na to stanowisko, gwarantowane w 
ramach umowy koalicyjnej zawar-
tej z SLD. Teraz wszystko w rękach 
Burmistrza Nowogardu, który osta-
tecznie podejmie decyzje o nomi-
nacji nowego wiceburmistrza. (…) 

Dzieci z Mostów zamieszkają w 
Nowogardzie

Dziś wieczorem część dzieci i mło-
dzieży z Domu Dziecka w Mostach 
przeprowadzi się do dwóch nowo 
wybudowanych budynków mieszkal-
nych w Nowogardzie. Za nim to na-
stąpi, w ciągu dnia odbędzie się ofi-
cjalne otwarcie placówki. Jak dowie-
działa się  redakcja DN  do Nowogar-
du przeprowadzi się na razie 26 osób. 
(…)

Potraktować szpital poważnie
Nie kwestionuję modernizacji 

szpitala. Natomiast postępowanie w 
sprawie modernizacji władz miasta 
i placówki budzi już spore wątpliwo-
ści. 

W poniedziałek stało się to, 
co przewidywaliśmy w ostatnim 
wtorkowym wydaniu „Dzienni-
ka”. Wszystkie przetargowe oferty 
są znacznie droższe niż zakładane 

przez władze 19,5 mln zł. pozyskane 
z emisji obligacji. Tekst „Kogo spa-
rzy efekt szklarni” okazał się nieste-
ty proroczy. Niestety, bo każdy roz-
sądny nie kwestionuje modernizacji 
nowogardzkiego szpitala. Wątpliwo-
ści pozostawiają jednak czynione od 
kilku lat działania władz miasta i dy-
rekcji placówki.(…)

Uroczyste otwarcie Nowej   Wie-
lofunkcyjnej  Placówki Opiekuńczo 
wychowawczej w Nowogardzie 

W dniu 14.01.2011 Roku w Nowo-
gardzie odbyło się uroczyste otwarcie 
dwóch nowo wybudowanych placó-
wek opiekuńczo-wychowawczych dla 
dzieci w wieku od 3 do 16 lat. Nowo 
wybudowane domy będą miejscem 
zamieszkania dla 28 dzieci po 14 
dzieci na każdy budynek. (…)

Podsumowanie działalności bi-
blioteki publicznej im. Stefana Że-
romskiego w Nowogardzie za rok 
2010 r.

Czytelnictwo za rok ubiegły w No-
wogardzie w pryzmacie statystyki 
wygląda bardzo korzystne. Wynik 
ten jest potwierdzeniem, że Nowo-
gardzka Biblioteka funkcjonuje bar-
dzo dobrze a frekwencja czytelników 
tylko to potwierdza. (…)

Wielki mały kolarz
Choć stare wyścigi śnić mu się 

już przestały, to opowiada o nich ze 
szczegółami. Dziś drużynowy zwy-
cięzca Wyścigu Pokoju więcej cza-
su niż na rowerze spędza w swojej 
szklarni w Olchowie.

Chodzi oczywiście o Czesława Po-
lewiaka. Ten wybitny kolarz urodził 
się rok przed zakończeniem II wojny 
światowej w Jeżopolu, koło Sieradza. 
Jego rodzice w 49 roku przyjechali na 
tzw. ziemie odzyskane. Rodzina Pole-
wiaków osiedliła się w Jenikowie koło 
Nowogardu. To właśnie w tej wsi wy-
chowywała się późniejsza gwiazda 
nowogardzkiego kolarstwa. (…)

Remont idzie jak  po grudzie 
Opóźnia się remont Szkoły Podsta-

wowej nr 2 w Nowogardzie. Już mie-
siąc temu do użytku oddany miał być 
pierwszy etap inwestycji.  Niestety, 
ślimacze tempo prac remontowych, 
powoduje, że uczniowie i nauczycie-
le wciąż skazani są na pracę w ekstre-
malnych warunkach. 

Do „dwójki” uczęszcza ponad 300 
uczniów. Remont to nie lada wyzwa-
nie organizacyjne dla dyrekcji i na-
uczycieli. Zajęcia lekcyjne odbywa-
ją się praktycznie wszędzie. Na wagę 
złota jest każde pomieszczenie. Dzie-
ci uczą się w byłym pokoju nauczy-
cielskim, na korytarzu a nawet w sto-
łówce i kuchni. (…)

Powodzianie z wizytą w Nowo-
gardzie

W ubiegłym roku w maju wiel-
ka fala powodziowa zniszczyła wiele 
miejscowości na Południu Polski. Na 
pomoc powodzianom ruszyli miesz-
kańcy Nowogardu. Stowarzyszenie 
Forum Rozwoju Gospodarczego Zie-
mi Nowogardzkiej wspólnie z Ce-
chem Rzemieślników i Przedsiębior-
ców oraz Dziennikiem Nowogardz-
kim zorganizowali zbiórkę darów dla 
wsi Szczekarków w gm. Wilków, któ-
ra została zalana prawie w 100%. Ini-

cjatorem akcji był Kazimierz Rynkie-
wicz z Łobza. Dzięki ofiarności ludzi  
do Szczekarkowa wysłano dwa trans-
porty z darami. W miniony weekend 
w Nowogardzie przebywał Józef Świ-
stak z rodziną -  mieszkańcy Szcze-
karkowa. W rozmowie z DN, pan Jó-
zef , wspomina tamte dni i opowia-
da jak dzisiaj żyje się na zniszczonych 
przez wielką wodę terenach. (…)

Radni odrzucili. Stawki za śmie-
ci bez zmian

Radni odrzucili uchwałę w spra-
wie ustalenia górnych stawek za wy-
wóz śmieci, podczas środowej sesji 
miejskiej. O podniesienie cen wnio-
skowały ZUK i PUWiS, tłumacząc 
się wzrostem kosztów ponoszonych 
za transport i składowanie odpa-
dów. Od głosu w sprawie podwyżek 
wstrzymali się jedynie radni Wspól-
nego Nowogardu. 

Radni SLD uznali, że uchwała pod-
parta jest zbyt słabą kalkulacją, któ-
ra miałaby uznać zasadność podwy-
żek. Przez chwilę wnioskowali nawet 
o zdjęcie głosowania nad uchwałą z 
porządku obrad. Ostatecznie głoso-
wanie się odbyło. Przeciw przyjęciu 
uchwały głosowało 15 radnych. Rad-
ni klubu WN wstrzymali się od głosu. 

Uznaliśmy, że nie powinno się za-
mykać dyskusji, nie dając szansy wy-
powiedzenia się przedstawicielom 
firm, które o te podwyżki wnioskowa-
ły – komentował na gorąco decyzję 
klubu WN, jego przewodniczący To-
masz Szafran.

Czyżby stare w nowym wydaniu? 
Kościoły „to nie nasze zabytki”...

Podczas ostatniej sesji Rady Miej-
skiej odbyło się pierwsze czytanie 
projektu budżetu na rok 2011.  W 
ramach cięć budżetowych burmistrz 
Czapla chce m.in. zablokować środki 
na konserwację i remonty zabytków 
– w tym kościołów na terenie gminy 
Nowogard. Ta propozycja, spotkała 
się z ostrą krytyką wielu radnych. 

Burmistrz Rober Czapla, czytając 
swoje plany związane z inwestycjami 
na rok 2011 uznał, że gmina, w obec-
nej sytuacji finansowej, powinna się 
zająć przede wszystkim tymi zabyt-
kami, które są „nasze”. Tym samym 
chce by w tej kwestii w roku 2011 
przeznaczono tylko pieniądze na re-
mont murów obronnych. Propozycja 
do państwa jest taka by w pierwszej 
kolejności przeznaczyć środki na na-
sze zabytki, które jako gmina mamy 
w obowiązek chronić. To jest nasz 
priorytet – mówił do radnych Bur-
mistrz. (…)

Damian Simiński  wiceburmi-
strzem

Prezydium zarządu Polskiego 
Stronnictwa Ludowego zadecydowa-
ło, że wiceburmistrzem Nowogardu 
zostanie Damian Simiński. Kandy-
daturę zatwierdził Burmistrz Nowo-
gardu.

PSL długo szukała kandydata na 
stanowisko zastępcy Roberta Czapli. 
Propozycji padało wiele. Ostatnią i 
najpoważniejszą była kandydatura 
Stanisława Saniuka. Byłemu nowo-
gardzkiemu komendantowi policji 
do objęcia stanowiska zabrakło jed-
nak wyższych studiów magisterskich. 
(…)

mr.

W 2011 Dziennik pisał 
rozpoczynamy publikację zestawienia tematyki, którą zajmowaliśmy się w 2011 roku. W dzisiejszym numerze DN – styczeń. 
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To też warto wiedzieć 

Ile tak naprawdę kosztuje Polskę WOŚP?
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Budowlane Centrum Handlowe

DOMEBARTEK -
Twój Partner Budowlany

Oferuje w cenach promocyjnych:

ul. Boh. Warszawy 71 www.bartekdomet.pl• tel. 91 579 02 62 •

- tynki i farby BOLIX

- najnowsze kolekcje płytek ceramicznych: polskie i hiszpańskie

- największy wybór paneli podłogowych w Nowogardzie - 24 kolekcje

- materiały ścienne POROTON, YTONG, SUPOREKS, SILKA

- wyprzedaż drzwi

Super cena na OKNA DACHOWE VELUX i OKPOL

NIE MOŻESZ
DOSTAĆ KREDYTU? 

DZWOŃ DO NASZYCH 
DORADCÓW!

70-473 Szczecin,
al. Wojska Polskiego 29 lok. 17

tel. 91 812 68 65

Rzeczywista Roczna Stopa 
Oprocentowania (RRSO) 

5,05 %

Kwoty od 20.000 zł
bez BIK , bez zaświadczenia z ZUS i US

Zapraszamy na kurs FERYJNY
Rozpoczęcie 13 stycznia g. 16.00

Pozostałe zajęcia od pn-pt od 12-16

Wynajmę LokaL UsłUgoWy 
W ścisłym centrUm noWogardU 

o poW. 60 m2 
teL. 509 910 772

Uczniowie szkoły muzycznej  
z koncertem w kościele

Grali i śpiewali 
kolędy
W dniu 6 stycznia, w Uroczystość Objawienia Pańskie-
go, czyli Święto Trzech Króli w kościele pw. WNMP 
odbył się nietypowy koncert kolęd i pastorałek. 

Dla zgromadzonych w 
Domu Bożym parafian zagra-
li uczniowie Szkoły Muzycznej 
w Nowogardzie. Publiczność 
wysłuchała kilkunastu kolęd, 
a także bardziej komercyjnych 
pieśni świątecznych. Krótkie 

występy gry na instrumentach 
były przeplatane śpiewem w 
wykonaniu chóru szkoły mu-
zycznej, pod dyrekcją Justyny 
Wolskiej, która jednocześnie 
prowadziła cały koncert. 

MS
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OC, AC, NNW, ASSISTANCE

DOMY, DOMY W BUDOWIE

LOKALE, OC ZAWODÓW

UBEZPIECZENIA
KOMUNIKACYJNE:

MIESZKANIOWE:

FIRMY:

TURYSTYCZNE,
SPORTOWE, ROLNE

NOWA AGENCJA

UBEZPIECZENIOWA

ul. 700-LECIA 20D,

72-200 NOWOGARD

TEL. 91 3922175,

24H: 604 195 581
(obok LUKS VIDEO

i AWANGARDA)

Nasza interwencja 

Młodzież „baluje” przy garażach...
Mieszkańcy osiedla i właściciele garaży przy  ul. Racibora  (osiedle Gryfitów) narzekają na młodzież, która spotyka się przy garażach.  
Przychodzą tam, palą papierosy,  spożywają alkohol i często zbierają się bez powodu w różnych godzinach, również tych szkolnych — skar-
żą się mieszkańcy, z którymi rozmawiała redakcja DN. Najgorsze, że zostawiają po sobie sterty śmieci, których później nikt nie sprząta. 

Ciemny nieoświetlony odci-
nek drogi sprawia, że młodzi 
ludzie często się tam spotyka-
ją wieczorami i w czasie drogi 
do szkoły. 

 Raz zwróciłem uwagę, że nie 
powinni tu przebywać - mówi 
właściciel jednego z pobliskich 
garaży. Moje uwagi młodzież 
potraktowała, jak powietrze. 
Już następnego dnia sytuacja 
się  powtórzyła. 

Płacimy za korzystanie z ga-
raży, a strach tam jest przeby-
wać i chodzić. Młodzież nie 
dość, że spożywa alkohol i pali 
papierosy, to na dodatek zała-
twia swoje potrzeby fizjologicz-
ne i jest wulgarna – mówi ko-
lejny mieszkaniec osiedla. 

Ponieważ do opisywanych 
przez mieszkańców sytuacji 
dochodzi w okolicy szkół, za-
pytaliśmy ich dyrektorów o ko-
mentarz. 

Leszek Becela, dyrektor  Ze-
społu Szkół Ogólnokształcą-
cych (ul. Boh. Warszawy) za-
pewnił redakcję, że podejmie 
odpowiednie kroki, by rozwią-
zać problem. 

Ze swojej strony podejmę od-
powiednie kroki, by rozwiązać 

tą kwestię. Muszę jednak nad-
mienić, że teren, na którym do-
chodzi do takich incydentów 
znajduje się w pobliżu kilku 
szkół. Uczulę jednak młodzież z 
mojego liceum, by bez potrzeby 
nie spotykali się w tym miejscu 
– zapewnia Becela. 

O krok dalej idzie dyrektor 
Zespołu Szkół Ponadgimna-
zjalnych w Nowogardzie Ste-
fan Sitkowski. 

Z naszej strony również ten 
problem jest nam znany, dla-
tego poleciłem, by nauczyciele 
na dyżurach szczególnie zwra-
cali na tą sprawę uwagę i kon-
trolowali teren wokół szko-
ły. Dodatkowym zabezpiecze-
niem jest zamontowany mo-
nitoring, w zasadzie na całym 
terenie szkoły. Dzięki czemu 
jesteśmy w stanie kontrolować 
to, co się dzieje wokół szkoły.  
Oczywiście na apelach szkol-
nych będziemy zwracali na tą 
kwestię uwagę i przypominali 
uczniom, by tam się nie spoty-
kali. Wydaje mi się, że tą spra-
wą powinna również zaintere-
sować się policja i przeprowa-
dzać w tych okolicach częstsze 
patrole. To na pewno przyczy-

niłoby się do ograniczenia ta-
kich spotkań młodzieży szkol-
nej – mówi Stefan Sitkowski. 
 Podobnego zdania jest Joanna 
Wardzińska Dyrektor ze Spe-
cjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego. 

Moi nauczyciele i pedagog 
szkolny pełniący dyżury na 
przerwach, zwracają też na 
tą sprawę uwagę. Na lekcjach 
wychowawczych przypomina-
ją również  uczniom, że tak nie 
wolno się zachowywać.  Dodat-
kowo zostały przeprowadzane 
spotkania z policjantami, któ-
rzy poinformowali uczniów, jak 
należy postępować – mówi dy-
rektor, zapewniając, że szkoła 
robi co może, by do takich sy-
tuacji nie dochodziło.

Wszystko wskazuje na to, że 
szkoły, mimo usilnych prób 
same problemu nie rozwiążą. 
Zresztą trudno obwiniać ich 
nauczycieli i dyrekcję za całą 
sytuację. Może problem roz-
wiążą jednak wzmożone pa-
trole policji w tych miejscach 
i sami rodzice, którzy prze-
cież poza szkołą odpowiadają 
za swoje dzieci. 

Jarek Bzowy 

„Promocja organizacji w mediach” – to jeden z cyklu 
spotkań odbywających się w ramach szkolenia „mena-
dżer ekonomii społecznej” - skierowanego do przedsta-
wicieli nowogardzkich organizacji pozarządowych. 

Szkolenie dla organizacji pozarządowych 

Uczyli się zasad  
promocji 

Po okiem wieloletniego dziennikarza Marcina Simińskiego 
(DN), członkowie lokalnych stowarzyszeń m. in. Maszewskiej 
Inicjatywy Gospodarczej, Stowarzyszenia Kobiet z Problemami 
Onkologicznymi „Lila – Róż”, Fundacją „Zdrowie”, Stowarzysze-
niem Diabetyków koło Nowogard, Uniwersytetu Trzeciego Wie-
ku oraz Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej, poznali tajniki 
sztuki dziennikarskiej, które pozwolą na lepsze zarządzanie or-
ganizacjami, m. in. poprzez różne formy promocji.  

Małgorzata Storma-Piotrowska 
Wiceprezes Zarządu MIG
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Mistrzowie dla dzieci
W niedzielę  8 stycznia  w hali ZSO przy ul. Bohaterów Warszawy, odbył się turniej mistrzów amatorskich drużyn piłkarskich.  Pienią-
dze uzyskane za wpisowe w wysokości 100zł, zostały w całości przekazane na XX finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 

W turnieju wystąpiło 8 ze-
społów, które są aktualnymi 
mistrzami lub liderami swo-
ich grup, w bieżących rozgryw-
kach amatorskich lig piłkar-
skich. Honoru Nowogardu bro-
niły drużyny Budowlani Nowo-
gard oraz Seniorzy Nowogard. 
Do hali ZSO zawitały również 
drużyny: DB Port Szczecin, LM 
Wind Power Goleniów, Bene-
ton Gorzów Wielkopolski, Krę-
gielnia Rondo Stargard Szcze-
ciński, Bryza Jatki Kamień Po-
morski, Na Skarpie Koszalin. 
Organizatorem turnieju był To-
masz Szafran. Wysoki poziom 
zawodów udało się uzyskać nie 
tylko dzięki grze zaproszonych 
drużyn, ale również kwalifi-
kowanym sędziom: Łukaszo-
wi Strukowi (sędzia ekstraklasy 
futsalu) oraz Grzegorzowi Ką-
dziołce (sędzia 1 ligi futsalu). 

Drużyny rywalizowały w 
dwóch grupach, z których 
dwa pierwsze zespoły uzyskały 
awans do półfinału. W Grupie 
A, o wielkim pechu mogą mó-

wić zawodnicy Budowlanych 
Nowogard, którym w ostatniej 
kolejce wystarczył remis, aby 
awansować. Niestety, nasi za-
wodnicy dotkliwie ulegli dru-
żynie z Goleniowa 1-4, tym sa-
mym oddając swoim rywalom 

miejsce w półfinale.
Na pocieszenie warto do-

dać, że drużyna LM Wind Po-
wer Goleniów, która w ostatniej 

chwili wywalczyła awans, osta-
tecznie wygrała cały turniej. W 
walce o finał zmierzyli się za-
wodnicy DB Port Szczecin z 
Seniorami Nowogard, po regu-
laminowych 15 minutach padł 
bezbramkowy remis, a o losach 
awansu zadecydowały rzuty 
karne. Skuteczniejsi okazali się 
Szczecinianie, którzy pokona-
li miejscowych 3-2. W drugim 
półfinale drużyna z Goleniowa, 
po zaciętej walce pokonała za-
wodników ze Stargardu Szcze-
cińskiego 1-0. Piłkarze z Nowo-
gardu walczyli ze Stargardzki-
mi rywalami o miejsce na po-
dium, niestety dla licznie zgro-
madzonej publiczności ulegli 
Kręgielni Rondo 1-2. 

Niezwykle zażarty bój sto-
czyli w finale piłkarze ze Szcze-
cina i Goleniowa. Bramkarze 
obydwu zespołów zagrali wspa-
niałe zawody, co chwilę pre-
zentując wysokie umiejętno-
ści. Goleniowska drużyna mia-
ła jednak przewagę na boisku 
w postaci Sebastiana Kotta, 
który zdobył jedynego gola w 
tym spotkaniu, przy czym zo-
stał najlepszym strzelcem całe-
go turnieju. 

Turniej okazał się strzałem w 
dziesiątkę. Z pewnością kibi-
ce, którzy postanowili przyjść 
do hali ZSO nie mogą czuć się 
rozczarowani. Warto wspo-
mnieć, że jednym z kibiców był 
Grzegorz Matlak – były piłkarz 
m.in. Pogoni Szczecin. Impre-
zę w profesjonalny sposób pro-
wadził Daniel Klamborowski, 
a w rolę sędziego technicznego 
wcielił się Łukasz Gradzik.

RK
Zawodnicy DB Port Szczecin i Seniorów Nowogard podczas ostatniej serii 
rzutów karnych

Wyróżnieni piłkarze:
Król Strzelców: Sebastian Kott (LM Wind Power Goleniów)
Najlepszy Piłkarz: Łukasz Trociuk (DB Port Szczecin)
Najlepszy Bramkarz: Rafał Mazurek (Kręgielnia Rondo Star-

gard Szczeciński)
Grupa 1
Budowlani Nowogard – DB Port Szczecin 1:0
Beneton Gorzów Wlkp. – LM Wind Power Goleniów 2:2
Budowlani Nowogard – Beneton Gorzów Wlkp. 1:1
DB Port Szczecin – LM Wind Power Goleniów 2:1
Budowlani Nowogard – LM Wind Power Goleniów 1:4
DB Port Szczecin – Beneton Gorzów Wlkp.4:1
Tabela                                                      
     m    pkt    zw   re   po   br
1. DB Port Szczecin                             3       6       2    0     1   6-3
2. LM Wind Power Goleniów       3       4       1     1     1   7-5
3. Budowlani Nowogard               3       4       1     1     1   3-5
4. Beneton Gorzów Wlkp.                3       2       0     2     0   4-7
Grupa 2
Seniorzy Nowogard – Na Skarpie Koszalin 2:0
Kręgielnia Rondo Stargard Szcz. – Bryza Jatki Kamień Pom. 3:0
Seniorzy Nowogard – Kręgielnia Rondo Stargard Szcz. 0:0
Na Skarpie Koszalin – Bryza Jatki Kamień Pomorski 0:2
Seniorzy Nowogard – Bryza Jatki Kamień Pomorski 2:1
Na Skarpie Koszalin – Kręgielnia Rondo Stargard Szcz. 0:4
Tabela
     m   pkt   zw   re   po   br
1. Kręgielnia Rondo Stargard Szcz.         3     7      2     1    0    7-0
2. Seniorzy Nowogard                               3     7      2     1    0    4-1
3. Bryza Jatki Kamień Pomorski             3     3      1     0    2    3-5
4. Na Skarpie Koszalin                             3     0      0     0    3    0-8
Półfinały
DB Port Szczecin – Seniorzy Nowogard 0:0 Kar 3:2
LM Wind Power Goleniów – Kręgielnia Rondo Stargard Szcz 1:0
Mecz o III miejsce
Seniorzy Nowogard – Kręgielnia Rondo Stargard Szcz 1:2
Finał
DB Port Szczecin – LM Wind Power Goleniów 0:1

Drużyna LM Wind Power Goleniów

Na zdjęciu sędzia ekstraklasy fut-
salu Łukasz Struk

 Tomasz Gołaszewski piłkarz Budowlanych Nowogard w walce o piłkę
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Podziękowania dla wszystkich,
którzy wspierali nas w czasie choroby 

i uczestniczyli w pogrzebie

śp. Władysławy Gałęskiej
pogrążona w żałobie  

rodzina

Pomorzanin i przyjaciele 

Zagrali w szczytnym celu 
W minioną sobotę w hali Zespołu Szkół Ogólnokształcących znajdującej się przy ul. Bohaterów Warszawy, odbyła się II edycja turnieju 
piłki nożnej „Pomorzanin i Przyjaciele dla Domu Dziecka”. 

W turnieju wystąpiło dziesięć drużyn 
podzielonych na dwie grupy. Piłkarze 
rozegrali spotkania każdy z każdym, 
po czym rywalizowali o miejsca 1-10 
na podstawie lokat zajętych w grupach. 
W meczu o 3 miejsce Polonia Płoty wy-
grała 1:0 z Pomorzaninem I. W finale 
spotkały się drużyny Pontonu Osina 
oraz Sarmaty Dobra. Finaliści solidar-
nie zwyciężyli w swoich grupach uzy-
skując po 10 punktów, co ciekawe mie-
li również zbliżony bilans bramkowy, 
dlatego mecz finałowy zapowiadał się 

bardzo emocjonująco. W ostateczności 
zwyciężyła drużyna Sarmaty 1-0.

Jednak nie rezultaty tego dnia były 
najważniejsze, tylko pomoc dla do-
mów dziecka w Nowogardzie, której 
w formie finansowej udzielili wszy-
scy uczestnicy. Organizatorzy przeka-
zali czek dla domu dziecka w wysoko-
ści 700 zł. Drugi czek w kwocie 500 zł 
przekazano na XX finał Wielkiej Orkie-
stry Świątecznej Pomocy. 

RK

Grupa A
G+ G- P

1 Ponton 6 0 10
2 Pomorzanin I 8 3 9
3 Jastrząb 4 1 7
4 Zalew 4 7 3
5 Masovia 0 11 0
Grupa B

G+ G- P
1 Sarmata 6 1 10
2 Polonia 6 6 7
3 Promień 7 1 7
4 Pomorzanin II 2 4 4
5 Sparta 4 13 0

Wyniki spotkań o miejsca 1-10 :

9-10
Zalew 1 - 2 Sparta
7-8
Masovia  0 - 1 Pomorzanin II
5-6
Jastrząb 1 - 2 Promień
3-4
Pomorzanin I 0 -2 Polonia
1-2
Ponton 0 - 1 Sarmata     

 Mecz finałowy Ponton Mosty – Sarmata Dobra

Na zdjęciu zwycięska drużyna z Dobrej

Trener Pomorzanina Nowogard Tomasz Surma, który wystąpił w charakterze zawodnika Pontonu Mosty (na 
zdjęciu odbiera puchar za zajęcie drugiego miejsca w sobotnim turnieju).

Pani Danucie Skowron  
i Robertowi Skowronowi

wyrazy głębokiego współczucia 
z powodu śmierci męża i Ojca 

śp. Jana Skowrona
składają 

Ewelina i Marcin Simińscy

kONDOleNCje
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Stronę przygotowała grupa 

„ W B R E W ” 
z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

Opieka merytoryczna: Katarzyna Bielas
redakcja „WBreW”: Natalia Daczkowska, Aleksandra Daćkowska, Piotr 
Jasiek, Sylwia Jeziorska, Katarzyna Kozieł, Aleksandra Laszkiewicz, Pau-
lina Majdzińska, Kinga Piwowarczyk, Monika Romasłowska

SPOrTOWe WIeŚCI

MISTRZOSTWA POWIATU W PIŁCE RĘCZNEJ 
DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW

 20 grudnia w ZSP w Nowogardzie odbyły się mistrzostwa w piłce ręcznej dziewcząt i chłopców na szczeblu powiatowym, w których udział wzięły 
wszystkie szkoły ponadgimnazjalne z naszego miasta.  Rywalizacja była bardzo zacięta i dzięki temu pozwoliła wyłonić najlepszych. Do dalszych 
rozgrywek przechodzą drużyny z pierwszego miejsca.

Dziewczęta:
I miejsce: ZSP Nowogard
II miejsce: II LO Nowogard
III miejsce: I LO Nowogard
Chłopcy:
I miejsce: ZSP Nowogard
II miejsce: II LO Nowogard
III miejsce: I LO Nowogard
Skład drużyn Zespołu Szkół Ponadgimnazjal-

nych:
Dziewczęta:                                                                     
Sylwia Jeziorska                                                 
Malwina Król
Michalina Waszak
Monika Nosek
Kinga Piwowarczyk
Anna Nowicka
Monika Jasińska
Opiekunem drużyny dziewcząt jest Pan Zbi-

gniew Ceranka

Chłopcy: 
Jacek Kopiecki
Jakub Hnat
Tomasz Iwan
Bartosz Lorent
Kryspin Krzywański
Filip Kowalski
Przemek Lelowski
Marcin Wipplinger
Sebastian Staniczek
Wiktor Grabowski
Opiekunem drużyny chłopców jest Pan Jerzy 

Stolf

GRATULUJEMY!
Kinga Piwowarczyk i Monika Romasłowska
Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z roz-

grywek

ZWYCZAJE STUDNIÓWKOWE
Już w piątek 13 stycznia w Restauracji Willa Zbyszko na zabawie studniówkowej będą bawić 

się tegoroczni maturzyści z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych. Życzymy wszystkim maturzy-
stom i nauczycielom wspaniałej zabawy i niezapomnianych chwil. Pamiętajmy jednak, że za 
100 dni matura!

CZERWONA BIELIZNA
Według symboliki kolorów czerwień najsilniej 

stymuluje ludzką psychikę, jest barwą życia, wła-
dzy i uczuć. Czerwień symbolizuje silną osobo-
wość, dodaje pewności siebie, wzmacnia wolę i od-
wagę, pomaga pokonać trudności. Czerwona bieli-
zna założona na studniówkę ma stać się swoistym 
amuletem na maturze. Od wielu lat dziewczęta (a 
obecnie nierzadko i chłopcy) na studniówkę ubie-
rają czerwone majtki, by użyć ich ponownie na eg-
zaminie maturalnym. Przesąd mówi, że na stud-
niówkę czerwone majteczki powinny być założone 
na lewą stronę. Siła amuletu wzmaga się, jeśli nie-
prane odczekają do matury, a na egzaminy włoży 
się je ponownie już prawidłowo, na prawą stronę.

BUTY
Buciki, w których idzie się na bal należy pa-

stować tylko w jednym kierunku. Nawet w przy-
padku, gdy są bardzo niewygodne, nie można ich 
zdejmować, choćby studniówka trwała do samego 
rana.

GARNITUR
Do męskich przesądów studniówkowo-matural-

nych należy wiara, że udany pierwszy dorosły bal 
poprzez nierzadko pierwszy w życiu (komunijne-
go nie licząc) garnitur przeniesie moc powodzenia 
na pierwszy dorosły egzamin. Maturzyści do eg-

zaminów przystępują w garniturach noszonych na 
studniówce.

NITKA NA NADGARSTKU
Czerwona nitka przed studniówką zawiązana 

przez bliską osobę na lewym nadgarstku gwaran-
tuje ochronę dobrych mocy. Jeśli nie zerwie się do 
egzaminów, to matura zdana.

POLONEZ
Tradycyjnie tańcem rozpoczynającym bal stud-

niówkowy jest polonez . Tańczą go maturzyści z 
zaproszonymi osobami towarzyszącymi. Zazwy-
czaj ów galowy taniec poprzedzają wcześniejsze 
wielogodzinne, nużące próby. Nie brak tu jednak 
miejsca na własną inwencję i pomysłowość. By 
uniknąć schematu młodzież chętnie wprowadza 
własne elementy. Niepisana tradycja głosi, że dla 
pozytywnych wyników matury nie bacząc na ele-
gancję tańca należy „zmylić nogę”.

WŁOSY
Tak jak siła Samsona, tak i siła maturzysty tkwi 

we włosach. W nich zawiera się mądrość i inteli-
gencja, skutkiem obcięcia włosów może być „ścię-
cie” na egzaminie. W tym przesądzie są dwie szko-
ły. Pierwsza, bardziej ortodoksyjna, mówi, że wło-
sów nie należy obcinać przez całą klasę maturalną, 
druga, bardziej liberalna, że tylko od studniówki 
do dnia ostatniego egzaminu.

Chłopcy podczas zaciętej gry

Chwila odpoczynku

Dziewczęta podczas gry

Dziewczęta podczas gry
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Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

tel. 91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

GABINET KOSMETYCZNY 
„WICHEREK”

Rok założenia 1988
Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała zabiegi 
kosmetyczne, henna, depilacje, makijaże, 
mikrodermabrazja, peeling kawitacyjny, 
ultradźwięki, eksfoliacje, wypalanie, laser, 
lampy, materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

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

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

AUTO-CZĘŚCI • AUTO-NAPRAWA
Jacek Tworek

ul. Zamkowa 7, Nowogard (teren myjni samochodowej)

tel. 662 195 926, 668 477 803, 91 577 10 42

SZYBY SAMOCHODOWE

SPRZEDAŻ - MONTAŻ - NAPRAWA
do aut osobowych i ciężarowych

- wszystkie części nowe i używane

- płyny hamulcowe, chłodnicze

- oleje Castrol - wymiana gratis

- komputerowa diagnostyka silnika,

układu ABS oraz kasowanie inspekcji ZAPRASZAMY

Świadczymy
wszystkie

usługi warsztatowe

SPrZeDam 
mIeSZkaNIe 
w nowogardzie

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

tel. 603 55 55 32

reGUlarNa lINIa mI krO BU SO Wa SerOCkI   Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie    6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie    8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

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

PrZeWÓZ OSÓB • m.Fedeńczak • kom. 606 148 353
Nowogard (ul.  Rzeszowskiego) - Szczecin (ul.  Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:05; 8:20; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 11:45; 11:55; 12:40; 
14:40; 14:50; 15:00; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:10
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul.  Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:30; 9:50; 10:25:11:15(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 13:15; 13:30; 13:45(F); 
14:10; 14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:00
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:50; 17:20; 18:30; 19:30
Kursują od poniedziałku do soboty;  F - kursuje od poniedziałku do piątku;  7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli

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

PrZeWÓZ OSÓB - rO maN BIŃCZYk - linia regularna   Tel. 0607 310 591 
OD PONIeDZIałkU DO PIąTkU:  
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SOBOTa: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIeDZIela: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

rozkŁad jazdy bu sów
rOZkłaD jaZDY BUSÓW   Firmy Usługowo – Handlowej adam Fedeńczak

Tel. 502026999, 93926925, po godz. 18:00 – 501140055
Trasa NOWOGarD – GOleNIÓW – SZCZeCIN 
Nowogard ul. reszowskiego:  5:05(A), 5:55(A), 6:10(A), 6:50(7), 7:00(A), 7:25(7), 7:50(A), 
8:00(A), 8:20(7), 8:35(A), 9:10(A,7), 10:05(A), 10:30(A,7), 11:31(A), 11:40(7), 12:15(A), 
12:23(7), 12:40(7), 13:00(A,7), 13:10(A,7), 13:25(A,7), 13:50(F), 14:05(A), 14:20(A,7), 15:41(A), 
16:00(7), 16:20(A,7), 16:30(1,3,5), 16:35(2,4,6,7) 16:50(A), 17:30(1,3,5,7), 17:35(2,4,6,S), 
17:50(A,7),18:20(A,7)
TraSa SZCZeCIN – NOWOGarD
Szczecin ul. Św. Ducha : 9:25(A), 12:20(A,7), 12:40(A), 13:35(A), 14:00(A,7,R), 14:40(1,3,5,7)  
14:45(2,4,6) 14:55(A), 15:15(2,4,6,7) 15:20(1,3,5), 16:15(A,7) 16:25(A),  18:05(A,7,R) 
19:00(1,3,5) 19:05(2,4,6)
Szczecin ul. Dworcowa : 6:20(A), 7:35(A), 8:00(F), 8:40(A,7,R), 9,00(7), 10:05(A,7),  10:50(A,7), 
11:40(A), 12:05(A), 13:00(7), 14:20(7), 17:40(A,7),  19:25(A7), 19:40(7), 20:15(A,7),
Goleniów, Dworzec PkP : 7:03(A), 8:18(A), 8:43(F), 9:23(A,7), 9:43(7,R), 10:08(A),  10:48(A,7), 
11:32(A,7), 12:23(A), 12:48(A), 13:30(A,7,R), 13:22(A),  13:42(7), 14:19(A), 14:43(A,7,R), 
15:03(7), 15:24(1,3,5,7) 15:29(2,4,6)  15:38(A) 15:58(2,4,6,7) 16:04(1,3,5) 16:58(A,7) 17:08(A), 
18:23(A,7)  18:48(A,7,R) 19:43(1,3,5), 19:48(2,4,6) 20:08(A,7) 20:23(7) 20:58(A,7)
Trasa NOWOGarD – maSZeWO – STarGarD SZCZeCIŃSkI
Nowogard ul. rzeszowskiego : 6:50(A), 8:30(A), 11:30(A), 13:50(A), 15:15(S)
Trasa STraGarD SZCZeCIŃSkI – NOWOGarD
Stargard Szcz. Oś. Tysiąclecia : 6:20(A), 9:40(A), 12:45(A), 13:50(S), 15:05(A) 
a - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt; S – kursuje w dni nauki szkolnej; 7 – kursuje w niedziele 
nie będące świętami; F – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt; 1,3,5 – kursuje w poniedziałki, 
środy, piątki oprócz świąt; 2,4,6 – kursuje we wtorki, czwartki, soboty oprócz świąt; r – kurs do Reska   

rozkład jazdy pociągów obowiązujący od 11.12.2011 r.  
Szczecin  Główny - Nowogard: (wyjazd-przyjazd)  (06:27 - 07:28);   

(08:18 - 09:21);  (10:37 - 11:39);   (12:48 - 13:49); (14:47 - 15:47); (16:40 - 
20:46); (19:20 – 20:26).

Nowogard - Szczecin Główny: (06:37 - 07:41);  (08:05 - 09:10);  (10:24 - 
11:32);  (12:48 - 13:49);  (14:56 - 16:03);  (16:49 - 17:53); (18:49-19:56).

Nowogard - kołobrzeg: ( 07:28 - 8:55) , (09:21 - 10:40) , (11:39 - 13:05), 
(13:49 - 15:14), (15:47 - 17:07), (20:46 - 19:08), (20:21 – 21:49).    

kołobrzeg - Nowogard:  (05:11 - 06:37), (06:46 - 08:04), (09:03 - 10:24), 
(11:28 - 12:48), (13:37 - 14:56), (15:25 - 16:49), (17:25 - 18:49).

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

Znakowanie mikrocząsteczkowe 
Autodot Ocis

Serwis i ozonowanie klimatyzacji

NOWOGARD • Pocztowa 3

AUTOZABEZPIECZENIA

785 900 520

w parafii pw. WNmP:
10.01. (Wt.): ul. Luboszan bez numeru 13, 700 Lecia 6 – 27.
11.01. (Śr.): ul. Luboszan 13, Czarnieckiego 3 i 4, Plac Wolności, Dąbrowszczaków.
12.01. (Cz.): ul. Czarnieckiego 1, Bankowa, 3 Maja 4 – 9.
13.01. (Pt.): ul. Osiedlowa 1, 2, 3, 4 (1 – 10), 3 Maja 11 – 30, 31 a, b, c, d, e, f, g, Dworcowa, Rze-

szowskiego, Batalionów Chłopskich, Pocztowa, Fabryczna.
14.01. (So.): ul. Osiedlowa 4 (11 – 20), Zielona 2 – 7, Kilińskiego, Olchowo wieś, Dąbrowa.
15.01. (N.): ul. Zielona 8 i 9, Waryńskiego
16.01. (Pn.): ul. Zielona 10, Kazimierza Wielkiego, 3 Maja 31 h, 32 – 55
17.01. (Wt.): dodatkowa

w parafii pw. św. rafała kalinowskiego
Wtorek: ul. Poniatowskiego 31 i od 51  do końca 
                ul. Ogrodowa i Kwietniowa 
                ul. 15 Lutego 6 do 11 
Środa: ul. 15 Lutego 12, 13, i 16 
Czwartek: ul. 15 Lutego 15 i 17 
Piątek: ul. 15 Lutego 15A, B, C i ul. Żeromskiego od 1 do 3 
Sobota: Kulice i Sąpolnica od godz. 10.00 
Kolędę codziennie rozpoczynamy o godz. 16.00 a kończymy o godz. ok. 21.00

w parafii pw. matki Boskiej Fatimskiej
Wtorek od godziny. 16.00 kolęda przy ulicy Leśnej nr 40, 1 i 2. 
Środa od godz. 16.00 przy ul. Bema nr 38 i 39. 
Czwartek od godz. 16.00 przy ul. Bema nr 36 i 37. 
Piątek od godz. 16.00 przy ul. Bema nr 34 i 35, i domy nr 25a i 25b. 
Sobota od godz. 10.00 w Miętnie. 
Niedziela od godz. 16.00 przy ulicy Bema nr 31, 32 i 33. 

w parafii pw. Chrystusa króla w Sikorkach
10.01. - (wtorek) ŁĘGNO godz. 15.00. 
11.01. - (środa) GLICKO  godz. 15.00. 
12.01. - (czwartek) WOŁOWIEC od godz. 14.00. 
13.01. - (piątek) WOŁOWIEC od godz. 14.00. 
14.01. - (sobota) GRABIN od godz. 11.00.  
15.01. - (niedziela) ZAKŁODZIE i PIASKI od godz. 15.30.

Ireneusz Stępiński,  lat: 46, zmarł: 02.01.2012r, pogrzeb: 05.01.2012r,
pogrzeb odbył  się na cmentarzu w Dobrej  (w poprzednim wydaniu DN mylnie podaliśmy na-

zwisko zmarłego, za co przepraszamy)
Bożena Walencka, lat: 60, zmarła: 06.01.2012r, pogrzeb: 10.01.2012r,
pogrzeb odbędzie się na cmentarzu w Dobrej
Bolesława Piotrowska, lat 87, zmarła: 07.01.2012r, pogrzeb odbył się: 09.01.2012r,
pogrzeb odbył się  na cmentarzu w Nowogardzie
Janusz Skowron, lat: 64, zmarł: 09.01.2012r, pogrzeb: 11.01.2012r,
pogrzeb odbędzie się na cmentarzu w Nowogardzie

Informacje przekazał zarządca cmentarza S. Furmańczyk 

 W tych dniach odeszLi do Wieczności 

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

re dak cja: marek Słomski prezes, marcin Simiński redaktor naczelny, 
Piotr Słomski, jarosław Bzowy.  Współ pra cu ją:  Hen ryk Szczu pak. 

ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul.  Boh. War sza wy 7a, 
tel. 91 392 21 65, fax 91 392 50 87, e-mail: dziennik@domjudy.pl. 

Wy daw ca, skład i druk: „Dom judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

INFOrmaTOr lOkalNY - NOWOGarD
In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38

  - 91 392 17 39

Telefony alarmowe 

Policja  - 997, 112 

tel. miejski   - 91 57 92 311 

Straż Pożarna   - 998

Pogotowie Ratunkowe   - 999 

Pogotowie Gazowe   - 992

Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74

Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  

 - 91 392 08 79

 - 994

Dyżur nocny
Przychodnia Przyszpitalna Samodzielnego 
Publicznego Szpitala Rejonowego w 
Nowogardzie
Ul. Wojska Polskiego 7, 72-200 Nowogard
 (wejście od strony Policji)

913921800

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala   - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.   - 91 392 69 99
Medyk   - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

 - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz Pogotowie 
Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos 
 - 91 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  
 - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna 
dla Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności 
Gospodarczej  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
  - 91 392 54 64

Wydział ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118

OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

- 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 26 249

Parafie rzymskokatolickie
Parafia pw.  WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 
10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   

- 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57
apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM   - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39

PCk  - 91 392 17 01

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium 
Zawodowe - CE Zdroje ul.  Bohaterów 
Warszawy 78,
telefon/fax.   - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium  
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych    - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   

- 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 
kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 
Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 
Taksówki   - 91 392 02 60
Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

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

NIerUCHOmOŚCI

• Sprzedam mieszkanie, ul. Poniatowskie-
go, 2 pokoje, pow. 50,49 m2, parter, po 
generalnym remoncie. CENTRUM OBŁSU-
GI NIERUCHOMOSCI, Tel. 603 982 407

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

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

• Sprzedam działkę z możliwością zabudo-
wy w Wyszomierzu - 2500 m2, cena 12 zł /
m2 tel 663 026 093.

• Sprzedam 2 działki własnościowe (obok 
siebie) w Nowogardzie przy ul. J. Pawła II 
(Gryfitów), pod budowę garaży (wielkość 
dostosowana na busy lub auta osobowe), 
cena do uzgodnienia, Tel. 605 522 340.

• Sprzedam dom na ul jesionowej 3. 604 
284 597; 608 586 632

• Sprzedam działkę budowlaną uzbrojoną 
przy ul. Kosynierów tel. 693 850 197

• Sprzedam działkę budowlaną nieuzbrojo-
ną przy ul. Kościuszki tel. 693 850 197

• Pilnie poszukuję mieszkania do wyna-
jęcia - chętnie na Os. Czereśniowy Sad. 
Tel. 607 399 167 

• Sprzedam murowany garaż przy ul. Zam-
kowej. 693 162 256.

• Sprzedam ziemię pod budowę, uzbrojo-
na. 91 39 18 307

• Sprzedam spichlerz, piękny obiekt 956 
m2, tel. 693 996 009

• Działkę rolną 30 ar w Kościuszkach z wa-
runkami zabudowy- sprzedam. Wszystkie 
media, woda, prąd, gaz dojazd drogą as-
faltową. Tel. 509 878 292

• Sprzedam mieszkanie 4-pokojowe 
podwyższony standard, niski czynsz; 
Tel. 604 441 609

• Wynajmę garaż na Zamkowej. 
609 931 915

• Sprzedam garaż na ul. Zamkowej 
784 499 535

• Wynajmę stanowisko dla fryzjerki i mani-
curzystki w zakładzie fryzjerskim. 91 39 
23 540

• Sprzedam garaż przy ul Zamkowej. 
693 162 756

• Wynajmę pawilon na placu wolności. 
693 946 233 w godz. 7-8.30 i po 21.

• Sprzedam działkę budowlaną w Kościusz-
kach. Pow. 1200 m2 wszystkie media, po-
zwolenie na budowę, projekt budowlany. 
Cena 64 000 zł, 661 923 610

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe w 
Nowogardzie. 603 668 681

• Sprzedam mieszkanie dwupokojowe cen-
trum. 723 093 009

• Do wynajęcia tanie pomieszczenia na ga-
binety np. lekarskie, biura w Nowogardzie 
(pomiędzy Kamenę a Przystanią), tel. 608 
047 127. 

• Sprzedam mieszkanie dwupokojowe w 
Centrum. 668 447 728

• Sprzedam działkę budowlaną i przekształ-
coną o pow. 597 m2 przy ul Dąbrowszcza-
ków. 724 268 040; 512 608 747

• Poszukuję mieszkania do wynajęcia. 
502 617 486

• Wydzierżawię kiosk Ruchu Ruchu, 
Warszawska 10 i Warszawska 14. Tel. 
694 455 280

• Zamienię mieszkanie dwupokojowe na 
trzypokojowe w starym budownictwie w 
Nowogardzie. 600 807 338

• Do wynajęcia lokal handlowy 20 m2 w 
Centrum Nowogardu. Tel. 531 838 667.

• Wynajmę mieszkanie przy ul. 700 le-
cia, dwupokojowe kuchnia, łazienka. 
Cena 1000 zł + gaz i prąd. 606  435  581; 
668 414 615.

• Sprzedam dom o pow. 142m2. 
662 678 895

• Poszukuję mieszkania do wynajęcia. 
510 936 951

• Sprzedam działkę z warunkami zabudo-
wy przy ul. Asnyka. 502 032 422

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe, III 
piętro, 67 m2, środkowe na ul. Zamkowej. 
Wysoki standard tel. 504 118 857

• Sprzedam lub zamienię mieszkanie dwu-
pokojowe w szczecinie na Nowogard, Go-
leniów lub Stargard. 602 405 640

• Wynajmę garaż przy ul. radosława. 
602 405 640

• Do wynajęcia mieszkanie dwupokojowe 
bezczynszowe . 91 39 23 701; 667 131 416

• Wynajmę mieszkanie dwupokojowe 
częściowo umeblowane na ul. racibora 
czynsz 1000 zł + media. 601 240 025

• Wynajmę mieszkanie trzy lub dwupo-
kojowe przy ul Wiejskiej, mile widziana 
firma. 693 850 197 

• Szukam kawalerki do wynajęcia. Tel. 
509509996.

• Posiadam do wynajęcia mieszkanie czte-
ropokojowe, parter. Tel. 504 898 980

• Sprzedam mieszkanie dwupokojowe w 
Nowogardzie. 604 293 176; 91 39 21 349

• Lokal do wynajęcia 22m2, ul. 5 Marca 10. 
Tel. 509 389 657

• Sprzedam dom nad jeziorem. 785 200 900

• Sprzedam pół domu w Nowogardzie. 
513 045 346

• Sprzedam dom w okolicy Nowogardu ( 
10 km) po kapitalnym remoncie na dział-
ce zagospodarowanej i ogrodzonej ( 1700 
m2). Cena 400.000 tys. tel. 692383706 po 
18.

• Wynajmę mieszkanie dwupokojowe. 91 
39 25 147 po 18.

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe w 
Nowogardzie. 600 626 244

• Do wynajęcia mieszkanie trzypokojowe i 
czteropokojowe. 508 309 980.

• Sprzedam lub wynajmę kawalerkę, ul. 
Warszawska. 517 064 505

• Zamienię mieszkanie komunalne w Krzy-
winie 100 km od Nowogardu, trzypo-
kojowe z balkonem, piwnicą, garażem i 
ogródkiem na dwupokojowe komunalne 
w Nowogardzie. 693 584 630

• Mieszkanie do wynajęcia 70 m, II piętro w 
domu wolnostojącym. 91 39 23 209

• Sprzedam mieszkanie dwupokojowe 45,6 
m2. I piętro 130 tys. 886 030 766

• Sprzedam kawalerkę 30 m2, ul. Wyszyń-
skiego. 723 747 757

• Sprzedam mieszkanie dwupokojowe III 
piętro 55 m2. Cena 125 tys. 668 927 296

• Sprzedam mieszkanie czteropokojo-
we I piętro, 77 m2 na ul. Boh. Warszawy. 
606 621 142

• Do wynajęcia mieszkanie 35 m2. 
518 483 194

• Kawalerka do wynajęcia. 602 405 640

• Sprzedam mieszkanie dwupokojowe 
45,6m2 I piętro. 130 tys. 886 030 766

• Do wynajęcia dwa pokoje w domku jed-
norodzinnym. 693 344 807

• Wydzierżawię od stycznia 2012 r. Stoisko 
handlowe w Centrum miasta. 534 707 326

• Wynajmę lokal mieszkalny 62 m2. Cen-
trum Nowogardu (najlepiej firmie). 

607 617 849

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe lub 
zamienię na dwupokojowe. 695 573 835 
po 15.00. 

• Kawalerka do wynajęcia przy ul. Ponia-
towskiego. 889 215 737

• Zamienię dużą własnościową kawalerkę 
39 m2 blisko Lidla I piętro na trzy nieduże 
pokoje chętnie w tej samej okolicy do II 
piętra bez dopłaty w zamian mogę spłacić 
zadłużenie. 500 160 082

• Zamienię mieszkanie dwupokojowe 45,6 
m2 na mniejsze z dopłatą. 886 030 766

• Sprzedam ul. Kowalska – mieszkanie 
dwupokojowe 46 m2 I piętro 135 tys. tel. 
501 307 666

• Sprzedam dom o pow. 150 m2. Nowo-
gard. 601 987 249

• Sprzedam 2 ha ziemi przy drodze asfalto-
wej + media z możliwością podziału, oko-
lice Nowogardu 15 zł/m2. 603 895 622

• Do wynajęcia mieszkanie dwupokojowe. 
91 39 25 147

• Posiadam kawalerkę do wynajęcia wolna 
od 1 II 2012 r. 667 994 240

• Sprzedam mieszkanie na wsi 130 m2, 1o 
km od Nowogardu. 515 769 582

• Sprzedam działkę 7 ha w Wyszomierzu 
przy trasie. Cena 1,60 zł za m2. 696  807 
922

• Sprzedam dom w stanie surowym 130 
m2 działka 1200 m2. Osiedle Bema. 
506 534 179 

• Wynajmę 2 pokojowe mieszkanie w No-
wogardzie. Czynsz 900 zł plus pozostałe 
opłaty. Kontakt po godz. 17.00. Tel. 508-
060-464

• Wynajmę pokój osobie niepalącej . tel. 
798382886

• Sprzedam nowe bezczynszowe 
mieszkanie 2 pokojowe 50m2, cen-
trum, klp wyposażone 220  000 zł, tel, 
506 534 179

• Sprzedam garaż, ul. Zamkowa, tel. 
605 575 795

• Kawalerka do wynajęcia , tel 889 215 737.

• Sprzedam okazyjnie w dobrej cenie garaż 
na ul. Zamkowej. 605 856 584.

• Wynajmę lokal mieszkalny 62 m2. Cen-
trum Nowogardu. 607 617 849

mOTOrYZaCja

• Opony letnie Bacum Brilants 185/60/R14. 
Cena 50zł/szt. 602 795 077 

• Sprzedam Citroen Xantia 96/97; 1.8 16V. 
Stan bardzo dobry, świeże OC i przegląd. 
Cena : 3500. 883 705 569 

• Sprzedam Opony Continental Conti 3 185 
65 R15, 4 szt. letnie, cena 450 zł, tel. 605 
522 340.

• Sprzedam Opony letnie Viking Norway 
Pro Tech II 205 55 R 16, 4 sztuki, cena 650 
zł, tel. 605 522 340.

• SPrZeDam OPel VeCTra C kOmBI, 
SreBrNY meT., rOk PrOD 08/2006, 
PrZeB 152000 km, 1.9 DIeSel 150 km, 
SerWISOWaNY W aSO OPel (FakTU-
rY), OSTaTNI SerWIS 20 WrZeSIeŃ 
2011, NOWe OPONY leTNIe CONTI-
NeNTal, klImaTrONIk DWUSTreFO-
WY, ZaDBaNY, CeNa DO UZGODNIe-
NIa, Tel. 605 522 340.

• Sprzedam cztery roczne opony 185 
65R15, zimowe Goodyear Ultragrip 7t, 
stan idealny, cena 800 zł lub z felgami do 
Nissana Almery; 15” stalowe cena felgi 
450 zł. Cena opon z felgami 1200 zł. Tel. 
605 522 340

• Sprzedam opony zimowe z felgami 
155/13. 607 310 591
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• Sprzedam 4 roczne Opony zimowe Go-
odyear Ultra Grip 7+, 185/65/R15, mało 
używane - cena 790 zł, sprzedam felgi 
stalowe  4 szt. do Nissana Almery z 2001 
roku, cena 490 zł, tel. 605 522 340.

• Sprzedam Opla Corsę 1.2. 62 tys 
przebiegu, opony zimowe, stan bdb. 
510 074 261

• Sprzedam Ford Focus 1.8 TDDI com-
bi. 11 200. Tel. 609 307 351

• Sprzedam przyczepę wywrotka 3,5t. 
606 621 142

• Sprzedam oryginalne opony do Vo-
lvo Miechelline altin, 205/55 R16, z 
felgami aluminiowymi. 602 474 266

• Sprzedam samochód marki VW Golf 
V, rok prod. 2007, poj. 1.9 TDI, srebr-
ny metalik. Cena do uzgodnienia. 
508 290 657

• Sprzedam samochód marki Peuge-
ot Partner rok prod. 2005, poj. 1,6 
diesel, srebrny metalik. Stan idealny. 
508 290 657

• Sprzedam przyczepę Neptun rok 
prod. 2002 ładowność 460 kg wy-
miary 100/140/30. Zarejestrowa-
na, ubezpieczona, cena 1450 zł do 
uzgodnienia. 692 117 524

• Sprzedam Hyundai Pony 1,3 ben-
zyna rok prod. 1993 r. cena 1000zł. 
602 348 926

• Sprzedam Toyota Avensis. 2.0 diesel 
D4D rok prod. 2003, 182 tys. km spro-
wadzona z Austrii zarejestrowana i 
opłacona, bogata wersja: nawigacja, 
webasto, skóra, ksenony. Dodatkowo 
komplet kół zimowych. Cena 31 000. 
Tel. 602 348 926

•  Sprzedam Renault Laguna II 1,9 DCI 
2001r. tel. 889483698

• Sprzedam Honda Magna 500cm, 
1985r, cena 5200 zł, VW Passat B-5, 
2,5l, TDi automat, 1999r lub zamiana, 
cena 14200 zł, tel. 693162 198

rOlNICTWO

• Sprzedam Kombajn do ziemniaków 

„ANNA” Rok.Pr.1990.Stan bdb Tel. 
692 421 192 lub +49 15222976483.

• Mam do sprzedania silnik zaburtowy 
Johnson-4,5 KM do remontu oraz 
kombajn do ziemniaków ANNA. tel. 
692 421 192

• Mam do sprzedania przyczepę D47 
wywrotkę sadzarkę do ziemniaków, 
kombajn do zbioru ziemniaków oraz 
silnik do łodzi. Tel.+48692421192.

• Kupię rozrzutnik oborniku jedno-
osiowy. 91 39 23 492

• Sprzedam siewnik do nawozu Ama-
zonka i opryskiwacz. 667 952 806

• Sprzedam trailler, bryczkę i kucyki. 
607 739 866

• Sprzedam kultywator z wałkiem sze-
rokość 2,70, pług trzyskibowy i wial-
nię do zboża. 668 316 103

• Kupię byki małe mięsne szt. 10. 
723 777 531

• Sprzedam siewnik Poznaniak. Busa 
T4 2,4 diesel. 1992 r. 603 839 782

• Sprzedam 24 ar lasu liściastego 
do wycięcia (drewno kominkowe). 
724 049 451

• Sprzedam cielaki LM, owce, pro-
siaki 50 szt i nutrie. 723  428  403; 
888 757 586

• Sprzedam konia, bryczkę stylową, 
siodło i uprząż. 508 290 657

• Sprzedam siewnik do nawozu „AMA-
ZONKĘ” i opryskiwacz. 667 952 806

• Sprzedam jadalne ziemniaki Vineta ( 
z dowozem) 513 941 882

USłUGI

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

• Potrzebujesz naprawić lub kupić 
komputer? Salon komputerowy 
mS BIOSS zaprasza! ul.700-lecia 
15 (nad apteką jantar) tel.91-577-
53-73, tel.792-22-88-96

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

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

• Dywanopranie, 604 373 143.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 604 
373 143.

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

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

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

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

• Cyklinowanie. 692 478 465

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

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

• agencja reklamowa Vizart: banery, 
szyldy, wydruki wielkoformatowe, 
reklama na pojazdach, pieczątki, wi-
zytówki, plakaty, ulotki, inne. Nowo-
gard, ul. 700lecia 15, 605 522 340

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

• Montaż ogrodzeń betonowych, far-
merskich i innych; 695  085  470; 91 
39 72 575

• Transport- przeprowadzki. Szybko i 
tanio. 696 138 406

• usługi elektryczne CO, dachy, tanio 
szybko solidnie. Do 30% taniej. Tel 
506 323 560

• Docieplenia budynków. 608  847 
784

• Docieplenia, remonty i dachy. 
692 562 306

• remonty mieszkań tel. 
609 588 240

• Dachy docieplenia remonty, 
697 784 540; 609 640 892

• Szablony, nietypowe zabudowy, re-
monty. 693 614 977

• Usługi wizażu z możliwością dojazdu 
do klienta. 693 946 233

• Usługi tokarskie. Sąpolnica 22. 
693 613 396 

• Remonty mieszkań, łazienek. 
600 121 043

• Szpachlowanie, malowanie, regipsy, 
panele, 789 146 025

• Korepetycje z j. angielskiego. 
668 229 063

• Fryzjer w Twoim domu. 535 236 497

• Przewozy przeprowadzki Nowogard 
i okolice. 784 499 535

• Usługi ogólnobudowlane, regipsy, 
szpachlowanie, malowanie, panele. 
789 146 025

• Usługi ogólnobudowlane. 510 335 
162

• kredyty dla firm bez zaświad-
czeń z ZUS i Urzędu Skarbowego. 
601 627 044

• kredyty hipoteczne. 607 092 509

• Pożyczka bez BIk, 3000 na 3 mie-
siące, bankowo. 601 627 044

• Usługi ogólnobudowlane, glazu-
ra, terakota. Fachowo i solidnie. 
607 647 515

• Korepetycje  j. niemiecki, przygoto-
wanie do matury. 607 617 844

• Pisanie prac i referatów. 609 392 482

• Oprawianie prac (największy wy-
bór okładek), bindowanie, ksero 
kolor a4-a3, laminowanie a4-a3, 
VIZarT Studio reklamy, Nowo-
gard, ul. 700 lecia 15 (nad apteką 
jantar), tel. 605 522 340.

• Dachy remonty mieszkań. 
794 115 153

• Usługi transportowe. Wywrotka 25t, 
plandeka 13,6m. 697 943 123

• Remonty i wykończenia. 601 567 369

• Szafy, garderoby i wnęki, meble pod 
wymiar. 697 786 967

• język niemiecki tel. 607 545 991

• Remont na każdą kieszeń 609 
715 839

• Remonty mieszkań, malowanie gra-
tis. 726 403 937

• Remont? wykończenia wnętrz? My 
wiemy jak! Kompleksowo! zadzwoń! 
REMOVER. 501 714 275 24h/dobę!

• Wykonam prace ogólnobudowla-
ne. malowanie, glazura i inne. 662 
678 895

• Malowanie obrazów Bożena Kubiak, 
do obejrzenia w Cafe Piwnica. 91 39 
26 124

• Stylizacja paznokci, żel, żel hybrydo-
wy (nowość) cena 35 zł. 503 083 440

• Tipsy żelowe za 40 zł. 665 209 476

• Usługi informatyczne naprawa kom-
puterów, instalacja oprogramowa-
nia, odzyskiwanie danych, dojazd do 
klienta. 508 245 385

• DUr - DaCH pokrycia i remonty 
dachów. 691 621 141

• Dachy. 785 562 104

• DUR-BUD- usługi ogólnobudowlane. 
723 295 632

• Domowe torty na zamówienie. 
513 719 102

• Usługi ogólnobudowlane i elek-
tryczne. 516 033 882

• remonty mieszkań, malowanie 
gratis. 726 403 937

• Profesjonalna opieka nad dziećmi 
”Maluszkowo” ogłasza nabór dzieci 
w wieku od 6 m-cy do 3 lat. Liczba 
miejsc ograniczona. Tel. 534 015 943. 


• Izolacje balkonów, tarasów, wy-
kończenia, remonty łazienek tel. 
607 347 421

• J, niemiecki tel. 607545 991

PraCa

• Restauracja Przystań zatrudni kucha-
rza - dobre warunki płacowe. Oferty 
prosimy składać osobiście w Biurze 
Hotelu.

• Szukam niani dla mojej 17 miesięcz-
nej córki. Opieka u mnie w domu 
(Nowogard), od poniedziałku do 
piątku. Prace oferuję od ok. lutego 
przez najbliższe 1,5 roku. Telefon 
787631493.

• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, 
urlopowe- Niemcy, Holandia, An-
glia, Irlandia, Dania, Belgia, Austria, 
Włochy, Norwegia. 713  852  018; 
601 759 797

• Podejmę pracę w charakterze sprze-
dawcy, długoletnie doświadczenie, 
obsługa LOTTO. Tel 660 392 851

• Studio Reklamy Vizart w Nowogar-
dzie przyjmie 1 os. Na praktyki, tel. 
605 522 340

• Przyjmę do pracy na budowę. 
662 125 370

• Zatrudnię sprzedawcę. 721 055 364

• Szukam pracy jako operator szta-
plarki i magazynier- pomocnik. 
796 101 301

• Zatrudnię w sklepie spożywczym 
rencistkę lub emerytkę. Praca dwu-
zmianowa. 602 474 266

• Podejmę pracę jako malarz, 
szpachlarz lub inne budowlane. 
697 180 418

• Podejmę pracę w charakterze niani 
do dziecka. 515 521 049

• Zaopiekuję się starszą osobą. 91 39 
26 493

• Zatrudnię do pracy na fermę małżeń-
stwo lub pracownika zapewniamy 
dobre warunki płacowe i mieszka-
niowe. 91 39 10 315; 502 562 398

• Praca w sklepie meblowym w 
charakterze sprzedawcy – dorad-
cy klienta. mile widziane panie o 
zainteresowaniach związanych z 
urządzaniem i dekoracją wnętrz 
oraz z doświadczeniem w han-
dlu. jeśli jesteś osobą sumienną, 
pracowitą, dyspozycyjną to praca 
właśnie jest dla Ciebie! CV proszę 
składać: kwadrat meble, ul. armii 
krajowej 49, 72-200 Nowogard

• Zatrudnię konsultantów Oriflame, 
bezpłatne wpisowe, prezenty na 500 
zł, 604189118

INNe

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

• Sprzeda butlę gazową do kuchenki 
gazowej (13 kg), do połowy z gazem 
– 100 zł. 606 265 333.

• Sprzedam nowy telefon komórkowy 
HTC Desire Z (nieużywany), w sieci 
ERA, cena 1350 zł, do uzgodnienia, 
Tel. 605 522 340.

• Sprzedam Aparat Fotograficzny Fuji 
Film S Fine Pix 6500, cena do uzgod-
nienia  750 zł, Tel. 605 522 340.

• Sprzedam telefon komórkowy Sony 
Ericcson ELM, nowy nieużywany w 
sieci ERA, cena 330 zł, tel. 605 522 340

• Sprzedam krzesełko + stolik dla 
dziecka do 5 lat. Cena 150 zł. 
513 085 943

• Sprzedam drewno opałowe i komin-
kowe. 667 788 820

• Sprzedam komputer: procesor AMD 
Athlon XP 1243 MHz, płyta głów-
na Gigabyte GA-7N400E, Pamięć 
512MB, karta video NIVIDA GeFor-

ce4MX AGP8X 128MB, dysk twardy 
80GB, Napęd dysków: HL-DT-ST DVD
-ROM GDR8162B 16X/48XDVD-ROM 
i MSI CD-RW CR52 52X/32X/52X 
CD-RW, MONITOR SAMSUNG Sync 
Master 763MB, cena 590 zł, tel. 605 
522 340.

• Oddam nieodpłatnie cegłę rozbiór-
kową oraz kamień polny w ok. No-
wogardu. 91 38 13 958; 604 702 817

• Sprzedam drewno opałowe. 
600 335 184

• Drewno kominkowe tanio. Dowóz 
gratis. 501 385 072

• Sprzedam stolik pod telewizor. Stan 
bardzo dobry. 783 484 836

• Przyjmę każdą ilość kamieni. 
607 647 240

• Drewno opałowe tanio sprzedam. 
660 135 921

• Sprzedam drewno opałowe i rozpał-
kowe pocięte w klocki lub w całości. 
514 740 538

• Sprzedam tanio ławo stół i dwa fote-
le. 783 484 836

• Kupię złoto. Płacę gotówką, dojeż-
dżam. 506 534 179

• Sprzedam gołębie Budapeszty 50 zł / 
20 szt. 506 184 436

• Sprzedam wózek do drewna z 
HDSem. 723 885 515

• Sprzedam szczenięta razy wyżeł. 91 
39 26 478; 500 667 196

• Oddam szczeniaki 2 miesięczne rasy 
kundel śnieżnobiałe w czarne łatki. 
504 525 966

• Oflisy tartaczne na opał sprzedam 
w całości lub pocięte w klocki. 
514 740 538.

• Oddam w dobre ręce 3 suczki (szcze-
niaki odchowane) rasy mieszanej z 
wilczurem. 508 290 657

• Sprzedam łaty impregnowane nowe 
tanio ok. 400m. tel. 602 474 266

• Tapczan dwuosobowy młodzieżowy 
tanio sprzedam. 535 382 019

• Piła Stihl 0,18. Cena 300 zł. Sprzedam 
602 652 381

• Sprzedam gołębie ozdobne. 91 39 
18 621

• Dowóz piasku, żwiru, wywrotka 
2,5t, Platforma – laweta, prze-
wóz aut i maszyn rolniczych. Tel, 
514 740 538

• Oflisy tartaczne na opał sprzedam 
w całości lub pocięte w bloczki, tel. 
514 740 538

• Oddam szczeniaki rasy wilczur mie-
szany, w dobre ręce, tel 607 545 533

• 1-szego stycznia zaginął młody, rudy 
kocurek w okolicach ulicy Poniatow-
skiego i Ogrodowej, tel 697 086 561
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PIASEK, 
ŻWIR,  

CZARNOZIEM, 
POSPÓŁKA 

 ŻWIROWNIA  
DŁUGOŁĘKA

tel. 504 872 700 
Z DOWOZEM 
DO KLIENTATransport na terenie miasta GRATIS • Akceptujemy karty płatnicze • SERDECZNI E ZAPRASZAMY

ul. ARMI I K RAJO WEJ 49 • • Tel./fa x 91 39 21 470NOWOGARD

Oferujemy montaż oraz transport zakupionych u nas mebli

Oferta ważna od
7.01 - 31.01.2012 r.

HIT
CENOWY 1499,-

Oblegany przez chorych
Bioenergoterapeuta  

i Kręgarz
Jacek Mickiewicz

20 STYCZNIA
w Nowogardzie

Już za kilka dni nasze miasto odwiedzi wybitny 
specjalista medycyny naturalnej, znany ze swej 

skuteczności, tłumnie oblegany przez chorych 
bioenergoterapeuta i kręgarz 

Jacek Mickiewicz z Gdańska

Przyjęcia indywidualne - 20 STYCZNIA - Nowogard
- Regionalne Centrum Przedsiębiorczości 

„Pro�t” ul.Wojska Polskiego 3
- w godzinach od 11- 16

- rejestracja na miejscu w gabinecie - informacja 698 584 479

Dalej to nerwice, depresje, choroby tarczycy, 
przewodu pokarmowego, choroby kobiece, guzy torbiele itp. 
Wielu pacjentów zgłasza się z chorobami onkologicznymi.
Bioenergoterapeuta zaleca ścisłą współpracę z lekarzami.

Przyjmować będzie pacjentów na choroby:
- kręgosłupa, bóle pleców, 
- bioder,nóg i rąk.

r e k l a m a
e-mail: reklama@domjudy.pl

Tel.  913 922 165
 Tel. 91 577 20 07

Choinka w Dąbrowie
W dniu 07 stycznia 2011 roku w Dąbrowie Nowogardzkiej Rada Sołecka oraz Stowarzyszenie Mieszkańców Dąbrowy „DĄB” zorgani-
zowały choinkę dla dzieci z terenu sołectwa. 

Choinka rozpoczęła się 
o godz. 17.00 częścią arty-
styczną. W tym roku choin-
kę uświetnił występ zespołu 
tanecznego z Ośrodka Spor-
tu i Kultury w Maszewie. Po 
wspaniałym występie przy-

był na salę św. Mikołaj w 
pięknym stroju i wręczył 
wszystkim dzieciom pacz-
ki oraz pozował do zdjęć. 
Mamy nadzieję, że dzieci 
dobrze wspominać będą św. 
Mikołaja do następnej cho-

inki. Mimo nie najlepszej po-
gody mieszkańcy jak zwykle 
stanęli na wysokości zadania 
i przybyli na salę. Wszyscy 
zebrani podziwiali wspania-
ły występ dzieci z Maszewa. 
Jako Rada Sołecka dzięku-

jemy wszystkim za przyby-
cie i pomoc przy organizacji 
Choinki. Od kilku lat organi-
zację choinki wspiera Dyrek-
tor Nowogardzkiego Domu 
Kultury udostępniając na-
głośnienie za co bardzo ser-

decznie dziękujemy. Podzię-
kowania należą się również 
mamom, które upiekły cia-
sto. Mamy nadzieję, że się 
podobało. 

Rada Sołecka

Św. Mikołaj w akcji, grzecznym dzieciom wręcza prezenty.

Piękne stroje i taniec…. Bardzo się podobało!!!

Akrobacje Zespołu z Maszewa. Talentem nie odbiegają od dzieci z programu „Mam talent”
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GAZETA LOKALNA  NOWOGARD • OSINA

reklama

Apteka 
Majowa 

ul. 3 Maja 47
TEL. 91 307  07 08

Otwarte
Poniedziałek - Piątek 8-19  

Sobota 8-15

Sprawdź naszą ofertę:
• Kredyt gotówkowy
• Kredyt konsolidacyjny
• Kredyt samochodowy
• Kredyt hipoteczny
• Spłata rat LUKAS Banku za 0 zł
• Dogodne warunki 
  dla emerytrów i rencistów

Nowogard, ul. 700 Lecia 21
czynne: pon-pt 9.00-17.00

CENTRUM KREDYTOWE

Prywatny Gabinet 
Stomatologiczny

Oferuje kompleksowe
lecznie stomatologiczne

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

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

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

Zapraszamy!

N
O

W
Y

• Przejazdy zagraniczne
• Linie autobusowe i busy
• Bilety lotnicze i promowe
• Berlin, lotniska

EVATRANS
Agencja

Kraje Nadbałtyckie z Helsinkami

i Sankt Petersburgiem 2.06 - 11.06.2012

T R A V E L
Agencja Turystyki i Podróży

PRZEJAZDY zagraniczne

NOWOGARD • ul. Boh. Warszawy 78a/2
Tel. 91 392 17 39 • kom. 605 856 556

WYCIECZKI - WCZASY

Turcja, Tunezja, Egipt, Chorwacja

www.travel-nowogard.pl

EGIPT - JORDANIA - IZRAEL

FATIMA
GRECJA, CHORWACJA

25.04 - 9.05.2012
28.04 - 14.05.2012

od 28.04 do września

Czytaj s. 3

Czytaj s. 9

Czytaj s. 4

Bezpłatne Liceum
Ogólnokształcące dla Dorosłych

ogłasza nabór
Informacje i zapisy

ul. Zielona 11, tel. 91 392 66 91

PRY
WA

TN
EP

UB
LIC

ZN
E LIC

EUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA
DOROSŁYCH

Rozpoczęcie roku szkolnego w sobotę 11 lutego godz. 8.00

Zapewniamy BEZPŁATNĄ NAUKĘ przez cały okres kształcenia

www.zielona.mojaszkola.net

W NOWOGARDZ IE

O P T Y K

BADANIE OSTROŚCI 
WZROKU

(bezpłatne przy zakupie okularów)

REALIZACJA 
RECEPT NFZ

ATRAKCYJNE 
RABATY

Nowogard
ul. Kościuszki 1

tel. 91 392 18 11

KUPIĘ  
ZŁOTO

tel. 506 534 179

w nowo powstającym budynku mieszkalnym
na os. Gry�tów w Nowogardzie

Kontakt:  Przedsiębiorstwo Inżynieryjno Budowlane „PRO-BUD” s.c., 
72-200 Nowogard, ul. 3 Maja 14, tel. 91 39 25 552, 783 570 056 

www.probud-nowogard.pl

SPRZEDAŻ MIESZKAŃ

Zapraszamy na kurs FERYJNY
Rozpoczęcie 13 stycznia g. 16.00

Pozostałe zajęcia od pn-pt od 12-16

Czasopisma „Rzeczpospolita” i „Perspektywy” ogłosiły coroczny Ogólnopolski Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych 
2012, w którym  II Liceum Ogólnokształcące z Nowogardu zajęło 20 miejsce wśród Liceów Ogólnokształcących woj. 
zachodniopomorskiego (28 w ubiegłym roku) i pierwsze w Powiecie Goleniowskim. W całym kraju, na liście 500 naj-
lepszych szkół średnich  LO z Nowogardu zajęło 366 miejsce.

Sukces II lO 

Najlepsi w powiecie,  
jedni z najlepszych w regionie

Program 
ferii 2012
Budowa domu  
po nowogardzku

Plan  
zabrania czy  
warunkuje?
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reklama

Foto tydzień

Oferujemy:
- remonty
- docieplenia
- układanie pokryć dachowych z: 
   papy, dachówki i blachodachówki
- roboty blacharskie
- roboty ziemne
- izolacje fundamentów
- roboty murarskie
- wylewanie posadzek
    i wiele innych…
tel. 601 864 739 / 91 39 22 831

W październiku ubr.,  zakończono remont chodnika przy ul. 
Kowalskiej.   Obecnie na ukonczeniu jest budowa nowego par-
kingu, który wkrótce zostanie przekazany oficjalne do użytku. 
Prace wykonała firma NCB z Nowogardu koszt to 46 tys. 859 zł. 

W większości szkół i przedszkoli odbywają się bale karnawa-
łowe, które najczęściej przybierają formę bali przebierańców. Na 
zdjęciu klasa I b ze Szkoły Podstawowej nr 2 – uczniowie wcielili 
się w rolę bajkowych postaci, prym wiedli szeryfowie, księżnicz-
ki i komiksowi bohaterowie na czele z batmanem (człowiek nie-
toperz) i spidermanem (człowiek pająk). 

Skąd ta woda? - zastanawia się burmistrz. Z jeziora Panie Bur-
mistrzu - odpowiadamy. I pewno lepiej nie będzie, no chyba, że 
nastanie pora sucha, ale to musiałoby być w Afryce. Na zdję-
ciu strażacy po raz kolejny wypompowują wodę, na polecenie R. 
Czapli z terenu wokół skateparku. 

Reorganizacja szkół 
na osiedlu Bema?
Jak wynika z informacji, do których dotarł DN, burmistrz Robert Czapla planu-
je reorganizację placówek oświatowych znajdujących się na osiedlu Bema. Cho-
dzi o połączenie w tzw. zespół szkół, dwóch funkcjonujących tam obecnie szkół 
– Gimnazjum nr 3 i Szkoły Podstawowej nr 4. Pomysł Czapli nie spodobał się 
współkoalicjantom z PSL. 

Z ostatniej chwili 

O propozycji  burmistrza 
rozmawiano ostatnio na posie-
dzeniu klubu PSL. Ten fakt po-
twierdził nam były burmistrz 
Nowogardu Kazimierz Ziem-
ba, który nie ukrywał, że po-
mysł R. Czapli mu się nie po-
doba. PSL ostatecznie nie zajął 
oficjalnie stanowiska w spra-

wie propozycji burmistrza.  
Ludowcy oczekują więcej 
szczegółów. Chcą, by R. Czapla 
przedstawił im jakie konkret-
ne efekty przyniesie planowa-
na reorganizacja i czy ma ona 
dotyczyć pozostałych szkół np. 
SP nr 1 i Gimnazjum nr 1, któ-
re znajdują się przy ul. Wojska 

Polskiego i również funkcjo-
nują w jednym budynku, ma-
jąc osobną dyrekcję. 

Temat będziemy kontynu-
ować w kolejnych wydaniach 
DN. 

MS

Pomóżmy sobie
• Rodzina w potrzebie poszukuje lodówki i mebli kuchennych. Kontakt 605-345-362
• Oddam nieodpłatnie sprawny telewizor  THOMSON  tel. kontaktowy 603 309 924/913921230
• Oddam tapczan wypoczynkowy Tel. kontaktowy 504 781-789 lub 726 515-149 
• Pilnie potrzebuję pralkę  automatyczną używaną  i kuchenkę gazową. Proszę bardo o pomoc 

za którą będę wdzięczna nr kontaktowy 510936951 
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OPAŁ
węgiel, koks, miał, 

drewno – kominkowe,
 podpałka, brykiet – węglowy, 

torfowy, drzewny
(towar luzem i workowany)

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

sprzedaż ratalna

PPUH „EDBA” 
Nowogard • ul. Nadtorowa 12

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

FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

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

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

602 450 881

EntEr  II 
laptop

 sErwIs - komIs

naprawiamy, 
sprzedajemy,

kupujemy laptopy
na ul. Wyszyńskiego 7/3

budynek Straży Pożarnej

tEl. 795 648 748

Byłeś świadkiem ciekawego wydarzenia?
Powiadom nas!

Dyżur reportera interwencyjnego całą 
dobę, siedem dni w tygodniu!

DZWOŃ lub wyślij sms: 

515 145 383
Zapewniamy całkowitą anonimowość! 

Możesz również do nas napisać: 
dziennik@dzienniknowogardzki.pl lub 

poligraf@post.pl

r e k l a m a
e-mail: reklama@domjudy.pl

Tel.  913 922 165
 Tel. 91 577 20 07

Czasopisma „Rzeczpospolita” i „Perspektywy” ogłosiły co-
roczny Ogólnopolski Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych 
2012, w którym  II Liceum Ogólnokształcące z Nowogardu 
zajęło 20 miejsce wśród Liceów Ogólnokształcących woj. za-
chodniopomorskiego (28 w ubiegłym roku) i pierwsze w Po-
wiecie Goleniowskim. W całym kraju, na liście 500 najlep-
szych szkół średnich  LO z Nowogardu zajęło 366 miejsce.

Sukces II lO 

Najlepsi w powiecie, 
jedni z najlepszych 
w regionie
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Nazwa szkoły Miejscowość

1 XIII Liceum Ogólnokształcące Szczecin 81,19 3
2 II Liceum Ogólnokształcące im. Mieszka I Szczecin 60,46 27
3 V LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Asnyka Szczecin 58,36 34
4 I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Dubois Koszalin 54,53 67
5 IX LO z Oddz.Dwujęz. im. Bohaterów Monte Cassino Szczecin 50,92 110
6 Prywatne Liceum Ogólnokształcące Szczecinek 48,97 145
7 VI LO im. Stefana Czarnieckiego Szczecin 48,66 153
8 I Liceum Ogólnokształcące Biały Bór 48,60 155
9 Społeczne Liceum Ogólnokształcące STO Szczecinek 48,43 162

10 I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza Stargard Sz. 47,53 177
11 I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika Kołobrzeg 45,70 230
12 X Liceum Ogólnokształcące Szczecin 45,06 250
13 Katolickie LO im. św. Maksymiliana Marii Kolbego Szczecin 44,90 252
14 II Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Broniewskiego Koszalin 44,22 273
15 XIV LO z Oddziałami Dwujęzycznymi Szczecin 43,36 301
16 I LO im. Marii Skłodowskiej-Curie Szczecin 43,15 307
17 IV Liceum Ogólnokształcące im. Bilesława Prusa Szczecin 42,59 326
18 I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego Wałcz 42,02 351
19 LO z Oddziałami Integracyjnymi im. Mieszka I Świnoujście 41,90 362
20 II liceum Ogólnokształcące Nowogard 41,79 366
21 Liceum Ogólnokształcące im. I Armii WP Drawsko Pom. 41,36 390
22 Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Krzywoustego Kamień Pom. 40,24 460
23 I Liceum Ogólnokształcące im. ks. Elżbiety Szczecinek 39,69 491
24 Liceum Języków Obcych i Informatyki Sapientia Szczecin 38,64 500+
25 I Prywatne Liceum Ogólnokształcące Szczecin 38,38 500+
26 II Liceum Ogólnokształcące Kołobrzeg 38,29 500+
27 III Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika Szczecin 36,88 500+
28 I Liceum Ogólnokształcące Choszczno 36,87 500+
29 I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego Goleniów 36,85 500+
30 Liceum Ogólnokształcące w ZSP Świdwin 36,69 500+
31 I Liceum Społeczne Fundacji „LOGOS” Świnoujście 36,29 500+
32 LO w ZS im. Bohaterów Oflagu II D Borne Sulinowo 35,78 500+
33 II Liceum Ogólnokształcące Szczecinek 35,61 500+
34 II Liceum Ogólnokształcące Myślibórz 35,16 500+
35 Liceum Ogólnokształcące z Oddz. Integracyjnymi Szczecin 34,99 500+
36 Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego Szczecin 34,30 500+
37 Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego Gryfice 34,26 500+
38 Liceum Ogólnokształcące w ZSP nr 2 Gryfino 34,05 500+
39 II Liceum Ogólnokształcące im. ks. J. Tischnera Wałcz 33,13 500+
40 XXV Liceum Ogólnokształcące Szczecin 32,80 500+
41 VIII LO im. Olimpijczyków Polskich Szczecin 32,57 500+
42 Liceum Ogólnokształcące w ZSP Połczyn-Zdrój 32,54 500+
43 LO w ZS nr 1 im. Noblistów Polskich Pyrzyce 32,27 500+
44 Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego Szczecin 32,24 500+
45 VII LO im. Krzysztofa K. Baczyńskiego Szczecin 32,04 500+
46 LO im. Bohaterów spod Siekierek Chojna 31,94 500+
47 LO w ZSP im. Pam. Ofiar Terror. 11 Września 2001r. Kalisz Pomorski 31,90 500+
48 V Liceum Ogólnokształcące Koszalin 31,85 500+
49 Ogólnokszt. Szkoła Muzyczna II St. w ZSM Szczecin 31,25 500+
50 I Liceum Ogólnokształcące Dębno 31,19 500+

Ranking uwzględnia szkoły, w 
których maturę w maju 2010 r. 
zdawało więcej niż 12 maturzy-
stów. Brano w nim pod uwagę wy-
niki matury pisemnej ze wszyst-
kich przedmiotów obowiązko-
wych oraz wszystkich przedmio-
tów dodatkowych na poziomie 
podstawowym i rozszerzonym. 

Biorąc pod uwagę, że oceniano 
kilka tysięcy szkół średnich myślę, 
że nasz wynik jest wielkim sukce-
sem. Znaleźliśmy się w gronie so-
lidnych firm – komentuje dla DN 
wyniki rankingu Leszek Bece-
la dyrektor ZSO, w skład którego 
obok II LO wchodzi także Gimna-
zjum nr 2. 

Zdaniem Jana Kopycińskie-
go, nauczyciela historii w szko-
łach średnich, a obecnie wła-
ściciela prywatnych placówek 
oświatowych przy ul. Zielonej, 
poza dobrym miejscem w ran-
kingu, to właśnie sklasyfikowanie 
nowogardzkiego liceum wśród 
najlepszych szkół w regionie jest 
największym sukcesem szkoły. 

W pierwszych latach przeprowa-
dzania rankingu brano pod uwa-
gę wyłącznie osiągnięcia szkoły w 
olimpiadach przedmiotowych. Nie 
dokonywano też oceny pracy  szko-
ły ze wszystkimi uczniami, tyl-
ko decydowały wyniki poszczegól-
nych, najlepszych uczniów – mówi 
Kopyciński. Obecnie ranking jako 
główne kryterium uwzględnia wy-
niki z matur, czyli wyniki pracy  
wszystkich uczniów szkoły .Oce-
niając pozycję nowogardzkiej szko-
ły w rankingu trzeba  pamiętać, 

że uczeń który chce się kształcić w 
II LO w Nowogardzie przy rekru-
tacji musi legitymować się wyni-
kiem egzaminu gimnazjalnego na 
poziomie 70 pkt., kiedy w przy-
padku szczecińskich szkół średnich 
próg ten jest często dwa razy wyż-
szy. I tutaj dopiero widać, jak du-
żym sukcesem jest to 20-ste miejsce 
i ile pracy trzeba wykonać, aby po 
trzech latach nauki uczniowie no-
wogardzcy uzyskiwali wyniki ma-
turalne na poziomie zbliżonym do 
najlepszych szkól w regionie - zo-
biektywizowany według jednoli-
tych kryteriów ranking doskonale 
to pokazał - nowogardzka szkoła 
znalazła się w gronie, do którego 
należą też  najlepsze szkoły średnie 
w Szczecinie. 

My jesteśmy jakby w innej lidze 
– potwierdza L. Becela, podkreśla-
jąc, że na wynik w rankingu pra-
cowała cała społeczność szkoły. 
Szkoły, które zajęły czołowe miej-
sca w rankingu to placówki, któ-
re zbierają najlepszych uczniów 
nie tylko ze swojego makroregionu 
jak my, ale z całego województwa, 
a niekiedy nawet kraju. Ja uwa-
żam, że robimy tutaj wszyscy do-
brą robotę. Cieszy mnie, że jest to 
już ugruntowane tradycją. Dzię-
ki temu uczniowie którzy do nas 
przychodzą mają pewien zamysł. 
Chcą w formule dobrej szkoły brać 
udział. 

W ZSO przy ul. Bohaterów 
Warszawy kształci się obecnie 650 
uczniów, z tego 400 w Gimnazjum 
i 250 w Liceum. 

 Marcin Simiński
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Budowa domu po nowogardzku

Plan zabrania czy warunkuje?
Kilka tygodni temu przedstawiliśmy w DN polemikę byłego zastępcy kierownika wydziału Architektury, Budownictwa i Planowania 
Przestrzennego UM w Nowogardzie  p. Marka Antczaka, w której kwestionował on wypowiadane publicznie twierdzenia burmistrza 
Roberta Czapli  o rzekomej niemożności wydawania pozwoleń na budowę w obrębie miejscowości Olchowo. Niemożność ta wynikała 
podobno z faktu konieczności  wykonania sieci kanalizacyjnej połączonej z nowogardzką  ponieważ – zdaniem burmistrza - dopiero 
wtedy będzie możliwe zobowiązywanie się wobec inwestorów do odbioru ścieków. Formalne uzyskanie umowy na odbiór ścieków od 
zarządzającego systemem kanalizacyjnym jest  niezbędne w procedurze wydawania pozwolenia na budowę.

 Sytuacja w zakresie przygo-
towania terenów do zabudo-
wy zarówno mieszkaniowej jak 
i przemysłowej, to jeden z naj-
istotniejszych elementów okre-
ślających perspektywy roz-
wojowe gminy - mówi DN p. 
Marek Antczak - Można jed-
nak odnieść wrażenie, zwłasz-
cza od kilku miesięcy, że nie-
zbędne działania w zakresie 
tzw. uzbrojenia terenów, nie są 
traktowane przez obecne wła-
dze gminy w sposób  wystarcza-
jąco priorytetowy, a  te,  które 
mimo wszystko się podejmuje 
nie przybliżają efektu, ale wręcz 
mogą istotnie opóźnić realizację  
zamiarów inwestorów. 

Czym jest plan zagospoda-
rowania i co z niego wynika?

Gmina Nowogard  ma za-
twierdzone plany zagospoda-
rowania przestrzennego dla 
obrębów 6 i 7 w Nowogardzie 
oraz dla obrębów wiejskich 
Olchowo, Warnkowo, Miet-
no i Wojcieszyn, a rozpoczęto 
dla Kulic i Dlugołęki, ale Bur-
mistrz Czapla zawiesił proce-
durę. Plany te ujmując rzecz w 
skrócie określają szczegółowe 
przeznaczenie poszczególnych 
fragmentów obrębów i stano-
wią dla gminy  zarazem: wyraz 
planowanych kierunków  roz-
woju i sposobu  wykorzystania 
terenów, a także jednocześnie 
stanowią zobowiązanie gmi-
ny do dokonywania, w okresie 
wieloletnim, określonych dzia-
łań inwestycyjnych przygoto-
wujących teren do wykorzysta-
nia zgodnie z zapisami planu. 
Plan więc z założenia stanowi 
ramy,  otwiera możliwości i je 
warunkuje. Jego urzeczywist-
nienie wymaga zharmonizo-
wania zamierzeń inwestorów 
z wysiłkiem inwestycyjnym 
gminy w zakresie tzw.  uzbro-
jenia. W odróżnieniu od tere-
nów objętych planem na ob-
szarach dla których nie jest on 
zatwierdzony, aktywność in-
westycyjna jest określana tyl-
ko za pomocą indywidualnych 
warunków wydawanych po-
szczególnym wnioskodawcom. 

Jednym z przykładów konse-
kwencji wynikających z przyję-
cia planu w stosunku do okre-
su przed planem jest sytuacja 
inwestorów w obrębie Warn-
kowo. Zrealizowane i realizo-
wane tam w ostatnich latach 
budowy były prowadzone na 
podstawie warunków sprzed 
planu, w związku z tym inwe-
storzy otrzymywali zezwole-
nia na odprowadzanie ścieków 
do szamb przydomowych,  nie 
jest to już możliwe po wprowa-
dzeniu planu,  który przewidu-
je tutaj system kanalizacji po-
łączonej z nowogardzką siecią, 
dlatego nie wydaje się od tego 
czasu nowych zezwoleń.

Czy można już dzisiaj budo-
wać w Olchowie?

Wbrew twierdzeniom bur-
mistrza, p. Marek Antczak 
uważa, że można:

Plan zagospodarowania dla 
tego obrębu przewiduje opar-
cie gospodarki ściekowej na 
tzw. kontenerowej oczyszczal-
ni ścieków. Jest to rozwiązanie 
w tym miejscu nie tylko sen-
sowne, ale jedynie praktycznie 
możliwe, choćby ze względu na 
koszty. Koszt takiej oczyszczalni 
to około 400 000 zł. Natomiast 
planowana przez burmistrza 
zmiana planu zagospodarowa-
nia w kierunku objęcia obrębu 
siecią kanalizacyjną nie tylko 
,że proceduralnie będzie koszto-
wał około 100 000 zł, to koszt 
wykonania dokumentacji  i wy-
konania sieci  jest bardzo wyso-
ki – trudno go w tej chwili na-
wet oszacować, ale możemy 
go sobie nieco wyobrazić, gdy 
uświadomimy sobie, że koszt 
zwykłej ścieżki rowerowej wy-
niósł ponad 1,5 miliona. Dzi-
siaj zamiast szukać wykrętów 
i mamić inwestorów wielolet-
nią nierealną wizją poprzedzo-
ną zmianą planu, należy szyb-
ko przystąpić do realizacji za-
pisów w planie i ustalić harmo-
nogram wykonania kontenero-
wej oczyszczalni. Umożliwi to 
wydawanie inwestorom umów 
przyłączeniowych do projekto-
wanych sieci  dotyczących od-

bioru ścieków, natychmiast z 
określeniem zobowiązania do 
ich odbioru na planowaną datę 
oddania do użytku oczyszczal-
ni kontenerowej.   Konsekwen-
cją jest wydanie pozwolenia na 
budowę i rozpoczęcie inwestycji 
już teraz bez zwłoki .    

Antczak twierdzi dalej, że z 
sytuacją podobną mieliśmy w 
tamtym roku do czynienia w 
Słajsinie, gdzie mimo istnieją-
cego zapisu o sposobie odbio-
ru ścieków,  który dzisiaj z po-
wodów techniczno – finanso-
wych jest nie do zrealizowania, 
wydano pozwolenie na budo-
wę sortowni odpadów z okre-
śleniem sposobu odbioru ście-
ków: po wykonaniu oczysz-
czalni kontenerowej. Określo-
no jednocześnie datę wykona-
nia tej oczyszczalni, termin ten 
umożliwiał inwestorowi odpo-
wiednie zaplanowanie harmo-
nogramu swoich inwestycji i 
dawał prawo do uzyskania po-
zwolenia na budowę.

Co z inwestycjami w Warn-
kowie?

W 2010 roku Rada Miej-
ska podjęła uchwałę określa-
jąca harmonogram długoter-
minowy inwestycji infrastruk-
turalnych, niezbędnych do re-
alizacji,  w związku z zapisa-
mi w planie zagospodarowania 
przestrzennego. Wśród tych 
inwestycji jest między inny-
mi wykonanie sieci kanaliza-
cyjnej do Warnkowa. Inwesty-
cja miała być zrealizowana do 

końca 2011 roku. Niestety nie 
udało się wykonać,  nie tylko 
budowy sieci, ale nawet doku-
mentacji technicznej,  tej ostat-
niej z powodu - jak się dowie-
dzieliśmy - nierzetelności wy-
konawcy. Mimo takiego opóź-
nienia w projekcie budżetu na 
rok 2012, nie zarezerwowano 
środków na ten cel.

Tutaj działania burmistrza 
zmierzające do zmiany zapi-
su w planie zamiast nadrobie-
nia zapóźnień w budowie in-
frastruktury przez plan przewi-
dzianej są kolejnym nieporozu-
mieniem - mówi Antczak - Je-
śli dzisiaj plan i uchwała rady z 
2010 roku  zobowiązuje do wy-
konania sieci kanalizacyjnej łą-
czącej z siecią nowogardzką, to 
zmiana planów zmierza chyba 
do umożliwienia wykonywania 
szamb przydomowych? Przypo-
mnę, że  istotna część obszarów, 
przygotowanie i zatwierdzenie 
planów pod zabudowę  w tym  
obrębie, leży na terenach wodo-
nośnych (ujęcia wody dla No-
wogardu-dop. Red). Nie wy-
obrażam sobie, że można się 
tutaj godzić na szamba przydo-
mowe. - kończy Antczak.  

Czy burmistrz wie co robi, a 
może on wie ale radni nie  

Przygotowanie i zatwierdze-
nie planu zagospodarowania 
przestrzennego to żmudna, 
czasochłonna i dość kosztow-
na  operacja. Gmina Nowo-
gard po wielu latach dopraco-
wała się planu na poważnych 

częściach obszarów inwesty-
cyjnych. Uzyskała przez to na-
rzędzie do realizacji wielolet-
nich działań w zakresie uzbro-
jenia i w konsekwencji pla-
nowania kierunków rozwo-
ju i motywowania inwestorów 
do aktywności w założonych 
przez plan i inwestycje gminy 
miejscach. Niestety wygląda 
na to, że dzisiaj sporo tej pracy 
i środków może pójść na przy-
słowiowe marne.

 Wszczynanie dyskusji o 
zmianie planu w sytuacji, gdy 
nie realizuje się wypracowa-
nych przez lata  zatwierdzonych 
ustaleń planistycznych, jest co 
najmniej niepoważne - uwa-
ża Antczak - oczywiście żaden 
plan nie jest idealny, ponadto 
niekiedy zmieniają się w czasie 
różne uwarunkowania –tak jak 
w przypadku Słajsina-  można 
więc zmieniać w razie potrzeby 
niektóre zapisy, ale próba rewi-
zji w tym kształcie z jaką mamy 
do czynienia obecnie jest za-
równo przedwczesna, jak i nie 
uzasadniona merytorycznie. 
Nie rozumiem czemu mają słu-
żyć te kosztowne pod każdym 
względem  i kiepskie pomysły.- 
kończy Antczak   

W całej tej sprawie niepokój 
musi budzić także brak dysku-
sji podczas przygotowywania 
budżetu na rok 2012,  o sposo-
bie i zabezpieczeniu przywoły-
wanej przez nas uchwały Rady 
Miejskiej z marca 2010 okre-
ślającej - przypomnijmy har-
monogram realizacji inwesty-
cji infrastrukturalnych. War-
to, aby radni upomnieli się o 
przyszłość gminy i jej rozwój 
nawet, gdy dla burmistrza ta 
przyszłość wyraża się jak na  
razie  bardziej w inwestycjach 
efektownych (światła na urzę-
dzie,  wiatrak na jedną lampę, 
skatepark w wodzie), niż efek-
tywnych (infrastruktura prze-
widziana w planie). Oczywi-
ście mamy na myśli nie tylko,  
radnych opozycji.        

Redakcja 

Na razie to koniec rozwoju - na zdjęciu nowe budynki w Warnkowie
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Wszystkim tym, 
którzy uczestniczyli  
w ostatniej drodze 

pogrzebowej 

śp. Janusza 
Skowrona
wyrazy wdzięczności 

składa 
rodzina

POdZIękOWaNIa

Bałagan komunikacyjny na węźle Nowogard Wschód 

Policja zareagowała na artykuł w DN
W poprzednim wydaniu DN opisaliśmy bałagan komunikacyjny jaki panuje na węźle Nowogard Wschód, znajdującym się w Wojcie-
szynie. Po naszej interwencji sprawą zajęła się nowogardzka policja. 

Przypomnijmy, że od mo-
mentu uruchomienia ruchu 
na obwodnicy na dwóch jej 
jezdniach otrzymaliśmy wie-
le sygnałów od naszych Czy-
telników na temat nie tylko 
rozwiązań architektonicznych 
nowych dróg, ale także same-
go oznaczenia. Jak wynika-
ło z relacji mieszkańców Woj-
cieszyna, kierowcy z powodu 
mylącego i nieprecyzyjnego 
oznaczenia zarówno piono-
wego, jak i poziomego, błądzą 
po okolicy. Kilku z nich wylą-
dowało w przysłowiowym ro-
wie, a jeden z kierowców tira 
utknął w szczerym polu i do 
rana zmuszony był czekać na 
pomoc w wydobyciu ciężarów-
ki, której udzielili mu pobliscy 
mieszkańcy. 

Sprawą zainteresowała się 
nowogardzka policja. Wczoraj, 
wspólnie z zastępcą komen-
danta komisariatu Policji w 
Nowogardzie podinsp. Mariu-
szem Nowakiem oraz asp. To-
maszem Prochowskim, redak-
cja DN raz jeszcze udała się na 
miejsce, aby raz jeszcze ocenić 

stanu oznakowania i bezpie-
czeństwa na tym odcinku ob-
wodnicy. Niestety, od naszej 
publikacji nic się nie zmieni-
ło. Na miejscu znów co chwila 
spotykaliśmy zabłąkanych kie-
rowców. 

Po krótkiej przejażdżce obaj 
funkcjonariusze zgodzili się z 
argumentami redakcji i oko-
licznych mieszkańców, wska-
zując na szereg uchybień w 
oznakowaniu drogi. 

Była także pierwsza reakcja 
policji. W naszej obecności za-
stępca komendanta  telefonicz-
nie zobowiązał kierownika bu-
dowy do poprawy oznakowa-
nia przy zjeździe na obwodni-
cę od strony Nowogardu. Cho-
dzi o zamalowanie linii ciągłej, 
która mimo tablicy ustanowio-
nej kilka metrów wcześniej, in-
formującej m.in. o możliwości 
skrętu w lewo i zjazdu na ob-
wodnicę, zmusza kierowców 
do łamania przepisów. 

Dla mnie to skrzyżowanie jest 
oddane do użytku niezgodnie z 
projektem. Kierownik zapew-
nił, że jeszcze dzisiaj to oznako-

wanie zostanie przemalowane. 
Prosiłem, żeby dodatkowo usta-
wić w tym miejscu lampy bły-
skowe, które zwrócą uwagę kie-
rowców na ten skręt – mówił na 
miejscu M. Nowak. 

Tego dnia policja postano-
wiła nie karać kierownika bu-
dowy za złe oznaczenie drogi 
mandatem.  Podinsp. Nowak 
zapewnił jednak, że policja bę-
dzie monitorować stale sytu-
ację na tym odcinku drogi. Po-
nadto, zdaniem policji w kilku 
miejscach należałoby zmienić 
organizację ruchu, głównie je-
śli chodzi o ustawienie znaków 
informujących o pierwszeń-
stwie przejazdu. Trzeba przy-
znać, że reakcja Policji na za-
istniałe utrudnienia i zagroże-
nia była szybka i sprawna . Na-
tomiast miejscowy gospodarz, 
czyli władza gminna , co już się 
staje regułą gdy chodzi o ob-
wodnicę,  jest nieustannie 

bezkrytycznie zadowolona i 
na ogół nic nie widzi. 

Redakcja DN będzie infor-
mować o sprawie na bieżąco.

Red. 

Wspólnie z policją redakcja DN udaje się w kierunku Wojcieszyna, by 
sprawdzić stan oznakowania na węźle Nowogard – Wschód. 

Nie trzeba było długo czekać na zagubionych kierowców.  Podinsp. Ma-
riusz Nowak informuje ich, jak zawrócić i zjechać na obwodnicę. 

Ciężarówka zamiast na obwodnicy znalazła się w samym środku Woj-
cieszyna. 

Sygnały Czytelników 
Obiecał... jak zwykle przed wyborami

 Zwracamy się z prośbą do waszej redakcji o zajęcie się tematem drogi do garaży przy ulicy 15 
lutego.  My właściciele - użytkownicy garaży przy ulicy 15 lutego, jesteśmy załamani stanem drogi, 
którą musimy, staramy się pokonywać codziennie.

Droga prowadząca do garaży jest w stanie tragicznym, wołającym o pomstę do nieba. Dziura 
pogania dziurę, którą staramy się codziennie pokonywać. Zaznaczam staramy się, ponieważ jest 
to bardzo trudne, gdyż nie ma gładkiej powierzchni drogi  na której nie byłoby ogromnej dziury. 
Nie jedno krotnie wyręczaliśmy miasto zasypując ogromne dziury, ale jest to syzyfowa praca, gdyż 
starcza to na krótki okres czasu. Co roku płacimy podatki do miasta za użytkowanie działki, a te-
ren należy do gminy jak i droga.

Przed wyborami do rady gminy, radny z tego rejonu 
Czesław Kozieł obiecywał publicznie mieszkańcom 
ulicy 15 lutego i właścicielom garaży, że jeśli dostanie 
się do rady miejskiej postara się zrobić tą tragiczną 
drogę, ale jak pokazuje czas, radny jest raczej tzw.:,, 
radnym bezradnym ”, a burmistrz Czapla dba o inte-
resy innych bardziej wpływowych ludzi w mieście, re-
montując za publiczne pieniądze, po cichu, drogę do 
firmy REM, która jest de facto firmą widmo, w której 
się nic nie dzieje. Wydaje nam się, że pretekstem, aby 
wybudować drogę do REM-u było raczej wybudowa-
nie drogi dla Toyoty Nowogard. 

Cóż, widocznie burmistrz jest w bliskich kontak-
tach z władzami firmy przy drodze do REM-u, a jego 
ekipa rządząca zapomina o zwykłych podatnikach 
tego miasta.

Tylko, po co obiecywać ludziom przed wyborami, że 

czegoś się dokona, jak nie jest 
się konsekwentnym w swoich 
obietnicach. Za 4 lata będzie 
znowu obiecywać się nam, 
a zasiadając w radzie mia-
sta zapomina się o wszystkich 
swoich zapewnieniach wybor-
ców.

Na dowód załączamy kilka 
zdjęć pokazujących drogę do 
garaży na ul. 15 Lutego.

Pozdrawiamy



Nr 4 (2037)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

6

www.dzienniknowogardzki.pl

Słowo Boże na Niedzielę:

ParaFIa PW. WNIeBOWZIęCIa NmP: msza św. w niedzielę: Nowogard: 7:00, 9:30, 11:00, 12:30, 18:00 (w lipcu 
i sierpniu o 19:00) Karsk: 9:00; Olchowo: 11:00; Wojcieszyn: 12:00; Dąbrowa: 10:00.  msza św. w tygodniu (od pn 
do pt): 7:00, 18:00 (w lipcu i sierpniu o 19:00)    msza św. w sobotę: 9:00, 18:00 (w lipcu i sierpniu o 19:00).    www.
wnmp.info
ParaFIa PW. ŚW. raFała kalINOWSkIeGO: msza św. w niedziele: . 7.30 , 9.00; 11.00, 12.30 i 18.00 (w lipcu 
i sierpniu o 19:00) Kulice: 9:00; Jarchlino: 10:00; Sąpolnica: 10:00.   msza św. w tygodniu: 7:00, 18:00 (w lipcu i 
sierpniu o 19:00).   www.rafalkalinowski.republika.pl
ParaFIa PW. mB FaTImSkIej: msze św. w niedzielę: 9.00 i 12.00. Lestkowo: 10.30; Miętno: 13.00.  msza św. w 
tygodniu z wyjątkiem poniedziałku:17.00, w sobotę o godzinie 12.00.    www.mbf-now.firmeo.biz 

Informacje Parafialne
   Vox    Ecclesiae...

 W tych dniach odeszli do Wieczności 
Jan Nowak ,  lat:59, zmarł: 10.01.2012r, pogrzeb: 14.01.2012r,
pogrzeb odbędzie się na cmentarzu w  Żabowie

Informacje przekazał zarządca cmentarza s. Furmańczyk 

w parafii pw. WNmP:
13.01. (Pt.): ul. Osiedlowa 1, 2, 3, 4 (1 – 10), 3 Maja 11 – 30, 31 a, b, c, d, e, f, g, 

Dworcowa, Rzeszowskiego, Bat. Chłopskich, Pocztowa, Fabryczna.
14.01. (So.): ul. Osiedlowa 4 (11 – 20), Zielona 2 – 7, Kilińskiego, Olchowo 

wieś, Dąbrowa.
15.01. (N.): ul. Zielona 8 i 9, Waryńskiego
16.01. (Pn.): ul. Zielona 10, Kazimierza Wielkiego, 3 Maja 31 h, 32 – 55
17.01. (Wt.): dodatkowa

w parafii pw. św. rafała kalinowskiego
Piątek: ul. 15 Lutego 15A, B, C i ul. Żeromskiego od 1 do 3 
Sobota: Kulice i Sąpolnica od godz. 10.00 
Kolędę rozpoczynamy o godz. 16.00 a kończymy o godz. ok. 21.00

w parafii pw. matki Boskiej Fatimskiej
Piątek od godz. 16.00 przy ul. Bema nr 34 i 35, i domy nr 25a i 25b. 
Sobota od godz. 10.00 w Miętnie. 
Niedziela od godz. 16.00 przy ulicy Bema nr 31, 32 i 33. 

w parafii pw. Chrystusa króla w Sikorkach
13.01. - (piątek) WOŁOWIEC od godz. 14.00. 
14.01. - (sobota) GRABIN od godz. 11.00.  
15.01. - (niedziela) ZAKŁODZIE i PIASKI od godz. 15.30.

Program kolęd:

Z Ewangelii wg św. Jana (J 1,35-42):
Jan stał z dwoma swoimi uczniami i gdy zobaczył przechodzącego Jezusa, 

rzekł: Oto Baranek Boży. Dwaj uczniowie usłyszeli, jak mówił, i poszli za Je-
zusem. Jezus zaś odwróciwszy się i ujrzawszy, że oni idą za Nim, rzekł do nich: 
Czego szukacie? Oni powiedzieli do Niego: Rabbi! - to znaczy: Nauczycielu - 
gdzie mieszkasz? Odpowiedział im: Chodźcie, a zobaczycie. Poszli więc i zoba-
czyli, gdzie mieszka, i tego dnia pozostali u Niego. Było to około godziny dzie-
siątej. Jednym z dwóch, którzy to usłyszeli od Jana i poszli za Nim, był Andrzej, 
brat Szymona Piotra. Ten spotkał najpierw swego brata i rzekł do niego: Zna-
leźliśmy Mesjasza - to znaczy: Chrystusa. I przyprowadził go do Jezusa. A Jezus 
wejrzawszy na niego rzekł: Ty jesteś Szymon, syn Jana, ty będziesz nazywał się 
Kefas - to znaczy: Piotr.

Rozpoczął się okres zwykły w Kościele. Mimo, że nazywany zwykłym, to w ja-
kiś sposób jest niezwykły. Wszystko zależy od naszego spojrzenia. Ewangelie z 
tego okresu liturgicznego opowiadać nam będę o trzyletniej działalności Chry-
stusa, kiedy głosił Dobrą Nowinę i dokonywał cudów. Właśnie dlatego ten czas 
jest niezwykły. Podobnie jest w naszym życiu. Najwięcej dni jest powszednich, 
monotonnych, niczym nie wyróżniających się od pozostałych. Każdy z tych dni 
jest taki sam: poranne wstawanie, praca, szkoła lub inne zajęcia, w między czasie 
jakieś spotkania, posiłki i już właściwie nadchodzi wieczór i pora snu. I tak w kół-
ko. Zwyczajny czas. Jednak to z niego składa się nasze życie. I to nasza codzien-
ność może być czasem niezwykłym. Zależy to od naszego punktu spojrzenia. Tak 
jak w czasach Chrystusa – dla jednych był on zwyczajnym człowiekiem (a czasem 
nawet wrogiem panującej tradycji żydowskiej), a dla innych Kimś niezwykłym. 
Wszystko zależało od wiary i wnętrza człowieka spotykającego się z Chrystusem. 
A także od tych osób, które były Jego świadkami i przekazywały innym swoje do-
świadczenie spotkania z niezwykłą Osobą.

Właśnie o takich pierwszych spotkaniach z Bogiem mówi niedzielny fragment 
Ewangelii. Są to początki działalności Chrystusa. Wtedy był On praktycznie nie 
znany. Dla wielu Jezus był zwyczajnym sąsiadem, synem cieśli, pochodzącym z 
ubogiej rodziny. Wtedy nikt jeszcze z Jezusem nie chodził, nie było tłumów wokół 
Niego i różnych niezwykłych pogłosek na Jego temat. Było zupełnie zwyczajnie. 
Jednak niektórzy już wiedzieli, że ten czas w jakim im przyszło żyć jest niezwykły. 
Wiedzieli, że pośród nich jest postać, która nie jest zwyczajna.

Jan Chrzciciel całe życie poświęcił na to, aby ogłosić i przygotować ludzi na spo-
tkanie z Chrystusem. Wiedział, że ma przyjść po nim oczekiwany przez wszyst-
kich Wybawiciel i Mesjasz. I kiedy Go spotkał nad Jordanem wiedział, że to wła-
śnie On. Stała się wtedy rzecz niezwykła. Mimo że miał wielu swoich uczniów, 
którzy słuchali go i chodzili za nim, to wskazał im Kogoś zupełnie innego, za Kim 
mają podążać. A ci, którzy poszli za Jezusem zapytali Go także o prostą rzecz: 
gdzie mieszka? I od razu powiadomili swoich krewnych i znajomych o odnale-
zieniu Chrystusa.

Tak naprawdę nic niezwykłego nie ma w tym fragmencie Ewangelii. Jezus nie 
nawrócił jakiegoś wielkiego grzesznika, nie dokonał cudu uzdrowienia, nie wy-
rzucił złego ducha z tych, którzy poszli za Nim. Może nawet nas nudzić to opo-
wiadanie spotkania pierwszych uczniów z Jezusem Chrystusem. Dla nich jednak 
nie było to zwyczajne wydarzenie. Na pewno nie raz wspominali tę sytuację, kie-
dy po raz pierwszy Go spotkali i z Nim rozmawiali. Bo wtedy rozpoczęło się dla 
nich coś niezwykłego i niepowtarzalnego. Wszystko zależy od punktu spojrzenia.

Pytanie skierowane do nas brzmi: czy jest coś niezwykłego w spotkaniu Boga 
ze mną? Czy w ogóle Go spotkałem? I czy wiara w Niego każdego dnia jest czymś 
niezwykłym? Bo nasze życie upływa. Czasem mamy wrażenie, że bardzo szybko. 
I wiele dni, które są dla nas teraz monotonne i szare chcielibyśmy, aby upłynęły 
szybko. Ale kiedy przyjdzie nam odejść z tego świata, to żałować będziemy każ-
dej chwili naszego życia. I zobaczymy, że nie było momentu bez znaczenia i bez 
sensu. Warto żyć pełnią życia już teraz i nie marnować czasu na narzekanie. Nie 
czekaj na lepsze jutro, ale spraw, aby Twoje dziś było niezwykłe.

ks. Piotr Buda

Statystyka w parafii  
pw. św. rafała kalinowskiego 

Sakrament chrztu przyjęło 61 dzieci, w tym 13 dzieci pochodziło z małżeństw 
sakramentalnych. 

Do pierwszej Komunii Świętej przystąpiło łącznie 66 dzieci. 
Sakrament Bierzmowanie otrzymały 53 osoby. 
Pobłogosławiono 18 nowych związków małżeńskich. 
Odeszło do Pana 46 parafian, 25 z nich przyjęło sakramenty przed śmiercią.

 Inf. ks. Kazimierz Łukjaniuk 
opr. MS
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Z powodu śmierci
śp. Władysławy Gałęskiej

wyrazy głębokiego współczucia
koledze Arturowi Gałęskiemu

i rodzinie zmarłej
składa 

Kazimierz Ziemba
Zarząd Miejsko-Gminny  

i Klub Radnych PSL w Nowogardzie

Zaduma 
nad sensem 

życia

Biblioteka poleca

„Ludzie na walizkach. Nowe 
historie. – Szymon Hołownia, 
Kraków 2011, wydawnictwo 
Znak. To zbiór dwudziestu wy-
wiadów z ludźmi, którzy do-
świadczyli w życiu dużo, bardzo 
dużo. Niektórzy stracili wszyst-
ko co było dla nich najcenniej-
sze, śmierć zabrała im córkę, 
syna, ukochaną osobę. Roz-
mówcami Szymona Hołowni są 
również ci, którzy cierpienia i 
bólu doświadczają na co dzień, 
zmagając się z nieuleczalną cho-
robą – nowotwór, pęcherzy-
ca, polio. Są również wywiady z 
osobami, które każdego dnia za-
wodowo zmagają się z ludzkim 
bólem, są to lekarze, pielęgniar-
ki, wolontariusze, księża. Po raz 
kolejny Szymon Hołownia udo-
wodnił, że jest dziennikarzem 
doskonałym, znającym ludzką 
psychikę i wrażliwym na cudze 
nieszczęście. Umiejętnie zadając 
pytania naprowadza rozmów-
ców na właściwe tory, dając im 
możliwość trafniejszej odpowie-
dzi. Podpowiada, ale nie poucza, 
pyta, dyskutuje, przeżywa hi-
storię razem z rozmówcą. Uda-
ło mu się stworzyć przenikliwe 
studium cierpienia.

Wszyscy jego goście odpowia-
dają na trudne pytania: o sens 

ludzkiego życia, o etykę, o na-
dzieję. Czy warto gonić za rze-
czami czasem nieistotnymi. Co 
tak naprawdę w naszym krót-
kim życiu zasługuje na uwagę? 
Właściwie to nigdy nie mamy 
czasu na myślenie o cierpieniu 
i umieraniu. Ci ludzie odpowia-
dając na trafnie stawiane pyta-
nia, są pełni pokory i optymi-
zmu, pogodzeni z własnym lo-
sem, nie winiący nikogo za to co 
się dzieje w ich  życiu. Tę książ-
kę trzeba przeczytać, chociażby 
po to, aby uświadomić sobie jak 
kruche i ulotne jest to nasze ży-
cie i może właściwie dlatego na-
leży cieszyć się każdym dniem 
bez względu na różne przeciw-
ności losu i …pogodę.

Dyrektor Biblioteki
Zofia Pilarz

Miejska Biblioteka Publiczna
im. Stefana Żeromskiego w Nowogardzie

zaprasza
aktywnych seniorów na kolejne spotkanie z cyklu

„Spotkajmy się w Bibliotece”
17 stycznia br. /wtorek/ godz. 1630

w programie:
- rozmowa z Panią Franciszką KOBYLIŃSKĄ  

– przewodniczącą nowogardzkiego koła Związku Sybiraków  
o tragicznych losach Polaków zesłanych na Syberię.

kONdOleNCje

Czapla do antczaka 
W związku z tekstem, który został opublikowany w „Dzienniku Nowogardzkim” nr 94 z 9 grudnia 

br. przez Marcina Simińskiego zatytułowanym „Gmina zmuszona do ugody” jako burmistrz miasta 
czuję się w obowiązku poinformować społeczność Nowogardu, iż tekst po pierwsze zawiera tendencyj-
ny tytuł, po drugie wiele nieprawdziwych informacji.

Prawdą jest, że ugodą zakończyło się postępowanie z powództwa Marka Antczaka i na mocy tej 
ugody otrzyma on kwotę około 8000 zł brutto tj. około 6000 zł netto. 

Nieprawdą jest natomiast, że to Gmina została zmuszona do ugody. Gdyby autor zadał sobie trud 
zapoznania się z przebiegiem rozprawy, to z łatwością dostrzegł by, że ugoda była inicjatywą Sądu i to 
Sąd nakłonił Marka Antczaka do ugody, a nie Gmina została do niej zmuszona.

Sąd nakłaniając Marka Antczaka do ugody, dał jasno do zrozumienia, iż nie może on liczyć na 
przywrócenie go do pracy w Urzędzie. Sąd nie zajmował się kwestią zgodności z prawem dokonanego 
wypowiedzenia stosunku pracy, Markowi Antczakowi. Przekłamaniem są zatem twierdzenia Marci-
na Simińskiego, że w związku z rozwiązaniem umowy o pracę z Markiem Antczakiem wystąpiły ja-
kiekolwiek nieprawidłowości. Marek Antczak początkowo zażądał kwoty ponad 16.000,00 zł brutto. 
Występując w imieniu Gminy mając na względzie długoletni okres pracy Marka Antczaka oraz fakt, 
że aktualnie pozostaje on bez pracy, wyraziłem zgodę na zawarcie ugody, choć jeden z pełnomocni-
ków Gminy był temu przeciwny.

Kierowałem się przy tym interesem przede wszystkim pracownika, ale także Gminy dla której Pan 
Marek Antczak pracował i poświęcił znaczną część swego życia zawodowego. 

Uznaję, że takie moje postępowanie było zgodne z podstawowymi zadaniami, jakie mają do wypeł-
nienia samorządy terytorialne tj. służba dla społeczności Miasta i Gminy, a nie walka z ludźmi. Na 
marginesie tej uwagi wskazuję, że z inicjatywy pełnomocnika Gminy (zewnętrznego) i mojej doszło 
do zmodyfikowania w interesie Marka Antczaka przez Sąd, gotowej już ugody sądowej, tak aby Ma-
rek Antczak nie musiał być obciążany dodatkowymi kosztami sądowymi w kwocie około 600 zł. Wy-
rażając zadowolenie z faktu, iż Dziennik Nowogardzki śledzi na bieżąco życie Gminy pozwalam sobie 
zauważyć, że byłoby dobrze, ażeby w ramach tego, prezentowane na bieżąco relacje z postępowań są-
dowych cechowały się choć w podstawowym zakresie znajomością sprawy i jej przebiegu, a teksty mia-
ły by charakter rzetelnego i choćby w niewielkim stopniu profesjonalnego dziennikarstwa sądowego.

Robert Czapla
Burmistrz Nowogardu 

antczak do Czapli
W związku z tekstem, który został opublikowany na stronie internetowej miasta Nowogard (tekst 

powyżej) w dniu 16.12.2011 r. przez Roberta Czaplę czuję się w obowiązku poinformować społecz-
ność Nowogardu, iż tekst po pierwsze zawiera wiele nieprawdziwych informacji po drugie Pan Bur-
mistrz Robert Czapla publikując go narusza prawo.

Prawda jest, że ugoda była inicjatywą Sądu (sąd ma wręcz taki obowiązek) oraz prawdą jest to, że 
to Sąd nakłonił mnie do ugody. Nieprawdą jest to Sąd nakłaniając Marka Antczaka do ugody, dał ja-
sno do zrozumienia, iż nie może on liczyć na przywrócenie go do pracy w Urzędzie. Sąd po przesłu-
chaniu i wyjaśnieniach Pana Czapli stwierdził, że przywrócenie mnie do pracy jest bezsensowe, po-
nieważ Pan Czapla pod pretekstem reorganizacji zwolnił mnie bezprawnie. Nastawienie jego do mnie 
wskazuje, że po przywróceniu mnie do pracy zostanę ponownie zwolniony. Pan Czapla i jego adwo-
kaci po lekcji jaką dostali zrobią to tym razem skutecznie. W związku z powyższym Sąd nie widział 
sensu mojego powrotu do pracy i ja w pełni się z tym zgadzam, potwierdzając to zresztą w Sądzie. 
Oświadczyłem w Sądzie, że po powrocie do pracy pierwszym moim krokiem było by wypowiedzenie 
umowy o pracę.

Nie prawda jest twierdzenie Burmistrza, że przy zwolnieniu mnie z pracy wszystko było zgodnie z 
prawem. Ugoda jednoznacznie wskazuje, że Burmistrz (podatnicy) ma zapłacić mi odszkodowanie za 
niezgodne z prawem zwolnienie a ja w zamian za to odstępuję od dalszych roszczeń.

Publikując swój tekst Pan Burmistrz Czapla popełnił przestępstwo łamiąc zapisy ustaw:
•   z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej
•   z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
•   z dnia 23 kwietnia 1964 r. KODEKS CYWILNY
Sprostowanie zostało wysłane również do Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, ale Pan Burmistrz 

Robert Czapla oczywiście go nie opublikował na stronie internetowej miasta. Rozumiem prawo Bur-
mistrza do braku obiektywizmu i stronniczości.

z poważaniem Marek Antczak

Od redakcji: Pismo burmistrza Robert Czapli otrzymaliśmy w połowie grudnia zaraz po publi-
kacji naszej relacji z rozstrzygnięcia spory sądowego pomiędzy gminą a panem Markiem Antcza-
kiem. Powyższą polemikę publikujemy z opóźnieniem ponieważ pan Antaczak dostarczył swoje 
stanowisko dopiero w tym tygodniu.

@    Ludzie listy piszą  @ 
jeden wyrok, dwie opinie 
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Program ferii zimowych 2012

Ndk (zajęcia płatne  - cennik  s. 11)

DATA GODZINA TEMAT ZAJĘĆ
I GRUPA

TEMAT ZAJĘĆ
II GRUPA

16.01

10.00-11.15
11.30-13.00
13.00-13.30
13.30-15.00

 Zajęcia teatralne, słowem, 
gestem, mimiką
Zabawa w Cyrk
OBIAD
Świat Bajek

 Zabawa w Cyrk 
Teatr
OBIAD
Świat Bajek

17.01

10.00-11.15
11.30-13.00
13.00-13.30
13.30-15.00

Aerobik dla dzieci- zajęcia 
rytmiczno-ruchowe
Plastyka-Krajobraz Zimy
OBIAD
Ceramika-Zabawa z Gliną - 
lepienie naczyń

Teatr
Ceramika
OBIAD
Plastyka-
Krajobraz Zimy

18.01

10.00-11.30
11.45-13.00
13.00-13.30
13.30-15.00

Ceramika
Rytmika
OBIAD
Tańce w Kręgu

Bawmy się 
ruchem i rytmem
Ceramika
OBIAD
Tańce w Kręgu

19.01

10.00-11.30
11.30-13.00
13.00-13.30
13.30-15.00

Zajęcia ekologiczne
Plastyka – Laurki 
OBIAD
SPACER

plastyka-Laurki 
Zajęcia 
ekologiczne
OBIAD
SPACER

20.01

10.00-11.30
11.30-13.00
13.00-13.30
13.30-15.00

Robienie biżuterii
Zabawa w Cyrk
OBIAD
Bal przebierańców

Zabawa w Cyrk
Robienie 
biżuterii
OBIAD
bal 
przebierańców

SZkOłY 
GODZINA      rOdZaj ZajęĆ MIEJSCE
16 stycznia 2012 r. 
09.00 – 10.00 Zajęcia plastyczno – techniczne – malowanie farbami rodzinnego portretu SP nr 4
09.00 – 11.00 Zajęcia terenowe SP nr 2 
09.30 – 11.30 Konkurs czytelniczy SP nr 2
10.00 – 11.00 Projekcja bajki pt.”Jak wytresować smoka?” SP nr 4
11.00 – 13.00 Zajęcia przyrodnicze SP nr 2
11.00 – 13.00  Zajęcia terenowe SP nr 2
10.0 – 11.00 Zabawy ruchowe przy muzyce SP nr 4
09.00 – 11.30 Dzień językowy – warsztaty językowe z języka angielskiego SP w Błotnie
09.30 – 12.30 Dzień edukacji filmowej SP w Wierzbięcinie 
09.00 – 12.00 Zajęcia artystyczne i plastyczne oraz gry i zabawy sportowe SP w Żabowie
17 stycznia 2012 r.
09.00 – 11.00 Zajęcia językowe – język angielski SP nr 2
10.00 – 12.00 Matematyka z komputerem dla klas VI SP nr 2

Zabawy integrujące dla dzieci SP nr 3

09.00 – 10.00
Zajęcia plastyczno – techniczne – rysowanie pastelami prac pt.”Moja 
miejscowość, moje osiedle, moja droga do szkoły, mój dom”

SP nr 4

10.00 – 11.00 Wspólne czytanie legend o naszej okolicy SP nr 4
11.00 – 12.00 Zawody sportowe SP nr 4

09.00 – 11.30
Dzień matematyczny - „Z matematyką za pan brat” - gry i zabawy 
logiczne, rozwiązywanie łamigłówek matematycznych

SP w Błotnie

09.30 – 12.30 Zajęcia plastyczne i chór SP w Wierzbięcinie 
09.00 – 12.00 Zajęcia artystyczne, plastyczne i opiekuńcze SP w Żabowie
18 stycznia 2012 r.
10.00 – 12.00 Zajęcia sportowe – piłka nożna SP nr 2

Zabawy integrujące dla dzieci oraz zajęcia Ligi Ochrony Przyrody SP nr 3  

09.00 – 10.00
Zajęcia plastyczno – techniczne – wykonywanie wazoników z zużytych 
szklanych butelek ozdabianych według inwencji dziecka

SP nr 4  

10.00 – 11.00 Projekcja bajki pt.” Zaplatani” SP nr 4  
11.00 – 12.00 Zabawy na świeżym powietrzu SP nr 4  
09.00 – 11.30 Dzień plastyczny – zajęcia plastyczno - techniczne SP w Błotnie
09.30 – 12.30 Gry i zabawy świetlicowe SP w Wierzbięcinie 
09.00 – 12.00 Gry językowe i zajęcia komputerowe SP w Żabowie
19 stycznia 2012 r.
10.00 – 12.00 Zajęcia sportowe -  piłka koszykowa SP nr 2  
09.00 – 10.00 Zajęcia plastyczno – techniczne – rysowanie martwej natury SP nr 4  
10.00 – 11.00 Wspólne czytanie ulubionych bajek dzieci SP nr 4  
11.00 – 12.00 Tworzenie budowli z klocków SP nr 4  

09.00 – 11.30
Dzień ekologiczno – przyrodniczy – warsztaty ekologiczne, praca z mapą 
tradycyjną i elektroniczną

SP w Błotnie

09.30 – 12.30 Najpiękniejsze baśnie polskie oraz ich odpowiedniki z innych bajek SP w Wierzbięcinie 
09.00 – 12.00 Wycieczka do lasu SP w Żabowie
20 stycznia 2012 r. 
09.00 – 10.00 Zajęcia plastyczno – techniczne – malowanie melodii SP nr 4  

10.00 – 11.00
Zajęcia muzyczne – gra na różnych instrumentach, próba ułożenia 
wspólnej melodii

SP nr 4  

11.00 – 12.00
Posumowanie całego tygodnia zajęć z dziećmi, rozmowa na temat 
bezpiecznych ferii. Przyjęcie pożegnalne

SP nr 4  

09.30 – 12.30 Zajęcia informatyczne SP w Wierzbięcinie 
09.00 – 12.00 Zajęcia komputerowe oraz budowanie modeli figur przestrzennych SP w Żabowie
23 stycznia 2012 r. 
10.00 – 12.00 Zajęcia w czytelni multimedialnej SP nr 2  
10.00 – 12.00 Zajęcia plastyczne dla klas IV - VI SP nr 2  
10.00 – 12.00 Zajęcia czytelnicze w bibliotece SP nr 2  
24 stycznia 2012 r. 
10.00 – 12.00 Zajęcia językowe klas IV - VI SP nr 2  
10.00 – 12.00 Matematyka z komputerem SP nr 2  
10.00 – 12.00 Zajęcia sportowe - unihokej SP nr 2  
10.00 – 12.00 Gry i zabawy interaktywne SP nr 2  
10.00 – 12.00 Origami matematyczne dla klas IV - VI SP nr 2  
10.00 – 12.00 Zabawy z chusta Klanza SP nr 2  
10.00 – 12.00 Zajęcia komputerowe „ Ortografia na wesoło” SP nr 2  

Wycieczka rekreacyjno – sportowa do Tropical Islands w Berlinie SP nr 3  
26 stycznia 2012 r.
10.00 – 12.00 Zajęcia plastyczne klas III SP nr 2  
10.00 – 12.00 Zajęcia  sportowe – piłka siatkowa SP nr 2  
10.00 – 12.00 Wyklejanka z papieru – bohaterowie bajek SP nr 2  

Ponadto przez całe ferie zimowe w Szkole Podstawowej w Wierzbięcinie odbywać się 
będą zajęcia z tenisa stołowego w godzinach 10.00 – 13.00 oraz 15.00 – 18.00

BIBlIOTeka
Zajęcia są bezpłatne, trwają od godz. 1100 do 1500

I TYDZIEń
16.I – 1.Dobre maniery czyli w lekkim tonie o bon tonie – skąd 

się biorą dobre maniery – zajęcia z książką J. Krzyżanek „Dobre 
maniery”; 2. Ciekawe zadania do głowy łamania ; 3.Wesoła gą-
sienica.

17.I – 1.Szanowny Pan Orzeł – „Legenda o Lechu, Czechu i 
Rusie” – wspólne wykonywanie plakatów ; 2. Krzyżówkowy za-
wrót głowy, podczas którego wyłonimy mistrza bystrego umy-
słu.

18.I – Konkurs plastyczny – „Kotki i zwrotki” ; 2. Co zrobić by 
spełnić własne marzenia? – rozważania o książce Mario Vargasa 
Llosa – „Fonsito i księżyc”; 

3. Ćwiczenia z myślenia.
19.I – 1.Podsumowanie konkursu plastycznego ; 2. Bajka fil-

mowa dla dzieci oraz film przygodowy dla nastolatków ; 3. „Pa-
miętnik Blumki” – kim był Janusz Korczak ? – zajęcia czytelni-
cze.

20.I – 1. Niech żyją Babcie i Dziadkowie! – wiersze i opowia-
danie pt. „Co” Kate Blum – upominki : koszyk z kwiatami dla 
Babci, zakładka dla Dziadka ; 3. Czy pamiętasz baśń „O rybaku i 
złotej rybce” – zajęcia plastyczne inspirowane baśnią.

II TYDZIEń
23.I - 1. Garść radości i szczypta złości – zabawne ćwiczenia z 

uczuciami ; 2. Kto napisał bajkę o Jasiu i Małgosi ? – poznajemy 
jej różne wersje ; 3. Rysowane wierszyki i zagadki.

24.I – 1. O tym jak bajki mogą pomagać – zajęcia z książ-
ką Elizy Piotrowskiej „Żółte kółka. Mam na imię INNa” ; 2. Ale 
draka rysuję zwierzaka – zabawy manualne.

25.I – 1. Konkurs plastyczny – „Zielony i Nikt” ; 2. Zajęcia z 
książką Barbary Gawryluk „Mali Bohaterowie” – m.in. O Prze-
mku. Który ratował tonącego chłopca ; 3. Świat zagadek.

26.I – 1. Podsumowanie konkursu plastycznego ; 2. Bajka fil-
mowa dla dzieci oraz film fantastyczny dla nastolatków ; 3. Czy 
fajnie być niewidzialnym – na podstawie książki „Niewidzialny 
Tonino” – G. Rodariego.

27. I – 1. Podsumowanie roku czytelniczego 2011 – nagrody 
dla najaktywniejszych ; 2. Jesteśmy w cukierni – zajęcia na pod-
stawie książki „Cukiernia pod Pierożkiem z wiśniami”. 3. Na za-
kończenie ferii rekordowy wąż.



Nr 4 (2037)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

10

www.dzienniknowogardzki.pl

rozmowa z nadkom.  leszkiem Nowakiem  komendantem komisariatu Policji  
w Nowogardzie 

„Chciałbym, by moim policjantom chciało się  
przychodzić do służby !”

Dziennik Nowogardzki: Na 
początku proszę przybliżyć 
status i zadania jednostki po-
licji w Nowogardzie. 

Nadkom. Leszek  Nowak : 
Jednostka Policji w Nowogar-
dzie, to komisariat o średniej 
wielkości. W skład komisariatu 
wchodzi około 30 policjantów, 
kierownictwo i pracownicy cy-
wilni. Wszystkie te osoby wyko-
nują swoje zadania i obowiąz-
ki obsługując teren dwóch gmin 
tj. Nowogardu i Osiny. Co do 
naliczeń etatowych brano pod 
uwagę różne aspekty, na któ-
re składają się: położenie geo-
graficzne, demografia, ale rów-
nież rozmieszczenie i wielkość 
Zakładów Karnych, więc jak 
pan redaktor widzi jest to bar-
dzo skomplikowana struktura - 
wypadkowa różnych czynników 
w kontekście ogółu. A co do sa-
mych zadań, to wynikają one z 
Ustawy o Policji oraz wydanych 
w oparciu o jej zapisy aktów wy-
konawczych. To znaczy, że pro-
wadzimy działania w szerokim 
spektrum z zakresu ruchu dro-
gowego, działań kryminalno-
operacyjnych, prewencyjnych 
oraz dochodzeniowych. Reali-
zują to policjanci pionu kry-
minalnego, prewencji i dzielni-
cowi.  Jednostka pracuje w ryt-

mie miasta i jego  mieszkańców. 
Podsumowując - robimy tyle 
pracy, ile wymaga od nas społe-
czeństwo, ale zapewniam, że tej 
pracy nie jest za mało, bo jeżeli 
jest spokój na mieście to wtedy 
jest chwila na uporządkowanie 
dokumentacji i jej archiwizacji. 
Komisariat Policji czy komen-
da, to również  urząd. 

 Jak Pan ocenia stan bez-
pieczeństwa w naszym mie-
ście. Jak wyglądają statystyki 
w porównaniu z latami  ubie-
głymi  przestępczość  rośnie, 
czy spada?

Jak mówi nowy Komendant 
Główny Policji nadinsp. Marek 
Działoszyński statystyki nie są 
głównym aspektem działań po-
licjantów, natomiast dają pe-
wien pogląd na sytuację. Jesz-
cze pracujemy nad szczegółową 
statystyką za rok 2011.  Teraz 
mógłbym ją przedstawić tyl-
ko w uproszczonym schemacie. 
Patrząc  na minione lata, prze-
stępstw stwierdzonych jest wię-
cej, ale należy dodać, że wykry-
walność ich jest na podobnym 
poziomie (patrz tabela – dop. 
red.) Oznacza to, że sprawy 
najczęściej są wykrywane, a ich 
wykrywalność w liczbach bez-
względnych rośnie z każdym ro-
kiem. Stan bezpieczeństwa oce-

niam jako dobry, zarówno na 
terenie gmin Nowogard i Osina.  
Potwierdzeniem tego są sygna-
ły od społeczności, która kieru-
je słowa uznania, nie tylko na 
moje ręce, dla pracy policjan-
tów z Nowogardu. Są też czasa-
mi słowa krytyki, która jest nie-
odłącznym, odbieranym kon-
struktywnie, elementem wyko-
nywania pracy naszych funk-
cjonariuszy, a raczej służby. 

 Więc jak Pan ocenia  zeszły 
rok? Czy nowogardzka poli-
cja odniosła jakiś spektaku-
larny sukces?

 Zadaniem policji nie jest pro-
wadzenie akcji spektakular-
nych, ale skutecznych dla do-
bra obywatela, którego skrzyw-
dził lub okradł przestępca. A te 
sprawy spektakularne proszę mi 
wierzyć, że zdarzają się raz na 
jakiś czas i nie dotykają więk-
szej części społeczeństwa tylko 
konkretnych, najczęściej nie-
wielu osób. Naszym głównym 
priorytetem jest zapewnienie 
ładu i porządku, ujawnianie i 
zatrzymywanie sprawców czy-
nów zabronionych na terenie 
gmin Nowogard i Osina. Głów-
nym naszym zadaniem, a zara-
zem „produktem” jest zapew-
nienie poczucia bezpieczeństwa 
dla obywateli.

W ślad tego, co pan Komen-
dant  mówi wszystko jest „ w 
porządku”, ale czy na pew-
no? Wiele mówi się o nie-
udolnych interwencjach, któ-
re miały miejsce. Przykładem 
jest choćby interwencja  z nie-
fortunnego zatrzymania pani 
Wąsali? Przez policjantów, 
którzy w sposób skandalicz-
ny przeprowadzili interwen-
cję, czy  zdewastowany  samo-
chód przed komisariatem w 
ubiegłym roku, gdzie właści-
ciele mieli żal właśnie z tego 
powodu. 

 Cóż,  policjanci zajmują się 
szerokim spektrum powierzo-
nych im zadań na naszym te-
renie, ale działają tu także inni 
policjanci np. z nadrzędnych 
jednostek. Te oba przypadki, 
które pan redaktor wymienił 
były bardzo szczegółowo ba-
dane w trybach postępowania 
przygotowawczego, prokurator-
skiego i skargowego, a także we-
wnętrznego. Ich końcowy wynik 
wydaje się już wyjaśniony lub 
jest wciąż  wyjaśniany, tak jak 
w przypadku pani Wąsali. Dla-
tego jest mi trudno i wręcz nie 
wypada komentować niniej-
szej  sprawy przed jej zakończe-
niem, tym bardziej, że byli to 
policjanci, którzy mi nie podle-
gali tzn. pracują w Komendzie 
Powiatowej w Goleniowie.  Co 
do nieudolnej pracy policji, to 
wydaje mi się, że nie jest to do 
końca zasadne, bo policja pra-
cuje tam, gdzie jest zagrożenie, 
a nie tam, gdzie go nie ma, tak 
jak miejsce komisariatu policji. 
Widomym jest, że pod komisa-
riatem raczej tego zagrożenia 
nie ma, co jest logiczne – nie 
było do tego zdarzenia. Rozbi-
ty samochód – cóż mogę powie-
dzieć, zdarzyło się, niestety nie-
daleko komisariatu. 

Co według Pana, przeszka-
dza policjantom w bardziej 
efektywnym wykonywaniu 
obowiązków?

 A czy coś przeszkadza? Mu-
szę powiedzieć, że zawsze chcia-
łoby się pracować lepiej i efek-
tywnej, niż dotychczas. Pracę 
policjantów oceniam dobrze, 
lecz wiadomym jest, że jej po-
ziom zależy od obiektywnych 
możliwości. Obecnie w struk-

turach policji są zainicjowa-
ne zmiany w pionie munduro-
wym, jak również cywilnym, a 
polegają one na uzupełnianiu 
wakatów przez komendanta 
powiatowego. Dodatkowo do-
bra współpraca z samorządem 
i innymi instytucjami na róż-
nych płaszczyznach, pomaga 
koordynować nasze działania 
wobec różnego rodzaju działal-
ności. Są np. dodatkowe patro-
le piesze, różne formy doposaże-
nia i wspierania działań profi-
laktycznych. Dlatego korzysta-
jąc z okazji bardzo chciałbym 
wszystkim serdecznie podzięko-
wać za współpracę, Wydaje mi 
się, że ogólna ocena społeczeń-
stwa jest na tyle dobra, że gdy-
by w pana sondach, które pan 
przeprowadza spytał pan wśród 
ludności „dokąd się zwrócić o 
pomoc?” Odpowiedź padła-
by  ze wskazaniem na policję i 
na pewno  pogotowie,  gdyż jak 
wiemy telefon policyjny działa 
24 godziny na dobę, a dyżurny 
jest na tyle dobrze zorientowa-
ny, że wie, jak i do kogo pokie-
rować obywatela proszącego o 
pomoc, którą na pewno otrzy-
ma. Dyżurni są to policjanci 
nieprzypadkowi, o szczególnych 
walorach charakterologicznych 
i dużym doświadczeniu w kie-
rowaniu zasobami ludzkimi, 
jak również udzielaniu konkret-
nej porady, o którą wnosi oby-
watel dzwoniąc na „997”. 

Czy uważa Pan, że zaso-
by sprzętowe i wyposażenie 
nowogardzkiego komisariatu 
są wystarczające w stosunku 
do stawianych przed policją 
zadań i innych komisariatów? 

 W ramach piętrzących się 
obowiązków i zadań, które są 
nakładane na policjantów po-
licja mimo wszystko  rozwija 
się i unowocześnia. Te unowo-
cześnienia  obejmują  tabor sa-
mochodowy i sprzęt do którego 
należy zaliczyć broń, która jest 
sukcesywnie wymienia na tą 
nowoczesną o światowych stan-
dardach. Ważną część wypo-
sażenia stanowi pion informa-
tyczny i jego systemy zabezpie-
czenia danych. Ruszył tzw. „e 
-posterunk”, z  którym  praca 
opiera się głównie  na sprzęcie 
informatycznym i systemach,  
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do których jest dostęp na miej-
scu zdarzenia. Sporządzane są 
odpowiednie dokumenty elek-
troniczne  ze zdarzenia, co bę-
dzie  eliminować  często zamar-
znięty lub rozmazujący się tusz 
w długopisie na kartce papieru 
w ręku policjanta. Inną kwestią 
są ludzie, których trzeba jesz-
cze odpowiednio przeszkolić w 
zakresie obsługi tych urządzeń, 
które będą mieli na wyposaże-
niu. Komputery, laptopy, a na-
wet notebooki przenośne z mo-
bilną drukarką będą, albo już 
są, zainstalowane w samocho-
dach, co pomoże w gromadze-
niu informacji już w miejscu 
zdarzenia.  Zaletą ich będzie to, 
że będą bezpośrednio pracowa-
ły, a także łączyły się z dyżur-
nym w centrum dowodzenia w 
bardzo krótkim czasie. Co do 
samego komisariatu w Nowo-
gardzie, to jest on po general-
nym remoncie, który na pew-
no go ”odmłodził”. Wizerunek 
szarych pomieszczeń ze stary-
mi meblami został zastąpiony 
nowoczesnymi meblami, a tak-
że nowoczesnym  sprzętem in-
formatyczno-telekomunikacyj-
nym. 

 Jak się Pan odniesie do sta-
wianych krytycznych gło-
sów w sprawie nie najlepszej 
współpracy z mediami lokal-
nymi. Często obserwujemy 
np. selekcjonowanie  infor-
macji i pomijanie wielu zda-
rzeń

 Prawdę mówiąc to jestem za-
skoczony i zdziwiony  tym py-
taniem, bo do mnie takie infor-
macje nie docierają, a sam oso-

biście nie zauważam  takiego 
problemu.  O ile wiem, to za-
wsze na wielu spotkaniach roz-
mawiamy oraz wymieniamy 
telefonicznie informacje, które 
są istotne dla masmediów. Na-
tomiast innym  zagadnieniem 
jest  rozumienie i interpretacja  
konkretnych przepisów, które 
obligują policję do określonych 
sytuacji w przekazie informa-
cji. W myśl tego,  nie każdy po-
licjant może udzielać  tak po 
prostu  informacji. Ja sam, tak-
że mam ograniczone możliwo-
ści dzielenia się informacjami 
mimo, że piastuję funkcję ko-
mendanta. Od   spraw informa-
cji  jest przede wszystkim  oficer 
prasowy komendanta powia-
towego i rzecznik prasowy ko-
mendanta wojewódzkiego i to 
oni są głównie odpowiedzialni 
za politykę informacyjno - me-
dialną. Co do zdarzeń z katego-
rii ”poważne”, o które państwo 
często pytacie,  głos i komen-
tarz w takich sprawach ma w 
zasadzie  tylko  Prokurator lub 
prokuratura. Uzupełnieniem 
do tej  wypowiedzi będzie rów-
nież osoba pokrzywdzona lub 
poszkodowana, która może nie 
życzyć sobie, by publikowano,  
komentowano lub podawano 
w mediach jej dane personalne 
oraz informacje o tym co się jej 
przydarzyło. Musimy to respek-
tować i zrozumieć, dlatego to 
pytanie nie rozpatrywałbym w 
kwestii jakiegoś  problemu. 

Niestety jest faktem, iż jest 
wiele krytycznych głosów do-
tyczących niektórych funk-
cjonariuszy np. to, że są za-

trudniani również po służbie 
w roli ochroniarzy, co chyba 
nie uchodzi tej grupie zawo-
dowej. 

 Zacznę od tego, że policjan-
ci mogą pracować, ale po speł-
nieniu pewnych warunków.  
Zatrudnienie policjantów po 
służbie jest uregulowane kon-
kretnymi przepisami, które ja-
sno określają przepisy Ustawy 
o Policji. Dlatego, inna praca po 
odbytej służbie jest dozwolona, 
ale wcześniej musi być pisem-
nie zaakceptowana przez prze-
łożonego ds. osobowych, czyli 
w obrębie komisariatu czy ko-
mendy powiatowej, będzie to 
Komendant Powiatowy Policji 
w Goleniowie, który wcześniej 
skrupulatnie zapoznawszy się z 
taką prośbą udziela pozwolenia 
lub nie, takiemu policjantowi. 
Co do ochrony dyskoteki w No-
wogardzie, to nie znam takiego 
przypadku. 

Jakie konkretne ma pan 
rozwiązania, by wizerunek 
nowogardzkiej policji był 
jeszcze lepszy? 

 Mówi pan lepszy? Według 
mojej oceny i informacji, które 
do mnie docierają od społeczeń-
stwa i instytucji współpracują-
cych, to głos jest taki: „ trzymać 
tak dalej i nie opuszczać lotów”, 
a mówiąc oficjalnie, to chciał-
bym poziom pracy policjantów 
utrzymywać na tym poziomie, 
który jest  i jednocześnie dą-
żyć, by podwyższać go z mie-
siąca na miesiąc, jak również  
dbać o dobry odbiór społeczny. 
Chciałbym również dbać o na-
wiązanie jeszcze lepszej współ-

pracy z innymi instytucjami, 
które proponują współpracę. A 
taka już jest np.  z Uniwersyte-
tem III Wieku, gdzie są prowa-
dzone różnego rodzaju wykłady 
i prelekcje z zakresu bezpieczeń-
stwa. Kolejną nowością i naszą 
taką chlubą jest powołanie w 
Liceum nr I klasy o profilu po-
licyjnym, gdzie uczniowie mają 
tak zwany dzień mundurowy, 
który przez społeczeństwo jest 
bardzo dobrze oceniany, czego 
dowodem  są odbierane prze-
ze mnie liczne telefony i infor-
macje aprobujące ten pomysł. 
Słyszę  od wielu osób, które wi-
dząc młodzież w stroju stylizo-
wanym na mundur, że  czują 
się odrobinę bezpiecznej, a tak-
że pytają mnie, co  się dzieje, że 
w Nowogardzie jest tyle policji? 
Jak wiemy, są to osoby jeszcze 
bardzo młode, ale na pewno już  
część z nich jest  z widokami na  
pracę w Policji. 

Pana perspektywy na ten 
rok? 

 W tym roku bardzo chciał-
bym zaadoptować drugi bu-
dynek na terenie komisariatu, 
który obecnie jest niewykorzy-
stany i stoi pusty, ale są to tyl-
ko plany, które mam nadzieję, 
że zostaną zrealizowane. Na-
stępną ważną dla mnie per-

spektywą będzie nawiązywanie 
jeszcze lepszej współpracy po-
licjantów z mieszkańcami na-
szych gmin. Współpraca ta na 
pewno przyczyniłaby się do po-
prawy poczucia bezpieczeństwa 
wśród obywateli, którzy policji 
nie powinni się bać, jeżeli po-
stępują poprawnie i uczciwie w 
codziennym życiu. Ważną czę-
ścią perspektyw na ten rok bę-
dzie mobilizowanie policjantów 
do podwyższania kwalifikacji i 
korzystania ze szkoleń.

Co by Pan Komendant po-
wiedział policjantom, społe-
czeństwu ?

Policjantom, by chciało się im  
przychodzić do służby. A społe-
czeństwu, by nie bali się poli-
cjantów,  bo przecież  jesteśmy  
dla społeczeństwa nawet wte-
dy, gdy wykonujemy  twarde i 
zdecydowane działania, któ-
rych głównym założeniem  jest 
zapewnienie należytego bezpie-
czeństwa każdemu obywatelo-
wi. 

Podsumowując - życzę 
wszystkim mieszkańcom po-
myślności i zachęcam do współ-
działania na rzecz bezpieczeń-
stwa w naszym mieście i gmi-
nach. 

Rozmawiał: Jarek Bzowy

Wykaz ogółu  stwierdzonych przestępstw na przełomie lat 2008-
2011 na terenie gmin: Nowogard i Osina   

rok wykrywalność przestępstwa ogółem
2011r. 69,7 % 1012
2010r. 69,2% 919
2009r. 69,3% 665
2008r. 69,6% 605

artystyczne  
Ferie z Ndk

16-20.01.2012 - zapraszamy  dzieci w wieku 6-12 lat 
na zajęcia Artystyczne

CHCESZ CIEKAWIE SPĘDZIĆ CZAS
PRZYJDŹ DO NAS !

Cena za turnus wynosi - 60 zł
(w tym słodki poczęstunek i obiad)

Zgłoszenia i wpłaty przyjmuje 
instruktor NDK - pani Barbara Źróbek 

do dnia 13.01.2012 r.

Nasza stajenka
Jest takie miejsce zwane Ziemią Świętą
Urodziło się tam serce miłością niepojętą
Betlejemskie siano stało się posłaniem dla Niego
Betlejemska gwiazda  prowadziła tam każdego.

Na tę pamiątkę u nas i na całym świecie
Buduje się szopki Betlejemskie, a w nich Boże Dziecię
Leży Ono w żłóbku, jest Maryja, Józef, pastuszkowie i bydło
Śpieszą także Trzej Królowie z nim i mira, złoto i kadzidło.

W naszej miejscowości w skromnej Kaplicy
Jest też stajenka i dziecię Józefa Oblubienicy
Przywiózł Je na pamiątkę ks. Arkadiusz ze Św. Ziemi
Nad Jego główką, promyk blasku się mieni.

Z Betlejemskim Jezusem idziemy przez życie
Jesteśmy silniejsi bo z nami wędruje Boże Dziecię
Różne Jego łaski na nas spływają
Odwagi i większej wiary nam dodają.

Halina Zając, Wojcieszyn

Dnia 15 stycznia (niedziela) tego roku odbędzie się 

przedstawienie Bożonarodzeniowe  
pt. „Wizyta w Betlejem”  

w wykonaniu dzieci i młodzieży z Wojcieszyna. 
Serdecznie wszystkich zapraszamy na godz. 15.00 do 

Wojcieszyńskiej Kaplicy. Dobrowolna ofiara zebrana w tym 
czasie zostanie przekazana na rzecz kościoła w Wojcieszynie. 

 Organizatorzy
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Co słychać w LZS?
Wraz z nowym rokiem zawodnicy LZS w Nowogardzie wrócili na boiska. Rozpoczęły się rundy rewanżowe w halowych rozgrywkach 
piłki nożnej oraz siatkowej. 

W sobotę 7 stycznia w hali sportowej Szkoły 
Podstawowej nr 4 w Nowogardzie, ruszyła II run-
da XVI edycji halowej ligi piłki siatkowej męż-
czyzn. Na parkiet wybiegli zawodnicy sześciu dru-
żyn. W spotkaniu, które o godzinie 15.00 rozpo-
czynało rywalizację, doszło do pojedynku pomię-
dzy Czermnicą, a Nadleśnictwem Nowogard. Re-
prezentanci Czermnicy dość gładko uporali się z 
przeciwnikami, wygrywając w trzech setach. Dla 
odmiany w drugim sobotnim spotkaniu, zawod-
nicy ZK Nowogard i Dąbrowy zafundowali kibi-
com długi i emocjonujący mecz. W ostateczności 
po pięciu setach, zawodnicy z Nowogardu scho-
dzili z parkietu jako zwycięzcy. Na koniec po prze-
ciwnych stronach siatki, spotkali się zawodnicy z 
Sikorek i Słajsina. Wicelider tabeli z Sikorek, od-
dał ostatecznie rywalom tylko jeden set, pozba-
wiając złudzeń, kto tego dnia był lepszy. Na począ-
tek pauzowała drużyna lidera rozgrywek Oldboys 
Nowogard. W przyszłą sobotę 14 stycznia o godzi-
nie 15.00 zostanie rozegrana kolejna seria gier.

Tabela po I rundzie:
1 – Oldboys - pkt 18 – sety 18:2
2 – Sikorki - pkt 14 – sety 16:7
3 – Czermnica - pkt 11 – sety 13:8
4 – Zakład Karny - pkt 9 - sety 12:9
5 – Nadleśnictwo - pkt 6 - sety 8:15
6 – Dąbrowa - pkt 4 – sety 6:15
7 – Słajsino - pkt 1 – sety 4:18

Sobotnie wyniki 07.01.2012:
Czermnica – Nadleśnictwo Nowogard  3-0
ZK Nowogard – Dąbrowa  3-2
Sikorki – Słajsino  3-1
Pauzuje: Oldboys Nowogard

Następna kolejka 14.01.2012:
Oldboys Nowogard – Dąbrowa (15.00)
Czermnica – Słajsino (16.15)
ZK Nowogard – Sikorki (17.30)
Pauzuje: Nadleśnictwo Nowogard

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w No-
wogardzie, ruszyła II runda rozgrywek piłki 
nożnej halowej. W minioną środę odbyły się 
dwa spotkania. W pierwszym pojedynku dru-
żyna Wojcieszyna uległa wiceliderowi ze Słajsi-
na 1-2, natomiast Karsk który jest liderem po 
pierwszej rundzie, pokonał Miętno 3-1, za ty-
dzień rusza następna kolejka.

Wyniki środowych spotkań:
Słajsino – Wojcieszyn 2-1
Miętno – Karsk 1-3

W przyszłą środę zagrają:
Słajsino – Miętno
Karsk - Wojcieszyn

Tabela po I rundzie: 
1 – Karsk – pkt. 23 , bramki 22:7
2 – Słajsino – pkt. 22 , bramki 31:5
3 – Wierzbięcin – pkt. 21, bramki 21:5
4 - Czermnica – pkt. 15, bramki 17:15
5 – ZSP II – pkt. 15, bramki 18:16
6 – Wojcieszyn – pkt. 13, bramki 19:13
7 – Miętno – pkt. 9, bramki 13:21
8 – Kulice – pkt 6, bramki 5:20

RK
Na pierwszym planie zawodnik Słajsina Łukasz Antys, 
najskuteczniejszy piłkarz po I rundzie rozgrywek.

 Pierwszy set spotkania Czermnica – Nadleśnictwo Nowogard – 
niedziela 7 stycznia, sala SP nr 4.

Forum Pokrzywdzonych radzi

Ostatnio coraz częściej w mediach mówi się o odwróconej 
hipotece, jako sposobie na dodatkowe pieniądze na starość.

Na dzień dzisiejszy odwró-
cona hipoteka nie jest uregu-
lowana w przepisach prawa. 
Zatem można powiedzieć, że 
jest to instrument finansowy. 
W artykule wskażę, na czym 
ma polegać odwrócone hipote-
ka wedle projektu ustawy spo-
rządzonego przez Minister-
stwo Finansów. Odwrócona 
hipoteka w uproszczeniu po-
lega na tym, że właściciel nie-
ruchomości zawiera z instytu-
cją finansową umowę, w której 
instytucja zobowiązuje się wy-
płacać jemu co miesiąc jakąś 
kwotę pieniędzy, a w zamian za 
to instytucja otrzyma jego nie-
ruchomość po jego śmierci.

W umowie odwróconego 
kredytu hipotecznego instytu-
cja kredytująca zobowiązuje 
się do postawienia do dyspo-
zycji kredytobiorcy określonej 

kwoty środków pieniężnych, 
a kredytobiorca zobowiązuje 
się względem instytucji kredy-
tującej do spełnienia określo-
nych w ustawie obowiązków 
dotyczących nieruchomości. 
Instytucja kredytująca ustana-
wia zabezpieczenie spłaty od-
wróconego kredytu hipotecz-
nego w postaci hipoteki na nie-
ruchomości lub określonym w 
ustawie prawie do nierucho-
mości. To oznacza, że instytu-
cja finansowa wypłaca właści-
cielowi pieniądze w zamian za 
ustanowienie hipoteki na nie-
ruchomości. Ponadto insty-
tucji kredytującej przysługuje 
z tytułu zawartej umowy od-
wróconego kredytu hipotecz-
nego roszczenie o przeniesie-
nie prawa do nieruchomości. 
To oznacza, że po śmierci kre-
dytobiorcy jego spadkobiercy 

muszą spłacić kredyt z odset-
kami - w przeciwnym razie in-
stytucja finansowa będzie mia-
ła prawo do żądania przenie-
sienia własności nieruchomo-
ści.

Kredytobiorca do dnia swo-
jej śmierci pozostanie właści-
cielem/współwłaścicielem/ 
wieczystym użytkownikiem 
nieruchomości lub posiada-
czem spółdzielczego własno-
ściowego prawa do lokalu i bę-
dzie miał prawo do zamiesz-
kiwania w nieruchomości do 
dnia swojej śmierci, o ile nie 
naruszy określonych dla niego 
w ustawie obowiązków lub nie 
rozporządzi prawem do nieru-
chomości w sposób sprzeczny 
z treścią umowy (np. przenie-
sie prawo do nieruchomości 
na osoby trzecie pomimo za-
wartego w umowie zobowią-

zania do powstrzymania się od 
przenoszenia prawa do nieru-
chomości na inne osoby).

Na dzień dzisiejszy często 
firmy oferujące odwróconą hi-
potekę zawierają tak naprawdę 
umowę dożywocia.

Różnica pomiędzy umową 
dożywocia a odwróconą hipo-
teką polega na tym, że w ra-
zie umowy dożywocia nieru-
chomość za życia osoby, któ-
ra zawiera umowę, przecho-
dzi na podmiot, który będzie 
wypłacał rentę. To oznacza, że 
w umowie dożywocia zbywa-
my własność nieruchomości. 
Jak wspomniano wyżej, w ra-
zie odwróconej hipoteki nieru-
chomość nadal jest własnością 
kredytobiorcy. Umowa doży-
wocia polega właśnie na tym, 
że w zamian za przekazanie 
własności nieruchomości, do-

stajemy rentę lub utrzymanie i 
opiekę.

Wobec tego, jeśli chcemy za-
wrzeć umowę, na mocy któ-
rej mamy otrzymać pienią-
dze za nieruchomość, to nale-
ży skonsultować taką umowę  z 
prawnikiem. Umowę dożywo-
cia można zawrzeć z każdym, 
a nie tylko bankiem. Radzimy 
jednak zawierać umowy z ban-
kami lub sprawdzonymi fun-
duszami. Na razie ustawodaw-
ca nie uregulował instytucji 
odwróconej hipoteki, a infor-
macje wskazane powyżej po-
chodzą z projektu ustawy. Na 
koniec jeszcze raz podkreślam, 
że często firmy oferują odwró-
coną hipotekę, która nie ma 
nic wspólnego z regulacją, któ-
rą zamierza wprowadzić Mini-
sterstwo Finansów.



13-16.01.12 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

13

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

OC, AC, NNW, ASSISTANCE

DOMY, DOMY W BUDOWIE

LOKALE, OC ZAWODÓW

UBEZPIECZENIA
KOMUNIKACYJNE:

MIESZKANIOWE:

FIRMY:

TURYSTYCZNE,
SPORTOWE, ROLNE

NOWA AGENCJA

UBEZPIECZENIOWA

ul. 700-LECIA 20D,

72-200 NOWOGARD

TEL. 91 3922175,

24H: 604 195 581
(obok LUKS VIDEO

i AWANGARDA)

Atrakcyjne ceny
Największy wybór w mieście

Co tydzień nowa promocja

SKLEP SPORTOWY
ul. 5 Marca 10 (za Netto) • NOWOGARD

tel. 609 13 13 14

NOWO

OTWARTY

Budowlane Centrum Handlowe

DOMEBARTEK -
Twój Partner Budowlany

Oferuje w cenach promocyjnych:

ul. Boh. Warszawy 71 www.bartekdomet.pl• tel. 91 579 02 62 •

- tynki i farby BOLIX

- najnowsze kolekcje płytek ceramicznych: polskie i hiszpańskie

- największy wybór paneli podłogowych w Nowogardzie - 24 kolekcje

- materiały ścienne POROTON, YTONG, SUPOREKS, SILKA

- wyprzedaż drzwi

Super cena na OKNA DACHOWE VELUX i OKPOL

NIE MOŻESZ
DOSTAĆ KREDYTU? 

DZWOŃ DO NASZYCH 
DORADCÓW!

70-473 Szczecin,
al. Wojska Polskiego 29 lok. 17

tel. 91 812 68 65

Rzeczywista Roczna Stopa 
Oprocentowania (RRSO) 

5,05 %

Kwoty od 20.000 zł
bez BIK , bez zaświadczenia z ZUS i US

16.01.2012 r. 
godz. 16

Oblegany przez chorych
Bioenergoterapeuta  

i Kręgarz
Jacek Mickiewicz

20 STYCZNIA
w Nowogardzie

Już za kilka dni nasze miasto odwiedzi wybitny 
specjalista medycyny naturalnej, znany ze swej 

skuteczności, tłumnie oblegany przez chorych 
bioenergoterapeuta i kręgarz 

Jacek Mickiewicz z Gdańska

Przyjęcia indywidualne - 20 STYCZNIA - Nowogard
- Regionalne Centrum Przedsiębiorczości 

„Pro�t” ul.Wojska Polskiego 3
- w godzinach od 11- 16

- rejestracja na miejscu w gabinecie - informacja 698 584 479

Dalej to nerwice, depresje, choroby tarczycy, 
przewodu pokarmowego, choroby kobiece, guzy torbiele itp. 
Wielu pacjentów zgłasza się z chorobami onkologicznymi.
Bioenergoterapeuta zaleca ścisłą współpracę z lekarzami.

Przyjmować będzie pacjentów na choroby:
- kręgosłupa, bóle pleców, 
- bioder,nóg i rąk.
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OGłOSZeNIe O kONkUrSIe  
Na WOlNe STaNOWISkO UrZędNICZe  

– GłÓWNY kSIęGOWY GImNaZjUm  
Im. UNII eUrOPejSkIej W dOBrej

DYREKTOR GIMNAZJUM IM. UNII EUROPEJSKIEJ W DOBREJ
OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE

 GŁÓWNY  KSIĘGOWY GIMNAZJUM
  Osoby zainteresowane złożeniem oferty muszą spełniać łącznie następujące warunki:
1. Posiadać obywatelstwo polskie lub obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej.
2. Mieć pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych.
3. Nie być prawomocnie skazanym za przestępstwa popełnione przeciwko mieniu, przeciwko ob-

rotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu teryto-
rialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe.

4. Posiadać znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywa-
nia obowiązków głównego księgowego

5. Posiadać wykształcenie wyższe ekonomiczne i co najmniej 3 letnią praktykę w księgowości lub 
wykształcenie średnie o kierunku ekonomicznym i co najmniej 6 letnią praktykę w księgowości 
lub być wpisanym do rejestru biegłych rewidentów lub posiadać certyfikat księgowy albo świa-
dectwo kwalifikacyjne do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych 

6. Mieć wiedzę w zakresie płac w sferze budżetowej. 
7. Posiadać umiejętność obsługi komputera w zakresie programów F-K i PŁATNIK.
8. Znajomość przepisów z zakresu :
- ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
- ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego,
- ustawy Karty Nauczyciela,
- ustawy Kodeksu Pracy.
 Wymagania dodatkowe:
1. Komunikatywność w kontaktach służbowych.
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1. Prowadzenie rachunkowości jednostki
2. Prowadzenie sprawozdawczości zgodnie z wymaganymi przepisami
3. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi
4. Prowadzenie dokumentacji kadrowo - płacowej
5. Prowadzenie rozliczeń z ZUS i Urzędem Skarbowym oraz pełnej dokumentacji wynikającej z 

tych rozliczeń,
Zakres odpowiedzialności :
1. Odpowiedzialność za zadania wykonywane na tym stanowisku
2. Znajomość przepisów prawa.
3. Sumienne wypełnianie poleceń służbowych przełożonych.
4. Przestrzeganie tajemnicy państwowej i służbowej.
5. Przestrzeganie zasad współżycia społecznego
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1. CV, list motywacyjny i kwestionariusz osobowy.
2. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
3.  Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe.
4. Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji.
5. Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania w pełni z 

praw publicznych 
6. Oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne prze-

stępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę 
na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do 
realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobo-
wych  ( Dz.U. Dz 2002 r Nr 101, poz. 926 z późn. zm).

Powyższa klauzula musi być dodatkowo opatrzona własnoręcznym  podpisem.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Gimnazjum im. Unii Europejskiej w Dobrej  

lub przesłać w terminie do dnia 25 stycznia 2012 r. do godz. 12°° pod adresem :
 Gimnazjum im. Unii Europejskiej, ul. Strażacka 2, 72- 210 Dobra w zaklejonych kopertach z 

dopiskiem: „Nabór na stanowisko GŁÓWNY KSIĘGOWY GIMNAZJUM „
 Aplikacje , które wpłyną do Gimnazjum im. Unii Europejskiej w Dobrej  po upływie określonego 

terminu nie będą rozpatrywane.
Otwarcie ofert nastąpi w Gimnazjum im. Unii Europejskiej w Dobrej  w dniu 25 stycznia 2012 r. 

o godz. 14°°.
 Z regulaminem naboru można zapoznać się w Gimnazjum im. Unii Europejskiej w Dobrej.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 91 39 14 414
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do drugiego etapu wraz z 

terminem rozmowy zostanie ogłoszona w BIP Urzędu Miasta oraz na stronie Gimnazjum im. Unii 
Europejskiej w Dobrej.

 Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru będzie upowszechniona 
przez umieszczenie na tablicy informacyjnej oraz opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej 
Urzędu Miasta w  Dobra przez okres co najmniej 3 miesięcy .

Pierwsze derby  
na hali?
Już w najbliższą niedzielę, o godzinie 10.00 na hali 
sportowej w Dobrej, odbędzie się III Memoriał im. 
Mieczysława Koła.

W turnieju wystąpi 12 zespo-
łów, w tym dwie nasze druży-
ny: Pomorzanin i Olimpia. Co 
ciekawe, podczas Memoriału 
może dojść do pierwszych w 
historii derbów Nowogardz-
kich zespołów seniorskich. 
Poza naszymi drużynami oraz 
zespołami gospodarzy, wystą-
pią m.in. dotychczasowi zwy-
cięzcy dwóch edycji Błękitni 
Stargard Szczeciński. Wszyst-
kich zainteresowanych zapra-

szamy w niedzielę 15 stycznia 
na hale sportową w Dobrej. 

Drużyny które potwierdzi-
ły swój występ:  

Błękitni Stargard Szczeciń-
ski, Hutnik Szczecin, Ina Go-
leniów, Misiura Team, Olimpia 
Nowogard, Pomorzanin No-
wogard, Piast Chociwel, So-
kół Pyrzyce, Światowid Łobez, 
Vineta Wolin, Sarmata Dobra, 
Sarmata Dobra II. 

RK

Przygotowania  
Pomorzanina  
do rundy wiosennej

Po niedzielnym turnieju w 
Dobrej drużyna Pomorzani-
na rozpocznie regularne tre-
ningi na własnych obiektach. 
W styczniu zaplanowane są 
dwie gry kontrolne z Masovią 
Maszewo i Sarmatą Dobra. W 
lutym kolejne sparingi m.in. 
z Hutnikiem Szczecin, Polo-
nią Płoty i Spójnią Świdwin. 

Pierwszy mecz o stawkę Po-
morzanin rozegra 10 marca w 
Nowogardzie. Rywalem w V 
rundzie Pucharu Polski będzie 
czwartoligowa Vineta Wolin. 
Tydzień później na stadionie 
przy ul.Wojska Polskiego mecz 
16 kolejki z gryficką Spartą.

RK

Podziękowania za pomoc w organizacji 
Turnieju Mistrzów, który odbył się  

w ubiegłą niedzielę. Podziękowania dla:
-BETMIX
-PBO Grinbud
-PUWIS
-Sklep Sportowy BARRD
-SUEMPOL sp. z.o.o
oraz wszystkim osobom, które pomogły w organizacji tur-

nieju.
Tomasz Szafran

Po Lotku zostały 
tylko wspomnienia 

Po kilkudziesięciu la-
tach z krajobrazu ulicy  
3 Maja zniknęła kolektu-
ra Lotto. Po kiosku pozo-
stał tylko wolny plac.  

Czyżby likwidacja 
punktu była związana z 
zamierającym ruchem 
handlowym przy jednej z 
głównym ulic miasta, któ-
ra po otwarciu obwodnicy 
praktycznie zamarła? 

Jarek Bzowy 
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tel. 91 57 712 48 
tel. 500 702 884
tel. 500 702 885

BeZPłaTNa POmOC W UZYSkaNIU kredYTU - OFerTa 20 BaNkÓW

www.mk-kwadrat.pl

AUTO-CZĘŚCI • AUTO-NAPRAWA
Jacek Tworek

ul. Zamkowa 7, Nowogard (teren myjni samochodowej)

tel. 662 195 926, 668 477 803, 91 577 10 42

SZYBY SAMOCHODOWE

SPRZEDAŻ - MONTAŻ - NAPRAWA
do aut osobowych i ciężarowych

- wszystkie części nowe i używane

- płyny hamulcowe, chłodnicze

- oleje Castrol - wymiana gratis

- komputerowa diagnostyka silnika,

układu ABS oraz kasowanie inspekcji ZAPRASZAMY

Świadczymy
wszystkie

usługi warsztatowe

dZIałkI Na SPrZedaŻ
łobez – działka inwestycyjna z magazynem o pow 993,8 m², działka 3051m² – CeNa 180.000 zł 
łobez – działka z magazynem o pow. 1632,1 m², działka 3548 m² – CeNa 250.000 zł 
Nowogard – działka o pow. 1007m², warunki zabudowy, nad jeziorem – CeNa 100.000 zł
Nowogard –  działka o pow. 1000m², warunki zabudowy – CENA 60.000 zł OKAZJA!!! 
Nowogard – działka o pow. 1654m², warunki zabudowy – CENA 127.000 zł 
Nowogard – działka o pow. 1472m², mozliwość zabudowy – CENA 105.000 zł
Nowogard – działki o pow. od 760 – 1760m² – CENA 95 zł / m²
Nowogard –  działka 1000m², warunki zabudowy – CENA 75.000 zł
Nowogard – kompleks 5 działek budowlanych, pow. 615/ 2 x 824/ 822/ 1038 m² – CENA 100 zł/m²
Nowogard – działka budowlana o pow. 476m² – CENA 85.000 zł 
Długołęka gm. Nowogard - działka o pow. 4300m² – CENA 54.000 zł 
Wyszomierz – działka o pow. 2500m² – CENA 30.000 zł 
Krasnołęka – działka o pow. 64000m² – CENA 131.500 zł 
Karsk – działka o pow. 3800m² – CENA 83.000 zł 
Maszewo – działka budowlana o pow. 642m² – CENA 43.000 zł 
Jarchlino – działka o pow. 8900m², bezpośrednio przy drodze – CENA 53.000 zł 
Kościuszki – działka o pow. 3312m² – CENA 133.000 zł 
Kościuszki – działka o pow. 3000m² – CENA 150.000 zł 
Olchowo – pow. 2, 16 ha lub 6 działek o pow. 3000m² – CENA 1080.000 lub 50 zł/m² 
Bagna ( gm. Maszewo) – działka o pow. 60700m² – CENA 580.000 zł 
Radowo Małe – działka o pow. 841m², wydane warunki zabudowy – CENA 25.000 zł OKAZJA!!! 
łOBeZ – działka przemysłowa 7351m² przy drodze wylotowej w kier. drawska– CeNa 1 122.000 zł
łOBeZ – teren inwestycyjny składający się z 5 działek wraz z zabudowaniami  – CeNa 2 400.000 zł

mIeSZkaNIa Na SPrZedaŻ
Nowogard (okolica) – mieszkanie 2 pokojowe do remontu, pow. 51,30 m² – CeNa 33.000 zł 
Nowogard – 2 pokoje, pow. 61,69m² – CENA 175.000 zł
Nowogard – 3 pokoje, pow. 49m², z widokiem na jezioro – CENA 200.000 zł 
Nowogard – 3 pokoje, parter, pow. 54,1m² – CENA 159.000 zł
Nowogard – wysoki standard, 3 pokoje, pow. 68m² – CENA 220.000 zł 
Nowogard – wysoki standard, 3 pokoje, pow. 81m² – CENA 245.000 zł NOWA CENA!!!
Nowogard – 3 pokoje na parterze, pow. 58 m² – CENA 179.000 zł 
Nowogard – 3 pokoje, pow. 77m² + garaż 20 m²  - CeNa 230.000 zł 
Nowogard – 4 pokoje, pow. 80 m², podwórko – CeNa 226.000 zł  
dobra (okolica) – 3 pokoje, pow. 68m² – CeNa 89.900 zł

 
 

KANCELARIA 
DORADZTWA PRAWNEGO

tel. 501 341 824 
e-mail: kkolibski@op.pl 

Jeśli chcesz przeprowadzić  
rozwód, podwyższyć  

lub wystąpić  
o alimenty, nabyć spadek? 

Może dręczą Cię  
inne wątpliwości prawne? 

Nie czekaj, aż będzie za późno.
 Porady prawne już od 30 zł

 
Nowogard 

ul. Wojska Polskiego 4  
(nowy budynek – I piętro) 

Proszę o wcześniejszy kontakt 
telefoniczny

Sprzedam dom  
jednorodzinny  

w Płotach
tel. 91 38 53 018

audi Quarto a 4 sprzedam 
Sprzedam Audi Quarto A 4 1,9 TDI, rok prod. 1999. Jeden właści-

ciel w Niemczech (70. letnia kobieta) jeden w Polsce (drugi rok). Sa-
mochód robiony na zamówienie w internecie takiego nie znajdziesz. 

Siedzenia czarna skóra, 10 poduszek powietrznych, klimatronic, 
czujnik cofania, ksenony, wekslarka, podgrzewane siedzenia, elektr. 
lusterka, pełna elektronika ustawienia siedzeń, estetyczny „dizajn” 
wnętrza. Opony letnie na alufelgach plus cztery koła zimowe na fel-
gach stalowych. Przebieg udokumentowany 260 tys. Samochód ser-
wisowany. Przed sprzedażą wszystkie drobne usterki naprawione w 
warsztacie (udokumentowane). 

Cena 17 500 zł., tel. 509 702 817 

Learn & Play
SINCE 1997

ZATRUDNI

KUCHARZA
- dobre warunki płacowe

Oferty prosimy składać

osobiście w Biurze Hotelu

Zatrudnię 
pielęgniarkę

na umowę 
kontraktową
w Przychodni 

Specjalistycznej 
NZOZ „Sanus”.

Kontakt z kierownikiem 
Anną Smolirą 

tel. 606 125 591

r e k l a m a
e-mail: reklama@domjudy.pl

Tel.  913 922 165
 Tel. 91 577 20 07

Uwaga wędkarze!!!
Zarząd Koła PZW Tęczak 
informuje członków koła,  

że dnia 15.01.2012 r. (niedziela)  
organizujemy zawody spinningowe 

pod nazwą „Troć Regi w Trzebiatowie”. 
Zapisy w sklepie wędkarskim Tęczak 

ul. Wyszyńskiego do dnia 13.01.2012 r. 
Startowe wynosi 10 zł. 

Wyjazd z ul. 5 Marca. godz. 7.30.
Zaprasza Zarząd Koła

UWaGa WędkarZe     
Zarząd Koła  

Miejsko-Gminnego 
PZW w Nowogardzie 

Zaprasza w dniu 
19.02.2012r. na godz. 9.30 
na zebranie sprawozdawcze 
Zarządu Koła za rok 2011, 
które odbędzie się w Szkole 
Podstawowej nr 3 w Nowo-
gardzie ul. Boh. Warszawy.                                                                                         

Zarząd

Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd 
w Nowogardzie

 informuje swoich odbiorców żywności 
z programu PEAD,że

 w dniach 17 i 18 stycznia od godz.10 tej do 13 tej 
będzie wydawana np. żywność 

z programu dotyczącego 2011 roku 
(rezerwy magazynowe)

mąka,ryż,makaron świderki,kasza manna,płatki kuku-
rydziane,kasza z warzywami i makaron z gulaszem.

W-ce prezes zarządu
Jadwiga Cichecka
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Humor wyszukany
przez Henia Szczupaka

SALON GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

VELES
- glazura
- terakota
- panele
- drzwi
- parapety
- ceramika łazienkowa
- wanny, kabiny
- meble łazienkowe
- armatura

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto)

SZAFY GARDEROBY 
ZABUDOWY WNĘK
MEBLE NA WYMIAR

tel. 501 923 309
790 268 865

Pół godziny  
w towarzystwie KarolinyK
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Spacerując po mieście
Po wpisaniu wyrazów poziomych należy pionowe 
kolumny uzupełnić literami tak, aby odczytać na-
zwiska dwóch patronów ulic większości miast. Lite-
ry z pól ponumerowanych od 1 do 10 utworzą roz-
wiązanie – nazwisko patrona jeszcze jednej ulicy.
1 – dzida, lanca,
2 – jakoś nie chce padać,
3 – koniecznie chciał grać na skrzypcach,
4 – duże naczynie na wodę,
5 – port starożytnego Rzymu,
6 - … jak makiem zasiał.

Po wpisaniu wyrazów poziomych pionowe ko-
lumny diagramu należy uzupełnić takimi litera-
mi by odczytać tytuły dwóch powieści. Litery z 
pól ponumerowanych od 1 do 13 utworzą roz-
wiązanie – nazwiska autorów tych powieści.

1 – obłok kurzu,
2 – zuch, chwat,
3 – transport drewna z nurtem rzeki,
4 – np. okrętka,
5 – pojazd na kulig,
6 – mocne lub stargane.

Czy jeszcze  
pamiętacie?

Recepta  
na ból głowy

Pantropa
Odgadnięte wyrazy wpisujemy (miejsce 
do ustalenia) w pogrubione korytarze.

Dopisane litery utworzą rozwiązanie.
- odwrotność awansu,
- kierowca,
- sprzedaje akcje,
- Palikot.

KUPON 02 krzyżówka z 
dnia 5 I

Prawidłowe rozwiązania:
Nowy Rok szary
Pomyślny wynik
Prawidłowe odpowiedzi 

nadesłali:
Jerzy Siedlecki, Urszula 

Skowron, Halina Heinrich, Ja-
dwiga Maknia, Regina Czar-
nowska, Józef Dobrowolski, 
Halina Szwal, Barbara Barto-
sik, Wiesław Borowik, Stani-
sława Pokorska, Anna Husarz, 
Jolanta Gruszczyńska, Janu-
szonek Teresa, Baran Patrycja, 
Feliksiak Marek, Feliksiak Pe-
lagia, Rosa Henryk, Stefańska 
Halina, Skowrońska Agnieszka 

Zwycięzcy:
Baran Patrycja, Husarz 

Anna, 

NIe kONSekWeNCja 
Chronimy  las
Przed pożarami, 
A papier palimy tonami. 

BYk 
Byk jest jurny
I chętnych do krowich zalotów, 
Zna go każde pastwisko
I znają obory. 
Byk ofiarnie pracuje
Aż do siódmych potów, 
I nikt mistrza nie pyta, 
Czy czasem nie chory. 
Mija  czas-byk ma dosyć
Tej sex polityki. 
Krowy do lekceważą,
A gospodarz łaje, 
I parząc na mistrza - 
Oblicza befsztyki... 
Tak to w życiu bywa, 
Kiedy sił nie staje. 

UCZeNNICa Z II B 
Pewne sprawy są dla mnie nie 
pojęte:
„Weź córko do szkoły byłe z 
szybką” . 
...Nie tato! mogłaby zostać  źle 
przyjęte”. 

Największy wybór okładek Tylko u NAS

w 5 minut
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PIASEK, ŻWIR,  
CZARNOZIEM, 

POSPÓŁKA 

 ŻWIROWNIA  
DŁUGOŁĘKA

tel. 504 872 700 
Z DOWOZEM 
DO KLIENTA

SPrZedam 
mIeSZkaNIe 
w nowogardzie

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

tel. 603 55 55 32

reGUlarNa lINIa mI krO BU SO Wa SerOCkI   Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie    6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie    8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

Informacja PkS 
91 392 18 87   lub   91 469 83 15

PrZeWÓZ OSÓB • m.Fedeńczak • kom. 606 148 353
Nowogard (ul.  Rzeszowskiego) - Szczecin (ul.  Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:05; 8:20; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 11:45; 11:55; 12:40; 
14:40; 14:50; 15:00; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:10
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul.  Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:30; 9:50; 10:25:11:15(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 13:15; 13:30; 13:45(F); 
14:10; 14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:00
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:50; 17:20; 18:30; 19:00
Kursują od poniedziałku do soboty;  F - kursuje od poniedziałku do piątku;  7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli

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

PrZeWÓZ OSÓB - rO maN BIŃCZYk - linia regularna   Tel. 0607 310 591 
Od PONIedZIałkU dO PIąTkU:  
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SOBOTa: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIedZIela: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

rozkŁad jazdy bu sów

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

tel. 91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

GABINET KOSMETYCZNY 
„WICHEREK”

Rok założenia 1988
Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała zabiegi 
kosmetyczne, henna, depilacje, makijaże, 
mikrodermabrazja, peeling kawitacyjny, 
ultradźwięki, eksfoliacje, wypalanie, laser, 
lampy, materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

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

Tel. 91 392 07 14 
Czynne od 11.00 do 19.00
http://wicherek.info

rOZkład jaZdY BUSÓW   Firmy Usługowo – Handlowej adam Fedeńczak
Tel. 502026999, 93926925, po godz. 18:00 – 501140055

Trasa NOWOGard – GOleNIÓW – SZCZeCIN 
Nowogard ul. reszowskiego:  5:05(A), 5:55(A), 6:10(A), 6:50(7), 7:00(A), 7:25(7), 7:50(A), 
8:00(A), 8:20(7), 8:35(A), 9:10(A,7), 10:05(A), 10:30(A,7), 11:31(A), 11:40(7), 12:15(A), 
12:23(7), 12:40(7), 13:00(A,7), 13:10(A,7), 13:25(A,7), 13:50(F), 14:05(A), 14:20(A,7), 15:41(A), 
16:00(7), 16:20(A,7), 16:30(1,3,5), 16:35(2,4,6,7) 16:50(A), 17:30(1,3,5,7), 17:35(2,4,6,S), 
17:50(A,7),18:20(A,7)
TraSa SZCZeCIN – NOWOGard
Szczecin ul. Św. ducha : 9:25(A), 12:20(A,7), 12:40(A), 13:35(A), 14:00(A,7,R), 14:40(1,3,5,7)  
14:45(2,4,6) 14:55(A), 15:15(2,4,6,7) 15:20(1,3,5), 16:15(A,7) 16:25(A),  18:05(A,7,R) 
19:00(1,3,5) 19:05(2,4,6)
Szczecin ul. dworcowa : 6:20(A), 7:35(A), 8:00(F), 8:40(A,7,R), 9,00(7), 10:05(A,7),  10:50(A,7), 
11:40(A), 12:05(A), 13:00(7), 14:20(7), 17:40(A,7),  19:25(A7), 19:40(7), 20:15(A,7),
Goleniów, dworzec PkP : 7:03(A), 8:18(A), 8:43(F), 9:23(A,7), 9:43(7,R), 10:08(A),  10:48(A,7), 
11:32(A,7), 12:23(A), 12:48(A), 13:30(A,7,R), 13:22(A),  13:42(7), 14:19(A), 14:43(A,7,R), 
15:03(7), 15:24(1,3,5,7) 15:29(2,4,6)  15:38(A) 15:58(2,4,6,7) 16:04(1,3,5) 16:58(A,7) 17:08(A), 
18:23(A,7)  18:48(A,7,R) 19:43(1,3,5), 19:48(2,4,6) 20:08(A,7) 20:23(7) 20:58(A,7)
Trasa NOWOGard – maSZeWO – STarGard SZCZeCIŃSkI
Nowogard ul. rzeszowskiego : 6:50(A), 8:30(A), 11:30(A), 13:50(A), 15:15(S)
Trasa STraGard SZCZeCIŃSkI – NOWOGard
Stargard Szcz. Oś. Tysiąclecia : 6:20(A), 9:40(A), 12:45(A), 13:50(S), 15:05(A) 
a - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt; S – kursuje w dni nauki szkolnej; 7 – kursuje w niedziele 
nie będące świętami; F – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt; 1,3,5 – kursuje w poniedziałki, 
środy, piątki oprócz świąt; 2,4,6 – kursuje we wtorki, czwartki, soboty oprócz świąt; r – kurs do Reska   

rozkład jazdy pociągów obowiązujący od 11.12.2011 r.  
Szczecin  Główny - Nowogard: (wyjazd-przyjazd)  (06:27 - 07:28);   

(08:18 - 09:21);  (10:37 - 11:39);   (12:48 - 13:49); (14:47 - 15:47); (16:40 - 
20:46); (19:20 – 20:26).

Nowogard - Szczecin Główny: (06:37 - 07:41);  (08:05 - 09:10);  (10:24 - 
11:32);  (12:48 - 13:49);  (14:56 - 16:03);  (16:49 - 17:53); (18:49-19:56).

Nowogard - kołobrzeg: ( 07:28 - 8:55) , (09:21 - 10:40) , (11:39 - 13:05), 
(13:49 - 15:14), (15:47 - 17:07), (20:46 - 19:08), (20:21 – 21:49).    

kołobrzeg - Nowogard:  (05:11 - 06:37), (06:46 - 08:04), (09:03 - 10:24), 
(11:28 - 12:48), (13:37 - 14:56), (15:25 - 16:49), (17:25 - 18:49).

601 987 249

BUDOWLANE
REMONTOWE

694 455 280

PRACE

WARSZTAT SAMOCHODOWY

SZYBY SAMOCHODOWE

PLANDEKINA WYMIAR NA WYMIAR

Profesjonalna naprawa od A do Z

OSOBOWE, CIĘŻAROWE I MASZYNY

Geometria kół, naprawa zawieszenia,komputerowa diagnostyka pojazdu
naprawy blacharskie i lakierniczePrzegląd i naprawa klimatyzacji,

Ul. Nadtorowa 12
tel 91 39 20 131
kom 601860716

Ul. Kilińskiego 26
tel 91 39 25 627
kom 601897368

Sprzedaż, wymiana, naprawa. Wykonujemy usługi na zlecenie ubezpieczalni

Używane i nowe części do wszystkich marek samochodów

Plandeki do samochodów ciężarowych (łódki, firanki),przykrywające
stelaże, przegrody do hal, przyczepy ciągnikowe i samochodowe

UDZIELAMY GWARANCJI
NA WYKONANE USŁUGI

Warsztat 
samochodowy 

Mateusz Janiak. 
Wyszomierz 37. 

667 819 934

Sprzedam lub 
wydzierżawię sklep 
przy ul. Bankowej 3e. 

669 910 736
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  - 91 392 17 39

Telefony alarmowe 

Policja  - 997, 112 

tel. miejski   - 91 57 92 311 

Straż Pożarna   - 998

Pogotowie Ratunkowe   - 999 

Pogotowie Gazowe   - 992

Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74

Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  

 - 91 392 08 79

 - 994

dyżur nocny
Przychodnia Przyszpitalna Samodzielnego 
Publicznego Szpitala Rejonowego w No-
wogardzie
Ul. Wojska Polskiego 7, 72-200 Nowogard
 (wejście od strony Policji)

913921800

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala   - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.   - 91 392 69 99
Medyk   - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

 - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz Pogotowie 
Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos 
 - 91 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  
 - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności 
Gospodarczej  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
  - 91 392 54 64

Wydział ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118

OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

- 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 26 249

Parafie rzymskokatolickie
Parafia pw.  WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 
04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   

- 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57
apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM   - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39

PCk  - 91 392 17 01

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium 
Zawodowe - CE Zdroje ul.  Bohaterów War-
szawy 78,
telefon/fax.   - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium  
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych    - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   

- 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 
kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 
Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 
Taksówki   - 91 392 02 60
Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

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

DZIENNIK
NOWOGARDZKI

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

re dak cja: marek Słomski prezes, marcin Simiński redaktor naczelny, 
Piotr Słomski, jarosław Bzowy.  Współ pra cu ją:  Hen ryk Szczu pak

 ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul.  Boh. War sza wy 7a, 
el. 91 392 21 65, fax 91 392 50 87, e-mail: dziennik@domjudy.pl. 

Wy daw ca, skład i druk: „dom judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

ul. 700-lecia 6A, Nowogard
tel. 91 392 72 68, kom. 513 164 203
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% • kredyty mieszkaniowe

kredyty gotówkowe

• kredyty samochodowe

• kredyty konsolidacyjne

• pożyczki hipoteczne

• punkt tanich opłat

•

• leasing bez BIK - KRD
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Kredyty do 15 000 zł

Pożyczki "chwilówki"
bez BIK

bez BIK

Piotr Krekora

AVANTIS
c e n t r u m f i n a n s o w e

ROJSZCZAK

NIERUCHOMOŚCI
ul. 3 Maja 13

tel. 91 392 22 33 kom. 5
Nowogard •

• 12 801 615

www.extradom.net.pl

Mieszkania • Domy
Działki • Lokale

NIerUCHOmOŚCI

• Sprzedam mieszkanie, ul. Poniatowskiego, 2 po-
koje, pow. 50,49 m2, parter, po generalnym re-
moncie. CENTRUM OBŁSUGI NIERUCHOMOSCI, 
Tel. 603 982 407

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

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

• Sprzedam działkę z możliwością zabudowy 
w Wyszomierzu - 2500 m2, cena 12 zł /m2 tel 
663 026 093.

• Sprzedam 2 działki własnościowe (obok siebie) w 
Nowogardzie przy ul. J. Pawła II (Gryfitów), pod 
budowę garaży (wielkość dostosowana na busy 
lub auta osobowe), cena do uzgodnienia, Tel. 
605 522 340.

• Sprzedam dom na ul jesionowej 3. 604 284 
597; 608 586 632

• Sprzedam działkę budowlaną uzbrojoną przy ul. 
Kosynierów tel. 693 850 197

• Sprzedam działkę budowlaną nieuzbrojoną przy 
ul. Kościuszki tel. 693 850 197

• Pilnie poszukuję mieszkania do  wynajęcia  - 
chętnie na Os. Czereśniowy Sad. Tel. 607 399 
167 

• Sprzedam murowany garaż przy ul. Zamkowej. 
693 162 256.

• Sprzedam ziemię pod budowę, uzbrojona. 91 39 
18 307

• Sprzedam spichlerz, piękny obiekt 956 m2, 
tel. 693 996 009

• Działkę rolną 30 ar w Kościuszkach z warun-
kami zabudowy- sprzedam. Wszystkie media, 
woda, prąd, gaz dojazd drogą asfaltową. Tel. 
509 878 292

• Sprzedam mieszkanie 4-pokojowe podwyż-
szony standard, niski czynsz; Tel. 604 441 609

• Wynajmę garaż na Zamkowej. 609 931 915

• Sprzedam garaż na ul. Zamkowej 784 499 535

• Wynajmę stanowisko dla fryzjerki i manicurzyst-
ki w zakładzie fryzjerskim. 91 39 23 540

• Sprzedam garaż przy ul Zamkowej. 693 162 756

• Wynajmę pawilon na placu wolności. 
693 946 233 w godz. 7-8.30 i po 21.

• Sprzedam działkę budowlaną w Kościuszkach. 
Pow. 1200 m2 wszystkie media, pozwolenie na 
budowę, projekt budowlany. Cena 64  000 zł, 
661 923 610

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe w Nowo-
gardzie. 603 668 681

• Sprzedam mieszkanie dwupokojowe centrum. 
723 093 009

• Do wynajęcia tanie pomieszczenia na gabinety 
np. lekarskie, biura w Nowogardzie (pomiędzy 
Kamenę a Przystanią), tel. 608 047 127. 

• Sprzedam mieszkanie dwupokojowe w Cen-
trum. 668 447 728

• Sprzedam działkę budowlaną i przekształconą o 
pow. 597 m2 przy ul Dąbrowszczaków. 724 268 
040; 512 608 747

• Poszukuję mieszkania do wynajęcia. 
502 617 486

• Wydzierżawię kiosk Ruchu Ruchu, Warszawska 
10 i Warszawska 14. Tel. 694 455 280

• Zamienię mieszkanie dwupokojowe na trzypo-
kojowe w starym budownictwie w Nowogardzie. 
600 807 338

• Do wynajęcia lokal handlowy 20 m2 w Centrum 
Nowogardu. Tel. 531 838 667.

• Wynajmę mieszkanie przy ul. 700 lecia, dwupo-
kojowe kuchnia, łazienka. Cena 1000 zł + gaz i 
prąd. 606 435 581; 668 414 615.

• Sprzedam dom o pow. 142m2. 662 678 895

• Poszukuję mieszkania do wynajęcia. 510 936 951

• Sprzedam działkę z warunkami zabudowy przy 
ul. Asnyka. 502 032 422

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe, III piętro, 67 
m2, środkowe na ul. Zamkowej. Wysoki standard 
tel. 504 118 857

• Sprzedam lub zamienię mieszkanie dwupoko-
jowe w szczecinie na Nowogard, Goleniów lub 
Stargard. 602 405 640

• Wynajmę garaż przy ul. radosława. 
602 405 640

• Do wynajęcia mieszkanie dwupokojowe bez-
czynszowe . 91 39 23 701; 667 131 416

• Wynajmę mieszkanie dwupokojowe częścio-
wo umeblowane na ul. racibora czynsz 1000 
zł + media. 601 240 025

• Wynajmę mieszkanie trzy lub dwupokojo-
we przy ul Wiejskiej, mile widziana firma. 
693 850 197 

• Szukam kawalerki do wynajęcia. Tel. 
509509996.

• Posiadam do wynajęcia mieszkanie czteropoko-
jowe, parter. Tel. 504 898 980

• Sprzedam mieszkanie dwupokojowe w Nowo-
gardzie. 604 293 176; 91 39 21 349

• Lokal do wynajęcia 22m2, ul. 5 Marca 10. Tel. 
509 389 657

• Sprzedam dom nad jeziorem. 785 200 900

• Sprzedam pół domu w Nowogardzie. 
513 045 346

• Sprzedam dom w okolicy Nowogardu ( 10 km) 
po kapitalnym remoncie na działce zagospoda-
rowanej i ogrodzonej ( 1700 m2). Cena 400.000 
tys. tel. 692383706 po 18.

• Wynajmę mieszkanie dwupokojowe. 91 39 
25 147 po 18.

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe w Nowo-
gardzie. 600 626 244

• Do wynajęcia mieszkanie trzypokojowe i cztero-
pokojowe. 508 309 980.

• Sprzedam lub wynajmę kawalerkę, ul. War-
szawska. 517 064 505

• Zamienię mieszkanie komunalne w Krzywinie 
100 km od Nowogardu, trzypokojowe z balko-
nem, piwnicą, garażem i ogródkiem na dwupo-
kojowe komunalne w Nowogardzie. 693 584 630

• Mieszkanie do wynajęcia 70 m, II piętro w domu 
wolnostojącym. 91 39 23 209

• Sprzedam mieszkanie dwupokojowe 45,6 m2. I 
piętro 130 tys. 886 030 766

• Sprzedam kawalerkę 30 m2, ul. Wyszyńskiego. 
723 747 757

• Sprzedam mieszkanie dwupokojowe III piętro 55 
m2. Cena 125 tys. 668 927 296

• Sprzedam mieszkanie czteropokojowe I piętro, 
77 m2 na ul. Boh. Warszawy. 606 621 142

• Do wynajęcia mieszkanie 35 m2. 518 483 194

• Kawalerka do wynajęcia. 602 405 640

• Sprzedam mieszkanie dwupokojowe 45,6m2 I 
piętro. 130 tys. 886 030 766

• Do wynajęcia dwa pokoje w domku jednoro-
dzinnym. 693 344 807

• Wydzierżawię od stycznia 2012 r. Stoisko handlo-
we w Centrum miasta. 534 707 326

• Wynajmę lokal mieszkalny 62 m2. Centrum No-
wogardu (najlepiej firmie). 607 617 849

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe lub zamie-
nię na dwupokojowe. 695 573 835 po 15.00. 

• Sprzedam dom o pow. 150 m2. Nowogard. 
601 987 249

• Sprzedam 2 ha ziemi przy drodze asfaltowej + 
media z możliwością podziału, okolice Nowogar-
du 15 zł/m2. 603 895 622

• Do wynajęcia mieszkanie dwupokojowe. 91 39 
25 147

• Posiadam kawalerkę do wynajęcia wolna od 1 II 
2012 r. 667 994 240

• Sprzedam mieszkanie na wsi 130 m2, 1o km od 
Nowogardu. 515 769 582

• Sprzedam działkę 7 ha w Wyszomierzu przy tra-
sie. Cena 1,60 zł za m2. 696 807 922

• Sprzedam dom w stanie surowym 130 m2 
działka 1200 m2. Osiedle Bema. 506 534 179 

• Wynajmę 2 pokojowe mieszkanie w Nowogar-
dzie. Czynsz 900 zł plus pozostałe opłaty. Kontakt 
po godz. 17.00. Tel. 508-060-464

• Wynajmę pokój osobie niepalącej . tel. 
798382886

• Sprzedam nowe bezczynszowe mieszkanie 
2pokojowe 50m2, centrum, klp wyposażone 
220 000 zł, tel, 506 534 179

• Sprzedam garaż, ul. Zamkowa, tel. 605 575 795

• Sprzedam okazyjnie w dobrej cenie garaż na ul. 
Zamkowej. 605 856 584.

• Wynajmę lokal mieszkalny 62 m2. Centrum No-
wogardu. 607 617 849.

• Wynajmę pawilon Plac Wolności. 693 946 233

• Wynajmę pomieszczenie handlowe 200 m z ram-
pą i 50 m na I piętrze 693 946 233

• Zamienię mieszkanie 58 m2 trzypokojowe na 
większe lub dom. 668 441 696

• Odnajmę dobre miejsce pod reklamę przy ul. 
Boh. Warszawy. 691 100 249

    POleCamY mIeSZkaNIa
1. 3 pokoje 150 000 zł  EX486205858
2. 2 pokoje 115 000 zł  EX575686404
3. 2 pokoje 130 000 zł  EX481439904
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ADRES:

• Sprzedam mieszkanie na wsi 10 km od No-
wogardu 61 m2 ze strychem do adaptacji. 
505 678 461

• Do wynajęcia mieszkanie trzypokojowe i 
czteropokojowe. 508 309 980!

• Do wynajęcia mieszkanie 35 m2. 
518 483 194

• Poszukuję stancji do wynajęcia. 724 562 437

• Do wynajęcia kawalerka. 91 39 21 402

• Wynajmę mieszkanie trzypokojowe o 
pow. 62,4 m2 II piętro ul. Światowida No-
wogard. 509 142 650

• Kawalerka do wynajęcia 722 300 700.

• Wynajmę ładne 2 pokojowe mieszkanie 
w Nowogardzie. Czynsz 800 zł plus po-
zostałe opłaty ok. 500 zł. Proszę dzwo-
nić po godz. 17.00. Tel. 508-060-464

• Zamienię mieszkanie trzypokojowe 58m2 
na większe lub 1/2 domu z własnym wej-
ściem. Tel. 668441696

• Wynajmę mieszkanie dwupokojowe w 
centrum Nowogardu. 785 337 330

• WYNAJMĘ GARAŻ PRZY ULICY ZIELONEJ. 
660 797 830

mOTOrYZaCja

• Opony letnie Bacum Brilants 185/60/R14. 
Cena 50zł/szt. 602 795 077 

• Sprzedam Citroen Xantia 96/97; 1.8 16V. 
Stan bardzo dobry, świeże OC i przegląd. 
Cena : 3500. 883 705 569 

• Sprzedam Opony Continental Conti 3 185 
65 R15, 4 szt letnie, cena 450zł,tel. 605 
522 340.

• Sprzedam Opony letnie Viking Norway Pro 
Tech II 205 55 R 16, 4 sztuki, cena 650 zł, tel. 
605 522 340.

• SPrZedam OPel VeCTra C kOmBI, 
SreBrNY meT., rOk PrOd 08/2006, 
PrZeB 152000 km, 1.9 dIeSel 150 
km, SerWISOWaNY W aSO OPel 
(FakTUrY), OSTaTNI SerWIS 20 
WrZeSIeŃ 2011, NOWe OPONY 
leTNIe CONTINeNTal, klImaTrO-
NIk dWUSTreFOWY, ZadBaNY, 
CeNa dO UZGOdNIeNIa, Tel. 605 
522 340.

• Sprzedam cztery roczne opony 185 65R15, 
zimowe Goodyear Ultragrip 7t, stan ide-
alny, cena 800 zł lub z felgami do Nissana 
Almery; 15” stalowe cena felgi 450 zł. Cena 
opon z felgami 1200 zł. Tel. 605 522 340

• Sprzedam opony zimowe z felgami 
155/13. 607 310 591

• Sprzedam 4 roczne Opony zimowe Goody-
ear Ultra Grip 7+, 185/65/R15, mało uży-
wane - cena 790 zł, sprzedam felgi stalowe  
4 szt. do Nissana Almery z 2001 roku, cena 
490 zł, tel. 605 522 340.

• Sprzedam oryginalne opony do Volvo Mie-
chelline altin, 205/55 R16, z felgami alumi-
niowymi. 602 474 266

• Sprzedam przyczepę Neptun rok 
prod. 2002 ładowność 460 kg wymiary 
100/140/30. Zarejestrowana, ubezpie-
czona, cena 1450 zł do uzgodnienia. 
692 117 524

•  Sprzedam Renault Laguna II 1,9 DCI 2001r. 
tel. 889483698

• Sprzedam Honda Magna 500cm, 1985r, 
cena 5200 zł, VW Passat B-5, 2,5l, TDi auto-
mat, 1999r lub zamiana, cena 14200 zł, tel. 
693162 198

• Sprzedam Daewoo Tico rok prod. 1997 
cena 2200 do uzgodnienia. 660 543 782

• Sprzedam Renault Laguna II 1,9 Dci 2001 
r. 889 483 698

• Sprzedam skoda Octavia 1,9 SDi diesel, rok 
prod. 2003. Cena 14200 do uzgodnienia. 
695 363 704

rOlNICTWO

• Sprzedam Kombajn do ziemniaków 
„ANNA” Rok.Pr.1990.Stan bdb Tel. 692 421 
192 lub +49 15222976483.

• Mam do sprzedania silnik zaburtowy 
Johnson-4,5 KM do remontu oraz kombajn 
do ziemniaków ANNA. tel. 692 421 192

• Kupię rozrzutnik oborniku jednoosiowy. 
91 39 23 492

• Sprzedam siewnik do nawozu Amazonka i 
opryskiwacz. 667 952 806

• Sprzedam trailler, bryczkę i kucyki. 
607 739 866

• Sprzedam kultywator z wałkiem szerokość 
2,70, pług trzyskibowy i wialnię do zboża. 
668 316 103

• Sprzedam siewnik Poznaniak. Busa T4 2,4 
diesel. 1992 r. 603 839 782

• Sprzedam 24 ar lasu liściastego do wycię-
cia (drewno kominkowe). 724 049 451

• Sprzedam jadalne ziemniaki Vineta ( z do-
wozem) 513 941 882

USłUGI

• Malowanie, montaż paneli podłogowych i 
inne drobne naprawy wykona „złota rącz-
ka”. 91 39 22 783, 0784 79 22 70.

• Potrzebujesz naprawić lub kupić kompu-
ter? Salon komputerowy MS BIOSS zapra-
sza! ul.700-Lecia 15 (nad apteką Jantar) 
tel.91-577-53-73, tel.792-22-88-96

• kompleksowe remonty mieszkań, mon-
taż i naprawa pieców CO. 72 48 14 797

• Czyszczenie uszu za pomocą świecowania 
Nowogard, ul. Zielona 3. 91 39 20 714

• dywanopranie, 604 373 143.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 604 
373 143.

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

• Czyszczenie pościeli wełnianych lanoli-
ną. Tel. 604 373 143.

• Usługi transportowe Transit Max + przy-
czepa. 500 297 054.

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

• Cyklinowanie. 692 478 465

• Firma UNIQA wszystkie ubezpieczenia. Po-
niatowskiego 14/2. 693 128 108

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

• agencja reklamowa Vizart: banery, szyl-
dy, wydruki wielkoformatowe, reklama na 
pojazdach, pieczątki, wizytówki, plakaty, 
ulotki, inne. Nowogard, ul. 700lecia 15, 
605 522 340

• Bruk-lin – układanie kostki brukowej Ro-
bert Kaźmierowski Tel. 607 083 893, www.
bruk-linnowogard.com.pl

• Montaż ogrodzeń betonowych, farmer-
skich i innych; 695 085 470; 91 39 72 575

• Transport- przeprowadzki. Szybko i tanio. 
696 138 406

• usługi elektryczne CO, dachy, tanio szybko 
solidnie. Do 30% taniej. Tel 506 323 560

• docieplenia budynków. 608 847 784

• docieplenia, remonty i dachy. 692  562 
306

• remonty mieszkań tel. 609 588 240

• Dachy docieplenia remonty, 697 784 540; 
609 640 892

• Szablony, nietypowe zabudowy, remonty. 
693 614 977

• Usługi wizażu z możliwością dojazdu do 
klienta. 693 946 233

• Usługi tokarskie. Sąpolnica 22. 693 613 396 

• Remonty mieszkań, łazienek. 600 121 043

• Szpachlowanie, malowanie, regipsy, pane-
le, 789 146 025

• Korepetycje z j. angielskiego. 668 229 063

• Fryzjer w Twoim domu. 535 236 497

• Przewozy przeprowadzki Nowogard i oko-
lice. 784 499 535

• Usługi ogólnobudowlane, regipsy, 
szpachlowanie, malowanie, panele. 
789 146 025

• Usługi ogólnobudowlane. 510 335 162

• kredyty dla firm bez zaświadczeń z ZUS 
i Urzędu Skarbowego. 601 627 044

• kredyty hipoteczne. 607 092 509

• Pożyczka bez BIk, 3000 na 3 miesiące, 
bankowo. 601 627 044

• Usługi ogólnobudowlane, glazura, terako-
ta. Fachowo i solidnie. 607 647 515

• Korepetycje  j. niemiecki, przygotowanie 
do matury. 607 617 844

• Pisanie prac i referatów. 609 392 482

• Oprawianie prac (największy wybór 
okładek), bindowanie, ksero kolor a4-
a3, laminowanie a4-a3, VIZarT Studio 
reklamy, Nowogard, ul. 700 lecia 15 
(nad apteką jantar), tel. 605 522 340.

• dachy remonty mieszkań. 794 115 153

• Usługi transportowe. Wywrotka 25t, plan-
deka 13,6m. 697 943 123

• Remonty i wykończenia. 601 567 369

• Szafy, garderoby i wnęki, meble pod wy-
miar. 697 786 967

• język niemiecki tel. 607 545 991

• Remont na każdą kieszeń 609 715 839

• Remonty mieszkań, malowanie gratis. 
726 403 937

• Remont? wykończenia wnętrz? My wiemy 
jak! Kompleksowo! zadzwoń! REMOVER. 
501 714 275 24h/dobę!

• Wykonam usługowe, glazura, podłogi, 
malowanie i inne prace budowlane. 662 
678 895

• Malowanie obrazów Bożena Kubiak, do 
obejrzenia w Cafe Piwnica. 91 39 26 124

• Stylizacja paznokci, żel, żel hybrydowy 
(nowość) cena 35 zł. 503 083 440

• Tipsy żelowe za 40 zł. 665 209 476

• Usługi informatyczne naprawa kompu-
terów, instalacja oprogramowania, od-
zyskiwanie danych, dojazd do klienta. 
508 245 385

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

• Dachy. 785 562 104

• DUR-BUD- usługi ogólnobudowlane. 
723 295 632

• Domowe torty na zamówienie. 
513 719 102

• Usługi ogólnobudowlane i elektryczne. 
516 033 882

• remonty mieszkań, malowanie gratis. 
726 403 937

• Profesjonalna opieka nad dziećmi 
”Maluszkowo” ogłasza nabór dzie-
ci w wieku od 6 m-cy do 3 lat. Liczba 

miejsc ograniczona. Tel. 534 015 943.  
 

• Izolacje balkonów, tarasów, wykończenia, 
remonty łazienek tel. 607 347 421

• J, niemiecki tel. 607545 991

PraCa

• Restauracja Przystań zatrudni kucharza - 
dobre warunki płacowe. Oferty prosimy 
składać osobiście w Biurze Hotelu.

• Szukam niani dla mojej 17 miesięcznej cór-
ki. Opieka u mnie w domu (Nowogard), od 
poniedziałku do piątku. Prace oferuję od 
ok. lutego przez najbliższe 1,5 roku. Tele-
fon 787631493.

• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, urlopo-
we- Niemcy, Holandia, Anglia, Irlandia, 
Dania, Belgia, Austria, Włochy, Norwegia. 
713 852 018; 601 759 797

• Podejmę pracę w charakterze sprzedawcy, 
długoletnie doświadczenie, obsługa LOT-
TO. Tel 660 392 851

• Studio Reklamy Vizart w Nowogardzie 
przyjmie 1 os. Na praktyki, tel. 605 522 340

• Przyjmę do pracy na budowę. 662 125 370

• Zatrudnię sprzedawcę. 721 055 364

• Szukam pracy jako operator sztaplarki 
i magazynier- pomocnik. 796 101 301

• Zatrudnię w sklepie spożywczym rencist-
kę lub emerytkę. Praca dwuzmianowa. 
602 474 266

• Podejmę pracę jako malarz, szpachlarz lub 
inne budowlane. 697 180 418

• Podejmę pracę w charakterze niani do 
dziecka. 515 521 049

• Praca w sklepie meblowym w charakte-
rze sprzedawcy – doradcy klienta. mile 
widziane panie o zainteresowaniach 
związanych z urządzaniem i dekoracją 
wnętrz oraz z doświadczeniem w han-
dlu. jeśli jesteś osobą sumienną, praco-
witą, dyspozycyjną to praca właśnie jest 
dla Ciebie! CV proszę składać: kwadrat 
meble, ul. armii krajowej 49, 72-200 
Nowogard

• Zatrudnię konsultantów Oriflame, bez-
płatne wpisowe, prezenty na 500 zł, 
604189118

• Zatrudnię pilarza do pracy w lesie. 
696 630 538

• Zatrudnię  opiekunkę  do dziecka. Tel 
660673592

INNe

• Sprzedam drewno  bukowe i dębowe po-
cięte i porąbane- 603 353 789

• Sprzeda butlę gazową do kuchenki gazo-
wej (13 kg), do połowy z gazem – 100 zł. 
606 265 333.

• Sprzedam nowy telefon komórkowy HTC 
Desire Z (nieużywany), w sieci ERA, cena 
1350 zł, do uzgodnienia, Tel. 605 522 340.

• Sprzedam Aparat Fotograficzny Fuji Film 
S Fine Pix 6500, cena do uzgodnienia  
750 zł, Tel. 605 522 340.

• Sprzedam telefon komórkowy Sony Eric-
cson ELM, nowy nieużywany w sieci ERA, 
cena 330 zł, tel. 605 522 340

• Sprzedam krzesełko + stolik dla dziecka 
do 5 lat. Cena 150 zł. 513 085 943

• Sprzedam drewno opałowe i kominko-
we. 667 788 820

• Sprzedam komputer: procesor AMD Ath-
lon XP 1243 MHz, płyta główna Gigabyte 
GA-7N400E, Pamięć 512MB, karta video 
NIVIDA GeForce4MX AGP8X 128MB, dysk 
twardy 80GB, Napęd dysków: HL-DT-ST 
DVD-ROM GDR8162B 16X/48XDVD-ROM 
i MSI CD-RW CR52 52X/32X/52X CD-
RW, MONITOR SAMSUNG Sync Master 
763MB, cena 590 zł, tel. 605 522 340.

• Oddam nieodpłatnie cegłę rozbiórkową 
oraz kamień polny w ok. Nowogardu. 91 
38 13 958; 604 702 817

• Sprzedam drewno opałowe. 600 335 184

• Drewno kominkowe tanio. Dowóz gratis. 
501 385 072

• Sprzedam stolik pod telewizor. Stan bar-
dzo dobry. 783 484 836

• Przyjmę każdą ilość kamieni. 607 647 240

• drewno opałowe tanio sprzedam. 
660 135 921

• Sprzedam drewno opałowe i rozpał-
kowe pocięte w klocki lub w całości. 
514 740 538

• Sprzedam tanio ławo stół i dwa fotele. 
783 484 836

• Kupię złoto. Płacę gotówką, dojeżdżam. 
506 534 179

• Sprzedam wózek do drewna z HDSem. 
723 885 515

• Sprzedam szczenięta razy wyżeł. 91 39 
26 478; 500 667 196

• Oddam szczeniaki 2 miesięczne rasy 
kundel śnieżnobiałe w czarne łatki. 
504 525 966

• Oddam w dobre ręce 2 suczki (szczeniaki 
odchowane) rasy mieszanej z wilczurem. 
508 290 657

• Sprzedam łaty impregnowane nowe ta-
nio ok. 400m. tel. 602 474 266

• Piła Stihl 0,18. Cena 300 zł. Sprzedam 
602 652 381

• Sprzedam gołębie ozdobne. 91 39 18 621

• dowóz piasku, żwiru, wywrotka 2,5t, 
Platforma – laweta, przewóz aut i ma-
szyn rolniczych. Tel, 514 740 538

• Oflisy tartaczne na opał sprzedam w cało-
ści lub pocięte w bloczki, tel. 514 740 538

• Oddam szczeniaki rasy wilczur mieszany, 
w dobre ręce, tel 607 545 533

• 1wszego stycznia zaginął młody, rudy ko-
curek w okolicach ulicy Poniatowskiego i 
Ogrodowej, tel 697 086 561

• Odpady tartaczne, oflisy pocięte, drewno 
opałowe + transport. 509 930 161

• Sprzedam lodówkę i zamrażarkę. 
796 965 432

• Oddam ślicznego czarnego Labrado-
ra w dobre ręce (2 m-ce). Cena 50 zł. 
693 877 655

• Sprzedam klatki metalowe dla królików, 
Nowogard ul. Boh. Warszawy 21. 91 39 
20 307

• Sprzedam przyczepę D47 wywrotkę 
sadzarkę do ziemniaków, kombajn do 
zbioru ziemniaków oraz silnik do łodzi. 
Tel. 692 421 192.

• Poszukuję lokalu na parterze przy ul. 700 
lecia tel. 502 747 907
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MEBLEars

Kuchnie pod wymiar • Projekt, wycena, doradztwo gratis

NOWOGARD • ul. 3 Maja 16 tel. 91 39 26 917•

www.ars-meble.pl

Meble

• wypoczynkowe

systemowe

biurowe

sypialnie

•

•

•

Dog
odn

e

rab
aty

kancelaria Prawna
nawet 

trudne sprawy
601 949 077

(PZM-ot)

Tel. 605 302 155, 91 392 20 55

PRAWA JAZDY A1, A i B

Szybki
KURS W FERIE

Rozpoczęcie
16 stycznia br.

godz. 16.30

OKNO 1465 mm szer. x 1435 mm wys.

SZYBA K=1,0 • OKUCIE MACO PPUH "JOGA" sj.
ul. Górna 4,

72-200 Nowogard
tel. 91 39 25 501

OKNA-SUPERPROMOCJA !!!

TYLKO 499zł*
*cena netto

Transport na terenie miasta GRATIS • Akceptujemy karty płatnicze • SERDECZNI E ZAPRASZAMY
ul. ARMI I K RAJO WEJ 49 • • Tel./fa x 91 39 21 470NOWOGARD

Oferujemy montaż oraz transport zakupionych u nas mebli

Oferta ważna od
7.01 - 31.01.2012 r.

HIT
CENOWY 1499,-

Jeżdżą po trawniku
Mieszkańcy osiedla Radosław nie mają już co liczyć na to, że gmina dokończy re-
mont drogi osiedlowej biegnącej wokół blokowiska – przynajmniej w tym roku. Nie 
pomogły wnioski Spółdzielni Mieszkaniowej i radnego Michała Wiatra – mieszkań-
ca osiedla.  Inwestycja ostatecznie nie znalazła się w tegorocznym budżecie. Wyga-
sło także  pozwolenie na budowę, a z nim nadzieja na normalność za oknem. 

Ruch po osiedlu Radosław odbywa się w jednym kierunku, więc zgodnie z 
przepisami nie ma możliwości zawrócenia i wyjazdu z blokowiska z pominięciem 
dziurawej jak ser betonowej drogi.  Niektórzy kierowcy znaleźli sobie drogę 
alternatywną – niestety jeżdżąc pod oknami sąsiadów i niszcząc trawniki. 

Pierwszy etap drogi na osie-
dlu  wykonano w 2006 roku. 
Kolejny fragment zmoder-
nizowano dwa lata później. 
Mimo, że gmina posiadała 
projekt i pozwolenie na budo-
wę -  remontu trzeciego etapu 
już nie wykonano. Z planów 
na dokończenie moderniza-
cji ostatniego odcinka wyco-
fano tuż przed uchwaleniem 
budżetu na rok 2009. 

Radny Michał Wiatr od 
dwóch lata przypomina o za-
ległej inwestycji burmistrzowi 
i radnym koalicji.  Liczył, że 
może w tym roku uda się re-
mont dokończyć.  Namawiał 
do tego podczas drugiego czy-
tania budżetu na rok 2012, któ-

re odbyło się w czasie sesji w 
dniu 28 grudnia. Jego zdaniem 
dokumentacja inwestycyj-
na sporządzona w 2006 roku 
jest jeszcze aktualna,   szkoda 
więc po raz kolejny odkładać 
na później inwestycję i czekać, 
aż wszystkie dokumenty stra-
cą ważność. Tym bardziej, że 
przygotowanie nowej doku-
mentacji to dodatkowe koszty 
sięgające nawet kilkudziesię-
ciu tysięcy złotych. 

Urzędnicy są innego zdania. 
Twierdzą, że wygasło pozwo-
lenie na budowę, a to oznacza, 
że cała procedura administra-
cyjna musiałaby być przepro-
wadzona na nowo. Jedyne co 
zostało, to projekt budowla-

ny. Nikt jednak na razie tym 
tematem w gminie się nie zaj-
muje, ponieważ mimo wnio-
sków mieszkańców, inwesty-
cja na Radosławiu nie zosta-
ła ujęta w planie finansowym 
miasta na rok bieżący. 

Wszystko wskazuje więc na 
to, że  przynajmniej w tym 
roku mieszkańcy osiedla Ra-
dosław nie mają co liczyć na 
dokończenie remontu drogi. I 
nie o dokumentację chodzi, tą  
przecież można zawsze zak-
tualizować, ale jak widać  są 
rozbieżne priorytety inwesty-
cyjne radnego Wiatra i obec-
nej koalicji na czele z burmi-
strzem. 

MS
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GAZETA LOKALNA  NOWOGARD • OSINA

Czytaj s. 3

Czytaj s. 2

Czytaj s. 11

Czytaj s. 10

reklama

Czytaj s. 4 i 5

NIEPUBLICZNA SZKOŁA POLICEALNA

informacja i zapisy 
ul. Zielona 11,  tel. 91 39 26 691 

rozpoczęcie semestru 4 lutego 2012 r.  

• technik ekonomista          - 2 lata
• opiekun medyczny            - 1 rok
• opiekun osoby starszej     - 2 lata

www.zielona.mojaszkola.net

czesne w wysokości 100 zł/m-c
  (bez wpisowego i opłat za wakacje)

Ogłasza nabór na kierunki: 
NIEPUBLICZNA SZKOŁA POLICEALNA Nowe wysokie ceny skupu 

złomu i metali kolorowych 
gwarantuje 

Skup Złomu - ul. Boh. 
Warszawy 34 BaZa GS. 

Przyjmujemy 
elektrośmieci,  

sprzęt rTV i aGD, 
elektronikę. 

Zapraszamy od godz.  
7.00 – 16.00 sobota od 7.00 – 14.00. 

tel. 601 595 056;  
91 39 20 505; 601 595 057

Już za 100 dni matura 

Wywiad z dr Władysławem mizgiertem  
– nowym ginekologiem w nowogardzkim szpitalu

Porodu nie należy się bać 

Czytaj s. 9

Na zdjęciu polonez w wykonaniu tegorocznych maturzystów z II LO w Nowogardzie

Nasza sonda 

Jak nie 
lekarze to 
aptekarze

Ilu z nas  
nie ma 
pracy?

Nowogardzkie 
drużyny na 
memoriale 
w Dobrej

SPOrT 
10 kolejka 
NalP
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kier. Małgorzata Kędziora -  Apteka „Nie-
bieska 2” - Stanowisko  Zarząd firmy  ME-
DIQ , do której należą apteki Niebieska 1 i Nie-
bieska 2, zadecydował,  że nasze apteki w dniu 
protestu pomiędzy godzinami 13: 00 a 14: 00 
nie będą zamykane dla pacjentów. Natomiast, 
jako farmaceuci zgadzamy się ze stanowiskiem 
Naczelnej Rady Aptekarskiej w sprawie prote-
stów i postulatów. 

Kier. Elżbieta Jabłońska - Apteka „Ce-
farm” - Bierzemy oczywiście udział w prote-
ście ogólnopolskim aptekarzy w godzinach od 
13: 00 do 14: 00, nie mniej, nasza apteka bę-
dzie realizowała pilne recepty na leki, których 
brak mógłby zagrozić życiu pacjenta lub w na-
głych przypadkach, ale zakładam, że takich 
nie będzie. Oczywiście to bardzo źle, że musia-
ło dojść w ogóle do takiej sytuacji, kiedy apte-
ki protestują w taki sposób, bo krótko mówiąc, 
jesteśmy bez wyjścia z racji tego, że nie będzie-
my brać dłużej odpowiedzialności za niepra-
widłowo wypisane recepty przez lekarzy, gdyż 
wchodzą tutaj w grę olbrzymie sumy pieniędzy 
i przede wszystkim odpowiedzialność za zdro-
wie pacjenta. 

Farmaceuta Luiza Salamon - Apteka „Jan-
tar” - Bierzemy udział w proteście, który bę-
dzie między godzinami 13: 00 a 14: 00. W tym 
czasie  apteka będzie nieczynna. Dodatkowo 
bardzo dokładnie będziemy sprawdzać wysta-
wione recepty pod względem prawidłowości ich 
wystawienia przez lekarzy. Oznacza to, że jeże-
li lekarz nieprawidłowo wystawi receptę, wów-
czas pacjent będzie musiał  niestety ponownie 
cofnąć się do lekarza i prosić go o poprawienie 
recepty.  

kier. Marcin Nizielski -  Apteka „Majowa” 
-  Bierzemy udział w proteście i pomiędzy go-
dzinami 13: 00 a 14: 00 zamykamy aptekę. Jed-
nak chcę podkreślić, że mimo protestu pacjenci 
będą mogli skorzystać z pomocy, którą oferu-
je nasza apteka, nawet w godzinach w których 
przewidziany jest protest.

 Apteka Centrum oraz Apteka przy uli-
cy Warszawskiej - przedstawiciele aptek nie 
chcieli się wypowiadać.

Wysłuchał: Jarek Bzowy 

Kronika policyjna Nasza sonda 

Jak nie lekarze to aptekarze
Wdrożona proceduralnie nowelizacja prawa,  które spowodowało w ostatnich 
tygodniach ogólnopolską akcję protestacyjną lekarzy nie zakończyła kontro-
wersji wokół spornych zagadnień. Tym razem zagrożeni poczuli się aptekarze, 
którym w przeciwieństwie do lekarzy dalej grożą poważne konsekwencje finan-
sowe za błędy w receptach. Od 16 stycznia rozpoczęła się ogólnopolska akcja 
protestacyjna aptekarzy, która polega na zamykaniu aptek pomiędzy godzinami 
13:00 a 14:00. Czy wszystkie nowogardzkie apteki postanowiły zamknąć swoje 
drzwi dla pacjentów? 

Wyrazy współczucia
Stefanowi i Stanisławie Nowakom

wyraz współczucia
z powodu śmierci syna

śp. Jana Nowaka
składają rodziny Fedeńczaków i Słomskich

kONDOleNcJe

09.01 - poniedziałek 
godz.09:40 - Kolizja drogowa na 

ul Kościuszki w której uczestniczy-
ły pojazdy BMW - Honda. Spraw-
cą kolizji okazał się kierowca Hon-
dy, który został ukarany mandatem 
karnym 

13:00 - Zgłoszenie, że w okresie 
od 29.12.2011 do 07.01.2012 do-
chodziło do bezczeszczenia grobu 
poprzez odrywanie niklowanych 
części. Straty oszacowano na oko-
ło 500 zł 

13:00 - Kolizja drogowa na ob-
wodnicy Wojcieszyn dwóch pojaz-
dów Man ciężarowy - Peugeot 206. 
Sprawcę Mana ukarano mandatem 
w wysokości 250 zł 

14:40 - W okresie od 03.01 do 
08.01.2012 miało miejsce włama-
nie, poprzez wyważenie drzwi  do 
świetlicy wiejskiej w Maszkowie z 
której została skradziona drabina 
aluminiowa. Straty około 250 zł 

10.01 - wtorek 
08:30 W miejscowości Lestkowo 

ujawniono zwłoki mężczyzny, któ-
rym okazał się mieszkaniec Żabo-
wa.

17:45 - W sklepie Biedronka na 
ul. Warszawskiej miała miejsce kra-
dzież artykułów spożywczych. Po 
przybyciu patrolu policji sprawca 
został zatrzymany, który po prze-
słuchaniu otrzymał mandat karny 
w wysokości 500 zł 

20:25 - Zgłoszenie awantury w 
pociągu w której brało udział   3 
mężczyzn, wobec których zastoso-
wano mandat karny 

11.01 - środa 
08:00 -  Na ul. 15 lutego uszko-

dzenie zamka samochodowego w 
pojeździe VW PASSAT  

14:30 - Kradzież artykułów alko-
holowych w sklepie Lidl.  Po przy-
byciu policji sprawca został zatrzy-
many, sporządzono wniosek do 
Sądu  o ukaranie sprawcy. 

17:00 - W miejscowości Brzo-
zowo z niewyjaśnionych przyczyn 
spaleniu uległa wiata z drewnem. 

20:50 - W Orzechowie na te-
renie sklepu spożywczego  został 
uszkodzony system odprowadza-
nia wody, jak i rur. Straty około 20 
tys. zł 

20:55 - Mieszkaniec ul. Reymon-
ta zgłosił zatrzymanie 3 mężczyzn, 
którzy godzinę wcześniej spod skle-
pu LIDL dokonali kradzieży rowe-
ru. Po przybyciu policjantów i roz-
poznaniu sprawy został sporządzo-
ny wniosek do Sądu. 

21:55- Na przejeździe kolejowym 
doszło do zderzenia pojazdów DA-
EWOO - Autobus. Sprawcą zdarze-
nia okazał się kierowca DAEWOO, 
który został ranny  i przewieziony 
do szpitala. 

12.01 - czwartek 
18:50 - Kolizja drogowa na dro-

dze nr 6 w Olchowie, gdzie doszło 
do zderzenia 2 pojazdów Merce-
des osobowy - Mercedes Laweta. 
Sprawcą kolizji okazał się kierow-
ca Lawety na którego został sporzą-
dzony wniosek  do Sądu.

13.01 - piątek 
09:15 - W Błotnie patrol policji 

zatrzymał mężczyznę kierującego 
rowerem, który był w stanie nie-
trzeźwości. 

19:05 - W sklepie INTERMAR-
CHE ochrona zatrzymała i przeka-
zała policji sprawcę kradzieży skle-
powej, który został ukarany man-
datem karnym. 

20:30 - W miejscowości Woło-
wiec, matka pozostawiła bez opie-
ki roczne dziecko na kilka godzin. 
Policjanci wspólnie z pracownika-
mi OPS podjęli wspólne działania, 
których efektem było odwiezienie 
dziecka do szpitala, gdzie lekarz 
zbadał dziecko  stwierdzając  po-
dejrzenie zapalenia płuc .Dziecko 
pozostało na obserwacji w szpitalu, 
a sprawczynię przejął Sąd rodzinny 
w Goleniowe.

14.01 - sobota 
W rejonie pizzerii NEPTUN w 

jeziorze ujawniono motorower o nr 
ZGL 1V93. Skuter jest zabezpieczo-
ny w Komisariacie 

15:20 - Zgłoszenie kradzieży ro-
weru na ul. Cmentarnej. Straty oko-
ło 200 zł 

17:45 - Kolizja drogowa pojaz-
dów LEXSUS - BMW. Sprawcą oka-
zała się kobieta samochodu LE-
XSUS, która otrzymała madat 400 
zł 

02:10 - godz. nocne - W Karsku 
został zatrzymany kierowca samo-
chodu Mondeo, który znajdował 
się w stanie  nietrzeźwości. Kierow-
cy zostało zatrzymane prawo jazdy i 
sporządzono wniosek do Sądu. 

04:22 - Zgłoszenie o kradzieży 
tablic rejestracyjnych z samochodu 
Renault Clio 

17:10  - Podczas kontroli drogo-
wej został zatrzymany rowerzysta z 
miejscowości Krzywice, który był w 
stanie nietrzeźwości. 

15.09 - niedziela 
12:10 - Kradzież z włamaniem do 

piwnicy na ul. Bankowej skąd skra-
dziono sanki o wartości 120 zł 

15:56 - Zgłoszenie  kradzieży pa-
liwa w ilości 500 l z samochodu 
Scania na ul. Bema 

05:00 -  Kradzież z włamaniem 
do kiosku ruchu na ul. Wojska Pol-
skiego poprzez zerwanie kłódek, 
gdzie skradziono papierosy i pie-
niądze o wartości około 10 tys. zł . 

opracował: J.B
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EntEr  II 
laptop

 sErwIs - komIs

naprawiamy, 
sprzedajemy,

kupujemy laptopy
na ul. Wyszyńskiego 7/3

budynek Straży Pożarnej

tEl. 795 648 748

OPAŁ
węgiel, koks, miał, 

drewno – kominkowe,
 podpałka, brykiet – węglowy, 

torfowy, drzewny
(towar luzem i workowany)

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

sprzedaż ratalna

PPUH „EDBA” 
Nowogard • ul. Nadtorowa 12

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

Sprzedam dom  
jednorodzinny  

w Płotach
tel. 91 38 53 018

kancelaria Prawna
nawet 

trudne sprawy
601 949 077

Od kilku tygodni na oddziale ginekologiczno-położniczym nowogardzkiego szpitala pracuje dr Władysław Mizgiert - doświadczony 
ginekolog i położnik, były zastępca ordynatora „porodówki” w szpitalu w Świnoujściu. 

Wywiad z dr Władysławem mizgiertem – nowym ginekologiem w nowogardzkim szpitalu

Porodu nie należy się bać 
W. Mizgiert jest dr nauk medycznych i specjalistą w zakresie położnictwa i ginekologii. Jest żonaty. Ma czworo dzieci.  Urodził się w Pińsku na terenie obecnej Biało-

rusi. Po wojnie jego rodzina przeniosła się do Nowogardu. Tutaj w roku 1960 ukończył liceum ogólnokształcące przy ul. Wojska Polskiego.  Do dzisiaj w Nowogardzie 
mieszka matka doktora. Dr Mizgiert pracę, swoją karierę rozpoczął jako stypendysta naukowy w Zakładzie Fizjologii w Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie 
(obecnie Pomorski Uniwersytet Medyczny). Pracował tam przez 10 lat. Potem był adiunktem w Klinice Położnictwa PAM. Przez kilkanaście lat zastępował kierow-
nika tej kliniki. Ponieważ były to czasy, w których dalsza kariera naukowa była uzależniona do stosownych deklaracji, których nie poczynił, przerwał pracę naukową 
i poświęcił się praktyce lekarskiej. W Szczecinie prowadzi także od lat swój prywatny gabinet.  PAM w Szczecinie opuścił ostatecznie w 1999 roku. Następnie przez 9 
lat pracował jako ordynator oddziału ginekologiczno-położniczego w goleniowskim szpitalu. Później,  już po przejściu na emeryturę, pracował przez 2 lata w szpitalu  
w Świnoujściu, jako zastępcą ordynatora „porodówki”.  Niedawno przeprowadzono tam reorganizację,  po której  rozpoczął pracę w szpitalu w Nowogardzie. Zastąpił 
lek. Sławomira Sucheckiego, który notabene przeszedł do pracy właśnie w świnoujskim szpitalu. 

DN: Pracuje Pan dokładnie 
od 3 tygodni w naszym szpi-
talu. Jakie są pana pierwsze 
wrażenia? 

Władysław Mizgiert: Pracu-
je mi się tutaj  na razie bardzo 
dobrze. Oczywiście jest pew-
na różnica w standardzie, jeśli 
porównałbym szpital w Świno-
ujściu (chodzi o wyposażenie 
oddziału – dop. red.), ale pa-
cjentki wszędzie są takie same. 
Warunki do pracy są nie naj-
gorsze i jestem pewien, że po 
otwarciu nowej części szpitala 
będą jeszcze lepsze. 

Przyjął Pan już na świat 
mieszkańca Nowogardu? 

Tak. Odbierałem już kilkana-
ście porodów. Uczestniczyłem w 
jednym cięciu cesarskim. Było 
również kilka operacji. Wpro-
wadzam się powoli w dynamikę 
pracy na oddziale. Oprócz tego 
przyjmuję w przychodni przy-
szpitalnej, w poradni ginekolo-
gicznej. Serdecznie zapraszam, 
szczególnie kobiety ciężarne. 

Czy praca w małym szpita-
lu różni się od tej w placów-
kach funkcjonujących w du-
żych miastach? 

Praca w takim mieście jak 
Nowogard bardziej mi odpo-

wiada. Po pierwsze jest ona 
bardziej samodzielna. Wbrew 
pozorom jest więcej adrenaliny. 
Mamy też tutaj ciężkie przy-
padki, których nie da się w da-
nej chwili przekazać do jednost-
ki o wyższym stopniu preferen-
cyjnym (szpital specjalistyczny 
– dop. red.) ponieważ muszą 
być załatwione natychmiast. 
Zawsze ryzykiem jest bowiem 
transport dla ciężarnej matki, a 
na to lekarz nie może narażać 
pacjentki. 

Ma Pan spore doświadcza-
nie, nie tylko czysto zawodo-
we, ale również administra-
cyjne. 

Nigdy nie lubiłem admini-
stracji i biurokracji, bo ona naj-
częściej przysparza wielu kło-
potów niczego nie rozwiązując. 
Najlepszy tego przykład mamy 
w związku z zamieszaniem wo-
kół refundacji recept. Zamiast 
jawnego i czytelnego dla leka-
rza rejestru ubezpieczeń zro-
biono nam -  mówiąc krótko 
mały „pasztecik”. Mało tego za 
wypisanie recepty osobie nie-
ubezpieczonej miał odpowia-
dać lekarza, a teraz wymyślono 
także, że aptekarz. Wystarczyło 
przygotować ustawowy rejestr 

ubezpieczeń za pomocą progra-
mu komputerowego, który da-
wałby możliwość skomuniko-
wania danych pacjenta z infor-
macjami z ZUS-u. 

Skoro to takie proste, dla-
czego nikt tego nie zrobił do 
tej pory? 

Nie wiem. To nie jest pytanie 
do mnie. 

Może lekarze zbyt mało 
podpowiadają Ministrowi 
Zdrowia? 

Resort z lekarzami nie chce 
niczego konsultować. A podpo-
wiedzi i rady kierowane przez 
nas są lekceważone. 

W naszym powiecie mamy 
dwa szpitale -  w Nowogar-
dzie i w Goleniowie.  Niektó-
rzy twierdzą, że to o jeden za 
dużo. A  jakie jest Pana zda-
nie na ten temat? 

W mojej opinii jeśli dana spo-
łeczność chce mieć szpital, to nie 
widzę powodu do tego, by mia-
ła go nie mieć. Pod warunkiem, 
że ją stać na to i dany szpital 
ma klientów. Zasadność funk-
cjonowania danej placówki me-
dycznej zweryfikuje w ostatecz-
ności życie. Tego nie można roz-
strzygać biorąc pod uwagę tylko 
czynniki administracyjne i eko-
nomiczne. 

Ile Pan odebrał w życiu po-
rodów? Prowadzi Pan takie 
statystyki?

Nie prowadzę, ale z pewno-
ścią bardzo dużo. W tym zawo-

dzie nie można mówić o ruty-
nie. Nawet setne wykonane cię-
cie cesarskie może lekarza za-
skoczyć. Właśnie na tym pole-
ga cały urok wykonywania tego 
zawodu. 

A Pan radzi rodzić kobie-
tom naturalnie czy z większą 
interwencją lekarza? 

Zdecydowanie naturalnie. 
Kobiety wolą chyba jednak 

dzisiaj unikać bólu. 
To prawda. Kobiety same jed-

nak sobie tego nie wymyśliły. 
Rośnie presja na cięcia cesar-
skie, między innymi przez dzia-
łania wielu fundacji, promu-
jących tzw. rodzenie bez bólu, 
których działalność tylko po-
zornie jest pożyteczna.  Trzeba 
podkreślić, że ból jest nieodłącz-

nym elementem życia człowie-
ka. Nie można go wyelimino-
wać, bo człowiek by nie istniał. 
Oczywiście ból, który pora-
ża czy prowadzi do wstrząsów 
trzeba złagodzić. Warto jednak 
pamiętać, że środki znieczula-
jące muszą być podane w spo-
sób bezpieczny dla matki i pło-
du.  Moim zdaniem porodów, 
które wymagają znieczulenia 
jest ok. 15-20%. Reszta powin-
na się odbywać samoistnie, dro-
gami natury. 

Warto więc namawiać ko-
biety, żeby jednak rodziły na-
turalnie? 

Zdecydowanie tak. Porodu 
nie należy się bać. 

Rozmawiał Marcin Simińsk
Dr Władysław Mizgiert bada pacjentkę przygotowaną do porodu na od-
dziale ginekologiczno-położniczym  w Nowogardzie.

Dr Władysław Mizgiert wspólnie z personelem ginekologiczno-położni-
czego
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Wykres ilustrujący trzyletni trend wypada pomyślnie dla roku 2011. Ale uwzględniając ruchy 
migracyjne zarówno związane z wyjazdami zarobkowymi jak i naturalne związane z demografią - 
(mniejszy dopływ osób na rynek pracy) nie są to wyniki  wskazujące na istotną poprawę.   
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Wywiad z Urszulą Witkowską dyrektor PUP

Nowogardzkie bezrobocie  
oczami urzędnika

Dziennik Nowogardzki: 
Jak Pani ocenia miniony rok 
pod względem bezrobocia 
(statystyki, struktura itd.), a 
także zwalczania tego pro-
blemu na terenie gminy No-
wogard?

Urszula Witkowska: Gene-
ralnie można się pokusić o po-
zytywną ocenę , także w gmi-
nie Nowogard - ponieważ na 
początku 2011 roku w reje-
strach Powiatowego Urzędu 
Pracy wykazywaliśmy zareje-
strowanych 5927 osób bezro-
botnych. Na koniec 2011 roku 
było zarejestrowanych 4896 
osób. Można więc  mówić o po-
zytywnych tendencjach na lo-
kalnym rynku pracy.

Mówi się, że w dzisiejszej 
sytuacji ekonomicznej ,a 
także rozwiniętego rynku re-
krutacji pracowników (cho-
dzi o firmy, które na zlece-

nie dużych koncernów same 
weryfikują rynek i wyszy-
kują odpowiednich pracow-
ników) rola urzędów pracy 
jako takich maleje. Czy Pani 
się zgadza z taką opinią?

Obecność na rynku pra-
cy podmiotów prowadzących 
działalność gospodarczą w za-
kresie świadczenia  usług;  po-
średnictwa pracy, doradztwa 
personalnego, poradnictwa za-
wodowego, czy też pracy tym-
czasowej  -  to dla osób bezro-
botnych większa  szansa na za-
trudnienie.  

Mamy bardzo dobre do-
świadczenie z dotychczasowej 
współpracy  z agencjami za-
trudnienia.  Przy ich udziale 
zorganizowaliśmy wiele giełd 
pracy i spotkań rekrutacyj-
nych. 

Jesteśmy partnerami a nie 

konkurencją,  jeżeli pojawiają 
się oferty robimy wszystko, aby 
jak najszybciej skierować na-
szych bezrobotnych do pracy. 
Wiele osób skorzystało na tej 
współpracy.  

Agencje nie odbierają  nam 
pracy i nie mają  wpływu na  
bieżącą działalność urzędu.  
Działamy na rzecz tego same-
go klienta - jednak różnimy się 
zasadniczo. 

Poza wspólnymi przedsię-
wzięciami na co dzień każdy 
robi swoje. PUP samodzielnie 
pozyskuje oferty pracy, wspiera 
i finansuje tworzenie nowych 
miejsc pracy, refunduje koszty 
dojazdu do pracy, organizuje 
staże zawodowe, prace inter-
wencyjne i roboty publiczne,  
szkoli, świadczy usługi z za-
kresu poradnictwa zawodowe-
go itp., a także wykonuje mnó-
stwo innych zadań wynikają-
cych z ustawy, których nie uby-
wa - wręcz przeciwnie. 

Czy może Pani wymie-
nić jakie konkretnie działa-

nia PUP wykonał w kierun-
ku walki z bezrobociem i ile 
osób z nich skorzystało?

W 2011 roku, jak wiado-
mo środki Funduszu Pracy 
na aktywne formy pozosta-
wione do dyspozycji powiato-
wych urzędów pracy, zostały 
zmniejszone o ponad 60%. Z 
tej puli udało się przeprowa-
dzić następujące działania: 
szkolenia -138 osób, staże – 
222 osoby, prace interwencyj-
ne – 167 osób, roboty publicz-
ne – 63 osoby, prace społecznie 
użyteczne – 94 osoby, częścio-
we zwroty kosztów dojazdu 
na szkolenie, na staż oraz do 
pracy – 667 osób, bezzwrotne 
środki na rozpoczęcie działal-
ności gospodarczej – 114 osób, 
uzupełnienie zatrudnienia na 
refundowanych stanowiskach 
pracy – 46 osób.

Są bezrobotni, którzy 
przez lata uczestniczą w pro-
gramach mających na celu 
pomoc w znalezieniu za-
trudnienia (szkolenia, do-
tacje do działalności gospo-
darczej itd.) i po ich zakoń-
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NOWOGARD
 Ilość  zarejestrowanych bezrobotnych na koniec 

grudnia 2011 roku wynosi 1770 osób.                 

Kategorie wiekowe:
18-24 376
25-34 503
35-44 302
45-54 357
55-59 182
60-64 50

  Warto zauważyć że ponad połowa bezrobotnych 
do osoby w wieku do 44 lat , czyli w najlepszym okre-
sie aktywności, niepokoi zwłaszcza najwyższa że 
wszystkich kategori wiekowych liczba osob w prze-
dziale 25-34 lat.         

  Bezrobotni wg wykształcenia
Wyższe 144
Policealne i średnie zawodowe 328
Średnie i ogólnokształcące 287
Zasadnicze zawodowe 416
Gimnazjalne i poniżej 595

  Aczkolwiek najwięcej osób pozostających bez pra-
cy   nie posiada wykształcenia nawet zasadniczego za-
wodowego  to  jednak  istotna   ilość osób bez pracy 
z przygotowaniem zawodowym w tym wyższym nie 
napawa optymizmem co to jakości oferty jaką rynek 
pracy kieruje do ludzi wykształconych        

  
Zestawienie wg dotychczasowego stażu pracy

Do 1 roku 236

1-5 395

5-10 206

10-20 260

20-30 187

30 lat i więcej 54

Bez stażu 432

Równomierny rozkład w tym zestawieniu skła-
nia do wniosku, że nie mają  istotnego znaczenia 
praktyczne umiejętności  zawodowe. Prawdopo-
dobnie istotnie zmieniło się i  zawężyło  oczeki-
wanie rynku pracy w zakresie poszukiwanych 
zawodów. 

OSINA 
Stan osób zarejestrowanych na koniec grudnia 2011 

roku wynosi 212 osób. 
Kategorie wg wieku 

18-24 51

25-34 63

35-44 42

45-54 30

55-59 18

60-64 8

   
 Bezrobotni wg. wykształcenia

Wyższe 9

Policealne i średnie zawodowe 26

Średnie i ogólnokształcące 33

Zasadnicze zawodowe 42

Gimnazjalne i poniżej 102

  
Zestawienie wg dotychczasowego stażu  pracy 

ogółem

Do 1 roku 35

1-5 40

5-10 26

10-20 23

20-30 15

30 lat i więcej 7

Bez stażu 66

Wnioski wynikające z poszczególnych katego-
rii bezrobotnych w Osinie są podobne do tych które 
sformułowaliśmy na przykładzie Nowogardu.  

Jarosław Bzowy 
źródło: PUP Goleniów 

Statystyka z Urzędu Pracy

Ilu z nas  nie ma pracy?
12,6 proc. Polaków zdolnych do pracy nie ma zatrudnienia. Jednak w niektórych  regionach  kraju stopa bezrobocia sięga nawet  35% co świadczy , że z dostę-

pem do  pracy jest nie najlepiej. A jak jest w gminach  Nowogard i Osina. Oto kilka danych statystycznych, które zestawiliśmy na podstawie informacji  otrzy-
manych z Urzędu Pracy w Nowogardzie.

czeniu nie znajdują nadal za-
trudnienia.  

Tak to prawda. W naszych 
rejestrach są  bezrobotni, któ-
rzy korzystali z kilku form ak-
tywizacji zawodowej,  a jed-
nak nadal mają trudności ze 
znalezieniem pracy. 

To osoby znajdujące się w 
szczególnej sytuacji na rynku 
pracy.  Zaliczają się do nich  
bezrobotni do 25 roku życia, 
długotrwale bezrobotni, kobie-
ty, które nie podjęły zatrudnie-
nia po urodzeniu dziecka , bez-
robotni powyżej 50 roku życia, 
bezrobotni po zakończeniu re-
alizacji kontraktu socjalnego, 
bezrobotni bez kwalifikacji za-
wodowych, bez doświadcze-
nia zawodowego lub bez wy-
kształcenia średniego, bezro-
botni samotnie wychowujący 
co najmniej jedno dziecko do 
18 roku życia, bezrobotni nie-
pełnosprawni oraz bezrobot-
ni, którzy po odbyciu kary po-

zbawienia wolności nie podjęli 
zatrudnienia. Ustawa obliguje 
nas do aktywizacji i udzielenia 
pomocy przede wszystkim bez-
robotnym, którzy spełniają po-
wyższe kryteria . 

Czy PUP na bieżąco wery-
fikuje to zagadnienie?

Oczywiście,  że  PUP na bie-
żąco sprawdza efektywność 
swoich działań np. poprzez eg-
zekwowanie zobowiązań za-
wartych w umowach z praco-
dawcami, instytucjami szkole-
niowymi lub osobami bezro-
botnymi. 

 Wiele osób na przełomie 
ostatnich lat skorzystało z 
dotacji na rozpoczęcie swo-
jej działalności gospodar-
czej. Czy PUP podsumował 
te działania i czy wiadomo, 
ile z tych podmiotów prze-
trwało na rynku. Czy w ogó-
le prowadzone są analizy?

Oczywiście, że prowadzone 

są analizy po zakończeniu każ-
dego roku. Te analizy są wyko-
rzystywane chociażby do prac 
komisji oceniającej wnioski 
na działalność gospodarczą. 
Z analiz wynika, jakich dzia-
łalności jest w naszym powie-
cie nadwyżka, a jakie kierunki 
są rozwojowe. Dla porównania 
w 2009 roku udzielono 221 do-
tacji na otwarcie działalności 
gospodarczej, powróciło do re-
jestru 18 osób które zlikwido-
wały działalność w 2010 roku, 
udzielono 261 dotacji, do re-
jestru powróciło 12 osób które 
zlikwidowały działalność.

Staże i prace interwencyj-
ne – to najczęściej propo-
nowane formy zatrudnienia 
przez PUP. Czy może Pani 
powiedzieć, które z nich są 
atrakcyjniejsze dla bezro-
botnego, a które cieszą się 
największą popularnością, 
również wśród przedsiębior-
ców?

Przede wszystkim staż nie 
jest formą zatrudnienia, po-
nieważ nie zachodzi tutaj na-
wiązanie stosunku pracy z pra-
codawcą. Nie można porów-
nać atrakcyjności tych form. 
Każda z nich jest inna i ma 
inne zadanie. Wszystko zale-
ży od pracodawcy, którą formę 
zdecyduje się wybrać. Urząd 
jedynie sprawdza czy kandy-
dat wybrany przez pracodaw-
cę spełnia warunki ustawowe 
do zastosowania danej for-
my aktywizacji. Urząd rów-
nież może dokonać weryfika-
cji osób pod kątem kwalifikacji 
wymaganych przez pracodaw-
cę i skierować bezrobotnych do 
danego pracodawcy na rozmo-
wę.

Minęły pierwsze dwa ty-
godnie Nowego Roku. Z 
naszych informacji wyni-
ka, że PUP nie ma pienię-
dzy na działania skierowane 
dla osób bezrobotnych (sta-

że itd.). Kiedy pojawią się 
pierwsze konkrety?

Mamy nadzieję, że nie póź-
niej niż w pierwszej połowie 
miesiąca lutego 2012 roku. 

 Jak osoba, która chciała-
by w tym roku skorzystać z 
pomocy PUP ma się przygo-
tować do programów, któ-
re zostaną uruchomione w 
urzędzie, by nie stracić swo-
jej szansy na zatrudnienie?

Przede wszystkim zachęca-
my do kontaktu z pracownika-
mi Powiatowego Urzędu Pra-
cy, a o wszystkich działaniach 
podejmowanych przez Urząd 
będziemy na bieżąco informo-
wać poprzez stronę interneto-
wą, na tablicach ogłoszeń oraz 
bezpośrednio u pracowników 
Urzędu Pracy w Goleniowie 
oraz Filii w Nowogardzie.

Rozmawiał: Jarek Bzowy 
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w parafii pw. św. rafała 
kalinowskiego

Poniedziałek: ul. Żeromskiego od 4 do 17 
Wtorek: ul. Żeromskiego 18 i od 20 do 28 
Środa: ul. Żeromskiego 19 i Gryfitów 2 i 3 
Czwartek: ul. Gryfitów 4 i 5 
Piątek: ul. Zaciszna 
Sobota: Jarchlino od godz. 10.00

w parafii pw. matki Boskiej 
Fatimskiej

Wtorek – od godziny. 16.00 przy ulicy Bema nr 19, 20, 21, 22, 
24, 27 i 27a. 

Środa – od godz. 16.00 przy ul. Bema nr 17 i 18. 
Czwartek – od godz. 16.00 przy ul. Bema nr 15 i 16. 
Piątek – od godz. 16.00 przy ul. Bema nr od 1 do 14b, domy przy 

zakręcie i przy ulicach Staszica, Wybickiego i Norwida. 
Sobota – od godz. 15.00 dla tych, których nie spotkałem, a zgło-

szą takie zaproszenie. 

Program kolęd:

Pan Robert Czapla 
Burmistrz  Nowogardu
72-200 Nowogard
Pl. Wolności 1

SKARGA

W związku z kontrolą przeprowadzoną  przez pracowników Urzędu Miejskiego, panią Mo-
nikę Beśka i pana Tomasza Pawelca w dniu 11.01.2012 składam skargę na sposób przeprowa-
dzenia tej kontroli. Zgodnie z zawiadomieniem, które z odpowiednim wyprzedzeniem otrzy-
małem kontrola miała dotyczyć podatku od nieruchomości. Niestety kontrolujący nie byli w 
stanie określić precyzyjnie zakresu kontroli, a zwłaszcza co dokładnie chcą skontrolować w 
przedmiocie wynikającym z kompetencji gminy, jako  organu podatkowego podatku od nie-
ruchomości. Przypomnę, że kontrola w tym wypadku może, w sposób uprawniony dotyczyć 
weryfikacji podanych przez podatnika w deklaracji  danych, dotyczących zastosowanej staw-
ki podatkowej i weryfikacji powierzchni deklarowanej do opodatkowania, według odpowied-
niej, wynikającej z uchwały Rady stawki. Jednak z zachowania kontrolujących i sformułowa-
nych przez nich żądań  można było odnieść wrażenie, że kontrolujący chcieli dokonać „kon-
troli podatnika”, jako osoby,  zamiast przedmiotowego sprawdzenia w/w elementów. Takie 
zachowanie urzędników publicznych jest niedopuszczalne i naraża podatnika na stratę cen-
nego  w działalności gospodarczej czasu, a organ na brak jakichkolwiek  wynikających z usta-
wowych kompetencji, ustaleń.  Zgodnie ze złożoną przez podatnika deklaracją powierzchnia 
nieruchomości przy ulicy(...) jest opodatkowana  najwyższą z możliwych  stawką, a jeżeli ja-
kiekolwiek wątpliwości budziłby obmiar, należało dokonać jego fizycznej weryfikacji. 

Proszę Pana w związku z powyższym o wyciągnięcie stosownych konsekwencji służbowych 
w stosunku do podległych Panu pracowników, których nie przygotowanie do czynności służ-
bowych zarówno narusza oczywiste zasady  prowadzenia kontroli, jak i   naraża na poważny 
uszczerbek ustrojową zasadę zaufania obywateli do władzy publicznej.   

Dane do wiadomości redakcji

Marianna Barszcz,  lat: 93, zmarła: 14.01.2012 r., pogrzeb: 
17.01.2012 r., pogrzeb odbędzie się na cmentarzu w  Nowogar-
dzie

Piotr Augustyn, lat: 63, zmarł: 15.01.2012 r., pogrzeb: 
18.01.2012 r., pogrzeb odbędzie się na cmentarzu w  Maszewie

Informacje przekazał zarządca cmentarza S. Furmańczyk 

@    Ludzie listy piszą  @ 

 W tych dniach odeszli do Wieczności 

Opłatkowe spotkanie w Civitas Christiana

W ubiegłą sobotę w świetlicy 
PUWiS odbyło się  spotkanie 
opłatkowe nowogardzkiego  
Stowarzyszenia Civitas Chri-
stiana. Gospodarz uroczysto-
ści przewodnicząca koła p. 
Barbara Gontarska za naszym 
pośrednictwem przekazu-
je podziękowania wszystkim, 
którzy przybyli na to corocz-
ne spotkanie  w tym ks. dzie-
kanowi Kazimierzowi Łukja-
niukowi, burmistrzowi Rober-
towi Czapli  i radnemu Mar-

kowi Krzywani.  W opłatku 
wzięli ponadto udział członko-
wie stowarzyszenia z Gryfic i 
ze Szczecina z prezesem okrę-
gu p. Jackiem Stróżyńskim i 
znanym szczecińskim history-
kiem, opozycjonistą „ człowie-
kiem legendą” Franciszkiem  
Łuczko. Oczywiście nie zabra-
kło nowogardzkich członków i 
działaczy tej katolickiej orga-
nizacji . To im zwłaszcza dzię-
kował ksiądz dziekan za wyjąt-
kowy wkład pracy w doprowa-

dzeniu do urzeczywistnienia 
idei, aby kościół pw.  św. Rafa-
ła Kalinowskiego stał się sank-
tuarium lokalnym. Jak już in-
formowaliśmy kilka miesięcy 
temu nastąpiło ogłoszenie od-
powiedniej decyzji arcybisku-
pa szczecińsko-kamieńskie-
go,  nadającej  świątyni prawo 
do posługiwania się tytułem 
sanktuarium lokalnego,  szcze-
gólnie związanego z kultem św. 
Rafała Kalinowskiego jako pa-
trona m.in. Sybiraków.

Pomóżmy sobie
• Rodzina w potrzebie poszukuje lodówki i mebli kuchen-

nych. Kontakt 605-345-362
• Oddam nieodpłatnie sprawny telewizor  THOMSON  tel. 

kontaktowy 603 309 924/913921230
• Oddam tapczan wypoczynkowy Tel. kontaktowy 504 781-

789 lub 726 515-149 
• Pilnie potrzebuję pralkę  automatyczną używaną  i ku-

chenkę gazową. Proszę bardo o pomoc za którą będę 
wdzięczna nr kontaktowy 510936951 
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Otworzyli otwarte lodowisko 
Chociaż sztuczne  lodowi-
sko przy ul. Boh. Warszawy 
w Nowogardzie funkcjonu-
je już od ponad dwóch ty-
godni, wczoraj odbyło się 
oficjalne otwarcie obiektu. 
Udział w uroczystości wzię-
ły władze gminy, zarządcy 
lodowiska oraz kilku fanów 
łyżwiarstwa. 

Przypomnijmy, że budowa 
sztucznego lodowiska koszto-
wała 449 tys. zł, z czego 208 
tys. zł dołożyło Ministerstwo 
Sportu i Turystyki w ramach 
rządowego programu „bia-
ły orlik”. Resztę sfinansowała 
gmina. Obiekt o pow. 476 m2 
znajduje się na terenie sztucz-
nego boiska wielofunkcyjne-
go „Orlik 2012” przy Zespole 
Szkół Ogólnokształcących. 

MS, foto LMM

Dzień Babci i Dziadka 
W Strzelewie W Przedszkolu Nr 4

Dnia 12 stycznia 2012 roku w Szko-
le Podstawowej w Strzelewie odbyła 
się uroczystość z okazji Dnia Babci i 
Dziadka. 

Tradycyjnie, jak co roku, licznie 
zgromadzeni dziadkowie obejrzeli wy-
stępy artystyczne przygotowane przez 

uczniów z klas 0-VI pod czujnym 
okiem ich wychowawców. 

Po wysłuchaniu wierszyków i piose-
nek babcie i dziadkowie zajęli się delek-
towaniem pysznego ciasta i popijaniem 
kawy, oczywiście trzymając na kola-
nach swoje ukochane wnuki.

Uroczystość w naszym przedszkolu 
zaczęła się już w poniedziałek 9. stycz-
nia. Grupa dzieci 6- letnich przygoto-
wała „Jasełka” , a we wtorek 10 stycz-
nia pozostałe grupy uczciły ten dzień  
okolicznościowym programem arty-
stycznym.

Występy wnucząt wywołały u gości 
radość i uśmiech, a nawet wzruszenie. 
Dzieci wręczyły przygotowane laur-

ki, a rodzice zadbali o poczęstunek. 
Były domowe wypieki, kawa, herbata, 
owoce i słodycze. Niespodzianką był 
wspólny bal przy muzyce i piosenkach 
L. Szpona ,któremu serdecznie dzięku-
jemy za wspaniałą zabawę. Dziadko-
wie wspólnie z wnukami bawili się peł-
ni radości.

Wszystkiego najlepszego wszystkim 
Babciom i Dziadkom.

Bal w Świerczewie 
W dniu 14 stycznia w świetlicy wiejskiej w Świerczewie odbyła 

się zabawa choinkowa, której organizatorami byli rada sołecka i 
sołtys wsi. Oprócz udziału w dyskotece dzieci otrzymały paczki, 
które ufundowała rada sołecka i sponsor prytwany.  Bal prowa-
dził Lech Szpon. 

Organizatorzy za pośrednictwem DN dziękują za pomoc w 
przygotowaniu balu Tomaszowi Antasowi oraz wszystkim, któ-
rzy swoim zaangażowaniem wsparli imprezę. 

Red. 
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Budowlane Centrum Handlowe

DOMEBARTEK -
Twój Partner Budowlany

Oferuje w cenach promocyjnych:

ul. Boh. Warszawy 71 www.bartekdomet.pl• tel. 91 579 02 62 •

- tynki i farby BOLIX

- najnowsze kolekcje płytek ceramicznych: polskie i hiszpańskie

- największy wybór paneli podłogowych w Nowogardzie - 24 kolekcje

- materiały ścienne POROTON, YTONG, SUPOREKS, SILKA

- wyprzedaż drzwi

Super cena na OKNA DACHOWE VELUX i OKPOL

OC, AC, NNW, ASSISTANCE

DOMY, DOMY W BUDOWIE

LOKALE, OC ZAWODÓW

UBEZPIECZENIA
KOMUNIKACYJNE:

MIESZKANIOWE:

FIRMY:

TURYSTYCZNE,
SPORTOWE, ROLNE

NOWA AGENCJA

UBEZPIECZENIOWA

ul. 700-LECIA 20D,

72-200 NOWOGARD

TEL. 91 3922175,

24H: 604 195 581
(obok LUKS VIDEO

i AWANGARDA)

NIE MOŻESZ
DOSTAĆ KREDYTU? 

DZWOŃ DO NASZYCH 
DORADCÓW!

70-473 Szczecin,
al. Wojska Polskiego 29 lok. 17

tel. 91 812 68 65

Rzeczywista Roczna Stopa 
Oprocentowania (RRSO) 

5,05 %

Kwoty od 20.000 zł
bez BIK , bez zaświadczenia z ZUS i US

W niedzielę, tj. 15 stycznia w kaplicy w Wojcieszynie odbyło się Bożonarodze-
niowe przedstawienie pt. „Wizyta w Betlejem” w wykonaniu dzieci i młodzieży 
z Wojcieszyna. 

Jasełka w Wojcieszynie 

Tradycji stało się zadość 
Tym razem popularnie nazy-

wane jasełka, zostały odegrane 
na podstawie dość oryginal-
nego scenariusza autorstwa p. 
Haliny Zając i p. Mariki Bąk. 
Boże Dziecię w stajence od-
wiedziły nie tylko tradycyjnie 
aniołki, ale także m.in. lekarz, 
strażak i pan Nowy Rok w to-
warzystwie czterech pór roku. 
W finale aktorzy wprowadzi-
li publiczność w karnawało-
wy nastrój tańcząc poloneza. 
Godzinny spektakl przeplata-
ny wspólnym kolędowaniem 
został nagrodzony gromkimi 
brawami. Tradycji stało się za-
dość, a po występie wszyscy 
spotkali się w świetlicy, by przy 
gorących napojach i pysznych 
wypiekach dalej kolędować. 
Dobrowolne ofiary,  które uda-
ło się zebrać podczas występu 
zostaną przekazane na konto 
budowy kościoła w Wojcieszy-
nie. Warto dodać, że spektakl 
obejrzeli nie tylko mieszkańcy 
wsi, ale także wielu gości przy-
byłych z Nowogardu. 

Dobre recenzje jakie zebrało 
przedstawienie spowodowały, 
że młodzi aktorzy najprawdo-
podobniej wystąpią już wkrót-

ce przed większą publiczno-
ściom w kościele pw. WNMP 
w Nowogardzie. Występ ma 
być także powtórzony w Do-
brej. 

Organizatorzy jasełek, Rada 
Budowy Kościoła w Wojcie-
szynie, za pośrednictwem DN 
pragną podziękować wszyst-

kim gościom, którzy przyby-
li do wsi by obejrzeć przedsta-
wienie i wesprzeć starania o 
budowę świątyni. Szczególne 

podziękowania organizatorzy 
składają  również dzieciom, 
młodzieży i ich rodzicom za 
niestrudzony wysiłek i staran-
ne przygotowanie występu, a 
co za tym idzie pielęgnowanie 
wartości opartych na tradycji 
Świąt Bożego Narodzenia. 

MS

W przedstawieniu gościnnie udział wzięła Martyna z Dobrej

Bodzęcin 

Dzieci przywitały Mikołaja 
14 stycznia o godz.18:00 w sali klubowej w miejscowości Bodzęcin , odbyła się 
zabawa mikołajkowa dla dzieci i młodzieży, którą zorganizowała Rada sołecka 
wraz z radnym Jerzym Salwą.

Przez kilka godziny dzie-
ci tańczyły ze Św. Mikołajem 
i bawiły się radośnie biorąc 
udział  w zabawie. Nie zabra-
kło także paczek, które rozda-
wał św. Mikołaj który mimo, że 

był przemęczony trudami po-
dróży nie omieszkał wypytać o 
tabliczkę mnożenia i wierszyki  
przybyłe dzieci. Dzieci  mogły 
również zrobić sobie pamiąt-
kowe zdjęcie, siedząc na kola-

nach brodatego Świętego. Na 
zakończenie odbyła się zabawa 
taneczna, którą prowadził Ta-
deusz Łukaszewicz.

Jarek Bzowy 
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Życie jest piękne, gdy żyć się umie.
Gdy jedno serce drugie rozumie

z okazji 60 urodzin kochenemu mężowi

Bolesławowi Jońca
zdrowia, szczęścia i spełnienia marzeń

życzy 
żona z synami i synowymi oraz wnuki

Studniówka w II lO 

Już za 100 dni matura 
Styczeń to czas studniówek. Redakcja DN odwiedziła jedyny bal maturzystów, który odbył się na terenie szkoły tj. w II LO przy ul. Boh. Warszawy 
w minioną sobotę (14 stycznia). Była to ostatnia studniówka spośród wszystkich zorganizowanych w tym roku przez nowogardzkie szkoły średnie. 
Wcześniej odbyły się bale I LO (miejsce - Restauracja „Przystań”) oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych (miejsce - Willa Zbyszko – Warnkowo). 

Nie zabrakło też  prezentacji talentów tanecznych i....

Jest już publiczność, więc...

 ...Poloneza czas zacząć! 

Były oficjalne wystąpienia (Władze samorządowe tego dnia 
reprezentował wiceburmistrz Damian Simiński)

 .. i wzruszające chwile. (kwiaty z wyrazami wdzięczności od 
swoich uczniów otrzymały wychowawczynie klas matural-
nych od lewej Małgorzata Wojtyniak, Elżbieta Baran i Anna 
Sienkiewicz). 

Był też tradycyjny walc, co nie jednego gościa wprawił w za-
kłopotanie...

...i talentów aktorskich, do których młodzież II LO przyzwy-
czaiła już nowogardzką publiczność 

Marcin Simiński

by na koniec stworzonym efektem artystycz-
nym zasłużyć na gromkie brawa i owacje na 
stojąco

a na finał mini musical niczym jak na Broadway ‘u

Był też  prawdziwy show...

ŻYcZeNIa
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10 kolejka Nowogardzkiej Amatorskiej Ligi Piłkarskiej
W sobotę NALP rozegrał 10 kolejkę rozgrywek I i II ligi. W hali sportowej ZSO przy ul. Bohaterów Warszawy, w sumie odbyło się 10 
spotkań.

Rywalizację rozpoczęły mecze drugiej ligi. Na 
szczególną uwagę zasłużyły dwa spotkania: Błękitni 
zmierzyli się z Nehuerą i po wyrównanym meczu wy-
grali 3:1. Natomiast lider rozgrywek II ligi, po efek-
townym meczu pokonał drużynę Skorpionów. Do 
przerwy padł remis 2:2, co tylko zaostrzyło apetyty 
kibiców na drugą część spotkania. Obydwie drużyny 
zafundowały publiczności festiwal goli, w sumie pa-
dło ich 10. Czarne Chmury wygrały 6:4, zdobywając 
dwie decydujące bramki w ostatnich minutach spo-
tkania. Najwięcej goli, bo aż 11, padło w spotkaniu 
wicelidera z przedostatnią drużyną Czarnych Koszul. 
W ostateczności Pędzące Trampki, rozpędziły się na 
tyle, że wygrały to spotkanie 7:4. Pierwsze zwycięstwo 
zanotował Bosman, pokonując 8 drużynę w tabeli 3:1.

Wyniki II Ligi:
Błękitni – Nehuere   3:1 (1:0)
(J. Sobieralski x 2,T. Kowalczyk – N. Czarnowski)
Czarne Koszule – Pędzące Trampki 4:7 (1:4)
(D. Adameczek x 2, P. Zapałowski, D. Michalczuk – 

N. Wnuczyński x 2,
T. Wąsikx2, A. Balcer x 2, B. Bajerski)
Ogień W Okopie – Jastrząb  3:7 (0:4)
(R. Sulima, K. Kubicki, A. Chandrała – B. Jurzysta 

x 3, P. Baran x 2, 
M. Wierzbicki, Ł. Osiecki)
Bosman – Kumple Z Boiska   3:1 (1:1)
(P. Pyrka, R. Milusz, Z. Skowroński – D. Burewicz)
Czarne Chmury – Skorpiony   6:4 (2:2)
(M. Kawa x 3, M. Dawidowski, J. Bera, K. Dzioba – 

J. Malanowski,
R. Kowalczyk, P. Szponar, M. Budzich)
Aktualna tabela II Ligi:
 G+ G- P Z R P
1. Czarne Chmury    30 16 26  8 2 0
2. Pędzące Trampki 52 15 23 7 2 1
3. Błękitni 27 15 19 6 1 3
4. Nehuera 23 18 18 6 0 4
5. Jastrząb 33 21 16 4 4 2
6. Ogień W Okopie  28 30 16 5 1 4
7. Skorpiony 23 32 12 4 0 6
8. Kumple Z Boiska  21 34 7 2 1 7
9. Czarne Koszule 17 41 4 1 1 8
10. Bosman 13 44 3 1 0 9
Najlepsi Strzelcy II Liga: 

15 - K. Nowak (Pędzące Trampki)
13 - A. Balcer (Pędzące Trampki), P. Baran (Ja-

strząb)
11 - M. Kawa (Czarne Chmury)
10 - T. Wąsik (Pędzące Trampki)
8 - M. Rokosz (Nehuera), B. Bajerski (Pędzące 

Trampki), Sulima (Ogień W Okopie)
7 - P. Pietruszewski (Kumple Z Boiska)

W I lidze Seniorzy stracili pozycję lidera, dzieląc 
się punktami z 3 drużyną w tabeli Pampeluną Pere-
iros. Już po pierwszej połowie wynik mógł cieszyć 
goniących lidera Budowlanych, ponieważ Seniorzy 
przegrywali 1:0. Jednak po niezwykle dramatycznej 
drugiej części gry, Seniorom udało się doprowadzić 
do remisu 3:3. Warto zaznaczyć, że bramkę na wagę 
punktu, strzelił… bramkarz Seniorów M. Borowik, 
na 15 sekund przed zakończeniem spotkania! BBJ 94, 
mimo wzmocnienia kadry trzema zawodnikami, zo-
stali rozgromieni przez Jantar 1:6. Po sobotnim me-
czu dużo spokojniej o kolejnych spotkaniach może 
myśleć drużyna BTCH, która oddaliła się od strefy 
spadkowej. W meczu o 6 punktów pokonali Zamko-
wą 7 jedną bramką 2:1. Następna kolejka zostanie ro-
zegrana 29 stycznia. Przerwa spowodowana jest feria-
mi zimowymi.

    
Wyniki 10 kolejki I ligi:
Probud Wyszomierz – Tubisie  0:3 (0:1)
(Lipiński x 2, M. Podbiegło)
Budowlani – Herosi    4:1 (1:0)
(M. Stachowiak x 3, D. Kubski – D. Duras)
Bad Boys Juniors 94 – Jantar  1:6 (0:4)
(J. Kaczmarek – K. Lewandowski x3, D. Langner x2, 

Z. Jasek)
Pampeluna Pereiros – Seniorzy   3:3 (1:0)
(K. Pastusiak, M. Cyran, samobójcza – A. Jurczyk x 

2, M. Borowik)
Zamkowa 7 – BTCH   1:2 (0:1)
(P. Świca – D. Gruszczyński, G. Wnuczyński)
Aktualna Tabela I ligi:
 G+ G- P Z R P
1. Budowlani 27 10 25 8 1 1
2. Seniorzy 40 16 25 8 1 1
3. Pampeluna Pereiros 24 20 18 5 3 2

4. Jantar 25 19 14 4 2 4
5. BTCH 15 20 14 4 2 4
6. Bad Boys Juniors 94 32 24 13 4 1 5
7.Tubisie 16 19 12 3 3 4
8.  Probud Wyszomierz 19 25 8 2 2 6
9. Herosi 16 36 8 2 2 6
10. Zamkowa 7 10 35 4 1 1 8
Najlepsi Strzelcy I ligi:
15 - M. Gołdyn (Bad Boys Juniors 94)
14 - D. Stachowiak (Seniorzy)
12 - W. Bonifrowski (Bad Boys Juniors 94), D. Lang-

ner (Jantar) 
9 - M. Stachowiak (Budowlani)

RK

Końcowe sekundy spotkania Probud Wyszomierz – Tubisie

Kontratak Herosów w meczu z Budowlanymi

Sprostowanie
W artykule pt. „Pomorzanin i przyjaciele”, który ukazał się 10 stycznia w DN zaszła pomyłka. 

Zawodnicy drużyny o nazwie Ponton reprezentowali Osinę a nie jak napisaliśmy Mosty. Za błąd 
przepraszamy członków zespołu. 

Pierwsze trafienie Zaremby  
na Euro w Serbii !
Mateusz Zaremba zdobył gola w inauguracyjnym meczu ME Serbia 2012.

 W meczu z gospodarzami Polacy zagrali sła-
bo w ataku, przez co nie będą mogli zaliczyć 
tego spotkania do udanych. Zaremba w drugiej 
połowie na dłużej zastąpił mocno poobijanego 
Krzysztofa Lijewskiego, wcześniej na parkiecie 
trener Wenta korzystał z usług Zaremby, głów-

nie w obronie. We wtorek biało-czerwonych 
czeka spotkanie o być albo nie być na serbskim 
turnieju, Polska zmierzy się ze Słowacją. Trzy-
mamy kciuki za zwycięstwo i za jak najlepszy 
występ Mateusza. 

RK

Z okazji 
urodzin i imienin

dla Piotra  
Matusiaka

dużo zdrowia, pomyślności  
i spełnienia marzeń

życzą 
znajome koleżanki z Grabina

Koło Fantazji znaleziono kluczyki od skody z au-
toalarmem. Wiadomość pod numer tel. 721324817.
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Nowogardzkie drużyny na Memoriale w Dobrej
Jak pisaliśmy w piątkowym wydaniu, Pomorzanin oraz Olimpia w niedzielę wystąpiły na III Memoriale im. Mieczysława Koła w Dobrej.

Poza naszymi drużynami wystąpi-
ło jeszcze 9 zespołów. Los skojarzył na-
sze drużyny w grupie pierwszej, poza na-
szymi zawodnikami do grupy trafiła Ina 
Goleniów, Hutnik Szczecin i Sarmata 
Dobra II. Dla nas najciekawiej zapowia-
dał się oczywiście pojedynek Pomorzani-
na z Olimpią i choć halowy turniej, nigdy 
nie odzwierciedli derbów z prawdziwego 
zdarzenia w ligowym meczu o punkty, to 
na pewno to spotkanie dla nowogardz-
kich kibiców miało dodatkowy smaczek. 
Nim jednak przybliżymy przebieg tego 
spotkania,  przybliżę krótki opis pozosta-
łych spotkań. W pierwszym swoim gru-
powym meczu, Olimpia może mówić o 
wielkim pechu. Przyszło im się mierzyć 
z Iną i wszystko szło po myśli trenera 
Gracjana Golemy. Szybko strzelony gol 
i kontrola boiskowych wydarzeń, uśpiły 
czujność naszej drużyny, przez co w koń-
cówce zaczęła się nerwówka. Napór go-
leniowskich piłkarzy przyniósł skutek, 
na kilkanaście sekund przed końcem… 
Można się spierać co do słuszności decy-
zji sędziego o przyznaniu rzutu wolnego 
i usunięcia piłkarza Olimpii z boiska. Ina 
wykorzystała rzut wolny i w ten sposób 
rzutem na taśmę, urwała punkty zdru-
zgotanym i poddenerwowanym zawod-
nikom Olimpii. Jak się okazało, był to je-
dyny punkt jaki Ina ugrała na tym tur-
nieju. Natomiast Pomorzanin Nowogard, 
w pierwszym swoim meczu zmierzył się 
z Hutnikiem Szczecin. Nasi piłkarze z 
Hutnikiem nie mieli łatwej przeprawy, 
Szczecinianie zagrali skutecznie w ataku 
i obronie, przez co pokonali Pomorzanin 
3-1. Warto dodać, że w drużynie Hutnika 
Szczecin, grał młody piłkarz z Nowogar-
du – wcześniejszy zawodnik Pomorza-
nina Rafał Mendyk. Hutnik w następnej 
kolejce sprawdził formę Olimpii i tu już 
naszym zawodnikom ciężko było ugrać 
choćby punkt. Ostatecznie Olimpia ule-
gła Hutnikowi, aż 0-5. Następny w kolej-
ności był pojedynek naszych drużyn, ob-

fitujący w walkę i determinację. Olimpia 
i Pomorzanin zagrały z dużym respek-
tem do siebie, żadna z drużyn nie rzu-
cała się do frontalnych ataków. Pierw-
sza część spotkania była pod dyktando 
Olimpii, raz nawet bramkarza Pomorza-
nina Mateusza Krupskiego ratował słu-
pek. Pod koniec do głosu doszła druży-
na Pomorzanina, jednak tak jak po prze-
ciwnej stronie boiska i tu między słupka-
mi czyste konto zachował Michał Dwo-
jak. Po 10 minutach wyrównanego spo-
tkania, z drobną przewagą Olimpii mecz 
zakończył się bezbramkowym remisem. 
To był jedyny bezbramkowy mecz w ca-
łym turnieju (warto zaznaczyć, że w Do-
brej na hali bramki mają wymiary 5x2 !). 
W swoim trzecim spotkaniu Pomorzanin 
znów stoczył ciężki bój, tym razem z re-
prezentantami gospodarzy Sarmatą II. W 

drużynie z Dobrej wystąpiło 3 piłkarzy z 
Nowogardu: Kamil Pacelt, Marcin Mi-
klas, Wojciech Bonifrowski. Gospoda-
rze grali twardo w obronie, przez co nie 
pozwolili Pomorzaninowi zdobyć gola. 
Sami też mieli problemy z naszą defen-
sywą, jednak ostatecznie skromnie zwy-
ciężyli 1:0. Po tym meczu drużyna Po-
morzanina wiedziała już, że przepadły 
jakiekolwiek szanse na awans, więc ostat-
nie spotkanie z Iną grali o zachowanie 
twarzy. Ten mecz naszym zawodnikom 
już wyszedł (szkoda że tak późno), choć 
przez moment nieuwagi piłkarze z Go-
leniowa doprowadzili do remisu. Gdy w 
końcówce spotkania sędzia podyktował 
rzut wolny dla  piłkarzy LKS-u, do piłki 
podszedł Łukasz Olechnowicz i po chwi-
li pięknym strzałem zapewnił drużynie 3 

punkty. Olechnowicz strzelił wszystkie 
3 bramki, zdobyte w tym turnieju przez 
drużynę Pomorzanina. Olimpia na poże-
gnanie walczyła o pierwsze zwycięstwo 
z Sarmatą II. Rozpędzona drużyna go-
spodarzy bez większych problemów po-
konała Olimpie 4:2. Ku zaskoczeniu ki-
biców drużyna Błękitnych Stargard pre-
zentująca najwyższy poziom, nie wygrała 
po raz trzeci turnieju w Dobrej. W pół-
finale lepsi okazali się piłkarze Hutnika 
Szczecin, wygrywając serię rzutów kar-
nych. Memoriał wygrała Vineta Wolin 
przed Hutnikiem, trzecimi Błękitnymi i 
czwartą drużyną Sarmatą II. Na podziw 
na pewno zasługuje wysoki poziom orga-
nizacji całego memoriału, szkoda że na-
sze drużyny nie dostosowały się prezen-
tując wysoki poziom na boisku.   

Tabela grupy I i wyniki:
 P G+ G-
1. Sarmata Dobra II 12 9 3
2. Hutnik Szczecin 9 12 4
3. Pomorzanin Nowogard 4 3 5
4. Olimpia Nowogard 2 3 10
5. Ina Goleniów 1 3 8
Ina Goleniów – Olimpia Nowogard 1:1, 

Hutnik Szczecin – Pomorzanin Nowogard 
3:1, Sarmata II – Ina 2:0, Olimpia – Hut-
nik 0:5, Hutnik - Sarmata II 1:2, Pomorza-
nin – Olimpia 0:0, Sarmata II – Pomorzanin 
1:0, Ina – Hutnik 1:3, Pomorzanin – Ina 2:1, 
Olimpia- Sarmata II 2:4

Tabela grupy II i wyniki:
 P G+ G-
1. Błękitni Stargard 15 22 5
2. Vineta Wolin 7 12 10
3. Światowid Łobez 7 9 11
4. Sarmata Dobra  6 8 13
5. Sokół Pyrzyce 6 7 16
6. Piast Chociwel 3 4 7
Sarmata Dobra – Sokół Pyrzyce 3:1, Vi-

neta Wolin – Piast Chociwel 0:1, Błękit-
ni Stargard – Światowid Łobez 4:0, Sokół – 
Światowid 3:2, Piast - Błękitni 1:2, Sarmata 
– Vineta 2:3, Vineta – Sokół 5:0, Błękitni - 
Sarmata 6:1, Światowid - Piast 2:1, Sokół – 
Piast 2:1, Sarmata – Światowid 1:3, Vineta – 
Błękitni 2:5, Błękitni – Sokół 5:1, Światowid 
– Vineta 2:2, Piast – Sarmata 0:1

Półfinały :
Vineta Wolin – Sarmata II Dobra 3:1
 Hutnik Szczecin – Błękitni Stargard 2:2, 

k. 3:2
Mecz o 3 miejsce:
Błękitni – Sarmata II 6:0
Finał:
Vineta – Hutnik 3:1
Składy Pomorzanina i Olimpii Nowo-

gard:
Pomorzanin: Mateusz Krupski, Mi-

chał Soska, Dominik Wawrzyniak, Adrian 
Kram, Łukasz Olechnowicz (3), Tomasz 
Marszałek, Sylwester Bednarek, Dawid Ku-
rek, Jarosław Fiałkowski, Czesław Eber

Olimpia: Michał Dwojak, Mateusz Gra-
lak, Dariusz Stachowiak (1), Mariusz Sta-
chowiak (1), Jarosław Garbat, Marcin Żmu-
dziński, Wojciech Witoń, Krzysztof Kieru-
zel, Rafał Żuk (1), Patryk Wyrzykowski.

RKByły piłkarz Pomorzanina Nowogard obec-
nie Sarmata Dobra Marcin Miklas

I rząd od lewej: Robert Wojtacki (kierownik obiektu), Przemysław Saja (Prezes klubu), Jaro-
sław Garbat, Krzysztof Kieruzel, Wojciech Witoń, Mariusz Stachowiak, Mateusz Gralak, Gra-
cjan Golema (Trener)  II rząd od lewej: Tymon Piórowki (członek zarządu), Dariusz Stacho-
wiak, Patryk Wyrzykowski, Marcin Żmudziński, Rafał Żuk, Michał Dwojak 

Mecz pomiędzy Pomorzaninem, a Olimpią

Po tym rzucie wolnym, Łukasz Olechnowicz zdobył rozstrzygającego gola z Iną Goleniów
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OGŁOSZeNIe O NaBOrZe Na STaNOWISkO aSYSTeNTa rODZINY
Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogardzie jest realizatorem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, nazwa priorytetu: VII. Promocja integracji społecz-

nej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra po-
mocy rodzinie, tytuł projektu: „Z BEZRADNOŚCI DO AKTYWNOŚCI” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem projektu jest poprawa dostępu do zatrudnienia osób bezrobotnych, 
nieaktywnych zawodowo w tym niepełnosprawnych, usamodzielnianych wychowan-
ków rodzin zastępczych lub placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz ograniczenie 
liczby dzieci kierowanych do pieczy zastępczej w powiecie goleniowskim.

Celem szczegółowym jest nabycie umiejętności komunikacji społecznej, asertywności, ra-
dzenia sobie ze stresem, wykształcenia postawy pro aktywnej poprzez nabycie umiejętności 
aktywnego poszukiwania pracy, przygotowania własnego CV, listu motywacyjnego, nabycie 
umiejętności autoprezentacji i stymulowania rozmowy kwalifikacyjnej, nabycie dodatko-
wych kwalifikacji zawodowych poprzez udział w kursach zawodowych oraz przeciwdziała-
nie wykluczeniu społecznemu rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi oraz nie-
radzącymi sobie w prowadzeniu gospodarstwa domowego, zagrożonych odebraniem dzieci 
do pieczy zastępczej poprzez skierowanie do pracy z rodzinami asystentów rodziny.

Realizując powyższe zadania Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej                           w 
Nowogardzie ogłasza nabór na stanowisko pracy – Asystent rodziny.

1. Forma zatrudnienia: umowa zlecenia od 01 marca 2012r. do 31 grudnia 2012r.
2. Wymagania niezbędne (na wskazanym stanowisku pracy):
a. wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o 

rodzinie lub praca socjalna lub
b. wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakre-

su pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z 
dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres pro-
gramowy szkolenia określony na podstawie ust. 3 i udokumentuje co najmniej 
roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub

c. wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także 
udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;

d. nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie 
jest jej zawieszona ani ograniczona;

e. kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku, gdy taki obowiązek 
w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;

f. nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne 
przestępstwo skarbowe;

g. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych;
h. umiejętność podejmowania decyzji;
i. zdolność i otwartość na komunikowanie się;
j. poczucie odpowiedzialności.
3. Wymagania dodatkowe: 
wysoka kultura osobista;
znajomość obsługi komputera i programów biurowych;
umiejętność prowadzenia pracy z klientem, w szczególności z klientem trudnym;
wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny;
znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy z in-

nymi jednostkami i instytucjami;
samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy;
umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną;
kreatywność, odporność na stres.
4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 
a. opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami ro-

dziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym; 
b. udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdoby-

waniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego; 
c. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych; 
d. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych; 
e. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z 

dziećmi;
f. wspieranie aktywności społecznej rodzin; 
g. motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych; 
h. udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy za-

robkowej; 
i. motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na 

celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psycho-
społecznych; 

j. udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psy-
choedukacyjnych; 

k. podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bez-
pieczeństwa dzieci i rodzin;

l.  prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzie-
ci; 

m. prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną; 
n. dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku; 
o. monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;
p. sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach; 
q. współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi 

organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizują-
cymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny; 

r. współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą lub innymi pod-
miotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna się za niezbędną.

5. Wymagane dokumenty: 
a. życiorys (CV);
b. list motywacyjny;
c. dyplomy ukończenia studiów, świadectwa ukończenia szkół potwierdzające 

zdobyte wykształcenie lub ich odpisy;
d. kwestionariusz osobowy;
e. dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, wymagane do wykonywania 

oferowanej pracy (ukończone szkolenia, kursy, certyfikaty) lub ich odpisy;
f. inne dodatkowe dokumenty poświadczające inne posiadane kwalifikacje i umie-

jętności, referencje;
g. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stano-

wisku asystenta rodziny;
h.  oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie oraz o peł-

nej zdolności do czynności prawnych i posiadaniu pełni praw publicznych;
i.  oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo 

lub umyślne przestępstwo skarbowe;
j. oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej 

oraz władza rodzicielska nie jest mu zawieszona ani ograniczona;
k. oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej 

oraz władza rodzicielska nie jest mu zawieszona ani ograniczona, k)oświadcze-
nie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku, gdy taki 
obowiązek został na niego nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pocho-
dzącego lub zatwierdzonego przez sąd.

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w Dziale Realizacji 
pokój nr 4 Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogardzie ul. 3 Maja 6 lub przesłać na 
adres: „Ośrodek Pomocy Społecznej ul. 3 Maja 6; 72-200 Nowogard z dopiskiem: 
„Nabór na stanowisko pracy - Asystent rodziny”, w terminie do dnia 02.02.2012r. 
do godz. 12:00.  

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględ-
nieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pra-
cy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. 
zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 
2008 r. Nr 223, poz.1458). 

Za datę złożenia dokumentów drogą pocztową uważa się datę stempla pocztowego 
polskiego urzędu pocztowego. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywa-
ne.

Z kandydatami spełniającymi wymagania zostanie przeprowadzona rozmowa kwa-
lifikacyjna.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Nowogardzie (www.ops.nowogard.pl) oraz na ogólnodostępnej 
tablicy informacyjnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogardzie.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (091 39-26-248)
Z poważaniem

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
w Nowogardzie
Teresa Skibska
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Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

tel. 91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

GABINET KOSMETYCZNY 
„WICHEREK”

Rok założenia 1988
Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała zabiegi 
kosmetyczne, henna, depilacje, makijaże, 
mikrodermabrazja, peeling kawitacyjny, 
ultradźwięki, eksfoliacje, wypalanie, laser, 
lampy, materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

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

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

AUTO-CZĘŚCI • AUTO-NAPRAWA
Jacek Tworek

ul. Zamkowa 7, Nowogard (teren myjni samochodowej)

tel. 662 195 926, 668 477 803, 91 577 10 42

SZYBY SAMOCHODOWE

SPRZEDAŻ - MONTAŻ - NAPRAWA
do aut osobowych i ciężarowych

- wszystkie części nowe i używane

- płyny hamulcowe, chłodnicze

- oleje Castrol - wymiana gratis

- komputerowa diagnostyka silnika,

układu ABS oraz kasowanie inspekcji ZAPRASZAMY

Świadczymy
wszystkie

usługi warsztatowe

SPrZeDam 
mIeSZkaNIe 
w nowogardzie

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

tel. 603 55 55 32

reGUlarNa lINIa mI krO BU SO Wa SerOckI   Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie    6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie    8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

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

PrZeWÓZ OSÓB • m.Fedeńczak • kom. 606 148 353
Nowogard (ul.  Rzeszowskiego) - Szczecin (ul.  Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:05; 8:20; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 11:45; 11:55; 12:40; 
14:40; 14:50; 15:00; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:10
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul.  Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:30; 9:50; 10:25:11:15(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 13:15; 13:30; 13:45(F); 
14:10; 14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:00
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:50; 17:20; 18:30; 19:30
Kursują od poniedziałku do soboty;  F - kursuje od poniedziałku do piątku;  7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli

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

PrZeWÓZ OSÓB - rO maN BIŃcZYk - linia regularna   Tel. 0607 310 591 
OD PONIeDZIaŁkU DO PIąTkU:  
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SOBOTa: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIeDZIela: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

rozkŁad jazdy bu sów
rOZkŁaD JaZDY BUSÓW   Firmy Usługowo – Handlowej adam Fedeńczak

Tel. 502026999, 93926925, po godz. 18:00 – 501140055
Trasa NOWOGarD – GOleNIÓW – SZcZecIN 
Nowogard ul. reszowskiego:  5:05(A), 5:55(A), 6:10(A), 6:50(7), 7:00(A), 7:25(7), 7:50(A), 
8:00(A), 8:20(7), 8:35(A), 9:10(A,7), 10:05(A), 10:30(A,7), 11:31(A), 11:40(7), 12:15(A), 
12:23(7), 12:40(7), 13:00(A,7), 13:10(A,7), 13:25(A,7), 13:50(F), 14:05(A), 14:20(A,7), 15:41(A), 
16:00(7), 16:20(A,7), 16:30(1,3,5), 16:35(2,4,6,7) 16:50(A), 17:30(1,3,5,7), 17:35(2,4,6,S), 
17:50(A,7),18:20(A,7)
TraSa SZcZecIN – NOWOGarD
Szczecin ul. Św. Ducha : 9:25(A), 12:20(A,7), 12:40(A), 13:35(A), 14:00(A,7,R), 14:40(1,3,5,7)  
14:45(2,4,6) 14:55(A), 15:15(2,4,6,7) 15:20(1,3,5), 16:15(A,7) 16:25(A),  18:05(A,7,R) 
19:00(1,3,5) 19:05(2,4,6)
Szczecin ul. Dworcowa : 6:20(A), 7:35(A), 8:00(F), 8:40(A,7,R), 9,00(7), 10:05(A,7),  10:50(A,7), 
11:40(A), 12:05(A), 13:00(7), 14:20(7), 17:40(A,7),  19:25(A7), 19:40(7), 20:15(A,7),
Goleniów, Dworzec PkP : 7:03(A), 8:18(A), 8:43(F), 9:23(A,7), 9:43(7,R), 10:08(A),  10:48(A,7), 
11:32(A,7), 12:23(A), 12:48(A), 13:30(A,7,R), 13:22(A),  13:42(7), 14:19(A), 14:43(A,7,R), 
15:03(7), 15:24(1,3,5,7) 15:29(2,4,6)  15:38(A) 15:58(2,4,6,7) 16:04(1,3,5) 16:58(A,7) 17:08(A), 
18:23(A,7)  18:48(A,7,R) 19:43(1,3,5), 19:48(2,4,6) 20:08(A,7) 20:23(7) 20:58(A,7)
Trasa NOWOGarD – maSZeWO – STarGarD SZcZecIŃSkI
Nowogard ul. rzeszowskiego : 6:50(A), 8:30(A), 11:30(A), 13:50(A), 15:15(S)
Trasa STraGarD SZcZecIŃSkI – NOWOGarD
Stargard Szcz. Oś. Tysiąclecia : 6:20(A), 9:40(A), 12:45(A), 13:50(S), 15:05(A) 
a - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt; S – kursuje w dni nauki szkolnej; 7 – kursuje w niedziele 
nie będące świętami; F – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt; 1,3,5 – kursuje w poniedziałki, 
środy, piątki oprócz świąt; 2,4,6 – kursuje we wtorki, czwartki, soboty oprócz świąt; r – kurs do Reska   

rozkład jazdy pociągów obowiązujący od 11.12.2011 r.  
Szczecin  Główny - Nowogard: (wyjazd-przyjazd)  (06:27 - 07:28);   

(08:18 - 09:21);  (10:37 - 11:39);   (12:48 - 13:49); (14:47 - 15:47); (16:40 - 
20:46); (19:20 – 20:26).

Nowogard - Szczecin Główny: (06:37 - 07:41);  (08:05 - 09:10);  (10:24 - 
11:32);  (12:48 - 13:49);  (14:56 - 16:03);  (16:49 - 17:53); (18:49-19:56).

Nowogard - kołobrzeg: ( 07:28 - 8:55) , (09:21 - 10:40) , (11:39 - 13:05), 
(13:49 - 15:14), (15:47 - 17:07), (20:46 - 19:08), (20:21 – 21:49).    

kołobrzeg - Nowogard:  (05:11 - 06:37), (06:46 - 08:04), (09:03 - 10:24), 
(11:28 - 12:48), (13:37 - 14:56), (15:25 - 16:49), (17:25 - 18:49).

Zarząd Powiatu w Goleniowie 
podaje do publicznej wiadomości, że w budynku Starostwa 
Powiatowego w Goleniowie przy ul. Dworcowej 1 oraz w 
budynku byłego hotelu „Cisy” w Nowogardzie przy ul. Plac 
Wolności 9, na tablicy ogłoszeń została podana informacja, 
o przeznaczeniu do oddania w najem lokalu użytkowego 
nr 413 o pow. 11,85 m², położonego na IV piętrze w 
budynku byłego hotelu „Cisy” w Nowogardzie, na czas 
oznaczony do 3 lat, z przeznaczeniem na prowadzenie biura. 
Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości można 
uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 
(pokój 203 II piętro) lub tel. (91) 418-05-12 wew. 238.

audi Quarto a 4 sprzedam 
Sprzedam Audi Quarto A 4 1,9 TDI, rok prod. 1999. Jeden właści-

ciel w Niemczech (70. letnia kobieta) jeden w Polsce (drugi rok). Sa-
mochód robiony na zamówienie w internecie takiego nie znajdziesz. 

Siedzenia czarna skóra, 10 poduszek powietrznych, klimatronic, 
czujnik cofania, ksenony, wekslarka, podgrzewane siedzenia, elektr. 
lusterka, pełna elektronika ustawienia siedzeń, estetyczny „dizajn” 
wnętrza. Opony letnie na alufelgach plus cztery koła zimowe na fel-
gach stalowych. Przebieg udokumentowany 260 tys. Samochód ser-
wisowany. Przed sprzedażą wszystkie drobne usterki naprawione w 
warsztacie (udokumentowane). 

Cena 17 500 zł., tel. 509 702 817 

Warsztat 
samochodowy 

Mateusz Janiak. 
Wyszomierz 37. 

667 819 934

W grudniu w klubie abstynenta „Hania” 
odbyło się spotkanie opłatkowe, w którym uczestniczyli członkowie Klu-

bu, burmistrz i część członków komisji G.K.R.P.A oraz ksiądz Nowogardz-
kiej parafii. 

Kilka dni po spotkaniu opłatkowym odwiedziła nas telewizja – Kronika 
Szczecińska w celu przeprowadzenia wywiadu z osobami uzależnionymi. Z 
końcem roku odbyła się zabawa Sylwestrowa, na której był obecny p. bur-
mistrz Robert Czapla wraz z osobą towarzyszącą. 

We wszystkich zorganizowanych imprezach przez stowarzyszenie brali 
czynny udział członkowie stowarzyszenia i wolontariusze.

Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd 
w Nowogardzie

 informuje swoich odbiorców żywności 
z programu PEAD,że

 w dniach 17 i 18 stycznia od godz.10 tej do 13 tej 
będzie wydawana np. żywność 

z programu dotyczącego 2011 roku 
(rezerwy magazynowe)

mąka,ryż,makaron świderki,kasza manna,płatki kuku-
rydziane,kasza z warzywami i makaron z gulaszem.

W-ce prezes zarządu
Jadwiga Cichecka

Serdeczne 
podziękowania 

za pomoc finansową 
przy organizacji choinki 

sponsorom firmie 
Poland Fur Production 

i firmie usługowej 
„Perła” 
składają 

Radny i Rada Sołecka 
Wsi
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INFOrmaTOr lOkalNY - NOWOGarD
In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38

  - 91 392 17 39

Telefony alarmowe 

Policja  - 997, 112 

tel. miejski   - 91 57 92 311 

Straż Pożarna   - 998

Pogotowie Ratunkowe   - 999 

Pogotowie Gazowe   - 992

Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74

Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  

 - 91 392 08 79

 - 994

Dyżur nocny
Przychodnia Przyszpitalna Samodzielnego 
Publicznego Szpitala Rejonowego w 
Nowogardzie
Ul. Wojska Polskiego 7, 72-200 Nowogard
 (wejście od strony Policji)

913921800

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala   - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.   - 91 392 69 99
Medyk   - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

 - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz Pogotowie 
Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos 
 - 91 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  
 - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna 
dla Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności 
Gospodarczej  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
  - 91 392 54 64

Wydział ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118

OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

- 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 26 249

Parafie rzymskokatolickie
Parafia pw.  WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 
10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   

- 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57
apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM   - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39

Pck  - 91 392 17 01

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium 
Zawodowe - CE Zdroje ul.  Bohaterów 
Warszawy 78,
telefon/fax.   - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium  
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych    - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   

- 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 
kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 
Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 
Taksówki   - 91 392 02 60
Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

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

NIerUcHOmOŚcI

• Sprzedam mieszkanie, ul. Poniatowskiego, 2 
pokoje, pow. 50,49 m2, parter, po generalnym 
remoncie. CENTRUM OBŁSUGI NIERUCHOMO-
SCI, Tel. 603 982 407

• Do wynajęcia dwa lokale handlowe lub biuro-
we w centrum Nowogardu. 787 122 972 

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

• Sprzedam działkę z możliwością zabudowy 
w Wyszomierzu - 2500 m2, cena 12 zł /m2 tel 
663 026 093.

• Sprzedam 2 działki własnościowe (obok siebie) 
w Nowogardzie przy ul. J. Pawła II (Gryfitów), 
pod budowę garaży (wielkość dostosowana na 
busy lub auta osobowe), cena do uzgodnienia, 
Tel. 605 522 340.

• Sprzedam dom na ul Jesionowej 3. 604 284 
597; 608 586 632

• Sprzedam działkę budowlaną uzbrojoną przy 
ul. Kosynierów tel. 693 850 197

• Sprzedam działkę budowlaną nieuzbrojoną 
przy ul. Kościuszki tel. 693 850 197

• Pilnie poszukuję mieszkania do wynajęcia - chęt-
nie na Os. czereśniowy Sad. Tel. 607 399 167 

• Sprzedam murowany garaż przy ul. Zamkowej. 
693 162 256.

• Sprzedam ziemię pod budowę, uzbrojona. 91 
39 18 307

• Sprzedam spichlerz, piękny obiekt 956 m2, 
tel. 693 996 009

• Działkę rolną 30 ar w Kościuszkach z warun-
kami zabudowy- sprzedam. Wszystkie media, 
woda, prąd, gaz dojazd drogą asfaltową. Tel. 
509 878 292

• Sprzedam mieszkanie 4-pokojowe pod-
wyższony standard, niski czynsz; Tel. 
604 441 609

• Wynajmę garaż na Zamkowej. 609 931 915

• Sprzedam garaż na ul. Zamkowej 784 499 535

• Wynajmę stanowisko dla fryzjerki i manicu-
rzystki w zakładzie fryzjerskim. 91 39 23 540

• Sprzedam garaż przy ul Zamkowej. 693 162 756

• Wynajmę pawilon na placu wolności. 
693 946 233 w godz. 7-8.30 i po 21.

• Sprzedam działkę budowlaną w Kościuszkach. 
Pow. 1200 m2 wszystkie media, pozwolenie na 
budowę, projekt budowlany. Cena 64  000 zł, 
661 923 610

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe w Nowo-
gardzie. 603 668 681

• Sprzedam mieszkanie dwupokojowe centrum. 
723 093 009

• Do wynajęcia tanie pomieszczenia na gabinety 
np. lekarskie, biura w Nowogardzie (pomiędzy 
Kamenę a Przystanią), tel. 608 047 127. 

• Sprzedam mieszkanie dwupokojowe w Cen-
trum. 668 447 728

• Sprzedam działkę budowlaną i przekształco-
ną o pow. 597 m2 przy ul Dąbrowszczaków. 
724 268 040; 512 608 747

• Poszukuję mieszkania do wynajęcia. 
502 617 486

• Wydzierżawię kiosk Ruchu Ruchu, Warszawska 
10 i Warszawska 14. Tel. 694 455 280

• Zamienię mieszkanie dwupokojowe na trzypo-
kojowe w starym budownictwie w Nowogar-
dzie. 600 807 338

• Do wynajęcia lokal handlowy 20 m2 w Centrum 
Nowogardu. Tel. 531 838 667.

• Wynajmę mieszkanie przy ul. 700 lecia, dwupo-
kojowe kuchnia, łazienka. Cena 1000 zł + gaz i 
prąd. 606 435 581; 668 414 615.

• Sprzedam okazyjnie dom o pow. 142m2. 
662 678 895

• Poszukuję mieszkania do wynajęcia. 
510 936 951

• Sprzedam działkę z warunkami zabudowy przy 
ul. Asnyka. 502 032 422

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe, III piętro, 
67 m2, środkowe na ul. Zamkowej. Wysoki stan-
dard tel. 504 118 857

• Sprzedam lub zamienię mieszkanie dwupoko-
jowe w szczecinie na Nowogard, Goleniów lub 
Stargard. 602 405 640

• Wynajmę garaż przy ul. radosława. 
602 405 640

• Do wynajęcia mieszkanie dwupokojowe bez-
czynszowe . 91 39 23 701; 667 131 416

• Wynajmę mieszkanie trzy lub dwupokojo-
we przy ul Wiejskiej, mile widziana firma. 
693 850 197 

• Szukam kawalerki do wynajęcia. Tel. 
509509996.

• Posiadam do wynajęcia mieszkanie czteropo-
kojowe, parter. Tel. 504 898 980

• Sprzedam mieszkanie dwupokojowe w Nowo-
gardzie. 604 293 176; 91 39 21 349

• Lokal do wynajęcia 22m2, ul. 5 Marca 10. Tel. 
509 389 657

• Sprzedam dom nad jeziorem. 785 200 900

• Sprzedam pół domu w Nowogardzie. 
513 045 346

• Sprzedam dom w okolicy Nowogardu ( 10 km) 
po kapitalnym remoncie na działce zagospoda-
rowanej i ogrodzonej ( 1700 m2). Cena 400.000 
tys. tel. 692383706 po 18.

• Wynajmę mieszkanie dwupokojowe. 91 39 
25 147 po 18.

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe w Nowo-
gardzie. 600 626 244

• Do wynajęcia mieszkanie trzypokojowe i czte-
ropokojowe. 508 309 980.

• Sprzedam lub wynajmę kawalerkę, ul. War-
szawska. 517 064 505

• Zamienię mieszkanie komunalne w Krzywi-
nie 100 km od Nowogardu, trzypokojowe z 
balkonem, piwnicą, garażem i ogródkiem na 
dwupokojowe komunalne w Nowogardzie. 
693 584 630

• Sprzedam mieszkanie dwupokojowe 45,6 m2. I 
piętro 130 tys. 886 030 766

• Sprzedam kawalerkę 30 m2, ul. Wyszyńskiego. 
723 747 757

• Sprzedam mieszkanie dwupokojowe III piętro 
55 m2. Cena 125 tys. 668 927 296

• Sprzedam mieszkanie czteropokojowe I piętro, 
77 m2 na ul. Boh. Warszawy. 606 621 142

• Do wynajęcia mieszkanie 35 m2. 518 483 194

• Kawalerka do wynajęcia. 602 405 640

• Sprzedam mieszkanie dwupokojowe 45,6m2 I 
piętro. 130 tys. 886 030 766

• Do wynajęcia dwa pokoje w domku jednoro-
dzinnym. 693 344 807

• Wydzierżawię od stycznia 2012 r. Stoisko han-
dlowe w Centrum miasta. 534 707 326

• Wynajmę lokal mieszkalny 62 m2. Centrum No-
wogardu (najlepiej firmie). 607 617 849

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe lub zamie-
nię na dwupokojowe. 695 573 835 po 15.00. 

• Sprzedam dom o pow. 150 m2. Nowogard. 
601 987 249

• Sprzedam 2 ha ziemi przy drodze asfaltowej + 
media z możliwością podziału, okolice Nowo-
gardu 15 zł/m2. 603 895 622

• Do wynajęcia mieszkanie dwupokojowe. 91 39 
25 147

• Posiadam kawalerkę do wynajęcia wolna od 1 II 
2012 r. 667 994 240

• Sprzedam mieszkanie na wsi 130 m2, 1o km od 
Nowogardu. 515 769 582

• Sprzedam działkę 7 ha w Wyszomierzu przy tra-
sie. Cena 1,60 zł za m2. 696 807 922

• Sprzedam dom w stanie surowym 130 m2 
działka 1200 m2. Osiedle Bema. 506 534 179 

• Wynajmę 2 pokojowe mieszkanie w Nowogar-
dzie. Czynsz 900 zł plus pozostałe opłaty. Kon-
takt po godz. 17.00. Tel. 508-060-464

• Wynajmę pokój osobie niepalącej . tel. 
798382886

• Sprzedam nowe bezczynszowe mieszkanie 
2pokojowe 50m2, centrum, klp wyposażone 
220 000 zł, tel, 506 534 179

• Sprzedam garaż, ul. Zamkowa, tel. 605 575 795

• Sprzedam okazyjnie w dobrej cenie garaż na ul. 
Zamkowej. 605 856 584.

• Wynajmę lokal mieszkalny 62 m2. Centrum No-
wogardu. 607 617 849.

• Wynajmę pawilon Plac Wolności. 693 946 233

• Wynajmę pomieszczenie handlowe 200 m z 
rampą i 50 m na I piętrze 693 946 233

• Zamienię mieszkanie 58 m2 trzypokojowe na 
większe lub dom. 668 441 696

• Odnajmę dobre miejsce pod reklamę przy ul. 
Boh. Warszawy. 691 100 249

• Sprzedam mieszkanie na wsi 10 km od No-
wogardu 61 m2 ze strychem do adaptacji. 
505 678 461

• Do wynajęcia mieszkanie trzypokojowe i czte-
ropokojowe. 508 309 980!

• Do wynajęcia mieszkanie 35 m2. 518 483 194

• Wynajmę stancję. 724 562 437

• Do wynajęcia kawalerka. 91 39 21 402

• Wynajmę mieszkanie trzypokojowe o pow. 
62,4 m2 II piętro ul. Światowida Nowogard. 
509 142 650

• Kawalerka do wynajęcia 722 300 700.

• Wynajmę ładne 2 pokojowe mieszkanie w 
Nowogardzie. czynsz 800 zł plus pozostałe 
opłaty ok. 500 zł. Proszę dzwonić po godz. 
17.00. Tel. 508-060-464

• Zamienię mieszkanie trzypokojowe 58m2 na 
większe lub 1/2 domu z własnym wejściem. Tel. 
668441696

• Wynajmę mieszkanie dwupokojowe w centrum 
Nowogardu. 785 337 330

• Wynajmę mieszkanie trzypokojowe w Nowo-
gardzie 76 m2, 601 448 218; 783 484 829

• Sprzedam lub wydzierżawię sklep przy ul. Zam-
kowej 3e. 669 910 736

• Kawalerka do wynajęcia 18 m2, ul. Leśna. 
690 036 007

• Sprzedam umeblowaną kawalerkę w przystęp-
nej cenie w Centrum miasta. 91 39 21 809

• Mieszkanie w domku czterorodzinnym, bez-
czynszowe + garaż, pom. Gospodarcze i ogró-
dek. Sprzedam. 507 522 139

• Wynajmę mieszkanie trzypokojowe 80 m2, ul. 
Luboszan, zabudowa szeregowa. 601 587 438

• Wynajmę mieszkanie trzypokojowe, ul. Lubo-
szan parter może być pod działalność gospo-
darczą/gabinet. 601 587 438

• Sprzedam kawalerkę przy ul. Poniatowskiego 
tel. 695 903 269

mOTOrYZacJa

• Opony letnie Bacum Brilants 185/60/R14. Cena 
50zł/szt. 602 795 077 

• Sprzedam Citroen Xantia 96/97; 1.8 16V. Stan 
bardzo dobry, świeże OC i przegląd. Cena : 
3500. 883 705 569 
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Alarmy „Tytan” – 5 lat gwarancji
Blokady Niedźwiedź – Lock

Znakowanie mikrocząsteczkowe 
Autodot Ocis

Serwis i ozonowanie klimatyzacji

NOWOGARD • Pocztowa 3

AUTOZABEZPIECZENIA

785 900 520

Zatrudnię 
Panią 

do pracy w biurze. 
509 528 688

• Sprzedam Opony Continental Conti 3 185 
65 R15, 4 szt letnie, cena 450zł,tel. 605 
522 340.

• Sprzedam Opony letnie Viking Norway 
Pro Tech II 205 55 R 16, 4 sztuki, cena 650 
zł, tel. 605 522 340.

• SPrZeDam OPel VecTra c kOmBI, 
SreBrNY meT., rOk PrOD 08/2006, 
PrZeB 152000 km, 1.9 DIeSel 150 km, 
SerWISOWaNY W aSO OPel (FakTU-
rY), OSTaTNI SerWIS 20 WrZeSIeŃ 
2011, NOWe OPONY leTNIe cONTI-
NeNTal, klImaTrONIk DWUSTreFO-
WY, ZaDBaNY, ceNa DO UZGODNIe-
NIa, Tel. 605 522 340.

• Sprzedam cztery roczne opony 185 65R15, 
zimowe Goodyear Ultragrip 7t, stan ideal-
ny, cena 800 zł lub z felgami do Nissana 
Almery; 15” stalowe cena felgi 450 zł. Cena 
opon z felgami 1200 zł. Tel. 605 522 340

• Sprzedam opony zimowe z felgami 
155/13. 607 310 591

• Sprzedam 4 roczne Opony zimowe Go-
odyear Ultra Grip 7+, 185/65/R15, mało 
używane - cena 790 zł, sprzedam felgi sta-
lowe  4 szt. do Nissana Almery z 2001 roku, 
cena 490 zł, tel. 605 522 340.

• Sprzedam oryginalne opony do Volvo 
Miechelline altin, 205/55 R16, z felgami 
aluminiowymi. 602 474 266

• Sprzedam przyczepę Neptun rok 
prod. 2002 ładowność 460 kg wymiary 
100/140/30. Zarejestrowana, ubezpie-
czona, cena 1450 zł do uzgodnienia. 
692 117 524

•  Sprzedam Renault Laguna II 1,9 DCI 
2001r. tel. 889483698

• Sprzedam Honda Magna 500cm, 1985r, 
cena 5200 zł, VW Passat B-5, 2,5l, TDi au-
tomat, 1999r lub zamiana, cena 14200 zł, 
tel. 693162 198

• Sprzedam Daewoo Tico rok prod. 1997 
cena 2200 do uzgodnienia. 660 543 782

• Sprzedam Renault Laguna II 1,9 Dci 2001 
r. 889 483 698

• Sprzedam skoda Octavia 1,9 SDi diesel, 
rok prod. 2003. Cena 14200 do uzgodnie-
nia. 695 363 704

• Sprzedam Busa T4 2,4 diesel. 1992 r. 
603 839 782

• Sprzedam Opel Vectra B rok prod. 1999, 
1.6 16V benzyna, cena 7500 do negocjacji. 
606 664 974

• Sprzedam Opel Astra 1,7 DTI rok prod. 
2010 cena 10 600 do uzgodnienia. 
501 236 221

• Sprzedam prosiaki 20 szt. 691 982 862

rOlNIcTWO

• Sprzedam Kombajn do ziemniaków 
„ANNA” Rok.Pr.1990.Stan bdb Tel. 692 421 
192 lub +49 15222976483.

• Mam do sprzedania silnik zaburtowy 
Johnson-4,5 KM do remontu oraz kom-
bajn do ziemniaków ANNA. tel. 692  421 
192

• Kupię rozrzutnik oborniku jednoosiowy. 
91 39 23 492

• Sprzedam siewnik do nawozu Amazonka i 
opryskiwacz. 667 952 806

• Sprzedam trailler, bryczkę i kucyki. 
607 739 866

• Sprzedam kultywator z wałkiem szero-

kość 2,70, pług trzyskibowy i wialnię do 
zboża. 668 316 103

• Sprzedam siewnik Poznaniak. 603 839 782

• Sprzedam 24 ar lasu liściastego do wycię-
cia (drewno kominkowe). 724 049 451

• Sprzedam jadalne ziemniaki Vineta ( z do-
wozem) 513 941 882

• Sprzedam Ursus C385 rok prod. 1983, za-
rejestrowany, ubezpieczony, cena 16  500 
do uzgodnienia. 501 236 221

USŁUGI

• Malowanie, montaż paneli podłogowych i 
inne drobne naprawy wykona „złota rącz-
ka”. 91 39 22 783, 0784 79 22 70.

• Potrzebujesz naprawić lub kupić kom-
puter? Salon komputerowy mS BIOSS 
zaprasza! ul.700-lecia 15 (nad apteką 
Jantar) tel.91-577-53-73, tel.792-22-
88-96

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

• Czyszczenie uszu za pomocą świecowania 
Nowogard, ul. Zielona 3. 91 39 20 714

• Dywanopranie, 604 373 143.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 604 
373 143.

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

• czyszczenie pościeli wełnianych lanoli-
ną. Tel. 604 373 143.

• Usługi transportowe Transit Max + przy-
czepa. 500 297 054.

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

• cyklinowanie. 692 478 465

• Firma UNIQA wszystkie ubezpieczenia. 
Poniatowskiego 14/2. 693 128 108

• aWarIe. Naprawy pieców Vailiant, ta-
nie części. 691 686 772

• agencja reklamowa Vizart: banery, szyl-
dy, wydruki wielkoformatowe, reklama na 
pojazdach, pieczątki, wizytówki, plakaty, 
ulotki, inne. Nowogard, ul. 700lecia 15, 
605 522 340

• Bruk-lin – układanie kostki brukowej Ro-
bert Kaźmierowski Tel. 607 083 893, www.
bruk-linnowogard.com.pl

• Montaż ogrodzeń betonowych, farmer-
skich i innych; 695 085 470; 91 39 72 575

• Transport- przeprowadzki. Szybko i tanio. 
696 138 406

• usługi elektryczne CO, dachy, tanio szybko 
solidnie. Do 30% taniej. Tel 506 323 560

• Docieplenia budynków. 608 847 784

• Docieplenia, remonty i dachy. 692 562 
306

• remonty mieszkań tel. 609 588 240

• Dachy docieplenia remonty, 697 784 540; 
609 640 892

• Szablony, nietypowe zabudowy, remonty. 
693 614 977

• Usługi wizażu z możliwością dojazdu do 
klienta. 693 946 233

• Usługi tokarskie. Sąpolnica 22. 
693 613 396 

• Remonty mieszkań, łazienek. 600 121 043

• Szpachlowanie, malowanie, regipsy, pa-
nele, 789 146 025

• Korepetycje z j. angielskiego. 668 229 063

• Fryzjer w Twoim domu. 535 236 497

• Przewozy przeprowadzki Nowogard i oko-
lice. 784 499 535

• Usługi ogólnobudowlane, regipsy, 
szpachlowanie, malowanie, panele. 
789 146 025

• Usługi ogólnobudowlane. 510 335 162

• kredyty dla firm bez zaświadczeń z ZUS 
i Urzędu Skarbowego. 601 627 044

• kredyty hipoteczne. 607 092 509

• Pożyczka bez BIk, 3000 na 3 miesiące, 
bankowo. 601 627 044

• Usługi ogólnobudowlane, glazura, terako-
ta. Fachowo i solidnie. 607 647 515

• Korepetycje  j. niemiecki, przygotowanie 
do matury. 607 617 844

• Pisanie prac i referatów. 609 392 482

• Oprawianie prac (największy wybór 
okładek), bindowanie, ksero kolor a4-
a3, laminowanie a4-a3, VIZarT Studio 
reklamy, Nowogard, ul. 700 lecia 15 
(nad apteką Jantar), tel. 605 522 340.

• Dachy remonty mieszkań. 794 115 153

• Usługi transportowe. Wywrotka 25t, plan-
deka 13,6m. 697 943 123

• Remonty i wykończenia. 601 567 369

• Szafy, garderoby i wnęki, meble pod wy-
miar. 697 786 967

• Język niemiecki tel. 607 545 991

• Remont na każdą kieszeń 609 715 839

• Remonty mieszkań, malowanie gratis. 
726 403 937

• Remont? wykończenia wnętrz? My wiemy 
jak! Kompleksowo! zadzwoń! REMOVER. 
501 714 275 24h/dobę!

• Wykonam usługowe, glazura, podłogi, 
malowanie i inne prace budowlane. 
662 678 895

• Malowanie obrazów Bożena Kubiak, do 
obejrzenia w Cafe Piwnica. 91 39 26 124

• Stylizacja paznokci, żel, żel hybrydowy 
(nowość) cena 35 zł. 503 083 440

• Tipsy żelowe za 40 zł. 665 209 476

• Usługi informatyczne naprawa kompu-
terów, instalacja oprogramowania, od-
zyskiwanie danych, dojazd do klienta. 
508 245 385

• DUr - DacH pokrycia i remonty da-
chów. 691 621 141

• Dachy. 785 562 104

• DUR-BUD- usługi ogólnobudowlane. 
723 295 632

• Domowe torty na zamówienie. 513 719 102

• Usługi ogólnobudowlane i elektryczne. 
516 033 882

• remonty mieszkań, malowanie gratis. 
726 403 937

• Profesjonalna opieka nad dziećmi 
”Maluszkowo” ogłasza nabór dzie-
ci w wieku od 6 m-cy do 3 lat. Liczba 
miejsc ograniczona. Tel. 534 015 943.  


• Izolacje balkonów, tarasów, wykończenia, 
remonty łazienek tel. 607 347 421

• J, niemiecki tel. 607545 991

• korepetycje matematyka. 513 164 201 
po 16.00.

• Usługi transportowe i budowlane, prze-
prowadzki, 1 zł/km (krajowe i zagranicz-
ne). 785 931 513; 91 39 11 153

• angielski. korepetycje. 697 583 403

Praca

• Restauracja Przystań zatrudni kucharza - 
dobre warunki płacowe. Oferty prosimy 
składać osobiście w Biurze Hotelu.

• Szukam niani dla mojej 17 miesięcznej 
córki. Opieka u mnie w domu (Nowogard), 

od poniedziałku do piątku. Prace oferuję 
od ok. lutego przez najbliższe 1,5 roku. Te-
lefon 787631493.

• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, urlopo-
we- Niemcy, Holandia, Anglia, Irlandia, 
Dania, Belgia, Austria, Włochy, Norwegia. 
713 852 018; 601 759 797

• Podejmę pracę w charakterze sprzedaw-
cy, długoletnie doświadczenie, obsługa 
LOTTO. Tel 660 392 851

• Studio Reklamy Vizart w Nowogardzie 
przyjmie 1 os. Na praktyki, tel. 605 522 340

• Przyjmę do pracy na budowę. 662 125 370

• Zatrudnię sprzedawcę. 721 055 364

• Szukam pracy jako operator sztaplarki 
i magazynier- pomocnik. 796 101 301

• Zatrudnię w sklepie spożywczym rencist-
kę lub emerytkę. Praca dwuzmianowa. 
602 474 266

• Podejmę pracę jako malarz, szpachlarz lub 
inne budowlane. 697 180 418

• Podejmę pracę w charakterze niani do 
dziecka. 515 521 049

• Praca w sklepie meblowym w charakterze 
sprzedawcy – doradcy klienta. mile wi-
dziane panie o zainteresowaniach zwią-
zanych z urządzaniem i dekoracją wnętrz 
oraz z doświadczeniem w handlu. Jeśli 
jesteś osobą sumienną, pracowitą, dys-
pozycyjną to praca właśnie jest dla cie-
bie! cV proszę składać: kwadrat meble, 
ul. armii krajowej 49, 72-200 Nowogard

• Zatrudnię konsultantów Oriflame, bez-
płatne wpisowe, prezenty na 500 zł, 
604189118

• Zatrudnię pilarza do pracy w lesie. 
696 630 538

• Zatrudnię  opiekunkę  do dziecka. Tel 
660673592

• Opieka nad starszą osobą. Tel. 91 39 
26 493

• Szukam pracy na koparko- ładowarkę. 
725 775 144

INNe

• Sprzedam drewno  bukowe i dębowe po-
cięte i porąbane- 603 353 789

• Sprzeda butlę gazową do kuchenki gazo-
wej (13 kg), do połowy z gazem – 100 zł. 
606 265 333.

• Sprzedam nowy telefon komórkowy HTC 
Desire Z (nieużywany), w sieci ERA, cena 
1350 zł, do uzgodnienia, Tel. 605 522 340.

• Sprzedam Aparat Fotograficzny Fuji Film S 
Fine Pix 6500, cena do uzgodnienia  750 zł, 
Tel. 605 522 340.

• Sprzedam telefon komórkowy Sony Eric-
cson ELM, nowy nieużywany w sieci ERA, 
cena 330 zł, tel. 605 522 340

• Sprzedam krzesełko + stolik dla dziecka 
do 5 lat. Cena 150 zł. 513 085 943

• Sprzedam drewno opałowe i kominkowe. 
667 788 820

• Sprzedam komputer: procesor AMD Athlon XP 
1243 MHz, płyta główna Gigabyte GA-7N400E, 
Pamięć 512MB, karta video NIVIDA GeFor-
ce4MX AGP8X 128MB, dysk twardy 80GB, Na-
pęd dysków: HL-DT-ST DVD-ROM GDR8162B 
16X/48XDVD-ROM i MSI CD-RW CR52 
52X/32X/52X CD-RW, MONITOR SAMSUNG Sync 
Master 763MB, cena 590 zł, tel. 605 522 340.

• Oddam nieodpłatnie cegłę rozbiórkową 
oraz kamień polny w ok. Nowogardu. 91 
38 13 958; 604 702 817

• Sprzedam drewno opałowe. 600 335 184

• Drewno kominkowe tanio. Dowóz gratis. 
501 385 072

• Sprzedam stolik pod telewizor. Stan bar-
dzo dobry. 783 484 836

• Przyjmę każdą ilość kamieni. 607 647 240

• Drewno opałowe tanio sprzedam. 
660 135 921

• Sprzedam drewno opałowe i rozpałkowe 
pocięte w klocki lub w całości. 514 740 538

• Sprzedam tanio ławo stół i dwa fotele. 
783 484 836

• Kupię złoto. Płacę gotówką, dojeżdżam. 
506 534 179

• Sprzedam wózek do drewna z HDSem. 
723 885 515

• Sprzedam szczenięta razy wyżeł. 91 39 
26 478; 500 667 196

• Oddam szczeniaki 2 miesięczne rasy kundel 
śnieżnobiałe w czarne łatki. 504 525 966

• Oddam w dobre ręce 2 suczki (szczeniaki 
odchowane) rasy mieszanej z wilczurem. 
508 290 657

• Sprzedam łaty impregnowane nowe tanio 
ok. 400m. tel. 602 474 266

• Piła Stihl 0,18. Cena 300 zł. Sprzedam 
602 652 381

• Sprzedam gołębie ozdobne. 91 39 18 621

• Dowóz piasku, żwiru, wywrotka 2,5t, 
Platforma – laweta, przewóz aut i ma-
szyn rolniczych. Tel, 514 740 538

• Oflisy tartaczne na opał sprzedam w cało-
ści lub pocięte w bloczki, tel. 514 740 538

• Oddam szczeniaki rasy wilczur mieszany, w 
dobre ręce, tel 607 545 533

• 1wszego stycznia zaginął młody, rudy ko-
curek w okolicach ulicy Poniatowskiego i 
Ogrodowej, tel 697 086 561

• Odpady tartaczne, oflisy pocięte, drewno 
opałowe + transport. 509 930 161

• Sprzedam lodówkę i zamrażarkę. 
796 965 432

• Oddam ślicznego czarnego Labradora w 
dobre ręce (2 m-ce). Cena 50 zł. 693 877 655

• Sprzedam klatki metalowe dla królików, 
Nowogard ul. Boh. Warszawy 21. 91 39 
20 307

• Sprzedam przyczepę D47 wywrotkę sa-
dzarkę do ziemniaków, kombajn do zbio-
ru ziemniaków oraz silnik do łodzi. Tel. 
692 421 192.

• Przyjmę gruz. 662 608 830

• Sprzedam owczarki niemieckie. 91 39 
10 656

• Sprzedam tanio wózek inwalidzki elek-
tryczny. 507 583 521 

• Sprzedam łyżwy figurowe, czarne nr 38 
cena 60 zł. 91 39 25 046; 509 615 300

• Sprzedam łyżwy figurowe (prawie nowe), 
czarne, rozmiar 37 oraz nowe hokejówki 
rozmiar 39, tel. 606 703 451.

• Sprzedam drzewo dębowe, bukowe z do-
wozem. 663 349 053

• Sprzedam stolik pod TV tel. 607 289 903
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Transport na terenie miasta GRATIS • Akceptujemy karty płatnicze • SERDECZNI E ZAPRASZAMY
ul. ARMI I K RAJO WEJ 49 • • Tel./fa x 91 39 21 470NOWOGARD

Oferujemy montaż oraz transport zakupionych u nas mebli

Oferta ważna od
7.01 - 31.01.2012 r.

HIT
CENOWY 1499,-

Oblegany przez chorych
Bioenergoterapeuta  

i Kręgarz
Jacek Mickiewicz

20 STYCZNIA
w Nowogardzie

Już za kilka dni nasze miasto odwiedzi wybitny 
specjalista medycyny naturalnej, znany ze swej 

skuteczności, tłumnie oblegany przez chorych 
bioenergoterapeuta i kręgarz 

Jacek Mickiewicz z Gdańska

Przyjęcia indywidualne - 20 STYCZNIA - Nowogard
- Regionalne Centrum Przedsiębiorczości 

„Pro�t” ul.Wojska Polskiego 3
- w godzinach od 11- 16

- rejestracja na miejscu w gabinecie - informacja 698 584 479

Dalej to nerwice, depresje, choroby tarczycy, 
przewodu pokarmowego, choroby kobiece, guzy torbiele itp. 
Wielu pacjentów zgłasza się z chorobami onkologicznymi.
Bioenergoterapeuta zaleca ścisłą współpracę z lekarzami.

Przyjmować będzie pacjentów na choroby:
- kręgosłupa, bóle pleców, 
- bioder,nóg i rąk.

r e k l a m a
e-mail: reklama@domjudy.pl

Tel.  913 922 165
 Tel. 91 577 20 07

PIASEK, 
ŻWIR,  

CZARNOZIEM, 
POSPÓŁKA 

 ŻWIROWNIA  
DŁUGOŁĘKA

tel. 504 872 700 
Z DOWOZEM 
DO KLIENTA

W niedzielne przedpołu-
dnie 08.01.2012r. w hali Ze-
społu Szkół Pondgimnazjal-
nych odbył się kolejny mecz 
Wojewódzkiej Ligii Młodzi-
ków. Spotkanie rozegrane zo-
stało  pomiędzy KS Hand-
ball Nowogard prowadzonym 
przez trenera Bartosza Zda-
nowicza, a KS Kusy I Szczecin, 
którego opiekunem jest wie-
loletni bramkarz Ekstraklasy 
oraz Ligi Niemieckiej Dariusz 
Śrudka.  

Spotkanie rozpoczęło się 
obiecująco dla naszego zespo-
łu, wynik zawodników i gra za-
powiadała walkę o wygraną. 
Niestety, drużyna gości po sła-
bym początku i szybkim wzię-
ciu czasu przez trenera Kusego, 

zaczęła grać na swoim wyso-
kim poziomie. W naszym ze-
spole zabrakło zgrania, wal-
ki i poświęcenia. Na gratulację 
w drużynie Handball Nowo-
gard, zasłużył Sebastian Suchy, 
który pokazał doświadczenie i 
umiejętność gry w piłkę ręcz-
ną. Podczas spotkania zawod-
nik zdobył, aż 15 bramek, naj-
więcej w całym meczu, lecz to 
nie wystarczyło do zwycięstwa. 
W zespole KS Kusy I Szczecin 
najwięcej, bo 14 bramek zdo-
byli Tomasz Chodyniecki oraz 
Kamil Prokopczyk. Mecz za-
kończył się zwycięstwem Kuse-
go 41-26, mimo to, z optymi-
zmem oczekujemy kolejnych 
sukcesów naszego zespołu. 

Piotr Machut

Porażka młodzików

Wyniki ligi piłki siatkowej
Jak co tydzień w sobotę w hali sportowej SP 4 w Nowogardzie grali siatkarze. Została rozegrana druga kolejka gier grupowych siatka-
rzy, tego dnia pauzowało Nadleśnictwo Nowogard.

Sobotnie mecze pozwoliły najlep-
szym drużynom, umocnić się na swo-
ich pozycjach w tabeli. Na początek 
lider,  drużyna Oldboys Nowogard, 
pokonała Dąbrowę stosunkiem 3-1. 
W następnym spotkaniu Czermnica, 
również oddając jednego seta rywa-
lom, sprostała jak dotąd, najsłabszej 
drużynie rozgrywek ze Słajsina. Za-
wodnicy z Czermnicy będący na 3 po-
zycji w tabeli, przynajmniej do następ-
nego spotkania  zrównali się punkta-

mi z wiceliderem. Jednak siatkarze z 
Sikorek w ostatnim spotkaniu dnia, 
bez problemów uporali się z ekipom 
ZK Nowogard. Sikorki nie oddały ry-
walom choćby jednego seta, dzięki 
czemu skutecznie odparły atak druży-
ny z Czermnicy. Warto wspomnieć, iż 
w następnej kolejce, po przeciwnych 
stronach siatki staną dwie najlepsze 
drużyny rozgrywek. Poniżej prezen-
tujemy wyniki, aktualną tabelę i zapo-
wiedź kolejnych spotkań.

Wyniki 14.01.2012:
Oldboys Nowogard – Dąbrowa 3-1
Czermnica – Słajsino 3-1
ZK Nowogard – Sikorki 0-3
Pauzuje: Nadleśnictwo Nowogard

3 kolejka rundy rewanżowej 21.01.2012:
Oldboys Nowogard – Sikorki (15.00)
Czermnica – ZK Nowogard (16.15)
Dąbrowa – Nadleśnictwo Nowogard 

(17.30)
Pauzuje: Słajsino

Aktualna tabela:
Oldboys Nowogard 

pkt. 21   sety: 21/3
Sikorki pkt.17    sety:19/7
Czermnica pkt.14    sety:16/9
ZK Nowogard pkt.8   sety:12/15
Nadleśnictwo Nowogard
      pkt.6    sety:8/15
Dąbrowa pkt.5    sety:7/18
Słajsino pkt.1    sety:5/21

RK
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GAZETA LOKALNA  NOWOGARD • OSINA

Apteka 
Majowa 

ul. 3 Maja 47
TEL. 91 307  07 08

Otwarte
Poniedziałek - Piątek 8-19  

Sobota 8-15

Sprawdź naszą ofertę:
• Kredyt gotówkowy
• Kredyt konsolidacyjny
• Kredyt samochodowy
• Kredyt hipoteczny
• Spłata rat LUKAS Banku za 0 zł
• Dogodne warunki 
  dla emerytrów i rencistów

Nowogard, ul. 700 Lecia 21
czynne: pon-pt 9.00-17.00

CENTRUM KREDYTOWE

Prywatny Gabinet 
Stomatologiczny

Oferuje kompleksowe
lecznie stomatologiczne

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

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

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

Zapraszamy!

N
O

W
Y

R E K L A M A
e-mail: reklama@domjudy.pl

TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07

• Przejazdy zagraniczne
• Linie autobusowe i busy
• Bilety lotnicze i promowe
• Berlin, lotniska

EVATRANS
Agencja

Kraje Nadbałtyckie z Helsinkami

i Sankt Petersburgiem 2.06 - 11.06.2012

T R A V E L
Agencja Turystyki i Podróży

PRZEJAZDY zagraniczne

NOWOGARD • ul. Boh. Warszawy 78a/2
Tel. 91 392 17 39 • kom. 605 856 556

WYCIECZKI - WCZASY

Turcja, Tunezja, Egipt, Chorwacja

www.travel-nowogard.pl

EGIPT - JORDANIA - IZRAEL

FATIMA
GRECJA, CHORWACJA

25.04 - 9.05.2012
28.04 - 14.05.2012

od 28.04 do września

Czytaj s. 3

Czytaj s. 5

Czytaj s. 12

Bezpłatne Liceum
Ogólnokształcące dla Dorosłych

ogłasza nabór
Informacje i zapisy

ul. Zielona 11, tel. 91 392 66 91

PRY
WA

TN
EP

UB
LIC

ZN
E LIC

EUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA
DOROSŁYCH

Rozpoczęcie roku szkolnego w sobotę 11 lutego godz. 8.00

Zapewniamy BEZPŁATNĄ NAUKĘ przez cały okres kształcenia

www.zielona.mojaszkola.net

W NOWOGARDZ IE

O P T Y K

BADANIE OSTROŚCI 
WZROKU

(bezpłatne przy zakupie okularów)

REALIZACJA 
RECEPT NFZ

ATRAKCYJNE 
RABATY

Nowogard
ul. Kościuszki 1

tel. 91 392 18 11

w nowo powstającym budynku mieszkalnym
na os. Gry�tów w Nowogardzie

Kontakt:  Przedsiębiorstwo Inżynieryjno Budowlane „PRO-BUD” s.c., 
72-200 Nowogard, ul. 3 Maja 14, tel. 91 39 25 552, 783 570 056 

www.probud-nowogard.pl

SPRZEDAŻ MIESZKAŃ

Nowe wysokie ceny skupu 
złomu i metali kolorowych 

gwarantuje 

Skup Złomu - ul. Boh. 
Warszawy 34 BAZA GS. 

Przyjmujemy 
elektrośmieci,  

sprzęt RTV i AGD, 
elektronikę. 

Zapraszamy od godz.  
7.00 – 16.00 sobota od 7.00 – 14.00. 

tel. 601 595 056;  
91 39 20 505; 601 595 057

Popieramy, ale teraz jesteśmy przeciw...

Koalicja powiedziała „NIE”  
- dla Orlika na Bema

Czytaj s. 4

Odebrali 
inwestycję, 
wiedząc o 
usterkach?

Opłatkowe spotkanie 
Świadków historii…

Miejsce na Orlika jest,  zabrakło jednak politycznej woli. Na zdjęciu teren obok sali gimnastycznej na osiedlu Bema

Milczą 
w sprawie 
unijnych  
pieniędzy
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EntEr  II 
laptop

 sErwIs - komIs

naprawiamy, 
sprzedajemy,

kupujemy laptopy
na ul. Wyszyńskiego 7/3

budynek Straży Pożarnej

tEl. 795 648 748

Foto tydzień

W poprzednich wydaniach DN pokazywaliśmy stertę śmieci 
(ul. Gen. Bema w kierunku Miętna przed wiaduktem), którą do 
dzisiaj nikt się nie zainteresował. Ponownie apelujemy do odpo-
wiednich służb,  by zainterweniowały w tej sprawie. 

Późnym wieczorem w środę do Nowogardu zawitała zima. 
Niestety długo u nas nie gościła.  Rankiem, ku rozczarowaniu 
najmłodszych, po białym puchu nie było już prawie ani śladu. Po 
wizycie śnieżnej damy, pozostał tylko  fragment (pewno w po-
śpiechu) bałwana  ulepionego  na osiedlu Gryfitów.

Kryzys nie omija małych miast i ostatni dopadł również punkt 
z rybami, który funkcjonował od kliku lat przy  ul. Kowalskiej.  
Jak nas poinformował właściciel budki, musiał zrezygnować z 
handlu z powodu zbyty małych obrotów...Szkoda, bo  ryby choć 
drogie są bardzo zdrowe. Widać jednak konsumenci uznali, że to 
luksus nie na te czasy...

Kolejny bubel w oznakowa-
niu  obwodnicy . Z nowego 
napisu wynika, że obok   Woj-
cieszyna nie leży  Nowogard 
tylko  Nowograd !!!.  Niewiele, 
ale jednak robi różnicę.  Zdję-
cie nadesłał nasz Czytelnik.

Po interwencji redakcji DN, a także policji z Nowogardu, Budimex poprawił 
oznakowanie przy zjeździe na obwodnicę na węźle Nowogard – Wschód, poło-
żonym tuż przed Wojcieszynem. Jest już lepiej, chociaż zdaniem policji (naszym 
również) do pełnego szczęścia jeszcze trochę brakuje. 

Poprawili...
Linię podwójną ciągłą, która 

zgodnie z przepisami nie po-
zwalała kierowcom jadącym w 
stronę Gdańska zjechać na ob-
wodnicę, przemalowano ją na 
przerywaną. Dodatkowo na ta-
blicy informującej zamontowa-
no  żółtą lampę ostrzegawczą. 

Na tą chwilę oznakowanie 
jest poprawne. Przede wszyst-
kim przemalowano oznakowa-

nie poziome, co sprawia, że kie-
rowcy nie łamią już prawa.  Do 
pełnego szczęścia jednak trochę 
brakuje. Sam zjazd wymaga 
jeszcze dalszego oznaczenia. W 
przyszłości należałoby również 
zmienić organizację ruchu w 
samym Wojcieszynie, głównie 
pod kątem pierwszeństwa prze-
jazdu – powiedział redakcji 
DN  podinsp. Mariusz Nowak, 

zastępca komendanta Komisa-
riatu Policji w Nowogardzie. 

Pozostaje tylko wierzyć, 
że uwagi policji jak i samych 
użytkowników drogi, będą 
brane pod uwagę przy prowa-
dzonych jeszcze pracach wy-
kończeniowych, które jak za-
powiada wykonawca, potrwają 
jeszcze kilka miesięcy. 

MS

...ale nie wszystko
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OPAŁ
węgiel, koks, miał, 

drewno – kominkowe,
 podpałka, brykiet – węglowy, 

torfowy, drzewny
(towar luzem i workowany)

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

sprzedaż ratalna

PPUH „EDBA” 
Nowogard • ul. Nadtorowa 12

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

FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

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

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

602 450 881

NOWO OTWARTY
SKLEP Z ODZIEŻĄ 
UŻYWANĄ „NELL” 

ul. 3 MAJA 55 
vis’a’vis OKRĄGLAK 

otwarty w godz. od 10-17, 
a w soboty godz. 10- 14

W każdą sobotę nowy towar
Zapraszamy

Po naszym artykule pt. „Dostali mieszkania i...powody do zmartwień” z dnia 5 stycznia br. na temat budynku komunalnego przy ul. 
Cmentarnej do redakcji dotarły kolejne, bardzo istotne informacje. Okazało się, że o wątpliwej jakości robót budowlanych prowadzo-
nych przez wykonawcę inwestycji, czyli firmę PORTAL ze Szczecina, nowogardzcy przedsiębiorcy będący podwykonawcami inwestycji, 
na bieżąco informowali instytucje nadzorujące przebieg prac m.in. nadzór budowlany w Starostwie Powiatowym w Goleniowie, jak i 
ówczesnego burmistrza Nowogardu Kazimierza Ziembę. Niestety bez odzewu, na co wskazywałyby usterki jakie obecnie wychodzą na 
budynku. 

Ciąg dalszy losów budynku przy Cmentarnej 

Odebrali inwestycję, wiedząc o usterkach?
Przypomnijmy, że budynek 

o którym mowa został odda-
ny do użytku w lutym ubie-
głego roku. Radość mieszkań-
ców z otrzymania kluczy do 
długo wyczekiwanych miesz-
kań szybko zmieniła się w łzy 
rozpaczy. Budynek jest dzisiaj 
w opłakanym stanie. Do kilku 
mieszkań wdarła się wilgoć i 
grzyb, nie mówiąc już o zacie-
kach i odpadającej farbie z ele-
wacji. 

Jak wynika z informacji, któ-
rą do redakcji DN przesłał je-
den z podwykonawców bio-
rących udział przy budowie 
mieszkań przy ul. Cmentarnej, 
instytucje nadzorujące prze-
bieg inwestycji nie reagowa-
ły na monity dotyczące wielu 
wskazywanych niedociągnięć 
budowlanych. Mało tego, zda-
niem naszego informatora, 

dzisiaj Urząd Miejski nie ma 
co liczyć na to, że popraw-
ki zostaną usunięte, ponieważ 
jego zdaniem PORTAL to fir-
ma w walizce, nie posiadają-
ca własnej zdolności produk-
cyjnej (wykonuje inwestycje 
głównie przy pomocy podwy-
konawców). Rozmówca  DN 
potwierdził także nasze przy-
puszczenia, które wskazywały-
by, że źródła usterek pojawia-
jących się obecnie na budyn-
ku, należy doszukiwać się nie 
tylko w pośpiechu, ale także - 
co może stanowić poważny za-
rzut wobec służb nadzorczych 
- odbiór poszczególnych eta-
pów prac mimo, że nie zostały 
one wcale wykonane. 

W rozmowie z DN, Kazi-
mierz Ziemba, który w ówcze-
snym czasie jako UM nadzoro-
wał inwestycję przyznał, że in-

formacje o usterkach dociera-
ły do niego, ale były na bieżąco 
usuwane. 

Pamiętam, że przedsiębiorcy 
informowali instytucje monito-
rujące przebieg prac budowla-
nych o pewnych niedociągnię-
ciach, ale wszystko było od razu 
poprawiane – twierdzi dzisiaj 
Ziemba. 

Dzisiejszy stan budynku po-

zwala jednak wątpić w skrupu-
latność kontrolowania proce-
su usuwania zleconych przez 
Urząd usterek. 

W liście, jaki do redakcji 
przesłał były podwykowaca  
szczecińskiej firmy PORTAL, 
znajduje się o wiele więcej za-
rzutów. Część z nich jest bar-
dzo poważna  i wymaga zwe-
ryfikowania ich w UM Nowo-

gard na podstawie stosownych 
dokumentacji opisujących 
przebieg robót. 

Niestety, w chwili obecnej 
kierownik Wydziału Inwesty-
cji i Remontów Adam Czer-
nikiewicz - przebywa na urlo-
pie. Po jego powrocie redakcja 
wróci do tematu. 

MS

Niektóre fuszerki było już widać w trakcie budowy

UWAGA   
WĘDKARZE 

Zarząd Koła Miejsko - Gminnego PZW w Nowogar-
dzie informuje, że będzie można budować kładki z po-
mostem na jeziorze Kościuszki. Wnioski o zezwolenie 
na budowę prosimy składać w sklepie „WĘDKARZ”. Po 
rozpatrzeniu wniosku, przez Zarząd Koła i uzyskaniu 
zezwolenia będzie można przystąpić do budowy.

Jednocześnie Zarząd Koła zaprasza na zebranie spra-
wozdawcze Zarządu Koła za rok 2011 w dniu 19 Lutego 
2012 na godzinę 09:30 Zebranie odbędzie się w szkole 
podstawowej nr 3 w Nowogardzie przy ul. Boh. Warsza-
wy. 

 Zarząd 
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Poniżej klejny głos w debacie na tamat  kształtu tegorocznego budżetu,  która toczy się od pewnego czasu tylko na łamach DN – budże-
tu, którego władza określiła mianem „dobrego na trudne czasy...”. 

Popieramy, ale teraz jesteśmy przeciw...

Koalicja powiedziała „NIE” - dla Orlika na Bema
NIE dla Orlika na Bema – 

taką decyzję podjęła na gru-
dniowej sesji koalicja SLD-PSL. 
Oznacza to, że nie zostały za-
bezpieczone pieniądze na bu-
dowę kompleksu boisk Orlik na 
osiedlu Bema. 

Podczas listopadowej sesji 
rady miejskiej po raz pierwszy 
zapoznaliśmy się z projektem 
budżetu na rok 2012 przygoto-
wanym przez burmistrza. Ko-
lejny już raz klub Wspólny No-
wogard zaproponował, żeby 
zabezpieczyć pieniądze na 
kompleks boisk Orlik na osie-
dlu Bema, tym bardziej, że jest 
to ostatnia edycja programu, 
w którym możemy ubiegać się 
o dofinansowanie. Usłyszeli-
śmy wtedy od burmistrza Cza-
pli, że również popiera powsta-
nie drugiego Orlika, ale wedle 
jego wiedzy, nie ma programu, 
z którego moglibyśmy otrzymać 
dofinansowanie. Dziwiły mnie 
te argumenty, ponieważ osobi-
ście sprawdzałem i dzwoniłem 
do Ministerstwa Sportu w tej 
sprawie. Burmistrz upierał się 
jednak przy swoim, więc zapy-

tałem, czy jeżeli udowodnię na 
następnej sesji, że pieniądze na 
dofinansowanie są, wprowadzi 
do budżetu inwestycję budowy 
Orlika na osiedlu Bema. Otrzy-
małem odpowiedź twierdzącą.

Głównym punktem grudnio-
wej sesji było głosowanie nad 
przyjęciem budżetu gminy No-
wogard na 2012 rok. Poprze-
dzała je dyskusja nad projek-
tem budżetu i ewentualnymi 
zmianami, czyli drugie czyta-
nie budżetu. Przedstawiłem do-
wód, że gmina Nowogard może 
ubiegać się o dofinansowanie z 
Ministerstwa Sportu  do 500 tys. 
zł na budowę Orlika. Mimo to, 
burmistrz nie chciał w to uwie-
rzyć, powielając wersję kierow-
nika wydziału Rozwoju Lokal-
nego i Funduszy, który uparcie 
twierdził, że programu nie ma. 
Po kilkunastu minutach po-
twierdzono powyższą informa-
cję i przyznano, że program jest 
i mamy szansę otrzymać dofi-
nansowanie. Pierwszy termin 
składania wniosków minął 30 
listopada 2011, drugi mija 31 
marca 2012.

Byłem przekonany, że po po-
twierdzeniu moich słów for-
malnością będzie umieszcze-
nie w  budżecie budowy Orlika 
na osiedlu Bema. Tym bardziej, 
że wpłynęło w tej sprawie wie-
le wniosków od mieszkańców, 
rady osiedla, rady rodziców i 
dyrekcji szkoły.

Okazało się, że radni koali-
cji popierają budowę Orlika na 
Bema, ale są przeciwni wpisa-
niu go do budżetu. Burmistrz 
Czapla szukał kolejnego argu-
mentu, który pozwoli odrzucić 
propozycję budowy Orlika. Nie 
mógł już powiedzieć, że nie ma 
na niego dofinansowania, więc 
zaczął przekonywać, że Orlik 
jest za drogi i gmina musiał-
by do niego zbyt dużo dopłacić. 
Jest to oczywiście zwykła mani-
pulacja słowna.

Moglibyśmy wybudować 
kompleks sportowy Orlik otrzy-
mując z Ministerstwa Spor-
tu dofinansowanie w kwocie 
500 tys. zł (pół miliona zło-
tych), a nie jak dotychczas 333 
tys. zł. Koszt budowy komplek-
su wynosi około 1 mln zł. Przy 

utrzymującym się kryzysie na 
rynkach, gmina mogłaby wy-
budować Orlik za mniej niż 1 
mln zł. Budując boiska przy 
zespole szkół na osiedlu Bema 
i rezygnując z budowy dodat-
kowych szatni, koszty inwesty-
cji zmniejszyłby się o kolejne 
150 tys. zł. Wkład naszej gmi-
ny oscylowałby w granicach 
300 tys. zł. Nie możemy rów-
nież zapomnieć, że kolejnym 
partnerem w budowie Orlików 
jest Urząd Marszałkowski, któ-
ry dotychczas również dofinan-
sowywał budowę Orlików prze-
kazując gminom 333 tys. zł. Na 
dzień dzisiejszy nie podjęto de-
cyzji, czy również w tym roku 
Urząd Marszałkowski znajdzie 
pieniądze na dofinansowanie. 
Jeśli tak by się stało, mogliby-
śmy liczyć na dofinansowanie 
rzędu 833 tys. zł.

Musimy być świadomi, że jest 
to ostatni rok programu, dzięki 
któremu możemy wybudować 
kompleks sportowy z pomocą 
środków zewnętrznych. Jest to 
ostatnia szansa na to, żeby rów-
nież na osiedlu Bema powstała 

infrastruktura sportowa, któ-
ra umożliwi dzieciom uprawia-
nie sportu w odpowiednich wa-
runkach. Orlik byłby wykorzy-
stywany zarówno w czasie zajęć 
lekcyjnych, jak również popo-
łudniami dla wszystkich miesz-
kańców osiedla Bema. Powsta-
nie takiego obiektu stworzyłby 
również godziwe warunki pra-
cy nauczycielom pracującym z 
dziećmi i młodzieżą, a szkołom 
pozwoliłby zwiększyć atrakcyj-
ność oferty edukacyjnej.

Mam nadzieję, że nasze argu-
menty sprawią, że klub radnych 
Wspólny Nowogard nie będzie 
jedynym, który dostrzega po-
trzebę powstania takiego obiek-
tu na osiedlu Bema. W dalszym 
ciągu będziemy przekonywali 
burmistrza Czaplę, a w szcze-
gólności radnych pochodzących 
z osiedla Bema: Marcina Wol-
nego oraz Jana Tandeckiego, 
żeby zmienili zdanie i przyłą-
czyli się do starań o budowę Or-
lika na osiedlu Bema.

Tomasz Szafran
Radny WN

Luty 2011r
Oślepieni tylko w wybory. Miesz-

kańcy osiedla w  Wierzbięcinie już 
od 10 lat skazani są na życie w ciem-
nościach.(…) Na krótko przed wy-
borami lampy włączono. Szczęście 
mieszkańców nie trwało jednak 
długo. Kilka tygodni po wyborach 
znów zrobiło się ciemno. (…).

Damian Simiński objął stanowi-
sko. We wtorek, 1 lutego o godz. 800, 
zarządzeniem nr 14/2011, (…)  . Da-
mian Simiński, nowy wiceburmistrz 
przystąpi do pełnienia obowiązków 
w poniedziałek 7 lutego (… ).

Czy w Nowogardzie nie będzie 
dyżurów nocnych? Umieraj albo 
do Goleniowa. Od 1 marca na tere-
nie powiatu goleniowskiego, będzie 
funkcjonował tylko jeden punkt 
w ramach tzw. lekarskich dyżurów 
nocnych.  Może to doprowadzić do 
tego, że pacjenci z Nowogardu będą 
musieli w nagłych wypadkach jeź-
dzić w nocy do lekarza dyżurujące-
go np. w Goleniowie (…). 

Rada wybrana. Radni ustali-
li skład osobowy rady społecznej, 
działającej przy szpitalu w Nowo-
gardzie. W radzie będą pracować, 
obok burmistrza Nowogardu, Bar-
bara Wilczek – burmistrz Dobrej 
Nowogardzkiej, Krzysztof Szwedo – 

wójt Osiny oraz Rafał Paśko radny 
klubu Prawica (…). 

PGNiG odpowiada w spra-
wie gazu:  Przyczyną likwi-
dacji kas są koszty… Dzien-
nik Nowogardzki, Co jest powo-
dem tego, że został zlikwidowa-
ny w Nowogardzie punkt opłat?  
Rzecznik PGNiG:  Przyczyną likwi-
dacji kas są koszty ich prowadze-
nia,(…) 

Lokatorzy ZBK nie płacą. Naj-
bardziej szokującą dla radnych 
była wiadomość, że lokatorzy loka-
li komunalnych zalegają z opłata-
mi czynszowymi na ogromną kwo-
tę 1 228 911,20 złotych. Czy słowo 
„ogromna” nie jest przesadzona? 
Otóż nie (…)

Przepadł fundusz sołecki. Pięć 
nowogardzkich sołectw nie otrzy-
ma w tym roku dotacji. Zawinili 
sołtysi, którzy do 30 września ubie-
głego roku powinni zorganizować 
wiejskie zebrania i podjąć na nich 
uchwały dotyczące wydatkowania 
pieniędzy (…)

Dyrektor Przedszkola nr 1 od-
wołana. Burmistrz odwołał ze sta-
nowiska dyrektor Przedszkola nr 1, 
Jolantę Jackowiak. Decyzja zosta-
ła podjęta na skutek wniosków na-
uczycieli i rodziców placówki (…)

Kosztowna obwodnica.  Jeszcze 
nie skończyła się budowa obwodni-
cy północnej wokół Nowogardu, a 
urząd miejski już liczy koszty jakie 
w związku z inwestycją obciążą bu-
dżet gminy. (…)

Diler w rękach Policji   Na trzy 
miesiące do aresztu trafił Łukasz F., 
29 letni mieszkaniec Nowogardu, 
podejrzany o sprzedaż narkotyków 
wśród młodzieży szkolnej.(…)

Walne Zgromadzenie Delega-
tów CZG R – XXI,  Antoni Bieli-
da nie uzyskał poparcia. Walne 
Zgromadzenie Delegatów Celowe-
go Związku Gmin R – XXI obradu-
jące w restauracji Kamena nie wy-
brało przewodniczącego Zarządu i 
przerwało obrady do poniedziałku 
14 marca.(…)

PIELGRZYMKA DO RZYMU 
2 8 . 0 4 - 0 5 . 0 5 . 2 0 1 1 
BEATYFIKACJA OJCA ŚW.JANA 
PAWŁA II  (…)

Zbrodniarz wojenny w nowo-
gardzkim więzieniu. Skazany na 8 
lat więzienia za ludobójstwo w hitle-
rowskim obozie zagłady Kulmhof w 
Chełmnie nad Nerem (Wielkopol-
ska) Henryk M., odbywa karę w no-
wogardzkim więzieniu (…)

Walne Zgromadzenie R-XXI  
Nie pieniądze a personalia podzieli-

ły delegatów. Podczas wyboru Prze-
wodniczącego Zarządu  delegaci  do-
kładnie po połowie rozdzielili swoje 
głosy.  A moim zdaniem ważniejsze 
były projekty uchwał przyjmujących 
sprawozdanie z działalności przed-
stawione przez Roberta Wawrzy-
niaka i uchwały dotyczące finansów 
Związku.(…)

Gmina ogłosiła przetarg na szpi-
tal   Drugie podejście. Gmina ogło-
siła kolejny przetarg na rozbudowę 
nowogardzkiego szpitala. W pierw-
szym podejściu żadna z ofert nie 
mieściła się w kwocie, którą na ten 
cel przeznaczyło miasto. Tym razem 
kryteria przetargu są łagodniejsze. 
(…)

Niechciane odpady.  Z papą do 
lasu... Wysypisko w Godowie (gm. 
Maszewo), do którego wywożone 
są śmieci z terenu gminy Nowogard 
nie przyjmuje m. in. papy, smoły i 
eternitu. Lista niechcianych odpa-
dów jest jednak znacznie dłuższa. 
Okazuje się, że mieszkańcy sami 
muszą sobie radzić z problemem. 
(…)

 Budżet według Roberta Czapli.  
Jak wszyscy pamiętamy w kampanii 
wyborczej dominowało hasło „Czas 
na zmiany”(…)  To czy spełni on 
pokładane przez wyborców nadzie-

je na zmiany  pokaże czas. Pierw-
szym znakiem zmian powinien być 
budżet. Pierwszy budżet jest wpraw-
dzie specyficzny bo skonstruowany 
jeszcze przez poprzedniego burmi-
strza – nowy nanosi tylko kosme-
tyczne zmiany.  Taki budżet przyjęła 
Rada Miejska podczas Sesji w dniu 
23 lutego 2011 roku. Za przyjęciem 
głosowali radni SLD, PSL oraz Rafał 
Paśko, który opuścił Klub Prawicy.

Paśko opuścił Prawicę. Radny 
Rafał Paśko wystąpił z klubu rad-
nych Prawica i wstąpił do klubu Pol-
skiego Stronnictwa Ludowego. Za-
silił tym samym koalicję SLD-PSL. 
(…)

MARZEC 2011r
Nowogard to „bogata” gmina?         

Środowa sesja Rady Miejskiej obna-
żyła poziom absurdu, jaki panuje w 
naszym mieście już od wielu lat. Ko-
alicja rządząca SLD-PSL w całości 
przyjęła swoje założenia budżetowe, 
nie uwzględniając nic, co zgłasza-
ła opozycja. Burmistrz „pochylając 
się nad społeczeństwem” zaznaczał, 
że zdaje sobie sprawę z potrzeby re-
alizacji wszystkich wniosków skła-
danych przez radnych, ale niestety 
budżet jest trudny i może uda się te 
słuszne wnioski opozycji zrealizo-
wać w następnej kadencji.  (…)

W 2011 Dziennik pisał
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Milczą w sprawie unijnych pieniędzy

DN pyta -  Urząd Miejski  nie 
odpowiada

Poniżej publikujemy przebieg koresponden-
cji, którą DN prowadzi bez skutku z Urzędem 
Miejskim w Nowogardzie od dnia 27 lipca ze-
szłego roku. Wtedy to po raz pierwszy wysła-
liśmy pytania na adres e-mail burmistrza Cza-
pli, a w kolejnych listach, także na adres se-
kretariatu i sekretarz UM, z prośbą o udostęp-
nienie informacji na temat dwóch programów 
unijnych realizowanych na terenie gminy. Do 
dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy odpowie-
dzi, poza deklaracjami, że informacje o które 
prosiliśmy są w przygotowaniu. 

Chodzi o działania realizowane w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, finan-
sowanego ze środków UE. Redakcję interesowa-
ły szczególnie dwa projekty tj. „PRYMUS - wy-
sokie wyniki to lepsza przyszłość” i  „Gminne 
podstawówki do wojewódzkiej czołówki”. Oba 
zakończyły się w ubiegłym roku.  Budżet pierw-
szego projektu wynosił ponad 800 tys. Nato-
miast na realizację drugiego zadania Gmina 
otrzymała ponad 1 mln 200 tys. zł, z czego po-
nad 800 tys. zł wydano na zakup pomocy dy-
daktycznych. 

Samo wydanie tak ogromnej kwoty na nowo-
gardzką oświatę skłoniło redakcję do przeanali-
zowania przebiegu i rozliczenia obu projektów. 
Warto naszym zdaniem wiedzieć, na co kon-
kretnie wydano te pieniądze i czy osiągnięto za-
łożone cele.  Wszystko wskazuje jednak na to, 
że UM  w Nowogardzie - notabene beneficjent 
środków, nie jest zainteresowany przekazaniem 
interesujących nas danych, a co za tym idzie w 
sposób jawny przedstawić wydatkowanie ze-
wnętrznych środków. 

Wobec braku odpowiedzi i zignorowania na-
szych pytań oraz wielu przypomnień, zgodnie z 
informacją zawartą w jednym z ostatnich liście 
wysłanym do UE,  informujemy (tym razem pu-
blicznie), że  zwrócimy się z  prośbą o interwen-
cję do organu nadzorującego i rozliczającego 
tego typu działania. 

Redakcja DN 

27 lipiec 2011
From: poligraf@post.pl
Sent: Wednesday, July 27, 2011 11:17 AM
To: burmistrz@nowogard.pl 
Subject: prośba o udostępnienie dokumentacji 

Sz. P. Robert Czapla
Burmistrz Nowogardu 
Redakcja „Dziennik Nowogardzki” zwraca się 

z prośbą o udostępnienie wszelkiej dokumenta-
cji (w formie kopii) projektów unijnych (od wnio-
sku do końcowego rozliczenia) realizowanych na 
terenie gminy Nowogard w okresie 01.09.2009-
30.06.2011 w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki 3.1., poddziałanie 9.1.2, tytuły 
projektów: „PRYMUS - wysokie wyniki to lepsza 
przyszłość” oraz „Gminne podstawówki do woje-
wódzkiej czołówki”. 

Proszę o informację o możliwej dacie i przyję-
tym trybie przekazania w/w dokumentów. 

z poważaniem, 
Marcin Simiński
redaktor naczelny

UM odbiera informację z naszymi zapyta-
niami, niespełna godzinę później tego same-
go dnia: 

To jest potwierdzenie dla wiadomości wysłanej 
przez Ciebie do „poligraf ” <poligraf@post.pl> o 
2011-08-01 12:12

To potwierdzenie mówi, że wiadomość zosta-
ła wyświetlona na komputerze odbiorcy o 2011-
08-01 12:12 

17 sierpnia 2011 
Dzień dobry, 
Pragnę tylko przypomnieć,  że redakcja nie 

otrzymała do dnia dzisiejszego informacji na 
temat projektów unijnych realizowanych na te-
renie gminy Nowogard w okresie 01.09.2009-
30.06.2011 w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki 3.1., poddziałanie  9.1.2, tytuły 
projektów: „PRYMUS - wysokie wyniki to lepsza 
przyszłość” oraz „Gminne podstawówki do woje-
wódzkiej czołówki”, o których przekazanie prosi-
liśmy w dniu 27 lipca br. drogą e-mail na adres: 
burmistrz@nowogard.pl. 

Będę wdzięczny za informację na jakim etapie 
jest przygotowanie stosownych dokumentów. 

z poważaniem, 
Marcin Simiński
red. naczelny Dziennik Nowogardzki  

Tego samego dnia otrzymujemy odpowiedź 
z UM:

From: Burmistrz Nowogardu 
Sent: Wednesday, August 17, 2011 3:05 PM
To: poligraf 
Subject: Re: Przypomnienie
Witam serdecznie. Bardzo serdecznie przepra-

szamy, ale  państwa wniosek umknął nam w na-
tłoku informacji. Z dniem dzisiejszym przytępu-
jemy do przygotowywania  interesujących Pań-
stwa informacji. Jeszcze raz przepraszamy za 
zwłokę. 

-------------------------------------------- 
Sekretariat Urzędu Miejskiego w Nowogardzie 
Plac Wolności 1, 72-200 Nowogard 
www.nowogard.pl

Od deklaracji UM, w której dowiadujemy 
się, że informacje na interesujące nas tema-
ty są przygotowane  mijają kolejne tygodnie i 
miesiące. Wobec braku reakcji, w dniu 8 grud-
nia wysyłamy kolejne przypomnienie o braku 
odpowiedzi:

Witam ponownie, 
Do dnia dzisiejszego (mimo dwukrotnych przy-

pomnień) redakcja DN nie otrzymała infor-
macji na temat projektów unijnych realizowa-
nych na terenie gminy Nowogard, o które pyta-
liśmy pierwszy raz 27 lipca tego roku. Informu-
ję, że jeśli w przeciągu kolejnych 14 dni, licząc od 
08.12.2011 r. materiały nie zostaną nam prze-
kazane zwrócimy się z prośbą o interwencję do 
organu nadzorującego i rozliczającego tego typu 
działania. 

z poważaniem, 
Marcin Simiński
red. naczelny Dziennik Nowogardzki

Zasiedlono nowy budynek ko-
munalny.  12 szczęśliwych rodzin. 
W piątek 25 lutego  uroczyście wrę-
czono klucze do nowych mieszkań 
dla 12 rodzin z Gminy Nowogard. 
(…)

SKANDAL STAŁ SIĘ FAKTEM. 
Od 1 marca pacjenci z Nowogar-
du będą musieli w nagłych wypad-
kach jeździć w nocy do lekarza dy-
żurującego w goleniowskim szpita-
lu. Tak zdecydował w drodze kon-
kursu NFZ. Tym samym spełnił się 
najczarniejszy scenariusz, jaki mie-
siąc temu groził mieszkańcom No-
wogardu. (…)

Ks. Ireneusz Kamionka wybrany 
wicedziekanem. Dymu nie było, ale 
wybór dokonany. W miniony wtorek 
kapłani dekanatu Nowogard zebrali 
się w parafii p.w. św. Rafała Kalinow-
skiego aby dokonać wyboru wice-
dziekana dekanatu Nowogard. (…)

Kto w tym mieście uczy historii?  
5 marca pod pomnikiem na Placu 
Wolności zorganizowano obchody 
66 rocznicy państwowości polskiej 
w Nowogardzie. Najbardziej aktyw-
ny udział brali w nich przedstawi-
ciele Sojuszu Lewicy Demokratycz-
nej, oraz wywodzącej się z niego 
obecnej władzy. Fakt ten mnie wca-
le nie dziwi, bo obchody oznaczają 
powrót do starych tradycji rodem z 
PRL, mającej na celu zafałszowanie 
prawdziwej historii Polski, a także 
tych ziem. (…)

Zamiast rur - studnia, zamiast 
wody – piasek. Mieszkańcy Ptasz-
kowa i  Bochlina jeszcze długo będą 
żyć bez wody w kranach. W budże-
cie na rok 2011 skreślono środki, 
które  pozwalały ruszyć z budową 
wodociągu. Wszystko wskazuje na 
to, że budowa prędko nie ruszy. (…)

Zawsze będę dbał o interesy No-
wogardu!  Marcin Fedeńczak o 
współpracy z powiatem. Do napi-
sania tego artykułu skłoniło mnie 
rozpowszechnianie nieprawdziwych 
informacji, w których jestem posą-
dzony wraz z innymi radnymi po-
wiatowymi z Nowogardu o niechęć 
do współpracy z własną gminą. (…)

Uniwersytet Trzeciego Wieku w 
Nowogardzie. W Nowogardzie po-
wstał Uniwersytet Trzeciego Wieku 
(UTW). Ukonstytuował się Zarząd 
Stowarzyszenia, powołano grupę 
inicjującą Radę Programową. Na-
czelną ideą UTW powołanego dla 
emerytów i rencistów jest podejmo-
wanie działań stwarzających warun-
ki do aktywnego przeżywania przez 
nich życia. (…)

Media poróżniły radnych koali-
cji.  Więcej za wodę i ścieki. Podro-
żał gaz, prąd a ostatnio także cukier.  
Teraz przyjdzie nam płacić również 
więcej za wodę i ścieki. Taką decy-
zję podjęła Rada Miejska podczas 
ostatniej sesji. Nie obyło się jednak 
bez niespodzianek. Pierwszy raz w 
tej kadencji w głosowaniu zabrakło 
jednomyślności wśród radnych ko-
alicji PSL-SLD. (…) 

Pierwszy w województwie. Ku-
ratorski Ośrodek nr 1 w Nowo-
gardzie. W środę 9 marca otwar-
to w Nowogardzie pierwszy w wo-
jewództwie zachodniopomorskim 
Ośrodek Kuratorski przy Sądzie Re-
jonowym w Goleniowie. (…)

Przetarg na szpital raz jeszcze.  

Tym razem taniej...   W czwartek 10 
marca, o godz. 10.30  otwarto oferty 
na modernizację nowogardzkiego 
szpitala. Najtańsza z nich, złożona 
przez bydgoską firmę Budopol,  wy-
nosiła 19 mln 401 528 zł.  W sumie 
w przetargu wystartowało pięciu 
oferentów. Wśród nich nie było firm 
z naszego regionu. (…)

Fortece zwane Urzędami  (…).   
Wejście do Ratusza i Opieki Spo-
łecznej nadal odstrasza i ma status 
„fortecy”. Więc rodzi się pytanie 
czy te instytucje są tylko dla pełno-
sprawnych interesantów?  (…)

Walne Zgromadzenie Delega-
tów CZG R-XXI .W poniedzia-
łek 14 marca (…)dokończył obrady 
Walny  Zjazd Delegatów Celowego 
Związku Gmin R-XXI. (…) Antoni 
Bielida przegrał wybory! (…)

Słodko-gorzka prawda.  W No-
wogardzie i bliskich miejscowo-
ściach ceny cukru doprowadzają 
do przyspieszonego oddechu klien-
tów przy płaceniu w kasie. Cena za 
1 kg cukru wynosi od 4,20 do 6 zł a 
w jednym z nowogardzkich prywat-
nych  sklepów  nawet 7,50 zł!. (…)

W ostatnim czasie w Nowogar-
dzie doszło do dwóch groźnych na-
padów. Reakcja policji budzi pew-
ne kontrowersje. Złodzieje bezkar-
nie grasują po sklepach. Groźne na-
pady w Nowogardzie...  Kilka dni 
temu na osiedlu Bema doszło do na-
padu z kradzieżą. (…)

Już od września.  Klasa policyj-
na w I LO w Nowogardzie.  Zarząd 
Powiatu w Goleniowie na posiedze-
niu w dniu 23 lutego 2011 r. podjął 
uchwałę w sprawie wyrażenia zgody 
na realizację innowacji pedagogicz-
nej w I Liceum Ogólnokształcącym 
im ppor. Emilii Gierczak w Nowo-
gardzie (ZSO Nr 1), polegającej na 
wprowadzeniu własnego programu 
szkolenia policyjnego. (…)

Doczekali się!  Będzie droga w 
Wojcieszynie (…)

Włamali się do szkoły.  W sobotę, 
19 marca w budynku Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących nr II w Nowo-
gardzie przy ul. Boh. Warszawy do-
konano włamania i kradzieży  3 ka-
mer systemu monitorującego placów-
ki.(…)

Intermarche: twierdzą, że zgod-
nie z prawem.  Po godzinie Cię za-
mkną.  W redakcji rozdzwoniły się 
telefony czytelników w sprawie na-
kładania blokad na koła pojazdów 
parkujących pod marketem Inter-
marche. Sprawa jest dość kontro-
wersyjna – blokady zakłada ochrona 
sklepu. Czy ma do tego prawo? (…)

Nowy internat i stołówka.  We 
wtorek, 22 marca, odbyło się oficjal-
ne otwarcie nowego internatu dla 
dziewcząt przy Specjalnym Ośrod-
ku Szkolno - Wychowawczym w 
Nowogardzie. W kolejnym etapie 
inwestycji, za którą odpowiada po-
wiat goleniowski, powstanie sala 
gimnastyczna. (…)

I Wojewódzka Konferencja Na-
ukowa.  W dniu 23 marca odby-
ła się w Zespole Szkół Ponadgim-
nazjalnych im. Stanisława Staszica 
konferencja pod nazwą „Zagrożenia 
XXI wieku dzieci i młodzieży”. (…)

Mr.
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Słowo Boże na Niedzielę:

PARAFIA PW. WNIEBOWZIęCIA NMP: Msza św. w niedzielę: Nowogard: 7:00, 9:30, 11:00, 12:30, 18:00 (w lipcu 
i sierpniu o 19:00) Karsk: 9:00; Olchowo: 11:00; Wojcieszyn: 12:00; Dąbrowa: 10:00.  Msza św. w tygodniu (od pn 
do pt): 7:00, 18:00 (w lipcu i sierpniu o 19:00)    Msza św. w sobotę: 9:00, 18:00 (w lipcu i sierpniu o 19:00).    www.
wnmp.info
PARAFIA PW. ŚW. RAFAłA KALINOWSKIEGO: Msza św. w niedziele: . 7.30 , 9.00; 11.00, 12.30 i 18.00 (w lipcu 
i sierpniu o 19:00) Kulice: 9:00; Jarchlino: 10:00; Sąpolnica: 10:00.   Msza św. w tygodniu: 7:00, 18:00 (w lipcu i 
sierpniu o 19:00).   www.rafalkalinowski.republika.pl
PARAFIA PW. MB FATIMSKIEj: Msze św. w niedzielę: 9.00 i 12.00. Lestkowo: 10.30; Miętno: 13.00.  Msza św. w 
tygodniu z wyjątkiem poniedziałku:17.00, w sobotę o godzinie 12.00.    www.mbf-now.firmeo.biz 

Informacje Parafialne
   Vox    Ecclesiae...

Z Ewangelii wg św. Marka (Mk 1,14-20):
Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił 

Ewangelię Bożą. Mówił: Czas się wypełnił i bliskie jest króle-
stwo Boże, nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Przecho-

dząc obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego, An-
drzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. Jezus rzekł do 
nich: Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi. I natych-
miast zostawili sieci i poszli za Nim. Idąc dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebede-
usza, i brata jego Jana, którzy też byli w łodzi i naprawiali sieci. Zaraz ich 
powołał, a oni zostawili ojca swego, Zebedeusza, razem z najemnikami w ło-
dzi i poszli za Nim.

Św. Marek opisuje początek działalności Jezusa. Co to znaczy „działalność 
Jezusa”? Wiadomo, że nie chodzi o założenie przez Jezusa firmy czy spółki. 
Śmiesznie to nawet brzmi, ale często takie określenia pozostają dla nas sloga-
nem teologicznym, bo nie słuchamy słowa Bożego, uważając je za nieżyciowe, 
prehistoryczne i za bardzo teologiczne. Kto słysząc słowa: „trzyletnia działal-
ność Jezusa Chrystusa sprowadzała się do głoszenia Dobrej Nowiny o wyzwo-
leniu z grzechu i zła wszystkich ludzi oraz do objawienia nam prawdy o kocha-
jącym Ojcu” od razu uchwyci istotę i zrozumie te słowa? I przede wszystkim 
kto odniesie je do własnego życia? Niestety jesteśmy przyzwyczajeni do wy-
stroju kościoła, rytuałów i obrzędów, Pisma św. (zwłaszcza Ewangelii) i głoszo-
nych przez księży kazań oraz wszelkiego rodzaju treści religijnych. I to przy-
zwyczajenie nas gubi. Im więcej mamy lat tym większą mamy pewność, że już 
nic nowego nie możemy dowiedzieć się o Bogu i Kościele. Drugi problem to 
szybkość życia zabijająca w nas życie duchowe, które samo w sobie potrzebuje 
zastanowienia, namysłu i nie chce nigdy się śpieszyć. Natłok wszystkich infor-
macji i tempo życia odsuwa nas od Boga, wartości duchowych, które On pro-
ponuje i życia wiecznego.

Powróćmy jednak do pytania o działalność Jezusa. Można powiedzieć, że to 
był Jego start, początek misji, chociaż całe Jego życie, a nawet starotestamen-
talne zapowiedzi miały znaczenie i nie były obojętne. Jednak wszystko zmie-
rzało do tego momentu, którego punktem kulminacyjnym i najistotniejszym 
były wydarzenia męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa. Dlaczego pierwsze 
głoszenie (powiedzielibyśmy dzisiaj przemowy lub kazania) Jezusa już są po-
czątkiem? Powiedział o tym On sam: „czas się wypełnił i bliskie jest królestwo 
Boże”. Jezus już głoszeniem i cudami rozpoczął dzieło wyzwalania ludzi z grze-
chu i odmiany ich życia.

I właśnie do tego pierwszego momentu musimy wracać. Do początku naszej 
wiary, ale nie tego nieświadomego w czasie, gdy byliśmy chrzczeni jako dzieci 
(przynajmniej większość z nas). Chodzi o początek wiary, którym jest spotka-
nie z Bogiem. Może nie takim samym spotkaniem jakie doświadczyli czterej 
Apostołowie, bohaterowie przytoczonego fragmentu Ewangelii, ale na pew-
no z podobnym skutkiem. Byli to zwyczajni ludzie. Nie chcę wnikać w to jaki 
mieli status społeczny, czy byli zamożni, wykształceni, itp. Niektórzy twierdzą, 
że z racji wykonywanego zawodu (krótko mówiąc „smrodu”, który towarzy-
szył ich pracy), nie cieszyli się uznaniem. Nie chcę jednak w tego typu spra-
wy wnikać. Jedno jest pewne. Spotkanie z Jezusem odmieniło całkowicie ich 
życie. Zostawili wszystko: rodzinę, pracę, znajomych (choć zyskali nowych) 
tylko dla Niego. Coś musiało być w Jezusie – w Jego mowie, postawie i czy-
nach. Coś co wciągnęło ich, że na słowa: „pójdź za mną” natychmiast zostawili 
wszystko i poszli. Jezus przecież nie zaoferował im sławy, władzy czy bogac-
twa, aby ich przekonać do siebie. Właściwie to robił coś zupełnie przeciwnego: 
i w swojej mowie i w postawie.

Wyobraźmy sobie tę scenę. Dorośli ludzie, którzy mają pracę, rodzinę (więk-
szość z nich także żony i dzieci) i już ułożone życie, nagle wszystko „wywracają 
do góry nogami”. My z perspektywy czasu możemy powiedzieć, że był to traf-
ny wybór i dobrze, że poszli za głosem serca. Jednak w tamtym momencie, z 
ich własnej perspektywy był to ryzykowny krok, pełen niepewności i nie mo-
gli przewidzieć jak to wszystko się zakończy. Zresztą nawet później nie zawsze 
ich życie układało się w barwy tęczy. Mimo że tłumy z podziwem szły za ich 
Mistrzem, słuchały Go i także oni dzięki Niemu cieszyli się popularnością, to 

przecież nie przez wszystkich byli podziwiani. A czasem wręcz obśmiewani, 
wyzywani i poniżani. Jednak było coś niesamowitego w Jezusie, że podjęli to 
ryzyko pozostawienia wszystkiego i podążenia w nieznane.

Warto pomyśleć o swoim momencie nawrócenia, spotkania z Bogiem, od-
szukania prawdy – jakkolwiek byśmy tego nie nazwali. Wszystko sprowadza 
się jednak do ważnego punktu zwrotnego w naszym życiu. Czasem nie jedne-
go a kilku, ale na pewno musiały to być mocne doświadczenia. Jeśli nie było 
takiego zdarzenia, to może trzeba pomyśleć, czy gdzieś na którymś z peronów 
naszego życia nie zostawiliśmy Jego – Jezusa Chrystusa. Może nadal pozostaje 
On dla nas kimś obcym i nieznanym. Jeżeli trudno nam jest Go odkryć przez 
naszą słabą wiarę, to pytajmy innych o ich spotkanie z Bogiem. Tak mało roz-
mawiamy na temat Boga. Choć jest to temat intymny i osobisty, to może jed-
nak warto podzielić się doświadczeniem Boga, którego my spotkaliśmy, aby 
ułatwić to spotkanie innym.

Brońmy naszej 
wolności

Wolność słowa jest fundamentem demokracji. Pozbawienie przez Krajową 
Radę Radiofonii Telewizji  fundacji  Lux Veritatis  reprezentującej   katolicką te-
lewizję Trwam, koncesji na dostęp do  platformy    cyfrowej,  jest ewidentnym 
zamachem na wolność słowa. Społeczność katolicka będąca odbiorcą programu 
telewizji Trwam i Radia Maryja, a zarazem stanowiąca kulturową  większość spo-
łeczeństwa polskiego została pozbawiona  możliwości korzystania  z przesyłu cy-
frowego. Konsekwencją tego  będzie istotne ograniczenie zasięgu i dostępu do 
programu emitowanego przez tę telewizję . Niestety, w oficjalnej motywacji od-
mowy pojawiły się argumenty nieprawdziwe, chociażby w zakresie oceny kon-
dycji finansowej Fundacji Lux Veritatis .  Potwierdza to,  że rzeczywistym powo-
dem decyzji KRRiT  jest projekt świadomego utrudnienia telewizji Trwam peł-
nienia swojej publicznej misji. Trzeba zaznaczyć, że telewizja ta umożliwia do-
stęp do programów o charakterze katolickim, chociażby całej rzeszy osób po-
zbawionych możliwości  uczestniczenia w praktykach religijnych z powodów 
zdrowotnych, czy dolegliwości wieku podeszłego. Dla tych ludzi jest to często 
jedyna możliwość  uczestniczenia w życiu publicznym i dostęp do akceptowa-
nych przez nich treści  rozpowszechnianych poprzez środek masowego  prze-
kazu. Nie możemy pozostawać obojętni wobec takich  politycznie motywowa-
nych działań władzy publicznej. Broniąc Telewizji Trwam, bronimy podstawo-
wych zasad demokracji w tym zasady wolności słowa. Obowiązkiem nie tylko  
katolika,  ale każdego kto identyfikuje się ze standardami  wolnego świata jest  
zaprotestować wobec takich działań. Dlatego, apelujemy o składanie podpisów 
pod protestem w sprawie odmowy udzielenia dostępu do platformy cyfro-
wej dla TV Trwam. Niżej formularz , który po podpisaniu  należy odesłać na 
adres bądź złożyć u swojego proboszcza. Podpisy będą zbierane także w naj-
bliższą niedzielę  po mszach świętych w kościele p.w. św. Rafała Kalinowskie-
go.                                                                                                                                                                                              

Redakcja 
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Z okazji Dnia Babci i Dziadka 

Stefanii i Romanowi 
Jakubowskim 
serdeczne życzenia 100 lat 

w zdrowiu, szczęściu
składają 

wnuki i prawnuki 

Z okazji nadchodzą urodzin 
moc najserdeczniejszych życzeń 

dużo zdrowia i spełnienia 
najskrytszych marzeń 

dla pani  

Joanny Purul 
życzy cichy wielbiciel

Jolanta Tumałowska , lat:50, zmarła: 14.01.2012r, pogrzeb: 17.01.2012r, 
pogrzeb odbędzie się na cmentarzu w Stepnicy 
Alfred Janiszewski, lat:70, zmarł :17.01.2012r, pogrzeb: 20.01.2012r, 
pogrzeb odbędzie się na cmentarzu w  Dobrej 

Informacje przekazał zarządca cmentarza s. Furmańczyk 

Pomóżmy sobie
• Rodzina w potrzebie poszukuje lodówki i mebli kuchennych. Kontakt 605-345-362
• Oddam używaną sprawną  drukarkę HP bez tuszu, informacje tel.9139 22-165 
• Oddam nieodpłatnie sprawny telewizor  THOMSON  tel. kontaktowy 603 309 924/913921230
• Przyjmę  tapczan wypoczynkowy Tel. kontaktowy 504 781-789 lub 726 515-149 
• Oddam dywan i łóżko jedno osobowe  bez materaca inf.tel.9139 22-165 

 W tych dniach odeszli do Wieczności 

Serdeczne gratulacje oraz życzenia 
dalszych wspólnie spędzonych 

lat życia z okazji minionej 

57 rocznicy ślubu 
dla Państwa 

Jadwigi i Tadeusza 
Kozioł

składa redakcja DN 

Klub Kolekcjonera  
oraz Koło Numizmatyczne 

Zaprasza na zimową giełdę kolekcjonera, osobliwości i rozmaitości 
W PROGRAMIE  - WYCENA, WYMIANA, SPRZEDAŻ 
- monety, banknoty, medale, karty telefoniczne, znaczki filatelistyczne, literatura klasery oraz 

inne eksponaty. 
Zapraszamy do Nowogardzkiego Domu Kultury w dniu 22.01.2012 (niedziela) o godz. 15:00. 
Ferie Wam urozmaicimy i na giełdę zaprosimy!
Klub Kolekcjonera oraz Koło Numizmatyczne w Nowogardzie 

Informacja własna 

W dniu 17 stycznia odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Gminy w Osinie, pod-
czas której radni przyjęli  stawki cen za ścieki.  Na wniosek wójta Osiny dokona-
no także kilku  zmian w budżecie na rok 2012. 

Sesja Rady w Osinie 
Ceny za tzw. zbiorowe od-

prowadzenia ścieków pozosta-
ły bez zmian i wynoszą od 1 
lutego kolejno 3,4 zł brutto/m3 
dla wszystkich odbiorców ta-
ryfowych, 11,28 zł brutto/od-
biorca dla mieszkańców  roz-
liczanych za ilość odprowa-
dzanych ścieków ustaloną na 
podstawie zużycia wody okre-
ślonego na podstawie wskazań 

wodomierza i 13,67 brutto/od-
biorca  dla osób i podmiotów, 
które korzystają z usług opar-
tych tylko na odbiorze ścieków.  
Mimo że stawki pozostały na 
takim samym poziomie, pod-
jęcie uchwały było koniecz-
ne  ze względów formalnych. 
Po wybudowaniu sieci kanali-
zacyjnej ze środków unijnych 
gmina Osina nie mogła konty-

nuować umowy o dzierżawę ze 
spółką PUWiS. Przepisy unij-
ne zabraniają bowiem zarabiać 
podmiotom zewnętrznym (nie 
będącym w strukturze admi-
nistracyjnej gminy) na infra-
strukturze wybudowanej z do-
tacji.  

Poza przyjęciem uchwały w 
sprawie cen za ścieki rada do-
konała także kilku  zmian w 

ŻYCZENIA

Wójt Osiny Krzyszof Szwedo

Rozliczenia do kwietnia!
Pamiętaj o Urzędzie Skarbowym, bo on o Tobie na  nie  zapomni!
Każdy podatnik, który osiągnął w roku podatkowym dochody, musi złożyć roczne zeznanie 

PIT. Na dopełnienie tego obowiązku jest czas do 30 kwietnia roku następnego po roku podat-
kowym, za który następuje rozliczenie. Warto jednak złożyć zeznanie wsześniej. 

Formularz zeznania podatkowego wraz z załącznikami można pobrać w każdym urzędzie skar-
bowym. Najlepiej od razu wziąć kilka sztuk, na wypadek gdyby przy wypełnianiu zeznania zda-
rzyła się pomyłka. Zeznanie można złożyć zarówno na oryginalnym druku pobranym w urzędzie 
skarbowym, jak i posłużyć się kserokopią formularza lub wydrukiem z programu komputerowego 
umożliwiającego elektroniczne wypełnienie takiego zeznania. Wszystkie formularze są dostępne 
na stronach internetowych izb skarbowych oraz Ministerstwa Finansów: www.mf.gov.pl. Zeznania 
podatkowe trzeba składać w odpowiednich terminach. Zeznanie PIT-28 należy złożyć w urzędzie 
skarbowym właściwym według miejsca zamieszkania podatnika w terminie do 31 stycznia roku 
następnego, w stosunku do roku, za który jest ono składane. Zeznanie za 2010 rok powinno, więc 
trafić do właściwego urzędu skarbowego najpóźniej do północy w poniedziałek 31 stycznia 2011 r.

Pozostałe zeznania, tj. PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 składa się do 30 kwietnia roku 
następującego po roku, za który dokonywane jest rozliczenie. Za 2010 rok powinien to być 30 
kwietnia 2011 r. Jednak w 2011 roku, 30 kwietnia wypada w sobotę, dlatego ostatnim dniem na zło-
żenie deklaracji będzie 2 maja 2011 r.

opr. Jarek Bzowy 
 Źródło: Dziennik Gazeta Prawna

budżecie na rok 2012, wynika-
jących ze wzrostu dochodów 
własnych gminy o 63 tys. zł. 60 
tys. zł z tego to wpływy z usług 
pochodzących z użytkowania 
infrastruktury wodociągowej 
i sanitacyjnej. Pozostałe 3 tys. 
zł wpłynie do budżetu z tytu-
łu wpływów z podatku rolne-
go i leśnego. Pieniądze te prze-
sunięto na stronę wydatków 
gminy, głównie w utrzymanie 

infrastruktury wodociągowej 
w dziale rolnictwo i łowiectwo 
(zakup usług i energii). 

Podczas sesji radni wysłucha-
li także sprawozdania z dzia-
łalności wójta gminy pomię-
dzy sesjami i podjęli uchwałę 
w sprawie zatwierdzenia rocz-
nego planu potrzeb w zakresie 
wykonywania prac społecznie 
użytecznych w gminie. 

MS
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A oto jak zajęcia w miejskiej 
czytelni oceniają sami uczest-
nicy: 

5 letnia Julka: Lubię tu 
przychodzić, bo jest fajnie, 
mogę oglądać książki, ale też 
lubię malować. A te książki z 
dalmatyńczykami lubię naj-
bardziej i panią która jest tu z 
nami, też bardzo lubię. 

8 letni Piotruś: Przycho-
dzę tu od niedawna. Podoba  
mi się tu wszystko. Zajęcia są 
bardzo fajne, bo można ryso-
wać, co bardzo mi się podoba. 
Chcę tu przychodzić do koń-
ca ferii, bo jest super fajnie, są 
komiksy, które bardzo lubię 
oglądać. Z moich ulubionych 
to „Przygody Kaczora Donal-
da”. Życzę wszystkim dzie-
ciom, by podczas ferii się su-
per bawiły.  

4 letnia Zuzia: Narysowa-
łam kotka, bo lubię kotki i lu-
bię też...jeść pączki, bo są bar-
dzo smaczne - takie pychoty... 
wszystkim dzieciom życzę do-
brych ferii  i by były grzeczne.

wysłuchał:  Jarek Bzowy 

Zabawa z książką 
„Zima, zima, ferii czas, książka czeka odwiedź nas”

Pod tym hasłem zaproponowano dzieciom 
w Miejskiej Bibliotece w Nowogardzie spę-
dzanie czasu w trakcie trwających ferii zimo-
wych. 

Zajęcia ruszyły 16 stycznia i będą trwać do 
końca ferii tj. do 27.01. Codziennie w godzinach 
od 11:00 do 15:00 na dzieci czeka wiele atrakcji.  
Program ferii w bibliotece jest oparty tradycyj-
nie na zabawie z książką. W programie znalazły 
się więc takie punkty jak, głośne i wspólne czy-
tanie, konkursy z tekstem i bajkowe łamigłów-
ki. Są też konkursy plastyczne, wyklejanie i róż-
ne inne zabawy, które dzieciom przypadły do 
gustu. Zajęcia są bezpłatne. Rodzice bardzo chętnie 
przyprowadzają swoje dzieci, by pożytecznie i miło 
spędziły okres ferii w naszej bibliotece – mówi Danu-
ta Baran z czytelni dla dzieci, która koordynuje za-
jęcia. Na obecną chwilę gościmy w bibliotece około 90 
dzieci. W stosunku z rokiem ubiegłym jest to o wiele 
lepszy wynik, co może tylko świadczyć o tym, że dzie-
ci zainteresowane są naszymi zajęciami. Oprócz gier i 
zabaw, przede wszystkim zachęcamy dzieci do obco-
wania z książką.

Program ferii zimowych w Bibliotece na kolejny 
tydzień (23-27.01)

23.01
1. Garść radości i szczypta złości – zabawne 

ćwiczenia z uczuciami;

2. Kto napisał bajkę o Jasiu i Małgosi ? – po-
znajemy jej różne wersje;

3. Rysowane wierszyki i zagadki.
24.01
1. O tym jak bajki mogą pomagać – zajęcia z 

książką Elizy Piotrowskiej „Żółte kółka. Mam 
na imię INNa”;

2. Ale draka rysuję zwierzaka – zabawy manu-
alne.

25.01
1. Konkurs plastyczny – „Zielony i Nikt”;
2. Zajęcia z książką Barbary Gawryluk „Mali 

Bohaterowie” – m.in. o Przemku, który ratował 
tonącego chłopca;

3. Świat zagadek.
26.01
1. Podsumowanie konkursu plastycznego;
2. Bajka filmowa dla dzieci oraz film fanta-

styczny dla nastolatków;
3. Czy fajnie być niewidzialnym – na podstawie 

książki „Niewidzialny Tonino” – G. Rodariego.
27. 01
1. Podsumowanie roku czytelniczego 2011 – na-

grody dla najaktywniejszych;
2. Jesteśmy w cukierni – zajęcia na podstawie 

książki „Cukiernia pod Pierożkiem z wiśniami”.
Jarek Bzowy 

Ferie artystyczne
W Artystycznych Feriach z NDK uczestniczy 35 dzieci. Prace przebiegają w dwóch grupach , 

dzieci aktywnie uczestniczą w zajęciach , które prowadzone są przez wykwalifikowanych instrukto-
rów. Podczas zajęć dzieci poznają techniki teatralne, plastyczne ,taneczne, ceramiczne oraz zajęcia 
ekologiczne. Wszystkie dzieci z przeprowadzonych zajęć są bardzo zadowolone.

informacja własna 
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BUDUJĄ SKŁADOWISKO DLA  27 GMIN
Rozmowa z Antonim Bielidą – Przewodniczącym Celowego Związku Gmin R-XXI

Redakcja: Czy może Pan 
na początku wyjaśnić, czym 
zajmuje się Celowy Związek 
Gmin R-XXI? 

Antonii Bielida: Celowy 
Związek Gmin R-XXI to zrze-
szenie 27 gmin województwa 
zachodniopomorskiego o łącz-
nej liczbie 270 tys. mieszkań-
ców, którego celem jest reali-
zacja wspólnego zadania z za-
kresu gospodarki odpadami. 
Głównym zadaniem Związku 
jest budowa nowoczesnego sys-
temu gospodarowania odpa-
dami obejmującego wszystkie 
gminy członkowskie, która już 
ruszyła. Dokładnie 12 grudnia 
2011 podpisaliśmy umowę ze 
spółką Budimex na wykona-
nie pierwszego etapu inwestycji 
pn. „Regionalny Zakład Gospo-
darki Odpadami” polegającego 
na wykonaniu prac budowla-
no-montażowych. Wykonawca 
został wyłoniony w drodze za-
mówienia publicznego, oferując 
najniższą cenę za wykonanie ro-
bót – dokładnie 79.843.436,49 
zł. Cała instalacja ma koszto-
wać natomiast 109 mln zł, z 
czego  69 mln to środki unijny. 
Udział samego Związku w reali-
zowanej inwestycji wyniesie do-
kładnie 3 mln 250 tys. zł. Poza 
tym R-XXI zaciągnęło pożycz-

kę od Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w kwocie 17 mln 
zł, którą poręczyły gminy Świ-
noujście, Drawsko Pomorskie, 
Nowogard, Stepnica, Gryfice, 
Wolin oraz Złocieniec. 

Może Pan zdradzić więcej 
szczegółów dotyczących tej 
inwestycji? 

Oczywiście. Serce całej in-
stalacji będzie się znajdowa-
ło w Słajsinie, gdzie powstanie 
składowisko i kompostowania. 
To tutaj będą trafiały śmieci z 
terenu gmin członkowskich. 
W trzech innych gminach tj. w 
Kamieniu Pomorskim, Draw-
sku Pomorskim i Świnoujściu 
powstaną stacje przeładunko-
we wraz z zapleczem do maga-
zynowania odpadów oraz pla-
cami kompostowania odpa-
dów zielonych. Planujemy, że 
zakład będzie przetwarzał ok. 
120 tys. ton śmieci rocznie. 

Wspomniał Pan, że pra-
ce budowlane już ruszyły. Na 
jakim etapie są w tej chwili i 
kiedy planowane jest oddanie 
do użytku instalacji?

Wykonawca robót wszedł 
pod koniec grudnia na plac 
budowy. Obecnie prowadzo-

ne są prace ziemne, polegające 
na przygotowaniu terenu pod 
dalszą budowę. Roboty ruszy-
ły trzech miejscowościach tj. 
w Słajsinie, Kamieniu Pomor-
skim i Mielenku Drawskim, 
gdzie jak już wspomniałem 
wybudowane będą stacje prze-
ładunkowe. Budowa w Świno-
ujściu ruszy wkrótce. 

W dalszym etapie Związek 
ogłosi przetarg na wyposaże-
nie zakładu w sprzęt ruchomy, 
głównie flotę transportową. 
Mamy napięte terminy. Planu-
jemy rozruch całej instalacji na 
przełomie września i paździer-
nika tego roku. 

Zgodnie ze strategią Mar-
szałka Województwa Zachod-
niopomorskiego gospodarka 
opadami ma być prowadzona 
na terenie pięciu regionów. 
Jednym z nich jest R-XXI, w 
skład, którego wchodzi  m.in. 
Kamień Pomorski. Z infor-
macji prasowych, jakie się 
pojawiały w ostatni czasie 
wynika, że na terenie tej gmi-
ny prywatny inwestor planuje 
budowę spalarni śmieci. Jak 
to się ma do strategii określo-
nej przez Marszałka w Pana 
opinii? 

Rzeczywiście. Sejmik Wo-
jewództwa do końca czerw-
ca tego roku ma czas na aktu-
alizację drogą uchwały „wo-
jewódzkiego planu gospodarki 
odpadami”, w którym ma być 
określona sieć instalacji regio-
nalnych. Natomiast Marszałek 
ma czas do końca lipca na za-
twierdzenie tych planów i osta-
teczne określenie regionów. 
Plan jest jednak już od pewne-
go czasu gotowy i był prezen-
towany publicznie przez Urząd 
Marszałkowski. Wynika z nie-
go, że Marszałek podzielił wo-
jewództwo zachodniopomor-

skie na 5 regionów tj. region 
Szczecińsko-Policki, Środko-
wo – Pomorski, Stargardzko-
Wałecki, Południowo-Zachod-
ni i ostatni pod nazwą Celowy 
Związek Gmin RXXI. Taki po-
dział ma na celu usystematy-
zowanie gospodarki odpada-

mi na terenie województwa. W 
ramach tej rejonizacji mają po-
wstać także dwie tzw. spalarnie 
śmieci – jedna w Szczecinie i 
jedna w Koszalinie. W związ-
ku z tym zachodzi pytanie 
czy Marszałek będzie skłon-
ny stworzyć dodatkowy region 
dla podmiotu, który chce bu-
dować spalarnię pod Kamie-
niem Pomorskim. Pomijając 
już fakt, że zgodnie ze strate-
gią województwa, żeby stwo-
rzyć region trzeba zebrać 120 
tys. mieszkańców, którzy do-
starczaliby odpady do takiego 
zakładu. 

Strategia, strategią, ale 
przecież nikt nie może zabro-
nić prywatnemu podmiotowi 
budowy takie zakładu. 

Generalnie, jeśli taki pod-
miot spełnia wszystkie warun-
ki władza samorządowa jest 
zobowiązana wydać stosowne 
pozwolenia. Jednak przy tej in-
westycji problem leży gdzie in-
dziej. Na usta ciśnie się kilka 
pytań, nie tylko natury ekono-
micznej,  ale i czysto naukowej 
a raczej inżynieryjnej. 

To znaczy? 
Skoro na mapie już istnieje 

związek R-XXI uznany przez 
Marszałka, jako jeden z regio-
nów gospodarki odpadami i 
obejmuje on gminy znajdu-
jące się w jego obrębie, to py-
tanie skąd będą trafiać odpa-
dy do tego zakładu? Słyszy się, 
że za budową tej spalarni stoi 
szwedzki kapitał. Nasuwa się, 
więc pytanie, czy przypadkiem 
pod Kamieniem nie będą spa-
lane śmieci ze Skandynawii? 
Poza tym z informacji, jakie 
prasa przekazuje na temat tego 
inwestora dowiadujemy się, że 
budowa zakładu ma koszto-
wać 100 mln zł. Z mojej wie-
dzy wynika, że za tak małe pie-
niądze nie da się wybudować 
tego typu instalacji. Między 
bajki należy także włożyć opo-
wieści o tym, że ciepło uzyska-
ne ze spalania śmieci da ener-
gię do ogrzania miasta.  Ktoś 

Antoni Bielida w siedzibie Związku RXXI,  
która mieści się w Nowogardzie. 

W Słajsinie pod Nowogardem, na terenie byłego wysypiska śmieci, 
trwają już prace ziemne polegające na przygotowaniu terenu pod 
budowę  regionalny zakład gospodarki odpadami. 



20-23.01.12 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

11

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

ARTYKUł SPONSOROWANY

ma bardzo przestarzałą wie-
dzę. Po pierwsze dzisiaj nie 
ma już prawie lokalnych cie-
płowni. Różne podmioty mają 
własne, indywidualne kotłow-
nie np. spółdzielnie mieszka-
niowe. Pomijając już fakt, że 
uzyskaną w ten sposób ener-
gię należy odpowiednio prze-
tworzyć i dostarczyć odbior-
cą. Tak małego miasta jak Ka-
mień Pomorski na to po pro-
stu nie stać.  Zresztą to się po 
prostu dzisiaj nie opłaca, chy-
ba, że w dużo większych aglo-
meracjach. 

W wywiadach prasowych 
inwestor zapewniał jednak, 
że ma zielone światło od Mar-
szałka na budowę spalarni, a 
władze Kamienia Pomorskie-
go twierdziły, wprost, że są 
zainteresowane współpracą. 

 Związek R-XXI jest jed-
nym z regionów określonych 
przez Marszałka. Na jego te-
renie powstaje instalacja, sfi-
nansowana z publicznych pie-

niędzy. Nie wiem, czy któryś 
z urzędników zaryzykowałby 
stwierdzeniem, że ta koncep-
cja ma upaść i weźmie na sie-
bie odpowiedzialność zmar-
notrawienie ponad 109 mln 
złotych. Jeśli tak, to w tej kwe-
stii nie ma nic więcej do po-
wiedzenia. Taka decyzja bę-
dzie odpowiednio rozliczo-
na. Ponadto proszę pamiętać, 
że kiedy Związek będzie sta-
nowił region, to obowiązkiem 
gmin w nim zrzeszonych bę-
dzie dostarczanie odpadów do 
instalacji w tym regionie. Nie 
ma innego wyboru. Tak mó-
wią przepisy. Jest także inna 
kwestia, być może zasadnicza. 
Przyjmując, że ta spalarnia po-
wstanie i będzie obsługiwała 
mniej niż 120 tys. ludności, a 
wszystko na to by wskazywa-
ło, to, jaka będzie cena za jed-
ną tonę odpadów dostarczo-
nych do tego zakładu? Trzeba, 
bowiem mieć świadomość, że 
im mniej dostawców tym cena 
będzie wyższa. Jestem pewien, 

że nikt nie będzie w stanie za-
proponować niższych cen niż 
nasz Związek – przynajmniej 
na tym obszarze, który my bę-
dziemy obsługiwać. 

A ile za śmieci będą płacić 
mieszkańcy z obszaru działa-
nia R-XXI? Są już jakieś kon-
kretne kalkulacje?

Nie mamy jeszcze tak szcze-
gółowych szacunków. Po za 
tym każda gmina będzie sama 
określała te stawki. Z pew-
nością najmniej będą płaci-
li mieszkańcy z terenów, na 
których powstaną instalacje.  
Trzeba jednak szczerze powie-
dzieć, że w całym kraju cena 
za odpady ma wzrosnąć o ok. 
30%, po wprowadzeniu w ży-
cie, tzw. ustawy śmieciowej i 
wybudowaniu kompleksowej 
sieci zakładów przetwarzania 
odpadów.  To będzie wynika-
ło z tego, że odpady będą pod-
dawane wyższemu poziomowi 
obróbki. Ja zakładam, że śred-
nio w kraju kwota ta będzie 

wynosić ok. 260 zł za tonę od-
padów. Dzisiaj to jest ok. 230 
zł/t. Oczywiście na to będzie 
miało wpływ wiele czynników 
np. rodzaj instalacji, transport, 
energia, itd. 

W jaki sposób związek za-
gwarantuje sobie dostawę od-
padów od gmin? Czy podpi-
sywane będą jakieś specjalne 
umowy? 

Tak. W lutym będziemy 
podpisywali z gminami umo-
wy wykonawcze, których wzo-
ry już przesłaliśmy do wójtów 
i burmistrzów. To wynika z 
naszego statutu. Ich treść jest 
jeszcze konsultowana z Fun-
duszem Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej.  Do ta-
kiej umowy będzie także do-
łączony regulamin usług obej-
mujący szczegółowy tryb do-
starczania i odbierania odpa-
dów oraz umowa określająca 
dokładną ilość dostarczanych 
odpadów i rozliczeń.   W dniu 
2 lutego organizujemy dla wój-

tów i burmistrzów szkolenie 
z zakresu prawa i gospodarki 
odpadami, które poprowadzi 
wybitny specjalista z tego za-
kresu prof. Marcin Górski. Już 
dziś zapraszam na nie wszyst-
kich włodarzy gmin z naszego 
regionu. 

Budowa tego typu zakła-
dów budzi naturalne obawy w 
społeczeństwie. Ludzie boją 
się smrodu i trwałego skaże-
nia środowiska. Jak związek 
planuje przekonać mieszkań-
ców do tej inwestycji? 

Proces akceptacji środowi-
skowych tej inwestycji mamy 
już dawno za sobą. Posiadamy 
przecież pozwolenia na budo-
wę i wszystkie inne wymagane 
dokumenty. Obawy społecz-
ne są zawsze przy tego typu in-
westycjach. Oczywiście jest to 
kwestia zastosowania odpo-
wiednich technologii, żeby te 
inwestycje były przyjazne dla 
otoczenia. Zgodnie z przyjęty-
mi planami nasze instalacje nie 
będą wybiegały swoimi zagro-
żeniami poza obręby wszyst-
kich czterech zakładów insta-
lacji. Planujemy oczywiście 
także szereg prelekcji i progra-
mów edukacyjnych, którymi 
chcemy w sposób jawny i zro-
zumiały przekazać społeczeń-
stwu wiedzę na temat funk-
cjonowania takich zakładów 
a także samego procesu prze-
twarzania i składowania odpa-
dów. 

Może Pan obiecać dzisiaj 
mieszkańcom miejscowości, 
w obrębie których powstają 
instalacje zakładu R-XXI, że 
nie będzie śmierdzieć? 

Zapewniam, że śmierdzieć 
nie będzie. Nasza instalacja zo-
stała zaprojektowana zgodnie z 
wszelkimi normami unijnymi, 
a jej wykonanie i dalsza pra-
ca będzie podlegała surowej i 
stałej kontroli. To nowoczesny 
projekt. Warto też dodać, że na 
terenie budowanych zakładów 
powstaną nowe miejsca pra-
cy. Szacujemy, że zatrudnienie 
znajdzie ok. 70. 

Dziękujemy za rozmowę. 
Również dziękuję i mam na-

dzieję, że rozwiałem wątpli-
wości jakie pojawiają się wo-
kół naszej inwestycji. Zapra-
szam równocześnie  miasta, 
które nie mają jeszcze pomysłu 
na realizację gospodarki odpa-
dami do współpracy z naszym 
Związkiem. 

Redakcja 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko
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Opłatkowe spotkanie świadków historii…
W czwartek o godz. 11 w restauracji Kamena nowogardzcy Sybiracy zebrali się na spotkaniu opłatkowym. 

Rozpoczęto tradycyjnie od 
odśpiewania hymnu Sybira-
ków. Następnie, po krótkiej 
modlitwie poprowadzonej 
przez duszpasterza środowisk 
sybirackich, ks. Kazimierza 
Łukjaniuka, wszyscy uczest-
nicy spotkania podzielili się 
opłatkiem. 

Nie obyło się również bez 
okolicznościowych przemó-
wień, które zawsze podkreśla-
ją rangę tego typu wydarzeń. 
Głos zabierali: przewodniczą-
ca nowogardzkiego Związku 
Sybiraków, Franciszka Koby-
lińska, ks. kan. Kazimierz Łu-
kjaniuk, Michał Buniaj, wi-
ceprezes Oddziału Zarządu 
Wojewódzkiego Sybiraków 
w Szczecinie, Antoni Bielida, 
przewodniczący Rady Miej-
skiej oraz w imieniu burmi-

strza Nowogardu, Agnieszka 
Biegańska-Sawicka. Po czym 
przy obiedzie, w  serdecznej 
atmosferze, rozpoczęło się 
kolędowanie oraz wspomina-
nie tego, co minęło, ale wciąż  
żyje w sercu tych szczegól-
nych żywych świadków histo-
rii. 

W Nowym Roku składamy 
wszystkim Sybirakom najser-
deczniejsze życzenia zdro-
wia i pogody ducha na każdy 
dzień. 

Piotr Słomski

W imieniu swoim i redakcji 
Dziennika Nowogardzkiego 
serdecznie dziękuję Pni Fran-
ciszce Kobylińskiej za zapro-
szenie na opłatkowe spotkanie 
Sybiraków.

Piotr Słomski
 Od lewej Kornacki Bolesław, Gbur Aniela, Kopka Adela i Kulczyk Anna 

Pani Franciszka Kobylińska wita Sybiraków oraz zaproszonych gości... po prawej stronie 
siedzą, Władysław Gronowski, Maria Skryplonek, Hanna Włochowicz

Do zgromadzonych przemawia prezes Michał Buniaj

Sybiracy wypełnili salę w Kamenie po brzegiEwelina Pietruczuk, Danuta Reczuch, Anna Słomska, Państwo Michał i Janina Stachniccy 
oraz Jadwiga i Tadeusz Kozioł
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OC, AC, NNW, ASSISTANCE

DOMY, DOMY W BUDOWIE

LOKALE, OC ZAWODÓW

UBEZPIECZENIA
KOMUNIKACYJNE:

MIESZKANIOWE:

FIRMY:

TURYSTYCZNE,
SPORTOWE, ROLNE

NOWA AGENCJA

UBEZPIECZENIOWA

ul. 700-LECIA 20D,

72-200 NOWOGARD

TEL. 91 3922175,

24H: 604 195 581
(obok LUKS VIDEO

i AWANGARDA)

Atrakcyjne ceny
Największy wybór w mieście

Co tydzień nowa promocja

SKLEP SPORTOWY
ul. 5 Marca 10 (za Netto) • NOWOGARD

tel. 609 13 13 14

NOWO

OTWARTY

Budowlane Centrum Handlowe

DOMEBARTEK -
Twój Partner Budowlany

Oferuje w cenach promocyjnych:

ul. Boh. Warszawy 71 www.bartekdomet.pl• tel. 91 579 02 62 •

- tynki i farby BOLIX

- najnowsze kolekcje płytek ceramicznych: polskie i hiszpańskie

- największy wybór paneli podłogowych w Nowogardzie - 24 kolekcje

- materiały ścienne POROTON, YTONG, SUPOREKS, SILKA

- wyprzedaż drzwi

Super cena na OKNA DACHOWE VELUX i OKPOL

R E K L A M A
e-mail: reklama@domjudy.pl

TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07

NIE MOŻESZ
DOSTAĆ KREDYTU? 

DZWOŃ DO NASZYCH 
DORADCÓW!

70-473 Szczecin,
al. Wojska Polskiego 29 lok. 17

tel. 91 812 68 65

Rzeczywista Roczna Stopa 
Oprocentowania (RRSO) 

5,05 %

Kwoty od 20.000 zł
bez BIK , bez zaświadczenia z ZUS i US

23.01.2012 r. 
godz. 16

SZKOŁA JAZDY „DRAGON”

Największa 

zdawalność

Zapisy tel. 723 583 311

• kurs kat. B - 1199 zł
• kat. A - 1020 zł
• jedna godz. 40 zł
• 1 godz. gratis za każdą osobę 
   przyprowadzoną na kurs
• uczniowie i studenci 50 zł TANIEJ

Kancelaria Prawna
nawet 

trudne sprawy
601 949 077
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Pomorzanin na mini ME w Gniewinie
Piłkarze Pomorzanina Nowogard rocznik 2002, wystąpili w dniach 14-15.01.2012 na Hali Widowiskowo-Sportowej w Gniewinie (woj. 
pomorskie).  Reprezentowali nowogardzki klub na „Mini Mistrzostwach Europy 2012”, organizowanych przez GOTiS w Gniewinie.

Rywalizowano w kategorii 
u-10, czyli zawodnicy uro-
dzeni w 2002 roku i młod-
si. Młodzi zawodnicy mogli 
zmierzyć się z drużynami, 
które mają już znaną mar-
kę w polskiej piłce, jak np. 
Arka Gdynia i Olimpia El-
bląg. Do tego piłkarze Pomo-
rzanina mieli niepowtarzalną 
okazję do zwiedzenia całego 
Centrum Pobytowego Euro 
2012. W Gniewinie podczas 
Euro zamieszkają aktualni 
mistrzowie świata oraz euro-
py, zawodnicy reprezentacji 
Hiszpanii. Na samym począt-
ku rozgrywek drużyny loso-
wały kraje, które będą repre-
zentować podczas turnieju. 
Po losowaniu trener naszych 
zawodników Paweł Sowa, 
jak i pozostali trenerzy, ode-
brali koszulki w barwach re-
prezentacji którą wylosowa-
li. Los pozwolił trampkarzom 
LKS-u zagrać w pomarańczo-
wych koszulkach, barwach 
reprezentacji Holandii. Wy-
stąpiło 15 drużyn, które zo-
stały podzielone na 3 grupy. 
Pomorzanin trafił do grupy 
B, w której znalazły się rów-
nież: Santos Gdańsk (Gre-
cja), Arka Gdynia I (Ukra-
ina), Concordia Elbląg (Pol-
ska) i Olimpia Elbląg 2003 
(Chorwacja). Skład pozosta-
łych grup: Grupa A – ASIR 
Gdynia (Czechy), Stolem 
Gniewino (Hiszpania), Roz-
staje Gdańsk (Włochy), Jagu-
ar Kokoszki (Niemcy), Spar-
ta Gdańsk (Francja). Gru-
pa C – Olimpia Elbląg (An-
glia), Arka Gdynia II (Szwe-
cja), Błękitni Wejherowo I 

(Czechy II), Błękitni Wejhe-
rowo II (Rosja), Sztorm Mo-
sty (gm. Kosakowo  - Portu-
galia). Nowogardzka druży-
na zajęła w grupie 3 miejsce, 
które premiowało ich do gry 
w dalszej fazie turnieju. W 
czterech meczach uzyskali 5 
punktów, strzelając 2 gole i 
tracąc 3. Pierwszym rywa-
lem była Concordia Elbląg, 
z którą udało się wygrać, co 
prawda skromnie ale Pomo-
rzanin mógł dopisać pierw-
sze 3 punkty. Następnym ry-
walem była Ukraina, czyli 
Arka Gdynia I. W tym meczu 
niestety „pomarańczowi” nie 
dali rady gdyńskim rówie-
śnikom, przegrywając dwo-
ma bramkami. Na pociesze-
nie można dodać że drużyna 
Arki I, ostatecznie zwycięży-
ła w całym turnieju. W trze-
cim meczu przyszło naszym 
szukać punktów przeciwko 
silnej drużynie z Gdańska, 

która postraszyła zwycię-
stwem nad Olimpią 5-0. San-
tos Gdańsk tak jak i Pomo-
rzanin, przegrał mecz z Arką, 
zatem dla nich to również 
było ważne spotkanie. Oby-
dwie drużyny zagrały uważ-

nie w defensywie, dlatego ten 
mecz zakończył się bezbram-
kowym remisem. Na koniec 
pozostał teoretycznie naj-
słabszy rywal, drużyna rocz-
nik 2003 z Elbląga. Jednak 
piłka nożna ma to do siebie, 
że boisko wszystko weryfiku-
je. Po ciężkim boju z drużyną 
która walczyła o honor, Po-
morzanin ugrał remis 1-1. Na 
szczęście w kolejnym meczu 
Gdańsk zremisował z drugą 
drużyną z Elbląga, tym sa-
mym, to młodzi piłkarze Po-
morzanina zajęli 3 miejsce. 
Poniżej prezentujemy kom-
plet wyników grupy B, oraz 
tabele. 

Zamieszanie pod bramką Pomorzanina w meczu z Arką Gdynia II

Widok z lotu ptaka obiektu w Gniewinie

Pomorzanin Nowogard – Arka Gdynia II (Holandia - Szwecja), w 
drugiej rundzie Mini ME w Gniewinie, na zdjęciu akcja Arki  

Wyniki i tabela grupy B:
Santos Gdańsk – Arka Gdynia I 0-2
Pomorzanin – Concordia Elbląg 1-0
Santos Gdańsk – Olimpia Elbląg 2003 5-0
Pomorzanin – Arka Gdynia I 0-2
Concordia Elbląg – Olimpia Elbląg 2003 2-0
 Pomorzanin – Santos Gdańsk 0-0
Arka Gdynia I – Concordia Elbląg 3-0
Pomorzanin – Olimpia Elbląg 2003 1-1
Santos Gdańsk – Concordia Elbląg 0-0
Arka Gdynia I – Olimpia Elbląg 2003 4-0

 P G+ G-
1. Arka Gdynia I (Ukraina) 12 11 0
2. Santos Gdańsk (Grecja) 5 5 2
3. Pomorzanin Nowogard (Holandia) 5 2 3
4. Concordia Elbląg (Polska) 4 2 4
5. Olimpia Elbląg 2003 (Chorwacja) 1 1 12

W II rundzie rozgrywek 
Pomorzanin trafił na wyma-
gających rywali, Arkę Gdy-
nia II i Gniewino złożone z 
Kadry Pomorskiego ZPN. W 
pierwszym spotkaniu prze-
ciwko Arce padł bezbramko-
wy remis, natomiast w dru-
gim drużyna z Gniewina, 
okazała się zbyt mocna wy-
grywając 3-1. Zatem w III 
rundzie Pomorzanin rywali-
zował już o miejsca poza po-
dium. Z pierwszym rywalem 
Sztormem Mosty, podopiecz-
ni Pawła Sowy nieznacznie 
przegrali 1-2, natomiast z 
drużyną Olimpii Elbląg za-
brakło szczęścia i tak jak w 
meczu z młodszymi piłkarza-
mi Olimpii, padł remis 1-1. 
Pozwoliło to ostatecznie za-
jąć Pomorzaninowi 8 miej-
sce, środek stawki to niezły 
wynik, choć ambicje mło-
dych piłkarzy na pewno się-
gały wyżej. Na pochwałę za-
sługuje cały zespół, a warto 

wyróżnić naszego młodego 
bramkarza Szymona Terefeń-
ko. Jego interwencje przysłu-
żyły się do tego, że nie tracili-
śmy wielu bramek. Patrząc na 
same dorobki grupowe nie-
których zespołów, Pomorza-
nin w porównaniu do innych, 
dobrze prezentował się w de-
fensywie.

Najlepsze drużyny mini 
ME w Gniewinie:

Arka Gdynia I (Ukraina)
Sparta Gdańsk (Francja)
Santos Gdańsk (Grecja)
Gniewino (Hiszpania)
ASIR Gdynia (Czechy)
Arka Gdynia II (Szwecja)

Skład Pomorzanina na tur-
nieju:

Terefeńko, Pisarek, Herka, 
Sikorski, Labocha, Olszewski, 
Skorupa, Pawlak, Teodorczyk, 
trener: Paweł Sowa. 

RK
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BEZPłATNA POMOC W UZYSKANIU KREDYTU - OFERTA 20 BANKÓW

www.mk-kwadrat.pl

AUTO-CZĘŚCI • AUTO-NAPRAWA
Jacek Tworek

ul. Zamkowa 7, Nowogard (teren myjni samochodowej)

tel. 662 195 926, 668 477 803, 91 577 10 42

SZYBY SAMOCHODOWE

SPRZEDAŻ - MONTAŻ - NAPRAWA
do aut osobowych i ciężarowych

- wszystkie części nowe i używane

- płyny hamulcowe, chłodnicze

- oleje Castrol - wymiana gratis

- komputerowa diagnostyka silnika,

układu ABS oraz kasowanie inspekcji ZAPRASZAMY

Świadczymy
wszystkie

usługi warsztatowe

DZIAłKI NA SPRZEDAŻ
łobez – działka inwestycyjna z magazynem o pow 993,8 m², działka 3051m² – CENA 180.000 zł 
łobez – działka z magazynem o pow. 1632,1 m², działka 3548 m² – CENA 250.000 zł 
Nowogard – działka o pow. 1007m², warunki zabudowy, nad jeziorem – CENA 100.000 zł
Nowogard –  działka o pow. 1000m², warunki zabudowy – CENA 60.000 zł OKAZJA!!! 
Nowogard – działka o pow. 1654m², warunki zabudowy – CENA 127.000 zł 
Nowogard – działka o pow. 1472m², mozliwość zabudowy – CENA 105.000 zł
Nowogard – działki o pow. od 760 – 1760m² – CENA 95 zł / m²
Nowogard –  działka 1000m², warunki zabudowy – CENA 75.000 zł
Nowogard – kompleks 5 działek budowlanych, pow. 615/ 2 x 824/ 822/ 1038 m² – CENA 100 zł/m²
Nowogard – działka budowlana o pow. 476m² – CENA 85.000 zł 
Długołęka gm. Nowogard - działka o pow. 4300m² – CENA 54.000 zł 
Wyszomierz – działka o pow. 2500m² – CENA 30.000 zł 
Krasnołęka – działka o pow. 64000m² – CENA 131.500 zł 
Karsk – działka o pow. 3800m² – CENA 83.000 zł 
Maszewo – działka budowlana o pow. 642m² – CENA 43.000 zł 
Jarchlino – działka o pow. 8900m², bezpośrednio przy drodze – CENA 53.000 zł 
Kościuszki – działka o pow. 3312m² – CENA 133.000 zł 
Kościuszki – działka o pow. 3000m² – CENA 150.000 zł 
Olchowo – pow. 2, 16 ha lub 6 działek o pow. 3000m² – CENA 1080.000 lub 50 zł/m² 
Bagna ( gm. Maszewo) – działka o pow. 60700m² – CENA 580.000 zł 
Radowo Małe – działka o pow. 841m², wydane warunki zabudowy – CENA 25.000 zł OKAZJA!!! 
łOBEZ – działka przemysłowa 7351m² przy drodze wylotowej w kier. Drawska– CENA 1 122.000 zł
łOBEZ – teren inwestycyjny składający się z 5 działek wraz z zabudowaniami  – CENA 2 400.000 zł

MIESZKANIA NA SPRZEDAŻ
Nowogard (okolica) – mieszkanie 2 pokojowe do remontu, pow. 51,30 m² – CENA 33.000 zł 
Nowogard – 2 pokoje, pow. 61,69m² – CENA 175.000 zł
Nowogard – 3 pokoje, pow. 49m², z widokiem na jezioro – CENA 200.000 zł 
Nowogard – 3 pokoje, parter, pow. 54,1m² – CENA 159.000 zł
Nowogard – wysoki standard, 3 pokoje, pow. 68m² – CENA 220.000 zł 
Nowogard – wysoki standard, 3 pokoje, pow. 81m² – CENA 245.000 zł NOWA CENA!!!
Nowogard – 3 pokoje na parterze, pow. 58 m² – CENA 179.000 zł 
Nowogard – 3 pokoje, pow. 77m² + garaż 20 m²  - CENA 230.000 zł 
Nowogard – 4 pokoje, pow. 80 m², podwórko – CENA 226.000 zł  
Dobra (okolica) – 3 pokoje, pow. 68m² – CENA 89.900 zł

 
 

KANCELARIA 
DORADZTWA PRAWNEGO

tel. 501 341 824 
e-mail: kkolibski@op.pl 

Jeśli chcesz przeprowadzić  
rozwód, podwyższyć  

lub wystąpić  
o alimenty, nabyć spadek? 

Może dręczą Cię  
inne wątpliwości prawne? 

Nie czekaj, aż będzie za późno.
 Porady prawne już od 30 zł

 
Nowogard 

ul. Wojska Polskiego 4  
(nowy budynek – I piętro) 

Proszę o wcześniejszy kontakt 
telefoniczny

Sprzedam dom  
jednorodzinny  

w Płotach
tel. 91 38 53 018

ZATRUDNI

KUCHARZA
- dobre warunki płacowe

Oferty prosimy składać

osobiście w Biurze Hotelu

WARSZTAT SAMOCHODOWY

SZYBY SAMOCHODOWE

PLANDEKINA WYMIAR NA WYMIAR

Profesjonalna naprawa od A do Z

OSOBOWE, CIĘŻAROWE I MASZYNY

Geometria kół, naprawa zawieszenia,komputerowa diagnostyka pojazdu
naprawy blacharskie i lakierniczePrzegląd i naprawa klimatyzacji,

Ul. Nadtorowa 12
tel 91 39 20 131
kom 601860716

Ul. Kilińskiego 26
tel 91 39 25 627
kom 601897368

Sprzedaż, wymiana, naprawa. Wykonujemy usługi na zlecenie ubezpieczalni

Używane i nowe części do wszystkich marek samochodów

Plandeki do samochodów ciężarowych (łódki, firanki),przykrywające
stelaże, przegrody do hal, przyczepy ciągnikowe i samochodowe

UDZIELAMY GWARANCJI
NA WYKONANE USŁUGI

 

 

            SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA  
               „CISY” W NOWOGARDZIE 
Informuje, że realizuje kolejny  budynek mieszkalny 
23 rodz. przy ulicy Księcia  Racibora I w Nowogardzie. 
          Termin zasiedlenia mieszkań  31.08.2012 r.  
                  Mieszkania w atrakcyjnej cenie   
      Kontakt tel. 9125261, kom. 697104578   bądź    
           osobisty  przy ul. Ks.J. Poniatowskiego 7a

Zatrudnię 
Panią 

do pracy w biurze. 
509 528 688

„Troć Regi” w Trzebiatowie 2012
Henryk Marzec - Mistrz Koła PZW „Tęczak”  

W niedzielę 15.01.2012 odbyły się zawody spinningowe. Bezkonkurencyjny okazał się Pan He-
niu, który doświadczonym wędkarzom pokazał klasę, jak się łowi troć. 4 kilogramy żywej wagi, re-
kord życiowy Pana Henia, I miejsce -  pierwsza troć w życiu. Do pełnego szczęścia zabrakło jedy-
nie szóstki w „totka”. 

Gratulujemy!!! Życzymy następnych taaaaaaakich srebrniaków!!!
info i foto: Paweł Pińkowski
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Humor wyszukany
przez Henia Szczupaka

SALON GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

VELES
- glazura
- terakota
- panele
- drzwi
- parapety
- ceramika łazienkowa
- wanny, kabiny
- meble łazienkowe
- armatura

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto)

SZAFY GARDEROBY 
ZABUDOWY WNĘK
MEBLE NA WYMIAR

tel. 501 923 309
790 268 865

Pół godziny  
w towarzystwie KarolinyK
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Największy wybór okładek Tylko u NAS

w 5 minut
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Litery z pól przyciemnionych 
czytane kolejno utworzą roz-
wiązanie.

Poziomo:
4 – lalka jako aktorka,
7 – miejsce bitwy nad Miereją 
(12.X.1943),
8 – niezgrabny powóz,
9 – „parasol” nad spadochro-
niarzem,
10 – ksiądz Robak jako Jacek,
11 – grządka kwiatowa,

14 - miasto na Mazurach,
16 – golfowe pojazdy z Mielca,
17 – był kiedyś ogierem,
19 – Krzysztof, w parze z Wojt-
kiem Mannem,
20 – zapisana głoska,
21 – jednostka samorządowa.

Pionowo:
1 – „rozległy” chwast,
2 – po zimie,
3 – rodzaj bryczki,
4 – rodzima roślina na narko-

tyki,
5 – w pianinie lub w …areszcie,
6 – ptasia gaduła,
9 – srebrzysty metal,
10A – prorok Islamu
12 – buciki do … Jeziora Łabę-
dziego,
13 – obok frezarki,
14 – konkurenci,
15 – „lodowe” liście,
18 – karnacja,
19 – czarnoksiężnik.

Szczupak  
lubi płotki…
Szyfrogram

Odgadnięte wyrazy wpisać do lewego diagramu 
(miejsce wpisu do odgadnięcia).
Litery przeniesione zgodnie z numeracją do diagra-
mu lewego utworzą rozwiązanie – dokończenie myśli 
zawartej w tytule.
- na wigilijnym stole (pod nim sianko),
- u sufitu zamiast choinki (albo „twórca” babiego 
lata),
- pra,pra, pra słoń.

Aż do śledzika..

KUPON 04 krzyżówka 
z dnia 13 I

Prawidłowe rozwiązania:
Konopnicka
Dumas syn- MILNE
Jaka refundacja
Prawidłowe odpowiedzi 

nadesłali:
Regina Czarnowska, Jadwi-

ga Maknia, Józef Dobrowol-
ski, Wiesław Borowik, Bar-
bara Bartosik, Halina Szwal, 
Wiesława Rak, Urszula Kacz-
marek, Pelagia Feliksiak, Kępa 
Krzysztof, Halina Stefańska, 
Rosa Henryk, Januszonek Te-
resa, Skowron Danuta, Natalia 
Furmańczyk

Zwycięzcy:
Skowron Danuta, Wiesław 

Borowik, Natalia Furmańczyk

SCENA I ŻYCIE 
Narciarza i dramaturga 
Równie dola pieska, 
I jeden i drugi
Kładą się na deskach...

PANIKA 
Biją dzwony w podgrodziu, biją, 
Kmiecie bierzą pod skrzydła zamku, 
Larum grają, psy w polu wyją, 
Dwór pochmurny siadł na krużganku...
Nikt dokładnie nie wie, co gdzie? 
Z blanków straż wypatruje łun. 
Czy powietrze morowe wiatr dmie? 
Idzie wróg, Tatarzyn czy Hun? 
Średniowieczną scenerię wiatr szarpie
- Co to będzie? - rozmowy się plotą 
Płynie strugą gorzałka w karczmie , 
- Po nas panie, to choćby „Potop” ...
Biegną z płaczem mieszczańskie dziewki, 
Tłusty burmistrz memoriał pitrasi...
„O mieszczanie, choć to nie przelewki 
Jednak tuszę, że idą w gród nasi...” 
Już las włóczni nadciąga przez pole, 
Strach paniczny zawisł nad grodem. 
Już giermkowie gotują zbroje, 
A niewiasty - gorącą wodę. 
Wreszcie goniec wpada i  krzyczy: 
„Niech nas mają w opiece wszyscy święci, 
KOSTIUMOWY FILM HISTORYCZNY” 
Zaczynają od jutra kręcić!!!” 

MORDERCY 
Mordercy polskich rzek,
Chcą każdą zmienić w ściek. 
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PIASEK, ŻWIR,  
CZARNOZIEM, 

POSPÓŁKA 

 ŻWIROWNIA  
DŁUGOŁĘKA

tel. 504 872 700 
Z DOWOZEM 
DO KLIENTA

SPRZEDAM 
MIESZKANIE 
w nowogardzie

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

tel. 603 55 55 32

REGULARNA LINIA MI KRO BU SO WA SEROCKI   Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie    6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie    8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

Informacja PKS 
91 392 18 87   lub   91 469 83 15

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak • kom. 606 148 353
Nowogard (ul.  Rzeszowskiego) - Szczecin (ul.  Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:05; 8:20; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 11:45; 11:55; 12:40; 
14:40; 14:50; 15:00; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:10
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul.  Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:30; 9:50; 10:25:11:15(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 13:15; 13:30; 13:45(F); 
14:10; 14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:00
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:50; 17:20; 18:30; 19:00
Kursują od poniedziałku do soboty;  F - kursuje od poniedziałku do piątku;  7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli

Regularna linia METRO        tel. 505 619 600
ODjAZDY Z NOWOGARDU:  5.25(A5), 6.00(A5), 8.10(A), 9.25(A), 12.00(A), 12.25(A), 
13.05(A), 15.00(A), 16.25(7), 16.35(A) 17.05(7), 17.40(A)
ODjAZDY ZE SZCZECINA:  6.45(A5), 7.45(A5), 9.40(A), 13.20(A), 14.45(A), 15.30(A), 
16.35(A), 17.25(7), 18.20(A), 19.15(A)
A5 - kursuje od poniedziałku do piątku, A- kursuje od poniedziałku do soboty, 7 kursuje w niedziele w roku szkolnym.

PRZEWÓZ OSÓB - RO MAN BIŃCZYK - Linia Regularna   TEL. 0607 310 591 
OD PONIEDZIAłKU DO PIĄTKU:  
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SOBOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIEDZIELA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

rozkŁad jazdy bu sów

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

tel. 91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

GABINET KOSMETYCZNY 
„WICHEREK”

Rok założenia 1988
Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała zabiegi 
kosmetyczne, henna, depilacje, makijaże, 
mikrodermabrazja, peeling kawitacyjny, 
ultradźwięki, eksfoliacje, wypalanie, laser, 
lampy, materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

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

Tel. 91 392 07 14 
Czynne od 11.00 do 19.00
http://wicherek.info

ROZKłAD jAZDY BUSÓW   Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502026999, 93926925, po godz. 18:00 – 501140055

Trasa NOWOGARD – GOLENIÓW – SZCZECIN 
Nowogard ul. Reszowskiego:  5:05(A), 5:55(A), 6:10(A), 6:50(7), 7:00(A), 7:25(7), 7:50(A), 
8:00(A), 8:20(7), 8:35(A), 9:10(A,7), 10:05(A), 10:30(A,7), 11:31(A), 11:40(7), 12:15(A), 
12:23(7), 12:40(7), 13:00(A,7), 13:10(A,7), 13:25(A,7), 13:50(F), 14:05(A), 14:20(A,7), 15:41(A), 
16:00(7), 16:20(A,7), 16:30(1,3,5), 16:35(2,4,6,7) 16:50(A), 17:30(1,3,5,7), 17:35(2,4,6,S), 
17:50(A,7),18:20(A,7)
TRASA SZCZECIN – NOWOGARD
Szczecin ul. Św. Ducha : 9:25(A), 12:20(A,7), 12:40(A), 13:35(A), 14:00(A,7,R), 14:40(1,3,5,7)  
14:45(2,4,6) 14:55(A), 15:15(2,4,6,7) 15:20(1,3,5), 16:15(A,7) 16:25(A),  18:05(A,7,R) 
19:00(1,3,5) 19:05(2,4,6)
Szczecin ul. Dworcowa : 6:20(A), 7:35(A), 8:00(F), 8:40(A,7,R), 9,00(7), 10:05(A,7),  10:50(A,7), 
11:40(A), 12:05(A), 13:00(7), 14:20(7), 17:40(A,7),  19:25(A7), 19:40(7), 20:15(A,7),
Goleniów, Dworzec PKP : 7:03(A), 8:18(A), 8:43(F), 9:23(A,7), 9:43(7,R), 10:08(A),  10:48(A,7), 
11:32(A,7), 12:23(A), 12:48(A), 13:30(A,7,R), 13:22(A),  13:42(7), 14:19(A), 14:43(A,7,R), 
15:03(7), 15:24(1,3,5,7) 15:29(2,4,6)  15:38(A) 15:58(2,4,6,7) 16:04(1,3,5) 16:58(A,7) 17:08(A), 
18:23(A,7)  18:48(A,7,R) 19:43(1,3,5), 19:48(2,4,6) 20:08(A,7) 20:23(7) 20:58(A,7)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO – STARGARD SZCZECIŃSKI
Nowogard ul. Rzeszowskiego : 6:50(A), 8:30(A), 11:30(A), 13:50(A), 15:15(S)
Trasa STRAGARD SZCZECIŃSKI – NOWOGARD
Stargard Szcz. Oś. Tysiąclecia : 6:20(A), 9:40(A), 12:45(A), 13:50(S), 15:05(A) 
A - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt; S – kursuje w dni nauki szkolnej; 7 – kursuje w niedziele 
nie będące świętami; F – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt; 1,3,5 – kursuje w poniedziałki, 
środy, piątki oprócz świąt; 2,4,6 – kursuje we wtorki, czwartki, soboty oprócz świąt; R – kurs do Reska   

Rozkład jazdy pociągów obowiązujący od 11.12.2011 r.  
Szczecin  Główny - Nowogard: (wyjazd-przyjazd)  (06:27 - 07:28);   

(08:18 - 09:21);  (10:37 - 11:39);   (12:48 - 13:49); (14:47 - 15:47); (16:40 - 
20:46); (19:20 – 20:26).

Nowogard - Szczecin Główny: (06:37 - 07:41);  (08:05 - 09:10);  (10:24 - 
11:32);  (12:48 - 13:49);  (14:56 - 16:03);  (16:49 - 17:53); (18:49-19:56).

Nowogard - Kołobrzeg: ( 07:28 - 8:55) , (09:21 - 10:40) , (11:39 - 13:05), 
(13:49 - 15:14), (15:47 - 17:07), (20:46 - 19:08), (20:21 – 21:49).    

Kołobrzeg - Nowogard:  (05:11 - 06:37), (06:46 - 08:04), (09:03 - 10:24), 
(11:28 - 12:48), (13:37 - 14:56), (15:25 - 16:49), (17:25 - 18:49).

601 987 249

BUDOWLANE
REMONTOWE

694 455 280

PRACE

Warsztat 
samochodowy 

Mateusz Janiak. 
Wyszomierz 37. 

667 819 934

Sprzedam lub 
wydzierżawię sklep 
przy ul. Bankowej 3e. 

669 910 736
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oGŁo szE NIa drob NEINFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD
In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38

  - 91 392 17 39

Telefony alarmowe 

Policja  - 997, 112 

tel. miejski   - 91 57 92 311 

Straż Pożarna   - 998

Pogotowie Ratunkowe   - 999 

Pogotowie Gazowe   - 992

Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74

Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  

 - 91 392 08 79

 - 994

Dyżur nocny
Przychodnia Przyszpitalna Samodzielnego 
Publicznego Szpitala Rejonowego w No-
wogardzie
Ul. Wojska Polskiego 7, 72-200 Nowogard
 (wejście od strony Policji)

913921800

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala   - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.   - 91 392 69 99
Medyk   - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

 - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz Pogotowie 
Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos 
 - 91 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  
 - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności 
Gospodarczej  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
  - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118

OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

- 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 26 249

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw.  WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 
04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   

- 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57
Apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM   - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39

PCK  - 91 392 17 01

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium 
Zawodowe - CE Zdroje ul.  Bohaterów War-
szawy 78,
telefon/fax.   - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium  
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych    - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   

- 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 
Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 
Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 
Taksówki   - 91 392 02 60
Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

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

DZIENNIK
NOWOGARDZKI

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

Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, 
Piotr Słomski, jarosław Bzowy.  Współ pra cu ją:  Hen ryk Szczu pak

 Ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul.  Boh. War sza wy 7A, 
el. 91 392 21 65, fax 91 392 50 87, e-mail: dziennik@domjudy.pl. 

Wy daw ca, skład i druk: „Dom judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

ul. 700-lecia 6A, Nowogard
tel. 91 392 72 68, kom. 513 164 203
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% • kredyty mieszkaniowe

kredyty gotówkowe

• kredyty samochodowe

• kredyty konsolidacyjne

• pożyczki hipoteczne

• punkt tanich opłat

•

• leasing bez BIK - KRD
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Kredyty do 15 000 zł

Pożyczki "chwilówki"
bez BIK

bez BIK

Piotr Krekora

AVANTIS
c e n t r u m f i n a n s o w e

ROJSZCZAK

NIERUCHOMOŚCI
ul. 3 Maja 13

tel. 91 392 22 33 kom. 5
Nowogard •

• 12 801 615

www.extradom.net.pl

Mieszkania • Domy
Działki • Lokale

    POLECAMY MIESZKANIA
1. 3 pokoje 150 000 zł  EX486205858
2. 2 pokoje 115 000 zł  EX575686404
3. 2 pokoje 130 000 zł  EX481439904

NIERUCHOMOŚCI

• Sprzedam mieszkanie, ul. Poniatowskiego, 2 po-
koje, pow. 50,49 m2, parter, po generalnym re-
moncie. CENTRUM OBŁSUGI NIERUCHOMOSCI, 
Tel. 603 982 407

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

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

• Sprzedam dom na ul jesionowej 3. 604 284 
597; 608 586 632

• Sprzedam działkę budowlaną uzbrojoną przy ul. 
Kosynierów tel. 693 850 197

• Sprzedam działkę budowlaną nieuzbrojoną 
przy ul. Kościuszki tel. 693 850 197

• Sprzedam spichlerz, piękny obiekt 956 m2, 
tel. 693 996 009

• Działkę rolną 30 ar w Kościuszkach z warun-
kami zabudowy- sprzedam. Wszystkie media, 
woda, prąd, gaz dojazd drogą asfaltową. Tel. 
509 878 292

• Sprzedam mieszkanie 4-pokojowe podwyż-
szony standard, niski czynsz; Tel. 604 441 609

• Wynajmę garaż na Zamkowej. 609 931 915

• Sprzedam garaż na ul. Zamkowej 784 499 535

• Sprzedam garaż przy ul Zamkowej. 693 162 756

• Sprzedam działkę budowlaną w Kościuszkach. 
Pow. 1200 m2 wszystkie media, pozwolenie na 
budowę, projekt budowlany. Cena 64  000 zł, 
661 923 610

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe w Nowo-
gardzie. 603 668 681

• Do wynajęcia tanie pomieszczenia na gabinety 
np. lekarskie, biura w Nowogardzie (pomiędzy 
Kamenę a Przystanią), tel. 608 047 127. 

• Poszukuję mieszkania do wynajęcia. 
502 617 486

• Zamienię mieszkanie dwupokojowe na trzypo-
kojowe w starym budownictwie w Nowogar-
dzie. 600 807 338

• Wynajmę mieszkanie przy ul. 700 lecia, dwupo-
kojowe kuchnia, łazienka. Cena 1000 zł + gaz i 
prąd. 606 435 581; 668 414 615.

• Poszukuję mieszkania do wynajęcia. 
510 936 951

• Sprzedam działkę z warunkami zabudowy przy 
ul. Asnyka. 502 032 422

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe, III piętro, 
67 m2, środkowe na ul. Zamkowej. Wysoki stan-
dard tel. 504 118 857

• Sprzedam lub zamienię mieszkanie dwupoko-
jowe w szczecinie na Nowogard, Goleniów lub 
Stargard. 602 405 640

• Wynajmę garaż przy ul. Radosława. 
602 405 640

• Do wynajęcia mieszkanie dwupokojowe bez-
czynszowe . 91 39 23 701; 667 131 416

• Wynajmę mieszkanie trzy lub dwupokojo-
we przy ul Wiejskiej, mile widziana firma. 
693 850 197 

• Szukam kawalerki do wynajęcia. Tel. 
509509996.

• Posiadam do wynajęcia mieszkanie czteropoko-
jowe, parter. Tel. 504 898 980

• Sprzedam mieszkanie dwupokojowe w Nowo-
gardzie. 604 293 176; 91 39 21 349

• Lokal do wynajęcia 22m2, ul. 5 Marca 10. Tel. 
509 389 657

• Sprzedam pół domu w Nowogardzie. 
513 045 346

• Sprzedam dom w okolicy Nowogardu ( 10 km) 
po kapitalnym remoncie na działce zagospoda-
rowanej i ogrodzonej ( 1700 m2). Cena 400.000 
tys. tel. 692383706 po 18.

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe w Nowo-
gardzie. 600 626 244

• Do wynajęcia mieszkanie trzypokojowe i cztero-
pokojowe. 508 309 980.

• Sprzedam lub wynajmę kawalerkę, ul. War-
szawska. 517 064 505

• Zamienię mieszkanie komunalne w Krzywi-
nie 100 km od Nowogardu, trzypokojowe z 
balkonem, piwnicą, garażem i ogródkiem na 
dwupokojowe komunalne w Nowogardzie. 
693 584 630

• Sprzedam mieszkanie dwupokojowe 45,6 m2. I 
piętro 130 tys. 886 030 766

• Sprzedam kawalerkę 30 m2, ul. Wyszyńskiego. 
723 747 757

• Sprzedam mieszkanie dwupokojowe III piętro 
55 m2. Cena 125 tys. 668 927 296

• Do wynajęcia mieszkanie 35 m2. 518 483 194

• Kawalerka do wynajęcia. 602 405 640

• Do wynajęcia dwa pokoje w domku jednoro-
dzinnym. 693 344 807

• Wydzierżawię od stycznia 2012 r. Stoisko han-
dlowe w Centrum miasta. 534 707 326

• Wynajmę lokal mieszkalny 62 m2. Centrum No-
wogardu (najlepiej firmie). 607 617 849

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe lub zamie-
nię na dwupokojowe. 695 573 835 po 15.00. 

• Sprzedam dom o pow. 150 m2. Nowogard. 
601 987 249

• Sprzedam 2 ha ziemi przy drodze asfaltowej + 
media z możliwością podziału, okolice Nowo-
gardu 15 zł/m2. 603 895 622

• Do wynajęcia mieszkanie dwupokojowe. 91 39 
25 147

• Posiadam kawalerkę do wynajęcia wolna od 1 II 
2012 r. 667 994 240

• Sprzedam mieszkanie na wsi 130 m2, 1o km od 
Nowogardu. 515 769 582

• Wynajmę 2 pokojowe mieszkanie w Nowogar-
dzie. Czynsz 900 zł plus pozostałe opłaty. Kon-
takt po godz. 17.00. Tel. 508-060-464

• Wynajmę pokój osobie niepalącej . tel. 
798382886

• Wynajmę garaż, ul. Zamkowa, tel. 785 440 912

• Sprzedam okazyjnie w dobrej cenie garaż na ul. 
Zamkowej. 605 856 584.

• Wynajmę lokal mieszkalny 62 m2. Centrum No-
wogardu. 607 617 849.

• Wynajmę pawilon Plac Wolności. 693 946 233

• Wynajmę pomieszczenie handlowe 200 m z 
rampą i 50 m na I piętrze 693 946 233

• Odnajmę dobre miejsce pod reklamę przy ul. 
Boh. Warszawy. 691 100 249

• Sprzedam mieszkanie na wsi 10 km od No-
wogardu 61 m2 ze strychem do adaptacji. 
505 678 461

• Do wynajęcia mieszkanie trzypokojowe i cztero-
pokojowe. 508 309 980!

• Do wynajęcia mieszkanie 35 m2. 518 483 194

• Poszukuję stancji (pokoju) do wynajęcia. 
724 562 437

• Do wynajęcia kawalerka. 91 39 21 402

• Wynajmę mieszkanie trzypokojowe o pow. 
62,4 m2 II piętro ul. Światowida Nowogard. 
509 142 650

• Kawalerka do wynajęcia 722 300 700.

• Wynajmę ładne 2 pokojowe mieszkanie w 
Nowogardzie. Czynsz 800 zł plus pozostałe 
opłaty ok. 500 zł. Proszę dzwonić po godz. 
17.00. Tel. 508-060-464

• Zamienię mieszkanie trzypokojowe 58m2 na 
większe lub 1/2 domu z własnym wejściem. Tel. 
668 441 696

• Wynajmę mieszkanie dwupokojowe w centrum 
Nowogardu. 785 337 330

• Wynajmę mieszkanie trzypokojowe w Nowo-
gardzie 76 m2, 601 448 218; 783 484 829

• Sprzedam lub wydzierżawię sklep przy ul. Zam-
kowej 3e. 669 910 736

• Kawalerka do wynajęcia 18 m2, ul. Leśna. 
690 036 007

• Sprzedam umeblowaną kawalerkę w przystęp-
nej cenie w Centrum miasta. 91 39 21 809

• Mieszkanie w domku czterorodzinnym, bez-
czynszowe + garaż, pom. Gospodarcze i ogró-
dek. Sprzedam. 507 522 139

• Wynajmę mieszkanie trzypokojowe 80 m2, ul. 
Luboszan, zabudowa szeregowa. 601 587 438

• Wynajmę mieszkanie trzypokojowe, ul. Lubo-
szan parter może być pod działalność gospo-
darczą/gabinet. 601 587 438

• Sprzedam kawalerkę przy ul. Poniatowskiego 
tel. 695 903 269

• Zamienię mieszkanie w Nowogardzie 70 m2, 
blok, parter na dom, część domu. 607 573 086

• Sprzedam garaż przy ul. Poniatowskiego 24. 
602 521 671
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• Sprzedam kawalerkę 38 m2. Bezczynszo-
wa, własnościowa. 660 987 036

• Okazyjnie sprzedam dom, cena obni-
żona, w Nowogardzie, działka 714 m2. 
662 678 895

• Wynajmę pokój osobie niepalącej. 
798 382 886\

• Sprzedam działkę budowlaną nieuzbro-
joną przy ul. Asnyka o pow. 827 m2. 
605 441 509

• Sprzedam kawalerkę z pełnym wyposaże-
niem w Centrum miasta. 604 177 265

• Sprzedam mieszkanie dwupokojowe 
na ul. Kowalskiej 46 m2. I piętro 135 tys. 
501 307 666

• Ostrzyca k/Nowogardu ziemię rolną koło 
domu 2 ha lub 6 ha pod zabudowę od 2,5 
zł/m2. 660 206 833

• Sprzedam 1/2 domu w Nowogardzie, 
pom. gospodarcze, garaż, działka ogrodo-
wa, tel. 663038340, cena do uzgodnienia.

• Sprzedam murowany pojedynczy i podwój-
ny garaż na ul. Zamkowej. 604 977 144

• Sprzedam lub wydzierżawię sklep przy 
Bankowej 3e. 669 910 736

MOTORYZACjA

• Opony letnie Bacum Brilants 185/60/R14. 
Cena 50zł/szt. 602 795 077 

• Sprzedam Citroen Xantia 96/97; 1.8 16V. 
Stan bardzo dobry, świeże OC i przegląd. 
Cena : 3500. 883 705 569 

• Sprzedam Opony Continental Conti 3 185 
65 R15, 4 szt letnie, cena 450zł,tel. 605 
522 340.

• Sprzedam Opony letnie Viking Norway 
Pro Tech II 205 55 R 16, 4 sztuki, cena 650 
zł, tel. 605 522 340.

• SPRZEDAM OPEL VECTRA C KOMBI, 
SREBRNY MET., ROK PROD 08/2006, 
PRZEB 152000 KM, 1.9 DIESEL 150 KM, 
SERWISOWANY W ASO OPEL (FAKTU-
RY), OSTATNI SERWIS 20 WRZESIEŃ 
2011, NOWE OPONY LETNIE CONTI-
NENTAL, KLIMATRONIK DWUSTREFO-
WY, ZADBANY, CENA DO UZGODNIE-
NIA, TEL. 605 522 340.

• Sprzedam cztery roczne opony 185 
65R15, zimowe Goodyear Ultragrip 7t, 
stan idealny, cena 800 zł lub z felgami do 
Nissana Almery; 15” stalowe cena felgi 
450 zł. Cena opon z felgami 1200 zł. Tel. 
605 522 340

• Sprzedam opony zimowe z felgami 
155/13. 607 310 591

• Sprzedam 4 roczne Opony zimowe Go-
odyear Ultra Grip 7+, 185/65/R15, mało 
używane - cena 790 zł, sprzedam felgi 
stalowe   4 szt. do Nissana Almery z 2001 
roku, cena 490 zł, tel. 605 522 340.

• Sprzedam oryginalne opony do Volvo 
Miechelline altin, 205/55 R16, z felgami 
aluminiowymi. 602 474 266

• Sprzedam przyczepę Neptun rok 
prod. 2002 ładowność 460 kg wymiary 
100/140/30. Zarejestrowana, ubezpie-
czona, cena 1450 zł do uzgodnienia. 
692 117 524

•  Sprzedam Renault Laguna II 1,9 DCI 
2001r. tel. 889483698

• Sprzedam Honda Magna 500cm, 1985r, 
cena 5200 zł, VW Passat B-5, 2,5l, TDi au-
tomat, 1999r lub zamiana, cena 14200 zł, 
tel. 693162 198

• Sprzedam Daewoo Tico rok prod. 1997 
cena 2200 do uzgodnienia. 660 543 782

• Sprzedam skoda Octavia 1,9 SDi diesel, 
rok prod. 2003. Cena 14200 do uzgodnie-
nia. 695 363 704

• Sprzedam Busa T4 2,4 diesel. 1992 r. 
603 839 782

• Sprzedam Opel Vectra B rok prod. 1999, 
1.6 16V benzyna, cena 7500 do negocja-
cji. 606 664 974

• Sprzedam Opel Astra 1,7 DTI rok prod. 
2000 cena 10 600 do uzgodnienia. 
501 236 221

• Sprzedam samochód marki VW Golf V, rok 
prod. 2007, poj. 1.9 TDI, srebrny metalik. 
Cena do uzgodnienia.  508 290 657

• Sprzedam samochód marki Peugeot Part-
ner rok prod. 2005, poj. 1,6 diesel, srebrny 
metalik. Stan idealny. 508 290 657

ROLNICTWO

• Sprzedam Kombajn do ziemniaków 
„ANNA” Rok.Pr.1990.Stan bdb Tel. 692 421 
192 lub +49 15222976483.

• Mam do sprzedania silnik zaburtowy 
Johnson-4,5 KM do remontu oraz kom-
bajn do ziemniaków ANNA. tel. 692  421 
192

• Kupię rozrzutnik oborniku jednoosiowy. 
91 39 23 492

• Sprzedam siewnik do nawozu Amazonka i 
opryskiwacz. 667 952 806

• Sprzedam trailler, bryczkę i kucyki. 
607 739 866

• Sprzedam kultywator z wałkiem szero-
kość 2,70, pług trzyskibowy i wialnię do 
zboża. 668 316 103

• Sprzedam siewnik Poznaniak. 603 839 782

• Sprzedam jadalne ziemniaki Vineta ( z do-
wozem) 513 941 882

• Sprzedam Ursus C385 rok prod. 1983, za-
rejestrowany, ubezpieczony, cena 16 500 
do uzgodnienia. 501 236 221

• Sprzedam osiem warchlaków, dwie krowy 
cielne, byczki, jałówki i owce. 888 757 586 

• Sprzedam prosiaki 20 szt. 691 982 862

• Sprzedam konia, bryczkę stylową, siodło i 
uprząż. 508 290 657

USłUGI

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

• Czyszczenie uszu za pomocą świecowania 
Nowogard, ul. Zielona 3. 91 39 20 714

• Dywanopranie, 604 373 143.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 604 
373 143.

• Pranie tapicerki samochodowej (oso-
bowe, busy, ciężarowe, TIR-y). Tel. 604 
373 143.

• Czyszczenie pościeli wełnianych lanoli-
ną. Tel. 604 373 143.

• Usługi transportowe Transit Max + przy-
czepa. 500 297 054.

• Klimatyzacja! Serwis sprzętu AGD. Tel. 
697 55 33 10, 693 34 46 71.

• Cyklinowanie. 692 478 465

• Firma UNIQA wszystkie ubezpieczenia. 
Poniatowskiego 14/2. 693 128 108

• AWARIE. Naprawy pieców Vailiant, ta-
nie części. 691 686 772

• Agencja reklamowa Vizart: banery, szyl-
dy, wydruki wielkoformatowe, reklama na 
pojazdach, pieczątki, wizytówki, plakaty, 
ulotki, inne. Nowogard, ul. 700lecia 15, 
605 522 340

• Bruk-lin – układanie kostki brukowej Ro-
bert Kaźmierowski Tel. 607 083 893, www.
bruk-linnowogard.com.pl

• Montaż ogrodzeń betonowych, farmer-
skich i innych; 695 085 470; 91 39 72 575

• Transport- przeprowadzki. Szybko i tanio. 
696 138 406

• usługi elektryczne CO, dachy, tanio szyb-
ko solidnie. Do 30% taniej. Tel 506 323 560

• Usługi tokarskie. Sąpolnica 22. 
693 613 396 

• Remonty mieszkań, łazienek. 600 121 043

• Przewozy przeprowadzki Nowogard i 
okolice. 784 499 535

• Usługi ogólnobudowlane, regipsy, 
szpachlowanie, malowanie, panele. 
789 146 025

• Usługi ogólnobudowlane. 510 335 162

• Kredyty dla firm bez zaświadczeń z ZUS 
i Urzędu Skarbowego. 601 627 044

• Pożyczka bez BIK, 3000 na 3 miesiące, 
bankowo. 601 627 044

• Korepetycje  j. niemiecki, przygotowanie 
do matury. 607 617 844

• Oprawianie prac (największy wybór 
okładek), bindowanie, ksero kolor 
A4-A3, laminowanie A4-A3, VIZART 
Studio Reklamy, Nowogard, ul. 700 
lecia 15 (nad apteką jantar), tel. 605 
522 340.

• Dachy remonty mieszkań. 794 115 153

• język niemiecki tel. 607 545 991

• Remont na każdą kieszeń 609 715 839

• Remont? wykończenia wnętrz? My wiemy 
jak! Kompleksowo! zadzwoń! REMOVER. 
501 714 275 24h/dobę!

• Wykonam usługowe, glazura, podłogi, 
malowanie i inne prace budowlane. 
662 678 895

• Malowanie obrazów Bożena Kubiak, do 
obejrzenia w Cafe Piwnica. 91 39 26 124

• Stylizacja paznokci, żel, żel hybrydowy 
(nowość) cena 35 zł. 503 083 440

• Tipsy żelowe za 40 zł. 665 209 476

• Usługi informatyczne naprawa kompu-
terów, instalacja oprogramowania, od-
zyskiwanie danych, dojazd do klienta. 
508 245 385

• DUR - DACH pokrycia i remonty da-
chów. 691 621 141

• Dachy. 785 562 104

• DUR-BUD- usługi ogólnobudowlane. 
723 295 632

• Domowe torty na zamówienie. 
513 719 102

• Usługi ogólnobudowlane i elektryczne. 
516 033 882

• Profesjonalna opieka nad dziećmi ”Ma-
luszkowo” ogłasza nabór dzieci w wieku 
od 6 m-cy do 3 lat. Liczba miejsc ograni-
czona. Tel. 534 015 943. 

• Izolacje balkonów, tarasów, wykończenia, 
remonty łazienek tel. 607 347 421

• J, niemiecki tel. 607545 991

• Korepetycje matematyka. 513 164 201 
po 16.00.

• Usługi transportowe i budowlane, 
przeprowadzki, 1 zł/km (krajowe i za-
graniczne). 785 931 513; 91 39 11 153

• Angielski. Korepetycje. 697 583 403

• Wykonam szpachlowanie, malowanie. 
665 335 371

PRACA

• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, urlopo-
we- Niemcy, Holandia, Anglia, Irlandia, 

Dania, Belgia, Austria, Włochy, Norwegia. 
713 852 018; 601 759 797

• Podejmę pracę w charakterze sprzedaw-
cy, długoletnie doświadczenie, obsługa 
LOTTO. Tel 660 392 851

• Studio Reklamy Vizart w Nowogardzie 
przyjmie 1 os. Na praktyki, tel. 605 522 340

• Przyjmę do pracy na budowę. 662 125 370

• Zatrudnię sprzedawcę. 721 055 364

• Szukam pracy jako operator sztaplarki 
i magazynier- pomocnik. 796 101 301

• Zatrudnię w sklepie spożywczym rencist-
kę lub emerytkę. Praca dwuzmianowa. 
602 474 266

• Praca w sklepie meblowym w charakte-
rze sprzedawcy – doradcy klienta. Mile 
widziane panie o zainteresowaniach 
związanych z urządzaniem i dekora-
cją wnętrz oraz z doświadczeniem w 
handlu. jeśli jesteś osobą sumienną, 
pracowitą, dyspozycyjną to praca wła-
śnie jest dla Ciebie! CV proszę składać: 
Kwadrat Meble, ul. Armii Krajowej 49, 
72-200 Nowogard

• Zatrudnię konsultantów Oriflame, bez-
płatne wpisowe, prezenty na 500 zł, 
604189118

• Zatrudnię pilarza do pracy w lesie. 
696 630 538

• Zatrudnię  opiekunkę  do dziecka. Tel 
660673592

• Zaopiekuję się starszą osobą. Tel. 91 39 
26 493

• Szukam pracy na koparko- ładowarkę. 
725 775 144

• Podejmę pracę jako Stróż nocny lub do-
zorca. 721 922 930

• Kierowca kat. B,C (E w trakcie) lat 27 po-
szukuje pracy lub przyuczenia wszyst-
kie badania i kursy, j. angielski komuni-
katywny. Tel. 512 766 603

INNE

• Sprzedam drewno  bukowe i dębowe po-
cięte i porąbane- 603 353 789

• Sprzedam nowy telefon komórkowy HTC 
Desire Z (nieużywany), w sieci ERA, cena 
1350 zł, do uzgodnienia, Tel. 605 522 340.

• Sprzedam Aparat Fotograficzny Fuji Film S 
Fine Pix 6500, cena do uzgodnienia  750 zł, 
Tel. 605 522 340.

• Sprzedam telefon komórkowy Sony Eric-
cson ELM, nowy nieużywany w sieci ERA, 
cena 330 zł, tel. 605 522 340

• Sprzedam komputer: procesor AMD Athlon XP 
1243 MHz, płyta główna Gigabyte GA-7N400E, 
Pamięć 512MB, karta video NIVIDA GeFor-
ce4MX AGP8X 128MB, dysk twardy 80GB, Na-
pęd dysków: HL-DT-ST DVD-ROM GDR8162B 
16X/48XDVD-ROM i MSI CD-RW CR52 
52X/32X/52X CD-RW, MONITOR SAMSUNG Sync 
Master 763MB, cena 590 zł, tel. 605 522 340.

• Sprzedam drewno opałowe. 600 335 184

• Sprzedam stolik pod telewizor. Stan bar-
dzo dobry. 783 484 836

• Drewno opałowe tanio sprzedam. 
660 135 921

• Sprzedam drewno opałowe i rozpał-
kowe pocięte w klocki lub w całości. 
514 740 538

• Kupię złoto. Płacę gotówką, dojeżdżam. 
506 534 179

• Sprzedam wózek do drewna z HDSem. 
723 885 515

• Sprzedam szczenięta razy wyżeł. 91 39 
26 478; 500 667 196

• Oddam szczeniaki 2 miesięczne rasy kundel 
śnieżnobiałe w czarne łatki. 504 525 966

• Oddam w dobre ręce 2 suczki (szczeniaki 

odchowane) rasy mieszanej z wilczurem. 
508 290 657

• Sprzedam łaty impregnowane nowe tanio 
ok. 400m. tel. 602 474 266

• Dowóz piasku, żwiru, wywrotka 2,5t, 
Platforma – laweta, przewóz aut i ma-
szyn rolniczych. Tel, 514 740 538

• Oflisy tartaczne na opał sprzedam w cało-
ści lub pocięte w bloczki, tel. 514 740 538

• Oddam szczeniaki rasy wilczur mieszany, 
w dobre ręce, tel 607 545 533

• 1wszego stycznia zaginął młody, rudy ko-
curek w okolicach ulicy Poniatowskiego i 
Ogrodowej, tel 697 086 561

• Odpady tartaczne, oflisy pocięte, drewno 
opałowe + transport. 509 930 161

• Sprzedam lodówkę i zamrażarkę. 
796 965 432

• Oddam ślicznego czarnego Labrado-
ra w dobre ręce (2 m-ce). Cena 50 zł. 
693 877 655

• Sprzedam klatki metalowe dla królików, 
Nowogard, Boh. Warszawy 21. 91 39 
20 307

• Sprzedam przyczepę D47 wywrotkę sa-
dzarkę do ziemniaków, kombajn do zbio-
ru ziemniaków oraz silnik do łodzi. Tel. 
692 421 192.

• Przyjmę gruz. 662 608 830

• Sprzedam owczarki niemieckie. 91 39 
10 656

• Sprzedam tanio wózek inwalidzki elek-
tryczny. 507 583 521 

• Sprzedam łyżwy figurowe, czarne nr 38 
cena 60 zł. 91 39 25 046; 509 615 300

• Sprzedam łyżwy figurowe (prawie nowe), 
czarne, rozmiar 37 oraz nowe hokejówki 
rozmiar 39, tel. 606 703 451.

• Sprzedam drzewo dębowe, bukowe z do-
wozem. 663 349 053

• Sprzedam wózek spacerówkę, fotelik + 
krzesełko. Cena 350 zł. 787 050 120

• YORKI SZCZENIACZKI SPRZEDAM PO 
MAŁYCH RODZICACH CENA 650 ZŁ TEL. 
513-157-299

• Śliczne szczęnięta po bardzo sympatycz-
nej suni do pilnowania obejścia oddam 
dobrym ludziom. 91 39 79 313 

• Budę dla psa/kota sprzedam. 889 133 882

• Sprzedam s Szlifierkę do suchych tynków, 
Gips (re gips) z uniwersalnym odkurza-
czem S 47 firmy FLEX. Wszystko w kom-
plecie wraz z pokrowcem i papierami, 
mało używana. 665 355 371

• zlifierkę do suchych tynków, Gips (re 
gips) z uniwersalnym odkurzaczem S 47 
firmy FLEX. Wszystko w komplecie wraz 
z pokrowcem i papierami, mało używana. 
665 355 371

• Drzewo opałowe, kominkowe. 506  284 
017
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MEBLEars

Kuchnie pod wymiar • Projekt, wycena, doradztwo gratis

NOWOGARD • ul. 3 Maja 16 tel. 91 39 26 917•

www.ars-meble.pl

Meble

• wypoczynkowe

systemowe

biurowe

sypialnie

•

•

•

Dog
odn

e

rab
aty

(PZM-ot)

Tel. 605 302 155, 91 392 20 55

PRAWA JAZDY A1, A i B

Rozpoczęcie kursu
w każdy poniedziałek

OKNO 1465 mm szer. x 1435 mm wys.

SZYBA K=1,0 • OKUCIE MACO PPUH "JOGA" sj.
ul. Górna 4,

72-200 Nowogard
tel. 91 39 25 501

OKNA-SUPERPROMOCJA !!!

TYLKO 499zł*
*cena netto

Transport na terenie miasta GRATIS • Akceptujemy karty płatnicze • SERDECZNI E ZAPRASZAMY
ul. ARMI I K RAJO WEJ 49 • • Tel./fa x 91 39 21 470NOWOGARD

Oferujemy montaż oraz transport zakupionych u nas mebli

Oferta ważna od
7.01 - 31.01.2012 r.

HIT
CENOWY 1499,-

PIASEK, 
ŻWIR,  

CZARNOZIEM, 
POSPÓŁKA 

 ŻWIROWNIA  
DŁUGOŁĘKA

tel. 504 872 700 
Z DOWOZEM 
DO KLIENTA

Zaginął 
kotek 

widoczny na zdjęciu. 

tel. 668-602-602
WYSOKA NAGRODA”
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GAZETA LOKALNA  NOWOGARD • OSINA
25 stycznia br.

od 14.00 - 15.00 
środa

udzielane będą
bezpłatne porady prawne

w redakcji DN
ul. Boh. Warszawy 7A

Czytaj s. 3

Czytaj s. 2

Czytaj s. 12

reklAmA

Czytaj s. 6

NIEPUBLICZNA SZKOŁA POLICEALNA

informacja i zapisy 
ul. Zielona 11,  tel. 91 39 26 691 

rozpoczęcie semestru 4 lutego 2012 r.  

• technik ekonomista          - 2 lata
• opiekun medyczny            - 1 rok
• opiekun osoby starszej     - 2 lata

www.zielona.mojaszkola.net

czesne w wysokości 100 zł/m-c
  (bez wpisowego i opłat za wakacje)

Ogłasza nabór na kierunki: 
NIEPUBLICZNA SZKOŁA POLICEALNA

Czytaj s. 4 i 5

Groźny wypadek na drodze nr 106 

Wjechał w naczepę

Policja: Złożyli meldunek i podsumowali rok 

Czy statystyka prawdę ci powie
W ubiegły piątek tj. 20 stycznia br., w Komendzie 
Powiatowej Policji w Goleniowie odbyła się uroczy-
sta odprawa służbowa podsumowująca pracę poli-
cji w minionym roku 2011. Chociaż wielkich powo-
dów do dumy nie ma,  policjanci  wypracowali  kil-
ka dobrych wyników wyróżniających się na tle in-
nych powiatów w województwie. 

Nasza  
Sonda

Jak 
oceniasz 
pracę 
policji?

Ogłoszono kon-
kursy dla  
organizacji  
pozarządowych

kto  
oceni 
wnioski?

SPOrT:

Oldboys 
nie do 
pokonania!

Olimpia 
zaczyna  
przygotowania

Czytaj s. 12

Czytaj s. 13

Sparing
zakończył  
się remisem
Pomorzanin 
Nowogard 
– masovia  
maszewo    5:5
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Kronika policyjna 

Byłeś świadkiem ciekawego wydarzenia?
Powiadom nas!

Dyżur reportera interwencyjnego całą dobę, siedem dni w tygodniu!

DZWOŃ lub wyślij sms:  515 145 383
Zapewniamy całkowitą anonimowość! 

Możesz również 
do nas napisać: 

e-mail:
dziennik@dzienniknowogardzki.pl 

lub poligraf@post.pl

Rozpoczęcie kursu kat. B
30 stycznia br. g. 16.00

16.01.12 r. 
Godz. 15.00
Zgłoszenie o oszustwie za po-

średnictwem portalu interneto-
wego Allegro przy zakupie zaba-
wek. 

Godz. 16.00
Kradzież butli z gazem w miej-

scowości Trzechel. 

17.01.12 r.
Godz. 17.00
Włamanie do warsztatu samo-

chodowego przy ul. 3 Maja, skąd 
dokonano kradzieży urządzeń 
elektromechanicznych. 

Godz. 23.00
Kradzież roweru górskiego 

marki Cito Trekking Beki po-
zostawionego pod budynkiem 
mieszkalnym na ul. Cmentarnej. 

18.01.12 r. 
Godz. 08.55
Kolizja drogowa w miejscowo-

ści Olchowo, gdzie kierujący sa-
mochodem marki Fiat, aby unik-
nąć zderzenia z nieznanym pojaz-
dem odbił w prawo, a następnie 
wjechał do przydrożnego rowu. 

Godz. 13.00
Kolizja drogowa na ul. 700 

Lecia, gdzie kierująca pojaz-
dem marki Citroen nie udzieliła 
pierwszeństwa przejazdu pojaz-
dowi marki KIA w wyniku czego 
doszło do zderzenia. 

Godz. 16.00
Zgłoszenie o znalezieniu tablicy 

rejestracyjnej w okolicy ul. Dwor-
cowej. 

Godz. 18.00
Włamanie do piwnicy przy ul. 

Warszawskiej, skąd dokonano 
kradzieży palnika do lutowania 
wraz z butlą i przewodami. 

Godz. 19.20
Ochrona sklepu Biedronka przy 

u. Boh. Warszawy zgłosiła o uję-
ciu sprawcy kradzieży sklepo-
wej. Patrol na miejscu ustalił, że 
sprawcą jest Jan W., który ukara-
ny został mandatem karnym. 

Godz. 21.50 
Kolizja drogowa w miejscowo-

ści Olchowo, gdzie kierujący sa-
mochodem marki Nissan Suny 
potrącił nietrzeźwego rowerzystę. 
Rowerzysta jadąc bez oświetlenia 
zajechał drogę prawidłowo jadą-
cemu pojazdowi. Piotr W. miał 
1,24 promila alkoholu w wydy-
chanym powietrzu. 

Godz. 23.15
Kierujący samochodem marki 

Ford Mondeo powiadomił, iż na 
obwodnicy Nowogardu w miej-
scowości Olchowo, inny pojazd 
jadąc sąsiednim pasem ruchu, 
po wyprzedzaniu wjechał na jego 
pas ruchu zajeżdżając mu drogę 
i zmuszając do gwałtownego ha-
mowania w wyniku czego wpadł 
w poślizg i uderzył przodem po-
jazdu w słupek drogowy uszka-
dzając pojazd. 

19.01.12 r. 
Godz. 00.45
Uszkodzenie rolety zewnętrznej 

szyby wystawowej w sklepie spo-
żywczym na ul.  Bema. 

Godz. 14.10
Ochrona sklepu Biedronka przy 

ul. Boh. Warszawy powiadomiła o 
ujęciu sprawcy kradzieży sklepo-
wej, okazał się nim Artur S., który 
dokonał zaboru alkoholu. 

Godz. 21.00 
W zaparkowany na ul. 5 Marca 

samochód marki Opel Astra, ude-
rzył cofając inny pojazd ,a następ-
nie odjechał z miejsca zdarzenia. 

20.01.12 r. 
Godz. 10.10 
Kolizja drogowa w miejscowości 

Sąpolnica, gdzie kierujący samo-
chodem marki Mitsubishi nie za-
chował należytego odstępu od wy-
przedzającego pojazdu i uderzył w 
tył naczepy ciągnika siodłowego 
Scania.  

Godz. 14.00
Powiadomienie o kradzieży ele-

mentów metalowych z budynków 
gospodarczych znajdujących się 
w miejscowości Bieńczyce nale-
żących do Agencji Nieruchomości 
Rolnych. 

Godz. 20.20 
Kradzież rdzenia transforma-

tora od spawarki z uzwojeniami 
miedzianymi oraz kabla miedzia-
nego z terenu posesji w miejsco-
wości Glicko. 

Godz. 20.45 
kolizja drogowa na obwodnicy 

Nowogardu w pobliżu miejsco-
wości Wojcieszyn, gdzie doszło do 
zderzenia pojazdów marki Ford 
Escort oraz Fiat Ducato. 

21.01.12 r. 
Godz.11.20 
Kradzież portfela z zawartością 

dowodu osobistego oraz pieniędzy 
z laboratorium przy Szpitalu. 

Godz. 18.20
Zgłoszenie o kradzieży w okresie 

04-21.01.12 r. z byłej fermy drobiu 
w miejscowości Otręby trzech si-
losów paszowych, trafostacji elek-
trycznej, 12 silników elektrycz-
nych, 20 szt. żeliwnych pokryw 
studzienek ściekowych oraz 6 szt. 
drzwi metalowych.  

 Godz. 23.00
Kradzież kołpaków z samocho-

du marki VW Touran zaparkowa-
nego na parkingu niestrzeżonym 
przy ul. Zacisznej. 

Godz. 23.25
Kolizja drogowa na ul. Żerom-

skiego, gdzie kierujący samocho-
dem marki Rover uderzył w inny 
pojazd. 

22.01.12 r. 
Kolizja drogowa na ul. Bema, 

gdzie kierujący samochodem mar-
ki VW Golf najechał na latarnię 
uliczną. 

st. insp. Ref. Prewencji 
Klaudia Gieryń

Nasza Sonda

Jak oceniasz pracę policji?
W miniony piątek policja w naszym Powiecie podsumowała swoją pracę, pod-
czas rocznej odprawy z udziałem zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji 
w Szczecinie. W dzisiejszej sondzie zapytaliśmy mieszkańców Nowogardu,  jak  
oceniają pracę Policji  i czy czują się bezpieczni w swoim mieście?

Dariusz Hebda – Osobiście nigdy nie zawiodłem się na  dzia-
łaniach policji w kontekście sytuacji, w których sam się znala-
złem. Uważam, że profesjonalnie wykonują swoje obowiązki. 
Wystawiam im jednak ocenę 4 plus, by nie zapeszyć. 

Kazimiera Sudo - Łanowska - Bardzo dobrze oceniam pracę 
policji ze względu na pewne zdarzenia, które przytrafiły mi się w 
przeszłości.  Aczkolwiek nie powiem, bym czuła się do końca bez-
pieczna w naszym mieście. Powodem tego jest niestety zachowa-
nie naszej młodzieży, szczególnie podczas weekendów, czego do-
wodem jest częsty widok  powywracanych koszy na śmieci.  Dla-
tego prosiłabym,  by policja  zwróciła na to  uwagę, a jeśli byłaby 
taka możliwość, to „ przemówiłabym  młodym ludziom do roz-
sądku”.   

Genowefa Sobczyńska - W Nowogardzie mieszkam bardzo 
długo. A o naszej policji mogę się wypowiedzieć raczej pozytyw-
nie, gdyż starają się dobrze wypełniać swoje obowiązki.  Gene-
ralnie czuję się bezpieczna w naszym mieście, jednak też mam 
pewne zastrzeżenia do pracy policji. Moim zdaniem zbyt mało 
policjantów widać na mieście. Chodzi mi o piesze patrole. W na-
szym mieście jest dużo  zakamarków,  w których młodzież chętnie 
„urzęduje” i zachowuje się czasami niepoprawnie. Takie miejsca 
znajdują się  w szczególności przy ulicy: Plac Wolności i 5 Marca. 
Mam wrażenie, że policja zbyt rzadko tam zagląda. Często widzę 

też, że patrol  tylko zwyczajnie przejeżdża obok takich miejsc i nie zatrzymuje się przy nich, mimo, że 
często jest tam głośno. 

Anna Gadzalińska - Ogólnie jestem usatysfakcjonowana  pra-
cą policji w Nowogardzie. Jednak uważam, że jest zdecydowanie 
za mało patroli pieszych w stosunku do patroli, które porusza-
ją się samochodami. Wiadomym jest, że w weekendy młodzież 
bawi się  na dyskotekach, dlatego  patrole piesze byłyby na pewno 
potrzebne, szczególnie w tych miejscach.  Inną kwestią jest obec-
ność policjantów na wsi, na której mieszkam. Tam niestety poli-
cjanci pokazują się bardzo rzadko, albo wcale, a na samą inter-
wencję trzeba czekać nieraz wiele godzin od chwili zgłoszenia. 

Maria Cedro - Zacznę od tego, że praca policjanta jest bardzo 
ciężką i niebezpieczną pracą, dlatego jestem za tym, aby byli do-
brze wynagradzani. Co do bezpieczeństwa na terenie miasta, to 
mogę powiedzieć, że czuję się bezpiecznie. A co do samej pracy 
policji,  to chciałabym, by funkcjonariusze byli bardziej widocz-
ni na ulicy, a nie przy biurkach. Praca policjanta powinna być 
przede wszystkim w terenie, a nie w stercie dokumentów.

Wysłuchał: Jarek Bzowy 
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EntEr  II 
laptop

 sErwIs - komIs

naprawiamy, 
sprzedajemy,

kupujemy laptopy
na ul. Wyszyńskiego 7/3

budynek Straży Pożarnej

tEl. 795 648 748

OPAŁ
węgiel, koks, miał, 

drewno – kominkowe,
 podpałka, brykiet – węglowy, 

torfowy, drzewny
(towar luzem i workowany)

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

sprzedaż ratalna

PPUH „EDBA” 
Nowogard • ul. Nadtorowa 12

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

Sprzedam dom  
jednorodzinny  

w Płotach
tel. 91 38 53 018

kancelaria Prawna
nawet 

trudne sprawy
601 949 077

PŁYTY OSB 
NAJTANIEJ

602 131 760
Oferujemy:

- remonty
- docieplenia
- układanie pokryć dachowych z: 
   papy, dachówki i blachodachówki
- roboty blacharskie
- roboty ziemne
- izolacje fundamentów
- roboty murarskie
- wylewanie posadzek
    i wiele innych…
tel. 601 864 739 / 91 39 22 831

r e k l A m A
e-mail: reklama@domjudy.pl

Tel.  913 922 165
 Tel. 91 577 20 07

Groźny wypadek na drodze nr 106 

Wjechał w naczepę

W miniony piątek, tj. 20 
stycznia przed południem na 
drodze nr 106 w kierunku na 
Stargard Szczeciński na wyso-
kości skrętu do Ostrzycy (obok 
byłej winiarni), miał miejsce 
groźny wypadek. W zdarzeniu 
uczestniczyły dwa pojazdy – 
towarowe Mitsubishi i ciężaro-
wa Scania. Kierujący  Mitsubi-
shi został odwieziony do szpi-
tala. Strażacy musieli wyciągać 
kierowcę z rozbitego auta roz-
cinając kabinę samochodu. 

Z jakich przyczyn kierow-
ca Mitsubishi wjechał na tył 
naczepy Scanii? Ostatecznie 
ustali to policja, ale  z relacji 
świadków zdarzenia wynika, 
że  kierowca  prowadził samo-
chód pisząc prawdopodobnie 
sms-a. W pewnym momencie 
Scania przyhamowała i  męż-
czyzna nie zdążył wyhamować 
tracąc panowanie nad pojaz-
dem.   Siła uderzenia była tak 
duża, że kabina pojazdu Mit-
subishi została praktycznie 

doszczętnie zniszczona. Aby 
wyciągnąć kierowcę strażacy 
musieli użyć specjalistyczne-
go sprzętu do cięcia karoserii.  
Mężczyzna z obrażeniami nóg 
został natychmiast odwiezio-
ny do nowogardzkiego szpita-
la. Kierowcy Scanii nic się nie 
stało. Przez kilka godzin ruch 
na drodze odbywał się waha-
dłowo. Okoliczności zdarzenia 
bada policja w Nowogardzie.  

Jarek Bzowy 

ku przestrodze…

Zimą jest ślisko
W niedzielę w godzinach popołudniowych na styku 
ulic Bema i Armii Krajowej jadący VW Golf wpadł 
w poślizg i najechał na latarnię uliczną. Na szczęście 
nikt z trojga jadących samochodem nie odniósł ob-
rażeń. 

W związku z tym nawołujemy do zachowania szczególnej 
ostrożności podczas jazdy- zwłaszcza w tym okresie, gdy na-
wierzchnie dróg są mokre i nie trudno o zdarzenie takie jak na 
zdjęciu. 

(ps)

komunikat PkP
Uprzejmie informujemy, że od 5 lutego 2012 zmienia się rozkład 

pociągu nr 88832 rel. Szczecin Gł. - Kołobrzeg (odjazd ze stacji Szcze-
cin Gł. 19.20) Będzie on kursować ok. 70 minut później. Szczegółowy 
rozkład obowiązujący od 5 lutego 2012 znajduje się poniżej. 

Szczecin Gł.  20.35
Szczecin Port Centralny   20.38
Szczecin Zdroje  20.47
Szczecin Dąbie  20.51
Szczecin Załom  20.58
Kliniska  21.03
Rurka  21.07
Goleniów  21.15
Mosty  21.23
Osina  21.29
Wyszomierz  21.33
Nowogard  21.39
Płoty  21.55
Baszewice  22.02
Gryfice  22.09
Gąbin  22.20
Trzebiatów  22.29
Bieczyno Pom.  22.36
Karcino  22.40
Głowaczewo  22.45
Stary Borek  22.49
kołobrzeg przyj.  23.00
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W ubiegły piątek tj. 20 stycznia br., w Komendzie Powiatowej Policji w Goleniowie odbyła się uroczysta odprawa służbowa podsumo-
wująca pracę policji w minionym roku 2011. Chociaż wielkich powodów do dumy nie ma,  policjanci  wypracowali  kilka dobrych wy-
ników wyróżniających się na tle innych powiatów w województwie. 

Policja: Złożyli meldunek i podsumowali rok 

Czy statystyka prawdę ci powie

Meldunek o rozpoczęciu od-
prawy złożył Zastępcy Woje-
wódzkiego Komendanta Po-
licji insp. Jackowi Fabisiako-
wi - naczelnik Wydziału Pre-
wencji KP Goleniów nadkom. 
Krzysztof Maćczak. Następnie 
po przywitaniu przybyłych go-
ści insp. Krzysztof Targoński – 
Komendant Powiatowy Poli-
cji w Goleniowie podsumował 
pracę policji w 2011 roku, pre-
zentując szereg danych liczbo-
wych na temat ilości różnego 
rodzaju przestępstw, jak rów-
nież ich wykrywalności. 

Raz wzrost, raz spadek...
W roku 2011 na terenie dzia-

łania KP  Goleniów  odnoto-
wano łącznie 2 335 interwencji 
i wszczęto 2 578 postępowań, 
czyli o 233 więcej niż w roku 
2010. Ogólna wykrywalność 
przestępstw wyniosła 72%. 
To o 2,6% słabszy wynik niż 
w roku 2010.  - W minionym 
roku odnotowaliśmy zwiększo-
ną ilość przestępstw różnego ro-
dzaju. Duży wpływ na ten wy-
nik mają głównie przestępstwa 
drobne  skierowane przeciw-
ko mieniu. Powiat goleniowski 

jako jeden z trzech powiatów 
w województwie, ma dodat-
ni przyrost mieszkańców – tzw. 
współczynnik migracji. To gene-
ruje automatycznie ilość odno-
towywanych zdarzeń. Dodat-
kowo na wzrost drobnej prze-
stępczości mają także wpływ 
atrakcyjnie turystycznie rejony 
powiatu np. Stepnica. Dochodzi 
tam do wielu włamań w dom-
kach letniskowych – tłumaczył 
insp. K. Targoński. 

W 2011 odnotowano za to o 
160 mniej przestępstw o cha-
rakterze kryminalnym (2042).  
Niestety, jednocześnie spadła 
ich wykrywalność z 62,6% w 
roku 2010  do 58,3% w roku 
2011. 

Policja może się za to po-
chwalić dość sporym wzro-
stem jeśli chodzi o wykrywal-
ność kradzieży z włamaniem, a 
więc jednych z bardziej uciąż-
liwych dla społeczeństwa prze-
stępstw. W roku 2011 odno-
towano 7% wzrost wykrywal-
ności tego rodzaju zdarzeń (z 
37,6% w roku 2010 do 44,7% 
w 2011). - Jest to bardzo dobry 
wynik, na który wpływa mają 
setki wykrytych spraw w cią-

gu roku. Warto podkreślić, że 
poziom tej wykrywalności jest 
wyższy o prawie 5% od średniej 
wojewódzkiej – chwalił pracę 
swoich podwładnych Komen-
dant Powiatowy.  

W roku 2011 stwierdzono 
1813 przestępstw przeciwko 
mieniu np. kradzieże z wła-
maniami, a ich wykrywalność 
wyniosła 55,3% (o 6% więcej 
niż w roku 2010).  W tej gru-
pie przestępstw  najlepszy wy-
nik policjanci osiągnęli przy 
wykrywalności uszkodzenia 
mienia, bo aż o 14%.  W roku 
2010 wykrywalność tych prze-
stępstw wyniosła 38% (24,8% - 
2010). 

Gorzej wyglądają statysty-
ki wykrywalności bójek i po-
bić oraz rozbojów i wymu-
szeń. W pierwszym przypadku 
wykryto 87% zdarzeń (o 3,3% 
mniej niż w roku 2010), w dru-
gim liczba ta zatrzymała się na 
91,8% (spadek o 1,4%). Spa-
dek zanotowano także w przy-
padku wykrywalności zdarzeń 
z naruszeniem ciała. Liczba 
ta wyniosła 93,5% (96,8% w 
2010). 

Policjanci z terenu powiatu 
goleniowskiego mogą za to po-
chwalić się trzecim wynikiem 
spośród wszystkich komend w 
województwie, jeśli chodzi o 
liczbę spraw podjętych z umo-
rzenia, czyli takich, których 
postępowanie wcześniej za-

kończyło się, krótko mówiąc - 
fiaskiem. W roku 2011 KP Go-
leniów podjęło 232 takie spra-
wy. Lepszy był tylko Koszalin 
(310) i Szczecin (922). 

Niestety wzrosła liczba prze-
stępstw gospodarczych, do 
których dochodzi na terenie 
naszego powiatu. W roku 2011 
było ich 334. To o 46 więcej niż 
w roku 2010. Wykrywalność 
tych przestępstw odnotowano 
na poziomie 98,8%, a więc tyl-
ko o 0,2% więcej niż w 2010 r. 

Nieletni mniej „rozrabiają”
Optymistyczną informacją 

jest ilość czynów karalnych 
popełnionych przez nieletnich. 

W ubiegłym roku policja od-
notowała 382 tego typu zda-
rzenia.  To aż o 300 mniej niż w 
roku 2010. Procentowy udział 
czynów popełnionych przez 
nieletnich do ogółu wszyst-
kich wykrytych przestępstw 
również diametralnie spadła. 
W roku 2010 była to liczba 
20,5 %, a w roku 2011, 12,5% 
- to o 8,3% mniej. Zmalała tak-
że liczba  nieletnich biorących 
udział w czynach karalnych. 
W roku 2011 odnotowano 168 
takich zdarzeń, gdzie w roku 
2010 było ich 253. Policja liczy, 
że w tym roku statystyki będą 
jeszcze lepsze. Ma im w tym 
pomóc nie tylko współpraca z 
placówkami wychowawczymi,  
ale także nowo powołany Ze-

spół ds. Walki z Przestępczo-
ścią Nieletnich, który już ma 
pierwsze sukcesy. Ostatnio po-
licjanci z Goleniowa zatrzyma-
li 21-latka, który rozprowadzał 
wśród nieletnich narkotyki. 

Nietrzeźwi kierowcy – zmo-
rą policjantów 

Spada ilość wypadków dro-
gowych. W powiecie gole-
niowskim odnotowano ich 48, 
to o kilkanaście zdarzeń mniej 
niż w roku 2010. W całym wo-
jewództwie utrzymuje się po-
dobna tendencja. Ilość wypad-
ków spada od kilku lat syste-
matycznie z 2168 w roku 2001 
do 1537 w roku 2011. Chociaż 
w roku 2010 odnotowano o 52 
mniej tego typu zdarzeń dro-
gowych. 

Niestety wzrosła liczba za-
bitych w wypadkach. W roku 
2011 śmierć na drogach po-
wiatu goleniowskiego ponio-
sło 18 osób, to o 5 więcej niż 
w roku 2010. W całym woje-
wództwie liczba ta wyniosła 
171, o 21 więcej niż rok wcze-
śniej. Pocieszający jest fakt, że 
liczba ta spada systematycz-
nie od 2001 roku. Maleje rów-
nież ilość kolizji drogowych. 
W powiecie było 707 stłuczek. 
To o 162 kolizje mniej niż w 
roku 2010. Policjanci mieli 
na drogach pełne ręce robo-
ty, czego dowodem jest ilość 
wypisanych kierowcom man-
datów. 

Niestety zmorą policjantów 
są wciąż osoby, które wsiadają 
za kierownicę po spożyciu al-
koholu. Nie pomagają wzmo-
żone działania i akcje spo-
łeczne.  W roku 2011 liczba 
zatrzymanych, nietrzeźwych 
kierowców wyniosła aż 564. 
Poziom ten utrzymuje się od 
3 lat. W całym województwie 
liczba ta wyniosła aż 4 880, to 
o 300 więcej niż w roku 2010. 
90 z nich było sprawcami wy-
padku drogowego. 

Tylko na terenie samego 
powiatu goleniowskiego w 
roku 2011 nałożono na kie-
rowców 9 706 mandatów (o 
772 mniej niż w roku 2010),  
na łączną kwotę 1 mln 678 
tys. 960 zł. 

„Zwiększenie ilości policjantów w mundurach na drogach i ulicach. To 
jedno z podstawowych zadań jakie postawił przed nami nowy komen-
dant Wojewódzki” – mówił podczas odprawy w Goleniowie insp. Jacek 
Fabisiak – zastępca Komendanta Wojewódzkiego w Szczecinie, zapowia-
dając tym samy, że policja za cel postawiła sobie w tym roku walkę z drob-
ną przestępczością.  

Pracę policji w powiecie podsumował insp. Krzysztof Targoński, Komen-
dant Powiatowy Policji w Goleniowie. 

Burmistrz Nowogardu Robert Czapla przekazał urządzenie do ręcznego 
pomiaru prędkości „Iskra”, zakupionego na rzecz Komisariatu Policji w 
Nowogardzie na ręce komendanta policji w Nowogardzie nadkom. Lesz-
ka Nowaka. 
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Są skargi, ale i nagrody
Praca policjantów podlega ciągłej 

ocenie, nie tylko administracyjnej, ale 
także społecznej. W roku 2011 do KP 
w Goleniowie wpłynęło 36 skarg na ich 
pracę. Oprócz skarg szefowie policji 
dostrzegają również dobrą pracę poli-
cjantów, nagradzając ich za szczegól-
ne osiągnięcia.  W roku 2011, 3 osoby 
otrzymały nagrody pieniężne Komen-

danta Głównego Policji, a 23 otrzyma-
ły takie wyróżnienia z rąk Komendan-
ta Wojewódzkiego. Natomiast Komen-
dant Powiatowy Policji premią nagro-
dził 519 osoby. 52 policjantów zostało 
mianowanych na wyższy stopień służ-
bowy. 

Tekst i foto 
Marcin Simiński

Okolicznościowym  ryngrafem, za długoletnią służbę w policji (25 lat)  został wyróżniony 
aspirant Andrzej Zarośliński (po prawej) z KP w Nowogardzie. Wyróżnienie w imieniu szefa 
wojewódzkiej policji wręczył insp. J. Fabisiak – pierwszy zastępca Komendanta Wojewódz-
kiego Policji w Szczecinie. 
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Urząd Miejski ogłosił siedem konkursów dla organizacji pozarządowych 
na realizację działań publicznych. W tym roku zgodnie z uchwalonym bu-
dżetem, gmina chce przeznaczyć na ten cel łącznie 778 tys. złotych.  Gro z 
tego, bo aż 500 tys. zł, ma trafić do klubów sportowych. Zmieniły się jed-
nak zasady na podstawie których, burmistrz powołuje skład komisji oce-
niającej złożone przez stowarzyszenia oferty. 

Ogłoszono konkursy dla organizacji pozarządowych 

Kto oceni wnioski?
Pierwsze ogłoszenia o konkursach po-

jawiły się na stronie internetowej UM w 
dniu 18 stycznia. Oferta dotyczy trzech 
działań: rozwoju wsi i upowszechniania 
dóbr kultury, ochrony środowiska oraz 
wspierania inicjatyw społecznych po-
przez koordynowanie pracy organizacji 
pozarządowych. Organizacje zaintereso-
wane działalnością w tych trzech obsza-
rach mają czas do 9 lutego na złożenie 
swojej oferty. Łącznie na realizację tych  
zadań gmina chce przeznaczyć 55 tys. zł. 

Kolejne 4 ogłoszenia o konkursach 
ofert pojawiły się wczoraj. Tym razem 
konkursy ogłoszono w czterech katego-
riach tj. zajęcia pozalekcyjne, zdrowie, 
opieka społeczna i sport. W tym przy-
padku pula pieniędzy jest  znacznie więk-
sza i wynosi 613 tys. zł. Najwięcej, bo 500 
tys. zł, ma trafić do klubów sportowych. 
Termin składania ofert mija 15 lutego. 

Po tej dacie wnioski trafią pod ocenę 
specjalnie powołanej komisji konkurso-
wej, w skład której wchodzi 4 przedsta-

wicieli organizacji pozarządowych i 3 
urzędników.  Ciało to ma charakter opi-
niodawczy, nie tylko  w zakresie oce-
ny formalnej złożonej oferty przez daną 
organizację, ale co ważniejsze, okre-
ślania wysokości dofinansowania, któ-
re na  podstawie końcowej opinii komi-
sji ostatecznie przyznaje burmistrz. W 
roku ubiegłym organizacje  we własnym 
gronie wybrały swoich przedstawicieli, 
których kandydatury zarekomendowali 
później burmistrzowi. Osoby te ostatecz-
nie wzięły udział w pracach komisji.

Jak będzie w tym roku? Pokaże prze-
bieg konkursów, które będziemy obser-
wować. 

Miejmy nadzieję, że burmistrz nie 
zmieni werdyktu komisji tak, jak zrobił 
to w zeszłym roku. By w ten sposób przy-
znać pieniądze organizacjom, w których 
zarządach zasiadają jego partyjni kole-
dzy. 

Marcin Simiński
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Msza św. z Życiem bez prądu
Mimo, że liturgicznie minął już 

okres Bożego Narodzenia, to w tra-
dycji polskiej przedłużamy ten czas 
śpiewając kolędy, pozostawiając de-
koracje choinkowe i lampki, a także 
piękne żłóbki pokazujące scenę z Be-
tlejem, aż do dnia 2 lutego. Chcemy 
jak najdłużej cieszyć się z narodzenia 
Jezusa Chrystusa, podobnie jak każda 
rodzina cieszy się z przyjścia na świat 
swojego dziecka. I to jest całkiem na-
turalne. Dlatego kolejna Msza św. z 
Życiem bez prądu będzie jeszcze w 
klimacie Bożego narodzenia.

Zapraszamy 25 stycznia na godz. 
20:00 do najstarszego kościoła w 
Nowogardzie. Przyprowadź kogoś 
z rodziny, znajomego, aby się po-
modlić za każde nowe poczęte ży-
cie. Szczególnie zachęcam do modli-
twy te małżeństwa, które borykają się 
z problemem niepłodności, aby Bóg 
obdarzył ich tym pięknym darem, ja-
kim jest nowe życie ludzkie! Módlmy 
się także za tych rodziców, którzy nie 
doceniają daru nowego życia, którym 
ich Bóg obdarza.

ks. Piotr Buda

Jak już donosiliśmy pod koniec ubiegłego roku, wszystko wskazuje 
na to, że wiceburmistrz Damian Simiński w przyszłym tygodniu zre-
zygnuje z urzędu. Kto go zastąpi? 

Kto zastąpi  
Damiana Simińskiego? 

Dokładnie za tydzień, tj. we wtorek 31 
stycznia obaj burmistrzowie zwołali w 
ratuszu konferencję prasową. Zaprosze-
nie otrzymała także redakcja DN.  Jak 
wynika z naszych informacji, to właśnie 
podczas niej, wiceburmistrz ma złożyć 
oświadczenie, w którym pożegna się pu-
blicznie z urzędem. Dlaczego po nie cały 
roku urzędowania, Simiński  nie chce da-
lej pracować w UM?  To pytanie na ra-
zie pozostaje bez odpowiedzi, a sam wi-
ceburmistrz  również nie chce zdradzać 
mediom powodu swojej rezygnacji. Jed-
no jest pewne, po odejściu z urzędu D. 
Simiński ma rozpocząć pracę w PUWiS i 
wejść do zarządu spółki. 

Kto zastąpi D. Simińskiego na fote-
lu wiceburmistrza? Od kilku tygodniu 
mówi się,  że będzie to Kazimierz Ziem-
ba, szef PSL w Nowogardzie i były bur-
mistrz miasta. Wiadomo jednak, że 
Ziemba nie posiada jak na razie odpo-
wiedniego wykształcenia, by zająć fotel 
zastępcy burmistrza.  Tytuł magistra ma 
jednak zdobyć już niebawem. Czy wobec 

słabego zaplecza kadrowego zarząd PSL 
poczeka, aż ich szef uzupełni swoje kwa-
lifikacje? Taki scenariusz byłby z pewno-
ścią interesujący. 

W chwili składu gazety odbywał się za-
rząd PSL w Nowogardzie. Z naszych in-
formacji wynika, że podczas spotkania 
ma paść kandydatura na wiceburmistrza, 
którą ludowcy już wkrótce zaproponu-
ją R. Czapli. To bowiem burmistrz osta-
tecznie nominuje swojego zastępcę. 

MS

Niecodzienny koncert kolęd 
W minioną niedzielę tj.22.01 w Kościele pw. WNMP w Nowogardzie, na 
zaproszenie ks. proboszcza Grzegorza Legutko wystąpił gryfiński chór 
RES MUSICA, który zaprezentował kilka kolęd w swoim wykonaniu.  

Chór powstał w listopadzie 2000 roku, 
jako chór nauczycielski. W 2004 roku  
członkowie zespołu  założyli  stowarzy-
szenie  i chór przyjął nazwę  „RES MSI-
CA”. Od momentu powstania, chór wie-
lokrotnie koncertował nie tylko w Pol-
sce, ale  również w Europie, zdobywa-
jąc liczne nagrody i wyróżnienia m.in. 
otrzymał brązowy medal na Międzyna-
rodowym Konkursie Chórów w Rimini  
we Włoszech. Zespół posiada na swoim 
koncie 5 płyt. 

Założycielem i dyrygentem chóru jest 
Grzegorz Handke, absolwent Akademii 

Muzycznej w Poznaniu. Pracę dyrygenc-
ką rozpoczął w wieku 18 lat prowadząc 
Szczeciński Chór Chłopięcy „Słowiki”.  
Był wykładowcą oraz założycielem chóru 
męskiego w Wyższym Arcybiskupim Se-
minarium Duchowym w Szczecinie. Od 
30 lat jest także II dyrygentem Chóru Po-
morskiego Uniwersytetu Medycznego w 
Szczecinie. W ubiegłym roku Prezydent 
Szczecina mianował Grzegorza Handke - 
Dyrektorem i Dyrygentem Szczecińskie-
go Chóru Chłopięcego „ Słowiki”. 

M.S 
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Budowlane Centrum Handlowe

DOMEBARTEK -
Twój Partner Budowlany

Oferuje w cenach promocyjnych:

ul. Boh. Warszawy 71 www.bartekdomet.pl• tel. 91 579 02 62 •

- tynki i farby BOLIX

- najnowsze kolekcje płytek ceramicznych: polskie i hiszpańskie

- największy wybór paneli podłogowych w Nowogardzie - 24 kolekcje

- materiały ścienne POROTON, YTONG, SUPOREKS, SILKA

- wyprzedaż drzwi

Super cena na OKNA DACHOWE VELUX i OKPOL

OC, AC, NNW, ASSISTANCE

DOMY, DOMY W BUDOWIE

LOKALE, OC ZAWODÓW

UBEZPIECZENIA
KOMUNIKACYJNE:

MIESZKANIOWE:

FIRMY:

TURYSTYCZNE,
SPORTOWE, ROLNE

NOWA AGENCJA

UBEZPIECZENIOWA

ul. 700-LECIA 20D,

72-200 NOWOGARD

TEL. 91 3922175,

24H: 604 195 581
(obok LUKS VIDEO

i AWANGARDA)

NIE MOŻESZ
DOSTAĆ KREDYTU? 

DZWOŃ DO NASZYCH 
DORADCÓW!

70-473 Szczecin,
al. Wojska Polskiego 29 lok. 17

tel. 91 812 68 65

Rzeczywista Roczna Stopa 
Oprocentowania (RRSO) 

5,05 %

Kwoty od 20.000 zł
bez BIK , bez zaświadczenia z ZUS i US

r e k l A m A
e-mail: reklama@domjudy.pl

Tel.  913 922 165
 Tel. 91 577 20 07

PIASEK, 
ŻWIR,  

CZARNOZIEM, 
POSPÓŁKA 

 ŻWIROWNIA  
DŁUGOŁĘKA

tel. 504 872 700 
Z DOWOZEM 
DO KLIENTA

kancelaria Prawna
nawet 

trudne sprawy
601 949 077
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Warszawa, 21 stycznia RP 2012 

List do Przyjaciół-Węgrów 

 

Drodzy węgierscy Przyjaciele! 

W tych wielkich i trudnych dla Waszego narodu i państwa dniach przesyłamy Wam 

wyrazy naszej solidarności i przyjaźni. Solidarność Polski i Węgier ma długą i niezawodną 

tradycję. Polska była z Wami w czasie powstania narodowego 1848 roku. Byliśmy po 

Waszej stronie, odmawiając ratyfikacji traktatu z Trianon. A Wy wspieraliście naszą walkę 

z najazdem sowieckim w 1920 roku, a potem przyjmowaliście polskich wygnańców po 

najeździe niemiecko-sowieckim w roku 1939. Po katastrofie wojennej, mimo braku 

niepodległości, wspieraliśmy Waszą walkę o niepodległość w czasie wielkiego powstania 

1956.To wspólne dziedzictwo jest naszą siłą i zobowiązaniem. 

Wierni tej tradycji przekazujemy wyrazy uznania dla działań, jakie podjęliście dla 

odrodzenia Waszej Ojczyzny. Wasza nowa Konstytucja ma jednak znaczenie nie tylko dla 

Węgier, wskazuje zasady ważne dla nas wszystkich: zasady cywilizacji chrześcijańskiej, 

suwerenności i tradycji narodowej, prawa do życia i praw rodziny, potępienia zła 

komunizmu. Dzieło, które podjęliście, służy dobru wspólnemu całej Europy, a szczególnie 

skrzywdzonym przez komunizm narodom naszego regionu – Europy środkowej.  

Byliśmy i będziemy razem. 

Niech Bóg błogosławi Waszej pracy! Boże błogosław Węgrów! 

 

 

Grzegorz Górny – założyciel magazynu „Fronda” 

Marek Jurek – prezes Prawicy Rzeczypospolitej, marszałek Sejmu RP w latach 2005-2007 

Jan Maria Jackowski – senator RP 

Piotr Kaznowski – redaktor naczelny „Christianitas” 

Jacek Kowalski – historyk sztuki, wykładowca Uniwersytetu Adama Mickiewicza 

Paweł Milcarek – filozof, dyrektor II Programu Polskiego Radia w latach 2008-2009 

Jan Pospieszalski – dziennikarz telewizyjny 

Piotr Semka – publicysta 

Tomasz Terlikowski – filozof, redaktor naczelny portalu Fronda.pl 

Zbigniew Ziobro – poseł do Parlamentu Europejskiego, założyciel Solidarnej Polski 

 

Tego nie przeczytasz w mediach ogólnopolskich
Kilkaset osób uczestniczyło pikietach Solidarność z Narodem Węgierskim i premierem Viktorem Orbánem w Warszawie, Łodzi, Pozna-
niu oraz Gdańsku. 

Podczas warszawskiej pi-
kiety przemawiali m.in. dr. 
Krzysztof Kawęcki oraz wice-
prezes Prawicy Rzeczypospo-
litej Marian Piłka, wicepre-
zes Młodzieży Wszechpolskiej 
Witold Tumanowicz, prezes 
Stowarzyszenia Koliber Sewe-
ryn Szwarocki oraz wiceprezes 
UPR Piotr Soporowski.

Po przemówieniach delega-
cja wręczyła ambasadorowi 
Republiki Węgierskiej List do 
przyjaciół Węgrów podpisany 
przez 10 sygnatariuszy (list w 
załączniku). Uczestnicy war-
szawskiej pikiety również skła-
dali podpisy pod Listem (ze-
brano 261 podpisów pod war-
szawską ambasadą). Kolejne 

podpisy będą zbierane drogą 
internetową na stronie www.
polskawegry.pl.

Organizacje uczestniczące 
w pikiecie wyraziły pełną So-
lidarność w Narodem Węgier-
skim w ich działaniach któ-
re podejmują i zadeklarowa-
ły kolejne akty solidarności 
(15marca i 23marca). 

W Poznaniu organizowa-
li pikietę i uczestniczyli m.in 
Bartosz Józwiak prezes UPR i 
Piotr Szelągowski reprezentu-
jący środowiska kresowe a w 
Łodzi Krzysztof Litwinowicz, 
Małgorzata Bartyzeli i pan 
prof. Dominik Sankowski.

UWAGA  
WĘDkArZe 

Zarząd Koła Miejsko - Gminnego PZW w No-
wogardzie informuje, że będzie można budo-
wać kładki z pomostem na jeziorze Kościuszki. 
Wnioski o zezwolenie na budowę prosimy skła-
dać w sklepie „WĘDKARZ „. Po rozpatrzeniu 
wniosku, przez Zarząd Koła i uzyskaniu zezwo-
lenia będzie można przystąpić do budowy.

Jednocześnie Zarząd Koła zaprasza na zebra-
nie sprawozdawcze Zarządu Koła za rok 2011 w 
dniu 19 Lutego 2012 na godzinę 09:30 Zebranie 
odbędzie się w szkole podstawowej nr 3 w No-
wogardzie przy ul. Boh. Warszawy. 

 Zarząd 

Kazimierz Ryń , lat: 55, zmarł: 19.01.2012r, pogrzeb: 21.01.2012r, pogrzeb odbędzie się na cmen-
tarzu w Nowogardzie 

Genowefa Grabowska , lat: 49, zmarła: 23.01.2012r, pogrzeb: 25.01.2012r, pogrzeb odbędzie się 
na cmentarzu w  Nowogardzie 

Informacje przekazał zarządca cmentarza s. Furmańczyk 

Pomóżmy sobie
• Rodzina w potrzebie poszukuje lodówki i mebli kuchennych. Kontakt 605-345-362
• Oddam używaną sprawną  drukarkę HP bez tuszu, informacje tel.9139 22-165 
• Oddam nieodpłatnie sprawny telewizor  THOMSON  tel. kontaktowy 603 309 924/913921230
• Przyjmę  tapczan wypoczynkowy Tel. kontaktowy 504 781-789 lub 726 515-149 
• Oddam dywan i łóżko jedno osobowe  bez materaca inf.tel.9139 22-165 

 W tych dniach odeszli do Wieczności 
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Kredyt lub pożyczka to do-
bry sposób na szybkie pienią-
dze. Jeśli zamierzamy wziąć 
pożyczkę, najlepiej skorzy-
stać z usług banku. Bank bo-
wiem podlega ustawie Pra-
wo Bankowe, która nadkła-
da na niego wiele obowiąz-
ków związanych z realizacją 
usług, a w tym udzielaniem 
pożyczek.

Zdarza się, że bank nie chce 
udzielić pożyczki lub kredytu z 
powodu słabej zdolności kre-
dytowej klienta. W takiej sy-

tuacji znaczna część osób stara 
się pożyczyć pieniądze od ko-
goś innego – jeśli nie od rodzi-
ny, to od firm, które udzielają 
szybkich pożyczek.

Klienci często skarżą się, że 
pożyczają jakąś kwotę, a na-
stępnie muszą oddać pienią-
dze w podwójnej wysokości, 
albo nawet większej. Niestety 
klienci często nęceni szybkimi 
pieniędzmi, podpisują bardzo 
niekorzystne dla siebie umo-
wy. Na co należy zwrócić uwa-
gę , aby nie podpisać nieko-

rzystnej umowy.
Po pierwsze pamiętamy o 

tym, że  istnieją odsetki usta-
wowe. Nie można w Polsce żą-
dać odsetek wyższych niż usta-
wowe. Odsetki ustawowe cza-
sami się zmieniają, jednak za-
wsze oscylują ok. 

13 %. Obecnie odsetki wy-
noszą właśnie 13 % w skali 
roku. Skoro odsetki ustawowe 
są stosunkowo niskie, to skąd 
się bierze taki wielki dług.

Często w umowach z przed-
siębiorcami znajdują się róż-

ne klauzule, które przewidu-
ją dodatkowe opłaty związane 
z pożyczką. Przykładem jest 
na przykład wynagrodzenie za 
udzielenie pożyczki, opłata za 
sporządzenie umowy itp. 

Kolejną pułapką są weksle in 
blanco. Nigdy nie wolno pod-
pisywać weksla bez analizy 
umowy. Weksel ma ten skutek, 
że sąd w razie niespłacania po-
życzki weźmie pod uwagę nie 
umowy pomiędzy pożyczko-
dawcą a pożyczkobiorcą, tyl-
ko ważność weksla. Weksel in 

blanco powinien być uzupeł-
niony zgodnie z deklaracją we-
kslową, podpisaną przez po-
życzkodawcę i pożyczkobior-
cę. Problem w tym, że deklara-
cja wekslowa nie jest umową i 
nie podlega takim regulacjom 
jak umowa.

Radzimy, aby nie podpisy-
wać pochopnie umów, których 
nie rozumiemy. Skutki podpi-
sania takiej umowy mogą być 
niejednokrotnie bardziej do-
tkliwe niż chwilowy brak go-
tówki.

Większość urzędników nie 
posiada wykształcenia praw-
niczego. Gdy przychodzimy 
do urzędu, przeważnie stara-
my się uzyskać jak najwięcej 
informacji o sprawie, chcemy 
także wiedzieć, czy jeśli speł-
nimy odpowiednie wymogi, 
uzyskamy pozytywną dla nas 
decyzję.

Bardzo często zdarza się, 

że urzędnik informuje nas w 
błędny sposób o sprawie, przez 
co musimy niejednokrotnie 
uzupełniać dokumentację, 
albo obiecuje pozytywne zała-
twienie sprawy, po czym, spra-
wa jest załatwiona negatywnie.

Niestety, załatwiając spra-
wę w urzędzie, z jednej stro-
ny powinniśmy kierować się 
wskazówkami urzędu, ale 

przede wszystkim samodziel-
nie sprawdzać odpowiednie 
przepisy. 

Urzędnik nie może udzielać 
porad prawnych. Jeśli zatem 
urzędnik czegoś od nas wy-
maga, warto poprosić o pod-
stawę prawną lub o wskazanie 
obowiązków na piśmie. Pora-
dy urzędnika nie mają mocy 
wiążącej, a zastosowanie się do 

nich nie daje żadnej gwarancji 
pozytywnego załatwienia spra-
wy. Urzędnika wiąże dopiero 
decyzja administracyjna lub 
postanowienie.

Oczywiście zawsze warto za-
pytać urzędnika o pewne kwe-
stie związane z postępowa-
niem. Niemniej należy pamię-
tać, że jego ustne porady (bez 
świadków) nie są podstawą do 

odwołania się od decyzji, ani 
wszczęcia przeciw niemu po-
stępowania dyscyplinarnego.

Forum Pokrzywdzonych przez Państwo radzi
W dzisiejszych poradach prawnych kilka praktycznych wskazówek. Tekst na temat kredytów i pożyczek podpowiada, na co warto zwró-
cić uwagę przy podpisywaniu umowy kredytowej z bankiem. Drugi artykuł przypomina obywatelom, że  urzędnicy odpowiadają za 
swoje decyzje wydane tylko na piśmie – słowne porady należy więc traktować jako podpowiedź, a nie rozstrzygnięcie. 

Bierzesz pożyczkę -  pamiętaj o kilku zasadach 

Urzędnik nie jest prawnikiem 

1% DLA PATRYCJI
„Są takie chwile, kiedy czyjaś pomocna dłoń jest niezbędna, 

czyjaś obecność jest ratunkiem, 
wybawieniem, otuchą, pocieszeniem. Jak dobrze, że jest ktoś, 

do kogo możemy zwrócić się o pomoc”.

SZANOWNI PAŃSTWO
Zwracamy się do Was z ogromną prośbą, abyście w rozliczeniu podatku za 2011 rok, pamięta-

li o naszej córeczce Patrycji, chorej na Mukowiscydozę i przekazali jej Wasz 1% podatku. Ważny 
jest dla nas każdy gest, Wasze zrozumienie i to, że chcecie nieść pomoc naszej Patrycji, wierzymy, 
że dzięki Wam będziemy mogli cieszyć się jej obecnością o każdy jeden dzień dłużej. 

 Aby przekazać 1% podatku wystarczy w zeznaniu podatkowym podać nr KRS Funda-
cji MATIO 0000097900 oraz koniecznie w rubryce „Informacje uzupełniające” należy wpisać 
„DLA PATRYCJI JADWIŻYC”.

Jeżeli wśród Was   jest osoba, która zechciałaby przekazać naszej Patrycji darowiznę lub dowol-
ną kwotę na leczenie podajemy nr subkonta w Fundacji Matio 36 1060 0076 0000 3200 0132 9248. 
Wszelkie wpłaty muszą być dokonywane  koniecznie z dopiskiem „DLA PATRYCJI JADWIŻYC”.

Ponadto zapraszamy Was na stronę internetową Patrycji  www.jpatrycja.pl
Całym sercem dziękujemy. Rodzice Patrycji
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Przez lata kobiety wylewały łzy 
razem z Bridget Jones, zakochiwa-
ły się na zabój w Hugh Grancie i 
śmiały się, nawet kiedy w perspek-
tywie czterech wesel pojawiał się 
pogrzeb. Teraz czas na film „Listy 
do M.”, w którym pogubieni życio-
wo bohaterowie odkryją, że to, co 
ich spotkało, to właśnie miłość! W 
jeden, wyjątkowy dzień w roku, 
pięć kobiet i pięciu mężczyzn prze-
kona się, że przed miłością i świę-
tami nie da się uciec. Paweł Mała-
szyński, Maciej Stuhr, Piotr Adam-
czyk, Tomasz Karolak, Roma Gąsiorowska, Agnieszka Dygant i 
Katarzyna Zielińska pokażą, jak kochać, w najbardziej roman-
tycznym przeboju tego roku. 

DN za NDK za Filmweb. 

Eliza Gajewska
Miejsce Moje 
 

Czas nieubłaganie pędzi nas przed Siebie 
Dokąd dojdziemy tego nikt dziś nie wie… 
Każdy losem swoim zarządzać  dziś może 
To nie los ma władze w drogi Twej wyborze… 
Niepozornie proste rzeczy budzą Naszą trwogę 
O tym, co nas dręczy rozmawiamy z Bogiem… 
Nikt już nie jest w stanie znaleźć odpowiedzi 
Na krzywdę i rozpacz 
- zło nas ciągle śledzi… 
Gdzie uciec przed krzywdą? 
Ludzką zawziętością? 
Odejść w zapomnienie ze swoją miłością? 
Gdzie poszukać miejsca złem nieskażonego? 
Czy odnajdziesz spokój? 
- szukasz tylko jego.. 

 

Eliza Gajewska
CIEŃ 

Czas uleczy rany – tak brzmi to przysłowie 
Lecz czy tak się stanie w czasie swym się do-
wiesz! 
Nie wiesz gdzie jest prawda o naszym istnieniu 
Lecz wiesz o tym Drogi, że stoisz wciąż w cie-
niu… 
Mrok otacza ciało 
Serce Twe i dusze 
Czekając na słońce ramionami wzruszę… 
Spojrzysz tuż za Siebie  
Na Cieni tysiące  
Każda myśl się kłębi  
Każdym żądzą żądze … 
Niespokojna aura otoczy miliony 
W wir szalonych pędzisz  
- nadszedł czas szalony… 
Nie ma Cię już w sobie  
Obok cieni stoisz  
Nie wiesz czy potrafisz znaleźć miejsce swoje…

    Kącik poezji

Rozpoczynamy publikację zesta-
wienia tematyki, którą zajmowali-
śmy się w 2011 roku.

Kwiecień 2011r
Robert Czapla na posła!  W No-

wogardzie nowe wybory burmi-
strza?   W każdej plotce jest podob-
no ziarno prawdy. Tym razem pocz-
ta pantoflowa doniosła do redakcji 
wiadomość, że Robert Czapla bę-
dzie startował w wyborach parla-
mentarnych. (…)

Smród Poldanoru nie zdobi. Bę-
dzie biogazownia?  Spotkanie mia-
ło charakter informacyjny. G. Bro-
dziak opowiadał o projekcie budo-
wy na terenie fermy w Miętnie  bio-
gazowni, pozytywnych aspektach 
takiej inwestycji oraz o możliwych 
korzyściach dla gminy i jej miesz-
kańców. Najważniejszą zaletą bio-
gazowni będzie jego zdaniem po-
zbycie się charakterystycznego „za-
pachu”, który jest rezultatem nawo-
żenia okolicznych pól gnojowicą z 
chlewni należących do firmy. (…)

Chcą kupić pomnik.   Do urzę-
du miasta i gminy, jako właściciela, 
zwróciła się z prośbą amerykańska 
fundacja „Love of History”, z pyta-
niem o możliwość zakupu pomni-
ka przy Placu Wolności. (…)

Podstawówki piszą sprawdzian. 
276 uczniów klas szóstych z na-
szej gminy pisze dziś kontrolny 
test.  Sprawdzian będzie trwał 60 
min. Dzieci odpowiedzą w nim na 
40 pytań z zakresu: czytania, pisa-
nia, rozumowania, korzystania z in-
formacji i wykorzystywania wiedzy 
w praktyce. (…)

Turniej tańca w Nowogardzie. 
Walc, samba, hip hop i Dance.  
1400 uczestników i 2500 widzów, 

zagraniczni goście, profesjonalni 
sędziowie i wspaniała atmosfera – 
tak w dużym skrócie można  opisać 
VIII Nowogardzkie Spotkania Ta-
neczne (…) 

Zwyciężyli Luter i Wierzbicki.  
Zbigniew Luter  z Glicka i Roman 
Wierzbicki z Żabowa, będą repre-
zentować rolników z gminy Nowo-
gard w izbach rolniczych. (…)

Walczą z norkami  Mieszkańcy 
Sąpolnicy, Ostrzycy oraz Koryto-
wa protestują przeciwko budowie 
fermy norek. Chcą nawet powołać 
specjalne stowarzyszenie. Jak mó-
wią, nie mają zamiaru żyć w smro-
dzie i sami śmierdzieć. (…)

Czy ktoś chce pogrążyć Olim-
pię?  Komisja Rewizyjna Rady 
Miejskiej zarzuca władzom klubu 
LKS Olimpia Nowogard niegospo-
darność w wydatkowaniu gmin-
nych finansów. Sprawa jest bezpre-
cedensowa. (…)

Ziemba doradza Pawlakowi.   
Kazimierz Ziemba został doradcą 
wicepremiera i ministra gospodar-
ki Waldemara Pawlaka. Nowe sta-
nowisko objął dokładnie w dniu 1 
kwietnia. (…)

Z kościoła pospadały dachów-
ki.  W piątek, w godzinach popołu-
dniowych, na skutek silnego wiatru 
z wieży kościoła spadło kilkanaście 
dachówek.  Zniszczeniu uległa tak-
że powierzchnia dachu od strony ul. 
Kościelnej.  (…) 

W bibliotece o „Solidarności”   
W poniedziałek 4 kwietnia w Bi-
bliotece Miejskiej odbyło się spo-
tkanie z posłem Longinem Komo-
łowskim. Przyczynkiem do dyskusji 
była wystawa Instytutu Pamięci Na-
rodowej - „Stan wojenny – oczami 
po latach”. (…)

Nowogard w rok po tragedii w 
Smoleńsku.   Dokładnie o godzinie 

8.41 rozległ się głos syreny (…)
Antyreligijny serial trwa... 

Krzyż burmistrza w oczy kole.  
Mieszkańcy Wojcieszyna dostali 30 
dni na zlikwidowanie kaplicy jaką 
urządzili sobie ponad 25 lat temu w 
budynku świetlicy wiejskiej. (…).  Z 
jego wnętrza mają zniknąć wszelkie 
symbole i emblematy religijne,  a 
księża mają zaprzestać odprawiania 
nabożeństw.  „Nikt nie zabroni nam 
się tutaj spotykać i modlić. Nie robi-
my nic złego” – odpowiadają obu-
rzeni sprawą mieszkańcy wsi. (…)

Artur Gałęski awansuje do War-
szawy?   Minister z Nowogardu.  
Jak dowiedzieliśmy się z kręgów 
zbliżonych do ministerstwa oświaty 
Artur Gałęski, dotychczasowy za-
chodniopomorski kurator oświaty, 
otrzymał propozycję objęcia wyso-
kiej funkcji w ministerstwie odpo-
wiadającej randzie sekretarza stanu 
(…)

Kowal zawinił, Cygana powie-
sili?  Koniec boju o kaplicę.   Kto 
w końcu wydał decyzję o likwidacji 
kaplicy w Wojcieszynie? Burmistrz 
Robert Czapla (SLD) twierdzi, że 
winny jest miejski urzędnik. Ten 
uważa jednak, że burmistrz kłamie i 
zapowiada proces sądowy. (…)

Będzie spełnione marzenie 
Iwonki.   W dniu 14.04.2011 w 
szkole podstawowej nr 1 odbyło się 
spotkanie z Anną Lang  koordyna-
torką Fundacji „Mam Marzenie”, 
która zakomunikowała, że Iwon-
ka będzie mogła zrealizować swoje 
marzenia! (…)

Closterceller za kratami.   Ze-
spół Closterceller – legenda pol-
skiego rocka gotyckiego, koncerto-
wał w dniu 16 kwietnia w Zakładzie 
Karnym w Nowogardzie. (…)

Bogdański kozłem ofiarnym 
SLD i PSL?  Winnych  za Wojcie-
szyn nadal nie ma.

Burzliwy finał miała ostatnia se-
sja Rady Miejskiej. Radni nie do-
czekali się wyjaśnień w sprawie 
próby likwidacji kaplicy w Wojcie-
szynie. Przewodniczący Rady Miej-
skiej, Antonii Bielida nie dopuścił 
do dyskusji na ten temat. (…)

 Drzewa zostały wycięte. 
27.04.2011  do redakcji rozdzwoni-
ły się telefony zaniepokojonych czy-
telników w sprawie wycinki  drzew 
przy nowo wybudowanym  budyn-
ku  przy  ul. 3 Maja  w Nowogar-
dzie. (…)

Gwiazda za 40 tys. Złotych.  Sta-
chursky, Vafamuffin i Pyskaty – to 
gwiazdy tegorocznej nowogardzkiej 
majówki. Jak budżet zadłużone-
go miasta zniesie taki ciężar finan-
sowy? O to pytali na ostatniej sesji 
radni. (…)

Burmistrz na oświacie oszczę-
dza.   Nie będzie w tym roku pie-
niędzy na remonty, zakupy ksią-
żek, pomocy dydaktycznych nawet 
na stypendia dla uczniów w trud-
nej sytuacji materialnej. To efekt 
decyzji jaką w minioną środę pod-
jęła rada miejska, obcinając pra-
wie o pół miliona złotych budżet na 
oświatę. (…)

Rozbudowa szpitala.   Podpisano 
umowę – 10 maja start!  (…)  w Ra-
tuszu Miejskim podpisano umowę 
na wykonanie inwestycji związanej 
z rozbudową nowogardzkiego szpi-
tala.(…)

Stragany postawią tylko przyja-
ciele władzy.  Potwierdziły się po-
dawane przez nas informacje - wy-
łączność na obsługę gastronomicz-
ną podczas tegorocznych majówek 
dostała firma PHU Pier Tadeusza 
Rzeteckiego, którego żona Danu-

ta Rzetecka jest czołową działacz-
ką Sojuszu Lewicy Demokratycz-
nej. Sprawą oburzeni są inni lokalni 
przedsiębiorcy. (…)

Maj 2011r
Matury 2011.  Było spokojnie ale 

trudno. W środę i czwartek, prawie 
250 uczniów z nowogardzkich szkół 
średnich,  przystąpiło do egzaminu 
maturalnego. (…)

Koalicja poprze norki, a nie lu-
dzi ze wsi  Wszystko wskazuje na 
to, że mieszkańcy Sąpolnicy oraz 
Ostrzycy będą musieli sami prze-
ciwstawiać się budowie fermy no-
rek przy trasie Nowogard – Masze-
wo. Po ostatniej sesji Rady Miejskiej 
stało się jasne, że ani władze miasta 
ani radni koalicji (SLD-PSL), nie 
przyłączą się do społecznego prote-
stu. (…)

55 Wyścig „Głosu Szczecińskie-
go” i Olimpijczyków za nami…  W 
poniedziałek 2 maja rozegrano 55 
Wyścig Głosu Szczecińskiego. Re-
aktywowany przez Rajmunda Zie-
lińskiego wyścig wpisuje się na stałe 
w kalendarz imprez  (…)

I konkurs ortograficzny w No-
wogardzie. Magdalena Gach, 
uczennica II LO w Nowogardzie zo-
stała Pierwszym Mistrzem Ortogra-
fii Ziemi Nowogardzkiej w konkur-
sie zorganizowanym przez Stowa-
rzyszenie Na Rzecz Integracji Osób 
Niepełnosprawnych „Nasze Szanse” 
w dniu 6 maja 2011. (…)

Po wyścigu Głosu i Olimpijczy-
ków .Tegoroczny Wyścig zagościł 
do Osiny. Jak już informowaliśmy 
było to bardzo udane przedsięwzię-
cie. (…)

Szef nowy, ale wraca stare?   Sze-
fem powiatowych struktur SLD zo-
stał Jerzy Jabłoński – bohater „we-
sołej wycieczki” do Brukseli z 2005 
r. (…)

W 2011 Dziennik pisał

dokończenie na str. 16
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Oldboys nie do pokonania !
Drużyna Oldboys Nowogard, występująca w rozgrywkach LZS w piłce siatkowej, wciąż nie odnotowała jeszcze porażki.

W minioną sobotę w hali SP 
4 w Nowogardzie, lider roz-
grywek podejmował drugą w 
tabeli drużynę z Sikorek. Nie-
spodzianki nie było, Oldboys 
wygrali 3-1, tym samym wciąż 
pozostają niepokonaną druży-
ną. Choć w sporcie wszystko 
się może zdarzyć, trudno jest 

wierzyć w to, że znajdzie się 
jeszcze rywal który pokona li-
dera. W pozostałych spotka-
niach równie łatwo, bo w czte-
rech setach zwyciężyli zawod-
nicy ZK z Czermnicą. Ostat-
nie spotkanie było jednocze-
śnie najbardziej zaciętym, dru-
żyny Dąbrowy i Nadleśnictwa 

zafundowały sobie 5 setowy 
mecz. Po długiej walce zawod-
nicy z Nowogardu pokonali 
Dąbrowę 3-2, jednocześnie nie 
pozwalając rywalom na zrów-
nanie się punktami w tabeli. 
Poniżej prezentujemy komplet 
wyników, tabele i zapowiedź 
kolejnych spotkań. KR

Oldboys Nowogard - Sikorki

Zawodnicy Oldboys Nowogard w meczu z Sikorkami

Wyniki 21.02.2012:    
Oldboys Nowogard – Sikorki  3-1
ZK Nowogard – Czermnica  3-1
Dąbrowa – Nadleśnictwo Nowogard 2-3
Pauzowało: Słajsino
Aktualna tabela:
Oldboys Nowogard  pkt. 24 sety: 24/4
Sikorki   pkt. 17 sety: 20/10
Czermnica   pkt. 14 sety: 17/12 
ZK Nowogard   pkt. 11 sety: 15/16
Nadleśnictwo Nowogard pkt. 8 sety: 11/17
Dąbrowa   pkt. 6 sety: 9/21
Słajsino   pkt. 1 sety: 5/21
Kolejne spotkania 28.02.2012:
ZK Nowogard – Nadleśnictwo Nowogard (15.00)
Oldboys Nowogard – Słajsino   (16.15)
Czermnica – Dąbrowa    (17.30)
Pauzuje: Sikorki

Olimpia zaczyna przygotowania
Piłkarze Olimpii Nowogard po Memoriale w Dobrej, na dobre ruszają z przygotowaniami do rundy wiosennej.

W przygotowaniach 
biorą udział wszystkie 
trzy zespoły zgłoszo-
ne do rozgrywek w 
sezonie 2011/2012. 

Seniorzy będą tre-
nować dwa razy w ty-
godniu, wykorzystu-
jąc w tym celu nowo-
gardzki Orlik, oraz 
halę w Wierzbięcinie. 
Juniorzy i trampkarze 
również dwa razy w 
tygodniu, jednak ju-

niorzy w tym celu skorzystają z hali ZSO przy ul. Bo-
haterów Warszawy, oraz Orlika. Natomiast najmłodsi 
piłkarze Olimpii będą trenować wyłącznie na hali w 
Wierzbięcinie.

Seniorzy w okresie przygotowawczym rozgrywać 
będą mecze sparingowe, od lutego do połowy marca. 

Rywale Olimpii:  
4/5.02 - Korona Stuchowo 
12.02 - Fala Międzyzdroje 
18/19.02 - OKS Goleniów
25/26.02 - Znicz Wysoka Kamieńska
3/4.03 - Sowianka Sowno 
10/11.03 - Promień Mosty 
17/18.03 - Mewa Resko

KR

Olimpia trampkarze   Górny rząd od lewej: Gracjan Razik, Brajan Dziedzic, Karol Osakiewicz, Bartłomiej Urbański, Bartło-
miej Kuleta, Jacek Szewc (trener) Jakub Ninard, Mariusz Piotrowski, Tomasz Piotrowski, Jarosław Iwan, Krystian Kostrza-
nowski, Dolny rząd: Krystian Kolibowski.
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Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

tel. 91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

GABINET KOSMETYCZNY 
„WICHEREK”

Rok założenia 1988
Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała zabiegi 
kosmetyczne, henna, depilacje, makijaże, 
mikrodermabrazja, peeling kawitacyjny, 
ultradźwięki, eksfoliacje, wypalanie, laser, 
lampy, materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

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

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

AUTO-CZĘŚCI • AUTO-NAPRAWA
Jacek Tworek

ul. Zamkowa 7, Nowogard (teren myjni samochodowej)

tel. 662 195 926, 668 477 803, 91 577 10 42

SZYBY SAMOCHODOWE

SPRZEDAŻ - MONTAŻ - NAPRAWA
do aut osobowych i ciężarowych

- wszystkie części nowe i używane

- płyny hamulcowe, chłodnicze

- oleje Castrol - wymiana gratis

- komputerowa diagnostyka silnika,

układu ABS oraz kasowanie inspekcji ZAPRASZAMY

Świadczymy
wszystkie

usługi warsztatowe

SPrZeDAm 
mIeSZkANIe 
w nowogardzie

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

tel. 603 55 55 32

reGUlArNA lINIA mI krO BU SO WA SerOCkI   Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie    6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie    8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

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

PrZeWÓZ OSÓB • m.Fedeńczak • kom. 606 148 353
Nowogard (ul.  Rzeszowskiego) - Szczecin (ul.  Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:05; 8:20; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 11:45; 11:55; 12:40; 
14:40; 14:50; 15:00; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:10
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul.  Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:30; 9:50; 10:25:11:15(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 13:15; 13:30; 13:45(F); 
14:10; 14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:00
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:50; 17:20; 18:30; 19:30
Kursują od poniedziałku do soboty;  F - kursuje od poniedziałku do piątku;  7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli

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

PrZeWÓZ OSÓB - rO mAN BIŃCZYk - linia regularna   Tel. 0607 310 591 
OD PONIeDZIAłkU DO PIąTkU:  
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SOBOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIeDZIelA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

rozkŁad jazdy bu sów
rOZkłAD JAZDY BUSÓW   Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak

Tel. 502026999, 93926925, po godz. 18:00 – 501140055
Trasa NOWOGArD – GOleNIÓW – SZCZeCIN 
Nowogard ul. reszowskiego:  5:05(A), 5:55(A), 6:10(A), 6:50(7), 7:00(A), 7:25(7), 7:50(A), 
8:00(A), 8:20(7), 8:35(A), 9:10(A,7), 10:05(A), 10:30(A,7), 11:31(A), 11:40(7), 12:15(A), 
12:23(7), 12:40(7), 13:00(A,7), 13:10(A,7), 13:25(A,7), 13:50(F), 14:05(A), 14:20(A,7), 15:41(A), 
16:00(7), 16:20(A,7), 16:30(1,3,5), 16:35(2,4,6,7) 16:50(A), 17:30(1,3,5,7), 17:35(2,4,6,S), 
17:50(A,7),18:20(A,7)
TrASA SZCZeCIN – NOWOGArD
Szczecin ul. Św. Ducha : 9:25(A), 12:20(A,7), 12:40(A), 13:35(A), 14:00(A,7,R), 14:40(1,3,5,7)  
14:45(2,4,6) 14:55(A), 15:15(2,4,6,7) 15:20(1,3,5), 16:15(A,7) 16:25(A),  18:05(A,7,R) 
19:00(1,3,5) 19:05(2,4,6)
Szczecin ul. Dworcowa : 6:20(A), 7:35(A), 8:00(F), 8:40(A,7,R), 9,00(7), 10:05(A,7),  10:50(A,7), 
11:40(A), 12:05(A), 13:00(7), 14:20(7), 17:40(A,7),  19:25(A7), 19:40(7), 20:15(A,7),
Goleniów, Dworzec PkP : 7:03(A), 8:18(A), 8:43(F), 9:23(A,7), 9:43(7,R), 10:08(A),  10:48(A,7), 
11:32(A,7), 12:23(A), 12:48(A), 13:30(A,7,R), 13:22(A),  13:42(7), 14:19(A), 14:43(A,7,R), 
15:03(7), 15:24(1,3,5,7) 15:29(2,4,6)  15:38(A) 15:58(2,4,6,7) 16:04(1,3,5) 16:58(A,7) 17:08(A), 
18:23(A,7)  18:48(A,7,R) 19:43(1,3,5), 19:48(2,4,6) 20:08(A,7) 20:23(7) 20:58(A,7)
Trasa NOWOGArD – mASZeWO – STArGArD SZCZeCIŃSkI
Nowogard ul. rzeszowskiego : 6:50(A), 8:30(A), 11:30(A), 13:50(A), 15:15(S)
Trasa STrAGArD SZCZeCIŃSkI – NOWOGArD
Stargard Szcz. Oś. Tysiąclecia : 6:20(A), 9:40(A), 12:45(A), 13:50(S), 15:05(A) 
A - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt; S – kursuje w dni nauki szkolnej; 7 – kursuje w niedziele 
nie będące świętami; F – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt; 1,3,5 – kursuje w poniedziałki, 
środy, piątki oprócz świąt; 2,4,6 – kursuje we wtorki, czwartki, soboty oprócz świąt; r – kurs do Reska   

rozkład jazdy pociągów obowiązujący od 11.12.2011 r.  
Szczecin  Główny - Nowogard: (wyjazd-przyjazd)  (06:27 - 07:28);   

(08:18 - 09:21);  (10:37 - 11:39);   (12:48 - 13:49); (14:47 - 15:47); (16:40 - 
20:46); (19:20 – 20:26).

Nowogard - Szczecin Główny: (06:37 - 07:41);  (08:05 - 09:10);  (10:24 - 
11:32);  (12:48 - 13:49);  (14:56 - 16:03);  (16:49 - 17:53); (18:49-19:56).

Nowogard - kołobrzeg: ( 07:28 - 8:55) , (09:21 - 10:40) , (11:39 - 13:05), 
(13:49 - 15:14), (15:47 - 17:07), (20:46 - 19:08), (20:21 – 21:49).    

kołobrzeg - Nowogard:  (05:11 - 06:37), (06:46 - 08:04), (09:03 - 10:24), 
(11:28 - 12:48), (13:37 - 14:56), (15:25 - 16:49), (17:25 - 18:49).

Warsztat 
samochodowy 

Mateusz Janiak. 
Wyszomierz 37. 

667 819 934

kolędy w parafii pw. św. rafała kalinowskiego:
                 Wtorek; ul. Kochanowskiego, Reymonta 
                 Środa: ul. Cmentarna, Słowackiego 
                 Czwartek ul. Magazynowa, Wartcka, Nadtorowa 
                 Piątek ul. Reja, Młynarska 
                 Sobota; Konarzewo od godz. 10.00 
Kolędę codziennie rozpoczynamy o godz. 16.00 a kończymy o godz. ok. 21.00

Pomorzanin Nowogard – masovia maszewo

Pomorzanin stawia na młodzież
Szkolenie młodzieży, to z pewnością dobry ruch, dzięki temu nowogardzka dru-
żyna z czasem stworzy zaplecze piłkarzy z prawdziwego zdarzenia. Pomorzanin 
jest w trakcie reorganizacji struktury szkoleniowej. 

Po wyborach w lipcu 2011r. 
zwiększył liczbę szkoleniow-
ców zajmujących się naj-
młodszymi grupami z 3 do 6. 
Z bramkarzami wszystkich 
roczników, dodatkowe trenin-
gi prowadzi Mateusz Krupski. 
W tym sezonie 4 zespoły mło-
dzików (dwie drużyny rocznik 
1999 i dwie rocznik 2000 do 
których dołączyli najzdolniej-
si z rocznika 2001 i 2002), wy-
stępują w lidze wojewódzkiej. 
Najstarszy rocznik 1997 i 98, 
gra jeszcze ostatni rok w regio-
nalnej lidze trampkarzy, zaj-
mują tam obecnie 3 miejsce. 
Od przyszłego sezonu wszyst-
kie zespoły będą już grać w li-
dze wojewódzkiej z takimi 
drużynami jak: Akademia Pił-
karska Pogoni Szczecin, Sa-

los Szczecin, Bałtyk Koszalin, 
Gwardia Koszalin, czy Kotwica 
Kołobrzeg, czyli z najlepszymi 
w zachodniopomorskim. Na-
leży wspomnieć, że Patryk Mi-
klas z rocznika 1999 jest w re-
prezentacji województwa.

Struktura w obecnym sezo-
nie:

rocznik 1997/1998 opiekun 
Stefan Pastusiak

rocznik 1999/2000 opiekun 
Michał Sokulski

rocznik 2001/2002 opiekun 
Paweł Sowa

rocznik 2003/2004 opiekun 
Krystian Miklas

rocznik 2005/2006 opiekun 
Łukasz Olechnowicz

bramkarzami wszystkich 
roczników opiekuje się Mate-
usz Krupski

Pomorzanin chce budo-
wać silny klub od podstaw, 
stawiając na grę rocznikami 
i dużą liczbę zajęć, bo aż 3 w 
tygodniu. Klub ogłosił nabo-
ry do najmłodszych drużyn. 
Roczniki 2005 i 2006, który-
mi będzie się opiekował Łu-
kasz Olechnowicz, oraz uzu-
pełnienie do roczników 2003 
i 2004. Dla wszystkich za-
interesowanych naborem 
uruchomiono dwa nume-
ry kontaktowe:  604184242,  
607289955.  Pomorzaninowi 
zależy również na rozwijaniu 
sekcji piłki ręcznej, pozostaje 
nam tylko wierzyć, że wszyst-
ko będzie szło w dobrym kie-
runku.

KR

Mecz odbył się w Płotach, 
gdyż znajduje się tam sztucz-
ne boisko. Murawa zatem nie 
przeszkadzała piłkarzom, co 
daje się odczuć po efektow-
nym wyniku. Kibice tego me-
czu obejrzeli dziesięć bramek, 
a mecz skończył się sprawiedli-
wym remisem. Następnym ry-
walem Pomorzanina w okre-

sie przygotowawczym, będzie 
czwarto ligowa Sarmata Do-
bra. 

Pomorzanin - Masovia 5:5 
(1:2)

Pomorzanin rozpoczął 
w następującym składzie:                                                             
Haberski - Łuczak, Bednarek, 
Dobrowolski, N.Wnuczyński - 
G.Wnuczyński, Olechnowicz, 

Młynarczyk, Langner - Galus, 
Kurek                                                                                                                                 

zmiennicy: Fijałkowski, 
Lewandowski, Wawrzyniak,  
Kram                                          

strzelcy bramek: Galus, 
Wnuczyński, Fijałkowski, Le-
wandowski, Kurek

KR

W sobotę 21.01.2012 Pomorzanin rozpo-
czął okres przygotowawczy, od sparingu z 
Masovią Maszewo, która obecnie zajmuję 
13 miejsce w klasie okręgowej.
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INFOrmATOr lOkAlNY - NOWOGArD
In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38

  - 91 392 17 39

Telefony alarmowe 

Policja  - 997, 112 

tel. miejski   - 91 57 92 311 

Straż Pożarna   - 998

Pogotowie Ratunkowe   - 999 

Pogotowie Gazowe   - 992

Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74

Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  

 - 91 392 08 79

 - 994

Dyżur nocny
Przychodnia Przyszpitalna Samodzielnego 
Publicznego Szpitala Rejonowego w 
Nowogardzie
Ul. Wojska Polskiego 7, 72-200 Nowogard
 (wejście od strony Policji)

913921800

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala   - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.   - 91 392 69 99
Medyk   - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

 - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz Pogotowie 
Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos 
 - 91 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  
 - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna 
dla Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności 
Gospodarczej  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
  - 91 392 54 64

Wydział ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118

OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

- 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 26 249

Parafie rzymskokatolickie
Parafia pw.  WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 
10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   

- 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57
Apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM   - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39

PCk  - 91 392 17 01

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium 
Zawodowe - CE Zdroje ul.  Bohaterów 
Warszawy 78,
telefon/fax.   - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium  
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych    - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   

- 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 
kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 
Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 
Taksówki   - 91 392 02 60
Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

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

NIerUCHOmOŚCI

• Sprzedam mieszkanie, ul. Poniatow-
skiego, 2 pokoje, pow. 50,49 m2, parter, 
po generalnym remoncie. CENTRUM 
OBŁSUGI NIERUCHOMOSCI, Tel. 603 
982 407

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

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

• Sprzedam dom na ul Jesionowej 3. 
604 284 597; 608 586 632

• Sprzedam działkę budowlaną uzbrojo-
ną przy ul. Kosynierów tel. 693 850 197

• Sprzedam działkę budowlaną nieuzbro-
joną przy ul. Kościuszki tel. 693 850 197

• Sprzedam spichlerz, piękny obiekt 
956 m2, tel. 693 996 009

• Działkę rolną 30 ar w Kościuszkach 
z warunkami zabudowy- sprzedam. 
Wszystkie media, woda, prąd, gaz do-
jazd drogą asfaltową. Tel. 509 878 292

• Sprzedam mieszkanie 4-pokojowe 
podwyższony standard, niski czynsz; 
Tel. 604 441 609

• Wynajmę garaż na Zamkowej. 
609 931 915

• Sprzedam garaż na ul. Zamkowej 
784 499 535

• Sprzedam garaż przy ul Zamkowej. 
693 162 756

• Sprzedam działkę budowlaną w Ko-
ściuszkach. Pow. 1200 m2 wszystkie 
media, pozwolenie na budowę, projekt 
budowlany. Cena 64 000 zł, 661 923 610

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe w 
Nowogardzie. 603 668 681

• Do wynajęcia tanie pomieszczenia na 
gabinety np. lekarskie, biura w Nowo-
gardzie (pomiędzy Kamenę a Przysta-
nią), tel. 608 047 127. 

• Poszukuję mieszkania do wynajęcia. 
502 617 486

• Zamienię mieszkanie dwupokojowe na 
trzypokojowe w starym budownictwie 
w Nowogardzie. 600 807 338

• Wynajmę mieszkanie przy ul. 700 le-
cia, dwupokojowe kuchnia, łazienka. 
Cena 1000 zł + gaz i prąd. 606 435 581; 
668 414 615.

• Poszukuję mieszkania do wynajęcia. 
510 936 951

• Sprzedam działkę z warunkami zabudo-
wy przy ul. Asnyka. 502 032 422

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe, III 
piętro, 67 m2, środkowe na ul. Zamko-
wej. Wysoki standard tel. 504 118 857

• Sprzedam lub zamienię mieszka-
nie dwupokojowe w szczecinie na 
Nowogard, Goleniów lub Stargard. 
602 405 640

• Wynajmę garaż przy ul. radosława. 
602 405 640

• Do wynajęcia mieszkanie dwupokojo-
we bezczynszowe . 91 39 23 701; 667 
131 416

• Wynajmę mieszkanie trzy lub dwu-
pokojowe przy ul Wiejskiej, mile wi-
dziana firma. 693 850 197 

• Szukam kawalerki do wynajęcia. Tel. 
509509996.

• Posiadam do wynajęcia mieszka-
nie czteropokojowe, parter. Tel. 
504 898 980

• Sprzedam mieszkanie dwupokojowe 
w Nowogardzie. 604  293  176; 91 39 
21 349

• Lokal do wynajęcia 22m2, ul. 5 Marca 
10. Tel. 509 389 657

• Sprzedam pół domu w Nowogardzie. 
513 045 346

• Sprzedam dom w okolicy Nowogardu 
( 10 km) po kapitalnym remoncie na 
działce zagospodarowanej i ogrodzo-
nej ( 1700 m2). Cena 400.000 tys. tel. 
692383706 po 18.

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe w 
Nowogardzie. 600 626 244

• Do wynajęcia mieszkanie trzypokojowe 
i czteropokojowe. 508 309 980.

• Sprzedam lub wynajmę kawalerkę, 
ul. Warszawska. 517 064 505

• Sprzedam mieszkanie dwupokojowe 
45,6 m2. I piętro 130 tys. 886 030 766

• Sprzedam kawalerkę 30 m2, ul. Wyszyń-
skiego. 723 747 757

• Sprzedam mieszkanie dwupokojowe III 
piętro 55 m2. Cena 125 tys. 668 927 296

• Do wynajęcia mieszkanie 35 m2. 
518 483 194

• Kawalerka do wynajęcia. 602 405 640

• Do wynajęcia dwa pokoje w domku 
jednorodzinnym. 693 344 807

• Wydzierżawię od stycznia 2012 r. Sto-
isko handlowe w Centrum miasta. 
534 707 326

• Wynajmę lokal mieszkalny 62 m2. Cen-
trum Nowogardu (najlepiej firmie). 
607 617 849

• Sprzedam mieszkanie trzypokojo-
we lub zamienię na dwupokojowe. 
695 573 835 po 15.00. 

• Do wynajęcia mieszkanie dwupokojo-
we. 91 39 25 147

• Posiadam kawalerkę do wynajęcia wol-
na od 1 II 2012 r. 667 994 240

• Sprzedam mieszkanie na wsi 130 m2, 
1o km od Nowogardu. 515 769 582

• Wynajmę pokój osobie niepalącej . tel. 
798382886

• Wynajmę garaż, ul. Zamkowa, tel. 
785 440 912

• Sprzedam okazyjnie w dobrej cenie ga-
raż na ul. Zamkowej. 605 856 584.

• Wynajmę lokal mieszkalny 62 m2. Cen-
trum Nowogardu. 607 617 849.

• Wynajmę pawilon Plac Wolności. 
693 946 233

• Wynajmę pomieszczenie handlo-
we 200 m z rampą i 50 m na I piętrze 
693 946 233

• Sprzedam mieszkanie na wsi 10 km od 
Nowogardu 61 m2 ze strychem do ada-
ptacji. 505 678 461

• Do wynajęcia mieszkanie trzypokojowe 
i czteropokojowe. 508 309 980!

• Do wynajęcia mieszkanie 35 m2. 
518 483 194

• Poszukuję stancji (pokoju) do wynaję-
cia. 724 562 437

• Wynajmę mieszkanie trzypokojowe o 
pow. 62,4 m2 II piętro ul. Światowida 
Nowogard. 509 142 650

• Kawalerka do wynajęcia 722 300 700.

• Zamienię mieszkanie trzypokojowe 
58m2 na większe lub 1/2 domu z wła-
snym wejściem. Tel. 668 441 696

• Wynajmę mieszkanie dwupokojowe w 
centrum Nowogardu. 785 337 330

• Wynajmę mieszkanie trzypokojowe 
w Nowogardzie 76 m2, 601  448  218; 
783 484 829

• Sprzedam umeblowaną kawalerkę w 
przystępnej cenie w Centrum miasta. 
91 39 21 809

• Mieszkanie w domku czterorodzinnym, 
bezczynszowe + garaż, pom. Gospodar-
cze i ogródek. Sprzedam. 507 522 139

• Sprzedam kawalerkę przy ul. Poniatow-
skiego tel. 695 903 269

• Sprzedam garaż przy ul. Poniatowskie-
go 24. 602 521 671

• Sprzedam kawalerkę 38 m2. Bezczyn-
szowa, własnościowa. 660 987 036

• Okazyjnie sprzedam dom, cena obni-
żona, w Nowogardzie, działka 714 m2. 
662 678 895

• Wynajmę pokój osobie niepalącej. 
798 382 886\

• Sprzedam działkę budowlaną nieuzbro-
joną przy ul. Asnyka o pow. 827 m2. 
605 441 509

• Sprzedam kawalerkę z pełnym wyposa-
żeniem w Centrum miasta. 604 177 265

• Sprzedam lub zamienię za dopłatą 
mieszkanie trzypokojowe + garaż ze 
strychem + trzy murowane pomiesz-
czenia w ogrodzie. Zamiana na kawa-
lerkę w bloku w Centrum ( I piętro lub 
parter). Tel. 724 451 734

• Sprzedam mieszkanie dwupokojowe 
na ul. Kowalskiej 46 m2. I piętro 135 tys. 
501 307 666

• Ostrzyca k/Nowogardu ziemię rolną 
koło domu 2 ha lub 6 ha pod zabudowę 
od 2,5 zł/m2. 660 206 833

• Sprzedam 1/2 domu w Nowogardzie, 
pom. gospodarcze, garaż, działka ogro-
dowa, tel. 663038340, cena do uzgod-
nienia.

• Sprzedam murowany pojedynczy i po-
dwójny garaż na ul. Zamkowej. 604 977 
144

• Sprzedam lub wydzierżawię sklep 
przy Bankowej 3e. 669 910 736

• Sprzedam atrakcyjną działkę bu-
dowlaną 10 ar z warunkami zabudo-
wy na Monte Cassino. 695  264  580; 
605 856 611

• Poszukuję mieszkania do wynajęcia do 
1200 zł z opłatami. 724 077 106

mOTOrYZACJA

• Opony letnie Bacum Brilants 185/60/
R14. Cena 50zł/szt. 602 795 077 

• Sprzedam Citroen Xantia 96/97; 1.8 16V. 
Stan bardzo dobry, świeże OC i prze-
gląd. Cena : 3500. 883 705 569 

• Sprzedam Opony Continental Conti 3 
185 65 R15, 4 szt letnie, cena 450zł,tel. 
605 522 340.

• Sprzedam Opony letnie Viking Norway 



24-26.01.2012 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

15

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

oGŁo szE NIa drob NE

kierownika apteki 
w Nowogardzie 

pilnie zatrudnię
tel. 783 744 001

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

Znakowanie mikrocząsteczkowe 
Autodot Ocis

Serwis i ozonowanie klimatyzacji

NOWOGARD • Pocztowa 3

AUTOZABEZPIECZENIA

785 900 520

Pro Tech II 205 55 R 16, 4 sztuki, 
cena 650 zł, tel. 605 522 340.

• SPrZeDAm OPel VeCTrA C kOm-
BI, SreBrNY meT., rOk PrOD 
08/2006, PrZeB 152000 km, 1.9 
DIeSel 150 km, SerWISOWANY 
W ASO OPel (FAkTUrY), OSTAT-
NI SerWIS 20 WrZeSIeŃ 2011, 
NOWe OPONY leTNIe CONTI-
NeNTAl, klImATrONIk DWU-
STreFOWY, ZADBANY, CeNA DO 
UZGODNIeNIA, Tel. 605 522 340.

• Sprzedam cztery roczne opony 185 
65R15, zimowe Goodyear Ultragrip 
7t, stan idealny, cena 800 zł lub z 
felgami do Nissana Almery; 15” sta-
lowe cena felgi 450 zł. Cena opon 
z felgami 1200 zł. Tel. 605 522 340

• Sprzedam opony zimowe z felgami 
155/13. 607 310 591

• Sprzedam 4 roczne Opony zimowe 
Goodyear Ultra Grip 7+, 185/65/
R15, mało używane - cena 790 zł, 
sprzedam felgi stalowe   4 szt. do 
Nissana Almery z 2001 roku, cena 
490 zł, tel. 605 522 340.

• Sprzedam oryginalne opony do 
Volvo Miechelline altin, 205/55 
R16, z felgami aluminiowymi. 
602 474 266

• Sprzedam przyczepę Neptun rok 
prod. 2002 ładowność 460 kg wy-
miary 100/140/30. Zarejestrowa-
na, ubezpieczona, cena 1450 zł do 
uzgodnienia. 692 117 524

•  Sprzedam Renault Laguna II 1,9 
DCI 2001r. tel. 889483698

• Sprzedam Daewoo Tico rok prod. 
1997 cena 2200 do uzgodnienia. 
660 543 782

• Sprzedam Busa T4 2,4 diesel. 1992 
r. 603 839 782

• Sprzedam Opel Vectra B rok prod. 
1999, 1.6 16V benzyna, cena 7500 
do negocjacji. 606 664 974

• Sprzedam Opel Astra 1,7 DTI rok 
prod. 2000 cena 10 600 do uzgod-
nienia. 501 236 221

• Sprzedam samochód marki VW 
Golf V, rok prod. 2007, poj. 1.9 TDI, 
srebrny metalik. Cena do uzgod-
nienia.  508 290 657

• Sprzedam samochód marki Peuge-
ot Partner rok prod. 2005, poj. 1,6 
diesel, srebrny metalik. Stan ideal-
ny. 508 290 657

• Sprzedam daewoo Tico rok prod. 
1992, cena 1000 zł. 791 180 655

rOlNICTWO

• Sprzedam Kombajn do ziemnia-
ków „ANNA” Rok.Pr.1990.Stan 
bdb Tel. 692  421 192 lub +49 
15222976483.

• Mam do sprzedania silnik zabur-
towy Johnson-4,5 KM do remon-
tu oraz kombajn do ziemniaków 
ANNA. tel. 692 421 192

• Kupię rozrzutnik oborniku jedno-
osiowy. 91 39 23 492

• Sprzedam siewnik do nawozu Ama-
zonka i opryskiwacz. 667 952 806

• Sprzedam trailler, bryczkę i kucyki. 
607 739 866

• Sprzedam kultywator z wałkiem 
szerokość 2,70, pług trzyskibowy i 
wialnię do zboża. 668 316 103

• Sprzedam Ursus C385 rok prod. 
1983, zarejestrowany, ubezpieczo-
ny, cena 16  500 do uzgodnienia. 
501 236 221

• Sprzedam osiem warchlaków, 
dwie krowy cielne, byczki, jałówki i 
owce. 888 757 586 

• Sprzedam konia, bryczkę stylową, 
siodło i uprząż. 508 290 657

• Sprzedam 8 ha gruntów rolnych 
w m. Bagna, Cena 16 tys/ha. Tel. 
606 830 893

USłUGI

• kompleksowe remonty miesz-
kań, montaż i naprawa pieców 
CO. 72 48 14 797

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

• Dywanopranie, 604 373 143.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 604 
373 143.

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

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

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

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

• Cyklinowanie. 692 478 465

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

• AWArIe. Naprawy pieców Va-
iliant, tanie części. 691 686 772

• Agencja reklamowa Vizart: ba-
nery, szyldy, wydruki wielkofor-
matowe, reklama na pojazdach, 
pieczątki, wizytówki, plakaty, ulot-
ki, inne. Nowogard, ul. 700lecia 15, 
605 522 340

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

• Montaż ogrodzeń betonowych, 
farmerskich i innych; 695 085 470; 
91 39 72 575

• Transport- przeprowadzki. Szybko i 
tanio. 696 138 406

• usługi elektryczne CO, dachy, tanio 
szybko solidnie. Do 30% taniej. Tel 
506 323 560

• Usługi tokarskie. Sąpolnica 22. 
693 613 396 

• Remonty mieszkań, łazienek. 
600 121 043

• Przewozy przeprowadzki Nowo-
gard i okolice. 784 499 535

• Usługi ogólnobudowlane, regipsy, 
szpachlowanie, malowanie, pane-
le. 789 146 025

• Usługi ogólnobudowlane. 
510 335 162

• kredyty dla firm bez zaświad-
czeń z ZUS i Urzędu Skarbowego. 
601 627 044

• Pożyczka bez BIk, 3000 na 3 mie-
siące, bankowo. 601 627 044

• Korepetycje  j. niemiecki, przygoto-
wanie do matury. 607 617 844

• Oprawianie prac (największy 
wybór okładek), bindowanie, 
ksero kolor A4-A3, laminowa-
nie A4-A3, VIZArT Studio re-
klamy, Nowogard, ul. 700 lecia 
15 (nad apteką Jantar), tel. 605 
522 340.

• Dachy remonty mieszkań. 
794 115 153

• Język niemiecki tel. 607 545 991

• Remont na każdą kieszeń 609 
715 839

• Remont? wykończenia wnętrz? 
My wiemy jak! Kompleksowo! za-
dzwoń! REMOVER. 501 714 275 
24h/dobę!

• Wykonam usługowe, glazura, 
podłogi, malowanie i inne prace 
budowlane. 662 678 895

• Malowanie obrazów Bożena Ku-
biak, do obejrzenia w Cafe Piwnica. 
91 39 26 124

• Stylizacja paznokci, żel, żel hy-
brydowy (nowość) cena 35 zł. 
503 083 440

• Tipsy żelowe za 40 zł. 665 209 476

• Usługi informatyczne naprawa 
komputerów, instalacja oprogra-
mowania, odzyskiwanie danych, 
dojazd do klienta. 508 245 385

• DUr - DACH pokrycia i remonty 
dachów. 691 621 141

• Dachy. 785 562 104

• DUR-BUD - usługi ogólnobudowla-
ne. 723 295 632

• Domowe torty na zamówienie. 
513 719 102

• Usługi ogólnobudowlane i elek-
tryczne. 516 033 882

• Profesjonalna opieka nad dziećmi 
”Maluszkowo” ogłasza nabór dzieci 
w wieku od 6 m-cy do 3 lat. Liczba 
miejsc ograniczona. Tel. 534 015 943. 


• Izolacje balkonów, tarasów, wy-
kończenia, remonty łazienek tel. 
607 347 421

• J, niemiecki tel. 607545 991

• korepetycje matematyka. 
513 164 201 po 16.00.

• Usługi transportowe i budowla-
ne, przeprowadzki, 1 zł/km (kra-
jowe i zagraniczne). 785 931 513; 
91 39 11 153

• Angielski. korepetycje. 
697 583 403

• Wykonam szpachlowanie, malo-
wanie. 665 335 371

PrACA

• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, 
urlopowe- Niemcy, Holandia, An-
glia, Irlandia, Dania, Belgia, Austria, 
Włochy, Norwegia. 713  852  018; 
601 759 797

• Podejmę pracę w charakterze 
sprzedawcy, długoletnie do-
świadczenie, obsługa LOTTO. Tel 
660 392 851

• Studio Reklamy Vizart w Nowogar-
dzie przyjmie 1 os. Na praktyki, tel. 
605 522 340

• Szukam pracy jako operator 
sztaplarki i magazynier- pomoc-
nik. 796 101 301

• Zatrudnię w sklepie spożywczym 
rencistkę lub emerytkę. Praca dwu-
zmianowa. 602 474 266

• Praca w sklepie meblowym w 
charakterze sprzedawcy – dorad-
cy klienta. mile widziane panie o 
zainteresowaniach związanych z 
urządzaniem i dekoracją wnętrz 
oraz z doświadczeniem w han-
dlu. Jeśli jesteś osobą sumien-
ną, pracowitą, dyspozycyjną to 
praca właśnie jest dla Ciebie! CV 
proszę składać: kwadrat meble, 
ul. Armii krajowej 49, 72-200 No-
wogard

• Zatrudnię konsultantów Oriflame, 
bezpłatne wpisowe, prezenty na 
500 zł, 604189118

• Zatrudnię  opiekunkę  do dziecka. 
Tel 660673592

• Podejmę pracę jako Stróż nocny 
lub dozorca. 721 922 930

• kierowca kat. B,C (e w trakcie) 
lat 27 poszukuje pracy lub przy-
uczenia wszystkie badania i kur-
sy, j. angielski komunikatywny. 
Tel. 512 766 603

• Zaopiekuję się dzieckiem. 785 630 
287

INNe

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

• Sprzedam nowy telefon komórko-
wy HTC Desire Z (nieużywany), w 
sieci ERA, cena 1350 zł, do uzgod-
nienia, Tel. 605 522 340.

• Sprzedam Aparat Fotograficz-
ny Fuji Film S Fine Pix 6500, 
cena do uzgodnienia  750 zł, Tel. 
605 522 340.

• Sprzedam telefon komórkowy 
Sony Ericcson ELM, nowy nieuży-
wany w sieci ERA, cena 330 zł, tel. 
605 522 340

• Sprzedam komputer: procesor 
AMD Athlon XP 1243 MHz, płyta 
główna Gigabyte GA-7N400E, Pa-
mięć 512MB, karta video NIVIDA 
GeForce4MX AGP8X 128MB, dysk 
twardy 80GB, Napęd dysków: 
HL-DT-ST DVD-ROM GDR8162B 
16X/48XDVD-ROM i MSI CD-
RW CR52 52X/32X/52X CD-RW, 
MONITOR SAMSUNG Sync Ma-
ster 763MB, cena 590 zł, tel. 605 
522 340.

• Sprzedam drewno opałowe. 
600 335 184

• Sprzedam stolik pod telewizor. 
Stan bardzo dobry. 783 484 836

• Drewno opałowe tanio sprze-

dam. 660 135 921

• Sprzedam drewno opałowe i roz-
pałkowe pocięte w klocki lub w 
całości. 514 740 538

• Sprzedam wózek do drewna z 
HDSem. 723 885 515

• Sprzedam szczenięta razy wyżeł. 
91 39 26 478; 500 667 196

• Oddam w dobre ręce 2 suczki 
(szczeniaki odchowane) rasy mie-
szanej z wilczurem. 508 290 657

• Sprzedam łaty impregnowa-
ne nowe tanio ok. 400m. tel. 
602 474 266

• Oflisy tartaczne na opał sprze-
dam w całości lub pocięte w 
bloczki, tel. 514 740 538

• Oddam szczeniaki rasy wilczur 
mieszany, w dobre ręce, tel 
607 545 533

• Odpady tartaczne, oflisy pocię-
te, drewno opałowe + transport. 
509 930 161

• Sprzedam klatki metalowe dla 
królików, Nowogard, Boh. War-
szawy 21. 91 39 20 307

• Sprzedam przyczepę D47 wy-
wrotkę sadzarkę do ziemnia-
ków, kombajn do zbioru ziem-
niaków oraz silnik do łodzi. Tel. 
692 421 192.

• Przyjmę gruz. 662 608 830

• Sprzedam owczarki niemieckie. 
91 39 10 656

• YORKI SZCZENIACZKI SPRZE-
DAM PO MAŁYCH RODZICACH 
CENA 650 ZŁ TEL. 513-157-299

• Śliczne szczęnięta po bardzo 
sympatycznej suni do pilnowa-
nia obejścia oddam dobrym lu-
dziom. 91 39 79 313 

• Budę dla psa/kota sprzedam. 
889 133 882

• Sprzedam s Szlifierkę do suchych 
tynków, Gips (re gips) z uniwer-
salnym odkurzaczem S 47 firmy 
FLEX. Wszystko w komplecie 
wraz z pokrowcem i papierami, 
mało używana. 665 355 371

• zlifierkę do suchych tynków, Gips 
(re gips) z uniwersalnym odku-
rzaczem S 47 firmy FLEX. Wszyst-
ko w komplecie wraz z pokrow-
cem i papierami, mało używana. 
665 355 371

• Drzewo opałowe, kominkowe. 
506 284 017

• Sprzedam 100 l. emaliowany boj-
ler na wodę, CO i używany klima-
tyzator. 605 468 190

• Owczarki niemieckie pieski i 
suczki po rodzicach z rodowo-
dem. Tel. 91 39 21 828

• Sprzedam akwarium. 600  262 
231
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HIT
CENOWY 1499,-

reklAmA

Oświadczenie.  Jako przedsta-
wiciele Wiejskich Klubów Sporto-
wych, jesteśmy zbulwersowani za-
chowaniem burmistrza Roberta 
Czapli dotyczącym podziału pu-
blicznych pieniędzy na realizację 
zadań w zakresie krzewienia kultu-
ry fizycznej i sportu na terenie gmi-
ny Nowogard. (…)

Ks. Grzegorz Zaklika, Kartki 
z dziennika proboszcza, Szczecin 
2011.  Ksiądz Grzegorz Zaklika ni-
gdy nie był człowiekiem pierwsze-
go planu. Nigdy nie eksponował ani 
swej osoby ani sprawowanych funk-
cji. Ale dla tych, którzy go znali naj-
ważniejsze było że był. Dostępny 
dla każdego i o każdej porze (…)

Zatrzymany ścigany.  Policjanci 
z  Nowogardu zatrzymali Krzyszto-
fa P. poszukiwanego wieloma lista-
mi gończymi i europejskim naka-
zem aresztowania – (…)

Norki  - inwestycja, której lu-
dzie nie chcą.   „Nie chcemy pana 
tutaj!”- to najczęściej wykrzykiwa-
ne zdanie w kierunku Grzegorza 
Mieleńczuka, planującego budowę 
fermy norek na trasie Nowogard-
Maszewo, podczas zebrania, któ-
re odbyło się w ostatni czwartek w 
Ostrzycy.  Po trzech godzinach dys-
kusji nie doszło do żadnego kon-
sensusu. (…)

Gardno remontuje i ociepla. Po-
prawią tą szkaradę.   Zmienia się 
wizerunek Spółdzielni Mieszkanio-
wej Gardno. Od roku realizowany 
jest program termoizolacji. W prze-
ciągu 7  lat docieplonych i odno-
wionych zostanie 50 bloków. Koszt 
inwestycji obliczony jest na 17 mln 
złotych.  (…)

Zapomnimy o byłej gazowni.  
Oczyszczanie dna jeziora. Rozpo-
częło się usuwanie pozostałości po 
nowogardzkiej gazowni. Przez dłu-
gie lata spoczywają w ziemi w rejo-
nie byłej gazowni (teren przy obec-
nej ul. Bankowej) szkodliwe dla 
środowiska związki jakie towarzy-
szą przeróbce węgla na gaz. I spo-
czywały by chyba nadal (ziemia do-
brze kryje ludzkie fuszerki) gdyby 
nie „przeciek” do jeziora. Wielko-
polska Spółka Gazownicza musia-
ła przełknąć tę żabę i przystąpiła 
do działania, kosztownego trzeba 
przyznać.  (…)

Czy Nowogard pokocha grę w 
snookera?  W ubiegły czwartek, 12 
maja br.,  w NDK dokonano oficjal-
nego otwarcia sali do snookera - pi-
saliśmy o tym w ubiegłym wydaniu.  
Czy snooker okaże się również po-
pularny jak inne formy twórcze w 
NDK? Na razie chętnych jest kilka-
naście osób. (…)

Z ostatniej chwili.   Zredukował 
czy się pozbył?  Marek Antczak, 
wieloletni zastępca kierownika wy-
działu architektury, budownictwa 
i planowania przestrzennego w 
Urzędzie Miejskiej w Nowogardzie 
otrzymał wypowiedzenie z pracy z 
rąk burmistrza Roberta Czapli. (…)

Walne Zgromadzenie Cechu w 
Nowogardzie.  Rzemieślnicy na-
dzieją gospodarki. W dniu 21 maja 
w restauracji Barnim odbyło się 
Walne Zgromadzenie Członków 
Cechu Rzemieślników i Przedsię-
biorców w Nowogardzie, podsumo-

wujące rok 2010. (…)
Mistrz ortografii w SP nr 2.   W 

dniu 19 maja br.,  w Szkole Podsta-
wowej nr 2 w Nowogardzie odbył 
się konkurs „Mistrz ortografii”, któ-
rego laureatem został uczeń SP-1 - 
Radosław Kędzierski, uczeń klasy 
IIIc (…)

Etaty zbędne, czy nie zbęd-
ne. Konkurs na „rzecznika” UM?  
Burmistrz Robert Czapla ogłosił 
konkurs na stanowisko referenta w 
wydziale Kancelarii w Biurze Infor-
matyki i Informacji. (…)

PSL: Jesteśmy za, a nawet prze-
ciw.  Rada Miejska w Nowogar-
dzie negatywnie ustosunkowała się 
do komercjalizacji szpitala w Go-
leniowie i stworzenia na jego bazie 
spółki prawa handlowego ze 100% 
udziałem powiatu. (…)

Co wykazał audyt?  Zakończył 
się audyt w klubie piłkarskim Olim-
pia Nowogard. Burmistrz Robert 
Czapla na środowej sesji Rady Mia-
sta nabrał jednak wody w usta i nie 
chciał zdradzić czy w klubie doszło 
do finansowych przekrętów.  (…)

Bezpieczna, czysta i bezpłatna.  
Plaża przed sezonem.  Po rozwią-
zaniu umowy z dzierżawcą za plażę 
odpowiada miasto.  (…)

Nowe boisko w Osinie.  W 
czwartek, 26 maja br.,  przy Zespole 
Szkół Publicznych w Osinie odbyło 
się uroczyste otwarcie „wielofunk-
cyjnego boiska sportowego”.(…) 

Pikieta na Placu Wolności.  
Członkowie koła Prawa i Sprawie-
dliwości w Nowogardzie dziękują 
wszystkim mieszkańcom miasta i 
gminy Nowogard za udział w spo-
tkaniu, które odbyło się 28 maja, ok. 
godz. 15 na Placu Wolności z Parla-
mentarzystami naszego ugrupowa-
nia.  (…)

„Ni mnie Ziębi ni Czapli”.  Na-
wiązując do artykułów odnośnie 
Funduszu Sołeckiego chciałbym za-
uważyć, że wszyscy tylko uprawia-
ją „pyskówkę’ na łamach dziennika, 
przerzucają winę jedni na drugich. 
A w konsekwencji to wszystko nic 
nie daje bo Funduszu i tak nie bę-
dzie.(…)

Kolejne nowe sołectwo. Łę-
gno odłączyło się do Błotna. Rad-
ni przychyli się do wniosku miesz-
kańców o wyodrębnieniu sołectwa 
wsi Łęgno, która dotychczas wcho-
dziła w skład sołectwa Błotno.  To 
już trzecie, nowe sołectwo w gminie 
Nowogard utworzone w tym roku. 
(…)

Oskar Bonda na podium eli-
minacji do Mistrzostw Europy! 
W dniach 28 i 29 maja na torze w 
Kruszwicy rozegrano Centralne 
Regaty Otwarcia Sezonu Juniorów. 
(…) Tym bardziej cieszy więc fakt, 
że w  silnie obsadzonej kategorii  
„czwórka bez sternika” bardzo do-
brze zaprezentowała się osada AZS 
Szczecin z Oskarem Bonda i zajęła 
trzecie miejsce  przegrywając jedy-
nie z osadami Wrocławia i Bydgosz-
czy. (…)

Czerwiec 2011r
III Edycja konkursu organi-

zowanego przez Policję z okazji 
Dnia Dziecka.  Fotel Komendan-
ta oddany!  Klaudia Pasik uczenni-
ca klasy V z Orzechowa pod Nowo-
gardem wygrała III Edycję Konkur-

su Plastycznego pt.»Razem prze-
ciwko uzależnieniom, agresji i prze-
stępczości internetowej ”i tym sa-
mym zdobyła główną nagrodę: Ob-
jęła Fotel Komendanta Policji Ko-
misariatu w Nowogardzie. (…)

Remontują kaplicę  Trwa remont 
kaplicy na cmentarzu, który wymu-
sił na gminie Sanepid. Pracę mają 
się zakończyć w najbliższy ponie-
działek. (…)

Dotacja pod  znakiem zapyta-
nia. Czy mury się doczekają re-
montu?  Wciąż nie ma decyzji o 
przyznaniu dotacji na remont miej-
skich murów. Częściowo zawalony 
zabytek straszy od kilku miesięcy.  
Z nieoficjalnych informacji wyni-
ka jednak, że gmina dostanie mniej 
pieniędzy niż zakładano w styczniu. 
(…) 

Ścieżka rowerowa do...wiaduk-
tu. Najpierw nie pomyśleli, a te-
raz zbierają podpisy    Zakończy-
ła się budowa ścieżki rowerowej w 
kierunku Olchowa. Nie wszystkim 
jednak podoba się nowa inwestycja, 
a właściwie fakt ,że ścieżka kończy 
się wyraźnie przed Olchowem. (…)

Zaremba w Nowogardzie . W 
środę, 8 czerwca, Nowogard odwie-
dzi pochodzący stąd, Matusz Za-
remba – piłkarz reprezentacji Pol-
ski szczypiornistów, zawodnik Vive 
Targi Kielce. (…)

Marny festiwal . Krótko, bez 
gwiazd i filmów w plenerze. Nie 
będzie wielkich gwiazd kina ani 
projekcji filmów w plenerze. Redak-
cja DN dotarła do roboczego pro-
gramu tegorocznej edycji festiwalu 
„Lato z Muzami”.  (…)

Ładna plaża i jezioro czy kosz-
towne bajoro?  Na kilkanaście dni 
przed rozpoczęciem sezonu kąpie-
lowego, na razie zmienił się tylko 
zarządca plaży. Wszystko wskazuje 
na to, że oprócz kilku dziur załata-
nych w molo,  plaża nie będzie tu-
rystycznym Eldorado. Kondycja ką-
pieliska jest raczej fatalna. (…)

Pomorzanin ciągle w grze. W 
zaległym meczu 21. kolejki V ligi 
Pomorzanin Nowogard pokonał na 
własnym boisku Polonię Płoty 3:1.  
(…)

800 tancerzy na scenie NDK! 
Wojewódzkie Konfrontacje Zespo-
łów Tanecznych. (…)

 W dniu 10.06.2011r. odwiedzi 
nasz dom kultury 50 zespołów ta-
necznych z całego województwa za-
chodniopomorskiego (…)

Będą dyrektorskie zmiany? W 
miniony poniedziałek ogłoszono 
konkursy na stanowisko dyrekto-
rów trzech nowogardzkich placó-
wek oświatowych. Chodzi o Ze-
spół Szkół Ogólnokształcących za-
rządzany dziś przez Leszka Becelę, 
Szkołę Podstawową Nr 3 kierowa-
na przez Piotra Kazubę, oraz Przed-
szkole Publiczne nr 1, którego obo-
wiązki dyrektora pełni obecnie Jo-
lanta Bielska. (…)

Bonda płynie coraz szybciej.  
Wioślarska osada, w której skład 
wchodzi nowogardzianin Oskar 
Bonda wywalczyła na Akademic-
kich Mistrzostwach Polski aż dwa 
medale. (…)

Spadek jest już pewny. W mi-
nioną sobotę Pomorzanin Nowo-
gard przegrał na wyjeździe z Or-

łem Trzcińsko-Zdrój 1:3. Porażka 
ta definitywnie przekreśliła szan-
se naszych piłkarzy na utrzymanie 
w tej klasie rozgrywkowej, przyszły 
sezon Pomorzanin spędzi w lidze 
okręgowej. (…)

Pożar w Radłowie… W nocy z 
piątku na sobotę w podnowogardz-
kiej miejscowości Radłowo, pod 
nieobecność właściciela, wybuchł 
pożar w domu znajdującym się na 
terenie jednej z posesji. (…)

Ewangeliczny siew w Nowogar-
dzie. Na pustyni wyrośnie ziarno? 
Od 6 lipca nastąpi ewangelizacyjna 
inwazja młodzieży na Nowogard. 
Do miasta zjedzie Pustynia Miast. 
(…)

Zielone święto, w czerwone pa-
ski. W niedzielę, w Nowogardzie 
odbyły się Wojewódzkie Obcho-
dy Święta Ludowego PSL. Uroczy-
stości rozpoczęły się od mszy św. w 
kościele WNMP celebrowanej ks. 
infułat dr Edmund Cybulski. Do 
ludowego tańca PSL zaprosił także 
o dziwo, działaczy SLD, z władzami 
regionu na czele. (…)

Po 65 latach. Sybiracy znowu 
na szczecińskim dworcu. W tym 
roku mija 65 lat, odkąd na Pomo-
rze Zachodnie przyjechały pierw-
sze transporty wiozące Sybiraków, 
Kresowiaków i łagierników. (…)

Wmurowali kamień węgiel-
ny. Rusza rozbudowa szpitala. W 
dniu wczorajszym odbyło się uro-
czyste przekazanie placu budowy 
dla inwestycji pod nazwą „rozbu-
dowa Samodzielnego Szpitala Rejo-
nowego w Nowogardzie”. Wmuro-
wano także symbolicznie akt erek-
cyjny. (…)

Krzywania bloguje o ścieżce i nie 
tylko. Powodem dzisiejszego wpi-
su jest atak radnego Laskowskie-
go na redaktora Dziennika Nowo-
gardzkiego.W bezpardonowy spo-
sób atakuje on Marcina Simińskie-
go tylko za to, że ośmielił się przed-
stawić swoje zdanie na temat ścież-
ki rowerowej do Olchowa. (…)

Likwidują PCK w Nowogar-
dzie. Delegatura Polskiego Czer-
wonego Krzyża w Nowogardzie zo-
stała zlikwidowana – dowiedziała 
się redakcja DN.  (…)

Peron będzie jak nowy. Trwa 
modernizacja linii kolejowej z Go-
leniowa do Kołobrzegu. W jej ra-
mach zmieni się również dworzec 
w Nowogardzie. (…)

Instruktorka NDK walczy o 
utrzymanie pracy. Mistrz chce 
zwolnić swojego ucznia. (…, w Są-
dzie Pracy w Goleniowie odbyła się 

W 2011 Dziennik pisał
dokończenie ze str. 11

pierwsza rozprawa z powództwa 
Katarzyny Jarmużek – młodszego 
instruktora ds. wokalno - artystycz-
nych w Nowogardzkim Domu Kul-
tury, przeciw dyrektorowi tejże in-
stytucji. Instruktorka odwołuje się 
od wypowiedzenia z pracy, które 
otrzymała kilka tygodni temu. (…)

 Miało być bezpłatnie, a nie jest 
. Ile kosztuje nas praca osadzo-
nych?  Aby więźniowie mogli wy-
konywać pracę, w Zarządzie Bu-
dynków Komunalnych zatrudnio-
no   dwóch koordynatorów. (…)

Bareja by się uśmiał...  Najpierw 
wręczono klucze, a później wyłą-
czono lampy. Egipskie ciemności, 
pół metrowe chwasty zamiast traw-
nika  i teren jak po wojnie – w ta-
kim  otoczeniu muszą mieszkać  lu-
dzie w  nie dawno oddanych loka-
lach komunalnych przy ul. Cmen-
tarnej 15b. (…)

„Odmłodziło się”.   Zmiany per-
sonalne w redakcji DN.  Informu-
jemy, że po 10 latach pracy szeregi 
naszej redakcji opuścił Lesław Ma-
rek. Nasz kolega z dniem 15 czerw-
ca podjął pracę w Urzędzie Miej-
skim w Nowogardzie  (…)

Nowogard stolicą motocrossu. 
W minioną niedzielę,  w Nowogar-
dzie na torze „smoczak” obyły się 
III Mistrzostwa Polski Strefy Za-
chodniej w Motocrossie.(…)

Trzy krótkie dni w lipcu – festi-
wal „Lato z Muzami” 2011.   Fe-
stiwal wielki, czy mały?   Festi-
wal „Lato z Muzami” – do tej pory 
najbardziej oczekiwany w Nowo-
gardzie  - został solidnie okrojony, 
zwłaszcza, jeśli chodzi o czas jego 
trwania. Możemy zapomnieć o ty-
godniu rozrywki. W tym roku będą 
to tylko (a może aż) trzy dni. (…)

Festyn w Żabowie… W niedziel-
ne popołudnie w Żabowie odbyła 
się II edycja Dnia Żabowa. Festyn 
obfitował w moc atrakcji  (…)

Komunikacja miejska  A JED-
NAK PO STAREMU   

URZąD MIEJSKI ORAZ PKS 
GRYFICE WYCOFALI SIĘ Z PO-
MYSŁU PRZEDŁUŻENIA LINII 
KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W 
NOWOGARDZIE.  POWODEM 
TAKIEJ DECYZJI BYŁO PONOć 
ZBYT MAŁE ZAINTERESOWA-
NIE ZE STRONY PASAŻERóW. 
(…)

Nasza dziennikarka ze Złotym 
Piórem. Konkurs literacki Gło-
su Szczecińskiego wygrała miesz-
kanka Nowogardu – Anna Lisow-
ska. Uczennica nowogardzkiego II 
LO, tegoroczna maturzystka wy-
startowała w tym konkursie już po 
raz szósty.(…)

Mr.
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GAZETA LOKALNA  NOWOGARD • OSINA

Apteka 
Majowa 

ul. 3 Maja 47
TEL. 91 307  07 08

Otwarte
Poniedziałek - Piątek 8-19  

Sobota 8-15

Sprawdź naszą ofertę:
• Kredyt gotówkowy
• Kredyt konsolidacyjny
• Kredyt samochodowy
• Kredyt hipoteczny
• Spłata rat LUKAS Banku za 0 zł
• Dogodne warunki 
  dla emerytrów i rencistów

Nowogard, ul. 700 Lecia 21
czynne: pon-pt 9.00-17.00

CENTRUM KREDYTOWE

Prywatny Gabinet 
Stomatologiczny

Oferuje kompleksowe
lecznie stomatologiczne

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

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

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

Zapraszamy!
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R E K L A M A
e-mail: reklama@domjudy.pl

TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07

• Przejazdy zagraniczne
• Linie autobusowe i busy
• Bilety lotnicze i promowe
• Berlin, lotniska

EVATRANS
Agencja

Kraje Nadbałtyckie z Helsinkami

i Sankt Petersburgiem 2.06 - 11.06.2012

T R A V E L
Agencja Turystyki i Podróży

PRZEJAZDY zagraniczne

NOWOGARD • ul. Boh. Warszawy 78a/2
Tel. 91 392 17 39 • kom. 605 856 556

WYCIECZKI - WCZASY

Turcja, Tunezja, Egipt, Chorwacja

www.travel-nowogard.pl

EGIPT - JORDANIA - IZRAEL

FATIMA
GRECJA, CHORWACJA

25.04 - 9.05.2012
28.04 - 14.05.2012

od 28.04 do września

Czytaj s. 2

Czytaj s. 3

Bezpłatne Liceum
Ogólnokształcące dla Dorosłych

ogłasza nabór
Informacje i zapisy

ul. Zielona 11, tel. 91 392 66 91
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EUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA
DOROSŁYCH

Rozpoczęcie roku szkolnego w sobotę 11 lutego godz. 8.00

Zapewniamy BEZPŁATNĄ NAUKĘ przez cały okres kształcenia

www.zielona.mojaszkola.net

W NOWOGARDZ IE

O P T Y K

BADANIE OSTROŚCI 
WZROKU

(bezpłatne przy zakupie okularów)

REALIZACJA 
RECEPT NFZ

ATRAKCYJNE 
RABATY

Nowogard
ul. Kościuszki 1

tel. 91 392 18 11

w nowo powstającym budynku mieszkalnym
na os. Gry�tów w Nowogardzie

Kontakt:  Przedsiębiorstwo Inżynieryjno Budowlane „PRO-BUD” s.c., 
72-200 Nowogard, ul. 3 Maja 14, tel. 91 39 25 552, 783 570 056 

www.probud-nowogard.pl

SPRZEDAŻ MIESZKAŃ

SZKOŁA JAZDY „DRAGON”

Zapisy tel. 723 583 311

• kurs kat. B - 1199 zł
• kat. A - 1020 zł
• jedna godz. 40 zł
• 1 godz. gratis za każdą osobę 
   przyprowadzoną na kurs
• uczniowie i studenci 50 zł TANIEJ

Ostatni kurs

w starej cenie

cena 1199 zł

HURTPOL SP. Z O.O.  
SPÓŁKA KOMANDYTOWA

w Nowogardzie
zatrudni do działu 

zakupów 
na stanowisko:

Asystentka Zarządu
• Wymagane:
•	 Wykształcenie	wyższe	ekonomiczne
•	 Prawo	jazdy	kat.	B
•	 J.	angielski	komunikatywny 
•	 Bardzo	dobrą	znajomość	pakietu	MS	

Office	(Word,	Excel,	PowerPoint)
•	 Doskonały	zmysł	organizacyjny
•	 Wysoką	kulturę	osobistą 
•	 Łatwość	nawiązywaniu	kontaktów
•	 Umiejętność	pracy	zespołowej
•	 Duża	inicjatywa	i	samodzielność
•	 Terminowość,	dokładność,	staranność
Oferty kadry@hurtpol.pl

Tel. 915792918

Kancelaria  
Prawna

nawet trudne sprawy

601 949 077

„Niektórzy mówią, że powinnam oddać syna do DPS-u.   
Znaleźć pracę. Normalnie żyć – ja nie potrafię tak zrobić”

Nie wierzyli, że będzie czytał...

Karteczkowy system komunikacji, wymyślony przez panią Halinę – mamę chorego Tomka. Dzięki niemu lekarze uwierzyli, że chłopca boli od 
kilku lat głowa. 

Jak się żyje 
w Osinie?

Czy koalicji 
SLD-PSL  
grozi 
rozpad?

Czytaj s. 4
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Foto tydzień

NOWO OTWARTY
SKLEP Z ODZIEŻĄ 
UŻYWANĄ „NELL” 

ul. 3 MAJA 55 
vis’a’vis OKRĄGLAK 

otwarty w godz. od 10-17, 
a w soboty godz. 10- 14

W każdą sobotę nowy towar
Zapraszamy

Ferie	zimowe	dobiegają	końca.	Oprócz	Biblioteki	 i	NDK,	or-
ganizacją	 czasu	 wolnego	 dla	 dzieci	 i	 młodzieży	 zajęły	 się	 rów-
nież	miejscowe	szkoły	podstawowe.	Na	zdjęciu	wyjazd	dzieci	w	
dniu	24.01.		z	SP	nr	3	do	Tropical	Islands pod	Berlinem.	Ucznio-
wie			uczestniczyli	w	jednio	dniowej	wycieczce,	w	której		brało	
udział	43	uczniów	i	6	opiekunów.	Podczas	pobytu	na	tropikalnej	
wyspie,	dzieci	wspaniale	się		bawiły	na		basenach	w	scenerii	dzi-
kiej	laguny.	

Nasza sonda tym razem  w Osinie 

Jak się żyje w Osinie?
Nieduża gmina wiejska , wiele  ich w  każdym zakątku  Polski , każda z nich ma własny nie-

podważalny urok. Tutaj człowiek żyje bardziej w „komitywie”  ze środowiskiem lokalnym, 
gdzie rytm życia wyznaczają często mieszkańcy i informacje, które są przekazywane od czło-
wieka do człowieka,  np. przy sklepie spożywczym. Gmina Osina położona jest w środkowej 
części powiatu goleniowskiego. Co się w niej dzieje i jakie są jej potrzeby, spytaliśmy miesz-
kańców, którzy byli nieco zdziwieni naszą obecnością (dotychczas	nie	przeprowadzaliśmy	tutaj	
sondy) i zarazem zadowoleni, że mają możliwość wypowiedzenia się na łamach DN 

Marta Jaskulska -	Żyje mi się w naszej miejscowości i gminie dobrze, po-
nieważ jest spokojnie,  ludzie są właściwie spokojni, kulturalni i nie ma tego 
pędu czy nawet strachu o własne  bezpieczeństwo jak w Nowogardzie. Wie-
czorami można tutaj wyjść i mieć pewność, że nic  się raczej złego nie wyda-
rzy. Jak pan widzi sprzedaję w sklepie, co oznacza, że widzę jak schodzi towar 
oraz  jak kupują ludzie, a kupują różnie i za gotówkę jak również  na „kre-
chę”. Co do naszych władz, to wójta za bardzo nie znam, ale sołtysa już tak i 
mogę powiedzieć, że stara się dobrze pracować. Co do zmian, to chciałabym, 
by zmienił swoje postępowanie  nasz ksiądz, ponieważ zwyczajnie utrudnia 

nam życie. Przykładem jest moje dziecko, które nie zostało dopuszczone do I Komunii św., bo mój 
brat nosił na głowie dredy.

Pani Anna - Żyje mi się tutaj dobrze, a mieszkam w Osinie od 30 lat. 
Wiem, że zmienił się wójt i sołtys, którzy starają się dobrze wypełniać swoje 
obowiązki. Co do potrzeb, to zdecydowanie brakuje tutaj przedszkola i świe-
tlicy dla starszych dzieci. Mieszka tu dużo matek z małymi dziećmi, które 
często zastanawiają się, co mają zrobić ze swoimi pociechami na wypadek 
powrotu do pracy, po przebytym np. urlopie. Sama ten kłopot swego czasu 
przeżyłam, gdy miałam jeszcze małe dzieci i chciałam pójść do pracy. 

Kamil Kaniowski	- Strasznie mi się tu żyje panie!. Gdybym tak miał jakieś 
pieniądze, to kupiłbym dom pod lasem, by odejść od tego „bagna”, bo ludzi 
oczerniają i patrzą co kto ma. Niedawno kupiłem telefon komórkowy i mu-
siałem go sprzedać, bo wszyscy myśleli, że go ukradłem. Z domu rzadko wy-
chodzę, bo nie ma tu co robić. Od 5 lat siedzę w domu i nie mam pracy. Soł-
tysa oceniam dobrze. Ale chciałabym panie, by wreszcie była tu jakaś praca 
dla nas i dla mnie, bo dziś nawet nie mam 10 zł na papierosy. A wójt niech 
się weźmie za robotę, bo jak na razie to się nie nadaje!. Byłem u niego kiedyś 
i powiedział mi panie, że dla mnie pracy nie ma i nie będzie...Więc, po co mi 
taki wójt. Źle mi się tu panie żyje. 

Lucyna Baranowska - Żyje tu się w zasadzie tak, jak wszędzie. Ale ta na-
sza gmina odnoszę wrażenie, że jest trochę opuszczona i lekko zaniedbana. 
Bo nie ma tu gdzie np. wyjść, a dzieci chodzą często samowolnie po ulicy, bo 
nie maja zorganizowanych zajęć. Chciałabym, by wójt i radni jakoś zmienili 
to życie w Osinie na lepsze, bo każdy tutaj jest zamknięty we własnym kącie i 
nie chce się z niego ruszać, albo też nie może. Chciałabym, by znalazł sie ktoś, 
kto zorganizowałby tym ludziom jakieś zajęcie, bo jest tutaj ogromny zastój. 

Pan Bogdan	- Żyje mi się tutaj bardzo dobrze. Mamy prąd, wodę, telefony, 
a nawet aptekę. A co bym zmienił? Zasugerowałbym władzom, by pomyślały 
o organizacji przedszkola i domu kultury, bo nic tutaj takiego nie ma. Przy-
dałaby się również komunikacja miejska do Nowogardu. A moje życzenia na 
Nowy Rok, to być zdrowym. 

Wysłuchał: Jarek Bzowy 

Rozpoczęły	się		prace	pod	budowę		parkingu		przy	ul.	5	Mar-
ca.	Zaczęto	od	przesadzenia	drzew	i		wstępnego	przygotowania	
gruntu	pod	budowę.	Na	zdjęciu	pracownicy		wykopujący	drze-
wa.	

Łagodna	zima	pozwala	kontynuować	wiele	prac	budowlanych.	
Na	zdjęciach	ekipa	wykonuje	naprawę	dachu	na	bloku	należą-
cym	do	Spółdzielni	Gardno,	 	usytuowanym	przy	ulicy	Żerom-
skiego.
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OPAŁ
węgiel, koks, miał, 

drewno – kominkowe,
 podpałka, brykiet – węglowy, 

torfowy, drzewny
(towar luzem i workowany)

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

sprzedaż	ratalna

PPUH „EDBA” 
Nowogard • ul. Nadtorowa 12

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

FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

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

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

602 450 881

EntEr  II 
laptop

 sErwIs - komIs
naprawiamy, 
sprzedajemy,

kupujemy laptopy
na ul. Wyszyńskiego 7/3

budynek Straży Pożarnej

tEl. 795 648 748

Oferujemy:
-	remonty
-	docieplenia
-	układanie	pokryć	dachowych	z:	
			papy,	dachówki	i	blachodachówki
-	roboty	blacharskie
-	roboty	ziemne
-	izolacje	fundamentów
-	roboty	murarskie
-	wylewanie	posadzek
				i	wiele	innych…
tel. 601 864 739 / 91 39 22 831

Sesji nie będzie, ale dieta tak

Radni na przymusowym urlopie
Nowogardzcy radni zostali wysłani na dwumiesięczny urlop. Przymusowe ferie sprezentował 
im Przewodniczący  Rady Miejskiej Antoni Bielida, który nie zwołał w tym miesiącu sesji. 

Zwyczajem	jest,	że	sesje	Rady	
Miejskiej	 zwoływane	 są	 w	
pod	 koniec	 każdego	 miesiąca.	
Ostatnie	posiedzenie	odbyło	się	
28	grudnia	ubiegłego	roku.	Ko-
lejne	 ma	 być	 zwołane	 dopiero	
pod	koniec	lutego.	Dlaczego?	

Nie było stosownych mate-
riałów do pracy. Dla dwóch 
uchwał, które mogą być zała-
twione w lutym, nie było sen-
su zwoływać sesji	 –	 tłumaczy	
swoją	 decyzję	 Przewodniczą-
cy	RM.	

Faktem	 nie	 zwołania	 stycz-
niowego	 posiedzenia	 RM	 za-
wiedziony	jest	Michał	Wiatr	ze	
Wspólnego	Nowogardu.	-	Zło-
żyliśmy w Urzędzie dwa projek-
ty uchwał. Jeden dotyczył obni-
żenia diet radym, drugi zmniej-
szenia pensji burmistrza No-
wogardu. Poza tym liczyłem 
na to, że w styczniu burmistrz 
podsumuje przebieg konsultacji 
w sprawie dotacji na dofinan-
sowanie klubów dziecięcych	 –	
mówi	radny.	

Jak	widać	radni	mieliby	nad	
czym	debatować.		Mimo	to,	zo-
stali	wysłani	na	niespodziewa-
ny	urlop.	Tyle,	że	płatny.	Diety	
w	pełnej	wysokości	są	bowiem	
wypłacane	niezależnie	od	tego,	
czy	odbywają	się	sesje.	Przypo-
mnijmy,	 że	 radni	 otrzymują	 z	
tego	tytułu	700	zł	na	rękę	mie-
sięcznie.	

Pozostaje	 tylko	 wierzyć,	 że	
w	tym	czasie	wypełniają	swoje	
obowiązki	w	terenie...

MS

...tak się trudno rozstać

Zamieszanie z wiceburmistrzem Nowogardu

Złożył rezygnację, ale się rozmyślił...
Jak już wielokrotnie informowaliśmy, dotychczasowy wiceburmistrz miasta Damian Simiński desygnowany na tę  funkcję przez no-
wogardzki  PSL, złożył rezygnację z dniem 01.02.2012. Powstały wakat, który zgodnie z umową koalicyjną, powinien być uzupełniony 
przez inną osobę wysuniętą przez PSL,  wzbudził jednak swoiste trzęsienie ziemi. Odchodzący wiceburmistrz zapewne w trosce o dobro 
miasta i partii nagle... rozmyślił się i postanowił zostać na stanowisku. 

Przedtem	 jednak	 okazało	 się		
się,	że	PSL	i		SLD	nie	mogą	dojść	
do	 porozumienia	 co	 do	 	 kandy-
data.	Formalnie	bowiem	wniosek	
o	 powołanie	 zastępcy,	 musi	 zło-
żyć	 urzędujący	 burmistrz.	 Sytu-
acja	 była	 	 na	 tyle	 napięta,	 że	 do-
chodziły	do	nas	 	od	początku	ty-
godnia	 informacje	 o	 możliwo-
ści	nawet	rozpadu	koalicji.	 	Kan-
dydatem		PSL,	który	stronnictwo	
przedstawiło	w	ubiegły	wtorek	na	
stanowisko	 wiceburmistrza,	 	 był	
Kazimierz	 Ziemba	 –	 były	 wielo-
letni	 burmistrz	 Nowogardu.	 Jed-
nak	zdecydowanie	sprzeciwiał		się	
tej	kandydaturze	SLD	i	burmistrz	
Robert	Czapla.

„Młody” się boi – mówił		Dzien-
nikowi	pragnący	zachować	anoni-
mowość	 działacz	 SLD	 - i trudno 
mu się dziwić, Ziemba to bowiem 
wytrawny gracz polityczny.

W	czwartek	o	godz.	18.00	odby-

ło	się	zebranie	władz	PSL,	podczas	
którego	 radzono	 nad	 zaistniałym	
patem.	Pytani	przez	nas	 ludowcy	
twierdzili,	 że	 zarząd	 jest	 zdeter-
minowany	 w	 forsowaniu	 kandy-
datury	 Ziemby,	 	 ale	 jednocześnie	
przyznawali,	że	część	radnych	PSL	
skłonna	 byłaby	 ustąpić	 w	 obawie	
przed	 rozpadem	 koalicji.	 Trzeba		
tutaj	przypomnieć,	że	wielu	z	tych	
radnych	 ma	 bardzo	 „konkretny”		
interes	 	 w	 trwaniu	 dotychczaso-
wego	 układu.	 Tajemnicą	 poliszy-
nela	bowiem	jest	fakt	zatrudniania	
w	instytucjach	podległych	wprost	
burmistrzowi,	bądź	pośrednio	za-
leżnych	od	szefów	z	SLD,	zarówno	
samych	radnych,	 jak	 i	osób	z	 ich	
rodzin.	 	 	 Wielokrotnie	 pisaliśmy	
o	 trudno	 wytłumaczalnych	 poli-
tycznie		zachowaniach	wielu		rad-
nych	tej	partii,	w	związku	z	głoso-
waniami	w	Radzie	Miasta.		Lojal-
ność	 wobec	 politycznego	 dyspo-

nenta	synekur	,	czyli	SLD,	wydaje	
się	zbyt	często	brała	górę	nad	ko-
niecznością	 reprezentowania	 ra-
cjonalnego	interesu	elektoratu	lu-
dowców.	 Wydawałoby	 się	 	 zatem	
,	że	„strach”	Czapli	 	przed	Ziem-
bą	 i	 jednocześnie	 obawa	 niektó-
rych	 radnych	 PSL,	 	 będzie	 głów-
nym	kryterium	rozstrzygnięć	per-
sonalnych	 w	 obsadzie	 tej	 istotnej	
dla	 interesu	 społeczności	 Gmi-
ny	 funkcji.	 	 Mało	 prawdopodob-
ne	było	,że		zwyciężą	inne	poważ-
ne	 argumenty,	 a	 zwłaszcza	 ten	 o	
kompetencji	 	osoby	w	kontekście	
publicznego	zadania	i	obowiązku?		
Nikt jednak nie spodziewał się 
takiego zwrotu w sytuacji,  jaki 
powstał podczas czwartkowe-
go zarządy PSL.	 Jeszcze	 w	 środę	
spekulowano	 nawet	 o	 możliwych	
wariantach	nowego	układu	w	Ra-
dzie.	Przypomnijmy,	że	w	Radzie	
Miasta	skład	liczbowy	i	personal-

ny	poszczególnych	klubów	umoż-
liwia	 	 powstanie	 również	 innych		
układów	większościowych,	aniżeli	
PSL	–SLD.	Najwięcej	radnych	ma	
PSL-7.	 SLD	 posiada	 6	 radnych,	
a	 Wspólny	 Nowogard	 -5.	 Trój-
ka	 	 radnych:	 Marek	 Krzywania,		
Marcin	 Nieradka	 	 i	 Cezary	 Mar-
cinkowski,	 to	 radni	 niezależni.		
Jak	 z	 powyższego	 wynika,	 układ	
PSL-Wspólny	 Nowogard-	 nieza-
leżni,	 	byłby	najbardziej	 	 stabilny	
i	 największy.	 	 SLD	 –	 jak	 nas	 in-
formowali	 	niektórzy	jego	działa-
cze	–	nie	wykluczało	w	przypadku	
braku	porozumienia	z	ludowcami	
–	wyciągnięcia	z	ich	szeregu	poje-
dynczych	radnych	 i	uzupełnienia	
do	 większości	 osobami	 z	 innych	
klubów.	  Spekulację i możliwe 
rozstrzygnięcia przerwał jednak 
sam  Simiński, który  na czwart-
kowym spotkaniu  po prostu wy-
cofał swoją rezygnację! 	 Zapew-
ne		chce	nadal	poświęcać	się	pra-
cy	 na	 rzecz	 dobra	 mieszkańców		
jako		wiceburmistrz.	Na	nasze	py-

tania	zadane	w	czwartek	zaraz	po	
obradach	 PSL,	 	 co	 spowodowało	
zmianę	jego	stanowiska,		wicebur-
mistrz		nie	chciał	komentować	za-
istniałej	sytuacji.	Zaprosił	nas	jed-
nocześnie	 na	 konferencję	 praso-
wą	w	najbliższy	wtorek	gdzie	-	jak	
twierdzi	-	ustosunkuje	się	do	tego	
co	uczynił	i	być	może	odsłoni	ku-
lisy	dramatycznej	decyzji.		Telefon	
prezesa	nowogardzkiego	PSL	nie-
stety	 milczał,	 nie	 udało	 się	 nam	
więc	do	dzisiejszego	wydania	DN,	
zdobyć	jego	komentarza	.		Jednym	
z	 poważnie	 zawiedzionych	 	 w		
tej	 sytuacji,	 może	 być	 	 planowa-
ny	 nowy	 pracodawca	 Simińskie-
go,	 	 czyli	 prezes	 nowogardzkiego	
PUWiS,	 	gdzie	Simiński	miał	zo-
stać	 członkiem	 zarządu	 i	 ważną	
osobą	dla	przyszłości	spółki	.	Oby	
tylko	 ten	 zawód	 nie	 wpłynął	 ne-
gatywnie	 na	 dynamizm	 tej	 firmy	
i	 jakość	 	 świadczonych	 przez	 nią	
usług,	 bo	 Nowogard	 może	 spać	
spokojnie	–	Simiński	zostaje!	

MS
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Pani	 Halina	 Sokołowska	 z	
Nowogardu	urodziła	Tomka	w	
wieku	32	 lat.	 Już	w	czasie	cią-
ży	 dowiedziała	 się,	 że	 dziecko	
będzie	 poważnie	 uszkodzone.	
Nikt	 jednak	 nie	 zrobił	 kom-
pleksowych	 badań,	 by	 stwier-
dzić,	 jak	 poważne	 to	 będą	
uszkodzenia.		Wspólnie	z	mę-
żem	 zdecydowali	 się,	 że	 jed-
nak	 urodzi.	 Od	 tego	 momen-
tu	 jej	życie	przewróciło	się	do	
góry	 nogami.	 Nie	 żałuje	 jed-
nak	 ani	 jednego	 dnia	 spędzo-
nego	 z	 chorym	 synem,	 mimo	
tego,	 jak	 sama	 przyznaje,	 że	
zabrakło	czasu	na	 typowe,	 ro-
dzinne	życie.	

Nie wystarczało mi na wszyst-
ko czasu. Nie mogłam poświę-
cić tyle uwagi moim dwóm sy-
nom i mężowi. Zdrowe dzie-
ci zorientowały się w sytuacji i 
nawet nie oczekiwały ode mnie 
tego czasu, którym w normal-
nej sytuacji, bym dla nich dys-
ponowała	–	mówi	pani	Halina.	

Los,	 mimo	 choroby	 Tomka,	
nie	 oszczędzał	 rodziny	 Soko-
łowskich.	

Mężowi skradziono samo-
chód, który kupiliśmy na kre-
dyt. Później, mąż stracił pracę. 
Wcześniej, najstarszy syn stracił 
wzrok w jednym oku, wskutek 
wypadku	 –	 mówi	 Matka	 cho-
rego	chłopca.	

Życie	 rodzinne	 legło	 w	 gru-
zach.	 W	 końcu	 mąż	 odszedł	
od	 pani	 Haliny.	 Ona	 nie	 chce	
go	jednak	osądzać,	chociaż	ma	
żal,	 że	 została	 ze	 wszystkim	
sama.	

Nie mogę go potępiać za to.  
Przykre jest tylko to, co mo-
gło nas ominąć przez te lata	 –	
mówi	dziś,	pogodzona	ze	swo-
ją	sytuacją.	

Przez 10 lat nie chcieli zba-
dać głowy...

Historia	ta,	choć	sama	w	so-
bie	 jest	smutna,	 to	 jednak	po-
kazuje,	 że	 dojrzałość	 oceny	
sytuacji	 i	 zachowanie	 dziec-
ka	wzbudziło	w	całej	 rodzinie	
wolę	 walki	 i	 ogromną	 deter-
minację.	 Lekarze	 na	 począt-
ku	nie	chcieli	nawet		zdiagno-
zować	i	podjąć	się	rehabilitacji	
Tomka.		Po	10	latach	udało	się	
wykonać	badanie	głowy,	o	któ-
re	 przez	 lata	 zabiegała	 mama	
chłopca.		I	choć	lekarze	od	po-

czątku	wmawiali	pani	Halinie,	
że	 	 leczenie	 syna	 nie	 wpłynie	
na	 poprawę	 jego	 zdrowia,	 nie	
zaakceptowała	takiej	diagnozy.	
Udowodniła,	 że	 Tomek	 może	
się	rozwijać,	czego	lekarze	dłu-
go	nie	chcieli	zauważyć.	

Syn cierpi od kilku lat na bóle 
głowy. Jest jednak niemalże głu-

chy i nie widzi. Lekarze pytali 
mnie więc, skąd wiem, że cier-
pi 	–	wspomina	Mama	Tomka.		

Zdając	 sobie	 sprawę	 z	 tego,	
że	 lekarze	 traktują	 jej	 sygnały,	
jako	 subiektywną	 ocenę	 wy-
nikającą	 z	 zaborczej	 miłości	
o	 chorego	 syna,	 postanowiła	
udowodnić,	 że	 Tomek	 cierpi	 i	
umie	o	tym	sam	zakomuniko-
wać.	

Syn nie potrafi sam poznawać 
świata. Jego mózg nie pozwala 
mu zaplanować i wykonywać 
samodzielne działania. Musia-
łam mu w tym pomóc –	mówi	
pani	Halina.	

Matka	 chłopca	 wymyśliła	
cały	system	komunikacji	z	sy-
nem.	 Pisała	 mu	 na	 kartkach	
krótkie	 hasła	 oraz	 odpowie-
dzi.	 Walczyła	 z	 jego	 lękami.	
Jak	mówi,	chciała	w	ten	sposób	
nauczyć	 go,	 że	 żyje	 w	 otocze-
niu	ludzi	i	przyrody.	

	 - Poprzez mój system ko-
munikacji mogę się z nim dzi-
siaj w jakimś stopniu porozu-
mieć. Dzięki temu wiem, kiedy 
boli go głowa, albo dlaczego jest 
smutny.  Uczę go również tego, 
że ja także mam swoje potrze-
by. Dzięki temu możemy razem 
przeżyć –	mówi.	

Pani	 Halina	 dokumentu-
je	cały	przebieg	terapii	i	pracy	
ze	swoim	synem.	Nagrywa	fil-
my.	Robi	prezentację.	 Jej	dom	
od	 paru	 lat	 wygląda	 jak	 gabi-
net	badawczy.		W		pokoju	stoi	
komputer,	a	przy	nim	dziesiąt-
ki	płyt	Cd,	na	których	znajdu-
je	 się	 cała	 historia	 ich	 wspól-
nego	 życia	 i	 zmagania	 się	 z	
chorobą.	 Zdjęcia	 ze	 spacerów,	
pierwszych	 efektów	 pracy	 z	
dzieckiem,	 filmy	 z	 zajęć	 tera-
peutycznych.	Swoim	doświad-
czeniem	dzieli	się	z	lekarzami,	
którzy	 przez	 dłuższy	 czas	 nie	
wierzyli,	że	Tomek	może	robić	
jakieś	postępy.	

Dzisiaj	jest	już	trochę	lepiej.	
Swoimi działaniami udowod-

niłam, że Tomek może w ja-
kimś stopniu  analizować swo-
je  uczucia i poznać otoczenie. 
Mieć świadomość tego, co się 
wokół niego dzieje.  Wystar-

czy tylko go poznać i  mu o tym 
opowiedzieć z bliska.  Lekarze 
uznali po części mój wysiłek, 
chociaż długo to trwało.  W za-
leceniach skierowania na zaję-
cia terapeutyczne wpisano, że 
opiekunowie mają prowadzić 
zajęcia z uwzględnieniem mo-
ich doświadczeń i przy moim 
udziale –	mówi	Pani	Halina.	

Spacery
Pani	 Halina	 nie	 wyobraża-

ła	sobie,	żeby	jej	syn	całe	dnie	
spędzał	 w	 domu.	 Jak	 mówi,	
sama	 by	 tego	 nie	 wytrzymała.	
Szybko	odkryła,	 że	 jednym	ze	
sposobów	 terapii	 i	 oswajania	
Tomka	z	otoczeniem	są	space-
ry.	

-	Ludzie może się dziwią, po 
co ja to robię. Przecież taki spa-
cer jest uciążliwy. To pozwala 
mi jednak „wtapiać” się w po-
trzeby syna. Tym samym oswa-
jam się z jego życiem, potrzeba-
mi i emocjami. Takie wyjścia, 
pomagają również mi samej.  
Spacer to często jedyna chwi-
la, którą mam tylko dla siebie. 
Moment, w którym mogę po-
rozmawiać ze znajomymi spo-
tkanymi na ulicy, pozałatwiać 
swoje sprawy, a przede wszyst-
kim dotlenić się – mówi	mama	
chorego	Tomka.

Spacer	ma	także	inne	zalety.	
Na	 dworze	 Tomek	 ma	 szansę	
oderwać	się	od	nawyków,	któ-
rych	nabiera	w	domu,	jak	cho-
ciażby	 częstego	 zaspakajania	
głodu.	 Przestaje	 koncertować	
uwagę	tylko	na	sobie.	Uczy	się	
tym	samym,	że	jego	mama	ma	
również	swoje	potrzeby.	

Spacer daje mi możliwość za-
akceptowania trudnych sytu-
acji, z którymi przychodzi mi 
się zmierzać praktycznie co-
dziennie. I odwrotnie, chciała-
bym, żeby Tomek  zrozumiał w 
ten sposób również  moje emo-
cje –	mówi	mama	chłopca.	

Życie codzienne...
	Życie	z	synem,	który	mimo	

wieloletniego	 wysiłku	 jego	
matki	 jest	nieprzewidywalny	-		
to	czasem	katorga.	

Zdarza się, że on się na coś 
uprze. Kiedyś 30 razy musia-
łam go kąpać. Byłam wykoń-
czona –	 wspomina	 pani	 Hali-
na.	

Tomek,	w	większości	nie	ro-
zumie,	że	jego	mama	ma	swo-
je	 potrzeby.	 Jest	 dla	 niego	 jak	
przewodnik.	 	Bywa,	że	śpi	za-
ledwie	 kilka	 godzin	 dziennie.	
Bardzo	 często	 cierpi	 na	 silne	
bóle	 głowy	 i	 pleców.	 Stwier-
dzono	u	niego	torbiel	przykrę-
gosłupowy,	który	spowodował	
obrzęk	tych	okolic.	

Syn ma poważne uszkodze-
nia mózgu, które postępuje. To 
powoduje częste napady pa-
daczkowe w różnej postaci. Ma 
niewykształcony błędnik w za-
niku i nieodwracalne uszkodze-
nia jamy ustnej. Z przyczyn mi 
do dzisiaj nie znanych, uszko-
dzono mu struny głosowe	 –	
wymienia	 schorzenia	 swojego	
syna	pani	Halina.	

Lista	upośledzeń	jest	jednak	
dłuższa.	 Chłopiec	 jest	 nadpo-
budliwy	i	ma	mimowolne	od-
ruchy,	nad	którymi	nie	potrafi	
zapanować.	 Często	 popada	 w	
bezdechy.	Mało	tego,	musi	być	
na	 specjalnej	 diecie	 bezglute-
nowej,	bez	mlecznej	 i	bez	cu-
krowej.	Nie	potrafi	sam	gryźć	
pokarmów,	 ale	 	 zmiksowane	
potrawy	 zjada	 samodzielnie.	
Sam	nie	 jest	w	stanie	również	
załatwić	swoich	potrzeb	fizjo-
logicznych.	 Nosi	 pampersy.	
Trudno	 to	 wszystko	 ogarnąć	
żyjąc	za	tysiąc	złoty	miesięcz-
nie.	Co	prawd,	Tomek	od	roku	
ma	 przyznaną	 rentę	 z	 ZUS	 w	
wysokości	540	zł,	a	jego	mama	
dostaje	zasiłek	z	Opieki	520	zł,	
ale	pieniędzy		nawet	na	drob-
ne	przyjemności-	brakuje.	Do	
tego	 alimenty	 od	 pewnego	
czasu	 nie	 wpływają	 na	 kon-
to	 samotnej	 matki.	 Były	 mąż	
pani	 Haliny	 ponownie	 stra-
cił	pracę	-	Czasem jestem tym 
po prostu zmęczona. Niektórzy 
mówią, że powinnam oddać 
syna do DPS-u. Znaleźć pra-
cę. Normalnie żyć – nie potra-
fię tak zrobić. Poza tym, pra-
cuję cały czas, opiekując się sy-
nem i mam kontakt z ludźmi. 
Szkoda tylko, że takim osobom 
jak ja, które zajmują się opie-
ką nad niezdolnym do samo-
dzielnej egzystencji, płaci się 
tak niewiele. To w mojej ocenie 
hańba, która sprawia, że czuje-
my się bezwartościowi  –	mówi	
p.	Halina.

„Niektórzy mówią, że powinnam oddać syna do DPS-u.  Znaleźć pracę. Normalnie żyć – ja nie potrafię tak zrobić”

Nie wierzyli, że będzie czytał...
Tomek ma 19 lat. Urodził się z wielonarządowymi uszkodzeniami. Prawie nie słyszy. Widzi ledwo na jedno oko. Jest autystyczny.  Lekarze nie dawali mu więk-

szej szansy na normalne funkcjonowanie. Od początku nie wierzyła w to jego mama, która udowodniła, że jej syn nie jest skazany tylko na wegetację. To nie 
było jednak proste. 

Na zdjęciu Pani Halina wraz z synem i przyjacielem domu Marzeną 
Horniak, którą Tomek szczególnie sobie upodobał. 
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Najważniejsza jest diagno-
za...

Pani	 Halina	 ma	 jeden	 cel.	
Chce,	żeby	ktoś	zdiagnozował	
kompleksowo	 jej	 syna.	 By	 w	
ten	sposób	ocenić	co	jest	wyj-
ściem-	 leczenie,	 czy	 szukanie	
leków	 na	 złagodzenie	 obja-
wów,	 które	 są	 trudne	 do	 wy-
trzymania	przez	chłopca,	jak	i	
jego	 matkę.	 	 Lekarze	 z	 który-
mi	do	tej	pory	współpracowa-
ła,	nie	podjęli	się	tego.	

Często mówi mi się tylko, że 
tak będzie i nie mam co liczyć 
na poprawę, a tylko na pogor-
szenie jego stanu. Proponuje mi 
się zakup sprzętu i urządzeń, 
które uśmierzy ból. Ja jednak 
wolę wiedzieć, jakie jest jego 
źródło i chciałabym zminima-
lizować przyczynę tych dolegli-
wości, bo tylko tak mogę pomóc 
Tomkowi i sobie samej	–	mówi	
zdeterminowana.	

Pani	Halina	nie	wierzy	już	w	
to,	że	ktoś	podejmie	się	lecze-
nia	 Tomka	 w	 Polsce.	 Wie,	 że	
taka	szansa	byłaby	za	granicą.	
Słyszała	o	tego	typu	klinikach	
w	Niemczech.	Na	to	potrzeba	
jednak	pieniędzy.	

Dzięki pracy z dzieckiem, 
mimo wszystko Tomek wie-
le osiągnął. Jednak stan zdro-
wia nie pozwala mu korzystać 
ze wszystkich wypracowanych 
osiągnięć. Nie chcę więc, by to 
wszystko poszło na marne–	
obawia	się.	

Rodzina	 Sokołowskich	 ko-
rzysta	z	pomocy	Fundacji	Pol-
sat.	 Dzięki	 udziałowi	 w	 pro-
gramie	 telewizyjnym,	 pozo-
stało	trochę		pieniędzy	na	za-
kupy	w	aptece.	Środki	się	jed-
nak	 kończą.	 Tomek	 od	 roku	
jest	 także	 pod	 opieką	 funda-
cji	„Zdążyć	z	Pomocą”,	za	po-
średnictwem	której	pani	Hali-
na	zwróciła	się	do	ludzi	dobrej	
woli	 o	 przekazanie	 1%	 z	 po-
datku.	 Dzięki	 temu	 chce	 do-
trzeć	do	lekarzy,	którzy	zechcą	
pomóc	 synowi,	 wykonać	 od-
powiednie	 badania	 i	 ewentu-
alnie	podjąć	się	jego	leczenia.	
Fundusze	 są	 potrzebne	 także	
na	rehabilitację,	która	pozwoli	
zmniejszyć	 cierpienia	 chłop-
ca.	

Jeżeli	 Państwo	 zechcieliby	
wesprzeć	 Tomka	 w	 chorobie	
i	jego	mamę	w	walce	o	lepsze	
życie	 dla	 syna,	 to	 wystarczy	
w	 zeznaniu	 rocznym	 wpisać:	
Fundacja Dzieciom „Zdążyć 
z Pomocą” - KRS 000 00 37 
904, wpisując	w	pozycję	„inne	
informacje,	w	tym	ułatwiające	
kontakt	z	podatnikiem” - „na 
leczenie i rehabilitację Tom-
ka Sokołowskiego nr 11 229”. 

Marcin Simiński

Czy stajemy się kulturalną pustynią?

DN: Minęło już kilka mie-
sięcy nowej kadencji parla-
mentu, w Nowogardzie jed-
nak Pana nie widać-  czyżby 
zapomniał pan o swoich ro-
dakach?

Andrzej Piątak: Oczywi-
ście	pamiętam	o	miejscu	gdzie	
mieszkam,	 ale	 na	 razie	 byłem	

bardzo	zajęty	sprawami	sejmo-
wymi	 	 i	 	 organizacją	 partii	 w	
okręgu.	

A co z obietnicą utworzenia 
w Nowogardzie biura posel-
skiego?

Planuję	 takie	 biuro	 otwo-
rzyć,	ale	dopiero	za	kilka	tygo-
dni	 	 zajmę	 się	 	 jego	 organiza-
cją.

Czy zatrudni Pan kogoś w 
takim biurze?

Niestety,	nie	ma	na	 to	środ-
ków	 finansowych,	 praca	 biura	
będzie	 oparta	 na	 wolontaria-
cie.	Tylko	moje	biuro	poselskie	
w	Szczecinie	może	mieć	obsa-
dę	etatową.	

Czy biuro w Szczecinie już 
funkcjonuje?

Tak.	 Otworzyłem	 też	 biura	
poselskie	 w	 miejscowościach,	
gdzie	 rozwijają	 się	 struktury	
partii,	w	Świnoujściu,	 	w	Star-
gardzie	Szczecińskim	i		Kamie-
niu	Pomorskim.		

Czy zatem w inny sposób 
wspomoże Pan rozwój Nowo-
gardu?

Jestem	w	kontakcie	z	burmi-
strzem.	 Na	 razie	 wymieniamy	
informacje,	 być	 może	 pojawią	
się	 jakieś	 możliwości	 współ-
działania.	

Niewiele  konkretów… 
W	 sobotę	 mamy	 okręgowe	

wybory	w	partii.	 	Potem	będę	
miał	 więcej	 czasu,	 	 gdyż	 jako	
poseł	 muszę	 zrezygnować	 z	
funkcji	szefa	partii	w	regionie,	

wówczas	 będę	 mógł	 się	 bar-
dziej	zaangażować.

Redakcja DN

INFORMACJE  
DODATKOWE

Przypomnijmy, że poseł 
Piątak został wybrany  startu-
jąc  z pierwszego miejsca listy 
Ruchu Palikota.  W gminie 
Nowogard otrzymał ponad 
500 głosów z  kilkunastu ty-
sięcy, jakie oddano na niego 
w okręgu wyborczym, obej-
mującym obszar byłego woje-
wództwa szczecińskiego.  Za-
wodowo jest hodowcą norek i 
posiada fermę w naszej gmi-
nie. Słynie z ostrego antykle-
rykalizmu.                                                                                                           

- Czy Nowogard zasługuje 
na miano prowincji? Kultu-
ralnej na pewno tak – o braku 
w mieście stowarzyszeń kul-
turalnych dla DN pisze radny 
Marcin Nieradka.

Czas	ogłoszonych	w	naszym	
mieście	konkursów	na	finanso-
wanie	dla	stowarzyszeń	i	orga-
nizacji	pozarządowych	skłania	
do	refleksji.	Nie	od	dziś	gmina	
przeznacza	pieniądze	na	dzia-
łalność	 organizacji	 z	 zakre-
su	 opieki	 społecznej,	 zdrowia,	
sportu	i	zajęć	pozalekcyjnych.	

Większość na sport
Przytłaczająca	 część,	 bo	 aż	

500	 tys.	 przeznaczona	 jest	 na	
działalność	 sportową.	 Środo-
wisko	 związane	 ze	 sportem	
przez	 duże	 upolitycznienie	 w	

ostatnich	 latach,	 zostaje	 nie-
słusznie	 moim	 zdaniem,	 fi-
nansowo	 rozpieszczone.	 Tym	
bardziej,	 że	 efektów	 brak,	 bo	
za	wyniki	sportowe	w	mieście	
można	pochwalić	jedynie	mło-
dych	kolarzy.

Za mało edukacji
Cierpi	 przez	 to	 reszta	 dzie-

dzin.	 Organizacje	 zajmują-
ce	 się	 zdrowiem,	 ledwo	 wią-
żą	koniec	z	końcem.	Wiem	to	
obserwując	 działalność	 choć-
by	 nowogardzkiego	 Koła	 Dia-
betyków.	Zastanawiająco	mała	
jest	 też	kwota	18	 tys.	 zł.	prze-
znaczona	 na	 zajęcia	 pozalek-
cyjne.	 Zastanawia	 fakt,	 czy	 w	
gminie	 brakuje	 chętnych	 do	
edukowania	 choćby	 dzieci	 z	
terenów	 wiejskich?	 A	 może	
przeznaczona	 w	 konkursie	
mała	kwota	zniechęca	do	dzia-
łania	na	tym	polu?

Kulturalna pustynia
Jedno	 jest	 pewne.	 Miasto	

cierpi	na	brak	inicjatyw	kultu-
ralnych.	Powodów	jest	oczywi-
ście	 kilka.	 Po	 pierwsze	 gmina	
w	ogóle	nie	przeznacza	pienię-
dzy	 na	 działalność	 w	 tej	 dzie-
dzinie.	Po	drugie,	w	Nowogar-

dzie	nie	funkcjonuje	ani	jedno	
stowarzyszenie	 zajmujące	 się	
tą	 tematyką.	 Aspiracje	 mamy	
wielkie	 i	 ciągle	 narzekamy,	 że	
nic	u	nas	się	nie	dzieje.	Ale	jak-
że	blado	wypadamy	na	tle	Go-
leniowa,	 w	 którym	 od	 lat	 na	
bardzo	przyzwoitym	poziomie	
funkcjonuje	m.in.	teatr	Brama.	
Nie	mówiąc	już	o	małym	Ma-
szewie,	gdzie	z	coraz	większym	
rozgłosem	działa	amatorski	te-
atr	 Krzyk.	 Do	 Stargardu	 za-
wsze	było	nam	dalej,	a	tam	du-
sze	 mieszkańców	 podbija	 np.	
świetny	teatr	Nie	Ma.

Wspomniałem	 jedynie	 o	 te-
atrach,	 ale	 kulturalne	 stowa-
rzyszenia	równie	dobrze	mogą	
zajmować	się	np.	muzyką	róż-
nego	rodzaju	(z	powodzeniem	
nawet	 hip-hop,	 czy	 muzy-
ka	 elektroniczna),	 lub	 innymi	
dziedzinami.

Natomiast	w	kulturze	nowo-
gardzkiej	 od	 lat	 nie	 dzieje	 się	
nic.	 Fakt	 ten	 bardzo	 frapuje	 i	
zastanawia.	 Czyżby	 w	 mieście	
nie	 było	 środowiska	 chcącego	
narobić	kulturalnego	szumu?	

Aż	 dziwne,	 że	 takie	 inicja-
tywy	 nie	 rodzą	 się	 w	 naszych	

szkołach,	 pod	 kierunkiem	 za-
angażowanych	 nauczycieli.	
Sam	pamiętam,	jak	jako	uczeń	
LO	 I,	 pod	 reżyserskim	 okiem	
Pani	Doroty	Buriak	wystawia-
łem	wraz	z	koleżankami	i	kole-
gami	mickiewiczowskie	„Dzia-
dy”.	We	wrześniu	przypomnia-
ła	mi	o	tym	młodzież	z	LO	II,	
której	 spektakl	 „Portofino”	
(realizowany	 pod	 okiem	 Pani	
Izabeli	 Koladyńskiej)	 wprawił	
mnie	w	pozytywne	osłupienie.

Wydaje	 mi	 się,	 że	 to	 jednak	
jednostkowe	 przypadki,	 któ-
re	 nie	 potrafią	 przełożyć	 się	 na	
bardziej	 konstruktywne	 działa-
nie.	Pokazują	one,	że	w	mieście	
mamy	 młodych	 ludzi	 chętnych	
do	dzielenia	się	swoim	talentem.	
Brak	 jednak	 przeznaczonych	
pieniędzy	 i	 animatorów,	 którzy	
chcieliby	ich	poprowadzić.

Zawsze	warto	mieć	nadzieję,	
że	 może	 coś	 się	 zmieni.	 Przy-
czynkiem	 do	 zmian	 niech	 bę-
dzie	 spektakl	 „Kartoteka”	 wy-
stawiany	na	deskach	Sali	NDK	
przez	 Bałtycki	 teatr	 Drama-
tyczny,	na	który	serdecznie	za-
praszam.

marcin nieradka 

Poseł Piątak telefonicznie...

Biuro w Nowogardzie  
za kilka miesięcy  
Można odnieść wrażenie, że poseł  z  Nowogardu zajęty sprawami światowymi zapomniał o swoim mieście.  
Mimo, że od wyborów minęło już kilka miesięcy, nie odnotowaliśmy  żadnych oznak lokalnej aktywności 
posła Piątaka, wybranego z listy Ruchu Palikota. Udało się nam skontaktować z posłem telefonicznie.

  Komentarze, opinie
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Słowo Boże na Niedzielę:

PARAFIA PW. WNIEbOWZIęcIA NMP: Msza św. w niedzielę: Nowogard: 7:00, 9:30, 11:00, 12:30, 18:00 (w lipcu 
i sierpniu o 19:00) Karsk: 9:00; Olchowo: 11:00; Wojcieszyn: 12:00; Dąbrowa: 10:00.  Msza św. w tygodniu (od pn 
do pt): 7:00, 18:00 (w lipcu i sierpniu o 19:00)    Msza św. w sobotę: 9:00, 18:00 (w lipcu i sierpniu o 19:00).    www.
wnmp.info
PARAFIA PW. ŚW. RAFAłA KALINOWSKIEgO: Msza św. w niedziele: . 7.30 , 9.00; 11.00, 12.30 i 18.00 (w lipcu 
i sierpniu o 19:00) Kulice: 9:00; Jarchlino: 10:00; Sąpolnica: 10:00.   Msza św. w tygodniu: 7:00, 18:00 (w lipcu i 
sierpniu o 19:00).   www.rafalkalinowski.republika.pl
PARAFIA PW. Mb FATIMSKIEj: Msze św. w niedzielę: 9.00 i 12.00. Lestkowo: 10.30; Miętno: 13.00.  Msza św. w 
tygodniu z wyjątkiem poniedziałku:17.00, w sobotę o godzinie 12.00.    www.mbf-now.firmeo.biz 

Informacje Parafialne
   Vox    Ecclesiae...

Dawno, dawno temu w zimowej 
krainie…, czyli Zimowisko  
w Białce Tatrzańskiej

W	dniach	od	15	do	21	stycznia	no-
wogardzka	młodzież	wraz	z	ks.	Marci-
nem	Gudełajskim	-		wikariuszem	para-
fii	pw.	Św.	Rafała	Kalinowskiego	-	wy-
brała	się	na	narciarskie	szaleństwo	do	
Białki	Tatrzańskiej.	W	końcu	byliśmy	
świadkami	prawdziwego	śniegu,	zasp,	
hopek	i	wertepów.	Jedni	wybrali	narty,	
inni	snowboard,	a	jeszcze	inni	spokoj-
ny	 spacer	 po	 okolicy.	 Od	 pierwszego	
dnia	wszyscy	szaleli	na	stokach	Kotel-
nicy	 Białczańskiej,	 próbując	 pokazać	
kto	 jest	 lepszy.	 Warunki	 wpasowały	
się	w	nasze	wymagania	idealnie.	Stoki	
były	 świetnie	 przygotowane,	 jedzenie	
w	gospodzie	pyszne,	a	atmosfera	była	
taka	jak	ksiądz	Marcin.	Oprócz	białe-
go	 szaleństwa	 kibicowaliśmy	 naszym	
rodakom	 podczas	 europejskich	 zma-
gań	 w	 piłkę	 ręczną,	 mięliśmy	 wspól-
ne	ognisko,	gdzie	ksiądz	Marcin	został	
ochrzczony	tatrzańskim	śniegiem.	Nie	
obyło	 się	 bez	 ciekawych	 i	 konstruk-
tywnych	rozmów	i	przez	to	zarwanych	
nocy.	 Byliśmy	 w	 góralskim	 kościele,	
gdzie	 Mszę	 Świętą	 odprawiał	 w	 na-
szej	 intencji	 nasz	 przewodnik	 ducho-

wy.	 Odwiedziliśmy	 wspólnie	 góralską	
karczmę	 i	mięliśmy	możliwość	pohu-
lać,	 przy	 prawdziwej	 regionalnej	 mu-
zyce.	 Poznaliśmy	 wielu	 pozytywnych	
ludzi,	 a	przy	 tym	zintegrowaliśmy	się	
ze	sobą.	Tego	wyjazdu	nie	da	się	opi-
sać,	to	po	prostu	trzeba	było		przeżyć.	
Szkoda	tylko,	że	minął	on	tak	szybko.	
Wszyscy	 uczestnicy	 mają	 nadzieję	 na	
powtórkę.	 Nam	 w	 sercach	 pozostają	
jednak	tylko	wspomnienia…	Hej!

Sylwia Korniluk

Z Ewangelii wg św. Marka (Mk 1,21-28):
W mieście Kafarnaum Jezus w szabat wszedł do synagogi i 

nauczał. Zdumiewali się Jego nauką: uczył ich bowiem jak ten, 
który ma władzę, a nie jak uczeni w Piśmie. Był właśnie w syna-

godze człowiek opętany przez ducha nieczystego. Zaczął on wołać: Czego chcesz 
od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kto jesteś: Święty 
Boży. Lecz Jezus rozkazał mu surowo: Milcz i wyjdź z niego. Wtedy duch nieczy-
sty zaczął go targać i z głośnym krzykiem wyszedł z niego. A wszyscy się zdumie-
li, tak że jeden drugiego pytał: Co to jest? Nowa jakaś nauka z mocą. Nawet du-
chom nieczystym rozkazuje i są Mu posłuszne. I wnet rozeszła się wieść o Nim 
wszędzie po całej okolicznej krainie galilejskiej.

Wydarzenie	opisane	przez	św.	Marka	jest	na	pewno	bardzo	spektakularne.	Wy-
obraźmy	sobie	tę	scenę:	Jezus	naucza	w	synagodze	i	nagle	zrywa	się	człowiek	opę-
tany	przez	ducha	nieczystego	 i	zaczyna	krzyczeć.	Aż	ciarki	przechodzą	po	ple-
cach,	tym	bardziej,	że	sam	całkiem	niedawno	byłem	świadkiem	podobnej	sytu-
acji.	Kiedy	z	zeszłym	roku	byłem	z	grupą	parafian	na	spotkaniu	z	egzorcystą	o.	
Rufusem	Pereira	w	Szczecinie,	to	działy	się	podobne	rzeczy.	W	czasie	modlitwy	
o.	Rufus	przyzywał	Ducha	Świętego,	aby	wyzwolił	osoby	zniewolone	przez	złego	
ducha.	Nagle	w	kościele	z	kilku	miejsc	(trudno	powiedzieć	z	ilu,	ale	wydaje	mi	się,	
że	z	trzech)	słychać	było	przeraźliwe	krzyki.	Jak	się	okazało,	były	to	krzyki	złych	
duchów.	Sam	byłem	bardzo	blisko	jednej	z	kobiet,	która	upadła	na	ziemię	i	ciągle	
krzyczała	męskim	grubym	głosem	mimo,	że	miała	nie	więcej	niż	trzydzieści	lat.	
Trudno	wyrazić	słowami	to	co	się	tam	działo,	bo	takie	zjawiska	trzeba	samemu	
przeżyć.	Jak	łatwo	się	domyślić	nie	była	to	scena	z	życia	codziennego,	ale	raczej	
jakiegoś	trzymającego	w	napięciu	thrillera.

I	z	taką	sceną	mamy	do	czynienia	w	dzisiejszym	fragmencie	Ewangelii.	Chciał-
bym	 jednak,	 abyśmy	 skupili	 swoją	 uwagę	 na	 postaci	 Jezusa.	 Jaki	 obraz	 Jezusa	
Chrystusa	wyłania	się	nam	z	tego	fragmentu	Ewangelii?	Jakie	cechy	dominujące	
można	w	Jego	postaci	dostrzec?

Zanim	doszło	do	tego	niezwykłego	wydarzenia	z	opętanym,	Ewangelista	zazna-
czył,	że	ludzie	zebrani	w	synagodze	zdumiewali	się	nauką	Jezusa,	bo	uczył	ich	jak	
ktoś,	kto	ma	władzę.	To	pierwsza	ważna	wskazówka.	Przejdźmy	jednak	dalej.	To	
przeczucie	ludzi	sprawdza	się,	bo	kiedy	Jezus	naucza,	nagle	zaczyna	się	drzeć	w	
niebogłosy	człowiek	opętany.	Powiedzielibyśmy	współczesnym	językiem,	że	Je-
zusa	„w	ogóle	to	nie	ruszyło”,	bo	nakazuje	złemu	duchowi,	aby	zamilkł	i	wyszedł	
z	niego.	Jest	to	rozkaz,	który	wydaje	Jezus	demonowi.	Rozkaz	jest	na	tyle	stanow-
czy,	że	zły	duch	się	poddaje.	Mało	tego,	opętanym	zaczyna	rzucać	i	wydaje	strasz-
liwy	 okrzyk.	 Na	 zebranych	 musiało	 to	 wywrzeć	 piorunujące	 wrażenie.	 Po	 tym	
niezwykłym	wydarzeniu	ludzie	są	zaskoczeni.	Dziwią	się	jak	można	tak	rozkazy-
wać	duchowi	nieczystemu.	I	szybko	roznosi	się	wiadomość	o	Jezusie.

Spojrzeliśmy	jeszcze	raz	na	to	wydarzenie	pod	kątem	zachowania	się	Jezusa	w	
całej	tej	sytuacji.	Wyłania	się	z	niej	obraz	Jezusa	władczego,	pewnego	siebie,	męż-
nego,	odważnego,	który	działa	z	mocą	 i	 siłą.	 I	 tu	obalić	możemy	zakorzeniony	
gdzieś	głęboko	w	wielu	z	nas	obraz	Jezusa	jako	potulnego,	milczącego	i	słabego.	
Spójrzmy	na	obrazki	z	Jezusem,	na	ekranizacje	Jego	życia	(oprócz	mocnego	filmu	
Mela	Gibsona	„Pasja”)	i	na	wiele	opowiadań	i	przekazów	na	temat	Jezusa.	Tak	jest	
On	wyobrażany	–	jako	„słodki	Jezus”.	Jakby	mógł,	to	by	nas	„zagłaskał	na	śmierć”.	
A	przecież	Jezus	był	z	krwi	i	kości	mężczyzną.	Posiadał	cechy	jakie	posiada	praw-
dziwy	mężczyzna.	Nie	umniejsza	to	oczywiście	dobroci	Jezusa,	Jego	wyczucia	i	
taktu	w	delikatnych	sprawach,	a	także	cierpliwego	znoszenia	niesprawiedliwości	
i	krzywdy	od	innych.	Bycie	mężczyzną	nie	oznacza	przecież	automatycznie	by-
cie	złym	i	okrutnym.	Można	posiadać	te	cechy	i	nadal	być	dobrym	człowiekiem.	
Wiemy	dobrze,	że	Jezusa	opanowywał	także	gniew	(np.	kiedy	wyrzucał	sprzedają-
cych	ze	świątyni)	i	potrafił	bezwzględnie	tępić	zachowanie	niektórych	faryzeuszy	
i	uczonych	w	Piśmie.	Nie	był	przy	tym	jednak	agresywny,	ani	żądny	przemocy.

W	obecnych	czasach	dochodzi	do	wielu	nieporozumień	 i	 fałszywego	obrazu	
kobiety	i	mężczyzny.	Przez	to,	że	źle	pojmowane	jest	równouprawnieniu	kobiet	i	
mężczyzn	dochodzi	do	pomieszania	pewnych	cech	i	zachowań	typowych	dla	po-
szczególnych	płci.	I	tak	coraz	częściej	kobiety	nie	zachowują	się	jak	kobiety,	ale	
bardziej	przypominają	mężczyzn:	używają	wulgarnego	języka,	stosują	przemoc,	
ubierają	się	na	sposób	męski,	itp.	Podobnie	mężczyźni	bywają	zniewieściali:	prze-

sadnie	dbają	o	wygląd,	pielęgnują	cerę,	 itp.	Nie	chcę	generalizować	 i	wszystko	
umieszczać	pod	jednym	mianownikiem,	gdyż	czasem	są	to	uwarunkowania	bio-
logiczne.	Ale	zwracam	uwagę	na	ogólną	tendencję.

Jedno	jest	pewne,	że	nawet	do	naszej	religijności	wkrada	się	zbytnie	łagodze-
nie	męskich	cech	Jezusa.	A	spojrzenie	na	Jezusa	jako	na	kogoś	mocnego,	w	kim	
mamy	oparcie	i	przy	kim	czujemy	się	bezpiecznie	jest	potrzebne	zarówno	kobie-
tom	jak	i	mężczyznom.	Kobietom	pomaga	to	w	poczuciu	bezpieczeństwa	przy	
Bogu,	bo	jest	On	kimś	mocnym	i	silnym,	przy	kim	kobieta	ma	poczucie	bezpie-
czeństwa	i	ochrony.	Do	Jezusa	zawsze	może	się	zwrócić,	aby	stanął	w	jej	obronie.	
Nam	mężczyznom	natomiast	taki	wizerunek	Boga	potrzebny	jest	także	do	po-
czucia	bezpieczeństwa.	Bóg	w	tym	ujęciu	jest	dla	nas	Warownią	i	Skałą,	na	której	
możemy	się	oprzeć.	Przede	wszystkim	jednak	jest	On	dla	nas	wzorem.	Wzorem	
bycia	odważnym	mężczyzną,	który	stając	w	obliczu		trudnych	wydarzeń	nie	ucie-
ka,	ale	zawsze	stawia	im	czoła.	Nam	nie	wolno	nigdy	się	nie	poddać,	bo	Boga	ma	
za	sojusznika.	Taki	wzór	mężczyzny	mamy	w	Jezusie	Chrystusie.

Ks. Piotr Buda
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Kolędy w parafii pw. św. Rafała Kalinowskiego:												
																
Piątek	ul.	Reja,	Młynarska	
Sobota;	Konarzewo	od	godz.	10.00	
Kolędę	codziennie	rozpoczynamy	o	godz.	16.00	a	kończymy	o	godz.	ok.	21.00

„Opowieść 
pachnąca 

goździkami  
i egzotyką”

Biblioteka poleca

Zanzibar	 to	 maleńka	 wy-
spa	 na	 Oceanie	 Indyjskim	 u	
wschodnich	 wybrzeży	 Afry-
ki.	Przez	lata	była	kolonią	Per-
sów,	 Arabów,	 Portugalczyków	
i	Brytyjczyków.	W	połowie	lat	
60-tych	ubiegłego	wieku	Zan-
zibar	 doczekał	 się	 niepodle-
głości.	 Dziś	 jego	 mieszkańcy	
próbują	 budować	 normalne	
życie.

Na	ten	odległy	zakątek	ziemi	
zabiera	 nas	 MAŁGORZATA	
SZEJNERT	 znakomita	 dzien-
nikarka,	 autorka	 licznych	 re-
portaży	i	książek.	„DOM	ŻÓŁ-
WIA.	ZANZIBAR”	–	to	repor-
tersko-historyczna	 opowieść	
o	 Zanzibarze,	 o	 handlarzach	
niewolnikami,	odważnych	od-
krywcach,	fanatycznych	rewo-
lucjonistach,	 ale	 również	 no-
stalgiczna	 opowieść	 o	 byłych	
mieszkańcach	 wyspy.	 Pozna-
jemy	jej	dzieje	w	ciągu	170	lat	
–	tyle	żyje	przeciętny	żółw	za-
mieszkujący	 tamte	 wody.	 We-
dług	ludów	Dalekiego	Wscho-
du	 żółw	 symbolizuje	 kosmos,	
czyli	dom	nas	wszystkich.	Zo-
stajemy	 zaproszeni	 do	 wysłu-

chania	historii	ludzi	wielu	kul-
tur,	religii	 i	narodowości.	 Jed-
nak	nie	tylko	ludzie	są	tu	jedy-
nymi	 bohaterami.	 Opowieść	
zaczyna	 się	 historią	 o	 żół-
wiach,	 które	 obecnie	 stają	 się	
bezdomne,	 może	 nawet	 będą	
musiały	wyginąć,	ponieważ	je-
dynym	 miejscem	 na	 złożenie	
jaj	 są	 plaże	 Zanzibaru	 zajęte	
obecnie	przez	nabrzeżne	hote-
le	i	turystów.

W	 „Domu	 żółwia…”	 opo-
wiada	 Szejnert	 historię	 	 wie-
lu	 ludzi,	których	 los	związał	z	
Zanzibarem.	 Każda	 opowieść	
pozwala	nam	się	poczuć	jak	na	
wspaniałej	wyprawie.	Poznaje-
my	 losy	 Davida	 Livingstone’a,	
misjonarza,	 odkrywcy	 i	 pisa-
rza	próbującego	walczyć	z	nie-
wolnictwem.	 Niezwykła	 jest	
również	 historia	 księżniczki	
Salme	Emily	Ruete	córki	zan-
zibarskiego	 sułtana,	 która	 za-
kochuje	się	w	Niemcu,	wycho-
dzi	 za	 niego	 za	 mąż,	 przenosi	
się	do	Europy,	a	u	kresu	swo-
jego	życia	mieszka	w	Bydgosz-
czy.	Pojawiają	się	również	Po-
lacy	 m.	 in.	 Henryk	 Jabłoński,	
poeta	 romantyczny,	 który	 w	
XIX	w.	był	na	Zanzibarze	kon-
sulem	Francji.	

Oprócz	 ludzi	 historię	 opo-
wiadają	 nam	 domy,	 pałace,	
kazamaty.	 Splata	 się	 tu	 histo-
ria	 Afryki,	 Orientu	 i	 Euro-
py.	Całość	książki	uzupełniają	
przepiękne	zdjęcia	archiwalne	
oraz	wykonane	przez	autorkę,	
wszystkie	w	kolorze	wyblakłej	
czerni	i	bieli.

Dyrektor Biblioteki
Zofia Pilarz

Przedstawienie w kościele 
W najbliższą niedzielę, 

w kościele pw. WNMP w Nowogardzie, 

tuż po Mszy św. o godz. 12.30, 
odbędzie się  Bożonarodzeniowe przedstawienie 

pt. „Wizyta w Betlejem” 
w wykonaniu dzieci i młodzieży z Wojcieszyna. 

W imieniu organizatorów i ks. proboszcza Grzegorza Legutko 
redakcja zaprasza wszystkich mieszkańców do obejrzenia pastorałki. 

Teresa Sadło , lat:	68,	zmarła:	24.01.2012r,	pogrzeb:	27.01.2012r,	
pogrzeb	odbędzie	się	na	cmentarzu	w		Nowogardzie	

Informacje przekazał zarządca cmentarza s. Furmańczyk 

 w tych dniach odeszli do wieczności 

Miejska	Biblioteka	Publiczna
im.	Stefana	Żeromskiego	w	Nowogardzie

zaprasza
aktywnych	seniorów	

na	kolejne	spotkanie	z	cyklu

„Spotkajmy się w Bibliotece”
31	stycznia	br.	/wtorek/	godz.	1630

w	programie:
- rozmowa z Panią ELŻBIETĄ JABŁOŃSKĄ, kierow-

nik apteki   „CEFARM” w Nowogardzie - „O lekach i nie 
tylko”



Nr 8 (2039)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

8

www.dzienniknowogardzki.pl

Koalicja powiedziała „NIE” dla Orlika na Bema 
- odpowiedź radnych
Nie mów fałszywego świadectwa przeciwko bliźniemu swemu! 

Wypowiedź	radnego	Wspól-
nego	Nowogardu	Tomasza	Sza-
frana	opublikowana	na	łamach	
Dziennika	Nowogardzkiego	nr	
6	w	dniu	20	stycznia		br.	uwa-
żamy	 za	 mijającą	 się	 z	 praw-
dą,	świadomie	bądź	nie.	Fakty	
wyglądają	 następująco:	 Wnio-
sek	 z dnia 15 września 2011 
roku dotyczący	 zabezpiecze-
nia	 środków	 finansowych	 na	
budowę	 boisk	 sportowych	 na	
Osiedlu	 Bema	 został	 złożo-
ny	 przez	 radnych Polskiego 
Stronnictwa Ludowego. 

Kolejny	 fakt:	 do 15 wrze-
śnia 2011 roku radni Wspól-

nego Nowogardu nie złożyli 
żadnego wniosku do budże-
tu gminy Nowogard na rok 
2012.. 	 Dopiero	 w	 dniu	 25	 li-
stopada	 2011	 roku	 radni	 WN	
ustnie,	 podczas	 Sesji	 Rady	
Miejskiej	 zaproponowali	 	 za-
bezpieczenie	 środków	 na	 bu-
dowę	kompleksu	boisk	„	Moje	
Boisko	 Orlik	 2012”	 -	 wniosek	
nie	spełniał	wymogów	formal-
nych	ze	względu	na	brak	wska-
zania	źródeł	finansowania	tego	
zadania	(jak	budować,	nie	mó-
wiąc	 za	 co?)W	 umowie	 koali-
cyjnej	 klubów	 SLD	 –	 PSL	 jest	
zapis	o	rozbudowie	bazy	spor-

towej	 gminy	 Nowogard,	 co	
jednoznacznie	wskazuje	na	to,	
że	 koalicja	 nie	 jest	 przeciw-
na	budowie	bazy	sportowej	na	
Osiedlu	 Bema.	 Na	 spotkaniu	
z	 burmistrzem	 dyrektor	 Gim-
nazjum	nr	3	i	dyrektor	Szkoły	
Podstawowej	Nr	4	stwierdziły,	
iż	przy	tych	szkołach	widziały-
by	potrzebę	budowy	komplek-
su	 boisk	 wielofunkcyjnych,	
niekoniecznie	Orlika	2012.	

W	 tej	 chwili	 priorytetem	
jest	 to,	 by	 Orliki	 powstały	 w	
gminach,	 które	 ich	 nie	 posia-
dają.	 	 Dotychczas	 jeszcze	 19	
gmin	nie	posiada	takich	boisk,	
8	 spośród	 nich	 złożyło	 wnio-
ski	o	 ich	budowę,	a	 są	pienią-
dze	na	3	obiekty.	Brak	 jest	 in-
formacji	 z	 Ministerstwa	 Spor-
tu	 dotyczących	 naboru	 wnio-
sków	–	nie	wiadomo	czy	pro-
gram	ten	będzie	kontynuowa-
ny	i	na	jakich	zasadach.	Praw-
dopodobnie	 na	 województwo	
przypadnie	 budowa	 jednego	
lub	 dwóch	 takich	 obiektów,	 a	
jeśli	 taka	 szansa	 się	 pojawi	 to	
koalicja	SLD	-	PSL,	po	konsul-
tacjach	 z	 dyrektorami	 szkół	 i	
Radą	Osiedla	określi		jakie	bo-
iska	 będą	 adekwatne	 dla	 tych	

szkół	i	przystąpi	do	ich	realiza-
cji	 pod	 warunkiem,	 że	 gmina	
będzie	posiadała	niezbędne	na	
ten	cel	środki.

Radny	 Szafran,	 celowo	 lub	
bezwiednie	 wprowadził	 miesz-
kańców	 w	 błąd	 twierdząc,	 że	
musiał	przekonywać,	namawiać	
radnych	z	Osiedla	Bema	do	po-
mysłu	budowy	boiska	na	ich	te-
renie	 wyborczym.	 Zaprzecze-
niem	tego	stwierdzenia	jest	wy-
powiedź	radnego	Marcina	Wol-
nego	na	ostatniej	Sesji	RM,	któ-
rą	cytujemy	z	protokołu:	„Rad-
ny Wolny odnosząc się do te-
matu budowy Orlików stwier-
dził, że stoi na straży zwiększa-
nia się infrastruktury sporto-
wej. Dodał, że osobiście otrzy-
mał informację, że odbędą się 
jeszcze dwa nabory wniosków o 
dofinansowanie zadań związa-
nych z ich budową. Zaznaczył, 
że jest za tym, aby boiska Or-
lik były w naszej gminie. Nato-
miast jest przeciwny blokowa-
niu pieniędzy w budżecie jeśli 
nie jest uruchomiony taki pro-
gram. Ponadto na posiedzeniu 
Komisji Rewizyjnej również 
poruszany był ten temat. Do-
dał, że Skarbnik Gminy udzie-

lił informacji, że jeśli środki na 
powyższe zadanie nie znajdą 
się w budżecie, a będzie taka 
wola Rady, to można dokonać 
zmian, aby te środki w budże-
cie się znalazły. Kończąc twier-
dził, że boisko Orlik bardzo by 
się przydało na Osiedlu Bema, 
gdzie osobiście mieszka”.

Przedstawione	powyżej	fakty	
nie	mają	na	celu	jakiejkolwiek	
polemiki	z	radnym	Tomaszem		
Szafranem,	 a	 są	 tylko	 obiek-
tywnym	 przekazaniem	 opinii	
publicznej	realizacji	programu	
koalicyjnego	 dotyczącego	 in-
frastruktury	 sportowej	 Gminy	
Nowogard.

Chcielibyśmy	 zaznaczyć,	 że	
dzisiaj	 głównym	 problemem	
jest	brak	w	budżecie	pieniędzy	
na	 cele	 inwestycyjne,	 ponie-
waż	 główny	 ich	 strumień	 zo-
stał	skierowany	na	rozbudowę	
szpitala.

W	 momencie	 kiedy	 gmina	
będzie	posiadała	wolne	środki	
inwestycyjne	–	rozważy	wszel-
kie	 potrzeby	 inwestycyjne,	
czyli	również	budowę	boisk	na	
Osiedlu	Bema.																																																																																							

Radni Klubu Koalicyjnego 
SLD-PSL

Odpowiedź WN czytaj obok.

czy to koniec  długiej przerwy? 

Za dwa miesiące ruszy produkcja płyt…
Jedna	z	poważniejszych	inwe-

stycji	 przemysłowych	 w	 ostat-
nich	latach	w	Nowogardzie,	wy-
twórnia	 płyt	 paździerzowych	
usytuowana	 na	 ulicy	 Nadtoro-
wej	nadal		nie	produkuje.	Przy-
pomnijmy	–	w	2009	roku	zosta-
ła,	jak	się	okazało,	tylko	na	kil-
ka	 miesięcy	 uruchomiona	 wy-
twórnia	produkująca	 	płyty	dla	
budownictwa	 i	 przemysłu	 me-
blarskiego.	 Zakład	 powstał	 w	
wyremontowanej	 hali	 przy	 uli-
cy	Nadtorowej	 (z	 tyłu	za	stacją	
paliw),	 stanowiącej	 fragment	
należący	 do	 byłej	 Centrali	 Na-
siennej.	 W	 hali	 zamontowano		
używaną	 linię	 technologiczną		
zakupioną	 w	 Danii.	 Wykona-
no	 też	 	 poważną	 adaptację	 po-
mieszczeń	 produkcyjnych	 i	 ca-
łość	infrastruktury	zasilającej	w	
energię	i	 inne	media.	Koszt	in-
westycji		wyniósł	około	20	mln	

złotych.	 Przed	 uruchomieniem	
produkcji	 na	 placu	 składo-
wym	obok	 fabryki	pojawiła	 się	
ogromna	ilości	drewna	-	surow-
ca	do	produkcji.	Powstanie	fir-
my,	która	miała	zatrudnić	kilka-
dziesiąt	osób,	zostało	z	nadzie-
ją	 	 przyjęte	 przez	 nowogardzki	
rynek	 pracy.	 Niestety,	 po	 kilku	

miesiącach	 rozruchu	 i	 wstęp-
nej	produkcji,	wytwórnia	stanę-
ła.	 Zarządzający	 tłumaczyli	 to	
wtedy		trudnościami	ze	zbytem	
z	 powodu	 kryzysu	 na	 rynku.	
Pojawiły	 się	 też	 informacje,	 że	
powodem	 problemów	 stała	 się	
niemożliwość	 osiągnięcia	 sta-
bilnych	 parametrów	 jakościo-

wych,	 produkowanej	 płyty.	 W	
ciągu	 następnych	 kilku	 miesię-
cy		zatrudnienie	w	firmie	ogra-
niczono	 do	 osób	 zajmujących	
się		dozorem,	a	zgromadzony	na	
placu	surowiec	zniknął	–	został	
zbyty	 do	 innych	 celów.	 Ostat-
nio	 jednak	 dotarły	 do	 nas	 in-
formacje,	że	fabryka	ma	wzno-
wić	działalność,	 skontaktowali-
śmy	się	z	właścicielem	firmy	p.	
Janem	 Lisem,	 biznesmenem	 ze	
Szczecina.	

Potwierdzam, że	 w	 ciągu	
około	 dwóch	 miesięcy	 wzno-
wimy	 produkcję.	 	 Wszystko	
wskazuje	na	to, że trudności bę-
dące powodem jej zatrzymania 
mamy za sobą. Inwestycja zbyt 
dużo kosztowała, abym mógł 
pozwolić na jej dekapitalizację i 
brak działalności produkcyjnej.  
Zamierzam docelowo zatrudnić 
około 40 osób.

Udaliśmy	 	 się	 do	 fabryki,	
gdzie	wykonaliśmy	kilka	zdjęć,	
które	 ilustrują	 aktualny	 stan	
firmy.	 Wszystko	 wygląda	 bez	
zarzutu.	Urządzenia	zadbane	i	
wydaje	się	gotowe	do	produk-
cji.	Na	placu	zauważyliśmy	na-
wet	 niewielką	 ilość	 surowca.	
Pozostaje	mieć	nadzieję,	że	za-
powiedzi	 właściciela	 staną	 się	
faktem	i	tym	razem	produkcja	
ruszy	na	dobre.		

SM

W firmę zainwestowano duże 
pieniądze wykonując obiekt, 
który robi wrażenie. Widoczne na 
zewnątrz elementy wyposażenia, 
to tylko cześć tej inwestycji.Maszyna do wytłaczania płyt „czeka”  na 

swój czas. Być może wkrótce staną przy niej 
operatorzy  i nowogardzkie bezrobocie nieco 
się zmniejszy.
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Sprostowanie 
W	ostatniej	sondzie	pt.	 	 Jak	

oceniasz	 pracę	 policji,	 którą	
zamieściliśmy	 w	 ostatnim	 Nr		
DN	 błędnie	 podpisałem	 na-
zwisko	 Pani	 Kazimiery.	 Pra-
widłowe	powinno	brzmieć	Su-
doł	-	Ułanowska.	Za	pomyłkę	
przepraszam.	

Jarek Bzowy

Pomóżmy 
sobie

•	 Rodzina	 w	 potrzebie	
poszukuje	 lodówki	 i	
mebli	 kuchennych.	
Kontakt 605-345-
362.

•	 Przyjmę	 	 tapczan	 wy-
poczynkowy	Tel.	kon-
taktowy	 504  781-789 
lub 726 515-149.	

•	 Oddam	 	 łóżko	 jedno	
osobowe	 	 bez	 mate-
raca	 inf.	 tel.	 9139 22-
165.

Ze względu na to, że radni koalicji SLD-PSL przedstawiają zupełne inne fakty, niż przytoczone przez radnego Tomasza Szafrana, opisujące 
przebieg działań podejmowanych w kierunku budowy Orlika na osiedlu Bema,  poprosiliśmy radnego o skomentowanie tych informacji. Jed-

nocześnie informujemy naszych Czytelników, że na stronie Urzędu Miejskiego widnieje nieprawdziwa informacja o rzekomej odmowie publika-
cji stanowiska radnych koalicji PSL-SLD. Informowaliśmy tylko przedstawiciela urzędu, że  publikacja odpowiedzi na tekst z Dziennika w innych 
mediach przed dostarczeniem  go do gazety jest przynajmniej naruszaniem zasad prowadzenia dyskusji publicznej i stawia pod znakiem zapytania 
sens jej prowadzenia w takim stylu. Tekst,  jak widać obok,  wbrew tym informacjom, został przez nas wydrukowany oczywiście razem ze stanowi-
skiem WN co dopiero umożliwi Czytelnikowi wyrobienie sobie własnego zdania w temacie. 

Niech oceniają wyborcy 

Koalicja	głosem	swojego	rzecz-
nika,	 wypowiedziała	 się	 w	 spra-
wie	 budowy	 Orlika	 na	 osiedlu	
Bema.	 Ktokolwiek	 napisał	 arty-
kuł	w	imieniu	radnych	SLD-PSL,	
powinien	 pamiętać,	 że	 prawda	
zawsze	się	obroni	i	na	nic	zda	się	
mydlenie	oczu	wyborcom.	

Klub	 Wspólny	 Nowogard	 już	
podczas	 sesji	 31	 sierpnia	 2011	
roku	wnioskował,	żeby	przezna-
czyć	 środki	 na	 budowę	 Orlika	
na	 osiedlu	 Bema.	 Potwierdza	 to	
Protokół	 Nr	 X/2011	 sesji	 Rady	
Miejskiej	w	Nowogardzie	z	dnia	

31	sierpnia	2011	roku.	Radni	ko-
alicji	zagłosowali	przeciw.	Wnio-
sek	został	odrzucony.

Czyżby	 radni	 zapomnieli,	 że	
„W umowie koalicyjnej klubów 
SLD – PSL jest zapis o rozbudo-
wie bazy sportowej gminy Nowo-
gard, co jednoznacznie wskazu-
je na to, że koalicja nie jest prze-
ciwna budowie bazy sportowej na 
Osiedlu Bema.” Nie	jest	przeciw-
na,	 ale	 głosuje	 przeciw.	 Trudno	
to	zrozumieć.

We	 wrześniu	 złożyliśmy	
wniosek	 o	 budowę	 Orlika,	 pro-

sząc	 jednocześnie	 burmistrza	 o	
uwzględnienie	 tej	 inwestycji	 w	
budżecie.	 Wiadomo,	 że	 to	 bur-
mistrz	konstruuje	projekt	budże-
tu,	 a	 nie	 radni.	 Burmistrz	 Cza-
pla	nie	wpisał	Orlika	do	budżetu	
na	2012	rok,	więc	na	grudniowej	
sesji	 po	 raz	 kolejny	 złożyliśmy	
wniosek	 o	 zabezpieczenie	 środ-
ków	na	ten	cel.	Koalicja	SLD-PSL	
ponownie	 wniosek	 odrzuciła.	
Takie	są	fakty.

Koalicja	 twierdzi,	 że	 15	 wrze-
śnia	 2011	 roku	 radni	 Polskiego	
Stronnictwa	 Ludowego	 złożyli	
wniosek,	dotyczący	zabezpiecze-
nia	środków	finansowych	na	bu-
dowę	boisk	sportowych	na	Osie-
dlu	 Bema.	 Co	 się	 z	 nim	 stało?	
Przepadł?	 Inwestycja	 nie	 znala-
zła	się	w	budżecie,	który	przyję-
ła	koalicja	SLD-PSL.	Koalicja	nie	
jest	w	stanie	zrealizować	tego,	na	
czym	tak	bardzo	jej	zależy?

Cytowana	 w	 artykule	 wypo-
wiedź	radnego	Wolnego	zawiera	
szereg	sprzeczności:	Radny Wol-
ny (...) osobiście	otrzymał	infor-
mację,	że	odbędą	się	jeszcze	dwa	
nabory	 wniosków	 o	 dofinanso-
wanie	 zadań	 związanych	 z	 ich	

budową.	 Zaznaczył,	 że	 jest	 za	
tym,	aby	boiska	Orlik	były	w	na-
szej	gminie.	Natomiast	jest	prze-
ciwny	 blokowaniu	 pieniędzy	 w	
budżecie,	 jeśli	 nie	 jest	 urucho-
miony	 taki	 program.	 Radni	 ko-
alicji	nie	wiedzą,	czy	można	po-
zyskać	środki	na	budowę	Orlika?	
Niemożliwe!	Na	grudniowej	sesji	
zostali	 poinformowani	 o	 możli-
wości	 pozyskania	 dofinansowa-
nia	 z	 Ministerstwa	 Sportu,	 za-
równo	przeze	mnie,	jak	i	kierow-
nika	 Wydziału	 Rozwoju	 Lokal-
nego	i	Funduszy,	a	także	samego	
burmistrza.	

Nie	 będę	 oceniał	 zachowania	
radnego	 Wolnego.	 To	 wyborcy	
podsumują	 podejmowane	 przez	
niego	decyzje	i	efekty	jego	pracy.	
Radny	 Wolny	 doskonale	 wie,	 że	
program	na	otrzymanie	dofinan-
sowania	 na	 budowę	 kompleksu	
boisk	Orlik	z	Ministerstwa	Spor-
tu	jest,	a	ostateczny	termin	skła-
dania	 wniosków	 mija	 31	 marca.	
Podejrzewam,	że	w	kwietniu	po-
wie,	 że	 chciałby	 zagłosować	 za	
Orlikiem,	ale	nie	ma	programu.

Ministerstwo	 Sportu	 nie-
zmiennie	 realizuje	 program,	 z	

którego	 możemy	 pozyskać	 500	
tys.	 zł.	 Natomiast	 Urząd	 Mar-
szałkowski	przeznaczył,	na	dzień	
dzisiejszy,	pieniądze	tylko	na	do-
finansowanie	 Orlików	 w	 gmi-
nach,	 w	 których	 ich	 nie	 ma,	 a	
gminy	 są	 zainteresowane	 budo-
wą.	 Urząd	 Marszałkowski	 może	
jednak	zwiększyć	pulę	pieniędzy	
na	dofinansowanie	ostatniej	edy-
cji	 programu	 budowy	 Orlików.	
Żeby	tak	się	stało,	Marszałek	Wo-
jewództwa	 Zachodniopomor-
skiego	 wraz	 z	 radnymi	 sejmiku	
wojewódzkiego	musieliby	podjąć	
stosowną	 uchwałę	 budżetową.	
Klub	 radnych	 Wspólnego	 No-
wogardu	 przygotował	 pismo	 in-
tencyjne	mające	na	celu	zwróce-
nie	uwagi	na	olbrzymie	zaintere-
sowanie	budową	Orlików	w	wo-
jewództwie	 Zachodniopomor-
skim.	 Zapraszamy	 wszystkich,	
w	 tym	 radnych	 koalicji	 rządzą-
cej,	do	podpisania	z	nami	pisma	
dotyczącego	 kontynuacji	 przez	
Urząd	 Marszałkowski	 programu	
„Moje	 boisko	 –	 Orlik	 2012”	 w	
roku	bieżącym.

Radny WN
Tomasz Szafran

Poradnia okulistyczna Praxis przy ul. 5 Marca podpisała nowy kontrakt na badania – poinformował nas dr 
Krzysztof Kosiński, właściciel placówki. Dzięki temu pacjenci mogą bezpłatnie zbadać oczy korzystając z 
nowoczesnego sprzętu. 

Nowocześnie i za darmo
Przychodnia,	 obok	 nowo-

czesnego	 wystroju,	 	 została	
przede	wszystkim	wyposażona	
w	 nowoczesny	 sprzęt	 do	 ba-
dań.	Wśród	nowych	urządzeń	
jest	np.	tonometr,	czyli	bezdo-
tykowy	 aparat	 do	 badania	 ci-
śnienia	w	gałce	ocznej.	Dzięki	
niemu	ciśnienie	można	zbadać	
bez	 konieczności	 zakrapiania	
oczu.	

Zakupiliśmy także nowocze-
sne urządzenia do komputero-
wego badania dna oka. Zdję-
cia z badania będą wysyłane 
do kliniki w Szczecinie i tam 
opisywane przez specjalistów	–	
mówi	Kosiński.	

Zadbano	 nie	 tylko	 o	 wyso-
kiej	 klasy	 sprzęt,	 ale	 także	 o	

fachowy	 personel	 medyczny.	
Jednym	z	okulistów,	który	bę-
dzie	przyjmował	w	Przychodni	
jest	znany	prof.	Damian	Czpita	
ze	Szczecina.	

Przy	 gabinecie	 znajduje	 się	
także	 salon	 optyczny,	 w	 któ-
rym	na	miejscu	można	dobrać	
odpowiednie	 szkła	 i	 oprawy	
zalecone	przez	lekarza.	

Wychodząc	 naprzeciw	 pa-
cjentom,	 z	 porad	 okulistów	
przyjmujących	w	Praxisie,	bę-
dzie	 można	 skorzystać	 rów-
nież	w	sobotę.	

Szczegóły	 na	 temat	 godzin	
przyjęć	 w	 ogłoszeniu	 na	 stro-
nie	13.

MS
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Rozpoczęcie kursu kat. B
30 stycznia br. g. 16.00

NIE MOŻESZ
DOSTAĆ KREDYTU? 

DZWOŃ DO NASZYCH 
DORADCÓW!

70-473 Szczecin,
al. Wojska Polskiego 29 lok. 17

tel. 91 812 68 65

Rzeczywista Roczna Stopa 
Oprocentowania (RRSO) 

5,05 %

Kwoty od 20.000 zł
bez BIK , bez zaświadczenia z ZUS i US

30.01.2012 r. 
godz. 16

Kancelaria  
Prawna

nawet trudne sprawy

601 949 077
Oddam w dobre ręce 

piękne szczenięta
91 39 79 313 po 16.00
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OC, AC, NNW, ASSISTANCE

DOMY, DOMY W BUDOWIE

LOKALE, OC ZAWODÓW

UBEZPIECZENIA
KOMUNIKACYJNE:

MIESZKANIOWE:

FIRMY:

TURYSTYCZNE,
SPORTOWE, ROLNE

NOWA AGENCJA

UBEZPIECZENIOWA

ul. 700-LECIA 20D,

72-200 NOWOGARD

TEL. 91 3922175,

24H: 604 195 581
(obok LUKS VIDEO

i AWANGARDA)

Atrakcyjne ceny
Największy wybór w mieście

Co tydzień nowa promocja

SKLEP SPORTOWY
ul. 5 Marca 10 (za Netto) • NOWOGARD

tel. 609 13 13 14

NOWO

OTWARTY

Budowlane Centrum Handlowe

DOMEBARTEK -
Twój Partner Budowlany

Oferuje w cenach promocyjnych:

ul. Boh. Warszawy 71 www.bartekdomet.pl• tel. 91 579 02 62 •

- tynki i farby BOLIX

- najnowsze kolekcje płytek ceramicznych: polskie i hiszpańskie

- największy wybór paneli podłogowych w Nowogardzie - 24 kolekcje

- materiały ścienne POROTON, YTONG, SUPOREKS, SILKA

- wyprzedaż drzwi

Super cena na OKNA DACHOWE VELUX i OKPOL

Oblegany przez chorych
Bioenergoterapeuta  

i Kręgarz
Jacek Mickiewicz

2  LUTEGO
w Nowogardzie

Już za kilka dni nasze miasto odwiedzi wybitny 
specjalista medycyny naturalnej, znany ze swej 

skuteczności, tłumnie oblegany przez chorych 
bioenergoterapeuta i kręgarz 

Jacek Mickiewicz z Gdańska

Przyjęcia indywidualne - 2  LUTEGO - Nowogard
- Regionalne Centrum Przedsiębiorczości 

„Pro�t” ul.Wojska Polskiego 3
- w godzinach od 11- 16

- rejestracja na miejscu w gabinecie - informacja 698 584 479

Dalej to nerwice, depresje, choroby tarczycy, 
przewodu pokarmowego, choroby kobiece, guzy torbiele itp. 
Wielu pacjentów zgłasza się z chorobami onkologicznymi.
Bioenergoterapeuta zaleca ścisłą współpracę z lekarzami.

Przyjmować będzie pacjentów na choroby:
- kręgosłupa, bóle pleców, 
- bioder,nóg i rąk.
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Kapitan Żeglugi Wielkiej  jest wśród nas 

W Nowogardzie może kiedyś „zacumuję” na stałe?
O tym, że „kapitan schodzi ze statku ostatni”, wie chyba każdy. O trudnej pracy i często nie łatwych wyborach podczas długich  rejsów  
zapytamy Kapitana Żeglugi Wielkiej, Przemysława Małolepszego, który jest mieszkańcem naszego miasta.

Dziennik Nowogardzki:	Od 
kiedy Pan marzył, by zostać 
marynarzem?

Przemysław Małolepszy 
Kapitan Żeglugi Wielkiej:	
Rok przed maturą, wpadła mi 
w ręce książka „Znaczy Kapi-
tan” K.Borchardta, ponieważ 
mieszkałem w Częstochowie jej 
egzotyka była oczywista. Zde-
cydowałem się zdawać do Szko-
ły Morskiej w Gdyni. I tak to się 
zaczęło

 Jaką szkołę trzeba skoń-
czyć, by zostać marynarzem? 
Co pan czuł, gdy wypłynął w 
swój pierwszy rejs? Te chwile 
na pewno dość mocno musia-
ły zostać zapamiętane

	W tej chwili są dwie Akade-
mie Morskie w Gdyni i  Szczeci-
nie kształcące kadry oficerskie. 
Mój pierwszy rejs, to podróż do 
Rygi na żaglowcu „Dar Pomo-
rza”, początkowo mieliśmy pły-
nąć na Wyspy Kanaryjskie, ale 
inwazja Czechosłowacji przez 
Układ Warszawski zmieniła 
nasze plany. Była bardzo zła 
pogoda i podróż zmieniła się 
dosłownie i w przenośni, cho-
ciażby z tego względu, do Rygi.

Jest pan Kapitanem. Jak to 
jest dowodzić dużym stat-
kiem i czy kapitan rzeczywi-
ście z mostka powinien za-
wsze schodzić ostatni?

Dowodzenie statkiem, to 
kwestia organizacji i kwalifi-
kacji załogi, czasami dochodzi 
czynnik komunikacji, gdyż za-
łogi są różnej narodowości. Ka-
pitan schodzi z mostka, gdy za-
łoga i pasażerowie są bezpiecz-
ni, gdyż do jego najważniej-
szych obowiązków należy m. in. 
kierowanie akcją ratowniczą.

Co Pan  myśli o zachowaniu 

kapitana statku wycieczkowe-
go     Costa Concordia, który   
rozbił się o skały 13 stycznia 
2012 roku,  gdy za bardzo zbli-
żył się do brzegów Toskanii.

Kapitan „Costa Concordii” 
popełnił zawodowe samobój-
stwo. Nie mam zamiaru oceniać 
jego zachowania. W tak skraj-
nych sytuacjach nikt nie wie jak 
się zachowa, mimo szkolenia.

Ile razy opłynął pan kulę 
ziemską i w jakich był Pan 
krajach, najbardziej odle-
głych od Polski?

Pracuję na morzu od 39 lat tj. 
od 1973 roku, tak więc trochę 
się uzbierało .Byłem praktycz-
nie wszędzie, między Australią 
i Alaską, a nawet w dalekiej Ja-
ponii czy Wietnamie. Może za-
brzmi to nieskromnie, ale ła-
twiej byłoby mi chyba wskazać 
miejsca w których jeszcze nie 
byłem.

	 Ale, te interesujące rejsy 
mają również swoje dobre i 
złe strony?  

Są porty do których płynie się 
chętnie, ale jest też i odwrotnie. 
Ze względu na zagrożenie ter-
rorystyczne porty USA zmieni-
ły się w biurokratyczny horror, 
ale porty Brazylii ciągle są przy-
jemne.

 Czy morze lub wielki ocean 
uczy pokory? Występują na 
tych wodach przecież ogrom-
ne sztormy, zdarzają się na-
wet takie kataklizmy jak tsu-
nami.

Zdecydowanie uczy  pokory i 
rzetelności. Jeżeli robisz coś nie 
tak jak trzeba, prędzej czy póź-
niej za to zapłacisz  najwyż-
szą cenę, czyli - stracisz życie. 
Tsunami jest niebezpieczne  na 
brzegu ,na otwartym morzu 

jest to ogromna i bardzo szybka 
fala, której się nawet nie zauwa-
ża podczas rejsu. Przy obecnych 
systemach ostrzeżeń meteorolo-

gicznych omija się najczęściej  
obszary złej pogody.

Jest rzeczą znaną z mas-
smediów, że piraci morscy 
nadal napadają na statki? Czy 
pan przeżył już taki atak?

W tej chwili mamy rzeczy-
wiście piratów, którzy porywa-
ją statki dla okupu. Osobiście 
mam  szczęście, że nie pływam 
w tych rejonach. Dawniej pira-
tami nazywano drobnych zło-
dziejaszków zakradających się, 
by ukraść parę puszek farby czy 
trochę lin. Z nimi parę razy się 
spotkałem.”Walczyliśmy” wodą 
z hydrantów i petardami.

Jakimi teraz pan dowodzi 
statkami? 

Najczęściej  masowcami. Są 
to statki  do przewozu suchych 
i masowych ładunków. Ten typ  
statku jest  przeznaczony głów-

nie do przewozu suchych ła-
dunków masowych luzem, tj. 
bez opakowania, wsypywanych 
bezpośrednio do ładowni, jak 

np. węgiel, ruda, nawozy mine-
ralne, zboża, siarka granulowa-
na. Masowce używane  do prze-
wozu ładunków półmasowych 
(break-bulk), czyli np. blach, 
stali w innej postaci, drewna , 
papieru w rolach, a także kon-
tenerów. 

„ Stałym lądowym portem” 
jest dla pana Nowogard. Od 
ilu lat mieszka pan w naszym 
mieście i jak się to stało, że 
właśnie tutaj pan mieszka na 
stałe?

Mieszkam w Nowogardzie  
od 15 lat, powodów było parę 
by tu „zacumować na stałe”. 
Mam tu kilku oddanych przy-
jaciół,  ponadto ceny mieszkań 
były umiarkowane no i najważ-
niejsze! – Nowogard, to pięk-
ne miasto, które ma swój urok 
i tożsamość, której próżno szu-
kać w świecie. Lubię tu, jak i do 
swojego domu wracać, bo tu-
taj właśnie odpoczywam i na-
bieram sił do kolejnego rejsu, 
który trwa często kilka miesię-
cy. A rejsy odbywają się czę-
sto w bardzo trudnych i  zmie-
niających się pogodowo wa-
runkach meteorologicznych.  
Czego się życzy maryna-
rzom?

Zdecydowanie stopy wody 
pod kilem, a także  pomyśl-
nych wiatrów w czasie rejsów , 
które nie zawsze są łaskawe na 
wodach, a często bywają bar-
dzo groźne. Pogoda na morzu 
czy oceanie potrafi się zmienić 
w ciągu dosłownie paru chwil. 
Dziękuję za ten interesujący 
wywiad i życzę Redakcji i czy-
telnikom DN wszystkiego do-
brego. 

Rozmawiał: 
Jarek Bzowy 

Przemysław Małolepszy Kapitan Żeglugi Wielkiej
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KOMENDA POWIATOWA POLICJI W GOLENIOWIE
URZĄD	GMINY	I	MIASTA	W	GOLENIOWIE

STAROSTWO	POWIATOWE	W	GOLENIOWIE
ZAPRASZAJĄ		UCZNIÓW	

SZKÓŁ PODSTAWOWYCH	I	SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH	
DO	WZIĘCIA	UDZIAŁU	W

IX ZIMOWYM TURNIEJU HALOWEJ
PIŁKI NOŻNEJ

O PUCHAR KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI

    W DNIACH 27 – 28 STYCZNIA (piątek, sobota) 2012 ROKU

W hali Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Goleniowie przy ul. Niepodległości 1

- w dniu 27 stycznia 2012 r. w godz. 11.00. - 15.00. odbędą się rozgrywki uczniów szkół 
podstawowych ( zespoły  5 osobowe + bramkarz, max. 3 rezerwowych )

- w dniu 28 stycznia 2012 r. w godz. 9.00. - 15.00. odbędą się rozgrywki uczniów szkół gim-
nazjalnych ( zespoły 5 osobowe + bramkarz, max. 3 rezerwowych )

ZGŁOSZENIA DRUŻYN  PRZYJMOWANE BĘDĄ  W DNIU TURNIEJU 30 MINUT 
PRZED JEGO ROZPOCZĘCIEM ( przy stoliku sędziowskim bezpośrednio na hali )

„Praxis” ul. 5 Marca 12, Nowogard
tel. 91 392 72 72

OKULISTA	bezpłatnie	na	NFZ
poniedziałek	po	1700,		wtorek		i		środa	po	900

co	druga	sobota	po	9	00

-	okulary	progresywne	od	399	zł						
-	okulary	korekcyjne	od	69 zł

OPTYK godziny otwarcia:
od	poniedziałku	do	piątku od 800 do 1800    

sobota od 1000 do 1400

Obowiązuje	wcześniejsza	rejestracja	telefoniczna

„Praxis” ul. Dworcowa 2, Nowogard
tel. 91 392 07 87

bezpłatna opieka całodobowa  
Soboty, Niedziele i Święta

Bezpłatnie *
- Neurolog, Kardiolog, Diabetolog, Laryngolog, Okulista  
(bez limitu)  już wkrótce   HIPERTENSJOLOG
Klinika Szczecin (specjalista leczenie nadciśnienia)

*dla pacjentów „Praxis” 

Julia Orzeł córka 
Angeliki Korneckiej-
Orzeł ur. 1.01.2012 
z Polic

Hania córka Moniki 
I Damiana ur. 
12.01.2012 
z Nowogardu

Łukasz syn 
Małgorzaty Imisńkiej 
ur. 22.01.2012 
z Łobza

Kajetan syn Jolanty 
Kasprzyk 
ur. 31.12.2011 
z Nowogardu

Marika córka 
Małgorzaty Wal 
ur. 19.01.2012 
z Długołęki

Patrycja córka 
Beaty Berneckiej ur. 
25.01.2012 
z Nowogardu

Martyna córka Marii 
i Piotra 
ur. 29.12.2011 
z Nowogardu

Hubert syn Dominiki
 i Krzysztofa 
ur. 2.01.2012 
z Węgorzy

Michał syn Agnieszki 
Piesio ur. 21.01.2012 
z Maszewa

Karol syn Agaty Tyza 
ur. 26.01.2012 z 
Nowogardu

Marcelina córka 
Malwiny Nowak 
ur. 30.12.2011 
z Nowogardu

Lenka córka Pauliny 
i Piotra ur. 10.01.2012 
z Nowogardu

Jakub syn Anety 
Kajma ur. 23.01.2012 
z Reska

Nadia córka Ilony 
Kruszyńskiej 
ur. 26.01.2012 z 
Nowogardu

 Autor rubryki: Janusz Roguski

Witamy  
wśród  
nas...

Maciej Ząbek syn 
Małgorzaty Stanosz- 
Ząbek ur. 1.01.2012 
ze Szczecina

Amelia córka 
Patrycji Gabrysiak 
ur. 16.01.2012 
ze Strzelewa

Jakub syn Agnieszki 
Kalinowskiej ur. 
24.01.2012 
z Długołęki
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ul. 700-lecia 6A, Nowogard
tel. 91 392 72 68, kom. 513 164 203
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% • kredyty mieszkaniowe

kredyty gotówkowe

• kredyty samochodowe

• kredyty konsolidacyjne

• pożyczki hipoteczne

• punkt tanich opłat

•

• leasing bez BIK - KRD

O
P

R
O

C
E

N
T

O
W

A
N

IE
J

U
Ż

O
D

6
,9

9
%

Kredyty do 15 000 zł

Pożyczki "chwilówki"
bez BIK

bez BIK

Piotr Krekora

AVANTIS
c e n t r u m f i n a n s o w e

OGŁOSZENIAdrObNE

ROJSZCZAK

NIERUCHOMOŚCI
ul. 3 Maja 13

tel. 91 392 22 33 kom. 5
Nowogard •

• 12 801 615

www.extradom.net.pl

Mieszkania • Domy
Działki • Lokale

    POLEcAMY MIESZKANIA
1.	3	pokoje	150	000	zł		EX486205858
2.	2	pokoje	115	000	zł		EX575686404
3.	2	pokoje	130	000	zł		EX481439904S
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• Sprzedam mieszkanie, ul. Poniatow-
skiego, 2 pokoje, pow. 50,49 m2, 
parter, po generalnym remoncie. 
CENTRUM OBŁSUGI NIERUCHOMO-
SCI, Tel. 603 982 407

• Do wynajęcia dwa lokale handlowe 
lub biurowe w centrum Nowogar-
du. 787 122 972 

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

• Sprzedam dom na ul jesionowej 
3. 604 284 597; 608 586 632

• Sprzedam działkę budowlaną 
uzbrojoną przy ul. Kosynierów tel. 
693 850 197

• Sprzedam działkę budowlaną nie-
uzbrojoną przy ul. Kościuszki tel. 
693 850 197

• Sprzedam spichlerz, piękny 
obiekt 956 m2, tel. 693 996 009

• Działkę rolną 30 ar w Kościuszkach 
z warunkami zabudowy- sprze-
dam. Wszystkie media, woda, prąd, 
gaz dojazd drogą asfaltową. Tel. 
509 878 292

• Sprzedam mieszkanie 4-pokojo-
we podwyższony standard, niski 
czynsz; Tel. 604 441 609

• Wynajmę garaż na Zamkowej. 
609 931 915

• Sprzedam garaż na ul. Zamkowej 
784 499 535

• Sprzedam garaż przy ul Zamkowej. 
693 162 756

• Sprzedam działkę budowlaną w Ko-
ściuszkach. Pow. 1200 m2 wszyst-
kie media, pozwolenie na budowę, 
projekt budowlany. Cena 64 000 zł, 
661 923 610

• Sprzedam mieszkanie trzypokojo-
we w Nowogardzie. 603 668 681

• Do wynajęcia tanie pomieszczenia 
na gabinety np. lekarskie, biura w 
Nowogardzie (pomiędzy Kamenę a 
Przystanią), tel. 608 047 127. 

• Poszukuję mieszkania do wyna-
jęcia. 502 617 486

• Zamienię mieszkanie dwupoko-
jowe na trzypokojowe w starym 
budownictwie w Nowogardzie. 
600 807 338

• Wynajmę mieszkanie przy ul. 700 
lecia, dwupokojowe kuchnia, ła-
zienka. Cena 1000 zł + gaz i prąd. 
606 435 581; 668 414 615.

• Poszukuję mieszkania do wynaję-
cia. 510 936 951

• Sprzedam działkę z warunka-
mi zabudowy przy ul. Asnyka. 
502 032 422

• Sprzedam mieszkanie trzypokojo-
we, III piętro, 67 m2, środkowe na 
ul. Zamkowej. Wysoki standard tel. 
504 118 857

• Wynajmę garaż przy ul. Radosła-
wa. 602 405 640

• Do wynajęcia mieszkanie dwupo-
kojowe bezczynszowe . 91 39 23 
701; 667 131 416

• Wynajmę mieszkanie trzy lub 
dwupokojowe przy ul Wiejskiej, 
mile widziana firma. 693 850 197 

• Szukam kawalerki do wynajęcia. 
Tel. 509509996.

• Posiadam do wynajęcia mieszka-
nie czteropokojowe, parter. Tel. 
504 898 980

• Sprzedam mieszkanie dwupokojo-
we w Nowogardzie. 604 293 176; 91 
39 21 349

• Lokal do wynajęcia 22m2, ul. 5 Mar-
ca 10. Tel. 509 389 657

• Sprzedam pół domu w Nowogar-
dzie. 513 045 346

• Sprzedam dom w okolicy Nowo-
gardu ( 10 km) po kapitalnym re-
moncie na działce zagospodarowa-
nej i ogrodzonej ( 1700 m2). Cena 
400.000 tys. tel. 692383706 po 18.

• Sprzedam mieszkanie trzypokojo-
we w Nowogardzie. 600 626 244

• Do wynajęcia mieszkanie trzypoko-
jowe i czteropokojowe. 508 309 980.

• Sprzedam lub wynajmę kawaler-
kę, ul. Warszawska. 517 064 505

• Sprzedam mieszkanie dwupo-
kojowe 45,6 m2. I piętro 130 tys. 
886 030 766

• Sprzedam kawalerkę 30 m2, ul. Wy-
szyńskiego. 723 747 757

• Sprzedam mieszkanie dwupokojo-
we III piętro 55 m2. Cena 125 tys. 
668 927 296

• Do wynajęcia mieszkanie 35 m2. 
518 483 194

• Kawalerka do wynajęcia. 602 405 640

• Wydzierżawię od stycznia 2012 r. 
Stoisko handlowe w Centrum mia-
sta. 534 707 326

• Wynajmę lokal mieszkalny 62 m2. 
Centrum Nowogardu (najlepiej fir-
mie). 607 617 849

• Sprzedam mieszkanie trzypokojo-
we lub zamienię na dwupokojowe. 
695 573 835 po 15.00. 

• Do wynajęcia mieszkanie dwupo-
kojowe. 91 39 25 147

• Posiadam kawalerkę do wynajęcia 
wolna od 1 II 2012 r. 667 994 240

• Sprzedam mieszkanie na wsi 
130 m2, 1o km od Nowogardu. 
515 769 582

• Wynajmę pokój osobie niepalącej . 
tel. 798382886

• Wynajmę garaż, ul. Zamkowa, tel. 
785 440 912

• Sprzedam okazyjnie w dobrej cenie 
garaż na ul. Zamkowej. 605 856 584.

• Wynajmę lokal mieszkalny 62 m2. 
Centrum Nowogardu. 607 617 849.

• Wynajmę pawilon Plac Wolności. 
693 946 233

• Wynajmę pomieszczenie handlowe 
200 m z rampą i 50 m na I piętrze 
693 946 233

• Sprzedam mieszkanie na wsi 10 km 
od Nowogardu 61 m2 ze strychem 
do adaptacji. 505 678 461

• Do wynajęcia mieszkanie trzy-
pokojowe i czteropokojowe. 
508 309 980!

• Do wynajęcia mieszkanie 35 m2. 
518 483 194

• Poszukuję stancji (pokoju) do wyna-
jęcia. 724 562 437

• Wynajmę mieszkanie trzypokojowe 
o pow. 62,4 m2 II piętro ul. Świato-
wida Nowogard. 509 142 650

• Kawalerka do wynajęcia 
722 300 700.

• Zamienię mieszkanie trzypokojowe 
58m2 na większe lub 1/2 domu z 
własnym wejściem. Tel. 668 441 696

• Wynajmę mieszkanie dwupoko-
jowe w centrum Nowogardu. 785 
337 330

• Wynajmę mieszkanie trzypokojowe 
w Nowogardzie 76 m2, 601 448 218; 
783 484 829

• Sprzedam umeblowaną kawaler-
kę w przystępnej cenie w Centrum 
miasta. 91 39 21 809

• Mieszkanie w domku czterorodzin-
nym, bezczynszowe + garaż, pom. 
Gospodarcze i ogródek. Sprzedam. 
507 522 139

• Sprzedam kawalerkę przy ul. Ponia-
towskiego tel. 695 903 269

• Sprzedam garaż przy ul. Poniatow-
skiego 24. 602 521 671

• Sprzedam kawalerkę 38 m2. 
Bezczynszowa, własnościowa. 
660 987 036

• Okazyjnie sprzedam dom, cena ob-
niżona, w Nowogardzie, działka 714 
m2. 662 678 895

• Wynajmę pokój osobie niepalącej. 
798 382 886\

• Sprzedam działkę budowlaną nie-
uzbrojoną przy ul. Asnyka o pow. 
827 m2. 605 441 509

• Sprzedam kawalerkę z pełnym wy-
posażeniem w Centrum miasta. 
604 177 265

• Sprzedam lub zamienię za do-
płatą mieszkanie trzypokojowe 
+ garaż ze strychem + trzy muro-
wane pomieszczenia w ogrodzie. 
Zamiana na kawalerkę w bloku w 
centrum ( I piętro lub parter). Tel. 
724 451 734

• Sprzedam murowany pojedynczy 
i podwójny garaż na ul. Zamkowej. 
604 977 144

• Sprzedam atrakcyjną działkę bu-
dowlaną 10 ar z warunkami zabudo-
wy na Monte Cassino. 695 264 580; 
605 856 611

• Poszukuję mieszkania do wynajęcia 
do 1200 zł z opłatami. 724 077 106

• Okazja pilnie sprzedam dom 150 
m2, działka 2700 m2 gryfice- oko-
lice. cena 155 tys. 535 191 258 

• Sprzedam mieszkanie dwupokojo-
we 47 m2 w centrum ul. Kowalska I 
piętro 128 tys. tel. 501 307 666.

• Wynajmę mieszkanie w nowym bu-
downictwie, czynsz – 1000 zł + prąd 
i gaz. 601 240 025

• Zamienię mieszkanie 67 m2. Na 
dwupokojowe lub sprzedam. 
667 926 528; 91 39 26 528

• Sprzedam pół domu. 728 933 802

• Dwa pokojowe wynajmę za opła-
ty + media + kaucja 1000 – parter. 
606 311 191

• Nowogard sprzedam działki bu-
dowlane. 665 503 129

MOTORYZAcjA

• Opony letnie Bacum Brilants 
185/60/R14. Cena 50zł/szt. 
602 795 077 

• Sprzedam Citroen Xantia 96/97; 1.8 
16V. Stan bardzo dobry, świeże OC i 
przegląd. Cena : 3500. 883 705 569 

• Sprzedam Opony Continental Con-
ti 3 185 65 R15, 4 szt letnie, cena 
450zł,tel. 605 522 340.

• Sprzedam Opony letnie Viking Nor-
way Pro Tech II 205 55 R 16, 4 sztuki, 
cena 650 zł, tel. 605 522 340.

• SPRZEDAM OPEL VEcTRA c KOM-
bI, SREbRNY MET., ROK PROD 
08/2006, PRZEb 152000 KM, 1.9 
DIESEL 150 KM, SERWISOWANY 
W ASO OPEL (FAKTURY), OSTAT-
NI SERWIS 20 WRZESIEŃ 2011, 
NOWE OPONY LETNIE cONTINEN-
TAL, KLIMATRONIK DWUSTREFO-
WY, ZADbANY, cENA DO UZgOD-
NIENIA, TEL. 605 522 340.

• Sprzedam cztery roczne opony 185 

65R15, zimowe Goodyear Ultragrip 
7t, stan idealny, cena 800 zł lub z 
felgami do Nissana Almery; 15” sta-
lowe cena felgi 450 zł. Cena opon z 
felgami 1200 zł. Tel. 605 522 340

• Sprzedam opony zimowe z felgami 
155/13. 607 310 591

• Sprzedam 4 roczne Opony zimowe 
Goodyear Ultra Grip 7+, 185/65/
R15, mało używane - cena 790 zł, 
sprzedam felgi stalowe   4 szt. do 
Nissana Almery z 2001 roku, cena 
490 zł, tel. 605 522 340.

• Sprzedam oryginalne opony do Vo-
lvo Miechelline altin, 205/55 R16, z 
felgami aluminiowymi. 602 474 266

• Sprzedam przyczepę Neptun rok 
prod. 2002 ładowność 460 kg wy-
miary 100/140/30. Zarejestrowa-
na, ubezpieczona, cena 1450 zł do 
uzgodnienia. 692 117 524

•  Sprzedam Renault Laguna II 1,9 DCI 
2001r. tel. 889483698

• Sprzedam Busa T4 2,4 diesel. 1992 r. 
603 839 782

• Sprzedam Opel Vectra B rok prod. 
1999, 1.6 16V benzyna, cena 7500 
do negocjacji. 606 664 974

• Sprzedam Opel Astra 1,7 DTI rok 
prod. 2000 cena 10 600 do uzgod-
nienia. 501 236 221

• Sprzedam samochód marki VW Golf 
V, rok prod. 2007, poj. 1.9 TDI, srebr-
ny metalik. Cena do uzgodnienia.  
508 290 657

• Sprzedam samochód marki Peuge-
ot Partner rok prod. 2005, poj. 1,6 
diesel, srebrny metalik. Stan idealny. 
508 290 657

• Sprzedam daewoo Tico rok prod. 
1992, cena 1000 zł. 791 180 655

ROLNIcTWO

• Mam do sprzedania silnik zabur-
towy Johnson-4,5 KM do remon-
tu oraz kombajn do ziemniaków 
ANNA. tel. 692 421 192

• Kupię rozrzutnik oborniku jedno-
osiowy. 91 39 23 492

• Sprzedam siewnik do nawozu Ama-
zonka i opryskiwacz. 667 952 806

• Sprzedam trailler, bryczkę i kucyki. 
607 739 866

• Sprzedam kultywator z wałkiem 
szerokość 2,70, pług trzyskibowy i 
wialnię do zboża. 668 316 103

• Sprzedam Ursus C385 rok prod. 
1983, zarejestrowany, ubezpieczo-
ny, cena 16  500 do uzgodnienia. 
501 236 221

• Sprzedam osiem warchlaków, dwie 
krowy cielne, byczki, jałówki i owce. 
888 757 586 

• Sprzedam konia, bryczkę stylową, 
siodło i uprząż. 508 290 657

• Sprzedam 8 ha gruntów rolnych 
w m. Bagna, Cena 16 tys/ha. Tel. 
606 830 893



27-30.01.12 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

15

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

• Sprzedam ziemię rolną w Sikorkach 
o pow. 5,60 ha. 513 157 160

• sprzedam Łubin słodki i rozrzutnik 
jednoosiowy do obornika. 695 076 
794

USłUgI

• Kompleksowe remonty miesz-
kań, montaż i naprawa pieców 
cO. 72 48 14 797

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

• Dywanopranie, 604 373 143.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 604 
373 143.

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

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

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

• Klimatyzacja! Serwis sprzętu 
AgD. Tel. 697 55 33 10, 693 34 46 
71.

• cyklinowanie. 692 478 465

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

• AWARIE. Naprawy pieców Va-
iliant, tanie części. 691 686 772

• Agencja reklamowa Vizart: ba-
nery, szyldy, wydruki wielkoforma-
towe, reklama na pojazdach, pie-
czątki, wizytówki, plakaty, ulotki, 
inne. Nowogard, ul. 700lecia 15, 
605 522 340

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

• Montaż ogrodzeń betonowych, far-
merskich i innych; 695 085 470; 91 
39 72 575

• Transport- przeprowadzki. Szybko i 
tanio. 696 138 406

• usługi elektryczne CO, dachy, tanio 
szybko solidnie. Do 30% taniej. Tel 
506 323 560

• Usługi tokarskie. Sąpolnica 22. 
693 613 396 

• Remonty mieszkań, łazienek. 
600 121 043

• Przewozy przeprowadzki Nowo-
gard i okolice. 784 499 535

• Usługi ogólnobudowlane, regipsy, 
szpachlowanie, malowanie, panele. 
789 146 025

• Usługi ogólnobudowlane. 
510 335 162

• Kredyty dla firm bez zaświad-
czeń z ZUS i Urzędu Skarbowego. 
601 627 044

• Pożyczka bez bIK, 3000 na 3 mie-
siące, bankowo. 601 627 044

• Korepetycje  j. niemiecki, przygoto-
wanie do matury. 607 617 844

• Oprawianie prac (największy wy-
bór okładek), bindowanie, ksero 
kolor A4-A3, laminowanie A4-A3, 
VIZART Studio Reklamy, Nowo-
gard, ul. 700 lecia 15 (nad apteką 
jantar), tel. 605 522 340.

• Dachy remonty mieszkań. 
794 115 153

• język niemiecki tel. 607 545 991

• Remont na każdą kieszeń 609 
715 839

• Remont? wykończenia wnętrz? 
My wiemy jak! Kompleksowo! za-
dzwoń! REMOVER. 501 714 275 
24h/dobę!

• Wykonam usługowe, glazura, 
podłogi, malowanie i inne prace 
budowlane. 662 678 895

• Malowanie obrazów Bożena Ku-
biak, do obejrzenia w Cafe Piwnica. 
91 39 26 124

• Stylizacja paznokci, żel, żel hy-
brydowy (nowość) cena 35 zł. 
503 083 440

• Tipsy żelowe za 40 zł. 665 209 476

• Usługi informatyczne naprawa 
komputerów, instalacja oprogra-
mowania, odzyskiwanie danych, 
dojazd do klienta. 508 245 385

• DUR - DAcH pokrycia i remonty 
dachów. 691 621 141

• Dachy. 785 562 104

• DUR-BUD- usługi ogólnobudowla-
ne. 723 295 632

• Domowe torty na zamówienie. 
513 719 102

• Usługi ogólnobudowlane i elek-
tryczne. 516 033 882

• Profesjonalna opieka nad dziećmi 
”Maluszkowo” ogłasza nabór dzieci 
w wieku od 6 m-cy do 3 lat. Liczba 
miejsc ograniczona. Tel. 534 015 
943. 

• Izolacje balkonów, tarasów, wy-
kończenia, remonty łazienek tel. 
607 347 421

• J, niemiecki tel. 607545 991

• Korepetycje matematyka. 
513 164 201 po 16.00.

• Usługi transportowe i budowla-
ne, przeprowadzki, 1 zł/km (kra-
jowe i zagraniczne). 785 931 513; 
91 39 11 153

• Angielski. Korepetycje. 
697 583 403

• Wykonam szpachlowanie, malowa-
nie. 665 335 371

• Remonty i wykończenia. 
601 567 369

• Pogotowie komputerowe. 
695 575 008

• REMONTY, MONTAŻE, STOLARKA. 
781 016 125

PRAcA

• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, 
urlopowe- Niemcy, Holandia, An-
glia, Irlandia, Dania, Belgia, Austria, 
Włochy, Norwegia. 713  852  018; 
601 759 797

• Podejmę pracę w charakterze sprze-
dawcy, długoletnie doświadczenie, 
obsługa LOTTO. Tel 660 392 851

• Studio Reklamy Vizart w Nowogar-
dzie przyjmie 1 os. Na praktyki, tel. 
605 522 340

• Szukam pracy jako operator szta-
plarki i magazynier- pomocnik. 
796 101 301

• Zatrudnię w sklepie spożywczym 

rencistkę lub emerytkę. Praca dwu-
zmianowa. 602 474 266

• Zatrudnię konsultantów Oriflame, 
bezpłatne wpisowe, prezenty na 
500 zł, 604189118

• Zatrudnię  opiekunkę  do dziecka. 
Tel 660673592

• Podejmę pracę jako Stróż nocny lub 
dozorca. 721 922 930

• Kierowca kat. b,c (E w trakcie) lat 
27 poszukuje pracy lub przyucze-
nia wszystkie badania i kursy, j. 
angielski komunikatywny. Tel. 
512 766 603

• Zaopiekuję się dzieckiem. 
785 630 287

• Zatrudnię samodzielnego stolarza, 
może być emeryt. 696 034 712

• Zaopiekuję się dzieckiem. 
668 527 017

• Kierowca kategorii B i C poszukuje 
pracy. 788 193 777

• Zatrudnię do pracy osobę do 
obsługi klienta. Wymagane do-
świadczenie w handlu, prawo 
jazdy oraz umiejętność montażu 
mebli. cV proszę składać do 3 II 
2012 r. – sklep meblowy kwadrat 
ul. Armii Krajowej 49 Nowogard. 
Tel. 661 960 881

INNE

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

• Sprzedam nowy telefon komórko-
wy HTC Desire Z (nieużywany), w 
sieci ERA, cena 1350 zł, do uzgod-
nienia, Tel. 605 522 340.

• Sprzedam Aparat Fotograficzny Fuji 
Film S Fine Pix 6500, cena do uzgod-
nienia  750 zł, Tel. 605 522 340.

• Sprzedam telefon komórkowy 
Sony Ericcson ELM, nowy nieuży-
wany w sieci ERA, cena 330 zł, tel. 
605 522 340

• Sprzedam drewno opałowe. 
600 335 184

• Drewno opałowe tanio sprze-
dam. 660 135 921

• Sprzedam drewno opałowe i roz-
pałkowe pocięte w klocki lub w ca-
łości. 514 740 538

• Sprzedam wózek do drewna z 
HDSem. 723 885 515

• Sprzedam szczenięta razy wyżeł. 91 
39 26 478; 500 667 196

• Oddam w dobre ręce 2 suczki 
(szczeniaki odchowane) rasy mie-
szanej z wilczurem. 508 290 657

tel. 91 57 712 48 
tel. 500 702 884
tel. 500 702 885

bEZPłATNA POMOc W UZYSKANIU KREDYTU - OFERTA 20 bANKÓW

www.mk-kwadrat.pl

AUTO-CZĘŚCI • AUTO-NAPRAWA
Jacek Tworek

ul. Zamkowa 7, Nowogard (teren myjni samochodowej)

tel. 662 195 926, 668 477 803, 91 577 10 42

SZYBY SAMOCHODOWE

SPRZEDAŻ - MONTAŻ - NAPRAWA
do aut osobowych i ciężarowych

- wszystkie części nowe i używane

- płyny hamulcowe, chłodnicze

- oleje Castrol - wymiana gratis

- komputerowa diagnostyka silnika,

układu ABS oraz kasowanie inspekcji ZAPRASZAMY

Świadczymy
wszystkie

usługi warsztatowe

DOMY NA SPRZEDAŻ
Nowogard – pod klucz, 5 pokoi, pow. 118,95m², działka 1352m² – cENA 850.000 zł 
Nowogard – 5 pokoi, pow. 240m², działka 886m² – CENA 649.000 zł
Nowogard – 3 pokoje, pow. 104m², działka 155m² – cENA 285.000 zł
Nowogard – 4 pokoje, pow. 209m²,działka 717m²  – CENA 370.000 NOWA CENA 
Nowogard – nad jeziorem, 8 pokoi, pow.  340m², działka 2996m²- CENA 910.000 zł 
Błądkowo – 2 pokoje, pow. 110m², działka 1000m² – CENA 169.000 zł 
Dobra – 3 pokoje, pow. 73m², działka 324 – CENA 180.000 zł 
Radowo Małe ( okolica ) - 2 pokoje, pow. 80m², działka 7000m² – CENA 148.000 zł
Nowogard ( okolica) – stan surowy zamknięty pow. 228,6m², działka 1335m² – CENA 350.000 zł
Nowogard (okolica) –  7 pokoi, pow. 200m², działka 10700m², do remontu – CENA 170.000 zł 
Nowogard ( okolica) – 4 pokoje, pow. 180m², działka 5639m² – CENA 299.000 zł 
Resko – 4 pokoje, pow. 70m², działka 1077m² – CENA 188.000 zł 
Resko – 5 pokoi, pow. 209m², działka 576m² -CENA 320.000 zł 
Świdwin – 6 pokoi, pow. 270m², działka 758m² – CENA 650.000 zł 
Węgorzyno – 3 pokoje, pow. 90m², działka 1142m² – CENA 330.000 zł 
Ińsko – 5 pokoi, pow. 260m², działka 2466m² – CENA 1.300.000 zł

MIESZKANIA NA SPRZEDAŻ
Nowogard (okolica) – mieszkanie 2 pokojowe do remontu, pow. 51,30 m² – cENA 33.000 zł 
Nowogard – 2 pokoje, pow. 61,69m² – CENA 175.000 zł 
Nowogard – 3 pokoje, I piętro, pow. 62 m² – CENA 185.000 zł
Nowogard – 3 pokoje, pow. 49m², z widokiem na jezioro – CENA 200.000 zł 
Nowogard – 3 pokoje, parter, pow. 57,8m² – CENA 172.000  zł 
Nowogard – 3 pokoje, parter, pow. 54,1m² – CENA 159.000 zł
Nowogard – wysoki standard, 3 pokoje, pow. 68m² – CENA 220.000 zł 
Nowogard – wysoki standard, 3 pokoje, pow. 80,58m² – CENA 245.000 zł NOWA CENA!!!
Nowogard – 3 pokoje na parterze, pow. 58 m² – CENA 179.000 zł 
Nowogard – 3 pokoje, pow. 77m² + garaż 20 m²  - CENA 230.000 zł 
Nowogard – 4 pokoje, pow. 80 m², podwórko – CENA 226.000 zł  
Dobra (okolica) – 3 pokoje, pow. 68m² – CENA 89.900 zł

OGŁOSZENIAdrObNE

ul. Rzeszowskiego 7 • Nowogard

NOWY

ADRES:

• Sprzedam łaty impregnowa-
ne nowe tanio ok. 400m. tel. 
602 474 266

• Oflisy tartaczne na opał sprzedam 
w całości lub pocięte w bloczki, tel. 
514 740 538

• Oddam szczeniaki rasy wilczur mie-
szany, w dobre ręce, tel 607 545 533

• Odpady tartaczne, oflisy pocię-
te, drewno opałowe + transport. 
509 930 161

• Sprzedam klatki metalowe dla kró-
lików, Nowogard, Boh. Warszawy 
21. 91 39 20 307

• Sprzedam przyczepę D47 wywrot-
kę sadzarkę do ziemniaków, kom-
bajn do zbioru ziemniaków oraz 
silnik do łodzi. Tel. 692 421 192.

• Przyjmę gruz. 662 608 830

• Sprzedam owczarki niemieckie. 91 
39 10 656

• YORKI SZCZENIACZKI SPRZEDAM 
PO MAŁYCH RODZICACH CENA 
650 ZŁ TEL. 513-157-299

• Śliczne szczenięta po bardzo sym-
patycznej suni do pilnowania obej-
ścia oddam dobrym ludziom. 91 39 
79 313 

• Budę dla psa/kota sprzedam. 
889 133 882

• Sprzedam szlifierkę do suchych 
tynków, Gips (re gips) z uniwersal-
nym odkurzaczem S 47 firmy FLEX. 
Wszystko w komplecie wraz z po-
krowcem i papierami, mało używa-
na. 665 355 371

• Drzewo opałowe, kominkowe. 
506 284 017

• Sprzedam 100 l. emaliowany bojler 
na wodę, CO i używany klimatyza-
tor. 605 468 190

• Owczarki niemieckie pieski i suczki 
po rodzicach z rodowodem. Tel. 91 
39 21 828

• Sprzedam akwarium. 600 262 231

• Sprzedam Agregat prądowtówrczy 
diesel 10kW. 728 933 802

• Sprzedam atlas do ćwiczeń. 
791 180 655

• Sprzedam drewno opałowe i ko-
minkowe, pocięte w klocki z dowo-
zem . 663 349 053

• Oddam w dobre ręce piękne szcze-
nięta. Troszczyno 2. 91 39 79 313 po 
16.00.
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Humor wyszukany
przez Henia Szczupaka

SALON GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

VELES
- glazura
- terakota
- panele
- drzwi
- parapety
- ceramika łazienkowa
- wanny, kabiny
- meble łazienkowe
- armatura

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto)

SZAFY GARDEROBY 
ZABUDOWY WNĘK
MEBLE NA WYMIAR

tel. 501 923 309
790 268 865

Pół godziny  
w towarzystwie KarolinyK

U
PO

N
  0

8

Litery z pól oznaczonych do-
datkowo cyframi od 1 do 14 
utworzą rozwiązanie – dokoń-
czenie myśli Józefa Bułatowi-
cza, której początek umiesz-
czono w tytule.

POZIOMO:
3 – obronna wieża zamku,
6 – cyklon z okiem,
7 – 100 arów,
8 – rodzaj szlabanu,
10 – wsadowy dodatek hutni-
czy,

14 – motyl – smakosz kapusty?
16 – opowiada przebieg akcji 
utworu,
17 – kwaśna mina,
20 – zaprawa sportowa,
22 – część meczu hokejowego,
23 – letnie ferie,
24 – to co spożywamy.

PIONOWO:
1 – w teatrze dla masonów?
2 – słynna, powieściowa Anna,
3 – główna postać powieści,
4 – pogardliwie o Niemcu,

5 – inna nazwa noszy,
9 – rodzaj zapięcia (skojarz z 
ostem),
11 – glon okryty krzemionko-
wą skorupką,
12 – makaron dla krawców?
13 – kogut lub pożar,
14 – graniczna rzeka  (na 
wschodzie),
15 – część ołtarza (nad sto-
łem),
18 – świńska trawa,
19 – na głowie rabina,
21 – indyjska kobra.

Odgadnięte wyrazy wpisać w 
zaznaczone „korytarze”. Miej-
sce wpisu do odgadniecia, 
początek w polu z kropką. Do-
pisane litery utworzą rozwią-
zanie.

• życzymy, by była pod nim 
stopa wody,

• Adam z Wisły  - już za kie-
rownicą

• malutki romb.

Każdy ma nos, ale...

Ślizgawka pod kontrolą....

Sprzedam dom  
jednorodzinny  

w Płotach
tel. 91 38 53 018

KUPON 06  
krzyżówka z dnia 20 I

Prawidłowe	rozwiązania:
Czas	na	bale
Karnawał
Bo	mu	smakują

Prawidłowe odpowiedzi na-
desłali:

Halina	Szwal,	Barbara	Bartosik,	
Wiesław	 Borowik,	 Teresa	 Czar-
necka,	 Urszula	 Skowron,	 Stani-
sława	 Pokorska,	 Teresa	 Januszo-
nek,	Andrzej	Leszczyński,	Urszu-
la	 Kaczmarek,	 Wiesław	 Rak,	 Pe-
lagia	Feliksiak,	Regina	Czarnow-
ska,	 Józef	 Dąbrowski,	 Henryk	
Rosa,	Alicja	Wypych,	 Iwona	Ko-
chelska,	 Jadwiga	 Maknia,	 Hali-
na	 Stefańska,	 Stanisław	 Furmań-
czyk,	Natalia	Chruściel

Zwycięzcy:
Iwona	 Kochelska,	 Stanisława	

Pokorska,	Stanisław	Furmańczyk

PIASEK, 
ŻWIR,  

CZARNOZIEM, 
POSPÓŁKA 

 ŻWIROWNIA  
DŁUGOŁĘKA

tel. 504 872 700 
Z DOWOZEM 
DO KLIENTA

jEj PROPOZYcjA 

Pójdź w moje  objęcia! 

Tato chce mieć zięcia.  

NIE LEKcEWAŻYĆ TATY 

Tato był kiedyś fajny gość,

Lecz to nie jego wina, 

Że w upominku jak na złość, 

Dostał od mamy syna. 

Tato był kiedyś fajny gość,

(Mama też tego zdania) 

Kochali w synku krew i kość, 

Nie widząc w „skarbie” drania.

Tato był kiedyś i jest dziś, 

Naprawdę, fajnym tatą, 

Tylko rozkoszny syn - bryś 

Psy na nim wiesza za to. 

Wlepił mu kapcie, jeszcze coś, 

I aktóweczkę także, 

Spartolił tatę, tak na wskroś,

Bo jemu wolno...jakże, 

Zaczepny, ostry rymów grat,

W fajnego tatę mierzy, 

Lecz trafia niczym kula w płot. 

Gdyż marnie strzela Jerzy.

Że tato pasem ściska  brzuch, 

Że skręcał w trudzie gnaty, 

By mógł „papusiać” syn za dwóch 

Ni słowa. Z czym do taty?!

Nie nada synu z taty kpić, 

Choć krzepę masz  mołojca ,

Bo brzydka to rzecz: gołą żyć,

Bić gołą ręką ojca.

A krócej mówić, rzecz idzie o to, 

Byś sam nie został starym 

sierotą.

KWIAT MłODZIEŻY 

Trudno zachwycać się kwiatami,

Gdy rosną między pokrzywami.
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

SPRZEDAM 
MIESZKANIE 
w nowogardzie

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

tel. 603 55 55 32

REgULARNA LINIA MI KRO bU SO WA SEROcKI   Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie    6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie    8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

Informacja PKS 
91 392 18 87   lub   91 469 83 15

PRZEWÓZ OSÓb • M.Fedeńczak • kom. 606 148 353
Nowogard (ul.  Rzeszowskiego) - Szczecin (ul.  Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:05; 8:20; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 11:45; 11:55; 12:40; 
14:40; 14:50; 15:00; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:10
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul.  Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:30; 9:50; 10:25:11:15(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 13:15; 13:30; 13:45(F); 
14:10; 14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:00
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:50; 17:20; 18:30; 19:00
Kursują od poniedziałku do soboty;  F - kursuje od poniedziałku do piątku;  7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli

Regularna linia METRO        tel. 505 619 600
ODjAZDY Z NOWOgARDU:  5.25(A5), 6.00(A5), 8.10(A), 9.25(A), 12.00(A), 12.25(A), 
13.05(A), 15.00(A), 16.25(7), 16.35(A) 17.05(7), 17.40(A)
ODjAZDY ZE SZcZEcINA:  6.45(A5), 7.45(A5), 9.40(A), 13.20(A), 14.45(A), 15.30(A), 
16.35(A), 17.25(7), 18.20(A), 19.15(A)
A5 - kursuje od poniedziałku do piątku, A- kursuje od poniedziałku do soboty, 7 kursuje w niedziele w roku szkolnym.

PRZEWÓZ OSÓb - RO MAN bIŃcZYK - Linia Regularna   TEL. 0607 310 591 
OD PONIEDZIAłKU DO PIĄTKU:  
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SObOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIEDZIELA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

rOZkŁAdjAZdybuSów

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

tel. 91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

GABINET KOSMETYCZNY 
„WICHEREK”

Rok założenia 1988
Bezbolesne	przekłuwanie	uszu
Profesjonalne		przekłuwanie	ciała	zabiegi	
kosmetyczne,	henna,	depilacje,	makijaże,	
mikrodermabrazja,	peeling	kawitacyjny,	
ultradźwięki,	eksfoliacje,	wypalanie,	laser,	
lampy,	materac	zdrowotny,	świecowanie	
uszu,	masaże,	akupresura,	solarium

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

Tel. 91 392 07 14 
Czynne od 11.00 do 19.00
http://wicherek.info

ROZKłAD jAZDY bUSÓW   Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502026999, 93926925, po godz. 18:00 – 501140055

Trasa NOWOgARD – gOLENIÓW – SZcZEcIN 
Nowogard ul. Reszowskiego:  5:05(A), 5:55(A), 6:10(A), 6:50(7), 7:00(A), 7:25(7), 7:50(A), 
8:00(A), 8:20(7), 8:35(A), 9:10(A,7), 10:05(A), 10:30(A,7), 11:31(A), 11:40(7), 12:15(A), 
12:23(7), 12:40(7), 13:00(A,7), 13:10(A,7), 13:25(A,7), 13:50(F), 14:05(A), 14:20(A,7), 15:41(A), 
16:00(7), 16:20(A,7), 16:30(1,3,5), 16:35(2,4,6,7) 16:50(A), 17:30(1,3,5,7), 17:35(2,4,6,S), 
17:50(A,7),18:20(A,7)
TRASA SZcZEcIN – NOWOgARD
Szczecin ul. Św. Ducha : 9:25(A), 12:20(A,7), 12:40(A), 13:35(A), 14:00(A,7,R), 14:40(1,3,5,7)  
14:45(2,4,6) 14:55(A), 15:15(2,4,6,7) 15:20(1,3,5), 16:15(A,7) 16:25(A),  18:05(A,7,R) 
19:00(1,3,5) 19:05(2,4,6)
Szczecin ul. Dworcowa : 6:20(A), 7:35(A), 8:00(F), 8:40(A,7,R), 9,00(7), 10:05(A,7),  10:50(A,7), 
11:40(A), 12:05(A), 13:00(7), 14:20(7), 17:40(A,7),  19:25(A7), 19:40(7), 20:15(A,7),
goleniów, Dworzec PKP : 7:03(A), 8:18(A), 8:43(F), 9:23(A,7), 9:43(7,R), 10:08(A),  10:48(A,7), 
11:32(A,7), 12:23(A), 12:48(A), 13:30(A,7,R), 13:22(A),  13:42(7), 14:19(A), 14:43(A,7,R), 
15:03(7), 15:24(1,3,5,7) 15:29(2,4,6)  15:38(A) 15:58(2,4,6,7) 16:04(1,3,5) 16:58(A,7) 17:08(A), 
18:23(A,7)  18:48(A,7,R) 19:43(1,3,5), 19:48(2,4,6) 20:08(A,7) 20:23(7) 20:58(A,7)
Trasa NOWOgARD – MASZEWO – STARgARD SZcZEcIŃSKI
Nowogard ul. Rzeszowskiego : 6:50(A), 8:30(A), 11:30(A), 13:50(A), 15:15(S)
Trasa STRAgARD SZcZEcIŃSKI – NOWOgARD
Stargard Szcz. Oś. Tysiąclecia : 6:20(A), 9:40(A), 12:45(A), 13:50(S), 15:05(A) 
A - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt; S – kursuje w dni nauki szkolnej; 7 – kursuje w niedziele 
nie będące świętami; F – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt; 1,3,5 – kursuje w poniedziałki, 
środy, piątki oprócz świąt; 2,4,6 – kursuje we wtorki, czwartki, soboty oprócz świąt; R – kurs do Reska   

Rozkład jazdy pociągów obowiązujący od 11.12.2011 r.  
Szczecin  główny - Nowogard: (wyjazd-przyjazd)  (06:27 - 07:28);   

(08:18 - 09:21);  (10:37 - 11:39);   (12:48 - 13:49); (14:47 - 15:47); (16:40 - 
20:46); (19:20 – 20:26).

Nowogard - Szczecin główny: (06:37 - 07:41);  (08:05 - 09:10);  (10:24 - 
11:32);  (12:48 - 13:49);  (14:56 - 16:03);  (16:49 - 17:53); (18:49-19:56).

Nowogard - Kołobrzeg: ( 07:28 - 8:55) , (09:21 - 10:40) , (11:39 - 13:05), 
(13:49 - 15:14), (15:47 - 17:07), (20:46 - 19:08), (20:21 – 21:49).    

Kołobrzeg - Nowogard:  (05:11 - 06:37), (06:46 - 08:04), (09:03 - 10:24), 
(11:28 - 12:48), (13:37 - 14:56), (15:25 - 16:49), (17:25 - 18:49).

601 987 249

BUDOWLANE
REMONTOWE

694 455 280

PRACE

WARSZTAT SAMOCHODOWY

SZYBY SAMOCHODOWE

PLANDEKINA WYMIAR NA WYMIAR

Profesjonalna naprawa od A do Z

OSOBOWE, CIĘŻAROWE I MASZYNY

Geometria kół, naprawa zawieszenia,komputerowa diagnostyka pojazdu
naprawy blacharskie i lakierniczePrzegląd i naprawa klimatyzacji,

Ul. Nadtorowa 12
tel 91 39 20 131
kom 601860716

Ul. Kilińskiego 26
tel 91 39 25 627
kom 601897368

Sprzedaż, wymiana, naprawa. Wykonujemy usługi na zlecenie ubezpieczalni

Używane i nowe części do wszystkich marek samochodów

Plandeki do samochodów ciężarowych (łódki, firanki),przykrywające
stelaże, przegrody do hal, przyczepy ciągnikowe i samochodowe

UDZIELAMY GWARANCJI
NA WYKONANE USŁUGI

 
 

KANCELARIA 
DORADZTWA PRAWNEGO

tel. 501 341 824 
e-mail: kkolibski@op.pl 

Jeśli chcesz przeprowadzić  
rozwód, podwyższyć  

lub wystąpić  
o alimenty, nabyć spadek? 

Może dręczą Cię  
inne wątpliwości prawne? 

Nie czekaj, aż będzie za późno.
 Porady prawne już od 30 zł

 
Nowogard 

ul. Wojska Polskiego 4  
(nowy budynek – I piętro) 

Proszę o wcześniejszy kontakt 
telefoniczny



Nr 8 (2039)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

18

www.dzienniknowogardzki.pl

Juniorzy w ćwierćfinałach  
Mistrzostw Polski !

Jak udało nam się ustalić, juniorzy Pomorzanina Nowogard najprawdopodobniej w przy-
szłym tygodniu zagrają w Olsztynie, w ćwierćfinałach Mistrzostw Polski w piłce ręcznej.

W	olsztyńskim	turnieju	we-
zmą	 udział	 32	 drużyny,	 po-
dzielone	na	osiem	grup,	złożo-
nych	 z	 czterech	 zespołów.	 Ju-
niorzy	 w	 grupach	 będą	 grali	
każdy	z	każdym,	a	cały	turniej	
ma	trwać	trzy	dni.	Niestety	na	
tą	chwilę	nie	znamy	jeszcze	ca-
łej	 obsady	 turnieju,	 ale	 może-
my	 być	 pewni	 że	 nasi	 szczy-

piorniści,	 mogą	 mieć	 szanse	
rywalizacji	 z	 uznanymi	 mar-
kami.	 Do	 turnieju	 Pomorza-
nin	 awansował	 zajmując	 trze-
cie	 miejsce	 w	 mistrzostwach	
województwa.	 Poniżej	 przed-
stawiamy	 wyniki	 i	 tabele,	 po-
jedynków	o	mistrzostwo	woje-
wództwa:

KR

I runda:
MKS	Kusy	II	–	LKS	Pomorzanin	 	 34-28
LKS	Pomorzanin	–	MKS	Kusy	I	 	 20-44
LKS	Pomorzanin	–	KS	PR	Gwardia	 	 37-31
UKS	Nobel	–	LKS	Pomorzanin	 	 19-47

II runda:
LKS	Pomorzanin	–	MKS	Kusy	II	 	 32-27
MKS	Kusy	I	–	LKS	Pomorzanin	 	 0-10
KS	PR	Gwardia	–	LKS	Pomorzanin	 	 39-30
LKS	Pomorzanin	–	UKS	Nobel	 	 (brak	danych)

Tabela: 
MKS	Kusy	I	Szczecin	 	 	 12pkt.	 Br.261-105
MKS	Kusy	II	Szczecin		 	 10pkt.	 Br.244-252
LKS	Pomorzanin	Nowogard	 	 8pkt.	 Br.204-194
KS	PR	Gwardia	Koszalin	 	 6pkt.	 Br.210-198
UKS	Nobel	Choszczno	 	 0pkt.	 Br.125-295

(źródło: ZZPR)

ACTA, pakta  
i konwenta

Czy	 dzisiaj	 ktoś	 rozumie	 o	
co	 chodzi	 w	 medialnym	 szu-
mie	 zwanym	 sprawą	 ACTA?		
Dziennikarze	 i	 politycy	 mają	
miny	 takie,	 że	 można	 odnieść	
wrażenie	 iż	 rozumieją	 niewie-
le,	a	w	zasadzie	prawie	nic.	Pro-
testujący	w	tzw.	Sieci,	rzekomo	
w	 imię	 wolności	 w	 realu,	 oka-
zali	 się	 na	 ogół	 dość	 bezwład-
ną	 grupą	 chuliganerii	 pragną-
cej	 wolności,	 nie	 jako	 zasady	
do	 prawa	 czynienia	 dobra,	 ale	
jako	bezkarności	dla	chamstwa	
i	złodziejstwa,		które	pod	przy-
krywką	anonimowych	i	wygod-
nych	 	 „nicków”,	 kwitnie	 w	 sie-
ci	 codziennie	 od	 lat.	 	 	 Pomija-
jąc	aspekt	prawny	umowy	mię-
dzynarodowej,	 jaką	jest	w	isto-
cie	dokument	zwany	w	skrócie	
ACTA,	 akcja	 sprzeciwu	 wobec	
niego	i		rozwijająca	się	dyskusja	
prowadzona	 w	 mediach,	 może	
doprowadzić	 do	 rozpaczy	 każ-
dego,	 kto	 chce	 zachować	 mi-
nimum	 logiki	 i	 zdrowego	 roz-
sądku.	 Politycy	 ze	 strachem	
w	 oczach	 (słupki	 poparcia	 to	
ich	 kręgosłup	 moralny),	 z	 wy-
przedzeniem	 wykrzykują	 po-
parcie	 dla	 	 społecznego	 prote-
stu			tzw.	Internautów.	Komen-
tatorzy	 zdaje	 się	 dokonali	 przy	
okazji	 ciekawego	 rozróżnienia	
ludzi	na:	 	 	 ludzi	(szarych)	 i	 in-

ternautów	 (elitę).	 Dla	 mnie,	 to	
bardziej	przypomina	realny	po-
dział	kultury	na	zdrową	kulturę	
i	 	patologiczno-sekciarską	sub-
kulturę.		Z	tym,	że	użytkownik		
Internetu	do	którego,	jak	milio-
ny	sam	należę,	 (tak	 jak	od	ele-
mentarza	 należę	 do	 użytkow-
nika	pióra,	książki	i	gazety)	nie	
ma	nic	wspólnego	z	tzw.		Inter-
nautą,	 którym	 nigdy	 nie	 będę,	
jak	 nie	 będę	 sekciarskim	 	 de-
wiantem.				Rozumiem	wpraw-
dzie	 prawo	 każdego	 do	 bycia	
odmieńcem	 na	 własny	 użytek,	
ale	 nie	 rozumiem	 i	 nie	 akcep-
tuję,	 dlaczego	 z	 tej	 odmienno-
ści	mamy	tworzyć	standard	po-
stępowania		i		kryterium	dobra	
i	zła.	Zresztą	o	dobru	i	złu	w	tej	
dyskusji,	ani	słowa		-	pełno	za	to	
obaw,	o	postrzeganie,	społeczne	
poparcie.	 W	 zabieganiu	 o	 po-
parcie	 zbiegowiska	 	 „nicków„	
połączyli	 siły	 politycy	 wszyst-
kich	 opcji,	 od	 lewicy	 do	 pra-
wicy,	 wielu	 z	 nich	 w	 imię	 tego	
poparcia,	zaprzecza	siłą		rzeczy	
zasadom,	o	które	rzekomo	wal-
czy.	 	 Wielkie	 słowa	 o	 społecz-
nym	sprzeciwie		podobnym	do	
wielkich	ruchów	w	rodzaju	So-
lidarności,	mają	się		tak	do	rze-
czywistości,	jak	życie	realne	do	
„życia	w	sieci	„.	Niestety,	skut-
ki	 sieciowej	 manii	 mogą	 co-
raz	częściej	przypominać	te,	ze	
znanego	polskiego	filmu,	gdzie	
wirtualne	 samobójstwo	 nieste-
ty	stało	się	realnym	faktem.	Tak	
kończy	 się	 każda	 	 opowieść,	 w	
której	 wolność	 zostaje	 oddzie-
lona	od	dobra,	a	zło	jawi	się	tyl-
ko	 jako	 niegroźna	 bajeczka	 o	
strasznych	smokach.

Marek Słomski

Kuba prosi o pomoc!
 "Jesteśmy  rodzicami  6-letniego  Kubusia, 
który  urodził  się  z  przepukliną  oponowo-
rdzeniową,  rozszczepem  kręgosłupa  oraz 
wrodzonym  wodogłowiem.  Dodatkowo 
stwierdzono  zwichnięcie  prawego  stawu 
biodrowego oraz stopy ,,końsko-szpotawe''. W 
pierwszej  dobie  życia  zamknięto  przepuklinę, 
później  wykonano  operację  wydłużenia 
prawego ścięgna Achillesa.  Następnie Kubuś 
miał  badanie  rezonansem  magnetycznym, 
którego  wynik  był  porażający:  torbielowata 
zmiana  w  migdałkach  móżdżku  oraz 
zakotwiczenie  rdzenia  kręgowego.  Kuba 
przeszedł  odbarczenie  zakotwiczenia  rdzenia 
kręgowego  w  Klinice  Neurochirurgii  PAM  w 
Szczecinie.  Pomimo  opisanych  zabiegów  i 
operacji  ,  przez  które  przeszedł  Kuba  oraz 
zachowanego czucia i ruchomości obu nóżek 
nasz synek nie chodzi. Potrzebujemy wsparcia 
finansowego na turnusy i ewentualny sprzęt do 
rehabilitacji.

Każdy może pomóc przekazując 1 % podatku oraz dokonując wpłat na konto Fundacji im. dr Piotra Janaszka  
,,PODAJ DALEJ ,, w Koninie ul. Południowa 2a, 62-510 Konin. OPP nr KRS 197058. Nr konta Kubusia: 55 1020 
2746 0000 3102 0053 9650  z dopiskiem  na leczenie Jakuba Wójcika.  
Za każdą kwotę dziękujemy.  Ewa i Tomasz Wójcikowie".

Kuba prosi o pomoc!
 "Jesteśmy  rodzicami  6-letniego  Kubusia, 
który  urodził  się  z  przepukliną  oponowo-
rdzeniową,  rozszczepem  kręgosłupa  oraz 
wrodzonym  wodogłowiem.  Dodatkowo 
stwierdzono  zwichnięcie  prawego  stawu 
biodrowego oraz stopy ,,końsko-szpotawe''. W 
pierwszej  dobie  życia  zamknięto  przepuklinę, 
później  wykonano  operację  wydłużenia 
prawego ścięgna Achillesa.  Następnie Kubuś 
miał  badanie  rezonansem  magnetycznym, 
którego  wynik  był  porażający:  torbielowata 
zmiana  w  migdałkach  móżdżku  oraz 
zakotwiczenie  rdzenia  kręgowego.  Kuba 
przeszedł  odbarczenie  zakotwiczenia  rdzenia 
kręgowego  w  Klinice  Neurochirurgii  PAM  w 
Szczecinie.  Pomimo  opisanych  zabiegów  i 
operacji  ,  przez  które  przeszedł  Kuba  oraz 
zachowanego czucia i ruchomości obu nóżek 
nasz synek nie chodzi. Potrzebujemy wsparcia 
finansowego na turnusy i ewentualny sprzęt do 
rehabilitacji.

Każdy może pomóc przekazując 1 % podatku oraz dokonując wpłat na konto Fundacji im. dr Piotra Janaszka  
,,PODAJ DALEJ ,, w Koninie ul. Południowa 2a, 62-510 Konin. OPP nr KRS 197058. Nr konta Kubusia: 55 1020 
2746 0000 3102 0053 9650  z dopiskiem  na leczenie Jakuba Wójcika.  
Za każdą kwotę dziękujemy.  Ewa i Tomasz Wójcikowie".

UWAgA  WęDKARZE 
Zarząd	Koła	Miejsko	 -	Gminnego	PZW	w	Nowogardzie	 informuje,	 że	

będzie	można	budować	kładki	z	pomostem	na	jeziorze	Kościuszki.	Wnio-
ski	o	zezwolenie	na	budowę	prosimy	składać	w	sklepie	„WĘDKARZ	„.	Po	
rozpatrzeniu	wniosku,	przez	Zarząd	Koła	i	uzyskaniu	zezwolenia	będzie	
można	przystąpić	do	budowy.

Jednocześnie	Zarząd	Koła	zaprasza	na	zebranie	sprawozdawcze	Zarządu	
Koła	za	rok	2011	w	dniu	19	Lutego	2012	na	godzinę	09:30	Zebranie	odbę-
dzie	się	w	szkole	podstawowej	nr	3	w	Nowogardzie	przy	ul.	Boh.	Warszawy.	

	Zarząd	

Komunikat PKP
Uprzejmie informujemy, że od 5 lutego 2012 zmienia się rozkład pociągu nr 88832 rel. Szczecin Gł. - Ko-

łobrzeg (odjazd ze stacji Szczecin Gł. 19.20) Będzie on kursować ok. 70 minut później. Szczegółowy roz-
kład obowiązujący od 5 lutego 2012 znajduje się poniżej. 

Szczecin gł.  20.35
Szczecin Port Centralny   20.38
Szczecin Zdroje  20.47
Szczecin Dąbie  20.51
Szczecin Załom  20.58
Kliniska  21.03
Rurka  21.07
goleniów  21.15
Mosty  21.23
Osina  21.29
Wyszomierz  21.33

Nowogard  21.39
Płoty  21.55
Baszewice  22.02
gryfice  22.09
Gąbin  22.20
Trzebiatów  22.29
Bieczyno Pom.  22.36
Karcino  22.40
Głowaczewo  22.45
Stary Borek  22.49
Kołobrzeg przyj.  23.00

KUbA prosi o pomoc
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Olimpia	Nowogard	 jako	 jed-
na	 z	 kilku	 otrzymała	 dofi-
nansowania	 na	 swoje	 działa-
nia.	 Oprócz	 Olimpii	 jest	 jesz-
cze	 kilka	 innych	 stowarzyszeń	
z	naszej	gminy,	które	otrzyma-
ją	 pieniądze	 na	 rozwój	 swoich	
projektów.	 Nowogardzki	 klub	
otrzymał	 dofinansowanie,	 ty-
tułem	 działania	 „Sport	 to	 ak-
tywność”.	 Warsztatowcem	 w	
ramach	 tego	 projektu	 zostanie	

Jacek	Szewc,	pod	jego	czujnym	
okiem	młodzi	sportowcy,	będą	
mogli	 kształcić	 swoje	 umiejęt-
ności	 piłkarskie.	 Główną	 ideą	
tego	 programu	 pokrótce,	 jest	
wsparcie	 działań,	 które	 inicju-
ją	rozwój	zainteresowań	miesz-
kańców	 i	 mają	 charakter	 edu-
kacyjny.	 Rozpoczęcie	 warsz-
tatów	 Olimpia	 planuje	 na	 po-
czątek	 marca,	 zajęcia	 polegają	
na	 organizacji	 cyklu	 szkoleń,	
w	 których	 wezmą	 udział	 dzie-
ci	z	rocznika	1997	i	młodsi.	W	
sumie	 zostanie	 zrealizowanych	
29	godzin	zajęć,	oraz	4	godzin-
ny	 turniej	 piłkarski,	 który	 bę-
dzie	 zwieńczeniem	 projektu	 i	
wezmą	w	nim	udział	uczestni-
cy,	 czynnie	 wykazujący	 się	 w	

całym	 cyklu.	 Turniej	 ten	 jest	
planowany	na	początek	czerw-
ca,	 najprawdopodobniej	 zosta-
nie	 rozegrany	 w	 Międzynaro-
dowy	 Dzień	 Dziecka.	 Działa-
cze	 Olimpii	 Nowogard	 już	 te-
raz,	zapraszają	wszystkich	zain-
teresowanych	do	udziału	w	cy-
klu	zajęć.	Jeszcze		przed	samym	
rozpoczęciem,	 będzie	 podana	
informacja	 o	 harmonogramie	
przeprowadzanych	warsztatów.	

KR

INFORMATOR LOKALNY - NOWOgARD
In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38

  - 91 392 17 39

Telefony alarmowe 

Policja  - 997, 112 

tel. miejski   - 91 57 92 311 

Straż Pożarna   - 998

Pogotowie Ratunkowe   - 999 

Pogotowie Gazowe   - 992

Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74

Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  

 - 91 392 08 79

 - 994

Dyżur nocny
Przychodnia Przyszpitalna Samodzielnego Publiczne-
go Szpitala Rejonowego w Nowogardzie
Ul. Wojska Polskiego 7, 72-200 Nowogard
 (wejście od strony Policji)

913921800

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala   - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.   - 91 392 69 99
Medyk   - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

 - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz Pogotowie Stomatolo-
giczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos 
 - 91 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  
 - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzie ci, 
Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności 
Gospodarczej  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
  - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej

kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

- 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 26 249

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw.  WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   

- 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57
Apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM   - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39

PcK  - 91 392 17 01

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Zawodowe 
- CE Zdroje ul.  Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.   - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium  
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych    - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   

- 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 
Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 
Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 
Taksówki   - 91 392 02 60
Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

gabinety Weterynaryjne 
Danuta czerwińska
ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław berezowski
ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814
Tadeusz Soroka
ul.  3 Maja 10   - 91 39 25 484
Przychodnia Weterynaryjna „Sikorka” 
Sikorki 41, gm. Nowogard   - 91 39 17 695
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11 kolejka

Dofinansowanie dla Olimpii
16 stycznia zostały ogłoszone wyniki naboru  działań aktywizacyjnych, w partnerstwie 
z Goleniowskim stowarzyszeniem  Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego. 

Tradycyjnie	 rywalizacje	 rozpoczną	 drugo-
ligowcy,	 o	 godzinie	 14.00.	 Najciekawiej	 zapo-
wiada	się	pojedynek	pierwszej	drużyny	w	tabeli	
Czarnych	Chmur	i	trzeciej	drużyny	Błękitnych,	
mecz	został	zaplanowany	na	godzinę	15.30.	Na	
wpadkę	 lidera	 z	 pewnością	 czekają	 Pędzące	
Trampki,	które	tracą	do	Czarnych	Chmur	zale-
dwie	trzy	oczka,	a	sami	podejmują	drużynę	ze	
środka	stawki	-	Ogień	W	Okopie.	Pierwsza	liga	
rozpocznie	o	16.30	meczem	Jantar	–	Pampeluna	
Pereiros,	czyli	obecni	sąsiedzi	w	tabeli.	Trzecia	
Pampeluna	 do	 drugich	 w	 tabeli	 Seniorów	 tra-
ci	7	punktów,	natomiast	ma	4	punkty	przewa-
gi	 nad	 czwartym	 Jantarem,	 który	 z	 pewnością	
ma	ochotę	zbliżyć	się	w	tabeli	do	zawodników	
Pampeluny.	Najciekawiej	zapowiada	się	mecz	o	
godzinie	 17.30,	 w	 którym	 Tubisie	 zagrają	 z	 li-
derem,	 drużyną	 Budowlanych.	 Tubisie	 obec-
nie	 zajmują	 7	 miejsce	 w	 I	 lidze,	 i	 po	 ostatnim	
zwycięstwie	nad	Probudem,	skutecznie	oddalili	
się	 od	 strefy	 spadkowej.	 Uskrzydleni	 ostatnim	
zwycięstwem	 mogą	 napsuć	 sporo	 krwi	 lidero-
wi,	 który	 wciąż	 ma	 taką	 samą	 ilość	 punktów,	

co	druga	w	tabeli	drużyna	Seniorów.	Wicelider	
podejmie	drużynę	BTCH,	która	w	tabeli	zajmu-
je	5	miejsce	 i	 teoretycznie	nie	powinna	Senio-
rom	zaszkodzić	w	tym	spotkaniu.	Probud	Wy-
szomierz	jeśli	chcę	wciąż	występować	w	I	lidze,	
koniecznie	musi	pokonać	outsidera	rozgrywek,	
drużynę	Zamkowa	7	która	z	pewnością	nie	uła-
twi	Probudowi	zadania.	Poniżej	zapowiedź	nie-
dzielnych	meczy:

KR
11 kolejka II ligi NALP 29 stycznia:
14.00	Kumple	Z	Boiska	-	Skorpiony
14.30	Pędzące	Trampki	–	Ogień	W	Okopie
15.00	Nehuera	–	Czarne	Koszule
15.30	Czarne	chmury	-	Błękitni
16.00	Jastrząb	–	Bosman
11 kolejka I ligi NALP 29 stycznia:
16.30	Jantar	–	Pampeluna	Pereiros
17.00	Seniorzy	-	BTCH
17.30	Tubisie	-	Budowlani
18.00	Zamkowa	7	–	Probud	Wyszomierz	
18:30	Herosi	–	Bad	Boys	Juniors	94

Po krótkiej przerwie związanej z feriami, 29 stycznia w hali ZSO przy ul. Bohate-
rów Warszawy, wracają rozgrywki Nowogardzkiej Amatorskiej Ligi Piłkarskiej.

„Nowogardzka Szkoła cukrzycy”
Polskie	Stowarzyszenie	Diabetyków	Koło	w	Nowogardzie	serdecznie	zaprasza	osoby	pragnące	

przybliżyć	sobie	zagadnienia	związane		z	żywieniem	w	cukrzycy	do	Nowogardzkiej	Szkoły	Cu-
krzycy	w piątek 27 stycznia 2012r. na godz. 16:00

Zajęcia	w	„Nowogardzkiej	Szkole	Cukrzycy”	odbywają	się  	w	Centrum	Edukacji	 i	Przedsię-
biorczości	„PROFIT”	Szczecińskiej	Fundacji	Talent	–	Promocja	–	Postęp	w	Nowogardzie	przy	ul.	
Wojska	Polskiego	3.	Zajęcia	są	nieodpłatne	dla	wszystkich	uczestników.	Niezbędne	informację	
można	uzyskać	w	Siedzibie 	Koła	Nowogard,	ul.	Wojska	Polskiego	7	(budynek	laboratorium	Szpi-
tala	w	Nowogardzie)	oraz	tel.:	pod	nr.:	500	553	190;	660	238	483;	606	457	102	oraz	w	Internecie	
pod	adresem	http:	//www.cukrzycanowogard.lh.pl

Tematem	 wykładów	 będą	 zagadnienia:	 Żywienie	 w	 cukrzycy	 -	 prawda	 i	 mity	 -  Wykład  Le-
karz prowadzący	„Szkołę	Cukrzycy”	Pani	dr	Marzena	Kargul.	

Eugeniusz Tworek, Prezes PSD, Koła	Nowogard
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MEBLEars

Kuchnie pod wymiar • Projekt, wycena, doradztwo gratis

NOWOGARD • ul. 3 Maja 16 tel. 91 39 26 917•

www.ars-meble.pl

Meble

• wypoczynkowe

systemowe

biurowe

sypialnie

•

•

•

Dog
odn

e

rab
aty

OKNO 1465 mm szer. x 1435 mm wys.

SZYBA K=1,0 • OKUCIE MACO PPUH "JOGA" sj.
ul. Górna 4,

72-200 Nowogard
tel. 91 39 25 501

OKNA-SUPERPROMOCJA !!!

TYLKO 499zł*
*cena netto

Transport na terenie miasta GRATIS • Akceptujemy karty płatnicze • SERDECZNIE ZAPRASZAMY
ul. ARMI I KRAJOWEJ 49 • • Tel./fa x 91 39 21 470NOWOGARD

Oferujemy montaż oraz transport zakupionych u nas mebli

NOWOŚCI
w OFERCIE

1497,- 1749,-

ORIUSSYSTEM ORIUS
kolor dąb latte

PIASEK, 
ŻWIR,  

CZARNOZIEM, 
POSPÓŁKA 

 ŻWIROWNIA  
DŁUGOŁĘKA

tel. 504 872 700 
Z DOWOZEM 
DO KLIENTA

SALON PLAY:  Nowogard, ul. Blacharska 1B, tel. 790 044 167
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GAZETA LOKALNA  NOWOGARD • OSINA

Czytaj s. 2 i 8

Czytaj s. 11

Czytaj s. 11

reklama

Czytaj s. 6

Czytaj s. 4

NIEPUBLICZNA SZKOŁA POLICEALNA

informacja i zapisy 
ul. Zielona 11,  tel. 91 39 26 691 

rozpoczęcie semestru 4 lutego 2012 r.  

• technik ekonomista          - 2 lata
• opiekun medyczny            - 1 rok
• opiekun osoby starszej     - 2 lata

www.zielona.mojaszkola.net

czesne w wysokości 100 zł/m-c
  (bez wpisowego i opłat za wakacje)

Ogłasza nabór na kierunki: 
NIEPUBLICZNA SZKOŁA POLICEALNA

Czytaj s. 9

HURTPOL SP. Z O.O.  
SPÓŁKA KOMANDYTOWA

w Nowogardzie
zatrudni

asystentkę  
Zarządu

• Wymagane:
•	 Wykształcenie	wyższe	ekonomiczne
•	 Prawo	jazdy	kat.	B
•	 J.	angielski	komunikatywny 
•	 Bardzo	dobrą	znajomość	pakietu	MS	

Office	(Word,	Excel,	PowerPoint)
•	 Doskonały	zmysł	organizacyjny
•	 Wysoką	kulturę	osobistą 
•	 Łatwość	nawiązywaniu	kontaktów
•	 Umiejętność	pracy	zespołowej
•	 Duża	inicjatywa	i	samodzielność
•	 Terminowość,	dokładność,	staranność
Oferty kadry@hurtpol.pl

Tel. 915792918

Czyszczą teren po byłej gazowni  

Gdzie trafia  
skażona ziemia?

Ubiegły piątek. Teren byłej gazowni w Nowogardzie. Załadunek zanieczyszczonej ziemi. Czytaj s. 3

Wyścig Głosu  
o puchar...  
sołtysa Ostrzycy

Nowogard  
nie lubi  
kolarzy

Chcą u nas  
zrobić Brazylię

Ferie,  
ferie... i już 
po feriach

SPOrT

Ograli  
lidera!

Walczyli 
o Puchar  
Komendanta  
Policji

Spotkali  
się z  
sołtysami 
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PŁYTY OSB 
NAJTANIEJ

602 131 760

r e k l a m a
e-mail: reklama@domjudy.pl

Tel.  913 922 165
 Tel. 91 577 20 07

We wtorek w godzinach 16-19
na ul. Poniatowskiego 4/1 

okradziono mieszkanie. 
Skradziono Sony Playstation, 
aparat cyfrowy Sony, biżuterię 

i 25 szt monet kolekcjonerskich. 
Osoby będące w pobliżu, 

które widziały zdarzenie proszone są o kontakt. 
Przewidziana nagroda pieniężna. 

tel. 513 942 724

Sprzedam dom  
jednorodzinny  

w Płotach
tel. 91 38 53 018

23.01.12 r. 
Godz.	03.30	
Włamanie	 do	 sklepu	 w	 miej-

scowości	 Długołęka,	 skąd	
sprawca	 dokonał	 kradzieży	 pa-
pierosów.	

Godz.	09.00
Powiadomienie	 o	 kradzieży	

plastykowego	 kosza	 na	 odpady	
spod	budynku	Nowogardzkiego	
Domu	Kultury.

Godz.	10.45
Uszkodzenie	samochodu	mar-

ki	Opel	Astra	zaparkowanego	za	
blokiem	przy	ul.	5	Marca	przez	
cofający	pojazd	Ford	Transit.

Godz.	14.20
Kradzież	 blach	 z	 terenu	 po-

sesji	 w	 miejscowości	 Ostrzyca	
przez	Mateusza	M.	

24.01.12 r. 
Godz.	14.30	
Włamanie	do	mieszkania	na	

parterze	 bloku	 mieszkalnego	
przy	 ul.	 Poniatowskiego,	 skąd	
dokonano	 kradzieży	 konsoli	
do	 gier	 Playstation	 3	 oraz	 bi-
żuterii.	

25.01.12 r.
Godz.	03.00
Włamanie	 do	 baru	 „Mis”	

znajdującego	się	w	miejscowości	
Kulice,	 skąd	 sprawca	 dokonał	
kradzieży	 papierosów	 różnych	
marek	i	alkoholu.	

Godz.	09.45
Odebranie	 psa	 z	 posesji	 przy	

ul.	3	Maja	przez	pracownika	fir-
my	Animal	Control	z	siedzibą	w	
Policach	 na	 podstawie	 decyzji	
Burmistrza	Nowogardu.	

Godz.	16.00
Włamanie	do	magazynu	z	ar-

tykułami	 spożywczymi	 na	 ul.	
Kilińskiego	 poprzez	 wycięcie	
otworu	w	ścianie.	

Godz.	19.30
Policjanci	 RD	 KPP	 Goleniów	

podczas	 kontroli	 drogowej	 w	
miejscowości	 Grabin	 ujawni-
li	 nietrzeźwego	 kierującego	 ro-
werem.	 Stanisław	 Sz.	 miał	 2,06	
promila	 alkoholu	 w	 wydycha-
nym	powietrzu.	

26.01.12 r. 
Godz.	08.30
Kolizja	drogowa	w	miejscowo-

ści	 Wojcieszyn,	 gdzie	 doszło	 do	
zderzenia	 pojazdów	 marki	 Ive-
co	oraz	Deawoo		Matiz.	Sprawca	
kolizji	ukarany	został	mandatem	
karnym	w	wys.	200	zł.	

Godz.	09.10
Kierujący	 samochodem	 mar-

ki	Peugeot	Partner	powiadomił	o	
kolizji	drogowej	na	ul.	Kościusz-
ki,	 gdzie	 w	 zaparkowany	 pojazd	
uderzył	samochód	osobowy	mar-
ki	 Opel	 Zafira.	 Sprawca	 kolizji	
ukarany	 został	 mandatem	 kar-
nym	w	wys.	200	zł.

27.01.12 r. 
Godz.	03.00	
Włamanie	 do	 domu	 w	 miej-

scowości	Olchowo,	gdzie	sprawca	
po	 sforsowaniu	 okna	 wszedł	 do	
środka	 i	 dokonał	 kradzieży	 kart	
bankomatowych,	 dokumentów,	
telefonu	 komórkowego,	 torebki	
damskiej	oraz	pieniędzy.

Godz.	15.45
Kolizja	drogowa	na	Placu	Wol-

ności,	 gdzie	 w	 zaparkowany	 po-
jazd	 marki	 Opel	 Astra	 uderzył,	
cofając,	 samochód	 marki	 VW	
Sharan

.	
29.01.12 r. 
Godz.	01.00
Policjanci	OPI	podczas	kontro-

li	drogowej	w	miejscowości	Kra-
snołęka	 ujawnili	 nietrzeźwego	
kierującego	 samochodem	 marki	
VW	Golf.	Badanie	alkomatem	u	
Czesława	 K.	 wykazało	 2,04	 pro-
mila	 alkoholu	 w	 wydychanym	
powietrzu.	

Godz.	17.30
Zgłoszenie	 o	 kradzieży	 jednej	

tablicy	rejestracyjnej	z	samocho-
du	 marki	 VW	 Polo,	 zaparkowa-
nego	na	parkingu	przy	ul.	3	Maja.	

Godz.	18.30
Zgłoszenie	 uszkodzenia	 samo-

chodu	 marki	 BWM	 poprzez	 za-
rysowanie	 powierzchni	 lakierni-
czej	oraz	zbicia	wkładu	lusterka.	

st  insp. Ref. Prewencji 
Klaudia Gieryń

Nasza Sonda 
Skończyły się ferie zimowe. Jak przebiegały, oraz jak je oceniają,  „na gorąco ” 
zapytaliśmy uczniów i dyrektorów wybranych szkół w Nowogardzie.

Michał Sobolewski - Moje ferie były bardzo interesujące, bo 
jeździłem razem z rodzicami do Szczecina i Goleniowa, a także 
byłem u babci, która skończyła chyba 70 albo 80 lat.  Dodatkowo 
odwiedziłem jeszcze swoich kuzynów, z którymi spędziłem czas 
na zabawie i wspólnych grach. A taką super sprawą był wyjazd 
do Przecławia koło Szczecinie, gdzie jeździłem na torze na go-
kartach. Ferie spędziłem bardzo fajnie.

Szymon Kozłowski - Ferie spędziłem m. in. w kinie, na ba-
senie w Gryfinie i u mojej babci w Sąpolnicy. Żałuję, że podczas 
ferii zimowych nie było śniegu, bo trochę było mało zabawy na 
powietrzu i nie można było lepić bałwana, czy rzucać się kulka-
mi. Dlatego wszystkim dzieciom życzę właśnie śniegu i by dobrze 
się uczyły, a w wolnym czasie, żeby się bawiły. 

Nikola Paszkiewicz - Moje ferie były bardzo udane, bo naj-
pierw wyjechałam do mojej kuzynki, która mieszka w Szwajca-
rii, następnie po powrocie bawiłam się już z moimi koleżankami 
w Polsce. W Szwajcarii było bardzo fajnie, bo był śnieg, a mój 
czas głównie spożytkowany był na zabawę i opiekę nad mały-
mi, ślicznymi pieskami rasy chyba Bernardyn, które były u ta-
kiego jednego pana, który tam mieszka na stałe. Szwajcaria jest 
bardzo ładnym krajem, bo są tam piękne góry, które teraz  całe 
są w śniegu, a co do szwajcarskich dzieci, to są one bardzo miłe. 

 Lidia Wiznerowicz - Gliwna -  dyrektor SP nr 2.  Jeżeli cho-
dzi o ferie w SP nr 2, to były one organizowane przez okres 4 dni 
w każdym tygodniu. Przeważały głównie zajęcia matematycz-
ne, sportowe jak również i zajęcia przyrodnicze w terenie, jak 
również językowe. Frekwencja dzieci była dla nas wielkim za-
skoczeniem, bo przychodziło ich bardzo wiele nie tylko z naszej 
szkoły, ale również z innych. Wydaje mi się, że dzieci były bar-
dzo zadowolone, ale ostateczne podsumowanie zrobię dopiero 
za parę dni. Ale już wiem, że dzieci były bardzo usatysfakcjono-
wane i na pewno się nie nudziły, co może tylko nas pedagogów 
cieszyć. 

 Piotr Kazuba – dyrektor SP nr 3.  Ferie zimowe w SP nr 3 
były na pewno bardzo udane. Wydaje mi się, że uczniowie nie 
mogli się nudzić, gdyż został dla nich np. zorganizowany jedno-
dniowy wyjazd do Tropical Islands pod Berlinem, gdzie na tropi-
kalnej wyspie w scenerii dzikiej przyrody uczniowie odpoczywali 
i zażywali ciepłej  kąpieli w wodzie. Nie jestem jeszcze w stanie 
podsumować ferii, gdyż do ostatecznego bilansu ferii  jest jeszcze  
za wcześnie, ale wydaje mi się, że będzie on bardzo zadowalają-
cy, gdyż zrobiliśmy wiele, by nasi uczniowie nie nudzili się pod-
czas ferii. 

wysłuchał: Jarek Bzowy 
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EntEr  II 
laptop

 sErwIs - komIs
naprawiamy, 
sprzedajemy,

kupujemy laptopy
na ul. Wyszyńskiego 7/3

budynek Straży Pożarnej

tEl. 795 648 748

OPAŁ
węgiel, koks, miał, 

drewno – kominkowe,
 podpałka, brykiet – węglowy, 

torfowy, drzewny
(towar luzem i workowany)

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

sprzedaż	ratalna

PPUH „EDBA” 
Nowogard • ul. Nadtorowa 12

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

Spór na linii Starostwo Powiatowe w Goleniowie – Urząd Miejski w Nowogardzie. Oba urzędy mają odmienną opinię co do miejsca składowania ziemi, 
która po  wydobyciu z zanieczyszczonych w wyniku wieloletniej działalności gazowni przy ulicy Bankowej, jest zwożona od kilku dni na działkę po by-
łej przesypowni (należącej do Stanisława Mosiniaka) w celu dalszej rekultywacji. Zdaniem Gminy  zabrania tego miejscowy plan przestrzenny.  Inne-
go zdania jest wydział ochrony środowiska w Starostwie, który mimo negatywnej opinii UM w Nowogardzie, wydał pozwolenie na tego typu działania. 

Czyszczą teren po byłej gazowni  

Gdzie trafia skażona ziemia?
Tym	 samym	 działka	 nale-

żąca	 do	 Stanisława	 Mosinia-
ka,	 nowogardzkiego	 przedsię-
biorcy,	znów	stała	się	tematem	
publicznej	uwagi	(w	ubiegłym	
roku	właściciel	zasypał	prowa-
dzącą	 przez	 nią	 drogę,	 bo	 nie	
porozumiał	się	z	gminą	w	spra-
wie	jej	dalszego	użytkowania	–	
przyp.	 red.).	 Redakcja	 sprawą	
zajęła	się	po	tym,	jak	w	piątek	
zgłosiło	się	do	nas	kilku	miesz-
kańców	 zaniepokojonych	 wi-
dokiem	wywrotek,	które	 zwo-
żą	z	terenu	byłej	gazowni	przy	
ul.	Bankowej,	zanieczyszczoną	
smołą	pogazową	ziemię.	Jeden	
z	 naszych	 rozmówców	 przy-
niósł	 nawet	 do	 redakcji	 zgo-
dę	 na	 budowę	 w	 sąsiedztwie	
działki	przy	byłej	przesypowni	
cementu,	stawu	rybnego.	Oba-
wia	się	skutków	ekologicznych	
dla	 planowanej	 inwestycji	 w	
związku	 ze	 zwożeniem	 obok	
zanieczyszczonej	ziemi.

Od początku....
W	 kwietniu	 ubiegłego	 roku	

Wielkopolska	 Spółka	 Gazow-
nictwa	 wyłoniła	 w	 drodze	
przetargu	 wykonawcę	 prac	
związanych	 z	 rekultywacją	 te-
renów	 środowiska	 gruntowo-
wodnego	 zanieczyszczonego	
w	 wyniku	 wieloletniej	 dzia-
łalności	 Gazowni	 Nowogard.	
Przetarg	 wygrała	 firma	 PRO-
TE	Sp.	z	o.	o.	z	Poznania,	któ-
ra	od	wielu	lat	prowadzi	dzia-
łania	 na	 rzecz	 poprawy	 jako-
ści	wody	i	ochrony	środowiska	
naturalnego	w	Polsce.	Wartość	
zaplanowanych	 prac	 obliczo-
no	na	3	mln	złotych.	Za	te	pie-
niądze	poznańska	firma	miała	
wykonać	 prace	 podzielone	 w	
zasadzie	 na	 trzy	 etapy.	 Pierw-
szy	polegał	na	wymianie	grun-
tu	 na	 dnie	 jeziora	 w	 okolicy	
fontanny,	czyli	w	rejonie	daw-
nego	wylotu	kanału	odprowa-
dzającego	 wody	 popłuczne	 z	
gazowni	do	jeziora.	Drugi	etap	
prac	zlokalizowany	był	na	tere-
nie	parku	przy	armatach,	znaj-
dującego	 się	 przy	 ul.	 3	 Maja.	
Ostatni,	a	zarazem	najbardziej	
skomplikowany	 pod	 wzglę-
dem	zakresu	prac,	ten	etap	re-
kultywacji	 objął	 teren	 po	 by-
łej	 gazowni.	 Polegać	 miał	 na	

demontażu	 zbiorników	 smo-
łowych,	 zanieczyszczonej	 sie-
ci	 kanalizacyjnej,	 elektrycz-
nej	 i	 wodociągowej	 oraz	 wy-
dobyciu	 jak	 największej	 ilości	
zanieczyszczonego	 gruntu	 na	
głębokości	 od	 3	 do	 5	 m	 po-
niżej	 poziomu	 terenu	 i	 wbu-
dowaniu	 czystego	 gruntu	 mi-
neralnego.	Na	 jakim	etapie	 są	
obecnie	prace	prowadzone	na	
terenie	byłej	gazowni?	Próbo-
waliśmy	się	tego	dowiedzieć	u	
źródła.	 Spółka	 z	 Poznania	 do	
zakończenia	 dzisiejszego	 wy-
dania	 DN	 nie	 skontaktowała	
się	 jednak	 z	 nami,	 mimo	 na-
szej	wyraźnej	prośby.	

Z kupki na kupkę....
Wiadomo	 jednak,	 że	 od	

kilku	 dni	 grunt	 z	 terenu	 po	
byłej	gazowni	jest	wywożony	
na	 teren	 byłej	 przesypowni	
cementu.		W	jakim	celu?	Jak	
udało	 nam	 się	 dowiedzieć,	
po	 zwiezieniu	 całego	 mate-
riału	 rozpocznie	 się	 odzysk	
substancji	 niebezpiecznych	 z	
ziemi	 zanieczyszczonej	 smo-
łą	 pogazową.	 Przetranspor-
towany	z	ul.	Bankowej	grunt	
będzie	 rozsypany	 w	 specjal-
nym	 korycie,	 którego	 spód	
pokryto	 folią.	 Następnie	 w	
ułożoną	 jednometrową	 war-
stwę	 zanieczyszczonej	 gleby,	
zostaną	 wszczepione	 specjal-
ne	 bakterie,	 które	 przetwo-
rzą	 i	 zneutralizują	 niebez-
pieczne	 substancje,	 (np.	 nie-
które	 węglowodory)	 znajdu-
jące	 się	 w	 nasypanej	 hałdzie.	
Tyle,	 że	 zdaniem	 urzędni-
ków	nowogardzkiego	UM,	na	
tej	działce	takie	działania	nie	
mogą	być	prowadzone.

Decyzje o odzysku tych sub-
stancji wydaje starosta, posił-
kując się naszym postanowie-
niem, uzgadniając bądź też nie 
–	mówi	Tadeusz	Fiejdasz,	kie-
rownik	 Wydziału	 Gospodarki	
Komunalnej,	 Mieszkaniowej	
i	 Ochrony	 Środowiska	 w	 UM	
Nowogard.		Nasze postanowie-
nie było negatywne wraz z uza-
sadnieniem. Zdaniem gminy, 
po zapoznaniu się z dokumen-
tacją użyto niewłaściwego kodu 
na prowadzenie odzysku. Po-
woływaliśmy się także na plan 

zagospodarowania przestrzen-
nego wedle którego, w tym obrę-
bie, takiego typu urządzenia nie 
powinny się znajdować. Staro-
sta nie wziął jednak pod uwagę 
naszych argumentów i wyraził 
zgodę na prowadzenie tego od-
zysku na terenie tej działki. 

Rzeczywiście.	 Mimo	 nega-
tywnej	 opinii	 urzędników	 z	
Nowogardu,	 Starostwo	 Po-
wiatowe	 w	 Goleniowie	 wyda-
ło	 pozytywną	 decyzję	 w	 spra-
wie	prowadzenie	dalszej	rekul-
tywacji	 ziemi	 wydobytej	 przy	
ul.	 Bankowej	 na	 terenie	 byłej	
przesypowni.	 Goleniów	 miał	
takie	prawo,	gdyż	postanowie-
nie	 	 gminy	 w	 tej	 sprawie	 ma	
tylko	 opiniotwórczy	 charakter	
i	nie	jest	wiążące	dla	Starostwa.	

Nie ma podstaw, żeby cofnąć 
naszą decyzję. W naszej opi-
nii plan przestrzenny na tym 
obszarze dopuszcza tego typu 
działalność. Jest w nim  tylko 
napisane, że w przypadku skła-
dowania materiałów ropopo-
chodnych, należy je oddzielić 
geomembramą, a więc wzięto w 
nim pod uwagę tego typu dzia-
łania.  Tam były różne kody od-
padów. Ropochodne, czyli te co 
znajdowały się w betonowych 
zbiornikach znajdujących się w 
ziemi, zostały wywiezione. Na-

tomiast gleba zanieczyszczo-
na, miała być zagospodarowa-
na metodą ex situ (poza	obsza-
rem	występowania	zanieczysz-
czenia	–	dop.	red.).	Gmina od-
niosła się w swojej opinii tylko 
do tego, co było w tych zbiorni-
kach, a to nie jest ten materiał 
-	 tłumaczy	 Andrzej	 Mucek,	
naczelnik	 Wydziału	 Ochrony	
Środowiska,	 Rolnictwa	 i	 Le-
śnictwa	w	Starostwie	Powiato-
wym	w	Goleniowie.	

Poza	tym,	zdaniem	A.	Muc-
ka,	 cały	 zakres	 	 prac	 (	 w	 tym	
przedmiotowa	 rekultywacja)	
wykonywanych	 przez	 firmę	 z	
Poznania,	 był	 zawarty	 w	 de-
cyzji	 rekultywacyjnej	 wyda-
nej	przez	Regionalną	Dyrekcję	
Ochrony	Środowiska	(RDOŚ),	

którą	 opiniowała	 gmina	 No-
wogard.	 Gmina	 była	 więc	
świadoma	 działań	 jakie	 będą	
prowadzone.

Mieszkańcy się boją, staro-
stwo uspakaja

Poza	całym	sporem	pozosta-
je	obawa	społeczeństwa	przed	
szkodliwymi	 substancjami,	
które	są	składowane	na	terenie	
byłej	 przesypowni	 cementu.	
Wielu	 z	 naszych	 rozmówców	
pyta	wprost	–	 jeśli	uznano,	że	
z	 terenu	Bankowej,	należy	 jak	
najszybciej	usunąć	zanieczysz-
czoną	 ziemię,	 to	 czy	 nie	 spo-
woduje	ona	zagrożenia	terenu	
na	który	obecnie	 jest	przewo-
żona.	

Na zdjęciu teren po byłej przesypowni przy ul. Boh. Warszawy. Zanieczyszczona ziemia przewieziona z tere-
nu byłej gazowni przy ul. Bankowej, jest rozkładana w specjalnym „basenie” wyłożonym nieprzepuszczalną 
folią. Zgodnie z zapowiedzią starostwa teren ma być wkrótce ogrodzony.

dokończenie na str. 4
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Starostwo	 uspakaja.	 Zda-
niem	A.	Mucka,	metoda	za	po-
mocą	 której	 zanieczyszczenia		
zostaną	 zneutralizowane	 jest	
sprawdzona.	 Dodatkowo	 fir-
ma	wykonująca	odzysk,	ma	się	
trzymać	 ostro	 postawionych	
warunków.	

Warunki na podstawie któ-
rych  ta firma dostała pozwole-
nie, są bardzo zaostrzone. Za-
nieczyszczona ziemia jest od-
dzielona od gruntu odpowied-
nią geomembramą. Cały teren 
ma być także ogrodzony. Do-
datkowo nakazaliśmy wyko-
nawcy przykrycie zanieczysz-
czonej ziemi warstwą piasku, 
która ma chronić przed nie-
przyjemnymi zapachami	 –	 za-
pewnia	A.	Mucek.	

Jak	 zakończy	 się	 ta	 sprawa?	
Na	 razie	 gmina	 nie	 otrzymała	
jeszcze	 do	 rąk	 ostatecznej	 de-
cyzji	Starostwa.	Nie	ma	się	co	
jednak	 spodziewać	 dalszej	 re-
akcji	ze	strony	Ratusza.	Proce-
dura	jest	nieubłagalna	–	gmina	
nie	 ma	 formalnych	 możliwo-

ści	zablokowania	tego	typu	de-
cyzji.	 Otrzymanie	 jej	 formal-
nie	ze	starostwa,	będzie	miało	
więc	 jedynie	 moc	 informacyj-
ną.	 Warto	 byłoby	 jednak,	 aby	
zarówno	 starostwo,	 jak	 i	 gmi-
na	rzetelnie		informowali	zain-
teresowanych	 mieszkańców	 o	
uwarunkowaniach	 prowadzo-
nych	prac.		Mamy	nadzieję,	że	
wyjaśnienia	 które	 przeprowa-
dziliśmy,	 chociaż	 częściowo		
usatysfakcjonują	 zaniepoko-
jonych	 właścicieli	 okolicznych	
działek.		

Jedyną,	 pocieszającą	 infor-
macją	 w	 całej	 tej	 sprawie	 jest	
fakt,	 że	 już	 latem	 cały	 proces	
odzyskiwania	zanieczyszczeń	z	
ziemi	 zgromadzonej	 na	 dział-
ce	przy	ul.	Boh.	Warszawy,	ma	
się	zakończyć.	Do	końca	2013	
roku	 po	 działaniach	 firmy	 z	
Poznania	ma	nie	być	ani	śladu.	

Tylko,	 czy	 śladu	 nie	 pozo-
stawią	 po	 sobie	 niebezpieczne	
substancje?	

Marcin Simiński

Gdzie trafia skażona ziemia?
dokończenie ze str. 3

Spotkali się z sołtysami 
W poniedziałek w  ratuszu odbyło się pierwsze tegoroczne spotkanie Burmi-
strza Roberta Czapli z sołtysami wsi. 

Sołtysi	 mieli	 okazję	 zapy-
tać	 o	 ważne	 dla	 nich	 sprawy	
oraz	 wyrazić	 swoje	 i	 miesz-
kańców	opinie	na	temat	podej-

mowanych	w	kierunku	obsza-
rów	wiejskich	inicjatyw.	Część	
z	 nich	 przedstawiła	 kilka	 no-
wych	 pomysłów,	 które	 chcie-
liby	 zrealizować	 w	 tym	 roku.	
Potrzeb	 jest	 wiele.	 Najczęściej	
padały	 jednak	 pomysły	 zwią-
zane	 z	 budową	 lub	 przebu-
dową	 lokalnej	 infrastruktury	
tj.	 chodników,	 skwerów	 i	 po-
mieszczeń,	które	można	by	za-

adaptować	 na	 wiejską	 świetli-
cę.	 Z	 takimi	 postulatami	 wy-
szli	 m.in.	 sołtysi	 z	 Słajsina,	
Wierzbięcina	 i	 Żabowa.	 Pod-

czas	spotkania	urzędnicy	miej-
scy	mówili	także,	jak	efektyw-
nie	 wykorzystywać	 fundusze	
skierowane	 na	 tereny	 wiejskie	

oraz	 co	 zrobić,	 by	 skutecznie	
pozyskiwać	środki	przewidzia-
ne	dla	rozwoju	obszarów	wiej-
skich	w	ramach	PROW	2007-	
13.	 Noworoczne	 spotkanie	
było	 także	 świetną	 okazją	 do	
zgłaszania	 bieżących	 proble-
mów	 z	 jakimi	 borykają	 się	 na	
co	dzień	mieszkańcy	wsi	na	te-
renie	 Gminy	 Nowogard.	 Tym	
najbardziej	 drażliwym	 władza	
obiecała	 się	 przyjrzeć.	 Bur-
mistrz	poinformował	sołtysów	
o	 nowych	 datach	 przyjmowa-
nia	 wniosków	 o	 zwrot	 akcy-
zy	za	zakup	 tzw.	paliwa	rolni-
czego,	 a	 także	 o	 konkursach	
skierowanych	 do	 społeczności	
wiejskich,	których	organizato-

rem	jest	UM	w	Nowogardzie.	
Oprócz	 sołtysów	 i	 urzęd-

ników	 ratusza,	 w	 spotkaniu	
udział	 wziął	 komendant	 Ko-
misariatu	 Policji	 w	 Nowogar-
dzie	 nadkom.	 Leszek	 Nowak.	
Mówił	 on	 o	 bezpieczeństwie	
na	wsi,	podkreślając,	że	policja	
jest	 do	 dyspozycji	 sołtysów	 o	
każdej	porze.	

Spotkanie	 mimo	 oficjalnego	
charakteru,	zakończono	lamp-
ką	szampana	i	wzajemnymi	ży-
czeniami.	

Więcej	 szczegółów	 na	 temat	
poruszanych	 przez	 sołtysów	
spraw	 w	 kolejnych	 wydaniach	
DN.

Jarek Bzowy 
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Wydatki Gminy na ogłoszenia prasowe

Dla kogo ta informacja?
Radny Tomasz Szafran  zwrócił się do biura Rady Miejskiej o udostępnienie zestawienia wydatków na ogłoszenia prasowe i prasową 
działalność informacyjną  poniesionych  przez urząd gminy w 2011 roku.  Ponieważ zestawienie skłania do interesujących wniosków, 
radny postanowił je upublicznić za naszym pośrednictwem. Oto treść pisma jakie otrzymał radny (wyczernione nasze uzupełnienia).

W	 odpowiedzi	 na	 pismo	
BR.0003.XIV.W.11	 przekazuję	
informację	na	temat	wydanych	
środków	z	budżetu	gminy	No-
wogard	w	2011	r.	na	ogłoszenia	
prasowe	wg	podmiotów:

•	 Trybun	 Ludu	 Sp.	 z	 o.	 o.	 -	
14.191,50	zł.

•	 Gazeta	 Goleniowska	 Sp.	 z	
o.	o.	-	5.441,31	zł.

•	 Kurier	 Szczeciński	
-3.881,88	zł.

•	Skowera	Us.	Zakład	Po-
ligraficzny	 -	 62.272,04	 zł.	
(w	 tym	 wkładki	 i	 dodat-
ki	 9.947,84	 zł.) - (druk 
Wiadomości Samorzą-
dowych)

•	Dom	Judy	Sp.	z	o.	o.	-	
7.325,00	zł.	(Dziennik No-
wogardzki)

•	 Media	 Regionalne	 Sp.	
z	 o.	 o.	 -	 5.289,00	 zł. (Głos 
Szczeciński)

•	 Anons	 Press	 Agencja	
Reklamowa	–	6.357,14	zł.

•	Presspublica	Sp.	z	o.	o.	-	
2.361,60	zł.

Kilka	 miesięcy	 temu	 w	
naszym	felietonie	zwracali-
śmy	uwagę	na	niepokojące	
zjawisko,	 którego	 eskalacja	
nastąpiła	 po	 wyborze	 Ro-
berta	Czapli	na	burmistrza	
miasta,	 polegające	 na	 pró-
bie	 	 zamienienia	 	 niezbęd-
nego	 w	 demokracji	 pu-
blicznego	 dialogu	 	 na	 pu-
bliczny	 monolog	 władzy.	
Monolog	 ten	 	 inaczej	zwa-
ny	 też	 	 propagandą	 sukce-
su,	 finansowany	 jest	 oczy-
wiście	z	pieniędzy	publicz-
nych.	 	 Wracając	 do	 dialo-
gu,	 to	 nie	 jest	 on	 możliwy	
bez	 istnienia	 niezależnych	
od	władzy	środków	przeka-
zu.	Niezależność	ta	jest	tak	
istotną	 cechą	 demokracji,	
że	gwarantowana	 jest	kon-
stytucyjnie,	 a	 jedną	 z	 naj-
ważniejszych		funkcji		pra-
sy	 jest	 	 funkcja	 kontrolna		
wobec	 władzy.	 Oczywiście	
dla	 władzy,	 która	 zamiast	
dialogu	chce	uprawiać		mo-
nolog,	 funkcja	 ta	 staje	 się	
kamieniem	u	nogi,	dlatego	
czyni	wiele,	 aby	 	 taką	pra-

sę	 	 gnębić.		
Metody	są	
dwie	 –	
kupuje	
się	 za	
p o -

mocą	 pieniędzy	 przychylność		
wydawców,	 	 którzy	 z	 etyką		

dziennikarską	 mają		
tyle	 wspólne-

go,	 co		

patyk	 z	 piórem,	 	 bądź	 	 same-
mu	 również	 za	 pieniądze	 pu-
bliczne	„prasę”		się	wydaje	-	co	
jest	 oczywistym	 pomyleniem	
publicznej	 odpowiedzialności	
i	 zadań.	 Prezentowane	 powy-

żej	 zestawienie	 jest	 wy-
miernym	 dowo-

dem	 ilu-

strującym	aktualność	istnienia	
zarysowanego	prze	nas	proble-
mu.	Dlaczego	 jedyne	posiada-
jące		nieporównywalne	z	inny-
mi	 	 ze	 względu	 na	 	 czytelnic-
two	 w	 gminie	 	 oddziaływanie	
informacyjne,	 czyli	 Dziennik	
Nowogardzki,	 otrzymuje	 nie	
tylko	 relatywnie,	 ale	 i	 kwoto-
wo	 tak	 niewielkie	 zlecenia	 in-
formacyjne	w	stosunku	do	zu-

pełnych	efemeryd	ryn-
kowych?	 (	 War-

to	 też	 pod-
kreślić,	 że	
oprócz	 	 by-

cia	 gazetą,	
Dziennik	 No-

wogardzki	 to	 fir-
ma	lokalna	zatrud-

niająca	od	20	już	lat	
po	kilka	osób.	To	tak-

że	 drukarnia	 	 z	 kilko-
ma	 następnymi	 zatrud-

nionymi).	 	 Dlaczego,	 tyle	
kosztuje	 (tutaj	 jeszcze	 bez	
kosztów	osobowych	redak-
cji)	 	 rzekomo	 biuletyn	 in-
formacyjny	 -	 Wiadomości	
Samorządowe?	 	A	może	to	
nie	 jest	 tylko	biuletyn,	 	ale	
-	 jak	 wielu	 już	 się	 zorien-
towało-		periodyk	partyjny	
koalicji,	 a	 zwłaszcza	 	 tuba	
rozdętej	 propagandy	 bur-
mistrza.		

Jest	tajemnicą	poliszynela,		
że	 	 świadomie	 prowadzono	
politykę	 	zlecania	 	ogłoszeń	
do	 lidera	 listy	 konsumują-
cego	pieniądze	gminne,	aby	
wspomóc	 konkurencję	 DN.		
Niewiele	to	dało	(	lider	jakoś	
ostatnio	 zamilkł)	 	 bo	 Czy-
telnik	 „nie	 taki	 głupi”	 i	 kto	
„kadzi”,	 a	 kto	 się	 stara	 	 być	
rzetelnym	-	szybko	dostrze-
ga.	Ale	pieniądze	nie	małe	w	
błoto	wyrzucone.		Być	może	
trwająca	 obecnie	 kontro-
la	 finansów	 gminy	 prowa-
dzona	 przez	 RIO	 (Regio-
nalna	 Izba	 Obrachunkowa)	
przyjrzy	 się	 też,	 w	 kontek-
ście	 obowiązków	 informa-
cyjnych	 gminy,	 celowości	
niektórych	wydatków	 	uwi-
docznionych		w	zestawieniu		
upublicznionym	 przez	 rad-
nego	Szafrana.	

sm

W Nowogardzie wydawano lokalna gazetę (powiatową) już na początku... ubiegłego wieku. I była to gazeta co-
dzienna. Na zdjęciu egzemplarz archiwalny będący w posiadaniu naszej redakcji z 5 września 1916 roku. Było to 
możliwe między innymi dlatego, że ówczesny  „der magistrat” zamieszczał  tam gminne ogłoszenia. Ale zapewne 
zgodnie z pruską dokładnością nikomu nie przyszło do głowy wydawać pieniędzy podatników poza własnym 
powiatem. Ale jak widać dzisiaj  w Nowogardzie:  głowa, głowie  nie równa i nie w każdej się logika pomieści. 
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„Powiedz dziecku, że jest dobre, że umie, że potrafi”.
                                                            J. Korczak

 
SZKOŁA 

PODSTAWOWA NR 1
SERDECZNIE ZAPRASZA

DZIECI 5, 6 i 7 – LETNIE 
WRAZ Z RODZICAMI

NA DNI OTWARTE SZKOŁY
W DNIU 15 lutego 2012 r.-OD GODZ. 17.00-18.30

Dyrektor: mgr Sebastian Szymański

Wyścig Głosu o puchar... sołtysa Ostrzycy

Nowogard nie lubi kolarzy
Wyścig Głosu to jedna z bardziej znanych regionalnych  imprez sportowych, która przez dziesięciolecia pozwalała na ujawnianie mło-
dych talentów kolarskich. Impreza ta lata świetności ma już dawno poza sobą, jednak nie sposób zapomnieć, że swoje debiuty podczas 
wyścigu Głosu odnotowywały takie talenty kolarskie jak R. Zieliński, Cz.  Polewiak czy Zdzisław Labocha i inni. 

Wszyscy	ci	nowogardzcy	ko-
larze	stali	się	znanymi	zawod-
nikami	 członkami	 kadry	 na-
rodowej,	 brali	 m.in.	 	 udział	
w	 innej	 sztandarowej	 impre-
zie	 okresu	 PRL	 	 czyli	 	 Wyści-
gu	 Pokoju.	 3	 lata	 	 temu	 kilku	
działaczy	kolarskich		pod	prze-
wodnictwem	właśnie	Rajmun-
da	 Zielińskiego,	 postanowi-

ło	 reaktywować	 	 wyścig	 Gło-
su	w	dawnej	formule,	jako	wy-
ścig	 przeznaczony	 dla	 kolar-
skiej	młodzieży.	Niestety,	trud-
ności	 organizacyjne,	 w	 tym	
brak	 sponsorów,	 niezbędnych	
w	 dzisiejszych	 czasach	 spo-
wodował,	 że	 skala	 wznowio-
nej	 imprezy	 daleko	 odbiegała	
od	 oczekiwań	 i	 pierwowzoru		

sprzed	lat.	Mimo	to	zapaleńcy,	
którzy	 reaktywowali	 wyścig,	
również	 w	 tym	 roku	 zaplano-
wali	jego	3	edycję,		która	odbę-
dzie	się	02.	05.	2012	roku.	

Zupełny brak zainteresowa-
nia obecnych władz Nowogar-
du spowodował, że wyścig od-
będzie się w tym roku  o puchar 
sołtysa Ostrzycy, który wykazał 

mimo  braku wyobraźni Gminy 
chęć  współorganizacji  przed-
sięwzięcia -	mówi	Dziennikowi	
Rajmund	 Zieliński	 (dwukrot-
ny	olimpijczyk,	4	miejsce	na	1	
km	na	torze	na	MŚ	w	Brnie	w	
1971	roku).

	 R.	 Zieliński	 jest	 wyraźnie	
rozczarowany	 brakiem	 zrozu-
mienia	 i	odmową	nawet	mało	
kosztownej	 pomocy	 organiza-
cyjno	-technicznej	w	gminie,	w	
której	 	 pielęgnowanie	 tradycji	
kolarskich	 ze	 względu	 na	 hi-
storyczne	 osiągnięcia,	 powin-
no	 być	 szczególnym	 oczkiem	

w	głowie	miejscowych	władz.
Proponowałem Gminie orga-

nizacje rocznie 6-ciu imprez ko-
larskich, w tym Wyścigu Głosu 
za kwotę około 300 zł miesięcz-
nie, przeznaczoną na dopłatę 
to etatu tzw. organizatora spor-
tu , który dofinansowuje resort 
sportu i kultury fizycznej. Taka 
pomoc pozwoliłaby mi spokoj-
nie funkcjonować administra-
cyjnie  i organizować sponso-
ring,  który nadal reaguje po-
zytywnie na moje nazwisko -	
mówi	znany	kolarz.

sm

Nasz komentarz
My też nie rozumiemy takiej postawy władz,  zwłaszcza w 

sytuacji w której jak nam wiadomo, jednocześnie wydaje się 
środki gminne  w sposób przynajmniej dyskusyjny. Chodzi 
np.  25 000  złotych dla bliżej nieznanej agencji ze Szczecina 
na organizację  tzw. mini-mundialu. Burmistrz Czapla zade-
cydował o przyznaniu na tą imprezę środków bez konkursu, 
jedynie na podstawie krótkiego „podania”. Dziwi fakt wspie-
rania środowiska sportowego spoza Nowogardu. Tracą na 
tym nasi rodzimi działacze i zawodnicy, którzy niejednokrot-
nie przynosili temu miastu chlubę i promocję. Jeszcze kil-
ka takich działań, a naszym „prowincjonalnym” działaczom 
odechce się czegokolwiek. Bo za duże pieniądze rozrywkę i 
sport będą organizować nam przyjezdni z wielkiego świata.

redakcja

Tak było w zeszłym roku - premia lotna w Ostrzycy

komunikat PkP
Uprzejmie informujemy, że od 5 lutego 2012 zmienia się rozkład pociągu nr 88832 rel. Szczecin Gł. - Ko-

łobrzeg (odjazd ze stacji Szczecin Gł. 19.20) Będzie on kursować ok. 70 minut później. Szczegółowy roz-
kład obowiązujący od 5 lutego 2012 znajduje się poniżej. 

Szczecin Gł.  20.35
Szczecin Port Centralny   20.38
Szczecin Zdroje  20.47
Szczecin Dąbie  20.51
Szczecin Załom  20.58
Kliniska  21.03
Rurka  21.07
Goleniów  21.15
Mosty  21.23
Osina  21.29
Wyszomierz  21.33

Nowogard  21.39
Płoty  21.55
Baszewice  22.02
Gryfice  22.09
Gąbin  22.20
Trzebiatów  22.29
Bieczyno Pom.  22.36
Karcino  22.40
Głowaczewo  22.45
Stary Borek  22.49
kołobrzeg przyj.  23.00

UWaGa WĘDkarZe 
Zarząd	Koła	Miejsko	-	Gminnego	PZW	w	Nowo-

gardzie	informuje,	że	będzie	można	budować	kład-
ki	z	pomostem	na	 jeziorze	Kościuszki.	Wnioski	o	
zezwolenie	na	budowę	prosimy	składać	w	sklepie	
„WĘDKARZ	 „.	 Po	 rozpatrzeniu	 wniosku,	 przez	
Zarząd	Koła	i	uzyskaniu	zezwolenia	będzie	można	
przystąpić	do	budowy.

Jednocześnie	 Zarząd	 Koła	 zaprasza	 na	 zebranie	
sprawozdawcze	Zarządu	Koła	za	rok	2011	w	dniu	
19	 Lutego	 2012	 na	 godzinę	 09:30	 Zebranie	 odbę-
dzie	się	w	szkole	podstawowej	nr	3	w	Nowogardzie	
przy	ul.	Boh.	Warszawy.	

	Zarząd	

Pomóżmy sobie
•	 Rodzina	w	potrzebie	poszukuje	lodówki	i	mebli	ku-

chennych.	Kontakt 605-345-362.
•	 Przyjmę	 	 tapczan	 wypoczynkowy	 Tel.	 kontaktowy	

504 781-789 lub 726 515-149.	
•	 Oddam		łóżko	jedno	osobowe		bez	materaca	inf.	tel.	

9139 22-165.
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Aby	 odpowiednio	 uczcić	
ten	 Dzień,	 uczniowie	 wyko-
nali	prezentację	 	multimedial-
ną	poświęconą	Patronowi,	któ-
rą	można	było	obejrzeć	w	holu	
podczas	przerw	między	lekcja-
mi.	 Dodatkowo	 przygotowa-

no	 wystawę	 poświęconą	 Sta-
szicowi,	 która	 znajdowała	 się	
w	gablocie	w	holu.	 Interesują-
ca	 była	 także	 wystawka	 ksią-
żek	 o	 Staszicu,	 która	 przycią-
gała	 uczniów.	 Aby	 przybliżyć	
uczniom	 sylwetkę	 tego	 wspa-

niałego	 człowieka,	 	 uczniowie	
klasy	I	TI	rozdawali	w	klasach	
ulotki	 dotyczące	 najważniej-
szych	 wydarzeń	 z	 życia	 Sta-
szica.	 W	 szkole	 porozwiesza-
no	 również	 plakaty	 poświęco-
ne	 naszemu	 Patronowi.	 Stani-
sław	Staszic	był	uczonym,	filo-
zofem,	 działaczem	 gospodar-
czym,	 pisarzem	 politycznym.	
Był	jednym	z	czołowych	refor-
matorów	 i	 uczonych	 polskie-
go	 oświecenia,	 zwolennikiem	
gruntownych	reform	systemo-
wych	 w	 Rzeczpospolitej.	 Pro-
wadził	 ożywioną	 działalność	
społeczno-polityczną,	 inspiru-
jąc	wiele	inicjatyw,	zmian	w	ży-
ciu	kraju,	przyczyniając	się	do	
powstania	rożnych	organizacji	
i	 instytucji.	 Był	 autorem	 dzieł	
politycznych,	w	których	zawarł	
wiele	 cennych	 uwag,	 dotyczą-
cych	politycznego	porządku	w	
Polsce.	 Jego	refleksje,	przemy-

ślenia	i	uwagi	mocno	wpłynęły	
na	zmiany	zwłaszcza	na	refor-
my	państwa,	zwiększenie	praw	
mieszczaństwa,	 zainteresowa-
nie	ciężką	dolą	chłopstwa	a	w	
końcowym	efekcie	–	zniesienie	
pańszczyzny,	 uwłaszczenie.	 Z	
pewnością	 stwierdzić	 można,	
że	 swoją	 twórczą	 pracą	 i	 ak-

tywnością	 Staszic	 pokazał,	 że	
jest	wielkim	synem	swojej	Oj-
czyzny	oraz,	 że	 swoim	 forma-
tem	 przekraczał	 ramy	 swojej	
epoki,	 a	 i	 teraz,	 w	 XXI	 wieku	
jest	 on	 postacią	 żywą	 i	 godną	
naśladowania.

Monika Romasłowska 
i Ola Daćkowska

Stronę przygotowała grupa 

„ W B R E W ” 
z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

Opieka merytoryczna: Katarzyna Bielas
redakcja „WBreW”: Natalia Daczkowska, Aleksandra Daćkowska, Piotr 
Jasiek, Sylwia Jeziorska, Katarzyna Kozieł, Aleksandra Laszkiewicz, Pau-
lina Majdzińska, Kinga Piwowarczyk, Monika Romasłowska

DZIEŃ PATRONA 
W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

12 stycznia uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych świętowali Dzień Patrona, który należał oczywiście do Stani-
sława Staszica

ZAWODY II STOPNIA (OKRĘGOWE)  
XXV OLIMPIADY WIEDZY EKONOMICZNEJ 

13 stycznia w Szczecinie odbyły się zawody II stopnia XXV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, podczas których naszą szkołę reprezen-
towała Aneta Bartniczuk z klasy IV TE pod opieką Pani Sylwii Antczak

Uczniowie podczas oglądania wystawy książek poświęconych Stanisła-
wowi Staszicowi

Patryk Wołyński i Wojtek Nowak podczas odtwarzania prezentacji multimedialnej

Do	 zawodów	 tego	 stopnia	
zakwalifikowanych	zostało	979	
uczniów	(z	naszego	okręgu	47	
uczniów),	 którzy	 odpowiadali	
na	jedno	pytanie	o	charakterze	
ogólnym	nawiązujące	do	hasła	

przewodniego	 Olimpiady	 („W	
poszukiwaniu	 nowego	 ładu	
ekonomicznego”)	 oraz	 roz-
wiązywali	zadanie	z	analizy	fi-
nansowej	i	30	pytań	testowych	
(każde	z	jedną	prawidłową	od-

powiedzią).	 Następny	 etap	 –	
zawody	 III	 stopnia	 (central-
ne)	 XXV	 Olimpiady	 Wiedzy	
Ekonomicznej	odbędą	się	24	i	
25	marca	w	Centrum	Edukacji	
Statystycznej	 Głównego	 Urzę-
du	 Statystycznego	 w	 Jachran-
ce	 koło	 Warszawy.	 Uczestnicy	
Olimpiady	 będą	 odpowiadali	
na	 pytanie	 opisowe	 o	 charak-
terze	ogólnym	nawiązujące	do	
hasła	 przewodniego	 Olimpia-
dy	 oraz	 rozwiązywali:	 zadanie	
analityczne	 i	 30	 pytań	 testo-
wych	 wielokrotnego	 wyboru.		
Do	części	ustnej	egzaminu	–	w	
drugim	dniu	zawodów	–	przy-
stąpią	tylko	ci	uczestnicy,	któ-
rzy	 z	 części	 pisemnej	 uzyska-
ją	 minimum	 kwalifikacyjne	

ustalone	 przez	 jury	 zawodów.	
Każdy	uczestnik	podczas	czę-
ści	ustnej	egzaminu	będzie	od-
powiadał	na	pytanie	zawarte	w	
wylosowanym	przez	siebie	ze-

stawie	 pytań	 oraz	 będzie	 pre-
zentował	wskazany	przez	 jury	
jeden	z	pięciu	wcześniej	zada-
nych	tematów.	

Trzymamy	kciuki	za	Anetę!

 Aneta przed rozpoczęciem pisania 

Pozytywne nastawienie jest najważniejsze! Najlepszy dowód uśmiech na buzi
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Ferie, ferie... i już po feriach!

Dzieci uczęszczały do Biblioteki
W ubiegły piątek zakończyły się zimowe ferie. Był to też ostatni zajęć zorganizowanych na ten czas  w nowogardzkiej bibliotece, które 
w tym roku przebiegały pod hasłem: „Zima, zima ferii czas – książka czeka odwiedź nas”. W ciągu 2 tygodni udział w zajęciach wzięło 
udział ponad 820 dzieci  i to nie tylko z Nowogardu, ale także ze Szczecina i Polic. 

	 W	 programie	 zajęć,	 któ-
re	 odbywały	 się	 nieodpłatnie,	
oprócz	 rysowania,	 wykleja-
nia,	 oglądania	 filmów,	 nie	 za-
brakło	 konkursów	 literackich,	
rozwiązywania	 łamigłówek	
czy	po	prostu	zwykłej	zabawy.	
Wszystkie	 zajęcia	 oparte	 były	
przede	 wszystkim	 na	 pracy	 z	
książką.	 Powstało	 wiele	 prze-
pięknych	prac	np.	do	legendy	o	
Lechu,	Czechu	 i	Rusie	–	dzie-
ci	malowały	orła	-	nasze	godło,	
na	 dzień	 Babci	 i	 Dziadka	 ro-
biły	 koszyczek	 z	 kwiatami	 dla	
Babci	i	zakładkę	do	książki	dla	
Dziadka.	Każdy	dzień	zajęć	in-
spirowany	był	 innym	tytułem.	
Za	udział		w	licznych	konkur-

sach	dzieci	otrzymywały	drob-
ne	 nagrody	 i	 dyplomy.	 Ostat-
niego	 dnia	 ferii,	 oprócz	 sta-
łych	 uczestników,	 zaproszo-
no	 również	 najaktywniejszych	
czytelników	 Działu	 dla	 Dzie-
ci	 i	 Młodzieży	 w	 2011	 r.	 Dla	
każdego	 przygotowano	 dy-
plom	oraz	nagrodę	książkową.	
Wśród	wszystkich	dzieci,	które	
uczęszczały	 na	 zajęcia	 wyróż-
niono	 te	 najbardziej	 aktywne,	
które	otrzymały	tytuł		czytelni-
ka	 	roku	 	2011:	Oliwia Szcze-
tyńska, Klaudia Szweda,  
Klaudia Krusińska, Marysia 
Smolińska, Wiktoria Lewic-
ka, Oliwia Toruńska, Zuzia 
Jasińska,  Wiktoria Górska,  

Wiktoria Pawłowska,   Kon-
rad Tatara,  Ada Leśniewska,   
Ola Lisowska, Ewa Wdow-
czyk, Ola Biniecka,  Karolina 
Wasilewska i  Daria Żabecka.

Aby	udowodnić,	że	czas	wol-
ny	 od	 szkoły	 nie	 koniecznie	
musi	 się	 kojarzyć	 z	 leniucho-
waniem	w	sali	wystawowej	bi-
blioteki,	 wystawiane	 zostały	
wszystkie	prace	plastyczne	po-
wstałe	podczas	zajęć.	Wystawę	

można	 zwiedzać	 aż	 do	 końca	
lutego.	

Warto	podkreślić,	że	organi-
zacja	 zajęć	 dla	 tak	 dużej	 gru-
py	dzieci	(również	tych	trochę	
starszych),	była	nie	lada	wysił-
kiem,	 a	 także	 ogromną	 odpo-
wiedzialnością	 całego	 perso-
nelu	 biblioteki.	 Należy	 dodać,	
że	całość	ferii	koordynowała	ze	
wspaniałym	 wynikiem	 Dyrek-
tor	Biblioteki	Pani		Zofia	Pilarz.	

Od	 wielu	 lat	 w	 organizowa-
niu	 ferii	 zimowych	 naszą	 Bi-
bliotekę	wspiera	piekarnia	„Sa-
turn”,	obdarowując	wszystkich	
uczestników	 ferii	 słodkim	po-
częstunkiem,	za	który	w	imie-
niu	 dzieci	 Dyrektor	 Biblioteki	
Pani	Zofia	Pilarz	za	pośrednic-
twem	DN	serdecznie	dziękuje.		

Jarek Bzowy 

Na spotkanie miłe pora – bo w Ostrzycy – „ Dzień Seniora”
				Spotkanie	z	założenia	i	w	prak-

tyce	 okazało	 się	 miłe	 i	 radosne.	 A	
wszystko	 miało	 miejsce	 w	 świetli-
cy	wiejskiej	wieczorem	27	stycznia	
bieżącego	roku.

Zaproszeni	 renciści	 i	 emery-
ci	 mieszkańcy	 Ostrzycy,	 bawili	 się	
przy	wspólnym	stole	i	na	parkiecie	
przy	 muzyce	 i	 przyśpiewkach.	 At-
mosferę	 podgrzewały	 tańce	 i	 kon-
kursy,	a	rozmowom	sąsiedzkim	nie	
było	końca.	Jest	to	już	drugie	po	ze-
szłorocznym	 takie	 spotkanie,	 zor-

ganizowane	 przez	 Radę	 Sołecką	
i	 Koło	 Gospodyń	 Wiejskich	 i	 ma	
ogromne	szanse	stać	się	wiejską	co-
roczną	tradycją.

W	 tym	 miejscu	 należą	 się	 po-
dziękowania	dla	wszystkich,	którzy	
swój	czas	i	serce	poświęcili	dla	zor-
ganizowania	tego	miłego	wieczoru:

-Państwu	Bogdanowicz	za	muzy-
kę	 łączącą	pokolenia	oraz	Paniom:		
Bogumile,	 Jolancie,	 Annie,	 Beacie,	
Sylwii,	Wiesławie,	Małgorzacie.	

info własne, fot. D. Olejnik
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Budowlane Centrum Handlowe

DOMEBARTEK -
Twój Partner Budowlany

Oferuje w cenach promocyjnych:

ul. Boh. Warszawy 71 www.bartekdomet.pl• tel. 91 579 02 62 •

- tynki i farby BOLIX

- najnowsze kolekcje płytek ceramicznych: polskie i hiszpańskie

- największy wybór paneli podłogowych w Nowogardzie - 24 kolekcje

- materiały ścienne POROTON, YTONG, SUPOREKS, SILKA

- wyprzedaż drzwi

Super cena na OKNA DACHOWE VELUX i OKPOL

OC, AC, NNW, ASSISTANCE

DOMY, DOMY W BUDOWIE

LOKALE, OC ZAWODÓW

UBEZPIECZENIA
KOMUNIKACYJNE:

MIESZKANIOWE:

FIRMY:

TURYSTYCZNE,
SPORTOWE, ROLNE

NOWA AGENCJA

UBEZPIECZENIOWA

ul. 700-LECIA 20D,

72-200 NOWOGARD

TEL. 91 3922175,

24H: 604 195 581
(obok LUKS VIDEO

i AWANGARDA)

NIE MOŻESZ
DOSTAĆ KREDYTU? 

DZWOŃ DO NASZYCH 
DORADCÓW!

70-473 Szczecin,
al. Wojska Polskiego 29 lok. 17

tel. 91 812 68 65

Rzeczywista Roczna Stopa 
Oprocentowania (RRSO) 

5,05 %

Kwoty od 20.000 zł
bez BIK , bez zaświadczenia z ZUS i US

Chcą u nas zrobić Brazylię
Brazylijscy piłkarze Roberto Mendes i Fernando Maia Batista  planują otworzyć w Nowogardzie szkółkę piłkarską. Chcą uczyć gry w 
piłkę nożną nawet czteroletnie dzieci. Ten eksperyment powiódł się już m.in. w Stargardzie Szczecińskim. Tam zajęcia dziećmi z Bra-
zylijczykami cieszą się bardzo dużą popularnością. Czy podobnie będzie w Nowogardzie?

Marcin Simiński: Od ilu lat 
funkcjonuje Pańska szkółka 
piłkarska? 

Roberto Mendes: Nasza	
szkółka	 działa	 od	 roku.	 Myślę,	
że	 ten	 przepracowany	 czas	 do-
dał	 nam	 sporo	 doświadczeń	 i	
wiele	nauczył.	

Kto prowadzi w niej zajęcia? 
-	 Zajęcia	 prowadzę	 ja,	 wraz	 z	

kolegą	Fernando	z	Brazylii.	Przy-
latuje	do	mnie	również	„wsparcie”	
z	Brazylii.	W	zeszłym	roku	odwie-
dziło	mnie	trzech	kolegów,	którzy	
na	co	dzień	profesjonalnie	zajmu-
ją	 szkoleniem	 dzieci	 w	 Brazylii.	
Taka	współpraca	z	nimi	to	wspa-
niałe	doświadczenie	dla	mnie	jaki	
i	dla	naszych	podopiecznych.

Gdzie będą się one odbywać 
treningi? 

-Treningi	 odbywać	 się	 będą	
na	 salach	 gimnastycznych	 oraz	
na	boiskach.	

W jakich miastach prowa-
dzicie już działalność?

-	 Obecnie	 mamy	 sześć	 grup	
zróżnicowanych	 wiekowo.	
Działamy	 w	 paru	 gminach	 są	
to	 m.in.	 Stargard	 Szczeciński,	
czy	 Drawsko	 Pomorskie.	 My-
ślę,	że	najlepiej	było	by	zapytać	
naszych	małych	piłkarzy	czy	im	
się	podoba.	Z	moich	obserwacji,	
nieskromnie	 powiem,	 że	 raczej	
tak.	Dzieci	są	naprawdę	sumien-
ne,	mamy	nawet	dzieci,	które	od	
roku	 nie	 opuściły	 żadnego	 tre-
ningu.	 To	 naprawdę	 budujące.	
Co	 do	 popularności	 ciężko	 jest	
mi	się	wypowiedzieć.	My	dopie-
ro	zaczynamy.	

Czy piłka nożna do dobre za-
jęcie dla czterolatka? 

-	Zajęcia	 ruchowe	są	 jak	naj-
bardziej	dobre	dla	czterolatków.	
Sam	 mam	 sześcioletniego	 syna	
i	 wiem	 jaką	 energię	 mają	 dzie-
ci	w	jego	wieku.	Piłka	nożna	to	
wspaniałe	rozwiązanie	na	pozy-
tywne	rozładowanie	energii.	

Co zyskuje dziecko zaczyna-
jąc uprawiać piłkę nożną w ta-
kim wieku? 

-	 Widzę	 po	 swoich	 małych	
piłkarzach	jak	wielkie	robią	po-
stępy,	im	wcześniej	dzieci	zaczy-
nają	przygodę	z	piłką	nożną	tym	
lepiej	dla	ich	rozwoju.	Pamiętaj-
my	że	piłka	nożna	nie	uczy	tylko	
samego	kopania.	Uczy	dyscypli-
ny,	życia	w	grupie	oraz	rozwoju	
ruchowego.	

Czym różnią się Pana meto-
dy szkolenia? 

-	Na	pewno	 jest	więcej	pracy	
z	piłką,	oczywiście	 jest	również	
zabawa,	 ale	 ja	 jestem	 skoncen-
trowany,	aby	dzieci	w	miarę	ich	
możliwości	 poznawały	 zasady	
piłki	 nożnej,	 uczyły	 się	 prowa-
dzenia	oraz	przyjmowania	piłki.	
W	Brazylii	trening	polega	w	30	
procentach	 na	 zabawie,	 a	 w	 70	
na	 treningu	 piłkarskim.	 Dzieci	
4-5	 letnie	 w	 Brazylii	 naprawdę	
potrafią	nieźle	grać	w	piłkę,	a	to	
jest	zasługa	właśnie	profesjonal-
nego	 treningu.	 Chciałbym	 na-
uczyć	dzieci	brazylijskiej	piłki.

W czym jest Wasza przewa-
ga nad Polskimi klubami pił-
karskimi? 

-	 Myślę,	 że	 nie	 możemy	 tego	
rozpatrywać	 jako	 przewagę.	 W	
Polsce	 po	 prostu	 nie	 trenowa-
ło	się	dzieci	od	4	roku	życia	i	to	
jest	 tutaj	nowość.	Zanim	otwo-
rzyłem	 szkółkę	 Brazil	 da	 Bola,	
próbowałem	 zapisać	 do	 lokal-
nego	klubu	mojego	syna,	wów-
czas	5-letniego	Marcela.	Nieste-
ty	mógł	zacząć	trenować	dopie-

ro	 od	 7-8	 lat.	 To	 mnie	 zmoty-
wowało	 aby	 zadziałania.	 Posta-
nowiłem	 otworzyć	 szkółkę	 na	
wzór	brazylijski.	

Czy	 szkółka	 oferuje	 możli-
wość	gry	z	brazylijskimi	kluba-
mi?	

-	Dzieci	z	mojej	szkółki	w	mi-
nionym	 roku	 miały	 okazję	 za-
grać	nawet	w	barwach	Sao	Pau-
lo	 Futebol	 Clube.	 Organizowa-
liśmy	 Międzynarodowy	 Tur-
niej	 piłkarski	 w	 Stargardzie,	 na	
który	 przyleciał	 klub	 z	 Brazy-
lii	 Sao	 Paulo	 FC.	 Nasze	 malu-
chy	natomiast	wspaniale	dopin-
gowały	 naszych	 gości.	 W	 tym	
roku	przylatują	do	nas	dzieciaki	

z	 klubu	 Santos	 FC.	 Pewnie	 bę-
dzie	podobnie,	wspólne	trenin-
gi,	 oraz	 możliwość	 zagrania	 w	
ich	barwach.	

Jak przekonać rodziców by 
wysłali do szkółki swe dzieci? 

-	Jeśli	wasze	dzieci	maja	dużo	
energii,	lubią	grę	w	piłkę	nożną	
i	 fajną	zabawę	to	myślę	 ,	że	nie	
musicie	 już	 dalej	 szukać.	 Gwa-
rantuję,	 że	 połączenie	 polskiej	
ambicji	 i	 pracowitości	 z	 brazy-
lijską	 techniką	 i	 finezją	 mogą	
odkryć	 niesamowite	 talenty	 w	
naszych	dzieciach.	 Jednym	sło-
wem:	Zapraszamy!

Rozmawiał Marcin Simiński
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Seniorzy samotnym liderem !
W minioną niedziele po przerwie związanej z feriami, ruszyła 11 kolejka Nowogardzkiej Amatorskiej Ligi Piłkarskiej.

Zmagania	rozpoczęły	się	tradycyjnie	już	od	II	ligi,	a	
tam	na	boisko	wybiegły	na	początek	Kumple	Z	Boiska	
i	Skorpiony.	Po	pierwszej	połowie	wynik	wydawał	się	
być	przesądzony,	ponieważ	Kumple	Z	Boiska	schodzi-
li	na	przerwę	z	trzy	bramkowym	bagażem.	W	drugiej	
połowie	był	już	stan	1:4	dla	skorpionów,	jednak	„Kum-
ple”	 wykazali	 się	 ambicją	 i	 walecznością,	 dzięki	 cze-
mu	 doprowadzili	 do	 remisu	 w	 ostatniej	 akcji	 meczu.	
W	 najciekawszym	 pojedynku	 Błękitni	 podejmowali	
Czarne	Chmury.	Mecz	wyróżniała	walka	i	zawziętość,	
oraz	duży	pech	Błękitnych,	którzy	dwukrotnie	spraw-
dzali	czy	słupki	w	hali	ZSO,	są	dobrze	skręcone.	Błękit-
ni	 stwarzali	mnóstwo	okazji,	 jednak	wykorzystali	 tyl-
ko	jedną	w	pierwszej	połowie.	Mimo	prowadzenia	do	
przerwy	ulegli	Czarnym	Chmurą	2:1	i	na	własnej	skó-
rze	przekonali	się,	że	niewykorzystane	sytuacje	się	msz-
czą.	 W	 pozostałych	 spotkaniach	 bez	 niespodzianek,	
wygrywali	faworyci,	a	piąty	w	tabeli	Jastrząb,	pozwolił	
sobie	na	pogrom	Bosmana.	Jastrząb	wygrał	aż	10:0,	a	P.	
Baran	strzelając	6	bramek	w	tym	spotkaniu,	zadomowił	
się	na	pierwszym	miejscu	najlepszych	strzelców.	Ostre	
strzelanie	urządzili	też	sobie	gracze	Nehuery,	pokonu-
jąc	Czarne	Koszule	7:0.	Poniżej	prezentujemy	komplet	
wyników	strzelcy,	oraz	aktualną	tabelę:

Wyniki 11 kolejki II ligi:
Kumple	Z	Boiska	–	Skorpiony	4:4	(0:3)	(P.	Pietru-

szewski,	 T.	 Burewicz,	 P.	 Żelazowski,	 P.	 Gylubik	 –	 P.	
Szponar	x3,	J.	Malanowski)

Pędzące	Trampki	–	Ogień	W	Okopie	4:2	(1:0)	(Bal-
cer	x2,	B.	Bajerski,	K.	Nowak	–	M.	Biniecki,	K.	Kubicki)

Nehuera	–	Czarne	Koszule	7:0	(5:0)	(D.	Kościuk	x3,	
D.	Waiss	x2,	N.	Czarnowski,	P.	Piskorz)

Czarne	Chmury	–	Błękitni	2:1	(0:1)	(K.	Dzioba,	M.	
Kolasa	–	Ł.	Lipski)

Jastrząb	–	Bosman	10:0	(3:0)	(P.	Baran	x6,	B.	Jurzy-
sta	x2,	Ł.	Osiecki,	R.	Baran)

Tabela II ligi po 11 kolejce:
	 Pkt.	 G+	 G-	 Z	 R	 P
1.	Czarne	Chmury	 29	 32	 17	 9	 2	 0
2.	Pędzące	Trampki	 26	 56	 17	 8	 2	 1
3.	Nehuera	 21	 30	 18	 7	 0	 4
4.Błękitni	 19	 28	 17	 6	 1	 4
5.	Jastrząb	 19	 43	 21	 5	 4	 2
6.	Ogień	W	Okopie	 16	 30	 34	 5	 1	 5
7.	Skorpiony	 13	 27	 36	 4	 1	 6
8.	Kumple	Z	Boiska	 8	 25	 38	 2	 2	 7
9.	Czarne	Koszule	 4	 17	 48	 1	 1	 9
10.	Bosman	 3	 13	 54	 1	 0	 10

Najlepsi strzelcy II ligi:
19	–	P.	Baran	(Jastrząb)
16	–	K.	Nowak	(Pędzące	Trampki)
15	–	A.	Balcer	(Pędzące	Trampki)
11	–	M.	Kawa	(Czarne	Chmury)
10	–	T.	Wąsik	(Pędzące	Trampki)
W	piątkowym	wydaniu	gdy	ukazała	 się	zapowiedź	

11	kolejki	NALP,	wspominaliśmy	o	uskrzydlonych	za-
wodnikach	Tubisi	i	to	właśnie	oni	są	sprawcami	naj-
większej	 niespodzianki	 tej	 kolejki.	 Tubisie	 pokona-
li	 lidera	drużynę	Budowlanych	2:0,	 jednocześnie	po-
zwolili	Seniorom	objąć	prowadzenie	w	 tabeli.	Warto	
wspomnieć,	że	w	ostatnim	meczu	tych	dwóch	drużyn,	
Budowlani	również	przegrali	do	„zera”,	czyżby	można		
u	 Budowlanych	 mówić	 już	 o	 kompleksie	 Tubisi?	 Se-
niorzy	grali	przed	liderem	i	zrobili	swoje,	choć	wynik	
nie	 do	 końca	 odzwierciedla	 jak	 zacięty	 był	 to	 mecz.	

Osłabiona	 drużyna	 BTCH	 odgryzała	 się	 Seniorom	
jak	tylko	mogła,	druga	połowa	przez	chwilę	wygląda-
ła	jak	mecz	do	jednej	bramki.	Seniorzy	którzy	prowa-
dzili	po	pierwszej	połowie	różnicą	jednego	gola,	mogli	
ten	mecz	równie	dobrze	przegrać.	Fantastyczny	mecz	
rozegrał	bramkarz	Seniorów,	który	wręcz	zamurował	
bramkę.	Spieszący	się	zawodnicy	BTCH	nie	uniknęli	
błędów,	odważna	gra	do	przodu	zemściła	się	w	koń-
cówce	 spotkania,	 ostatecznie	 Seniorzy	 wygrali	 3:0.	 I	
liga	rozpoczęła	zmagania	spotkaniem	Jantar	–	Pampe-
luna.	Tutaj	nie	było	żadnych	wątpliwości,	Pampeluna	
od	 początku	 spotkania	 kontrolowała	 grę,	 dwubram-
kowa	zaliczka	do	przerwy	mogła	być	bardziej	okaza-

ła,	jednak	zawiodła	skuteczność.	Ostatecznie	Pampe-
luna	wygrała	okazale,	a	dwie	bramki	dla	 Jantaru	pa-
dły	w	samej	końcówce,	gdy	wynik	meczu	był	już	prze-
sądzony.	W	pięknym	stylu	drużyna	Bad	Boys	Juniors	
94,	przerwała	niechlubną	passę	pięciu	porażek	z	rzę-
du.	Strzelając	aż	9	bramek	Herosom,	nie	pozostawili	
rywalom	 żadnych	 złudzeń,	 kto	 tego	 dnia	 był	 lepszy.	
Na	koniec	parę	słów	o	drużynie	Probud	Wyszomierz,	
która	została	wsparta	kilkoma	dobrymi	zawodnikami	
m.in.	z	Sarmaty.	Probud	może	jeszcze	namieszać	w	ta-
beli,	 w	 niedzielę	 jednak	 piłkarze	 z	 Wyszomierza	 nie	
mieli	wymagającego	 rywala,	wygrali	3:6	 z	najsłabszą	
drużyną	na	tym	etapie	-	Zamkową	7.	Poniżej	komplet	
wyników	strzelcy,	oraz	aktualna	tabela	I	ligi:	

KR

Wyniki 11 kolejki I ligi: 
Jantar	 –	 Pampeluna	 Pereiros	 2:6	 (0:2)(K.	 Lewan-

dowski,	M.	Stocker	–	Ł.	Szobel	x2,	K.	Antonyk	x2,	K.	
Pastusiak,	R.	Mendyk)

Seniorzy	–	BTCH	3:0	(1:0)	(G.	Skrzecz,	Ł.	Ochęcki,	
A.	Jurczyk)

Budowlani	–	Tubisie	0:2	(0:0)	(R.	Podbiegło,	A.	Lip-
ski)

Zamkowa	7	–	Probud	Wyszomierz	3:6	(1:3)	(P.	Se-
weryniak,	D.	Dudziec,	P.	Gaik	–	Z.	Szwądec	x2,	K.	Pa-
celt,	J.	Pertkiewicz,	E.	Wierzbicki,	M.	Kamiński)

Herosi	–	Bad	Boys	Juniors	94	2:9	(0:5)	(A.	Płucien-
nik,	M.	Mikita	–	T.	Zabraniak	x3,	W.	Bonifrowski	x2,	
M.	Gołdyn	x2,	Z.	Mroczko,	J.	Kaczmarek	)

Tabela I ligi po 11 kolejce:
	 Pkt.	 G+	 G-	 Z	 R	 P
1.	Seniorzy	 28	 43	 16	 9	 1	 1
2.	Budowlani	 25	 27	 12	 8	 1	 2
3.	Pampeluna	Pereiros	 21	 30	 22	 6	 3	 2
4.	Bad	Boys	Juniors	94	 16	 41	 26	 5	 1	 5
5.	Tubisie	 15	 18	 19	 4	 3	 4
6.	Jantar	 14	 27	 25	 4	 2	 5
7.	BTCH	 14	 15	 23	 4	 2	 5
8.	Probud	Wyszomierz	 11	 25	 28	 3	 2	 6
9.	Herosi	 8	 18	 45	 2	 2	 7
10.	Zamkowa	7	 4	 13	 41	 1	 1	 9

Najlepsi strzelcy I ligi:
17	–	M.	Gołdyn	(Bad	Boys	Juniors	94)
14	–	W.	Bonifrowski	(Bad	Boys	Juniors	94),	D.	Sta-

chowiak	(Seniorzy)
12	–	D.	Langner	(Jantar)	
9	–	M.	Stachowiak	(Budowlani)

Seniorzy w akcji na bramkę Bóg Tak Chciał

Rzut wolny dla Jantaru w meczu z Pampeluną Pereiros

Po lewej stronie Tubisie w meczu z Budowlanymi
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Ograli lidera !
Drużyna Oldboys Nowogard po raz pierwszy w tych rozgrywkach została poko-
nana, sprawcami niespodzianki są zawodnicy ze Słajsina. Oczywiście lider swo-
jej pozycji nie mógł stracić, dlatego do tego meczu przystąpił z mocno „przewie-
trzonym” składem.

Nie	oznacza	 to	 jednak,	że	zwycięstwo	Słajsi-
na	wynikało	 tylko	 i	wyłącznie	 z	 tego	powodu,	
drużyna	 która	 do	 tego	 meczu	 jeszcze	 nie	 wy-
grała,	zagrała	dobre	zawody,	ograła	lidera	i	za-
notowała	 pierwsze	 zwycięstwo.	 Dla	 Czermni-
cy	drugie	miejsce	na	trzy	kolejki	przed	zakoń-
czeniem	rozgrywek,	to	chyba	najlepsza	nagroda	
za	odniesienie	sobotniego	zwycięstwo,	Czerm-
nica	wykorzystała	 fakt,	 iż	Sikorki	w	 tym	tygo-
dniu	pauzowały	i	przeskoczyła	ich	w	tabeli.	Na	
drodze	Czermnicy	stanęła	Dąbrowa,	której	nie	
udało	się	ugrać	choćby	seta.	W	pierwszym	spo-
tkaniu	tego	dnia,	równie	łatwo	i	szybko	wygra-
li	zawodnicy	ZK	Nowogard,	w	starciu	z	Nadle-
śnictwem.	Poniżej	prezentujemy	wyniki	i	aktu-
alną	tabelę	Ligi	Piłki	Siatkowej:	

KR

Wyniki 28.01.2012:
ZK	Nowogard	–	Nadleśnictwo	Nowogard	3:0
Oldboys	Nowogard	–	Słajsino	2:3
Czermnica	–	Dąbrowa	3:0
Pauzowały:	Sikorki		

Aktualna tabela:
1.	Oldboys	Nowogard	 25	pkt.	Sety:	26-7
2.	Czermnica	 23	pkt.	Sety:	25-10	
3.	Sikorki	 20	pkt.	Sety:	23-11
4.	ZK	Nowogard	 13	pkt.	Sety:	19-22
5.	Nadleśnictwo	Nowogard	7	pkt.	Sety:	10-24
6.	Dąbrowa	 7	pkt.	Sety:	13-27
7.	Słajsino	 4	pkt.	Sety:	10-25

Rozgrywki Ligi Piłki Siatkowej w SP 4

Walczyli o Puchar Komendanta Policji
To już 9 turniej organizowany przez goleniowskich dzielnicowych, dla szkół podstawowych, oraz gimnazjalnych.

Impreza	 odbyła	 się	 przy	
wsparciu	 władz	 gminnych	 i	
powiatowych,	dzięki	lokalnym	
firmom	 dla	 uczestników	 zo-
stały	kupione	puchary	 i	 liczne	
nagrody.	 Rozgrywki	 odbywa-
ły	się	przez	dwa	dni,	pierwsze-
go	dnia	w	piątek	rywalizowały	
dzieci	ze	szkół	podstawowych,	
natomiast	w	sobotę	swoje	me-
cze	 rozgrywali	 gimnazjaliści.	
W	 rolę	 sędziów	 tradycyjnie	
wcielili	 się	 goleniowscy	 poli-
cjanci.

Głównym	 celem	 turnieju	
było	 zagospodarowanie	 dzie-
ciom	 i	 młodzieży,	 czasu	 pod-
czas	 ferii	 zimowych,	 jak	 i	 na-
uka	rywalizacji	fair-play	i	kul-
turalnego	 dopingowania.	 W	
piątek	wśród	12	 szkół	podsta-
wowych	 które	 zgłosiły	 się	 do	
turnieju,	 byli	 zawodnicy	 UKS	
Jedyneczka	 Nowogard.	 Nasi	

młodzi	 piłkarze	 ostatecznie	
wygrali	 turniej,	 przed	 druży-
nami:	Promień	Mosty	 i	Biało-
Zielone	Orły	z	Goleniowa.

W	 sobotnich	 rozgrywkach	
nasze	 miasto	 reprezentowa-
ła	 Olimpia	 Nowogard,	 która	
ostatecznie	 zajęła	 drugie	 miej-
sce.	Lepsi	okazali	się	zawodnicy	
Old	 Spice	 Bahama	 z	 Golenio-
wa,	 trzecie	miejsce	zajęli	piłka-
rze	 Masovii	 Maszewo.	 Zwycię-
skie	 zespoły	 otrzymały	 pucha-
ry	z	rąk	I	Zastępcy	Komendanta	
Powiatowego	Policji	w	Golenio-
wie,	podinsp.	Roberta	Nowaka.	
Następnie	 Komendant	 wspól-
nie	z	Wicestarostą	Powiatu	Go-
leniowskiego	 Tomaszem	 Kuli-
niczem,	 wręczyli	 zwycięzcom	
oraz	 pozostałym	 drużynom	
dyplomy	 i	 nagrody	 rzeczowe	
–	 stroje	 i	 sprzęt	 sportowy.	 Na-
grodzone	 upominkami	 zostały	

również	zespoły	dziewcząt,	któ-
re	wzięły	udział	w	rozgrywkach.	
Ponadto,	rozdane	zostały	statu-
etki	i	nagrody	w	kategoriach	in-

dywidualnych	 dla	 najlepszego	
zawodnika,	 bramkarza	 i	 króla	
strzelców	w	dwóch	kategoriach	
wiekowych.	Goleniowscy	dziel-

nicowi	już	zapraszają	na	kolejny	
jubileuszowy	turniej	za	rok.

KR
(źródło: mł.asp. Lilla Bawelska)

Wszystkie drużyny występujące w sobotnim turnieju

UKS Jedyneczka Nowogard



Nr 2 (2042)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

12

www.dzienniknowogardzki.pl

„Praxis” ul. 5 Marca 12, Nowogard
tel. 91 392 72 72

OKULISTA	bezpłatnie	na	NFZ
poniedziałek	po	1700,		wtorek		i		środa	po	900						co	druga	sobota	po	9	00

-	okulary	progresywne	od	399	zł							 	 -	okulary	korekcyjne	od	69 zł
OPTYK godziny otwarcia:
od	poniedziałku	do	piątku od 800 do 1800       sobota od 1000 do 1400

Obowiązuje	wcześniejsza	rejestracja	telefoniczna

„Praxis” ul. Dworcowa 2, Nowogard
tel. 91 392 07 87

bezpłatna opieka całodobowa  Soboty, Niedziele i Święta

Bezpłatnie *
- Neurolog, Kardiolog, Diabetolog, Laryngolog, Okulista  (bez limitu)  już wkrótce   HIPER-
TENSJOLOG
Klinika Szczecin (specjalista leczenie nadciśnienia)

*dla pacjentów „Praxis” 

Instrukcja składania poparcia pod wnioskiem 
o referendum w sprawie podniesienia wieku emerytalnego

Poprzyj wniosek o przeprowadzenie w Polsce referendum w sprawie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn. Skorzystaj z prawa, jakie 
daje Ci demokratyczne państwo. Weź sprawy w swoje ręce.

 
Udzielam poparcia wnioskowi o poddanie pod referendum ogólnokrajowe  

sprawy o szczególnym znaczeniu dla państwa i obywateli 
dotyczącej powszechnego wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn. 

zawierającemu następującą propozycję pytania w tej sprawie: 

Czy jest Pani/Pan  za utrzymaniem dotychczasowego wieku uprawniającego do przejścia na emeryturę wynoszącego 60 lat dla 
kobiet i 65 lat dla mężczyzn ?  
Odpowiedzi "Tak" lub "Nie". 
 

Lp. Imię (imiona) i nazwisko Adres zamieszkania 
(miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu) 

Nr ewidencyjny 
PESEL Podpis 

1 2 3 4 5 
     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

JAK	TO	ZROBIĆ?
W	górnej	części	tabeli	widnieje	zaproponowane	py-

tanie	referendalne:	Czy	jest	Pani/Pan	za	utrzymaniem	
dotychczasowego	 wieku	 emerytalnego	 wynoszące-
go	60	lat	dla	kobiet	i	65	lat	dla	mężczyzn	?Zapoznaj	
się	z	pytaniem,	ale	NIE	ODPOWIADAJ	na	nie.	Na	to	
przyjdzie	 czas	 podczas	 głosowania	 w	 lokalu	 wybor-
czym.

WAŻNE!
Koniecznie	 musisz	 natomiast	 wypełnić	 czytelnie	

wszystkie	rubryki	tabeli.	Wpisz	w	odpowiednie	miej-
sca	swoje	imię	i	nazwisko,	adres,	nr	pesel,	w	ostatniej	
rubryce	podpisz	się.

Przypominamy:	 na	 wyrażenie	 opinii	 „Tak”	 lub	
„Nie”	na	zadane	pytanie	będziesz	miał	czas	podczas	
referendum	ogólnokrajowego.	Na	tym	etapie	na	for-
mularzu	NIE	MOŻESZ	dokonywać	żadnych	skreśleń	
i	dopisków.

PAMIĘTAJ!
Składając	podpis	pod	wnioskiem	NIE	ODPOWIA-

DASZ	jeszcze	na	pytanie.	Popierasz	tylko	wniosek	o	
zwołanie	referendum.	Robisz	pierwszy	krok	w	walce	
o	swoje	prawa.

WYPEŁNIONE LISTY należy DOSTARCZYĆ	 -	
dosłać	do	Zarządu	Regionu	NSZZ	„Solidarność”		-	Al.	
Wojska	Polskiego	113,		 	70-483	Szczecin	lub	do	naj-
bliższej	organizacji	związkowej.

Miejska	Biblioteka	Publiczna
im.	Stefana	Żeromskiego	w	Nowogardzie

zaprasza
aktywnych	seniorów	

na	kolejne	spotkanie	z	cyklu

„Spotkajmy się w Bibliotece”
31	stycznia	br.	/wtorek/	godz.	1630

w	programie:
- rozmowa z Panią ELŻBIETĄ JABŁOŃSKĄ, kierow-

nik apteki   „CEFARM” w Nowogardzie - „O lekach i nie 
tylko”
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Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

tel. 91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

GABINET KOSMETYCZNY 
„WICHEREK”

Rok założenia 1988
Bezbolesne	przekłuwanie	uszu
Profesjonalne		przekłuwanie	ciała	zabiegi	
kosmetyczne,	henna,	depilacje,	makijaże,	
mikrodermabrazja,	peeling	kawitacyjny,	
ultradźwięki,	eksfoliacje,	wypalanie,	laser,	
lampy,	materac	zdrowotny,	świecowanie	
uszu,	masaże,	akupresura,	solarium

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

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

AUTO-CZĘŚCI • AUTO-NAPRAWA
Jacek Tworek

ul. Zamkowa 7, Nowogard (teren myjni samochodowej)

tel. 662 195 926, 668 477 803, 91 577 10 42

SZYBY SAMOCHODOWE

SPRZEDAŻ - MONTAŻ - NAPRAWA
do aut osobowych i ciężarowych

- wszystkie części nowe i używane

- płyny hamulcowe, chłodnicze

- oleje Castrol - wymiana gratis

- komputerowa diagnostyka silnika,

układu ABS oraz kasowanie inspekcji ZAPRASZAMY

Świadczymy
wszystkie

usługi warsztatowe

SPrZeDam 
mIeSZkaNIe 
w nowogardzie

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

tel. 603 55 55 32
reGUlarNa lINIa mI krO BU SO Wa SerOCkI   Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

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

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

PrZeWÓZ OSÓB • m.Fedeńczak • kom. 606 148 353
Nowogard (ul.  Rzeszowskiego) - Szczecin (ul.  Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:05; 8:20; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 11:45; 11:55; 12:40; 
14:40; 14:50; 15:00; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:10
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul.  Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:30; 9:50; 10:25:11:15(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 13:15; 13:30; 13:45(F); 
14:10; 14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:00
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:50; 17:20; 18:30; 19:30
Kursują od poniedziałku do soboty;  F - kursuje od poniedziałku do piątku;  7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli

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

PrZeWÓZ OSÓB - rO maN BIŃCZYk - linia regularna   Tel. 0607 310 591 
OD PONIeDZIałkU DO PIąTkU:  
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SOBOTa: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIeDZIela: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

rozkŁad jazdy bu sów
rOZkłaD JaZDY BUSÓW   Firmy Usługowo – Handlowej adam Fedeńczak

Tel. 502026999, 93926925, po godz. 18:00 – 501140055
Trasa NOWOGarD – GOleNIÓW – SZCZeCIN 
Nowogard ul. reszowskiego:  5:05(A), 5:55(A), 6:10(A), 6:50(7), 7:00(A), 7:25(7), 7:50(A), 
8:00(A), 8:20(7), 8:35(A), 9:10(A,7), 10:05(A), 10:30(A,7), 11:31(A), 11:40(7), 12:15(A), 
12:23(7), 12:40(7), 13:00(A,7), 13:10(A,7), 13:25(A,7), 13:50(F), 14:05(A), 14:20(A,7), 15:41(A), 
16:00(7), 16:20(A,7), 16:30(1,3,5), 16:35(2,4,6,7) 16:50(A), 17:30(1,3,5,7), 17:35(2,4,6,S), 
17:50(A,7),18:20(A,7)
TraSa SZCZeCIN – NOWOGarD
Szczecin ul. Św. Ducha : 9:25(A), 12:20(A,7), 12:40(A), 13:35(A), 14:00(A,7,R), 14:40(1,3,5,7)  
14:45(2,4,6) 14:55(A), 15:15(2,4,6,7) 15:20(1,3,5), 16:15(A,7) 16:25(A),  18:05(A,7,R) 
19:00(1,3,5) 19:05(2,4,6)
Szczecin ul. Dworcowa : 6:20(A), 7:35(A), 8:00(F), 8:40(A,7,R), 9,00(7), 10:05(A,7),  10:50(A,7), 
11:40(A), 12:05(A), 13:00(7), 14:20(7), 17:40(A,7),  19:25(A7), 19:40(7), 20:15(A,7),
Goleniów, Dworzec PkP : 7:03(A), 8:18(A), 8:43(F), 9:23(A,7), 9:43(7,R), 10:08(A),  10:48(A,7), 
11:32(A,7), 12:23(A), 12:48(A), 13:30(A,7,R), 13:22(A),  13:42(7), 14:19(A), 14:43(A,7,R), 
15:03(7), 15:24(1,3,5,7) 15:29(2,4,6)  15:38(A) 15:58(2,4,6,7) 16:04(1,3,5) 16:58(A,7) 17:08(A), 
18:23(A,7)  18:48(A,7,R) 19:43(1,3,5), 19:48(2,4,6) 20:08(A,7) 20:23(7) 20:58(A,7)
Trasa NOWOGarD – maSZeWO – STarGarD SZCZeCIŃSkI
Nowogard ul. rzeszowskiego : 6:50(A), 8:30(A), 11:30(A), 13:50(A), 15:15(S)
Trasa STraGarD SZCZeCIŃSkI – NOWOGarD
Stargard Szcz. Oś. Tysiąclecia : 6:20(A), 9:40(A), 12:45(A), 13:50(S), 15:05(A) 
a - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt; S – kursuje w dni nauki szkolnej; 7 – kursuje w niedziele 
nie będące świętami; F – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt; 1,3,5 – kursuje w poniedziałki, 
środy, piątki oprócz świąt; 2,4,6 – kursuje we wtorki, czwartki, soboty oprócz świąt; r – kurs do Reska   

rozkład jazdy pociągów obowiązujący od 11.12.2011 r.  
Szczecin  Główny - Nowogard: (wyjazd-przyjazd)  (06:27 - 07:28);   

(08:18 - 09:21);  (10:37 - 11:39);   (12:48 - 13:49); (14:47 - 15:47); (16:40 - 
20:46); (19:20 – 20:26).

Nowogard - Szczecin Główny: (06:37 - 07:41);  (08:05 - 09:10);  (10:24 - 
11:32);  (12:48 - 13:49);  (14:56 - 16:03);  (16:49 - 17:53); (18:49-19:56).

Nowogard - kołobrzeg: ( 07:28 - 8:55) , (09:21 - 10:40) , (11:39 - 13:05), 
(13:49 - 15:14), (15:47 - 17:07), (20:46 - 19:08), (20:21 – 21:49).    

kołobrzeg - Nowogard:  (05:11 - 06:37), (06:46 - 08:04), (09:03 - 10:24), 
(11:28 - 12:48), (13:37 - 14:56), (15:25 - 16:49), (17:25 - 18:49).

Warsztat 
samochodowy 

Mateusz Janiak. 
Wyszomierz 37. 

667 819 934

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

Znakowanie mikrocząsteczkowe 
Autodot Ocis

Serwis i ozonowanie klimatyzacji

NOWOGARD • Pocztowa 3

AUTOZABEZPIECZENIA

785 900 520

Restauracja „BARNIM”
72-200 Nowogard, 3 Maja 30, tel. 663 97 93 97

Polecamy: śniadania, obiady, kolacje.
Organizujemy:	 Wesela,	 komunie,	 Bankiety	 imieninowe,	 urodzinowe	 i	 inne,	

Przyjęcia	okolicznościowe,	stypy.

Polecamy	również	inne	dania	obiadowe,	prosimy	dowiadywać	się	podczas	rozmo-
wy	telefonicznej,	przy	dostawie	zamówienia	dostarczamy	pełny	jadłospis.

OFERUJEMY OBIAD NA TELEFON: Dowóz	na	terenie	miasta	gratis!!!	
	 	 	 																	(pow.	15	zł,	opakowanie	1,00	zł)	
ZAMÓWIENIA POD NUMEREM 663 97 93 97 (od	godz.	13.00	do	18.00)

Schab po królewsku 120g. Ziemniaki, surówka z kapusty białej 16,00 zł
kotlet schabowy 100g. Ziemniaki, kapusta zasmażana 15,50 zł
kotlet z kurczaka 100g. Ziemniaki, zestaw surówek 15,00 zł
Pieczeń wieprzowa z sosem 100/100 Ziemniaki, surówka z białej kapusty 16,00 zł
kotlet de volille 120g. Ziemniaki, zestaw surówek 17,00 zł

mecze kontrolne I i II drużyny 
 Pomorzanina
W miniony weekend w Pobierowie, Pomorzanin grał z IV ligową Sarmatą Do-
bra. Mecz zakończył się zwycięstwem Sarmaty, choć do przerwy Pomorzanin 
prowadził 2:0.

Sarmata	 potraktowała	 ten	
mecz	kontrolnie,	rywale	Pomo-
rzanina	 mieli	 bardzo	 „długą”	
ławkę,	przez	co	pozwolili	sobie	
zagrać	dwoma	składami.	Teore-
tycznie	 słabszy	 skład	 Sarmaty,	
miał	 ogromne	 problemy	 z	 za-
trzymywaniem	 ataków	 Pomo-
rzanina.	 Po	 bramce	 Langnera,	
nowogardzcy	 piłkarze	 zasłuże-
nie	objęli	prowadzenie.	Na	dwa	

zero	 podwyższył	 Galus,	 wyko-
rzystując	 zamieszanie	 w	 polu	
karnym.	Piłkarze	Pomorzanina	
mogli	 już	 przesądzić	 losy	 tego	
spotkania,	gdy	po	akcji	 lewym	
skrzydłem,	 w	 polu	 karnym	
przewrócił	się	Galus.	Podykto-
waną	 przez	 sędziego	 jedenast-
kę	zmarnował	Bednarek,	trafia-
jąc	 w	 słupek.	 W	 drugiej	 poło-
wie	wybiegła	na	boisko	już	inna	
Sarmata…	Mimo	starań	nowo-
gardzkiej	 drużyny,	 ostatecznie	
Pomorzanin	uległ	Sarmacie	3:2.	
Druga	 drużyna	 Pomorzanina	
także	 rozgrywała	 sparing,	 ich	
rywalami	 byli	 zawodnicy	 So-
wianki	 Sowno,	 obecnie	 A	 kla-
sa.	 Rezerwy	 Pomorzanina	 zre-
misowały	z	Sowianką	5:5	(2:2).	
Za	tydzień	Pomorzanin	zagra	w	
Płotach,	z	tamtejszą	Polonią.

KR 

Wyjściowa Jedenastka Po-
morzanina w meczu z Sarma-
tą:  

Haberski	-	Bednarek,	Doma-
nowski,	 Łuczak,	 N.Wnuczyń-
ski	 -	 Olechnowicz,	 G.Wnu-
czyński,	 Dobrowolski,	 Lan-
gner	-	Galus,	Lewandowski

Pomorzanin na turnieju w Gryfinie
W minioną niedzielę młodzi piłkarze pomorzanina z rocznika 2000, pod opieką  
trenera Krystiana Miklasa, zajęli drugie miejsce w turnieju w Gryfinie.

Turniej	 wygrała	 Stal	 Szczecin,	 natomiast	 na	 trzecim	 miejscu	
zakończyli	rywalizacje	piłkarze	gospodarzy	-	Energetyka	Gryfi-
no.

Komplet	wyników:
Pomorzanin	-	Stal	Szczecin	1:1
Pomorzanin	-	Salos	I	Szczecin	2:1
Pomorzanin	-	Dąb	Dębno	2:0
Pomorzanin	-	Energetyk	I	Gryfino	0:0
Pomorzanin	-	Salos	II	Szczecin	4:0
Pomorzanin	-	Energetyk	II	Gryfino	3:0
Pomorzanin	-	Arkonia	Szczecin	1:1

KR
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• Sprzedam mieszkanie, ul. 
Poniatowskiego, 2 pokoje, pow. 
50,49 m2, parter, po generalnym 
remoncie. CENTRUM OBŁSUGI 
NIERUCHOMOSCI, Tel. 603 
982 407

• Do wynajęcia dwa lokale handlo-
we lub biurowe w centrum Nowo-
gardu. 787 122 972 

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

• Sprzedam dom na ul Jesiono-
wej 3. 604 284 597; 608 586 632

• Sprzedam działkę budowlaną 
uzbrojoną przy ul. Kosynierów tel. 
693 850 197

• Sprzedam działkę budowlaną nie-
uzbrojoną przy ul. Kościuszki tel. 
693 850 197

• Sprzedam spichlerz, piękny 
obiekt 956 m2, tel. 693 996 009

• Działkę rolną 30 ar w Kościuszkach 
z warunkami zabudowy- sprze-
dam. Wszystkie media, woda, 
prąd, gaz dojazd drogą asfaltową. 
Tel. 509 878 292

• Sprzedam mieszkanie 4-poko-
jowe podwyższony standard, 
niski czynsz; Tel. 604 441 609

• Wynajmę garaż na Zamkowej. 
609 931 915

• Sprzedam garaż na ul. Zamkowej 
784 499 535

• Sprzedam garaż przy ul Zamko-
wej. 693 162 756

• Sprzedam działkę budowlaną 
w Kościuszkach. Pow. 1200 m2 
wszystkie media, pozwolenie 
na budowę, projekt budowlany. 
Cena 64 000 zł, 661 923 610

• Sprzedam mieszkanie trzypokojo-
we w Nowogardzie. 603 668 681

• Do wynajęcia tanie pomieszcze-
nia na gabinety np. lekarskie, 
biura w Nowogardzie (pomiędzy 
Kamenę a Przystanią), tel. 608 
047 127. 

• Poszukuję mieszkania do wyna-
jęcia. 502 617 486

• Zamienię mieszkanie dwupoko-
jowe na trzypokojowe w starym 
budownictwie w Nowogardzie. 
600 807 338

• Wynajmę mieszkanie przy ul. 700 
lecia, dwupokojowe kuchnia, ła-
zienka. Cena 1000 zł + gaz i prąd. 
606 435 581; 668 414 615.

• Poszukuję mieszkania do wynaję-
cia. 510 936 951

• Sprzedam działkę z warunka-
mi zabudowy przy ul. Asnyka. 
502 032 422

• Sprzedam mieszkanie trzypoko-
jowe, III piętro, 67 m2, środkowe 
na ul. Zamkowej. Wysoki standard 
tel. 504 118 857

• Wynajmę garaż przy ul. rado-
sława. 602 405 640

• Do wynajęcia mieszkanie dwupo-
kojowe bezczynszowe . 91 39 23 
701; 667 131 416

• Wynajmę mieszkanie trzy lub 
dwupokojowe przy ul Wiej-
skiej, mile widziana firma. 
693 850 197 

• Szukam kawalerki do wynaję-
cia. Tel. 509509996.

• Posiadam do wynajęcia mieszka-

nie czteropokojowe, parter. Tel. 
504 898 980

• Sprzedam mieszkanie dwu-
pokojowe w Nowogardzie. 
604 293 176; 91 39 21 349

• Lokal do wynajęcia 22m2, ul. 5 
Marca 10. Tel. 509 389 657

• Sprzedam pół domu w Nowogar-
dzie. 513 045 346

• Sprzedam dom w okolicy No-
wogardu ( 10 km) po kapitalnym 
remoncie na działce zagospoda-
rowanej i ogrodzonej ( 1700 m2). 
Cena 400.000 tys. tel. 692383706 
po 18.

• Sprzedam mieszkanie trzypokojo-
we w Nowogardzie. 600 626 244

• Do wynajęcia mieszkanie trzy-
pokojowe i czteropokojowe. 
508 309 980.

• Sprzedam lub wynajmę ka-
walerkę, ul. Warszawska. 
517 064 505

• Sprzedam mieszkanie dwupo-
kojowe 45,6 m2. I piętro 130 tys. 
886 030 766

• Sprzedam kawalerkę 30 m2, ul. 
Wyszyńskiego. 723 747 757

• Sprzedam mieszkanie dwupoko-
jowe III piętro 55 m2. Cena 125 tys. 
668 927 296

• Do wynajęcia mieszkanie 35 m2. 
518 483 194

• Kawalerka do wynajęcia. 
602 405 640

• Wydzierżawię od stycznia 2012 
r. Stoisko handlowe w Centrum 
miasta. 534 707 326

• Wynajmę lokal mieszkalny 62 m2. 
Centrum Nowogardu (najlepiej 
firmie). 607 617 849

• Sprzedam mieszkanie trzypokojo-
we lub zamienię na dwupokojo-
we. 695 573 835 po 15.00. 

• Do wynajęcia mieszkanie dwupo-
kojowe. 91 39 25 147

• Posiadam kawalerkę do wynajęcia 
wolna od 1 II 2012 r. 667 994 240

• Sprzedam mieszkanie na wsi 
130 m2, 1o km od Nowogardu. 
515 769 582

• Wynajmę pokój osobie niepalącej 
. tel. 798382886

• Wynajmę garaż, ul. Zamkowa, tel. 
785 440 912

• Sprzedam okazyjnie w dobrej ce-
nie garaż na ul. Zamkowej. 605 
856 584.

• Wynajmę lokal mieszkalny 
62 m2. Centrum Nowogardu. 
607 617 849.

• Wynajmę pawilon Plac Wolności. 
693 946 233

• Wynajmę pomieszczenie handlo-
we 200 m z rampą i 50 m na I pię-
trze 693 946 233

• Sprzedam mieszkanie na wsi 10 
km od Nowogardu 61 m2 ze stry-
chem do adaptacji. 505 678 461

• Do wynajęcia mieszkanie trzy-
pokojowe i czteropokojowe. 
508 309 980!

• Do wynajęcia mieszkanie 35 m2. 
518 483 194

• Wynajmę mieszkanie trzypo-
kojowe o pow. 62,4 m2 II pię-
tro ul. Światowida Nowogard. 
509 142 650

• Kawalerka do wynajęcia 
722 300 700.

• Zamienię mieszkanie trzypoko-
jowe 58m2 na większe lub 1/2 
domu z własnym wejściem. Tel. 
668 441 696

• Wynajmę mieszkanie dwupoko-
jowe w centrum Nowogardu. 785 
337 330

• Wynajmę mieszkanie trzypo-
kojowe w Nowogardzie 76 m2, 
601 448 218; 783 484 829

• Sprzedam umeblowaną kawa-
lerkę w przystępnej cenie w Cen-
trum miasta. 91 39 21 809

• Mieszkanie w domku czteroro-
dzinnym, bezczynszowe + garaż, 
pom. Gospodarcze i ogródek. 
Sprzedam. 507 522 139

• Sprzedam kawalerkę przy ul. Po-
niatowskiego tel. 695 903 269

• Sprzedam garaż przy ul. Ponia-
towskiego 24. 602 521 671

• Sprzedam kawalerkę 38 m2. 
Bezczynszowa, własnościowa. 
660 987 036

• Okazyjnie sprzedam dom, cena 
obniżona, w Nowogardzie, działka 
714 m2. 662 678 895

• Wynajmę pokój osobie niepalą-
cej. 798 382 886\

• Sprzedam działkę budowlaną nie-
uzbrojoną przy ul. Asnyka o pow. 
827 m2. 605 441 509

• Sprzedam kawalerkę z pełnym 
wyposażeniem w Centrum mia-
sta. 604 177 265

• Sprzedam lub zamienię za do-
płatą mieszkanie trzypokojowe 
+ garaż ze strychem + trzy mu-
rowane pomieszczenia w ogro-
dzie. Zamiana na kawalerkę w 
bloku w Centrum ( I piętro lub 
parter). Tel. 724 451 734

• Sprzedam murowany pojedynczy 
i podwójny garaż na ul. Zamko-
wej. 604 977 144

• Sprzedam atrakcyjną działkę 
budowlaną 10 ar z warunkami 
zabudowy na Monte Cassino. 
695 264 580; 605 856 611

• Poszukuję mieszkania do wy-
najęcia do 1200 zł z opłatami. 
724 077 106

• Okazja pilnie sprzedam dom 
150 m2, działka 2700 m2 Gry-
fice- okolice. Cena 155 tys. 
535 191 258 

• Sprzedam mieszkanie dwupo-
kojowe 47 m2 w centrum ul. 
Kowalska I piętro 128 tys. tel. 
501 307 666.

• Wynajmę mieszkanie w nowym 
budownictwie, czynsz – 1000 zł + 
prąd i gaz. 601 240 025

• Zamienię mieszkanie 67 m2. Na 
dwupokojowe lub sprzedam. 
667 926 528; 91 39 26 528

• Sprzedam pół domu. 728 933 802

• Dwa pokojowe wynajmę za opła-
ty + media + kaucja 1000 – parter. 
606 311 191

• Nowogard sprzedam działki bu-
dowlane. 665 503 129

• Sprzedam działkę 0,5 ha, Błądko-
wo. Można przekształcić na bu-
dowlaną. 91 39 14 174 wieczorem.

• Odnajmę kawalerkę przy ul. Woj-
ska Polskiego, cena 800 zł + gaz i 
prąd + jednomiesięczna kaucja. 
534 002 001 

• Sprzedam wynajmę lub zamienię 
z dopłatą ½ domu + działka bu-
dowlana. 784 660 924 

• Poszukuję mieszkania do wyna-
jęcia, trzy-cztero pokojowego 
na 6-8 m-cy mogę zapłacić za 
cały okres z góry. 694 663 918

mOTOrYZaCJa

• Sprzedam Opony letnie 4 szt. 
Continental Conti 3, 185 65 R15, 
cena 400 zł, tel. 605 522 340.

• Sprzedam Opony letnie Viknig 
Norway Pro Tech 2, 205 55 R16, 4 
szt., cena 550 zł.tel. 605 522 340.

• Sprzedam Opel Vectra C kom-
bi, rok prod. 08/2006, srebrny 
met., przeb. 160.000 km, po du-
żym serwisie w aSO Opel wrze-
sień 2011, książka serwisowa. 
Cena do uzgodnienia, tel. 605 
522 340.

• Sprzedam cztery roczne opony 
185 65R15, zimowe Goodyear Ul-
tragrip 7t, stan idealny, cena 800 
zł lub z felgami do Nissana Alme-
ry; 15” stalowe cena felgi 450 zł. 
Cena opon z felgami 1200 zł. Tel. 
605 522 340

• Sprzedam 4 opony zimowe - rocz-
ne, bardzo mało używane, Goody-
ear Ultra Grip 7+ 185 65 R15, cena 
780 zł.tel. 605 522 340.

• Sprzedam oryginalne opony do 
Volvo Miechelline altin, 205/55 
R16, z felgami aluminiowymi. 
602 474 266

• Sprzedam przyczepę Neptun rok 
prod. 2002 ładowność 460 kg wy-
miary 100/140/30. Zarejestrowa-
na, ubezpieczona, cena 1450 zł do 
uzgodnienia. 692 117 524

•  Sprzedam Renault Laguna II 1,9 
DCI 2001r. tel. 889483698

• Sprzedam Busa T4 2,4 diesel. 1992 
r. 603 839 782

• Sprzedam Opel Vectra B rok prod. 
1999, 1.6 16V benzyna, cena 7500 
do negocjacji. 606 664 974

• Sprzedam Opel Astra 1,7 DTI rok 
prod. 2000 cena 10 600 do uzgod-
nienia. 501 236 221

• Sprzedam samochód marki VW 
Golf V, rok prod. 2007, poj. 1.9 TDI, 
srebrny metalik. Cena do uzgod-
nienia.  508 290 657

• Sprzedam samochód marki Peu-
geot Partner rok prod. 2005, poj. 
1,6 diesel, srebrny metalik. Stan 
idealny. 508 290 657

• Sprzedam daewoo Tico rok prod. 
1992, cena 1000 zł. 791 180 655

• Sprzedam felgi stalowe do Nissa-
na Almery N16, rok prod. 12/2001, 
cena 350 zł, tel. 605 522 340.

• Sprzedam Honda Magna 500, 
1985 r. cena 5200 zł. 693 162 198

• Sprzedam VW Passat B5, 2.5 TDI 
automat 1999 lub zamiana/ cena 
14 200. 693 162 198

rOlNICTWO

• Mam do sprzedania silnik zabur-
towy Johnson-4,5 KM do remon-
tu oraz kombajn do ziemniaków 
ANNA. tel. 692 421 192

• Kupię rozrzutnik oborniku jedno-
osiowy. 91 39 23 492

• Sprzedam siewnik do nawo-
zu Amazonka i opryskiwacz. 
667 952 806

• Sprzedam trailler, bryczkę i kucyki. 
607 739 866

• Sprzedam kultywator z wałkiem 
szerokość 2,70, pług trzyskibowy i 
wialnię do zboża. 668 316 103

• Sprzedam Ursus C385 rok prod. 
1983, zarejestrowany, ubezpie-
czony, cena 16 500 do uzgodnie-
nia. 501 236 221

• Sprzedam osiem warchlaków, 
dwie krowy cielne, byczki, jałówki 
i owce. 888 757 586 

• Sprzedam konia, bryczkę stylową, 
siodło i uprząż. 508 290 657

• Sprzedam 8 ha gruntów rolnych 
w m. Bagna, Cena 16 tys/ha. Tel. 
606 830 893

• Sprzedam ziemię rolną w Sikor-
kach o pow. 5,60 ha. 513 157 160

• sprzedam Łubin słodki i rozrzut-
nik jednoosiowy do obornika. 
695 076 794

USłUGI

• AGENCJA REKLAMOWA VIZART - 
reklamy, banery, tablice, wydruki 
wielkoform., reklama na pojaz-
dach - odzieży, PIECZĄTKI, wizy-
tówki, plakaty, ulotki, inne. Nowo-
gard, ul. 700 lecia 15 (nad sklepem 
zielarskim). Tel. 605 522 340.

• kompleksowe remonty miesz-
kań, montaż i naprawa pieców 
CO. 72 48 14 797

• Czyszczenie uszu za pomocą 
świecowania Nowogard, ul. Zielo-
na 3. 91 39 20 714

• Dywanopranie, 604 373 143.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 604 
373 143.

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

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

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

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

• Cyklinowanie. 692 478 465

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

• aWarIe. Naprawy pieców Va-
iliant, tanie części. 691 686 772

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

• Montaż ogrodzeń betonowych, 
farmerskich i innych; 695 085 470; 
91 39 72 575

• Transport- przeprowadzki. Szybko 
i tanio. 696 138 406

• usługi elektryczne CO, dachy, ta-
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nio szybko solidnie. Do 30% ta-
niej. Tel 506 323 560

• Usługi tokarskie. Sąpolnica 22. 
693 613 396 

• Remonty mieszkań, łazienek. 
600 121 043

• Przewozy przeprowadzki Nowo-
gard i okolice. 784 499 535

• Usługi ogólnobudowlane, regip-
sy, szpachlowanie, malowanie, 
panele. 789 146 025

• Usługi ogólnobudowlane. 
510 335 162

• AGENCJA REKLAMWA VIZART - 
oprawianie prac - w 2 minuty., 
bindowanie, wydruki A3-A4 kolor, 
ksero A3-A4 - kolor, laminowanie 
A3-A4. Tylko u nas największy wy-
bór okładek. Nowogard, ul. 700 
lecia 15 (nad sklepem zielarskim). 
Tel. 605 522 340.

• Korepetycje  j. niemiecki, przygo-
towanie do matury. 607 617 844

• Dachy remonty mieszkań. 
794 115 153

• Język niemiecki tel. 607 545 991

• Remont na każdą kieszeń 609 
715 839

• Remont? wykończenia wnętrz? 
My wiemy jak! Kompleksowo! za-
dzwoń! REMOVER. 501 714 275 
24h/dobę!

• Wykonam usługowe, glazura, 
podłogi, malowanie i inne prace 
budowlane. 662 678 895

• Malowanie obrazów Bożena Ku-
biak, do obejrzenia w Cafe Piwni-
ca. 91 39 26 124

• Stylizacja paznokci, żel, żel hy-
brydowy (nowość) cena 35 zł. 
503 083 440

• Tipsy żelowe za 40 zł. 665 209 476

• Usługi informatyczne naprawa 
komputerów, instalacja oprogra-
mowania, odzyskiwanie danych, 
dojazd do klienta. 508 245 385

• DUr - DaCH pokrycia i remonty 
dachów. 691 621 141

• Dachy. 785 562 104

• DUR-BUD- usługi ogólnobudow-
lane. 723 295 632

• Domowe torty na zamówienie. 
513 719 102

• Usługi ogólnobudowlane i elek-
tryczne. 516 033 882

• Profesjonalna opieka nad dzieć-
mi ”Maluszkowo” ogłasza nabór 
dzieci w wieku od 6 m-cy do 3 lat. 
Liczba miejsc ograniczona. Tel. 
534 015 943. 

• Izolacje balkonów, tarasów, wy-
kończenia, remonty łazienek 
tel. 607 347 421

• J, niemiecki tel. 607545 991

• korepetycje matematyka. 
513 164 201 po 16.00.

• Usługi transportowe i budow-
lane, przeprowadzki, 1 zł/
km (krajowe i zagraniczne). 
785 931 513; 91 39 11 153

• angielski. korepetycje. 697 583 403

• Wykonam szpachlowanie, malo-
wanie. 665 335 371

• Remonty i wykończenia. 
601 567 369

• Pogotowie komputerowe. 695 575 008

• REMONTY, MONTAŻE, STOLARKA. 
781 016 125

• Wypożyczalnia – auta dostawcze, 
Tel. 506 534 179

• Transport Bus do 1,5 t. krajowe 
i zagraniczne, transport, laweta, 
przeprowadzki, 506 534 179

PraCa

• Zwrot podatku z pracy, rodzin-
ne, urlopowe- Niemcy, Holan-
dia, Anglia, Irlandia, Dania, Bel-
gia, Austria, Włochy, Norwegia. 
713 852 018; 601 759 797

• Podejmę pracę w charakterze 
sprzedawcy, długoletnie do-
świadczenie, obsługa LOTTO. Tel 
660 392 851

• Studio Reklamy Vizart w Nowo-
gardzie przyjmie 1 os. Na praktyki, 
tel. 605 522 340

• Szukam pracy jako operator 
sztaplarki i magazynier- po-
mocnik. 796 101 301

• Zatrudnię w sklepie spożywczym 
rencistkę lub emerytkę. Praca 
dwuzmianowa. 602 474 266

• Zatrudnię konsultantów Oriflame, 
bezpłatne wpisowe, prezenty na 
500 zł, 604189118

• Zatrudnię  opiekunkę  do dziecka. 
Tel 660673592

• Podejmę pracę jako Stróż nocny 
lub dozorca. 721 922 930

• kierowca kat. B,C (e w trak-
cie) lat 27 poszukuje pracy lub 
przyuczenia wszystkie badania 
i kursy, j. angielski komunika-
tywny. Tel. 512 766 603

• Zaopiekuję się dzieckiem. 
785 630 287

• Zatrudnię samodzielnego stola-
rza, może być emeryt. 696 034 712

• Zaopiekuję się dzieckiem. 
668 527 017

• Kierowca kategorii B i C poszukuje 
pracy. 788 193 777

• Zatrudnię do pracy osobę do 
obsługi klienta. Wymagane do-
świadczenie w handlu, prawo 
jazdy oraz umiejętność mon-
tażu mebli. CV proszę składać 
do 3 II 2012 r. – sklep meblowy 
kwadrat ul. armii krajowej 49 
Nowogard. Tel. 661 960 881

INNe

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

• Sprzedam nowy tel. komórkowy 
Sony Erocson ELM, cena 270 zł, tel. 
605 522 340

• Sprzedam drewno opałowe. 
600 335 184

• Drewno opałowe tanio sprze-
dam. 660 135 921

• Sprzedam drewno opałowe i roz-
pałkowe pocięte w klocki lub w 
całości. 514 740 538

• Sprzedam wózek do drewna z 
HDSem. 723 885 515

• Sprzedam szczenięta razy wyżeł. 
91 39 26 478; 500 667 196

• Oddam w dobre ręce 2 suczki 
(szczeniaki odchowane) rasy mie-
szanej z wilczurem. 508 290 657

• Sprzedam łaty impregnowa-
ne nowe tanio ok. 400m. tel. 
602 474 266

• Oflisy tartaczne na opał sprzedam 
w całości lub pocięte w bloczki, 
tel. 514 740 538

• Oddam szczeniaki rasy wilczur 
mieszany, w dobre ręce, tel 
607 545 533

• Odpady tartaczne, oflisy pocię-
te, drewno opałowe + transport. 
509 930 161

• Sprzedam klatki metalowe dla 
królików, Nowogard, Boh. Warsza-
wy 21. 91 39 20 307

• Sprzedam przyczepę D47 wy-
wrotkę sadzarkę do ziemnia-
ków, kombajn do zbioru ziem-
niaków oraz silnik do łodzi. Tel. 
692 421 192.

• Przyjmę gruz. 662 608 830

• Sprzedam owczarki niemieckie. 
91 39 10 656

• YORKI SZCZENIAKI PO MAŁYCH 
RODZICACH tel; 513-157-299

• Śliczne szczenięta po bardzo 
sympatycznej suni do pilnowania 
obejścia oddam dobrym ludziom. 
91 39 79 313 

• Budę dla psa/kota sprzedam. 
889 133 882

• Sprzedam szlifierkę do suchych 
tynków, Gips (re gips) z uniwer-
salnym odkurzaczem S 47 firmy 
FLEX. Wszystko w komplecie wraz 
z pokrowcem i papierami, mało 
używana. 665 355 371

• Drzewo opałowe, kominkowe. 
506 284 017

• Sprzedam 100 l. emaliowany boj-
ler na wodę, CO i używany klima-
tyzator. 605 468 190

• Owczarki niemieckie pieski i sucz-
ki po rodzicach z rodowodem. Tel. 
91 39 21 828

• Sprzedam akwarium. 600 262 231

• Sprzedam Agregat prądowtówr-
czy diesel 10kW. 728 933 802

• Sprzedam atlas do ćwiczeń. 
791 180 655

• Sprzedam drewno opałowe i ko-
minkowe, pocięte w klocki z do-
wozem . 663 349 053

• Oddam w dobre ręce piękne 
szczenięta. Troszczyno 2. 91 39 
79 313 po 16.00.

• Kupię złoto. 506 534 179

oGŁo szE NIa drob NE

kierownika apteki 
w	Nowogardzie	

pilnie zatrudnię
tel.	783	744	001

Wypożyczalnia

aUTa 
DOSTaWCZe

tel. 506 534 179

Transport 
BUS do 1,5 tony

kraj i zagranica
Transport  -

laweta, przeprowadzki

tel. 506 534 179

INFOrmaTOr lOkalNY - NOWOGarD
In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38

  - 91 392 17 39

Telefony alarmowe 

Policja  - 997, 112 

tel. miejski   - 91 57 92 311 

Straż Pożarna   - 998

Pogotowie Ratunkowe   - 999 

Pogotowie Gazowe   - 992

Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74

Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  

 - 91 392 08 79

 - 994

Dyżur nocny
Przychodnia Przyszpitalna Samodzielnego Publiczne-
go Szpitala Rejonowego w Nowogardzie
Ul. Wojska Polskiego 7, 72-200 Nowogard
 (wejście od strony Policji)

913921800

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala   - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.   - 91 392 69 99
Medyk   - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

 - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz Pogotowie Stomatolo-
giczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos 
 - 91 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  
 - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzie ci, 
Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności 
Gospodarczej  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
  - 91 392 54 64

Wydział ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej

kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

- 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 26 249

Parafie rzymskokatolickie
Parafia pw.  WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   

- 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57
apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM   - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39

PCk  - 91 392 17 01

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Zawodowe 
- CE Zdroje ul.  Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.   - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium  
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych    - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   

- 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 
kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 
Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 
Taksówki   - 91 392 02 60
Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

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

DZIENNIK
NOWOGARDZKI
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Transport na terenie miasta GRATIS • Akceptujemy karty płatnicze • SERDECZNIE ZAPRASZAMY
ul. ARMI I KRAJOWEJ 49 • • Tel./fa x 91 39 21 470NOWOGARD

Oferujemy montaż oraz transport zakupionych u nas mebli

NOWOŚCI
w OFERCIE

1497,- 1749,-

ORIUSSYSTEM ORIUS
kolor dąb latte

Kancelaria  
Prawna

nawet trudne sprawy

601 949 077

PIASEK, 
ŻWIR,  

CZARNOZIEM, 
POSPÓŁKA 

 ŻWIROWNIA  
DŁUGOŁĘKA

tel. 504 872 700 
Z DOWOZEM 
DO KLIENTA

Pastorałka w kościele
By tradycji stało się zadość
Z czego Polska nasza słynie
Zatańczymy Poloneza
By radość sprawić Dziecinie

Tymi	 słowami	 i	 tańcem	 zo-
stało	zakończone	przedstawie-

nie	 pt.	 „Wizyta	 w	 Betlejem”	
wykonane	 w	 niedzielę	 w	 Ko-
ściele	pw.	WNMP	w	Nowogar-
dzie	 przez	 dzieci	 i	 młodzież	 z	
Wojcieszyna.	Należy	tu	dodać,	
że	 oprawę	 muzyczną	 do	 ko-
lęd	 wykonała	 gościnnie	 Mar-

tyna	Heinrich	uczennica	Księ-
dza	Proboszcza	Marka	Prusie-
wicza	 z	 Dobrej.	 Mimo	 zimna	
„Spotkanie	 Jasełkowe”	 należy	
zaliczyć	 do	 bardzo	 udanego.	
Dobrowolna	 ofiara	 w	 kwocie	
500	 złotych	 połączona	 z	 ofia-

rą	zebraną	dwa	tygodnie	temu	
w	 kwocie	 300	 złotych,	 zasili-
ła	 konto	 budowy	 Kościoła	 w	
Wojcieszynie.	Niebawem	będą	
też	 do	 nabycia	 filmy	 i	 zdjęcia.	
Wszystkim	 dzieciom	 i	 ofiaro-
dawcom	 organizatorzy,	 Rada	

Budowy	Kościoła	oraz	Ks.	Pro-
boszcz	Grzegorz	Legutko	skła-
dają	serdeczne	podziękowania	
i	 życzą	 wszystkiego	 najlepsze-
go	na	dalsze	dni	2012	roku.

Informacja: Halina Zając i 
Marika Bąk
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GAZETA LOKALNA  NOWOGARD • OSINA

Apteka 
Majowa 

ul. 3 Maja 47
TEL. 91 307  07 08

Otwarte
Poniedziałek - Piątek 8-19  

Sobota 8-15

Sprawdź naszą ofertę:
• Kredyt gotówkowy
• Kredyt konsolidacyjny
• Kredyt samochodowy
• Kredyt hipoteczny
• Spłata rat LUKAS Banku za 0 zł
• Dogodne warunki 
  dla emerytrów i rencistów

Nowogard, ul. 700 Lecia 21
czynne: pon-pt 9.00-17.00

CENTRUM KREDYTOWE

Prywatny Gabinet 
Stomatologiczny

Oferuje kompleksowe
lecznie stomatologiczne

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

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

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

Zapraszamy!

N
O

W
Y

• Przejazdy zagraniczne
• Linie autobusowe i busy
• Bilety lotnicze i promowe
• Berlin, lotniska

EVATRANS
Agencja

Kraje Nadbałtyckie z Helsinkami

i Sankt Petersburgiem 2.06 - 11.06.2012

T R A V E L
Agencja Turystyki i Podróży

PRZEJAZDY zagraniczne

NOWOGARD • ul. Boh. Warszawy 78a/2
Tel. 91 392 17 39 • kom. 605 856 556

WYCIECZKI - WCZASY

Turcja, Tunezja, Egipt, Chorwacja

www.travel-nowogard.pl

EGIPT - JORDANIA - IZRAEL

FATIMA
GRECJA, CHORWACJA

25.04 - 9.05.2012
28.04 - 14.05.2012

od 28.04 do września

Czytaj s. 3

Bezpłatne Liceum
Ogólnokształcące dla Dorosłych

ogłasza nabór
Informacje i zapisy

ul. Zielona 11, tel. 91 392 66 91

PRY
WA

TN
EP

UB
LIC

ZN
E LIC

EUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA
DOROSŁYCH

Rozpoczęcie roku szkolnego w sobotę 11 lutego godz. 8.00

Zapewniamy BEZPŁATNĄ NAUKĘ przez cały okres kształcenia

www.zielona.mojaszkola.net

W NOWOGARDZ IE

O P T Y K

BADANIE OSTROŚCI 
WZROKU

(bezpłatne przy zakupie okularów)

REALIZACJA 
RECEPT NFZ

ATRAKCYJNE 
RABATY

Nowogard
ul. Kościuszki 1

tel. 91 392 18 11

Kancelaria  
Prawna

nawet trudne sprawy

601 949 077

Czytaj s. 14

HELENA i ELŻBIETA 
WNUK

Usługi księgowo 
-podatkowe

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

Tel. 91 39 27 479
Nowogard, ul. 3 Maja 14 

(budynek BS,  I piętro)

Rośnie liczba bezdomnych

Marzną na działkach i w piwnicach

 Bezdomni w czasie zimy najczęściej kryją się przed chłodem w altankach działkowych. Na zdjęciu teren ogrodów przy ul. Zamkowej. Na pierwszym planie, rozpadająca się, 
zbita z kilkudziesięciu płyt wiórowych altana, zamieszkała przez kilku z nich. 

Czytaj s. 4

Jak jest po 
otwarciu 
obwodnicy? 

SPORT

Powalczą  
o półfinał?
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Reklama

Byłeś świadkiem ciekawego wydarzenia?
Powiadom nas!

Dyżur reportera interwencyjnego całą 
dobę, siedem dni w tygodniu!

DZWOŃ lub wyślij sms: 

515 145 383
Zapewniamy całkowitą anonimowość! 

Możesz również do nas napisać: 
dziennik@dzienniknowogardzki.pl lub 

poligraf@post.pl

Foto tydzień

Na ul. Boh. Warszawy otwarto małą restauracyjkę oferującą 
amerykańskie menu. Czy znajdzie ona swoich wielbicieli?

 Zniszczony znak drogowy na ul. 3 Maja wymaga wymiany lub 
naprawy, gdyż zagraża bezpieczeństwu drogowemu. 

Po naszej interwencji dziura na wysepce przy skrzyżowaniu ul. 
700 Lecia  z Boh. Warszawy i 15 Lutego została załatana. Teraz 
jest ładnie, a co najważniejsze bezpiecznie. 

W tym roku o miesiąc wcześniej, bo już od 1 lutego rolnicy mogą składać wnio-
ski do Urzędu Miejskiego w Nowogardzie o częściowy zwrot pieniędzy wyda-
nych na zakup tzw. paliwa rolniczego. Chodzi o rekompensatę  zakupu oleju na-
pędowego, który został wykorzystany do pracy na roli. Oprócz nowych termi-
nów przyjmowania dokumentów, zmieniono także stawki zwrotu przysługujące 
rolnikom z tego tytułu. 

Zmiany w dopłatach do paliwa rolniczego 

Rolnicy mogą już składać 
wnioski 

Zwrot dotyczy tylko kwoty 
podatku akcyzowego zawarte-
go w cenie paliwa. Aby rolnik 
mógł otrzymać taką pomoc 
od państwa (wypłacaną w ka-
sie gminy),  musi złożyć odpo-
wiedni wniosek i okazać fak-
tury VAT za zakupione paliwo. 
W ubiegłym roku takie doku-
menty przyjmowano w mar-
cu i we wrześniu. W tym roku 
terminy uległy zmianie. I tak 
od 1 do 29 lutego przyjmowa-
ne są wnioski wraz z fakturami 
VAT (lub ich kopiami), stano-
wiącymi dowód zakupu ole-
ju napędowego w okresie od 1 
września 2011 r. do 31 stycznia 
2012r., natomiast od 1 sierp-
nia  do 31 sierpnia 2012r będą 
przyjmowane wnioski i faktu-
ry za paliwo wykorzystane od 
1 lutego do 31 lipca br.. 

Wnioski są od wtorku do po-
brania w naszym Urzędzie. 
Rolnicy muszą dokładnie wy-
pełnić formularz, a co najważ-
niejsze, precyzyjnie wpisać po-
wierzchnię gruntów rolnych – 
mówi Krystyna Bakalarczyk z 
Wydziału Gospodarki Nieru-
chomościami, Geodezji i Rol-
nictwa UM w Nowogardzie. 

Kwota, jaką dostanie rolnik, 
zależy od dwóch czynników. 
Od ilości zakupionego oleju 
napędowego – nie więcej jed-
nak niż 86 litrów na 1 hektar 
użytków rolnych, a także od 
stawki zwrotu podatku   na 
jeden litr oleju napędowego. 
Wysokość tej stawki ustala-
na jest co roku przez Rząd. W 
tym roku jest to 95 gr. od jed-
nego litra. To oznacza, że rol-
nik może dostać maksymalnie 
81,70 zł na jeden ha rocznie. 

Kto może złożyć wniosek? 
Zgodnie z rozporządzeniem 
szefa resortu rolnictwa, zwrot 
podatku akcyzowego zawar-
tego w cenie oleju napędowe-
go wykorzystywanego do pro-
dukcji rolnej, przysługuje pro-
ducentom rolnym  (zarówno 
osobom fizycznym, osobom 
prawnym lub jednostkom or-
ganizacyjnym nie posiadają-

cym osobowości prawnej),bę-
dącym posiadaczami gospo-
darstw rolnych w rozumieniu 
przepisów o podatku rolnym. 
W przypadku, gdy grunty go-
spodarstwa rolnego stanowią 
przedmiot tzw. posiadania sa-
moistnego i posiadania zależ-
nego, zwrot podatku przysłu-
guje posiadaczowi zależnemu, 
tj. dzierżawcy. Trzeba jednak 
pamiętać, że dopłata nie zosta-
nie przyznana do gruntów, na 
których nie jest prowadzona 
produkcja rolnicza.  

Kiedy rolnicy mogą liczyć na 
otrzymanie zwrotu pieniędzy 
za zakup paliwa do maszyn 
rolniczych? Zgodnie z przepi-
sami, pieniądze będą wypłaca-

ne w dwóch terminach tj. 2 - 
30 kwietnia 2012 r. w przypad-
ku złożenia wniosku w pierw-
szym terminie i 1 - 31 paź-
dziernika 2012 r. w przypad-
ku złożenia wniosku w drugim 
terminie. Przyznaną kwotę bę-
dzie można odebrać gotówką 
w kasie UM, albo przelewem 
na rachunek bankowy podany 
we wniosku.

Dopłaty do „paliwa rolnicze-
go” są finansowane z budżetu 
państwa i wypłacane na pod-
stawie złożonych wniosków 
w danej gminie. W ubiegłym 
roku nowogardzki urząd przy-
jął takich formularzy ok. 200. 

Marcin Simiński
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OPAŁ
węgiel, koks, miał, 

drewno – kominkowe,
 podpałka, brykiet – węglowy, 

torfowy, drzewny
(towar luzem i workowany)

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

sprzedaż ratalna

PPUH „EDBA” 
Nowogard • ul. Nadtorowa 12

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

FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

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

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

602 450 881

EntEr  II 
laptop

 sErwIs - komIs
naprawiamy, 
sprzedajemy,

kupujemy laptopy
na ul. Wyszyńskiego 7/3

budynek Straży Pożarnej

tEl. 795 648 748

Oferujemy:
- remonty
- docieplenia
- układanie pokryć dachowych z: 
   papy, dachówki i blachodachówki
- roboty blacharskie
- roboty ziemne
- izolacje fundamentów
- roboty murarskie
- wylewanie posadzek
    i wiele innych…
tel. 601 864 739 / 91 39 22 831

Jak jest po otwarciu obwodnicy? 

Obwodnica cieszy i zarazem  unicestwia ulicę 3 Maja. 
Handlowcy drżą o jutro!
Na ulicy  3 Maja w związku z otwarciem obwodnicy ruch zamiera. Problemy handlowców z tej ulicy zaczęły się zaraz po otwarciu trasy. 
Niestety z miesiąca na miesiąc jest coraz gorzej, w niektórych sklepach. 

Na ul. 3 maja robi się „pusty-
nia”. Ta ulica po prostu zamiera, 
co widać po spadku obrotu w na-
szym sklepie. Obroty generalnie 
spadły. Nie ma ludzi, nie ma zbyt 
wielkiego  ruchu, co kiedyś nie 
było do pomyślenia. Teraz nie wi-
dać tu w sklepie prawie  żadnych 
zamiejscowych klientów,  jedy-
nie są tylko miejscowi - opowia-
da jedna z ekspedientek. Od za-
kończenia budowy, ulica  3 Maja 
jest bardzo cicha. Można nią je-
chać lub przejść na druga stro-
nę  bez problemu, co jeszcze kie-
dyś  było nie do pomyślenia. Sta-
cja paliwowa leżąca również na 
ul. 3 Maja odczuła tą zmianę. - 
Niestety spadła nam ilość klien-
tów tranzytowych, czyli takich 
kierowców, którzy przyjeżdżali tu 
Tirami, a jeżeli chodzi o obroty, 
to na szczęście sprzedaż nam nie 
spadła, zmienił się jedynie klient, 
który jest klientem bardziej lokal-

nym, który teraz znacznie czę-
ściej tu zagląda. Kolejnym spo-
strzeżeniem jest fakt, że zmniej-
szyły się kolejki do dystrybuto-
rów. Podsumowując, dla miasta 
to bardzo dobra sytuacja, bo ra-
dykalnie zmniejszyły się korki, 
ale dla lokalnych przedsiębior-
ców już raczej nie - kończy wy-
powiedź przedstawicielka sta-
cji paliw.  Bardziej konkretne  
wypowiedzi na temat obwod-
nicy wyrazili handlowcy bran-
ży handlowo-usługowej z ulicy 
- niestety nasze obroty w hotelu 
znacznie spadły, tak jak pewnie 
w innych sklepach czy lokalach 
na tej ulicy. Powodem jest nie-
stety mniejsza albo znikoma fre-
kwencja przejeżdżających przez 
nasze miasto turystów, którzy 
teraz wybierają drogę obwodni-
cą. By nie popaść w stagnację ho-
tel zaproponował inne usługi ta-
kie jak np. dowożenie obiadów 

do klientów lub zwiększenie ilo-
ści pokazów różnych produktów, 
które wcześniej również były tu 
organizowane. Miesiące styczeń, 
luty zawsze były trudne dla na-
szej branży, ale ten rok jest bar-
dzo ciężki - kończy wypowiedź 
przedstawicielka hotelu. Kolej-
nym punktem jest sklep, który 
prowadzi artykuły dla dzieci: Na 
szczęście w naszej branży otwar-
cie obwodnicy w zasadzie nic nie 
zmieniło, a nawet polepszyło, bo 
jest więcej miejsca na parkingu, 
gdzie jeszcze kiedyś nie było to 
do pomyślenia. Teraz nasi klien-
ci mogą swobodnie tu dojechać i 
zaparkować swoje auto. Obroty 
w naszym sklepie utrzymują się 
na tym samym poziomie, a klien-
ci są nadal tacy sami lub nowi, co 
nas tylko cieszy. Wydaje mi się, że 
najbardziej otwarcie obwodnicy 
odczuła branża spożywcza i ho-
telarska – puentuje  swoją wy-

powiedź właściciel sklepu z za-
bawkami.  Ostatnim miejscem, 
który odwiedziliśmy jest kwia-
ciarnia - Niestety ruch w naszej 
kwiaciarni spadł bardzo znaczą-
co. Teraz jest tu w zasadzie cisza 
i pustka.  Cieszymy się jak odwie-
dza nas każdy klient. Kiedyś było 
bardzo dużo klientów przejezd-
nych, którzy zatrzymywali się, 
by  kupić kwiaty czy inne arty-
kuły, które proponujemy w sprze-
daży. Swego czasu było spokojnie 
ze sprzedażą, dziś niestety, kie-
dy obwodnica funkcjonuje jest to 
walka o klienta. Na szczęcie nie 
ma zagrożenia żeby zlikwidować 
naszą kwiaciarnię, bo jest to bu-

dynek własnościowy i nie ponosi-
my żadnych kosztów związanych 
z nieruchomością, poza tymi 
trwałymi, ale nie ukrywam, że 
się zastanawiamy, co będzie da-
lej, w przyszłości, dlatego liczy-
my głównie na naszych lokalnych 
klientów – mówi z żalem wła-
ścicielka kwiaciarni. 

Pewno wielu czytelników pa-
mięta, że to właśnie ul. 3 Maja, a 
wtedy ówczesna Jedności Naro-
dowej, na równi z ul. Warszaw-
ską była określana jako handlo-
we centrum miasta. 

Jarek Bzowy 

Opustoszała ulica 3 Maja. Zdjęcie wykonane wczoraj o godzinie 12. Zwykle o tej porze na drodze było pełno samochodów
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Nasz komentarz
Liczba osób bezdomnych w naszej gminie rośnie w zastraszają-

cym tempie. Wszystko wskazuje na to, że gmina nie ma na co cze-
kać. Jak najszybciej należy podjąć kroki w celu budowy placówki, w 
której schronienie, opiekę i ciepły posiłek, bez konieczności wyjaz-
du z miasta,  znajdą osoby bez dachu nad głową. Działania podej-
mowane przez opiekę społeczną, choć bardzo intensywne, są jednak 
doraźne i nie dają gwarancji, że któregoś ranka ktoś nie znajdzie w 
swojej altance czy piwnicy zamarzniętych zwłok. 

I nie ma co się oglądać na pieniądze (tym bardziej ,że na tym sa-
mym poziomie co na pomoc bezdomnym wydaje się środki na chy-
ba zbędną propagandę- pisaliśmy o tym we wtorek). Tematu bez-
domności nie wypada również rozważać w kategoriach ekonomicz-
nych, ani tym bardziej w świetle politycznych animozji.  W problem 
powinny się wspólnie zaangażować zarówno władze miasta, jak i 
cała Rada Miejska – bez wyjątku. 

Miejmy nadzieję, że głos kierownika OPS w Nowogardzie zosta-
nie wzięty poważnie pod uwagę i już na najbliższej sesji pojawią się 
pierwsze deklaracje. Obok losu ludzi, którym z różnych przyczyn, 
co by nie było, zawaliło się życie, nie można bowiem przejść obojęt-
nie licząc, że kolejną zimę przeżyjemy bez ofiar śmiertelnych. 

redakcja

Liczba bezdomnych w Nowogardzie drastycznie rośnie. W tym roku zgodnie z danymi nowogardzkiej opieki społecznej, bez dachu nad 
głową pozostaje 27 osób. W zeszłym roku było ich 15. Staje się jasne, że budowa schroniska dla bezdomnych, będzie kolejną   niezbęd-
ną inwestycją w naszej gminie.

Rośnie liczba bezdomnych

Marzną na działkach i w piwnicach
Jeszcze do niedawna  w No-

wogardzie nie było bezdom-
nych – przynajmniej takich, 
o których wiedziałaby opieka 
społeczna. Dziś sytuacja jest 
inna. 

Pamiętam, jak mogłam się 
chwalić kilka lat temu, że w na-
szym mieście nie mamy pro-
blemu bezdomności. Dzisiaj 
11 osób znajduje się obecnie w 
schroniskach dla bezdomnych 
m.in. w Miękowie pod Gole-
niowem, z którym jako gmina 
mamy umowę – mówi Tere-
sa Skibska, kierownik Ośrod-
ka Opieki Społecznej w No-
wogardzie. Pozostałe 16 osób 
przebywa na terenie miasta. 
Mieszkają w altankach, piw-
nicach lub w lokalach należą-
cych do  innych osób. Osoby te 
nie wyrażają zgody na pobyt w 
stałej placówce, a my nie mamy 
prawnych instrumentów, by je 
do tego zmusić. Warunki w ja-
kich żyją  są bardzo często fa-
talne. Rzadko się zdarza, aby w 
altankach znajdował się piecyk.  
Nie ma też wody i prądu. 

Większość bezdomnych to 
osoby, które z własnej winy 
znalazły się na ulicy.  Zosta-
ły wymeldowane z mieszkań 
przez najbliższych, którzy nie 
radzili sobie z ich zachowa-
niem. Inni pozbyli się swo-
ich mieszkań, sprzedając je za 
niewielkie pieniądze, wydane 
później na alkohol. Tylko nie-
wielka część z nich znalazła się 
w takiej sytuacji nie z własnej 
winy. Najczęściej są to męż-
czyźni, chociaż na liście osób 
nie posiadających swojego da-
chu nad głową są także dwie 
kobiety. Niestety 85% bezdom-
nych ma problem z alkoholem. 
I to właśnie zakaz jego spoży-
wania jest najczęstszym po-
wodem, dla którego nie chcą 
mieszkać w schronisku. W pla-
cówkach tych obowiązuje bo-
wiem całkowity zakaz picia al-
koholu.  

Osoby w takiej sytuacji na 

szczęście mogą liczyć na po-
moc. Oprócz posiłków wyda-
wanych codziennie w ZBK, 
opieka przekazuje im pienią-
dze na zakup dodatkowego 
prowiantu. 

Każdy z nich może liczyć co-
dziennie na ciepły posiłek. Pod-
pisaliśmy także umowę z Inter-
marche w Nowogardzie,  zgod-
nie z którą market ten wyda-
je bezdomnym określone przez 
nas produkty żywnościowe, 
oczywiście z wyłączeniem al-
koholu, papierosów i kawy  – 
mówi T. Skibska. 

Oprócz tego pracownicy 
OPS odwiedzają bezdomnych 
w miejscach ich pobytu. Ośro-
dek jest także w stałym kon-
takcie z kierownikami przy-
tułków, w których część z nich 
przebywa. 

Niestety, zdaniem pracow-
ników opieki społecznej pro-
blem bezdomności będzie na-
rastał. Społeczeństwo ubożeje.  
Coraz więcej osób zwraca się o 
pomoc do OPS-u.  Gmina prę-

dzej czy później będzie musia-
ła podjąć bardziej zdecydowa-
ne kroki. 

Na ostatniej naradzie kierow-
ników Urzędu Miejskiego zwró-
ciłam burmistrzowi uwagę na 
ten problem.  Będę o tym rów-
nież mówiła na najbliższej sesji 
Rady Miejskiej. Trzeba bowiem 
otwarcie powiedzieć, że nawet 
jeśli chcielibyśmy wszystkich 
umieścić w schroniskach, to jest 
to niemożliwe, bo tam również 
brakuje miejsc. Prędzej czy póź-
niej w Nowogardzie będzie trze-
ba utworzyć schronisko. Oczy-
wiście budowa takiej placówki 
wiąże się z dużymi kosztami. 
Tego typu obiekty muszą speł-
niać określone, surowe wymogi. 
Trzeba też znaleźć odpowied-
ni lokal  – mówi kierowniczka 
„opieki” w Nowogardzie. 

A na to trzeba sporych pie-
niędzy. Już dziś gmina oraz 
opieka społeczna wydaje na 
pomoc dla bezdomnych łącz-
nie 65 tys. zł rocznie. Z tego 38 
tys. to środki na dożywianie, a 

15 tys. zasiłki celowe. Pozosta-
łe 12 tys. przekazywane jest na 
konto schroniska w Miękowie, 
z którym gmina ma podpisaną 
umowę. Średni koszt pobytu 
jednej osoby w takiej placów-
ce waha się w granicach 400-

500 zł/miesięcznie. Są jednak 
ośrodki, za które trzeba płacić 
dwa razy tyle.  

Mimo podejmowanych dzia-
łań, wciąż wielu bezdomnych 
skazanych jest na życie w cięż-
kich warunkach. Najgorzej jest 
zimą. 

Szczególnie w tym okresie 
apelujemy do mieszkańców, 
aby reagowali na los ludzi sa-
motnych i bezdomnych. Zapra-
szamy do naszego ośrodka. My 
wiemy wiele, ale nie jesteśmy 
w stanie wiedzieć wszystkiego. 
Czasem taka informacja może 
komuś uratować życie – mówi 
T. Skibska. 

Do apeli przyłącza się rów-
nież nowogardzka policja. 

Dzielnicowi systematycznie 
odwiedzają miejsca, gdzie prze-
bywają bezdomni. Jesteśmy za-
wsze gotowi by takim osobom 
pomóc i przewieźć je do ośrod-
ka. Prosimy także mieszkańców, 
by  informowali nas o przypad-
kach bezdomności  z którymi 
się spotykają – mówi podinsp. 
Mariusz Nowak, zastępca ko-
mendanta Komisariatu Policji 
w Nowogardzie. 

Marcin Simiński

Teren przy fosie, otaczjącej Zakład karny w Nowogardzie. W tej skromnej ale schludnej altance, mieszka od lat bezdomny. 
Nie chciał pozować do zdjęcia, ale chętnie zaprosił redakcję do środka.  Opowiadał, że pochodzi ze Śląska, ale większość 
dorosłego życia spędził w Dobrej. Tam miał gospodarstwo, po rodzicach, w które włożył sporo pieniędzy. Po ich śmierci  
nie porozumiał się z rodzeństwem co do podziału majątku. Później zmarła mu też żona. Nie mieli dzieci. Został bez rodziny 
i domu. Nie narzeka jednak na swój los -  jak mówi, „mam skromną rencinę. Da się jakoś przeżyć”.
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Telekomunikacja Novum –ciąg dalszy

Prokuratura odmówiła,  
Rzecznik nie odpuści, DN też
We wtorek  do  redakcji wpłynęło pismo  z Prokuratury Re-
jonowej w Goleniowie, informujące o odmowie wszczęcia 
śledztwa w sprawie doniesienia  złożonego przez DN,  do-
tyczącego  podejrzenia wyłudzenia nienależnych korzyści 
i wprowadzania w błąd  kilku osób przez akwizytorów Te-
lekomunikacji Novum. Przypomnijmy, że kilka miesięcy 
temu do redakcji DN  zgłosiło się kilkanaście osób, które 
czuły się oszukane przez akwizytorów TN.  

Poszkodowani  zgłaszali zwłaszcza  fakt wprowadzenia ich w błąd, co 
do oferowanych warunków umowy przejścia z Telekomunikacji Polskiej 
do Telekomunikacji Novum, w zakresie obsługi abonamentowej telefo-
nii  stacjonarnej. Ponadto, według nich zostali niesłusznie obciążeni ka-

Okiem prowincjusza 
Nie nam teraz sądzić, ale… może…  
„trochę ciszej nad tą trumną”
W wieku 88 lat zmarła poetka Wisława Szymborska 

Oto  kilka utworów zmarłej zamieszczonych w czasopiśmie  „Życie Literackie” nr 11/61 
z 15 marca 1953 r. będących próbką jej poezji, od której  nigdy się nie zdystansowała.

rami w kwocie nawet do 500 zł za 
prawidłowe ich zdaniem zerwanie  
nowych umów, których  dokonali 
w   momencie gdy zorientowali się, 
że nowe warunki nie odpowiada-
ją tym, które były oferowane przez 
akwizytorów.  Za zgodą pokrzyw-
dzonych redakcja DN  wystosowa-
ła pismo interwencyjne do Teleko-
munikacji Novum.  Na to pismo 
nie otrzymaliśmy żadnej odpowie-
dzi,  w związku z tym złożyliśmy w 
imieniu pokrzywdzonych donie-
sienie do prokuratury. Na  począt-
ku roku poinformowano nas o zle-
ceniu przez prokuratora policji no-
wogardzkiej czynności sprawdza-
jących. Zdziwił nas więc lakonicz-
ny tekst bez żadnych wyjaśnień o 
odmowie wszczęcia postępowania, 
który otrzymaliśmy z prokuratury 
we wtorek. Zapytany przez nas pro-
kurator prowadzący sprawę stwier-
dził, że uzasadnienie decyzji otrzy-
mali pokrzywdzeni, natomiast dla 
zgłaszającego  jest tylko krótka in-
formacja o odmowie. Sprawdzili-
śmy – rzeczywiście pokrzywdze-
ni otrzymali obszerniejsze pismo, 
ale poza inwentaryzacją sprawy i 
pouczeniem o możliwości złoże-
nia zażalenia  na odmowę wszczę-
cia postępowania – brak choćby 
słowa uzasadnienia.  Jedna z osób 
pokrzywdzonych potwierdziła fakt 
składania wyjaśnień w nowogardz-
kiej Policji. Odniosła jednak wra-
żenie, że sprawa była badana po-
wierzchownie. Niezależnie od tego, 

celem kontynuowania  działań  in-
terwencyjnych  skontaktowaliśmy 
się z powiatowym rzecznikiem 
praw konsumenta funkcjonującym 
przy Starostwie Powiatowym  w 
Goleniowie. Pani rzecznik wyrazi-
ła wolę pilnego zajęcia się sprawą.

W roku 2011 odnotowaliśmy wy-
jątkowo duży wzrost ilości spraw z 
zakresu regulowanego umowami cy-
wilno-prawnymi, pomiędzy dostaw-
cą usługi, a odbiorcą. Prawidłowo-
ścią jest, że często ofiarami nie rze-
telności dostawców padają osoby 
starsze, które z powodu wieku i spo-
sobu wychowania  zbyt   często nie 
potrafią odmówić „miłym” naciąga-
czom oferującym im, jak się potem 
okazuje, gruszki na wierzbie.  Nie 
możemy zostawić takich osób i ich 
spraw bez pomocy. Po to jesteśmy, 
dlatego zachęcam do zwracania się 
do nas, gdy sytuacja tego wymaga 
– mówi Pani Rzecznik.  Za naszym 
pośrednictwem rzecznik informuje 
wszystkich  potencjalnie zaintere-
sowanych o możliwości zgłaszania 
do niego spraw. Rzecznik urzędu-
je w Starostwie Powiatowym przy 
ulicy Dworcowej w Goleniowie, nr  
tel. 91 418 05 12 wew. 209.  

Wracając do sprawy Telekomuni-
kacji Novum prosimy pokrzywdzo-
nych o kontakt z redakcją  celem  
uruchomienia procedury zgłosze-
niowej sprawy do Powiatowego 
Rzecznika  Konsumentów.

  sm                                                      

Wstępującemu do Partii
Pytania brzmią ostro, 
ale tak właśnie trzeba, 
bo wybrałeś życie komunisty 
i przyszłość czeka 
twoich zwycięstw. 
Jeśli jak kamień w wodzie 
będzie twe czuwanie, 
gdy oczy zamiast widzieć 
będą tylko patrzeć, 
gdy wrząca miłość w chłodne 
zmieni się sprzyjanie, 
jeśli stopa przywyknie 
do drogi najgładszej. 
(...) 
Partia. Należeć do niej, 
z nią działać, z nią marzyć, 
z nią w planach nieulękłych, 
z nią w trosce bezsennej - 
wierz mi, to najpiękniejsze, 
co się może zdarzyć, 
w czasie naszej młodości 
- gwiazdy dwuramiennej. 
 
Robotnik nasz mówi o imperialistach:
Nienawidzą naszego węgla. 
Nienawidzą naszych cegieł i przędzy. 
Nienawidzą tego, co już jest. 
Nienawidzą wszystkiego, co będzie. 
Naszych okien i kwiatów w oknach. 
Naszych lasów i ciszy leśnej. 
Nawet wiosny, bo to nasza wiosna. 
Nawet szkoły z wesołymi dziećmi. 
Rozpruli atom jak pancerna kasę, 
lecz nic prócz strachu nie znaleźli w kasie. 
O, gdyby mogli, gdyby mogli tym strachem 
uderzyć w domy i fabryki nasze. 
W nasze okna i kwiaty w oknach. 
W nasze lasy i ciszę leśną. 
Nawet w wiosnę, bo to nasza wiosna. 
Nawet w szkoły z wesołymi dziećmi. 
O, gdyby mogli - gdyby mogli... Wiemy. 

Więc oczy mamy przenikliwe. 
Więc serca mamy niełamliwe. 
Więc czoła mamy nieustraszone. 
Więc ręce mamy niezwyciężone 

Lenin
Że w bój poprowadził krzywdzonych,  
że trwałość zwycięstwu nadał,  
dla nadchodzących epok  
stawiając mocny fundament -  
grób, w którym leżał ten  
nowego człowieczeństwa Adam,  
wieńczony będzie kwiatami  
z nieznanych dziś jeszcze planet. 

Odejście Szymborskiej to temat dnia w 
mediach,  a na portalach znanych polskich 
lewaków, pełno wpisów wyrażających  
ubolewanie. 

Grzegorz  Napieralski  SLD tak pisze: … 
Dziękuję za wiersze, które były taką dawką 
pozytywizmu…

Wanda Nowicka – Ruch Palikota – wice-
marszałek Sejmu: … coraz mniej wielkich 
ludzi-najpierw Havel teraz Wisłocka.

Rzeczywiście,  pozytywizm z wierszy 
przebija niekłamanym socrealizmem(i to 
w czasie, gdy ginął kolejny i jeszcze wów-
czas pozostały kwiat  polskich patriotów), 
Pani marszałek  Wanda zaś,  z tej rozpa-
czy nawet nazwiska pomyliła (Wisłocka- 
zresztą też ulubiona feministek- zmarła ja-
kieś parę lat temu  i poetką nie była).  Ale 
cóż się czepiać, każdy pisze jak umie,  a i 
wiersze takie jak poeta(tka). Tylko trochę 
przyzwoitości (wiedzy i talentu), przydało-
by się,  zanim na afisz (publiczne forum) 
się  „wepchniemy”  i to z każdym pisaniem 
i tym twórczym i tym prywatnym - wszak 
młodzież to czyta!

sm

Policja apeluje!
Od początku zimy z powodu niskich temperatur w całym kraju zmarły 

już 54 osoby!  W związku z powyższym apelujemy do wszystkich miesz-
kańców, aby nie przechodzić obojętnie obok osób bezdomnych lub znaj-
dujących się pod wpływem alkoholu, które nie mają gdzie się schronić. 
Nie bądźmy obojętni na samotnie zamieszkujących, będących w trud-
nej sytuacji materialnej. Każdy zgłoszony przypadek zostanie dokład-
nie sprawdzony przez Nowogardzkich Policjantów, którzy dołożą wszel-
kich starań, aby pomóc osobie potrzebującej. Jednocześnie dziękujemy 
za liczne, dotychczasowe sygnały dotyczące takich przypadków. 

Pamiętajmy, takie powiadomienie może uratować komuś życie! 
st. insp. Ref. Prewencji, Klaudia Gieryń 

Czy to koniec historii?

Wiceburmistrz chyba zostaje...
Wiceburmistrz Damian Simiński, który z końcem stycznia miał opuścić 
urząd, zostaje jednak na stanowisku – tym razem, chyba na 100%. 

O tym, że wiceburmistrz zmienił zdanie 
na temat swojego odejścia informowali-
śmy już naszych czytelników w ubiegłym 
tygodniu. Wtedy to, w komentarzu dla DN 
Simiński obiecał, że o tym dlaczego się roz-
myślił  poinformuje  opinię publiczną na 
konferencji prasowej, którą zwołał wspól-
nie z burmistrzem na wtorek 31 stycznia. 
Tyle, że  konferencja na kilka godzin przed, 
została jednak odwołana. W zamian za to, 
otrzymaliśmy krótkie oświadczenie wice-
burmistrza o następującej treści: „Zmusze-

ni byliśmy odwołać zaplanowaną na wtor-
kowe południe konferencję prasową, gdyż 
na ten moment ostateczna decyzja o moim 
odejściu, bądź pozostaniu, jeszcze nie zapa-
dła. Sprawa wyjaśniła się dopiero we wto-
rek wieczorem (31 stycznia br. – dop. red.). 
Ostatecznie fakty są takie, że pozostaję na 
zajmowanym stanowisku”.

Można by dopisać – „KONIEC”,  ale czy 
na pewno...

MS
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Słowo Boże na Niedzielę:

PaRaFia PW. WNiebOWZięCia NmP: msza św. w niedzielę: Nowogard: 7:00, 9:30, 11:00, 12:30, 18:00 (w lipcu 
i sierpniu o 19:00) Karsk: 9:00; Olchowo: 11:00; Wojcieszyn: 12:00; Dąbrowa: 10:00.  msza św. w tygodniu (od pn 
do pt): 7:00, 18:00 (w lipcu i sierpniu o 19:00)    msza św. w sobotę: 9:00, 18:00 (w lipcu i sierpniu o 19:00).    www.
wnmp.info
PaRaFia PW. ŚW. RaFała kaliNOWSkiegO: msza św. w niedziele: . 7.30 , 9.00; 11.00, 12.30 i 18.00 (w lipcu 
i sierpniu o 19:00) Kulice: 9:00; Jarchlino: 10:00; Sąpolnica: 10:00.   msza św. w tygodniu: 7:00, 18:00 (w lipcu i 
sierpniu o 19:00).   www.rafalkalinowski.republika.pl
PaRaFia PW. mb FaTimSkieJ: msze św. w niedzielę: 9.00 i 12.00. Lestkowo: 10.30; Miętno: 13.00.  msza św. w 
tygodniu z wyjątkiem poniedziałku:17.00, w sobotę o godzinie 12.00.    www.mbf-now.firmeo.biz 

Informacje Parafialne
   Vox    Ecclesiae...

Z Ewangelii wg św. Marka (Mk 1,29-39):

Jezus po wyjściu z synagogi przyszedł z Jakubem i Janem do 
domu Szymona i Andrzeja. Teściowa zaś Szymona leżała w gorączce. Zaraz po-
wiedzieli Mu o niej. On podszedł do niej i podniósł ją ująwszy za rękę, tak iż go-
rączka ją opuściła. A ona im usługiwała. Z nastaniem wieczora, gdy słońce za-
szło, przynosili do Niego wszystkich chorych i opętanych; i całe miasto było ze-
brane u drzwi. Uzdrowił wielu dotkniętych rozmaitymi chorobami i wiele złych 
duchów wyrzucił, lecz nie pozwalał złym duchom mówić, ponieważ wiedziały, 
kim On jest. Nad ranem, gdy jeszcze było ciemno, wstał, wyszedł i udał się na 
miejsce pustynne, i tam się modlił. Pośpieszył za Nim Szymon z towarzyszami, 
a gdy Go znaleźli, powiedzieli Mu: Wszyscy Cię szukają. Lecz On rzekł do nich: 
Pójdźmy gdzie indziej, do sąsiednich miejscowości, abym i tam mógł nauczać, 
bo na to wyszedłem. I chodził po całej Galilei, nauczając w ich synagogach i wy-
rzucając złe duchy.

Słowa Piotra wypowiedziane do Jezusa: „Wszyscy Cię szukają” zadziwiają swoją 
prostotą, a także w obecnych czasach swoją treścią. Czy teraz moglibyśmy usły-
szeć z ust następcy Piotra, czyli papieża Benedykta XVI podobne słowa? Czy 
znajdzie się wielu ludzi, którzy szukają Boga? Nie musimy nawet wychodzić po 
za własne „podwórko” i warto zapytać czy my chrześcijanie szukamy Boga w na-
szym życiu? Przy okazji tego fragmentu Ewangelii, który Kościół daje nam do 
rozważenia w V niedzielę zwykłą warto postawić sobie te pytania i rzecz jasna 
spróbować na nie odpowiedzieć.

Wiele osób będzie szukało wymówki i powie, że przecież w obecnych czasach 
to nie to samo. My nie mamy możliwości spotkania Jezusa twarzą w twarz i po-
rozmawiania z Nim jak z drugim człowiekiem. A co najważniejsze motyw ludzi, 
którzy szukali Jezusa nie jest godny pochwały. Wszyscy oczekiwali na cuda z Jego 
strony: na uzdrowienia z chorób, wyrzucenie złego ducha. Możemy postawić so-
bie pytanie, na które i tak nie znajdziemy odpowiedzi, czy owi ludzie szukaliby Je-
zusa, gdyby On nie czynił owych cudów? Skoro nie znajdziemy odpowiedzi na to 
pytanie, to nie warto zaprzątać sobie nim głowy, a raczej warto pomyśleć na czym 
opiera się moja własna wiara. Niewątpliwie duży wpływ na wiarę ma poczucie 
wsparcia i ochrony ze strony Boga. Tamci ludzie garneli się do Jezusa, bo czuli tę 
moc od Niego. Tylko czy to wystarczy do dojrzałej wiary? Czy Bóg ma służyć nam 
tylko do zaspokajania naszych potrzeb?

Pozostawię te pytania bez odpowiedzi. Powróćmy jednak do głównej myśli: czy 
teraz znajdziemy wielu takich, którzy szukają Boga? Najpierw chciałbym spojrzeć 
optymistycznie na nasz świat. Mimo panującego zła, zagubienia w sferze ducho-
wej i manipulacji prawdy wierzę, że wielu ludzi szuka Boga. Może trudno to do-
strzec, czasem nawet bardzo trudno, ale gdzieś w każdym człowieku jest potrze-
ba zwrócenia się do Istoty Wyższej, czyli do Boga. Trudność w szukaniu polega 
właśnie na manipulacji, fałszu i „rozmiękczeniu” prawdy, którą dostrzegamy we 
współczesnym świecie. Dlatego ludzie szukają jakby po omacku. Nie zmienia to 
faktu, że wielu ludzi odwraca się od Boga i nie szuka Go. Na domiar złego wielu 
ludzi deklaruje, że Bóg do niczego im nie jest potrzebny. Sami chcą układać sobie 
życie. Jest to smutne. Trudno jest oceniać innych ludzi, ich wnętrze i wiarę. Pozo-
stawmy to Bogu. Raczej pomyślmy nad naszym stanem wiary, nad naszym zapa-
łem w szukaniu Boga i nad tym jak możemy pomóc innym Go odnajdywać. Bo 
jak napisałem wcześniej nie jest to łatwe w obliczu tak wielu przeszkód.

Zakończę optymistycznie. Gdy Piotr odnalazł Jezusa, Ten mu odpowiedział, że 
pójdą do sąsiednich miejscowości, aby i tam mógł nauczać i uzdrawiać, bo po to 
przyszedł na ten świat. Jezus Chrystus przyszedł do każdego i dla każdego czło-
wieka. Nikt nie zatrzyma Go tylko dla siebie i nikt Go nie ograniczy w żaden spo-
sób. Nawet my świątobliwi i pobożni katolicy nie ograniczymy Go tylko do bu-
dynku kościoła, bo Bóg chce wychodzić do każdego człowieka. Dlatego szukajmy 
Go, a z pewnością znajdziemy.

Egzotyczne ferie 
w Parafii pw. Chrystusa króla w Sikorkach 

Podczas tegorocznych ferii zimo-
wych Parafialny Zespół Caritas przy 
parafii pw. Chrystusa Króla w Sikor-
kach zorganizował „egzotyczne fe-
rie” dla dzieci i młodzieży w Ośrodku 
Wspierania Rodziny w Błotnie. Warsz-
taty prowadzone były przez wolonta-
riuszy z zagranicy z Chin i Tajwanu, 
którzy w zabawny  i ciekawy  sposób 
przybliżali kulturę Azji oraz zachęcali 
do nauki języka angielskiego. 

Tematyka zajęć związana była z kul-
turą Chin i Tajwanu, ze szczególnym 
uwzględnieniem różnic pomiędzy 
krajami azjatyckimi, a europejskimi. 
Dzieci dowiedziały się, gdzie znajdu-
ją się Chiny i Tajwan, jakie krajobra-
zy można tam podziwiać oraz, jak wy-
gląda styl życia w Azji. Z okazji obcho-
dów Chińskiego Nowego Roku, dzieci 
tworzyły ozdoby noworoczne w kolo-
rze czerwonym, mające symbolizować 
pomyślność i szczęście.  Została rów-
nież stworzona kapsuła czasu, którą 
zakopano w pobliskim Parku w Błot-
nie. Ostatniego dnia ferii dzieci miały 
możliwość spróbowania tradycyjnych 
potraw chińskich i tajwańskich, któ-
re jak się później okazało nie były tak 
smaczne, jak nasze polskie przysmaki. 
Ponadto wolontariusze przygotowa-
li gry i zabawy uczące pracy zespoło-
wej. Budowanie wieży z makaronu do 
spaghetti lub z gazet, czy przelewanie 
wody z butelki do kubka przy pomocy 
sznurka okazało się zadaniami niezwy-
kle trudnymi, ale możliwymi do wyko-
nania, o ile uczestnicy zabawy potrafili 
współpracować ze sobą.  

Studenci prezentowali swoją kultu-

rę również podczas spotkań z okazji 
Dnia Babci i Dnia Dziadka w Błotnie, 
Wołowcu i Szczytnikach.  Spotkania te 
przebiegały w niezwykle miłej atmos-
ferze, której towarzyszyły często śpie-
wy i tańce, przedstawienia dla Dziad-
ków i Babć, a także poczęstunek. Każde 
takie spotkanie było niezwykle intere-
sujące zarówno dla wolontariuszy, jak 
i mieszkańców tych miejscowości. Był 
to bardzo dobry czas na wymianę do-
świadczeń międzykulturowych.

Wolontariusze przyjechali do Pol-
ski w ramach programu realizowanego 
przez stowarzyszenie AIESEC. Spośród 
110 krajów całego świata wybrali Pol-
skę. Słyszeli, że Polacy są bardzo przy-
jaznym i otwartym narodem z ciekawą 
kulturą i tradycją. Nasi Goście wybra-
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Ferie w Szklarskiej Porębie

li nasz kraj  podkreślając także  
swoje zainteresowanie muzy-
ką Fryderyka Chopina: „Wie-
lu Tajwańczyków potrafi grać 
na pianinie, a Chopin jest jed-
nym z ulubionych i najbardziej 
popularnych kompozytorów 
w naszym kraju.” – mówi Taj-
wańczyk.

Wolontariusze zamieszkali u 
jednej z rodzin w Błotnie, po-
znając  polską kulturę, zwycza-
je, kuchnię i styl życia.  Stwier-
dzili, że Polacy są niezwykle 
mili i uprzejmi, a także go-
ścinni. Smakowała im  polska 
kuchnia. Popołudniami nato-
miast dzieci umilały czas wo-
lontariuszom, organizując grę 
w piłkę na boisku szkolnym 
oraz spacerami. Wolontariu-
sze byli pozytywnie zaskoczeni 
energią                                            i 
zaangażowaniem dzieci w fe-
rie, a także wzruszeni ich 
otwartością i chęcią poznawa-
nia świata.  

Ośrodek Wspierania Ro-
dziny w parafii pw. Chrystu-
sa Króla z siedzibą w Błotnie 

powstał w 2010 roku, dzię-
ki inicjatywie ks. proboszcza 
Janusza Zachęckiego, a pro-
wadzony jest przez organi-
zację Caritas  przy współpra-
cy z Gminą Nowogard. Jest 
to miejsce, w którym organi-
zowane są spotkania, uroczy-
stości, szkolenia, a także za-
jęcia dla dzieci w czasie wol-
nym. Już po raz drugi zostały 
zorganizowane ferie zimowe 
przy udziale wolontariuszy 
z zagranicy. W tym roku fe-
rie zostały współfinansowane 
przez Stowarzyszenie Szanse 
Bezdroży w Goleniowie. 

„Egotyczne ferie” okazały się 
niezwykłym doświadczeniem 
zarówno dla dzieci i młodzie-
ży, jak     i dorosłych mieszkań-
ców parafii Sikorki, a przede 
wszystkim dla wolontariuszy, 
którzy będą wspominać swój 
czas spędzony w Błotnie i na 
pewno bardzo  chętnie odwie-
dzą mieszkańców parafii Si-
korki w przyszłości. 

Informacja własna

Dnia 23 stycznia bieżące-
go roku 50 osobowa grupa mło-
dzieży z trzech parafii: Wniebo-
wzięcia NMP w Nowogardzie, 
św. Jana Chrzciciela w Szczeci-
nie oraz św. Maksymiliana Marii 
Kolbego w Szczecinie wyruszyła 
na tygodniowy wypoczynek do 
Szklarskiej Poręby. Wraz z mło-
dzieżą w wyjeździe udział wzięło 
ośmiu opiekunów: ks. Piotr Buda, 
ks. Stanisław Szlijan, ks. Dominik 
Zakrzewski, ks. Marcin Krycki, 
Agata Częścik, Małgorzata Ma-
dalińska, Jakub Baran, Rafał Paś-
ko oraz kierowca Robert Bożyk 
(firma Er-Bus Szczecin), który 
wraz z nami brał udział w atrak-
cjach tego wyjazdu. Po długiej i 
wyczerpującej drodze, około go-
dziny 16:00, dotarliśmy na miej-
sce. Po zakwaterowaniu w poko-
jach i posiłku zwiedziliśmy okoli-
cę. Na koniec dnia zorganizowa-
liśmy spotkanie integracyjne w 
celu poznania się.

Następnego dnia tuż po śniada-
niu udaliśmy się do Karkonoskie-
go Parku Narodowego, aby po-
dziwiać znajdujący się na jego te-
renie Wodospad Szklarki. Zauro-
czeni pięknymi widokami i tro-
chę zmarznięci udaliśmy się do 
schroniska znajdującego się na 
końcu naszej wędrówki. Wiedzie-
liśmy, że coś gorącego do picia 
zregeneruje nasze siły. Po powro-
cie do miejsca noclegowego cze-
kał na nas szereg atrakcji, m.in.: 
jazda na nartach, gra w kręgle lub 
wyjście na basen.

Kolejny dzień część grupy spę-
dziła na jeździe na nartach. Bawi-
li się znakomicie. Pozostali mieli 
okazję powędrować do najwięk-
szego wodospadu po polskiej 
stronie Karkonoszy - Wodospa-
du Kamieńczyka. Przy wodospa-
dzie znajdował się szałas "Sielan-
ka", w którym mieliśmy przyjem-
ność napić się ciepłej herbatki :) 
Ten wieczór był wyjątkowy. Po 
obiadokolacji o godzinie 19:00 
wszyscy udaliśmy się do pobli-
skiego kościoła pod wezwaniem 
św. Maksymiliana Marii Kolbe-

go aby wspólnie uczestniczyć we 
Mszy świętej z Życiem bez prą-
du w intencji dzieci nienarodzo-
nych. Łączyliśmy się modlitewnie 
z uczestnikami podobnych Mszy 
św. w Szczecinie, Nowogardzie, 
Choszcznie, Barlinku i Kamieniu 
Pomorskim. Eucharystia odbywał 
się przy zgaszonych światłach. Je-
dynym oświetleniem były lamp-
ki na choinkach, które tworzyły 
wyjątkową atmosferę. Młodzież 
bardzo zaangażowała się podczas 
tej Eucharystii. Śpiew, gitara i bę-
ben... Nie sposób opisać słowami 
siły melodii, która rozbrzmiewała 
w kościele. Dla wielu zgromadzo-
nych osób było to nowe i bardzo 
fascynujące przeżycie.

Czwartkowy dzień grupa nar-
ciarska ponownie spędziła na 
nartach. Pozostali natomiast wy-
ruszyli do Jeleniej Góry by sko-
rzystać z możliwości jazdy na łyż-
wach. Na lodowisku daliśmy się 
ponieść chwili. Bawiliśmy się w 
berka. Gdy już byliśmy zmęcze-
ni przyszedł czas na zwiedzanie 
Starówki. Wieczorem zaś udali-
śmy się na kulig. Podjechały po 
nas cztery sanie. Po znakomitej 
zabawie udaliśmy się na ognisko. 
Piekliśmy kiełbaski i śpiewaliśmy 
piosenki.

Następny dzień spędziliśmy 
poza Szklarską Porębą. Wcześnie 
rano, zaraz po śniadaniu, udali-
śmy się do naszego autokaru, w 
którym czekała już na nas Pani 
Dorota Maj – przewodnik po Pra-
dze. Tego dnia mieliśmy zaplano-
wane zwiedzanie czeskiej stolicy. 
Byliśmy na Moście Karola, koło 
pałacu prezydenckiego, pałacu 
biskupiego oraz pięknej katedry. 
Zwiedziliśmy także wiele innych, 
ciekawych miejsc i zabytków, któ-
re w większości zachowały się 
nienaruszone po II wojnie świa-
towej. Piękno Pragi nas urzekło. 
Około godziny 21:00 pełni wra-
żeń i zadowoleni ze zwiedzania 
wróciliśmy do Szklarskiej Poręby.

Ostatniego dnia postanowili-
śmy udać się na ponowny spa-
cer po okolicy. Jeden z naszych 

szlaków prowadził do Chybotka. 
Panowie chcieli zrzucić najwy-
żej położony kamień o średnicy 
ok. 4 m, ale niestety po nieuda-
nej próbie, poddali się. W dro-
dze powrotnej towarzyszyła nam 
śnieżna zabawa. Nikt nie wrócił 
do ośrodka suchy! Nie da się tego 
opisać słowami. To co się wtedy 
działo trzeba po prostu przeżyć 
osobiście.

Czas wyjazdu minął szybko. 
Nie ma się co dziwić, bo prze-
cież podróż na południe Polski 
to nie tylko chodzenie po gó-
rach, to także – nieustanne spo-
tkania. Wspólnie spędzone wie-
czory na długich rozmowach. 
Wielkim plusem było to, że przy-
jechaliśmy z kilku różnych para-
fii. Dzięki temu mogły nawiązać 
się nowe znajomości i przyjaź-
nie. Ten wspólnie spędzony ty-
dzień niewątpliwie pozostanie na 
długo w naszej pamięci. Smutno 
nam było, gdy musieliśmy się po-
żegnać. Jednakże jesteśmy pewni, 
że spotkamy się jeszcze nie raz w 
tym samym składzie.

Małgorzata Madalińska

Przy tej okazji w imieniu 
wszystkich uczestników wyjaz-
du w góry do Szklarskiej Po-
ręby chciałbym podziękować 
tym instytucjom i osobom, któ-
re nas wsparły. Dziękujemy za 
dofinansowanie naszego wyjaz-
du Urzędowi Miejskiemu w No-
wogardzie, Zakładowi Budow-
nictwa Ogólnego i Utrzymania 
Dróg „Asbud”, firmie „Elmar”, ks. 
Grzegorzowi Legutce i parafii pw. 
Wniebowzięcia NMP w Nowo-
gardzie oraz anonimowemu ofia-
rodawcy z naszej parafii. Dzięku-
jemy także tym którzy wspiera-
li nas modlitewnie w tym czasie. 
Serdeczne podziękowania kieruję 
wobec opiekunów, którzy wspie-
rali mnie w czasie wyjazdu. Za 
każdy gest życzliwości serdeczne 
Bóg zapłać!

Ks. Piotr Buda

Stanisław Przybyłek, lat: 62, zmarł: 30.01.2012r, pogrzeb: 
01.02.2012r, 

pogrzeb odbył się na cmentarzu w  Nowogardzie 
Czesław Frankowski, lat: 82, zmarł: 31.02.2012r, pogrzeb: 

03.02.2012r,
pogrzeb odbędzie się na cmentarzu w  Nowogardzie 
Lidia Głogowska, lat 70, zmarła:02.02.2012, pogrzeb 

04.02.2012r,  
pogrzeb odbędzie się na cmentarzu w Nowogardzie 

Informacje przekazał zarządca cmentarza s. Furmańczyk 

 w tych dniach odeszli do wieczności 
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SZKOŁA JAZDY „DRAGON”

Zapisy tel. 723 583 311

• kurs kat. B - 1199 zł
• kat. A - 1020 zł
• jedna godz. 40 zł
• 1 godz. gratis za każdą osobę 
   przyprowadzoną na kurs
• uczniowie i studenci 50 zł TANIEJ

Najlepsza

zdawalność

6.02.2012 r. 
godz. 16

Budowlane Centrum Handlowe

DOMEBARTEK -
Twój Partner Budowlany

Oferuje w cenach promocyjnych:

ul. Boh. Warszawy 71 www.bartekdomet.pl• tel. 91 579 02 62 •

- tynki i farby BOLIX

- najnowsze kolekcje płytek ceramicznych: polskie i hiszpańskie

- największy wybór paneli podłogowych w Nowogardzie - 24 kolekcje

- materiały ścienne POROTON, YTONG, SUPOREKS, SILKA

- wyprzedaż drzwi

Super cena na OKNA DACHOWE VELUX i OKPOL

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) – 5,05%

20.000 – 206,00
40.000 – 412,00

100.000 – 613,33
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Spotkanie z farmaceutą w bibliotece o lekach i nie tylko...

„Nie słuchać zwariowanych reklam w TV!”
Co to są  suplementy diety, czy lek zastępczy tak samo działa jak lek oryginalny ? - to pytania, które  padały  wielokrotnie podczas spo-
tkania 31.01.2012r.  w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Nowogardzie, które  odbyło się ramach spotkań „Spotkajmy się w Bibliotece”  
pomiędzy aktywnymi seniorami, a  farmaceutką i zarazem kierownikiem nowogardzkiej apteki „CEFARM” Panią Elżbietą Jabłońska. 

 Dla przybyłych licznie se-
niorów, prelekcję   z dziedzi-
ny praktycznej  farmacji za-
prezentowała pani Elżbieta  Ja-
błońska- farmaceutka. Przed-
stawiła  ona  skrótowo , jakie 
są dzisiejsze tendencje na ryn-
ku aptekarskim i jak rozwija 
się postęp w dziedzinie specja-
listycznych leków,  a także  su-
plementów, które są tak bardzo 
rozpowszechnione w ogólnej 
sprzedaży. Farmaceutka opo-

wiadając o lekach, równocze-
śnie odpowiadała na pytania, 
które padały z sali od zgroma-
dzonych osób. Przeważały py-
tania głównie dotyczące suple-
mentów diety, jak również in-
nych leków czy medykamen-
tów, dostępnych  w sprzedaży. 
„Chcę wyraźnie  powiedzieć, że 
leki czy preparaty z apteki,  to 
nie wszystko co niezbędne  dla 
dobrego i prawidłowego zdro-
wia . Trzeba przede wszystkim 

pamiętać o zdrowym stylu ży-
cia, ruchu na świeżym powie-
trzu i prawidłowej diecie, która 
jest nieodzownym elementem 
w utrzymaniu prawidłowego 
zdrowia. A suplementy  czy syn-
tetyczne witaminy, powinny być 
tylko  uwzględnione w diecie, i 
nie powinny  zastępować spoży-
wania naturalnych pokarmów. 
Następna moja rada niech bę-
dzie taka, aby nie słuchać i bez-
granicznie nie wierzyć emito-

wanym  reklamom telewizyj-
nym, które dość sugestywnie za-
chwalają lek i kuszą korzyścia-
mi z jego zakupu, które nie ko-
niecznie może wyjść na zdrowie 
pacjentowi. Dlatego jeżeli  źle 
się czujemy,  to nie próbujmy się 
leczyć na własną rękę, ale może 
rozważmy wizytę u  lekarza ce-
lem zbadania się i dopasowa-
nia odpowiednich leków na na-
szą chorobę czy dolegliwość. - 
kończy wypowiedź Elżbieta 

Jabłońska. Spotkanie to było 
bardzo ciekawym wydarze-
niem z tego zakresu organi-
zowane regularnie w Bibliote-
ce, tak dla zaproszonych gości, 
jak i farmaceutki, która koń-
cząc  podziękowała  wszystkim  
obecnym i życzyła wszystkim 
wiele zdrowia i pogody ducha. 

Jarek Bzowy 

Co grają w kinie
TeRmiN PROJekCJi TYTUł FilmU CeNa bileTU OD 

laT...

03.02.2012 godz. 19.00
04.02.2012 godz. 19.00
05.02.2012 godz. 19.00

JeDeN DZieŃ
Melodramat, USA, 2011, 

108’

12 zł
11 zł ulgowy

15

11.02.2012 godz. 19.00
12.02.2012 godz. 19.00

SZPieg
 Thriller szpiegowski, Fran-

cja, Niemcy 2011, 127’

12 zł
11 zł ulgowy

15

16.02.2012 godz. 16.00
17.02.2012 godz. 16.00 
18.02.2012 godz. 16.00 

ale CYRk
Animacja familijna, Dania, 

2011, 78’
11 zł b/O

17.02.2012 godz. 19.00
18.02.2012 godz. 19.00 

POkaŻ kOTkU 
CO maSZ W ŚRODkU

Komedia, Polska, 2011, 93

12 zł
11 zł ulgowy

15

24.02.2012 godz. 19.00
25.02.2012 godz. 19.00 
26.02.2012 godz. 19.00 

DZieNNik ZakRaPiaNY 
RUmem

Dramat, USA, 2011, 120’

12 zł
11 zł ulgowy

15

BILETY DO NABYCIA W KASIE KINA „ORZEŁ” NA 1 GODZINĘ PRZED 
SEANSEM

Uwaga!!! Godziny seansów filmowych mogą ulec zmianie.
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W 2011 pisaliśmy:
Zestawienia tematyki, którą 

zajmowaliśmy się w 2011 roku.
Lipiec  2011r, 
(…),  Artur Gałęski w Warsza-

wie. Jak zapowiadaliśmy kilka ty-
godni temu Artur Gałęski dotych-
czasowy Kurator Oświaty w na-
szym województwie, objął w dniu 
wczorajszym stanowiska  dyrekto-
ra Centralnej Komisji Egzamina-
cyjnej w Warszawie.(…)

Kolesiostwo zgodne z prawem.
(…)  I tak oto w Zarządzie Bu-
dynków Komunalnych zatrud-
nieni zostali koledzy pana bur-
mistrza. Nie było konkursu, bo 
ponoć nie trzeba. Nikt nie zapy-
tał o zaświadczenie o niekaralno-
ści i wykształcenie.(…). Następny 
kolega partyjny pana Czapli zo-
stał zatrudniony na stanowisku, 
które ciężko jest jednoznacznie 
określić. Jedni mówią o rzeczniku 
prasowym, drudzy o ministrze ds. 
propagandy.(…)

Minęło 19 lat.  „wolność prasy 
nie jest ani dla dziennikarzy, ani 
przeciwko politykom. To waru-
nek istnienia prawidłowej debaty 
publicznej, bez której nie ma de-
mokracji”.  W tych dniach minę-
ło 19 lat obecności na rynku wy-
dawniczym naszej lokalnej  ga-
zety Dziennika Nowogardzkiego, 
a  już wkrótce  ukaże się jej  2000 
numer.(…)

Pierwsze kroki do prywaty-
zacji? Opłaty za przedszkole po 
nowemu.  Podczas środowej sesji 
radni uchwalili nowe zasady opła-
cania pobytu dzieci w  przedszko-
lach publicznych. Zmiany wymu-
siło na samorządach Minister-
stwo Edukacji. (…)

Rozprawią się z azbestem?  
Być może już wkrótce z naszego 
krajobrazu znikną azbestowe da-
chy. Rada Miejska przyjęła spe-
cjalny program, który umożliwi 
mieszkańcom pozbycie się rako-
twórczego materiału i to całkowi-
cie za darmo. (…)

Kolejny wypadek na obwodni-
cy. (…)  Do zdarzenia doszło na 
odcinku wiaduktu budowanego w 
pobliżu miejscowości Karsk. Je-
den z pracowników firmy budu-
jącej wiadukt, spadł z wysokości, 
doznając obrażeń głowy i koń-
czyn dolnych. (…) 

UKS „Panorama Chrabąsz-
cze”  Kolejne sukcesy kolarza no-
wogardzkich „Chrabąszczy”!  W 
dniach od 1 do 3 lipca we Frank-
furcie nad Odrą odbył się wyścig 
kolarski, podczas którego talen-
tem przed niemiecką publiczno-
ścią miał okazję błysnąć Remi-
giusz Komisarek. (…)

Olimpia mistrzem trampka-
rzy. Zespół trampkarzy Olimpii 
Nowogard zwyciężył w rozgryw-
kach regionalnych i wystąpi w 
prestiżowym turnieju „Piłkarska 
Kadra Czeka”. (…)

Fiesta zakończona… W tym 
roku, pomimo, że festiwal trwał 
tylko trzy dni, na nowogar-

dzian czekały atrakcje. W pią-
tek główna największą atrakcją 
był przyjazd Filipa Bajona, któ-
ry odebrał Laura Cisowego i od-
słonił tablicę pamiątkową w holu 
Nowogardzkiego Domu Kultury. 
(…)

„LATO Z MUZAMI” W MIE-
ŚCIE „LATO Z KULTURĄ” W 
WIĘZIENIU. W daniach 08-
10.07.2011r. Nowogard jak co 
roku był miejscem festiwalu „Lato 
z muzami” -wyjątkowej impre-
zy integrującej na okres kilku dni 
liczne środowiska twórcze. (…)

Olimpię poprowadzi Golema. 
Trenerem seniorskiej drużyny 
Olimpii Nowogard został Gracjan 
Golema. Pierwszy trening zespo-
łu poprowadzi w najbliższy wto-
rek. (…)

Trzy  konkursy, dwóch dy-
rektorów. Czy burmistrz sam 
wskaże dyrektora Przedszko-
la? W mijającym tygodniu odby-
ły się konkursy na stanowiska dy-
rektora Szkoły Podstawowej nr 3 
i Przedszkola nr 1 oraz Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych.   Nie 
wszystkie jednak zostały rozstrzy-
gnięte. (…)

Polityka w sporcie. Wyborcze 
gry w Pomorzaninie. Bardzo cie-
kawie zapowiada się dzisiejsze ze-
branie wyborcze w Pomorzaninie 
Nowogard. Zdobywanie głosów 
przez rywalizujące frakcje trwa 
od kilku tygodni. (…)

Brąz Bondy na Gople. Nowo-
gardzianin Oskar Bonda wywal-
czył brązowy medal Mistrzostw 
Polski Juniorów w wioślarstwie.  
(…)

Marcin Skórniewski prezesem 
Pomorzanina. W ubiegły piątek, 
w Restauracji Kamena, odbyło 
się walne zebranie sprawozdaw-
czo-wyborcze klubu LKS Pomo-
rzanin, podczas którego wybra-
no nowy zarząd. Prezesem został 
Marcin Skórniewski, wcześniej 
nie wymieniany w gronie preten-
dentów do tego stanowiska. (…)

Na firmę nie dadzą, na roboty 
publiczne tak. Powiat Goleniow-
ski nie otrzymał dodatkowych 
środków na walkę z bezrobociem 
z  puli jaką ostatnio przeznaczył 
na ten cel  rząd. Co to oznacza dla 
bezrobotnych z Nowogardu?(…)

Wykorzystanie środków unij-
nych. Nowogard na szarym koń-
cu. (…).  Ranking obejmuje za-
równo „stare”, jak i „nowe” środki 
(z unijnego budżetu 2007 – 2013). 
Włącznie z umowami na rok 
2010.  (…). Podstawą do oceny 
jest wartość przyznanej pomocy z 
UE, liczba realizowanych projek-
tów oraz liczba mieszkańców we-
dług GUS.(…)

Wolność dla norek na Placu 
Wolności. W dniu 26 lipca o go-
dzinie 12:00 na Placu Wolności w 
Nowogardzie odbędzie się protest 
„Wolność dla norek!”, (…). Pro-
test związany jest z budową fer-

my norek w okolicy wsi Sąpolni-
ca. (…).  Przypomnijmy tylko, że 
mieszkańcy kilu sołectw, wyrazili 
ostry sprzeciw w kierunku plano-
wanej inwestycji. (…)

Rajmund Zieliński Królem 
Kolarskim. 14 lipca 2011 roku w 
Narodowe Święto Francji, w Kra-
kowie na Wawelu odbyła się cere-
monia koronacji kolejnego Króla 
Kolarskiego Anno Domini 2011. 
Kapituła Rowerowej Akademii 
Królewskiej wybrała Rajmunda 
Zielińskiego, (…)

Prestiżowy ranking „Rz” bez 
Nowogardu.  Zapomnieli, czy 
zlekceważyli?  „Rzeczpospoli-
ta” opublikowała ranking naj-
lepszych samorządów w kraju. 
Nowogardu na prestiżowej liście 
niestety nie ma, bo nasz urząd, 
zdaniem organizatorów rankin-
gu,  nie dosłał w drugim etapie 
niezbędnych dokumentów.  Kto 
zawalił? (…)

Skrócone dzieciństwo czy 
szansa na rozwój. Od września 
2012 sześciolatkowie  rozpoczną 
obowiązkowo edukację szkolną, 
jednocześnie pięciolatkowie zo-
staną objęci obowiązkiem przed-
szkolnym. (…)

Wojcieszyn zbierał na kościół. 
W ubiegłą sobotę (16 lipca), na 
boisku w Wojcieszynie odbył się 
piknik wiejski, z którego dochód 
przeznaczony był na przyszłą bu-
dowę kościoła. (…)

Motocross opanowały kobie-
ty. Żaneta Zacharewicz wicemi-
strzynią Polski. Żaneta Zacha-
rewicz, zawodniczka KM „Cisy” 
Nowogard została wicemistrzy-
nią polski w kobiecej lidze mo-
tocrossowej. W miniony week-
end w Człuchowie odbyła się V 
runda Mistrzostw Polski w Mo-
tocrossie oraz  ostatnia, IV Run-
da Pucharu Polskie Kobiet. (…)

Marcin Simiński redakto-
rem naczelnym DN.  Od dzi-
siejszego numeru  funkcję Re-
daktora Naczelnego Dziennika 
Nowogardzkiego powierzyłem 
jako wydawca p. Marcinowi Si-
mińskiemu. Pan Marcin Simiński, 
który jest z wykształcenia dzien-
nikarzem zaczynał karierę zawo-
dową kilka lat temu właśnie w 
DN.  (…)

Zamiast parkometrów, mo-
nitoring i ograniczenie posto-
ju. Postoisz godzinę, albo zapła-
cisz „stówkę”.(…) Zgodnie z no-
wym pomysłem parkowanie bę-
dzie możliwe tylko przez godzi-
nę w dni robocze. W jaki sposób 
nowe przepisy będą egzekwowane 
i co na temat zmian w organizacji 
ruchu przy Placu Wolności myślą 
sami kierowcy? (…)

Sierpień 2011r
Radny załatwił, a burmistrz 

spił śmietankę.  Mieszkańcy osie-
dla Radosław doczekali się w koń-
cu uporządkowania terenu wokół 
pobliskiego stawu. (…)

Dalej robią swoje?  Wojcie-
szyn: Dach naprawili, ale krzyża 
nie powiesili. Przy okazji wymia-
ny dachu na świetlicy wiejskiej w 
Wojcieszynie usunięto metalo-
wy krzyż, który był zamontowany 
nad drzwiami wejściowymi. (…)

Szykuje się skandal?  Przepra-
szam, ale muszę zamknąć tą dro-
gę. Za kilka dni przejazd boczną 
drogą przy byłej przesypowni bę-
dzie nie możliwy. Stanisław Mo-
siniak, właściciel terenu na któ-
rym znajduje się droga, zapowia-
da bowiem, że ją zabarykaduje. 
Wszystko przez to, że Burmistrz 
Robert Czapla nie chce wykupić 
jej fragmentu od przedsiębiorcy, 
pod zaplanowaną w tym miejscu 
obwodnicę od strony Stargardu. 
(…)

Koszą ile sił, chociaż zbio-
ry marne.  Rozpoczęły się żni-
wa. Rolnicy korzystając z krótkiej 
poprawy pogody koszą praktycz-
nie co się da i ile się da. Wszyst-
ko wskazuje jednak na to, że tego-
roczne plony będą marne. (…)

Sukces Komisarka w Mini 
Tour de Pologne w ramach Pu-
charu Nadziei Olimpijskich. 
(…) Remigiusz Komisarek, o któ-
rego licznych wyczynach spor-
towych na bieżąco informujemy 
czytelników DN, dał popis swoich 
możliwości, również w ostatnią 
sobotę, podczas Pucharu Nadziei 
Olimpijskich w Krakowie. (…)

Dla rowerzystów …i nie tylko.  
W piątkowe przedpołudnie, obok 
restauracji „Barnim”, dokonano 
uroczystego otwarcia ścieżki ro-
werowej, rozciągającej się od No-
wogardu do Olchowa. (…)

ZUK eksperymentuje z od-
padami. Zamiast pojemników, 
worki w trzech kolorach.  Z osie-
dla domów jednorodzinnych przy 
ul. Wiejskiej zniknęły jakiś czas 
temu pojemniki do selektywnej 
zbiórki odpadów. Mieszkańcy są 
tym faktem zaskoczeni. (…)

Festyn na Koplu. W minioną 
sobotę odbył się VI Wakacyjny 
Festyn na Koplu. W tym roku wy-
jątkowo przy pięknej pogodzie i 
dużym udziale mieszkańców No-
wogardu. (…)

Na początek Flota. W najbliż-
szą sobotę piłkarze Pomorzanina 
Nowogard zainaugurują sezon w 
regionalnej okręgówce. Do No-
wogardu zawitają rezerwy Floty 
Świnoujście. (…)

O tym jak Burmistrz wspiera 
lokalną gospodarkę. Dobry kli-
mat dla przedsiębiorców?  Swo-
ista rewolucja w  polityce fiskal-
nej dokonana ostatnio przez bur-
mistrza Roberta Czaplę sprawi, że 
w poszukiwaniu dobrego klima-
tu lokalni przedsiębiorcy zmusze-
ni będą chyba  jeździć nad morze 
lub w góry. (…)

Tędy już nie przejedziemy.... A 
przynajmniej na razie. Zgodnie 
z zapowiedzią, Stanisław Mo-
siniak, zasypał drogę przy by-

łej przesypowni, bo nie osiągnął 
porozumienia z władzami mia-
sta. (…)

Odpust w kościele WNMP.  W 
dniu 15 sierpnia obchodziliśmy 
Święto Wniebowzięcia Najświęt-
szej Maryi Panny. Z tej okazji w 
starym kościele odbywały się uro-
czystości odpustowe. (…)

„Najlepiej będę wspominał II 
LO…”  Ks. Tomasz Tylutki z pa-
rafii św. Rafała Kalinowskiego w 
Nowogardzie udaje się na parafię 
i studia do Rzymu… (…)

Remigiusz Komisarek! Zło-
to w Rudzie Śląskiej, srebro w 
Mstowie! Ubiegły weekend, tre-
ner nowogardzkiego klubu kolar-
skiego „Chrabąszcze”, Ryszard Po-
sacki zalicza do bardzo udanych, 
a to za sprawą Remigiusza Komi-
sarka, który nie przestaje zaskaki-
wać doskonałą formą i wytrwało-
ścią.(…)

Dobre starty zawodników z 
KM „Cisy”.  Udany debiut Mi-
chała Kozery.  21 sierpnia Lip-
no gościło zawodników VI rundy 
MP w Motocrossie. Klub moto-
crossowy „KM Cisy” reprezento-
wał na tych zawodach Michał Ko-
zera. (…)

Dyrektor Przedszkola nr 1 wy-
brany. W miniony wtorek decyzją 
komisji konkursowej, dyrektorem 
Przedszkola nr 1 przy ul. Żerom-
skiego została Jolanta Bielska. Był 
to już drugi konkurs zorganizo-
wany na to stanowisko. Tym sa-
mym zakończyła się seria konkur-
sów na stanowiska dyrektorskie w 
oświacie, jakie w tym roku musia-
ła ogłosić gmina Nowogard. (…)

Rowerem dookoła Miedwia.  
Nowogard też jechał...  W dniu 
6 sierpnia 2011 roku odbył się VI 
Maratonu MTB dookoła Jeziora 
Miedwie (powiat Stargard). W za-
wodach wystartowało 660 osób, w 
tym troje z Nowogardu. (…) 

Ekstremalna kultura w Strze-
lewie. W dniach 15-20 sierpnia 
w Strzelewie odbyła się 13 edycja 
Wiejskiego Festiwalu Sztuki. To 
niezwykłe wydarzenie po raz ko-
lejny przyciągnęło wszystkich, dla 
których kultura, szczególnie ta ni-
szowa jest sensem życia. (…)

Podziękowali za zbiory. Do-
żynki Gminne w Błotnie.  W 
dniu 27 sierpnia w Błotnie odby-
ły się Dożynki Gminne. Uroczy-
stość dziękczynienia za zebrane 
plony rozpoczęła się tradycyjnie 
od Mszy św., którą celebrował ks. 
Janusz Zachęcki, proboszcz para-
fii pw. Chrystusa Króla w Sikor-
kach. (…)

Radni wracają z urlopów.  Za-
miast ronda, lodowisko.  Dobie-
ga końca wakacyjna przerwa w 
obradach sesji Rady Miejskiej. W 
środę, ostatniego dnia sierpnia, o 
godz. 12.00 znów wypełni się sala 
obrad w Ratuszu. O czym będą 
debatować radni, po ponad dwu-
miesięcznej przerwie? (…)

Mr
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Filip syn Emilii 
i Filipa 
ur. 30.01.2012 
z Łobza

Kacper syn Danuty 
i Tomasza Gabrysiak 
ur. 1.02.2012 
z Nowogardu

Natalia córka 
Magdaleny i Krzysztofa 
ur. 27.01.2012 
z Jarchlina

Filip syn Mileny i Pawła 
ur. 1.02.2012 
z Nowogardu

Julia córka Eweliny 
Rybickiej ur. 
31.01.2012 
z Nowogardu

Aleksandra córka 
Justyny i Krzysztofa 
ur. 2.02.2012 
z Okunicy

 Autor rubryki: Janusz Roguski

Witamy  
wśród  
nas...

Weronika córka 
Beaty i Krzysztofa 
ur. 31.01.2012 
z Wojcieszyna

aktywna sobota słuchaczy 
Nowogardzkiego 

Uniwersytetu Trzeciego Wieku
Zarząd NUTW zaprasza wszystkich członków stowarzysze-

nia na spotkanie rekreacyjne. 
Czas i miejsce spotkania: 11 lutego (sobota), godz. 11.00 

– kompleks boisk przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 
(były Zespół Szkół Rolniczych – ul. Księcia Józefa Poniatow-
skiego 21). W programie spotkania przewidziano gry i zabawy 
ruchowe, intelektualne i rozrywkowe. Obowiązuje strój rekre-
acyjno-sportowy.

Za Zarząd Prezes Ryszard Jan Zagórski

instrukcja składania poparcia pod wnioskiem 
o referendum w sprawie podniesienia wieku emerytalnego

Poprzyj wniosek o przeprowadzenie w Polsce referendum w sprawie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn. Skorzystaj z prawa, jakie 
daje Ci demokratyczne państwo. Weź sprawy w swoje ręce.

 
Udzielam poparcia wnioskowi o poddanie pod referendum ogólnokrajowe  

sprawy o szczególnym znaczeniu dla państwa i obywateli 
dotyczącej powszechnego wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn. 

zawierającemu następującą propozycję pytania w tej sprawie: 

Czy jest Pani/Pan  za utrzymaniem dotychczasowego wieku uprawniającego do przejścia na emeryturę wynoszącego 60 lat dla 
kobiet i 65 lat dla mężczyzn ?  
Odpowiedzi "Tak" lub "Nie". 
 

Lp. Imię (imiona) i nazwisko Adres zamieszkania 
(miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu) 

Nr ewidencyjny 
PESEL Podpis 

1 2 3 4 5 
     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

JAK TO ZROBIĆ?
W górnej części tabeli widnieje zaproponowane py-

tanie referendalne: Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem 
dotychczasowego wieku emerytalnego wynoszące-
go 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn ?Zapoznaj 
się z pytaniem, ale NIE ODPOWIADAJ na nie. Na to 
przyjdzie czas podczas głosowania w lokalu wybor-
czym.

WAŻNE!
Koniecznie musisz natomiast wypełnić czytelnie 

wszystkie rubryki tabeli. Wpisz w odpowiednie miej-
sca swoje imię i nazwisko, adres, nr pesel, w ostatniej 
rubryce podpisz się.

Przypominamy: na wyrażenie opinii „Tak” lub 
„Nie” na zadane pytanie będziesz miał czas podczas 
referendum ogólnokrajowego. Na tym etapie na for-
mularzu NIE MOŻESZ dokonywać żadnych skreśleń 
i dopisków.

PAMIĘTAJ!
Składając podpis pod wnioskiem NIE ODPOWIA-

DASZ jeszcze na pytanie. Popierasz tylko wniosek o 
zwołanie referendum. Robisz pierwszy krok w walce 
o swoje prawa.

WYPEŁNIONE LISTY należy DOSTARCZYĆ - 
dosłać do Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność”  - Al. 
Wojska Polskiego 113,   70-483 Szczecin lub do naj-
bliższej organizacji związkowej.
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Piłkarskie i siatkarskie rozgrywki
Drużyna ze Słajsina po zwycięstwie nad Karskiem, została nowym liderem gier halowej piłki nożnej, rozgrywanych w Zespole Szkół Po-
nadgimnazjalnych w Nowogardzie.

W środę 1 lutego, jako pierwsi na parkiet wy-
biegli zawodnicy Wierzbięcina i Wojcieszyna. 
Wierzbięcin jeśli chciał wciąż się liczyć w walce 
o zwycięstwo w grupie, nie mógł sobie pozwolić 
na porażkę z niżej notowanym rywalem. Tego 
dnia jednak młoda drużyna z Wierzbięcina nie 
zaliczy do udanych… Najpierw strzelili jedną 
bramkę, mniej od rywali z Wojcieszyna, następ-
nie wykorzystując lukę w terminarzu (nie do-
jechała drużyna z Miętna) zagrali ze Słajsinem 
i przegrali 3:1. Najważniejszy jednak dla losów 
górnej części tabeli był drugi mecz tego dnia, 
lekko osłabiona drużyna Karska po zaciętym 
meczu, uległa wiceliderowi 0:2. Słajsino spra-
wiało wrażenie lepiej poukładanej drużyny, ich 
akcję nie były przypadkowe, do tego twarda gra 
w obronie pozwoliła im zachować czyste konto. 
Należy również wspomnieć, że Słajsino ma ro-
zegrane jedno spotkanie więcej od Karska, za-
tem ta strata do nowego lidera nie jest wcale tak 
duża. Poniżej prezentujemy komplet wyników 
i aktualną tabelę. Natomiast w sobotę 5 kolej-
kę rozegrają siatkarze biorący udział w amator-
skiej lidze piłki siatkowej, rozgrywanej trady-
cyjnie w hali SP nr 4 w Nowogardzie. Ostatnia 
porażka drużyny Oldboys spowodowała, że ry-
walizacja znów nabrała rumieńców, ponieważ 
na trzy kolejki przed końcem przynajmniej ma-
tematyczne szanse na „zdetronizowanie” lidera 
mają dwie drużyny. Aby jednak mógł nastąpić 
przewrót na szczycie tabeli, Oldboje muszą za-

notować dwie „wpadki”. Przypomnijmy, że do-
tychczas przegrali tylko raz, więc mało realny 
wydaje się scenariusz dwóch porażek w ostat-
nich trzech kolejkach… W sobotę najciekawiej 
zapowiada się pojedynek Czermnicy z Sikorka-
mi, czyli aktualnie drugiej i trzeciej drużyny w 
tabeli.

KR    

Wyniki środowych meczy halowej piłki 
nożnej:

Wierzbięcin – Wojcieszyn 1:2
Karsk – Słajsino 0:2
Słajsino – Wierzbięcin 3:1

Tabela rozgrywek halowej piłki nożnej:
1 – Słajsino – pkt. 31 , bramki 38:7
2 – Karsk – pkt. 26 , bramki 25:10 

3 – Wierzbięcin – pkt. 21, bramki 23:10 
4 - Czermnica – pkt. 15, bramki 17:15 
5 – Wojcieszyn – pkt. 16, bramki 22:16 
6 – Miętno – pkt. 9, bramki 14:24 
7 – Kulice – pkt 6, bramki 5:20

04.02.2012 - 5 kolejka rundy rewanżowej 
ligi piłki siatkowej:

Czermnica – Sikorki (15.00)
Oldboys Nowogard – Nadleśnictwo Nowo-

gard (16.15)
Słajsino – ZK Nowogard (17.30)
Pauzuje: Dąbrowa

Rzut wolny dla Karska w meczu ze Słajsinem

Wierzbięcin – Wojcieszyn, akcja na połowie Wierzbięcina
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ZREFINANSUJ SWÓJ DROGI KREDYT!  
ZAOSZCZĘDŹ PONAD 150 000 zł! 

Zaciągając kredyt mieszkaniowy, stajemy przed perspektywą spłacania zadłużenia przez długie lata (zwykle 20-30 lat). W tak długim okresie sytuacja na rynku 
kredytowym może znacznie się zmienić, m.in. poprzez oferowanie przez banki coraz lepszych warunków kredytowania. „Lepsze warunki kredytowania” są rozumiane, jako 
spadek marż kredytów w porównaniu z marżą naszego kredytu, który zaciągnęliśmy np. w 2010 roku. Jest to tak zwana „promocja”, stosowana w celu „przyciągnięcia” klienta 
poprzez oferowanie Klientowi znacznie korzystniejszej oferty niż otrzymałby w innych bankach. Zdając sobie sprawę z powyższego faktu należy, a wręcz konieczne jest 
zastanowienie się nad zmianą banku na taki, który mógłby zaproponować nam korzystniejsze warunki kredytowania, czyli zrefinansowaniem swojego kredytu. W istocie kredyt 
refinansowy oznacza przeniesienie kredytu z jednego banku do drugiego, czyli mówiąc jeszcze prościej – zmieniamy logo Banku „X” na logo Banku „Y”. Takie „przeniesienie” 
spowoduje, iż zaoszczędzimy kilkadziesiąt tysięcy złotych. Aby 
zobaczyć różnicę na obecnym rynku kredytowym należy 
wiedzieć, iż kredyt składa się z 2 głównych składowych, tj.:  

1. Stopa procentowa (WIBOR) - która jest taka sama we 
wszystkich bankach, gdyż jest ustalana przez Radę Polityki 
Pieniężnej. W roku 2008 wynosiła aż 6,89 %. Obecnie stopa 
procentowa wynosi 4,99 %!! 
 
2. Marża, – która zależy od danego banku. W latach 2007 – 
2010 marża wynosiła od 2 % do 4 %. Obecnie marże, którą 
możemy zastosować przy refinansowaniu bez ponoszenia 
kosztów to nawet  0,99 %!!  

 

 

 

 

W bardzo prosty sposób możemy zaoszczędzić ponad 156 324 zł, z miesięczną różnicą na racie 482,48 zł. Dodatkowo przenosząc swój kredyt nie martwimy się o szereg 
dokumentów, które musieliśmy składać w poprzednim banku, gdyż są one „przenoszone”, jedynie nieliczną część dokumentów należy zaktualizować. 

 

 

ZREFINANSUJ SWÓJ KREDYT Z INDYWIDUALNYM PLANEM FINANSOWYM. ZAPRASZAMY DO NASZEJ PLACÓWKI! 

 HOSSA Doradztwo Fiansnowe i Unijne 
ul. 3 Maja 46, Nowogard 

tel: 509 832 895, 507 746 990 
e-mail: hossanowogard@gmail.com 

Kredyt zaciągnięty w latach 2007-2010 Kredyt refinansowany w 2012 roku 
 WIBOR = 6,89 % 
 Średnia marża w banku = 2,5%  

 
W związku, z czym oprocentowanie kredytu wynosiło aż około 9,39% 

(WIBOR 6,86 + MARŻA BANKU 2,5% = 9,39%). 
Np. 
Przy kwocie kredytu równej 200 000 zł, miesięczna rata wynosi = 1 665,68 zł. 
 
 
 
 
 
 
 

Bierzesz 200 000 zł a oddajesz dokładnie 599 644,8 zł! 
 
 
 
 
1 665,68 (miesięczna rata kredytu) x 360 (miesiące – okres kredytowania 30 
lat) = 599 644,8 zł. 
 
 
 
 

 WIBOR = 4,99 % 
 Marża banku na dzień 01.02.2012 r. = 0,99 %, 

 
W związku, z czym oprocentowanie kredytu wynosi obecnie5,98 % 

(WIBOR 4,99 % + MARŻA BANKU 0,99 % = 5,98%). 
Np. 
Przy kwocie kredytu 200 000 zł, dokładnie 190 000 zł 
(190 000 zł – gdyż licząc, że wzięliśmy kredyt w 2008, spłaciliśmy już 3 lata, czyli około 
10 000 zł samego kapitału, kwota odsetek to około 49 964 zł.).  
Przy refinansującym kredycie miesięczna rata wynosi = 1 183,20 zł. 
 
 
 
 
Bierzesz 190 000 zł a oddajesz dokładnie 383 356,8 zł! 

 
 
 
 
1 183,2 (miesięczna rata kredytu) x 324 mc ( 27 lat, 3 lata liczymy, jako spłacone z racji 
zaciągniętego kredytu w 2008 roku) = 383 356,8 zł. 
383 356,8 zł + 59 964 zł (część już spłaconego kredytu, tj. 1 665,68 x 36 miesięcy) = 
443 320,8zł. 
 
 
 
 
 

Zaoszczędzone pieniądze masz na „własne wydatki” lub tworzymy dla Ciebie  
Indywidualny Plan Finansowy abyś mógł spłacić swój kredyt jeszcze szybciej – nie w 30, a w 14 roku i zaoszczędzić dodatkowe 100 000 zł! 

STOPA PROCENTOWA WIBOR W LATACH 2008 – 2011.(Źródło: www.money.pl) 

ZOBACZMY TĘ RÓŻNICĘ NA LICZBACH. 

Zobaczmy teraz, jaką kwotę całkowitą musimy oddać do banku przy wartości kredytu 200 000 zł i kredytu refinansowanego. 

Jak wyliczyć całkowitą kwotę kredytu, którą oddasz do banku?  

ZOBACZMY TERAZ, JAKĄ KWOTĘ OSZCZĘDZISZ REFINANSUJĄC SWÓJ DROGI KREDYT! 
599 644,8 zł (całkowita kwota „starego” kredytu, którą oddasz do banku) – 443 320,8 zł(całkowita kwota zrefinansowanego kredytu, którą 

oddasz do banku  
= 156 324 zł ( KWOTA ZAOSZCZĘDZONA!!!) 

Na miesięcznej racie zaoszczędzamy dokładnie 482,48 zł. 
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PŁYTY OSB 
NAJTANIEJ

602 131 760

„Powiedz dziecku, że jest dobre, że umie, że potrafi”.
                                                            J. Korczak

 
SZKOŁA 

PODSTAWOWA NR 1
SERDECZNIE ZAPRASZA

DZIECI 5, 6 i 7 – LETNIE 
WRAZ Z RODZICAMI

NA DNI OTWARTE SZKOŁY
W DNIU 15 lutego 2012 r.-OD GODZ. 17.00-18.30

Dyrektor: mgr Sebastian Szymański

Wymagania:
• Wykształcenie rolnicze (preferowane doświadczenie 
   w pracy w gospodarstwie rolniczym)
• Bardzo dobra znajomość  technik uprawy roli
• Komunikatywna znajomość języka niemieckiego
• Prawo jazdy kategorii B
• Samodzielność i kreatywność oraz gotowość 
   do częstych podróży służbowych
Zakres obowiązków:
• Zarządzanie gospodarstwem rolniczym (ok. 1000 ha) 
   specjalizującym się w produkcji roślinnej,
• Kierowanie pracami brygad polowych,
• Sporządzanie płodozmianów oraz planów nawożenia 
  i ochrony roślin, 
• Nadzór nad parkiem maszynowym
Oferujemy:
• Możliwość rozwoju zawodowego
• Atrakcyjne wynagrodzenie i warunki zatrudnienia

Wielkoobszarowe gospodarstwo rolne zatrudni:

Zarządcę gospodarstwa rolnego
(okolice Nowogardu)

Osoby zainteresowane pracą prosimy o przesłanie CV 
i listu motywacyjnego na adres 
e-mail: malwina.lipinska@maerka.pl z dopiskiem 
w temacie wiadomości:  „gospodarstwo rolne”
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodzę na przetwarzanie moich danych 
osobowych dla potrzeb niezbędnych przy realizacji procesu rekrutacji zgodnie 
z Ustawą z dn. 29.08.97 o Ochronie Danych Osobowych (DZ.U. nr 133, poz. 883)

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej„Gardno”  
w Nowogardzie

ogłasza przetarg pisemny nieograniczony
na ustanowienie i przeniesienie odrębnej 

własności lokalu mieszkalnego

1. Nowogard, ul. Warszawska 14   
Powierzchnia użytkowa 57,80 m2 , III  piętro, trzy pokoje, 

kuchnia, łazienka, WC, korytarz.  
Cena wywoławcza:  145.800 zł  

  Wadium:  7.300 zł     Czynsz: 470 zł

2. Dobra, ul. Traugutta 3A  
Powierzchnia użytkowa 54,90 m2 , parter, dwa pokoje, kuch-

nia, łazienka, WC, korytarz.  
Cena wywoławcza:      84.000 zł 
  Wadium:    4.200 zł Czynsz: 450 zł
Składanie ofert do 17.02.2012 r. do godz.12.00, otwarcie 

ofert - 17.02.2012 r. o godz.12.15
Miejsce otwarcia ofert: siedziba Spółdzielni ul. Osiedlowa 6 

w obecności oferentów.  
Wpłaty wadium należy dokonać na kon-

to Spółdzielni: Bank Spółdzielczym o/Nowogard 
nr 98937510124200020220000010.

Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni Mieszka-
niowej „GARDNO”, 72-200 Nowogard, ul. Osiedlowa 6, w za-
mkniętej kopercie opatrzonej napisem „PRZETARG na lokal 
nr ...” wraz z potwierdzoną kserokopią wpłaty wadium. 

Operaty szacunkowe do wglądu w siedzibie Spółdzielni. 
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru 

ofert, unieważnienie przetargu bez podania przyczyn. 
Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzy-

skać w biurze Spółdzielni  lub telefonicznie pod numerem 91-
3910010.

Uwaga Wędkarze
Zarząd Koła PZW „Tęczak” informuje 

członków Koła, że dnia 19.02.2012 r. o 
godz. 10.00 odbędzie się zebranie spra-
wozdawcze zarządu Koła za rok 2011. 
Miejsce spotkania – Regionalne Cen-
trum Przedsiębiorczości przy ul. Woj-
ska Polskiego 3.

Serdecznie zapraszamy
Zarząd Koła „Tęczak”

Uwaga Wędkarze
Zarząd Koła PZW „Tęczak” informuje 

członków Koła, że dnia 12.02.2012 o godz. 
10.00, że organizuje zawody wędkarskie 
podlodowe na jeziorze w Nowogardzie. 
Miejsce zawodów Harcówka. Zbiórka o 
godz. 9.30 na harcówce. Startowe wyno-
si 10 zł, zapisy w sklepie wędkarskim „Tę-
czak” ul Waryńskiego 12.

Zapisy do dnia 11.02.2012 r.
Zapraszamy

Zarząd Koła „Tęczak”

R e k l a m a
e-mail: reklama@domjudy.pl

Tel.  913 922 165
 Tel. 91 577 20 07

  Powalczą o półfinał?
Juniorzy Pomorzanina Nowogard w piątek wyruszają do Olsztyna, 
aby walczyć w ćwierćfinałach Mistrzostw Polski w piłce ręcznej. 

Grupa A
1. KS Viret CMC Zawiercie
2. SPR Stal Mielec
3. MKS Kusy II Szczecin
4. MKS Agrykola Warszawa

Grupa B
1. MKS Brodnica
2. KSSPR Końskie
3. UKS Olimp Grodków
4. Dziewiątka Legnica

Grupa C
1. Kusy Kraków
2. MTS Kwidzyn
3. Pomorzanin Nowogard
4. Szczypiorniak Olsztyn

Grupa D
1. MOKS Białystok
2. UKS Anilana Łódź
3. GSPR Gorzów Wlkp.
4. KPR Wolsztyniak Wolsztyn

Grupa E
1. TS Zew Świebodzin
2. KS Azoty Puławy
3. GKS Olimpia Piekary Śląskie
4. KS Vive Targi Kielce

Grupa F
1. UKS Siódemka Chełmek
2. Orlen Wisła Płock
3. PMOS Busko Zdrój
4. UKS Victoria Tomaszów Mazowiecki

Grupa G
1. ASPR Zawadzkie
2. MKS Nielba Wągrowiec
3. MKS Piotrkowianin Piotrków
4. UKS Juvenia Rzeszów

Grupa H
1. MKS Kusy I Szczecin
2. MKS MOS Wrocław
3. MKS Truso Elbląg
4. UKS Sokół Gdańsk

Los skojarzył naszych zawodników z silny-
mi zespołami, jednak drużyna Pomorzanina na 
pewno nie jest skazana na pożarcie. Rywalami 
nowogardzkich szczypiornistów będzie druży-
na z dużymi tradycjami MTS Kwidzyn, zawod-
nicy gospodarzy Szczypiorniak Olsztyn, oraz 
Kusy Kraków. Na pewno największą niewiado-
mą jest drużyna z Krakowa, w tym mieście nie 
ma tak wielkich tradycji tej dyscypliny sportu, 
co np. w Kwidzyniu, jednak na tym poziomie 
nie można lekceważyć żadnego przeciwnika. 
Do półfinału awansują dwa najlepsze zespoły z 
każdej grupy. Pozostaje nam wierzyć w sukces 

młodej drużyny, prowadzonej na tym turnieju 
przez Jerzego Stolfa, o wynikach piłkarzy ręcz-
nych Pomorzanina poinformujemy we wtorko-
wym wydaniu. 

KR
Kadra na turniej w Olsztynie:
Marcin Wipplinger, Arkadiusz Balcer, Seba-

stian Staniczek, Mateusz Trafankowski, Filip 
Kowalski, Natan Wnuczyński, Jacek Kopiecki, 
Tomasz Iwan, Bartosz Lorent, Dawid Witosow-
ski, Dawid Kulinicz, Paweł Bąk, Tomasz Łysiak, 
Marcel Futoma - Jerzy Stolf (Trener), Kazimierz 
Oracz (Kierownik).

Grupy ćwierćfinałów Mistrzostw Polski w Olsztynie: 
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

tel. 91 57 712 48 
tel. 500 702 884
tel. 500 702 885

beZPłaTNa POmOC W UZYSkaNiU kReDYTU - OFeRTa 20 baNkÓW

www.mk-kwadrat.pl

AUTO-CZĘŚCI • AUTO-NAPRAWA
Jacek Tworek

ul. Zamkowa 7, Nowogard (teren myjni samochodowej)

tel. 662 195 926, 668 477 803, 91 577 10 42

SZYBY SAMOCHODOWE

SPRZEDAŻ - MONTAŻ - NAPRAWA
do aut osobowych i ciężarowych

- wszystkie części nowe i używane

- płyny hamulcowe, chłodnicze

- oleje Castrol - wymiana gratis

- komputerowa diagnostyka silnika,

układu ABS oraz kasowanie inspekcji ZAPRASZAMY

Świadczymy
wszystkie

usługi warsztatowe

DOmY Na SPRZeDaŻ
Nowogard – pod klucz, 5 pokoi, pow. 118,95m², działka 1352m² – CeNa 850.000 zł 
Nowogard – 5 pokoi, pow. 240m², działka 886m² – CENA 649.000 zł
Nowogard – 3 pokoje, pow. 104m², działka 155m² – CeNa 285.000 zł
Nowogard – 4 pokoje, pow. 209m²,działka 717m²  – CENA 370.000 NOWA CENA 
Nowogard – nad jeziorem, 8 pokoi, pow.  340m², działka 2996m²- CENA 910.000 zł 
Błądkowo – 2 pokoje, pow. 110m², działka 1000m² – CENA 169.000 zł 
Dobra – 3 pokoje, pow. 73m², działka 324 – CENA 180.000 zł 
Radowo Małe ( okolica ) - 2 pokoje, pow. 80m², działka 7000m² – CENA 148.000 zł
Nowogard ( okolica) – stan surowy zamknięty pow. 228,6m², działka 1335m² – CENA 350.000 zł
Nowogard (okolica) –  7 pokoi, pow. 200m², działka 10700m², do remontu – CENA 170.000 zł 
Nowogard ( okolica) – 4 pokoje, pow. 180m², działka 5639m² – CENA 299.000 zł 
Resko – 4 pokoje, pow. 70m², działka 1077m² – CENA 188.000 zł 
Resko – 5 pokoi, pow. 209m², działka 576m² -CENA 320.000 zł 
Świdwin – 6 pokoi, pow. 270m², działka 758m² – CENA 650.000 zł 
Węgorzyno – 3 pokoje, pow. 90m², działka 1142m² – CENA 330.000 zł 
Ińsko – 5 pokoi, pow. 260m², działka 2466m² – CENA 1.300.000 zł

mieSZkaNia Na SPRZeDaŻ
Nowogard (okolica) – mieszkanie 2 pokojowe do remontu, pow. 51,30 m² – CeNa 33.000 zł 
Nowogard – 2 pokoje, pow. 61,69m² – CENA 175.000 zł 
Nowogard – 3 pokoje, I piętro, pow. 62 m² – CENA 185.000 zł
Nowogard – 3 pokoje, pow. 49m², z widokiem na jezioro – CENA 200.000 zł 
Nowogard – 3 pokoje, parter, pow. 57,8m² – CENA 172.000  zł 
Nowogard – 3 pokoje, parter, pow. 54,1m² – CENA 159.000 zł
Nowogard – wysoki standard, 3 pokoje, pow. 68m² – CENA 220.000 zł 
Nowogard – wysoki standard, 3 pokoje, pow. 80,58m² – CENA 245.000 zł NOWA CENA!!!
Nowogard – 3 pokoje na parterze, pow. 58 m² – CENA 179.000 zł 
Nowogard – 3 pokoje, pow. 77m² + garaż 20 m²  - CENA 230.000 zł 
Nowogard – 4 pokoje, pow. 80 m², podwórko – CENA 226.000 zł  
Dobra (okolica) – 3 pokoje, pow. 68m² – CENA 89.900 zł

KOMINKI SOŁOWIEJ
Nowogard, ul. Boh Warszawy 103A/1

Oferujemy:
- kominki i obudowę, piece, projektowanie, montaż
- wkłady z płaszczem wodnym w układzie zamkniętym z 

ogrzewaniem gazowym
- współpracujemy ze wszystkimi firmami
- sprzedaż kolektorów słonecznych. Oferujemy pomoc przy 

składaniu wniosków o dotacje z NFOŚiGW
- sprzedaż i montaż odkurzaczy centralnych
- wkłady kominowe. Kominy dwupłaszczowe, materiały montażowe
- przeglądy i remonty kominków
- sprzedaż ratalna
- nadzór i kierowanie robotami budowlanymi
Przy zakupie urządzeń z montażem, w budynkach mieszkalnych taniej VAT - 8%

Kontakt www.kominkisolowiej.pl
Tel. 91 39 25 000, kom. 507 967 205

Sklep otwarty pon. –pt. 9-17; sob. 9-13

Restauracja „BARNIM”
72-200 Nowogard, 3 Maja 30, tel. 663 97 93 97

Polecamy: śniadania, obiady, kolacje.
Organizujemy: Wesela, komunie, Bankiety imieninowe, urodzinowe i inne, 

Przyjęcia okolicznościowe, stypy.

Polecamy również inne dania obiadowe, prosimy dowiadywać się podczas rozmo-
wy telefonicznej, przy dostawie zamówienia dostarczamy pełny jadłospis.

OFERUJEMY OBIAD NA TELEFON: Dowóz na terenie miasta gratis!!! 
                    (pow. 15 zł, opakowanie 1,00 zł) 
ZAMóWIENIA POD NUMEREM 663 97 93 97 (od godz. 13.00 do 18.00)

Schab po królewsku 120g. Ziemniaki, surówka z kapusty białej 16,00 zł
kotlet schabowy 100g. Ziemniaki, kapusta zasmażana 15,50 zł
kotlet z kurczaka 100g. Ziemniaki, zestaw surówek 15,00 zł
Pieczeń wieprzowa z sosem 100/100 Ziemniaki, surówka z białej kapusty 16,00 zł
kotlet de volille 120g. Ziemniaki, zestaw surówek 17,00 zł

Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej „Zdrowie” 

dnia 25.02.2012r. organizuje wyjazd 
na badania mammograficzne 

do NZOZ Medical Care CRiDO Szczecin Zdroje.

Oferta Składa się z kompleksowej porady:
- badanie mammograficzne
- wynik badania oraz konsultacja lekarska
Rejestracja i szczegółowe informacje Samodzielny Publiczny Szpital Rejonowy w Nowogar-

dzie w godz.8.30-14.00 tel.91 3921356 oraz u Lidii Bogus tel.505393636. 
Dobrowolna wpłata na cele statutowe 5 zł.
PAMIĘTAJ! O ZDROWIE MUSISZ ZADBAĆ SAMA!

Zapraszam Prezes Fundacji „Zdrowie”Lidia Bogus

12 kolejka
5 lutego w hali ZSO przy ulicy Bohaterów Warszawy, 12 kolejkę rozegrają druży-
ny biorące udział w Nowogardzkiej Amatorskiej Lidze Piłkarskiej.

II liga rozpocznie meczem Czarnych Chmur, 
przeciwko Czarnym Koszulom. Najciekawiej 
zapowiada się pojedynek Nehuery, z druży-
ną Ogień W Okopie. Nehuera wciąż walczy o 
pierwsze miejsce w tabeli, dlatego na pewno za-
wodnicy tej drużyny zrobią wszystko, aby wy-
grać. Wicelider Pędzące Trampki zagra z naj-
słabszą drużyną drugiej ligi, zawodnicy Bos-
mana będą musieli się mocno napracować, aby 
nie powtórzył się wynik z pierwszego spotkania. 
Natomiast w pierwszej lidze Seniorzy postarają 
się utrzymać fotel lidera, aby udało im się osią-
gnąć ten cel, muszą ugrać choćby punkt w me-
czu przeciwko drużynie Jantar, która plasuje się 
w środku stawki. Budowlani, którzy nie mają 
zamiaru odpuszczać pościgu za Seniorami, za-
grają z najsłabszą drużyną pierwszej ligi - Zam-
kową 7. Najciekawiej zapowiada się spotkanie 
sąsiadów w tabeli Bad Boys Juniors 94 i Tubi-
si. Obie drużyny w ostatnim czasie złapały wiatr 
w żagle. Tubisie w 10 kolejce ograli Probud, a 
w 11 „pomogli” Seniorom pokonując Budow-
lanych. Natomiast drużyna Bad Boys Juniors 

94, tydzień temu rozgromiła Herosów, przery-
wając swoją serię porażek. Zawodnicy Bóg Tak 
Chciał, będą mogli sprawdzić, czy wzmocnienia 
Probudu Wyszomierz, dodały tej drużynie no-
wej jakości gry. W pierwszym meczu tych ze-
społów, BTCh nieznacznie wygrało 1:0. Poniżej 
prezentujemy zapowiedź niedzielnych spotkań. 

KR

II Liga: 
14.00 Czarne Koszule – Czarne Chmury (1:3) 
14.30 Ogień W Okopie - Nehuera (4:2) 
15.00 Bosman – Pędzące Trampki (0:8) 
15.30 Skorpiony - Błękitni (1:4) 
16.00 Kumple Z Boiska - Jastrząb (0:4)

I Liga: 
16.30 Seniorzy - Jantar (3:2) 
17.00 Pampeluna Pereiros - Herosi (4:3) 
17.30 Budowlani – Zamkowa 7 (5:0) 
18.00 Bad Boys Juniors 94 - Tubisie (2:2) 
18:30 Bóg Tak Chciał – Probud Wyszomierz 
(1:0)

(W nawiasie wynik z pierwszej rundy)

Wyjaśnienie
W artykule dotyczącym meczu sparingowego Pomorzanina,  który ukazał się 31 stycznia w DN, 

zaistniała pomyłka. W pierwszej połowie bramki Pomorzanina strzegł Krupski, a dopiero w dru-
giej połowie zastąpił go Haberski. Za błąd przepraszamy. 
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Humor wyszukany
przez Henia Szczupaka

SALON GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

VELES
- glazura
- terakota
- panele
- drzwi
- parapety
- ceramika łazienkowa
- wanny, kabiny
- meble łazienkowe
- armatura

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto)

SZAFY GARDEROBY 
ZABUDOWY WNĘK
MEBLE NA WYMIAR

tel. 501 923 309
790 268 865

Pół godziny  
w towarzystwie KarolinyK

U
PO

N
  1

0

Sprzedam dom  
jednorodzinny  

w Płotach
tel. 91 38 53 018

Przysłowia  mądrością narodów

POZIOMO I PIONOWO:
1 - …, płacisz, zdrowie tracisz 
(powiedzenie),
2 – jaki pan, taki… (polskie),
3 – na … nigdy nie jest za póź-
no (łacińskie),
4 – chleb świętej …, od ognia 
strzeże chaty (polskie),
5 – na święty … poprawiają się 
mrozy (polskie),
6 – nie poganiaj … biczem tyl-
ko owsem (polskie),

7 – każdy … ma swoją Ewę za 
którą karę odbiera (włoskie),
8 – bywa tak, że … zbiera 
miód, a drugiego żądlą pszczo-
ły (perskie),
9 – deszcze na świętego … , na 
pszeniczkę pewna zguba (pol-
skie)
10  – chcesz się pożywić z … 
szukaj długiej łyżki (polskie),
11 – pod wargami, które cału-
ją, są…, które gryzą (greckie),

12 – jakie kto … do młyna za-
wiezie, taką też mąkę do domu 
powiezie (polskie),
13 – na … nie ma lekarstwa 
(polskie),
14 – nie ma ryby bez …, ani 
człeka bez złości (polskie),
15 – jaka …, taka Laura (kawa-
lerskie),
16 – pawia zdobi ogon, czło-
wieka dobre … (mongolskie),
17 - … długu nie wybiegasz 

(polskie),
18 - … wart jest mszy (Hen-
ryk IV przechodząc na ka-
tolicyzm),
19 -  matka … nie wyda, 
kiedy nie ma za kogo (pol-
skie),
 20 – często  …  są począt-
kiem żałości (polskie).

(opracowano na podstawie 
„Przysłowia polskie i obce 
– Danuta i Włodzimierz 
Masłowscy – wyd. Świat 
Książki – imion użytych w 
zadaniu szukaj w dniach: 5 
II, 25 VII,7 XII, 24 XII).

Do diagramu należy wpisać  wyrazy brakujące w podanych przysłowiach. Wyrazy wpisujemy w 
takiej formie gramatycznej w jakiej występują w przysłowiu. Np. „na … idzie zima do morza” – do 
diagramu wpisalibyśmy GRZEGORZA (a nie GRZEGORZ !). Litery z pól ponumerowanych utworzą 
rozwiązanie – przysłowie polskie.

KUPON 08   
krzyżówka z dnia 27 I

Prawidłowe rozwiązania:
Biały orlik
Nie każdy ma nosa
Prawidłowe odpowiedzi na-

desłali:
Krzysztof Kępa, Jolanta Grusz-

czyńska, Natalia Chruściel, Tere-
sa Januszonek, Janina Rak, Hali-
na Galus, Pelagia Feliksiak, Bogu-
mił Urbaniak, Krystyna Zawidz-
ka, Mirosława Rutkowska, Teresa 
Czarnecka, Andrzej Leszczyński, 
Henryk Rosa, Halina Stefańska, 
Halina Szwal, Barbara Bartosik, 
Danuta Borowik, Beata Ławni-
czak, Urszula Skowron, Sławomir 
Skowroński, Stanisława Pokor-
ska, Regina Czarnowska, Jadwi-
ga Maknia, Bogdan Krystkiewicz

Zwycięzcy:
Janina Rak, Bogumił Urbaniak,  

Natalia Chruściel

w nowo powstającym budynku mieszkalnym
na os. Gry�tów w Nowogardzie

Kontakt:  Przedsiębiorstwo Inżynieryjno Budowlane „PRO-BUD” s.c., 
72-200 Nowogard, ul. 3 Maja 14, tel. 91 39 25 552, 783 570 056 

www.probud-nowogard.pl

SPRZEDAŻ MIESZKAŃ

R e k l a m a
e-mail: reklama@domjudy.pl

Tel.  913 922 165
 Tel. 91 577 20 07

ZmYłka 
To nie światła mijania - 
To w pijanym widzie,
Dwóch łysych w noc 
bezgwiezdną, 
Autostradą idzie.

DObRODZeJSTWa 
SUbTelNOŚCi 
Ktoś ze sklepu wciąż „pożyczał” ,
Zyskał miano - 
Mankowicza. 
To brzmi ładnej 
Brzydkie zdanko, 
Robi manko.
Posługiwał się ktoś kantem, 
Zwie się pan ten 
Defraudantem. 
Pomysłowa 
Owa mowa: 
Nie kradł! o wa! 
Defraudował. 
Ktoś w państwowych grzebał 
kiesach - 
Znowu Wersal: 
Pan Malwersant. 
Gdzieżby 
Jemu do kradzieży!
Rzec należy: 
Sprzeniewierzył.
Cwaniak z jeziora ryby kradnie - 
Zwie się kłusownikiem. 
Bo to brzmi ładnej.
Nie będzie plamki 
Na honorze 
Bo nikt go złodziejem 
Nazwać nie może. 
Delikatne określenia, 
Błogo koją nam sumienia.
Wskutek owych obyczajów,
Tak subtelnych w naszym kraju, 
Lub oddaje się nadziei 
Że ubywa nam złodziei..
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

SPRZeDam 
mieSZkaNie 
w nowogardzie

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

tel. 603 55 55 32

RegUlaRNa liNia mi kRO bU SO Wa SeROCki   Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie    6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie    8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

informacja PkS 
91 392 18 87   lub   91 469 83 15

PRZeWÓZ OSÓb • m.Fedeńczak • kom. 606 148 353
Nowogard (ul.  Rzeszowskiego) - Szczecin (ul.  Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:05; 8:20; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 11:45; 11:55; 12:40; 
14:40; 14:50; 15:00; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:10
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul.  Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:30; 9:50; 10:25:11:15(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 13:15; 13:30; 13:45(F); 
14:10; 14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:00
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:50; 17:20; 18:30; 19:00
Kursują od poniedziałku do soboty;  F - kursuje od poniedziałku do piątku;  7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli

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

PRZeWÓZ OSÓb - RO maN biŃCZYk - linia Regularna   Tel. 0607 310 591 
OD PONieDZiałkU DO PiąTkU:  
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SObOTa: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NieDZiela: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

rozkŁad jazdy bu sów

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

tel. 91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

GABINET KOSMETYCZNY 
„WICHEREK”

Rok założenia 1988
Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała zabiegi 
kosmetyczne, henna, depilacje, makijaże, 
mikrodermabrazja, peeling kawitacyjny, 
ultradźwięki, eksfoliacje, wypalanie, laser, 
lampy, materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

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

Tel. 91 392 07 14 
Czynne od 11.00 do 19.00
http://wicherek.info

ROZkłaD JaZDY bUSÓW   Firmy Usługowo – Handlowej adam Fedeńczak
Tel. 502026999, 93926925, po godz. 18:00 – 501140055

Trasa NOWOgaRD – gOleNiÓW – SZCZeCiN 
Nowogard ul. Reszowskiego:  5:05(A), 5:55(A), 6:10(A), 6:50(7), 7:00(A), 7:25(7), 7:50(A), 
8:00(A), 8:20(7), 8:35(A), 9:10(A,7), 10:05(A), 10:30(A,7), 11:31(A), 11:40(7), 12:15(A), 
12:23(7), 12:40(7), 13:00(A,7), 13:10(A,7), 13:25(A,7), 13:50(F), 14:05(A), 14:20(A,7), 15:41(A), 
16:00(7), 16:20(A,7), 16:30(1,3,5), 16:35(2,4,6,7) 16:50(A), 17:30(1,3,5,7), 17:35(2,4,6,S), 
17:50(A,7),18:20(A,7)
TRaSa SZCZeCiN – NOWOgaRD
Szczecin ul. Św. Ducha : 9:25(A), 12:20(A,7), 12:40(A), 13:35(A), 14:00(A,7,R), 14:40(1,3,5,7)  
14:45(2,4,6) 14:55(A), 15:15(2,4,6,7) 15:20(1,3,5), 16:15(A,7) 16:25(A),  18:05(A,7,R) 
19:00(1,3,5) 19:05(2,4,6)
Szczecin ul. Dworcowa : 6:20(A), 7:35(A), 8:00(F), 8:40(A,7,R), 9,00(7), 10:05(A,7),  10:50(A,7), 
11:40(A), 12:05(A), 13:00(7), 14:20(7), 17:40(A,7),  19:25(A7), 19:40(7), 20:15(A,7),
goleniów, Dworzec PkP : 7:03(A), 8:18(A), 8:43(F), 9:23(A,7), 9:43(7,R), 10:08(A),  10:48(A,7), 
11:32(A,7), 12:23(A), 12:48(A), 13:30(A,7,R), 13:22(A),  13:42(7), 14:19(A), 14:43(A,7,R), 
15:03(7), 15:24(1,3,5,7) 15:29(2,4,6)  15:38(A) 15:58(2,4,6,7) 16:04(1,3,5) 16:58(A,7) 17:08(A), 
18:23(A,7)  18:48(A,7,R) 19:43(1,3,5), 19:48(2,4,6) 20:08(A,7) 20:23(7) 20:58(A,7)
Trasa NOWOgaRD – maSZeWO – STaRgaRD SZCZeCiŃSki
Nowogard ul. Rzeszowskiego : 6:50(A), 8:30(A), 11:30(A), 13:50(A), 15:15(S)
Trasa STRagaRD SZCZeCiŃSki – NOWOgaRD
Stargard Szcz. Oś. Tysiąclecia : 6:20(A), 9:40(A), 12:45(A), 13:50(S), 15:05(A) 
a - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt; S – kursuje w dni nauki szkolnej; 7 – kursuje w niedziele 
nie będące świętami; F – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt; 1,3,5 – kursuje w poniedziałki, 
środy, piątki oprócz świąt; 2,4,6 – kursuje we wtorki, czwartki, soboty oprócz świąt; R – kurs do Reska   

Rozkład jazdy pociągów obowiązujący od 11.12.2011 r.  
Szczecin  główny - Nowogard: (wyjazd-przyjazd)  (06:27 - 07:28);   

(08:18 - 09:21);  (10:37 - 11:39);   (12:48 - 13:49); (14:47 - 15:47); (16:40 - 
20:46); (19:20 – 20:26).

Nowogard - Szczecin główny: (06:37 - 07:41);  (08:05 - 09:10);  (10:24 - 
11:32);  (12:48 - 13:49);  (14:56 - 16:03);  (16:49 - 17:53); (18:49-19:56).

Nowogard - kołobrzeg: ( 07:28 - 8:55) , (09:21 - 10:40) , (11:39 - 13:05), 
(13:49 - 15:14), (15:47 - 17:07), (20:46 - 19:08), (20:21 – 21:49).    

kołobrzeg - Nowogard:  (05:11 - 06:37), (06:46 - 08:04), (09:03 - 10:24), 
(11:28 - 12:48), (13:37 - 14:56), (15:25 - 16:49), (17:25 - 18:49).

601 987 249

BUDOWLANE
REMONTOWE

694 455 280

PRACE

WARSZTAT SAMOCHODOWY

SZYBY SAMOCHODOWE

PLANDEKINA WYMIAR NA WYMIAR

Profesjonalna naprawa od A do Z

OSOBOWE, CIĘŻAROWE I MASZYNY

Geometria kół, naprawa zawieszenia,komputerowa diagnostyka pojazdu
naprawy blacharskie i lakierniczePrzegląd i naprawa klimatyzacji,

Ul. Nadtorowa 12
tel 91 39 20 131
kom 601860716

Ul. Kilińskiego 26
tel 91 39 25 627
kom 601897368

Sprzedaż, wymiana, naprawa. Wykonujemy usługi na zlecenie ubezpieczalni

Używane i nowe części do wszystkich marek samochodów

Plandeki do samochodów ciężarowych (łódki, firanki),przykrywające
stelaże, przegrody do hal, przyczepy ciągnikowe i samochodowe

UDZIELAMY GWARANCJI
NA WYKONANE USŁUGI

 
 

KANCELARIA 
DORADZTWA PRAWNEGO

tel. 501 341 824 
e-mail: kkolibski@op.pl 

Jeśli chcesz przeprowadzić  
rozwód, podwyższyć  

lub wystąpić  
o alimenty, nabyć spadek? 

Może dręczą Cię  
inne wątpliwości prawne? 

Nie czekaj, aż będzie za późno.
 Porady prawne już od 30 zł

 
Nowogard 

ul. Wojska Polskiego 4  
(nowy budynek – I piętro) 

Proszę o wcześniejszy kontakt 
telefoniczny

PIASEK, 
ŻWIR,  

CZARNOZIEM, 
POSPóŁKA 

 ŻWIROWNIA  
DŁUGOŁĘKA

tel. 504 872 700 
Z DOWOZEM 
DO KLIENTA
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NieRUCHOmOŚCi

• Sprzedam mieszkanie, ul. Poniatowskiego, 
2 pokoje, pow. 50,49 m2, parter, po gene-
ralnym remoncie. CENTRUM OBŁSUGI NIE-
RUCHOMOSCI, Tel. 603 982 407

• Do wynajęcia dwa lokale handlowe lub biu-
rowe w centrum Nowogardu. 787 122 972 

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

• Sprzedam dom na ul Jesionowej 3. 604 
284 597; 608 586 632

• Sprzedam działkę budowlaną uzbrojoną 
przy ul. Kosynierów tel. 693 850 197

• Sprzedam działkę budowlaną nieuzbrojo-
ną przy ul. Kościuszki tel. 693 850 197

• Sprzedam spichlerz, piękny obiekt 956 
m2, tel. 693 996 009

• Działkę rolną 30 ar w Kościuszkach z wa-
runkami zabudowy- sprzedam. Wszystkie 
media, woda, prąd, gaz dojazd drogą asfal-
tową. Tel. 509 878 292

• Sprzedam mieszkanie 4-pokojowe pod-
wyższony standard, niski czynsz; Tel. 
604 441 609

• Wynajmę garaż na Zamkowej. 609 931 915

• Sprzedam garaż na ul. Zamkowej 
784 499 535

• Sprzedam garaż przy ul Zamkowej. 
693 162 756

• Sprzedam działkę budowlaną w Kościusz-
kach. Pow. 1200 m2 wszystkie media, po-
zwolenie na budowę, projekt budowlany. 
Cena 64 000 zł, 661 923 610

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe w No-
wogardzie. 603 668 681

• Do wynajęcia tanie pomieszczenia na ga-
binety np. lekarskie, biura w Nowogardzie 
(pomiędzy Kamenę a Przystanią), tel. 608 
047 127. 

• Poszukuję mieszkania do wynajęcia. 
502 617 486

• Wynajmę mieszkanie przy ul. 700 le-
cia, dwupokojowe kuchnia, łazienka. 
Cena 1000 zł + gaz i prąd. 606  435  581; 
668 414 615.

• Poszukuję mieszkania do wynajęcia. 
510 936 951

• Sprzedam działkę z warunkami zabudowy 
przy ul. Asnyka. 502 032 422

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe, III 
piętro, 67 m2, środkowe na ul. Zamkowej. 
Wysoki standard tel. 504 118 857

• Wynajmę garaż przy ul. Radosława. 
602 405 640

• Do wynajęcia mieszkanie dwupokojowe 
bezczynszowe . 91 39 23 701; 667 131 416

• Wynajmę mieszkanie trzy lub dwupo-
kojowe przy ul Wiejskiej, mile widziana 
firma. 693 850 197 

• Posiadam do wynajęcia mieszkanie cztero-
pokojowe, parter. Tel. 504 898 980

• Sprzedam mieszkanie dwupokojowe w 
Nowogardzie. 604 293 176; 91 39 21 349

• Lokal do wynajęcia 22m2, ul. 5 Marca 10. 
Tel. 509 389 657

• Sprzedam pół domu w Nowogardzie. 
513 045 346

• Sprzedam dom w okolicy Nowogardu (10 
km) po kapitalnym remoncie na działce 
zagospodarowanej i ogrodzonej (1700 
m2). Cena 400.000 tys. tel. 692383706 po 
18.

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe w No-
wogardzie. 600 626 244

• Sprzedam kawalerkę 30 m2, ul. Wyszyń-
skiego. 723 747 757

• Sprzedam mieszkanie dwupokojowe III 
piętro 55 m2. Cena 125 tys. 668 927 296

• Wydzierżawię od stycznia 2012 r. Stoisko 
handlowe w Centrum miasta. 534 707 326

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe lub 
zamienię na dwupokojowe. 695  573  835 
po 15.00. 

• Do wynajęcia mieszkanie dwupokojowe. 
91 39 25 147

• Posiadam kawalerkę do wynajęcia wolna 
od 1 II 2012 r. 667 994 240

• Sprzedam okazyjnie w dobrej cenie garaż 
na ul. Zamkowej. 605 856 584.

• Wynajmę lokal mieszkalny 62 m2. Cen-
trum Nowogardu. 607 617 849.

• Sprzedam mieszkanie na wsi 10 km od No-
wogardu 61 m2 ze strychem do adaptacji. 
505 678 461

• Do wynajęcia mieszkanie trzypokojowe i 
czteropokojowe. 508 309 980!

• Do wynajęcia mieszkanie 35 m2. 
518 483 194

• Kawalerka do wynajęcia 722 300 700.

• Wynajmę mieszkanie dwupokojowe w 
centrum Nowogardu. 785 337 330

• Sprzedam umeblowaną kawalerkę w przy-
stępnej cenie w Centrum miasta. 91 39 
21 809

• Mieszkanie w domku czterorodzinnym, 

bezczynszowe + garaż, pom. Gospodarcze 
i ogródek. Sprzedam. 507 522 139

• Sprzedam działkę budowlaną nieuzbro-
joną przy ul. Asnyka o pow. 827 m2. 
605 441 509

• Sprzedam kawalerkę z pełnym wyposaże-
niem w Centrum miasta. 604 177 265

• Sprzedam lub zamienię za dopłatą 
mieszkanie trzypokojowe + garaż ze 
strychem + trzy murowane pomieszcze-
nia w ogrodzie. Zamiana na kawalerkę 
w bloku w Centrum ( i piętro lub parter). 
Tel. 724 451 734

• Sprzedam murowany pojedynczy i po-
dwójny garaż na ul. Zamkowej. 604  977 
144

• Sprzedam atrakcyjną działkę budowlaną 
10 ar z warunkami zabudowy na Monte 
Cassino. 695 264 580; 605 856 611

• Okazja pilnie sprzedam dom 150 m2, 
działka 2700 m2 gryfice- okolice. Cena 
155 tys. 535 191 258 

• Sprzedam mieszkanie dwupokojowe 47 
m2 w centrum ul. Kowalska I piętro 128 
tys. tel. 501 307 666.

• Wynajmę mieszkanie dwupokojowe (raci-
bora) w nowym budownictwie, czynsz – 
1000 zł + prąd i gaz. 601 240 025

• Zamienię mieszkanie 67 m2. Na dwupo-
kojowe lub sprzedam. 667 926 528; 91 39 
26 528

• Sprzedam pół domu. 728 933 802

• Dwa pokojowe wynajmę za opłaty + me-
dia + kaucja 1000 – parter. 606 311 191

• Nowogard sprzedam działki budowlane. 
665 503 129

• Sprzedam działkę 0,5 ha, Błądkowo. Można 
przekształcić na budowlaną. 91 39 14 174 
wieczorem.

• Odnajmę kawalerkę przy ul. Wojska Pol-
skiego, cena 800 zł + gaz i prąd + jedno-
miesięczna kaucja. 534 002 001 

• Sprzedam wynajmę lub zamienię z do-
płatą ½ domu + działka budowlana. 
784 660 924 

• Sprzedam 4-pokojowe mieszkanie w Osi-
nie, 79m2, słoneczne, na parterze, bez-
czynszowe, z balkonem, piwnica, w kuchni 
i przedpokoju zabudowa. Mieszkanie w 
bardzo dobrym standardzie. Ogrzewanie 
gazowe, okna pcv. Cena: 224 tys. Kontakt: 
502531348

• Sprzedam kawalerkę w Nowogardzie, na 
gen. Bema, na parterze, 28m2, funkcjonal-
ny rozkład pomieszczeń, kuchnia z oknem, 
bezczynszowa, ogrzewanie gazowe, 
piwnica, okna pcv. Cena: 97 tys, Kontakt: 
512322137

• Sprzedam garaż na osiedlu Bema. 
514 094 061

• Garaż do wynajęcia na ul. Zamkowej. 
508 948 888

• Sprzedam mieszkanie z zadłużeniem w 
Nowogardzie. 508 301 853

• Sprzedam dom w Strzelewie. 91 39 18 051 
po 18.00

• Do wynajęcia kiosk nr 6 na targowisku 
miejskim. 91 39 20 714

• Sprzedam kawalerkę 695 903 267

• Do wynajęcia dwa lokale handlowe w Cen-
trum Nowogardu. 531 838 667

• Sprzedam lub wydzierżawię sklep przy 
ul. bankowa 3e. 669 910736 

• Sprzedam ½ domu z ogrodem i podwój-
nym garażem 10 km od Nowogardu. Tel. 
601 151 689

• Sprzedam działkę 3580 m2 10 km od 
Nowogardu 10 zł / m2. 601 151 689

• Poszukuję mieszkania do wynajęcia, 

trzy-cztero pokojowego na 6-8 m-cy 
mogę zapłacić za cały okres z góry. 
694 663 918

• Sprzedam ogródek działkowy przy ul. 3 
Maja. Pow. 3 ary z altanką i dostępem do 
wody (niewykończoną bez prądu) Cena 5 
tys. (do negocjacji) tel. 606 72 65 81.

mOTORYZaCJa

• Sprzedam Opony letnie 4 szt. Continental 
Conti 3, 185 65 R15, cena 400 zł, tel. 605 
522 340.

• Sprzedam Opony letnie Viknig Norway Pro 
Tech 2, 205 55 R16, 4 szt., cena 550 zł.tel. 
605 522 340.

• Sprzedam Opel Vectra C kombi, rok 
prod. 08/2006, srebrny met., przeb. 
160.000 km, po dużym serwisie w aSO 
Opel wrzesień 2011, książka serwisowa. 
Cena do uzgodnienia, tel. 605 522 340.

• Sprzedam cztery roczne opony 185 65R15, 
zimowe Goodyear Ultragrip 7t, stan ide-
alny, cena 800 zł lub z felgami do Nissana 
Almery; 15” stalowe cena felgi 450 zł. Cena 
opon z felgami 1200 zł. Tel. 605 522 340

• Sprzedam 4 opony zimowe - roczne, bar-
dzo mało używane, Goodyear Ultra Grip 
7+ 185 65 R15, cena 780 zł.tel. 605 522 340.

• Sprzedam oryginalne opony do Volvo Mie-
chelline altin, 205/55 R16, z felgami alumi-
niowymi. 602 474 266

• Sprzedam przyczepę Neptun rok 
prod. 2002 ładowność 460 kg wymiary 
100/140/30. Zarejestrowana, ubezpie-
czona, cena 1450 zł do uzgodnienia. 
692 117 524

•  Sprzedam Renault Laguna II 1,9 DCI 2001r. 
tel. 889483698

• Sprzedam Busa T4 2,4 diesel. 1992 r. 
603 839 782

• Sprzedam Opel Astra 1,7 DTI rok prod. 2000 
cena 10 600 do uzgodnienia. 501 236 221

• Sprzedam samochód marki VW Golf V, rok 
prod. 2007, poj. 1.9 TDI, srebrny metalik. 
Cena do uzgodnienia.  508 290 657

• Sprzedam samochód marki Peugeot Part-
ner rok prod. 2005, poj. 1,6 diesel, srebrny 
metalik. Stan idealny. 508 290 657

• Sprzedam daewoo Tico rok prod. 1992, 
cena 1000 zł. 791 180 655

• Sprzedam felgi stalowe do Nissana Alme-
ry N16, rok prod. 12/2001, cena 350 zł, tel. 
605 522 340. 

• Sprzedam Honda Magna 500, 1985 r. cena 
5200 zł. 693 162 198

• Sprzedam Renault Twingo rok prod. 1955 
poj. 1.2 nowe opony letnie i zimowe, prze-

gląd ważny do 22.12.2012 r. Cena 2300 do 
negocjacji. 785 927 575

• Sprzedam Opel Astra rok prod. 1995 r. cena 
2900 tel. 660 143 113

• Sprzedam Hyundai Pony 1.3 benzyna rok 
prod. 1993 cena 1000. Tel. 602 348 926

ROlNiCTWO

• Mam do sprzedania silnik zaburtowy 
Johnson-4,5 KM do remontu oraz kom-
bajn do ziemniaków ANNA. tel. 692  421 
192

• Kupię rozrzutnik oborniku jednoosiowy. 
91 39 23 492

• Sprzedam siewnik do nawozu Amazonka 
i opryskiwacz. 667 952 806

• Sprzedam trailler, bryczkę i kucyki. 
607 739 866

• Sprzedam kultywator z wałkiem szero-
kość 2,70, pług trzyskibowy i wialnię do 
zboża. 668 316 103

• Sprzedam Ursus C385 rok prod. 1983, za-
rejestrowany, ubezpieczony, cena 16 500 
do uzgodnienia. 501 236 221

• Sprzedam konia, bryczkę stylową, siodło i 
uprząż. 508 290 657

• Sprzedam 8 ha gruntów rolnych w m. Ba-
gna, Cena 16 tys/ha. Tel. 606 830 893

• Sprzedam ziemię rolną w Sikorkach o 
pow. 5,60 ha. 513 157 160

• sprzedam Łubin słodki i rozrzutnik jedno-
osiowy do obornika. 695 076 794

USłUgi

• AGENCJA REKLAMOWA VIZART - reklamy, 
banery, tablice, wydruki wielkoform., re-
klama na pojazdach - odzieży, PIECZĄTKI, 
wizytówki, plakaty, ulotki, inne. Nowo-
gard, ul. 700 lecia 15 (nad sklepem zielar-
skim). Tel. 605 522 340.

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

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

• Dywanopranie, 604 373 143.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 604 
373 143.

• Pranie tapicerki samochodowej (oso-
bowe, busy, ciężarowe, TiR-y). Tel. 604 
373 143.

• Czyszczenie pościeli wełnianych lanoli-
ną. Tel. 604 373 143.

ul. 700-lecia 6A, Nowogard
tel. 91 392 72 68, kom. 513 164 203
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% • kredyty mieszkaniowe

kredyty gotówkowe

• kredyty samochodowe

• kredyty konsolidacyjne

• pożyczki hipoteczne

• punkt tanich opłat

•

• leasing bez BIK - KRD
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Kredyty do 15 000 zł

Pożyczki "chwilówki"
bez BIK

bez BIK

Piotr Krekora

AVANTIS
c e n t r u m f i n a n s o w e

oGŁo szE NIa drob NE

ROJSZCZAK

NIERUCHOMOŚCI
ul. 3 Maja 13

tel. 91 392 22 33 kom. 5
Nowogard •

• 12 801 615

www.extradom.net.pl

Mieszkania • Domy
Działki • Lokale

    POleCamY mieSZkaNia
1. 3 pokoje 150 000 zł  EX486205858
2. 2 pokoje 115 000 zł  EX575686404
3. 2 pokoje 130 000 zł  EX481439904S
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• Usługi transportowe Transit Max + przy-
czepa. 500 297 054.

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

• Cyklinowanie. 692 478 465

• Firma UNIQA wszystkie ubezpieczenia. 
Poniatowskiego 14/2. 693 128 108

• aWaRie. Naprawy pieców Vailiant, ta-
nie części. 691 686 772

• bruk-lin – układanie kostki brukowej Ro-
bert Kaźmierowski Tel. 607 083 893, www.
bruk-linnowogard.com.pl

• Montaż ogrodzeń betonowych, farmer-
skich i innych; 695 085 470; 91 39 72 575

• Transport- przeprowadzki. Szybko i tanio. 
696 138 406

• usługi elektryczne CO, dachy, tanio 
szybko solidnie. Do 30% taniej. Tel 
506 323 560

• Usługi tokarskie. Sąpolnica 22. 
693 613 396 

• Remonty mieszkań, łazienek. 600 121 043

• Przewozy przeprowadzki Nowogard i 
okolice. 784 499 535

• Usługi ogólnobudowlane, regipsy, 
szpachlowanie, malowanie, panele. 
789 146 025

• Usługi ogólnobudowlane. 510 335 162

• AGENCJA REKLAMWA VIZART - opra-
wianie prac - w 2 minuty., bindowanie, 
wydruki A3-A4 kolor, ksero A3-A4 - kolor, 
laminowanie A3-A4. Tylko u nas najwięk-
szy wybór okładek. Nowogard, ul. 700 
lecia 15 (nad sklepem zielarskim). Tel. 605 
522 340.

• Korepetycje  j. niemiecki, przygotowanie 
do matury. 607 617 844

• Dachy remonty mieszkań. 794 115 153

• geRmaNiC - kursy wiosenne j. nie-
mieckiego, korepetycje, www.niemiec-
kinowogard.pl; tel. 607 545 991

• Remont na każdą kieszeń 609 715 839

• Remont? wykończenia wnętrz? My wie-
my jak! Kompleksowo! zadzwoń! REMO-
VER. 501 714 275 24h/dobę!

• Wykonam usługowe, glazura, podłogi, 
malowanie i inne prace budowlane. 
662 678 895

• Malowanie obrazów Bożena Kubiak, do 
obejrzenia w Cafe Piwnica. 91 39 26 124

• Stylizacja paznokci, żel, żel hybrydowy 
(nowość) cena 35 zł. 503 083 440

• Tipsy żelowe za 40 zł. 665 209 476

• Usługi informatyczne naprawa kompu-
terów, instalacja oprogramowania, od-
zyskiwanie danych, dojazd do klienta. 
508 245 385

• DUR - DaCH pokrycia i remonty da-
chów. 691 621 141

• Dachy. 785 562 104

• DUR-BUD- usługi ogólnobudowlane. 
723 295 632

• Domowe torty na zamówienie. 
513 719 102

• Profesjonalna opieka nad dziećmi 
”Maluszkowo” ogłasza nabór dzie-
ci w wieku od 6 m-cy do 3 lat. Liczba 
miejsc ograniczona. Tel. 534 015 943. 


• izolacje balkonów, tarasów, wykończe-
nia, remonty łazienek tel. 607 347 421

• korepetycje matematyka. 513 164 201 
po 16.00.

• Usługi transportowe i budowlane, 
przeprowadzki, 1 zł/km (krajowe i za-
graniczne). 785 931 513; 91 39 11 153

• angielski. korepetycje. 697 583 403

• Remonty i wykończenia. 601 567 369

• Pogotowie komputerowe. 695 575 008

• REMONTY, MONTAŻE, STOLARKA. 
781 016 125

• Wypożyczalnia – auta dostawcze, Tel. 
506 534 179

• Transport bus do 1,5 t. krajowe i za-
graniczne, transport, laweta, przepro-
wadzki, 506 534 179

• Transport bUS-maX. 604 963 120

• Usługi remontowo-budowlane. 
784 053 493

• Zawiozę trzy osoby komfortowo ber-
lin – 500 zł, Hamburg 1250 zł, Utrecht 
– 2200 zł. 793 694 613

PRaCa

• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, urlopo-
we- Niemcy, Holandia, Anglia, Irlandia, 
Dania, Belgia, Austria, Włochy, Norwegia. 
713 852 018; 601 759 797

• Podejmę pracę w charakterze sprzedaw-
cy, długoletnie doświadczenie, obsługa 
LOTTO. Tel 660 392 851

• Studio Reklamy Vizart w Nowogar-
dzie przyjmie 1 os. Na praktyki, tel. 
605 522 340

• Szukam pracy jako operator sztaplarki 
i magazynier- pomocnik. 796 101 301

• Zatrudnię w sklepie spożywczym rencist-
kę lub emerytkę. Praca dwuzmianowa. 
602 474 266

• Zatrudnię konsultantów Oriflame, bez-
płatne wpisowe, prezenty na 500 zł, 
604189118

• Podejmę pracę jako Stróż nocny lub do-
zorca. 721 922 930

• Zaopiekuję się dzieckiem. 785 630 287

• Zatrudnię samodzielnego stolarza, może 
być emeryt. 696 034 712

• Zaopiekuję się dzieckiem. 668 527 017

• Kierowca kategorii B i C poszukuje pracy. 
788 193 777

• Poszukujemy osoby z biegłą znajomością 
języka niemieckiego do pracy w biurze. 
tel. 91 39 22 920

• Pani lat 23 z wykształceniem wyższym ze 
znajomością języka angielskiego i prawo 
jazdy kat. B poszukuje prac y. 667 370 403

• Zatrudnię do pracy osobę do obsługi 
klienta. Wymagane doświadczenie w 
handlu, prawo jazdy oraz umiejętność 
montażu mebli. CV proszę składać do 

3 ii 2012 r. – sklep meblowy kwadrat 
ul. armii krajowej 49 Nowogard. Tel. 
661 960 881

iNNe

• Sprzedam drewno  bukowe i dębowe po-
cięte i porąbane- 603 353 789

• Sprzedam nowy tel. komórkowy Sony 
Erocson ELM, cena 270 zł, tel. 605 522 
340

• Sprzedam drewno opałowe. 600 335 184

• Drewno opałowe tanio sprzedam. 
660 135 921

• Sprzedam drewno opałowe i rozpał-
kowe pocięte w klocki lub w całości. 
514 740 538

• Sprzedam wózek do drewna z HDSem. 
723 885 515

• Sprzedam szczenięta razy wyżeł. 91 39 
26 478; 500 667 196

• Oddam w dobre ręce 2 suczki (szczeniaki 
odchowane) rasy mieszanej z wilczurem. 
508 290 657

• Oddam szczeniaki rasy wilczur mieszany, 
w dobre ręce, tel 607 545 533

• Sprzedam przyczepę D47 wywrotkę 
sadzarkę do ziemniaków, kombajn do 
zbioru ziemniaków oraz silnik do łodzi. 
Tel. 692 421 192.

• Sprzedam owczarki niemieckie. 91 39 
10 656

• YORKI SZCZENIAKI PO MAŁYCH RODZI-
CACH tel; 513-157-299

• Śliczne szczenięta po bardzo sympatycz-
nej suni do pilnowania obejścia oddam 
dobrym ludziom. 91 39 79 313 

• Budę dla psa/kota sprzedam. 
889 133 882

• Drzewo opałowe, kominkowe. 
506 284 017

• Owczarki niemieckie pieski i suczki po ro-
dzicach z rodowodem. Tel. 91 39 21 828

• Sprzedam Agregat prądowtówrczy die-
sel 10kW. 728 933 802

• Sprzedam atlas do ćwiczeń. 791 180 655

• Sprzedam drewno opałowe i komin-
kowe, pocięte w klocki z dowozem . 
663 349 053

• Oddam w dobre ręce piękne szczenięta. 
Troszczyno 2. 91 39 79 313 po 16.00.

• Sprzedam Keyboard. 602 524 313

• kupię złoto. 506 534 179

• Oflisy tartaczne na opał sprzedam 
w całości lub pocięte w klocki, tel. 
514 740 538

• SPRZEDAM FABRYCZNIE NOWE TELEFO-
NY KOMÓRKOWE, nokia 500, nokia 7230, 
nokia c2-01, nokia c2-02, tel.690-939-563

• Sprzedam. Keyboard Klawisze X-mile 
nowe nie używane. Mikrofon. tel. 602 
524 313.

iNFORmaTOR lOkalNY - NOWOgaRD
in for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38

  - 91 392 17 39

Telefony alarmowe 

Policja  - 997, 112 

tel. miejski   - 91 57 92 311 

Straż Pożarna   - 998

Pogotowie Ratunkowe   - 999 

Pogotowie Gazowe   - 992

Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74

Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  

 - 91 392 08 79

 - 994

Dyżur nocny
Przychodnia Przyszpitalna Samodzielnego Publiczne-
go Szpitala Rejonowego w Nowogardzie
Ul. Wojska Polskiego 7, 72-200 Nowogard
 (wejście od strony Policji)

913921800

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala   - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.   - 91 392 69 99
Medyk   - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

 - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz Pogotowie Stomatolo-
giczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos 
 - 91 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  
 - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzie ci, 
Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności 
Gospodarczej  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
  - 91 392 54 64

Wydział ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej

kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

- 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 26 249

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw.  WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   

- 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57
apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM   - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39

PCk  - 91 392 17 01

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Zawodowe 
- CE Zdroje ul.  Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.   - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium  
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych    - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   

- 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 
kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 
Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 
Taksówki   - 91 392 02 60
Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

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

DZIENNIK
NOWOGARDZKI

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

Re dak cja: marek Słomski prezes, marcin Simiński redaktor naczelny, 
Piotr Słomski, Jarosław bzowy.  Współ pra cu ją:  Hen ryk Szczu pak

 ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul.  boh. War sza wy 7a, 
el. 91 392 21 65, fax 91 392 50 87, e-mail: dziennik@domjudy.pl. 

Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

oGŁo szE NIa drob NE

ul. Rzeszowskiego 7 • Nowogard

NOWY

ADRES:

kierownika apteki 
w Nowogardzie 

pilnie zatrudnię
tel. 783 744 001

Wypożyczalnia

aUTa 
DOSTaWCZe

tel. 506 534 179

Transport 
bUS do 1,5 tony

kraj i zagranica
Transport  -

laweta, przeprowadzki

tel. 506 534 179
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MEBLEars

Kuchnie pod wymiar • Projekt, wycena, doradztwo gratis

NOWOGARD • ul. 3 Maja 16 tel. 91 39 26 917•

www.ars-meble.pl

Meble

• wypoczynkowe

systemowe

biurowe

sypialnie

•

•

•

Dog
odn

e

rab
aty

OKNO 1465 mm szer. x 1435 mm wys.

SZYBA K=1,0 • OKUCIE MACO PPUH "JOGA" sj.
ul. Górna 4,

72-200 Nowogard
tel. 91 39 25 501

OKNA-SUPERPROMOCJA !!!

TYLKO 499zł*
*cena netto

Transport na terenie miasta GRATIS • Akceptujemy karty płatnicze • SERDECZNIE ZAPRASZAMY
ul. ARMI I KRAJOWEJ 49 • • Tel./fa x 91 39 21 470NOWOGARD

Oferujemy montaż oraz transport zakupionych u nas mebli

NOWOŚCI
w OFERCIE

1497,- 1749,-

ORIUSSYSTEM ORIUS
kolor dąb latte

SALON PLAY:  Nowogard, ul. Blacharska 1B, tel. 790 044 167

(PZM-ot)

Tel. 605 302 155, 91 392 20 55

PRAWA JAZDY A1, A i B

Rozpoczęcie kursu
w każdy poniedziałek

ŁYŻWY   ŁYŻWY   ŁYŻWY  ŁYŻWY
Największy wybór w mieście

Najtaniej w mieście  •  Super ceny

SKLEP SPORTOWY
ul. 5 Marca 10 (za Netto) • NOWOGARD

tel. 609 13 13 14

OC, AC, NNW, ASSISTANCE

DOMY, DOMY W BUDOWIE

LOKALE, OC ZAWODÓW

UBEZPIECZENIA
KOMUNIKACYJNE:

MIESZKANIOWE:

FIRMY:

TURYSTYCZNE,
SPORTOWE, ROLNE

NOWA AGENCJA

UBEZPIECZENIOWA

ul. 700-LECIA 20D,

72-200 NOWOGARD

TEL. 91 3922175,

24H: 604 195 581
(obok LUKS VIDEO

i AWANGARDA)
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GAZETA LOKALNA  NOWOGARD • OSINA

Czytaj s. 3

Czytaj s. 13

Czytaj s. 13

reklama

Czytaj s. 6

NIEPUBLICZNA SZKOŁA POLICEALNA

informacja i zapisy 
ul. Zielona 11,  tel. 91 39 26 691 

rozpoczęcie semestru 4 lutego 2012 r.  

• technik ekonomista          - 2 lata
• opiekun medyczny            - 1 rok
• opiekun osoby starszej     - 2 lata

www.zielona.mojaszkola.net

czesne w wysokości 100 zł/m-c
  (bez wpisowego i opłat za wakacje)

Ogłasza nabór na kierunki: 
NIEPUBLICZNA SZKOŁA POLICEALNA

Czytaj s. 4

Czytaj s. 5

angielski

niemiecki

hiszpanski

włoski

portugalski

polski 
dla obcokrajowców

Tel. 698 181 411   •    Tel./fax 91 886 49 04
Nowogard,  ul. 3  Maja  40,  I pietro

 Przygotowanie do egzaminów
 Przygotowanie do matury 
     i certy�katów KET, PET, FCE, CAE
 Grupy max 6-osobowe

To nie stan wojenny 
to tylko zima 2012

W poniedziałek obok przystanku vis a vis PUWiS  ustawiono  koksownik, aczkolwiek siłą rzeczy budzi on pewne niemiłe skojarzenia to jednak zziębnięci 
pasażerowie i przechodnie pewnie chętnie ogrzeją się w  jego cieple tym razem już miłym. Koksowniki ustawiła gmina, jak się dowiedzieliśmy, jeszcze 
w dwóch miejscach.

Czytaj s. 4 i 11

Szykują się  
zmiany w  
becikowym? 

REM stoi 
i milczy

Wydziału  
nie będzie,  
urzędnicy  
zostaną

Szef SLD  
specjalistą  
BHP

Ograli  
Polonie  
Płoty

Wrócili bez  
zwycięstwa…

SPORT



Nr 11 (2044)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

2

www.dzienniknowogardzki.pl

Kronika policyjna 

Sprzedam dom  
jednorodzinny  

w Płotach
tel. 91 38 53 018

PŁYTY OSB 
NAJTANIEJ

602 131 760

Kancelaria  
Prawna

nawet trudne sprawy

601 949 077

30.01.2012 r. 
Godz. 09.15
Zgłoszenie o włamaniu do 

domu będącego w budowie 
w miejscowości Wojcieszyn, 
skąd dokonano kradzieży in-
stalacji elektrycznej. 

Godz. 15.50
Zgłoszenie o kolizji drogo-

wej do której doszło  w dniu 
11 stycznia br. w miejscowości 
Sieciechowo pomiędzy pojaz-
dami Audi oraz Mazda Xedos. 

31.01.2012 r.
Godz. 12.50
Powiadomienie o włamaniu 

mającym miejsce w dniu 28 
stycznia br. do pomieszczenia 
gospodarczego w miejscowo-
ści Osina, skąd dokonano kra-
dzieży dwóch rowerów. 

Godz. 16.55 
Policjanci Referatu Krymi-

nalnego podczas kontroli dro-
gowej w miejscowości Kulice, 
ujawnili nietrzeźwego moto-
rowerzystę. Jacek M. miał 2,41 
promila alkoholu w wydycha-
nym powietrzu. 

Godz. 18.50
Włamanie do samochodu 

marki Ford w miejscowości 
Osina.

01.02.2012 r. 
Godz. 11.30
Uszkodzenie żaluzji an-

tywłamaniowej zewnętrznej 
ochraniającej okno sklepowe 
na ul. Gen. Bema.

Godz. 15.30 
Powiadomienie o kradzieży 

z terenu posesji w miejscowo-
ści Olchowo różnego rodzaju 
elementów metalowych. 

Godz. 19.55
Powiadomienie o włamaniu 

mającym miejsce w dniu 23 
stycznia br. do domu w miej-
scowości Żabówko skąd doko-
nano kradzieży paneli podło-
gowych, instalacji grzewczej i 
hydraulicznej, kosiarki spali-
nowej marki Husqvarna. 

02.02.2012 r.
Godz. 11.30
Policjant RD KPP Gole-

niów na drodze w miejscowo-
ści Karsk, ujawnił nietrzeźwe-
go rowerzystę. Jan R. miał 1,41 
promila alkoholu w wydycha-
nym powietrzu. 

Godz. 11.30 
Kradzież sklepowa w sklepie 

przy ul. Kościelnej. 

03.02.2012 r. 
Godz. 13.35
Kolizja drogowa na dro-

dze w miejscowości Ostrzy-
ca, gdzie doszło do zdarzenia z 
udziałem pojazdów marki Fiat 
Dooblo oraz Opel Astra. 

Godz. 14.30 
Pracownik sklepu Lidl po-

wiadomił o ujęciu sprawcy 
kradzieży sklepowej. Patrol na 
miejscu wylegitymował Cze-
sława F. 

Godz. 19.40
Powiadomienie o palącym 

się budynku gospodarczym 
w miejscowości Ostrzyca. Na 
miejscu ustalono, iż doszło do 
zapalenia w wyniku rozszczel-
nienia komina.

St. insp. Klaudia Gieryń 

Nasza Sonda 
W ostatnim artykule DN pt. „Marzną na działkach i w piwnicach” poruszyliśmy 
problem ludzi bezdomnych. Temat okazał się bardzo interesujący wśród czytel-
ników, dlatego postanowiliśmy go ponowić i tym razem spytać czytelników, co 
sądzą na temat ewentualnego wybudowania schroniska dla bezdomnych w na-
szym mieście?

Halina Wawrzyńska - Zdecydowanie jestem na  tak! Uwa-
żam, że takie schronisko powinno powstać w naszym mieście. 
Dlatego, że Ci ludzie zwyczajnie nie mają się gdzie podziać i ko-
czują na klatkach schodowych, działkach i innych pomieszcze-
niach. Kończąc chcę powiedzieć, że jest żal mi tych ludzi, bo są 
pozbawieni jakiejkolwiek opieki. 

Wanda Pertkiewicz - Dlaczego powinno powstać? - bo, jest 
ciężko tym ludziom. Zła pogoda, bieda i brak należytej opieki 
robią swoje dla tych osób i ich zdrowia. Jestem wyczulona na 
krzywdę ludzką, dlatego uważam, że tacy ludzie nie powinni po-
zostać bez opieki. Sama osobiście nie znam tych ludzi, ale po-
mogłabym im gdyby zaistniała taka konieczność. Co do miejsca 
takiego budynku to odpowiednim byłby teren przy dawnej mie-
szalni pasz.

Andrzej Chałupniczak - Na pewno powinno powstać takie 
schronisko, gdyż Ci ludzie nie powinni się wałęsać po ulicach i 
spać po klatkach schodowych, a opieka powinna się zająć taki-
mi ludźmi, by w takim okresie byli jak najmniej na ulicy. Znam 
takie osoby, ale wiem, że teraz na zimę te osoby zostały wywie-
zione.  

Joanna Laskowska-Lisiecka - Uważam, że takie schronisko 
powinno powstać dla bezdomnych ludzi, bo jest ich niestety co-
raz więcej. Dodatkowo zła pogoda, może spowodować, że ci lu-
dzie mogą zamarznąć. Przy tym duże bezrobocie w Nowogar-
dzie generuje ten problem. Wydaje mi się, że Pan Burmistrz po-
winien coś z tą kwestią zrobić i np. o wiele bardziej rozsądniej 
wydawać pieniążki z budżetu wspólnie z radnymi, które mogły-
by być zagospodarowane na właśnie tego typu cel jak np. wyda-
wanie posiłków itp.

Agnieszka Znyk - Myślę, że tego typu schronisko jest nam po-
trzebne. Bo zima jest bardzo sroga, a ci ludzie nie mają gdzie się 
schronić, a powinni. Spanie na przystankach i w innych miej-
scach przez tych ludzi stwarza dość kłopotliwe często sytuacje dla 
przychodniów, którzy idą np. z dziećmi, które pytają, „czego ten 
pan tak śpi? Kto to jest i dlaczego on w ogóle tu jest”. Dlatego 
uważam, że właśnie takie schronisko powinno powstać. Utwo-
rzenie takiej placówki stworzyłoby jakieś bezpieczeństwo dla 
tych ludzi, bo każde życie jest cenne. 

Wysłuchał: Jarek Bzowy 

Uwaga Wędkarze
Zarząd Koła PZW „Tęczak” informuje członków Koła, 

że dnia 19.02.2012 r. o godz. 10.00 odbędzie się zebranie 
sprawozdawcze zarządu Koła za rok 2011. Miejsce spo-
tkania – Regionalne Centrum Przedsiębiorczości przy 
ul. Wojska Polskiego 3.

Serdecznie zapraszamy
Zarząd Koła „Tęczak”

Uwaga Wędkarze
Zarząd Koła PZW „Tęczak” informuje członków Koła, 

że dnia 12.02.2012 o godz. 10.00, że organizuje zawo-
dy wędkarskie podlodowe na jeziorze w Nowogardzie. 
Miejsce zawodów Harcówka. Zbiórka o godz. 9.30 na 
harcówce. Startowe wynosi 10 zł, zapisy w sklepie węd-
karskim „Tęczak” ul Waryńskiego 12.

Zapisy do dnia 11.02.2012 r.
Zapraszamy

Zarząd Koła „Tęczak”
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Od dnia 1 stycznia 2012 roku 
becikowe ma być przyznawane 
pod warunkiem przedstawie-
nia zaświadczenia, że kobieta 
w czasie trwania ciąży przeby-
wała pod opieką lekarza. Jed-
nakże pierwsze badanie lekar-
skie kobieta musi przeprowa-
dzić przed 10 tygodniem cią-
ży, a kolejne badania muszą 
być zrobione w każdym kolej-
nym trymestrze. Zmiany w za-
sadach przyznawania prawa 

do becikowego wejdą w życie. 
Od początku 2012 roku matka 
dziecka musi przedstawić za-
świadczenie wydane zgodnie 
ze wzorem określonym przez 
Ministra Zdrowia w sprawie 
formy opieki medycznej nad 
kobietą w ciąży, uprawniającej 
do becikowego z tytułu uro-
dzenia dziecka. Zaświadcze-
nie musi potwierdzać fakt od-
bycia, co najmniej trzech wizyt 
u ginekologa, po jednej w każ-

dym trymestrze ciąży. Opie-
ka, jakiej musi podlegać ko-
bieta w ciąży, aby mogła sta-
rać się o becikowe może przy-
jąć formę podstawowej opieki 
zdrowotnej, ambulatoryjnych 
świadczeń specjalistycznych 
lub leczenia szpitalnego. Oso-
by ubiegające się o zapomo-
gę mają 12 miesięcy na złoże-
nie wniosku w tej sprawie. Je-
śli kobieta urodzi dziecko w 
2011 roku, ale z wnioskiem 
zgłosi się już w 2012 roku, to 
będzie musiała spełniać nowe 
kryteria. Co się stanie w przy-
padku, kiedy nie zostanie speł-
niony warunek przeprowadze-
nia przed 10 tygodniem ciąży 
badania lekarskiego? W takiej 
sytuacji rodzice nie będą mo-
gli przedstawić wymagane-
go zaświadczenia lekarskiego 
i nie otrzymają becikowego. 
Zapomoga z tytułu urodzenia 
dziecka przysługuje, jeżeli ko-
bieta pozostawała pod opieką 
medyczną nie później niż od 
10 tygodnia ciąży. Nie stosuje 
się tego warunku do osób bę-
dących prawnymi lub faktycz-
nymi opiekunami dziecka. Do 
wniosku o becikowe oprócz 

zaświadczenia lekarskiego na-
leży ponadto dołączyć doku-
ment stwierdzający tożsamość 
osoby ubiegającej się o przy-
znanie becikowego, skrócony 
odpis aktu urodzenia dziecka 
lub inny dokument urzędowy 
potwierdzający datę urodzenia 
dziecka oraz pisemne oświad-
czenie, że na dziecko nie zosta-
ło już pobrane becikowe. 

Tyle informacji ogólnych, 
które prezentuje od kilku dni 
ogólnopolska prasa. Na temat 
tego, czy nowogardzki OPS jest 
gotowy do obsługi becikowego 
na nowych zasadach, zapytali-
śmy Danutę Sankowską - pod-
inspektor Działu Świadczeń 
Rodzinnych. 

 Wiemy o tym, że rząd szy-
kuje zmiany przepisów w spra-
wie becikowego. Mają one wejść 
w życie od kwietnia. Nie mamy 
jednak co do tego 100% pewno-
ści. Wiadomo jednak, co zosta-
nie zmienione. Z projektu wy-
nika, że do zasiłku becikowego 
brane pod uwagę będzie kry-
terium dochodu w rodzinie, w 
którym jest mowa, że za dany 
rok kalendarzowy dochód na 
całą rodzinę nie może przekro-

czyć 85 tys. złotych, 528 złotych.  
Kolejną proponowaną zmianą 
jest to, by dla rodzin, które mają 
zasiłek rodzinny w kwocie 504 
złotych, zamienić  na kwotę jed-
norazowego dodatku, który bę-
dzie wynosił 2.000 tys. złotych – 
tłumaczy  urzędniczka. 

Od początku roku becikowe 
zostało wypłacone dla 11 osób. 

Jarek Bzowy 

Co to jest becikowe 
Zasiłek „becikowy” jest 

określeniem potocznym. Za-
pomoga z tytułu urodzenia 
dziecka jest świadczeniem 
jednorazowym, co oznacza, 
że tylko raz można je odebrać. 
Kwota tego zasiłku wyno-
si 1000 zł i jest wypłacana po 
narodzinach dziecka. Prawo 
do zasiłku becikowego przy-
sługuje matce lub ojcu albo 
opiekunowi prawnemu dziec-
ka. Również opiekun faktycz-
ny dziecka może go otrzymać 
w przypadku, gdy dodatek nie 
został przyznany ani rodzi-
com, ani opiekunowi praw-
nemu dziecka. W takiej sy-
tuacji becikowe przysługuje 
do ukończenia przez dziecko 
pierwszego roku życia. 

EntEr  II 
laptop

 sErwIs - komIs
naprawiamy, 
sprzedajemy,

kupujemy laptopy
na ul. Wyszyńskiego 7/3

budynek Straży Pożarnej

tEl. 795 648 748

OPAŁ
węgiel, koks, miał, 

drewno – kominkowe,
 podpałka, brykiet – węglowy, 

torfowy, drzewny
(towar luzem i workowany)

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

sprzedaż ratalna

PPUH „EDBA” 
Nowogard • ul. Nadtorowa 12

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

rodziny otrzymają wsparcie

Przesłuchanie kandydatów  
na asystentów społecznych

15 osób stawiło się  wczo-
raj  do następnego  etapu kwa-
lifikacyjnego  zorganizowa-
nego przez Wydział Opieki 
Społecznej UM celem naboru 
osób do pracy w roli asysten-
tów społecznych .  Trzy osoby 
z tej grupy zostały odrzucone 
z powodu niespełniania kryte-
riów formalnych dotyczących 
wykształcenia. Pozostała dwu-
nastka ma szanse znaleźć płat-
ne zajęcie w ramach progra-
mu realizowanego przez no-
wogardzka opiekę społeczną  
i finansowanego w funduszy 
unijnych. Poza  działaniami 
wynikającymi z programu eu-
ropejskiego ,  opieka nad  ro-
dzinami dysfunkcyjnymi czy 
wymagającymi wsparcia jest  
wymogiem ustawowym.  Ro-
dziny przeżywające trudności 

w wypełnianiu funkcji   opie-
kuńczo-wychowawczej, będą 
mogły otrzymać wsparcie od 
gminy w postaci asystenta ro-
dziny. Możliwość taka wyni-
ka z ustawy o wspieraniu ro-
dziny i systemie pieczy za-
stępczej  Ustawa o wspiera-
niu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej nałożyła  na gminy 
obowiązek udzielania pomo-
cy rodzinom dysfunkcyjnym z 
dziećmi. Pomoc  owa realizo-
wana będzie poprzez działa-
nia asystenta rodzinnego, któ-
ry wesprze rodziny w przezwy-
ciężaniu trudności związanych 
z opieką i wychowaniem mało-
letnich dzieci. Praca z rodziną 
jest organizowana przez gmi-
nę lub podmiot, któremu gmi-
na zleciała realizację tego za-
dania. Zlecanie zadań ma się 

odbywać w trybie art. 25 – 35 
ustawy z dnia 12 marca 2004 
roku o pomocy społecznej 
(tekst jednolity Dz.U. z 2009 r, 
Nr 175, Poz. 1362 z późn. zm.). 
W naszym wypadku podmio-
tem tym jest Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej.  

Jak nas poinformowała kie-
rownik nowogardzkiego OPS  
p.  Teresa Skibska  przeprowa-
dzony  wczoraj nabór umożliwi  
rozpoczęcie realizacji progra-
mu wsparcia do którego zakwa-
lifikowana na dzisiaj 12 rodzin 
i około 26 osób. O szczegó-
łach programu i perspektywach 
związanych z  realizacją ustawy 
dla jakości pomocy społecznej  
w rozmowie  z p.  kierownik  
zaznajomi Czytelników w naj-
bliższych  wydaniach DN.

sm

Wczoraj w OPS Nowogard odbywały rozmowy  kwalifikacyjne z kandyda-
tami na asystentów rodzinnych

Od  2012 roku mają zacząć obowiązywać nowe zasady  ubiegania się o becikowe. Jednym z proponowanych kryteriów do  otrzymania 
świadczenia będzie pozostawanie przez matkę dziecka pod opieką lekarza, nie później niż od 10 tygodnia ciąży. 

Szykują się zmiany w becikowym? 
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Zima nas dopadła Nie wszystko złoto co błyszczy

REM stoi i milczy
Zakład produkcji biopaliw,  czyli nowogardzki REM  wybudowany przez znane-
go polskiego milionera Józefa Wojciechowskiego  (właściciela Polonii Warsza-
wa), to następna po fabryce produkcji płyt dla budownictwa i meblarstwa inwe-
stycja wykonana w ostatnich latach w Nowogardzie, która aczkolwiek zakończo-
na, to jednak na dzień dzisiejszy nie produkuje.

Ścieżka rowerowa też trakt.
Wydawać by się mogło,  że zimą szczególnie śnieżną  i mroźną, ro-

wery odstawiamy  do wiosny. Ale jednak,  jak wskazują ślady  widocz-
ne na ścieżce do Olchowa , mimo  zalegającego śniegu niektórzy  jeż-
dżą rowerem także o tej porze roku.  Dlatego przydałoby się, aby ad-
ministrator ścieżki czyli Gmina, włączył i ten trakt do planu  dróg ob-
jętych zimowym odśnieżaniem.

Chodnikami da się przejść, ale…
Chodnikami w mieście po opadach śniegu, które zaczęły się w pią-

tek wieczorem, da się przejść- twierdzą nasi Czytelnicy – ale, mogłoby 
być lepiej. Mimo, że śniegu aż tak  wiele nie napadało,  to jednak zale-
ga on na większości chodników. Tylko na  niektórych odcinkach został 
usunięty i można chodzić bez narażenia na tzw.  śliskość pośniegową. 
Niektórzy Czytelnicy uważają też, że zamiast posypywać chodniki solą, 
która niszczy obuwie,  lepiej stosować  piasek, który według nich jest 
skuteczniejszy.

Poradzili sobie mimo  -27 C
Autobusy dowożące dzieci do szkoły w gminie Nowogard  wyjechały 

w poniedziałek na trasę mimo mrozu w nocy w granicach -27 C.  Acz-
kolwiek około 30 %  autobusów przewoźnika nie udało się rano uru-
chomić, to jednak poradzono sobie z tą sytuacją na tyle, że wszystkie 
kursy  się odbyły. Na  niektórych  jednak  trasach odnotowano opóź-
nienia w stosunku do rozkładu jazdy. Według zapewnień dyspozytora 
PKS  w Gryficach, we wtorek ta niedogodność  się nie powtórzy. Oby 
się tak stało, ponieważ nawet kilka minut oczekiwania na przystankach  
przy porannym mrozie -  do przyjemności nie należy. Mimo to, należą 
się  słowa uznania  przewoźnikowi szkolnemu, ponieważ u nas nie było 
takiej konieczności, tak jak np. w gminie Golczewo, odwołania na trzy 
dni  zajęć szkolnych z powodu braku możliwości dowozu. 

 Ze względu na nadzieje jakie 
pokładał w tych przedsięwzię-
ciach nowogardzki rynek pra-
cy, zainteresowaliśmy się plana-
mi na przyszłość  obu firm. Kilka 
dni temu opublikowaliśmy zamia-
ry  producenta płyt, który ujawnił 
nam plany wznowienia produk-
cji za około dwa miesiące. Nieste-
ty, mimo wielokrotnych przypo-
mnień nie udało się nam uzyskać 
odpowiedzi na nasze pytania od 
kierownictwa REM.  Obecny na 
miejscu w Nowogardzie aktual-
ny  kierownik zarządzający obiek-
tem poinformował nas, że zgod-
nie z wewnętrznymi regulacjami 
w firmie odpowiedzi na pytania 
może udzielać tylko zarząd, który 
funkcjonuje w Warszawie. Zgod-
nie z zapewnieniami kierownika, 
nasze pytania zostały do Zarzą-
dy przesłane, niestety nie potra-
fili  określić, kiedy i czy w ogóle,  
zarząd na nie odpowie.  Ponieważ 
ta  sytuacja  trwa już kilka tygo-
dni, zamieszczamy poniżej pyta-
nia wysłane do Zarządu REM za 
pośrednictwem nowogardzkiego 
kierownictwa firmy.    

1. Od dłuższego czasu nie widać 
działań gospodarczych na tere-
nie fabryki przy ul. 3 Maja. Proszę 
powiedzieć, czy obecnie w REM 
trwa jakakolwiek produkcja? 

Pytanie dodatkowe: Co z in-
stalacją tłoczenia oleju i czy wy-
korzystywane są w jakiś sposób 
zbiorniki magazynowe? 

2. Ile osób obecnie jest zatrud-
nionych w firmie? Co się stało z 
poprzednią załogą - są na urlo-
pach czy też ostatecznie rozwiąza-
no z nimi umowy o pracę? 

3. Jakie są perspektywy spół-
ki na najbliższą przyszłość? Czy 
prawdą jest, że obecny właściciel 
ma zamiar sprzedać fabrykę? Czy 
doszły do skutku umowy na do-
starczanie oleju konsumpcyjne-
go jaki miał być wytwarzany w fa-
bryce (informował o tym redakcję 
DN w zeszłym roku ówczesny dy-
rektor - Antoni Bielida, tuż przed 
swoim odejściem).

REM to co prawda firma pry-
watna i nie podlega  ustawowym 
zasadom dostępu do informa-
cji publicznej, jakie obowiązują,  
zwłaszcza w przypadku instytu-

cji  np. samorządów czy firm im 
podległych. Ale poza ustawowymi 
obowiązkami, istnieje także oczy-
wisty  imperatyw wynikający z za-
sad społecznego współżycia i soli-
darnej odpowiedzialności za rze-
czywistość. To na te m.in. zasady 
powoływano się, gdy kilka mie-
sięcy temu decydowano o prze-
znaczeniu kilkuset tysięcy zło-
tych na remont miejskiej drogi  
prowadzącej do REM.  Burmistrz 
i przewodniczący Rady mówi-
li  też wtedy o korzyściach gospo-
darczych, jakie Gmina odniesie z 
usprawnienia dojazdu do tak du-
żej i obiecującej firmy.  Chociaż-
by, ze względu na zainwestowane 
w trudnych czasach przez Gminę 
pieniądze, zarząd REM powinien 
traktować nowogardzką społecz-
ność z większą powagą i chociaż-
by krótko odpowiedzieć na cyto-
wane  wyżej pytania.  Swoją dro-
gą wygląda na to, że rację mieli Ci, 
którzy uważali, że można było te 
gminne pieniądze znacznie lepiej 
zainwestować.   

sm
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Serdeczne 
podziękowania
dla Marcina 
Święcickiego

za rzetelne 
załatwienie 

sprawy
wdzięczna 

Agnieszka Durska

PodziękoWaNia

Bobry migrują coraz dalej
Bobry wzdłuż Sąpolny i jej 

dopływów to od kilkunastu 
lat zjawisko w naszej okolicy 
powszechne. Żeremie bobro-
we, jak i same zwierzęta spo-
tkać można  w dorzeczu rzeki 
Sąpolny  już od wielu lat, nie 

Z dniem 1 maja w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie zacznie funkcjonować Wydział Spraw Społecznych i Obywatelskich. Nowa ko-
mórka w strukturze organizacyjnej urzędu w całości przejmie dotychczasowe zadania Wydziału Spraw Obywatelskich, który zostanie 
zlikwidowany. Powstały w jego miejsce Wydział przejmie także część zdań,  które dotychczas znajdowały się w kompetencji Wydziału 
Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu oraz Ośrodka Opieki Społecznej. 

zmiany organizacyjne w ratuszu

Wydziału nie będzie, urzędnicy zostaną
Zmiany zostały wprowadzo-

ne rozporządzeniem Burmi-
strza  z dnia 1 lutego. Stworze-
nie nowego wydziału, zdaniem 
Roberta Czapli, było koniecz-
ne ze względu na obowiąz-
ki gminy związane z ustawą z 
kwietnia 2011 dotyczącą opie-
ki nad dziećmi do lat 3.  Na 
gminy nałożyła ona obowią-
zek prowadzenia tzw. rejestrów 
żłobków i klubów dziecięcych 
otwieranych przez podmioty 
zewnętrzne, a także stwarza-
nie warunków do ich powsta-
wania. 

Wydział ten w całości przej-
mie dotychczasowe zadania 
Wydziału Spraw Obywatel-
skich, część zadań Wydzia-
łu Edukacji, Zdrowia, Kultu-
ry i Sportu w zakresie prowa-
dzenia spraw żłobków, klubów 
dziecięcych oraz opiekunów 
dziennych, a ponadto zadania 
Ośrodka Pomocy Społecznej w 
zakresie sprawozdawczości do-
tyczącej spraw związanych z 
opieką nad dziećmi do lat 3. 
Nastąpi zatem skoncentrowa-
nie zadań gminy związanych z 
opieką nad dziećmi do lat 3 w  

jednym wydziale, co niewątpli-
wie będzie  ułatwieniem dla po-
tencjalnych zainteresowanych 
utworzeniem  tego typu form 
opieki nad dziećmi – wyjaśnia 
burmistrz Nowogardu. 

R. Czapla zapewnił jedno-
cześnie w rozmowie telefo-

nicznej z redakcją DN, że za-
rządzona przez niego reorga-
nizacja  wydziałów nie pocią-
gnie za sobą zmiany ilości eta-
tów w UM Nowogard. Ma też 
nie mieć żadnych konsekwen-
cji finansowych, które mieliby 
ponieść podatnicy. 

Nie wiadomo jednak, czy tak 
samo będzie przy okazji kolej-
nej, szykowanej przez burmi-
strza zmiany w strukturze or-
ganizacyjnej UM. Z naszych 
informacji wynika, że R. Cza-
pla planuje połączenie w jed-
ną komórkę Wydziału Archi-
tektury, Budownictwa i Plano-
wania Przestrzennego (ABPP)   
oraz Wydziału Gospodarki Nie-
ruchomościami, Geodezji i Rol-
nictwa (GNGR). Wiadomo też, 
że w urzędzie trwają „analizy” 
dotyczące dalszego funkcjono-
wania w obecnym stanie Zarzą-
du Budynków Komunalnych, 
który od jesieni ubiegłego roku 
jest bez kierownika, po odej-
ściu na emeryturę Wiesława Ka-
liszewskiego.  Szefa nie ma tak-
że Wydział GNGR, po tym jak z 
pracy odszedł Zdzisław Bogdań-
ski.  Kiedy w połowie stycznia 
DN dopytywał o daty ogłoszenia 
konkursów na kierowników tych 
jednostek,  w odpowiedzi sekre-
tarz gminy Agnieszka Biegań-
ska – Sawicka odpowiedziała, 
że „Burmistrz rozważa możliwo-
ści zmian struktury organizacyj-
nej jednostek. Decyzje w tej spra-
wie będą podejmowane po ewen-
tualnym wprowadzeniu zmian”. 

Te, jak poinformował nas wczo-
raj sam  burmistrz, na razie są w 
fazie planowania. R. Czapla nie 
chciał jednak zdradzić redakcji 
żadnych szczegółów. 

Do końca kwietnia wydziały 
te pozostaną bez zmian. Nie będę 
rozmawiał o decyzjach, przed ich 
podjęciem – ucinał nasze prośby 
o uchylenie rąbka tajemnicy. 

Jedno jest pewne. Zgodnie z 
ustawą o samorządzie gminnym 
kwestie zmiany regulaminu or-
ganizacyjnego pracy UM leżą w 
kompetencji burmistrza. Tym 
samym, nie musi on konsulto-
wać ich z Radą Miejską. 

marcin simiński

PS. Z ostatniej chwili. Od 
dnia 1 lutego, zgodnie z za-
rządzeniem burmistrza,  nad-
zór nad działalnością Ośrod-
ka Pomocy Społecznej w No-
wogardzie jest w gestii za-
stępcy burmistrza Damiana 
Simińskiego. Wcześniej wi-
ceburmistrz, miał pod swoją 
„opieką”  tylko Wydział Roz-
woju Lokalnego i Funduszy 
(WRliF), Wydział Architektu-
ry, Budownictwa i Planowa-
nia Przestrzennego oraz ZBK. 

jest to dzisiaj na tych terenach 
już żadna osobliwość - mówi 
DN  p Marek Heiser znany 
działacz przyrodniczy, pra-
cownik Nadleśnictwa Nowo-
gard. Ale jak pokazuje zdjęcie 
poniżej,  te sympatyczne i za-
razem dość dokuczliwe gryzo-
nie pojawiły się również   po 
drugiej stronie miasta. Zdjęcie 
ilustrujące  charakterystycz-
ne ślady ich bytności, zostało 
zrobione w lasku za  stadio-
nem w kierunku Karska. Naj-
wyraźniej  bobry tutaj żerują-
ce muszą gnieździć się wzdłuż  
najbliższego w tym miejscu  
cieku wodnego, czyli Dobrzy-
cy. Przypomnijmy, że przez  
Nowogard przebiega grani-
ca (mniej więcej wzdłuż byłej 
„6”) dwóch  zlewni . Od szóst-

ki w stronę jeziora to zlewnia 
rzek wpadających do Zale-
wu Szczecińskiego (Dobrzy-
ca, Wołczenica),  a w przeciw-
ną stronę to zlewnia Sąpol-
ny, Regi  i dalej Bałtyku, czyli 
zlewnia obejmująca tzw.  rzeki  
Przymorza. W efekcie mamy 
do czynienia z ciekawym 
układem w naszym mieście - 
dwa połączone niegdyś zbior-
niki wodne leżące bardzo bli-
sko siebie, czyli jezioro no-
wogardzkie i jeziorko wokół 
ZK, należą do innych zlewni 
- jezioro do zalewu, a jeziorko 
poprzez Sąpolnę,  do Bałtyku.     

sm

Zdjęcie wykonane w okolicy sta-
dionu miejskiego
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Serdecznie 
dziękujemy

za wsparcie w 
trudnych chwilach 

oraz za uczestnictwo 
w ostatniej drodze

śp. Stanisława 
Przybyłek

składa  
żona z dziećmi

Czas jest najlepszym 
lekarstwem na smutek,  

a wspomnień nikt  
nam nie odbierze,  

zawsze będą z nami 

Oli Węcławek
oraz rodzinie

wyraz głębokiego 
współczucia

i słowa otuchy 
z powodu  

śmierci Taty
składają

właściciele
i pracownicy

Neptuna

Jeden etat to za mało, drugi mieć by się przydało 

Szef SLD specjalistą BHP
Jerzy Jabłoński, były starosta goleniowski i wiceburmistrz Nowogardu, a obecnie szef powiatowych struk-
tur SLD oraz dyrektor Regionalnego  Centrum Edukacji i Przedsiębiorczości „Profit” ( RCP), już wkrótce zo-
stanie także pracownikiem Celowego Związku Gmin R-XXI – którego przewodniczącym jest jego partyjny kolega Antoni Bie-
lida. To kolejna już postać z naszego politycznego światka, która rozpocznie pracę w tej organizacji. 

Przypomnijmy tylko, że w 
R-XXI pracuje już dwóch rad-
nych tj. Rafał Paśko z PSL i Ceza-
ry Marcinkowski z PO. Wiado-
mo, że o pracę w Związku ubiega 
się także kolejny z nich, a mia-
nowicie Paweł Kolanek (PSL). Z 
naszych informacji wynika,  że 
jego CV leży od pewnego czasu 
na biurku A. Bielidy. 

Wszystko wskazuje na to, że 
już wkrótce do zespołu, któ-
rym kieruje przewodniczący 
Bielida dołączy także Jerzy Ja-
błoński – szef SLD w powie-
cie oraz dyrektor  „inkubato-
ra” przy ul. Wojska Polskiego 
w Nowogardzie, obecnie uży-
czonego przez gminę za sym-
boliczną złotówkę  na rzecz 
szczecińskiej fundacji „Talent 

– Promocja - Postęp”. Czym 
będzie się zajmował? Zgodnie 
z ogłoszeniem informującym 
o wyborze kandydata opubli-
kowanym przez R-XXI – Ja-
błoński zostanie zatrudniony 
w charakterze inspektora ds. 
BHP. Pytany przez DN, skąd 
zainteresowanie zagadnienia-
mi związanymi z bezpieczeń-
stwem i higieną pracy, J. Ja-
błoński zdradził nam, że  koń-
czył w tym kierunku studia po-
dyplomowe w 2008 roku. Było 
to, jak stwierdził niezbędne z 
uwagi na prowadzenie organi-
zowanych przez RCP szkoleń 
z tego zakresu wiedzy.  Tym 
samy,  jego doświadczenie w 
tym fragmencie pozwoliło mu 
pokonać drugą osobę, która 

ubiegała się o to stanowisko. 
Okazuje się jednak, że były 

starosta goleniowski ,  w R-XXI 
będzie pracował raczej doryw-
czo. Ma bowiem podpisać ze 
Związkiem umowę na ¼ etatu. 
Z pracy w RCP nie ma zamiaru 
rezygnować.

Większość czasu będę spędzał 
w RCP. Złożyłem swoją ofertę, 
w związku z ogłoszeniem, które 
się pojawiło. Co prawda umo-
wy jeszcze nie podpisałem, ale 
wie Pan, że cały etat to jest 8 
godzin,  a ¼ etatu to 4 godzi-
ny. Ogłoszenia Pan nie czytał? - 
tłumaczył nam  szef SLD w po-
wiecie. 

Ogłoszenie oczywiście czy-
taliśmy. Nie trzeba jednak znać 
jego treści, żeby sobie policzyć, 

że 1/4 etatu to 2 godziny pracy 
dziennie, a nie, jak twierdzi Ja-
błoński 4. 

Nie dziwi nas fakt słabej 
orientacji dyrektora w spra-
wach pracy, skoro  nie potra-
fił odpowiedzieć także na  py-
tanie redakcji, dotyczące ilo-
ści lokali do wynajęcia jakimi 
dysponuje RCP – będący pod 
jego „okiem”.   Nie wiemy tyl-
ko, jak to się będzie miało do - 
Bezpieczeństwa i Higieny Pra-
cy w R-XXI? Partyjnemu kole-
dze  z pewnością wszystko bę-
dzie przebaczone...Swoją dro-
gą taki pracownik  to prawdzi-
wy skarb. Będzie pracował dwa 
razy tyle, ile od niego wymaga-
ją – 200% normy.

Marcin Simiński

Z RCP do R-XXI droga daleka - czy 
dyrektor Jabłoński (na zdjeciu) bę-
dzie pokonywał ją piechotą?

Talent – promocja – postęp  
– czyli praca na 3/4

komentarze - opinie

- Młodzi ludzie - nie war-
to spędzać całych lat poświę-
cając się edukacji. Rodzice – 
nie warto inwestować w naukę 
swoich dzieci. Czasem war-
to zapisać się do odpowied-
niej partii politycznej – fakt 
zatrudnienia Jerzego Jabłoń-
skiego w R-XXI dla „Dzien-
nika” komentuje radny Mar-
cin Nieradka.

Taki akces w naszej gminie 
daje duże gwarancje na otrzy-
manie zatrudnienia. Z nasi-
lającymi się zjawiskami tego 
typu spotkać się można szcze-
gólnie w ostatnich kilku mie-
siącach, choć zawsze można 
było je odnotować.   

Tak się jakoś składa, że pra-
cę w Celowym Związku Gmin 

R-XXI znalazło już dwóch rad-
nych, a podanie trzeciego ocze-
kuje na rozpatrzenie. Do rzad-
kości nie należą członkowie 
rodzin radnych zatrudnianych 
w Ratuszu.  Z jednych działa-
czy Sojuszu Lewicy Demokra-
tycznej robi się specjalistów ds. 
promocji gminy, a drugich ko-
ordynatorów ds. robót publicz-
nych.

Ostatnio również angaż w 
R-XXI otrzymał kolejny fa-
chowiec – Jerzy Jabłoński. Nie 
kwestionuję jego umiejętno-
ści dotyczących Bezpieczeń-
stwa Higieny Pracy. Pomny nie 
tak dawnych faktów, myśla-
łem jednak, że lepiej specjali-
zuje się w organizacji autoka-
rowych wycieczek do Brukseli 
i bliżej mu do pracy np. w biu-
rze podróży.  

Zatrudnienie prominent-
nych lokalnych polityków w 
zakładach działających w sfe-
rze publicznej, pięknie kon-
trastuje z faktem, iż w gminie 
Nowogard bez pracy pozostaje 
1770 osób. 

Jako młody chłopak z bloku 

przy Warszawskiej, który w ży-
ciu miał po prostu troszkę wię-
cej szczęścia, obserwuję często 
bezsilność moich kolegów. To 
ludzie, którzy często po kilka 
lat spędzili na uczelniach wyż-
szych. Często rodzice ich edu-
kacji podporządkowali całe 
swoje życie nie mogąc pozwo-
lić sobie na wiele dogodno-
ści. W Nowogardzie, bez pra-
cy pozostaje 503 mieszkańców 
w grupie wiekowej od 24 do 
34 lat. W tym 144 posiada wy-
kształcenie wyższe! A ilu ta-
kich musiało wyjechać za gra-
nicę – tego nie wiemy, bo nikt 
nawet nie prowadzi w tym za-
kresie żadnych statystyk. 

Od lat władze miasta nie po-
trafią poradzić sobie z proble-
mem braku zatrudnienia dla 
tych osób. Z tej sytuacji zda-
wać sprawę powinien sobie 
burmistrz Nowogardu, któ-
ry przez lata był dyrektorem 
Powiatowego Urzędu Pra-
cy. Przed wyborami obiecy-
wał pracę szczególnie osobom 
młodym i zdolnym. Już kilka 
miesięcy po zwycięstwie po-

kazał, że kryteria ma inne. Jak 
do tej pory w ZBK, ale także i 
całym urzędzie, znalazła tyl-
ko jedna młoda osoba. Nie-
stety trudniej u niej doszukać 
się szczególnych kwalifikacji 
i zdolności, oprócz właściwej 
przynależności partyjnej. 

Za około trzy lata przyjdzie 
czas wyborów samorządo-
wych. Nowogardzcy działacze 
SLD na czele z burmistrzem 
Czaplą i przewodniczącym 
RM Antonim Bielidą, napiszą 
zapewne piękny program wy-
borczy. Nie zabraknie w nim 
„socjalnych” sloganów skiero-
wanych do młodych mieszkań-
ców.  Na sloganach się pewnie 
zakończy, bo w ratuszu próżno 
czekać na dyskusję o realnych 
problemach społecznych na-
szej gminy.  

A przecież, jak mawiał towa-
rzysz Edward Gierek (którego 
politycznym spadkobiercą jest, 
bądź co bądź SLD), podobno 
„wszyscy jesteśmy ulepieni z tej 
samej  gliny”.         

marcin nieradka
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Wyrazy współczucia 

z powodu śmierci 

śp. Lidii Głogowskiej
dla rodziny 

Głogowskich i Ciechmiszczuk
składa  

składa personel 15 Południk

Wyrazy głębokiego współczucia 
Przewodniczącemu Rady Miejskiej I kadencji 

Panu Lechowi Głogowskiemu
z powodu śmierci żony

składa 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowogardzie 

Antoni Bielidaz radnymi Rady Miejskiej w Nowogardzie
Burmistrz Nowogardu Robert Czapla

Zca Burmistrza Nowogardu Damian Simiński

O bezdomnych 
mieszkańcach działek

Do zabrania głosu w dyskusji na temat bezdomnych zachę-
cił mnie art. DN z dnia 3.01.br nr 10 pt. marzną na dział-
kach….. Regulamin Rodzinnych Ogrodów Działkowych za-
brania zamieszkiwać na działkach nawet ich właścicielom – 
co dopiero nieznanym osobom. Ci mieszkający na dziko tzw. 
bezdomni na własne życzenie są utrapieniem dla właścicieli 
działek. Grabią, niszczą nie zważając na nic. Każdy kawa-
łek metalu, szczególnie kolorowego jest dla nich przedmio-
tem pożądanym. Aby dokonać kradzieży przedmiotu, który 
na punkcie skupu złomu kosztuje kilkanaście złotych, potra-
fią zniszczyć właścicielowi działki mienie warte kilka tysięcy 
złotych. A oto przykłady. Złodziej wykręcił w okresie letnim 
pewnemu działkowiczowi kran od wody. Woda która wyle-
ciała przez kilka dni i nocy (bo przecież nie codziennie jeste-
śmy na działce) kosztowała właściciela działki kilkaset zło-
tych. Albo, żeby zdobyć kawałek miedzi potrafili znajomemu 
działkowiczowi wyłamać kratę w oknie, zniszczyć strop alta-
ny i wyrwać z piecyka do podgrzewania wody całą nagrzew-
nicę – zniszczyli w ten sposób piecyk warty co najmniej tysiąc 
złotych. A to dla kilkudziesięciu złotych potrafią penetrować 
działki,  nawet wtedy kiedy spadł śnieg – nie bojąc się zosta-
wiać śladów. Taki drań nie liczy się z tym, że właścicielami 
działek są najczęściej ludzie starsi, emeryci i renciści, którzy 
często kosztem ogromnych wyrzeczeń urządzają sobie miej-
sce wypoczynku (swoje małe eldorado). Nygusy i pijaki nie 
mają litości. Nie robią tego przecież z głodu. Bo jak czytamy 
we wspomnianym artykule – otrzymują bezpłatnie ciepłe po-
siłki. Często Caritas i inne instytucje wydają art. spożywcze. 
Nie godzą się na umieszczenie ich w schroniskach, bo tam 
nie dają alkoholu. Czego im trzeba! – pieniędzy na alkohol i 
papierosy. Znajomy przedsiębiorca budowlany powiedział do 
mnie, nie rozumiem jak to jest, niby jest bezrobocie, a ja mu-
szę wyrzucać ludzi z pracy za pijaństwo. O dziwo i taka jest 
prawda. Dlatego nie musimy się domyślać, jak to człowiek 
staje się bezdomny. Wiadomo, że nad każdym człowieczym 
losem trzeba się skłonić, ale ten człowiek powinien starać się 
na siebie zarobić, a nie kraść i niszczyć cudze mienie. Iluż jest 
biednych ludzi, których nie stać na ogrzanie w te mroźne dni 
swoich domostw, ponieważ cena węgla dochodzi do tysiąca 
złotych, a koksu do 1500zł. za tonę, gaz drożeje dwa razy w 
roku, Ci ludzie w ciszy znoszą swój los, nad nimi mało kto 
ubolewa.

Pozdrawiam 
Dane do wiadomości redakcji 

@    Ludzie listy piszą  @ 
Forum pokrzywdzonych przez Państwo

Jakie są konsekwencje jazdy bez biletu?
Potocznie mówi się, że za jaz-

dę bez biletu pociągiem czy au-
tobusem grozi mandat. To nie 
dokońca prawda, ale coś w tym 
jest. Generalnie przejazd czy to 
autobusem czy pociągem stano-
wi wykonanie umowy przewozu. 
Kupując bilet i wsiadając do au-
tobusu czy pociągu zawieramy 
umowę przewozu. Osoby, które 
podróżują bez biletu, korzysta-
ją z przewoźnika, który wykonu-
je wobec nich umowę przewozu i 
nie płacą za to.

Wobec tego przewoźnicy muszą 
jakoś zabezpieczyć swoje interesy. 
W tym celu zatrudniają kontrole-
rów. Kontrolerzy pracują w opar-
ciu o ustawę „Prawo przewozowe”, 
która reguluje ich kompetencje. 

Kontroler, legitymując się iden-
tyfikatorem umieszczonym w wi-
docznym miejscu, może dokony-
wać kontroli dokumentów prze-
wozu osób lub bagażu. Identyfika-
tor powinien zawierać:

1) nazwę przewoźnika lub orga-
nizatora publicznego transportu 
zbiorowego,

2) numer identyfikacyjny osoby 
dokonującej kontroli dokumen-
tów przewozu osób lub bagażu,

3) zdjęcie kontrolującego,
4) zakres upoważnienia,
5) okres ważności,
6) pieczęć i podpis wystawcy 

(przewoźnika lub organizatora 
publicznego transportu zbioro-
wego).

W razie stwierdzenia bra-
ku odpowiedniego dokumentu 
przewozu przewoźnik lub orga-
nizator publicznego transpor-
tu zbiorowego albo osoba przez 
niego upoważniona pobiera 
właściwą należność za przewóz 
i opłatę dodatkową (właśnie ta 
opłata dodatkowa jest nazywana 
mandatem) albo wystawia we-
zwanie do zapłaty.

W razie stwierdzenia braku 
ważnego dokumentu (np.legity-
macja szkolna, studencka) po-
świadczającego uprawnienie do 
bezpłatnego albo ulgowego prze-
jazdu przewoźnik lub organiza-

tor publicznego transportu zbio-
rowego albo osoba przez niego 
upoważniona pobiera właściwą 
należność za przewóz i opłatę do-
datkową albo wystawia wezwanie 
do zapłaty. W przypadku udoku-
mentowania przez podróżnego 
uprawnień do przewozu bezpłat-
nego i ulgowego, pobrana opła-
ta może zostać umorzona za wy-
jątkiem opłaty manipulacyjnej. 
Termin na udokumentowanie 
uprawnień wynosi 7 dni od dnia 
przewozu. To oznacza, że jeśli np. 
uczeń ma bilet ulgowy, ale nie ma 
legitymacji, to nawet jak zosta-
nie “spisany”,  jeśli w ciągu 7 dni 
od dnia przewozu wykaże (wyka-
żą jego rodzice), że ma prawo do 
przejazdu ulgowego, to nie zapła-
ci opłaty dodatkowej tylko opła-
tę manipulacyjną. Opłaty dodat-
kowe i manipulacyjne są ustala-
ne przez przewoźnika na podsta-
wie rozporządzenia. Wysokość 
opłaty dodatkowej ustala się, bio-
rąc za podstawę cenę najtańsze-
go biletu jednorazowego nor-
malnego stosowaną przez dane-
go przewoźnika, w następujący 
sposób:1) jako 50-krotność tej 
ceny - za przejazd bez odpowied-
niego dokumentu przewozu;2) 
jako 40-krotność tej ceny - za 
przejazd bez ważnego dokumen-
tu poświadczającego uprawnie-
nie do bezpłatnego albo ulgowe-
go przejazdu;3) jako 20-krot-
ność tej ceny - za naruszenie prze-
pisów o przewozie rzeczy i zwie-
rząt, a w szczególności za zabrane 
ze sobą do środka transportu:a) 
rzeczy lub zwierzęta, za których 
przewóz taryfa przewiduje opłaty 
- bez odpowiedniego dokumentu 
przewozu,b) rzeczy wyłączone 
z przewozu albo rzeczy dopusz-
czone do przewozu na warun-
kach szczególnych - bez zacho-
wania tych warunków;4) jako 
150-krotność tej ceny - za spo-
wodowanie przez podróżnego za-
trzymania lub zmiany trasy środ-
ka transportu bez uzasadnionej 
przyczyny.Przewoźnik lub or-
ganizator publicznego transportu 

zbiorowego może określić w regu-
laminie przewozu lub taryfie ob-
niżenie wysokości opłaty dodat-
kowej w razie natychmiastowego 
jej uiszczenia lub w terminie wy-
znaczonym w wezwaniu do za-
płaty. Przewoźnik lub organizator 
publicznego transportu zbiorowe-
go albo osoba przez niego upo-
ważniona (kontroler) ma prawo:

1) w razie odmowy zapłacenia 
należności – żądać okazania do-
kumentu umożliwiającego stwier-
dzenie tożsamości podróżnego,

2) w razie niezapłacenia należ-
ności i nieokazania dokumentu – 
ująć podróżnego i niezwłocznie 
oddać go w ręce Policji lub innych 
organów porządkowych, które 
mają zgodnie z przepisami prawo 
zatrzymania podróżnego i podję-
cia czynności zmierzających do 
ustalenia jego tożsamości - do cza-
su przybycia funkcjonariusza Po-
licji lub innych organów porząd-
kowych, podróżny obowiązany 
jest pozostać w miejscu przepro-
wadzania kontroli albo w innym 
miejscu wskazanym przez prze-
woźnika lub organizatora publicz-
nego transportu zbiorowego albo 
osobę przez niego upoważnioną, 
3) w razie uzasadnionego podej-
rzenia, że dokument przewozu 
albo dokument uprawniający do 
przejazdu bezpłatnego lub ulgo-
wego jest podrobiony lub przero-
biony – zatrzymać dokument za 
pokwitowaniem oraz przesłać go 
prokuratorowi lub Policji, z po-
wiadomieniem wystawcy doku-
mentu.

Jak wygląda procedura?
Jeśli nie posiadamy przy sobie 

pieniędzy na zapłatę opłaty dodat-
kowej, to dostaniemy pokwitowa-
nie z terminem płatności. Jeśli nie 
zapłacimy pieniędzy w tym termi-
nie, to przewoźnik możę skiero-
wać sprawę do sądu. Zaznaczam, 
że jazda bez biletu jest wykrocze-
niem, czyli sprawa może trafić do 
sądu także jako wykroczenie.
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Budowlane Centrum Handlowe

DOMEBARTEK -
Twój Partner Budowlany

Oferuje w cenach promocyjnych:

ul. Boh. Warszawy 71 www.bartekdomet.pl• tel. 91 579 02 62 •

- tynki i farby BOLIX

- najnowsze kolekcje płytek ceramicznych: polskie i hiszpańskie

- największy wybór paneli podłogowych w Nowogardzie - 24 kolekcje

- materiały ścienne POROTON, YTONG, SUPOREKS, SILKA

- wyprzedaż drzwi

Super cena na OKNA DACHOWE VELUX i OKPOL

OC, AC, NNW, ASSISTANCE

DOMY, DOMY W BUDOWIE

LOKALE, OC ZAWODÓW

UBEZPIECZENIA
KOMUNIKACYJNE:

MIESZKANIOWE:

FIRMY:

TURYSTYCZNE,
SPORTOWE, ROLNE

NOWA AGENCJA

UBEZPIECZENIOWA

ul. 700-LECIA 20D,

72-200 NOWOGARD

TEL. 91 3922175,

24H: 604 195 581
(obok LUKS VIDEO

i AWANGARDA)

r e k l a m a
e-mail: reklama@domjudy.pl

Tel.  913 922 165
 Tel. 91 577 20 07

Audiobook w prezencie z HTC Wild�re S do wyczerpania zapasów. Na telefonie jest preinstalowana aplikacja z fragmentem 
audiobooka. Pozostała część do pobrania bez dodatkowych opłat (za wyjątkiem transmisji danych).

Biała Sensacja z HTC!
W prezencie premierowy audiobook 
Janusza L. Wiśniewskiego.

za1zł
HTC Wild�re S

 
w ofercie All Inclusive MAX 65

SALON PLAY:  Nowogard, ul. Blacharska 1B, tel. 790 044 167

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) – 5,05%

20.000 – 206,00
40.000 – 412,00

100.000 – 613,33

Transport na terenie miasta GRATIS • Akceptujemy karty płatnicze • SERDECZNIE ZAPRASZAMY
ul. ARMI I KRAJOWEJ 49 • • Tel./fa x 91 39 21 470NOWOGARD

Oferujemy montaż oraz transport zakupionych u nas mebli

NOWOŚCI
w OFERCIE

1497,- 1749,-

ORIUSSYSTEM ORIUS
kolor dąb latte

Bal karnawałowy  
w SP Strzelewo 
Dnia 31 stycznia 2012 roku (wtorek) w Szkole Pod-
stawowej w Strzelewie odbył się bal karnawałowy dla 
dzieci z klas 0-VI. 

Każda klasa rozpoczęła zabawę od słodkiego poczęstunku, któ-
ry przygotowali dla nich rodzice. Oprócz tego uczniowie z klas 
IV-VI zajadali pyszne, kolorowe i bardzo zdrowe kanapki oraz 
sałatki, które wcześniej sami wykonali.

Po zjedzeniu niemalże wszystkich smakołyków dzieci ruszyły 
na parkiet, gdzie tańcowały, śpiewały i bawiły się do muzyki pana 
Lecha Szpona.

W czasie balu nie mogło również zabraknąć św. Mikołaja, któ-
ry podarował każdemu dziecku wielką paczkę słodyczy.

GM
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PIASEK, 
ŻWIR,  

CZARNOZIEM, 
POSPÓŁKA 

 ŻWIROWNIA  
DŁUGOŁĘKA

tel. 504 872 700 
Z DOWOZEM 
DO KLIENTA

Kuba prosi o pomoc!
 "Jesteśmy  rodzicami  6-letniego  Kubusia, 
który  urodził  się  z  przepukliną  oponowo-
rdzeniową,  rozszczepem  kręgosłupa  oraz 
wrodzonym  wodogłowiem.  Dodatkowo 
stwierdzono  zwichnięcie  prawego  stawu 
biodrowego oraz stopy ,,końsko-szpotawe''. W 
pierwszej  dobie  życia  zamknięto  przepuklinę, 
później  wykonano  operację  wydłużenia 
prawego ścięgna Achillesa.  Następnie Kubuś 
miał  badanie  rezonansem  magnetycznym, 
którego  wynik  był  porażający:  torbielowata 
zmiana  w  migdałkach  móżdżku  oraz 
zakotwiczenie  rdzenia  kręgowego.  Kuba 
przeszedł  odbarczenie  zakotwiczenia  rdzenia 
kręgowego  w  Klinice  Neurochirurgii  PAM  w 
Szczecinie.  Pomimo  opisanych  zabiegów  i 
operacji  ,  przez  które  przeszedł  Kuba  oraz 
zachowanego czucia i ruchomości obu nóżek 
nasz synek nie chodzi. Potrzebujemy wsparcia 
finansowego na turnusy i ewentualny sprzęt do 
rehabilitacji.

Każdy może pomóc przekazując 1 % podatku oraz dokonując wpłat na konto Fundacji im. dr Piotra Janaszka  
,,PODAJ DALEJ ,, w Koninie ul. Południowa 2a, 62-510 Konin. OPP nr KRS 197058. Nr konta Kubusia: 55 1020 
2746 0000 3102 0053 9650  z dopiskiem  na leczenie Jakuba Wójcika.  
Za każdą kwotę dziękujemy.  Ewa i Tomasz Wójcikowie".

Kuba prosi o pomoc!
 "Jesteśmy  rodzicami  6-letniego  Kubusia, 
który  urodził  się  z  przepukliną  oponowo-
rdzeniową,  rozszczepem  kręgosłupa  oraz 
wrodzonym  wodogłowiem.  Dodatkowo 
stwierdzono  zwichnięcie  prawego  stawu 
biodrowego oraz stopy ,,końsko-szpotawe''. W 
pierwszej  dobie  życia  zamknięto  przepuklinę, 
później  wykonano  operację  wydłużenia 
prawego ścięgna Achillesa.  Następnie Kubuś 
miał  badanie  rezonansem  magnetycznym, 
którego  wynik  był  porażający:  torbielowata 
zmiana  w  migdałkach  móżdżku  oraz 
zakotwiczenie  rdzenia  kręgowego.  Kuba 
przeszedł  odbarczenie  zakotwiczenia  rdzenia 
kręgowego  w  Klinice  Neurochirurgii  PAM  w 
Szczecinie.  Pomimo  opisanych  zabiegów  i 
operacji  ,  przez  które  przeszedł  Kuba  oraz 
zachowanego czucia i ruchomości obu nóżek 
nasz synek nie chodzi. Potrzebujemy wsparcia 
finansowego na turnusy i ewentualny sprzęt do 
rehabilitacji.

Każdy może pomóc przekazując 1 % podatku oraz dokonując wpłat na konto Fundacji im. dr Piotra Janaszka  
,,PODAJ DALEJ ,, w Koninie ul. Południowa 2a, 62-510 Konin. OPP nr KRS 197058. Nr konta Kubusia: 55 1020 
2746 0000 3102 0053 9650  z dopiskiem  na leczenie Jakuba Wójcika.  
Za każdą kwotę dziękujemy.  Ewa i Tomasz Wójcikowie".
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Stronę przygotowała grupa 

„ W B R E W ” 
z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

opieka merytoryczna: Katarzyna Bielas
redakcja „WBreW”: Natalia Daczkowska, Aleksandra Daćkowska, Piotr 
Jasiek, Sylwia Jeziorska, Katarzyna Kozieł, Aleksandra Laszkiewicz, Pau-
lina Majdzińska, Kinga Piwowarczyk, Monika Romasłowska

AKCJA WARTO BYĆ DOBRYM 
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych

Po feriach w ZSP ruszyła akcja „Warto być dobrym”, której organizatorem jest Stowarzyszenie Przyjazna Szkoła.
Dyrektor ZSP w Nowogardzie 

Pan Stefan Sitkowski zaakcepto-
wał propozycję uczestniczenia 
w akcji i na koordynatora wy-
znaczył Panią Patrycję Sierżant. 
Kampania, która budzi duże za-
interesowanie uczniów, będzie 
trwała do 20 czerwca 2012 roku. 
Poniżej przedstawiamy charak-
terystykę akcji, zaś za tydzień 
opiszemy podjęte już w szkole 
działania.

O akcji „Warto Być Dobrym”
  Akcja „Warto Być Dobrym” 

to największa, interdyscyplinar-
na kampania edukacyjna w Pol-

sce, kreująca u dzieci dobre po-
stawy, ucząca poszanowania dla 
innych ludzi, ich emocji, uczuć i 
praw, a także premiująca zacho-
wania prospołeczne i wolonta-
riat jako drogę do samorealiza-
cji. Kampania ta realizowana jest 
w szkole. Głównym elementem 
akcji jest konkurs skierowany do 
uczniów szkół podstawowych, 
gimnazjów i szkół ponadgimna-
zjalnych, który każda szkoła bę-
dzie prowadziła samodzielnie na 
podstawie tych samych zasad i z 
tą samą nagrodą główną - rowe-
rem górskim o wartości około 

1000 złotych. Nagrodę główną w 
każdej szkole dostanie dziecko, 
które zostanie wylosowane spo-
śród finalistów konkursu repre-
zentujących poszczególne kla-
sy w danej szkole. Każda szko-
ła otrzyma jeden rower do roz-
losowania wśród swoich finali-
stów. Finaliści z poszczególnych 
klas (po jednej osobie na klasę) 
to uczniowie najlepiej ocenieni 
przez rówieśników ze społecz-
ności danej klasy, spośród tych 
dzieci, które przystępując do ak-
cji na początku roku zobowią-
żą się do wypełnienia zadań w 3 

obszarach i to zobowiązanie zre-
alizują:

Pomoc drugiemu człowieko-
wi. (ja i bliźni)

Zaangażowanie w środowisko 
klasy, szkoły, społeczność lokal-
ną. (ja i społeczność)

Działania globalne na rzecz 
praw człowieka i ochrony środo-
wiska. (ja i świat)

Cele  akcji
Celem akcji jest: pokazanie, 

że być dobrym to nie wstyd i 
słabość, a wręcz przeciwnie to 
duma i siła, a czasami bohater-
stwo, wyzwolenie w młodych 

ludziach mody na dobro, oraz 
uświadomienie, że warto być 
dobrym, a tym dobrem można 
zarażać innych nawet starszych, 
pokazanie dobra i wolontariatu 
jako wartości, świetnej zabawy 
i drogi do samorealizacji, pro-
mowanie pozytywnego systemu 
wartości jako wzorca postaw, 
docenienie odpowiedzialnego 
i pomocne zachowania wobec 
drugiego człowieka, zwierzęcia, 
społeczności lokalnej, świata.

Zapraszamy uczniów do 
uczestniczenia w akcji, bo war-
to być dobrym!

STUDNIÓWKA w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
13 stycznia 2012 roku matu-

rzyści z ZSP bawili się na swo-
jej studniówce w Willi Zbysz-
ko w Warnkowie. Uroczystość 
prowadzili: Aneta Bartniczuk z 
klasy IV TE i Hubert Winnic-
ki z klasy IV TI. Uczestnicy wy-
słuchali przemówień Pana Dy-
rektora Stefana Sitkowskiego i 
księdza Marcina Gudełajskie-
go, następnie zaś tradycyjnie 
zatańczyli poloneza. Po uroczy-
stej kolacji rozpoczęła się naj-
lepsza część studniówki, czyli 
oczywiście zabawa. Jak naka-
zuje tradycja, maturzyści bawi-
li się (prawie) do białego rana. 
Bal studniówkowy na pewno 
zostanie długo we wspomnie-
niach uczestników. Pamiętajcie 
jednak, drodzy maturzyści, że 
matura coraz bliżej! 

Przemówienie Pana Dyrektora Stefana Sitkowskiego 

Maturzyści z klasy IV TI

 Zabawę czas zacząć! Papaja w wykonaniu maturzystów J

Klasa IV TE z wychowawczynią
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„Powiedz dziecku, że jest dobre, że umie, że potrafi”.
                                                            J. Korczak

 
SZKOŁA 

PODSTAWOWA NR 1
SERDECZNIE ZAPRASZA

DZIECI 5, 6 i 7 – LETNIE 
WRAZ Z RODZICAMI

NA DNI OTWARTE SZKOŁY
W DNIU 15 lutego 2012 r.-OD GODZ. 17.00-18.30

Dyrektor: mgr Sebastian Szymański

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

Znakowanie mikrocząsteczkowe 
Autodot Ocis

Serwis i ozonowanie klimatyzacji

NOWOGARD • Pocztowa 3

AUTOZABEZPIECZENIA

785 900 520

odstąpię 
mieszkanie 
spółdzielczo lokatorskie.  

Dwa pokoje 50 m,  
ogrzewanie gazowe. 

Tel: 695427180

Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej „Zdrowie” 

dnia 25.02.2012r. organizuje wyjazd 
na badania mammograficzne 

do NZOZ Medical Care CRiDO Szczecin Zdroje.

Oferta Składa się z kompleksowej porady:
- badanie mammograficzne
- wynik badania oraz konsultacja lekarska
Rejestracja i szczegółowe informacje Samodzielny Publiczny Szpital Rejonowy w Nowogar-

dzie w godz.8.30-14.00 tel.91 3921356 oraz u Lidii Bogus tel.505393636. 
Dobrowolna wpłata na cele statutowe 5 zł.
PAMIĘTAJ! O ZDROWIE MUSISZ ZADBAĆ SAMA!

Zapraszam Prezes Fundacji „Zdrowie”Lidia Bogus

Policja apeluje!
Od początku zimy z powodu niskich temperatur w całym 

kraju zmarły już 54 osoby!  W związku z powyższym apelu-
jemy do wszystkich mieszkańców, aby nie przechodzić obo-
jętnie obok osób bezdomnych lub znajdujących się pod wpły-
wem alkoholu, które nie mają gdzie się schronić. Nie bądźmy 
obojętni na samotnie zamieszkujących, będących w trudnej 
sytuacji materialnej. Każdy zgłoszony przypadek zostanie do-
kładnie sprawdzony przez Nowogardzkich Policjantów, którzy 
dołożą wszelkich starań, aby pomóc osobie potrzebującej. Jed-
nocześnie dziękujemy za liczne, dotychczasowe sygnały doty-
czące takich przypadków. 

Pamiętajmy, takie powiadomienie może uratować komuś 
życie! 

st. insp. Ref. Prewencji, Klaudia Gieryń 

zimą  szanuj  ciepło domu!

Jak zaoszczędzić na ogrzewaniu?
Sezon grzewczy w pełni, 

co na pewno jest widoczne w 
opłatach za gaz i prąd. Są jed-
nak pewne sposoby, które 
mogą znacznie obniżyć nasze 
rachunki za te źródła energii. 
Co możemy zrobić? Oto kil-
ka sposób, które w znacznym 
stopniu obniżą nasze rachunki. 

Większe oszczędności moż-
na osiągnąć, wykorzystując do-
datkowe źródło ciepła, np. ko-
cioł elektryczny. Przy pracy w 
II taryfie energetycznej, po-
zwoli on dogrzać dom, zna-
cząco obniżając koszty eksplo-
atacji. Można także rozważyć 
montaż kominka, który bę-
dzie dogrzewał dom jesienią i 
na wiosnę. W przypadku ma-
łych domów zastosowanie wy-
dajnego wkładu kominkowego 
i odpowiedniego systemu roz-
prowadzania ciepła, pozwoli 
ogrzać zimą nawet cały dom. 
Modne stają się również alter-
natywne źródła ciepła – pom-
py ciepła i kolektory słoneczne. 
Urządzenia te oraz związane z 
nimi instalacje, są jednak bar-
dzo drogie. Wprawdzie ich wy-
korzystanie skutkuje dużymi 
oszczędnościami, ale na zwrot 
kosztów inwestycji trzeba cze-

kać kilka lat. Bez względu na 
źródło ciepła, oszczędność 
energii można osiągnąć, sto-
sując termostatyczne zawory 
przy grzejnikowe oraz automa-
tykę pogodową. Pozwoli to na 
dostosowanie mocy ogrzewa-
nia do panujących warunków 
pogodowych i indywidualnych 
potrzeb mieszkańców.

Oszczędzanie ciepła
Oprócz modernizacji domu 

i instalacji warto zmienić swo-
je nawyki związane z wyko-

rzystaniem ciepła. Racjonal-
ne oszczędzanie nie powinno 
jednak negatywnie wpływać na 
komfort i życie innych miesz-
kańców oraz na sam budy-
nek. Niestety zdarza się często, 
że oszczędzanie ciepła przez 
mieszkańców nie idzie w pa-

rze z dbałością o stan technicz-
ny obiektu. Dzieje się tak dla-
tego, że część mieszkańców za-
czyna przesadnie oszczędzać, 
wpływając tym samym na od-
czuwalny dyskomfort całego 
budynku (np. zawilgocenia, za-
grzybienia), co w konsekwencji 
wymaga poniesienia dodatko-
wych kosztów związanych z re-
montem.

Oto kilka prostych metod 
racjonalnego oszczędzania 
ciepła:

- pomieszczenia należy wie-
trzyć krótko i intensywnie, za-
kręcając przy tym zawory - 
przygrzejnikowe,

- podczas nieobecności w 
domu, w nocy, czy w pomiesz-
czeniach rzadko używanych, 
należy ustawiać zawory przy-

grzejnikowe na minimalny po-
ziom poboru ciepła,

- grzejników nie powinno się 
zasłaniać zasłonami lub mebla-
mi, ponieważ uniemożliwia to 
prawidłowe rozprzestrzenianie 
się ciepła w pomieszczeniu,

- można zamontować ekran 
z folii aluminiowej pomię-
dzy ścianą, a grzejnikiem, co 
zmniejszy przenikanie ciepła 
na zewnątrz pomieszczenia,

- okna w dzień należy pozo-
stawić odsłonięte, pozwoli to 
na zwiększenie zysków ciepła, 
dzięki wykorzystaniu energii 
słonecznej,

- należy zamykać drzwi i 
okna w pomieszczeniach przej-
ściowych, takich jak korytarze, 
uniemożliwi to uciekanie cie-
pła z pomieszczeń o wyższej 
temperaturze. 

opr. Jarek Bzowy 
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Niespodzianki w I i II lidze
W niedzielę została rozegrana 12 kolejka Nowogardzkiej Amatorskiej Ligi Pił-
karskiej, która owocowała w niespodziewane rozstrzygnięcia.

Siatkarskie rozgrywki LZS
W sobotę siatkarze rywalizujący w rozgrywkach LZS, walczyli w następnej kolej-
ce rundy rewanżowej, placem gier tradycyjnie była hala SP nr 4 w Nowogardzie.

Już pierwszy mecz dnia obfitował w duże emocje, 
lider II ligi który podejmował przedostatnią druży-
nę Czarnych Koszul, trzy krotnie musiał gonić wy-
nik. Do przerwy pachniało sensacją, gdyż Czarne Ko-
szule prowadziły już 5:2. Po przerwie Czarne Chmu-
ry ambitnie odrabiały straty, dzięki czemu kibice mo-
gli oglądać 12 bramek, które w efekcie dały obydwóm 
drużynom podział punktów. Trzy drużyny w niedzie-
lę wystawiły „gołe” piątki, gra bez zmienników wy-
szła na dobre tylko Pędzącym Trampkom. Wicelider 
pokonał bez większych problemów najsłabszą druży-
nę w II lidze – Bosmana. Błękitni i Ogień W Oko-
pie grający w „okrojonych” składach, przekonali się, 
że brak zmienników może być przykry w skutkach. 
Błękitnym zabrakło świeżej krwi w końcówce meczu, 
ze Skorpionami do przerwy grali jak równy z rów-
nym remisując 1:1. Jednak w ostatnie 3 minuty spo-
tkania, Skorpiony „rozklepały” pod męczonego ry-
wala, rozbijając Błękitnych w ostateczności 6:2. Ogień 
w Okopie o mały włos nie urwał punktów Nehuerze. 
Mimo braku ławki rezerwowych u rywali, trzecia w 
tabeli Nehuera miała problem z całkowitą dominacją 
na boisku. Długo utrzymywał się remisowy wynik z 
przed przerwy, jednak na minutę przed końcem Ne-
huera zdobyła zwycięską bramkę. W ostatnim spo-
tkaniu II ligi, Jastrząb bez problemów pokonał Kum-
pli Z Boiska 6:1. Najlepszy snajper Jastrzębia i całej II 
ligi - P. Baran, wciąż nie tracił formy strzeleckiej i wbił 
„Kumplom” 4 bramki, skutecznie uciekając rywalom 
w wyścigu po koronę króla strzelców. Poniżej prezen-
tujemy wyniki i tabelę:

12 kolejka II liga:
Czarne Koszule – Czarne Chmury 6:6 (5:2) (P. Za-

pałowski x5, D. Adameczek – M. Dawidowski x2, M. 
Kolasa, M. Przybyłek, D. Mądrowski, T. Pozierak) 

Ogień W Okopie – Nehuera 1:2 (1:1) (A. Chandrała 
– D. Kościuk, D. Waiss)

Bosman – Pędzące Trampki 1:4 (0:1) (R. Milusz – 
K. Nowak x2, D. Drzewiecki, M. Jenkowski)

Skorpiony – Błękitni 6:2 (1:1) (P. Szponar x3, J. Ma-
linowski, R. Szałagan, M. Bąk –P. Nowak, J. Rzepka) 

Jastrząb – Kumple Z Boiska 6:1 (1:0) (P. Baran x4, B. 
Jurzysta, R. Baran – M. Żylak)

Tabela II ligi po 12 kolejce:
  P G+ G- Z R P
1. Czarne Chmury  30 38 23 9 3 0    
2. Pędzące Trampki  29 60 18 9 2 1
3. Nehuera  24 32 19 8 0 4    
4. Jastrząb  22 34 18 6 4 2
5. Błękitni 19 30 23 6 1 5
6. Ogień W Okopie 16 31 36 5 1 6
7. Skorpiony 16 33 38 5 1 6
8. Kumple Z Boiska 8 26 44 2 2 8
9. Czarne Koszule 5 23 54 1 2 9
10. Bosman 3 14 58 1 0 11

Najlepsi strzelcy II Ligi:
23 – P. Baran (Jastrząb)
18 – K. Nowak (Pędzące Trampki)
15 – A. Balcer (Pędzące Trampki)
11 – M. Kawa (Czarne Chmury)
10 – T. Wąsik (Pędzące Trampki)
Pauza: T. Kowalczyk (Błękitni) – 2 mecze
Pierwsza liga również rozpoczęła 12 kolejkę od nie 

lada niespodzianki. Ambitnie grająca drużyna Jantar, 
pokonała lidera rozgrywek drużynę Seniorów. Już 1 
połowa wieszczyła emocje, nikt nie odpuszczał i na 
przerwę drużyny schodziły przy bezbramkowym re-
misie. W drugiej połowie najlepszy strzelec Jantaru 
Langner zdobył dwa gole, wspomógł go Jasek jednym 
trafieniem, a Seniorzy potrafili odpowiedzieć tylko 
bramką Jurczyka. Jantar wziął rewanż na Seniorach 
za pierwsze spotkanie i stał się sprawcom najwięk-
szej niespodzianki 12 kolejki. W następnym spotka-
niu zagrała trzecia Pampeluna, z przed ostatnimi He-
rosami. Różnica w tabeli między tymi zespołami, była 
widoczna również na boisku, Pampeluna bez pro-
blemów wygrała 5:1. Jako następni na parkiecie hali 
ZSO zaprezentowali się Budowlani, a ich rywalem 
była najsłabsza drużyna I ligi. Budowlani wiedzieli, że 
zwycięstwo da im powrót na fotel lidera. Natomiast 
Zamkowa 7 przystąpiła do tego meczu z pięcioma 
graczami, nie było taryfy ulgowej dla outsidera… Bu-
dowlani pewnie gromią i wracają na szczyt tabeli. Tu-
bisie nie zwalniają tempa, kolejną „ofiarą” tej drużyny 
stali się Bad Boys Juniors 94. Tubisiom pomógł naj-

lepszy gracz Bad Boys - Gołdyn, który w drugiej czę-
ści gry otrzymał czerwoną kartkę. Drużyna Bad Boys 
również miała „okrojony” skład, mimo to grając w 
pięciu górowali nad Tubisiami. Czerwień dla Gołdy-
na oznaczała 5 minutową karę, w czwórkę już nie było 
tak łatwo… Tubisie wykorzystali przewagę i z wyniku 
2:2, zrobiło się 2:7 dla Tubisi. W ostatnim spotkaniu 
mogliśmy oglądać pojedynek piłkarzy Pomorzanina z 
Sarmatą, ponieważ w drużynach Probud i BTCH, aż 
roiło się od zawodników obydwu drużyn. Mecz był 
zacięty, nikt nie odpuszczał, ostatecznie górą byli pił-
karze Probudu Wyszomierz 3:2. Poniżej prezentuje-
my wyniki i tabele:

KR
12 Kolejka I liga:
Seniorzy – Jantar 1:3 (0:0) (A. Jurczyk – D. Langner 

x2, Z. Jasek) 
Pampeluna Pereiros – Herosi 5:1 (1:0) (Ł. Szobel, K. 

Pastusiak, D. Kurek, R. Mendyk,                      K. Anto-
nyk – M. Mikita)

Budowlani – Zamkowa 7 7:0 (0:0) (M. Stachowiak 
x2, B. Kaczor x2, K. Sosnowski x2,               D. Kubski) 

Bad Boys Juniors 94 – Tubisie 2:7 (2:1) (T. Zabra-
niak, M. Gołdyn – A. Lipiński x3, P. Podbiegło x2, P. 
Maksymowicz, P. Mazurek)

BTCH – Probud Wyszomierz 2:3 (1:2) (D. Grusz-
czyński, P. Jutkiewicz – K. Pacelt, S. Paszkiewicz, Z. 
Szwąder)

Tabela I ligi po 12 kolejce:
 P G+ G- Z R P
1. Budowlani 28 34 12 9 1 2
2. Seniorzy 28 44 19 9 1 2
3. Pampeluna Pereiros  24 35 23 7 3 2
4. Tubisie 18 25 21 5 3 4
5. Jantar 17 30 26 5 2 5
6. Bad Boys Juniors 94   16 43 33 5 1 6             
7. Probud Wyszomierz 14 28 30 4 2 6      
8. BTCH 14 17 26 4 2 6
9. Herosi 8 19 50 2 2 8
10. Zamkowa 7 4 13 48 1 1 10 

Najlepsi strzelcy I ligi:
18 – M. Gołdyn (Bad Boys Juniors 94)
14 – W. Bonifrowski (Bad Boys Juniors 94), D. Sta-

chowiak (Seniorzy), D. Langner (Jantar)
11 – M. Stachowiak (Budowlani)

Pauza: M. Gruszczyński (BTCH), M. Gołdyn (Bad 
Boys Juniors 94) – obaj 1 mecz

Mecz pomiędzy Jastrzębiem i Kumplami Z Boiska

W trzech meczach tym razem zabrakło niespodzia-
nek, faworyci wygrywali inkasując po trzy punkty. W 
pierwszym spotkaniu Sikorki rozbiły Czermnicę nie 
tracąc seta. To było najciekawsze spotkanie tego dnia, 
gdyż obydwie drużyny wciąż walczą o drugą pozycję 
w tabeli. Obecnie Sikorki zrównały się z Czermni-
cą punktami, jednak Sikorki mają lepszy bilans bez-
pośredniej konfrontacji, oraz setów. W drugim me-
czu zawodnicy Oldboys po ostatniej porażce, tym ra-
zem znów zagrali jak z nut i po trzech setach poko-

nali Nadleśnictwo. W ostatnim spotkaniu rozegrano 
cztery sety, a zawodnicy ZK pokonali Słajsino, odda-
jąc przeciwnikom seta. Poniżej prezentujemy kom-
plet wyników i aktualną tabelę:

KR
Wyniki 12 kolejki:
Czermnica – Sikorki 0:3
Oldboys Nowogard – Nadleśnictwo Nowogard 3:0
Słajsino – ZK Nowogard 1:3
Pauzuje: Dąbrowa

Tabela po 12 kolejce:
1. Oldboys Nowogard  28 pkt. Sety: 29-7
2. Sikorki   23 pkt. Sety: 26-11
3. Czermnica   23 pkt. Sety: 25-13
4. ZK Nowogard  16 pkt. Sety: 22-23
5. Nadleśnictwo Nowogard 7 pkt. Sety: 10-27
6. Dąbrowa   7 pkt. Sety: 13-27
7. Słajsino   4 pkt. Sety: 11-28
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Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

tel. 91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

GABINET KOSMETYCZNY 
„WICHEREK”

Rok założenia 1988
Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała zabiegi 
kosmetyczne, henna, depilacje, makijaże, 
mikrodermabrazja, peeling kawitacyjny, 
ultradźwięki, eksfoliacje, wypalanie, laser, 
lampy, materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

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

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

AUTO-CZĘŚCI • AUTO-NAPRAWA
Jacek Tworek

ul. Zamkowa 7, Nowogard (teren myjni samochodowej)

tel. 662 195 926, 668 477 803, 91 577 10 42

SZYBY SAMOCHODOWE

SPRZEDAŻ - MONTAŻ - NAPRAWA
do aut osobowych i ciężarowych

- wszystkie części nowe i używane

- płyny hamulcowe, chłodnicze

- oleje Castrol - wymiana gratis

- komputerowa diagnostyka silnika,

układu ABS oraz kasowanie inspekcji ZAPRASZAMY

Świadczymy
wszystkie

usługi warsztatowe

SPrzedam 
mieSzkaNie 
w nowogardzie

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

tel. 603 55 55 32

reGUlarNa liNia mi kro BU So Wa SeroCki   Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie    6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie    8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

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

PrzeWÓz oSÓB • m.Fedeńczak • kom. 606 148 353
Nowogard (ul.  Rzeszowskiego) - Szczecin (ul.  Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:05; 8:20; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 11:45; 11:55; 12:40; 
14:40; 14:50; 15:00; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:10
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul.  Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:30; 9:50; 10:25:11:15(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 13:15; 13:30; 13:45(F); 
14:10; 14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:00
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:50; 17:20; 18:30; 19:30
Kursują od poniedziałku do soboty;  F - kursuje od poniedziałku do piątku;  7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli

regularna linia meTro        tel. 505 619 600
odJazdY z NoWoGardU:  5.25(A5), 6.00(A5), 8.10(A), 9.25(A), 12.00(A), 12.25(A), 
13.05(A), 15.00(A), 16.25(7), 16.35(A) 17.05(7), 17.40(A)
odJazdY ze SzCzeCiNa:  6.45(A5), 7.45(A5), 9.40(A), 13.20(A), 14.45(A), 15.30(A), 
16.35(A), 17.25(7), 18.20(A), 19.15(A)
A5 - kursuje od poniedziałku do piątku, A- kursuje od poniedziałku do soboty, 7 kursuje w niedziele w roku szkolnym.

PrzeWÓz oSÓB - ro maN BiŃCzYk - linia regularna   Tel. 0607 310 591 
od PoNiedziałkU do PiąTkU:  
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SoBoTa: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
Niedziela: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

rozkŁad jazdy bu sów
rozkład JazdY BUSÓW   Firmy Usługowo – Handlowej adam Fedeńczak

Tel. 502026999, 93926925, po godz. 18:00 – 501140055
Trasa NoWoGard – GoleNiÓW – SzCzeCiN 
Nowogard ul. reszowskiego:  5:05(A), 5:55(A), 6:10(A), 6:50(7), 7:00(A), 7:25(7), 7:50(A), 
8:00(A), 8:20(7), 8:35(A), 9:10(A,7), 10:05(A), 10:30(A,7), 11:31(A), 11:40(7), 12:15(A), 
12:23(7), 12:40(7), 13:00(A,7), 13:10(A,7), 13:25(A,7), 13:50(F), 14:05(A), 14:20(A,7), 15:41(A), 
16:00(7), 16:20(A,7), 16:30(1,3,5), 16:35(2,4,6,7) 16:50(A), 17:30(1,3,5,7), 17:35(2,4,6,S), 
17:50(A,7),18:20(A,7)
TraSa SzCzeCiN – NoWoGard
Szczecin ul. Św. ducha : 9:25(A), 12:20(A,7), 12:40(A), 13:35(A), 14:00(A,7,R), 14:40(1,3,5,7)  
14:45(2,4,6) 14:55(A), 15:15(2,4,6,7) 15:20(1,3,5), 16:15(A,7) 16:25(A),  18:05(A,7,R) 
19:00(1,3,5) 19:05(2,4,6)
Szczecin ul. dworcowa : 6:20(A), 7:35(A), 8:00(F), 8:40(A,7,R), 9,00(7), 10:05(A,7),  10:50(A,7), 
11:40(A), 12:05(A), 13:00(7), 14:20(7), 17:40(A,7),  19:25(A7), 19:40(7), 20:15(A,7),
Goleniów, dworzec PkP : 7:03(A), 8:18(A), 8:43(F), 9:23(A,7), 9:43(7,R), 10:08(A),  10:48(A,7), 
11:32(A,7), 12:23(A), 12:48(A), 13:30(A,7,R), 13:22(A),  13:42(7), 14:19(A), 14:43(A,7,R), 
15:03(7), 15:24(1,3,5,7) 15:29(2,4,6)  15:38(A) 15:58(2,4,6,7) 16:04(1,3,5) 16:58(A,7) 17:08(A), 
18:23(A,7)  18:48(A,7,R) 19:43(1,3,5), 19:48(2,4,6) 20:08(A,7) 20:23(7) 20:58(A,7)
Trasa NoWoGard – maSzeWo – STarGard SzCzeCiŃSki
Nowogard ul. rzeszowskiego : 6:50(A), 8:30(A), 11:30(A), 13:50(A), 15:15(S)
Trasa STraGard SzCzeCiŃSki – NoWoGard
Stargard Szcz. oś. Tysiąclecia : 6:20(A), 9:40(A), 12:45(A), 13:50(S), 15:05(A) 
a - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt; S – kursuje w dni nauki szkolnej; 7 – kursuje w niedziele 
nie będące świętami; F – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt; 1,3,5 – kursuje w poniedziałki, 
środy, piątki oprócz świąt; 2,4,6 – kursuje we wtorki, czwartki, soboty oprócz świąt; r – kurs do Reska   

rozkład jazdy pociągów obowiązujący od 11.12.2011 r.  
Szczecin  Główny - Nowogard: (wyjazd-przyjazd)  (06:27 - 07:28);   

(08:18 - 09:21);  (10:37 - 11:39);   (12:48 - 13:49); (14:47 - 15:47); (16:40 - 
20:46); (19:20 – 20:26).

Nowogard - Szczecin Główny: (06:37 - 07:41);  (08:05 - 09:10);  (10:24 - 
11:32);  (12:48 - 13:49);  (14:56 - 16:03);  (16:49 - 17:53); (18:49-19:56).

Nowogard - kołobrzeg: ( 07:28 - 8:55) , (09:21 - 10:40) , (11:39 - 13:05), 
(13:49 - 15:14), (15:47 - 17:07), (20:46 - 19:08), (20:21 – 21:49).    

kołobrzeg - Nowogard:  (05:11 - 06:37), (06:46 - 08:04), (09:03 - 10:24), 
(11:28 - 12:48), (13:37 - 14:56), (15:25 - 16:49), (17:25 - 18:49).

Warsztat 
samochodowy 

Mateusz Janiak. 
Wyszomierz 37. 

667 819 934

Ograli Polonię Płoty
W sobotę o godzinie 15.00 w Płotach, rozpoczął się kolejny mecz sparingowy 
Pomorzanina Nowogard. Mecz obfitował w bramki, w ostateczności zakończył 
się zwycięstwem przyjezdnych.

Wrócili bez zwycięstwa…
Drużyna juniorów Pomorzanina Nowogard, nie sprostała wyżej notowanym ry-
walom na ćwierćfinałach Mistrzostw Polski i wróciła do domu nie odnotowując 
zwycięstwa.

W pierwszym meczu młodzi szczypiorniści 
Pomorzanina, zagrali jakby przestraszeni uty-
tułowanej olsztyńskiej drużyny. Do przerwy 
na tablicy wyników widniał wynik 26-3 … W 
drugiej połowie nasza drużyna nawiązała wal-
kę przegrywając 19-15, co ostatecznie dało oka-
załe zwycięstwo gospodarzy na otwarcie turnie-
ju. W drugim meczu turnieju ćwierćfinałowego, 
rywalami była silna drużyna z Kwidzyna. Nasi 
zawodnicy zdawali sobie sprawę, że porażka już 
definitywnie przekreśla szansę na awans, Pomo-
rzanin zagrał o wiele lepsze zawody niż w swo-
im meczu otwarcia. Na drużynę MTS Kwidzyn 
to jednak za mało… W efekcie druga porażka 
i pozostał mecz o honor przeciwko zawodni-
kom z Małopolski. Krakowianie również prze-
grali pierwsze dwa mecze i był to dla nich mecz 
na pożegnanie z Mistrzostwami Polski. Nieste-
ty szczypiorniści Pomorzanina musieli jeszcze 
raz przełknąć gorycz porażki. Ulegli piłkarzom 
ręcznym z Krakowa piętnastoma bramkami, 
pozostaje wierzyć, że nabyte doświadczenie po-
może Pomorzaninowi lepiej się zaprezentować 
w przyszłym sezonie.

KR

Wyniki:
13 03.02.2012 18:30 
MTS Kwidzyn - SKS Kusy Kraków 31 - 18 

(12-7)
14 03.02.2012 19:45
UKS Szczypiorniak Olsztyn - LKS Pomorza-

nin Nowogard 45 - 18 (26-3)
15 04.02.2012 14:45
LKS Pomorzanin Nowogard - MTS Kwidzyn 

26 - 39 (15-22)
16 04.02.2012 16:30 
UKS Szczypiorniak Olsztyn - SKS Kusy Kra-

ków 32 - 17 (15-10)
17 05.02.2012 13:30 
SKS Kusy Kraków - LKS Pomorzanin Nowo-

gard 45 - 30 (23-15)
18 05.02.2012 15:15 
UKS Szczypiorniak Olsztyn - MTS Kwidzyn 

27 - 18 (12-11)
Tabela:
 P G+ G-
UKS Szczypiorniak Olsztyn 6 104 53
MTS Kwidzyn 4 88 71
SKS Kusy Kraków 2 80 93
LKS Pomorzanin Nowogard 0 74 129

(źródło:ZPRP)

Trener LKS-u Tomasz Surma desygnował do 
gry następujących piłkarzy: w bramce cały mecz 
rozegrał drugi bramkarz Pomorzanina - Haber-
ski. W formacji defensywnej zagrali: Bednarek, 
Fijałkowski, Łuczak i Dobrowolski. Jako po-
mocnicy zaprezentowali się: Langner, Olech-
nowicz, Marszałek, oraz Wnuczyński. W ata-
ku nowogardzkiego zespołu grał Galus i Kurek, 
na boisku jako zmiennicy pojawili się również: 
Lewandowski, Kram i Domanowski. Mecz roz-
począł się źle dla przyjezdnych, Polonia objęła 
prowadzenie, jednak na odpowiedź nie trzeba 
było długo czekać. Po pewnie wykonanym rzu-
cie karnym przez Olechnowicza było 1:1. W 
pierwszej połowie Pomorzanin jeszcze raz mu-
siał gonić wynik, po tym jak gospodarze wyszli 
na prowadzenie, ponownie wyrównał stan me-
czu Fijałkowski. Do drugiej połowy piłkarze Po-
morzanina przystąpili już lepiej skoncentrowa-

ni i tym razem to oni zaskoczyli Polonię, bram-
kę dającą prowadzenie zdobył Kurek. Pomo-
rzanin podwyższył jeszcze stan meczu po golu 
Langnera, na to Polonia potrafiła odpowiedzieć 
tylko jednym trafieniem, w efekcie gospodarze 
tego meczu ulegli Pomorzaninowi 3:4.

KR

Polonia Płoty - Pomorzanin Nowogard
    3:4 (2:2)
Bramki dla Pomorzanina: Olechnowicz (kar-

ny), Fijałkowski, Kurek, Langner  

Pomorzanin Nowogard – Haberski – Bedna-
rek, Fijałkowski, Łuczak, Dobrowolski – Lan-
gner, Olechnowicz, Marszałek, Wnuczyński – 
Galus, Kurek (zmiennicy) Lewandowski, Kram, 
Domanowski.     
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• Sprzedam mieszkanie, ul. Ponia-
towskiego, 2 pokoje, pow. 50,49 
m2, parter, po generalnym re-
moncie. CENTRUM OBŁSUGI NIE-
RUCHOMOSCI, Tel. 603 982 407

• Do wynajęcia dwa lokale han-
dlowe lub biurowe w centrum 
Nowogardu. 787 122 972 

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

• Sprzedam dom na ul Jesio-
nowej 3. 604 284 597; 608 
586 632

• Sprzedam działkę budowlaną 
uzbrojoną przy ul. Kosynierów 
tel. 693 850 197

• Sprzedam działkę budowlaną 
nieuzbrojoną przy ul. Kościuszki 
tel. 693 850 197

• Sprzedam spichlerz, piękny 
obiekt 956 m2, tel. 693 996 009

• Działkę rolną 30 ar w Kościusz-
kach z warunkami zabudowy- 
sprzedam. Wszystkie media, 
woda, prąd, gaz dojazd drogą 
asfaltową. Tel. 509 878 292

• Sprzedam mieszkanie 4-poko-
jowe podwyższony standard, 
niski czynsz; Tel. 604 441 609

• Wynajmę garaż na Zamkowej. 
609 931 915

• Sprzedam garaż na ul. Zamkowej 
784 499 535

• Sprzedam garaż przy ul Zamko-
wej. 693 162 756

• Sprzedam działkę budowlaną 
w Kościuszkach. Pow. 1200 m2 
wszystkie media, pozwolenie 
na budowę, projekt budowlany. 
Cena 64 000 zł, 661 923 610

• Sprzedam mieszkanie trzy-
pokojowe w Nowogardzie. 
603 668 681

• Do wynajęcia tanie pomieszcze-
nia na gabinety np. lekarskie, 
biura w Nowogardzie (pomiędzy 
Kamenę a Przystanią), tel. 608 
047 127. 

• Poszukuję mieszkania do wy-
najęcia. 502 617 486

• Wynajmę mieszkanie przy ul. 
700 lecia, dwupokojowe kuch-
nia, łazienka. Cena 1000 zł + gaz 
i prąd. 606 435 581; 668 414 615.

• Poszukuję mieszkania do wyna-
jęcia. 510 936 951

• Sprzedam działkę z warunka-
mi zabudowy przy ul. Asnyka. 
502 032 422

• Sprzedam mieszkanie trzypoko-
jowe, III piętro, 67 m2, środkowe 
na ul. Zamkowej. Wysoki stan-
dard tel. 504 118 857

• Wynajmę garaż przy ul. rado-
sława. 602 405 640

• Do wynajęcia mieszkanie dwu-
pokojowe bezczynszowe . 91 39 
23 701; 667 131 416

• Wynajmę mieszkanie trzy lub 
dwupokojowe przy ul Wiej-

skiej, mile widziana firma. 
693 850 197 

• Sprzedam mieszkanie dwu-
pokojowe w Nowogardzie. 
604 293 176; 91 39 21 349

• Lokal do wynajęcia 22m2, ul. 5 
Marca 10. Tel. 509 389 657

• Sprzedam pół domu w Nowo-
gardzie. 513 045 346

• Sprzedam dom w okolicy Nowo-
gardu ( 10 km) po kapitalnym 
remoncie na działce zagospoda-
rowanej i ogrodzonej ( 1700 m2). 
Cena 400.000 tys. tel. 692383706 
po 18.

• Sprzedam mieszkanie trzy-
pokojowe w Nowogardzie. 
600 626 244

• Sprzedam kawalerkę 30 m2, ul. 
Wyszyńskiego. 723 747 757

• Sprzedam mieszkanie dwupoko-
jowe III piętro 55 m2. Cena 125 
tys. 668 927 296

• Wydzierżawię od stycznia 2012 
r. Stoisko handlowe w Centrum 
miasta. 534 707 326

• Sprzedam mieszkanie trzypoko-
jowe lub zamienię na dwupoko-
jowe. 695 573 835 po 15.00. 

• Do wynajęcia mieszkanie dwu-
pokojowe. 91 39 25 147

• Posiadam kawalerkę do wy-
najęcia wolna od 1 II 2012 r. 
667 994 240

• Sprzedam okazyjnie w dobrej 
cenie garaż na ul. Zamkowej. 605 
856 584.

• Wynajmę lokal mieszkalny 
62 m2. Centrum Nowogardu. 
607 617 849.

• Sprzedam mieszkanie na wsi 10 
km od Nowogardu 61 m2 ze stry-
chem do adaptacji. 505 678 461

• Do wynajęcia mieszkanie trzy-
pokojowe i czteropokojowe. 
508 309 980!

• Do wynajęcia mieszkanie 35 m2. 
518 483 194

• Kawalerka do wynajęcia 
722 300 700.

• Wynajmę mieszkanie dwupo-
kojowe w centrum Nowogardu. 
785 337 330

• Sprzedam umeblowaną kawa-
lerkę w przystępnej cenie w Cen-
trum miasta. 91 39 21 809

• Mieszkanie w domku czteroro-
dzinnym, bezczynszowe + garaż, 
pom. Gospodarcze i ogródek. 
Sprzedam. 507 522 139

• Sprzedam działkę budowlaną 
nieuzbrojoną przy ul. Asnyka o 
pow. 827 m2. 605 441 509

• Sprzedam kawalerkę z pełnym 
wyposażeniem w Centrum mia-
sta. 604 177 265

• Sprzedam lub zamienię za do-
płatą mieszkanie trzypokojo-
we + garaż ze strychem + trzy 
murowane pomieszczenia w 
ogrodzie. zamiana na kawaler-
kę w bloku w Centrum ( i piętro 
lub parter). Tel. 724 451 734

• Sprzedam murowany pojedyn-
czy i podwójny garaż na ul. Zam-
kowej. 604 977 144

• Sprzedam atrakcyjną działkę 
budowlaną 10 ar z warunkami 
zabudowy na Monte Cassino. 
695 264 580; 605 856 611

• okazja pilnie sprzedam dom 
150 m2, działka 2700 m2 Gry-
fice- okolice. Cena 155 tys. 
535 191 258 

• Sprzedam mieszkanie dwupo-
kojowe 47 m2 w centrum ul. 
Kowalska I piętro 128 tys. tel. 
501 307 666.

• Wynajmę mieszkanie dwupoko-
jowe w nowym budownictwie,  
czynsz – 1000 zł + prąd i gaz. ul. 
Racibora 601 240 025

• Zamienię mieszkanie 67 m2. Na 
dwupokojowe lub sprzedam. 
667 926 528; 91 39 26 528

• Sprzedam pół domu. 
728 933 802

• Dwa pokojowe wynajmę za 
opłaty + media + kaucja 1000 – 
parter. 606 311 191

• Nowogard sprzedam działki bu-
dowlane. 665 503 129

• Sprzedam działkę 0,5 ha, Błąd-
kowo. Można przekształcić na 
budowlaną. 91 39 14  174 wie-
czorem.

• Odnajmę kawalerkę przy ul. Woj-
ska Polskiego, cena 800 zł + gaz 
i prąd + jednomiesięczna kaucja. 
534 002 001 

• Sprzedam wynajmę lub zamie-
nię z dopłatą ½ domu + działka 
budowlana. 784 660 924 

• Sprzedam 4-pokojowe mieszka-
nie w Osinie, 79m2, słoneczne, 
na parterze, bezczynszowe, z 
balkonem, piwnica, w kuchni i 
przedpokoju zabudowa. Miesz-
kanie w bardzo dobrym stan-
dardzie. Ogrzewanie gazowe, 
okna pcv. Cena: 224 tys. Kontakt: 
502531348

• Sprzedam kawalerkę w No-
wogardzie, na gen. Bema, na 
parterze, 28m2, funkcjonalny 
rozkład pomieszczeń, kuch-
nia z oknem, bezczynszowa, 
ogrzewanie gazowe, piwni-
ca, okna pcv. Cena: 97 tys, 
Kontakt: 512322137

• Sprzedam garaż na osiedlu 
Bema. 514 094 061

• Garaż do wynajęcia na ul. Zam-
kowej. 508 948 888

• Sprzedam mieszkanie z za-
dłużeniem w Nowogardzie. 
508 301 853

• Sprzedam dom w Strzelewie. 91 
39 18 051 po 18.00

• Do wynajęcia kiosk nr 6 na targo-
wisku miejskim. 91 39 20 714

• Sprzedam kawalerkę 
695 903 267

• Do wynajęcia dwa lokale han-
dlowe w Centrum Nowogardu. 
531 838 667

• Wynajmę garaż na ul. Jana Pawła 
II, 607 580 172

• Sprzedam kawalerkę w Nowo-
gardzie, ul. Poniatowskiego. 
504 004 157

• Sprzedam mieszkanie trzypoko-
jowe 88 m2, bezczynszowe na 
podwyższonym parterze w cen-
trum miasta. Cena do uzgodnie-
nia. Tel. 693 922 695

• Sprzedam działkę budowla-
ną z warunkami zabudowy w 
Nowogardzie przy ul. asnyka. 
601 500 670; 510 170 263

• Sprzedam lub wydzierżawię 

sklep przy ul. Bankowa 3e. 
669 910736 

• Sprzedam ½ domu z ogrodem i 
podwójnym garażem 10 km od 
Nowogardu. Tel. 601 151 689

• Sprzedam działkę 3580 m2 10 
km od Nowogardu 10 zł / m2. 
601 151 689

moTorYzaCJa

• Sprzedam Opony letnie 4 szt. 
Continental Conti 3, 185 65 R15, 
cena 400 zł, tel. 605 522 340.

• Sprzedam Opony letnie Vik-
nig Norway Pro Tech 2, 205 55 
R16, 4 szt., cena 550 zł.tel. 605 
522 340.

• Sprzedam opel Vectra C kom-
bi, rok prod. 08/2006, srebrny 
met., przeb. 160.000 km, po 
dużym serwisie w aSo opel 
wrzesień 2011, książka serwi-
sowa. Cena do uzgodnienia, 
tel. 605 522 340.

• Sprzedam cztery roczne opony 
185 65R15, zimowe Goodyear Ul-
tragrip 7t, stan idealny, cena 800 
zł lub z felgami do Nissana Alme-
ry; 15” stalowe cena felgi 450 zł. 
Cena opon z felgami 1200 zł. Tel. 
605 522 340

• Sprzedam 4 opony zimowe - 
roczne, bardzo mało używane, 
Goodyear Ultra Grip 7+ 185 65 
R15, cena 780 zł.tel. 605 522 340.

• Sprzedam oryginalne opony do 
Volvo Miechelline altin, 205/55 
R16, z felgami aluminiowymi. 
602 474 266

• Sprzedam przyczepę Neptun rok 
prod. 2002 ładowność 460 kg 
wymiary 100/140/30. Zarejestro-
wana, ubezpieczona, cena 1450 
zł do uzgodnienia. 692 117 524

•  Sprzedam Renault Laguna II 1,9 
DCI 2001r. tel. 889483698

• Sprzedam Busa T4 2,4 diesel. 
1992 r. 603 839 782

• Sprzedam Opel Astra 1,7 DTI 
rok prod. 2000 cena 10 600 do 
uzgodnienia. 501 236 221

• Sprzedam samochód marki VW 
Golf V, rok prod. 2007, poj. 1.9 
TDI, srebrny metalik. Cena do 
uzgodnienia.  508 290 657

• Sprzedam samochód marki Peu-
geot Partner rok prod. 2005, poj. 
1,6 diesel, srebrny metalik. Stan 
idealny. 508 290 657

• Sprzedam daewoo Tico rok prod. 
1992, cena 1000 zł. 791 180 655

• Sprzedam felgi stalowe do Nis-
sana Almery N16, rok prod. 
12/2001, cena 350 zł, tel. 605 
522 340. 

• Sprzedam Honda Magna 500, 
1985 r. cena 5200 zł. 693 162 198

• Sprzedam Renault Twingo rok 
prod. 1995 poj. 1.2 nowe opony 
letnie i zimowe, przegląd ważny 
do 22.12.2012 r. Cena 2300 do 
negocjacji. 785 927 575

• Sprzedam Opel Astra rok prod. 
1995 r. cena 2900 tel. 660 143 113

• Sprzedam Hyundai Pony 1.3 
benzyna rok prod. 1993 cena 
1000. Tel. 602 348 926

• Sprzedam Nissan Primera combi 
Comfort, poj. 2.0 TD rok. Prod. 
2000, Klima serwisowany. Tanio. 
601 500 670

• Sprzedam fiata CUPE 2.0 16V; rok 

prod. 1995 cena do uzgodnienia. 
91 31 57 124

rolNiCTWo

• Mam do sprzedania silnik zabur-
towy Johnson-4,5 KM do remon-
tu oraz kombajn do ziemniaków 
ANNA. tel. 692 421 192

• Kupię rozrzutnik oborniku jed-
noosiowy. 91 39 23 492

• Sprzedam siewnik do nawo-
zu Amazonka i opryskiwacz. 
667 952 806

• Sprzedam trailler, bryczkę i kucy-
ki. 607 739 866

• Sprzedam kultywator z wałkiem 
szerokość 2,70, pług trzyskibowy 
i wialnię do zboża. 668 316 103

• Sprzedam Ursus C385 rok prod. 
1983, zarejestrowany, ubezpie-
czony, cena 16 500 do uzgodnie-
nia. 501 236 221

• Sprzedam konia, bryczkę stylo-
wą, siodło i uprząż. 508 290 657

• Sprzedam 8 ha gruntów rolnych 
w m. Bagna, Cena 16 tys/ha. Tel. 
606 830 893

• Sprzedam ziemię rolną w Sikor-
kach o pow. 5,60 ha. 513 157 160

• sprzedam Łubin słodki i rozrzut-
nik jednoosiowy do obornika. 
695 076 794

• Sprzedam ziemniaki Vinie-
ta (z możliwością dowozu) 
513 941 882

• Sprzedam Ursus C-330 po re-
moncie + nowe ogumienie, cena 
10800; przyczepę wywrotkę WL-
8. Cena 12800; rozrzutnik obor-
nika T-088 cena 13000;  przy-
czepę do zbioru BEL cena 3500; 
siewnik poplonów, cena 2300; 
Siewnik zbożowy DAN AGRI 4 m- 
cena 4200; WAK Cambella 1,9 m, 
cena 1800. Ceny do negocjacji, 
kontakt. 504 124 829

USłUGi

• AGENCJA REKLAMOWA VIZART 
- reklamy, banery, tablice, wy-
druki wielkoform., reklama na 
pojazdach - odzieży, PIECZĄTKI, 
wizytówki, plakaty, ulotki, inne. 
Nowogard, ul. 700 lecia 15 (nad 
sklepem zielarskim). Tel. 605 
522 340.

• kompleksowe remonty miesz-
kań, montaż i naprawa pieców 
Co. 72 48 14 797

• Czyszczenie uszu za pomocą 
świecowania Nowogard, ul. Zie-
lona 3. 91 39 20 714

• dywanopranie, 604 373 143.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 
604 373 143.

• Pranie tapicerki samochodo-
wej (osobowe, busy, ciężaro-
we, Tir-y). Tel. 604 373 143.

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

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

• klimatyzacja! Serwis sprzętu 

oGŁo szE NIa drob NE
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iNFormaTor lokalNY - NoWoGard
in for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38

  - 91 392 17 39

Telefony alarmowe 

Policja  - 997, 112 

tel. miejski   - 91 57 92 311 

Straż Pożarna   - 998

Pogotowie Ratunkowe   - 999 

Pogotowie Gazowe   - 992

Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74

Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  

 - 91 392 08 79

 - 994

dyżur nocny
Przychodnia Przyszpitalna Samodzielnego Publiczne-
go Szpitala Rejonowego w Nowogardzie
Ul. Wojska Polskiego 7, 72-200 Nowogard
 (wejście od strony Policji)

913921800

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala   - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.   - 91 392 69 99
Medyk   - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

 - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz Pogotowie Stomatolo-
giczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos 
 - 91 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  
 - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzie ci, 
Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności 
Gospodarczej  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
  - 91 392 54 64

Wydział ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
oPS - ośrodek Pomocy Społecznej

kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

- 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 26 249

Parafie rzymskokatolickie
Parafia pw.  WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   

- 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57
apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM   - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39

PCk  - 91 392 17 01

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Zawodowe 
- CE Zdroje ul.  Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.   - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium  
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych    - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   

- 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 
kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 
Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 
Taksówki   - 91 392 02 60
Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

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

pilnie zatrudnię
tel. 783 744 001

aGd. Tel. 697 55 33 10, 693 34 
46 71.

• Cyklinowanie. 692 478 465

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

• aWarie. Naprawy pieców Va-
iliant, tanie części. 691 686 772

• Bruk-lin – układanie kostki 
brukowej Robert Kaźmierow-
ski Tel. 607  083  893, www.bruk-
linnowogard.com.pl

• Montaż ogrodzeń betono-
wych, farmerskich i innych; 
695 085 470; 91 39 72 575

• Transport- przeprowadzki. Szyb-
ko i tanio. 696 138 406

• usługi elektryczne CO, dachy, ta-
nio szybko solidnie. Do 30% ta-
niej. Tel 506 323 560

• Usługi tokarskie. Sąpolnica 22. 
693 613 396 

• Remonty mieszkań, łazienek. 
600 121 043

• Przewozy przeprowadzki Nowo-
gard i okolice. 784 499 535

• Usługi ogólnobudowlane, regip-
sy, szpachlowanie, malowanie, 
panele. 789 146 025

• Usługi ogólnobudowlane. 
510 335 162

• AGENCJA REKLAMWA VIZART 
- oprawianie prac - w 2 minu-
ty., bindowanie, wydruki A3-A4 
kolor, ksero A3-A4 - kolor, la-
minowanie A3-A4. Tylko u nas 
największy wybór okładek. No-
wogard, ul. 700 lecia 15 (nad 
sklepem zielarskim). Tel. 605 
522 340.

• Korepetycje  j. niemiecki, przygo-
towanie do matury. 607 617 844

• dachy remonty mieszkań. 
794 115 153

• Język niemiecki tel. 
607 545 991

• Remont na każdą kieszeń 609 
715 839

• Remont? wykończenia wnętrz? 
My wiemy jak! Kompleksowo! za-
dzwoń! REMOVER. 501 714 275 
24h/dobę!

• Wykonam usługowe, glazura, 
podłogi, malowanie i inne pra-
ce budowlane. 662 678 895

• Malowanie obrazów Bożena Ku-
biak, do obejrzenia w Cafe Piwni-
ca. 91 39 26 124

• Stylizacja paznokci, żel, żel hy-
brydowy (nowość) cena 35 zł. 
503 083 440

• Tipsy żelowe za 40 zł. 665 209 476

• Usługi informatyczne naprawa 
komputerów, instalacja oprogra-
mowania, odzyskiwanie danych, 
dojazd do klienta. 508 245 385

• dUr - daCH pokrycia i remon-
ty dachów. 691 621 141

• Dachy. 785 562 104

• DUR-BUD- usługi ogólnobudow-
lane. 723 295 632

• Domowe torty na zamówienie. 
513 719 102

• Profesjonalna opieka nad 
dziećmi ”Maluszkowo” ogła-
sza nabór dzieci w wieku od 
6 m-cy do 3 lat. Liczba miejsc 
ograniczona. Tel. 534 015 943. 


• izolacje balkonów, tarasów, 
wykończenia, remonty łazie-
nek tel. 607 347 421

• J, niemiecki tel. 607545 991

• korepetycje matematyka. 
513 164 201 po 16.00.

• Usługi transportowe i budow-
lane, przeprowadzki, 1 zł/
km (krajowe i zagraniczne). 
785 931 513; 91 39 11 153

• angielski. korepetycje. 
697 583 403

• Remonty i wykończenia. 
601 567 369

• Pogotowie komputerowe. 
695 575 008

• REMONTY, MONTAŻE, STOLAR-
KA. 781 016 125

• Zawiozę trzy osoby komfortowo 
Berlin – 500 zł, Hamburg 1250 zł, 
Utrecht – 2200 zł. 793 694 613 

• Malowanie, szpachlowanie (klin-
kier). 726 184 901

• meble kuchenne na wymiar, 
szafy, garderoby, zabudo-
wy wnęk. meble nietypowe. 
697 786 967

• Transport BUS-maX. 
604 963 120

• Usługi remontowo-budowla-
ne. 784 053 493

PraCa

• Zwrot podatku z pracy, rodzin-
ne, urlopowe- Niemcy, Holan-
dia, Anglia, Irlandia, Dania, Bel-
gia, Austria, Włochy, Norwegia. 
713 852 018; 601 759 797

• Podejmę pracę w charakterze 
sprzedawcy, długoletnie do-
świadczenie, obsługa LOTTO. Tel 
660 392 851

• Studio Reklamy Vizart w Nowo-
gardzie przyjmie 1 os. Na prakty-
ki, tel. 605 522 340

• Szukam pracy jako operator 
sztaplarki i magazynier- po-
mocnik. 796 101 301

• Zatrudnię w sklepie spożywczym 
rencistkę lub emerytkę. Praca 
dwuzmianowa. 602 474 266

• Zatrudnię konsultantów Orifla-
me, bezpłatne wpisowe, prezen-
ty na 500 zł, 604189118

• Zatrudnię opiekunkę do dziecka. 
Tel 660673592

• Podejmę pracę jako Stróż nocny 
lub dozorca. 721 922 930

• Zaopiekuję się dzieckiem. 
785 630 287

• Zatrudnię samodzielnego 
stolarza, może być emeryt. 
696 034 712

• Zaopiekuję się dzieckiem. 
668 527 017

• Kierowca kategorii B i C poszuku-
je pracy. 788 193 777

• Poszukujemy osoby z biegłą 
znajomością języka niemieckie-

go do pracy w biurze. tel. 91 39 
22 920

• Pani lat 23 z wykształceniem 
wyższym ze znajomością języka 
angielskiego i prawo jazdy kat. B 
poszukuje prac y. 667 370 403

• zatrudnię do pracy osobę do 
obsługi klienta. Wymagane 
doświadczenie w handlu, pra-
wo jazdy oraz umiejętność 
montażu mebli. CV proszę 
składać do 3 ii 2012 r. – sklep 
meblowy kwadrat ul. armii 
krajowej 49 Nowogard. Tel. 
661 960 881

iNNe

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

• Sprzedam nowy tel. komórkowy 
Sony Erocson ELM, cena 270 zł, 
tel. 605 522 340

• Sprzedam drewno opałowe. 
600 335 184

• drewno opałowe tanio sprze-
dam. 660 135 921

• Sprzedam drewno opałowe i roz-
pałkowe pocięte w klocki lub w 
całości. 514 740 538

• Sprzedam wózek do drewna z 
HDSem. 723 885 515

• Sprzedam szczenięta razy wyżeł. 
91 39 26 478; 500 667 196

• Oddam w dobre ręce 2 sucz-
ki (szczeniaki odchowane) 
rasy mieszanej z wilczurem. 
508 290 657

• Oddam szczeniaki rasy wilczur 
mieszany, w dobre ręce, tel 
607 545 533

• Sprzedam przyczepę D47 wy-
wrotkę sadzarkę do ziemnia-
ków, kombajn do zbioru ziem-
niaków oraz silnik do łodzi. Tel. 
692 421 192.

• Sprzedam owczarki niemieckie. 
91 39 10 656

• YORKI SZCZENIAKI PO MAŁYCH 
RODZICACH tel; 513-157-299

• Śliczne szczenięta po bardzo 
sympatycznej suni do pilnowa-
nia obejścia oddam dobrym lu-
dziom. 91 39 79 313 

• Budę dla psa/kota sprzedam. 
889 133 882

• Drzewo opałowe, kominkowe. 
506 284 017

• Owczarki niemieckie pieski i 
suczki po rodzicach z rodowo-
dem. Tel. 91 39 21 828

• Sprzedam Agregat prądowtówr-
czy diesel 10kW. 728 933 802

• Sprzedam atlas do ćwiczeń. 
791 180 655

• Sprzedam drewno opałowe i ko-
minkowe, pocięte w klocki z do-
wozem . 663 349 053

• Oddam w dobre ręce piękne 
szczenięta. Troszczyno 2. 91 39 
79 313 po 16.00.

• Sprzedam Keyboard. 602  524 
313

• kupię złoto. 506 534 179

• oflisy tartaczne na opał sprze-
dam w całości lub pocięte w 
klocki, tel. 514 740 538
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ZREFINANSUJ SWÓJ DROGI KREDYT!  
ZAOSZCZĘDŹ PONAD 150 000 zł! 

Zaciągając kredyt mieszkaniowy, stajemy przed perspektywą spłacania zadłużenia przez długie lata (zwykle 20-30 lat). W tak długim okresie sytuacja na rynku 
kredytowym może znacznie się zmienid, m.in. poprzez oferowanie przez banki coraz lepszych warunków kredytowania. „Lepsze warunki kredytowania” są rozumiane, jako 
spadek marż kredytów w porównaniu z marżą naszego kredytu, który zaciągnęliśmy np. w 2010 roku. Jest to tak zwana „promocja”, stosowana w celu „przyciągnięcia” klienta 
poprzez oferowanie Klientowi znacznie korzystniejszej oferty niż otrzymałby w innych bankach. Zdając sobie sprawę z powyższego faktu należy, a wręcz konieczne jest 
zastanowienie się nad zmianą banku na taki, który mógłby zaproponowad nam korzystniejsze warunki kredytowania, czyli zrefinansowaniem swojego kredytu. W istocie kredyt 
refinansowy oznacza przeniesienie kredytu z jednego banku do drugiego, czyli mówiąc jeszcze prościej – zmieniamy logo Banku „X” na logo Banku „Y”. Takie „przeniesienie” 
spowoduje, iż zaoszczędzimy kilkadziesiąt tysięcy złotych. Aby 
zobaczyd różnicę na obecnym rynku kredytowym należy 
wiedzied, iż kredyt składa się z 2 głównych składowych, tj.:  

1. Stopa procentowa (WIBOR) - która jest taka sama we 
wszystkich bankach, gdyż jest ustalana przez Radę Polityki 
Pieniężnej. W roku 2008 wynosiła aż 6,89 %. Obecnie stopa 
procentowa wynosi 4,99 %!! 
 
2. Marża, – która zależy od danego banku. W latach 2007 – 
2010 marża wynosiła od 2 % do 4 %. Obecnie marże, którą 
możemy zastosowad przy refinansowaniu bez ponoszenia 
kosztów to nawet  0,99 %!!  

 

 

 

 

W bardzo prosty sposób możemy zaoszczędzid ponad 156 324 zł, z miesięczną różnicą na racie 482,48 zł. Dodatkowo przenosząc swój kredyt nie martwimy się o szereg 
dokumentów, które musieliśmy składad w poprzednim banku, gdyż są one „przenoszone”, jedynie nieliczną częśd dokumentów należy zaktualizowad. 

 

 

ZREFINANSUJ SWÓJ KREDYT Z INDYWIDUALNYM PLANEM FINANSOWYM. ZAPRASZAMY DO NASZEJ PLACÓWKI! 

 HOSSA Doradztwo Fiansnowe i Unijne 
ul. 3 Maja 46, Nowogard 

tel: 509 832 895, 507 746 990 
 e-mail: hossanowogard@gmail.com  

Kredyt zaciągnięty w latach 2007-2010 Kredyt refinansowany w 2012 roku 
 WIBOR = 6,89 % 
 Średnia marża w banku = 2,5%  

 
W związku, z czym oprocentowanie kredytu wynosiło aż około 9,39% 

(WIBOR 6,86 + MARŻA BANKU 2,5% = 9,39%). 
Np. 
Przy kwocie kredytu równej 200 000 zł, miesięczna rata wynosi = 1 665,68 zł. 
 
 
 
 
 
 
 

Bierzesz 200 000 zł a oddajesz dokładnie 599 644,8 zł! 
 
 
 
 
1 665,68 (miesięczna rata kredytu) x 360 (miesiące – okres kredytowania 30 
lat) = 599 644,8 zł. 
 
 
 
 

 WIBOR = 4,99 % 
 Marża banku na dzieo 01.02.2012 r. = 0,99 %, 

 
W związku, z czym oprocentowanie kredytu wynosi obecnie 5,98 % 

(WIBOR 4,99 % + MARŻA BANKU 0,99 % = 5,98%). 
Np. 
Przy kwocie kredytu 200 000 zł, dokładnie 190 000 zł 
(190 000 zł – gdyż licząc, że wzięliśmy kredyt w 2008, spłaciliśmy już 3 lata, czyli około 
10 000 zł samego kapitału, kwota odsetek to około 49 964 zł.).  
Przy refinansującym kredycie miesięczna rata wynosi = 1 183,20 zł. 
 
 
 
 
Bierzesz 190 000 zł a oddajesz dokładnie 383 356,8 zł! 

 
 
 
 
1 183,2 (miesięczna rata kredytu) x 324 mc ( 27 lat, 3 lata liczymy, jako spłacone z racji 
zaciągniętego kredytu w 2008 roku) = 383 356,8 zł. 
383 356,8 zł + 59 964 zł (częśd już spłaconego kredytu, tj. 1 665,68 x 36 miesięcy) = 
443 320,8zł. 
 
 
 
 
 

Zaoszczędzone pieniądze masz na „własne wydatki” lub tworzymy dla Ciebie  
Indywidualny Plan Finansowy abyś mógł spłacid swój kredyt jeszcze szybciej – nie w 30, a w 14 roku i zaoszczędzid dodatkowe 100 000 zł! 

STOPA PROCENTOWA WIBOR W LATACH 2008 – 2011.(Źródło: www.money.pl) 

ZOBACZMY TĘ RÓŻNICĘ NA LICZBACH. 

Zobaczmy teraz, jaką kwotę całkowitą musimy oddad do banku przy wartości kredytu 200 000 zł i kredytu refinansowanego. 

Jak wyliczyd całkowitą kwotę kredytu, którą oddasz do banku?  

ZOBACZMY TERAZ, JAKĄ KWOTĘ OSZCZĘDZISZ REFINANSUJĄC SWÓJ DROGI KREDYT! 

599 644,8 zł (całkowita kwota „starego” kredytu, którą oddasz do banku) – 443 320,8 zł(całkowita kwota zrefinansowanego kredytu, którą 
oddasz do banku  

= 156 324 zł ( KWOTA ZAOSZCZĘDZONA!!!) 

Na miesięcznej racie zaoszczędzamy dokładnie 482,48 zł. 

Niniejsza symulacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. Symulacja przygotowywana jest indywidualnie pod każdego Klienta.
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GAZETA LOKALNA  NOWOGARD • OSINA

APTEKA 
MAJOWA 

ul. 3 Maja 47
TEL. 91 307  07 08

Otwarte
Poniedziałek - Piątek  8-19  

Sobota  8-15

Sprawdź naszą ofertę:
• Kredyt gotówkowy
• Kredyt konsolidacyjny
• Kredyt samochodowy
• Kredyt hipoteczny
• Spłata rat LUKAS Banku za 0 zł
• Dogodne warunki 
  dla emerytrów i rencistów

Nowogard, ul. 700 Lecia 21
czynne: pon-pt 9.00-17.00

CENTRUM KREDYTOWE

Prywatny Gabinet 
Stomatologiczny

Oferuje kompleksowe
lecznie stomatologiczne

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

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

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

Zapraszamy!

N
O

W
Y

• Przejazdy zagraniczne
• Linie autobusowe i busy
• Bilety lotnicze i promowe
• Berlin, lotniska

EVATRANS
Agencja

Kraje Nadbałtyckie z Helsinkami

i Sankt Petersburgiem 2.06 - 11.06.2012

T R A V E L
Agencja Turystyki i Podróży

PRZEJAZDY zagraniczne

NOWOGARD • ul. Boh. Warszawy 78a/2
Tel. 91 392 17 39 • kom. 605 856 556

WYCIECZKI - WCZASY

Turcja, Tunezja, Egipt, Chorwacja

www.travel-nowogard.pl

EGIPT - JORDANIA - IZRAEL

FATIMA
GRECJA, CHORWACJA

25.04 - 9.05.2012
28.04 - 14.05.2012

od 28.04 do września

Bezpłatne Liceum
Ogólnokształcące dla Dorosłych

ogłasza nabór
Informacje i zapisy

ul. Zielona 11, tel. 91 392 66 91

PRY
WA

TN
EP

UB
LIC

ZN
E LIC

EUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA
DOROSŁYCH

Rozpoczęcie roku szkolnego w sobotę 11 lutego godz. 8.00

Zapewniamy BEZPŁATNĄ NAUKĘ przez cały okres kształcenia

www.zielona.mojaszkola.net

W NOWOGARDZ IE

O P T Y K

BADANIE OSTROŚCI 
WZROKU

(bezpłatne przy zakupie okularów)

REALIZACJA 
RECEPT NFZ

ATRAKCYJNE 
RABATY

Nowogard
ul. Kościuszki 1

tel. 91 392 18 11

Czytaj s. 14

Czytaj s. 3

HALINA GALUS
HELENA WNUK

Usługi księgowo 
-podatkowe

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

Nowogard, ul. 3 Maja 14 
(budynek BS,  I piętro)

angielski

niemiecki

hiszpanski

włoski

portugalski

polski 
dla obcokrajowców

Tel. 698 181 411   •    Tel./fax 91 886 49 04
Nowogard,  ul. 3  Maja  40,  I pietro

 Przygotowanie do egzaminów
 Przygotowanie do matury 
     i certy�katów KET, PET, FCE, CAE
 Grupy max 6-osobowe

Z okazji imienin

Jackowi Cyboroń
moc najserdeczniejszych życzeń, 

radości, uśmiechu na co dzień oraz 
wszelkiej pomyślności 

w życiu osobistym i zawodowym 
składają 

Współwłaściciel i pracownicy PIB "PRO-BUD" s.c.

„Tam gdzie człowiek stawał się widmem…” Czytaj s. 10,11

Wojna  
domowa w 
Strzelewie
W końcu płacą,  
czy nie płacą?

Ile zarabiają  
nowogardzcy 
piłkarze
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reklama

Foto tydzień

Kancelaria  
Prawna

nawet trudne sprawy

601 949 077

W piątek o godz. 12 spotkajmy się  
pod pomnikiem Sybiraków 

Zabrano ich mroźną nocą...
10 lutego 1940 roku kilka miesięcy po wybuchu wojny i zajęciu począwszy  od 
17 września 1939 roku wschodnich kresów II  Rzeczypospolitej przez Armię 
Czerwona rozpoczęto przymusową wywózkę ludności polskiej zamieszkującej 
tereny zajęte przez Sowietów. 

Pierwsza masowa deportacja obywateli polskich w głąb ZSRR  objęła osadników woj-
skowych, cywilnych kolonistów oraz służbę leśną. Operacja poprzedzona była działania-
mi policyjnymi i propagandowo-politycznymi trwającymi od października 1939 r., wy-
mierzonymi głównie w osadników. Ich sens polityczny wyłożył lapidarnie Beria: "człon-
kowie Związku Osadników" na Zachodniej Ukrainie i Zachodniej Białorusi byli wojsko-
wo-policyjną agenturą rządu polskiego i w dalszym ciągu stanowią poważną bazę dla 
działań kontrrewolucyjnych". W lutym 1940 r. deportowano z tzw. Zachodniej Ukrainy 
89062 osoby, a z tzw. Zachodniej Białorusi 50732 osoby, zatem więc łącznie 139794 oso-
by. Skład narodowościowy tej grupy w momencie deportacji nie jest znany. Natomiast 
istnieją dokumenty obrazujące strukturę narodowościową tej kategorii zesłańców w po-
łowie 1941 r. Wśród 133658 osób zaliczanych do kontyngentu "osadnicy" zarejestrowano 
109223 Polaków (81,7 %), 11720 Ukraińców (8,8 %), 10802 Białorusinów (8,1 %)  i 1913 
(1,4 %) przedstawicieli innych narodowości. Ponieważ nie wydaje się, by w tym czasie za-
szły zjawiska mogące w istotny sposób zniekształcić ową strukturę, można zaryzykować 
przypuszczenie, iż była ona zbliżona do tej z lutego 1940 r. Wnosić stąd można, że w lu-
tym 1940 r. wywieziono około: 114,2 tys. Polaków, 12,3 tys. Ukraińców, 11,3 tys. Białoru-
sinów oraz blisko 2 tys. przedstawicieli innych narodowości- wszyscy byli obywatelami 
polskimi. W ogromnej większości byli to mieszkańcy wsi.

Jak co roku w rocznicę pierwszej wywózki 10 02  pod pomnikiem poległym na 
wschodzie na cmentarzu w Nowogardzie o godz. 12 spotkają się wszyscy, którzy pra-
gną uczcić w modlitwie  pamięć ofiar tej szczególnej gehenny wojennej. Obecni będą 
zwłaszcza żyjący jeszcze w Nowogardzie i okolicy Sybiracy czyli członkowie stowarzy-
szenia grupującego osoby deportowane w czasie wojny i ich rodziny.

W tym  numerze także w związku z rocznicą kolejne wspomnienie tamtych wydarzeń 
spisane i opracowane przez Piotra Słomskiego. Bohaterką dzisiejszego odcinka jest p. He-
lena Rodziewicz obecnie zamieszkała w Kamieniu Pomorskim, która  w pierwszych la-
tach po powrocie była mieszkanką Nowogardu. Tutaj w Nowogardzie  do śmierci prze-
bywali razem z nią deportowani w 1940 roku członkowie jej rodziny -  matka Walentyna 
(Wala) i brat Henryk, znany i ceniony stolarz (niektórzy do dzisiaj użytkują wykonane 
przez niego sprzęty czy wyroby z drewna).    

Marek Słomski 

Taki oto napis widnieje na drzwiach kościoła pw. WNMP w 
Nowogardzie. Ostatnio w kościele nieznany jak dotąd sprawca 
dokonał kilku drobnych kradzieży. W związku z tym proboszcz 
parafii  zmuszony był ograniczyć dostęp do świątyni.  Na jak dłu-
go? Na razie do odwołania. 

Utrzymujące się od kilku dni ostre mrozy odpuszczają. Chociaż 
grubość pokrywy lodowej zachęca do wchodzenia na zamarznię-
te jezioro, w najbliższych dniach lepiej z tego zrezygnować. Lód 
bowiem w wielu miejscach zacznie pękać i stanie się kruchy.  

Na zdjęciu fragment odrywającego się blaszanego dachu na ele-
watorze – niebezpieczną wadę zauważył jeden z naszych czytelni-
ków. Miejmy nadzieję, że właściciel obiektu jak najszybciej usu-
nie usterkę, za nim komuś stanie się krzywda gdy blacha spadnie. 

W tym roku zima wydaje się drogowców nie zaskoczyła. Mia-
sto na bieżąco jest odśnieżane. Na zdjęciu Ulica Wyszyńskiego, 
na której wczoraj od rana pracowały służby porządkowe usuwa-
jące powstałe zaspy. 

Pomóżmy sobie
Oddam używaną sprawną  drukarkę HP bez tuszu, informacje tel.9139 22-165 
Przyjmę  tapczan wypoczynkowy Tel. kontaktowy 504 781-789 lub 726 515-149 
Oddam  łóżko jedno osobowe  bez materaca inf.tel.9139 22-165 
Oddam sprawny  telewizor 21 calowy w stanie informacja pod nr tel.669-030-959 
Serdeczne podziękowania darczyńcy, który ofiarował pralkę automatyczną składa -  

obdarowana.
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OPAŁ
węgiel, koks, miał, 

drewno – kominkowe,
 podpałka, brykiet – węglowy, 

torfowy, drzewny
(towar luzem i workowany)

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

sprzedaż ratalna

PPUH „EDBA” 
Nowogard • ul. Nadtorowa 12

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

EntEr  II 
laptop

 sErwIs - komIs
naprawiamy, 
sprzedajemy,

kupujemy laptopy
na ul. Wyszyńskiego 7/3

budynek Straży Pożarnej

tEl. 795 648 748

Oferujemy:
- remonty
- docieplenia
- układanie pokryć dachowych z: 
   papy, dachówki i blachodachówki
- roboty blacharskie
- roboty ziemne
- izolacje fundamentów
- roboty murarskie
- wylewanie posadzek
    i wiele innych…
tel. 601 864 739 / 91 39 22 831

Serdeczne podziękowania 
dla Pana 

Tomasza Zapałowskiego 
za bardzo szybkie powiadomienie 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrzycy.
Serdeczne podziękowania i słowa uznania 

dla Pana Tadeusza Kubskiego 
oraz strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej 

w Ostrzycy za szybką i sprawną akcję 
w gaszeniu pożaru i ratowaniu mojego mienia.

Dziękujemy, pozostałym jednostkom 
Straży Pożarnej, które były w stanie gotowości.

Dzięki szybkiej i sprawnej akcji gaśniczej nie ucierpiały 
nasze zwierzęta, jak również nie doszło do wielkich strat. 

Wiesława i Jerzy Furmańczyk
Właściciele Gospodarstwa Agroturystycznego 

„U Furmana pod Lasem” w Ostrzycy

Z rodziną czasem najlepiej wychodzi się na zdjęciu 

Wojna domowa w Strzelewie  
Do jakich sytuacji  mogą doprowadzić rodzinne kłótnie? Aby to sprawdzić, wystarczy wybrać się do Strzelewa i zobaczyć oraz usłyszeć 
to, co dzieje się w jednym z tamtejszych domów. Konflikt pomiędzy byłą teściową i synową osiągnął apogeum. Skłócone kobiety od lat 
nie mogą dojść do porozumienia. 

W domu rodzinnym pani 
Mari po ślubie zamieszkał 
także jej syn z żoną. Niestety, 
zmarł trzy lata temu. Po jego 
śmierci  właścicielem domu 
została jej synowa, która obec-
nie w nim nie mieszka. Star-
sza kobieta zachowała jednak, 
zgodnie z wypisem do aktu 
notarialnego, osobistą słu-
żebność polegającą na prawie 
korzystania z dwóch pokoi z 
używalnością kuchni, łazien-
ki, strychu i jednej szopy. Nie-
stety, kobiety po śmierci syna 
nie mogą dojść do porozu-
mienia w sprawie użytkowa-
nia mieszkania, a raczej tego, 
kto ma za co płacić. Teściowa 
twierdzi, że za wszystko su-
miennie płaci i okazuje po-
twierdzenia zapłaty rachun-
ków.  Innego zdania jest jej 
synowa. Spory, które czasem 
kończą się na rękoczynach,  
czasem musi rozstrzygać poli-
cja. Funkcjonariusze twierdzą 
jednak, że mają ograniczone 

możliwości interwencji w mo-
mencie, gdy dochodzi do kon-
fliktów na bazie prawa i mająt-
ku prywatnego. 

Ostatnio konflikt pomię-
dzy kobietami osiągnął chy-
ba swoje apogeum. Synowa 
twierdząc, że jej była teścio-
wa nie dokłada się do opału i 
pozostałych rachunków, odłą-
czyła wszystkie media, a cen-
tralny piec ogrzewania (usy-
tuowany w kuchni z wejściem 
do domu będącym częścią 
wspólną budynku), owinęła 
grubym łańcuchem i zamknę-
ła na kłódkę! Na piecu pozo-
stawiła tylko kartkę z dość ja-
snym  komunikatem  „Brak 
Wody. Zakaz palenia”. Starsza 
Pani została zmuszona do cza-
sowego zamieszkania u sio-
stry w Nowogardzie. 

Na temat rodzinnych spo-
rów obu pań nie chcą się wy-
powiadać wprost, ani Sołtys, 
ani mieszkańcy Strzelewa. Jak 
twierdzą, trudno tutaj ocenić 

kto zawinił, ponieważ obie pa-
nie od wielu lat są w konflik-
cie, który nasilił się po śmierci 
syna pani Marii. 

Wydaje się jednak, że zamy-

UWAGA KONKURS!!!

Wygraj bilet 
na spektakl 

Dzisiaj, tj. piątek 10 lutego o godz. 
18.00 w Nowogardzkim Domu Kul-
tury odbędzie się spektakl pt.”Karto-
teka” w wykonaniu aktorów Bałtyc-
kiego Teatru Dramatycznego im. Ju-
liusza Słowackiego. Czytelnik, któ-
ry w dniu dzisiejszym jako pierwszy 
przyjdzie do redakcji DN z aktual-
nym numerem naszej gazety, otrzy-
ma zaproszenie dla jednej osoby na 
przedstawienie. 

Bilet Dziennikowi ufundował 
NDK. 

Redakcja 

kanie na klucz pieca i odcina-
nie dostępu do podstawowych 
mediów, starszego, co by nie 
było człowieka, w okresie zi-
mowym dobrym i humani-
tarnym rozwiązaniem na za-
kończenie rodzinnych wojen 
z pewnością nie jest. 

Redakcja DN świadomie nie 

podaje nazwisk zwaśnionych ko-
biet. Dalecy jesteśmy również od 
szukania tzw. sensacji. Wierzymy 
tylko, że częściowe  upublicznie-
nie przez nas rodzinnych sporów, 
skłoni jednak skłócone strony do 
jakiegoś porozumienia - za nim 
komuś stanie się krzywda. 

MS

Pani Maria nie ma dostępu do pieca 
centralnego ogrzewania, do które-
go dostęp ograniczyła jej skutecz-
nie jak widać synowa. 
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UWaGa WĘDkarZe 
Zarząd Koła Miejsko - Gminnego PZW w Nowogardzie informuje, że będzie 

można budować kładki z pomostem na jeziorze Kościuszki. Wnioski o zezwole-
nie na budowę prosimy składać w sklepie „WĘDKARZ „. Po rozpatrzeniu wnio-
sku, przez Zarząd Koła i uzyskaniu zezwolenia będzie można przystąpić do bu-
dowy.

Jednocześnie Zarząd Koła zaprasza na zebranie sprawozdawcze Zarządu Koła 
za rok 2011 w dniu 19 Lutego 2012 na godzinę 09:30 Zebranie odbędzie się w 
szkole podstawowej nr 3 w Nowogardzie przy ul. Boh. Warszawy. 

 Zarząd 

Na harcówkę nie ma chętnych 
W miniony czwartek w Starostwie Powiatowym w Goleniowie, miał odbyć się trzeci już z kolei przetarg na sprzedaż  popularnej har-
cówki przy ul. Wojska Polskiego w Nowogardzie.  Wyceniona na ok. 900 tys. zł, malowniczo położona posesja, nie wzbudziła jednak i 
tym razem zainteresowania wśród potencjalnych nabywców. Nikt nie wpłacił wadium. 

Mowa oczywiście o przed-
wojennym budynku, w któ-
rym przez lata funkcjonował 
internat Specjalnego Ośrod-
ka Szkolno-Wychowawczego. 

Właścicielem nieruchomości 
jest Starostwo w Goleniowie. 
Kiedy w ubiegłym roku powiat 
wybudował nową „bursę” dla 
uczniów SOSW przy ul. Ponia-

towskiego, popularnie zwaną 
przez mieszkańców harcówkę, 
wystawiono na sprzedaż. 

Przetarg miał się odbyć do-
kładnie w miniony czwartek. 
Jak się dowiedzieliśmy w Wy-
dziale Geodezji i Gospodarki 
Nieruchomościami w Staro-
stwie,  nikt jednak nie wpłacił 
wadium. Tym samym do au-
kcji nie doszło. Była to już trze-
cia próba sprzedaży nierucho-
mości. O dalszych losach po-
sesji ma zadecydować Zarząd 
Powiatu. Najprawdopodobniej 
przetarg zostanie ogłoszony 
raz jeszcze. Być może, tym ra-
zem zimniejszy się tylko kwota 
na jaką wyceniono nierucho-
mość. Cena wywoławcza wy-
nosiła bagatela 900 tys. zł.

Oby tylko piękny budynek 
nie podzielił losu domu przy 
ul. 3 Maja, w którym dawniej 
funkcjonowało przedszkole. 
Gmina Nowogard, która była 
niegdyś właścicielem zabyt-

kowej nieruchomości zwleka-
ła długo z jej sprzedażą, cho-
ciaż chętni na zakup byli (i to 
miejscowi). Mieli też pomysły 
na jej zagospodarowanie. Dziś, 
piękna willa mimo,  że ma wła-

ściciela, (prywatny przedsię-
biorca ze Szczecina) popada w 
kompletną ruinę. 

W tym przypadku sprawdzi-
ło się przysłowie: „sam nie zje, 
drugiemu nie da”. 

Marcin Simiński

Willa przy ul. 3 Maja – dawne przedszkole miejskie. Przez lata władza mimo ofert lo-
kalnych przedsiębiorców, nie znalazła pomysłu na funkcjonowanie posesji. Dziś pięk-
ny i zabytkowy budynek jest już ruiną, która ma marne szanse na powrót do swojej 
świetności. Czy harcówka podzieli los byłego przedszkola? 

Były internat o pow. użytkowej 855 m2 leży na działce wielkości 10401 m2. Budynek 
jest całkowicie podpiwniczony z częściowo użytkowym poddaszem. Powstał w 1904 
roku, jako obiekt służący społeczności miejskiej do zabawy i na imprezy towarzyskie. 
W okresie międzywojennym posesja administrowana była przez Bractwo Strzeleckie. 
Po 1945 roku, obiekt pełnił funkcję harcówki i domu wczasowego, a później internatu 
SOSW - aż do ubiegłego roku. 

Podziękowanie 
Serdeczne podziękowanie chciałaby złożyć za pośrednictwem 

lokalnej prasy tj. DN ludziom dobrej woli, którzy pomogli mi 
w tym bardzo trudnym momencie mojego życia. Z całego serca 
więc dziękuję w imieniu własnym i moich dzieci. Dziękuję rów-
nież Stowarzyszeniu  Na Rzecz Integracji Osób Niepełnospraw-
nych „Nasze Szanse” z Nowogardu. Trudno wyrazić co człowiek 
w takiej chwili czuje tak naprawdę, ale raz jeszcze bardzo, ale to 
bardzo serdecznie dziękujemy.

Agnieszka Żóralska  
z Czermnicy

Przypomnijmy ,że w wydaniu z dnia 16 12 2011 roku  w arty-
kule „Bieda jest tutaj , a nie na Placu Wolności” DN pisał :

...Szukała pomocy w Urzędzie Miejskim. Tam nie znalazła 
jednak chętnych do pomocy. Teraz, w akcie desperacji  prosi, by 
opisać warunki w jakich żyje. Może ktoś zdecyduje się im po-
móc.

Pani Agnieszka Żóralska jest mieszkanką Czermnicy. Pięć lat 
temu zostawił ją mąż. Na jej głowie zostało utrzymanie czworga 
dzieci. Najstarsza, 17-letnia córka ma zespół Downa, do tego do-
legają jej sprawy związane z tarczycą. Druga córka 15-letnia jest 
uczennicą nowogardzkiego gimnazjum. Na utrzymaniu matki po-
zostają jeszcze dwaj chłopcy siedmioletni i sześcioletni.

Pani Agnieszka nie ma własnego domu. Mieszka w użyczonym 
przez teścia mieszkaniu. Ojciec męża, by nie zajmować miejsca 
swoim wnukom w niedużym lokalu, przeniósł się do obory. 

Biedna rodzina żyje z alimentów i zasiłku na najstarszą córkę. 
Łącznie daje to kwotę 1 tys. 500 zł....

Bardzo się cieszymy ,że znalazły sie osoby i instytucje, które 
pomogły P. Agnieszce i gratulujemy postawy. 

                                                                                                             Red. 
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Z okazji  
urodzin
kochanej 

córce i siostrze

 Agnieszce 
Marcinkowskiej

serdeczne życzenia 
optymizmu i sukcesów 

w codziennym życiu 
oraz wszystkiego 

co piękne i radosne 
składa mama, bracia Artur 
i Darek, bratanica Klaudia 

i Wiktoria oraz ciocia 
Grażyna i wujek Andrzej

Chrześcijańskie Centrum Pomocy, Agenda Zboru Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan w Nowogardzie

Sprawozdanie z działalności za rok 2011
„ChCP Agenda Zboru Ko-

ścioła Ewangelicznych Chrze-
ścijan w Nowogardzie w roku 
2011 udzieliła pomocy w na-
stępujących obszarach: 

1. Dystrybucja Żywności w 
ramach programu PEAD 2011, 
we współpracy z Bankiem 
Żywności w Nowych Bielicach 
na podstawie umowy, pozwo-
liła na wsparcie ponad 1200 
osób z  373 rodzin zamieszka-
łych na terenie Gminy Nowo-
gard,  będących podopieczny-
mi OPS w Nowogardzie. Każdy 
członek rodziny otrzymał ok. 
40 - 60 kg żywności. W sumie 
beneficjenci otrzymali 52  780 
kg żywności o łącznej warto-
ści 133 995,96 złotych. Wartość 
pracy wolontariuszy przy dys-
trybucji, to 14 400 złotych. 

2. Półkolonie „Kids  Klub”  
dla ponad 100 dzieci, które od-
były się pod namiotem konfe-
rencyjnym na Plaży Miejskiej 
Nowogard w dniach od 22 do 
26 sierpnia 2011roku.

Dzieci pod opieką wykwali-
fikowanej kadry odpoczywały , 
brały udział w zajęciach spor-
towych, artystycznych, pla-
stycznych,  profilaktyki uzależ-
nień, śpiewu . W ramach zajęć 
wszystkie dzieci otrzymywały 
napoje, słodycze oraz posiłek 
główny w postaci obiadu na 
łączną wartość 3 000 złotych.  
Wartość pracy wolontariuszy 
to kwota  2 400 złotych.

3. Wydawanie odzieży, bu-
tów, bielizny pościelowej, ręcz-
ników, kołder i koców. W su-
mie od naszych przyjaciół z 
Niemiec i Holandii oraz od 
mieszkańców Nowogardu po-
zyskaliśmy 5 400 kg odzieży o 
wartości 54 000 złotych, któ-
rą rozdysponowaliśmy wśród 
podopiecznych OPS w Nowo-
gardzie oraz innych potrzebu-
jących . Wartość pracy wolon-
tariuszy przy sortowaniu, wy-
dawaniu oraz organizacji, to  
około 5 000 złotych .

Nasza działalność dofinan-

sowana została na podstawie 
umowy WRLiF 14/2011 przez 
Gminę Nowogard w sumie 9 
642 złotych w ramach zada-
nia :” POMOC RODZINOM 
, OSOBOM i DZIECIOM W 
TRUDNEJ SYTUACJI ŻY-
CIOWEJ”  

Łączna wartość pomo-
cy udzielonej mieszkańcom 
Miasta i Gminy Nowogard 
będącym podopiecznymi 
ChCP i OPS w roku 2011, to 
215 795,96 złotych( dwieście 
piętnaście tysięcy siedemset 
dziewięćdziesiąt pięć złotych 
96/100)

Pragnę podziękować wszyst-
kim wolontariuszom za ich 
ciężką i rzetelną pracę , człon-
kom KECh Zbór w Nowo-
gardzie za wsparcie finan-
sowe, Redakcji „Dziennika 
Nowogardzkiego” za sprawny 
kontakt z podopiecznymi oraz 
bezpłatne zamieszczanie ogło-
szeń , Kierownictwu Zarządu 
Budynków Komunalnych za 

wielokrotną pomoc lokalową 
i techniczną , Kierownictwu 
PRD POL-DRÓG SA w No-
wogardzie za użyczenie ma-
gazynu , Kierownictwu i pra-
cownikom OPS za współpra-
cę , Paniom z Polskiego Komi-
tetu Pomocy Społecznej Koło 
w Nowogardzie za współpra-
cę , Burmistrzowi Miasta No-
wogard za wsparcie oraz przy-
chylność , Nowogardzkiemu 
Forum Organizacji Pozarządo-
wych za obsługę merytoryczną 
. A nade wszystko pragnę  po-
dziękować Panu Bogu, za chę-
ci, motywację i możliwość pra-
cy dla dobra mieszkańców tego 
Miasta i okolic.

Czystą i nieskalaną poboż-
nością przed Bogiem i Ojcem 
jest: nieść pomoc sierotom i 
wdowom w ich niedoli i za-
chowywać siebie nie splamio-
nym przez świat [list św. Jaku-
ba 1,27].

Dyrektor Agendy 
Pastor Cezary Komisarz

Dzień babci i dziadka w Przedszkolu nr 1
 Dzień Babci i Dziadka, to 

szczególny dzień, w którym 
wnuczki i wnukowie mogą 
wyrazić wdzięczność wszyst-
kim swoim Babciom i Dziad-
kom, za trud, poświęcenie i 
pomoc w ich wychowaniu. 
Najmłodsze dzieci z Przed-
szkola nr 1 gościły swoich 
dziadków w dniu 3 lutego 
2012r. Maluszki przygotowa-
ły program artystyczny: recy-
tując wiersze, śpiewając pio-
senki , tańcząc Polki, Gro-
zik i taniec ukraiński.  Dzieci 
bardzo przeżywały swój wy-
stęp, który był przepiękny, a 
zaproszeni goście gromkimi 
brawami oklaskiwali swo-
je pociechy. Przedszkolaki 
sprawiły wszystkim ogromną 
radość, wręczając dla Babć 
laurkę „Kosz z kwiatami”,  a 
dla Dziadka odznaczenie w 
postaci „medalu„od wnu-
cząt. Następnie wszyscy uda-
li się do sali na słodki poczę-
stunek, w której również była 
kolejna niespodzianka.- wy-
stawa  pt.” Moja Babia i mój 
Dziadek, która została zor-
ganizowana we współpra-
cy z rodzicami. Dziadkowie 
mogli obejrzeć swoje zdjęcia 
oprawione w ramce i ozdo-
bione przez dzieci, byli oni 
bardzo mile zaskoczeni. Uro-
czystość sprawiła  wszystkim 
wiele radości i wzruszeń. 

Jolanta Jackowiak
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Słowo Boże na Niedzielę:

ParaFIa PW. WNIeboWZIĘcIa NmP: msza św. w niedzielę: Nowogard: 7:00, 9:30, 11:00, 12:30, 18:00 (w lipcu 
i sierpniu o 19:00) Karsk: 9:00; Olchowo: 11:00; Wojcieszyn: 12:00; Dąbrowa: 10:00.  msza św. w tygodniu (od pn 
do pt): 7:00, 18:00 (w lipcu i sierpniu o 19:00)    msza św. w sobotę: 9:00, 18:00 (w lipcu i sierpniu o 19:00).    www.
wnmp.info
ParaFIa PW. ŚW. raFała kalINoWSkIeGo: msza św. w niedziele: . 7.30 , 9.00; 11.00, 12.30 i 18.00 (w lipcu 
i sierpniu o 19:00) Kulice: 9:00; Jarchlino: 10:00; Sąpolnica: 10:00.   msza św. w tygodniu: 7:00, 18:00 (w lipcu i 
sierpniu o 19:00).   www.rafalkalinowski.republika.pl
ParaFIa PW. mb FatImSkIej: msze św. w niedzielę: 9.00 i 12.00. Lestkowo: 10.30; Miętno: 13.00.  msza św. w 
tygodniu z wyjątkiem poniedziałku:17.00, w sobotę o godzinie 12.00.    www.mbf-now.firmeo.biz 

Informacje Parafialne
   Vox    Ecclesiae...

Z Ewangelii wg św. Marka (Mk 1,40-45):
Pewnego dnia przyszedł do Jezusa trędowaty i upadając na kolana, 

prosił Go: Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Zdjęty litością, wyciągnął 
rękę, dotknął go i rzekł do niego: Chcę, bądź oczyszczony! Natychmiast trąd go opuścił i 
został oczyszczony. Jezus surowo mu przykazał i zaraz go odprawił, mówiąc mu: Uważaj, 
nikomu nic nie mów, ale idź pokaż się kapłanowi i złóż za swe oczyszczenie ofiarę, którą 
przepisał Mojżesz, na świadectwo dla nich. Lecz on po wyjściu zaczął wiele opowiadać i 
rozgłaszać to, co zaszło, tak że Jezus nie mógł już jawnie wejść do miasta, lecz przebywał 
w miejscach pustynnych. A ludzie zewsząd schodzili się do Niego.

Opisana przez ewangelistę Marka sytuacja na pewno nie była jedyna. Nie raz przycho-
dzili do Jezusa trędowaci prosząc o oczyszczenie. Dla każdego z nich to spotkanie było 
na pewno ważne i niepowtarzalne, ale nie wszystkie tego typu uzdrowienia i cuda opisali 
Ewangeliści. Wybrali te, które są dla nas szczególnie ważne, które coś podkreślają. Dlate-
go warto odpowiedzieć na pytanie: co niezwykłego jest w tym spotkaniu trędowatego z 
Jezusem?

Najbardziej zadziwiające są słowa samej osoby chorej na trąd. Kiedy przychodzi do Je-
zusa nie mówi Mu: „proszę uzdrów mnie”, ale „jeżeli chcesz możesz mnie oczyścić”. Na 
pierwszy rzut oka wydaje się być to normalna prośba. Chciałbym jednak, abyśmy odnieśli 
ją do naszego życia. Czy kiedykolwiek mówiliśmy na modlitwie do Boga „jeżeli chcesz…”? 
Może jakieś konkretne przykłady. Kiedy ktoś z naszych bliskich był w szpitalu, czekała go 
operacja, czy prosiliśmy Boga: „jeżeli chcesz to spraw, aby operacja się udała”. Inna sytu-
acja przed egzaminem np. na prawo jazdy, czy maturą, czy mówiliśmy: „Boże jeżeli chcesz 
to spraw, abym zdał egzamin”. Można przytaczać wiele innych przykładów takiej modli-
twy: „Boże jeżeli chcesz to zabierz ode mnie to cierpienie” lub „jeżeli chcesz to spraw, aby 
mój mąż przestał pić”. Warto pomyśleć o sytuacjach w naszym życiu kiedy moglibyśmy 
powiedzieć podobne słowa modlitwy. Co jest w nich takiego niezwykłego? Słowa „jeżeli 
chcesz…” stawiają nas w konkretnej postawie wobec Boga. Nie prosimy o to co my chce-
my, ale o wolę Boga. Jest to niestety związane także z pewną trudnością? Skoro zdajemy się 
na wolę Boga, to musimy przyjąć wszystko z Jego ręki, także decyzję odmienną od naszej.

Właśnie w tym zdaniu widać ogromną wiarę w owym człowieku chorym na trąd. Mógł 
odejść od Jezusa dalej chory, bo pozostawił decyzję Jemu. Wiem, że nie każdego z nas 
stać na taką wiarę. Łatwo się o tym mówi, ale kiedy dotyka nas takie trudne doświadcze-
nie, to już nie jest to takie proste. Dlatego nie osądzam niczyjej wiary, ale pokazuję, jak 
często brakuje nam wiele do całkowitego zaufania Bogu. Bo wiara nie jest sprawą łatwą i 
Bóg próbuje ją w ogniu. Lecz tylko taka wiara (ta ponad wszystko) ma sens. Przykładem 
zupełnego zaufania Bogu jest dla nas sam Jezus, który modlił się w Ogrójcu: „Ojcze, je-
śli chcesz, zabierz ode Mnie ten kielich. Jednak nie moja wola, lecz Twoja niech się sta-
nie” (Łk 22,42). I wiemy doskonale, że wolą Ojca było, żeby Jego Syn przecierpiał mękę na 
krzyżu. A wszystko z miłości do nas.

Bardzo lubię bajki z morałem. Jest jedna, która będzie dobrym komentarzem dla na-
szych rozważań. Autorem bajki jest Bruno Ferrero, a nosi ona tytuł „Modlitwa”:

Andrzej miał tylko jedno wielkie marzenie: rower. Wspaniale wyposażony żółty rower, 
który widział na pewnej wystawie w mieście. Zupełnie nie mógł o nim zapomnieć. Widział 
go we wszystkich swoich snach, w mleku, które wypijał, na zdjęciu Kopernika, które znajdo-
wało się w jego szkolnym podręczniku.

Ale mama Andrzeja miała jeszcze tak wiele wydatków, rachunki do zapłacenia rosły z 
każdym dniem. Nie mogła sobie pozwolić na to, aby kupić swemu dziecku drogi rower, któ-
rego tak bardzo pragnął.

Również Andrzej zdawał sobie sprawę z problemów mamy i dlatego prosił o ten prezent 
samego Boga na Boże Narodzenie. Każdego dnia dołączał do swojej modlitwy jedno zda-
nie: „Nie zapomnij na Boże Narodzenie o żółtym rowerku dla mnie. Amen”. Mama każdego 
dnia wsłuchiwała się w modlitwę Andrzeja i wznosiła ze smutku ramiona. Bała się, że Boże 
Narodzenie będzie dla niego w tym roku bardzo smutne. Wiedziała, że nie otrzyma roweru 
i będzie mu z tego powodu bardzo przykro.

Nadszedł dzień Bożego Narodzenia i, jak to było do przewidzenia, Andrzej nie otrzymał 
żadnego roweru.

Wieczorem, uklęknął przy swoim łóżeczku, by jak zawsze odmówić pacierz.
– Andrzejku – przemówiła do niego słodko mama – wiem, że jesteś smutny, bo nie dosta-

łeś dzisiaj roweru. Myślę jednak, że nie będziesz się gniewał na Pana Boga za to, że nie od-
powiedział na twoje modlitwy.

Andrzej spojrzał na mamę.
– Oczywiście, że nie, mamo. Przecież odpowiedział na moje modlitwy. Powiedział mi: 

„Nie”.
Nic dodać i nic ująć. Czasem trzeba przyjąć od Boga słowo „nie” mimo, że będzie boleć. 

Bóg wie lepiej co dla nas dobre.

Siostra Hiacynta  
o Światowym Dniu chorego

Przykładem uzdrowienia 
jestem ja sama! 
11 lutego Kościół obchodzi Światowy Dzień Chorego. W tym dniu 
w liturgii wspominamy Najświętszą Maryję Pannę z Lourdes i jed-
nocześnie przywołujemy szczególnie  na pamięć znajdujące się 
tam Sanktuarium, do którego zmierzają tysiące chorych pielgrzy-
mów, by prosić Maryję o uzdrowienie. Jedną z osób, która odwie-
dziła Lourdes jest siostra Hiacynta, która  posługuje w parafii pw. 
WNMP w Nowogardzie.

Dziennik Nowogardzki: Kiedy sio-
stra zakonna przybyła z posługą do 
kościoła w Nowogardzie i czy siostra 
swoją posługą służy także chorym?

Siostra Hiacynta: Z posługą do No-
wogardu trafiłam 9 lat temu. A samą 
posługę wobec chorych odbywam oka-
zjonalnie, ale zawsze są to wizyty bar-
dzo serdeczne, gdyż wyrażają konkretne 
myśli, które koncentrują się na modli-
twie lub po prostu dobrym słowie wobec 
chorego. Tymi szczególnymi osobami 
cierpiącymi w czasie  choroby  byli  już 
nieżyjący: siostra Róża i ks. proboszcz 
Grzegorz Zaklika.

Data 11 Lutego, to dzień Światowe-
go Dnia Chorego, który został usta-
nowiony przez  Jana Pawła II w dniu 
13 maja roku. Jak siostra uważa, dla-
czego właśnie to, ta data?

 Tak, ten dzień ustanowiony jest Świa-
towym Dniem Chorego, a ogłosił go Jan 
Paweł II w liście do ówczesnego prze-
wodniczącego Papieskiej Rady ds. Dusz-
pasterstwa Służby Zdrowia- kard. Fio-
renzo  Angeliniego,  w dniu 13 maja 
1992 r. Papież wyznaczył też na  obcho-
dy tego dnia , dzień  11 lutego, gdy Ko-
ściół powszechny wspomina pierwsze 
objawienie Maryi Niepokalanej  w Lo-
urdes. Jan Paweł II ustanawiając Świa-
towy Dzień Chorego zaznaczył, że: „Ma 

on na celu uwrażliwienie Ludu Boże-
go i  w konsekwencji, wielu katolickich 
instytucji działających na rzecz służby 
zdrowia, oraz społeczności świeckiej na 
konieczność zapewnienia lepszej opieki 
nad chorymi  i cierpiącymi”. 

  Jaki jest podstawowy cel  tego 
święta?  

 Chcę powiedzieć, że podstawmy ce-
lem tego święta jest uświadomienie lu-
dziom zdrowym, kim jest człowiek cho-
ry, a chorym, że sens życia jest eschato-
logiczny, czyli ostateczny i przyjmowa-
nie cierpienia w  tej perspektywie,  a nie 
tylko doczesnej,  nadaje mu właściwy, a 
być może jedyny sens. 

  Cele, które siostra podała jasno 
określają istotę tego dnia, a więc 
czym jest cierpienie? 

 Cierpienie zawsze pozostaje tajem-
nicą. Jest takie powiedzenie, szczegól-
nie powtarzane  przez młodych ludzi, 
że „co mnie nie zabije, to mnie wzmoc-
ni”.  A moje  rozumienie cierpienia wy-
wodzi się z pierwszych rekolekcji zakon-
nych, z  których zapamiętałam  główne 
motto: „wszystkie sprawy, od cierpienia 
poprzez radość, oddawać w ręce Maryi,  
przykrywamy je w ten sposób miłością 
bożą, która jedynie  może nas  zbawić”. 

  Czy możemy zaryzykować pyta-
nie, że cierpienie jest „wszędzie” i do-
tyka każdego z nas bez wyjątku, prę-
dzej czy później? 

  Tak!, ale to jest już tajemnicą Boga, 
który przyjął nasze cierpienia. Kiedyś 
czytałam wiele publikacji, prac, na ten 
temat, w których szukałam odpowiedzi, 
ale niestety, nadal nie znalazłam odpo-
wiedzi i do końca  wydaje mi się, że jest 
to niepojęte, jest to szczególna Tajemni-
ca Bożej Miłości. 

 Była siostra we  Francji w miejsco-
wości Lourdes, widziała siostra ludzi 
chorych i cierpiących, którzy przyje-
chali tam w celu uzdrowienia...
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  Byłam w tym sanktuarium 
w maju 2009 roku na zaprosze-
nie przedstawicieli ze Szwajcar-
skiego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej.  Dużo się tam dzieje 
cudów. Szczególnie wobec tych 
ludzi, którzy cierpią fizycznie, 
ale byli również tacy, którzy 
przyjechali i następnie wyje-
chali z tego miejsca wzmocnie-
ni duchowo, odkrywając mimo 
wszystko, sens niesionego przez 
siebie cierpienia.  

 Zostało stwierdzonych  
wiele  uzdrowień w Lourdes, 
które oficjalnie zostały  uzna-
ne przez Kościół. Proszę opo-
wiedzieć, co siostra czuła i 
widziała, gdy tam była,  oraz 
z jakimi intencjami siostra 
tam pojechała? 

 Miałam w mojej rodzinie lu-

dzi cierpiących, więc gdy tam 
byłam, gorąco się za nich mo-
dliłam. A z drugiej strony mia-
łam taką nadzieję, że Matka 
Boża coś zaradzi tym wszyst-
kim, którzy poddani są choro-
bie, czy cierpieniu. W samej 
grocie byłam wielokrotnie, gdyż 
odbywały się tam nabożeń-
stwa. Widziałam także  wiele 
osób, które przyjechały do tego 
miejsca, by udać się do cudow-
nego źródła.  Istotą tej źródla-
nej wody, nie jest jej skład che-
miczny, który jest dokładnie 
taki sam jak normalnej wody, 
ale mocna wiara w cud uzdro-
wienia  i zawierzenie  swoich 
problemów Maryi. Woda z gro-
ty jest odprowadzana do spe-
cjalnych kraników, a następnie 

pobierana przez wiernych lub 
odprowadzana jest do specjal-
nych basenów, gdzie przybysze  
mogą się zanurzyć. Ale to tyl-
ko zewnętrzny wyraz tego, co 
jest najistotniejsze, czyli wiary 
w moc bożej obietnicy, która re-
alizuje się przez ręce Maryi

 Więc, w jaki sposób siostra 
doznała własnego uzdrowie-
nia? Czy przez wizytę u źró-
dła w Lourdes?

Właśnie nie! To dziwne i 
może trochę dające do my-
ślenia. Jestem przekonana, że 
uzdrowienia doświadczyłam  
oglądając  film pt. „Karol, Czło-
wiek, który został papieżem”. 
To  obraz o naszym Ojcu Świę-
tym Janie Pawle II. To on - jak 
sądzę - mnie uzdrowił z dole-
gliwości kręgosłupa, dolegliwo-

ści te były bardzo uciążliwe i 
powodowały ogromny ból. Nie 
skutkowały,  ani wizyty u leka-
rza, ani  zastrzyki czy specjalne 
zabiegi, którym byłam podda-
wana. Sama jestem zdziwiona 
tym faktem który nastąpił , ale 
wierzę, że właśnie Ojciec Święty 
Jan Paweł II, do którego zwra-
całam się w trakcie oglądania 
tego filmu ,uzdrowił mnie i do-
pomógł pokonać chorobę. 

Na zakończenie, czego 
siostra  życzyłaby chorym, 
oprócz oczywiście zdrowia?

 Wiary, siły i nadziei, jak 
również dobra od osób, które 
opiekują się chorymi i ich pielę-
gnują na co dzień.

wysłuchał: Jarek Bzowy 

Biblioteka poleca

„Historia z peerelowskiego osiedla,  
którą wszyscy nazywali Nebraską,  

tęskniąc za innym,  
bardziej kolorowym światem”

„A to wszystko zdarzyło się 
wtedy, gdy Człowiek po raz 
pierwszy postawił stopę na 
Księżycu. Gdy … Jimi Hen-
drix grał na gitarze elektrycz-
nej zębami. Na ekrany amery-
kańskich kin wchodził właśnie 
Easy Rider Dennisa Hoppera, 
a na  polskich leciało „Wszyst-
ko na sprzedaż” Wajdy, a w 
Beverly Hills rodzina Manso-
na zamordowała Sharon Tate 
– żonę Polańskiego. W War-
szawie zmarł Krzysztof Kome-
da, w Wiesbaden – Marek Hła-
sko, a Witold Gombrowicz we 
Francuskim Vence. A my wciąż 
mieliśmy jedenaście. Czas ni-
gdy już nie płynął tak wolno”.

Najnowszą książkę GRAŻY-
NY TRELI (scenarzystka, reży-
serka, dziennikarka) „OBRAZ-
KI Z NEBRASKI” czyta się do-
słownie jednym tchem. Dla 
starszych czytelników będzie 
to powrót do świata, którego 
już nie ma, a dla młodszych 
wejście w świat swoich rodzi-
ców, którego nie znali. To opo-
wieść o dzieciach dorastają-
cych w PRL-u końca lat sześć-
dziesiątych. Bohaterką-nar-
ratorką, jest 11-letnia dziew-
czynka z kluczem na szyi na 

sznurku, z przeciętnej „bloko-
wej rodziny” pod Krakowem. 
Beztroska, ale jak na swój wiek 
bardzo spostrzegawcza i rezo-
lutna dziewczynka jest w pew-
nym sensie reprezentantką ca-
łego tamtego pokolenia. Akcja 
powieści – wspomnienia toczą 
się w jednym roku – 1969.  W 
Polsce kwitnie komunizm, lu-
dzie pracują i nic z tego nie 
mają, półki sklepowe nie ugi-
nają się od towarów i często 
świecą pustkami. Strona po 
stronie wędrujemy z bohaterką 
po peerelowskiej Polsce, gdzie 
„było wszystko, co pozwala w 
pewnym wieku być szczęśli-
wym i wszystko co sprawia, 
że później się dusisz…”. Były 
więc oranżadki w proszku, sy-
fon ze strzelającymi nabojami, 
nieużywane rury kanalizacyj-
ne, którymi można było cho-
dzić i spotkać szczury,  Pewex 
z gumą Donald, obowiązkowe 
pochody pierwszomajowe, sty-
lonowe granatowe fartuszki z 
białym kołnierzykiem i tarczą 
na rękawie (przypiętą agrafką) 
itd., itd.…

Z sentymentem wspomina-
my czasy dzieciństwa, które 
często kojarzą się nam z po-

marańczami tylko na Świę-
ta Bożego Narodzenia, z za-
pachem łąki, po której biega-
liśmy i jabłkiem zerwanym w 
sadzie sąsiada. Trela nie doko-
nuje tu żadnych rozliczeń, nie 
krytykuje, nie ocenia, po pro-
stu mówi jak było, dostrze-
gając wady i zalety. Szczegól-
nie, że PRL nie jawi się w po-
wieści jako ustrój polityczny, 
ale jako jeden z etapów życia, 
przez który jako dzieci musie-
liśmy przejść. Czytając zapew-
nimy sobie moc wspomnień i 
wzruszeń.

Dyrektor Biblioteki
Zofia Pilarz

Miejska Biblioteka Publiczna
im. Stefana Żeromskiego
w Nowogardzie zaprasza

aktywnych seniorów na kolejne spotkanie z cy-
klu „Spotkajmy się w Bibliotece”
14 lutego br. /wtorek/ godz. 1630

w programie:
- rozmowa z Panią psycholog BOŻENĄ KAWIC-
KĄ na temat „Starość przychodzi coraz później”

Jan Nieszporek, lat: 62, 
zmarł: 07.02.2012r, pogrzeb: 
10.02.2012r, pogrzeb odbędzie 
się na cmentarzu w  Nowogar-
dzie   

Informacje przekazał zarządca 
cmentarza s. Furmańczyk 

 w tych dniach 
odeszli do 
wieczności 

aktywna sobota słuchaczy 
Nowogardzkiego 

Uniwersytetu trzeciego Wieku
Zarząd NUTW zaprasza wszystkich członków stowarzysze-

nia na spotkanie rekreacyjne. 
Czas i miejsce spotkania: 11 lutego (sobota), godz. 11.00 

– kompleks boisk przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 
(były Zespół Szkół Rolniczych – ul. Księcia Józefa Poniatow-
skiego 21). W programie spotkania przewidziano gry i zabawy 
ruchowe, intelektualne i rozrywkowe. Obowiązuje strój rekre-
acyjno-sportowy.

Za Zarząd Prezes Ryszard Jan Zagórski

Siostra Hiacynta w sanktuarium w Lourdes
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cykl: świadkowie historii – zapis wojennych losów pani doktor Heleny rodziewicz, 
która 10 lutego 1940 roku wraz z rodziną została deportowana do kazachstanu.

„Tam gdzie człowiek stawał się widmem…” cz. I
10 lutego 1940 roku był ostatnim dniem spędzonym w Polsce przez wiele polskich rodzin zamieszkujących wschodnie rubieże II Rze-
czypospolitej. Należała do nich również rodzina Rodziewiczów, z której wywodzi się Helena Rodziewicz (rocznik 1932), lekarz, specja-
lista chirurg, która swoje życie po powrocie z tułaczki,  związała m.in. z Nowogardem i Kamieniem Pomorskim. Dziś opowiada nam, 
co wydarzyło się ponad 70 lat temu.

U nas w Borkach
Na horyzoncie rozpoście-

rają się dwa ciemnozielone 
płaty ogromnego lasu, po-
między którymi majaczą re-
gularne bryły ludzkich sie-
dzib. Naokoło rozległe łąki, 
na których pasą się krowy – 
łaciate i brązowe. Krajobraz 
wieńczy niespokojna, błę-
kitna wstęga rzeki o swojsko 
brzmiącej nazwie - Uźlan-
ka. Przechodząc przez mo-
stek na Uźlance przekracza-
my granicę osady. Zabudo-
wa typowo wschodnia, kre-
sowa. Wnętrze jednej z chat, 
której towarzyszą stajnie, 
parniki i ogród warzywny, 
ukazuje sień; za nią kryje się 
spichlerz. Mijamy sień i po 
jednej stronie widzimy dużą 
izbę, a po drugiej kuchnio-
jadalnię, gdzie czuwa wielki, 
trzyczęściowy piec, w któ-
rym wypiekano chleb, cia-
sta i rozmaite specjały kre-
sowej kuchni. Tak w przy-
bliżeniu wyglądała osada 
Borki na Wileńszczyźnie, 
w której mieszkali państwo 
Rodziewicz. Opowiada pani 
Helena – Mój ojciec, Niko-
dem, był osadnikiem woj-
skowym. Pochodził z miej-
scowości Żuprany. Mama, 
Aniela, prawdopodobnie wy-
wodziła się ze szlachty zagro-
dowej. Obydwoje zajmowali 
się 27 hektarowym gospodar-
stwem. Miałam młodszego 
brata Henryka. Nasi sąsie-
dzi również byli osadnikami 
wojskowymi. Kiedy wybu-
chła wojna chodziłam już do 
I klasy szkoły podstawowej. 
Do szkoły miałam spory ka-
wałek; przechodziłam przez 
mostek na rzece i kilka kilo-
metrów przez las. W związ-
ku z tym, że okolica była za-
mieszkała również przez lud-
ność białoruską uczyłam się 
z Białorusinami. Jednakże 
wszyscy nauczyciele byli Po-
lakami. 

Najeźdźcy z kinemato-
grafem

17 września nasze wschod-
nie granice przekroczyli So-
wieci. Pojawili się również w 
szkole, do której uczęszczała 
mała Helena, ale oprócz ka-
rabinów mieli coś jeszcze; 
jedną z ulubionych zaba-
wek ideologów i służących 
im propagandzistów – ki-
nematograf. Pierwszym fil-
mem, jaki przyszło obejrzeć 
poznającym świat dziecia-
kom był „Czapajew” z 1934 
roku, w reżyserii Siergieja i 
Gieorgija Wasiliewów. Tytu-
łowym bohaterem filmu, na-
grodzonego główną nagrodą 
(Srebrną Wazą) na I Między-
narodowym Moskiewskim 
Festiwalu Filmowym w 1935 
roku, jest Wasilij Czapajew - 
rosyjski, a następnie radziec-
ki wojskowy. 5 września 
1919 roku wraz z dywizją, 
którą dowodził został zaata-
kowany i zabity przez „bia-
łych” – czyli członków tzw. 
Białej Armii, która walczyła 
z komunistami. Ciekawost-
ką jest to, że Helena i jej ko-
ledzy obejrzeli ten film 6 lat 
przed polską premierą, która 
odbyła się w 1945 roku. Pani 
Helena tak wspomina tam-
te chwile – Kiedy obejrzałam 
ten film przyleciałam jak na 
skrzydłach do domu i powie-
działam – Mamo, ja widzia-
łam kino, pokazali nam taki 
piękny film - „Czapajew”! Jak 
to dobrze, że przyszli Sowie-
ci i mogłam to kino zobaczyć. 
Nagle mama, jakby kierowa-
na jakimś impulsem zdzieli-
ła mnie ścierką, tak że mało 
się nie przewróciłam i bardzo 
smutno na mnie spojrzała. 
Wtedy jeszcze tego nie rozu-
miałam. Miałam tylko 8 lat.

Kasztanek
W pamięci Sybiraków, po-

cząwszy od 1940 roku, każdy 
10 lutego jest dniem, przywo-
łującym wspomnienie drama-

tu rozstania z ojczyzną, bliski-
mi, znajomymi… i tymi, któ-
rzy nie potrafili wyrazić swe-
go żalu słowami, mała Helen-
ka musiała pożegnać się także 
z konikiem, o imieniu Kaszta-
nek. – W ciągu ostatnich kilku 
miesięcy przed wywózką nastą-
piło rozparcelowywanie osadni-
ków. Zajmowali się tym m.in. 
Białorusini. Mieliśmy wtedy 
młodą klacz konia „Kasztan-
ka”. Bardzo go lubiłam, często 
na nim jeździłam. Ojciec oddał 
go do kolektywizacji. Zabierano 
również zboże. 

10 lutego 1940 roku rodzice 
bardzo się śpieszyli; chcieli je-
chać do kościoła. Nasza para-
fia znajdowała się w Miadzio-
le. Rodzice pośpiesznie nakar-
mili zwierzęta i szykowali się do 
drogi. W tym czasie ja z bratem 
bawiliśmy się na piecu. I w pew-
nym momencie zobaczyliśmy 
jak mama i tata są wprowa-
dzani pod karabinem do izby. 
Na czele niewielkiego oddzia-
łu stał komandir, który oznaj-
mił rodzicom – pieriesiedlajem 
was w sledujuszczuju oblasc. 
Niczego wam nie nada. Tam 
wsio jesc. I rozkazano nam w 
ciągu 15 minut się zebrać. Ro-
dzice zaczęli płakać. Nie mieli-
śmy niczego przygotowanego. 
Nawet mięso zabitego niedaw-
no świniaka ojciec wywiózł na 
przechowanie do ciotki w Wi-
lejce. Przez cały czas trwania 
„wizyty” enkawudzistów z po-
dwórka dało się słyszeć donośne 
ujadanie naszego przywiązane-
go do budy psa. W końcu jeden 
z sowieckich siepaczy nie wy-
trzymał, wyszedł na zewnątrz. 
Strzały – jeden, po trzech se-
kundach drugi, tak dla upew-
nienia się. Krótki, przytłumio-
ny skowyt … i cisza. Nasz burek 
już nie żył. Pospiesznie zabrali-
śmy najpotrzebniejsze ubrania 
i jakieś koce. Wsadzono nas na 
sanie, które najczęściej powozili 
Żydzi, bo to oni mieli najlepsze 
rozeznanie kto był osadnikiem 
wojskowym. Żydzi sporządzali 
również listy osób przeznaczo-
nych do wywózki. Kolaborowa-
li z Sowietami przy całym pro-
cederze. Kiedy mijaliśmy Uzłę, 

spotkałam na drodze mojego 
Kasztanka, który woził drze-
wo na sankach przy wyrębie la-
sów. Kasztanek stał jak wmu-
rowany, patrzył na nas i pła-
kał, jakby ktoś prowadził go na 
rzeź. Ogromne łzy spływały mu 
z oczu. Poderwałam się natych-
miast i zdążyłam jeszcze pogła-
skać Kasztanka po pysku. – Do 
zobaczenia Kasztanku! Krzyk-
nęłam machając do niego, na 
oddalających się saniach. Kasz-
tanek pokiwał łepetyną i żało-
śnie prychnął; tak jakby wie-
dział, że gdy sanie znikną za li-
nią horyzontu już nigdy więcej 
się nie zobaczymy. 

„Wymarzona” podróż
Nieprzeparta ciekawość 

świata jest immanentną ce-
chą każdego dziecka; idzie pod 
prąd życiowego dramatu i roz-
tacza przed nim niedostrzegal-
ne w oczach ludzi dorosłych 
perspektywy. - Przywieźli nas 
na stację Postawy. Tam było 
już dużo ludzi. Załadowywa-

li nas do wagonów bardzo roz-
myślnie. W jednym wagonie ni-
gdy nie znajdowały się rodziny, 
które zamieszkiwały tę samą 
osadę, grupy były wymieszane. 
Nie czułam tak bardzo ciężaru 
transportu, bo rodzice opieko-
wali się nami najtroskliwiej jak 
tylko mogli w tych warunkach. 
Wraz z bratem zostałam ulo-
kowana na górnej półce, przy 
zakratowanym drutem kolcza-
stym małym okienku. Zeskro-
bywałam szron z szyby i oglą-
dałam świat. Cieszyłam się, że 
mogę to wszystko widzieć. Pa-
miętam, że kiedy przekracza-
liśmy Ural, nagle w całym wa-
gonie rozległ się płacz. Ludzie 
bardzo zawodzili. Znaleźliśmy 
się w Azji. Wszyscy zdali sobie 
sprawę jak bardzo oddaliliśmy 
się już od ojczyzny. A ja, nie w 
pełni świadoma powagi sytu-
acji, cieszyłam się, że nas wy-
wieźli – wreszcie mogę zoba-
czyć góry! – powtarzałam sobie 
ze „szczęścia” w duchu.

Helena Rodziewiczówna,  zdjęcie z wczesnego dzieciństwa
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Widma
Polakom deportowanym na 

Syberię, począwszy od momen-
tu wyruszenia transportu, dane 
było odkrywać specyfikę ziemi, 
na której mieli odbyć kilkulet-
nią katorgę. W tej części świa-
ta człowiek i przyrodzona mu 
godność zostały podeptane i 
pokryte glebą ideologii, któ-
ra równała nie w prawach, a w 
upodleniu. Człowiek stawał się 
widmem, gdyż pustoszono nie 
tylko jego wnętrze, ale ogałaca-
no go również z tego, co mate-
rialne; co przynależne mu jest z 
racji bycia ludzką istotą. Wspo-
mina pani Helena – Przejeż-
dżaliśmy przez tajgę. Dookoła 
pofałdowane morze białego pu-
chu wśród drzew. Pociąg zatrzy-
mał się. Na horyzoncie migają 
jakieś odrażające kukły. Idą w 
stronę pociągu. To byli prawdo-
podobnie jacyś tubylcy. Przypo-
minali widma. Wreszcie te ludz-
kie fantomy, odziane w szmaty, 
zbliżyły się do naszych wago-
nów na tyle, że można było z 
nimi rozmawiać. I wtedy nasi 
podzielili się z nimi skromnym 
zapasem słoniny. Oni brali tę 
słoninę i pytali – szto eto? Co to 
jest? Wszyscy byliśmy przera-
żeni. Wtedy po raz drugi usły-
szałam żałosny płacz w całym 
wagonie i słowa – To gdzie oni 
nas wiozą? Co czeka nas i nasze 
dzieci w kraju, w którym nawet 
nie wiedzą już czym jest słoni-
na. Ten spazm trwał dość długo. 

Jak zwierzę
Deportowani, którzy już w 

trakcie podróży do miejsca 
przeznaczenia, umarli z cho-
rób i wycieńczenia skrajnymi 
warunkami bytowymi w wa-
gonach, nie mogli liczyć na-
wet na najskromniejszą formę 
pochówku. Ich ciała - podczas 
specjalnie zarządzanych na 
okoliczność śmierci postojów 
- były wyrzucane jak niepo-
trzebna rzecz. – Kiedy już wy-
rzucono zwłoki, kazano nam 
„przy okazji” załatwiać potrze-
by fizjologiczne. Najbardziej 
krępowało nas to, że w tym cza-
sie stali nad nami żołnierze i nie 
przejmowali się tym, żeby za-
pewnić choć minimum intym-
ności, jakiej wymaga ta czyn-
ność. W takich momentach czu-
łam się jak zwierzę. 

Siemipałacińsk
Po miesiącu niemiłosiernej 

podróży bydlęcym wagonem 
rodzina Rodziewiczów wysia-
da w Siemipałacińsku. Rozpo-
czyna się kolejna faza konfron-
tacji z bezlitosną syberyjską 
rzeczywistością. – Pod koniec 
podróży zauważyliśmy, że tabor 
ma coraz mniej wagonów. Od 
pewnego momentu na każdej 

stacji odczepiano jeden wagon i 
rozlokowywano ludzi. Nas wy-
ładowano w Siemipałacińsku. 
To była ostatnia stacja, dalej 
nie było już torów. Na miejscu 
podstawiono sanie i wozy cięża-
rowe i zawieziono nas do obozu 
pracy Kazan Czunkur nad rze-
ką Irtysz, u podnóża gór Tań-
szań, pod chińską granicą. Ka-
zan Czunkur znaczy po kazach-
sku głęboki kocioł. Znajdowa-
ła się tam kopalnia Toczka po 
ros. Szachta Toczka. Góry były 
piękne. Na początku zakwate-
rowano nas w szkole. Po czym 
codziennie wykwaterowywano 
deportowanych do dwuizbo-
wych lepianek zbudowanych 
u podnóża gór. Podłogę i tylną 
ścianę nośną lepianki stanowi-
ła skała. Drzwi były otwierane 
do środka, dlatego, że w trak-
cie zimy tworzyły się ogromne 
zaspy. Trzeba było wtedy ko-
pać tunele śnieżne, przez które 
ludzie chodzili do pracy. W le-
piance byliśmy zakwaterowa-
ni z rodziną Żytkiewiczów. Ra-
zem z nimi na Syberię przyje-
chał narzeczony jednej z córek, 
niejaki Derwinis. Akurat był 
w gościach u swojej narzeczo-
nej, gdy wkroczyli enkawudzi-
ści i zabrali wszystkich, łącznie 
z nim. Był niepokornym chło-
pakiem, kiedyś powiedział coś, 
co nie spodobało się Sowietom. 
Wtrącili go do więzienia i tam 
się prawdopodobnie powiesił. 

Nie rusz!
Wszystko znajdowało się 

pod ścisłą kontrolą, zdarzały 

się sytuacje, gdy nawet dziecku 
nie wolno było podnieść choć-
by leżącego na ziemi papierka. 
- Tato pracował w kopalni złota 
w Toczce. Mama też tam praco-
wała. Ale angażowano ją rów-
nież do innych prac. Sprzątała 
m.in. biura NKWD. Kilka razy 
byłam z mamą w pracy. Kiedy 
wykonywała zlecone czynno-
ści, żołnierz stał nad nią z kara-
binem, niczego nie wolno było 
dotknąć. Kiedyś, nieświadoma 
zakazu, podniosłam jakiś pa-
pier - wtedy mama razem z tym 
enkawudzistą nakrzyczeli na 
mnie. Następnie żołnierz zabrał 
ów kawałek papieru i natych-
miast go schował. – Nie trogaj! 
„Nie rusz!” Powiedział poważ-
nym głosem. 

Spotkaliśmy też dobrych 
ludzi

Ze strony niektórych przed-
stawicieli aparatu władzy moż-
na było liczyć na ludzkie gesty. 
– W późniejszym czasie moja 
mama pracowała u pewnego 
księgowego, który był wdowcem 
i miał dwójkę dzieci. Pewnego 
razu kazał mamie, aby przy-
prowadziła swoje dzieci. Kiedy 
mama nam to oznajmiła to He-
niu i ja zapieraliśmy się noga-
mi, żeby tam nie iść i nigdy tam 
nie poszliśmy. Baliśmy się, że on 
nas zabierze i zostaniemy w Ro-
sji. Mimo, że tam nie poszliśmy, 
to gdy gotowano posiłki, zawsze 
kazał przygotować tyle, żeby 
mama mogła zanieść również 
swoim dzieciom. 

Słyszałam również w wypo-

wiedziach starszych osób, że i 
komendant obozu był  dobrym 
człowiekiem. Najprawdopo-
dobniej jego dobroć polegała 
na przymykaniu oczu na wiele 
spraw. Szedł często ludziom na 
rękę. Nie narzekano na niego, 
nie mówiono nic złego.

Węże, karagany i kiziak
Kazachska natura nie skąpiła 

deportowanym nie tylko prze-
żyć estetycznych, do jakich na-
leżało np. oglądanie gór, do-
starczała również mocnych 
wrażeń. Oto co pewnego razu 
spotkało Helenkę, chcącą po-
znać różne zakamarki okoli-
cy. - Kiedyś byłam bardzo cie-
kawa gdzie się dokładnie znaj-
duje kopalnia Toczka. Poszłam 
więc górską ścieżką w stronę ko-
palni. Gdy zaczęłam tam pod-
chodzić usłyszałam syki i zoba-
czyłam żmije wypłoszone przez 
przechodzących tamtędy wcze-
śniej robotników. Tamtejsze sto-
ki były bardzo bogate w gady, 
których od tamtego dnia strasz-
nie się boję. 

Ciekawostką były też tzw. ka-
ragany, patyczkowate rośliny 
poruszane przez wiatr. Ludzie 
zbierali je i palili nimi w piecu. 

W obozie używano również 
kiziaku – czyli wyschniętego, 
krowiego łajna, które stanowi-
ło najlepszy opał. Kiziak ćmił 
się i dawał ciepło. Myto nim 
też podłogi. Podłoga była skałą 
i trzeba było ją czyścić. Szuka-
ło się świeżego kiziaku, miesza-
ło się go z wodą i gotową papkę 
rozprowadzało po powierzch-
ni. Zostawał po tym taki zielo-
ny meszek. To była wtedy moja 
praca. Do dziś nie czuję obrzy-
dzenia do tych rzeczy. 

Ostatnie kontakty z ojczy-
zną

22 czerwca 1941 roku roz-
poczyna się wojna pomiędzy 
ZSRR a III Rzeszą. Do tego 
momentu Rodziewiczowie 
otrzymywali jeszcze paczki z 
Polski. Jednakże kiedy dwaj 
najeźdźcy „wzięli się za łby” i 
na dobre rozgorzały walki, ko-
respondencja siłą rzeczy się 
urwała. Mówi pani Helena - 
Można było otrzymać kilogra-
mową przesyłkę. Pamiętam, że 
moi rodzice bardzo się cieszy-
li kiedy babcia Józefa wysłała 
nam słoninę i mówili, że teraz 
codziennie po paseczku będzie-
my ją jeść. Później po wybuchu 
wojny niemiecko-bolszewickiej 
korespondencja się urwała.

„Wolni” obywatele
1941 rok stanowił pewien 

punkt zwrotny dla deporto-
wanych na Syberię. 30  lipca 
Polska i ZSRR podpisały po-
rozumienie przywracające ze-
rwane 17 września 1939 roku 

stosunki dyplomatyczne. Wy-
darzenie to przeszło do histo-
rii jako Układ Sikorski-Majski 
w nawiązaniu do jego sygnata-
riuszy – premiera rządu RP na 
uchodźctwie gen. Władysława 
Sikorskiego i Iwana Majskie-
go, który w tamtym czasie peł-
nij funkcję ambasadora ZSRR 
w Londynie. Porozumienie 
miało na celu m.in. podjęcie 
wspólnej walki w koalicji an-
tyhitlerowskiej. Wprowadzało 
też amnestię obejmującą pol-
skich obywateli, którzy zostali 
osadzeni w Gułagu, byli więź-
niami politycznymi lub ule-
gli deportacjom w głąb Związ-
ku Radzieckiego. - Po układzie 
Sikorski-Majski, m.in. w oko-
licach Taszkientu formowano 
polską armię. Polacy stali się 
wolnymi obywatelami. Ale nie 
każdy priedsiedatiel informo-
wał o tym swoich podwładnych, 
bo musiał mieć siłę roboczą. 
Jednakże komendant naszego 
obozu  powiedział nam, że od 
tej chwili jesteśmy wolni. Wtedy 
rodziny zorganizowały się, żeby 
„gonić” armię Andersa. Wszy-
scy zesłani z rodzinami doje-
chali prawdopodobnie do stacji 
w Siemipałacińsku. Jako „wolni 
obywatele” jechaliśmy w stronę 
Uzbekistanu. Jednak w czasie 
jazdy dowiedzieliśmy się, że ar-
mia już więcej ludzi nie rekru-
tuje - „statki odpłynęły” *. Tak 
więc wszyscy postanowili osiąść 
w cieplejszych stronach. Dowie-
dzieli się o istnieniu Sacharnego 
Zawodu (Sielo Kirowa), gdzie 
znajdowała się fabryka cukru i 
postanowili tam się zatrzymać.

Koniec cz. I
Piotr Słomski

W mundurze kawalerzysty stoi Lucjan Węcławowicz, mama Aniela (z domu Tomkie-
wicz) z dziećmi: Heleną i Henrykiem, na fotelu Zofia, córka Antoniego Rodziewicza-
Bielewicza. Wilejka 1935.

* Sytuacja, w jakiej znalazły się od-
działy Armii Andersa, utworzone w wy-
niku Układu Sikorski-Majski, na tere-
nie ZSRR, była wyjątkowo niekorzyst-
na. Ochotnicy byli wycieńczeni długimi 
podróżami do miejsc rekrutacji, wielu z 
nich zmarło już w drodze z braku żywno-
ści. Do tego dochodziła od początku nie-
przychylna postawa władz radzieckich 
wokół nowo formujących się oddziałów 
– co przejawiało się m.in.: ograniczaniem 
racji żywnościowych lub ich całkowitym 
blokowaniem. Ponadto ze strony władz 
sowieckich pojawiły się naciski zmierza-
jące do zaangażowania - i tak już skrajnie 
wyczerpanych żołnierzy - na froncie. W 
takich okolicznościach gen. W. Anders 
nie widział innego wyjścia jak tylko ewa-
kuować polskie oddziały, których dalsza 
„wegetacja” w ZSRR groziła zagładą.

18 marca 1942 roku, gen. W. Anders 
wykorzystując trudną sytuację, w jakiej 
znalazł się Stalin, w związku z wojną z 
Niemcami, uzyskał od niego zgodę na 
ewakuację polskich oddziałów do Iranu 
przez Morze Kaspijskie. W trakcie trwa-
jącej kilka miesięcy akcji ZSRR opuściło 
ok. 116 tys. osób, w tym 78 tys. żołnierzy 
i 37 tys. cywilów. Wartym odnotowania 
jest fakt, że grupa ta stanowiła zaledwie 
10% wszystkich obywateli polskich de-
portowanych do ZSRR w czasie wojny.

Przypis opracowany na podstawie 
artykułu Mariusza Jarosińskiego 
pt. „Ewakuacja Armii Polskiej ze 

Związku Sowieckiego”,  www.dzieje.pl 
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SZKOŁA JAZDY „DRAGON”

Zapisy tel. 723 583 311

• kurs kat. B - 1199 zł
• kat. A - 1020 zł
• jedna godz. 40 zł
• 1 godz. gratis za każdą osobę 
   przyprowadzoną na kurs
• uczniowie i studenci 50 zł TANIEJ

Najlepsza

zdawalność

13.02.2012 r. 
godz. 16

Budowlane Centrum Handlowe

DOMEBARTEK -
Twój Partner Budowlany

Oferuje w cenach promocyjnych:

ul. Boh. Warszawy 71 www.bartekdomet.pl• tel. 91 579 02 62 •

- tynki i farby BOLIX

- najnowsze kolekcje płytek ceramicznych: polskie i hiszpańskie

- największy wybór paneli podłogowych w Nowogardzie - 24 kolekcje

- materiały ścienne POROTON, YTONG, SUPOREKS, SILKA

- wyprzedaż drzwi

Super cena na OKNA DACHOWE VELUX i OKPOL

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) – 5,05%

20.000 – 206,00
40.000 – 412,00

100.000 – 613,33

ŁYŻWY   ŁYŻWY   ŁYŻWY  ŁYŻWY
Największy wybór w mieście

Najtaniej w mieście  •  Super ceny

SKLEP SPORTOWY
ul. 5 Marca 10 (za Netto) • NOWOGARD

tel. 609 13 13 14

Baloniki z helem
już w sprzedaży!

Baloniki z helem
już w sprzedaży!

KWIACIARNIA
Jerzy Furmańczyk

ZAPRASZA

ul. Cmentarna                                      ul. Kościuszki

Z podwórka na stadion
Wystartowały zapisy do XII Turnieju „Z podwórka na stadion o Puchar Tym-
barku” – zwycięzcy w nagrodę wyjadą w niezwykłą podróż na mecz Mistrzów 
Euro 2012!

Turniej ten to mistrzostwa 
chłopców i dziewcząt w kate-
gorii u’10 (czyli w wieku do 
10 lat), a zwycięzcy wyjadą na 
mecz mistrzów Europy, któ-
rych wyłoni turniej rozgrywa-
ny na boiskach Polski i Ukra-
iny. Pierwsze mecze rozpocz-
ną się już w kwietniu na eta-
pie gminnym i powiatowym. 
Następnie zwycięskie druży-
ny zmierzą się w jednym z 16 
finałów wojewódzkich, które 
rozpoczną się 14 maja. Najlep-

sze zespoły z  poszczególnych 
województw wezmą udział w 
półfinałach, podczas których 
rywalizować będą o awans do 
Wielkiego Finału. Jedną z naj-
ważniejszych idei Turnieju 
o  Puchar Tymbarku, jest wy-
łanianie piłkarskich talentów, 
dlatego począwszy od etapu 
rozgrywek gminnych, trene-
rzy zwycięskich drużyn mogą 
dobrać do swojego składu do 
5 najlepszych zawodników  
z pozostałych zespołów. We 

wrześniu zostanie rozegrany 
Wielki Finał Turnieju, pod-
czas którego poznamy nowych 
Mistrzów w kategorii U-10, 
którzy  wyjadą na mecz Mi-
strzów Europy 2012 roku. 

Zapisy do tegorocznej edy-
cji Turnieju o Puchar Tymbar-
ku już się rozpoczęły. Trene-
rzy, nauczyciele oraz opiekuno-
wie mogą zgłaszać dowolną licz-
bę drużyn chłopców i dziewcząt  
w kategorii wiekowej do lat 10 
(klasy I-III). Zespoły te mogą 
liczyć od 6 do maksymalnie 12 
zawodników. Formularz zgło-
szeniowy, a także szczegółowe 
informacje na temat zapisów  
i Turnieju, dostępne są na stronie 
www.zpodworkanastadion.pl 

KR
(źródło: Patryk Jeziorski MG Network)
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Kazimierz  
syn Barbary Mantur 
ur. 8.02.2012 z 
Mieszewa

Franciszek syn Joanny 
Paszek ur. 4.02.2012 z 
Radowa Małego

Pola córka Marleny 
i Kamila 
ur. 7.02.2012 
z Dębic

 Autor rubryki: Janusz Roguski

Witamy  
wśród  
nas...

Kacper syn 
Agnieszki Pawlaczyk 
ur. 8.02.2012 
z Nowogardu

12 luty - 13 kolejka NalP
Dla kogo szczęśliwa, dla 

kogo pechowa trzynastka?
W niedzielę w hali ZSO przy ul. Bohaterów Warszawy, rusza 

następna kolejka Nowogardzkiej Amatorskiej Ligi Piłkarskiej, 
poniżej prezentujemy komplet spotkań, oraz wyniki z pierwszej 
rundy:

2 LIGA
14.00 Pędzące Trampki – Kumple Z Boiska (7:3)
14.30 Nehuera - Bosman (4:3)
15.00 Czarne Chmury – Ogień W Okopie (3:2)
15.30 Błękitni – Czarne Koszule (3:0)
16.00 Jastrząb - Skorpiony (3:4)
1 LIGA
16.30 Herosi - Seniorzy (0:13)
17.00 Probud Wyszomierz - Budowlani (1:2)
17.30 Tubisie – Pampeluna Pereiros (1:1)
18.00 Zamkowa 7 – Bad Boys Juniors 94 (0:8)
18:30 Jantar - BTCH (2:2)

KR

Piłkarskie rozgrywki LZS
W środę w hali Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych, piłka-

rze rozgrywali następną kolejkę rundy rewanżowej.
Tym razem rozegrano 4 spotkania, drużyna ze Słajsina utrzy-

mała po tej kolejce pozycję lidera, choć Karsk nie odpuszcza ani 
na trochę swoim rywalom. Karsk pokonał Wojcieszyn, następnie 
rozgromił Wierzbięcin i zbliżył się do Słajsina na dwa punkty. 
Poniżej prezentujemy wszystkie wyniki i aktualną tabelę.

Wyniki:
Wojcieszyn – Karsk 1:2
Miętno – Słajsino 1:2
Wierzbięcin – Karsk 0:5
Miętno – Wierzbięcin 1:2
Tabela rozgrywek halowej piłki nożnej:
1 – Słajsino – pkt. 34, bramki 40:8
2 – Karsk – pkt. 32, bramki 32:11
3 – Wierzbięcin – pkt. 24, bramki 25:16
4 - Czermnica – pkt. 15, bramki 17:15
5 – Wojcieszyn – pkt. 16, bramki 23:18
6 – Miętno – pkt. 9, bramki 16:28
7 – Kulice – pkt 6, bramki 5:20

KR

Pomorzanin 
się wzmacnia

Jak udało nam się ustalić, do 
pierwszej drużyny Pomorza-
nina dołączyło 3 zawodników, 
znamy również terminy kolej-
nych meczów sparingowych. 

Największym wzmocnieniem 
jest z pewnością pozyskanie z Sar-
maty Dobra, naszego wychowan-
ka Macieja Gołdyna, występują-
cego na pozycji napastnika. Który 
dla drużyny z Dobrej w obecnym 
sezonie zdobył 6 goli i był bardzo 
cenionym zawodnikiem. Do dru-
żyny dołączył również obrońca 
Krzysztof Domanowski, który wy-
stępował wcześniej w rezerwach 
Pomorzanina. Trzecim zawodni-
kiem jest piłkarz drużyny junio-
rów Pomorzanina Krystian Kubic-
ki, który występuje na pozycji na-
pastnika. Znane są również termi-
ny i lokalizacja kolejnych meczów 
kontrolnych. 11 lutego o godzinie 
16.00 w Goleniowie, zagrają prze-
ciwko sobie, pierwsza i druga dru-
żyna Pomorzanina. Natomiast, 
tydzień później 18 lutego pierw-
sza drużyna Pomorzanina, zagra z 
Orkanem Suchań. Mecz ten rów-
nież zostanie rozegrany o godzinie 
16.00, na stadionie w Goleniowie. 

KR
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Uwaga Wędkarze
Zarząd Koła PZW „Tęczak” informuje członków Koła, 

że dnia 12.02.2012 o godz. 10.00 organizuje zawody węd-
karskie podlodowe na jeziorze w Nowogardzie. Miejsce 
zawodów Harcówka. Zbiórka o godz. 9.30 na harcówce. 
Startowe wynosi 10 zł, zapisy w sklepie wędkarskim „Tę-
czak” ul Waryńskiego 12. Zapisy do dnia 11.02.2012 r. 
Zarząd Koła „Tęczak”

kącik kolekcjonera
Narodowy Bank Polski przed Świętami 2011roku wyemitował 

kolejne monety kolekcjonerskie z serii  „Historia Polskiej Muzy-
ki Rozrywkowej”  2 okrągłe - srebrne, kwadratową o nominale 
10 złotych oraz moneta Nordic Gold. Temat: J. Przybora, J. Wa-
sowski – była to trzecia z tej serii emisja. Poprzednie monety to: 
Cz. Niemen, K. Komeda

Kolejną ciekawostką NBP   jest banknot  o nominale 20 zło-
tych - temat: Maria Skłodowska – Curie ( 1867 – 1934),  uczona 
odkrywczyni, noblistka. Motto: „Raz wykryłam lecz nie stworzy-
łam, więc nie należy do mnie, a jest własnością całej ludzkości”. 
Okazjonalny banknot został wyemitowany z okazji 100 rocznicy 
przyznania nagrody dla znanej polskiej odkrywczyni. 

Tadeusz Łukaszewicz 
Koło Numizmatyków w Nowogardzie 

W 2011 pisaliśmy
Wrzesień 2011r
Marcinkowskiego zdrada z 

niskich pobudek.  Cezary Mar-
cinkowski (PO), opuścił w śro-
dę kolegów z klubu radnych Pra-
wica. Tym samym klub przestał 
istnieć. Marcinkowski utrzymu-
je, że pozostanie radnym nie-
zależnym. Wiadomo jednak, że 
już wkrótce rozpocznie pracę w 
RXXI, którego szefem jest Anto-
ni Bielida z SLD. (…)

Chętnych do remontu zabyt-
ku nie ma.  „Historia remontu”, 
historycznego muru.  Wiado-
mo już, że do remontu  murów 
obronnych pieniędzy nie dołoży 
ani Marszałek Województwa Za-
chodniopomorskiego ani Mini-
sterstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego. Na razie nie ma też 
chętnych do wykonania remontu 
zabytku. (…) 

Nie chcą pozbyć się azbe-
stu.  Zaledwie 10 mieszkańców 
z terenu gminy Nowogard  zło-
żyło wnioski o usunięcie azbe-
stu ze swoich posesji, za które 
ma zapłacić Wojewódzki Fun-
dusz Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Szczecinie.  
Teraz wnioski są weryfikowa-
ne przez miejskich urzędników. 
(…)

Cenne wygrane Pomorzani-
na.  W ubiegłym tygodniu dru-
żyna Pomorzanina Nowogard 
odniosła dwa ważne zwycięstwa. 
W środę podopieczni Tomasza 
Surmy pokonali w Pucharze Pol-
ski ZZPN Falę Międzyzdroje 2:0, 
a w sobotę w spotkaniu ligowym 
wygrali z rezerwami Błękitnych 
Stargard 3:2.  (…)

O co chodzi? o dojazd  cho-
dzi! Budują i psują. Budowa 
obwodnicy w Nowogardzie jest 
rozpędzona jak lokomotywa. 
Tyle, że wraz z kolejnymi etapa-
mi prac, rośnie także ilość prote-
stów mieszkańców. (…)

Nowogard na targach w Barz-
kowicach.  Najlepsi młodzi ho-
dowcy są w Ostrzycy.  Magdale-
na Olejnik i Maciej Gronowski z 
Ostrzycy, zajęli pierwsze miejsce 
w Konkursie Młodego Hodow-
cy, który odbył się w ubiegłą nie-
dzielę w Barzkowicach, podczas 
targów rolnych. (…) 

Samochody jak z amerykań-
skiego filmu.  17-letni Dawid 
Witosowski z Nowogardu, do-
stał się do półfinału Word Team 
Bat tle 2011, czyli oficjalnych, 
drużynowych mistrzostw świa-
ta w wirtualnym tuningu samo-
chodów prowadzonym przez za-
graniczny serwis internetowy - 
www.autemo.com. (…)

Z Cechem na spływ....szla-
kiem Korytnicy. (…)  10 wrze-
śnia,  członkowie i sympatycy 
Cechu Rzemieślników i Przed-
siębiorców w Nowogardzie wzię-

li udział w spływie kajakowym 
na odcinku rzeki Korytnica. (…)

Sprzątanie Świata 2011.  Jak 
będzie w Nowogardzie? W 
dniach 16-17-18 września, 2011 
r. odbędzie się osiemnasta edycja 
ogólnopolskiej kampanii Sprzą-
tania Świata – Polska 2011! Tego-
roczne hasło przewodnie brzmi 
„Lasy to życie - chrońmy je”. (…)

Kto weźmie w ręce gorącego 
ziemniaka?  W sprawie targo-
wiska na razie bez porozumie-
nia. (…)  Wciąż nie wiadomo kto 
będzie zarządzał targowiskiem 
miejskim, (…), odbyło się w tej 
sprawie pierwsze spotkanie han-
dlowców  z przedstawicielami 
Urzędu Miejskiego w Nowogar-
dzie. Nie udało się jednak podjąć 
konkretnych decyzji. (…)

Kolejny dobry koncert w 
„CAFFE Piwnica”.  W ubie-
głą sobotę w restauracji „CAF-
FE Piwnica” zagrała szczecińska 
grupa  COVERBAND. (…)

Nadzieja wraca do Olimpii. 
Przed sobotnim pojedynkiem z 
Radowią, Radowo Małe nikt nie 
wierzył w zespół nowogardzkiej 
Olimpii. (…). Powróciły marze-
nia o kl. okręgowej. (…)

Nowy sprzęt w szpitalu. Ope-
racja bez skalpela, rentgen na 
CD.  Nowogardzki szpital wzbo-
gacił się o kilka nowoczesnych 
urządzeń medycznych. Za 1 mi-
lion 150 tysięcy złotych zakupio-
no m. in. nowy aparat rentge-
nowski, a także respirator i lapa-
roskop. (…)

Pomorzanin - kolejna poraż-
ka u siebie. Pomorzanin Nowo-
gard przegrał trzeci mecz z rzędu 
na własnym boisku. Tym razem 
lepsza okazała się Sparta Węgo-
rzyno, która pokonała nasz ze-
spół 3:1.  (…)

Pięciu przyjaciół z boiska...  
Luksusowa wycieczka za pu-
bliczne pieniądze.  Grupa pię-
ciu nowogardzkich radnych uda-
je się dziś do Zakopanego. W 
górach mają wziąć udział w pił-
karskich mistrzostwach Polski 
samorządów. Luksusowy pen-
sjonat, piękne widoki na Ta-
try i sportowa rekreacja koszto-
wać będą kilka tysięcy złotych. 
Wszystko to za pieniądze miesz-
kańców.  (…)

Patryk Komisarek wystartuje 
w Mistrzostwach Świata.  Nasz 
wychowanek w kadrze naro-
dowej.  W sobotę wychowanek 
nowogardzkiej grupy kolarskiej 
Chrabąszcze Nowogard, Patryk 
Komisarek (…) wystartuje w Mi-
strzostwach Świata w Kolarstwie 
Szosowym w Kopenhadze  (Da-
nia). (…) 

Co godzinę stawiana jest ko-
muś diagnoza białaczki! Dzień 
Dawcy Szpiku w Nowogardzie. 
W dniu 23 października w No-

wogardzie po raz pierwszy zosta-
nie przeprowadzona akcja pod 
nazwą „Dzień Dawcy Szpiku”. 
(…)

Burmistrz będzie oświeco-
ny? Czy ratusz przyćmi swoim 
blaskiem kościół?  Burmistrz 
Nowogardu ogłosił przetarg na 
kolejną zaskakującą inwestycję. 
Tym razem, za grubo ponad 100  
tysięcy złotych, ma być zainstalo-
wane  oświetlenie budynku ratu-
sza. (…)

Targi czy kampania?  W sobo-
tę na Placu Wolności odbyły się 
I Targi Organizacji Pozarządo-
wych w Nowogardzie. Obok sto-
warzyszeń, promowali się także 
politycy.   (…)

Tragiczny wypadek na krajo-
wej 6.  Redostowo: Zginęły trzy 
osoby. Samochód  m-ki Renault 
19 jechał od strony Nowogardu 
w kierunku Goleniowa. (…) 

Osina: Wybrali najpiękniej-
sze wsie i zagrody.  W dniu 23 
września w Zespole Szkół Pu-
blicznych w Osinie, odbył się fi-
nał dwóch konkursów: Najpięk-
niejsza Wieś oraz Najestetycz-
niejsza Zagroda w Gminie Osi-
na. (…)

Zagrali va banque.  5 tysię-
cy do zera.   Miesiące trenin-
gów. Dwie kontuzje. Zmiany w 
składzie. I wszystko na nic. Na-
sza drużyna radnych poniosła 
druzgocącą klęskę podczas Mi-
strzostw Polski Samorządów w 
Piłce Nożnej. (…)

Zachowanie policjantów oce-
ni prokurator.  Po interwencji 
naszej redakcji Prokuratura Re-
jonowa w Goleniowie zajęła się 
sprawą p. Krystyny Wąsala. (…)

„Odnaleziony w świetle”.  Pro-
zaik inspirowany światłem wol-
ności. (…)  w Miejskiej Bibliote-
ce w Nowogardzie miało miej-
sce spotkanie Pana Marka Słom-
skiego z czytelnikami tym razem, 
jako poety, a nie wydawcy. (…)

Sztafeta na stadionie.  (…) 
na stadionie miejskim w Nowo-
gardzie odbyły się Mistrzostwa 
Gminy Szkół Podstawowych w 
Sztafetowych Biegach Przeła-
jowych Dziewcząt i Chłopców 
(…).  W zawodach wystartowało 
łącznie 165 uczniów szkół pod-
stawowych i gimnazjów. (…)  

Nie uszło uwadze policjan-
tów.  Miał przy sobie narkotyki. 
Policjanci z Nowogardu przed-
stawili 19-letniemu mężczyźnie 
zarzut posiadania marihuany –  
(…)

ZSO wyróżnione przez Mini-
stra.  Minister Edukacji Narodo-
wej przyznała tytuł Szkoły Od-
krywców Talentów Zespołowi 
Szkół Ogólnokształcących przy 
ul. Boh. Warszawy w Nowogar-
dzie.  (…)

mr.



Nr 12 (2045)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

14

www.dzienniknowogardzki.pl

Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej „Zdrowie” 

dnia 25.02.2012r. organizuje wyjazd na badania mammograficzne 
do NZOZ Medical Care CRiDO Szczecin Zdroje.

Oferta Składa się z kompleksowej porady:
- badanie mammograficzne   - wynik badania oraz konsultacja lekarska  
Rejestracja i szczegółowe informacje Samodzielny Publiczny Szpital Rejonowy w Nowogardzie w godz.8.30-14.00 tel.91 3921356 oraz u Lidii Bogus tel.505393636. 
Dobrowolna wpłata na cele statutowe 5 zł.  PAMIĘTAJ! O ZDROWIE MUSISZ ZADBAĆ SAMA!

Zapraszam Prezes Fundacji „Zdrowie”Lidia Bogus

artykUł PromocyjNy

W końcu płacą, czy nie płacą?

Ile zarabiają nowogardzcy piłkarze...
Zaintrygowała nas notka dotycząca odejścia z Sarmaty, wychowanka Pomorzanina - Macieja Gołdyna. Były już klub, pochodzącego z 
Wyszomierza zawodnika, uzasadnił jego decyzję – „dogodniejszymi warunkami finansowymi”, które rzekomo zaproponował mu Po-
morzanin. 

W artykule dodanym na ofi-
cjalnej stronie internetowej 
klubu Sarmata Dobra, przez 
użytkownika „Saperitosan” 
dotyczącym ruchów transfero-
wych w Sarmacie, dowiaduje-
my się, że Gołdyn opuścił Sar-
matę z pobudek finansowych. 
Poniżej prezentujemy intere-
sujący nas cytat: „Maciej spę-
dził w doberskiej drużynie run-
dę jesienną w sezonie 2011/12, 
w której dał się poznać, jako 
twardy i skuteczny napastnik, 
oraz, jako bardzo sympatyczna 
osoba poza boiskiem - tym bar-
dziej szkoda, że odchodzi. Nie-
stety Sarmata nie jest mu w 

stanie zaproponować tak do-
godnych warunków finanso-
wych, jak mierzący w awans 
Pomorzanin, więc łatwo moż-
na zrozumieć jego decyzję- tym 
bardziej, że sam zawodnik za-
mieszkuje blisko Nowogardu.”

Nie byłoby w tym nic dziw-
nego, gdyby nie fakt, że Po-
morzanin jest organizacją po-
zarządową, finansowaną z bu-
dżetu gminy. Zgodnie z przepi-
sami członkowie takich orga-
nizacji (a ,są nimi także grający 
piłkarze), nie mogą pobierać 
wynagrodzenia z tytułu pro-
wadzonej w nich działalności. 
Jedyne pieniądze, jakie mogą 

otrzymywać,  to diety np. za 
wyjazdy. Na jakiej podstawie 
więc autor notatki o odejściu 
Gołdyna, wysuwa wniosek, że 
piłkarz ma więcej zarabiać w 
Pomorzaninie? 

Spróbowaliśmy to ustalić z 
przedstawicielami obu klu-
bów piłkarskich. Ich działacze 
zaprzeczyli, jakoby piłkarze za 
grę otrzymywali wynagrodze-
nia. 

Gołdyn nic nie dostawał za 
mecze. Jego odejście jest podyk-
towane zupełnie innymi czyn-
nikami – mówi nam Antoni 
Kontowicz, prezes klubu z Do-
brej. 

Pomorzanin jest w stanie je-
dynie zapewnić swoim zawod-
nikom sprzęt sportowy, oraz 
symboliczne diety za wyjaz-
dy, w wysokości niewiele po-
nad dziesięć złotych – tłuma-
czy Marcin Skórniewski, pre-
zes LKS Pomorzanin. 

Jak nam jednak zdradził je-
den z piłkarzy z Nowogardu, 
finansowanie piłkarzy (przy-
najmniej tych najlepszych) jest 
tajemnicą poliszynela. Z na-
szych informacji wynika, że 
dobry zawodnik, potrafi otrzy-
mać od 150  nawet do 250 zł 
za mecz. To oznacza, że w se-
zonie jego wynagrodzenie się-

Na zdjęciu Maciej Gołdyn -  tutaj jeszcze 
w barwach Sarmaty Dobra. Jego powrót 
do Pomorzanina ucieszy z pewnością 
nowogardzkich kibiców.

„jeżdżę z głową” 

Akcja BGŻ w Gimnazjum  
nr 3 w Nowogardzie

Od lutego Fundacja BGŻ, Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz Komenda Główna Policji przy wsparciu Ministra 
Edukacji Narodowej będą przekonywać rowerzystów z mniejszych miejscowości, że warto „jeździć z głową”.  Udział w programie edu-
kacyjnym weźmie 100 gimnazjów w całej Polsce. Jednym z nich będzie Gimnazjum nr 3 im. Zjednoczonej Europy z Nowogardu (osie-
dle Bema). 

Z przeprowadzonych na zlecenie 
Fundacji BGŻ badań wynika, że ponad 
połowa gimnazjalistów nie dba wystar-
czająco o swoją widoczność i bezpie-
czeństwo. Jednocześnie, co drugi gim-
nazjalista chciałaby wzbogacić swoją 
wiedzę na temat bezpieczeństwa ru-
chu drogowego, w tym nowych przepi-
sów wynikających z nowelizacji Ustawy 
Prawo o ruchu drogowym. Młodzi ro-
werzyści podkreślają także, że chcieliby 
wiedzieć, jak bezpieczniej uczestniczyć 
w ruchu drogowym. Dlatego też BGŻ, 
wspólnie z innymi instytucjami po-
stanowił przeprowadzić w całej Polsce 
program pod nazwą „Jeżdżę z głową”. 

Jak będzie przebiegała akcja? W Gim-
nazjum nr 3 w Nowogardzie zajęcia od-
bywać się będą w każdy poniedziałek 
na 8 godzinie lekcyjnej. Oprócz zajęć 
na temat bezpieczeństwa ruchu drogo-
wego, młodzież przeprowadzi specjalną 
ankietę, dzięki której, dokona lokalnej 
analizy stanu bezpieczeństwa rowero-
wego, by później wspólnie ze społecz-
nością szkolną i władzami lokalnymi, 
poszukać dobrych rozwiązań zidenty-
fikowanych w badaniu problemów. Te 
działania posłużą do  zaprojektowania 
przez uczniów społecznej kampanii lo-
kalnej pt. jak zwiększyć bezpieczeństwo 
w ruchu drogowym w środowisku lo-

kalnym. W miesiącach maj i czerwiec 
odbędzie się konkurs na najlepszą spo-
łeczną kampanię lokalną uczniów szkół 
gimnazjalnych, przy wsparciu i zaanga-
żowaniu środowisk i partnerów lokal-
nych, w tym: mediów, władz lokalnych 
i Policji. 

Ponadto, w ramach I edycji progra-
mu, 100 miejscowości rozpocznie wal-
kę o tytuł najbezpieczniejszych, a do 
5000 uczniów szkół gimnazjalnych z 
całej Polski, trafią materiały edukacyj-
ne przygotowane pod okiem eksper-
tów ds. BRD, w tym film autorstwa 
Kuby Tarkowskiego, jednego z twór-
ców animacji do „Jeża Jerzego”. Na-

uczyciele będą mogli dodatkowo wziąć 
udział w profesjonalnych warsztatach 
e-learningowych z zakresu BRD.  

Więcej informacji na temat progra-
mu: www.jezdzezglowa.pl. Organi-
zator: Fundacja BGŻ. Partnerzy: Ko-
menda Główna Policji, Krajowa Rada 
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. 
Patronat honorowy: Minister Eduka-
cji Narodowej.  Realizator: Fabryka 
Komunikacji Społecznej.

Opr. MS
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

tel. 91 57 712 48 
tel. 500 702 884
tel. 500 702 885

beZPłatNa Pomoc W UZySkaNIU kreDytU - oFerta 20 baNkÓW

www.mk-kwadrat.pl

AUTO-CZĘŚCI • AUTO-NAPRAWA
Jacek Tworek

ul. Zamkowa 7, Nowogard (teren myjni samochodowej)

tel. 662 195 926, 668 477 803, 91 577 10 42

SZYBY SAMOCHODOWE

SPRZEDAŻ - MONTAŻ - NAPRAWA
do aut osobowych i ciężarowych

- wszystkie części nowe i używane

- płyny hamulcowe, chłodnicze

- oleje Castrol - wymiana gratis

- komputerowa diagnostyka silnika,

układu ABS oraz kasowanie inspekcji ZAPRASZAMY

Świadczymy
wszystkie

usługi warsztatowe

KOMINKI SOŁOWIEJ
Nowogard, ul. Boh Warszawy 103A/1

Oferujemy:
- kominki i obudowę, piece, projektowanie, montaż
- wkłady z płaszczem wodnym w układzie zamkniętym z 

ogrzewaniem gazowym
- współpracujemy ze wszystkimi firmami
- sprzedaż kolektorów słonecznych. Oferujemy pomoc przy 

składaniu wniosków o dotacje z NFOŚiGW
- sprzedaż i montaż odkurzaczy centralnych
- wkłady kominowe. Kominy dwupłaszczowe, materiały montażowe
- przeglądy i remonty kominków
- sprzedaż ratalna
- nadzór i kierowanie robotami budowlanymi
Przy zakupie urządzeń z montażem, w budynkach mieszkalnych taniej VAT - 8%

Kontakt www.kominkisolowiej.pl
Tel. 91 39 25 000, kom. 507 967 205

Sklep otwarty pon. –pt. 9-17; sob. 9-13

PŁYTY OSB 
NAJTANIEJ

602 131 760

odstąpię 
mieszkanie 
spółdzielczo lokatorskie.  

Dwa pokoje 50 m, ul. Wiejska 
ogrzewanie gazowe. 

Tel: 695427180

Do wynajęcia 
lokale: 21 i 39 m2

ul. Warszawska 6
tel. 664 772 520

oGłoSZeNIe beZPłatNe

DZIałkI Na SPrZeDaŻ
Węgorzyno – kompleks działek na nowym osiedlu pow. od 750m² do 5000m² – CENA 25zł/m²
Nowogard – działka o pow. 1007m², warunki zabudowy, nad jeziorem – CENA 100.000 zł  
Nowogard – działka o pow. 5061m² – CENA 303.660 zł  
Nowogard – działka o pow. 2940m² – CENA 176.400 zł  
Nowogard –  działka o pow. 1000m², warunki zabudowy – CENA 60.000 zł OKAZJA!!!  
Nowogard – działka o pow. 1654m², warunki zabudowy – CENA 127.000 zł  
Nowogard – działka o pow. 1472m², mozliwość zabudowy – CENA 105.000 zł 
Nowogard – działki o pow. od 760 – 1760m² – CENA 95 zł / m² 
Nowogard –  działka 1000m², warunki zabudowy – CENA 75.000 zł 
Nowogard – kompleks 5 działek budowlanych, pow. 615/ 2 x 824/ 822/ 1038 m² – CENA 100 zł/m² 
Nowogard – działka budowlana o pow. 476m² – CENA 85.000 zł  
Długołęka gm. Nowogard - działka o pow. 4300m² – CENA 54.000 zł 
Wyszomierz – działka o pow. 2500m² – CENA 30.000 zł 
Krasnołęka – działka o pow. 64000m² – CENA 131.500 zł 
Karsk – działka o pow. 3800m² – CENA 83.000 zł 
Jarchlino – działka o pow. 8900m², bezpośrednio przy drodze – CENA 53.000 zł  
Kościuszki – działka o pow. 3312m² – CENA 133.000 zł 
Kościuszki – działka o pow. 3000m² – CENA 150.000 zł 
Olchowo – pow. 2, 16 ha lub 6 działek o pow. 3000m² – CENA 1080.000 lub 50 zł/m² 
Bagna ( gm. Maszewo) – działka o pow. 60700m² – CENA 580.000 zł 
Radowo Małe – działka o pow. 841m², wydane warunki zabudowy – CENA 25.000 zł OKAZJA!!! 
ŁOBEZ – działka przemysłowa 7351m² przy drodze wylotowej w kierunku Drawska– CENA 1 122.000 zł
ŁOBEZ – działka inwestycyjna 6599m² z zabudowaniami – CENA 360.000 zł 
ŁOBEZ – działka zabudowana, inwestycyjna o pow. 1437m² – CENA 299.000 zł

mIeSZkaNIa Na SPrZeDaŻ
Nowogard – wysoki standard, 3 pokoje, pow. 68m² – CENA 220.000 zł 
Nowogard – wysoki standard, 3 pokoje, pow. 80,58m² – CENA 235.000 zł NOWA CENA!!!
Nowogard – 3 pokoje, pow. 77m² + garaż 20 m²  - CENA 230.000 zł 
Nowogard – 3 pokoje, I piętro, pow. 62 m² – CENA 185.000 zł
Nowogard – 3 pokoje, pow. 49m², z widokiem na jezioro – CENA 200.000 zł 
Nowogard – 3 pokoje, parter, pow. 57,8m² – CENA 172.000  zł  
Nowogard – 3 pokoje, parter, pow. 54,1m² – CENA 159.000 zł
Nowogard – 3 pokoje na parterze, pow. 58 m² – CENA 179.000 zł 
Nowogard – 2 pokoje, pow. 61,69m² – CENA 169.000 zł 
Dobra (okolica) – 3 pokoje, pow. 68m² – CENA 89.900 zł
Nowogard (okolica) – mieszkanie 2 pokojowe do remontu, pow. 51,30 m² – CENA 33.000 zł

Honorowe wyróżnienie  
„laUr cISoWy” za rok 2011

Już po raz jedenasty Kapituła „Lauru Cisowego” zaprasza do wzięcia udzia-
łu w kolejnej edycji honorowych wyróżnień. W tym roku możliwe jest uho-
norowanie osób indywidualnych, zespołów, stowarzyszeń, firm i instytucji z 

terenu miasta i gminy Nowogard za szczególne osiągnięcia i promowanie Ziemi Nowogardzkiej na 
szczeblu gminy, powiatu, województwa, w kraju i za granicą w dwóch kategoriach:

Biznes i gospodarka
Działalność społeczna
( w zakresie oświaty, kultury, sportu, opieki społecznej, opieki zdrowotnej i ochrony środowiska)
Kapituła może przyznać honorowe wyróżnienie Specjalny ”Laur Cisowy” osobom indywidual-

nym, zespołom, stowarzyszeniom, firmom i instytucjom, także z zagranicy, za szczególne zasługi 
dla miasta i gminy Nowogard oraz promowanie Ziemi Nowogardzkiej. 

Kapituła może również przyznać Złoty „Laur Cisowy” dla laureata , który w poprzednich latach 
otrzymał wyróżnienie  ,,Lauru Cisowego”.

Wymagane jest uzasadnienie zgłoszonej kandydatury i złożenie wniosku do dnia 28 lutego 2012 
r. do godz. 15:30 w Biurze Obsługi Interesanta, pok. nr 5, lub przesłanie pocztą na adres: Urząd 
Miejski w Nowogardzie, pl. Wolności 1, 72-200 Nowogard, z dopiskiem „Laur Cisowy”

Zarządzenie Burmistrza Nowogardu w sprawie powołania składu Kapituły, Regulamin oraz 
Wniosek o przyznanie honorowego wyróżnienia zamieszczony jest na stronie internetowej www.
nowogard.pl , w zakładce LAUR CISOWY 2011, oraz dostępny w Biurze Obsługi Interesanta, pok. 
nr 5 w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie, pl. Wolności 1.

Informacji udziela Wydział Rozwoju Lokalnego i Funduszy, tel:913926292, 913926233, pok.209, 
210, pl. Wolności 5

e-mail: promocja@nowogard.pl
        Burmistrz Nowogardu
         Robert Czapla

 

r e k l a m a
e-mail: reklama@domjudy.pl

tel.  913 922 165
 tel. 91 577 20 07

ga nawet do 1 tys. zł. Tyle, że 
kluby oficjalnie tego kosztu nie 
uwzględniają w rocznym rozli-
czeniu wydatków  przyznawa-
nych przez gminę środków na 
działalność. 

Do końca stycznia br. orga-
nizacje i stowarzyszenia dzia-
łające na terenie gminy Nowo-
gard, miały czas na rozliczenie 
środków przyznanych w roku 
ubiegłym. Od lat najwięcej pie-
niędzy – grubo ponad 0,5 mln 
złotych, otrzymują kluby spor-
towe. Największym beneficjen-
tem środków z budżetu gminy 
jest Pomorzanin Nowogard 
(w zeszłym roku było to oko-
ło 200 tys. zł). W związku z in-
formacjami opublikowanymi 
na stronie Sarmaty, ale także 
z dziennikarskiego obowiąz-
ku, zapowiadamy, że przyjrzy-
my się wnikliwie dokumenta-
cji rozliczeniowej, jaką do UM 
w Nowogardzie złożyły w tym 
roku organizacje zajmujące się 
sportem. 

Marcin Simiński

Nasz komentarz
Cieszy nas fakt, że wraca Maciej Gołdyn. W końcu to je-

den z najlepszych, ostatniego czasu zawodników pochodzą-
cych z naszej gminy. Gdzież jemu grać, jeśli nie w nowogardz-
kim klubie? 

Transfery nowych zawodników, lepsze wyniki, poprawa at-
mosfery, pojawiający się sponsorzy, organizacja turniejów ha-
lowych, lepsza praca z grupami młodzieżowymi - to na pew-
no wynik, dobrej polityki jaką od czasu przejęcia władzy w 
nowogardzkim klubie realizuje nowy zarząd na czele z Mar-
cinem Skórniewskim. Prezes zapewnia nas również, że zapre-
zentuje wszystkie dokumenty finansowe klubu, bo dba o ich 
jawność. Trzymamy za słowo!

Na poprawę jakości w Pomorzaninie wpływa również ha-
sło nowego prezesa - „zero polityki”. Miejmy nadzieję, że do 
przeszłości odeszły już czasy działaczy piłkarsko-partyjnych 
z SLD, czy PSL. Na imprezach klubowych nie uprawia się na-
wet, propagandy burmistrzowi. 

Dobrze, że blisko klubu są również radni opozycyjni – np. 
Tomasz Szafran prowadzący drużynę rezerw, którego zresz-
tą od lat można zakwalifikować do grupy sportowych lokal-
nych działaczy. Wszystko to świadczy o dążeniu do poprawy 
atmosfery. Jest w końcu, po prostu normalnie.

redakcja 
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Humor wyszukany
przez Henia Szczupaka

SALON GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

VELES
- glazura
- terakota
- panele
- drzwi
- parapety
- ceramika łazienkowa
- wanny, kabiny
- meble łazienkowe
- armatura

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto)

SZAFy GARDEROBy 
ZABUDOWy WNęK
MEBLE NA WyMIAR

tel. 501 923 309
790 268 865

Pół godziny  
w towarzystwie KarolinyK

U
PO

N
  1

2

Sprzedam dom  
jednorodzinny  

w Płotach
tel. 91 38 53 018

w nowo powstającym budynku mieszkalnym
na os. Gry�tów w Nowogardzie

Kontakt:  Przedsiębiorstwo Inżynieryjno Budowlane „PRO-BUD” s.c., 
72-200 Nowogard, ul. 3 Maja 14, tel. 91 39 25 552, 783 570 056 

www.probud-nowogard.pl

SPRZEDAŻ MIESZKAŃ

r e k l a m a
e-mail: reklama@domjudy.pl

tel.  913 922 165
 tel. 91 577 20 07

Poziomo:
6 – młodzieniec  stanu wolnego * część spódni-
cy , która przeszkadza w tańcu (R),
7 – leśny ptak, bargiel (nie mylić z malutkim 
kowalem!) * część zbroi lub ryba akwariowa (z 
liter  wyrazu RYSIK) (K),
8 – gaździna * wawelski gobelin (A), 
9 – znak graficzny w postaci krótkiej kreski, tiret 
* był nim operowy Igor (K),
10 – durszlak * pożyczka z banku (K),

Pionowo:
1 – wyparty przez lokomotywę * cząstka czosnku  
(Z),
2 – rodzaj bicza (liter wyrazu PRAHA) * „buzie” dzi-
kich bestii (P),
3 – powierzchnia cieczy , w szklance bywa wypukły 
* potocznie o małym pokoiku (K),
4 – inaczej o kółku zainteresowań * kres, koniec 
czegoś lub Robert, słoweński skoczek narciarski (K),
5 – Mekka i …, miasto kojarzone z ucieczką Maho-
meta  * minerał na nawozy, fosforan wapnia, zmień 
literę w wyrazie APETYT (A). 

Dwa serca, serca dwa…

W poziome rzędy i pionowe kolumny wpisujemy po dwa wyrazy wiedząc, że ostatnie litera pierw-
szego wyrazu jest zarazem pierwszą następnego. Litery te ujawniono w nawiasach.
Litery z kratek z dodatkową numeracją, uporządkowane od 1 do 23 utworzą aktualne rozwiązanie.

Rozgrzewka bo...
Litery z pół przyciemnionych utworzą roz-
wiązanie
Poziomo:
4 - „sznurek” gimnastyka,
5 – hodowlany owoc morza (po zmianie li-
tery u buta ułana),
6 – urządzenie do pisania lub szycia.
Pionowo:
1 – nad głową skoczka spadochronowego,
2 – Katarzyna, aktorka i piosenkarka zwią-
zana z Krakowem - „Tylko mnie poproś do 
tańca”,
Teresa w „Ojcu Mateuszu”,
3 – szmata w zlewozmywaku.

KUPON 10 krzyżówka z 
dnia 03 II

Prawidłowe rozwiązania:
Bóg płaci, ale nie co sobota

Prawidłowe odpowiedzi 
nadesłali:

Danuta Borowik, Barbara 
Bartosik, Halina Szwal, Tere-
sa Czarnecka, Szczepan Fala-
ciński, Krzysztof Kępa, Tere-
sa Januszonek, Halina Stefań-
ska, Cecylia Furmańczyk, Jó-
zef Górzyński, Chrystiana Sy-
fert, Urszula Skowron, Stani-
sława Pokorska, Maria Sowiń-
ska, Pelagia Feliksiak, Halina 
Galus

Zwycięzcy:
Szczepan Falaciński, Chry-

stiana Syfert, Maria Sowińska

PoDZIał oboWIĄZkÓW 

Stwórz własną fraszkę albo aforyzm, 

Rzekłem do żony z dozą liryki, 

„ Pozwól ja zajmę się prozą życia” 

Ty sobie gryzmol te swoje wierszyki”...

mĘSkIe SNy 

Męskie sny to przepastny labirynt 

Aż się roi w tych snach od labiryntu. 

Tę uściśnie, tamtą znowu skubnie 

Zamiast śnić bogobojnie i ślubnie. 

We śnie nawet zakazany typek, 

Śni się sobie jako Gregory Peck. 

Gdzie nie stąpnie 

- Dziewcząt przed nim szpaler,

A on, proszę, do wzięcia kawaler. 

Dawca kwiatów, czekolad , bombonier,

I garsonier - prekursor i pionier...

To w złym tonie: o żonie nikt nie śni.

Nikt przed oknem nie śpiewa jej pieśni, 

Nikt się do niej nie wspina po rynnie, 

Nikt nie prosi do siebie gościnnie ...

Gdzież jest taki mężczyzna unikat, 

Co słuchałby z nią gitar i cykad?

Zwiedzał z żoną Wenecję i Lido 

A nie z Lolą czy Bardot Brygidą ? 

W snach mężczyznom najmilej czas płynie, 

Jak by byli nie w domu - a w kinie. 

W snach się łudzą. Zbudzą się - ochłoną 

„Psiakrew „ , znowu ten film z własną żoną!”

SPoD PaNtoFla 

Jeżeli nie jesteś panem 

We własnym domu - 

Nie mów o tym nikomu.
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SPrZeDam 
mIeSZkaNIe 
w nowogardzie

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

tel. 603 55 55 32

reGUlarNa lINIa mI kro bU So Wa SerockI   Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie    6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie    8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

Informacja PkS 
91 392 18 87   lub   91 469 83 15

PrZeWÓZ oSÓb • m.Fedeńczak • kom. 606 148 353
Nowogard (ul.  Rzeszowskiego) - Szczecin (ul.  Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:05; 8:20; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 11:45; 11:55; 12:40; 
14:40; 14:50; 15:00; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:10
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul.  Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:30; 9:50; 10:25:11:15(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 13:15; 13:30; 13:45(F); 
14:10; 14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:00
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:50; 17:20; 18:30; 19:00
Kursują od poniedziałku do soboty;  F - kursuje od poniedziałku do piątku;  7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli

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

PrZeWÓZ oSÓb - ro maN bIŃcZyk - linia regularna   tel. 0607 310 591 
oD PoNIeDZIałkU Do PIĄtkU:  
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Sobota: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIeDZIela: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

rozkŁad jazdy bu sów

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETyCZNyM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

tel. 91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

GABINET KOSMETYCZNY 
„WICHEREK”

Rok założenia 1988
Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała zabiegi 
kosmetyczne, henna, depilacje, makijaże, 
mikrodermabrazja, peeling kawitacyjny, 
ultradźwięki, eksfoliacje, wypalanie, laser, 
lampy, materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

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

Tel. 91 392 07 14 
Czynne od 11.00 do 19.00
http://wicherek.info

roZkłaD jaZDy bUSÓW   Firmy Usługowo – Handlowej adam Fedeńczak
Tel. 502026999, 93926925, po godz. 18:00 – 501140055

trasa NoWoGarD – GoleNIÓW – SZcZecIN 
Nowogard ul. reszowskiego:  5:05(A), 5:55(A), 6:10(A), 6:50(7), 7:00(A), 7:25(7), 7:50(A), 
8:00(A), 8:20(7), 8:35(A), 9:10(A,7), 10:05(A), 10:30(A,7), 11:31(A), 11:40(7), 12:15(A), 
12:23(7), 12:40(7), 13:00(A,7), 13:10(A,7), 13:25(A,7), 13:50(F), 14:05(A), 14:20(A,7), 15:41(A), 
16:00(7), 16:20(A,7), 16:30(1,3,5), 16:35(2,4,6,7) 16:50(A), 17:30(1,3,5,7), 17:35(2,4,6,S), 
17:50(A,7),18:20(A,7)
traSa SZcZecIN – NoWoGarD
Szczecin ul. Św. Ducha : 9:25(A), 12:20(A,7), 12:40(A), 13:35(A), 14:00(A,7,R), 14:40(1,3,5,7)  
14:45(2,4,6) 14:55(A), 15:15(2,4,6,7) 15:20(1,3,5), 16:15(A,7) 16:25(A),  18:05(A,7,R) 
19:00(1,3,5) 19:05(2,4,6)
Szczecin ul. Dworcowa : 6:20(A), 7:35(A), 8:00(F), 8:40(A,7,R), 9,00(7), 10:05(A,7),  10:50(A,7), 
11:40(A), 12:05(A), 13:00(7), 14:20(7), 17:40(A,7),  19:25(A7), 19:40(7), 20:15(A,7),
Goleniów, Dworzec PkP : 7:03(A), 8:18(A), 8:43(F), 9:23(A,7), 9:43(7,R), 10:08(A),  10:48(A,7), 
11:32(A,7), 12:23(A), 12:48(A), 13:30(A,7,R), 13:22(A),  13:42(7), 14:19(A), 14:43(A,7,R), 
15:03(7), 15:24(1,3,5,7) 15:29(2,4,6)  15:38(A) 15:58(2,4,6,7) 16:04(1,3,5) 16:58(A,7) 17:08(A), 
18:23(A,7)  18:48(A,7,R) 19:43(1,3,5), 19:48(2,4,6) 20:08(A,7) 20:23(7) 20:58(A,7)
trasa NoWoGarD – maSZeWo – StarGarD SZcZecIŃSkI
Nowogard ul. rzeszowskiego : 6:50(A), 8:30(A), 11:30(A), 13:50(A), 15:15(S)
trasa StraGarD SZcZecIŃSkI – NoWoGarD
Stargard Szcz. oś. tysiąclecia : 6:20(A), 9:40(A), 12:45(A), 13:50(S), 15:05(A) 
a - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt; S – kursuje w dni nauki szkolnej; 7 – kursuje w niedziele 
nie będące świętami; F – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt; 1,3,5 – kursuje w poniedziałki, 
środy, piątki oprócz świąt; 2,4,6 – kursuje we wtorki, czwartki, soboty oprócz świąt; r – kurs do Reska   

rozkład jazdy pociągów obowiązujący od 11.12.2011 r.  
Szczecin  Główny - Nowogard: (wyjazd-przyjazd)  (06:27 - 07:28);   

(08:18 - 09:21);  (10:37 - 11:39);   (12:48 - 13:49); (14:47 - 15:47); (16:40 - 
20:46); (19:20 – 20:26).

Nowogard - Szczecin Główny: (06:37 - 07:41);  (08:05 - 09:10);  (10:24 - 
11:32);  (12:48 - 13:49);  (14:56 - 16:03);  (16:49 - 17:53); (18:49-19:56).

Nowogard - kołobrzeg: ( 07:28 - 8:55) , (09:21 - 10:40) , (11:39 - 13:05), 
(13:49 - 15:14), (15:47 - 17:07), (20:46 - 19:08), (20:21 – 21:49).    

kołobrzeg - Nowogard:  (05:11 - 06:37), (06:46 - 08:04), (09:03 - 10:24), 
(11:28 - 12:48), (13:37 - 14:56), (15:25 - 16:49), (17:25 - 18:49).

601 987 249

BUDOWLANE
REMONTOWE

694 455 280

PRACE

WARSZTAT SAMOCHODOWY

SZYBY SAMOCHODOWE

PLANDEKINA WYMIAR NA WYMIAR

Profesjonalna naprawa od A do Z

OSOBOWE, CIĘŻAROWE I MASZYNY

Geometria kół, naprawa zawieszenia,komputerowa diagnostyka pojazdu
naprawy blacharskie i lakierniczePrzegląd i naprawa klimatyzacji,

Ul. Nadtorowa 12
tel 91 39 20 131
kom 601860716

Ul. Kilińskiego 26
tel 91 39 25 627
kom 601897368

Sprzedaż, wymiana, naprawa. Wykonujemy usługi na zlecenie ubezpieczalni

Używane i nowe części do wszystkich marek samochodów

Plandeki do samochodów ciężarowych (łódki, firanki),przykrywające
stelaże, przegrody do hal, przyczepy ciągnikowe i samochodowe

UDZIELAMY GWARANCJI
NA WYKONANE USŁUGI

 
 

KANCELARIA 
DORADZTWA PRAWNEGO

tel. 501 341 824 
e-mail: kkolibski@op.pl 

Jeśli chcesz przeprowadzić  
rozwód, podwyższyć  

lub wystąpić  
o alimenty, nabyć spadek? 

Może dręczą Cię  
inne wątpliwości prawne? 

Nie czekaj, aż będzie za późno.
 Porady prawne już od 30 zł

 
Nowogard 

ul. Wojska Polskiego 4  
(nowy budynek – I piętro) 

Proszę o wcześniejszy kontakt 
telefoniczny

PIASEK, 
ŻWIR,  

CZARNOZIEM, 
POSPÓŁKA 

 ŻWIROWNIA  
DŁUGOŁęKA

tel. 504 872 700 
Z DOWOZEM 
DO KLIENTA
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ul. 700-lecia 6A, Nowogard
tel. 91 392 72 68, kom. 513 164 203
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% • kredyty mieszkaniowe

kredyty gotówkowe

• kredyty samochodowe

• kredyty konsolidacyjne

• pożyczki hipoteczne

• punkt tanich opłat

•

• leasing bez BIK - KRD
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Kredyty do 15 000 zł

Pożyczki "chwilówki"
bez BIK

bez BIK

Piotr Krekora

AVANTIS
c e n t r u m f i n a n s o w e

oGŁo szE NIa drob NE

ROJSZCZAK

NIERUCHOMOŚCI
ul. 3 Maja 13

tel. 91 392 22 33 kom. 5
Nowogard •

• 12 801 615

www.extradom.net.pl

Mieszkania • Domy
Działki • Lokale

    Polecamy mIeSZkaNIa
1. 3 pokoje 150 000 zł  EX486205858
2. 2 pokoje 115 000 zł  EX575686404
3. 2 pokoje 130 000 zł  EX481439904S
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o tel.  91 39 27 022     
e- mail: biuro@marpolokna.pl

www.marpolokna.pl

MARPOL – OKNA S.C. 
ul. Sienkiewicza 7F  

Nowogard

Producent okien i drzwi 
PCV i ALUMINIUM 6 komorowy

EFORTE
szklenie do 56 mm

3 uszczelki

izolacja termiczna

Uw ≤ 0,8W/m2K

NOWOŚĆ !!! 

ENERGOOSZCZĘDNY 

PROFIL

NIerUcHomoŚcI

• Sprzedam mieszkanie, ul. Poniatowskiego, 
2 pokoje, pow. 50,49 m2, parter, po gene-
ralnym remoncie. CENTRUM OBŁSUGI NIE-
RUCHOMOSCI, Tel. 603 982 407

• Do wynajęcia dwa lokale handlowe lub biu-
rowe w centrum Nowogardu. 787 122 972 

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

• Sprzedam dom na ul jesionowej 3. 604 
284 597; 608 586 632

• Sprzedam działkę budowlaną uzbrojoną 
przy ul. Kosynierów tel. 693 850 197

• Sprzedam działkę budowlaną nieuzbrojoną 
przy ul. Kościuszki tel. 693 850 197

• Sprzedam spichlerz, piękny obiekt 956 
m2, tel. 693 996 009

• Działkę rolną 30 ar w Kościuszkach z wa-
runkami zabudowy- sprzedam. Wszystkie 
media, woda, prąd, gaz dojazd drogą asfal-
tową. Tel. 509 878 292

• Sprzedam mieszkanie 4-pokojowe pod-
wyższony standard, niski czynsz; tel. 
604 441 609

• Wynajmę garaż na Zamkowej. 609 931 915

• Sprzedam garaż na ul. Zamkowej 
784 499 535

• Sprzedam garaż przy ul Zamkowej. 
693 162 756

• Sprzedam działkę budowlaną w Kościusz-
kach. Pow. 1200 m2 wszystkie media, po-
zwolenie na budowę, projekt budowlany. 
Cena 64 000 zł, 661 923 610

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe w No-
wogardzie. 603 668 681

• Do wynajęcia tanie pomieszczenia na ga-
binety np. lekarskie, biura w Nowogardzie 
(pomiędzy Kamenę a Przystanią), tel. 608 
047 127. 

• Poszukuję mieszkania do wynajęcia. 
502 617 486

• Poszukuję mieszkania do wynajęcia. 
510 936 951

• Sprzedam działkę z warunkami zabudowy 
przy ul. Asnyka. 502 032 422

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe, III 

piętro, 67 m2, środkowe na ul. Zamkowej. 
Wysoki standard tel. 504 118 857

• Wynajmę garaż przy ul. radosława. 
602 405 640

• Do wynajęcia mieszkanie dwupokojowe 
bezczynszowe . 91 39 23 701; 667 131 416

• Wynajmę mieszkanie trzy lub dwupo-
kojowe przy ul Wiejskiej, mile widziana 
firma. 693 850 197 

• Sprzedam mieszkanie dwupokojowe w No-
wogardzie. 604 293 176; 91 39 21 349

• Lokal do wynajęcia 22m2, ul. 5 Marca 10. 
Tel. 509 389 657

• Sprzedam pół domu w Nowogardzie. 
513 045 346

• Sprzedam dom w okolicy Nowogardu ( 10 
km) po kapitalnym remoncie na działce za-
gospodarowanej i ogrodzonej ( 1700 m2). 
Cena 400.000 tys. tel. 692383706 po 18.

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe w No-
wogardzie. 600 626 244

• Sprzedam kawalerkę 30 m2, ul. Wyszyńskie-
go. 723 747 757

• Sprzedam mieszkanie dwupokojowe III pię-
tro 55 m2. Cena 125 tys. 668 927 296

• Wydzierżawię od stycznia 2012 r. Stoisko 
handlowe w Centrum miasta. 534 707 326

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe lub 
zamienię na dwupokojowe. 695  573  835 
po 15.00. 

• Do wynajęcia mieszkanie dwupokojowe. 
91 39 25 147

• Posiadam kawalerkę do wynajęcia wolna 
od 1 II 2012 r. 667 994 240

• Sprzedam okazyjnie w dobrej cenie garaż 
na ul. Zamkowej. 605 856 584.

• Wynajmę lokal mieszkalny 62 m2. Centrum 
Nowogardu. 607 617 849.

• Sprzedam mieszkanie na wsi 10 km od No-
wogardu 61 m2 ze strychem do adaptacji. 
505 678 461

• Do wynajęcia mieszkanie trzypokojowe i 
czteropokojowe. 508 309 980!

• Do wynajęcia mieszkanie 35 m2. 518 483 194

• Kawalerka do wynajęcia 722 300 700.

• Wynajmę mieszkanie dwupokojowe w cen-
trum Nowogardu. 785 337 330

• Sprzedam umeblowaną kawalerkę w przy-
stępnej cenie w Centrum miasta. 91 39 
21 809

• Mieszkanie w domku czterorodzinnym, 
bezczynszowe + garaż, pom. Gospodarcze 
i ogródek. Sprzedam. 507 522 139

• Sprzedam działkę budowlaną nieuzbrojoną 
przy ul. Asnyka o pow. 827 m2. 605 441 509

• Sprzedam kawalerkę z pełnym wyposaże-
niem w Centrum miasta. 604 177 265

• Sprzedam lub zamienię za dopłatą 
mieszkanie trzypokojowe + garaż ze 
strychem + trzy murowane pomieszcze-
nia w ogrodzie. Zamiana na kawalerkę 
w bloku w centrum ( I piętro lub parter). 
tel. 724 451 734

• Sprzedam murowany pojedynczy i podwój-
ny garaż na ul. Zamkowej. 604 977 144

• Sprzedam atrakcyjną działkę budowlaną 10 
ar z warunkami zabudowy na Monte Cassi-
no. 695 264 580; 605 856 611

• okazja pilnie sprzedam dom 150 m2, 
działka 2700 m2 Gryfice- okolice. cena 
155 tys. 535 191 258 

• Sprzedam mieszkanie dwupokojowe 47 m2 
w centrum ul. Kowalska I piętro 128 tys. tel. 
501 307 666.

• Wynajmę mieszkanie dwupokojowe w 
nowym budownictwie,  czynsz – 1000 zł + 
prąd i gaz. ul. Racibora 601 240 025

• Zamienię mieszkanie 67 m2. Na dwupo-
kojowe lub sprzedam. 667  926  528; 91 39 
26 528

• Sprzedam pół domu. 728 933 802

• Dwa pokojowe wynajmę za opłaty + media 
+ kaucja 1000 – parter. 606 311 191

• Nowogard sprzedam działki budowlane. 
665 503 129

• Sprzedam działkę 0,5 ha, Błądkowo. Można 
przekształcić na budowlaną. 91 39 14  174 
wieczorem.

• Odnajmę kawalerkę przy ul. Wojska Pol-
skiego, cena 800 zł + gaz i prąd + jednomie-
sięczna kaucja. 534 002 001 

• Sprzedam wynajmę lub zamienię z dopłatą 
½ domu + działka budowlana. 784 660 924 

• Sprzedam 4-pokojowe mieszkanie w Osi-
nie, 79m2, słoneczne, na parterze, bez-
czynszowe, z balkonem, piwnica, w kuchni 
i przedpokoju zabudowa. Mieszkanie w 
bardzo dobrym standardzie. Ogrzewanie 
gazowe, okna pcv. Cena: 224 tys. Kontakt: 
502531348

• Sprzedam kawalerkę w Nowogardzie, na 
gen. Bema, na parterze, 28m2, funkcjonal-
ny rozkład pomieszczeń, kuchnia z oknem, 
bezczynszowa, ogrzewanie gazowe, 
piwnica, okna pcv. Cena: 97 tys, Kontakt: 
512322137

• Sprzedam garaż na osiedlu Bema. 
514 094 061

• Garaż do wynajęcia na ul. Zamkowej. 
508 948 888

• Sprzedam mieszkanie własnościowe 
trzypokojowe 67 m2 przy ul. Zamkowej 
parter. 91 39 21 397

• Sprzedam mieszkanie z zadłużeniem w No-
wogardzie. 508 301 853

• Sprzedam dom w Strzelewie. 91 39 18 051 
po 18.00

• Do wynajęcia kiosk nr 6 na targowisku miej-
skim. 91 39 20 714

• Sprzedam kawalerkę 695 903 267

• Do wynajęcia dwa lokale handlowe w Cen-
trum Nowogardu. 531 838 667

• Wynajmę garaż na ul. Jana Pawła II, 
607 580 172

• Sprzedam kawalerkę w Nowogardzie, ul. 
Poniatowskiego. 504 004 157

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe 88 m2, 
bezczynszowe na podwyższonym parterze 
w centrum miasta. Cena do uzgodnienia. 
Tel. 693 922 695

• Sprzedam garaż na ul. Zamkowej. 
609 307 286

• Sprzedam dom w Nowogardzie w rozlicze-
niu mieszkanie. 608 586 632; 604 284 597

• Sprzedam mieszkanie na wsi i poszukuję 
do wynajęcia mieszkanie w Nowogardzie. 
721 977 643’ 693 652 985

• Wynajmę mieszkanie 76 m2. w Nowogar-
dzie. 601 448 218; 783 484 829

• Sprzedam  działkę ogrodową z altanką 
300 m2. 91 35 03 053; 507 583 521

• Sprzedam mieszkanie własnościowe 
trzypokojowe 67 m2 przy ul. Zamkowej 
parter. 91 39 21 397

• Sprzedam działkę budowlaną z warun-
kami zabudowy w Nowogardzie przy ul. 
asnyka. 601 500 670; 510 170 263

• Sprzedam lub wydzierżawię sklep przy 
ul. bankowa 3e. 669 910736 

• Sprzedam ½ domu z ogrodem i podwój-
nym garażem 10 km od Nowogardu. tel. 
601 151 689

• Sprzedam działkę 3580 m2 10 km od No-
wogardu 10 zł / m2. 601 151 689

motoryZacja

• Sprzedam Opony letnie 4 szt. Continental 
Conti 3, 185 65 R15, cena 400 zł, tel. 605 
522 340.

• Sprzedam Opony letnie Viknig Norway Pro 
Tech 2, 205 55 R16, 4 szt., cena 550 zł.tel. 
605 522 340.

• Sprzedam opel Vectra c kombi, rok 
prod. 08/2006, srebrny met., przeb. 
160.000 km, po dużym serwisie w aSo 
opel wrzesień 2011, książka serwisowa. 
cena do uzgodnienia, tel. 605 522 340.

• Sprzedam cztery roczne opony 185 65R15, 
zimowe Goodyear Ultragrip 7t, stan idealny, 
cena 800 zł lub z felgami do Nissana Alme-
ry; 15” stalowe cena felgi 450 zł. Cena opon 
z felgami 1200 zł. Tel. 605 522 340

• Sprzedam 4 opony zimowe - roczne, bardzo 
mało używane, Goodyear Ultra Grip 7+ 185 
65 R15, cena 780 zł.tel. 605 522 340.

• Sprzedam oryginalne zimowe opony do 
Volvo Miechelline altin, 205/55 R16, z felga-
mi aluminiowymi. 602 474 266

• Sprzedam przyczepę Neptun rok prod. 2002 
ładowność 460 kg wymiary 100/140/30. Za-
rejestrowana, ubezpieczona, cena 1450 zł 
do uzgodnienia. 692 117 524

•  Sprzedam Renault Laguna II 1,9 DCI 2001r. 
tel. 889483698

• Sprzedam Busa T4 2,4 diesel. 1992 r. 
603 839 782

• Sprzedam Opel Astra 1,7 DTI rok prod. 2000 
cena 10 600 do uzgodnienia. 501 236 221

• Sprzedam samochód marki VW Golf V, rok 
prod. 2007, poj. 1.9 TDI, srebrny metalik. 
Cena do uzgodnienia.  508 290 657

• Sprzedam samochód marki Peugeot Part-
ner rok prod. 2005, poj. 1,6 diesel, srebrny 
metalik. Stan idealny. 508 290 657

• Sprzedam daewoo Tico rok prod. 1992, 
cena 1000 zł. 791 180 655

• Sprzedam felgi stalowe do Nissana Almery 
N16, rok prod. 12/2001, cena 350 zł, tel. 605 
522 340. 

• Sprzedam Honda Magna 500, 1985 r. cena 
5200 zł. 693 162 198

• Sprzedam Renault Twingo rok prod. 1995 
poj. 1.2 nowe opony letnie i zimowe, prze-

gląd ważny do 22.12.2012 r. Cena 2300 do 
negocjacji. 785 927 575

• Sprzedam Opel Astra rok prod. 1995 r. cena 
2900 tel. 660 143 113

• Sprzedam Hyundai Pony 1.3 benzyna rok 
prod. 1993 cena 1000. Tel. 602 348 926

• Sprzedam Nissan Primera combi Comfort, 
poj. 2.0 TD rok. Prod. 2000, Klima serwiso-
wany. Tanio. 601 500 670

• Sprzedam fiata CUPE 2.0 16V; rok prod. 
1995 cena do uzgodnienia. 91 31 57 124

rolNIctWo

• Mam do sprzedania silnik zaburtowy John-
son-4,5 KM do remontu oraz kombajn do 
ziemniaków ANNA. tel. 692 421 192

• Kupię rozrzutnik oborniku jednoosiowy. 91 
39 23 492

• Sprzedam siewnik do nawozu Amazonka i 
opryskiwacz. 667 952 806

• Sprzedam trailler, bryczkę i kucyki. 
607 739 866

• Sprzedam kultywator z wałkiem szerokość 
2,70, pług trzyskibowy i wialnię do zboża. 
668 316 103

• Sprzedam Ursus C385 rok prod. 1983, zare-
jestrowany, ubezpieczony, cena 16 500 do 
uzgodnienia. 501 236 221

• Sprzedam konia, bryczkę stylową, siodło i 
uprząż. 508 290 657

• Sprzedam 8 ha gruntów rolnych w m. Ba-
gna, Cena 16 tys/ha. Tel. 606 830 893

• Sprzedam ziemię rolną w Sikorkach o pow. 
5,60 ha. Cena 14 tys zł. 513 157 160

• sprzedam Łubin słodki i rozrzutnik jedno-
osiowy do obornika. 695 076 794

• Sprzedam ziemniaki Vinieta (z możliwością 
dowozu) 513 941 882

• Sprzedam Ursus C-330 po remoncie + nowe 
ogumienie, cena 10800; przyczepę wywrot-
kę WL-8. Cena 12800; rozrzutnik obornika 
T-088 cena 13000;  przyczepę do zbioru BEL 
cena 3500; siewnik poplonów, cena 2300; 
Siewnik zbożowy DAN AGRI 4 m- cena 
4200; WAK Cambella 1,9 m, cena 1800. Ceny 
do negocjacji, kontakt. 504 124 829

• Sprzedam prosiaki, 668 434 849

• Sprzedam owies. 796 144 225

USłUGI
• AGENCJA REKLAMOWA VIZART - reklamy, 

banery, tablice, wydruki wielkoform., re-
klama na pojazdach - odzieży, PIECZĄTKI, 
wizytówki, plakaty, ulotki, inne. Nowogard, 
ul. 700 lecia 15 (nad sklepem zielarskim). 
Tel. 605 522 340.
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

INFormator lokalNy - NoWoGarD
In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38

  - 91 392 17 39

telefony alarmowe 

Policja  - 997, 112 

tel. miejski   - 91 57 92 311 

Straż Pożarna   - 998

Pogotowie Ratunkowe   - 999 

Pogotowie Gazowe   - 992

Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74

Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  

 - 91 392 08 79

 - 994

Dyżur nocny
Przychodnia Przyszpitalna Samodzielnego Publiczne-
go Szpitala Rejonowego w Nowogardzie
Ul. Wojska Polskiego 7, 72-200 Nowogard
 (wejście od strony Policji)

913921800

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala   - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.   - 91 392 69 99
Medyk   - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

 - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz Pogotowie Stomatolo-
giczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos 
 - 91 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  
 - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzie ci, 
Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności 
Gospodarczej  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
  - 91 392 54 64

Wydział ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
oPS - ośrodek Pomocy Społecznej

kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

- 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 26 249

Parafie rzymskokatolickie
Parafia pw.  WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   

- 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57
apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM   - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39

Pck  - 91 392 17 01

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Zawodowe 
- CE Zdroje ul.  Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.   - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium  
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych    - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   

- 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 
kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 
Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 
taksówki   - 91 392 02 60
Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

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

DZIENNIK
NOWOGARDZKI

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

re dak cja: marek Słomski prezes, marcin Simiński redaktor naczelny, 
Piotr Słomski, jarosław bzowy.  Współ pra cu ją:  Hen ryk Szczu pak

 ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul.  boh. War sza wy 7a, 
el. 91 392 21 65, fax 91 392 50 87, e-mail: dziennik@domjudy.pl. 

Wy daw ca, skład i druk: „Dom judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
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oGŁo szE NIa drob NE

ul. Rzeszowskiego 7 • Nowogard

NOWY

ADRES:

kierownika apteki 
w Nowogardzie 

pilnie zatrudnię
tel. 783 744 001

• kompleksowe remonty mieszkań, mon-
taż i naprawa pieców co. 72 48 14 797

• Czyszczenie uszu za pomocą świecowania 
Nowogard, ul. Zielona 3. 91 39 20 714

• Dywanopranie, 604 373 143.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 604 373 143.

• Pranie tapicerki samochodowej (oso-
bowe, busy, ciężarowe, tIr-y). tel. 604 
373 143.

• czyszczenie pościeli wełnianych lanoli-
ną. tel. 604 373 143.

• Usługi transportowe Transit Max + przycze-
pa. 500 297 054.

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

• cyklinowanie. 692 478 465

• Firma UNIQA wszystkie ubezpieczenia. Po-
niatowskiego 14/2. 693 128 108

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

• bruk-lin – układanie kostki brukowej Ro-
bert Kaźmierowski Tel. 607 083 893, www.
bruk-linnowogard.com.pl

• Montaż ogrodzeń betonowych, farmer-
skich i innych; 695 085 470; 91 39 72 575

• Transport- przeprowadzki. Szybko i tanio. 
696 138 406

• usługi elektryczne CO, dachy, tanio szybko 
solidnie. Do 30% taniej. Tel 506 323 560

• Usługi tokarskie. Sąpolnica 22. 693 613 396 

• Remonty mieszkań, łazienek. 600 121 043

• Przewozy przeprowadzki Nowogard i oko-
lice. 784 499 535

• Usługi ogólnobudowlane, regipsy, szpa-
chlowanie, malowanie, panele. 789 146 025

• Usługi ogólnobudowlane. 510 335 162

• AGENCJA REKLAMWA VIZART - oprawianie 
prac - w 2 minuty., bindowanie, wydruki 
A3-A4 kolor, ksero A3-A4 - kolor, lamino-
wanie A3-A4. Tylko u nas największy wybór 
okładek. Nowogard, ul. 700 lecia 15 (nad 
sklepem zielarskim). Tel. 605 522 340.

• Korepetycje  j. niemiecki, przygotowanie 
do matury. 607 617 844

• Dachy remonty mieszkań. 794 115 153

• język niemiecki, kursy, korepetycje, tel. 
607 545 991

• Remont na każdą kieszeń 609 715 839

• Remont? wykończenia wnętrz? My wiemy 
jak! Kompleksowo! zadzwoń! REMOVER. 
501 714 275 24h/dobę!

• Wykonam usługowe, glazura, podłogi, 
malowanie i inne prace budowlane. 662 
678 895

• Malowanie obrazów Bożena Kubiak, do 
obejrzenia w Cafe Piwnica. 91 39 26 124

• Stylizacja paznokci, żel, żel hybrydowy (no-
wość) cena 35 zł. 503 083 440

• Tipsy żelowe za 40 zł. 665 209 476

• Usługi informatyczne naprawa kompu-
terów, instalacja oprogramowania, od-
zyskiwanie danych, dojazd do klienta. 
508 245 385

• DUr - DacH pokrycia i remonty dachów. 
691 621 141

• Dachy. 785 562 104

• DUR-BUD- usługi ogólnobudowlane. 
723 295 632

• Domowe torty na zamówienie. 513 719 102

• Profesjonalna opieka nad dziećmi ”Malusz-
kowo” ogłasza nabór dzieci w wieku od 6 
m-cy do 3 lat. Liczba miejsc ograniczona. 
Tel. 534 015 943.

• Izolacje balkonów, tarasów, wykończe-
nia, remonty łazienek tel. 607 347 421

• korepetycje matematyka. 513  164  201 
po 16.00.

• Usługi transportowe i budowlane, prze-
prowadzki, 1 zł/km (krajowe i zagranicz-
ne). 785 931 513; 91 39 11 153

• angielski. korepetycje. 697 583 403

• Remonty i wykończenia. 601 567 369

• Pogotowie komputerowe. 695 575 008

• REMONTY, MONTAŻE, STOLARKA. 
781 016 125

• Zawiozę trzy osoby komfortowo Berlin – 
500 zł, Hamburg 1250 zł, Utrecht – 2200 zł. 
793 694 613 

• Malowanie, szpachlowanie (klinkier). 
726 184 901

• Usługi ogólnobudowlane elektryczne. 
516 033 882

• meble kuchenne na wymiar, szafy, gar-
deroby, zabudowy wnęk. meble niety-
powe. 697 786 967

• transport bUS-maX. 604 963 120

• Usługi remontowo-budowlane. 
784 053 493

• Przepisywanie prac (magisterskich, licen-
cjackich, innyvh), dokumentów, CV, listów 
motyw. innych. Wydruki, Ksero, także kolor. 
Szybko i Solidnie. Studio Reklamy Vizart. 
Nowogard, ul. 700 lecia 15 (nad sklepem 
zielarskim). tel 605 522 340.

• remonty mieszkań. malowanie gratis. 
726 403 937

• TWOJA KSIĘGARNIA INTERNETOWA WWW.
KSIEGARNIACYMELIA.OSDW.PL

Praca

• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, urlopo-
we- Niemcy, Holandia, Anglia, Irlandia, 
Dania, Belgia, Austria, Włochy, Norwegia. 
713 852 018; 601 759 797

• Podejmę pracę w charakterze sprzedawcy, 
długoletnie doświadczenie, obsługa LOT-
TO. Tel 660 392 851

• Studio Reklamy Vizart w Nowogardzie 
przyjmie 1 os. Na praktyki, tel. 605 522 340

• Szukam pracy jako operator sztaplarki i 
magazynier- pomocnik. 796 101 301

• Zatrudnię w sklepie spożywczym rencist-
kę lub emerytkę. Praca dwuzmianowa. 
602 474 266

• Zatrudnię konsultantów Oriflame, bezpłat-
ne wpisowe, prezenty na 500 zł, 604189118

• Zatrudnię  opiekunkę  do dziecka. Tel 
660673592

• Podejmę pracę jako Stróż nocny lub dozor-
ca. 721 922 930

• Zaopiekuję się dzieckiem. 785 630 287

• Zatrudnię samodzielnego stolarza, może 
być emeryt. 696 034 712

• Zaopiekuję się dzieckiem. 668 527 017

• Kierowca kategorii B i C poszukuje pracy. 
788 193 777

• Poszukujemy osoby z biegłą znajomością 
języka niemieckiego do pracy w biurze. tel. 
91 39 22 920

• Pani lat 23 z wykształceniem wyższym ze 
znajomością języka angielskiego i prawo 
jazdy kat. B poszukuje prac y. 667 370 403

• Ferma Norek w maszkowie zatrudni oso-
by do prac sezonowych. możliwość sta-
łego zatrudnienia. telefon kontaktowy:  
691 186 559;  601 520 540.

• Zatrudnię wykwalifikowaną osobę do 
pracy w księgowości wraz z prowa-
dzeniem kadr. telefon kontaktowy:  
601 520 540.

INNe

• Sprzedam drewno  bukowe i dębowe po-
cięte i porąbane- 603 353 789

• Sprzedam nowy tel. komórkowy Sony 
Erocson ELM, cena 270 zł, tel. 605 522 340

• Sprzedam drewno opałowe. 600 335 184

• Drewno opałowe tanio sprzedam. 
660 135 921

• Sprzedam drewno opałowe i rozpał-
kowe pocięte w klocki lub w całości. 
514 740 538

• Sprzedam wózek do drewna z HDSem. 
723 885 515

• Sprzedam szczenięta razy wyżeł. 91 39 
26 478; 500 667 196

• Oddam w dobre ręce 2 suczki (szczeniaki 
odchowane) rasy mieszanej z wilczurem. 
508 290 657

• Oddam szczeniaki rasy wilczur mieszany, 
w dobre ręce, tel 607 545 533

• Sprzedam przyczepę D47 wywrotkę sa-
dzarkę do ziemniaków, kombajn do zbio-
ru ziemniaków oraz silnik do łodzi. Tel. 
692 421 192.

• Sprzedam owczarki niemieckie. 91 39 
10 656

• YORKI SZCZENIAKI PO MAŁYCH RODZI-
CACH tel; 513-157-299

• Śliczne szczenięta po bardzo sympatycz-
nej suni do pilnowania obejścia oddam 
dobrym ludziom. 91 39 79 313 

• Budę dla psa/kota sprzedam. 889 133 882

• Drzewo opałowe, kominkowe. 
506 284 017

• Owczarki niemieckie pieski i suczki po 
rodzicach z rodowodem. Tel. 91 39 21 828

• Sprzedam Agregat prądowtówrczy diesel 
10kW. 728 933 802

• Sprzedam atlas do ćwiczeń. 791 180 655

• Sprzedam drewno opałowe i kominkowe, 
pocięte w klocki z dowozem . 663 349 053

• Oddam w dobre ręce piękne szczenięta. 
Troszczyno 2. 91 39 79 313 po 16.00.

• Sprzedam Keyboard. 602 524 313

• Sprzedam Nokię C2 nową. Cena 300 zł. 
668 434 849

• Sprzedam okna drewniane demontażu 
różne rozmiary, dobrze zakonserwowane. 
602 474 266

• Sprzedam fotelik samochodowy do 18 kg. 
697 022 542

• Sprzedam wózek inwalidzki elektrycz-
ny + ręczny wózek gratis. 507 583 521; 
91 35 03 053

• oddam małe szczeniaki w dobre ręce. 
695 628 830

• kupię złoto. 506 534 179

• oflisy tartaczne na opał sprzedam 
w całości lub pocięte w klocki, tel. 
514 740 538
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OKNO 1465 mm szer. x 1435 mm wys.

SZYBA K=1,0 • OKUCIE MACO PPUH "JOGA" sj.
ul. Górna 4,

72-200 Nowogard
tel. 91 39 25 501

OKNA-SUPERPROMOCJA !!!

TYLKO 499zł*
*cena netto

Transport na terenie miasta GRATIS • Akceptujemy karty płatnicze • SERDECZNIE ZAPRASZAMY
ul. ARMI I KRAJOWEJ 49 • • Tel./fa x 91 39 21 470NOWOGARD

Oferujemy montaż oraz transport zakupionych u nas mebli

NOWOŚCI
w OFERCIE

1497,- 1749,-

ORIUSSYSTEM ORIUS
kolor dąb latte

OC, AC, NNW, ASSISTANCE

DOMY, DOMY W BUDOWIE

LOKALE, OC ZAWODÓW

UBEZPIECZENIA
KOMUNIKACYJNE:

MIESZKANIOWE:

FIRMY:

TURYSTYCZNE,
SPORTOWE, ROLNE

NOWA AGENCJA

UBEZPIECZENIOWA

ul. 700-LECIA 20D,

72-200 NOWOGARD

TEL. 91 3922175,

24H: 604 195 581
(obok LUKS VIDEO

i AWANGARDA)

Audiobook w prezencie z HTC Wild�re S do wyczerpania zapasów. Na telefonie jest preinstalowana aplikacja z fragmentem 
audiobooka. Pozostała część do pobrania bez dodatkowych opłat (za wyjątkiem transmisji danych).

Biała Sensacja z HTC!
W prezencie premierowy audiobook 
Janusza L. Wiśniewskiego.

za1zł
HTC Wild�re S

 
w ofercie All Inclusive MAX 65

SALON PLAY:  Nowogard, ul. Blacharska 1B, tel. 790 044 167

ul. armii krajowej 46
NoWoGarD

pon.-pt 9:00 - 17:00,  sob. 10:14:00

r e k l a m a
e-mail: reklama@domjudy.pl

tel.  913 922 165
 tel. 91 577 20 07
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Nasza sonda

Jak  zimą młodzież dojeżdża do szkół? - 
takie pytanie zadaliśmy w naszej sondzie. 

Daria Osmelak  -  Z dojazdami jest niestety bardzo cięż-
ko. Rano  autobusy są raczej punktualne, ale jest w nich bar-
dzo zimno. Niestety, temperatura w nich nie wiele się różni 
od tej, która jest na dworze. Co do biletów, to są dość  nie-
stety drogie, szkoda, że musimy płacić za nie nawet wtedy 
kiedy nie jeździmy. 

Marcin Szarek - Z dojazdami busów i autobusów  moim 
zdaniem jest w miarę dobrze, bo jeżdżą nawet co pół godzi-
ny. Gorzej jest z cenami za bilety, które cały czas rosną i mu-
simy za nie płacić nawet jak nie jeździmy.

Piotr Koszera - Ogólnie zastrzeżeń do dojazdów nie 
mam. Ale poranne autobusy mogłyby być trochę późnej. 
Jednak muszę przyznać, że są bardzo punktualne. Nato-
miast chodniki na dworcu PKS, to są śliskie i powinny być 
posypane piaskiem. 

Ania Szaryk -   Niestety musze powiedzieć, że autobusy 
bardzo często się spóźniają. Jest w nich bardzo ciasno, ale 
dość ciepło. Kolejną  ważną sprawą jest nie dopasowanie 
rozkładu jazdy autobusów do planu zajęć szkolnych. Ostat-
nio zlikwidowano też kilka połączeń, co sprawia, że czasem 
mamy problem z powrotem do domu.

Natalia Borycka  - Muszę przyznać, że autobusy się spóź-
niają. Ponadto ceny biletów są różne w zależności od jadące-
go  kierowcy. Po za tym są przypadki, kiedy  kierowca krzy-
czy na uczniów, gdy się spóźniają, a bywa i tak, że czasami 
zmieniane są trasy przejazdu autobusu,  co działa dezorien-
tująco na pasażerów. Niestety jest mało miejsca, co powodu-
je, że część osób musi stać. 

Jarek Bzowy 

Kronika policyjna 

Byłeś świadkiem ciekawego wydarzenia?
Powiadom nas!

Dyżur reportera interwencyjnego całą dobę, siedem dni w tygodniu!

DZWOŃ lub wyślij sms:  515 145 383
Zapewniamy całkowitą anonimowość! 

Możesz również 
do nas napisać: 

e-mail:
dziennik@dzienniknowogardzki.pl 

lub poligraf@post.pl

OPAŁ
węgiel, koks, miał, 

drewno – kominkowe,
 podpałka, brykiet – węglowy, 

torfowy, drzewny
(towar luzem i workowany)

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

sprzedaż ratalna

PPUH „EDBA” 
Nowogard • ul. Nadtorowa 12

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

06.02.2012 r. 
Godz. 10.20 
Uszkodzenie rogatki na 

przejeździe kolejowym w Ża-
bowie przez kierującego samo-
chodem marki Volvo.

Godz. 10.30 
Kierownik sklepu Rossman 

zgłosił o ujęciu sprawcy kra-
dzieży kosmetyków. Patrol na 
miejscu wylegitymował Da-
riusza Ż. 

Godz. 14.40
Kradzież kosmetyków w 

sklepie Inter Marche przez Do-
minika B. Sprawca ukarany zo-
stał mandatem karnym w wy-
sokości 500 zł. 

Godz. 16.20 
Kradzież kabli linii napo-

wietrznej o długości 110m w 
miejscowości Błotny Młyn. 

07.02.2012 r. 
Godz. 08.40 
Kradzież z włamaniem do 

sklepu A-Z przy ul. 700 Lecia, 
gdzie dokonano kradzieży ze-
garków damskich.

Godz. 10.30
Pracownik sklepu przy ul. 

Kościelnej powiadomił o za-
trzymaniu sprawcy kradzie-
ży sklepowej. Patrol wylegity-
mował Pawła R., który ukara-
ny został mandatem karnym w 
wysokości 200 zł. 

Godz. 21.45
Kolizja drogowa na drodze 

pomiędzy miejscowościami 
Korytowo - Sąpolnica, gdzie 
doszło do zderzenia samocho-
du marki Skoda Octawia ze 
zwierzyną leśną. 

08.02.2012 r. 
Godz. 11.30
Zgłoszenie o kradzieży tele-

fonu komórkowego marki No-
kia C5-00 w barze Snack przy 
Placu Wolności, która miała 
miejsce w dniu 05 lutego br. 

09.02.2012 r. 
Godz. 08.30 
Zgłoszenie o kradzieży ole-

ju napędowego w ilości 100 l 
ze zbiornika paliwa w miejsco-
wości Redło. 

Godz. 13.30
Ochrona sklepu Netto po-

wiadomiła o ujęciu sprawcy 
kradzieży sklepowej. Na miej-
scu Patrol wylegitymował Mi-
chała P., który ukarany został 
mandatem karnym. 

Godz. 13.45 
Kradzież torebki z pomiesz-

czeń biurowych Spółdzielni 
Mieszkaniowej przy ul. Osie-
dlowej. 

10.02.2012 r. 
Godz. 21.20
Uszkodzenie samochodu 

marki VW Passat przez inny 
pojazd na ul. Wyszyńskiego. 

11.02.2012 r. 
22.50
Kolizja drogowa na ul. Ar-

mii Krajowej, gdzie w samo-
chód marki VW Golf uderzył 
inny pojazd. 

12.02.2012 r. 
Godz. 06.20
Zgłoszenie o kradzieży kurt-

ki w restauracji przy ul. Zielo-
nej. 

Godz. 15.05
Uszkodzenie w postaci za-

rysowania zderzaka samocho-
du marki VW Passat zaparko-
wanego przed blokiem na ul. 
3 Maja, przez cofający pojazd 
marki VW Passat. 

Godz. 18.25
Powiadomienie o kradzie-

ży bramy wjazdowej z fermy w 
miejscowości Kulice.  

st. insp. Ref. Prewencji 
Klaudia Gieryń 

Znaleziono klucz
W okolicach fontanny nad jeziorem został znaleziony 
pojedynczy klucz firmy LOB. Jest on do odebrania w 
redakcji DN codziennie w godzinach od 8:00 do 16:00 

Red.
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         W odpowiedzi na artykuł Pana Marcina Nieradki, który ukazał się we wtorkowym wydaniu 
Dziennika Nowogardzkiego, w zupełności zgadzam się z przytoczonymi faktami. Od kiedy burmi-
strzem został Robert Czapla zmniejszyły się szanse młodych ludzi na zatrudnienie. W programie wy-
borczym rzeczywiście Pan Czapla obiecał pracę młodym ludziom, ale niestety słowa nie dotrzymuje, 
może za wyjątkiem swoich kolegów i koleżanek z SLD, których zatrudnił w gminie. A gdzie szansa dla 
zwykłych ludzi, którzy nie mają takich znajomości i nie są zrzeszeni w żadnej partii politycznej? Zwy-
kły człowiek nie ma najmniejszych szans, żeby dostać się nawet na staż w gminie, a co mówić o umo-
wie o pracę, a konkursy robione są pod znajomych burmistrza. Coraz częściej słyszy się o ,,zatrudnie-
niu po znajomości” i może nie byłoby w tym nie dziwnego, bo jasnym jest, że każdy chce mieć swoich, 
zaufanych ludzi, gdyby nie fakt, że znajomi burmistrza, to ludzie bez wykształcenia, bez doświadcze-
nia i bez żadnych kwalifikacji zawodowych. Ludzie z wykształceniem wyższym podpisują dzisiaj listy 
dla bezrobotnych w Urzędzie Pracy, bo nie ma dla nich szans na zatrudnienie. 

Panie Burmistrzu, może zamiast brać ,,głąbów” do pracy, pomyślałby Pan o ludziach inteligentnych, 
wykształconych, którzy naprawdę chcą pracować. Jako byty dyrektor Urzędu Pracy, wie Pan, że mło-
dym ludziom trudno jest znaleźć pracę, statystyki bezrobocia w Nowogardzie chyba nie są Panu obce. 
Może zamiast przypisywać sobie inwestycje, które de facto rozpoczął poprzedni burmistrz, pora wziąć 
się za jakieś konkretne działania. Pana sposób na robienie polityki, a tym bardziej na rządzenie na-
szą gminą, nie są zbyt dobre. Zrobienie sobie zdjąć przy wyremontowanym chodniku, o niczym nie 
świadczy. Zamiast robić ,,wielkie pokazy” swojej osoby, która niby tyle uczyniła przez rok kadencji, 
może warto byłoby pomyśleć o młodych ludziach?

Stały czytelnik Dziennika Nowogardzkiego. 
Dane do wiadomości redakcji.

@    Ludzie listy piszą  @ 

Powiat otrzymał ok. 3 mln 
600 tys. złotych na zwalczanie 
bezrobocia. Środki te będą po-
dzielone na różne działania, w 
tym m.in. popularne staże. Na 
ten cel przeznaczono jednak za-
ledwie 600 tys. złotych. To ozna-
cza, że z pieniędzy tych skorzy-
sta tylko kilkadziesiąt osób w 
skali całego powiatu. O 200 tys. 
złotych więcej zarezerwowa-
no na prace interwencyjne. W 
ubiegły piątek w sprawie po-
działu przyznanych na walkę z 
bezrobociem pieniędzy, debato-
wała Powiatowa Rada Zatrud-

nienia –  doradcze ciało staro-
stwa w sprawach polityki  pracy. 

Oprócz staży i prac interwen-
cyjnych mamy także zaplano-
wane pieniądze na doposażenie 
stanowisk pracy, w kwocie 400 
tys. złotych i 200 tys. złotych na 
rozpoczęcie działalności gospo-
darczej.  Na roboty publiczne 
chcemy wydać 600 tys. złotych 
– mówi Tomasz Kulinicz, wi-
cestarosta goleniowski. 

PUP będzie także organizo-
wał szkolenia dla bezrobot-
nych, którzy chcą podnieść 
swoje kwalifikacje. 

Jak zapewnił nas wicestaro-
sta, trwają działania zmierza-
jące do pozyskania dodatko-
wych funduszy na rzecz „ła-
godzenia skutków bezrobocia”. 
Pieniądze mają pochodzić ze 
środków unijnych. 

Według danych PUP na ko-
niec grudnia 2011 roku, w 
gminie Nowogard pozostawa-
ło 1770 osób bez pracy - w tym 
prawie 900 osób, to młodzi lu-
dzie do 34 roku życia. 

MS

 Ilość  zarejestrowanych bez-
robotnych na koniec grud-
nia 2011 roku w gminie No-
wogard wynosiła 1770 osób 
(dane PUP Goleniów).                  

Kategorie wiekowe:
18-24 376

25-34 503

35-44 302

45-54 357

55-59 182

60-64 50
 

Bezrobotni wg wykształce-
nia

Wyższe 144

Policealne  
i średnie zawodowe 328

Średnie 
i ogólnokształcące 287

Zasadnicze 
zawodowe 416

Gimnazjalne 
i poniżej 595

 

Znana jest pula jaką do dyspozycji na walkę z bezrobociem, będzie miał Powiatowy Urząd Pracy w Goleniowie. Niestety, pierwsza tran-
sza pieniędzy nie jest zbyt duża. 

marne grosze dla bezrobotnych 

Władza wyżywi się sama, a młodzi niech jadą za granicę

Tydzień Pomocy 
Ofiarom Przestępstw 

Informuję, że w związku z akcją Tygodnia Pomocy Ofiarom 
Przestępstw, w dniu 20.02.2012 roku od godz. 7.30 do godz. 18.00, 
oraz w dniach od  21 lutego 2012 roku do 24 lutego 2012 roku w 
godz. od 7.30 do 15.30, 2012 r. w Prokuraturze Rejonowej w Go-
leniowie odbędą się dyżury prokuratorskie, podczas których ofia-
ry przestępstw będą mogły uzyskać bezpłatne porady prawne.

Z-ca Prokuratora Rejonowego
Mikołaj Rydz

Pomóżmy sobie
Przyjmę  tapczan wypoczynkowy tel. kontaktowy 504 781-

789 lub 726 515-149 
Oddam  łóżko jednoosobowe  bez materaca informacja pod 

nr  tel. 9139 22-165 
Przyjmę dywan lub wykładzinę o wymiarach 4 na 7 m   nr 

kontaktowy 51093695
Oddam łóżko  piętrowe informacja pod nr tel. 695080620

Wyrazy głębokiego współczucia 

Panu Robertowi Czapli
Burmistrzowi Nowogardu 

z powodu 

śmierci dziadka
składa 

Zastępca Burmistrza Nowogardu 
Damian Simiński

i Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Nowogardzie Antoni Bielida oraz 

pracownicy Urzędu Miejskiego  
w Nowogardzie

kONDOleNcJe

Siedziba Powiatowego Urzędu Pracy od lat mieści się na I piętrze budynku byłego Hotelu
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Nowogardzki Dom Kultury zaprezentował już kalendarz imprez na rok 2012.  O tym co w tym roku zaproponowano mieszkańcom w 
sferze kultury i rozrywki, rozmawiamy z dyrektorem NDK, Anetą Drążewską. 

Jaki rok kulturalny? 

Dla każdego coś miłego...

W tym roku odbędą się 
dwie, można powiedzieć 
sztandarowe imprezy. Mam 
tu na myśli festiwale  pn. Eko-
film i Lato z Muzami. Czy 
może Pani uchylić rąbka ta-
jemnicy i już dziś zdradzić 
Czytelnikom DN szczegóły 
programów tych imprez? Lu-
dzie z pewnością czekają na 
informację na temat gwiazd, 
które odwiedzą Nowogard. 

Gwiazdy na pewno będą. To 
już tradycja. Trudno jednak 
już dziś mówić tak szczegóło-
wo o programie festiwalu Lato z 
Muzami. Mogę tylko zdradzić, 
że rozmawiamy z Janem Jaku-
bem Kolskim (reżyser, scena-
rzysta – dop. red.). Festiwal bę-
dzie trwał 3 dni (13-15 lipca), 
tak jak w zeszłym roku. Rów-
nocześnie przez 11 dni będą się 
odbywały warsztaty i trójstron-
na wymiana młodzieży. Bogat-
si o doświadczenia z ubiegłego 
roku, być może wrócimy z im-
prezą na plac za pomnikiem. 
Niedługo odbędzie się jednak 
spotkanie, podczas którego 
działania organizacyjne zosta-
ną zintensyfikowane. 

Jeśli chodzi o Ekofilm, któ-
ry odbędzie się w dniach 14-16 
maja, to zmieniliśmy trochę for-
mułę tej imprezy, jeśli chodzi o 
udział w niej placówek oświato-
wych. Byłam przez lata nauczy-

cielem i wiem, że nie można nic 
narzucać z góry. Wiem też, że 
nauczyciele mieli zastrzeżenia, 
co do samej oceny ich działań. 
W tym roku spróbujemy oce-
niać placówki w bardziej mie-
rzalny sposób. Odbędą się tur-
nieje ekologiczne. W tej chwili 
trwają rozmowy z koordynato-
rami szkół i przedszkoli. Oczy-
wiście zostaną konkursy np. fo-
tograficzny czy filmowania. Już 
mamy na nie zgłoszenia. Mam 
nadzieję, że bardziej przystęp-
na formuła się sprawdzi i spra-
wi, że festiwal zostanie dobrze 
odebrany i oceniony. 

W tym roku NDK obchodzi 

swoje 40 urodziny. Jakie wy-
darzenia przygotowuje insty-
tucja kierowana przez Panią, 
z okazji tego poważnego jubi-
leuszu? 

Nie szykujemy hucznych ob-
chodów, ponieważ nie mamy 
zbyt wiele funduszy, ze wzglę-
du chociażby na mające się od-
być międzynarodowe festiwale. 
Nasze urodziny będą połączo-
ne z majówkami i świętem mia-
sta, które będziemy obchodzić 
30 kwietnia. Szykujemy spek-
takl, w którym opowiemy hi-
storię naszej instytucji. Oczy-
wiście planujemy także galę, 
na którą m.in. będą zaproszeni 

byli pracownicy oraz sponsorzy 
i współpracownicy. Reszta wy-
darzeń wejdzie w program ma-
jówki. Zwieńczeniem naszego 
jubileuszu będzie koncert i po-
kaz sztucznych ogni. Powstaje 
także publikacja, która będzie 
opisywać 40 lat historii NDK. 
Przygotowuje ją pani Magda-
lena Sułkowska, archiwistka, a 
zarazem nauczycielka, wraz z 
panem Franciszkiem Karolew-
skim – naszym nowogardzkim 
kronikarzem. 

Czy w kalendarzu imprez 
pojawią się jakieś nowe wyda-
rzenia kulturalne? 

Bardzo mocno staramy się, 
aby w każdym miesiącu poja-
wiały się jakieś propozycje z ze-
wnątrz. Mam tu na myśli cho-
ciażby współpracę z Teatrem w 
Koszalinie, która mam nadzieję 
będzie się rozwijać. Jesteśmy w 
trakcie rozmów z Wrocławiem, 
który przyjeżdża ze spektakla-
mi dla dzieci, ale próbujemy ich 
również nakłonić, żeby prezen-
towali także przedstawienia dla 
dorosłych. 

Czyli stawia Pani na teatr? 
Tak. Ale nie tylko. Kilka razy 

występowały u nas także kaba-
rety i jak się okazało na taką 
formę jest także zapotrzebowa-
nie. 

W ubiegłym roku na ma-
jówkach wystąpił Stachursky 
– czy w tym roku znów pla-
nowane są występy jakiejś 
gwiazdy? 

Myślę, że będzie jeszcze cie-
kawiej. 30 kwietnia wystąpi ze-

spół Lipali (liderem grupy jest 
Tomasz Lipnicki – dop. red.). 
Grupa gra głównie rocka, w 
skład grupy wchodzą także mu-
zycy grupy Illusion. Drugiego 
dnia tj. 1 maja, wystąpi zna-
ny zespół disco polo Bayer Full. 
Na zakończenie majówek za-
gra znany bardziej publiczno-
ści w średnim wieku – Rezer-
wat (zespół zasłynął utworem 
pt. „Zaopiekuj się mną” – dop. 
red.). Rozmawiamy jeszcze  z 
zespołami grającymi rap lub hi-
p-hop, czyli propozycją głów-
nie dla młodzieży. Będzie więc, 
różnorodnie, co sprawi, że każ-
dy znajdzie dla siebie coś miłe-
go. Przynajmniej taką mam na-
dzieję. 

Od pewnego czasu trwa 
modernizacja holu w NDK.  
Proszę powiedzieć kilka zdań 
na temat tej inwestycji?

Wykonujemy tylko część z za-
planowanych robót. To jest tyl-
ko wstęp. Zerwaliśmy boazerię, 
zlikwidowaliśmy szatnię i prze-
nieśliśmy ją w stare miejsce, 
czyli do pomieszczenia obok 
kasy. W tym miejscu planujemy 
zorganizować kącik dla osób, 
które chciałyby dłużej pobyć w 
NDK, nie tylko przy okazji od-
bywających się imprez. Będzie-
my także rozmawiać z firmą, 
która prowadzi w naszym bu-
dynku restaurację, żeby to miej-
sce objąć również jakąś drobną 
propozycją kawiarnianą.

Za kilka tygodni minie rok, 
od kiedy objęła Pani funk-
cję dyrektora NDK. Nabra-
ła już Pani trochę dystansu i 
doświadczenia. Co by Pani 
uznała dzisiaj za swoją poraż-
kę, a co za sukces? 

Sukcesem jest dla mnie fakt, 
że coraz więcej osób chce ze 
mną współpracować – niezależ-
nie od przynależności partyjnej 
i poglądów. Za porażkę, cho-
ciaż to chyba nie jest odpowied-
ni słowo, można uznać snooke-
ra, którego sekcję próbowaliśmy 
rozwinąć w NDK. Chętni byli, 
ale niestety, trener który udzie-
lał lekcji musiał się wycofać z 
umowy z nami. Poza tym, sta-
ram się kontynuować to, co za-
planowałam. 

rozmawiał: Marcin Simiński

Aneta Drążewska
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KALENDARZ IMPREZ na 2012 r. w Nowogardzkim Domu Kultury
NaZWa ImPreZY DATA mIeJSce
OGŁOSZeNIe WYNIkÓW kONkUrSU Na PlakaT Z OkaZJI 
40-lecIa NDk

lUTY
(rozstrzygnięcie) NDk

maŁY kONkUrS recYTaTOrSkI eliminacje miejsko – gminne 16.02.2012 Sala NDk
OGÓlNOPOlSkI kONkUrS recYTaTOrSkI,  POeZJI 
ŚPIeWaNeJ, I TeaTrÓW JeDNeGO akTOra
eliminacje rejonowe

17.02.2012 Sala NDk

SPekTakl WaleNTYNkOWY 19.02.2012 Sala NDk

XIV TUrNIeJ POlONeZa STUDNIÓWkOWeGO
O PUCHAR BURMISTRZA NOWOGARDU

24.02.2012 Sala NDk

akcJa PrOFIlakTYcZNa - STOWARZYSZENIA 
ONKOLOGICZNEGO DLA KOBIET „LILA RÓŻ” 03.03.2012 NDk

HOLL NDK
kONcerT SŁOWNO-mUZYcZNY
w wykonaniu Nowogardzkiego Domu Kultury 04.03.2012 Sala NDk

DZIeŃ ŚWIĘTOŚcI ŻYcIa
- organizator: Parafia pw. WNMP w Nowogardzie 25.03.2012 Sala WIDOWISkOWa

rekOlekcJe Dla I lO
 - organizator: Parafia pw. WNMP w Nowogardzie 28.03.2012 Sala WIDOWISkOWa

REJONOWY PRZEGLĄD ZESPOŁÓW TANECZNYCH 30.03.2012 NDk

kONkUrS Na NaJPIĘkNIeJSZĄ PalmĘ WIelkaNOcNĄ 01.04.2012 
(rozstrzygnięcie)

NDk
HOLL NDK

kONkUrS Na OrYGINalNĄ PISaNkĘ ŚWIĄTecZNĄ 01.04.2012 
(rozstrzygnięcie)

NDk
HOLL NDK

mISTerIUm WIelkaNOcNe
ZWYcZaJe I OBrZĘDY WIelkaNOcNe

01.04.2012 
– godz. 9.00

Pl. WOlNOŚcI
NDk (HOll)

ImPreZa PleNerOWa

rekOlekcJe Dla SZkÓŁ PODSTaWOWYcH 
I GImNaZJalNYcH 
- organizator: Parafia pw. WNMP w Nowogardzie 

04.04.2012 Sala WIDOWISkOWa

reJONOWY PrZeGlĄD PIOSeNkI DZIecIĘceJ - REJONOWY 
PRZEGLĄD ZESPOŁÓW ESTRADOWYCH I SOLISTÓW 20.04.2012 NDK

VIII NOWOGarDZkIe SPOTkaNIa TaNecZNe
X - lecIe ZeSPOŁU FleSZ 21-22.04.2012 SZkOŁa PODSTaWOWa 

Nr 3

reJONOWY PrZeGlĄD amaTOrSkIcH ZeSPOŁÓW 
TeaTralNYcH 27.04.2012 NDk

OBcHODY 40-lecIa NOWOGarDZkIeGO DOmU kUlTUrY 30.04.2012 Sala NDk

„NaJlePSI Z NaJlePSZYcH” uroczysta gala przyznania 
nagrody regionalnej „laUrU cISOWeGO” 30.04.2012 Sala NDk

ŚWIĘTO mIaSTa 
maJÓWka’2012

30.04.- 
02.05.2012 Pl. Szarych Szeregów

XII OGÓlNOPOlSkI I VIII mIĘDZYNarODOWY 
FeSTIWal FIlmÓW ekOlOGIcZNYcH im. macIeJa 
ŁUkOWSkIeGO „ekOFIlm’2012”

14 – 16.05.2012
NDk

PlacÓWkI 
OŚWIaTOWe

DZIeŃ DZIecka Z NDk 01.06.2012 Pl. Szarych Szeregów
ZakOŃcZeNIe rOkU kO
FESTYN DLA UCZESTNIKÓW KÓŁ 15.06.2012 PlaŻa

mIeJSka

TrÓJSTrONNa WYmIaNa mŁODZIeŻY NOWOGarD’2012 05.07.-
15.07.2012

NDk
 oraz PleNer

mŁODZIeŻOWe WarSZTaTOWe SPOTkaNIa arTYSTYcZNe 
NOWOGarD ‘2012

05.07.-
15.07.2012

NDk
 oraz PleNer

POlSkO-NIemIeckIe SPOTkaNIa Ze SZTUkĄ 
malarSkĄ I ceramIcZNĄ 
w tym: POlSkO-NIemIeckI PleNer malarSkI

05.07.-
15.07.2012

NDk
 oraz

PleNer

mIĘDZYNarODOWY FeSTIWal „laTO Z mUZamI” 
Nowogard’2012

13.07.-
15.07.2012

NDk
 oraz PleNer

DOŻYNkI GmINNe Sierpień 2012 ........................

DZIeŃ PaPIeSkI 07.10.2012 Sala WIDOWISkOWa

JeSIeNNY kONcerT 11.11.2012 Sala WIDOWISkOWa 

kONcerT cHarYTaTYWNY 
WSPÓŁORGANIZACJA STOWARZYSZENIE SERDUSZKO lISTOPaD Sala NDk

mIkOŁaJkOWe WIDOWISkO arTYSTYcZNe 
w wykonaniu artystów z NDK
(oraz prezentacje dla placówek oświatowych)

08.12.2012
10.12.2012
11.12.2012

Sala WIDOWISkOWa 

kONkUrS Na OZDOBĘ cHOINkOWĄ 16.12.2012
(rozstrzygnięcie)

NDk
HOll NDk

kONkUrS Na ŚWIĄTecZNeGO aNIOŁa 16.12.2012
(rozstrzygnięcie)

NDk
HOll NDk

kONkUrS Na STrOIk ŚWIĄTecZNY 16.12.2012
(rozstrzygnięcie)

NDk
HOll NDk

kONcerT kOlĘD 16.12.2012 Sala WIDOWISkOWa

SYlWeSTer  mIeJSkI 2012/2013 31.12.2012 Pl. WOlNOŚcI

Ponadto Nowogardzki Dom Kultury w ciągu roku obsługuje, nagłaśnia oraz przygoto-
wuje spektakle okolicznościowe na różne nie przewidziane wcześniej uroczystości, jubile-
usze, imprezy sportowe, – FIRM, ZAKŁADÓW PRACY, PLACÓWEK OŚWIATOWYCH 
I INNYCH ORGANIZACJI tj. (LZS, PCK, SYBIRACY, EMERYCI I RENCIŚCI itp.)

Dokarmianie zwierzyny 

Myśliwi z pomocą głodnym zwierzętom 
Zima jest ciężkim okresem nie tylko dla ludzi. Zwierzęta zmagają się z mrozem, śniegiem  - i 

co najważniejsze, głodem. W lesie często nie ma wystarczającej ilości pożywienia, aby zwierzy-
na mogła przetrwać do wiosny. Na szczęście nie jest zdana wyłącznie na swoje siły. Myśliwi i le-
śnicy dbają o odpowiednie zaopatrzenie karmowisk i paśników w żywność - głównie z własnych 
środków. By przekonać się o powyższym fakcie, udaliśmy się do miejsc, gdzie zbudowane są pa-
śniki dla zwierząt. Teren ten należy do miejscowego koła myśliwych „Ryś” w Nowogardzie. O 
dokarmianiu zwierząt i o ilości miejsc przygotowanych na paśniki, zapytaliśmy w bezpośred-
niej rozmowie  Prezesa Koła Arnolda Gierynia. 

Dziennik Nowogardzki: Dla-
czego myśliwi dokarmiają 
zwierzęta? 

Arnold Gieryń: Przede 
wszystkim wynika to z  zakresu 
obowiązków, ale nade wszystko 
z ludzkiej chęci niesienia pomo-
cy zwierzętom, które w ciężkich 
warunkach zimowych nie zawsze 
radzą sobie same. Ponadto musi-
my regulować i dbać o równowa-
gę ekosystemu, która jest bardzo 
ważna w utrzymaniu kondycji 
zwierząt.

 Jak zatem w tym roku zwie-
rzyna radzi sobie z zimą? 

W  ostatnich dwóch latach, kie-
dy to zima była wyjątkowo ostra, 
zwierzęta miały bardzo ciężko. W 
tym roku pomimo ostrych mro-

zów na szczęście pokrywa śnież-
na nie jest zbyt gruba i zamarz-
nięta, co ułatwia zwierzętom wy-
grzebywanie pokarmu, którego  w 
lesie jest pod dostatkiem. Wystę-
puje dość duża ilość żołędzia, bu-
czyny, co powoduje,  że zwierzy-
na ma co jeść.

Dlaczego więc zwierzyna jest 
dokarmiana skoro ma pożywie-
nie w lesie? 

Dla nas myśliwych i osób dba-
jących o przyrodę  jest to przede 
wszystkim okres, kiedy może-
my również sprawdzić, jaka jest 
kondycja zwierząt. Natomiast 
dokarmianie, bez wątpienia jest 
potrzebne, ale dla nas  jest  tak-
że  sprawdzeniem, czy zwierzy-
na radzi sobie ze zdobywaniem 

pokarmu. Jeżeli podawana przez 
nas  karma jest szybko zjadana, 
to oznacza, że warunki są ciężkie 
i dokarmianie jest zasadne. 

 Ile utworzono miejsc do do-
karmiania zwierzyny i jakie ga-
tunki zwierząt najczęściej ko-
rzystają z dokarmiania?

Obecnie  utworzonych jest 
16 stanowisk karmowych na 23 
tysiącach hektarów, z których 
głównie korzystają: dziki, sar-
ny ale i również inna zwierzyna 
płowa. 

Jaki  i w jakiej ilości pokarm 
podawany jest zwierzynie? 

 Muszę przyznać, że są to  dość 
duże ilości . Pokarm dowozimy 
samochodami najczęściej tereno-
wymi, ponieważ można na nie 

załadować sporo rożnego rodza-
ju pożywienia. Główne menu, 
które dostarczamy  dla  zwierząt 
to: siano, zboże, kukurydza, bu-
raki, ziemniaki, chleb suchy oraz 
specjalne lizawki, które zawiera-
ją przydatne dla zwierząt mikro-
elementy, nieodzowne  dla nich  
zwłaszcza  w okresie zimy.

 Jakie zwierzęta najczęściej 
podchodzą pod paśniki, oraz 
do kiedy trwa okres dokarmia-
nia? 

Zdecydowanie przeważają sar-
ny, ale zdarzają się również dziki 
i jelenie. Natomiast okres dokar-
miana trwa od pierwszych mro-

zów do późnej wiosny. Ale chcę 
powiedzieć, że tegoroczna zima 
jest dość łagoda, co powoduje, że 
zwierzyna nie zawsze podchodzi 
do paśników i sama znajduje po-
żywienie w lesie.  

Jakie ma Pan rady dla osób 
chcących dokarmiać zwierzy-
nę?

Zasadniczym warunkiem jest, 
by pokarm był wykładany z dala 
od wszelkich domostw i zabudo-
wań. Ponadto pokarm powinien 
być świeży i nadający się do je-
dzenia

Jarek Bzowy 
foto: Piotr Serleja 
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Zdrowy Styl Życia w Strzelewie
W dniach od 17 stycznia do 3 lutego br. na terenie Szkoły Podstawowej w Strzelewie 
odbyły się Warsztaty Promujące Zdrowy Styl Życia, w ramach działania aktywizu-
jącego dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Ob-
szarów Wiejskich.

Warsztaty zostały podzie-
lone na V cykli. Pierwszym z 
nich były zajęcia komputero-
we, podczas których uczestni-
cy wyszukiwali różne informa-
cje o zdrowym stylu życia, ko-
rzystali z portali prozdrowot-
nych, oglądali programy kuli-
narne oraz porady witamino-
we jakie ukazują się w sieci. 

Drugi cykl polegał na wyko-
nywaniu tablicy informacyj-
nej na temat Zdrowego Stylu 
Życia. Podczas trzeciego dnia 
uczestnicy przygotowywali, a 
następnie degustowali zdrową 
żywność, różnorodne koloro-
we kanapki i pyszne zdrowe 
sałatki.

 Czwarty cykl upłynął pod 

hasłem zabaw ruchowych, a 
w szczególności na przepro-
wadzeniu aerobiku i poga-
danki nt.”Ruch to zdrowie”, 
przez nauczycielkę wychowa-
nia fizycznego. Ostatni - pią-
ty cykl - przeznaczony był dla 
dorosłych, którego uczestnicy 
brali udział w pokazie pierw-
szej pomocy, prelekcji proz-

Klasa policyjna z wizytą u Komendanta Powiatowego 
Zapewne wielu wie, że w  Li-

ceum Ogólnokształcącym nr I 
w Nowogardzie została utwo-
rzona klasa o profilu policyj-
nym. Część osób podchodzi 
do tego „tworu”, dość scep-
tycznie i bez optymizmu. Są 
to zwłaszcza ci, którzy spra-
wy bezpośrednio nie znają. 
W szkole istnieje jednak prze-
konanie wśród uczniów, jak i 
wśród nauczycieli, że klasa o 
tym profilu to trafiony pomysł. 
Pesymistyczne podejście może 
wynikać z tego, że ludzie my-
ślą o profilu policyjnym jak 
o czymś, co istnieje przede 
wszystkim na papierze, a z po-
licją nie ma zbyt dużo wspól-
nego. Nic bardziej mylnego. 
Nie ma tygodnia, a nawet dnia, 
żeby uczniowie pierwszej „d” 
nie spotkali się choćby w naj-
mniejszym stopniu z policyj-
nymi zasadami.  Czwartki są 
dniami mundurowymi, w te 
właśnie dni spotkania z policją 
są naprawdę bliskie. Przykła-
dem może być miniony czwar-
tek, kiedy to uczniowie klasy 
policyjnej wraz z podkomisa-
rzem Marcinem Kraszewskim 
i wychowawcą Grzegorzem 

Zającem, udali się do Komen-
dy Powiatowej Policji w Gole-
niowie. 

Wizyta rozpoczęła się od 
spotkania z Komendantem Po-
wiatowym Policji, panem insp. 
Krzysztofem Targońskim, któ-
ry powitał nas i opowiedział o 
strukturze i funkcjonowaniu 
jednostki. Przy okazji przed-
stawił też uczennicę klasy po-
licyjnej z jednego ze słupskich 
liceów, która odbywa praktyki 
w Komendzie.

Zajęcia w jednostce zaczęli-
śmy od gabinetu szefa jednost-
ki. Później dzięki uprzejmości 
pana Komendanta i policjan-
tów pracujących w jednostce, 
uczniowie mogli  porozma-
wiać z policjantami każdego 
Wydziału.

W trakcie wizyty w Centrum 
Monitoringu młodzież dowie-
działa się, że w policji pracują 
też osoby nie będące policjan-
tami.  W centrum tym zatrud-
niony jest były policjant, któ-
ry uległ wypadkowi. Teraz nie 
może pracować w mundurze, 
jeździ na wózku inwalidzkim, 
ale doskonale radzi sobie jako 
osoba obsługująca monitoring 

miejski, który znacznie ułatwia  
pracę policjantom.

Uczniowie mieli także oka-
zję uczestniczyć w pokazie 
umundurowania policjantów 
oddziałów prewencji. Całość 
ubrania wraz z wyposażeniem   
posiada niebagatelną   masę i 
nie łatwo nosić taki ciężar na 
sobie.

W Wydziale Kryminalnym 
chętni uczniowie mogli zo-
stawić swoje odciski palców. 
Okazuje się, że stare meto-
dy zbierania śladów daktylo-
skopowych, czy nawet robie-
nie zdjęć podejrzanym, ode-
szły już dawno do lamusa. Te-
raz Komenda zaopatrzona jest 
w specjalistyczny, wysokiej ja-
kości sprzęt, którego działanie 
opiera się na systemach infor-
matycznych. Obecnie  charak-
terystyczne maszyny do pisa-
nia, to już przeżytek. W cza-
sie ostatnich kilku lat nastąpił 
duży skok jeśli chodzi o infor-
matyzację policji. 

Duże zmiany zaszły rów-
nież w wyposażeniu aresz-
tów policyjnych. Przyszli po-
licjanci mogli obejrzeć jedną 
z cel. Wyposażenie zaskoczyło 

wszystkich,  podgrzewane łóż-
ka, czyste wykafelkowane ścia-
ny i podłogi, w idealnym stanie 
specjalne toalety i umywalki. 

Uczniowie podczas wizyty 
mogli również przejść po spa-
cerniaku, co jako policjantom 
nie będzie im już dane. 

Ku przestrodze kierowców, 
radiowozy Wydziału Drogo-
wego mają wyposażenie naj-
nowocześniejsze, a dwulitrowy 
silnik turbo diesla o mocy 155 
Km, mówi sam za siebie.

W powiecie goleniowskim 
porządku pilnuje stu pięćdzie-
sięciu funkcjonariuszy, w tym 
26 policjantek. Pracy jest dużo 
i ciężko sprostać wyzwaniom, 

mimo to wykrywalność prze-
stępstw rośnie. Nie bez znacze-
nia jest także fakt, że policjan-
ci mogą operować coraz nowo-
cześniejszym sprzętem. 

Zajęcia w Komendzie Po-
wiatowej Policji miały na celu 
uświadomienie uczniom tego 
faktu. Po rozmowach z poli-
cjantami na różnych szcze-
blach, uczniowie wiedzą już, że 
jeśli będą chcieli pracować w 
mundurze, to raczej nie zaczną 
od ciepłego biura lecz od cięż-
kiego wyposażenia oddziałów 
prewencji, gdzieś na meczu 
piłki nożnej, którego nie będą 
mogli nawet obejrzeć. 

Wychowawca klasy 
Grzegorz Zając 

drowotnej, pomiarze ciśnie-
nia oraz poziomu cukru, któ-
re przeprowadziła pielęgniar-
ka szkolna. 

Prowadzone działania po-
służyły integracji społeczności 
wiejskiej. Uczestnicy warsz-
tatów odważyli się przepro-

wadzić samodzielnie pomoc 
przedlekarską na manekinie, 
chętnie też korzystali z pomia-
ru ciśnienia i cukru. Dzieci 
uczyły się współpracy w gru-
pie, higieny oraz dobrego sma-
ku.

Inf. własna
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Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

tel. 91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

GABINET KOSMETYCZNY 
„WICHEREK”

Rok założenia 1988
Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała zabiegi 
kosmetyczne, henna, depilacje, makijaże, 
mikrodermabrazja, peeling kawitacyjny, 
ultradźwięki, eksfoliacje, wypalanie, laser, 
lampy, materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

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

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

SPrZeDam 
mIeSZkaNIe 
w Nowogardzie

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

Tel. 603 55 55 32

Warsztat 
samochodowy 

Mateusz Janiak. 
Wyszomierz 37. 

667 819 934

Punkt 
nadawania 
przesyłek
kurierskich

ul. Wyszyńskiego 7/3
budynek Straży Pożarnej

TEL. 795 648 748

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

Znakowanie mikrocząsteczkowe 
Autodot Ocis

Serwis i ozonowanie klimatyzacji

NOWOGARD • Pocztowa 3

AUTOZABEZPIECZENIA

785 900 520

Odstąpię 
mieszkanie 
spółdzielczo lokatorskie.  

Dwa pokoje 50 m,  
ogrzewanie gazowe. 

Tel: 695427180

Uwaga Wędkarze
Zarząd Koła PZW „Tęczak” informuje członków Koła, że dnia 19.02.2012 r. o godz. 

10.00 odbędzie się zebranie sprawozdawcze zarządu Koła za rok 2011. Miejsce spotka-
nia – Regionalne Centrum Przedsiębiorczości przy ul. Wojska Polskiego 3.

Serdecznie zapraszamy Zarząd Koła „Tęczak”

Sprzedam dom  
jednorodzinny  

w Płotach
tel. 91 38 53 018

PŁYTY OSB 
NAJTANIEJ

602 131 760

Dojrzałość do życia w duchu

Biskup M. Kruszyłowicz  
bierzmował młodych z Długołęki
W ubiegłą niedzielę niewielki kościół parafii pw. św. Anny w Długołęce wypeł-
nił się po brzegi wiernymi, którzy przybyli na uroczystość przyjęcia sakramentu 
bierzmowania przez  młodzież z tej parafii.   

Ceremonia rozpoczęła się z 
niewielkim opóźnieniem, po-
nieważ szafarz sakramentu bi-
skup Błażej Marian Kruszyło-
wicz, tego dnia wizytował i od-
prawiał nabożeństwa również 
w kościołach filialnych para-
fii i tam  wizytacja nieco się 
przedłużyła. Mimo tego i tę-
giego mrozu licznie zgroma-
dzona bierzmowana młodzież, 
świadkowie, rodziny i pozosta-
li wierni, zapamiętają zapewne 
na długo ten szczególny dzień.  
Sakrament bierzmowania jest 
powszechnie nazywanym sa-
kramentem chrześcijańskiej 
dojrzałości. Po rozpoczęciu 
uroczystości wspomniano też 
o  cenie tej dojrzałości, w tym, 
o cenie życia, którą w wielu 

miejscach we współczesnym 
świecie płacą  chrześcijanie, za 
wierność Chrystusowi.

 Młodzież chce być wierna 
swojemu wyborowi i Chrystu-
sowi mimo, że co 3 minuty na 
świecie, ktoś oddaje  życie za 
wiarę - mówiła przedstawi-
cielka młodych, witając i pro-
sząc biskupa Mariana  o udzie-
lenie sakramentu. Szafarz sa-
kramentu, po przyjęciu za-
pewnienia miejscowego pro-
boszcza o właściwym przygo-
towaniu i gotowości młodzieży 
do przyjęcia sakramentalnych 
darów Ducha Świętego, na-
maścił czoła młodych olejami 
świętymi, co było  zewnętrz-
nym  wyrazem udzielenia da-
rów mądrości,  rozumu, rady, 

męstwa, umiejętności, bojaźni 
Bożej i pobożności. W homilii 
ks. biskup rozwinął teologicz-
ne uzasadnienie udzielonego 
sakramentu, wskazywał też na 
szczególną potrzebę chrześci-
jańskiego świadectwa, którego 
świat potrzebuje mimo, że nie-
jednokrotnie odrzuca Boga:

Wielu myślało, że zmar-
ły niedawno były czeski prezy-
dent, pisarz i działacz niepod-
ległościowy Waclaw Havel, był 
człowiekiem religijnie obojęt-
nym, ale to on właśnie niedłu-
go przed śmiercią, na jednym 
z ostatnich  publicznych wy-
stąpień powiedział przed zgro-
madzonym międzynarodowym 
gremium, że głównym zagro-
żeniem współczesnego świa-

ta, cywilizacji globalnej, jest 
utrata perspektywy wieczności, 
perspektywy eschatologicznej 
i utrata wiary - mówił biskup 
Kruszyłowicz.

W trakcie Mszy Świętej mło-
dzi złożyli osobiście dary ołta-
rza, w tym: kwiaty, chleb, pi-
smo święte i zakupione z wła-
snych ofiar szaty liturgiczne. 
Uroczystość zakończono bło-
gosławieństwem pasterskim i 
podziękowaniami. Na  dalszą 

drogę w chrześcijańskie życie 
młodzi odebrali z rąk księdza 
biskupa poświęcone krzyże. 
Warto podkreślić wyczuwal-
ny  entuzjazm, zaangażowanie 
i okazywane zrozumienie isto-
ty wydarzenia, którą zaprezen-
towali w trakcie uroczystości  
młodzi chrześcijanie z Długo-
łęki.

Sm
foto: Klaudia Husarz 



Nr 13 (2046)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

8

www.dzienniknowogardzki.pl

Święto Babci i Dziadka w Przedszkolu Publicznym nr 3
W dniu 09.02.2012r najmłodsze przedszkolaki go-

ściły swoje ukochane babcie i dziadków. W tym szcze-
gólnym dniu odbyły się dwa święta: Święto Babci i 
Święto Dziadka. Maluszki z wychowawczynią przy-
gotowały program artystyczny, podczas którego każ-
de dziecko recytowało wiersz, wspólnie śpiewaliśmy 
piosenki oraz prezentowaliśmy układy rytmiczno – 

taneczne oraz taniec Grozik i Polkę. Trzylatki bardzo 
przeżywały swój występ, który dostarczył wszystkim 
wiele niezapomnianych wzruszeń. Punktem popiso-
wym maluszków był „Koncert dla dziadków”, pod-
czas którego dzieci śpiewały i grały na instrumen-
tach perkusyjnych. Wszyscy goście zostali obdaro-
wani upominkiem „Kwiatek w doniczce”, który dzie-

ci wcześniej wykonały z masy solnej i pięknie poma-
lowały. Uroczystość zakończył słodki poczęstunek, za 
który wychowawczyni gorąco dziękuje wszystkim ro-
dzicom, jak również, za pomoc i ogromne wsparcie.

Małgorzata Pawelec 
fot. K.Kostrzanowski

Barwy M.
Miłość ma barwy motyla
Z jego lekkością po szczeblach radości w górę się wzbija…
Podmuch rozczarowania
Do lotu w dół ją skłania …
Czasami
Deszcz łez zalewa ją do granic
Czasami
Ktoś wyjątkowy ma ją za nic…
Docenia
Ten kto kocha, kocha szalenie
Depcze
Ten którego samotność jest przeznaczeniem…
Miłość ma barwy motyla
Z jego lekkością po szczeblach radości w górę się wzbija…
Ciesz się
Każdą chwilą miłosnego uniesienia
Niech Cię niesie choć przez chwilę
W twej pamięci – niech nigdy się nie zmienia!

    Kącik poezji
Walentynkowy

Miłość Pewna
Dojrzała
Odziana w rutynę
W jej oczach czas wolniej płynie..
Znamy się
Każdy gest, grymas, spojrzenie
Wiemy
Kiedy łza ma prawdziwe znaczenie…
Dojrzała
Z kubkiem kawy
Gazetą czytaną każdego ranka…
Pewna
Jak dzień po ciemnej nocy
Jak pies wiernie leżący u stóp
Okrytych ciepłym kocem…
Patrzą na Siebie
Spojrzeniem Miłości…
Oni.
Ona od lat u Nich już gości…

Eliza        Gajewska
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Budowlane Centrum Handlowe

DOMEBARTEK -
Twój Partner Budowlany

Oferuje w cenach promocyjnych:

ul. Boh. Warszawy 71 www.bartekdomet.pl• tel. 91 579 02 62 •

- tynki i farby BOLIX

- najnowsze kolekcje płytek ceramicznych: polskie i hiszpańskie

- największy wybór paneli podłogowych w Nowogardzie - 24 kolekcje

- materiały ścienne POROTON, YTONG, SUPOREKS, SILKA

- wyprzedaż drzwi

Super cena na OKNA DACHOWE VELUX i OKPOL

OC, AC, NNW, ASSISTANCE

DOMY, DOMY W BUDOWIE

LOKALE, OC ZAWODÓW

UBEZPIECZENIA
KOMUNIKACYJNE:

MIESZKANIOWE:

FIRMY:

TURYSTYCZNE,
SPORTOWE, ROLNE

NOWA AGENCJA

UBEZPIECZENIOWA

ul. 700-LECIA 20D,

72-200 NOWOGARD

TEL. 91 3922175,

24H: 604 195 581
(obok LUKS VIDEO

i AWANGARDA)

PIASEK, 
ŻWIR,  

CZARNOZIEM, 
POSPÓŁKA 

 ŻWIROWNIA  
DŁUGOŁĘKA

tel. 504 872 700 
Z DOWOZEM 
DO KLIENTA

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) – 5,05%

20.000 – 206,00
40.000 – 412,00

100.000 – 613,33

Transport na terenie miasta GRATIS • Akceptujemy karty płatnicze • SERDECZNIE ZAPRASZAMY
ul. ARMI I KRAJOWEJ 49 • • Tel./fa x 91 39 21 470NOWOGARD

Oferujemy montaż oraz transport zakupionych u nas mebli

NOWOŚCI
w OFERCIE

1497,- 1749,-

ORIUSSYSTEM ORIUS
kolor dąb latte

ul. armii krajowej 46
NOWOGarD

pon.-pt 9:00 - 17:00,  sob. 10:14:00

Baloniki z helem
już w sprzedaży!

Baloniki z helem
już w sprzedaży!

KWIACIARNIA
Jerzy Furmańczyk

ZAPRASZA

ul. Cmentarna                                      ul. Kościuszki

rozpoczęcie kursu
20 lutego br. g. 16.00

Barwy M.
Miłość ma barwy motyla
Z jego lekkością po szczeblach radości w górę się wzbija…
Podmuch rozczarowania
Do lotu w dół ją skłania …
Czasami
Deszcz łez zalewa ją do granic
Czasami
Ktoś wyjątkowy ma ją za nic…
Docenia
Ten kto kocha, kocha szalenie
Depcze
Ten którego samotność jest przeznaczeniem…
Miłość ma barwy motyla
Z jego lekkością po szczeblach radości w górę się wzbija…
Ciesz się
Każdą chwilą miłosnego uniesienia
Niech Cię niesie choć przez chwilę
W twej pamięci – niech nigdy się nie zmienia!
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Wierzbięcin... marką Nowogardu

O ludziach, którzy pokochali ping-pong
We wtorek (7 luty) postanowiliśmy odwiedzić dyrektora Szkoły Podstawowej w Wierzbięcinie  Józefa Korkosza, jak również trenera 
działającej tam od lat sekcji tenisa stołowego, podczas popołudniowego treningu.

Mało ludzi w naszym regionie 
zdaje sobie sprawę, że w niewiel-
kiej miejscowości nie opodal No-
wogardu, szkoleni są być może 
przyszli mistrzowie Polski w teni-
sie stołowym. LUKS TOP Wierz-
bięcin, bo tak nazywa się klub za-
łożony przez Józefa Korkosza, ofi-
cjalnie rozpoczął swoją działal-
ność w połowie lat 90-tych. Jed-
nak, jak przyznaje dyrektor, sama 
idea trenowania narodziła się po 
jego powrocie z wojska w roku 
1987. Wtedy to, jako nauczyciel 
wychowania fizycznego starał się 
zająć dzieciom wolny czas i tak 
pojawił się pomysł zakupu stołu 
do ping-ponga. Na początku był 
jeden stół ustawiany na koryta-
rzu, a później w jednej z klas, gdyż 
szkoła w tamtych latach nie posia-
dała jeszcze hali sportowej. Dla Jó-
zefa Korkosza, ta dyscyplina stała 
się pasją. Jak nam wyjawił, napisał 
pracę magisterską o tenisie sto-
łowym. Sam się dokształcał w tej 
dyscyplinie, gdyż chciał wiedzieć 
wszystko, aby przekazać to swo-
im uczniom. Na wyniki nie trzeba 
było długo czekać.  Jako pierwsza 
na ogólnopolskie wody wypłynęła 
Joanna Cesarska, walczyła o me-
dale mistrzostw Polski w latach 
94-95 i uczęszczała wówczas do 8 
klasy Szkoły Podstawowej. Obec-
nie mieszka w Irlandii, jednak, jak 
twierdzi dyrektor, wciąż rozwija 
swoją pasję grając w tamtejszej li-
dze. Następnie pojawiły się siostry 
Mularczyk - Andżelika i Jowita. 

Andżelika zaczęła robić ogrom-
ną furorę w kraju i Europie - wspo-
mina jej duży talent trener Kor-
kosz.  Choć na początku będąc w 
5 klasie, podczas pierwszych tre-
ningów nie sprawiała najlepszego 
wrażenia, to po roku po raz pierw-
szy wygrała swoją pierwszą stre-
fę (strefa- 5 województw). Zdoby-
ła po trzy złote, srebrne i brązowe 
medale w Europie, czwarte miejsce 
na świecie, oraz mnóstwo medali w 
Polsce. 

Poruszyło nas, że większość uty-
tułowanych zawodników i zawod-
niczek pana Korkosza, nie rozwi-
jało swoich karier  w kraju. Jednak 
jak twierdzi trener, to są ich wybo-
ry. U nas nie jest tak łatwo praco-
wać i łączyć to z treningami i roz-
grywkami – mówi J. Korkosz.  

Wśród wymienionych nazwisk 
znaleźli się następujący repre-
zentanci Luksu Wierzbięcin: Ar-
tur Lewańczuk (obecnie mieszka 
i pracuje w Dublinie, gra również 
w tamtejszej lidze tenisa stołowe-
go i jest tam drugim zawodnikiem 

w rankingu), Joanna Cesarska 
(Gra i mieszka w Irlandii), Moni-
ka Buczma (gra i mieszka w Szko-
cji), Rafał Kubas (obecnie jest za-
wodnikiem ligi niemieckiej).

Cztery podopieczne trene-
ra Korkosza zostały nawet obję-
te programem olimpijskim Ateny 
2004, mianowicie: Magda Gargu-
lińska, Monika Buczma, Andżeli-
ka Mularczyk i Joanna Cesarska. 
Niestety nie udało im się wywal-
czyć awansu na Igrzyska Olimpij-
skie w Atenach.

Obecnie licencje w krajowym 
związku ma wyrobionych 17 za-
wodników z Wierzbięcina. Trener 
Korkosz nie chciał nikogo wyróż-
niać, jednak po naszych namo-
wach przyznał, że obecnie najlep-
sze wyniki osiągają bracia Jemi-
lianowicz. Są aktualnymi medali-
stami Mistrzostw Polski. Starszy 
z braci, Bartłomiej jest brązowym 
medalistą, natomiast młodszy z 
braci – Sebastian,  wywalczył sre-
bro. Sebastian jest obecnie kade-
tem klasyfikowanym w pierwszej 
15 rankingu, natomiast jego brat 
Bartek zajmuje lokatę troszkę dal-
szą w rankingu juniorów, to jed-
nak skutek tego, że poświęcił ten 
sezon głównie praktykowaniu no-
wych zagrań, również podczas 
turniejów. 

Warto zwrócić uwagę na 
ogromne poświęcenie pana Kor-
kosza. Jak nam zdradza, sam do-
kłada do klubu, ponieważ tenis 
stołowy to wbrew pozorom  kosz-
towna dyscyplina. Najbardziej po-
trzebne są pieniądze na wyjazdy, 
diety i sprzęt sportowy. Wyjazd 
na turniej OTK (Ogólnopolski 
Turniej Kwalifikacyjny), to wyda-
tek rzędu 1000-1500 złotych, na-
tomiast wymiana np. okładziny 
rakiety to około 150 zł za jedną 
okładzinę (na jedną stronę rakie-

ty!).  Taka okładzina wytrzymuje 
do dwóch miesięcy, później traci 
swoje walory takie jak, szybkość 
nadawana piłce. Czterech zawod-
ników z Wierzbięcina jest sponso-
rowanych przez kadrę, więc choć 
w małym stopniu, to jednak klub 
został troszkę odciążony finanso-
wo. Dyrektor szkoły w Wierzbię-
cinie, wychodzi również z założe-
nia, że mistrzowski poziom może 
osiągnąć tylko osoba o odpowied-
nim poziomie inteligencji i silnej 
psychice. Dlatego szczególną wagę 

przykłada do rozwoju naukowego 
swoich podopiecznych. Uczy rów-
nież swoich zawodników gry fair-
play. Jego wychowankowie oddali 
już mnóstwo medali, na wskutek 
przyznawania się do przekracza-
nia przepisów. 

Moi podopieczni to świetni lu-

dzie na boisku jak i poza nim, któ-
rzy obecnie są rozsiani po całym 
świecie. Czuję się dumny, że mo-
głem z nimi pracować – wyznaje 
w rozmowie z DN trener. Szcze-
gólnie w jego pamięci zapisała 
się jedna z jego podopiecznych – 
Anna Dobrzańska. Dziewczyna 
zachorowała na nowotwór, a do-
wiedziała się o tym w dniu wy-
jazdu na jej pierwsze Mistrzostwa 
Polski, po wygranych wcześniej 
eliminacjach. 

Musiała wtedy zostać w szpita-

lu. Dwukrotnie na wskutek kura-
cji traciła włosy, a jej przyjaciółki 
z drużyny obcięły włosy niemal na 
łyso, na znak solidarności z Anią. 
Annie Dobrzańskiej udało się po-
konać chorobę, obecnie mieszka w 
Manchesterze, gdzie ukończyła stu-
dia i oczywiście wciąż trenuje tenis 

stołowy – wspomina J. Korkosz. 
Dyrektor Korkosz zaprasza 

wszystkich zainteresowanych roz-
wijaniem umiejętności gry w 
ping-ponga, na treningi do hali w 
Wierzbięcinie. Treningi odbywa-
ją się codziennie w godzinach po-
południowych, a uczęszczają na 
nie również ludzie, którzy traktu-
ją ten sport przede wszystkim jako 
rekreację. Warto również wspo-
mnieć, że do Wierzbięcina przy-
jeżdża kadra wojewódzka na kon-
sultacje. Trener Korkosz dobie-
ra im sprzęt, ustala zagrywki.  W 
światku tenisa stołowego jest da-
rzony sporym szacunkiem. Tak 
jak jego placówka, która jest uwa-
żana za najlepszą w województwie 
pod względem szkolenia młodzie-
ży. LUKS Wierzbięcin obecnie gra 
w drugiej lidze, w której występu-
ją zespoły z miast, głównie woje-
wództwa zachodniopomorskie-
go i z Wielkopolski. Mecze ligowe 
są rozgrywane co dwa tygodnie. 
Podliczając wszystkie imprezy w 
roku, trener Korkosz twierdzi, że 
ma około dwa, trzy weekendy wol-
ne od rozgrywek, głównie w okre-
sie przedświątecznym.

Po rozmowie z dyrektorem i tre-
nerem Józefem Korkoszem udali-
śmy się, aby zadać kilka pytań za-
wodnikom klubu LUKS Wierzbię-
cin. Jej treść prezentujemy poniżej. 
Mieliśmy również okazję przeko-
nać się o umiejętnościach graczy 
podczas krótkiego pokazu, który 
został zainicjowany specjalnie dla 
DN.

Przy stole bracia Jemilianowiczowie podczas wtorkowego treningu 

Na zdjęciu stoją od lewej: Bartek Jemilianowicz, Józef Korkosz, Łukasz Owczarek, Daniel Żubrzycki ;  
od lewej na dole: Mateusz Witkowski i Sebastian Jemilianowicz
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Bez niespodzianek
W niedzielę w hali ZSO przy ul. Bohaterów Warszawy, I i II liga rozegrała 13 kolejkę No-
wogardzkiej Amatorskiej Ligi Piłkarskiej. Tym razem obyło się bez większych niespo-
dzianek, jednak kibice nie mogli narzekać na brak goli.

Jako pierwsi na boisko wybiegli 
zawodnicy Pędzących Trampek i 
Kumpli Z Boiska. Wicelider wciąż 
walczy o pierwszą pozycję w ta-
beli, poza tym, jeśli „rozpędzone” 
Trampki jeszcze bardziej popra-
wią swoją skuteczność, mają szan-
sę na zdobycie 100 goli w rozgryw-
kach!  W niedzielę wbili „kum-
plom” 7 goli i pewnie zwyciężyli. 
Nehuera, która również liczy się w 
walce o awans, długo męczyła się 
z ambitnie grającą drużyną outsi-
dera - Bosmanem. Jednak po koń-
cowym gwizdku, zwyciężyła wyżej 
uplasowana w tabeli drużyna Ne-
huery. Ogień W Okopie postawił 
ciężkie warunki drużynie lidera, 
młodzi zawodnicy grali jak rów-
ny z równym z Czarnymi Koszu-
lami. Tamtego dnia w drużynie li-
dera świetnie zagrał Marcin Kola-
sa, który wręcz „szalał” na boisku 
i strzelił 4 bramki! Głównie dzięki 
jego skuteczności Czarne Chmury, 
po ciężkim boju wygrały 5:3. Błę-
kitni znów zagrali tylko jedną piąt-
ką i znów zabrakło im oddechu w 
końcówce. Przegrali z Czarnymi 
Koszulami 0:3, dla „Czarnych” to 
dopiero drugie zwycięstwo w li-
dze, w meczu tym padła również 
bramka kolejki. Pięknym strzałem 
w okienko popisał się Damian Ma-

ślak. W ostatnim meczu Skorpio-
ny przerwali dobrą passę Jastrzę-
bia, po naprawdę dobrym widowi-
sku. Akcja za akcję, szybkie tempo 
i wiele emocji, sześć bramek na ko-
niec II ligi, to świetny wstęp przed 
tym, co miały nam zaprezentować 
drużyny pierwszoligowe.

W I lidze wszystko się zaczęło 
od pojedynku Herosów i Senio-
rów, który nie był wcale dla Se-
niorów spacerkiem, jak mógłby 
wskazywać końcowy wynik. Do 
przerwy 1:1 i sporo walki w dru-
giej połowie, ostatecznie wyżej 
notowana w tabeli drużyna, mo-
gła sobie dopisać 3 punkty. Na-
stępnie kibice byli świadkami me-
czu na szczycie, który niestety 
przypominał „piłkarskie szachy”. 
Probud i Budowlani, podeszli do 
tego spotkania ze wzajemnym 
szacunkiem i respektem. Dlatego 
mecz rozstrzygnął się po jednym 
golu, którego autorem okazał się 
zawodnik Budowlanych- Damian 
Grzelak. Zatem Budowlani wciąż 
na czele tabeli, choć warto dodać, 
że Probud zmarnował kilka 100% 
okazji. W kolejnym spotkaniu pa-
dło najwięcej, bo aż 9 goli w I li-
dze. Pampeluna podejmowała Tu-
bisie i po pierwszej połowie pro-
wadziła już 0:2. Mało kto wierzył 

w to, że dobrze ostatnio spisują-
cy się Tubisie, odwrócą losy tego 
spotkania… a jednak! Po prze-
rwie Pampeluna dała sobie wbić 
pięć bramek, a to wystarczyło,  
aby Tubisie odniosły minimalne, 
ale zarazem bardzo cenne zwycię-
stwo 5:4. W ostatnich dwóch spo-
tkaniach, Bad Boys Juniors 94 po-
konali najsłabszą drużynę Zam-
kową 7, 5:2. Natomiast Jantar nie 
miał problemów z odniesieniem 
zwycięstwa nad drużyną BTCH. 

Przed kolejnymi grami warto 
wspomnieć, że walka o najwyż-
sze lokaty nabiera rumieńców. 
Oczywiste już jest, że Budowla-
ni i Seniorzy rozstrzygną pomię-
dzy sobą, kto zwycięży w NALP-
ie. Jednak zwycięstwo Tubisi nad 
Pampeluną, pozwoliło im zmniej-
szyć stratę do trzeciej drużyny już 
tylko do dwóch punktów. Jantar 
do Pampeluny traci 4, a Bad Boys 
traci 5 punktów, więc też mają 
teoretyczne szanse na podium. 
Przypomnijmy, że Tubisie kil-
ka kolejek temu uciekali ze strefy 
spadkowej! Dziś są wysoko i mają 
realne szanse na podium. Zatem 
zapowiadają się wielkie emocje i z 
pewnością wszystko co najlepsze - 
jeszcze przed nami. 

KR          

Wyniki 13 kolejki I ligi:
Herosi – Seniorzy 1:4 (1:1)
(Płuciennik – A. Jurczyk, Ł. Ochęcki, P. Kuś, G. Żyła)
Probud Wyszomierz – Budowlani 0:1 (0:1)
(D. Grzelak)
Tubisie – Pampeluna Pereiros 5:4 (0:2)
Lipski x2, J. Orpel, M. Podbiegło, P. Podbiegło – R. 
Mendyk x2, M. Cyran, K. Antonyk)
Zamkowa 7 – Bad Boys Juniors 94 2:5 (1:1)
(D. Dudziec, S. Połatyński – M. Miklas x2, Z. Mrocz-
ko, T. Zabraniak, J. Kaczmarek)
Jantar – BTCH 3:1 (2:0)
(D. Langner, K. Lewandowski, D. Makosz – D. Grusz-
czyński)

Tabela I ligi po 13 kolejce:
 P G+ G- Zw. Re. Po.

1. Budowlani 31 35 12 10 1 2
2. Seniorzy 31 48 20 10 1 2
3. Pampeluna Pereiros 24 39 28 7 3 3
4. Tubisie 22 30 25 6 3 4
5. Jantar 20 33 27 6 2 5
6. Bad Boys Juniors 94 19 48 35 6 1 6
7. Probud Wyszomierz 14 28 31 4 2 7
8. BTCH 14 18 29 4 2 7
9. Herosi 8 20 54 2 2 9
10. Zamkowa 7 4 15 53 1 1 11

Najlepsi strzelcy I ligi:
18 – M. Gołdyn (Bad Boys Juniors 94)
15 – D. Langner (Jantar)
14 – W. Bonifrowski (Bad Boys Juniors 94), D. Sta-

chowiak (Seniorzy)
11 – M. Stachowiak (Budowlani), R. Mendyk (Pam-

peluna Pereiros) 

Wyniki 13 kolejki II Ligi:
Pędzące Trampki – Kumple Z Boiska 7:2 (3:0) 
(K. Nowak x2, A. Balcer x2, B. Bajerski x2, T. Wąsik – 
K. Dembiński, W. Bielski)
Nehuera – Bosman 3:1 (0:0)
(M. Rokosz, M. Rompała, P. Piskorz – P. Pyrka)
Czarne Chmury – Ogień W Okopie 5:3 (2:2)
(M. Kolasa x4, K. Dzioba – M. Biniecki, R. Sulima, 
K. Kubicki)
Błękitni – Czarne Koszule 0:3 (0:0)
(P. Zapałowski, D. Adameczek, D. Maślak)
Jastrząb – Skorpiony 2:4 (1:1)
(P. Baran, B. Jurzysta – M. Jakutowicz x2, P. Szponar, 
J. Malanowski)

Tabela II ligi po 13 kolejce:
 P G+ G- Zw. Re. Po.

1. Czarne Chmury 33 43 26 10 3 0
2. Pędzące Trampki 32 67 20 10 2 1
3. Nehuera 27 35 20 9 0 4
4. Jastrząb 22 51 26 6 4 3
5. Skorpiony 19 37 40 6 1 6
6. Błękitni 19 30 26 6 1 6
7. Ogień W Okopie 16 34 41 5 1 7
8. Kumple Z Boiska 8 28 51 2 2 9
9. Czarne Koszule 8 26 54 2 2 9
10. Bosman 3 15 61 1 0 12

Najlepsi Strzelcy II ligi:
24 – P. Baran (Jastrząb)
19 – K. Nowak (Pędzące Trampki)
18 – A. Balcer (Pędzące Trampki)
11 – M. Kawa (Czarne Chmury), T. Wąsik (Pędzą-

ce Trampki)
Pauza: T. Kowalczyk (Błękitni), M. Budzich (Skor-

piony) – obaj 1 mecz

Okazuje się,  że w naszej gminie 
to nie piłka nożna, nie piłka ręczna, 
a właśnie tenis stołowy jest najlepiej 
rozwiniętą dyscypliną sportu i regu-
larnie przynosi efekty w postaci me-
dali Mistrzostw Polski. 

Powiedzieli nam o swojej pasji:
DN: Jak wyglądały twoje początki 

z tą dyscypliną sportu?
Łukasz Owczarek: Gram już od 15 

lat.  Bakcyla złapałem od moich star-
szych kolegów, których podpatrywa-
łem jak grali na przerwach, zacząłem 
uczęszczać na treningi, pojechałem 
na pierwsze zawody, udało mi się od-
nieść pierwsze sukcesy i tak mi zosta-
ła ta pasja do dziś.

Mateusz Witkowski: Tenis akurat 
z tego powodu, że w naszej miejsco-
wości inna dyscyplina nie mogła być 

rozwijana. Na grę w tenisa stołowego 
zachęcił mnie kolega w 3 klasie szko-
ły podstawowej. Spodobało mi się to i 
tak już zostało do dziś, ponieważ spę-
dzanie wolnego czasu u nas wycho-
dzi najlepiej przy grze w tenisa. Nie 
wyobrażam sobie swojego życia bez 
uprawiania tej dyscypliny sportu.

DN: Dlaczego tenis stołowy, a nie 
inny sport i jakbyście mogli zachę-
cić młodych ludzi do trenowania tej 
dyscypliny?

Sebastian Jemilianowicz: Po pro-
stu spodobała mi się ta gra… Mój dy-
rektor był zarazem trenerem, pomógł 
mi poprowadzić moją karierę. Są tu 
dobre warunki do rozwijania się w tej 
dyscyplinie.

Bartek Jemilianowicz: Tenis trze-
ba trenować od najmłodszych lat. W 

Polsce staje się coraz bardziej popu-
larny, nie tylko piłka nożna, siatków-
ka, czy piłka ręczna może cieszyć 
się zainteresowaniem, tenis stołowy 
sprawia mi ogromną przyjemność, to 
chyba najlepsza rekomendacja.

DN: Daniel - trener podpowia-
da nam, że trenowałeś kiedyś piłkę 
nożną. Dlaczego zdecydowałeś się 
jednak na tenis stołowy?

Daniel Żubrzycki: Trenuję od pię-
ciu lat, do gry zachęcili mnie kole-
dzy trenujący przede mną, bardziej 
mi pasuje tenis, ponieważ to mniej 
kontaktowy sport, z treningów pił-
karskich często wracałem poobijany 
(śmiech).

KR 

Zbigniew Sztengiert, lat: 59, zmarł: 07.02.2012r, 
pogrzeb: 11.02.2012r, pogrzeb odbył się na cmenta-
rzu w  Nowogardzie

Stanisław Zubelewicz, lat: 95, zmarł: 12.02.2012r, 
pogrzeb: 14.02.2012r,Pogrzeb odbędzie się na cmen-
tarzu w Nowogardzie   
Informacje przekazał zarządca cmentarza S. Furmańczyk 

 w tych dniach odeszli do wieczności 
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Stronę przygotowała grupa 

„ W B R E W ” 
z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

Opieka merytoryczna: Katarzyna Bielas
redakcja „WBreW”: Natalia Daczkowska, Aleksandra Daćkowska, Piotr 
Jasiek, Sylwia Jeziorska, Katarzyna Kozieł, Aleksandra Laszkiewicz, Pau-
lina Majdzińska, Kinga Piwowarczyk, Monika Romasłowska

Wizyta uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  
w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej 

9 lutego uczniowie z ZSP, wraz z opiekunem Panią Anną Zamarą, odwiedzili pobliską Wielofunkcyjną Placówkę Opiekuńczo – Wy-
chowawczą w Nowogardzie. 

Miłość
Nie widziałam Cię już od miesiąca.

I nic. Jestem może bledsza,
Trochę śpiąca, trochę bardziej milcząca,
Lecz widać można żyć bez powietrza.

 Maria Pawlikowska-Jasnorzewska

W Dniu Zakochanych życzymy wszystkim 
kochającym wiele szczęścia i samych 

dobrych chwil, zaś tym czekającym na miłość 
znalezienia swojej wymarzonej połówkiJ

Redakcja „WBREW”

Uczniowie ZSP na spektaklu  
w Nowogardzkim Domu Kultury
„Byłem przecież i we mnie było dużo różnych rzeczy, a teraz tu nic nie ma”

Każdy przyniósł składniki, a 
następnie wszyscy razem upie-
kli pyszne ciasto. Dzieci były 
bardzo zadowolone i świetnie 
się bawiły przy robieniu słod-

kich wypieków. Szkoła bardzo 
angażuje się w pomoc dla pla-
cówki organizując na przykład 
zbiórkę maskotek oraz wyko-
nując paczki mikołajkowe. Za-

chęcamy do angażowania się w 
takie akcje! 

Zapraszamy do obejrzenia 
fotorelacji ze spotkania.

               Katarzyna Kozieł

10 lutego uczniowie ZSP 
obejrzeli w Nowogardzkim 
Domu Kultury inscenizację 
„Kartoteki” Tadeusza Róże-

wicza w wykonaniu aktorów 
z Bałtyckiego Teatru Dra-
matycznego im. Juliusza Sło-
wackiego w Koszalinie. Wi-

dzowie oglądali z zacieka-
wieniem poczynania głów-
nego bohatera (a właściwie 
antybohatera), który rozli-
cza się z swoją przeszłością. 
Reżyser spektaklu, Piotr Ra-
tajczak, odszedł od orygina-
łu poprzez uwspółcześnie-
nie spektaklu (muzyka, wy-
korzystanie kamery). Zabieg 
ten przypadł oczywiście do 
gustu młodzieży. Groteskowy 
spektakl wywołał wiele emo-
cji, ale i zdziwienia wśród 
części publiczności, która 
wychodząc pytała: „Ten bo-
hater to w końcu Wiktor czy 
Dzidek?” 

ŻYCZENIA WALENTYNKOWE
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AUTO-CZĘŚCI • AUTO-NAPRAWA
Jacek Tworek

ul. Zamkowa 7, Nowogard (teren myjni samochodowej)

tel. 662 195 926, 668 477 803, 91 577 10 42

SZYBY SAMOCHODOWE

SPRZEDAŻ - MONTAŻ - NAPRAWA
do aut osobowych i ciężarowych

- wszystkie części nowe i używane

- płyny hamulcowe, chłodnicze

- oleje Castrol - wymiana gratis

- komputerowa diagnostyka silnika,

układu ABS oraz kasowanie inspekcji ZAPRASZAMY

Świadczymy
wszystkie

usługi warsztatowe

reGUlarNa lINIa mI krO BU SO Wa SerOckI   Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie    6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie    8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

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

PrZeWÓZ OSÓB • m.Fedeńczak • kom. 606 148 353
Nowogard (ul.  Rzeszowskiego) - Szczecin (ul.  Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:05; 8:20; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 11:45; 11:55; 12:40; 
14:40; 14:50; 15:00; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:10
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul.  Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:30; 9:50; 10:25:11:15(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 13:15; 13:30; 13:45(F); 
14:10; 14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:00
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:50; 17:20; 18:30; 19:30
Kursują od poniedziałku do soboty;  F - kursuje od poniedziałku do piątku;  7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli

regularna linia meTrO        tel. 505 619 600
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25 A; 5:50 A; 6:00 A; 8:15 A7; 9:25 A7; 12:30 A7; 12:55 A7; 
15:05 A; 16:30 A7; 18:10 A7
Ze Szczecina do Nowogardu: 6:50 A; 7:25 A; 7:45 A; 11:00 A7; 12:00 A7; 14:35 A7; 15:55 
A7; 16:40 A; 18:25 A7; 19:55 A7
Legenda: A- kursuje od pon do sob;   7 - kursuje w niedzielę

PrZeWÓZ OSÓB - rO maN BIŃcZYk - linia regularna   Tel. 0607 310 591 
OD PONIeDZIaŁkU DO PIĄTkU:  
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SOBOTa: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIeDZIela: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

rozkŁad jazdy bu sów
rOZkŁaD JaZDY BUSÓW   Firmy Usługowo – Handlowej adam Fedeńczak

Tel. 502026999, 93926925, po godz. 18:00 – 501140055
Trasa NOWOGarD – GOleNIÓW – SZcZecIN 
Nowogard ul. reszowskiego:  5:05(A), 5:55(A), 6:10(A), 6:50(7), 7:00(A), 7:25(7), 7:50(A), 
8:00(A), 8:20(7), 8:35(A), 9:10(A,7), 10:05(A), 10:30(A,7), 11:31(A), 11:40(7), 12:15(A), 
12:23(7), 12:40(7), 13:00(A,7), 13:10(A,7), 13:25(A,7), 13:50(F), 14:05(A), 14:20(A,7), 15:41(A), 
16:00(7), 16:20(A,7), 16:30(1,3,5), 16:35(2,4,6,7) 16:50(A), 17:30(1,3,5,7), 17:35(2,4,6,S), 
17:50(A,7),18:20(A,7)
TraSa SZcZecIN – NOWOGarD
Szczecin ul. Św. Ducha : 9:25(A), 12:20(A,7), 12:40(A), 13:35(A), 14:00(A,7,R), 14:40(1,3,5,7)  
14:45(2,4,6) 14:55(A), 15:15(2,4,6,7) 15:20(1,3,5), 16:15(A,7) 16:25(A),  18:05(A,7,R) 
19:00(1,3,5) 19:05(2,4,6)
Szczecin ul. Dworcowa : 6:20(A), 7:35(A), 8:00(F), 8:40(A,7,R), 9,00(7), 10:05(A,7),  10:50(A,7), 
11:40(A), 12:05(A), 13:00(7), 14:20(7), 17:40(A,7),  19:25(A7), 19:40(7), 20:15(A,7),
Goleniów, Dworzec PkP : 7:03(A), 8:18(A), 8:43(F), 9:23(A,7), 9:43(7,R), 10:08(A),  10:48(A,7), 
11:32(A,7), 12:23(A), 12:48(A), 13:30(A,7,R), 13:22(A),  13:42(7), 14:19(A), 14:43(A,7,R), 
15:03(7), 15:24(1,3,5,7) 15:29(2,4,6)  15:38(A) 15:58(2,4,6,7) 16:04(1,3,5) 16:58(A,7) 17:08(A), 
18:23(A,7)  18:48(A,7,R) 19:43(1,3,5), 19:48(2,4,6) 20:08(A,7) 20:23(7) 20:58(A,7)
Trasa NOWOGarD – maSZeWO – STarGarD SZcZecIŃSkI
Nowogard ul. rzeszowskiego : 6:50(A), 8:30(A), 11:30(A), 13:50(A), 15:15(S)
Trasa STraGarD SZcZecIŃSkI – NOWOGarD
Stargard Szcz. Oś. Tysiąclecia : 6:20(A), 9:40(A), 12:45(A), 13:50(S), 15:05(A) 
a - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt; S – kursuje w dni nauki szkolnej; 7 – kursuje w niedziele 
nie będące świętami; F – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt; 1,3,5 – kursuje w poniedziałki, 
środy, piątki oprócz świąt; 2,4,6 – kursuje we wtorki, czwartki, soboty oprócz świąt; r – kurs do Reska   

rozkład jazdy pociągów obowiązujący od 11.12.2011 r.  
Szczecin  Główny - Nowogard: (wyjazd-przyjazd)  (06:27 - 07:28);   

(08:18 - 09:21);  (10:37 - 11:39);   (12:48 - 13:49); (14:47 - 15:47); (16:40 - 
20:46); (19:20 – 20:26).

Nowogard - Szczecin Główny: (06:37 - 07:41);  (08:05 - 09:10);  (10:24 - 
11:32);  (12:48 - 13:49);  (14:56 - 16:03);  (16:49 - 17:53); (18:49-19:56).

Nowogard - kołobrzeg: ( 07:28 - 8:55) , (09:21 - 10:40) , (11:39 - 13:05), 
(13:49 - 15:14), (15:47 - 17:07), (20:46 - 19:08), (20:21 – 21:49).    

kołobrzeg - Nowogard:  (05:11 - 06:37), (06:46 - 08:04), (09:03 - 10:24), 
(11:28 - 12:48), (13:37 - 14:56), (15:25 - 16:49), (17:25 - 18:49).

„Zwycięska” porażka Sikorek
W minioną sobotę w hali SP nr 4 w Nowogardzie, odbyła się już przedostatnia 
kolejka amatorskich rozgrywek siatkarskich.

Z racji, że zawodnicy Oldboys w poprzedniej 
kolejce zapewnili sobie zwycięstwo w tegorocz-
nych rozgrywkach, najciekawiej zapowiada-
ły się spotkania Czermnicy i Sikorek. Obydwie 
drużyny wciąż walczyły o drugą pozycję w gru-
pie, a przed tą kolejką miały na swoim koncie 
po 23 punkty. Czermnica podejmowała Old-
boys Nowogard, zatem Sikorki mogły liczyć 
na wpadkę sąsiada z tabeli. Lider nie zawiódł i 
pewnie wygrał w trzech setach. Po tym spotka-
niu na parkiet wybiegły drużyny Nadleśnictwa i 
Sikorek. To miało być łatwe zwycięstwo Sikorek, 
jednak rywale z Nowogardu postawili twarde 
warunki i niespodziewanie wygrali. To najdłuż-
sze spotkanie sobotnich gier, rozstrzygnęło się 
dopiero po tie-breaku, a zwycięsko z boiska ze-
szli gracze Nadleśnictwa. Jednocześnie Sikorki 
wygrywając dwa sety, zdobyli jeden punkt który 
pozwolił im uplasować się na drugiej pozycji. W 
ostatniej kolejce pauzuje Czermnica, zatem ten 
jeden punkt już dał drugie miejsce na koniec 
rozgrywek drużynie z Sikorek. W pierwszym 
spotkaniu sobotnich gier, Słajsino pokonując w 
trzech setach Dąbrowę, odbiło się od dna, kosz-
tem właśnie sobotnich rywali i obecnie zajmuje 
przedostatnie miejsce w tabeli. Poniżej prezen-
tujemy komplet wyników, oraz tabelę:

KR

Wyniki 13 kolejki:
Słajsino – Dąbrowa  3-0
Czermnica – Oldboys  0-3 
Nadleśnictwo – Sikorki 3-2
Pauzuje: ZK Nowogard

Tabela po 13 kolejce:

1. Oldboys Nowogard 31 pkt. Sety: 32-7
2. Sikorki 24 pkt. Sety: 28-14
3. Czermnica 23 pkt. Sety: 25-16
4. ZK Nowogard 16 pkt. Sety: 22-23
5. Nadleśnictwo Nowogard  9 pkt. Sety: 13-29
6. Słajsino   7 pkt. Sety: 14-28
7. Dąbrowa   7 pkt. Sety: 13-30

Pracowity weekend  
Pomorzanina
11 i 12 lutego drużyny seniorów Pomorzanina Nowogard rozgrywały mecze 
sparingowe, do tego w Policach, rywalizowali również w silnie obsadzonym tur-
nieju młodzi piłkarze.

W sobotę 11 lutego, tak jak zapowiadaliśmy 
w czwartkowym wydaniu DN, w Goleniowie 
pierwsza i druga drużyna Pomorzanina stanę-
ły naprzeciwko siebie. „Pierwsi” nie zawiedli 
pokonując swoich kolegów z rezerw 4:3 (3:1). 
Bramki dla pierwszego zespołu zdobyli: Lewan-
dowski x2, Kurek, Gołdyn. Warto również do-
dać, że Kurek zdobył bramkę dobijając obronio-
ny przez Haberskiego rzut karny, którego wyko-
nywał Olechnowicz. Cieszy również dobra for-
ma Gołdyna. W Goleniowie pojawiła się rów-
nież liczna grupa kibiców Pomorzanina.

W niedzielę 12 lutego, w Płotach drugi zespół 
Pomorzanina- czyli zawodnicy B klasy, niespo-
dziewanie pokonali w meczu sparingowym pił-
karzy Sparty Gryfice 3:1 (1:0)! Sparta co praw-
da zajmuje ostatnie miejsce w tabeli ligi Okrę-
gowej, jednak dobra gra drugiego zespołu Po-
morzanina jest warta uwagi. Dla nowogardzkiej 
drużyny bramki zdobywali Cyran, Jurczyk i Po-
korski.

Również w niedzielę 12 lutego, w turnieju pił-
karskim urodzonych do 2003r, rozgrywanym w 
Policach, Pomorzanin walczył z silnymi zespo-
łami z województwa i ze swoimi niemieckimi 
rówieśnikami. W turnieju wystąpiły następują-
ce drużyny: Arkonia Szczecin, Chemik Police I, 
Chemik Police II, Kotwica Kołobrzeg, Pasewal-
ker SV, Pogoń Szczecin I, Pogoń Szczecin II, Po-

morzanin Nowogard i Stal Szczecin. Policki tur-
niej wygrała drużyna Pogoni I Szczecin. Poniżej 
prezentujemy komplet wyników młodych pił-
karzy Pomorzanina:

KR
(źródło: Pomorzanin Nowogard)

Mecze w grupie:
Pomorzanin – Pogoń I 1:1
Pomorzanin – Chemik I 0:3
Pomorzanin – Salos 0:0
Pomorzanin – Chemik II 3:1
Mecz o 5 miejsce:
Pomorzanin – Pasewalker SV 0:1
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• Sprzedam mieszkanie, ul. Poniatow-
skiego, 2 pokoje, pow. 50,49 m2, par-
ter, po generalnym remoncie. CEN-
TRUM OBŁSUGI NIERUCHOMOSCI, Tel. 
603 982 407

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

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

• Sprzedam dom na ul Jesionowej 3. 
604 284 597; 608 586 632

• Sprzedam działkę budowlaną 
uzbrojoną przy ul. Kosynierów tel. 
693 850 197

• Sprzedam działkę budowlaną nie-
uzbrojoną przy ul. Kościuszki tel. 
693 850 197

• Sprzedam spichlerz, piękny obiekt 
956 m2, tel. 693 996 009

• Działkę rolną 30 ar w Kościuszkach 
z warunkami zabudowy- sprzedam. 
Wszystkie media, woda, prąd, gaz do-
jazd drogą asfaltową. Tel. 509 878 292

• Sprzedam mieszkanie 4-pokojo-
we podwyższony standard, niski 
czynsz; Tel. 604 441 609

• Wynajmę garaż na Zamkowej. 
609 931 915

• Sprzedam garaż na ul. Zamkowej 
784 499 535

• Sprzedam garaż przy ul Zamkowej. 
693 162 756

• Sprzedam działkę budowlaną w Ko-
ściuszkach. Pow. 1200 m2 wszyst-
kie media, pozwolenie na budowę, 
projekt budowlany. Cena 64  000 zł, 
661 923 610

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe 
w Nowogardzie. 603 668 681

• Do wynajęcia tanie pomieszczenia na 
gabinety np. lekarskie, biura w Nowo-
gardzie (pomiędzy Kamenę a Przysta-
nią), tel. 608 047 127. 

• Poszukuję mieszkania do wynaję-
cia. 502 617 486

• Poszukuję mieszkania do wynajęcia. 
510 936 951

• Sprzedam działkę z warunkami zabu-
dowy przy ul. Asnyka. 502 032 422

• Sprzedam mieszkanie trzypokojo-
we, III piętro, 67 m2, środkowe na 
ul. Zamkowej. Wysoki standard tel. 
504 118 857

• Wynajmę garaż przy ul. radosława. 
602 405 640

• Do wynajęcia mieszkanie dwupoko-
jowe bezczynszowe . 91 39 23 701; 
667 131 416

• Wynajmę mieszkanie trzy lub dwu-
pokojowe przy ul Wiejskiej, mile 
widziana firma. 693 850 197 

• Sprzedam mieszkanie dwupokojowe 
w Nowogardzie. 604  293  176; 91 39 
21 349

• Lokal do wynajęcia 22m2, ul. 5 Marca 
10. Tel. 509 389 657

• Sprzedam pół domu w Nowogardzie. 
513 045 346

• Sprzedam dom w okolicy Nowogardu 
( 10 km) po kapitalnym remoncie na 
działce zagospodarowanej i ogrodzo-
nej ( 1700 m2). Cena 400.000 tys. tel. 
692383706 po 18.

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe 
w Nowogardzie. 600 626 244

• Sprzedam kawalerkę 30 m2, ul. Wy-
szyńskiego. 723 747 757

• Sprzedam mieszkanie dwupoko-
jowe III piętro 55 m2. Cena 125 tys. 
668 927 296

• Wydzierżawię od stycznia 2012 r. Sto-
isko handlowe w Centrum miasta. 
534 707 326

• Sprzedam mieszkanie trzypokojo-
we lub zamienię na dwupokojowe. 
695 573 835 po 15.00. 

• Do wynajęcia mieszkanie dwupoko-
jowe. 91 39 25 147

• Posiadam kawalerkę do wynajęcia 
wolna od 1 II 2012 r. 667 994 240

• Sprzedam okazyjnie w dobrej cenie 
garaż na ul. Zamkowej. 605 856 584.

• Wynajmę lokal mieszkalny 62 m2. 
Centrum Nowogardu. 607 617 849.

• Sprzedam mieszkanie na wsi 10 km 
od Nowogardu 61 m2 ze strychem do 
adaptacji. 505 678 461

• Do wynajęcia mieszkanie trzypokojo-
we i czteropokojowe. 508 309 980!

• Do wynajęcia mieszkanie 35 m2. 
518 483 194

• Kawalerka do wynajęcia 722 300 700.

• Wynajmę mieszkanie dwupokojowe 
w centrum Nowogardu. 785 337 330

• Mieszkanie w domku czterorodzin-
nym, bezczynszowe + garaż, pom. 
Gospodarcze i ogródek. Sprzedam. 
507 522 139

• Sprzedam działkę budowlaną nie-
uzbrojoną przy ul. Asnyka o pow. 827 
m2. 605 441 509

• Sprzedam kawalerkę z pełnym wy-
posażeniem w Centrum miasta. 
604 177 265

• Sprzedam lub zamienię za dopłatą 
mieszkanie trzypokojowe + garaż 
ze strychem + trzy murowane po-
mieszczenia w ogrodzie. Zamiana 
na kawalerkę w bloku w centrum ( 
I piętro lub parter). Tel. 724 451 734

• Sprzedam murowany pojedynczy 
i podwójny garaż na ul. Zamkowej. 
604 977 144

• Sprzedam atrakcyjną działkę bu-
dowlaną 10 ar z warunkami zabudo-
wy na Monte Cassino. 695  264  580; 
605 856 611

• Okazja pilnie sprzedam dom 150 
m2, działka 2700 m2 Gryfice- okoli-
ce. cena 155 tys. 535 191 258 

• Sprzedam mieszkanie dwupokojowe 
47 m2 w centrum ul. Kowalska I piętro 
128 tys. tel. 501 307 666.

• Wynajmę mieszkanie dwupokojowe 
w nowym budownictwie,  czynsz 
– 1000 zł + prąd i gaz. ul. Racibora 
601 240 025

• Zamienię mieszkanie 67 m2. Na dwu-
pokojowe lub sprzedam. 667 926 528; 
91 39 26 528

• Sprzedam pół domu. 728 933 802

• Dwa pokojowe wynajmę za opła-
ty + media + kaucja 1000 – parter. 
606 311 191

• Nowogard sprzedam działki budow-
lane. 665 503 129

• Sprzedam działkę 0,5 ha, Błądkowo. 
Można przekształcić na budowlaną. 
91 39 14 174 wieczorem.

• Odnajmę kawalerkę przy ul. Wojska 
Polskiego, cena 800 zł + gaz i prąd + 
jednomiesięczna kaucja. 534 002 001 

• Sprzedam wynajmę lub zamienię z 
dopłatą ½ domu + działka budowla-
na. 784 660 924 

• Sprzedam 4-pokojowe mieszkanie w 
Osinie, 79m2, słoneczne, na parterze, 
bezczynszowe, z balkonem, piwni-
ca, w kuchni i przedpokoju zabudo-
wa. Mieszkanie w bardzo dobrym 
standardzie. Ogrzewanie gazowe, 
okna pcv. Cena: 224 tys. Kontakt: 
502531348

• Sprzedam kawalerkę w Nowogardzie, 
na gen. Bema, na parterze, 28m2, 
funkcjonalny rozkład pomieszczeń, 
kuchnia z oknem, bezczynszowa, 
ogrzewanie gazowe, piwnica, okna 
pcv. Cena: 97 tys, Kontakt: 512322137

• Sprzedam garaż na osiedlu Bema. 
514 094 061

• Garaż do wynajęcia na ul. Zamkowej. 
508 948 888

• Sprzedam mieszkanie własnościo-
we trzypokojowe 67 m2 przy ul. 
Zamkowej parter. 91 39 21 397

• Sprzedam mieszkanie z zadłużeniem 
w Nowogardzie. 508 301 853

• Sprzedam dom w Strzelewie. 91 39 
18 051 po 18.00

• Do wynajęcia kiosk nr 6 na targowisku 
miejskim. 91 39 20 714

• Sprzedam kawalerkę 695 903 267

• Do wynajęcia dwa lokale handlowe w 
Centrum Nowogardu. 531 838 667

• Wynajmę garaż na ul. Jana Pawła II, 
607 580 172

• Sprzedam kawalerkę w Nowogardzie, 
ul. Poniatowskiego. 504 004 157

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe 
88 m2, bezczynszowe na podwyższo-
nym parterze w centrum miasta. Cena 
do uzgodnienia. Tel. 693 922 695

• Sprzedam garaż na ul. Zamkowej. 
609 307 286

• Sprzedam dom w Nowogardzie w 
rozliczeniu mieszkanie. 608  586  632; 
604 284 597

• Sprzedam mieszkanie na wsi i poszu-
kuję do wynajęcia mieszkanie w No-
wogardzie. 721 977 643’ 693 652 985

• Wynajmę mieszkanie 76 m2. w Nowo-
gardzie. 601 448 218; 783 484 829

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe 
w Nowogardzie. 600 626 244

• Wynajmę kawalerkę umeblowaną. 
Czynsz 700 zł + media. 668 965 251

• Do wynajęcia kawalerka przy Racibo-
ra. 693 482 301

• Sprzedam  działkę ogrodową z 
altanką 300 m2. 91 35 03  053; 
507 583 521

• Sprzedam mieszkanie własnościo-
we trzypokojowe 67 m2 przy ul. 
Zamkowej parter. 91 39 21 397

• Sprzedam działkę budowlaną z 
warunkami zabudowy w Nowogar-
dzie przy ul. asnyka. 601  500  670; 
510 170 263

• Sprzedam lub wydzierżawię sklep 
przy ul. Bankowa 3e. 669 910736 

• Sprzedam ½ domu z ogrodem i po-
dwójnym garażem 10 km od Nowo-
gardu. Tel. 601 151 689

• Sprzedam działkę 3580 m2 10 km od 
Nowogardu 10 zł / m2. 601 151 689

mOTOrYZacJa

• Sprzedam Opony letnie 4 szt. Conti-
nental Conti 3, 185 65 R15, cena 400 
zł, tel. 605 522 340.

• Sprzedam Opony letnie Viknig Nor-
way Pro Tech 2, 205 55 R16, 4 szt., cena 
550 zł.tel. 605 522 340.

• Sprzedam Opel Vectra c kombi, rok 
prod. 08/2006, srebrny met., przeb. 
160.000 km, po dużym serwisie w aSO 
Opel wrzesień 2011, książka serwisowa. 
cena do uzgodnienia, tel. 605 522 340.

• Sprzedam cztery roczne opony 185 
65R15, zimowe Goodyear Ultragrip 7t, 
stan idealny, cena 800 zł lub z felgami 
do Nissana Almery; 15” stalowe cena 
felgi 450 zł. Cena opon z felgami 1200 
zł. Tel. 605 522 340

• Sprzedam 4 opony zimowe - roczne, 
bardzo mało używane, Goodyear Ul-
tra Grip 7+ 185 65 R15, cena 780 zł.tel. 
605 522 340.

• Sprzedam oryginalne zimowe 
opony do Volvo Miechelline altin, 
205/55 R16, z felgami aluminiowymi. 
602 474 266

• Sprzedam przyczepę Neptun rok 
prod. 2002 ładowność 460 kg wymia-
ry 100/140/30. Zarejestrowana, ubez-
pieczona, cena 1450 zł do uzgodnie-
nia. 692 117 524

•  Sprzedam Renault Laguna II 1,9 DCI 
2001r. tel. 889483698

• Sprzedam Busa T4 2,4 diesel. 1992 r. 
603 839 782

• Sprzedam Opel Astra 1,7 DTI rok prod. 
2000 cena 10 600 do uzgodnienia. 
501 236 221

• Sprzedam samochód marki VW Golf 
V, rok prod. 2007, poj. 1.9 TDI, srebrny 
metalik. Cena do uzgodnienia.  508 
290 657

• Sprzedam samochód marki Peugeot 
Partner rok prod. 2005, poj. 1,6 die-
sel, srebrny metalik. Stan idealny. 508 
290 657

• Sprzedam felgi stalowe do Nissana 
Almery N16, rok prod. 12/2001, cena 
350 zł, tel. 605 522 340. 

• Sprzedam Honda Magna 500, 1985 r. 
cena 5200 zł. 693 162 198

• Sprzedam Renault Twingo rok 
prod. 1995 poj. 1.2 nowe opony let-
nie i zimowe, przegląd ważny do 
22.12.2012 r. Cena 2300 do negocjacji. 
785 927 575

• Sprzedam Opel Astra rok prod. 1995 r. 
cena 2900 tel. 660 143 113

• Sprzedam Hyundai Pony 1.3 ben-
zyna rok prod. 1993 cena 1000. Tel. 
602 348 926

• Sprzedam Nissan Primera combi Com-
fort, poj. 2.0 TD rok. Prod. 2000, Klima 
serwisowany. Tanio. 601 500 670

• Sprzedam fiata CUPE 2.0 16V; rok 
prod. 1995 cena do uzgodnienia. 91 
31 57 124

rOlNIcTWO

• Mam do sprzedania silnik zaburto-
wy Johnson-4,5 KM do remontu oraz 
kombajn do ziemniaków ANNA. tel. 
692 421 192

• Kupię rozrzutnik oborniku jednoosio-
wy. 91 39 23 492

• Sprzedam siewnik do nawozu Ama-
zonka i opryskiwacz. 667 952 806

• Sprzedam trailler, bryczkę i kucyki. 
607 739 866

• Sprzedam kultywator z wałkiem sze-
rokość 2,70, pług trzyskibowy i wial-
nię do zboża. 668 316 103

• Sprzedam Ursus C385 rok prod. 1983, 
zarejestrowany, ubezpieczony, cena 
16 500 do uzgodnienia. 501 236 221

• Sprzedam konia, bryczkę stylową, sio-
dło i uprząż. 508 290 657

• Sprzedam 8 ha gruntów rolnych 
w m. Bagna, Cena 16 tys/ha. Tel. 
606 830 893

• Sprzedam ziemię rolną w Sikor-
kach o pow. 5,60 ha. Cena 14 tys zł. 
513 157 160

• sprzedam Łubin słodki i rozrzut-
nik jednoosiowy do obornika. 
695 076 794

• Sprzedam ziemniaki Vinieta (z możli-
wością dowozu) 513 941 882

• Sprzedam Ursus C-330 po remon-
cie + nowe ogumienie, cena 10800; 
przyczepę wywrotkę WL-8. Cena 
12800; rozrzutnik obornika T-088 
cena 13000;  przyczepę do zbioru BEL 
cena 3500; siewnik poplonów, cena 
2300; Siewnik zbożowy DAN AGRI 4 
m- cena 4200; WAK Cambella 1,9 m, 
cena 1800. Ceny do negocjacji, kon-
takt. 504 124 829

• Sprzedam prosiaki, 668 434 849

• Sprzedam owies. 796 144 225

• Sprzedam koparkę- ładowarkę FOR-
THSCHMIDT talerzówkę V (szer. 3.60) 
i dmuchawę do zboża. 602  267  382; 
606 261 850

USŁUGI

• AGENCJA REKLAMOWA VIZART - 
reklamy, banery, tablice, wydruki 
wielkoform., reklama na pojazdach 
- odzieży, PIECZĄTKI, wizytówki, pla-
katy, ulotki, inne. Nowogard, ul. 700 
lecia 15 (nad sklepem zielarskim). Tel. 
605 522 340.

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

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

• Dywanopranie, 604 373 143.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 604 
373 143.

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

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

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

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

• cyklinowanie. 692 478 465

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

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

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

oGŁo szE NIa drob NE
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INFOrmaTOr lOkalNY - NOWOGarD
In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38

  - 91 392 17 39

Telefony alarmowe 

Policja  - 997, 112 

tel. miejski   - 91 57 92 311 

Straż Pożarna   - 998

Pogotowie Ratunkowe   - 999 

Pogotowie Gazowe   - 992

Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74

Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  

 - 91 392 08 79

 - 994

Dyżur nocny
Przychodnia Przyszpitalna Samodzielnego Publiczne-
go Szpitala Rejonowego w Nowogardzie
Ul. Wojska Polskiego 7, 72-200 Nowogard
 (wejście od strony Policji)

913921800

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala   - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.   - 91 392 69 99
Medyk   - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

 - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz Pogotowie Stomatolo-
giczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos 
 - 91 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  
 - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzie ci, 
Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności 
Gospodarczej  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
  - 91 392 54 64

Wydział ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej

kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

- 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 26 249

Parafie rzymskokatolickie
Parafia pw.  WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   

- 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57
apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM   - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39

Pck  - 91 392 17 01

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Zawodowe 
- CE Zdroje ul.  Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.   - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium  
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych    - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   

- 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 
kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 
Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 
Taksówki   - 91 392 02 60
Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

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

DZIENNIK
NOWOGARDZKI

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

re dak cja: marek Słomski prezes, marcin Simiński redaktor naczelny, 
Piotr Słomski, Jarosław Bzowy.  Współ pra cu ją:  Hen ryk Szczu pak

 ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul.  Boh. War sza wy 7a, 
el. 91 392 21 65, fax 91 392 50 87, e-mail: dziennik@domjudy.pl. 

Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

oGŁo szE NIa drob NE

kierownika apteki 
w Nowogardzie 

pilnie zatrudnię
tel. 783 744 001

• Montaż ogrodzeń betonowych, far-
merskich i innych; 695  085  470; 91 
39 72 575

• Transport- przeprowadzki. Szybko i 
tanio. 696 138 406

• usługi elektryczne CO, dachy, tanio 
szybko solidnie. Do 30% taniej. Tel 
506 323 560

• Usługi tokarskie. Sąpolnica 22. 
693 613 396 

• Remonty mieszkań, łazienek. 
600 121 043

• Przewozy przeprowadzki Nowogard i 
okolice. 784 499 535

• Usługi ogólnobudowlane, regipsy, 
szpachlowanie, malowanie, panele. 
789 146 025

• Usługi ogólnobudowlane. 
510 335 162

• AGENCJA REKLAMWA VIZART - opra-
wianie prac - w 2 minuty., bindowa-
nie, wydruki A3-A4 kolor, ksero A3-A4 
- kolor, laminowanie A3-A4. Tylko u 
nas największy wybór okładek. No-
wogard, ul. 700 lecia 15 (nad sklepem 
zielarskim). Tel. 605 522 340.

• Korepetycje  j. niemiecki, przygoto-
wanie do matury. 607 617 844

• Dachy remonty mieszkań. 
794 115 153

• Język niemiecki, kursy, korepety-
cje, www.niemieckinowogard.pl; 
tel. 607 545 991

• Remont na każdą kieszeń 609 715 839

• Remont? wykończenia wnętrz? My 
wiemy jak! Kompleksowo! zadzwoń! 
REMOVER. 501 714 275 24h/dobę!

• Wykonam usługowe, glazura, pod-
łogi, malowanie i inne prace bu-
dowlane. 662 678 895

• Malowanie obrazów Bożena Kubiak, 
do obejrzenia w Cafe Piwnica. 91 39 
26 124

• Stylizacja paznokci, żel, żel hybrydo-
wy (nowość) cena 35 zł. 503 083 440

• Tipsy żelowe za 40 zł. 665 209 476

• Usługi informatyczne naprawa kom-
puterów, instalacja oprogramowa-
nia, odzyskiwanie danych, dojazd do 
klienta. 508 245 385

• DUr - DacH pokrycia i remonty da-
chów. 691 621 141

• Dachy. 785 562 104

• DUR-BUD- usługi ogólnobudowlane. 
723 295 632

• Domowe torty na zamówienie. 
513 719 102

• Izolacje balkonów, tarasów, wy-
kończenia, remonty łazienek tel. 
607 347 421

• korepetycje matematyka. 
513 164 201 po 16.00.

• Usługi transportowe i budowlane, 
przeprowadzki, 1 zł/km (krajowe 
i zagraniczne). 785 931 513; 91 39 
11 153

• angielski. korepetycje. 
697 583 403

• Remonty i wykończenia. 601 567 369

• Pogotowie komputerowe. 
695 575 008

• REMONTY, MONTAŻE, STOLARKA. 
781 016 125

• Zawiozę trzy osoby komfortowo Ber-
lin – 500 zł, Hamburg 1250 zł, Utrecht 
– 2200 zł. 793 694 613 

• Malowanie, szpachlowanie (klinkier). 
726 184 901

• Usługi ogólnobudowlane elek-
tryczne. 516 033 882

• meble kuchenne na wymiar, szafy, 
garderoby, zabudowy wnęk. meble 
nietypowe. 697 786 967

• Transport BUS-maX. 604 963 120

• Usługi remontowo-budowlane. 
784 053 493

• Przepisywanie prac (magisterskich, 
licencjackich, innyvh), dokumentów, 
CV, listów motyw. innych. Wydruki, 
Ksero, także kolor. Szybko i Solidnie. 
Studio Reklamy Vizart. Nowogard, ul. 
700 lecia 15 (nad sklepem zielarskim). 
tel 605 522 340.

• remonty mieszkań. malowanie 
gratis. 726 403 937

• TWOJA KSIĘGARNIA INTERNETOWA 
WWW.KSIEGARNIACYMELIA.OSDW.
PL

Praca

• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, 
urlopowe- Niemcy, Holandia, An-
glia, Irlandia, Dania, Belgia, Austria, 
Włochy, Norwegia. 713  852  018; 
601 759 797

• Podejmę pracę w charakterze sprze-
dawcy, długoletnie doświadczenie, 
obsługa LOTTO. Tel 660 392 851

• Studio Reklamy Vizart w Nowogar-
dzie przyjmie 1 os. Na praktyki, tel. 
605 522 340

• Szukam pracy jako operator szta-
plarki i magazynier- pomocnik. 
796 101 301

• Zatrudnię w sklepie spożywczym 
rencistkę lub emerytkę. Praca dwu-
zmianowa. 602 474 266

• Zatrudnię konsultantów Oriflame, 
bezpłatne wpisowe, prezenty na 500 
zł, 604189118

• Zatrudnię  opiekunkę  do dziecka. Tel 
660673592

• Podejmę pracę jako Stróż nocny lub 
dozorca. 721 922 930

• Zaopiekuję się dzieckiem. 
785 630 287

• Zatrudnię samodzielnego stolarza, 
może być emeryt. 696 034 712

• Zaopiekuję się dzieckiem. 
668 527 017

• Kierowca kategorii B i C poszukuje 
pracy. 788 193 777

• Poszukujemy osoby z biegłą znajo-
mością języka niemieckiego do pracy 
w biurze. tel. 91 39 22 920

• Pani lat 23 z wykształceniem wyż-
szym ze znajomością języka angiel-
skiego i prawo jazdy kat. B poszukuje 
prac y. 667 370 403

• Zatrudnię stolarza lub pomocnika. 
603 366 286

• Przyjmę pracownika budowla-
nego do prac wykończeniowych. 
607 083 845; 663 160 884

• Ferma Norek w maszkowie za-
trudni osoby do prac sezonowych. 
możliwość stałego zatrudnienia. 
Telefon kontaktowy:  691 186 559;  

601 520 540.

• Zatrudnię wykwalifikowaną osobę 
do pracy w księgowości wraz z pro-
wadzeniem kadr. Telefon kontakto-
wy:  601 520 540.

INNe

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

• Sprzedam nowy tel. komórkowy Sony 
Erocson ELM, cena 270 zł, tel. 605 522 
340

• Sprzedam drewno opałowe. 
600 335 184

• Drewno opałowe tanio sprzedam. 
660 135 921

• Sprzedam drewno opałowe i rozpał-
kowe pocięte w klocki lub w całości. 
514 740 538

• Sprzedam wózek do drewna z 
HDSem. 723 885 515

• Sprzedam szczenięta razy wyżeł. 91 
39 26 478; 500 667 196

• Oddam szczeniaki rasy wilczur mie-
szany, w dobre ręce, tel 607 545 533

• Sprzedam przyczepę D47 wywrotkę 
sadzarkę do ziemniaków, kombajn 
do zbioru ziemniaków oraz silnik do 
łodzi. Tel. 692 421 192.

• Sprzedam owczarki niemieckie. 91 39 
10 656

• YORKI SZCZENIAKI PO MAŁYCH RO-
DZICACH tel: 513-157-299

• Śliczne szczenięta po bardzo sym-
patycznej suni do pilnowania obej-
ścia oddam dobrym ludziom. 91 39 
79 313 

• Budę dla psa/kota sprzedam. 
889 133 882

• Drzewo opałowe, kominkowe. 
506 284 017

• Owczarki niemieckie pieski i suczki 
po rodzicach z rodowodem. Tel. 91 39 
21 828

• Sprzedam Agregat prądowtówrczy 
diesel 10kW. 728 933 802

• Sprzedam atlas do ćwiczeń. 
791 180 655

• Sprzedam drewno opałowe i komin-
kowe, pocięte w klocki z dowozem . 
663 349 053

• Oddam w dobre ręce piękne szcze-
nięta. Troszczyno 2. 91 39 79 313 po 
16.00.

• Sprzedam Keyboard. 602 524 313

• Sprzedam Nokię C2 nową. Cena 300 
zł. 668 434 849

• Sprzedam okna drewniane demonta-
żu różne rozmiary, dobrze zakonser-
wowane. 602 474 266

• Sprzedam fotelik samochodowy do 
18 kg. 697 022 542

• Sprzedam materac przeciwodleżyno-
wy, 3 dni używany. 781 114 994

• Sprzedam rusztowanie 140 m2 kom-
pletne, cena 5500. Tel. 691 707 209

• Sprzedam wózek inwalidzki elek-
tryczny + ręczny wózek gratis. 
507 583 521; 91 35 03 053

• Oddam małe szczeniaki w dobre 
ręce. 695 628 830

• kupię złoto. 506 534 179

• Oflisy tartaczne na opał sprzedam 
w całości lub pocięte w klocki, tel. 
514 740 538
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HOSSA Doradztwo Fiansnowe i Unijne 
ul. 3 Maja 46, Nowogard 

tel: 509 832 895, 507 746 990 
e-mail: hossanowogard@gmail.com 

 

 

ZOBACZMY NA PONIŻSZYM PRZYKŁADZIE, CO BY BYŁO, GDYBYŚMY NIE NADPŁACALI TANIEGO KREDYTU HIPOTECZNEGO (OPROCENTOWANIE 7 %), LECZ 
KWOTĘ 300 ZŁ WPŁACALI NA PRODUTK FINANSOWY (OPROCENTOWANIE 8 %). 

 

ZASTOSOWANIE DŹWIGNI FINANSOWEJ DO KREDYTU HIPOTECZNEGO.(Źródło: KALKULATOR KREDYTOWY) 

 CAŁKOWITA KWOTA KREDYTU, KTÓRĄ ODDAMY DO BANKU: 
 

1663,26 zł (miesięczna rata kredytu) * 360 mc ( okres kredytowania) = 598 773,60 zł 
CAŁKOWITA KWOTA KREDYTU, KTÓRĄ ODDASZ DO BANKU WYNOSI 598 773,60 zł.  

 
TO JEST O 348 773,60 zł WIĘCEJ, NIŻ KWOTA ZACIĄGNIĘTEGO KREDYTU. 

 
(598 773,60 zł (całkowita kwota kredytu, którą oddamy do banku) - 250 000 zł (kwota 

zaciągniętego kredytu) = 348 773,60 zł (odsetki oddane do banku) 
 

OBLICZMY, JAKĄ ŁĄCZNĄ KWOTĘ KREDYTU ODDASZ DO BANKU PO ZASTOSOWANIU DŹWIGNI FINANSOWEJ 

  

OBLICZMY, JAKĄ KWOTĘ ZAOSZCZĘDZISZ NA SWOIM KREDYCIE 

 PARAMETRY KREDYTU:  
 
 kwota kredytu 250 000 zł, 
 okres kredytowania 360 miesięcy, 
 rata miesięczna 1663,26, 
 waluta PLN (dotyczy również innych walut kredytu) 
 oprocentowanie nominalne 7 % (WIBOR 4,99 % + MARŻA 2,01 %). 

 
 

598 773,6 zł (kwota, którą oddałbyś do banku bez refinansowania i zabezpieczenia) – 380 872,44 zł (kwota, którą spłacasz do banku dzięki zastosowaniu „dźwigni finansowej”) 
= 217 901,16 ZŁ 

ZAOSZCZĘDZASZ na kredycie kwotę 217 901,16 zł 
 

322 672,44 zł (kwota, którą oddajesz do banku spłacając kredyt w 194 miesiącu) + 58 200 zł (pozostały kapitał wpłacony na zabezpieczenie) = 380 872,44 zł 
380 872,44 zł TO KWOTA, KTÓRĄ ODDAJESZ DO BANKU  Z ZASTOSOWANIEM „DŹWIGNI FINANSOWEJ”. 

 

SPŁAĆ SWÓJ KREDYT HIPOTECZNY NIE W 30 A W 16 ROKU I ZAOSZCZĘDŹ 
PONAD 200 000 zł! 

Wypowiadając słowo „kredyt hipoteczny” bardzo często czujemy strach i lęk przed problemami finansowym ciążącymi nad nami przez najbliższych 20 , 30 albo 40 lat. 
Dodatkowo ogarnia nas przerażenie na myśl o utracie pracy, która w wyniku zmian rynkowych może z pewnej, przyszłościowej i dochodowej stać się niestabilnym i wątpliwym 
źródłem dochodu. Wiadomym jest również fakt, iż nikt nie bierze kredytu hipotecznego z potrzeby serca. Ten rodzaj zadłużenia jest pochodną realizacji celu, jakim są własne 
„cztery kąty”. Co zrobić aby mieć pozytywne skojarzenia z przeciętnym 30 - letnim kredytem hipotecznym? Są dwa sposoby - musimy albo uwierzyć w reklamy banków, że 
spłata kredytu hipotecznego to największa przyjemność, jaka tylko może spotkać człowieka, albo odpowiednio się do niego przygotować, zminimalizować to obciążenie 
finansowe oraz wszystkie wątpliwości z tym związane, czyli zastosować w kredycie tzw. „ dźwignię finansową” ( zwaną również „poduszkę kredytową”). Jeśli jedynym co 
słyszeliśmy o „dźwigni finansowej” to tylko jej nazwa, to nadeszłą pora aby zrozumieć mechanizm tego rozwiązania. „Dźwignia finansowa” jest instrumentem finansowym 
wykorzywanym w celu zwiększenia zyskowności oraz poprzez regularne oszczędzanie stanowi zabezpieczenie spłaty kredytu w taki sposób, aby klient posiadający zadłużenie 
hipoteczne, nie musiał się martwić o źródło spłaty rat w momencie np. utraty pracy. Dzięki kapitalizacji oraz tzw. procentowi składanemu „dźwignia finansowa” pozwoli nam 
skrócić okres kredytowy oraz zaoszczędzić sporą sumę pieniędzy.  

WPŁACAJĄC NA POWYŻSZYM INTSRUMENT FINANSOWY CO MIESIĘCZNĄ KWOTĘ W WYSOKOŚCI NP. 300 ZŁ SPŁACIMY SWÓJ  30 - LETNI KREDYT 
HIPOTECZNY W 16 ROKU I TYM SAMYM ZAOSZCZĘDZIMY PONAD 200 000 ZŁ. 

Kredyty hipoteczne (oprocentowanie nominalne to np. 7 %) są o ponad połowę tańszymi kredytami od kredytów gotówkowych ( oprocentowanie nominalne to  np. 19 %). 
Tworząc plan finansowy, każdy analityk finansowy wie, iż nie opłaca się nadpłacać tani kredyt! Korzystniej jest ulokować nadwyżkę pieniędzy w produkty finansowe, dające 
zysk na poziomie ponad 8 %. Produkt ten będzie zawsze szybciej rósł od taniego kredytu. Należy również przypomnieć, iż w poprzednim artykule zamieściliśmy inforamcję 
dotyczącą refinansowania kredytu, dzięki któremu można obniżyć oprocentowanie nominalne do 5,98 % oraz zaoszczędzić na miesięcznej racie około 300 zł.  
 
 
 
    

 

 

 

 

 

 

 

Oznacza to, że jeśli zapłacimy 194 miesiące 
zrefinansowanego kredytu - wpłacając miesięczną 
ratę 1 663,26 zł, oddamy jedynie 322 672,44 zł 
swojego kredytu do banku (194 mc * 1 663,26 zł = 
322 672,44 zł). W przypadku zrefinansowania 
swojego kredytu (przeniesienia do tańszego 
banku), czego wynikiem jest obniżenie oprocen-
towania nominalnego, zaoszczędzoną na mie-
sięcznej racie kwotę wpłacamy na zabezpieczenie 
„dźwignię finansową”, co powoduje, iż na szybszą 
spłatę kredytu nie przeznaczamy prywatnego kapitału. Dodatkowo wpłacając przez 194 miesięcy kwotę 300 zł uzbieraliśmy również 58 200 zł, które pracują w spokojny i 
gwarantowany sposób na szybszą spłatę kredytu. Dzięki procesowi „procenta składanego” oraz gwarancji kapitału „dźwignia finansowa” przyczynia się do tego, że 
spłacamy swój kredyt o około 14 lat szybciej.  

  

 

    

   

 

 
 

SPŁAĆ SWÓJ KREDYT Z INDYWIDUALNYM PLANEM FINANSOWYM. ZAPRASZAMY DO NASZEJ PLACÓWKI! 

  
 

KREDYT                 
INWESTYCJA       

Kredyt zostaje spłacony w 194 miesiącu.  
(ZAOSZCZĘDZAMY 166 MIESIĄCE, CZYLI OKOŁO 14 LAT) 

Niniejsza symulacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. Symulacja przygotowywana jest indywidualnie pod każdego Klienta. 
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GAZETA LOKALNA  NOWOGARD • OSINA

APTEKA 
MAJOWA 

ul. 3 Maja 47
TEL. 91 307  07 08

Otwarte
Poniedziałek - Piątek  8-19  

Sobota  8-15

Sprawdź naszą ofertę:
• Kredyt gotówkowy
• Kredyt konsolidacyjny
• Kredyt samochodowy
• Kredyt hipoteczny
• Spłata rat LUKAS Banku za 0 zł
• Dogodne warunki 
  dla emerytrów i rencistów

Nowogard, ul. 700 Lecia 21
tel. 91 39 22 172

czynne: pon-pt 9.00-17.00

CENTRUM KREDYTOWE

Prywatny Gabinet 
Stomatologiczny

Oferuje kompleksowe
lecznie stomatologiczne

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

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

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

Zapraszamy!

N
O

W
Y

• Przejazdy zagraniczne
• Linie autobusowe i busy
• Bilety lotnicze i promowe
• Berlin, lotniska

EVATRANS
Agencja

Kraje Nadbałtyckie z Helsinkami

i Sankt Petersburgiem 2.06 - 11.06.2012

T R A V E L
Agencja Turystyki i Podróży

PRZEJAZDY zagraniczne

NOWOGARD • ul. Boh. Warszawy 78a/2
Tel. 91 392 17 39 • kom. 605 856 556

WYCIECZKI - WCZASY

Turcja, Tunezja, Egipt, Chorwacja

www.travel-nowogard.pl

EGIPT - JORDANIA - IZRAEL

FATIMA
GRECJA, CHORWACJA

25.04 - 9.05.2012
28.04 - 14.05.2012

od 28.04 do września

Bezpłatne Liceum
Ogólnokształcące dla Dorosłych

ogłasza nabór
Informacje i zapisy

ul. Zielona 11, tel. 91 392 66 91

PRY
WA

TN
EP

UB
LIC

ZN
E LIC

EUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA
DOROSŁYCH

Rozpoczęcie roku szkolnego w sobotę 11 lutego godz. 8.00

Zapewniamy BEZPŁATNĄ NAUKĘ przez cały okres kształcenia

www.zielona.mojaszkola.net

W NOWOGARDZ IE

O P T Y K

BADANIE OSTROŚCI 
WZROKU

(bezpłatne przy zakupie okularów)

REALIZACJA 
RECEPT NFZ

ATRAKCYJNE 
RABATY

Nowogard
ul. Kościuszki 1

tel. 91 392 18 11

Czytaj s. 4

Czytaj s. 7

HALINA GALUS
HELENA WNUK

Usługi księgowo 
-podatkowe

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

Nowogard, ul. 3 Maja 14 
(budynek BS,  I piętro)

angielski

niemiecki

hiszpanski

włoski

portugalski

polski 
dla obcokrajowców

Tel. 698 181 411   •    Tel./fax 91 886 49 04
Nowogard,  ul. 3  Maja  40,  I pietro

 Przygotowanie do egzaminów
 Przygotowanie do matury 
     i certy�katów KET, PET, FCE, CAE
 Grupy max 6-osobowe

PRAXIS • ul. Dworcowa 2 • Nowogard 
tel. 91 39 20 787 •  tel. 91 392 72 72 

 • Okulary na raty
 • Bezpłatne badania komputerowe
    w zakresie NFZ

W dniu wczorajszym odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Komisji Rewizyjnej, w związku ze skargą na burmistrza Nowo-
gardu, Roberta Czaplę, złożoną przez  Marka Kowalczyka – właściciela Zakładów Wyrobów Wędliniarskich, które od lat 
dostarczają mięso i wędliny do nowogardzkich przedszkoli. Zdaniem przedsiębiorcy burmistrz przekroczył swoje upraw-
nienia, informując telefonicznie dyrektorów placówek o możliwości rozpatrzenia oferty na dostarczanie mięsa przez inne-
go dostawcę – notabene kandydata SLD do rady powiatu w ostatnich wyborach samorządowych. 

 Dzwoni burmistrz do dyrektorów

Halo, halo...  
skąd bierzemy mięso?

Chętniej wypożyczamy,  

niż kupujemy 

Czy lubimy 
książki?
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reklama

Foto tydzień

Oferujemy:
- remonty
- docieplenia
- układanie pokryć dachowych z: 
   papy, dachówki i blachodachówki
- roboty blacharskie
- roboty ziemne
- izolacje fundamentów
- roboty murarskie
- wylewanie posadzek
    i wiele innych…
tel. 601 864 739 / 91 39 22 831

Jak widać na zdjęciu, kierownictwo supermarketu Polo-Market 
wpadło na dość osobliwy sposób pozbywania się towaru, a tym sa-
mym traktowania swoich klientów. Naklejka informuje nas, że za-
kupiliśmy 0,208 kg sera o nazwie „sokół”. Po otwarciu zawiniątka, 
klient dowiaduje się jednak, że został oszukany i to z premedyta-
cją. Ser „sokół” co prawda jest w środku, ale tylko w ilości dwóch 
plastrów, skrzętnie kryjących całą prawdę o zawartości zawiniątka. 
Oprócz tego, że w opakowaniu znajdujemy kilka plastrów innego 
sera, to jeszcze dorzucono nam, jakby w prezencie, wkładkę –  wy-
raźnie zeschniętą ścinkę trzeciego, nieopisanego również gatunku 
nabiału. Klienci sklepu skarżą się również na inne praktyki stoso-
wane w Polo- Market. Chodzi o tzw. promocje, o których zakończe-
niu klient dziwnym trafem dowiaduje się już po skasowaniu towa-
ru przy kasie, rzekomo przecenionego według informacji zawartej 
na regale. Warto, żeby złym nawykom panującym w tym dyskoncie 
przyjrzał się nie tylko Sanepid, ale także Inspekcja Handlu. 

Na dachu Szkoły Podstawowej nr 2 znajduje się stacja meteoro-
logiczna, z której w ramach lekcji przyrody korzystają uczniowie. 
Urządzenie jest tak usytuowane, aby uczniowie mogli swobodnie 
przez okno obserwować wskaźniki poszczególnych urządzeń po-
miarowych.  Stacja mierzy nie tylko temperaturę, ale także ciśnienie 
i wilgotność powietrza. 

Trwa akcja protestacyjna nowogardzkich strażaków, którzy doma-
gają się równego traktowania przez rząd w kwestii podwyżek wyna-
grodzeń dla służb mundurowych.  Ostatnio protest stał się bardziej 
widoczny. Obok flag, na budynku nowogardzkiego posterunku po-
jawił się także spory transparent. 

No i było jak zwykle. Mimo, że mamy połowę lutego, a nie lipca, zima zaskoczy-
ła drogowców.  Tak przynajmniej sytuację na drogach i chodnikach w mijającym 
tygodniu ocenili Czytelnicy DN. 

Zima znów zaskoczyła drogowców 

Pod ratuszem odśnieżyli,  
w mieście zapomnieli...

Silne opady śniegu, które na-
wiedziły nasze miasto w mija-
jącym tygodniu, sparaliżowa-
ły ruch na drogach. Niestety 
mimo, że drogowcy  mieli wy-
starczająco czasu, aby przygo-
tować się na atak zimy, w śro-
dę jakby zasnęli. Zauważyli to 
szybko nie tylko kierowcy, ale 
także przechodnie. W środę, w 
redakcji DN odebraliśmy kil-
ka telefonów w tej sprawie. Lu-
dzie skarżyli się, że jest ślisko, 
a niektóre drogi są praktycznie 
nie przejezdne. 

Czy wy możecie się zająć kwe-
stią odśnieżania. Jestem spo-
za Nowogardu, ale tutaj pracu-
ję. Rano ledwo wjechałam do 
miasta od strony Szczecina. Co 
prawda mijałam piaskarki, ale 
miały podniesione pługi.  Teraz 
jest 14.00 i od tego czasu, sytu-
acja dalej jest taka sama – mó-
wiła przez telefon jedna z na-
szych czytelniczek. 

Proszę Pana. Ja mam 65 lat. 
Musiałam dzisiaj iść do leka-
rza, aż na koniec ulicy 3 Maja. 
Wróciłam się do domu w po-
łowie drogi. Przecież po tych 

chodnikach nie da się chodzić 
– zgłaszała nam kolejna osoba. 

Po sygnałach czytelników re-
dakcja DN sprawdziła jak prze-
biega akcja odśnieżania. Wyje-
chaliśmy na miasto ok. godz. 
15.00. Najpierw przejechaliśmy 
cały odcinek drogi nr 6, która 
od kilku tygodni jest już dro-
gą gminną (po tym jak odda-
no do użytku obwodnicę). Ku 
naszemu zaskoczeniu trasa wy-
glądała, jakby w ogóle nie była 
tego dnia odśnieżana. Zaspy na 
skrzyżowaniach, niewidoczne 
oznakowanie poziome, a tak-
że, co gorsza zasypane i prawie 
nieprzejezdne wydzielone pasy 
kierunkowe, służące do zjazdu 
ze skrzyżowania.  Nie dość, że 
na ulicach zalegała dość spora 
warstwa śniegu i wytworzonych 
z niego kolein (co świadczyło o 
tym, że śnieg został rozjeżdżo-
ny, a nie usunięty pługiem), as-
falt w wielu miejscach pokry-
ty był lodem. Nie pomagały na-
wet opony zimowe. Hamowa-
nie przy prędkości 20 km/h po-
wodowało poślizg. Kierowcy z 
Nowogardu jakoś sobie radzi-

li, znając na pamięć topografię 
poszczególnych skrzyżowań. 
Gorzej było, kiedy na krzyżów-
kach przy głównych skrzyżo-
waniach tj. ulice 3 Maja, 700-le-
cia, Warszawska, Armii Krajo-
wej, pojawiali się zdezoriento-
wani przyjezdni. 

Nie lepsza sytuacja panowała 
na chodnikach. Co prawda od 
samego rana widać było małe 
traktory z pługami, które od-
śnieżały drogi dla pieszych, ale 
już tylko w nielicznych frag-
mentach miasta można było 
zauważyć na chodnikach pia-
sek. Mało tego, na wielu przej-
ściach dla pieszych zalegały za-
spy, co uniemożliwiało prak-
tycznie przedostanie się na 
drugą stronę ulicy. 

Kierowcy skarżyli się tak-
że, że nocą nikt nie odśnieżył 
przynajmniej niektórych par-
kingów. 

My jeden wzorowo odśnie-
żony wczoraj znaleźliśmy – 
pod samym Ratuszem, co nie 
wymaga już chyba  dalszego 
komentarza...

MS
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OPAŁ
węgiel, koks, miał, 

drewno – kominkowe,
 podpałka, brykiet – węglowy, 

torfowy, drzewny
(towar luzem i workowany)

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

sprzedaż ratalna

PPUH „EDBA” 
Nowogard • ul. Nadtorowa 12

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

FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

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

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

602 450 881

EntEr  II 
laptop

 serwis - komis
naprawiamy, 
sprzedajemy,

kupujemy laptopy
na ul. Wyszyńskiego 7/3

budynek Straży Pożarnej

tEl. 795 648 748

Rozpoczęcie kursu
20 lutego br. g. 16.00

We wtorek kalendarz
Do  wtorkowego  wydania  DN zostanie dołączony kalendarz 

planszowy na 2012 rok. Kalendarz jest sponsorowany przez UM 
w Nowogardzie i związany tematycznie z cykliczną już nowo-
gardzką imprezą, czyli Mistrzostwami na Ergometrze Wioślar-
skim, odbywającym się  od dwóch lat w Liceum nr 1. 

Kalendarz dołączony jest nieodpłatnie i otrzymają go wszyscy 
kupujący wtorkowy numer.

KA
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Od lewej: Oskar Bonda I miejsce w kat. ponadgimnazjalnej - uzyskał najlepszy czas zawodów (03:10.1 na 
1000 m). Nagrody wręczają dyrektor I LO Karina Surma i burmistrz Nowogardu Robert Czapla.

Goście zaproszeni. Siedzą od lewej: Tadeusz Hołubowski, Sławomir Skubij, Ryszard Posacki, 
Damian Simiński, Antoni Bielida, Rajmund Zieliński - olimpijczyk z Tokio i Meksyku, Kazimierz 
Lembas, Robert Czapla, Marian Frydryk, Karina Surma oraz uczniowie i kibice.

Kategoria gimnazjaliści (od lewej): Kamil Machocki (1 m.), Mateusz Marszałek (3 m.), Adam 
Lewandowski, Adam Lebiecki (2 m.), Adrian Piotrowski, Patryk Jankowski, Paweł Królik

Kategoria dziewcząt (od lewej): Klaudia Kubisz, Paulina Kacprzak, Agata Szwabowicz, Jagoda 
Czuchaj, Małgorzata Garbaciak, Wiktoria Bejma, Justyna Kolless, Karina Król

Mistrzowie Igrzysk Olimpijskich i Mistrzowie Europy w I Liceum Ogólnokształcącym
na II Mistrzostwach Nowogardu na Ergometrze Wioślarskim

Stoją od lewej: Konrad Wasielewski - mistrz olimpijski z Pekinu, Michał Szpakowski, Robert Czapla - burmistrz Nowogardu,  Marcin Brzeziński, Krystian Aranowski, Karina Surma - dyrektor I LO, 
Piotr Juszczak,  Mikołaj Burda,  Piotr Hojka,  Rafał Hejmej,  Dariusz Radosz,  Daniel Trojanowski- mistrzowie Europy,  Marek Kolbowicz  -  mistrz wolimpijski z Pekinu,   Jolanta Machut - wicedyrektor I LO

Kategoria ponadgimnazjalna (od lewej): Artur Lipiński, Maciej Burzyński, Marcin Nowak, Krys� an 
Kubicki, Rafał Sulima, Paweł Pietruszewski, Kamil Śmiłowski, Oskar Bonda

Od lewej: Jolanta Machut, Karina Surma, Łukasz Podemski I LO (4 m.), Emil Grygowski I LO 
(3 m.) z córeczką, Piotr Mońka ZSP Maszewo (1 m.) , Bartosz Zdanowicz Gim nr 1 (2 m.), 
Piotr Hojka i  Daniel Trojanowski, Robert Czapla burmistrz Nowogardu, Konrad  Wasielewski 
- mistrz olimpijski.

Od lewej: Robert Czapla, Karina Surma, Wiktoria Bejma, Karina Król, Małgorzata Garba-
ciak, Klaudia Kubisz (3 m.), Paulina Kacprzak (2 m.), Justyna Kolless (1 m.), Agata Szwabo-
wicz, Wojciech Jankowski - trener kadry, brązowy medalista igrzysk olimpijskich z Barcelony.

Stoją od lewej: ósemka Mistrzów Europy, Konrad Wasielewski - mistrz olimpijski, Piotr Mońka 
zwycięzca wśród nauczycieli. Dolny rząd: Robert Czapla, Karina Surma, Oskar Bonda - I LO, 
Maciej Burzyński - I LO, Miłosz Igras ZSP Nowogard, Tomasz Zieliński - ZSP Maszewo, Artur 
Lipiński - I LO, Bartosz Lorent - ZSP Nowogard.

Środa. Godz. 15.00. Skrzyżowanie ulic 3 Maja i Batalionów Chłopskich. 

Czwartek. Godz. 7.55. Przejście dla pieszych obok ratusza, a dla kontrastu wręcz wzorowo odśnieżony parking pod samym Urzędem. 

Tak wyglądały niektóre skrzyżowania na głównych ulicach. Na zdjęciu wyjazd z ul. Dworcowej na ul. 3 
Maja. 
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Oto fragment skargi, którą 
do Rady Miejskiej złożył nowo-
gardzki przedsiębiorca: „Prowa-
dzę Zakład Wyrobów Wędliniar-
skich na terenie gminy Nowogard 
posiadam pięć sklepów (trzy mię-
sne i dwa ogólnospożywcze) oraz 
od 01-12-2011 hurtownię wędlin 
i drobiu, zatrudniam kilkanaście 
osób z terenu naszej gminy. Do-
datkowym atutem mojego za-
kładu jest współpraca z okolicz-
nymi rolnikami, od których sku-
puję żywiec wieprzowy. Zakład 
otworzył mój tata w 1990 roku, 
a ja przejąłem po nim działal-
ność w 1998 roku. Znaleźliśmy 
sobie swoje miejsce na lokalnym 
rynku, mamy wyrobioną markę 
i stałą rzeszę klientów. Prawie od 
samego początku zaopatrujemy 
w mięso i przetwory mięsne no-
wogardzkie przedszkola, przez te 
kilkanaście lat współpraca ukła-
dała nam się doskonale. Przez te 
lata nie zdarzyło się, by któreś z 
przedszkoli choć raz zareklamo-
wało dostarczony towar. Zawsze 
wyroby były świeże i dostarczo-
ne na czas. Dodatkowo każde z 
przedszkoli mogło na nas liczyć 
jeśli chodzi o pomoc przy orga-
nizacji różnego rodzaju imprez, 
przekazujemy bezpłatnie rocz-
nie około 500 kg tłuszczu mielo-
nego przeznaczonego do topienia 
(szacunkowy koszt około 2000.00 
zł) kości na zupę około 300 kg ( 
szacunkowy koszt około 1000,00 
zł) do tego około 100 kg wyro-
bów (szacunkowy koszt 1000.00 
zł). 15-12-2011 przedzwoniła do 
mnie jedna z Pań intendentek po-
informowała mnie, że w przed-
szkolu pojawił się przedstawiciel 
konkurencyjnego zakładu z ofer-
tą. Nie było to wydarzenie wyjąt-
kowe, przy dzisiejszym rynku jest 
to wręcz normalne, ale to co usły-
szałem od Pani dyrektor przed-
szkola nr l bardzo mnie zdziwi-
ło i oburzyło. Pani dyrektor po-
informowała mnie, iż przedzwo-
nił do niej Pan Burmistrz Czapla 
z pytaniem, gdzie przedszkole za-
opatruje się w mięso, po uzyska-
niu odpowiedzi, Pan Burmistrz 
przekazał Pani dyrektor nr Tel do 
firmy konkurencyjnej z prośbą o 
wykonanie telefonu i zapoznanie 
się z ich ofertą, był to telefon do 
masarni w Mostach. Taką samą 

rozmowę Pan Burmistrz przepro-
wadził z Panią Dyrektor z przed-
szkola nr 4.

Dla mnie jest to skandal, by 
Burmistrz prawie 25 tyś gmi-
ny pozwalał sobie na takie kroki, 
wskazywanie podległej sobie pra-
cownicy konkretnej firmy z którą 
ma podjąć rozmowę o współpra-
cy, jest sytuacją co najmniej dwu-
znaczną.

19-12-2011 o godz. 15 udałem 
się na rozmowę z Panem Burmi-
strzem w celu wyjaśnienia całej 
sytuacji. Pan Burmistrz potwier-
dził zaistniałą sytuację. Nie tyl-
ko nie widział nic nagannego w 
swoim postępowaniu, ale raczej 
był z siebie bardzo zadowolony. 
Na moje pytanie w czyim inte-
resie występuje, Pan Burmistrz 
stwierdził, że w interesie gminy,, 
najwyraźniej był bardzo zdziwio-
ny faktem, iż za wyżywienie w 
przedszkolu płacą rodzice. Wte-
dy stwierdził , iż dba o finanse ro-
dziców. Nie wydaje mi się, iż dla 
rodziców jedyną i najważniejszą 
kwestią jeśli chodzi o wyżywienie 
dzieci w wieku 3, 4, 5, i 6 lat, są fi-
nanse.  Pan Burmistrz stwierdza-
jąc, iż nie powinienem obawiać 
się konkurencji, potwierdził tyl-
ko swój całkowity brak rozezna-
nia tego, co dzieje się poza mura-
mi gabinetu w którym zasiada.”

Przewodniczący Rady Miej-
skiej, Antoni Bielida zobowią-
zał burmistrza, by ten odniósł 
się do skargi złożonej przez lo-
kalnego przedsiębiorcę. W od-
powiedzi R. Czapla przyznaje, 
że w grudniu zgłosił się do nie-
go Krzysztof Filip, który tu cytat: 
„ustnie złożył ofertę korzystania z 
usług masarni w zakresie dostar-
czania mięsa i wędlin do przed-
szkoli prowadzonych przez gmi-
nę”. Burmistrz potwierdza rów-
nież fakt wykonania telefonów 
do dwóch dyrektorów nowo-
gardzkich przedszkoli, podczas 
których „zaproponował rozwa-
żenie możliwości korzystania z 
tej masarni, bo być może ich ofer-
ta jest korzystniejsza w zakresie 
jakości mięsa i cen od dotychcza-
sowych dostawców”. R. Czapla w 
odpowiedzi na skargę skierowa-
ną do radnych uznaje jednocze-
śnie, że jego „działanie było ze 
wszech miar prawidłowe, zgod-

ne z przepisami obowiązujące-
go prawa”, stwierdzając ponadto, 
że czynienie z tego tytułu mu za-
rzutów jest „kuriozalne”. 

W związku z pismem M. Ko-
walczyka w dniu wczorajszym 
(16.02) zwołano nadzwyczajne 
posiedzenie Komisji Rewizyj-
nej, w składzie: Roman Saniuk 
(SLD), Marcin Wolny (SLD), Pa-
weł Kolanek (PSL), Rafał Paśko 
(PSL) oraz Michał Wiatr (WN), 
która zajęła się rozpatrzeniem 
skargi.  Udział w obradach wziął 
także burmistrz Robert Czapla,  
radny Marcin Nieradka oraz au-
tor pisma. 

Po moich telefonach do dyrek-
torów przedszkola nr 1 i 4, bo-
wiem do trzeciego nie zdążyłem 
zadzwonić, przyszedł do mnie p. 
Kowalczyk, który opisał mi swoją 
działalność i powiedział, że pro-
wadzi współpracę z tymi placów-
kami od dłuższego czasu i jego 
produkty są wysokiej jakości. Ja 
powiedziałem, że wybór dostaw-
cy  należy do danego dyrektora 
przedszkola, a moją rolą jest je-
dynie przekazanie tej informacji, 
tak jak to się dzieje w przypadku 
innych dostawców. Pan Kowal-
czyk stwierdził, że przekroczy-
łem swoje uprawnienia. Spraw-
dziliśmy z p. sekretarz i skarbni-
kiem, że niestety do tego nie do-
szło – tłumaczył burmistrz Cza-
pla, twierdząc, że nie widzi w 
swoim zachowaniu żadnych nie-
prawidłowości. 

Mnie dziwi ta sytuacja. Dla-
czego Pan nie odesłał tego przed-
siębiorcy bezpośrednio do dyrek-
torów. Panie Burmistrzu, peł-

ni pan najważniejszą funkcję w 
mieście i telefonowanie do swo-
ich podwładnych w takich spra-
wach, można dwuznacznie ode-
brać. Jeden stwierdzi, że do nicze-
go nie doszło, drugi, że może to 
mieć formę nacisków. Oceniając 
racjonalnie całą sytuację, należy 
przyznać, że pańskie zachowanie 
może budzić pewne wątpliwości. 
Nie uważa Pan tak? – pytał bur-
mistrza,  M. Wiatr. 

Można podejść do tego z takie-
go punktu widzenia, ale pytanie 
co ma robić burmistrz, do któ-
rego przychodzą  ludzie w róż-
nych sprawach np. związanych z 
opieką społeczną, czy remontem 
chodników? W takich sytuacjach 
robię podobnie, tzn. podnoszę te-
lefon i dzwonię do osoby za to od-
powiedzialnej,  pytając o sprawę 
I próbując ją rozwiązać. Można 
powiedzieć, że burmistrz jest od 
podpisywanie dokumentów i mó-
wiąc kolokwialnie: „niech się do 
niczego nie wtrąca”  – odpowia-
dał R. Czapla. 

Czasy kiedy pierwszy sekre-
tarz dzwonił do dyrektora da-
nej jednostki i mówił mu u kogo 
ma się zaopatrywać, minęły już 
30 lat temu Panie burmistrzu. 
Dzisiaj na całe szczęście nie ma 
z tego żadnych konsekwencji, ale 
w przyszłości,  takim postępo-
waniem można bardzo zaszko-
dzić lokalnym przedsiębiorcom – 
przestrzegał radny M. Nieradka. 

O szczegóły przebiegu całego 
zdarzenia dopytywał przewod-
niczący komisji, radny R. Sa-
niuk. Pytał, w jakim trybie pod-
miot, który zgłosił się do burmi-

strza złożył ofertę i czy na dosta-
wy mięsa jest podpisana jakaś 
umowa. Radny M. Wolny dopy-
tywał, czy po tej sytuacji zakład 
M. Kowalczyka, nadal dostarcza 
mięso do przedszkoli. 

Nie wszyscy radni wykazali 
czynne zainteresowanie sprawą. 
Głosu nie zabrał ani razu radny 
R. Paśko, a zdaniem jego partyj-
nego kolegi P. Kolanka cała spra-
wa, to wynik „jakiegoś nieporo-
zumienia”. 

Głos zabrał także obecny na 
posiedzeniu M. Kowalczyk. 
Podtrzymał on swoje argumen-
ty zawarte w piśmie skierowa-
nym do Rady Miejskiej, podkre-
ślając, że jego intencją jest jedy-
nie zwrócenie uwagi na nagan-
ny, w jego opinii proceder, któ-
ry miał miejsce. 

Przez 14 lat prowadzenia dzia-
łalności nie spotkałem się z takim 
zachowaniem, aby dany przed-
siębiorca składał swoją ofertę 
bezpośrednio u burmistrza, czy 
wójta – mówił przedsiębiorca. 

Po ponad godzinnej wymianie 
zdań,  R. Saniuk poprosił o po-
zostanie na sali tylko członków 
komisji. Po „tajnej” naradzie, za 
zamkniętymi drzwiami, komi-
sja poinformowała, że nie zajęła 
stanowiska w sprawie tylko wy-
dała opinię, w której stwierdziła 
cyt.: ”w zakresie działań burmi-
strza nie jest rozpatrywanie ofert 
składanych przez potencjalnych 
inwestorów. Osobami odpowie-
dzialnymi za tego rodzaju decy-
zję, są osoby zarządzające daną 
jednostką.”

Kilka godzin po zakończeniu 
obrad, do redakcji DN zadzwo-
nił radny R. Saniuk i poinfor-
mował, że wydanie opinii to za 
mało. Z formalnego punktu wi-
dzenia, komisja musi przyjąć 
swoją opinię w formie stanowi-
ska do uchwały w sprawie roz-
patrzenia skargi, nad którą już 
na najbliższej sesji będą głoso-
wać radni. Kolejne posiedzenie 
Komisji miało się odbyć w dniu 
wydania DN o godz. 7.30. 

Przypomnijmy, że to już trze-
cia skarga na działalność burmi-
strza, jaką w ostatnim czasie do 
Rady Miejskiej złożyli obywate-
le. 

Marcin Simiński

W dniu wczorajszym odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Komisji Rewizyjnej, w związku ze skargą na burmistrza Nowogardu, Roberta Czaplę, złożoną 
przez  Marka Kowalczyka – właściciela Zakładów Wyrobów Wędliniarskich, które od lat dostarczają mięso i wędliny do nowogardzkich przedszkoli. Zda-
niem przedsiębiorcy burmistrz przekroczył swoje uprawnienia, informując telefonicznie dyrektorów placówek o możliwości rozpatrzenia oferty na do-
starczanie mięsa przez innego dostawcę – notabene kandydata SLD do rady powiatu w ostatnich wyborach samorządowych. 

 Dzwoni burmistrz do dyrektorów

Halo, halo... skąd bierzemy mięso?

Robert Czapla słuchał wypowiedzi radnych wpatrzony cały czas w okno sali obrad. W 
tle radni: Marcin Nieradka i Michał Wiatr.
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Smak chleba nie ma sobie równych 
Piekarnia KARSK jest piekarnią  działającą od czasów powojennych. Właścicielami firmy są Bogumiła Lisiewicz i Robert Ławniczak, 
którzy z powodzeniem od lat prowadzą firmę przekazaną im przez rodziców - Zygmunta Busztę i Zenona Ławniczaka. W swojej ofercie 
mają wiele gatunków pieczywa i wyrobów cukierniczych. Redakcja DN odwiedziła piekarnię, by na własne oczy przekonać się na czym 
polegają tajniki wypiekania chleba – produktu bez którego nie można się obyć. 

Wszystkie wypieki w piekar-
ni powstają według tradycyj-
nych, własnych receptur, bez 
dodawania sztucznych dodat-
ków i polepszaczy, co jest na 
pewno dostrzegalne w smaku 
przez klientów, którzy od lat 
kupują pieczywo. „Nasze pie-
czywo wypiekane jest metodą 
tradycyjną, bez dodatku polep-
szaczy i konserwantów – prze-
konuje jeden z szefów piekarni 
Karsk. Lubimy również nowo-

ści, które sukcesywnie wprowa-
dzamy na rynek, także te tech-
niczne i stąd nasz pomysł in-
westycyjny na nowy piec, któ-
ry w pracy będzie bardziej wy-
dajny  od poprzedniego, a jego 
jakość wypiekania poprawi ja-
kość naszych produktów” - tak 
mówią właściciele piekarni 
Karsk, którzy zaprosili DN do 
firmy. Chodząc po zakładzie 
widzimy rozmaite wypieki. 
Chleb na naturalnym zakwa-
sie, zawsze dobrze był kupowa-
ny przez klientów- to prawdzi-
wy hit, jak mówi jeden z wła-

ścicieli. Odnosimy się do natu-
ry, do smaków pierwotnych, bez 
konserwantów i polepszaczy. W 
obecnych czasach ludzie często 
nie zastanawiają się nad jako-
ścią pieczywa, ponieważ decy-
duje cena. Dla nas jednak liczą 
się walory smakowe, ale głów-
nie zdrowotne - oddając na ry-
nek nasz chleb, oddajemy w peł-
ni wartościowe pieczywo, wyko-
nane na naturalnym zakwasie - 
liczymy, że świadomy klient wie 

o czym mowa.   Nasz chleb czy 
inne wypieki, a także różnego 
rodzaju ciasta, możemy kupić  
na terenie gminy Nowogard, ale 
również w Szczecinie, pomimo 
dużej konkurencji, tam także 
sprzedajemy część naszej pro-
dukcji.  Pomimo trudnych cza-
sów, staramy się inwestować w 
nasz zakład. Za parę dni uru-
chomimy piec, który właśnie 
niedawno zakupiliśmy. Jest to 
technologia, której efektem bę-
dzie wzrost wydajności produk-
cji i miejmy nadzieję - zadowo-
lenie klientów. Chleby to nie 

jedyne nowe wypieki piekar-
ni Karsk. W nowym piecu bę-
dziemy wypiekali różnorodne 
bułki, od zwykłych pszennych, 
po kajzerki czy drożdżówki. – 
Postawiliśmy na bułki, jak rów-
nież na drożdżówki o wyrazi-
stym smaku i aromacie – tłu-
maczy jeden z właścicieli.   Na-
sze bułki nie tylko długo zacho-
wują świeżość i są chrupkie, ale 
dzięki naturalnym składnikom 
są zdrowe. 

Dziennik Nowogardzki: Od 
kiedy istnieje piekarnia i ja-
kie proponuje wyroby?

Bogumiła Lisiewicz i Ro-
bert Ławniczak: Jesteśmy pie-
karnią z wieloletnią tradycją, 
która zapoczątkowała swo-
ją działalność zaraz po wojnie. 
Produkujemy pieczywo i ciasta 
w tradycyjny sposób, przy uży-
ciu naturalnych surowców, o 
czym już wcześniej wspomnie-
liśmy.  

  
Wczoraj był tłusty czwar-

tek,  to na pewno gorący okres 
dla pracowników piekarni? 

Pracujemy ciężko każdego 
dnia, ale właśnie tłusty czwar-
tek, to szczególny dla nas pie-
karzy okres. Wymaga on od 
nas dobrej i spójnej organiza-
cji pracy  zespołu na produkcji. 
Nie brakuje wtedy napięć i stre-
sów, ponieważ wszyscy chcemy 
zdążyć z zamówieniami. Dlate-
go jesteśmy wdzięczni naszym 
pracownikom, że sprawdzają 
się w tych trudnych chwilach. 
Nasi ludzie, to świetna załoga-
mówią właściciele.

Pomimo, że pracy jest wie-

le, to branża piekarnicza ma 
również kilka powodów do 
zmartwień – chociażby w 
kwestii ogromnej konkuren-
cji na tym rynku? 

To prawda. Istotnymi kwe-
stiami są przede wszystkim: nie-
uczciwa konkurencja, tak zwa-
na szara strefa i hipermarke-
ty, które niską cenę pieczywa  
przyciągają klientów. W tym 
momencie  jakość tego pieczy-
wa, ma jednak wiele do życze-
nia. Problematyczną kwestią  są 
dla nas wciąż rosnące ceny pa-
liw - gazu oraz oleju napędowe-
go, a także wciąż zmienne i nie-
stabilne ceny  oraz  jakość mąki, 
która jest przecież niezbędna do 
produkcji w naszym zakładzie.

Każde przedsiębiorstwo 
opiera swoją działalność na 
jakieś misji. A co dla państwa 
jest najważniejsze w prowa-
dzeniu tego biznesu? 

Odpowiedź może być tylko 
jedna.   Dość dawno już zało-

żyliśmy, że priorytetem naszym 
jest zachowanie tradycyjnych 
form wypieków - stawiamy na 
jakość produktu. Zdajemy so-
bie sprawę, że istnieją możliwo-
ści obniżenia kosztów produk-
cji, ale to nastąpić mogłoby tyl-
ko wtedy, gdybyśmy  ludzi  za-
stąpili maszynami. Pomimo 
trudnych czasów, dajemy obec-
nie utrzymanie  około 30 ro-
dzinom z terenu Nowogardu, 
chcielibyśmy, aby to nie zmieni-
ło się. Myślimy o dalszym roz-
woju firmy, czego przykładem 
jest właśnie kupno nowego pie-
ca. Mamy jeszcze kilka pomy-
słów na rozwój naszej firmy, ale 
obecnie jest to naszą tajemni-
cą. Korzystając z pośrednictwa 
DN pragniemy bardzo serdecz-
nie podziękować za ten intere-
sujący wywiad i życzmy czytel-
nikom DN, jak i naszym klien-
tom, wszystkiego dobrego.

Rozmawiał: Jarek Bzowy 
 

Chleb wygląda wyśmienicie

Robet Ławniczak współwłaściciel sam osobiście nadzoruje wypiek chleba

Jedliśmy  
pączki 

Wczoraj cały Nowogard zajadał się pączkami. 
W końcu obchodziliśmy tłusty czwartek.  Re-
dakcja DN udała się do jednej z miejskich cu-
kierni, by zobaczyć jak wygląda sprzedaż tych 
pyszności. Dziś piekarnia upiekła około 2000 
pączków. Do obecnej chwili sprzedaliśmy już pod 
1500 sztuk. W ofercie mamy kilka rodzajów pącz-
ków, z nadzieniem wieloowocowym, czekolado-
wym, budyniem, ale największym powodzeniem 
cieszą się te z nadzieniem różanym – powiedzia-
ła nam ekspedientka cukierni. 

Palce lizać!
P.S  

UWaGa  
WĘDKARZE 
Zarząd Koła Miejsko - Gminnego PZW Nowogard, 
zaprasza członków koła na zebranie sprawozdawcze 
Zarządu Koła  za 2011 rok. W dniu 19.02.2012 o 
godzinie 09.30. Zebranie odbędzie się w Szkole 
Podstawowej nr 3 w Nowogardzie przy ul. Boh. 
Warszawy. Jednocześnie informujemy, że po 
zakończeniu zebrania będą omawiane formalności 
związane z budową  kładek wędkarskich na jeziorze 
Kościuszki. 

Zarząd 
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Słowo Boże na Niedzielę:

PARAFIA PW. WNIEBOWZIĘCIA NMP: Msza św. w niedzielę: Nowogard: 7:00, 9:30, 11:00, 12:30, 18:00 (w lipcu 
i sierpniu o 19:00) Karsk: 9:00; Olchowo: 11:00; Wojcieszyn: 12:00; Dąbrowa: 10:00.  Msza św. w tygodniu (od pn 
do pt): 7:00, 18:00 (w lipcu i sierpniu o 19:00)    Msza św. w sobotę: 9:00, 18:00 (w lipcu i sierpniu o 19:00).    www.
wnmp.info
PARAFIA PW. ŚW. RAFAłA KAlINOWSKIEgO: Msza św. w niedziele: . 7.30 , 9.00; 11.00, 12.30 i 18.00 (w lipcu 
i sierpniu o 19:00) Kulice: 9:00; Jarchlino: 10:00; Sąpolnica: 10:00.   Msza św. w tygodniu: 7:00, 18:00 (w lipcu i 
sierpniu o 19:00).   www.rafalkalinowski.republika.pl
PARAFIA PW. MB FAtIMSKIEj: Msze św. w niedzielę: 9.00 i 12.00. Lestkowo: 10.30; Miętno: 13.00.  Msza św. w 
tygodniu z wyjątkiem poniedziałku:17.00, w sobotę o godzinie 12.00.    www.mbf-now.firmeo.biz 

Informacje Parafialne
   Vox    Ecclesiae...

Z Ewangelii wg św. Marka (Mk 2,1-12):
Gdy po pewnym czasie Jezus wrócił do Kafarnaum, posłyszeli, że jest w 

domu. Zebrało się tyle ludzi, że nawet przed drzwiami nie było miejsca, a 
On głosił im naukę. Wtem przyszli do Niego z paralitykiem, którego nio-
sło czterech. Nie mogąc z powodu tłumu przynieść go do Niego, odkryli 
dach nad miejscem, gdzie Jezus się znajdował, i przez otwór spuścili łoże, 

na którym leżał paralityk. Jezus, widząc ich wiarę, rzekł do paralityka: Synu, odpuszczają ci 
się twoje grzechy. A siedziało tam kilku uczonych w Piśmie, którzy myśleli w sercach swoich: 
Czemu On tak mówi? On bluźni. Któż może odpuszczać grzechy, prócz jednego Boga? Jezus 
poznał zaraz w swym duchu, że tak myślą, i rzekł do nich: Czemu nurtują te myśli w waszych 
sercach? Cóż jest łatwiej: powiedzieć do paralityka: Odpuszczają ci się twoje grzechy, czy też 
powiedzieć: Wstań, weź swoje łoże i chodź? Otóż, żebyście wiedzieli, iż Syn Człowieczy ma na 
ziemi władzę odpuszczania grzechów - rzekł do paralityka: Mówię ci: Wstań, weź swoje łoże 
i idź do domu! On wstał, wziął zaraz swoje łoże i wyszedł na oczach wszystkich. Zdumieli się 
wszyscy i wielbili Boga mówiąc: Jeszcze nigdy nie widzieliśmy czegoś podobnego.

Historia uzdrowienie paralityka zawiera w sobie wiele paradoksów. Sam cud był niezwykły 
i wprawił w osłupienie wszystkich zebranych. Myślę, że nawet oburzonych na Jezusa Chrystu-
sa uczonych w Piśmie zadziwił ten cud, choć nie chcieli się do tego przyznać. Pomimo nie-
zwykłości tego wydarzenia zawiera on pewne napięcie i niezrozumienie. A wszystko za sprawą 
uzdrowienia duchowego, czyli odpuszczenia grzechów, którego Jezus dokonał przed uzdro-
wieniem fizycznym.

Wyobraźmy sobie to wydarzenie. Jezus głosi naukę dla tłumów ludzi. Ich liczba była tak wiel-
ka, że wszyscy cisnęli się na siebie, bo każdy chciał Go słyszeć. I nagle pojawiają się ludzie, którzy 
na noszach przynoszą paralityka. Owych czterech ludzi miało nadzieję i wiarę, że Jezus uzdrowi 
ich chorego. Byli tak zdeterminowani, że wdrapali się z nim na dom i odkrywając dach spuścili 
paralityka wraz z łożem pod same stopy Chrystusa. I w tym momencie rozpoczyna się całe nie-
porozumienie. Jezus widząc ich wiarę i determinację odpuszcza grzechy paralitykowi. Wyobraź-
my sobie zdziwienie czterech mężczyzn, którzy oczekiwali uzdrowienia z paraliżu dla swojego to-
warzysza. Jeszcze bardziej dotknęło to uczonych w Piśmie, którzy w myślach oskarżyli Go o bluź-
nierstwo. Nawet tłum nie zareagował z takim entuzjazmem i zdziwieniem jak później kiedy na 
słowa Chrystusa paralityk wstał ze swojego łoża. Czy jest w tym coś dziwnego? Czyż i wielu z nas 
nie zareagowałoby podobnie?

Z punktu widzenia naszej wiary doskonale wiemy, że to co duchowe jest ważniejsze (przy-
najmniej powinno być) od tego co fizyczne, materialne, przyziemne. Nie oznacza, to że potrze-
by cielesne, np. pokarm, zdrowie, czy nawet dobrze pojęta dbałość o piękno naszego ciała, nie są 
bez znaczenia. Jednak powinny być podporządkowane naszemu duchowi, wartościom, które są 
wieczne. W praktyce naszego życia często jest zupełnie odwrotnie. Zdarzają się rodziny, które do-
kładają wszelkich starań, żeby dopomóc swojemu choremu. Szukają specjalistów, szpitali na wy-
sokim poziomie, nowych, skutecznych leków. I to jest bardzo ważne. Trzeba zrobić wszystko co w 
naszej mocy, aby choć ulżyć w cierpieniu naszym chorym. Tylko, że w tej całej trosce nie można 
zapomnieć o duchowych potrzebach chorego, które są ważniejsze. I nie mam na myśli samych sa-
kramentów. Ważna jest obecność, rozmowa i zwyczajne bycie przy chorym. Tego nie zastąpi na-
wet najlepsza aparatura i leki. Jezus odpuścił grzechy paralitykowi, bo widział, że tego bardziej 
potrzebuje niż zdrowego ciała. Właściwie uzdrowił On paralityka ze względu na tłum, który Go 
otaczał, żeby „wiedzieli, iż Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów”. Nawet 
zadał wszystkim podchwytliwe pytanie: „Cóż jest łatwiej: powiedzieć do paralityka: Odpuszcza-
ją ci się twoje grzechy, czy też powiedzieć: Wstań, weź swoje łoże i chodź?” Oczywiście powie-
dzieć „odpuszczają ci się twoje grzechy” jest dużo łatwiej, ale sprawić, żeby tak było, to już nikt, 
poza Bogiem, nie potrafi.

Ostatnio w internecie natknąłem się na artykuł o 23 letniej rosyjskiej studentki Aliny Milan. 
Jej historia jest bardzo wzruszająca. U tej studentki, kilka miesięcy temu lekarze zdiagnozowali 
ciężką chorobę wątroby. Jedynym ratunkiem, był przeszczep tego organu. W Rosji jednak nie wy-
konuje się transplantacji wątroby. Pod koniec zeszłego roku Alina wraz z matką udały się więc 
do Tel Awiwu, gdzie tego typu operacje są wykonywane. Nie udało się zebrać kwoty potrzebnej 
na zabieg, a refundacja nie była możliwa, gdyż dziewczyna nie była obywatelką Izraela. Jej bab-
cia pochodziła z Izraela, a ojciec był Żydem, więc dano jej możliwość uzyskania obywatelstwa, 
ale pod warunkiem przejścia na judaizm bądź zrzeczenia się chrześcijaństwa. Zgodnie z prawem 
obywatelem Izraela może być albo żyd, albo ateista.

Alina Milan stanęła więc przed dylematem: określić się jako ateistka lub żydówka i skorzystać 
z szansy na operację albo pozostać wierną Chrystusowi i zaakceptować śmiertelne konsekwencje 
takiego wyboru. Na pewno domyślacie się jakiego wyboru dokonała.

Przed śmiercią Alina napisała w internecie list do przyjaciół:
Nie wykazałam żadnego bohaterstwa. Nie dokonałam teraz żadnego wyboru, bo swojego wy-

boru dokonałam już dawno – jestem prawosławną chrześcijanką. Mam przed sobą dokument z 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Izraela. Jest tu taki passus: przyjmuję obywatelstwo/prawo/
religię danego kraju, wystarczy tylko podpisać. Powiedzcie sami, czy mam wybór? Najważniej-
sze nie to, co na papierze, ale to, co w duszy... a tam zaufanie Bogu silniejsze jest od wszelkich pa-
pierów, praw, krajów, strasznych diagnoz i czasów! I nawet w najcięższych chwilach nie opusz-
cza mnie poczucie, że Bóg trzyma mnie za rękę... Jedyny wybór, którego dokonałam już dawno i 
nie jest on związany z żadnym obywatelstwem, to wiara w Boga. I bez względu na wszystko, będę 
mu dziękować za to, co mnie spotka.

Nie każdy z nas jest lub będzie postawiony przed takim trudnym wyborem. Jednak i w naszym 
życiu musimy dokonywać wyborów między tym co przyziemne a tym co mamy od Boga. Są to 
mniejsze lub większe wybory, ale ze względu na wiarę i nasze przyznanie się do Boga bardzo waż-
ne. Obyśmy zawsze potrafili dokonywać właściwych wyborów.

Kolejne spotkanie seniorów w Bibliotece 

„Starość przychodzi  
coraz później”
Wszyscy się starzejemy. Ale co zrobić, aby mimo upływu wiosen, 
nie tracić dobrego samopoczucia, a przede wszystkim być aktyw-
nym i pełnym życia seniorem? Na te, ale i wiele innych pytań od-
powiadała psycholog Bożena Kawicka, podczas spotkania w Bi-
bliotece Miejskiej w Nowogardzie w ramach cyklu: „Spotkajmy 
się w bibliotece”, które odbyło się w miniony wtorek. 

Tym razem aktywni seniorzy wzię-
li udział w dyskusji pt. „Starość przy-
chodzi coraz później”. Na wstępie B. 
Kawicka powiedziała o tym, że według 
najnowszych badań żyjemy coraz dłu-
żej. Zmienia się tym samym podejście 
do wieku. Dawniej 40 -letnia kobie-
ta była postrzegana jako osoba wieko-
wa. Dziś zdarza się często, że kobiety 
w tym wieku wychodzą za mąż i rodzą 
pierwsze dziecko. 

Społeczeństwo jest jednak nastawio-
ne na promocję młodości. Widać to na 
każdym kroku. Oferty rozrywki, czy 
najnowsze kolekcje odzieży, kierowane 

są głównie do ludzi młodych i aktyw-
nych. Zdobycze medycyny i kosmeto-
logii co prawda pozwalają na zatrzy-
manie upływu czasu, ale tylko na krót-
ko. Co zatem zrobić, by przeżyć starość 
godnie i aktywnie? 

Ćwiczyć umysł. Czytać książki, zdro-
wo się odżywiać. Iść z duchem czasu – 
radziła nowogardzkim seniorom, B. 
Kawicka.

W spotkaniu udział wzięło ok. 30 osób. 
Kolejne z tego cyklu odbędzie się za dwa 
tygodnie. Tym razem tematem będą za-
gadnienia związane z kosmetologią. 

MS
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Punkt 
nadawania 
przesyłek
kurierskich

ul. Wyszyńskiego 7/3
budynek Straży Pożarnej

tEl. 795 648 748

Znaleziono klucze
W okolicach Szkoły Podstawowej nr 3 znaleziono klucze. Zgu-

bę można odebrać w redakcji Dziennika Nowogardzkiego. 

Adam Kosmalski, lat: 89, zmarł: 13.02.2012r, pogrzeb: 
16.02.2012r, pogrzeb odbył się na cmentarzu w  Nowogardzie

Czesław Słomski, lat: 82, zmarł: 15.02.2012r, pogrzeb: 
17.02.2012r, Pogrzeb odbędzie się na cmentarzu w Nowogardzie   

Roman Bolałek, lat:63, zmarł:14.02.2012r, pogrzeb: 
18.02.2012r, Pogrzeb odbędzie się na cmentarzu w Dobrej

informacje przekazał zarządca cmentarza s. Furmańczyk 

 W tych dniach odeszli do Wieczności 

Wszyscy boimy się zestarzeć...
Rozmawiamy z psychologiem Bożeną Kawicką 

Dlaczego Pani zdaniem 
warto rozmawiać o starości? 

Trzeba o tym mówić, dlate-
go, że starość wszystkich nas 
dosięgnie, a mimo to unika się 
rozmów na ten temat.  Nie jest 
to bowiem temat medialny, ani 
atrakcyjny. Wszyscy się boimy 
zestarzeć, zmierzyć ze śmier-
cią, utracić swoją atrakcyjność, 
nie tylko w kwestii wyglądu, 
ale chociażby potencjału za-
wodowego.  Starość nie jest ani 
popularna, ani w porządku. 

A te obawy Pani zdaniem są 
uzasadnione, czy wystarczy 
tylko sobie z nimi umieć po-
radzić? 

To jest pytanie o wartości 
każdego człowieka. Jeśli dla 
niego jest ważne, żeby być cią-
gle atrakcyjnym i młodym, na 
tzw. fali, to zmierzenie się z 
czymś, co ma nastąpić za kil-
kanaście lat, jest bardzo trud-
ne. To pokazuje, jak ludzie so-
bie radzą z sytuacjami kryzy-
sowymi w życiu, ale także ze 
stresem, który każdego dnia 
się pojawia. Więc, od tego jak 
sobie poradzimy z tą sytu-
acją, zależy co w ogóle myśli-
my o starości,  czyli o tym, czy 
mamy szacunek dla naszych 
dziadków, rodziców i jak po-
strzegamy proces starzenia się. 

A jak to wygląda w naszym 
społeczeństwie? Młodzi lu-
dzie dobrze, czy źle, traktują 
Pani zdaniem osoby starsze? 

Generalnie myślę, że mamy 
z tym ogromny kłopot. Inaczej 
to wygląda u nas, a inaczej w 
krajach wysokorozwiniętych, 
gdzie dba się o ludzi, którzy się 
starzeją, odchodzą. Nie chodzi 
tutaj tylko o zaplecze socjal-
ne, ale np. o to, że mają godne 
emerytury. U nas starość ko-
jarzy się z lękiem, bo wiado-
mo jaka jest sytuacja material-
na tych ludzi. Poza  tym ma to 
związek z więziami rodzinny-
mi i odpowiedzialnością kultu-
rową - kiedy jest świadomość, 
o tym, że należy ludzi star-
szych pozostawiać pod opieką 
młodszego pokolenia.  Na za-
chodzie to znów wygląda tro-
chę inaczej. To w jaki sposób 
traktuje się osoby starsze, zale-
ży od wielu czynników. A więc 
od tego, czy wypływa z sza-
cunku, czy też z chęci pozbycia 
się tej osoby. Według badań dr 
Bugajskiej, woj. zachodniopo-
morskie wypada wśród innych 
najsłabiej, jeśli chodzi o samo-
bójstwa osób starszych. Jest ich 
bardzo dużo, chociaż w oficjal-
nych statystykach tego się nie 
ujmuje. A są to osoby, które 
schorowane i bez opieki pozo-
stają na starość same. 

Podczas spotkania w bi-
bliotece radziła Pani senio-
rom, żeby szli z duchem epo-
ki. Czy to jest rzeczywiście 
dobra recepta na radzenie so-
bie ze starością? 

Oczywiście, że tak. Jeśli 
człowiek jest aktywny, a także 
na bieżąco obserwuje, co dzie-
je się w otaczającym go świecie 
i uczestniczy w nim np. umie 
skorzystać z telefonu, czyta 
książki, ćwiczy umysł, to ma 
szansę na zatrzymanie młodo-
ści na dłużej.  Chociażby dla-
tego, że medycyna wydłuży-
ła nasze życie. Mimo, że męż-
czyźni żyją krócej niż kobiety, 
to i tak dożywają dzisiaj 80 czy 
90lat. 

Czy Pani zdaniem tego 
typu spotkania, jak to w bi-
bliotece, jest również do-
brym pomysłem na radzenie 
sobie z przeżywaniem staro-
ści? 

Jeśli co dwa tygodnie jest 
pełna sala ludzi, to jest to naj-
lepszy dowód na to, że pomysł 
jest bardzo dobry. Ważne jest, 
że ludzie ci  mają gdzie wyjść, 
wypić herbatę, czegoś nowego 
się dowiedzieć, po prostu po-
rozmawiać. Seniorzy, to grupa 
zainteresowana aktywnością.  
Trzeba tylko zadbać o tych lu-
dzi w naszym mieście. Wte-
dy oni też poczują się potrzeb-
ni i bardziej atrakcyjni. War-
to podkreślić, że takie spotka-
nia podnoszą też samą war-
tość miejsca, w którym się od-
bywają. Poza tym są dowodem 
na to, że ktoś o tych ludziach 
myśli i potrafi się pochylić nad 
ich codziennością.

Rozmawiał Marcin Simiński 

Bożena Kawicka:  Psycho-
log, wykładowca uniwersy-
tecki, a także były nauczyciel 
języka polskiego, a także dy-
rektor Specjalistycznej Po-
radni Terapeutycznej w No-
wogardzie przy ul. 3 Maja 
– jedynej takiej jednostki w 
województwie zachodniopo-
morskim i jednej z trzech w 
Polsce. 

Chętniej wypożyczamy, niż kupujemy 

Czy lubimy książki?
Czytanie jest interesującym i pożytecznym sposobem na 
spędzenie wolnego czasu. Książki pobudzają wyobraźnię, 
poszerzają horyzonty, urozmaicają słownictwo - tyle teo-
rii.   Czy jednak mieszkańcy Nowogardu korzystają z do-
brodziejstw literatury? Odpowiedzi na to pytanie, szukali-
śmy w nowogardzkich księgarniach i Bibliotece Miejskiej. 

Na podstawie rozmowy z Hen-
ryką Cebulską z księgarni „Atlas”, 
można dojść do niepokojących 
wniosków. - Mieszkańcy Nowo-
gardu nie czytają książek. Głów-
nie utrzymujemy się ze sprzeda-
ży książek dla dzieci. Nie mniej od 
czasu do czasu sprzedajemy kilka-
naście egzemplarzy jakiegoś  gło-
śnego tytułu reklamowanego w 
telewizji. Największy nasz zysk 
związany jest z sezonem podręcz-
nikowym, nieco większa sprze-
daż jest pod koniec roku szkolne-
go, kiedy rodzice i nauczyciele ku-
pują nagrody dla uczniów. Pomi-
mo szerokiego asortymentu i do-
stępu do bestsellerów, księgarnia 
ma problemy z przyciągnięciem 
większej liczby klientów. -Posia-
damy ten sam towar co duże salo-
ny prasowe. Aby zwiększyć sprze-
daż, obniżyliśmy ceny wielu tytu-
łów.  Mimo to, wciąż mało osób 
kupuje nasze książki. Wygląda na 
to, że książki są kupowane wy-
łącznie wtedy, gdy są niezbęd-
ne dzieciom do nauki, lub, kiedy 
trzeba podarować komuś prezent. 
Nawet popularne wśród czytelni-
ków pozycje sławnych  pisarzy, 
zalegają na półkach. 

Czy Nowogardzianie są bar-
dziej skłonni do czytania, jeśli nie 
muszą płacić za książki? Okazuje 

się, że tak. -Nie jest prawdą, że w 
Nowogardzie nie czyta się książek. 
Zarówno dorośli jak i młodzież 
wypożyczają dużo tytułów, nie są 
to wyłącznie lektury szkolne. Bar-
dzo popularne wśród miejscowych 
czytelników są romanse, biografie, 
wspomnienia. Swoją drugą mło-
dość przeżywają kryminały, często 
sięga się po literaturę historyczną, 
szczególnie tą dotyczącą drugiej 
wojny światowej. Młodzi ludzie 
sięgają zarówno po lekkie powieści 
fantastyczne, jak i poważne pozy-
cje z dziedziny psychologii – mówi 
Dyrektor Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej Zofia Pilarz. 

Głównym problemem czytel-
nictwa w Nowogardzie są ceny 
książek. Niewiele osób może so-
bie pozwolić na regularne kupo-
wanie interesujących ich tytułów. 
Od czasu do czasu można nabyć 
atrakcyjne pozycje w niższych ce-
nach, mimo to, czytelnicy wolą 
wypożyczyć książki niż je kupo-
wać.  Z możliwości tej skorzystało 
w zeszłym roku około cztery ty-
siące osób, połowa z nich to mło-
dzież. Dowodzi to, że lubimy czy-
tać książki, choć nie na tyle, aby 
za nie płacić. A szkoda, ponieważ 
niektóre tytuły warto pozostawić 
na półce w domowej biblioteczce. 

Piotr Serleja       
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Wszystko co piękne  
i wymarzone niech będzie  
w twym życiu spełnione

Dla Stanisława 
Młynarskiego 

z okazji 
50 rocznicy 

urodzin
najserdeczniejsze życzenia 
zdrowia, szczęścia i radości 

składa 
mama, rodzeństwo z rodzinami

Z okazji 
50 urodzin 

Stanisławowi
Młynarskiemu

wszystkiego co 
najlepsze, szczęścia, 

wszelkiej pomyślności
 i radości na każdy 

dzień życia 
życzą 

Przyjaciele

Walentynki  w  przedszkolu nr 1
Od  wielu  już   lat  nasze  

Przedszkole nr 1  współpracu-
je  z  nauczycielkami  ze  Szkoły 
Podstawowej nr 3,  współpraca  
polega  na  częstych  kontak-
tach  z  uczniami  pierwszych  
klas  w  celu  przybliżenia  dzie-
ciom  warunków,  w  jakich  
będą  pracowały  po  ukoń-
czeniu  przedszkola.  Oprócz  
tego,  że  dzieci   z  przedszko-
la  poznają  szkołę,  jej  warun-
ki  i  możliwości,  często  wspól-
nie  z  dziećmi  ze  szkoły  biorą  
udział  w   imprezach  okolicz-
nościowych,  takich  jak  zor-
ganizowana w  Przedszkolu  nr 
1   w  dniu  14  lutego  impreza  
walentynkowa.  Wychowaw-
czyni  Renata  Stasiak  wspól-

nie  z koleżankami  i   dziećmi,  
przygotowała  na  ten  dzień  
wiele  niespodzianek.  Cała  
sala udekorowana była  w  ko-
lorze  czerwonym,  również  
dzieci  były  ubrane  w  czer-
wień,  oczekując  na  gości  ze  
szkoły.  Po  przybyciu  oczeki-
wanych  gości,  wychowawczy-
ni  i  klasy ze  Szkoły  nr 3 - pani  
Iwony  Kusek,  nastąpiły  ser-
deczne  powitania i  wspólna  
zabawa.  Podczas  tego  spotka-
nia  dzieci  wykonywały  wie-
le  zadań  takich  jak  rysowa-
nie, rozwiązywanie  zagadek.  
Były  wspólne  tańce  z  rekwi-
zytami  i  zabawa  przy  mu-
zyce.  Był  również   poczęstu-
nek  przy  którym  dzieci  dzie-

liły  się  wrażeniami  ze  spo-
tkania.   Na  pamiątkę  impre-
zy  walentynkowej    wszyscy  
uczestnicy  zostali  obdarowani  
upominkami.  Zrobione  były  
również  pamiątkowe  zdjęcia. 
Cała  uroczystość    przebiegała  
w  serdecznej  atmosferze.  Bar-
dzo  dziękuję  pani  Iwonie  Ku-
sek  za  wkład  włożony  w  spo-
tkanie   między  naszymi  wy-
chowankami.  Dziękuję  rów-
nież  koleżankom  za  pomoc  
w  przygotowaniu  całej  impre-
zy. Uważam,  że  ten  dzień  za-
pisze  się  w  pamięci  wszyst-
kich  nas  i  patrząc  na  zdjęcia  
będziemy  go mile  wspominać.

    Renata  Stasiak

W 2011 pisaliśmy
Październik 2011r
Olimpia jest już druga. Pił-

karze Olimpii Nowogard od-
nieśli w minioną sobotę bar-
dzo cenne zwycięstwo. To już 
trzecia z rzędu wygrana, która 
daje naszym zawodnikom wy-
sokie miejsce w tabeli.  (…)

„Ten kościół od dziś będzie 
Sanktuarium”, Ks. Arcybi-
skup Andrzej Dzięga - Metro-
polita Szczecińsko-Kamień-
ski.   W niedzielę 2 paździer-
nika o godzinie 9 rozpoczęła 
się Msza św., którą celebrował 
ks. arcybiskup Andrzej Dzię-
ga - Metropolita Szczecińsko-
Kamieński  w intencji Polaków 
pomordowanych bestialsko na 
Wołyniu i Kresach II Rzeczy-
pospolitej przez nacjonalistów 
Ukraińskich z OUN-UPA w 
latach 1939 -1947. (…)

Mosiniaka protestu ciąg 
dalszy. Władza gra na zwło-
kę. Do dnia dzisiejszego Urząd 

Miejski w Nowogardzie nie 
dogadał się z właścicielem 
fragmentu nieruchomości, na 
temat jej wykupu lub zamia-
ny na inną.  Sprawę skutecz-
nie przyblokował na ostatniej 
sesji Rady Miejskiej, również 
Przewodniczący Antoni Bieli-
da.  (…)

W niedzielę – głosujemy! 
Już w niedzielę dzień prawdy 
dla polityków - obywatele od-
dadzą swoje głosy w wyborach 
do Sejmu i Senatu.  (…)

Wpadł nowogardzki  pro-
ducent  narkotyków. W mi-
nioną środę funkcjonariusze 
Straży Granicznej (…) w jed-
nym z nowogardzkich miesz-
kań ujawnili niemalże 100 
krzewów konopi indyjskich i 
5 kg suszu roślinnego o łącznej 
wartości 400.000 zł. Właściciel 
narkotykowej uprawy został 
zatrzymany. (…)

Mała rozrywka za duże pie-
niądze. Lodowisko jednak 
będzie. (…). Obiekt, który ma 
kosztować 600 tysięcy złotych,  
ma powstać na terenie obec-
nie już funkcjonującego boiska 
Orlik 2012 przy Zespole Szkół 
Ogólnokształcących w Nowo-
gardzie. (…) 

Nowogard wybrał swojego 
posła. Andrzej Piątak z Ru-
chu Palikota w Sejmie! (…)  
Oczywiście jestem szczęśliwy. 
Dostaje mnóstwo gratulacji i 
sms-ów, nawet od osób, któ-
rych nie znam.  (…)

Odnawiają mury.  Wreszcie 
ruszyły prace związane z reno-
wacją murów obronnych nad 
nowogardzkim jeziorem.  Na 
razie trwa odbudowa znisz-
czonego przez wiatr fragmen-
tu zabytku. (…)

Fajerwerki na  Poniatow-
skiego. Akcja ABW w Nowo-
gardzie.  W dniu 12 paździer-

nika funkcjonariusze Agencji 
Bezpieczeństwa Wewnętrzne-
go, wspólnie z Policją i Stra-
żą Graniczną zapukali do jed-
nego z domów przy ul.  Po-
niatowskiego w Nowogardzie. 
Okazało się, że w mieszkaniu 
produkowane są materiały wy-
buchowe. (…)

 Zatrzymani za narkoty-
ki. Policjanci z Nowogardu za-
trzymali 20 i 21- latka za po-
siadanie i udzielanie innym 
narkotyków –(…).  Znalezio-
no przy nich marihuanę, amfe-
taminę i haszysz. Grozi im te-
raz do 3 lat pozbawienia wol-
ności. (…)

„Dom zły” z ulicy Magazy-
nowej. Dom przy ul. Magazy-
nowej w Nowogardzie. Z ze-
wnątrz zupełnie normalny, 
jednak po wejściu do środka 
widok jest ohydny.  (…)

Druga lokata Pomorzani-
na. (…).  Nasz zespół pokonał 
na wyjeździe Iskrę Golczewo 
1:0, dzięki czemu awansował 
na pozycję wicelidera.  (…)

„Ucieczka” więźniów z 
miejsca pracy. Dla kogo pra-
cują osadzeni?  Okazuje się, że 
więźniowie, którzy na zlecenie 
Urzędu Miejskiego w Nowo-
gardzie mają zajmować się po-
rządkowaniem miasta, są jed-
nak zmuszani do oczyszczania 
ulic z  plakatów wyborczych 
Jacka Piechoty (SLD), który 
ubiegał się o mandat senatora 
w naszym okręgu wyborczym. 
(…)

Burmistrz bogatszy o 2 ty-
siące miesięcznie?  Czapla bę-
dzie miał prawie tyle - jak mi-
nister! Burmistrz powinien za-
rabiać więcej – tak po 10 mie-
siącach  kadencji uznał Antoni 
Bielida.  (…)

Kto wylał tę gnojownicę?  
Woda w Glicku zatruta bak-
terią.  W ostatnich dniach 
mieszkańcy Glicka i miejsco-
wości korzystających z tego sa-
mego ujęcia wody zostali po-
zbawieni możliwości korzysta-
nia z wody, z powodu zanie-
czyszczenia bakteryjnego. (…)

Droga tylko dla samocho-

dów. Karsk odcięty od mia-
sta.  Nie dla wszystkich ob-
wodnica będzie oznaczać uła-
twienia. Mieszkańcy Karska są 
w szoku po tym, jak  po otwar-
ciu wiaduktu biegnącego nad 
trasą szybkiego ruchu okaza-
ło się, że na drodze nie ma ani 
pasa dla rowerów, ani dla pie-
szych.  (…)

Ludzie mają setki marzeń, 
chorzy tylko  jedno!  Dzień 
23.10.2011r jest datą, gdzie za-
inaugurowany zostanie „Dzień 
Dawcy Szpiku”. (…)

„NIEZWYKŁY CZŁOWIEK 
NIEZWYKŁY PONTYFI-
KAT”. UCZNIOWIE SP NR 
1 UCZCILI 33 ROCZNICĘ 
WYBORU PAPIEŻA POLA-
KA-JANA PAWŁA II   (…)

Oddali cząstkę siebie cho-
rym.  144 mieszkańców gminy 
Nowogard zarejestrowało się, 
jako ewentualni dawcy szpi-
ku, podczas zorganizowanego 
23 października Dnia Dawcy 
Szpiku w Nowogardzie. (…)

Najstarsza nowogardzian-
ka skończyła 100 lat! (…).  
Recepta jest prosta. Zawierzyć 
całe życie Bogu. Pokory, cier-
pliwości i Opieki – Tej Odgór-
nej. Najważniejszej zresztą. By 
przyjąć wszystko to, co zsyła 
los. (…)

„Jutro bez obaw” dla Ro-
berta Czapli. Koalicja za pod-
wyżką dla burmistrza. Nie-
spodzianki nie było. Koali-
cja rządząca (SLD-PSL) zgod-
nie zagłosowała za podwyżką 
dla burmistrza Czapli, mimo 
ostrego sprzeciwu radnych 
opozycji. (…)

Kładka na pola, ale za to z 
chodnikiem! Absurd goni ab-
surd. Tak można podsumować 
odkrywane co rusz elementy 
obwodnicy. (…)

Trójka i NDK  z wizytą w 
Serbii.  (…) Wymiana mło-
dzieży z naszego miasta odby-
ła się dzięki podpisaniu umo-
wy pomiędzy gminami No-
wogard, a Gornij Milanowac 
i szkołami: SP nr 3 i Szkołą w 
Pranianach.  (…)

Mr.
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W Sacharnym Zawodzie
I w ten sposób rodzina Ro-

dziewiczów trafiła do Sachar-
nego Zawodu. – To było mia-
steczko, przez które płynęła gór-
ska rzeka. Za rzeką znajdował 
się rynek. Zostaliśmy zakwate-
rowani w jednej z lepianek. Pa-
miętam, że między tymi lepian-
kami zorganizowany był system 
irygacyjny w postaci płytkich ro-
wów (aryk - w języku kazach-
skim oznacza rów nawadniają-
cy). Najpierw byliśmy dokwate-
rowani do rodzin kazachskich. 
Mieszkaliśmy u pewnej Kazasz-
ki, którą nazywałam apa – tzn. 
mama. Ona miewała ogrom-
ne napady migreny; było to spo-
wodowane tym, że Kazachowie 
byli nałogowymi herbaciarza-
mi. Specjalnie dla nich był pro-
dukowany tzw. kirpiczny czaj; 
czyli sprasowana na kształt ce-
gły herbata. Parzono z niej esen-
cję, przypominającą smołę. Brak 
tego napoju wyzwalał ogrom-
ny napad migreny. Tak więc kie-
dy „apa” nie mogła się napić w 
odpowiednim czasie kirpicz-
nego czaju, dostawała tak sil-
nych bólów głowy, że krzycza-
ła w niebogłosy na całą okolicę. 
Jej mąż i najstarszy syn, byli na 
froncie. Pewnego dnia ubzdura-
ła sobie, że byłabym bardzo do-
brą żoną dla jej młodszego syna 
- Tjuleusza. Miała jedną krowę 
i chciała ją za mnie dać rodzi-
com. Prawdopodobnie z powodu 
jej ciągłych nalegań na wydanie 
córki za mąż, rodzice przenie-
śli się do innej kazachskiej ro-
dziny - Torajgirowych. To byli 
bardzo dobrzy ludzie. Mieli trzy 
córki starszą Kulię, średnią Da-
mysz i najmłodszą Żanet. Dzię-
ki nim przeżyliśmy. Np. kiedy 
Torajgirowa wydoiła krowę, da-
wała mnie i Heniowi po saszetce 
mleka do wypicia. Mleko było w 
tamtym czasie zbawienne. 

Nie ciąża a wodobrzusze
W pewnym momencie ojciec, 

Nikodem Rodziewicz, został 
wzięty do trud armii. - Zosta-
liśmy bez głowy rodziny. Mama 
podupadła na zdrowiu. Koleżan-
ki Rosjanki mówiły do niej – Niu-
ra, dawot szto eta? Ty budziesz 

mieć rabionka. A muża twojego 
niet. Mama miała bardzo duży 
brzuch i była obrzmiała, wszyscy 
myśleli, że zaszła w ciążę. Dopie-
ro po latach, już jako lekarz, zda-
łam sobie sprawę, że cierpiała na 
wodobrzusze głodowe. 

Po niespełna roku mój ojciec 
na szczęście został zdyskwalifiko-
wany w trud armii przez lekarza 
i mógł powrócić do Sacharnego 
Zawodu. Pewnego dnia mama 
zobaczyła, że ktoś sunie na ho-
ryzoncie. W wychudłym, schoro-
wanym i odzianym w łachmany 
człowieku rozpoznała ojca. Oj-
ciec co prawda opuścił trud ar-
mię, ale wrócił za to z armią wesz 
- na ciele, włosach i ubraniach. 
Zresztą, jeśli chodzi o wszy, to na 
Syberii wśród zesłanych i nie tyl-
ko, mój ojciec nie był wyjątkiem; 
wszyscy mieli ich mniejszą lub 
większą ilość. Mama go rozebra-
ła i spaliła łachmany. Po czym 
umyła ojca, który jeszcze przez 
jakiś czas musiał dochodzić do 
siebie po trudach służby w bata-
lionach pracy i życiu w skrajnym 
niedostatku rodem z sowieckiego 
łagru.

Hajka
Zesłańcy mogli często ubole-

wać nie tylko nad własnym po-
łożeniem, ale i nad  losami lu-
dzi miejscowych, którzy z róż-

nych powodów spotykali się z 
odrzuceniem i niezrozumie-
niem. Przykładem była Hajka, 
młoda Żydówka, odrzucona 
przez swoją wspólnotę. Jej wi-
dok szczególnie zapadł w pa-
mięci pani Heleny. - Żydzi wy-
kluczyli Hajkę ze swej społecz-

ności. Jej ubranie było zawsze 
postrzępione, a na nim znajdo-
wały się obfite korale wesz. Od-
rzuconą przez swoich starali-
śmy się ją przygarniać, aby nie 

czuła się opuszczona i samotna. 
Niestety nie wiem jak dalej po-
toczyło się jej życie.

Synkowie pani Wiśniew-
skiej

Syberia postawiła każdemu 
z deportowanych wysoką po-

przeczkę. Nie wszyscy byli w 
stanie ogarnąć trud sytuacji. 
Byli nią przygnieceni. – W le-
piance naprzeciw nas mieszka-
ła wdowa po oficerze polskim - 

pani Wiśniewska, która miała 
dwóch synków. Ci chłopcy za-
wsze siedzieli nad arykiem (czy-
li rowem) i kiwali się. Zapyta-
łam kiedyś mamy dlaczego oni 
się tak kiwają. A mama mówi-
ła - to z głodu. Wtedy pytałam 
się znowu - Dlaczego z głodu? 
Dlaczego ich mama nie da im 
jeść? - Bo nie jest zaradna. – od-
powiadała mama. Ciągle mam 
ich przed oczyma. Tych dwóch 
chłopców. 

Zbieraliśmy to, co jadalne
Głód często zmuszał do zbie-

rania płodów ziemi, w celu na-
tychmiastowego spożycia; nie 
czekało się aż z ziarenek zboża 
powstanie mąka, a z niej chleb. 
-Gdy zboże zaczynało się kło-
sić, biegliśmy i kradliśmy kłosy. 
Trzeba było uważać na obiesz-
czyków – czyli strażników jadą-
cych konno. 

W tym czasie chodziliśmy 
z mamą i bratem pleć buraki, 
żeby zdobyć jakieś jedzenie. Na 
miejscu była gotowana strawa 
dla brygady, którą można było 
się choć trochę posilić. 

Po mleko do Weli Maciur-
kowskiej (Pietruczyk)

W tym miejscu historia He-
leny Rodziewicz splata się z 
wojennymi losami Eweliny 
Pietruczyk (z domu Maciur-

Cykl: świadkowie historii – zapis wojennych losów pani doktor Heleny Rodziewicz, 
która 10 lutego 1940 roku wraz z rodziną została deportowana do Kazachstanu.

„Tam gdzie człowiek stawał się widmem…” cz. II
10 lutego 1940 roku był ostatnim dniem spędzonym w Polsce przez wiele polskich rodzin zamieszkujących wschodnie rubieże II Rze-
czypospolitej. Należała do nich również rodzina Rodziewiczów, z której wywodzi się Helena Rodziewicz (rocznik 1932), lekarz, specja-
lista chirurg, która swoje życie po powrocie z tułaczki,  związała m.in. z Nowogardem i Kamieniem Pomorskim. Dziś opowiada nam, 
co wydarzyło się ponad 70 lat temu.

Członkowie rodziny Torajgirowych (18 lutego 1943 r.). Pomagali przeżyć rodzinie  Rodziewiczów w Kazachstanie

Nikodem Rodziewicz z synem Henrykiem, 24 listopada 1942 r.
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kowskiej - jej wspomnienia 
prezentowaliśmy już w DN), 
która pracowała wtedy w od-
dalonym o kilka dni drogi od 
Sacharnego Zawodu kołcho-
zie. - Był taki okres, że nie mie-
liśmy co jeść. Więc moja mama 
powiedziała, żebyśmy poszły 
z córką sąsiadów, Felicją Ko-
iro, do Maciurkowskich do koł-
chozu i przynieśli trochę mleka. 
Wzięłyśmy jakieś pojemniki i 
poszłyśmy w góry. Maciurkowcy 
pracowali tam wtedy w kołcho-
zie. Szłyśmy dwa dni, po dro-
dze musiałyśmy przenocować 
u państwa Bartosik. Pani Bar-
tosik była wdową po oficerze, 
który zginął w Katyniu. Została 
wywieziona na Syberię z sied-
miorgiem dzieci. Wraz z Felicją 
musiałyśmy u niej przenoco-
wać. Pamiętam tę noc; lepianka 
była bardzo mała, jednoizbo-
wa. Wszyscy musieli się pomie-
ścić na podłodze - pani Bartosi-
kowa, jej siedmioro dzieci i na-
sza dwójka. Jak się chciało ob-
rócić to trzeba było wszystkich 
obudzić. Na drugi dzień dotar-
łyśmy do Maciurkowskich. Tam 
otrzymałyśmy mleko, w drodze 
znów nocowałyśmy w lepiance 
u Bartosików. Po powrocie zo-
stało nam po pół garnka mle-
ka, a właściwie skisłej berbelu-
chy, którą dałyśmy swoim naj-
bliższym.

Kopernik
Pośród goryczy syberyjskiej 

codzienności zdarzały się też 
chwile, które dodawały otu-
chy, wyzwalały pokłady stłam-
szonego poczucia narodowej 
dumy. – W Sacharnym Zawo-
dzie zostałam posłana do ro-
syjskiej szkoły. Robiliśmy zeszy-
ty ze starych gazet. Pamiętam 
lekcję geografii. Przerabialiśmy 
wtedy coś o Koperniku. W trak-
cie zajęć podchodzi do mnie na-
uczycielka i mówi. – Lena, ty 
znajesz Kopernika, eto Polak? 
W momencie gdy nauczycielka 
to powiedziała, poczułam się 
jakby mnie kto postawił na ty-
siąc koni. Ja do dziś pamiętam 
tę radość, że ktoś coś dobrego 
powiedział o Polakach. 

Cynga
Deportowani byli trawie-

ni nie tylko przez głód i fatal-
ne warunki życiowe. Do tego 
wszystkiego dochodziły rów-
nież liczne i rozmaite choro-
by, które nie oszczędziły także 
Heleny Rodziewicz. - W pew-
nym momencie zapadłam na 
cyngę. Jest to choroba wywoła-
na głodem i awitaminozą. Do 
tego doszła malaria. Przeszłam 
wszystkie jej postacie. Mala-
ria atakuje co drugi, co trze-

ci dzień. Istnieje również tzw. 
tropikalna postać malarii, któ-
ra trzęsie całym ciałem każ-
dego dnia. Z powodu toczącej 
mój organizm malarii i cyngi, 
praktycznie straciłam kontakt 
z otoczeniem. Gdy tylko słoń-
ce pojawiało się na niebie, sta-
rałam się wygrzewać w najbar-
dziej nasłonecznionym miejscu, 
ale mimo to było mi zimno. Po-
wyższe choroby sprawiły, że sta-
łam się „dochodziaszczą” – czy-
li umierającą. 

Żegnaj Walunia
Ludzie umierali praktycz-

nie bez przerwy. Nie poma-
gała nawet wspaniała wiado-
mość, która jak upragniony list 
od bliskiej osoby w końcu ro-
zeszła się pośród deportowa-
nych – wiadomość o powrocie 
do domu, do Polski! – Pamię-
tam, że w pobliżu naszej lepian-
ki mieszkały jeszcze dwie rodzi-
ny. Były to małżeństwa dwóch 
braci i dwóch sióstr. Nazywali 
się Litwinowicz. Izydor, starszy 
brat, miał dwoje dzieci, a młod-
szy Józef, miał jednego syna. W 
latach 80, starszy syn Izydora - 
Czesław, przyjechał do mnie do 
Kamienia Pomorskiego i opo-
wiedział mi co się wtedy dzia-
ło. - Wszyscy  siedzieli i czeka-
li na pociąg. Codziennie obie-
cano, że wagony będą następ-
nego dnia. Głód był niesamo-
wity, obrzęki, malaria – ludzie 
nie wytrzymywali, odchodzi-
li. Żona Józefa miała na imię 
Walunia. Bardzo słabo znosi-
ła głód, była cała obrzmiała. 
W dniu kiedy podstawiono wa-
gony i wszyscy mieli już odjeż-
dżać, Walunia umarła. No i co 
tu teraz zrobić? – powstał dyle-
mat, co zrobić z ciałem Waluni? 
Pozostawić czy pośpiesznie po-
grzebać? Najbliżsi postanowi-
li pogrzebać Walunię. Wykopa-
li jamę na cmentarzu kazach-
skim i wrzucili do niej ciało. Za 
trumnę posłużyło prześciera-
dło. My również uczestniczyli-
śmy w tym „pogrzebie”. Prosto z 
cmentarza poszliśmy do wago-
nów. Mnie zawleczono, bo z po-
wodu chorób byłam praktycz-
nie nieprzytomna. Ocknęłam 
się dopiero w drodze. Pierwszą 
rzeczą, jaką zobaczyłam były 
duże, czarne oczy Ani Nastaw-
nej (Słomskiej - jej losy także 
opisywaliśmy), przypominające 
dwie filiżanki.

W ojczyźnie
Po 6 latach katorgi, rodzi-

na Rodziewiczów powróciła 
do ojczyzny – ojczyzny okra-
dzionej z wolności i kresów 
wschodnich. - Wjeżdżaliśmy 
do Polski przez Przemyśl. Gdy 

tylko się dowiedziałam, że je-
steśmy w Przemyślu, wysko-
czyłam z wagonu odziana w 
worek po kartoflach i pobie-
głam przed siebie zobaczyć tę 
moją Polskę. Postanowiliśmy 
jednak jechać do końca. W 
wielkim tygodniu trafiliśmy do 
Poznania. Poznaniacy przyję-
li nas bardzo ciepło. Przyszli z 
ciastem, z różnymi wypiekami, 
o których istnieniu już zapo-
mnieliśmy. Ruszyliśmy dalej. 
Przywieziono nas do Stargar-
du Szczecińskiego. Tam po raz 
pierwszy po latach usłyszałam 
dzwony kościelne. Na pero-
nie podszedł do mnie jakiś so-
wiecki żołnierzyk, o czymś roz-
mawialiśmy. Następnie trafili-
śmy do Nowogardu. Do wzię-
cia było wiele domów, któ-
re stały puste. Znajdowało się 
w nich sporo rzeczy, a ja by-
łam w tym nieszczęsnym wor-
ku. Nie miałam w co się ubrać. 
Kiedy wzięłam jakąś sukien-
kę mama mnie zlała i kaza-
ła odłożyć. Powiedziała – Pa-
miętaj po nas tak brali, ty nie 
musisz. Nie możesz tego brać! 
Musiałam odnieść tę sukien-
kę. Nasza znajoma, pani Ja-
dwiga Dzikowska, widząc cha-
rakter i postawę moich rodzi-
ców zaczęła przynosić jakieś 
rzeczy. Wiele pomocy czerpali-
śmy w tamtym czasie z UNR-
RY *. Mama nie chciała jed-
nak żadnego gospodarstwa, 
ani domu. Poszliśmy więc na 
tzw. gospodarkę szpitalną. W 
niemieckich czasach szpital był 
jednostką samowystarczalną. 
Znajdował się przy nim piękny 
ogród, koń, krowy, świnie. Za-
kwaterowaliśmy się w piwni-
cy i tam mieszkaliśmy. A mo-
gliśmy wybrać najpiękniejszą 
willę! Potem doszło do tego, 
że rodzice nie mieli mieszka-

nia, bo nic nie wzięli. Dopie-
ro gdy skończyłam medycy-
nę dostałam mieszkanie i ro-
dzice się do mnie wprowadzi-
li. Rozpoczęłam pracę w Do-
brej Nowogardzkiej, Nowogar-
dzie a następnie osiedliłam się 
w Szczecinie, gdzie przepraco-
wałam wiele lat w lecznictwie 
zamkniętym. Ostatecznie osia-
dłam w Kamieniu Pomorskim.

Dozgonny towarzysz syn-
drom

Zasuszony chleb do dziś za-
lega w chlebakach i małych 
spichlerzach wielu tych, któ-
rych przed laty dotknęło prze-
kleństwo deportacji; jest on 
niemym znakiem wciąż towa-
rzyszącego im braku poczucia 
pewności – nigdy nie wiado-
mo co może się stać, już raz 
nas to spotkało, kto wie, co 
przyniesie przyszłość – oto 
dożywotnia mantra, która co 
dzień odtwarza się w sybirac-
kiej podświadomości. - Za ko-
muny Syberia była tematem 
tabu. Za każdym razem gdy 
chciałam przypomnieć Sybe-
rię, mama mnie rugała. - A 
co?! Zapomniałaś, że ściany 
mają uszy? Wiele zagadnień 
związanych z przeżywaniem 
wojennej traumy interesowa-
ło mnie później już jako leka-
rza. Znalazłam gdzieś facho-
wą literaturę dotyczącą zespo-
łów pokoncentracyjnych. Ta-
kie badania prowadziła kate-
dra psychiatrii w Krakowie. I 
wtedy pomyślałam sobie, a jak 
to będzie z Sybirakami. Prze-
cież Syberia również i w nie 
mniejszym stopniu, pozostawi-
ła wiele skazy na ludzkich cha-
rakterach. Zapytał mnie kie-
dyś mąż Weli, Jan Pietruczyk 
– Hela, wytłumacz mi dlacze-
go mój teść trzymał na strychu 

trzy worki sucharów? I czemu 
miał w garści kartę repatria-
cyjną gdy umierał? Od razu 
nie bardzo mogłam mu tego 
wytłumaczyć. Jednak po na-
myśle powiedziałam, że pew-
nie chciał zasygnalizować, że 
to jest dla was bardzo ważne, a 
te suchary zabezpieczył dlate-
go, że bał się ponownej wywóz-
ki. W każdej rodzinie sybirac-
kiej można takie nawyki zaob-
serwować. U mnie cała górna 
szafa jest zapakowana ryżem. 
Wiem, że jest to dla mnie w tej 
chwili niepotrzebne, ale zawsze 
mam poczucie, że w domu 
musi być do jedzenia coś, co 
może być długo przechowywa-
ne, tj. cukier, ryż, mąka, kon-
serwy; wydaje mi się, że gdzieś 
tam zawsze muszą być. To jest 
właśnie syndrom posyberyjski 
(poobozowy). 

Historia wojennych losów 
pani doktor Heleny Rodzie-
wicz jest żywym zapisem cza-
sów wojny, których to czasów 
pamięć musi stać się elemen-
tem konstytuującym naszą na-
rodową świadomość. I winna 
to też być dla pokoleń współ-
czesnych lekcja, że o raz odzy-
skaną wolność trzeba stale za-
biegać i nigdy nie tracić sprzed 
oczu perspektywy, że kiedyś, 
tak jak pokoleniu, z którego 
pochodzi Helena Rodziewicz, 
przyjdzie, być może, także i 
nam o tę wolność znów wal-
czyć.

Piotr Słomski

* UNRRA (United Nations Relief 
and Rehabilitation Administration) 
czyli Administracja Narodów Zjedno-
czonych do Spraw Pomocy i Odbudo-
wy. Została utworzona w 1943 roku w 
Waszyngtonie z inicjatywy Wielkiej 
Brytanii, Chin, ZSRR i USA. Zadaniem 
organizacji było niesienie pomocy wy-
zwolonym krajom Azji oraz Europy po 
zakończeniu działań wojennych. 

Rodzina  Rodziewiczów - zdjęcie wykonane po wojnie
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Kacper syn Iwony 
i Łukasza Świercz 
ur. 15.02.2012 
z Dobrej

Ola córka Eweliny 
Kraszewskiej ur. 
9.02.2012 
z Nowogardu

Błażej syn Agnieszki
i Krzysztofa 
ur. 13.02.2012 
z Rogowa

 Autor rubryki: Janusz Roguski

Witamy  
wśród  
nas...

Serdeczne 
podziękowania
dla Marcina 

Świencickiego
za rzetelne 
załatwienie 

sprawy
wdzięczna 

Agnieszka Durska

PODZIĘKOWANIA

Wędkowali  
na lodzie....

Robert Macełka z PZW – Tęczak,  w dniu 12.02.2012 roku oka-
zał się najlepszym w zawodach w wędkarstwie podlodowym na je-
ziorze Nowogardzkim. 

Dzień dobry,
    Nazywam się Elżbieta Kozdraś, od 2004r. choruję 

na SM (stwardnienie rozsiane). Jest to choroba, która 
prowadzi do całkowitej niepełnosprawności. Polega na 
pojawianiu się rzutów choroby i nigdy nie wiadomo, 
kiedy i w jaki sposób się objawi. Podczas rzutów choro-
by nie widzę, nie słyszę, nie mogę chodzić – to wszyst-
ko zależy od tego, jaką część mózgu zaatakuje choro-
ba. Do tej pory po każdym takim rzucie udawało mi 
się wrócić do całkowitej sprawności. Pracuję i wycho-
wuję dwójkę dzieci, jednak rehabilitacja i leczenie są 
bardzo kosztowne. Co chwila pojawiają się na rynku 
nowe eksperymentalne leki, które mają pomóc chorym 
na SM. Te leki jednak nie są refundowane przez NFZ, 

dlatego próbuję uzyskać potrzebne środki, również poprzez Fundację Stwardnienia Rozsianego. 
Proszę o wpłacenie 1% podatku na niżej wymienioną fundację i zaznaczenie, że środki przezna-

czone są na program leczenia i rehabilitację - PLIR –Elżbieta Kozdraś.
Za co z góry bardzo dziękuję.
Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego pl. Konstytucji 3/72, 00-647 Warszawa
Nr konta 51 2130 0004 2001 0405 6198 0002, Opis: PLIR - Elżbieta Kozdraś,  KRS: 0000083356

Podaruj 1%podatku, Wspaniała kobieta, matka, żona, koleżanka  i znajoma! 
Bardzo proszę pomóż JEJ!

Franciszek Karolewski

Aktywne świętowanie  
„roczku” NUTW
W ubiegłą sobotę tj. 11 lutego br. Nowogardzki Uniwersytet Trzeciego Wieku 
świętował swoją pierwszą rocznicę. Z tej to okazji z pomocą nauczycieli Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych i przychylności dyrekcji tej placówki, zorganizowa-
no spotkanie pod hasłem „Aktywna Sobota” NUTW. 

Uroczystość rozpoczęła się o 
godz. 11 wystąpieniem przed-
stawiciela Urzędu Miejskiego  
Marcina Marchewki. Repre-
zentujący burmistrza urzędnik 
wręczył list gratulacyjny pre-
zesowi Uniwersytetu, którego 
treść skierowana była do jego 
członków, natomiast trzy Pa-
nie z Zarządu NUTW otrzy-
mały kwiaty z gratulacjami. 

Zgodnie z hasłem spotkania, 
studenci rozpoczęli aktywny 
wypoczynek od czterogodzin-
nego spaceru przez zaśnieżo-
ne pola i łąki. Po opuszcze-
niu leśnych ostępów, uczest-
nicy udali się na boisko Ze-
społu Szkół Ponadgimnazjal-
nych. Tam podzieleni na czte-
ry pięcioosobowe drużyny,  ry-
walizowały ze sobą w konku-

rencjach takich jak: hokej na 
śniegu, rzut piłką lekarską i... 
rzut beretem prezesa. Po za-
bawach na świeżym powie-
trzu, zorganizowano poczęstu-
nek dla uczestników i zapro-
szonych gości, jednak nie był 
to koniec wspólnych rywali-
zacji. Studenci mieli też oka-
zję wykazać się zdobytymi do-
tychczas umiejętnościami i by-

strością umysłu z wiedzy aka-
demickiej. Rezultaty zmagań 
zostały ocenione przez komi-
sję, która wyłoniła laureatów. 
Nagrodą dla najlepszej druży-
ny było zaproszenie na pyszny 
deser do pizzerii „Fantazja”, za 
drugie miejsce  drużyna w na-
grodę otrzymała zaproszenie 
na ćwiczenia do fitness klubu 
w „Neptunie”, za zajęcie trze-
ciego miejsca drużyna zastała 

zaproszona na zajęcie malowa-
nia na szkle i jedwabiu w No-
wogardzkim Domu Kultury 
- za pośrednictwem Dzienni-
ka Nowogardzkiego - Zarząd 
NUTW  serdecznie dzięku-
je ww. sponsorom. Zwieńcze-
niem uroczystości była recy-
tacja wiersza Wisławy Szym-
borskiej „Nic dwa razy” oraz 
wspólne śpiewy i tańce.  

Piotr Serleja 

To Jemu „Królowa  polskich 
wód - PŁOTKA” pozwoliła 
przeżyć te emocjonujące chwi-
le, niesamowite wrażenia pod-
noszące do granic wytrzyma-
łości poziom adrenaliny, roz-
grzewając atmosferę zawodów 
i zawodników, aż do powstania 
samozapłonu ogniska, które 
podkreśliło szczególny charak-
ter tak doniosłego wydarze-
nia, a co najważniejsze - peł-

ny relax. Nie mniejsze emocje 
przeżywali kolejno za: miejsce 
II-GWIZDAŁA Hubert,  III-
PALETA Kamil, IV-MARZEC 
Henryk, V-KOPCZYŃSKI Ro-
man. Wszystkim GRATULU-
JEMY! Do następnych zawo-
dów!

inf. i foto Paweł Pińkowski 
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SZKOŁA JAZDY „DRAGON”

Zapisy tel. 723 583 311

• kurs kat. B - 1199 zł
• kat. A - 1020 zł
• jedna godz. 40 zł
• 1 godz. gratis za każdą osobę 
   przyprowadzoną na kurs
• uczniowie i studenci 50 zł TANIEJ

Najlepsza

zdawalność

20.02.2012 r. 
godz. 16

Budowlane Centrum Handlowe

DOMEBARTEK -
Twój Partner Budowlany

Oferuje w cenach promocyjnych:

ul. Boh. Warszawy 71 www.bartekdomet.pl• tel. 91 579 02 62 •

- tynki i farby BOLIX

- najnowsze kolekcje płytek ceramicznych: polskie i hiszpańskie

- największy wybór paneli podłogowych w Nowogardzie - 24 kolekcje

- materiały ścienne POROTON, YTONG, SUPOREKS, SILKA

- wyprzedaż drzwi

Super cena na OKNA DACHOWE VELUX i OKPOL

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) – 5,05%

20.000 – 206,00
40.000 – 412,00

100.000 – 613,33

ŁYŻWY   ŁYŻWY   ŁYŻWY  ŁYŻWY
Największy wybór w mieście

Najtaniej w mieście  •  Super ceny

SKLEP SPORTOWY
ul. 5 Marca 10 (za Netto) • NOWOGARD

tel. 609 13 13 14

moc życzeń szczęścia, zdrowia oraz 
wszelkiej pomyślności na dalsze lata 

życzą synowie z rodzinami

Józefie Runiewicz

Z okazji 85 urodzin 
Kochanej mamie 
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KOMINKI SOŁOWIEJ
Nowogard, ul. Boh Warszawy 103A/1

Oferujemy:
- kominki i obudowę, piece, projektowanie, montaż
- wkłady z płaszczem wodnym w układzie zamkniętym z 

ogrzewaniem gazowym
- współpracujemy ze wszystkimi firmami
- sprzedaż kolektorów słonecznych. Oferujemy pomoc przy 

składaniu wniosków o dotacje z NFOŚiGW
- sprzedaż i montaż odkurzaczy centralnych
- wkłady kominowe. Kominy dwupłaszczowe, materiały montażowe
- przeglądy i remonty kominków
- sprzedaż ratalna
- nadzór i kierowanie robotami budowlanymi
Przy zakupie urządzeń z montażem, w budynkach mieszkalnych taniej VAT - 8%

Kontakt www.kominkisolowiej.pl
Tel. 91 39 25 000, kom. 507 967 205

Sklep otwarty pon. –pt. 9-17; sob. 9-13

PŁYTY OSB 
NAJTANIEJ

602 131 760
 

 
KANCELARIA 

DORADZTWA PRAWNEGO
tel. 501 341 824 

e-mail: kkolibski@op.pl 
Jeśli chcesz przeprowadzić  

rozwód, podwyższyć  
lub wystąpić  

o alimenty, nabyć spadek? 
Może dręczą Cię  

inne wątpliwości prawne? 
Nie czekaj, aż będzie za późno.
 Porady prawne już od 30 zł

 
Nowogard 

ul. Wojska Polskiego 4  
(nowy budynek – I piętro) 

Proszę o wcześniejszy kontakt 
telefoniczny

Wydzierżawię lokal 
o powierzchni 28 m2 

na działalność gospodarczą 
przy ul. Bohaterów  Warszawy w Nowogardzie.

Tel. 507 465 448.

Zgubiono dowód 
rejestracyjny 

w ok. przystanku autobusowego 
(za torami) o nr ZGL 18167 

znalazcę proszę 
o kontakt 518 096 868. 

Przewidziana nagroda

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Gardno” w Nowogardzie

ogłasza przetarg nieograniczony 
na wykonanie remontu budynków 

położonych w Nowogardzie
Remont dachu i docieplenie budynków 

z robotami towarzyszącymi

Budynki przy ul. Plac Wolności 1, ul. Czarnieckiego 1  
- wadium  23.000,- zł

Remont dachu i docieplenie budynków z robotami towarzy-
szącymi

Budynki przy ul. Luboszan 12, Luboszan 13   
- wadium  17.000,- zł

Remont dachu i docieplenie budynków z robotami towarzy-
szącymi

Budynki przy ul. Wyszyńskiego 4 i ul. Wyszyńskiego 5  
- wadium  19.000,- zł

Termin składania ofert upływa 2 marca 2012 r. o godz. 12.00.
Specyfikację warunków zamówienia dla każdego z przetar-

gów można otrzymać za odpłatnością 50 zł w administracji SM 
Gardno przy ul. Osiedlowej 6,  tel. 91 3910010.

Osoba wyznaczona do kontaktów z oferentami: Elżbieta Gie-
rach, tel. 91 3910014.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofe-
renta oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Zakończenie rozgrywek
W sobotę 18 lutego, w hali SP nr 4 w Nowogardzie, zostaną rozegrane ostatnie trzy spotkania w rozgrywkach ligi piłki siatkowej.

Zawodnicy Słajsina w defensywie

Na czele tabeli znamy pierwsze trzy drużyny, już 
po 12 kolejkach Oldboys Nowogard zapewnili sobie 
zwycięstwo w lidze, przegrywając tylko raz, całkowi-
cie zdominowali rozgrywki. Na drugiej pozycji pozo-
staną Sikorki, natomiast trzecią drużyną okazała się 
Czermnica. W sobotę tylko ostatnie drużyny mogą 
jeszcze poprawić swoją lokatę, mianowicie Słajsino, 
które odbiło się od dna po ostatniej wygranej nad Dą-
brową. Tym razem zawodnicy ze Słajsina, mogą prze-
skoczyć swojego kolejnego bezpośredniego rywala. 
Obecna przedostatnia drużyna Słajsina zagra z Nadle-
śnictwem, do którego traci jedynie dwa punkty, zatem 
siatkarze Nadleśnictwa muszą wygrać przynajmniej 
dwa sety, aby utrzymać się na 5 miejscu. Dąbrowa na 
pewno też nie będzie chciała zakończyć rozgrywek na 

ostatniej pozycji, choć ma o wiele trudniejsze zada-
nie, gdyż w sobotę zagra z Sikorkami. Na zakończe-
nie lider zagra przeciwko ZK Nowogard, a po ostat-
nim gwizdku nastąpi uhonorowanie zwycięzców, oraz 
wyróżniających się graczy. Wszystkich gorąco zapra-
szamy, poniżej prezentujemy plan sobotnich meczy:

18.02.2012 14 kolejka ligi piłki siatkowej: 
Nadleśnictwo Nowogard – Słajsino (15.00)
Dąbrowa – Sikorki   (16.15)
ZK Nowogard – Oldboys Nowogard (17.30)
Pauzuje: Czermnica

Natomiast zakończyła się już rywalizacja piłkarzy, 
występujących w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 

w Nowogardzie. W rozgrywkach zwyciężyła druży-
na ze Słajsina, w której szeregach występował rów-
nież najskuteczniejszy piłkarz, Łukasz Antys. 3 mar-
ca o godzinie 10.00, zostanie rozegrany turniej o pu-
char ligi LZS, wszystkich zainteresowanych zaprasza-
my. Poniżej przypominamy tabelę końcową:

Tabela rozgrywek halowej piłki nożnej:
1 – Słajsino – pkt. 34, bramki 40:8
2 – Karsk – pkt. 32, bramki 32:11
3 – Wierzbięcin – pkt. 24, bramki 25:16
4 – Wojcieszyn – pkt. 19, bramki 23:18
5 - Czermnica – pkt. 15, bramki 17:15
6 – Miętno – pkt. 10, bramki 16:28
7 – Kulice – pkt 6, bramki 5:20                           KR

Bramkarz Karska podczas jednej z interwencji 
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tel. 91 57 712 48 
tel. 500 702 884
tel. 500 702 885

BEZPłAtNA POMOC W UZYSKANIU KREDYtU - OFERtA 20 BANKÓW

www.mk-kwadrat.pl

AUTO-CZĘŚCI • AUTO-NAPRAWA
Jacek Tworek

ul. Zamkowa 7, Nowogard (teren myjni samochodowej)

tel. 662 195 926, 668 477 803, 91 577 10 42

SZYBY SAMOCHODOWE

SPRZEDAŻ - MONTAŻ - NAPRAWA
do aut osobowych i ciężarowych

- wszystkie części nowe i używane

- płyny hamulcowe, chłodnicze

- oleje Castrol - wymiana gratis

- komputerowa diagnostyka silnika,

układu ABS oraz kasowanie inspekcji ZAPRASZAMY

Świadczymy
wszystkie

usługi warsztatowe

Odstąpię 
mieszkanie 
spółdzielczo lokatorskie.  

Dwa pokoje 50 m, ul. Wiejska 
ogrzewanie gazowe. 

Tel: 695427180

MIESZKANIA NA SPRZEDAŻ
Nowogard – wysoki standard, 3 pokoje, pow. 68m² – CENA 220.000 zł 
Nowogard – wysoki standard, 3 pokoje, pow. 80,58m² – CENA 235.000 zł NOWA CENA!!!
Nowogard – 3 pokoje, pow. 77m² + garaż 20 m²  - CENA 230.000 zł 
Nowogard – 3 pokoje, I piętro, pow. 62 m² – CENA 185.000 zł
Nowogard – 3 pokoje, pow. 49m², z widokiem na jezioro – CENA 200.000 zł 
Nowogard – 3 pokoje, parter, pow. 57,8m² – CENA 172.000  zł  
Nowogard – 3 pokoje, parter, pow. 54,1m² – CENA 159.000 zł
Nowogard – 3 pokoje na parterze, pow. 58 m² – CENA 179.000 zł 
Nowogard – 2 pokoje, pow. 61,69m² – CENA 169.000 zł 
Dobra – 3 pokoje + garaż, 3 pokoje, pow. 64,5m² – CENA 165.000 zł

DOMY NA SPRZEDAŻ
Nowogard – pod klucz, 5 pokoi, pow. 118,95m², działka 1352m² – CENA 850.000 zł 
Nowogard – 5 pokoi, pow. 240m², działka 886m² – CENA 649.000 złj
Nowogard – 3 pokoje, pow. 104m², działka 155m² – CENA 285.000 zł 
Nowogard – nad jeziorem, 8 pokoi, pow.  340m², działka 2996m²- CENA 910.000 zł 
Błądkowo – 2 pokoje, pow. 110m², działka 1000m² – CENA 169.000 zł 
Dobra – 3 pokoje, pow. 73m², działka 324 – CENA 180.000 zł
Nowogard ( okolica) – stan surowy zamknięty pow. 228,6m², działka 1335m² – CENA 378.000 zł
Nowogard (okolica) –  7 pokoi, pow. 200m², działka 10700m², do remontu – CENA 170.000 zł 
Nowogard ( okolica) – 4 pokoje, pow. 180m², działka 5639m² – CENA 299.000 zł 
Resko – 4 pokoje, pow. 70m², działka 1077m² – CENA 188.000 zł 
Resko – 5 pokoi, pow. 209m², działka 576m² -CENA 300.000 zł 
Świdwin – 6 pokoi, pow. 270m², działka 758m² – CENA 650.000 zł 
Węgorzyno – 3 pokoje, pow. 90m², działka 1142m² – CENA 330.000 zł 
Ińsko – 5 pokoi, pow. 260m², działka 2466m² – CENA 1.300.000 zł

OBIEKtY SPRZEDAŻ
ŁOBEZ – działka inwestycyjna o pow. 1437m² z zabudowaniami – CENA 299.000 zł
ŁOBEZ ul. Magazynowa – działka komercyjna z magazynami o pow. 6599m² – CENA 360.000 zł 
ŁOBEZ ul. Magazynowa – magazyn o pow. 993,80 m², działka o pow. 3051m² – CENA 180.000 zł 
RESKO – obiekt wielofunkcyjny o pow. 438,5m², działka 1682m² – CENA 2.500.000 zł

Zapowiedź 14 kolejki
Nowogardzka Amatorska Liga Piłkarska wchodzi w najważniejszy etap, druży-
nom pozostało po 5 spotkań do rozegrania, potem poznamy zwycięzców… oraz 
przegranych.

Zagrają o Puchar  
Burmistrza Nowogardu

W dniu 18 lutego (sobota) o godzinie 10.00, w hali sportowej Zespołu Szkół Ogól-
nokształcących przy ulicy Bohaterów Warszawy, odbędzie się turniej piłki nożnej 
halowej. Zawodnicy będą rywalizować o Puchar Burmistrza Nowogardu, wszystkich 
zainteresowanych kibiców serdecznie zapraszamy.

KR

Tym razem w hali ZSO przy ulicy Bohate-
rów Warszawy, jako pierwsi w II lidze zagrają 
Błękitni i Ogień W Okopie. Po ostatniej poraż-
ce z Czarnymi Koszulami, Błękitni mają okazję  
podnieść się w meczu z sąsiadem z tabeli. Lider 
II ligi Czarne Chmury, zagra z najsłabszą dru-
żyną Bosmana, zatem trudno wierzyć w dru-
gie zwycięstwo outsidera. Nehuera, która włą-
cza się do walki o awans zagra z Kumplami Z 
Boiska, którzy dotychczas odnieśli dwa zwycię-
stwa. Zdecydowanie najciekawiej zapowiada się 
przedostatni mecz. Jastrząb podejmie Pędzące 
Trampki, czyli drużynę wicelidera, która wciąż 
walczy o zwycięstwo w II lidze. Jeśli Jastrząb 
wygrałby to spotkanie, wciąż miałby szansę na 
awans, jednak musiałby liczyć na pomoc innych 
drużyn. Na koniec dobrze ostatnio spisująca się 
drużyna Skorpionów, podejmie Czarne Koszu-
le.

Natomiast w I lidze coraz więcej emocji. Na 
początek zagra ze sobą 6 z 7 drużyną, czyli Bad 
Boys Juniors 94 i Probud Wyszomierz. Mimo 
niskich pozycji w tabeli, obydwie drużyny po-
siadają silne kadry. „Źli Chłopcy” wciąż mają 
szansę na trzecią pozycję w tabeli, Probud wciąż 
musi walczyć o punkty, które już definitywnie 
zapewnią im utrzymanie. Budowlani zagrają z 
BTCH, można się spodziewać zaciętego meczu. 
BTCH walczy o utrzymanie i z pewnością za-
wodnicy tej drużyny zrobią wszystko, aby po-
zostać w I lidze. Trzecia w tabeli Pampeluna ma 

niepowtarzalną szansę, aby się umocnić na tej 
pozycji, gdyż zagra z Zamkową 7, która do tej 
pory wygrała tylko raz. Kolejne spotkanie, to 
prawdziwy hit 14 kolejki. Seniorzy którzy wal-
czą o zwycięstwo w I lidze, podejmą rozpędzo-
ną drużynę Tubisi, którzy kroczą od zwycięstwa 
do zwycięstwa. Wciąż mają matematyczne szan-
se na włączenie się do walki o mistrzostwo, jed-
nak bardziej realna, wydaje się być walka o trze-
cią lokatę na koniec rozgrywek. Jako ostatni za-
grają piłkarze Jantaru i Herosów. Jantar również 
goni Pampelunę i ma szansę na trzecie miej-
sce, natomiast Herosi walczą o utrzymanie i ko-
niecznie potrzebują zwycięstw. Poniżej prezen-
tujemy plan gier w poszczególnych ligach:

KR

14 kolejka NALP 19.02.2012
II liga:
Ogień W Okopie – Błękitni (14.00)
Bosman – Czarne Chmury (14.30)
Kumple Z Boiska – Nehuera (15.00)
Jastrząb – Pędzące Trampki (15.30)
Skorpiony – Czarne Koszule (16.00)
I liga: 
Bad Boys Juniors 94 – Probud Wys. (16.30)
BTCH – Budowlani (17.00)
Pampeluna Pereiros – Zamkowa 7 (17.30)
Seniorzy – Tubisie (18.00)
Jantar – Herosi (18.30)
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Humor wyszukany
przez Henia Szczupaka

SALON GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

VELES
- glazura
- terakota
- panele
- drzwi
- parapety
- ceramika łazienkowa
- wanny, kabiny
- meble łazienkowe
- armatura

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto)

SZAFy GARDEROBy 
ZABUDOWy WNęK
MEBLE NA WyMIAR

tel. 501 923 309
790 268 865

Sprzedam dom  
jednorodzinny  

w Płotach
tel. 91 38 53 018

Pół godziny  
w towarzystwie KarolinyK

U
PO

N
  1

4

Dla ułatwienia zdradzimy co niektóre zwierzaki powiedziały autorce zadania:
poz. 1 – jajka mam w nosie, oddaję je za darmo!
poz. 5 -  jestem tak „krasny”, że nawet miasto nazwano moim imieniem.
poz. 6 – jestem owocem morza na wytworne stoły. Na lądzie żyje drapieżnik różniący się ode mnie 
tylko literką. Obie mamy gust, a nawet gusta!
Poz. 11 – ja nie robię pajęczyn na muszki. Ja zajadam nawet gryzonie.  PTASZKA też bym zjadł...

Smaczne, zabawne i groźne...

Krzyżówka 
obrazkowa.

Na podstawie zdjęć odgadnąć 
nazwy zwierząt i roślin i wpi-
sać je do diagramu. Litery z 
pól dodatkowo ponumerowa-
nych utworzą rozwiązanie.

1

1
2

3
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10
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8

w nowo powstającym budynku mieszkalnym
na os. Gry�tów w Nowogardzie

Kontakt:  Przedsiębiorstwo Inżynieryjno Budowlane „PRO-BUD” s.c., 
72-200 Nowogard, ul. 3 Maja 14, tel. 91 39 25 552, 783 570 056 

www.probud-nowogard.pl

SPRZEDAŻ MIESZKAŃ

Do wynajęcia 
lokale: 21 i 39 m2

ul. Warszawska 6
tel. 664 772 520

PIENIĄDZ 
Pieniądz nic nie znaczy

- Nie jeden mniema, 

Znaczy jednak wszystko 

Kiedy go nie ma. 

KOłYSNAKA 
DlA DORłOSłEgO DZIADKA  
Przytul główkę mój maleńki, 

Zobacz, świat jest taki wielki,

Jak ten arbuz, 

Jak ta dynia, 

Zaraz pęknie, nie wytrzyma 

I zaleje nas 

Morze głupoty. 

Pora na sprzątanie w głowach, 

Na czytanie w mądrych tonach.

Dziś taki czas.

Nich ci noc da zebrać myśli, 

Niech Ci się dziś nocą przyśni, 

Że wygnałeś zawiść stąd,

Że masz własny, 

Swój prawdziwy dom. 

NIEStEtY...
Zapamiętają ich pokolenia,  

Po zadłużeniach...

RÓŻNICA 
„Dawniej mówiło się

Że głupiec i jego pieniądze 

Szybko się rozstają, 

Dziś widocznie wszyscy

Jesteśmy głupcami!”
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

SPRZEDAM 
MIESZKANIE 
w nowogardzie

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

tel. 603 55 55 32

REgUlARNA lINIA MI KRO BU SO WA SEROCKI   Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie    6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie    8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

Informacja PKS 
91 392 18 87   lub   91 469 83 15

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak • kom. 606 148 353
Nowogard (ul.  Rzeszowskiego) - Szczecin (ul.  Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:05; 8:20; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 11:45; 11:55; 12:40; 
14:40; 14:50; 15:00; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:10
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul.  Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:30; 9:50; 10:25:11:15(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 13:15; 13:30; 13:45(F); 
14:10; 14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:00
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:50; 17:20; 18:30; 19:00
Kursują od poniedziałku do soboty;  F - kursuje od poniedziałku do piątku;  7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli

PRZEWÓZ OSÓB - RO MAN BIŃCZYK - linia Regularna   tEl. 0607 310 591 
OD PONIEDZIAłKU DO PIĄtKU:  
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SOBOtA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIEDZIElA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

ROZKłAD jAZDY BU SÓW
ROZKłAD jAZDY BUSÓW   Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak

Tel. 502026999, 93926925, po godz. 18:00 – 501140055
trasa NOWOgARD – gOlENIÓW – SZCZECIN 
Nowogard ul. Reszowskiego:  5:05(A), 5:55(A), 6:10(A), 6:50(7), 7:00(A), 7:25(7), 7:50(A), 
8:00(A), 8:20(7), 8:35(A), 9:10(A,7), 10:05(A), 10:30(A,7), 11:31(A), 11:40(7), 12:15(A), 
12:23(7), 12:40(7), 13:00(A,7), 13:10(A,7), 13:25(A,7), 13:50(F), 14:05(A), 14:20(A,7), 15:41(A), 
16:00(7), 16:20(A,7), 16:30(1,3,5), 16:35(2,4,6,7) 16:50(A), 17:30(1,3,5,7), 17:35(2,4,6,S), 
17:50(A,7),18:20(A,7)
tRASA SZCZECIN – NOWOgARD
Szczecin ul. Św. Ducha : 9:25(A), 12:20(A,7), 12:40(A), 13:35(A), 14:00(A,7,R), 14:40(1,3,5,7)  
14:45(2,4,6) 14:55(A), 15:15(2,4,6,7) 15:20(1,3,5), 16:15(A,7) 16:25(A),  18:05(A,7,R) 
19:00(1,3,5) 19:05(2,4,6)
Szczecin ul. Dworcowa : 6:20(A), 7:35(A), 8:00(F), 8:40(A,7,R), 9,00(7), 10:05(A,7),  10:50(A,7), 
11:40(A), 12:05(A), 13:00(7), 14:20(7), 17:40(A,7),  19:25(A7), 19:40(7), 20:15(A,7),
goleniów, Dworzec PKP : 7:03(A), 8:18(A), 8:43(F), 9:23(A,7), 9:43(7,R), 10:08(A),  10:48(A,7), 
11:32(A,7), 12:23(A), 12:48(A), 13:30(A,7,R), 13:22(A),  13:42(7), 14:19(A), 14:43(A,7,R), 
15:03(7), 15:24(1,3,5,7) 15:29(2,4,6)  15:38(A) 15:58(2,4,6,7) 16:04(1,3,5) 16:58(A,7) 17:08(A), 
18:23(A,7)  18:48(A,7,R) 19:43(1,3,5), 19:48(2,4,6) 20:08(A,7) 20:23(7) 20:58(A,7)
trasa NOWOgARD – MASZEWO – StARgARD SZCZECIŃSKI
Nowogard ul. Rzeszowskiego : 6:50(A), 8:30(A), 11:30(A), 13:50(A), 15:15(S)
trasa StRAgARD SZCZECIŃSKI – NOWOgARD
Stargard Szcz. Oś. tysiąclecia : 6:20(A), 9:40(A), 12:45(A), 13:50(S), 15:05(A) 
a - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt; S – kursuje w dni nauki szkolnej; 7 – kursuje w niedziele 
nie będące świętami; F – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt; 1,3,5 – kursuje w poniedziałki, 
środy, piątki oprócz świąt; 2,4,6 – kursuje we wtorki, czwartki, soboty oprócz świąt; r – kurs do Reska   

Rozkład jazdy pociągów obowiązujący od 11.12.2011 r.  
Szczecin  główny - Nowogard: (wyjazd-przyjazd)  (06:27 - 07:28);   

(08:18 - 09:21);  (10:37 - 11:39);   (12:48 - 13:49); (14:47 - 15:47); (16:40 - 
20:46); (19:20 – 20:26).

Nowogard - Szczecin główny: (06:37 - 07:41);  (08:05 - 09:10);  (10:24 - 
11:32);  (12:48 - 13:49);  (14:56 - 16:03);  (16:49 - 17:53); (18:49-19:56).

Nowogard - Kołobrzeg: ( 07:28 - 8:55) , (09:21 - 10:40) , (11:39 - 13:05), 
(13:49 - 15:14), (15:47 - 17:07), (20:46 - 19:08), (20:21 – 21:49).    

Kołobrzeg - Nowogard:  (05:11 - 06:37), (06:46 - 08:04), (09:03 - 10:24), 
(11:28 - 12:48), (13:37 - 14:56), (15:25 - 16:49), (17:25 - 18:49).

601 987 249

BUDOWLANE
REMONTOWE

694 455 280

PRACE

WARSZTAT SAMOCHODOWY

SZYBY SAMOCHODOWE

PLANDEKINA WYMIAR NA WYMIAR

Profesjonalna naprawa od A do Z

OSOBOWE, CIĘŻAROWE I MASZYNY

Geometria kół, naprawa zawieszenia,komputerowa diagnostyka pojazdu
naprawy blacharskie i lakierniczePrzegląd i naprawa klimatyzacji,

Ul. Nadtorowa 12
tel 91 39 20 131
kom 601860716

Ul. Kilińskiego 26
tel 91 39 25 627
kom 601897368

Sprzedaż, wymiana, naprawa. Wykonujemy usługi na zlecenie ubezpieczalni

Używane i nowe części do wszystkich marek samochodów

Plandeki do samochodów ciężarowych (łódki, firanki),przykrywające
stelaże, przegrody do hal, przyczepy ciągnikowe i samochodowe

UDZIELAMY GWARANCJI
NA WYKONANE USŁUGI

PIASEK, 
ŻWIR,  

CZARNOZIEM, 
POSPÓŁKA 

 ŻWIROWNIA  
DŁUGOŁęKA

tel. 504 872 700 
Z DOWOZEM 
DO KLIENTA

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

Dyżur nocny
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala   - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.   - 91 392 69 99
Medyk   - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

 - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz Pogotowie Stomatolo-
giczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos 
 - 91 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  
 - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzie ci, 
Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności 
Gospodarczej  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
  - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

- 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 26 249

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw.  WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   

- 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57

Apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM   - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Zawodo-
we - CE Zdroje ul.  Bohaterów Warszawy 78,

telefon/fax.   - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium  
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych    - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   

- 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 
Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 
Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 
taksówki   - 91 392 02 60
Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

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

Regularna linia MEtRO        tel. 505 619 600
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25 A; 5:50 A; 6:00 A; 8:15 A7; 9:25 A7; 12:30 A7; 12:55 A7; 
15:05 A; 16:30 A7; 18:10 A7
Ze Szczecina do Nowogardu: 6:50 A; 7:25 A; 7:45 A; 11:00 A7; 12:00 A7; 14:35 A7; 15:55 
A7; 16:40 A; 18:25 A7; 19:55 A7
Legenda: A- kursuje od pon do sob;   7 - kursuje w niedzielę
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www.dzienniknowogardzki.pl

OgłO SZE NIA DROB NE

www.uberna.pl

MIESZKANIA W ATRAKCYJNYCH CENACH:
Nowogard – ul. St. Poniatowskiego – 50,50 m2, 2 pokoje PARTER
Osina – 50/2 - 67,20 m2, 3 pokoje + balkon – PARTER

DZIAŁKI:
Dobra Nowogardzka – „SŁOWIKOWE OSIEDLE”, 
                                                 działki rekreacyjne, 200 m do jeziora Dobre 
Nowogard – działki komercyjne przy ul. Konstytucji 3 Maja

DOMY:
Czermnica 58 – leśniczówka, pow. 135 m2, działka 5 500 m2
Strzelewo – przy lesie, pow. 200 m2, działka 17 000 m2

MARPOL – OKNA S.C. 
 ul. Sienkiewicza 7F  Nowogard 

www.marpolokna.pl    
biuro@marpolokna.pl,   tel. 91 39-27-022

Nowość

energooszczędny pro�l

6 komorowy

z 3 uszczelkami

NIERUCHOMOŚCI

• Sprzedam mieszkanie, ul. Ponia-
towskiego, 2 pokoje, pow. 50,49 
m2, parter, po generalnym re-
moncie. CENTRUM OBŁSUGI NIE-
RUCHOMOSCI, Tel. 603 982 407

• Do wynajęcia dwa lokale handlo-
we lub biurowe w centrum No-
wogardu. 787 122 972 

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

• Sprzedam dom na ul jesiono-
wej 3. 604 284 597; 608 586 632

• Sprzedam działkę budowlaną 
uzbrojoną przy ul. Kosynierów tel. 
693 850 197

• Sprzedam działkę budowlaną 
nieuzbrojoną przy ul. Kościuszki 
tel. 693 850 197

• Sprzedam spichlerz, piękny 
obiekt 956 m2, tel. 693 996 009

• Działkę rolną 30 ar w Kościusz-
kach z warunkami zabudo-
wy- sprzedam. Wszystkie media, 
woda, prąd, gaz dojazd drogą as-
faltową. Tel. 509 878 292

• Sprzedam garaż na ul. Zamkowej 
784 499 535

• Sprzedam garaż przy ul Zamko-
wej. 693 162 756

• Sprzedam działkę budowlaną 
w Kościuszkach. Pow. 1200 m2 
wszystkie media, pozwolenie 
na budowę, projekt budowlany. 
Cena 64 000 zł, 661 923 610

• Sprzedam mieszkanie trzypokojo-
we w Nowogardzie. 603 668 681

• Do wynajęcia tanie pomieszcze-
nia na gabinety np. lekarskie, biu-
ra w Nowogardzie (pomiędzy 
Kamenę a Przystanią), tel. 608 
047 127. 

• Sprzedam działkę z warunka-
mi zabudowy przy ul. Asnyka. 
502 032 422

• Sprzedam mieszkanie trzypoko-
jowe, III piętro, 67 m2, środkowe 
na ul. Zamkowej. Wysoki standard 
tel. 504 118 857

• Do wynajęcia mieszkanie dwupo-
kojowe bezczynszowe . 91 39 23 
701; 667 131 416

• Lokal do wynajęcia 22m2, ul. 5 
Marca 10. Tel. 509 389 657

• Sprzedam pół domu w Nowogar-
dzie. 513 045 346

• Sprzedam dom w okolicy Nowo-
gardu ( 10 km) po kapitalnym re-
moncie na działce zagospodaro-
wanej i ogrodzonej ( 1700 m2). 
Cena 400.000 tys. tel. 692383706 
po 18.

• Sprzedam mieszkanie trzy-
pokojowe w Nowogardzie. 
600 626 244

• Sprzedam mieszkanie dwupoko-
jowe III piętro 55 m2. Cena 125 
tys. 668 927 296

• Sprzedam dom w Strzelewie, oka-
zyjna cena.. 605 856 584; 91 39 86 
698

• Do wynajęcia mieszkanie trzy-
pokojowe i czteropokojowe. 
508 309 980!

• Do wynajęcia mieszkanie 35 m2. 
518 483 194

• Kawalerka do wynajęcia 
722 300 700.

• Mieszkanie w domku czteroro-
dzinnym, bezczynszowe + ga-
raż, pom. Gospodarcze i ogródek. 
Sprzedam. 507 522 139

• Sprzedam działkę budowlaną 
nieuzbrojoną przy ul. Asnyka o 
pow. 827 m2. 605 441 509

• Sprzedam lub zamienię za do-
płatą mieszkanie trzypokojowe 
+ garaż ze strychem + trzy mu-
rowane pomieszczenia w ogro-
dzie. Zamiana na kawalerkę w 
bloku w Centrum ( I piętro lub 
parter). tel. 724 451 734

• Sprzedam murowany pojedynczy 
i podwójny garaż na ul. Zamko-
wej. 604 977 144

• Sprzedam atrakcyjną dział-
kę budowlaną 10 ar z warunka-
mi zabudowy na Monte Cassino. 
695 264 580; 605 856 611

• Wynajmę mieszkanie dwupoko-
jowe w nowym budownictwie,  
czynsz – 1000 zł + prąd i gaz. ul. 
Racibora 601 240 025

• Zamienię mieszkanie 67 m2. Na 
dwupokojowe lub sprzedam. 
667 926 528; 91 39 26 528

• Sprzedam pół domu. 728 933 802

• Nowogard sprzedam działki bu-
dowlane. 665 503 129

• Sprzedam 4-pokojowe miesz-
kanie w Osinie, 79m2, słonecz-
ne, na parterze, bezczynszowe, 
z balkonem, piwnica, w kuchni i 
przedpokoju zabudowa. Miesz-
kanie w bardzo dobrym stan-
dardzie. Ogrzewanie gazowe, 
okna pcv. Cena: 224 tys. Kontakt: 
502531348

• Sprzedam kawalerkę w Nowogar-
dzie, na gen. Bema, na parterze, 
28m2, funkcjonalny rozkład po-
mieszczeń, kuchnia z oknem, bez-
czynszowa, ogrzewanie gazowe, 
piwnica, okna pcv. Cena: 97 tys, 
Kontakt: 512322137

• Sprzedam garaż na osiedlu Bema. 
514 094 061

• Sprzedam mieszkanie własno-
ściowe trzypokojowe 67 m2 
przy ul. Zamkowej parter. 91 39 
21 397

• Sprzedam mieszkanie z zadłuże-
niem w Nowogardzie. 508 301 853

• Sprzedam dom w Strzelewie. 91 
39 18 051 po 18.00

• Do wynajęcia kiosk nr 6 na targo-
wisku miejskim. 91 39 20 714

• Sprzedam kawalerkę 695 903 267

• Do wynajęcia dwa lokale han-
dlowe w Centrum Nowogardu. 
531 838 667

• Wynajmę garaż na ul. Jana Pawła 
II, 607 580 172

• Sprzedam kawalerkę w Nowo-
gardzie, ul. Poniatowskiego. 
504 004 157

• Sprzedam mieszkanie trzypokojo-
we 88 m2, bezczynszowe na pod-
wyższonym parterze w centrum 
miasta. Cena do uzgodnienia. Tel. 
693 922 695

• Sprzedam garaż na ul. Zamkowej. 
609 307 286

• Sprzedam dom w Nowogar-
dzie w rozliczeniu mieszkanie. 
608 586 632; 604 284 597

• Sprzedam mieszkanie na wsi i po-
szukuję do wynajęcia mieszka-
nie w Nowogardzie. 721 977 643’ 
693 652 985

• Wynajmę mieszkanie 76 m2. 
w Nowogardzie. 601  448  218; 
783 484 829

• Sprzedam mieszkanie trzypokojo-
we w Nowogardzie. 600 626 244

• Wynajmę kawalerkę umeblo-
waną. Czynsz 700 zł + media. 
668 965 251

• Do wynajęcia kawalerka przy Ra-
cibora. 693 482 301

• Okazyjnie sprzedam dom, cena 
obniżona i do negocjacji na dział-
ce 714 m2. 662 678 895

• Mieszkanie trzypokojowe w No-
wogardzie sprzedam. 699 213 486

• Sprzedam kawalerkę w Nowogar-
dzie, bezczynszowa, na parterze, 
funkcjonalny rozkład pomiesz-
czeń, kuchnia z oknem, bardzo 
jasny duży pokój, piwnica, okna 
pcv, ogrzewanie gazowe (nowy 
piec), bez pośrednika, bez prowi-
zji. Najniższa cena na rynku! Kon-
takt: 512322137

• Sprzedam 4-pokojowe mieszka-
nie w Osinie, 79m2, słoneczne, na 
parterze, bezczynszowe, z balko-
nem, piwnica, w kuchni i przed-
pokoju zabudowa. Mieszkanie 
w bardzo dobrym standardzie. 
Ogrzewanie gazowe, okna pcv. 

Bez pośrednika, atrakcyjna cena. 
Kontakt: 502531348

• Sprzedam dwie działki budow-
lane 10 ar. Każda 40 tys. Kokorze. 
694 521 787

• Sprzedam ładną kawalerkę, ok. 29 
m kw, I piętro, po remoncie, do-
godna lokalizacja. Cena 95 tys. zł 
do uzgodnienia. Tel. 608 153 767.

• Sprzedam dom nad jeziorem w 
Nowogardzie. 785 200 900

• Sprzedam działkę ogrodową z 
altanką 300 m2. 91 35 03  053; 
507 583 521

• Sprzedam mieszkanie własno-
ściowe trzypokojowe 67 m2 przy 
ul. Zamkowej parter. 91 39 21 397

• Sprzedam działkę budowla-
ną z warunkami zabudowy w 
Nowogardzie przy ul. Asnyka. 
601 500 670; 510 170 263

• Sprzedam ½ domu z ogrodem i 
podwójnym garażem 10 km od 
Nowogardu. Tel. 601 151 689

• Sprzedam działkę 3580 m2 10 
km od Nowogardu 10 zł / m2. 
601 151 689

MOtORYZACjA

• Sprzedam Opony letnie 4 szt. 
Continental Conti 3, 185 65 R15, 

cena 400 zł, tel. 605 522 340.

• Sprzedam Opony letnie Viknig 
Norway Pro Tech 2, 205 55 R16, 4 
szt., cena 550 zł.tel. 605 522 340.

• Sprzedam Opel Vectra C kom-
bi, rok prod. 08/2006, srebrny 
met., przeb. 160.000 km, po du-
żym serwisie w ASO Opel wrze-
sień 2011, książka serwisowa. 
Cena do uzgodnienia, tel. 605 
522 340.

• Sprzedam cztery roczne opony 
185 65R15, zimowe Goodyear Ul-
tragrip 7t, stan idealny, cena 800 
zł lub z felgami do Nissana Alme-
ry; 15” stalowe cena felgi 450 zł. 
Cena opon z felgami 1200 zł. Tel. 
605 522 340

• Sprzedam 4 opony zimowe - rocz-
ne, bardzo mało używane, Goody-
ear Ultra Grip 7+ 185 65 R15, cena 
780 zł.tel. 605 522 340.

• Sprzedam oryginalne zimowe 
opony do Volvo Miechelline altin, 
205/55 R16, z felgami aluminio-
wymi. 602 474 266

• Sprzedam Busa T4 2,4 diesel. 1992 
r. 603 839 782

• Sprzedam Opel Astra 1,7 DTI rok 
prod. 2000 cena 10 600 do uzgod-
nienia. 501 236 221

• Sprzedam samochód marki VW 
Golf V, rok prod. 2007, poj. 1.9 TDI, 
srebrny metalik. Cena do uzgod-
nienia.  508 290 657

• Sprzedam samochód marki Peu-
geot Partner rok prod. 2005, poj. 
1,6 diesel, srebrny metalik. Stan 
idealny. 508 290 657

• Sprzedam felgi stalowe do Nissa-
na Almery N16, rok prod. 12/2001, 
cena 350 zł, tel. 605 522 340. 

• Sprzedam Honda Magna 500, 
1985 r. cena 5200 zł. 693 162 198

• Sprzedam Nissan Primera com-
bi Comfort, poj. 2.0 TD rok. Prod. 
2000, Klima serwisowany. Tanio. 
601 500 670

• Sprzedam fiata CUPE 2.0 16V; rok 
prod. 1995 cena do uzgodnienia. 

513 157 124

ROlNICtWO

• Mam do sprzedania silnik zabur-
towy Johnson-4,5 KM do remon-
tu oraz kombajn do ziemniaków 
ANNA. tel. 692 421 192

• Kupię rozrzutnik oborniku jedno-
osiowy. 91 39 23 492

• Sprzedam siewnik do nawo-
zu Amazonka i opryskiwacz. 
667 952 806

• Sprzedam trailler, bryczkę i kucyki. 
607 739 866

• Sprzedam kultywator z wałkiem 
szerokość 2,70, pług trzyskibowy i 
wialnię do zboża. 668 316 103

• Sprzedam konia, bryczkę stylową, 
siodło i uprząż. 508 290 657

• Sprzedam ziemię rolną w Sikor-
kach o pow. 5,60 ha. Cena 14 tys 
zł. 513 157 160

• Sprzedam ziemniaki Vinieta (z 
możliwością dowozu) 513 941 882

• Sprzedam Ursus C-330 po re-
moncie + nowe ogumienie, cena 
10800; przyczepę wywrotkę WL-
8. Cena 12800; rozrzutnik obor-
nika T-088 cena 13000;  przycze-
pę do zbioru BEL cena 3500; siew-
nik poplonów, cena 2300; Siew-
nik zbożowy DAN AGRI 4 m- cena 
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ROJSZCZAK

NIERUCHOMOŚCI
ul. 3 Maja 13

tel. 91 392 22 33 kom. 5
Nowogard •

• 12 801 615

www.extradom.net.pl

Mieszkania • Domy
Działki • Lokale

POLECAMy MIESZKANIA W NOWOGARDZIE 
 1. 2 pokoje 129 000 zł EX481439904 
 2. 2 pokoje 138 000 zł EX489128790 
 3. 3 pokoje 150 000 zł EX486205858 S
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Kierownika apteki 
w Nowogardzie 

pilnie zatrudnię
tel. 783 744 001

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETyCZNyM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

tel. 91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

GABINET KOSMETYCZNY 
„WICHEREK”

Rok założenia 1988
Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała zabiegi 
kosmetyczne, henna, depilacje, makijaże, 
mikrodermabrazja, peeling kawitacyjny, 
ultradźwięki, eksfoliacje, wypalanie, laser, 
lampy, materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

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

Tel. 91 392 07 14 
Czynne od 11.00 do 19.00
http://wicherek.info

4200; WAK Cambella 1,9 m, cena 
1800. Ceny do negocjacji, kontakt. 
504 124 829

• Sprzedam prosiaki, 668 434 849

• Sprzedam owies. 796 144 225

• Sprzedam koparkę- ładowar-
kę FORTHSCHMIDT talerzówkę V 
(szer. 3.60) i dmuchawę do zboża. 
602 267 382; 606 261 850

• Zboże, gryka, łubin sprzedam. 
502 853 573

• Sprzedam zboże, jęczmień i gry-
kę. 531 741 232

USŁUGI

• AGENCJA REKLAMOWA VIZART - 
reklamy, banery, tablice, wydru-
ki wielkoform., reklama na pojaz-
dach - odzieży, PIECZĄTKI, wizy-
tówki, plakaty, ulotki, inne. Nowo-
gard, ul. 700 lecia 15 (nad sklepem 
zielarskim). Tel. 605 522 340.

• Kompleksowe remonty miesz-
kań, montaż i naprawa pieców 
CO. 72 48 14 797

• Czyszczenie uszu za pomocą 
świecowania Nowogard, ul. Zielo-
na 3. 91 39 20 714

• Dywanopranie, 604 373 143.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 604 
373 143.

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

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

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

• Klimatyzacja! Serwis sprzętu 
AgD. tel. 697 55 33 10, 693 34 
46 71.

• Cyklinowanie. 692 478 465

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

• AWARIE. Naprawy pieców Va-
iliant, tanie części. 691 686 772

• Bruk-lin – układanie kost-
ki brukowej Robert Kaźmierow-
ski Tel. 607  083  893, www.bru-
k-linnowogard.com.pl

• Montaż ogrodzeń betonowych, 
farmerskich i innych; 695 085 470; 
91 39 72 575

• Transport- przeprowadzki. Szybko 
i tanio. 696 138 406

• usługi elektryczne CO, dachy, ta-
nio szybko solidnie. Do 30% ta-
niej. Tel 506 323 560

• Usługi tokarskie. Sąpolnica 22. 
693 613 396 

• Remonty mieszkań, łazienek. 
600 121 043

• Przewozy przeprowadzki Nowo-
gard i okolice. 784 499 535

• Usługi ogólnobudowlane, regip-
sy, szpachlowanie, malowanie, pa-
nele. 789 146 025

• Usługi ogólnobudowlane. 
510 335 162

• AGENCJA REKLAMWA VIZART - 
oprawianie prac - w 2 minuty., 
bindowanie, wydruki A3-A4 ko-
lor, ksero A3-A4 - kolor, laminowa-
nie A3-A4. Tylko u nas największy 
wybór okładek. Nowogard, ul. 700 
lecia 15 (nad sklepem zielarskim). 
Tel. 605 522 340.

• Korepetycje  j. niemiecki, przygo-
towanie do matury. 607 617 844

• Dachy remonty mieszkań. 
794 115 153

• język niemiecki, kursy, kore-
petycje, www.niemieckinowo-
gard.pl; tel. 607 545 991

• Remont na każdą kieszeń 609 
715 839

• Remont? wykończenia wnętrz? 
My wiemy jak! Kompleksowo! za-
dzwoń! REMOVER. 501 714 275 
24h/dobę!

• Wykonam prace budowlane, 
glazura, podłogi, malowanie 
oraz budowa domu na korzyst-
nych warunkach inwestora. 662 
678 895

• Malowanie obrazów Bożena Ku-
biak, do obejrzenia w Cafe Piwni-
ca. 91 39 26 124

• Stylizacja paznokci, żel, żel hy-
brydowy (nowość) cena 35 zł. 
503 083 440

• Tipsy żelowe za 40 zł. 665 209 476

• DUR - DACH pokrycia i remonty 
dachów. 691 621 141

• Dachy. 785 562 104

• DUR-BUD- usługi ogólnobudow-
lane. 723 295 632

• Domowe torty na zamówienie. 
513 719 102

• Izolacje balkonów, tarasów, wy-
kończenia, remonty łazienek 
tel. 607 347 421

• Usługi transportowe i budow-
lane, przeprowadzki, 1 zł/
km (krajowe i zagraniczne). 
785 931 513; 91 39 11 153

• Angielski. Korepetycje. 
697 583 403

• Remonty i wykończenia. 
601 567 369

• REMONTY, MONTAŻE, STOLARKA. 
781 016 125

• Malowanie, szpachlowanie (klin-
kier). 726 184 901

• Usługi ogólnobudowlane elek-
tryczne. 516 033 882

• Meble kuchenne na wymiar, 
szafy, garderoby, zabudo-
wy wnęk. Meble nietypowe. 
697 786 967

• transport BUS-MAX. 604 963 120

• Usługi remontowo-budowlane. 
784 053 493

• Przepisywanie prac (magister-
skich, licencjackich, innyvh), do-
kumentów, CV, listów motyw. in-
nych. Wydruki, Ksero, także kolor. 
Szybko i Solidnie. Studio Reklamy 
Vizart. Nowogard, ul. 700 lecia 15 
(nad sklepem zielarskim). tel 605 
522 340.

• Remonty mieszkań. Malowanie 
gratis. 726 403 937

• TWOJA KSIĘGARNIA INTERNETO-
WA WWW.KSIEGARNIACYMELIA.
OSDW.PL

• Organizowanie kuligów 607 739 
866

• Pożyczki bez BIK na dowód oso-
bisty od 100 do 2000 zł. tel. 513 
164 203

PraCa

• Zwrot podatku z pracy, rodzin-
ne, urlopowe- Niemcy, Holan-
dia, Anglia, Irlandia, Dania, Bel-
gia, Austria, Włochy, Norwegia. 
713 852 018; 601 759 797

• Podejmę pracę w charakte-
rze sprzedawcy, długoletnie do-
świadczenie, obsługa LOTTO. Tel 
660 392 851

• Studio Reklamy Vizart w Nowo-
gardzie przyjmie 1 os. Na prakty-
ki, tel. 605 522 340

• Szukam pracy jako operator 
sztaplarki i magazynier- po-
mocnik. 796 101 301

• Zatrudnię w sklepie spożywczym 
rencistkę lub emerytkę. Praca 
dwuzmianowa. 602 474 266

• Zatrudnię konsultantów Oriflame, 
bezpłatne wpisowe, prezenty na 
500 zł, 604189118

• Zatrudnię  opiekunkę  do dziecka. 
Tel 660673592

• Podejmę pracę jako Stróż nocny 
lub dozorca. 721 922 930

• Kierowca kategorii B i C poszukuje 
pracy. 788 193 777

• Poszukujemy osoby z biegłą zna-
jomością języka niemieckiego do 
pracy w biurze. tel. 91 39 22 920

• Pani lat 23 z wykształceniem wyż-
szym ze znajomością języka an-
gielskiego i prawo jazdy kat. B po-
szukuje prac y. 667 370 403

• Przyjmę do pracy na fermę norek 
mężczyzn kol. Struga w ok. Wo-
łowca. 662 234 004

• Zatrudnię stolarza lub pomocni-
ka. 603 366 286

• Przyjmę pracownika budowla-
nego do prac wykończeniowych. 
607 083 845; 663 160 884

• Podejmę pracę w charakterze 
stróża (dozorcy) nocnego. 91 39 
18 621

• Ferma Norek w Maszkowie za-
trudni osoby do prac sezono-
wych. Możliwość stałego za-
trudnienia. telefon kontakto-
wy:  691 186 559;  601 520 540.

• Zatrudnię wykwalifikowaną 
osobę do pracy w księgowości 
wraz z prowadzeniem kadr. te-
lefon kontaktowy:  601 520 540.

INNE

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

• Sprzedam nowy tel. komórkowy 
Sony Erocson ELM, cena 270 zł, tel. 
605 522 340

• Sprzedam drewno opałowe. 
600 335 184

• Drewno opałowe tanio sprze-
dam. 660 135 921

• Sprzedam drewno opałowe i roz-
pałkowe pocięte w klocki lub w 
całości. 514 740 538

• Sprzedam wózek do drewna z 
HDSem. 723 885 515

• Sprzedam szczenięta razy wyżeł. 
91 39 26 478; 500 667 196

• Oddam szczeniaki rasy wil-
czur mieszany, w dobre ręce, tel 
607 545 533

• Sprzedam przyczepę D47 wywrot-
kę sadzarkę do ziemniaków, kom-
bajn do zbioru ziemniaków oraz 
silnik do łodzi. Tel. 692 421 192.

• Sprzedam owczarki niemieckie. 
91 39 10 656

•	 YORKI SZCZENIAKI PO MAŁYCH 
RODZICACH tel; 513-157-299

• Śliczne szczenięta po bardzo sym-
patycznej suni do pilnowania 
obejścia oddam dobrym ludziom. 
91 39 79 313 

• Budę dla psa/kota sprzedam. 
889 133 882

• Drzewo opałowe, kominkowe. 
506 284 017

• Sprzedam atlas do ćwiczeń. 
791 180 655

• Sprzedam drewno opałowe i ko-
minkowe, pocięte w klocki z do-
wozem . 663 349 053

• Oddam w dobre ręce piękne 
szczenięta. Troszczyno 2. 91 39 
79 313 po 16.00.

• Sprzedam Keyboard. 602 524 313

• Sprzedam okna drewniane de-
montażu różne rozmiary, dobrze 
zakonserwowane. 602 474 266

• Sprzedam fotelik samochodowy 
do 18 kg. 697 022 542

• Sprzedam materac przeciw-
odleżynowy, 3 dni używany. 
781 114 994

• Sprzedam rusztowanie 140 
m2 kompletne, cena 5500. Tel. 
691 707 209

• Sprzedam drewno opałowe i ko-
minkowe. 667 788 820

• Sprzedam kuchenkę elektrycz-
ną prąd 230 z piekarnikiem firmy 
Privileg, prawie jak nowa. 531 741 
232

• Sprzedam drzewo z pni a ok. 350 
kubików. 724 860 287 po 16:00.

• Sprzedam wózek inwalidzki 
elektryczny + ręczny wózek gra-
tis. 507 583 521; 91 35 03 053

• Oddam małe szczeniaki w do-
bre ręce. 695 628 830

• Kupię złoto. 506 534 179

• Oflisy tartaczne na opał sprze-
dam w całości lub pocięte w 
klocki, tel. 514 740 538

• TABLICA - ZGL 08055 -  do odbio-
ru na stacji paliw NAFT TURIST ul. 
Boh. Warszawy 64A  
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OKNO 1465 mm szer. x 1435 mm wys.

SZYBA K=1,0 • OKUCIE MACO PPUH "JOGA" sj.
ul. Górna 4,

72-200 Nowogard
tel. 91 39 25 501

OKNA-SUPERPROMOCJA !!!

TYLKO 499zł*
*cena netto

OC, AC, NNW, ASSISTANCE

DOMY, DOMY W BUDOWIE

LOKALE, OC ZAWODÓW

UBEZPIECZENIA
KOMUNIKACYJNE:

MIESZKANIOWE:

FIRMY:

TURYSTYCZNE,
SPORTOWE, ROLNE

NOWA AGENCJA

UBEZPIECZENIOWA

ul. 700-LECIA 20D,

72-200 NOWOGARD

TEL. 91 3922175,

24H: 604 195 581
(obok LUKS VIDEO

i AWANGARDA)

Audiobook w prezencie z HTC Wild�re S do wyczerpania zapasów. Na telefonie jest preinstalowana aplikacja z fragmentem 
audiobooka. Pozostała część do pobrania bez dodatkowych opłat (za wyjątkiem transmisji danych).

Biała Sensacja z HTC!
W prezencie premierowy audiobook 
Janusza L. Wiśniewskiego.

za1zł
HTC Wild�re S

 
w ofercie All Inclusive MAX 65

SALON PLAY:  Nowogard, ul. Blacharska 1B, tel. 790 044 167

ul. Armii Krajowej 46
NOWOgARD

pon.-pt 9:00 - 17:00,  sob. 10:14:00

Centrum Finansowe Avantis
ul. 700 lecia 6A • Nowogard

www.profitcredit.pl
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GAZETA LOKALNA  NOWOGARD • OSINA

reklama

NIEPUBLICZNA SZKOŁA POLICEALNA

informacja i zapisy 
ul. Zielona 11,  tel. 91 39 26 691 

rozpoczęcie semestru 4 lutego 2012 r.  

• technik ekonomista          - 2 lata
• opiekun medyczny            - 1 rok
• opiekun osoby starszej     - 2 lata

www.zielona.mojaszkola.net

czesne w wysokości 100 zł/m-c
  (bez wpisowego i opłat za wakacje)

Ogłasza nabór na kierunki: 
NIEPUBLICZNA SZKOŁA POLICEALNA

Czytaj s. 4

Czytaj s. 5

Czytaj s. 12

angielski

niemiecki

hiszpanski

włoski

portugalski

polski 
dla obcokrajowców

Tel. 698 181 411   •    Tel./fax 91 886 49 04
Nowogard,  ul. 3  Maja  40,  I pietro

 Przygotowanie do egzaminów
 Przygotowanie do matury 
     i certy�katów KET, PET, FCE, CAE
 Grupy max 6-osobowe

Kancelaria  
Prawna

nawet trudne sprawy

601 949 077

„Władza zamiast dbać o miejsca pracy buduje lodowiska...”

Na targowisku  
handel umiera...?

Czy grozi nam upadek targowiska miejskiego? Kilka straganów już zamknięto, a po niektórych pozostały wolne place.  Wielu sprzedawców zapowiada, 
że nosi się z zamiarem zamknięcia kolejnych stoisk.  

Czytaj s. 3

Spotkanie  
wędkarzy

rozdali 
medale i 
podsumowali 
rok 

W NDk
recytowali  
i śpiewali  
poezję  

SPOrT

Olimpia  
w pierwszym  
sparingu

Pokonali 
Pogoń  
Szczecin!

Czytaj s. 7
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Byłeś świadkiem ciekawego wydarzenia?
Powiadom nas!

Dyżur reportera interwencyjnego całą dobę, siedem dni w tygodniu!

DZWOŃ lub wyślij sms:  515 145 383
Zapewniamy całkowitą anonimowość! 

Możesz również 
do nas napisać: 

e-mail:
dziennik@dzienniknowogardzki.pl 

lub poligraf@post.pl

Nasza sonda 
 Kościół pw. WNMP w Nowogardzie od kilkunastu dni jest zamykany w celu 
uniknięcia drobnych kradzieży, które nasiliły się w ostatnim czasie. Czy jest to 
słuszne rozwiązanie? Z takim pytaniem zwróciliśmy się do czytelników w son-
dzie ulicznej.

Stanisław Wesołowski - Dla mnie zamykanie ko-
ścioła jest działaniem, którego szczerze mówiąc nie ro-
zumiem, bo zawsze, gdy tam przechodziłem to pochyla-
łem się lub wchodziłem na chwilę. Kościół nie   jest dla 
księdza lecz  dla nas,  ludzi. Moim zdaniem kościół po-
winien być otwarty dla wszystkich, a  zamykanie go jest 
błędem.

Krzysztof Wrzesień - Według mnie to kwestia wybo-
ru, bo tu nie chodzi  o kradzieże, bo przecież te i tak się 
zdarzały i zdarzać będą czy tego chcemy czy nie. Jednak 
każdy powinien mieć wybór i chodzić do kościoła kiedy 
chce. Niektórzy chcą pomodlić się chwilę przed pracą, 
ponieważ później nie mają na to czasu. Dlatego uwa-
żam, że zdecydowanie nie powinno się zamykać drzwi 
do kościoła, powinien być otwarty od wczesnych godzin 
porannych tak jak było do nie dawana. 

Janusz Descher - Uważam, że kościół  jednak powi-
nien być zamknięty, a otwierany najwyżej na godzinę 
przed mszą, by zdążyli zebrać się wierni. Powodem są 
oczywiście  nasilone kradzieże różnych przedmiotów. 
Jest mi przykro, że kościół jest zamykany, ale cóż, to jest 
chyba jedyne rozsądne rozwiązanie, by te kradzieże zo-
stały powstrzymane.  

Jadwiga Zarzycka -  Wydaje mi się, że proboszcz z 
kościoła pw. WNMP w Nowogardzie jest chyba osobą 
najbardziej zorientowaną i wie, co robi. Skoro tak uwa-
ża, to znaczy, że dba o bezpieczeństwo i dobro naszego 
kościoła, a my, jako wierni powinniśmy się do tego przy-
stosować. Co do modlitwy,  to jak chcę sie pomodlić się 
to modlę się w godzinach wyznaczonych. 

Stanisława Leciejewska - Jeżeli chodzi o zamykanie 
kościoła w godzinach porannych to uważam, że jest to 
decyzja słuszna, jeżeli takie kradzieże się zdarzają. Roz-
sądnym rozwiązaniem byłoby może zatrudnienie jakieś 
osoby do pilnowania. O ile wiem, to nie dotarły do mnie 
jakieś słowa niezadowolenia z powodu zamykania ko-
ścioła. Wydaje mi się, że te kradzieże są wynikiem nie-
stety dużego bezrobocia w naszym mieście.

Henryka Osakiewicz - Wydaje mi się, że kościół po-
winien być otwarty, bo jeszcze do niedawna, kiedy obok 
niego przechodziłam to mogłam wejść i pomodlić się. 
Nie można zakładać, że wszyscy są złodziejami. Wier-
ni powinni mieć prawo by pomodlić się o każdej godzi-
nie i każdej porze dnia. 

Wysłuchał: Jarek Bzowy 
Foto: Piotr Serleja 

13.02.2012 r.  
Godz. 13.50
Powiadomienie o kradzieży 

elementów metalowych z dział-
ki ogrodowej przy ul. Zamko-
wej, przez Rafała K.

14.02.2012 r.
Godz. 09.30
Ochrona sklepu Biedronka na 

ul. Warszawskiej powiadomiła o 
ujęciu sprawcy kradzieży skle-
powej. Patrol na miejscu wylegi-
tymował Mariana H., który zo-
stał ukarany mandatem karnym.

Godz. 23.00
Kradzież z włamaniem do ga-

rażu w miejscowości Maszkowo, 
skąd dokonano zaboru dwóch 
rowerów, szlifierki kątowej i 
przewodu elektrycznego przez 
Kamila K. oraz Andrzeja L.

15.02.2012 r.
Godz. 15.15
Kolizja drogowa na drodze 

Karsk-Ogorzele, gdzie doszło 
do zderzenia pojazdów ciężaro-
wych Daf i Mercedes.

Godz. 15.50
Na ul. Dąbrowszczaków, kie-

rująca samochodem marki 
BMW X5 wjechała w niezabez-
pieczoną studzienkę, w wyni-
ku czego doszło do uszkodzenia 
pojazdu.

Godz. 21.00
Z posesji w miejscowości 

Szczytniki dokonano kradzieży 
czterech akumulatorów oraz 80l 
paliwa.   

16.02.2012 r.
Godz. 02.10
Dyspozytor Pogotowia Ratun-

kowego w Szczecinie powiado-
mił o lekkim podtruciu czadem 
przez rodzinę w miejscowości 
Wierzchy.

Godz. 16.20
Pracownik sklepu Inter Mar-

che powiadomił o ujęciu spraw-
cy kradzieży sklepowej. Agniesz-
ka Dz. ukarana została manda-
tem karnym w wysokości 100 zł.

17.02.2012 r.
Godz. 09.10
Policjanci RD KPP Goleniów 

w trakcie kontroli drogowej ro-
werzysty ujawnili, że kierujący  
Leszek K. znajduje się w stanie 
nietrzeźwości.

Godz. 14.00
Powiadomienie o kradzieży 

różnego rodzaju elektronarzędzi 
z zakładu na ul. Bohaterów War-
szawy.  

Godz. 15.00
Ochrona sklepu Lidl powiado-

miła o ujęciu sprawcy kradzie-
ży sklepowej. Patrol na miejscu 
wylegitymował Ryszarda M., 
ktory ukarany został mandatem 
karnym.

18.02.2012 r.
Godz. 03.30
Kradzież pieniędzy oraz te-

lefonu marki Samsung Galaxy 
Ace z torebki damskiej w dysko-
tece Przystań.   

Godz. 16.20
Policjanci Ruchu Drogowego 

KPP Goleniów, w trakcie kon-
troli drogowej na drodze Karsk-
Dabrowa Nowogardzka samo-
chodu marki Polonez ujawni-
li, że kierujący Jerzy W. znajduje 
się w stanie nietrzeźwości. Miał 
1,94 promila alkoholu w wydy-
chanym powietrzu.

Godz. 23.30
Kradzież paliwa ze zbiorni-

ka samochodu marki Star w ilo-
ści 70l, zaparkowanego na dro-
dze przy posesji w miejscowości 
Słajsino.

19.02.2012 r.
Godz. 01.10
Wypadek drogowy na dro-

dze Ostrzyca-Wierzbięcin, gdzie 
kierujący Oplem Corsą uderzył 
w drzewo. Pasażerkę w/w pojaz-
du przewieziono do szpitala z 
bólem kręgosłupa.

Godz. 11.50
Pracownik sklepu Biedronka 

na ul. Bohaterów Warszawy po-
wiadomił o ujęciu sprawcy kra-
dzieży sklepowej. Na miejscu 
Patrol wylegitymował sprawczy-
nie, Sylwię W.

st. insp. Ref. Prewencji 
Klaudia Gieryń
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OPAŁ
węgiel, koks, miał, 

drewno – kominkowe,
 podpałka, brykiet – węglowy, 

torfowy, drzewny
(towar luzem i workowany)

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

sprzedaż ratalna

PPUH „EDBA” 
Nowogard • ul. Nadtorowa 12

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

Jeszcze kilka lat temu handel na  targowisku miejskim  kwitł. Ostatnio obroty spadają, a klientów  robiących zakupy na straganach moż-
na policzyć na palcach jednej ręki.  Handlowcy są załamani. Część z nich rezygnuje z biznesu. 

„Władza zamiast dbać o miejsca pracy buduje lodowiska...”

Na targowisku handel umiera...?

Nasz Komentarz 
Wszystko wskazuje na to, że dopiero teraz dociera do nas kry-

zys. I jak to zwykle bywa, pierwsi po głowie dostają mali przedsię-
biorcy. Ale winy za pogarszającą się sytuację na miejskim targowi-
sku nie można  zrzucać tylko i wyłącznie na ogólnie nie najlepsze 
czasy. Nie od dziś polityka władz miasta, które swoimi działaniami 
mogą stwarzać w mieście lepszą atmosferę dla drobnego handlu, 
pozostawia dużo do życzenia. Trudności potęgują  na dodatek nie-
dokończone spory między niektórymi sprzedawcami a dzierżawcą 
targowiska. Co z tego, że organizowano spotkania i obiecywano, że 
na targowisku będzie już tylko lepiej. Jak widać, chociażby na załą-
czonych zdjęciach jest gorzej, a właściwie jeszcze gorzej niż było. I 
tym bardziej znów dziwi postawa władz, która chwaląc się tak czę-
sto konsultacjami społecznymi, dziwnym trafem na sytuację drob-
nych sprzedawców jakoś nie reaguje– no ale cóż, prawdziwym ży-
ciem, pewno trudniej się chwalić w propagandowych pismach wy-
dawanych notabene za pieniądze podatników. Lepiej patrzeć na 
to życie przez różowe okulary i na siłę zaklinać rzeczywistość niż 
zmierzyć się z rzeczywistymi problemami, tych którzy na co dzień 
dźwigają szczególnie duże ciężary - niestety jak w przypadku wie-
lu z targowiska zbyt duże.

Redakcja

Dla rynku przyszły ciężkie 
czasy. Najgorzej jest w branży 
odzieżowej. 

Klientów jest co raz mniej. 
Nawet w soboty nie ma ruchu. 
Dzisiaj sprzedałam dwie pary 
skarpet. Może pan sobie wy-
obrazić ile tutaj się zarabia? A 
gdzie opłaty, ZUS, paliwo, pie-
niądze na towar  – mówi jed-
na ze sprzedających na rynku 
kobiet. 

Kiedyś ludzie tędy spacero-
wali. Nie raz nie można było 
się opędzić od klientów. Teraz 
zdarza się, że przez cały ty-
dzień nie ma utargu – mówi 
kolejna sprzedawczyni. 

Nie lepiej jest w warzyw-
niakach. 

Co słychać w handlu? Jak 
widać – mówi jeden ze sprze-
dawców, z nudów grający w 
karty z kolegą. 

Dzisiaj utargowałem 40 zł.  
Ludzie nie mają pieniędzy, a 
władza zamiast dbać o miej-
sca pracy buduje lodowiska. 
Komu to potrzebne?  – dodaje. 

Część straganów od kil-
ku tygodni jest zamknięta na 
kłódkę. Po niektórych sto-
iskach pozostały tylko wol-
ne place.  Po rynku krążą po-
jedynczy klienci, a znudzeni 
sprzedawcy krążą przy swo-
ich straganach ściskając w rę-
kach kubek z gorącą kawą.  
Wielu sprzedawców nie 
ukrywa w rozmowie z DN, że 
być może wkrótce zrezygnują 
z handlowania. 

Jak tak dalej będzie zwijam 
budę i przyjdzie mi zapisać się 
na kurniówkę. Bo co innego 
pozostanie mi w tym wieku? 
Rok temu o tej porze, jeszcze 

jakoś szło, ale teraz jest okrop-
nie. Nie ma wcale klientów – 
mówi rozgoryczony handlo-
wiec. 

Sprzedawcy przyznają, że 
nie wytrzymują konkurencji 
ze sklepami sieciowymi. To 
szczególnie dotyczy artyku-
łów spożywczych. 

W Wiadomościach bur-
mistrz chwali się, że szuka za-
granicznych inwestorów. Za-
miast szukać jakiś biznesme-
nów z kosmosu należałoby 
zadbać o swoich nawet nas, 
drobnych. Tymczasem ja so-
bie nie przypominam, żeby 
burmistrz kiedykolwiek przy-
szedł, odwiedził nas i poroz-
mawiał jak nam się tutaj żyje. 
Wszyscy są mądrzy przed wy-
borami - ze smutkiem kon-
kluduje jedna ze sprzedają-
cych.

Handlujący twierdzą, że  
w przypadku branży odzie-
żowej, sytuację pogorszy-
ły otwierane jak grzyby po 
deszczu  tzw. lumpeksy, czy-
li sklepy z używaną odzieżą. 
Tylko nieliczni handlarze nie 
narzekają, chociaż przyznają, 
że kiedyś bywało lepiej. 

Jest gorzej, ale nie moż-
na mówić w moim przypad-
ku o jakiejś katastrofie. Ja oso-
biście dużego spadku nie za-
uważyłam. Wiem jednak, że 
wielu sprzedawców rezygnuje 
z handlowania na rynku. Co 
kilka tygodni wywożona jest 
jakaś buda – mówi handlują-
ca obuwiem kobieta. 

Szczerze mówiąc nie liczy-
łam dokładnie jeszcze obro-
tów od początku roku. Tak 
na oko można powiedzieć, 

że sprzedaż spadła może o 
20%. My opieramy swój han-
del jednak na stałych klien-
tach. Przyzwyczailiśmy ich do 
jakości produktu. Wiemy co 
nasi klienci lubią i kupują to 
od lat. Zamawiamy więc taki 
towar, którego w supermarke-
tach nie ma. Chociaż wiąże 
się to z tym, że nasze produk-
ty są droższe – mówią właści-
ciele sklepu mięsnego na tar-
gowisku. 

Przypomnijmy, że na tar-
gowisku miejskim jest oko-
ło 80 straganów. Rynek daje 
pracę ponad 100 osobom. 
A to oznacza, że miejsce to 
jest jednym z największych 
„przedsiębiorstw” w mieście. 

Marcin Simiński

Najgorzej jest w branży odzieżowej. Choć oferta jest bogata, kupujących jak na lekarstwo. 

Znaleziono tablicę 
Widoczną na zdjęciu tabli-

cę rejestracyjną znaleziono w 
poniedziałek na terenie sta-
cji paliw przy ul. Boh. Warsza-
wy (koło nadleśnictwa). Zgu-
bę można odebrać w redakcji 
Dziennika Nowogardzkiego 

przy ul. Boh. Warszawy 7a w 
godzinach 8.00-16.00. Tabli-
ca zostanie wydana po okaza-
niu dokumentów potwierdza-
jących dane jej właściciela. 

Red. 

Marian Grygowski, lat: 83, zmarł: 16.02.2012, pogrzeb: 
18.02.2012, Pogrzeb odbył się na cmentarzu w Nowogardzie

Aleksandra Piekarska, lat: 84, zmarła: 19.02, pogrzeb: 
22.02.2012, Pogrzeb odbędzie się na cmentarzu w Nowogardzie

 
Zdzisław Nowacki, lat: 60, zmarł: 20.02.2012, pogrzeb: 

22.02.2012, Pogrzeb odbędzie się na cmentarzu w Nowogardzie 

Informacje przekazał zarządca cmentarza 
S. Furmańczyk

 w tych dniach odeszli do wieczności 
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Halo redakcja 
Do reakcji zadzwonił nasz stały Czytelnik, który po przeczytaniu artykułu pt.: 
„Marne grosze dla bezrobotnych - Władza wyżywi się sama, a młodzi niech jadą 
za granicę” chciał podzielić się swoimi przemyśleniami.  Poniżej skrót z prze-
prowadzonej rozmowy telefonicznej. 

Treść artykułu w jednym z ostatnich wydań DN,  jest dla mnie dość problematyczna, ale i bole-
sna,  dlatego postanowiłem skontaktować się telefonicznie z redakcją i podzielić swoimi uwagami. Otóż, 
skończyłem właśnie 50 lat i to całkowicie przekreśla mnie i nie pozwala mi podjąć jakąkolwiek pracę. 
Na zgłoszenie się do pracodawców, którzy oferują pracę, zawsze otrzymuję odpowiedź, jest pan za stary! 
Pracodawcy mówią wprost, powinienem pan bardziej odpoczywać niż pracować, co dla mnie zupełnie 
jest nie zrozumiałe. Zastanawiam się więc, dlaczego tak się dzieje? Czy wiek magicznych 50 lat jest wie-
kiem do „odstrzału”? Ofert z Biura Pracy jest jak na lekarstwo, co jasno sugeruje, że miasto zamiera i 
nie ma w zasadzie żadnych szans na to, by coś się w nim zmieniło. Urząd woli przeznaczać środki na in-
westycje, które tak naprawdę moim zdaniem powinny być spożytkowane na organizację nowych miejsc 
pracy czy tworzenie programów, które pozwoliłby na zawodową realizację. Wiek 50 lat, to nie wiek na 
stagnację, ale jeszcze aktywność zawodową. Pytam więc, czy burmistrz, dyrektor PUP ma jakiś pomysł 
na 50-latków? Jeżeli tak, to będę bardzo zobowiązany i bardzo proszę o pomoc nie tylko mi, ale wszyst-
kim tym, którzy ukończyli 50 lat i chcą jeszcze godnie pożyć i realizować się zawodowo. 

Dane osobowe do wiadomości DN 

W ubiegłą niedzielę w Szkole Podstawowej nr 3 odbyło się zebrania sprawozdawcze za rok 2011 Zarządu Koła Miejsko-Gminnego Pol-
skiego Związku Wędkarskiego Nowogard. Na spotkaniu podsumowano działalność Koła za zeszły rok oraz przedstawiono plany na rok 
bieżący. Rozmawiano również o budowie kładek na Jeziorze Kościuszki, niedawno przejętym przez Koło. 

Zebranie koła Polskiego Związku Wędkarskiego w Nowogardzie 

Rozdali medale i podsumowali rok 
Po wyborze prowadzącego 

oraz sekretarza obrad, przed-
stawiono sprawozdanie z dzia-
łalności PZW Nowogard w 
2011 r. Omówiono między in-
nymi kwestie zarybiania wód, 
zorganizowanych zawodów 
czy ochrony środowiska. Po-
nadto zwrócono uwagę na nie-
przestrzeganie przez części 
wędkarzy podstawowych za-
sad. Najczęściej łamane przepi-
sy były związane z przekrocze-
niem limitu połowów, nieprze-
strzeganiem okresu ochronne-
go oraz śmieceniem akwenów. 
Następnie rozdano odzna-
ki i dyplomy zasłużonym dla 
PZW wędkarzy. Złote Odzna-
ki za Zasługi dla Wędkarstwa 
Polskiego otrzymał Henryk 
Szczupak (współpracownik 

redakcji DN) oraz, nieobecny 
na spotkaniu, Zygmunt Baco-
cha. Dyplomy uznania zosta-
ły przekazane Marcinowi Her-
manowi, Tadeuszowi Siębi-
dzie, Zygmuntowi Lisowskie-
mu i Januszowi Zamarze.  Ko-
lejnym punktem zebrania było 
sprawozdanie Komisji Rewi-
zyjnej, która podsumowała fi-
nansową działalność Koła. Po-
dano kwoty składek, dotacji i 
innych wpływów, jak również 
poniesione wydatki. Relację z 
działalności przedstawili rów-
nież przedstawiciele Sądu Ko-
leżeńskiego i Powiatowej Spo-
łecznej Straży Rybackiej. Przy-
bliżono liczbę strażników i 
przeprowadzonych przez nich 
kontroli. 

 Po podsumowaniu ubie-

głego roku, zajęto się plana-
mi na rok 2012. Ustalono bu-
dżet, podano terminarz zawo-
dów wędkarskich. Zaplanowa-
no również rozmaite akcje po-
rządkowe takie jak dotlenianie 
jezior, wykaszanie trzciny czy 
przegląd łodzi. Ważną kwestią 
była zbyt duża liczba kładek na 
Jeziorze Nowogardzkim. Być 
może część pomostów zostanie 
zlikwidowana. Podczas zebra-
nia odbyła się także dyskusja,  
podczas której zainteresowani 
wędkarze mogli zadać pytania 
członkom zarządu. Miłośnicy 
wędkowania między innymi 
zwrócili uwagę na problem z 
dojściem do Jeziora Kościusz-
ki, brak numeru rejestru jezio-
ra Karsk oraz kwestię budowy 
kładek na j. Olchowo. Po krót-

kim wystąpieniu wiceprezesa 
ds. organizacyjnych, w którym 
odniósł się do omawianych 
wcześniej kwestii, głos zabrał 
Robert Czapla. Burmistrz zło-
żył gratulacje wyróżnionym 
wędkarzom, oraz odniósł się 
do zakomunikowanych wcze-
śniej problemów z przejęciem 

jeziora Glicko przez PZW No-
wogard i zanieczyszczaniem 
Jeziora Nowogardzkiego. Po 
zakończeniu obrad, zaintere-
sowani budową kładek człon-
kowie otrzymali wszelkie po-
trzebne informacje na ten te-
mat.  

Tekst i foto Piotr Serleja 

kOmUNIkaT POlICJI !!!
Ministerstwo Sprawiedliwości 

wspólnie z sądami, prokuratorami, 
oraz jednostkami Policji i organi-
zacjami pozarządowymi, w dniach 
od 20 lutego 2012 roku do 25 lu-
tego 2012 roku realizuje przed-
sięwzięcie  pn „Tydzień Pomocy 
Ofiarom Przestępstw”. 

Komisariat  Policji w Nowogar-
dzie również przyłącza się do tej 
inicjatywy. Głównym zadaniem realizowanym w czasie tego ty-
godnia będzie udzielanie informacji zainteresowanym osobom 
w zakresie przemocy, procedury Niebieskiej Karty oraz wskazy-
wanie instytucji i organizacji, które mogą udzielić skutecznej po-
mocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem. Podczas konsul-
tacji osoby, które zgłoszą się do naszej jednostki mogą liczyć na 
fachową pomoc i radę. Osobom chętnym skorzystania z naszej 
pomocy zapewniamy anonimowość. 

Z porady Policjanta, można będzie korzystać codziennie, od 
20 do 25 lutego 2012 roku w godz. 10-18 w Komisariacie Policji 
w Nowogardzie.
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Recytowali i śpiewali poezję w NDK 
W dniu 17.02 2.2012. W Nowogardzkim Domu Kultury w Nowogardzie odbyły się eliminacje Ogólnopolskiego Konkursu Recyta-
torskiego w dwóch kategoriach: Recytacji i Poezji Śpiewanej. Natomiast dzień wcześniej na Sali NDK odbyły się eliminacje miejsko-
gminne „Małego Konkursu Recytatorskiego”, w którym udział wzięłi uczniowie szkół podstawowych.  

W Małym Konkursie Recy-
tatorskim wzięło udział 16 wy-
konawców. W kategorii I-III 
do następnego etapu jury za-
kwalifikowało: Wojciecha Ja-
rząba (SP nr 2), Maję Tębłow-
ską (SP nr 3), Michalinę Ki-
ryk (SP nr 3). Wyróżnienie 
otrzymali: Miłosz Bujalski 
oraz Oliwię Tomasikiewicz z 
SP nr 2. W kategorii klas IV-
VII do następnego etapu prze-
szedł Jakub Kazuba (SP nr 3), 
a wyróżnienia otrzymali: Ka-
rol Płaczek (SP nr 2). W kate-
gorii gimnazjum do następne-

go etapu jury zakwalifikowało 
Paulę Piątak (Gimnazjum nr 
2). Wyróżnienie w tej kategorii 
otrzymała Oliwia Łatka, rów-
nież uczennica Gimnazjum nr 
2 w Nowogardzie. 

Jury oceniło poziom kon-
kursu jako bardzo wysoki, ze 
względu na dobór trudnego 
materiału. Na uwagę zasługuje 
także dbałość o poprawne mó-
wienie i przekonującą inter-
pretacje poszczególnych wier-
szy. 

Natomiast w piątek, 17 lu-
tego w sali kinowej odbył się 

kolejny konkurs recytatorski, 
tym razem o randze elimina-
cji ogólnopolskich. Konkurs 
był przeznaczony dla uczniów 
szkół ponadgimnazjalnych. 
Udział w konkursie wzięło 
udział 10 wykonawców indy-
widualnych oraz 2 zespoły.  I 
tak do etapu wojewódzkiego 
zakwalifikowali się następują-
cy uczestnicy: w turnieju re-
cytatorskim: Anna Piotrow-
ska (II  LO) z utworami” „Ka-
taryna” Jacques Prevert, Oskar  
i Pani Róża (fragment) - Eric 
Emmanuel Schmitt, Alicja Na zdjęciu: Wojciech Jarząb z kla-

sy I (SP nr 2), jeden z wyróżnionych 
w konkursie,  podczas swojego wy-
stępu, w tle jego wychowawczyni 
Krystyna Gradzik. Zdjęcie dzięki 
uprzejmości Anny Jarząb. 

Uczestnicy konkursu recytatorskiego z II LO wraz z opiekunem Izabelą Koladyńską

Kalinowska (II LO) z utwora-
mi „Trudne życie z pamięcią - 
Wisława Szymborska, „Panna 
Nikt” - Tomek Trzyzna, Ma-
ciej Pikuła (II LO) z utwora-
mi „Madame” (fragment”) - 
Antoni Libera, „Odjazd” - Bo-
lesław Leśmian;  w katego-
rii poezja śpiewana:  Kamila 
Zięciak  (II LO) w utworach: 
„Dom”  sł. Zbigniew Herbert, 
muzyka Kamila Zięciak oraz 
Marta Kurpińska (OKiS Ma-
szewo) w utworach: „Deszcze” 
- sł. Krzysztof, Kamil Baczyń-
ski muz. Robert Piotrowski, 
„Rzeczywistość”  -  Leopold 
Staff, Zygu Zygu Zyg  sł. i muz. 
Michał Bajor. Wyróżnienie w 
tej kat. otrzymała Katarzyna 
Kozieł z ZSP w Nowogardzie. 

W tym przypadku jury pod-
kreślało również wysoki po-
ziom konkursu. Zdaniem ko-
misji kilka osób, które się za-
prezentowały w tym roku ro-
kuje na dalszy rozwój arty-
styczny. Okazuje się, że mło-
dzież interesuje się poezją, co 
potwierdziła Izabela Koladyń-
ska polonista z II LO w Nowo-
gardzie, której uczniowie brali 
udział w piątkowym konkur-
sie, zajmując wysokie miej-
sca.  Z  każdym rokiem są nowi 
uczniowie, którzy chcą recyto-
wać poezję. Aby to robić trzeba 

jednak dużo czytać, a przede 
wszystkim rozumieć poezję.  To 
ciężka sztuka wbrew pozorom. 
Co do wyboru utworów to po-
zostawiam ją dla uczniów i 
najczęściej proszę ich by szuka-
li, szukali aż znajdą odpowied-
ni dla siebie utwór, który bę-
dzie im odpowiadał? Najważ-
niejsze przy tym jest, by go ro-
zumieli i przedstawiali z odpo-
wiednią dynamiką i wrażliwo-
ścią - mówi polonistka.

Jarek Bzowy, MS

Jaki dzisiaj dzień wesoły - najprawdziwsze święto, czyli… 

Dzień Babci i Dziadka w Zielonym Przedszkolu
W drugim tygodniu lutego 

w Zielonym Przedszkolu dzie-
ci gościły wyjątkowe i bliskie 
im sercom osoby -  babcie i 
dziadków.  „Witam wszystkich 
na tej sali, dziś wnukowie będą 
grali!” I tak się stało. Przed-
szkolaki wraz z wychowawca-

mi przygotowały wzruszają-
ce występy artystyczne. Babcie 
i dziadkowie mogli podziwiać 
swoje pociechy podczas recy-
tacji wierszy, śpiewania piose-
nek okolicznościowych, a tak-
że tańców, które pozostawia-
ły uśmiech na twarzach gości. 

Nie zabrakło także upomin-
ków z życzeniami, które dzieci 
wykonały dla bliskich. Po czę-
ści artystycznej, w każdej gru-
pie uroczystość zakończył po-
częstunek, za którego organi-
zację wychowawcy serdecznie 
dziękują rodzicom. 

Były to niezapomniane chwi-
le dla każdej babci i każdego 
dziadka, bowiem nie ma nic 

piękniejszego od doświadcza-
nia takich przeżyć, w których 
ten mały człowiek, który jesz-
cze niedawno uczył się siadać, 
chodzić, mówić – dziś  potra-
fi wzruszyć, rozbawić i powie-
dzieć – kocham…  

info. własna
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 Pracował w I lO  w Nowogardzie

Zmarł Stanisław Marynowski
 12 grudnia  2011 roku po ciężkiej chorobie w Przemyślu, gdzie spędził z Rodziną ostatnie z 90 lat swej ziemskiej wędrówki zmarł śp.  Sta-
nisław Marynowski. W latach 1950 do 1962 był nauczycielem  matematyki w  liceum Ogólnokształcącym w Nowogardzie. Poniżej publi-
kujemy tekst jaki ukazał się w styczniu tego roku  w związku z jego śmiercią w lokalnej gazecie w Olkuszu gdzie pracował do emerytury.

„Urodził się 24 kwietnia 1921 
roku we Włocławku. Przez po-
nad 40 lat trwała trudna, peda-
gogiczna droga Zmarłego, jako 
nauczyciela matematyki, a w 
ostatnich 10 latach - jako na-
uczyciela języka angielskiego. 
Wszedł na nią w roku 1945 bez 
kwalifikacji pedagogicznych, 
mając jedynie maturę z przed-
wojennego Liceum we Wło-

cławku, by w kolejnych latach, 
zmagając się z trudami życia, 
zdać maturę w Liceum Pedago-
gicznym, ukończyć studia ma-
tematyczne i w roku 1974 za-
oczne studia anglistyczne na 
Uniwersytecie Poznańskim. 
Wiodła ta droga  przez różne 
miejscowości zachodniej Polski 
i różne szkoły: Słomków w po-
wiecie Skierniewice, gdzie przez 

pół roku 1945 był kierownikiem 
szkółki jednoklasowej. Od roku 
1946 – Stepnica były powiat 
Kamień Pomorski.  W Nowo-
gardzie - od roku 1950 do roku 
1962 - nauczyciel matematy-
ki w  Liceum. Góra Śląska do 
roku 1976, a od 1. września te-
goż roku do 31. sierpnia 1982 - I 
Liceum Ogólnokształcące w Ol-
kuszu i później, w okresie eme-
rytury, przez pewien   czas,  II 
Liceum Ogólnokształcące, gdzie 
pracował jako nauczyciel języ-
ka angielskiego.

Uczniowie i Nauczyciele  I LO 
z tamtych lat mają o Profeso-
rze Marynowskim jak najlepsze 
wspomnienia. Był człowiekiem 
wyjątkowej prawości, wiernym 
raz obranej, katolickiej drodze 
życiowej i postawie względem 
świata, co w tamtych czasach 
wymagało niezłomnej postawy, 
której Profesor dawał niejedno-
krotnie wyraz. Zjednywało mu 
to szacunek i respekt otocze-
nia. Został w pamięci uczniów 
jako pedagog z dawniejszej epo-
ki, niepodlegający pedagogicz-
nym i metodycznym nowo-
ściom. Jego metody nauczania 
były co prawda tradycyjne, ale 
nadzwyczaj skuteczne. Był wo-

bec uczniów wymagający i w 
tych wymaganiach zdecydowa-
ny i niezwykle konsekwentny”.

Tyle gazeta olkuska. Wiele 
osób w Nowogardzie pamię-
ta  jeszcze zmarłego  śp. Stani-
sława z  czasów jego pracy w 
naszym  mieście . ..pamiętam 
p.  Marynowskiego, miał opi-
nię dobrego choć wymagają-
cego nauczyciela- mówi   Pani 
Romualda Szmit emerytowa-
na była nowogardzka nauczy-
cielka – znałam się też dobrze 
z jego córką, która mieszkała w 
Nowogardzie dłużej ale kilka 
lat temu wyprowadziła się.

Zamieszczone zdjęcie Stani-
sława Marynowskiego  widnie-

je na tablo  rocznika 1957. Ta-
blo to do dzisiaj  wisi na kory-
tarzu w naszym  liceum nr I.

red.
 

Pisaliśmy w 2011 roku
Listopad 2011r
Dyżur nocny nadal w szpitalu. 

(…), szpital w Goleniowie będący 
dysponentem kontraktu z NFZ na 
opiekę  nocną na terenie powiatu 
,wycofał się z porozumienia z przy-
chodnią  Praxis-2  i  przedłużył do-
tychczasową umowę z przychodnią 
przyszpitalną.  (…)

Karaś włada nad stawem. Miesz-
kańcy Szczytników skarżą się, że nie 
mogą wykorzystywać stawu prze-
ciwpożarowego do właściwych ce-
lów. (…)

Obywatel kontra policja...Spra-
wą pani Krystyny zajmie się Pro-
kurator z Kamienia Pomorskiego. 
(…)   Tak zdecydowała Prokuratura 
Okręgowa w Szczecinie. (…)

Pomogli jej uczniowie z Nowo-
gardu. Moje marzenie naprawdę się 
spełniło! - powiedziała Iwonka po 
powrocie z delfinarium w Portuga-
lii, gdzie pojechała dzięki „Fundacji 
Mam Marzenie”. Wyjazd nie byłby 
możliwy, bez wsparcia społeczności 
nowogardzkiej SP nr 1. (…)

Skatepark w ciemnościach... 
Na rolkach tylko za dnia. (…)  Na 
obiekcie nie zaplanowano bowiem 
instalacji żadnego oświetlenia. Nie 

wiadomo także czy obiekt będzie 
ubezpieczony od nieszczęśliwych 
wypadów, gdyż  na tego typu urzą-
dzeniach nie trudno o nieszczęście. 
(…)

Mołdawin „mekką” dla dżoke-
jów. Kto złapał lisa? (…) To wła-
śnie tam, w Święto Niepodległo-
ści w dniu 11 listopada, zorgani-
zowano zawody „pogoń za lisem”. 
W zawodach brali także udział re-
prezentanci z naszego miasta. (…)

Ratusz w blasku jupiterów... 
Wiadomo już, kto i za ile, wykona 
oświetlenie iluminacyjne Ratusza 
Miejskiego. Najtańszą ofertę na 110 
tys. 700 zł złożyła wrocławska spół-
ka (…) 

Trwa remont nowogardzkiego 
zabytku. Mury już w całości. Trwa-
ją prace przy renowacji zabytko-
wych murów nad jeziorem. Odbu-
dowano już zniszczony  przez wiatr 
fragment zabytku. (…)

Rodzice przekonują władzę. 
Żłobek w Nowogardzie? Od kil-
ku tygodni trwa „Akcja Żłobek dla 
Nowogardu”. To inicjatywa gru-
py młodych rodziców, którzy chcą 
uświadomić nowogardzkie  władze 
o potrzebie stworzenia placówki dla 

najmłodszych mieszkańców mia-
sta.  (…)

O krok od nieszczęścia. Palił się 
dach i wełna mineralna. O wielkim 
szczęściu może mówić 9 osobowa 
rodzina, której w ubiegły ponie-
działek ogień strawił część domu. 
Do zdarzenia doszło w Ptaszkowie 
k. Bochlina. (…)

Cukrzycy w walce z chorobą. 
Światowy Dzień Walki z Cukrzy-
cą w Nowogardzie. (…)  ,  wykłady, 
badania i występy zespołów wokal-
nych i tanecznych (…), tak obcho-
dzono  Światowy Dzień Cukrzycy w 
Nowogardzie. (…)

Spotkanie UTW z kardiologa-
mi. Jak zapobiec zawałowi serca? 
Co trzeci Polak ma kłopoty z nad-
ciśnieniem, które jest najczęstszą 
przyczyną chorób układu krążenia. 
Czy można temu zapobiec? (…)

Dróg przybędzie i kosztów 
przybędzie. Jeszcze trwają prace 
remontowe krajowej szóstki, której 
właścicielem już najprawdopodob-
niej w grudniu stanie się gmina No-
wogard. (…)

Cmentarz -  drugi musi być 
jak najprędzej! Od kilku lat trwa-
ją przygotowania do budowy w na-

szym mieście  nowego cmentarza. 
(…)

Podatki w górę! W kraju pod-
wyższyli, w gminie dołożyli.  Od 1 
stycznia 2012 roku wzrosną wszyst-
kie podatki lokalne naliczane przez 
gminę – tak zdecydowała większość 
radnych podczas środowej sesji.  
Najwięcej po kieszeni dostaną rol-
nicy i przedsiębiorcy. (…)

Nowogardzka biblioteka wśród 
najlepszych w kraju!  Biblioteka 
Miejska w Nowogardzie zajęła 2 
miejsce w województwie zachod-
niopomorski, a 18 miejsce w kra-
ju  (…)  

28.11 – pierwsza rocznica 
śmierci ks. Grzegorza Zakliki.  W 
dniu 28 listopada mija pierwsza 
rocznica śmierci wieloletniego pro-
boszcza parafii pw. WNMP Grzego-
rza Zakliki.  (…)

IV Memoriał Janusza Kaweckie-
go – wieloletniego przyjaciela re-
dakcji Dziennika Nowogardzkiego. 
(…)

Grudzień 2011r
Stary kościół ma nowy ołtarz. 

(…)  zakończył się montaż nowe-
go ołtarza w nowogardzkim koście-
le pod wezwaniem Wniebowzięcia 

Najświętszej Maryi Panny. W sobo-
tę o godz. 12 konsekrował go będzie 
abp Andrzej Dzięga. (…)

Stary zabytek jak nowy.  Dziu-
ry w murze już nie znajdziesz. Za-
kończyła się odbudowa i renowa-
cja murów obronnych. Odnowa ka-
miennego zabytku kosztowała pra-
wie 194 tys. zł. Wczoraj przed połu-
dniem, odbył się odbiór prac. (…)

Fanaberie burmistrzów i może 
wizjonerstwo. Ziemba - duży wia-
trak, Czapla- mały wiatrak. Nowo-
gardzcy burmistrzowie mają  sła-
bość do wiatraków. (…)

PSL ma nowego prezesa. Kazi-
mierz Ziemba odwołany.  Kazi-
mierz Ziemba został odwołany z 
funkcji szefa zachodniopomorskie-
go PSL – tak zdecydował w minio-
ną niedzielę zarząd regionalny par-
tii. (…)

Gmina zmuszona do ugody. Po-
nad 8 tys. zł brutto oraz koszt dwóch 
adwokatów – tyle gmina zapłaci z 
pieniędzy podatników w związku z 
nieprawidłowościami rozwiązania 
umowy o pracę z Markiem Antcza-
kiem, byłym już zastępcą kierowni-
ka Wydziału Architektury, Bu-
downictwa i Planowania Prze-
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18-sty wybił roczek, 
w dorosłe życie zrobiłeś 
kroczek, niechaj zawsze 
szczęście Ci sprzyja i to 
co złe, niech Cię omija. 
Wszystko co pragniesz, 
by Twoje było i o czym 
marzysz, by się spełniło. 

Z okazji urodzin 

Justynie 
Grzelak 

z Ostrzycy 
najserdeczniejsze 

życzenia 
składa 

babcia i dziadek

ŻYCZeNIa

Olimpia w pierwszym sparingu
W ubiegłą niedzielę Olimpia Nowogard rozegrał swój pierwszy sparing podczas przygotowań do rundy 
wiosennej. Przeciwnikiem naszego zespołu był OKS Goleniów. Spotkanie, które było okazją do przetesto-
wania wielu graczy zakończyło się wynikiem 4:2 dla Olimpii.

Rozegrany na euroboisku w 
Goleniowie o godz. 12.00 spa-
ring był okazją do przetesto-
wania młodszych zawodników, 
którzy zwykle występują w dru-
żynie juniorów.  Stąd na boisku 
w ogólne nie zobaczyliśmy za-
wodników z podstawowe-
go składu grających w  pomo-
cy m.in. Krzysztofa Kieruzela i 
Rafała Żuka. Mecz podzielony 
był na tercje, każda po 30 min.

Spotkanie bardzo dobrze 
ułożyło się dla naszych zawod-
ników. Najpierw Dariusz Sta-
chowiak wyprowadził nasz ze-
spół na prowadzenie celnie 
uderzając z 11 metrów. Wynik 
podwyższył jego brat, Dariusz 

Stachowiak. OKS Goleniów za 
każdym razem doprowadzał 
do wyrównania. Jednak przy 
wyniku 2:2 to nasi zawodni-
cy wykazali się skutecznością, 
a dokładnie Wojciech Witoń i 
Damian Kościuk. Wynik usta-
nowiony na 4:2 już do samego 
końca meczu był kontrolowa-
ny przez naszych zawodników.  

Na uwagę zasługują mło-
dzi zawodnicy z drużyny ju-
niorów, którzy w tym sparin-
gu debiutowali w seniorskiej 
piłce. Michał Jemilianowicz 
(w juniorach kapitan druży-
ny), Damian Kościuk, Damian 
Adameczek pokazali dobrą 
grę oraz brak tremy, jaka mo-

gła się pojawić podczas rywa-
lizacji ze starszymi zawodni-
kami. Młodzi piłkarze okaza-
li się wzmocnieniem na boisku 
w drugiej i trzeciej tercji spo-

tkania. Spokojnie dowieźli re-
zultat do końca meczu. 

OKS Goleniów - Olimpia 
Nowogard 2:4

informacja własna 

W niedzielę, w Nowogardzkim Domu Kultury odbył się wa-
lentynkowy koncert pt. „Jeżeli kochać...”. Przy pełnej wi-
downi swoje umiejętności taneczno – aktorskie zaprezento-
wali artyści z NDK.  Widowisko wyreżyserowane było przez 
Edytę Baryliszyn-Turowską  i Anetę Drążewską. 

Zagrali koncert dla 
zakochanych 

Przedstawienie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem, że 
strony nowogardzkiej publiczności. Sala kinowa NDK była wy-
pełniona po brzegi. Obok publikujemy zdjęcie z wydarzenia. Jak 
poinformowało NDK, w koncercie wystąpili: wokalistki, zespół 
CARLO I MUFINKI - p. Edyty Baryliszyn-Turowskiej, Zespół 
BALANCE - p. Urszuli Klimczak, Teatr Fonem - p. Anety Drą-
żewskiej i p. Martyny Rogali-Bator, Zespół EN HORSE - p. Ur-
szuli Klimczak, Para taneczna - p. Mikołaja Kubiaka i AN DEOR 
- p. Ula Klimczak. 

opr. MS, Foto: P. Serleja 

strzennego (ABPP) w Urzędzie 
Miejskim w Nowogardzie. (…)

W obronie starego pomnika z 
armatami. Czy próba przywróce-
nia do przestrzeni publicznej po-
mnika przy ul. 3 Maja jest nie-
właściwa?  Mamy w Nowogardzie 
cztery pomniki: dwa kombatanc-
kie, z czego jeden pokomunistycz-
ny”, drugi z armatami (…) i dwa 
sybirackie na cmentarzu, bo każdy 
Związek Sybiraków ma swój. (…)

13 grudnia 1981 . XXX rocz-
nica wprowadzenia w Polsce sta-
nu wojennego. Dzisiaj od 13 grud-
nia 1981 roku mija 30 lat. Dla ów-
czesnego pokolenia   Polaków  było 
to doświadczenie nieznane, groź-
ne. (…)

Katarzyna Banachomska.  Suk-
ces nowogardzkiej licealistki . 
Gala finałowa konkursu Foto Mo-
dels Poland odbyła się 3.10.2011 w 
dalekim Maroku mieście Agadirze, 
tropikalnych ogrodach hotelu Roy-
al Atlas, położonym tuż przy pla-
żach Oceanu Atlantyckiego.(…)  
Miss Exim Tours - Katarzyna Bana-

chomska z Nowogardu, (…) w ge-
neralnej klasyfikacji konkursu zaję-
ła 4 miejsce (…)

Nie reagowali na sygnały, zawia-
domiliśmy prokuraturę. Redakcja 
Dziennik Nowogardzki wysłała w 
ubiegły piątek zawiadomienie o po-
dejrzeniu popełnienia przestępstwa 
przez przedstawicieli firmy teleko-
munikacji Novum do goleniowskiej 
prokuratury. (…)

Kolejna sensacja kadrowa w 
Urzędzie. Odchodzi wicebur-
mistrz... Szykuje się poważna zmia-
na w nowogardzkim Urzędzie Miej-
skim. W ciągu dwóch najbliższych 
miesięcy do dymisji ma podać się 
zastępca burmistrza Damian Si-
miński. (…)

Czyja Gmina?  Budżet na stole, 
a wnioski schowane do szuflady.  
(…)  , do dnia dzisiejszego w tajem-
nicy trzymane są złożone do budże-
tu wnioski od mieszkańców.  (…)

Wybuch w Osinie - kobieta cu-
dem uszła z życiem. (…) To cud, że 
nikomu nic poważnego się nie stało. 
Właścicielka mieszkania w którym 

doszło do wybuchu, a także sąsiedzi 
do dzisiaj jednak są w szoku. (…)

Oddali skatepark brodząc w 
błocie. Motopompa zamiast pom-
py.... W minioną sobotę w strugach 
deszczu i przy silnym wietrze, bur-
mistrz Robert Czapla w otoczeniu 
kilku radnych i urzędników posta-
nowił uroczyście otworzyć skate-
park. Wszystko przy  dźwiękach 
strażackiej motopompy. (…)

Koncert Bożonarodzeniowy w 
NDK. Śpiewali kolędy i rozdawa-
li nagrody. (…)  odbył się „Koncert 
Bożonarodzeniowy” w reż. Lecha 
Jurka. Na scenie obok zespołów z 
NDK, wystąpili także zaprzyjaźnie-
ni artyści. (…)

Pokażą się na Mistrzostwach 
Polski. Wielki sukces nowogardz-
kich tancerzy. Dwie pary reprezen-
tujące nowogardzką Szkołę Tańca 
Flesz z Nowogardu tj. Marcel Mar-
chewka i Klaudia Rafińska oraz To-
masz Jóźwiak i Marika Ostrowska 
zakwalifikowały się do Mistrzostw 
Polski w tańcach towarzyskich, któ-
rych finał odbędzie w lutym w Ra-

wiczu. (…)
Koncert Świąteczny w Szkole 

Muzycznej w Nowogardzie.   Grali 
i śpiewali...  (…) Zgromadzona wi-
downia, głównie rodzice młodych 
adeptów muzyki, wysłuchała kilka 
znanych kolęd, zarówno polskich, 
jak i zagranicznych, w wykonaniu 
uczniów szkoły. (…) 

Niecodzienna wigilia. Spotka-
nie opłatkowe  w zwierzyńcu w 
Dobrkowie. (…)  Stół ze słomy po 
środku stajni, wyglądające z bok-
sów konie, rozchodzący się zapach 
siana i przygotowane wigilijne po-
trawy, które niebiańsko smakowały 
w tak nietypowej scenerii.  (…)

Finalistki w Publicznym Gim-
nazjum nr 3 im. Zjednoczonej Eu-
ropy. Dwie uczennice (…)  będą re-
prezentowały szkołę w wojewódz-
kich eliminacjach konkursu, or-
ganizowanego przez Kuratorium 
Oświaty, aż z 5 przedmiotów. (…) 

„Jest taki dzień….” Gminna 
wieczerza wigilijna w Osinie. 20 
grudnia salę gimnastyczną Zespołu 
Szkół Publicznych im. Bronisława 

Malinowskiego w Osinie wypełniło 
świąteczne ciepło. O godzinie 17:00 
mieszkańcy gminy spotkali się na 
wspólnej wieczerzy wigilijnej. (…)

Szkoła dla domu dziecka. (…), 
w Szkole Podstawowej nr 4  w No-
wogardzie odbyła się 10 edycja 
Kiermaszu Bożonarodzeniowego, 
z którego dochód tradycyjnie zo-
stanie przekazany na rzecz domu 
dziecka w Gryficach. (…)

Jest ślizgawka i huśtawki. (…) 
dwa kolejne place zabaw wybudo-
wane w ramach rządowego progra-
mu „Radosna szkoła”. Obiekty po-
wstały przy Szkole Podstawowej nr 
3 w Nowogardzie i w Orzechowie. 
(…) 

300 000  więcej  zapłacą  wieczy-
ści. Protestują i proponują. Oko-
ło 300 000 zł więcej zapłacą gminie 
w 2012 roku użytkownicy z tytułu 
wzrostu opłaty za użytkowanie wie-
czyste . Decyzje zawierają też staw-
ki na następne lata , wiadomo więc  
ile wyniosą kolejne podwyżki w   la-
tach 2013 i 2014.  (…)

Mr.
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Pokazali młodym jak grać…
Dobiegła końca już XVI edycja halowej ligi piłki siatkowej. W hali sportowej SP nr 4, w sobotę (18 luty) zostały rozegrane ostatnie spo-
tkania rundy rewanżowej.

 Na zdjęciu kapitan drużyny Oldboys Nowogard: Marek 
Brzeczko, przyjmujący puchar za zwycięstwo w rozgrywkach

Wszystkie rozstrzygnięcia już były znane, no z wy-
jątkiem tego, która z drużyn zajmie ostatnie miejsce... 
W pierwszym meczu zawodnicy Nadleśnictwa poko-
nali Słajsino, oddając rywalom tylko jednego seta. Si-
korki były mniej wyrozumiałe dla Dąbrowy, wygry-
wając po trzech setach. Tym samym Dąbrowa już nie 
odbiła się „od dna”. Na koniec prawdziwy deser dla 
kibiców, obserwujących ostatnią kolejkę. Drużyna ZK 
Nowogard, stanęła naprzeciw Oldboys Nowogard, z 
zamiarem utarcia nosa najlepszej drużynie rozgry-
wek. Wszyscy byli świadkami zaciętego meczu, w 
którym wynik zmieniał się jak w kalejdoskopie. Za-
wodnikom ZK chyba bardziej zależało na tym pre-
stiżowym zwycięstwie. Dobra gra blokiem, oraz sku-
teczne odbiory serwisów Oldbojów, pozwoliły wy-
grać w tie-breaku i odnieść zasłużone zwycięstwo nad 
mistrzowską drużyną. Po ostatnim gwizdku organi-
zatorzy nagradzali trzy najlepsze zespoły, oraz wy-
różniających się graczy. Niestety z różnych przyczyn 
nie zjawili się dwaj wyróżnieni zawodnicy, a ich na-
grody odebrali kapitanowie drużyn. Wypada również 
przedstawić sędziów, którzy dbali podczas tych roz-
grywek o przestrzeganie przepisów: Grzegorz Tan-
decki, Jerzy Kusiak, Wiesław Buczyński. Poniżej pre-
zentujemy komplet sobotnich wyników, końcową ta-
belę i nazwiska wyróżnionych graczy:

KR
Nadleśnictwo – Słajsino 3-1
Sikorki – Dąbrowa  3-0
Oldboys – ZK Nowogard 2-3
Pauzuje: Czermnica

1. Oldboys Nowogard  32 pkt. Sety: 34-10
2. Sikorki   27 pkt. Sety: 31-14
3. Czermnica   23 pkt. Sety: 25-16
4. ZK Nowogard  18 pkt. Sety: 25-25
5. Nadleśnictwo Nowogard  12 pkt. Sety: 16-30
6. Słajsino     7 pkt. Sety: 15-31
7. Dąbrowa     7 pkt. Sety: 13-33

Najwszechstronniejszy zawodnik (MVP): 
Aleksander Wąsik (Oldboys Nowogard)
Najlepiej Atakujący:
Paweł Wojdyło (Sikorki)

   

Przedstawiciele najlepszych drużyn, oraz organizatorzy - po odebraniu nagród 
reklama



21-23.02.2012 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

9

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

Przyszłe pierwszaki w progach SP nr 1
Do tradycji, choć jeszcze bardzo młodej, należy w Szkole Podstawowej Nr 1 Dzień Otwarty dla dzieci ich rodziców, mający na celu po-
znanie placówki, w której już niedługo mogą się znaleźć. Jest to dzień szczególny zarówno dla przybyłych gości, jak i gospodarzy, czyli 
dyrekcji, wszystkich nauczycieli naszej placówki, oraz sporej liczby zaangażowanych do zorganizowania tej imprezy uczniów. 

Przybyłe 5, 6, 7 –latki wspól-
nie z rodzicami zobaczyły pre-
zentacie o szkole, (czyli jej 
bazę, osiągnięcia, zaplecze dy-
daktyczne, wychowawcze i 
opiekuńcze), którą prowadził 
pan dyrektor Sebastian Szy-
mański. Z wielkim zaintereso-
waniem wysłuchały koncer-
tu muzycznego uczniów naszej 
placówki, którzy swoje zdol-
ności i pasje muzyczne szlifu-
ją w nowogardzkiej szkole mu-
zycznej oraz posłuchały wystę-
pu szkolnego koła muzycznego 
prowadzonego przez pana Pio-
tra Kędzie. Dzieci lubią ruch i 
sport, nie mogło, więc zabrak-

nąć w naszym programie za-
wodów sportowych, które jak 
zwykle świetnie zostały przy-
gotowane i przeprowadzo-
ne przez niezastąpionych na-
szych nauczycieli od w-f. Ob-
serwując małych sportowców 
ich pasje walki, zwycięstwa i 
zaangażowania popartego ol-
brzymim dopingiem rodziców 
i wszystkich obecnych można 
żywić nadzieje, iż nie zabranie 
nam przyszłych olimpijczy-
ków. Najlepsi z nich otrzyma-
li dyplomy, a wszyscy drobne 
upominki.

Kolejnym etapem dnia 
otwartego było poznanie klas edukacji wczesnoszkol-

nej i pracy nauczycieli przed-
miotowców. Dzieci obejrza-
ły wszystkie gabinety klas 1-3, 
poznały i porozmawiały z na-
uczycielami zajmującymi się 
tym etapem nauki szkolnej. 
Szczególnie spodobała im się 
możność popisania sobie po 
tablicy, podczas której okaza-
ło sie, iż przyszłe pierwszaki 
potrafią już pisać, czytać na-
wet, co niektórzy znają tablicz-
kę mnożenia.

Wielkim zainteresowaniem 
cieszyły się zorganizowane na 

naszej dużej sali gimnastycznej 
kąciki nauczycieli -przedmio-
towców: j. angielskiego, polskie-
go, przyrody, matematyki, pla-
styki, logopedii.  Skupione twa-
rze dzieci, ich roziskrzone oczy, 
zadawane przez nich pytania, 
sprawność w układaniu i roz-
wiązywaniu gier matematycz-
nych, logopedycznych, przyrod-
niczych, językowych, to dowód 
na to zainteresowanie. Dzieci, 
które z kolei lubią zajęcia ma-
nualne skorzystały z zajęć pla-
stycznych. Nadmiar zaś natural-
nej, dla tego wieku energii wyła-

dowały na małym placu zabaw. 
Był to moment chwilowego od-
dechu dla ich opiekunów, któ-
rzy w tym czasie mogli w spoko-
ju udać się do naszej kawiaren-
ki, na mały poczęstunek. 

Szybko i niepostrzeżenie upły-
nął czas na poznaniu szkoły. 
Choć na dworze nie było zbyt 
ciekawie w tym dniu –zimno 
oraz śnieżna zawieja, mamy 
nadzieje, iż dla naszych ma-
łych gości i ich rodziców był 
to naprawdę „gorące” popołu-
dnie.  

Zes. red. SP nr 1

Nowy tani przewoźnik i kolejne połączenia

Od kwietnia polecimy do Gdańska
W związku z planowaną inauguracją nowych połączeń krajowych z lotniska Szczecin -Goleniów (położonego zaledwie 18 km od Nowogardu) realizowanych przez 

nowo powstałego przewoźnika OLT Expres Poland, publikujemy niżej notatkę prasowa przesłaną przez rzecznika prasowego naszego lokalnego portu lotniczego. 

W dniu 15.02.2012 w War-
szawie odbyła się konferencja 
prasowa z udziałem linii lotni-
czej OLT Express Poland.

Podczas konferencji zostały 
przedstawione plany rozwoju 
siatki połączeń między innymi 
z naszego regionalnego Portu 
Lotniczego Szczecin-Goleniów 
im. NSZZ Solidarność.

Od kwietnia inaugurują po-
łączenia do Gdańska, a od 
maja do Poznania i Warszawy.

Do Gdańska będziemy mo-
gli polecieć 7 razy w tygodniu. 
W poniedziałek, środę i pią-
tek – 1 x dziennie, natomiast w 
wtorek i czwartek 2 x dziennie. 
Trasę tą będzie obsługiwał sa-
molot ATR-42, zabierający na 
pokład do 46 pasażerów. Czas 
lotu to 1 godzina. 

Do Poznania OLT Express 
Poland zabierze pasażerów 17 

razy w tygodniu. Od ponie-
działku do piątku polecimy z 
częstotliwością 3 x dziennie, 
natomiast w sobotę 2xdzien-
nie. Trasę tą będzie obsługi-
wał samolot ATR-72, zabiera-
jący na pokład do 64 pasaże-
rów. Czas lotu to 45 minut.

Do Warszawy  OLT Express 
Poland zabierze pasażerów 17 
razy w tygodniu. Od ponie-
działku do piątku polecimy z 
częstotliwością 3 x dziennie, 
natomiast w sobotę i niedzielę 
1 x dziennie.

Na uwagę zasługuje fakt, iż 
pierwszy wylot do Warszawy 
będzie następował tuż po go-
dzinie 06.00, natomiast po-
wrót będzie możliwy po godzi-
nie 22.00  

Na tej trasie, czeka na na-
szych pasażerów prawdziwa 
gratka - trasę tą będzie obsłu-

giwał samolot Airbus A-319, 
zabierający na pokład do 156 
pasażerów, dzięki czemu czas 
lotu to niecała godzina.

Ceny biletów zaczynają się 
od 99 złotych (ze wszystki-
mi opłatami dodatkowymi), a 
ich ilość w pierwszym 
roku operowania to 

aż 50 % dostępnych miejsc.
W przypadku Portu Lotni-

czego Szczecin-Goleniów im. 
NSZZ Solidarność, urucho-
mienie w/w połączeń spowo-
duje w roku 2012 
wzrost ruchu pa-
sażerskiego o 

około 150.000 pasażerów, po-
zwalając liczyć, iż w roku 2012 
cały ruch pasażerski na na-
szym lotnisku wyniesie około 
470-480.000 pasażerów.

 Krzysztof Domagalski
tel. 691 388 151

Proxy   Spokesman    
General Manager
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Puchar Burmistrza trafił do Ińska

Chodziło o dobrą zabawę…
W sobotę (18 luty) o godz. 10.00, w hali sportowej Zespołu Szkół Ogólnokształcących, cztery drużyny rywalizowały o Puchar Burmi-
strza Nowogardu. Mimo zaciętej gry, częstych spięć i nerwowych sytuacji, wszyscy jak jeden mąż twierdzili że spotkali się po to, aby po-
grać w piłkę nożną.

Honoru gospodarzy przyszło bronić drużynie Bu-
dowlanych, oprócz naszych „oldboi” do Nowogardu 
zawitały drużyny Iny Ińsko, Goleniowa, oraz Enea 
Operator (drużyna złożona z pracowników Enei, re-
prezentujących różne miasta w woj. zachodniopo-
morskim). Drużyny grały „każdy z każdym”, a Pu-
char Burmistrza miał trafić do zwycięzcy grupy, or-
ganizatorzy w raz z kapitanami, zdecydowali się na 
dwie 10 minutowe połowy. Zatem pierwszy gwizdek 
sędziego (w którego rolę wcielił się Kamil Nierad-
ka) i zaczynamy… Jako pierwsi na parkiecie walczy-
li piłkarze Goleniowa i Enei. Mecz rozpoczął się do-
brze dla „elektryków”, którzy w pierwszej części gry 
objęli prowadzenie. Zaciętość w grze goleniowskich 
piłkarzy przyniosła efekty, w postaci dwóch trafień 
i ostatecznie 3 punktów dla Goleniowa. Budowla-
ni w pierwszym spotkaniu dwukrotnie obejmowa-
li jednobramkowe prowadzenie, ostatecznie zabra-
kło koncentracji w końcowej fazie meczu, przez co 
to Ińsko, schodziło z parkietu w lepszych nastro-
jach. W trzecim spotkaniu sobotniego turnieju, Bu-
dowlanym przyszło grać z Goleniowem. Nasi piłka-
rze aby liczyć jeszcze na Puchar Burmistrza, musie-
li to spotkanie wygrać. Byliśmy świadkami dużych 
emocji i przede wszystkim walki na całym boisku. 
Do przerwy Budowlani prowadzili 1:0, jednak po 
zmianie stron Goleniów zdołał wyrównać. Gdy już 
zawodnicy Iny zaczęli zacierać ręce z powodu re-
misu, który stawiał ich w dobrej sytuacji, zabójczą 
kontrę przeprowadzili Budowlani i na trzy minu-
ty przed końcem ponownie wyszli na prowadzenie. 
Ta bramka to dla Goleniowa było już za dużo, dzię-
ki czemu gospodarze wrócili do gry o główne tro-
feum. W czwartym meczu „elektrycy” walczyli z Iń-
skiem, ich teoretyczne zwycięstwo sporo by namie-
szało w tabeli, gdyż wszystkie drużyny miałyby po 3 
punkty. Ina jednak wyczuła swoją szansę na umoc-
nienie się na szczycie tabeli i mocno wzięła się do 
pracy. Enea co prawda pierwsza zdobyła bramkę, 
jednak nim zawodnicy zdążyli się cieszyć z prowa-
dzenia, pięknym strzałem popisał się Skibiński z Iń-
ska i szybko było już 1:1. Jeszcze przed przerwą Ina 

wyszła na prowadzenie, natomiast po przerwie pił-
karze Iny dołożyli kolejne trafienie i zrobiło się 1:3. 
Pozostały niecałe dwie minuty do końca spotkania, 
jednak zawodnikom z Ińska zaczęły puszczać ner-
wy… Co chwila starali się wpływać na decyzję sę-
dziego, zamiast grać to zajęli się sędziowaniem, na 
konsekwencje nie trzeba było długo czekać, z wyni-
ku 1:3 w dwie ostatnie minuty… zrobiło się 3:3. W 
przed ostatnim spotkaniu Ina Ińsko zagrała z Go-
leniowem, do przerwy prowadziła już 1:0, po prze-
rwie dorzuciła jeszcze dwa trafienia i stało się jasne 
kto wygra sobotni turniej. W ostatnim spotkaniu na 
otarcie łez po efektownym meczu, Budowlani ogra-
li „elektryków” 3:2, strzelając zwycięską bramkę na 
dwie minuty przed końcem spotkania. Zatem, nad-
szedł czas na uhonorowanie zwycięzców, oraz naj-
lepszych zawodników. Władzę reprezentował Wice-
przewodniczący Rady Miasta Mieczysław Laskow-
ski. Z jego rąk Puchar Burmistrza Nowogardu tra-
fił do zawodników Iny Ińsko. Turniej miał bardzo 
przyjazną formę, reprezentanci niemal wszystkich 
drużyn, zostali nagrodzeni za indywidualne wyczy-
ny. Organizatorzy już zapewniali nas, że za rok ko-
lejny turniej o Puchar Burmistrza Nowogardu.

KR

Komplet wyników:
Goleniów – Enea  2:1
Budowlani – Ina  2:3     
Goleniów – Budowlani 1:2
Enea – Ina   3:3
Goleniów – Ina  1:3
Enea – Budowlani  2:3

   P G+ G- 
1. Ina Ińsko  7 9 6 
2. Budowlani   6 7 6
3. Goleniów  3 4 6
4. Enea  1 6 8

Najlepszy strzelec: Raczyński (Enea)

Najlepszy bramkarz: Szymański (Goleniów)

Najlepszy zawodnik: Skibiński (Ina Ińsko)

Kapitan Iny Ińsko przyjmujący Puchar Burmistrza Nowogardu

Najlepszy zawodnik turnieju Skibiński (Ina Ińsko), wykonywujący rzut wolny w meczu z EneąBramkarz Ińska interweniujący po ataku Budowlanych

Dla
Pana Leszka Beceli

- dyrektora szkoły ZSO, 
Pana Adama Dembinskiego 

- firma Demgrad, 
Pana Dariusza Szulejki 
- hurtownia elektryczna 

i Pana Cezarego 
Marcinkowskiego

serdeczne podziękowania 
za pomoc finansową 

i ufundowanie pucharów
Oldboys Budowlani 

Nowogard
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Stronę przygotowała grupa 

„ W B R E W ” 
z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

Opieka merytoryczna: Katarzyna Bielas
redakcja „WBreW”: Natalia Daczkowska, Aleksandra Daćkowska, Piotr 
Jasiek, Sylwia Jeziorska, Katarzyna Kozieł, Aleksandra Laszkiewicz, Pau-
lina Majdzińska, Kinga Piwowarczyk, Monika Romasłowska

Świat jest poezją 
Czyli Ogólnopolski Konkurs Recytatorski, Poezji Śpiewanej i Teatrów Jednego 
Aktora – eliminacje rejonowe.

17 lutego w Nowogardzkim Domu Kultury odbyły się eliminacje rejonowe do Ogólnopolskiego 
Konkursu Recytatorskiego, Poezji Śpiewanej i Teatrów Jednego Aktora pod patronatem Minister-
stwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W konkursie wzięło udział 8 osób w tym 3 uczennice na-
szej szkoły: Katarzyna Kozieł, Karolina Salamon i Klaudia Sitarz, które znajdowały się pod opieką me-
rytoryczną  Pani Martyny Rogali-Bator. Po wysłuchaniu uczestników jury wybrało 3 uczniów, któ-
rzy zakwalifikowali się do dalszego etapu. Kasia Kozieł otrzymała za swoją interpretację wyróżnienie. 

Katarzyna Kozieł

Sukces Katarzyny Kozieł!
16 lutego w Zespole Szkół numer 6 w Szczecinie odbył się drugi etap IV międzyszkolne-

go konkursu recytatorskiego poezji i prozy religijnej pod honorowym patronatem jego eks-
celencji księdza abp. Andrzeja Dzięgi, w którym uczennica ZSP Katarzyna Kozieł zajęła 
trzecie miejsce.

Naszą szkołę reprezentowali: Katarzyna Kozieł (opiekun Pani Martyna Rogala-Bator) i Pa-
weł Krysztofiak (opiekun Pani Anna Durniewicz), którzy pomyślnie przeszli etap szkolny. 
Konkurs odbył się w tzw. „Gastronomiku” już po raz czwarty i wzięło w nim udział aż czter-
dzieści osób (uczniowie z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych). Członkowie jury z uwa-
gą wysłuchali wszystkich uczestników, następnie udali się na naradę, podczas której goście 
zostali zaproszeni do szkolnej kawiarenki i z racji tego, że był tłusty czwartek, poczęstowani 
pączkami i faworkami. Z uwagi na liczbę osób rywalizacja była duża, jednak każdy uczestnik 
otrzymał dyplom oraz upominek. Świetny występ Kasi zapewnił jej trzecie miejsce w konkur-
sie, co jest oczywiście jej wielkim sukcesem! Konkurs ten był doskonałą okazją do pogłębie-
nia wiedzy o literaturze, poszerzenia listy znanych utworów, a także przekonania uczniów do 
czytania książek spoza listy lektur.

Gratulujemy!!! Kasia Kozieł podczas występu

Kasia Kozieł i Paweł Krysztofiak z opiekunem księdzem Marcinem Gudełajskim

 Uczestniczki konkursu i opiekun Pani Martyna Rogala - Bator

Kolejne spotkanie z przedsiębiorczością w ZSP
16 lutego w ZSP odbyło się kolejne spotkanie z Panem Tomaszem Orydysińskim 

z Uniwersytetu Szczecińskiego, które przeznaczone było dla uczniów biorących 
udział w projekcie AS kompetencji, grupa Przedsiębiorczość, którego opiekunem 

jest Pani Patrycja Sierżant (wykład jest wygłaszany cyklicznie – dwa razy w seme-
strze). Zajęcia prowadzone były w formie warsztatów, podczas których uczniowie 
dyskutowali z wykładowcą na tematy z zakresu przedsiębiorczości. 

Akcja „Warto Być Dobrym” w ZSP
15 stycznia ruszyła w ZSP kampania „Warto być dobrym”, która będzie trwała do 20 czerwca 2012 roku.

Uczniowie z klasy III TH podczas zajęć z doktorem US Tomaszem Orydy-
sińskim

Akcja polega na włączeniu się szkoły w działania 
konkursowe realizowane przez uczestników. Celem 
konkursu jest wyłonienie laureata na terenie szkoły, 
a także promowanie wśród młodzieży dobrych dzia-
łań i zachowań na rzecz innych grup, na przykład:

- rówieśników, osób starszych, zwierząt, grup (kla-
sa, organizacje samorządowe),

- społeczności (szkoła, dzielnica, miasto),
- świata (ochrona środowiska, praw człowieka i 

zwierząt).
Działania te mogą być prowadzone zarówno w 

szkole, jak i poza nią, samodzielnie bądź we współ-
pracy z innymi. Mają one pomóc w kreowaniu do-
brych postaw obywatelskich i wzorców postępowa-
nia wśród dzieci i młodzieży.

Nagrodą główną w konkursie dla uczestników da-
nej szkoły jest rower marki Kross ufundowany przez 
organizatora. Wszyscy uczestnicy, którzy wywiążą 
się z zadań, zostaną członkami OKI Klub’u.  Dzie-
sięć szkół - które uzyskają najwyższy wskaźnik będą-

cy stosunkiem uczestników do ilości uczniów szko-
ły - otrzyma nagrody po 10 000 złotych na zrealizo-
wanie projektu.

Zachęcamy uczniów naszej szkoły do wzięcia 
udziału w kampanii. Wszelkie pytania dotyczą-
ce akcji należy kierować do Pani Partycji Sierżant, 
która jest koordynatorem projektu. Pamiętajcie, 
że warto być dobrym! 

Plakat informacyjny dotyczący akcji „Warto być dobrym”
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SPrZeDam 
mIeSZkaNIe 
w Nowogardzie

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

Tel. 603 55 55 32

PŁYTY OSB 
NAJTANIEJ

602 131 760

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Gardno” w Nowogardzie

ogłasza  
przetarg  

nieograniczony 
na wykonanie remontu budynków 

położonych w Nowogardzie
Remont dachu i docieplenie budynków 

z robotami towarzyszącymi

Budynki przy ul. Plac Wolności 1, ul. Czarnieckiego 1  
- wadium  23.000,- zł

Remont dachu i docieplenie budynków z robotami towarzy-
szącymi

Budynki przy ul. Luboszan 12, Luboszan 13   
- wadium  17.000,- zł

Remont dachu i docieplenie budynków z robotami towarzy-
szącymi

Budynki przy ul. Wyszyńskiego 4 i ul. Wyszyńskiego 5  
- wadium  19.000,- zł

Termin składania ofert upływa 2 marca 2012 r. o godz. 12.00.
Specyfikację warunków zamówienia dla każdego z przetar-

gów można otrzymać za odpłatnością 50 zł w administracji SM 
Gardno przy ul. Osiedlowej 6,  tel. 91 3910010.

Osoba wyznaczona do kontaktów z oferentami: Elżbieta Gie-
rach, tel. 91 3910014.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofe-
renta oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Zgubiono dowód 
rejestracyjny 

w ok. przystanku autobusowego 
(za torami) o nr ZGL 18167 

znalazcę proszę 
o kontakt 518 096 868. 

Przewidziana nagroda

Pokonali Pogoń Szczecin !
III miejsce piłkarzy Pomorzanina w Stargardzie

W sobotę 18 lutego 2012 roku, młodzi piłkarze Pomorzanina 
Nowogard (rocznik 1999), zajęli trzecie miejsce w halowym tur-
nieju piłki nożnej w Stargardzie Szczecińskim. Nasz zespół wy-
grał kolejno z: Pogonią Szczecin 3:1, Czarnymi Nakło (zwycięz-
ca turnieju) 2:0,  KP Szczecinek 2:1, Kotwicą Kołobrzeg 2:1, Po-
gonią Nowa Szczecin 2:1. Nasi zanotowali też dwie porażki z: 
Błękitnymi Stargard Szczeciński 0:5 i z Mewą Resko 1:4. W bez-
pośrednim meczu decydującym o zwycięstwie, Czarni Nakło 
pokonali Błękitnych 4:0.

Tabela:
    P G+ G-
1. Czarni Nakło  18 13 6
2. Błękitni Stargard Szcz. 18 15 7
3. Pomorzanin Nowogard 15 12 13
4. KP Szczecinek  9 10 5
5. Kotwica Kołobrzeg  7 8 8
6. Pogoń Szczecin  7 10 13
7. Mewa Resko  6 8 9
8. Pogoń Nowa Szczecin 3 5 21

(Info. Michał Sokulski) Na zdjęciu Pomorzanin Nowogard - trzecia drużyna turnieju. Stoją od lewej: Michał Sokulski (trener), Mariusz 
Biegjało, Kacper Królik, Mateusz Lasocki, Adrian Banasiewicz, Miłosz Kwieciński, Michał Teodorczyk, Adrian 
Krawczyk, Franciszek Toruński (kierownik drużyny). W dolnym rzędzie od lewej: Paweł Feńczak, Mateusz Toruń-
ski, Patryk Miklas, Kacper Kozioł, Łukasz Chodor. 

Kolejny pracowity Weekend

Pomorzanin II uległ Sparcie 
Węgorzyno 2:4, zawodnicy ligi 
okręgowej okazali się za mocni 
dla naszej drugiej drużyny. Na-
tomiast Pomorzanin I, nie miał 
problemów z zawodnikami z 
Suchania, którzy obecnie ry-
walizują w lidze okręgowej. W 
meczu rozgrywanym na obiek-
cie w Goleniowie, Pomorzanin 
od początku spotkania miał ini-
cjatywę, ataki przyniosły skutek 
dość szybko. Rozpędzony Galus 
wpadł w pole karne, po czym 
upadł nieprzepisowo powstrzy-
mywany przez obrońcę Orka-
na. Rzut karny na bramkę za-
mienił sam poszkodowany i Po-
morzanin objął prowadzenie. 
Do przerwy nic się nie zmie-
niło, nowogardzcy piłkarze co 

chwilę nękali defensywę rywa-
li i co równie ważne, skutecznie 
bronili dostępu pod własne pole 
karne. Po przerwie nie zmienił 
się przebieg tego spotkania, to 
Pomorzanin dyktował warun-
ki na placu gry. Po precyzyjnym 
strzale z 16 metrów, niezwykle 
ostatnio skuteczny Galus pod-
wyższył na 2:0. Mimo walki Or-
kana Suchań o choćby kontak-
tową bramkę, wynik nie uległ 
już zmianie, a piłkarze Pomo-
rzanina Nowogard, odnieśli ko-
lejne sparingowe zwycięstwo. 
Oby piłkarze wykazywali rów-
nie wysoką skuteczność i kro-
czyli od zwycięstwa – do zwy-
cięstwa, również po rozpoczę-
ciu sezonu… 

KR

Pomorzanin Nowogard – 
Orkan Suchań 2:0 (1:0) 
(Galus x2)

Skład Pomorzanina: 
Haberski – Fijałkowski, Bed-

narek, Laszkiewicz, Łuczak – 
Kurek, Młynarczyk, Wawrzy-
niak, Wnuczyński – Galus, Le-
wandowski  

Pomorzanin II Nowogard – 
Sparta Węgorzyno 2:4

Pierwsza i druga drużyna Pomorzanina Nowogard, rozgrywała w miniony 
weekend kolejne mecze sparingowe. Pierwsza drużyna zagrała z Orkanem Su-
chań, natomiast rezerwy ze Spartą Węgorzyno.



21-23.02.2012 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

13

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

AUTO-CZĘŚCI • AUTO-NAPRAWA
Jacek Tworek

ul. Zamkowa 7, Nowogard (teren myjni samochodowej)

tel. 662 195 926, 668 477 803, 91 577 10 42

SZYBY SAMOCHODOWE

SPRZEDAŻ - MONTAŻ - NAPRAWA
do aut osobowych i ciężarowych

- wszystkie części nowe i używane

- płyny hamulcowe, chłodnicze

- oleje Castrol - wymiana gratis

- komputerowa diagnostyka silnika,

układu ABS oraz kasowanie inspekcji ZAPRASZAMY

Świadczymy
wszystkie

usługi warsztatowe

reGUlarNa lINIa mI krO BU SO Wa SerOCkI   Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie    6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie    8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

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

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak • kom. 606 148 353
Nowogard (ul.  Rzeszowskiego) - Szczecin (ul.  Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:05; 8:20; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 11:45; 11:55; 12:40; 
14:40; 14:50; 15:00; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:10
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul.  Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:30; 9:50; 10:25:11:15(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 13:15; 13:30; 13:45(F); 
14:10; 14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:00
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:50; 17:20; 18:30; 19:30
Kursują od poniedziałku do soboty;  F - kursuje od poniedziałku do piątku;  7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli

regularna linia meTrO        tel. 501 615 614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25 A; 5:50 A; 6:00 A; 8:15 A7; 9:25 A7; 12:30 A7; 12:55 A7; 
15:05 A; 16:30 A7; 18:10 A7
Ze Szczecina do Nowogardu: 6:50 A; 7:25 A; 7:45 A; 11:00 A7; 12:00 A7; 14:35 A7; 15:55 
A7; 16:40 A; 18:25 A7; 19:55 A7
Legenda: A- kursuje od pon do sob;   7 - kursuje w niedzielę

PrZeWóZ OSóB - rO maN BIŃCZYk - linia regularna   Tel. 0607 310 591 
OD PONIeDZIałkU DO PIąTkU:  
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SOBOTa: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIeDZIela: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

rozkŁad jazdy bu sów
ROZKŁAD JAZDY BUSÓW   Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak

Tel. 502026999, 93926925, po godz. 18:00 – 501140055
Trasa NOWOGarD – GOleNIóW – SZCZeCIN 
Nowogard ul. reszowskiego:  5:05(A), 5:55(A), 6:10(A), 6:50(7), 7:00(A), 7:25(7), 7:50(A), 
8:00(A), 8:20(7), 8:35(A), 9:10(A,7), 10:05(A), 10:30(A,7), 11:31(A), 11:40(7), 12:15(A), 
12:23(7), 12:40(7), 13:00(A,7), 13:10(A,7), 13:25(A,7), 13:50(F), 14:05(A), 14:20(A,7), 15:41(A), 
16:00(7), 16:20(A,7), 16:30(1,3,5), 16:35(2,4,6,7) 16:50(A), 17:30(1,3,5,7), 17:35(2,4,6,S), 
17:50(A,7),18:20(A,7)
TraSa SZCZeCIN – NOWOGarD
Szczecin ul. Św. Ducha : 9:25(A), 12:20(A,7), 12:40(A), 13:35(A), 14:00(A,7,R), 14:40(1,3,5,7)  
14:45(2,4,6) 14:55(A), 15:15(2,4,6,7) 15:20(1,3,5), 16:15(A,7) 16:25(A),  18:05(A,7,R) 
19:00(1,3,5) 19:05(2,4,6)
Szczecin ul. Dworcowa : 6:20(A), 7:35(A), 8:00(F), 8:40(A,7,R), 9,00(7), 10:05(A,7),  10:50(A,7), 
11:40(A), 12:05(A), 13:00(7), 14:20(7), 17:40(A,7),  19:25(A7), 19:40(7), 20:15(A,7),
Goleniów, Dworzec PkP : 7:03(A), 8:18(A), 8:43(F), 9:23(A,7), 9:43(7,R), 10:08(A),  10:48(A,7), 
11:32(A,7), 12:23(A), 12:48(A), 13:30(A,7,R), 13:22(A),  13:42(7), 14:19(A), 14:43(A,7,R), 
15:03(7), 15:24(1,3,5,7) 15:29(2,4,6)  15:38(A) 15:58(2,4,6,7) 16:04(1,3,5) 16:58(A,7) 17:08(A), 
18:23(A,7)  18:48(A,7,R) 19:43(1,3,5), 19:48(2,4,6) 20:08(A,7) 20:23(7) 20:58(A,7)
Trasa NOWOGarD – maSZeWO – STarGarD SZCZeCIŃSkI
Nowogard ul. rzeszowskiego : 6:50(A), 8:30(A), 11:30(A), 13:50(A), 15:15(S)
Trasa STraGarD SZCZeCIŃSkI – NOWOGarD
Stargard Szcz. Oś. Tysiąclecia : 6:20(A), 9:40(A), 12:45(A), 13:50(S), 15:05(A) 
a - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt; S – kursuje w dni nauki szkolnej; 7 – kursuje w niedziele 
nie będące świętami; F – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt; 1,3,5 – kursuje w poniedziałki, 
środy, piątki oprócz świąt; 2,4,6 – kursuje we wtorki, czwartki, soboty oprócz świąt; r – kurs do Reska   

rozkład jazdy pociągów obowiązujący od 11.12.2011 r.  
Szczecin  Główny - Nowogard: (wyjazd-przyjazd)  (06:27 - 07:28);   

(08:18 - 09:21);  (10:37 - 11:39);   (12:48 - 13:49); (14:47 - 15:47); (16:40 - 
20:46); (19:20 – 20:26).

Nowogard - Szczecin Główny: (06:37 - 07:41);  (08:05 - 09:10);  (10:24 - 
11:32);  (12:48 - 13:49);  (14:56 - 16:03);  (16:49 - 17:53); (18:49-19:56).

Nowogard - kołobrzeg: ( 07:28 - 8:55) , (09:21 - 10:40) , (11:39 - 13:05), 
(13:49 - 15:14), (15:47 - 17:07), (20:46 - 19:08), (20:21 – 21:49).    

kołobrzeg - Nowogard:  (05:11 - 06:37), (06:46 - 08:04), (09:03 - 10:24), 
(11:28 - 12:48), (13:37 - 14:56), (15:25 - 16:49), (17:25 - 18:49).

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

Dyżur nocny
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala   - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.   - 91 392 69 99
Medyk   - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

 - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz Pogotowie Stomatolo-
giczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos 
 - 91 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  
 - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzie ci, 
Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności 
Gospodarczej  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
  - 91 392 54 64

Wydział ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

- 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 26 249

Parafie rzymskokatolickie
Parafia pw.  WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   

- 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57

apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM   - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Zawodo-
we - CE Zdroje ul.  Bohaterów Warszawy 78,

telefon/fax.   - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium  
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych    - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   

- 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 
kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 
Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 
Taksówki   - 91 392 02 60
Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

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

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

tel. 91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

GABINET KOSMETYCZNY 
„WICHEREK”

Rok założenia 1988
Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała zabiegi 
kosmetyczne, henna, depilacje, makijaże, 
mikrodermabrazja, peeling kawitacyjny, 
ultradźwięki, eksfoliacje, wypalanie, laser, 
lampy, materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

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

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

Warsztat 
samochodowy 

Mateusz Janiak. 
Wyszomierz 37. 

667 819 934

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

Znakowanie mikrocząsteczkowe 
Autodot Ocis

Serwis i ozonowanie klimatyzacji

NOWOGARD • Pocztowa 3

AUTOZABEZPIECZENIA

785 900 520

Zarząd Banku Spółdzielczego w Goleniowie 

zaprasza wszystkich członków 
Banku Spółdzielczego w Goleniowie 
na Zebranie Grupy Członkowskiej 

Oddziału Nowogard, które odbędzie się 

w dniu 2 marca 2012 r. o godz. 17.00
 w Restauracji „Barnim” w Nowogardzie

Serdeczne 
podziękowania 

dla pielęgniarek 
i lekarzy z oddziału 

wewnętrznego 
Szpitala w Nowogardzie 

za fachową opiekę 
składa 

wdzięczny pacjent  
Bolesław Grodzicki
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• Sprzedam mieszkanie, ul. Ponia-
towskiego, 2 pokoje, pow. 50,49 
m2, parter, po generalnym re-
moncie. CENTRUM OBŁSUGI NIE-
RUCHOMOSCI, Tel. 603 982 407

• Do wynajęcia dwa lokale handlo-
we lub biurowe w centrum Nowo-
gardu. 787 122 972 

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

• Sprzedam działkę budowlaną 
uzbrojoną przy ul. Kosynierów tel. 
693 850 197

• Sprzedam działkę budowlaną nie-
uzbrojoną przy ul. Kościuszki tel. 
693 850 197

• Sprzedam spichlerz, piękny 
obiekt 956 m2, tel. 693 996 009

• Działkę rolną 30 ar w Kościusz-
kach z warunkami zabudo-
wy- sprzedam. Wszystkie media, 
woda, prąd, gaz dojazd drogą as-
faltową. Tel. 509 878 292

• Sprzedam garaż na ul. Zamkowej 
784 499 535

• Sprzedam garaż przy ul Zamko-
wej. 693 162 756

• Sprzedam działkę budowlaną 
w Kościuszkach. Pow. 1200 m2 
wszystkie media, pozwolenie 
na budowę, projekt budowlany. 
Cena 64 000 zł, 661 923 610

• Sprzedam mieszkanie trzypokojo-
we w Nowogardzie. 603 668 681

• Do wynajęcia tanie pomieszcze-
nia na gabinety np. lekarskie, biu-
ra w Nowogardzie (pomiędzy 
Kamenę a Przystanią), tel. 608 
047 127. 

• Sprzedam działkę z warunka-
mi zabudowy przy ul. Asnyka. 
502 032 422

• Sprzedam mieszkanie trzypoko-
jowe, III piętro, 67 m2, środkowe 
na ul. Zamkowej. Wysoki standard 
tel. 504 118 857

• Lokal do wynajęcia 22m2, ul. 5 
Marca 10. Tel. 509 389 657

• Sprzedam pół domu w Nowogar-
dzie. 513 045 346

• Sprzedam dom w okolicy Nowo-
gardu ( 10 km) po kapitalnym re-
moncie na działce zagospodarowa-
nej i ogrodzonej ( 1700 m2). Cena 
400.000 tys. tel. 692383706 po 18.

• Sprzedam mieszkanie trzypokojo-
we w Nowogardzie. 600 626 244

• Sprzedam mieszkanie dwupoko-
jowe III piętro 55 m2. Cena 125 
tys. 668 927 296

• Sprzedam dom w Strzelewie, oka-
zyjna cena.. 605 856 584; 91 39 86 
698

• Do wynajęcia mieszkanie trzy-
pokojowe i czteropokojowe. 
508 309 980!

• Do wynajęcia mieszkanie 35 m2. 
518 483 194

• Kawalerka do wynajęcia 
722 300 700.

• Mieszkanie w domku czte-
rorodzinnym, bezczynszo-
we + garaż, pom. Gospodar-
cze i ogródek. Sprzedam. 
507 522 139

• Sprzedam działkę budowlaną nie-
uzbrojoną przy ul. Asnyka o pow. 
827 m2. 605 441 509

• Sprzedam murowany pojedynczy 
i podwójny garaż na ul. Zamko-
wej. 604 977 144

• Sprzedam atrakcyjną dział-
kę budowlaną 10 ar z warunka-
mi zabudowy na Monte Cassino. 
695 264 580; 605 856 611

• Wynajmę mieszkanie dwupoko-
jowe w nowym budownictwie,  
czynsz – 1000 zł + prąd i gaz. ul. 
Racibora 601 240 025

• Sprzedam pół domu. 728 933 802

• Nowogard sprzedam działki bu-
dowlane. 665 503 129

• Sprzedam garaż na osiedlu Bema. 
514 094 061

• Sprzedam mieszkanie własno-
ściowe trzypokojowe 67 m2 
przy ul. Zamkowej parter. 91 39 
21 397

• Sprzedam mieszkanie z za-
dłużeniem w Nowogardzie. 
508 301 853

• Sprzedam dom w Strzelewie. 91 
39 18 051 po 18.00

• Do wynajęcia kiosk nr 6 na targo-
wisku miejskim. 91 39 20 714

• Do wynajęcia dwa lokale han-
dlowe w Centrum Nowogardu. 
531 838 667

• Sprzedam kawalerkę w Nowo-
gardzie, ul. Poniatowskiego. 
504 004 157

• Sprzedam mieszkanie trzypokojo-
we 88 m2, bezczynszowe na pod-
wyższonym parterze w centrum 
miasta. Cena do uzgodnienia. Tel. 
693 922 695

• Sprzedam garaż na ul. Zamkowej. 
609 307 286

• Sprzedam dom w Nowogar-
dzie w rozliczeniu mieszkanie. 
608 586 632; 604 284 597

• Sprzedam mieszkanie na wsi i po-
szukuję do wynajęcia mieszka-
nie w Nowogardzie. 721 977 643’ 
693 652 985

• Wynajmę mieszkanie 76 m2. 
w Nowogardzie. 601  448  218; 
783 484 829

• Sprzedam mieszkanie trzypokojo-
we w Nowogardzie. 600 626 244

• Wynajmę kawalerkę umeblo-
waną. Czynsz 700 zł + media. 
668 965 251

• Okazyjnie sprzedam dom, cena 

obniżona i do negocjacji na dział-
ce 714 m2. 662 678 895

• Mieszkanie trzypokojowe w No-
wogardzie sprzedam. 699 213 486

• Sprzedam kawalerkę w Nowogar-
dzie, bezczynszowa, na parterze, 
funkcjonalny rozkład pomiesz-
czeń, kuchnia z oknem, bardzo 
jasny duży pokój, piwnica, okna 
pcv, ogrzewanie gazowe (nowy 
piec), bez pośrednika, bez prowi-
zji. Najniższa cena na rynku! Kon-
takt: 512 322 137

• Sprzedam 4-pokojowe mieszka-
nie w Osinie, 79m2, słoneczne, na 
parterze, bezczynszowe, z balko-
nem, piwnica, w kuchni i przed-
pokoju zabudowa. Mieszkanie 
w bardzo dobrym standardzie. 
Ogrzewanie gazowe, okna pcv. 
Bez pośrednika, atrakcyjna cena. 
Kontakt: 502 531 348

• Sprzedam dwie działki budow-
lane 10 ar. Każda 40 tys. Kokorze. 
694 521 787

• Sprzedam ładną kawalerkę, ok. 29 
m kw, I piętro, po remoncie, do-
godna lokalizacja. Cena 95 tys. zł 
do uzgodnienia. Tel. 608 153 767.

• Poszukuję pokoju lub stancji do 
wynajęcia. 724 562 437

• Wynajmę kawalerkę w Centrum. 
606 998 623

• Kawalerka 18m2 do wynajęcia, 
dostępna od marca. 690 036 007

• Wynajmę pokój osobie niepalą-
cej. 798 382 886

• Do wynajęcia mieszkanie dwu-
pokojowe wyposażone opła-
ty 1000 + energia + kablówka. 
604 470 067

• Wydzierżawię lokal o powierzch-
ni 28 m2 na działalność gospodar-
czą przy ul. Bohaterów  Warszawy 
w Nowogardzie. Tel. 507 465 448.

• Sprzedam dom nad jeziorem w 
Nowogardzie. 785 200 900

• Sprzedam mieszkanie własno-
ściowe trzypokojowe 67 m2 
przy ul. Zamkowej parter. 91 39 
21 397

• Sprzedam działkę budowla-
ną z warunkami zabudowy w 
Nowogardzie przy ul. asnyka. 
601 500 670; 510 170 263

• Sprzedam ½ domu z ogrodem i 
podwójnym garażem 10 km od 
Nowogardu. Tel. 601 151 689

• Sprzedam działkę 3580 m2 10 
km od Nowogardu 10 zł / m2. 
601 151 689

mOTOrYZaCJa

• Sprzedam Opony letnie 4 szt. 
Continental Conti 3, 185 65 R15, 
cena 400 zł, tel. 605 522 340.

• Sprzedam Opony letnie Viknig 
Norway Pro Tech 2, 205 55 R16, 4 
szt., cena 550 zł.tel. 605 522 340.

• Sprzedam Opel Vectra C kom-
bi, rok prod. 08/2006, srebrny 
met., przeb. 160.000 km, po du-
żym serwisie w aSO Opel wrze-
sień 2011, książka serwisowa. 

Cena do uzgodnienia, tel. 605 
522 340.

• Sprzedam cztery roczne opony 
185 65R15, zimowe Goodyear Ul-
tragrip 7t, stan idealny, cena 800 
zł lub z felgami do Nissana Alme-
ry; 15” stalowe cena felgi 450 zł. 
Cena opon z felgami 1200 zł. Tel. 
605 522 340

• Sprzedam 4 opony zimowe - rocz-
ne, bardzo mało używane, Goody-
ear Ultra Grip 7+ 185 65 R15, cena 
780 zł.tel. 605 522 340.

• Sprzedam oryginalne zimowe 
opony do Volvo Miechelline altin, 
205/55 R16, z felgami aluminio-
wymi. 602 474 266

• Sprzedam Busa T4 2,4 diesel. 1992 
r. 603 839 782

• Sprzedam Opel Astra 1,7 DTI rok 
prod. 2000 cena 10 600 do uzgod-
nienia. 501 236 221

• Sprzedam samochód marki VW 
Golf V, rok prod. 2007, poj. 1.9 TDI, 
srebrny metalik. Cena do uzgod-
nienia.  508 290 657

• Sprzedam samochód marki Peu-
geot Partner rok prod. 2005, poj. 
1,6 diesel, srebrny metalik. Stan 
idealny. 508 290 657

• Sprzedam felgi stalowe do Nissa-
na Almery N16, rok prod. 12/2001, 
cena 350 zł, tel. 605 522 340. 

• Sprzedam fiata CUPE 2.0 16V; rok 
prod. 1995 cena do uzgodnienia. 
513 157 124

rOlNICTWO

• Mam do sprzedania silnik zabur-
towy Johnson-4,5 KM do remon-
tu oraz kombajn do ziemniaków 
ANNA. tel. 692 421 192

• Kupię rozrzutnik oborniku jedno-
osiowy. 91 39 23 492

• Sprzedam trailler, bryczkę i kucy-
ki. 607 739 866

• Sprzedam konia, bryczkę stylową, 
siodło i uprząż. 508 290 657

• Sprzedam ziemię rolną w Sikor-
kach o pow. 5,60 ha. Cena 14 tys 
zł. 513 157 160

• Sprzedam ziemniaki Vinie-
ta (z możliwością dowozu) 
513 941 882

• Sprzedam Ursus C-330 po re-
moncie + nowe ogumienie, cena 
10800; przyczepę wywrotkę WL-
8. Cena 12800; rozrzutnik obor-
nika T-088 cena 13000;  przycze-
pę do zbioru BEL cena 3500; siew-
nik poplonów, cena 2300; Siew-
nik zbożowy DAN AGRI 4 m- cena 
4200; WAK Cambella 1,9 m, cena 
1800. Ceny do negocjacji, kontakt. 
504 124 829

• Sprzedam prosiaki, 668 434 849

• Sprzedam owies. 796 144 225

• Sprzedam koparkę- ładowar-
kę FORTHSCHMIDT talerzówkę V 
(szer. 3.60) i dmuchawę do zboża. 
602 267 382; 606 261 850

• Zboże, gryka, łubin sprzedam. 
502 853 573

• Sprzedam zboże, jęczmień i gry-
kę. 531 741 232

• Sprzedam prosiaki. 608 143 712

• Sprzedam siano w kostkach 
722 122 679

• Sprzedam 5 byczków, 2 krowy 
mleczne, knurka rasy Puławskiej. 
888 757 586

USłUGI

• AGENCJA REKLAMOWA VIZART - 
reklamy, banery, tablice, wydru-
ki wielkoform., reklama na pojaz-
dach - odzieży, PIECZĄTKI, wizy-
tówki, plakaty, ulotki, inne. Nowo-
gard, ul. 700 lecia 15 (nad sklepem 
zielarskim). Tel. 605 522 340.

• kompleksowe remonty miesz-
kań, montaż i naprawa pieców 
CO. 72 48 14 797

• Czyszczenie uszu za pomocą 
świecowania Nowogard, ul. Zielo-
na 3. 91 39 20 714

• Dywanopranie, 604 373 143.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 604 
373 143.

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

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

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

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

• Cyklinowanie. 692 478 465

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

• aWarIe. Naprawy pieców Va-
iliant, tanie części. 691 686 772

• Bruk-lin – układanie kost-
ki brukowej Robert Kaźmierow-
ski Tel. 607  083  893, www.bru-
k-linnowogard.com.pl

• Montaż ogrodzeń betonowych, 
farmerskich i innych; 695 085 470; 
91 39 72 575

• Transport- przeprowadzki. Szyb-
ko i tanio. 696 138 406

• usługi elektryczne CO, dachy, ta-
nio szybko solidnie. Do 30% ta-
niej. Tel 506 323 560

• Usługi tokarskie. Sąpolnica 22. 
693 613 396 

• Remonty mieszkań, łazienek. 
600 121 043

• Przewozy przeprowadzki Nowo-
gard i okolice. 784 499 535

• Usługi ogólnobudowlane, regip-
sy, szpachlowanie, malowanie, 
panele. 789 146 025
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kierownika apteki 
w Nowogardzie 

pilnie zatrudnię
tel. 783 744 001

OGłO SZe NIa DrOB Ne

• Usługi ogólnobudowlane. 
510 335 162

• AGENCJA REKLAMWA VIZART - 
oprawianie prac - w 2 minuty., 
bindowanie, wydruki A3-A4 ko-
lor, ksero A3-A4 - kolor, lamino-
wanie A3-A4. Tylko u nas najwięk-
szy wybór okładek. Nowogard, ul. 
700 lecia 15 (nad sklepem zielar-
skim). Tel. 605 522 340.

• Korepetycje  j. niemiecki, przygo-
towanie do matury. 607 617 844

• Dachy remonty mieszkań. 
794 115 153

• Język niemiecki, kursy, kore-
petycje, www.niemieckinowo-
gard.pl; tel. 607 545 991

• Remont na każdą kieszeń 609 
715 839

• Remont? wykończenia wnętrz? 
My wiemy jak! Kompleksowo! za-
dzwoń! REMOVER. 501 714 275 
24h/dobę!

• Wykonam prace budowlane, 
glazura, podłogi, malowanie 
oraz budowa domu na korzyst-
nych warunkach inwestora. 662 
678 895

• Malowanie obrazów Bożena Ku-
biak, do obejrzenia w Cafe Piwni-
ca. 91 39 26 124

• Stylizacja paznokci, żel, żel hy-
brydowy (nowość) cena 35 zł. 
503 083 440

• Tipsy żelowe za 40 zł. 665 209 476

• DUR - DACH pokrycia i remonty 
dachów. 691 621 141

• Dachy. 785 562 104

• DUR-BUD- usługi ogólnobudow-
lane. 723 295 632

• Domowe torty na zamówienie. 
513 719 102

• Izolacje balkonów, tarasów, 
wykończenia, remonty łazie-
nek tel. 607 347 421

• Usługi transportowe i budow-
lane, przeprowadzki, 1 zł/
km (krajowe i zagraniczne). 
785 931 513; 91 39 11 153

• angielski. korepetycje. 
697 583 403

• Remonty i wykończenia. 
601 567 369

• REMONTY, MONTAŻE, STOLARKA. 
781 016 125

• Malowanie, szpachlowanie (klin-
kier). 726 184 901

• Usługi ogólnobudowlane elek-
tryczne. 516 033 882

• meble kuchenne na wymiar, 
szafy, garderoby, zabudo-
wy wnęk. meble nietypowe. 
697 786 967

• Transport BUS-maX. 
604 963 120

• Usługi remontowo-budowlane. 
784 053 493

• Przepisywanie prac (magisterskich, 
licencjackich, innyvh), dokumen-
tów, CV, listów motyw. innych. Wy-
druki, Ksero, także kolor. Szybko i 
Solidnie. Studio Reklamy Vizart. No-
wogard, ul. 700 lecia 15 (nad skle-
pem zielarskim). tel 605 522 340.

• Glazura, terakota, remonty. Fa-
chowo i solidnie. 607 647 515

• Usługi informatyczne napra-
wa komputerów, instalacja 
oprogramowania, odzyskiwa-
nie danych, dojazd do klienta. 
508 245 385

• TWOJa kSIĘGarNIa INTerNe-
TOWa WWW.kSIeGarNIaCY-
melIa.OSDW.Pl

PraCa

• Zwrot podatku z pracy, rodzin-
ne, urlopowe- Niemcy, Holan-
dia, Anglia, Irlandia, Dania, Bel-
gia, Austria, Włochy, Norwegia. 
713 852 018; 601 759 797

• Podejmę pracę w charakterze 
sprzedawcy, długoletnie do-
świadczenie, obsługa LOTTO. 
Tel 660 392 851

• Studio Reklamy Vizart w Nowo-
gardzie przyjmie 1 os. Na prak-
tyki, tel. 605 522 340

• Szukam pracy jako operator 
sztaplarki i magazynier- po-
mocnik. 796 101 301

• Zatrudnię w sklepie spo-
żywczym rencistkę lub eme-
rytkę. Praca dwuzmianowa. 
602 474 266

• Zatrudnię konsultantów Orifla-
me, bezpłatne wpisowe, pre-
zenty na 500 zł, 604189118

• Zatrudnię  opiekunkę  do dziec-
ka. Tel 660673592

• Podejmę pracę jako Stróż nocny 
lub dozorca. 721 922 930

• Kierowca kategorii B i C poszu-
kuje pracy. 788 193 777

• Przyjmę do pracy na fermę no-
rek mężczyzn kol. Struga w ok. 
Wołowca. 662 234 004

• Zatrudnię stolarza lub pomoc-
nika. 603 366 286

• Przyjmę pracownika budow-
lanego do prac wykończenio-
wych. 607 083 845; 663 160 884

• Podejmę pracę w charakterze 
stróża (dozorcy) nocnego. 91 39 
18 621

• Sprzedawca lat 20 z doświad-
czeniem prawo jazdy kat. B 
uprawnienia wózki widłowe. 
Poszukuję jakiejkolwiek pracy 
lub stażu. 726 190 681

• Nawiążemy współpracę z sa-
modzielną ekipą montażową 
okien i drzwi. tel 91 39 27 022

• Zatrudnimy z orzeczeniem o 
niepełnosprawności. 91 39 25 
275

• Ferma Norek w Maszkowie za-
trudni osoby do prac sezono-
wych. Możliwość stałego za-
trudnienia. Telefon kontaktowy:  
691 186 559;  601 520 540.

• Zatrudnię wykwalifikowaną 
osobę do pracy w księgowości 
wraz z prowadzeniem kadr. Te-
lefon kontaktowy:  601 520 540.

INNe

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

• Sprzedam nowy tel. komórko-
wy Sony Erocson ELM, cena 270 
zł, tel. 605 522 340

• Drewno opałowe tanio sprze-
dam. 660 135 921

• Sprzedam wózek do drewna z 
HDSem. 723 885 515

• Sprzedam szczenięta razy wy-
żeł. 91 39 26 478; 500 667 196

• Oddam szczeniaki rasy wil-
czur mieszany, w dobre ręce, tel 
607 545 533

• Sprzedam przyczepę D47 wy-
wrotkę sadzarkę do ziemnia-
ków, kombajn do zbioru ziem-
niaków oraz silnik do łodzi. Tel. 
692 421 192.

• Sprzedam owczarki niemieckie. 
91 39 10 656

•	 YORKI SZCZENIAKI PO MAŁYCH 
RODZICACH tel; 513-157-299

• Śliczne szczenięta po bardzo 
sympatycznej suni do pilnowa-
nia obejścia oddam dobrym lu-
dziom. 91 39 79 313 

• Drzewo opałowe, kominkowe. 
506 284 017

• Sprzedam atlas do ćwiczeń. 
791 180 655

• Sprzedam drewno opałowe i 
kominkowe, pocięte w klocki z 
dowozem . 663 349 053

• Sprzedam Keyboard. 
602 524 313

• Sprzedam okna drewnia-
ne demontażu różne rozmia-
ry, dobrze zakonserwowane. 
602 474 266

• Sprzedam rusztowanie 140 
m2 kompletne, cena 5500. Tel. 
691 707 209

• Sprzedam drewno opałowe i 
kominkowe. 667 788 820

• Sprzedam kuchenkę elektrycz-
ną prąd 230 z piekarnikiem fir-
my Privileg, prawie jak nowa. 
531 741 232

• Sprzedam drzewo z pni a ok. 
350 kubików. 724  860  287 po 
16:00.

• Oddam małe szczeniaki w do-
bre ręce. 695 628 830

• Oflisy tartaczne na opał sprze-
dam w całości lub pocięte w 
klocki, tel. 514 740 538

INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD
In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38

  - 91 392 17 39

Telefony alarmowe 

Policja  - 997, 112 

tel. miejski   - 91 57 92 311 

Straż Pożarna   - 998

Pogotowie Ratunkowe   - 999 

Pogotowie Gazowe   - 992

Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74

Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  

 - 91 392 08 79

 - 994

Dyżur nocny
Przychodnia Przyszpitalna Samodzielnego Publiczne-
go Szpitala Rejonowego w Nowogardzie
Ul. Wojska Polskiego 7, 72-200 Nowogard
 (wejście od strony Policji)

913921800

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala   - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.   - 91 392 69 99
Medyk   - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

 - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz Pogotowie Stomatolo-
giczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos 
 - 91 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  
 - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzie ci, 
Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności 
Gospodarczej  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
  - 91 392 54 64

Wydział ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej

kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

- 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 26 249

Parafie rzymskokatolickie
Parafia pw.  WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   

- 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57
apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM   - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39

PCk  - 91 392 17 01

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Zawodo-
we - CE Zdroje ul.  Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.   - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium  
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych    - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   

- 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 
kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 
Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 
Taksówki   - 91 392 02 60
Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

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

DZIENNIK
NOWOGARDZKI

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

re dak cja: marek Słomski prezes, marcin Simiński redaktor naczelny, 
Piotr Słomski, Jarosław Bzowy.  Współ pra cu ją:  Hen ryk Szczu pak

 ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul.  Boh. War sza wy 7a, 
el. 91 392 21 65, fax 91 392 50 87, e-mail: dziennik@domjudy.pl. 

Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.
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Toyota Nowogard MK Sp. z o.o.
ul. 3 Maja 27 b, 72-200 Nowogard • serwis tel. 91 39 25 702, salon tel. 91 39 25 700, M: 509 246 475

e-mail:002@toyota.pl, salon@toyotanowogard.pl • www.toyotanowogard.pl

Budowlane Centrum Handlowe

DOMEBARTEK -
Twój Partner Budowlany

Oferuje w cenach promocyjnych:

ul. Boh. Warszawy 71 www.bartekdomet.pl• tel. 91 579 02 62 •

- tynki i farby BOLIX

- najnowsze kolekcje płytek ceramicznych: polskie i hiszpańskie

- największy wybór paneli podłogowych w Nowogardzie - 24 kolekcje

- materiały ścienne POROTON, YTONG, SUPOREKS, SILKA

- wyprzedaż drzwi

Super cena na OKNA DACHOWE VELUX i OKPOL

OC, AC, NNW, ASSISTANCE

DOMY, DOMY W BUDOWIE

LOKALE, OC ZAWODÓW

UBEZPIECZENIA
KOMUNIKACYJNE:

MIESZKANIOWE:

FIRMY:

TURYSTYCZNE,
SPORTOWE, ROLNE

NOWA AGENCJA

UBEZPIECZENIOWA

ul. 700-LECIA 20D,

72-200 NOWOGARD

TEL. 91 3922175,

24H: 604 195 581
(obok LUKS VIDEO

i AWANGARDA)

PIASEK, 
ŻWIR,  

CZARNOZIEM, 
POSPÓŁKA 

 ŻWIROWNIA  
DŁUGOŁĘKA

tel. 504 872 700 
Z DOWOZEM 
DO KLIENTA

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) – 5,05%

20.000 – 206,00
40.000 – 412,00

100.000 – 613,33

ul. armii krajowej 46
NOWOGarD

pon.-pt 9:00 - 17:00,  sob. 10:14:00
Centrum Finansowe Avantis

ul. 700 Lecia 6A • Nowogard

GOTóWka ZaWSZe POD rĘką!
• Pożyczki od 1 200 do 10 000 PLN
• Indywidualnie dobieramy rozwiązania
• Na dowolny cel
• Bez BIK-u

www.profitcredit.pl

r e k l a m a
e-mail: reklama@domjudy.pl

Tel.  913 922 165
 Tel. 91 577 20 07
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GAZETA LOKALNA  NOWOGARD • OSINA

APTEKA 
MAJOWA 

ul. 3 Maja 47
TEL. 91 307  07 08

Otwarte
Poniedziałek - Piątek  8-19  

Sobota  8-15
Sprawdź naszą ofertę:
• Kredyt gotówkowy
• Kredyt konsolidacyjny
• Kredyt samochodowy
• Kredyt hipoteczny
• Spłata rat LUKAS Banku za 0 zł
• Dogodne warunki 
  dla emerytrów i rencistów

Nowogard, ul. 700 Lecia 21
tel. 91 39 22 172

czynne: pon-pt 9.00-17.00

CENTRUM KREDYTOWE

Prywatny Gabinet 
Stomatologiczny

Oferuje kompleksowe
lecznie stomatologiczne

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

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

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

Zapraszamy!

N
O

W
Y

• Przejazdy zagraniczne
• Linie autobusowe i busy
• Bilety lotnicze i promowe
• Berlin, lotniska

EVATRANS
Agencja

Kraje Nadbałtyckie z Helsinkami

i Sankt Petersburgiem 2.06 - 11.06.2012

T R A V E L
Agencja Turystyki i Podróży

PRZEJAZDY zagraniczne

NOWOGARD • ul. Boh. Warszawy 78a/2
Tel. 91 392 17 39 • kom. 605 856 556

WYCIECZKI - WCZASY

Turcja, Tunezja, Egipt, Chorwacja

www.travel-nowogard.pl

EGIPT - JORDANIA - IZRAEL

FATIMA
GRECJA, CHORWACJA

25.04 - 9.05.2012
28.04 - 14.05.2012

od 28.04 do września

Czytaj s. 2

Bezpłatne Liceum
Ogólnokształcące dla Dorosłych

ogłasza nabór
Informacje i zapisy

ul. Zielona 11, tel. 91 392 66 91

PRY
WA

TN
EP

UB
LIC

ZN
E LIC

EUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA
DOROSŁYCH

Rozpoczęcie roku szkolnego w sobotę 11 lutego godz. 8.00

Zapewniamy BEZPŁATNĄ NAUKĘ przez cały okres kształcenia

www.zielona.mojaszkola.net

W NOWOGARDZ IE

O P T Y K

BADANIE OSTROŚCI 
WZROKU

(bezpłatne przy zakupie okularów)

REALIZACJA 
RECEPT NFZ

ATRAKCYJNE 
RABATY

Nowogard
ul. Kościuszki 1

tel. 91 392 18 11

HALINA GALUS
HELENA WNUK

Usługi księgowo 
-podatkowe

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

Nowogard, ul. 3 Maja 14 
(budynek BS,  I piętro)

PRAXIS • ul. Dworcowa 2 • Nowogard 
tel. 91 39 20 787 •  tel. 91 392 72 72 

 • Okulary na raty
 • Bezpłatne badania komputerowe
    w zakresie NFZ

Całość zostanie przekazana na zakup sprzętu do Samodzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego w Nowogardzie

Porozmawiajmy 
o naszych dzieciach

Koniec  
z powtarzaniem 
materiału Czytaj s. 3, 4

TIR rozwalił 
słup w 
Wojcieszynie
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ReklAmA

EntEr  II 
laptop

 sErwIs - komIs
naprawiamy, 
sprzedajemy,

kupujemy laptopy
na ul. Wyszyńskiego 7/3

budynek Straży Pożarnej

tEl. 795 648 748

Foto tydzień

Umożliwiamy uzyskanie CERTYFIKATU MIĘDZYNARODOWEGO

CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO „PROFESJA”
W NOWOGARDZIE

OGŁASZA NABÓR NA KURS

OPERATOR WÓZKÓW WIDŁOWYCH

Informacji udziela i prowadzi zapisy  sekretariat Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Nawogardzie, ul. Ks. J. Poniatowskiego 21
w godzinach: od 8.00 do 15.00, tel. 91 392 11 62

TIR rozwalił słup w Wojcieszynie

Skandaliczna nierozwaga  
na obwodnicy

Od oddania obwodnicy do 
pełnego ruchu  minęło prawie 
dwa miesiące. Wśród opisywa-
nych przez DN wielokrotnie 
mankamentów nowego cią-
gu komunikacyjnego szcze-
gólnie niebezpieczne okazało 
się   niewłaściwe oznakowanie 
zjazdu na obwodnicę z byłej   
"szóstki" przed Wojcieszynem. 
Efektem tego braku oznakowa-
nia odczuwalnym dla kierow-
ców, zwłaszcza po zapadnięciu 
zmroku, było wielokrotne my-
lenie przez  nich  drogi i jazda 
zamiast zjazdem na obwodni-
ce, drogą w kierunku Wojcie-
szyna. Po naszych interwen-
cjach i odbytym na początku 
stycznia rekonesansie wraz z 
nowogardzką Policją  częścio-
wo poprawiono sytuacje, li-
kwidując ewidentnie mylące 
oznakowanie poziome (linia 
ciągła zgodnie z prawem unie-
możliwiająca zjazd na obwod-
nicę). Jednak mimo obietnic 

administratora dro-
gi  poza tym nie wy-
konano przez następ-
ne tygodnie nic, aby 
kierowcy mogli wy-
starczająco szybko 
dostrzec drogę zjaz-
dową z obwodnicy. 
Pomyłki wiec, tylko 
z nieco mniejszą czę-
stotliwością, zdarzały 
się nadal. W ubiegłą 
środę jeden z zabłąka-
nych TIR-ów  próbu-
jąc wycofać się z wąskiej dro-
gi (po mylnym wjeździe do 
Wojcieszyna spowodowanym 
brakiem właściwego oznako-
wania) uszkodził słup energe-
tyczny tak znacznie, że wieś 
pozbawiona była prądu przez 
prawie cały dzień. Poniesio-
no też spore koszty naprawy 
uszkodzonego słupa i trakcji. 

 To rzeczywiście niedopusz-
czalna sytuacja- powiedział 
DN  w czwartek z-ca komen-

danta nowogardzkiej Policji 
podinspektor Mariusz Nowak- 
najpóźniej w piątek sporządzi-
my w związku z tym oficjalny  
wniosek o zmianę organizacji 
ruchu w tym miejscu. 

 Pozostaje mieć nadzieję,  
że zaistniałe namacalne   fak-
ty  i wniosek Policji wreszcie 
uruchomią niezbędne działa-
nia ze strony administratora 
drogi. Szkoda tylko, że dopie-
ro, niczym u dziecka,  trzeba 
było  się sparzyć, aby uwierzyć 
i że zabrakło oczywistej  logi-
ki oraz  dojrzałej  wyobraźni 
aby przewidzieć możliwe kon-
sekwencje zaniedbań  w zakre-
sie oznakowania. Sytuacja ta 
pokazuje też z jaką nonszalan-
cją  traktują sygnały nie tylko 
DN.  ale i Policji zarządzający 
drogami krajowymi. I dziw się 
pan że niedoróbek i nonsensów 
na tej drodze tyle. 

sm

Pomóżmy sobie
• Przyjmę  tapczan wypoczynkowy tel. kontaktowy 504 781-789 lub 726 515-149 
• Oddam  łóżko jednoosobowe  bez materaca informacja pod nr  tel. 9139 22-165 
• Oddam sprawny  telewizor 21 calowy w dobrym stanie, informacja pod nr tel. 669-030-

959 
• Przyjmę dywan lub wykładzinę o wymiarach 4 na 7 m, komplet wypoczynkowy  nr kon-

taktowy 510936951
• Oddam łóżko  piętrowe informacja pod nr tel. 695080620

Te pozostawione śmieci czy meble nie są najlepszą wizytów-
ką miasta i dla ul. Kowalskiej, która niestety jest notorycznie za-
śmiecana. Pozostawione pod koszem stare zużyte i niepotrzebne 
meble zwyczajnie szpecą. A może, by tak zastanowić się nad sko-
rzystaniem z rubryki „ POMÓŻMY SOBIE”? Porzucone przed-
mioty mogą się jeszcze komuś przydać. 

Ogólną zasadą organizacji ruchu drogowego powinno być bez-
pieczne przemieszczanie się pojazdów mechanicznych po dro-
gach oraz precyzyjna informacja, do jakiej miejscowości prowa-
dzi droga. Odcinek zjazdu do miejscowości Otręby na wiadukcie 
znajdującym się na ul. Bema nie jest w ogóle oznakowany, co de-
nerwuje i dezorientuje kierowców. 

Przypominamy starą drogę ale mogącą  stanowić nową „bar-
dziej zrozumiałą” obwodnicę. Tak zwana „spacerówka” na obrze-
żach starej cegielni w obrębie osiedla „Radosław”, prowadzi do 
miejscowości Wojcieszyn. Tutaj nie można zabłądzić, bo jest tyl-
ko jeden objazd i droga. 
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OPAŁ
węgiel, koks, miał, 

drewno – kominkowe,
 podpałka, brykiet – węglowy, 

torfowy, drzewny
(towar luzem i workowany)

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

sprzedaż ratalna

PPUH „EDBA” 
Nowogard • ul. Nadtorowa 12

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

FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

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

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

602 450 881

Kancelaria  
Prawna

nawet trudne sprawy

601 949 077

R e k l A m A
e-mail: reklama@domjudy.pl

Tel.  913 922 165
 Tel. 91 577 20 07

Porozmawiajmy o naszych dzieciach

Koniec z powtarzaniem materiału
Od trzech lat trwa reforma programu nauczania w szkołach  mająca na celu m.in. zharmonizowanie nauczania poszczególnych szczebli 
szkół od podstawowej poprzez gimnazjum do licealnych. Od września w pierwszych klasach liceum znajdą się uczniowie którzy prze-
szli nowy cykl programowy w gimnazjum. Reforma nadal jednak budzi emocje i wątpliwości  różnych środowisk. O tym jak wygląda 
jej realizacja i założenia z perspektywy zarządzających nowogardzkimi szkołami rozmawiamy z dyrektorem  ZSO  Leszkiem Becelą  i 
jego zastępcą Elżbieta Janiak. 

Dziennik Nowogardzki: 
Od września uczniowie klas 
I w liceach rozpoczną naukę 
wedle nowej podstawy pro-
gramowej. Co się zmieni w 
związku z tym z punktu wi-
dzenia ucznia?

Leszek Becela: Przede 
wszystkim zmieni się sposób 
nauczania, który został okre-
ślony w dokumencie nazy-
wanym „podstawą programo-
wą kształcenia ogólnego”.  Nie 
zmieni się natomiast długość 
nauczania, czyli pozostanie 
trzy letni system. W progra-
mie tym zawarto zasób wie-
dzy, którą Rzeczpospolita gwa-
rantuje każdemu uczniowi. 
Dotychczas uczyliśmy właści-
wie w dość specyficzny spo-
sób. Dwa razy w ciągu eduka-
cji ucznia powtarzano tą samą 
podstawę programową. Tak się 
działo w gimnazjum i ta sama 
wiedza była powtarzana na po-
ziomie szkoły średniej, oczy-
wiście w założeniu, że była 
ona bardziej szczegółowa. Na-
tomiast dzisiaj ta formuła ma 
taką logikę, że podstawę pro-
gramową realizujemy w trzech 
klasach gimnazjum i w pierw-
szej klasie szkoły ponadgimna-
zjalnej, a więc liceum czy tech-
nikum. Jest takie założenie, że 
po zakończeniu każdego etapu 
edukacyjnego na początku ko-

lejnej klasy możemy oczeki-
wać od ucznia określonej wie-
dzy, bez nadziei, że będzie ona 
powtarzana na początku ko-
lejnego etapu. Podobnie bę-
dzie to wyglądało podczas eg-
zaminów zewnętrznych. Dla 
przykładu egzamin matural-
ny nie będzie tylko obejmo-
wał zakresu wiedzy, nabytego 
w liceum, ale będzie się także 
odnosił do tego czego ucznio-
wie nauczyli się w gimnazjum 
i szkole podstawowej. Bazu-
jemy na tym co było. Wobec 
tego nauka w klasach pierw-
szych liceum będzie konty-
nuacją podstawy, która doty-
czy wszystkich uczniów i ona 
będzie bardzo podobna. Tutaj 
nie będzie klas profilowanych. 
Ciekawostka rozpocznie się 
od klasy drugiej liceum, gdzie 
będziemy się starali zaintere-
sować uczniów wiedzą spe-
cjalistyczną. Tutaj pojawią się 
już klasy profilowane.  Wcze-
śniejszy system, który zakładał 
przekazanie wiedzy z jak naj-
większej liczby przedmiotów 
na podobnym poziomie, oka-
zał się bardziej idealistyczny 
niż praktyczny. Dzisiaj szkoły 
będą przygotowały ucznia w 
bardziej sprofilowanych kla-
sach. Dla przykładu uczeń, 
który będzie chciał się rozwi-
jać w kierunku matematycz-

nym, będzie miał dostęp do 
bardziej specjalistycznej wie-
dzy z tej dziedziny, a pozosta-
łe zajęcia będą się odbywały w 
ramach bardziej ogólnego, hu-
manistycznego zakresu prze-
kazywanego na przedmiocie 
„historia i wiedza o społeczeń-
stwie”. 

Reforma tak naprawdę roz-
poczęła się trzy lata temu....
Realizują ją już uczniowie 
gimnazjów. 

Czy można już pokusić się o 
pierwsze podsumowanie? 

L. Becela: To prawda. Dzi-
siejsza trzecia klasa gimna-
zjum to pierwszy rocznik, któ-
ry cały cykl tej podstawy pro-
gramowej powoli kończy. W 
naturalny sposób kontynuacja 

tej podstawy programowej na-
stąpi w szkołach ponadgimna-
zjalnych.  Dla ucznia te zmiany 
nie były aż tak duże. Większe 
odczuli nauczyciele. Musie-
li oni zupełnie przestawić tre-
ści, których dotychczas uczyli. 
Dla przykładu historyk, któ-
ry wcześniej przybliżał wiedzę 
z tego przedmiotu od czasów 
starożytnych do teraźniejszo-
ści, teraz zamyka etap giman-
zjum wiedzą o I Wojnie Świa-
towej. 

Elżbieta Janiak: Podobnie 
jest z językiem obcym. Uczeń, 
który przyszedł z wiedzą z da-
nego języka zdobytą w szko-
le podstawowej, nie miał szans 
w pierwszej gimnazjum jej po-
wtórzyć. Nauczyciel szedł dalej 

z materiałem, bez powtarzania 
go na poziomie podstawowych 
informacji. Mówiąc wprost -  
zachowana jest pewna ciągłość 
w nauczaniu. Uczeń, który 
miał zajęcia z danego języka w 
szkole podstawowej, nie może 
przyjść do gimnazjum i powie-
dzieć, że go nie zna. 

L. Becela: Założenie jest 
więc takie, żeby po 12 latach 
nauczania, od szkoły podsta-
wowej do zakończenia szkoły 
ponadgimnazjalnej uczeń spo-
kojnie władał danym językiem 
obcym. 

Można więc powiedzieć, że 
szkoła przestanie tracić czas 
na powtarzanie materiału. To 
dość spora zmiana, którą mu-
szą sobie to jednak uświado-
mić zarówno uczniowie jak 
ich rodzice. 

L. Becela: To prawda. Przed 
nami duże zadanie edukacyj-
ne, o którym trzeba informo-
wać zarówno uczniów jak i ro-
dziców. Nie będzie powtórki 
materiału, który był dotych-
czas wpisany w system. To nie 
znaczy jednak, że szkoła nie 
będzie pomagać uczniom, któ-
rzy gorzej sobie radzą, bądź z 
różnych względów będą mieli 
zaległości. Po to mamy tzw. go-
dziny karciane, którymi może-
my dysponować w sposób do-
raźny widząc, że w jakiejś 

Elżbieta Janiak i Leszek Becela
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klasie jest problem z wiedza w 
danej dziedzinie nauki. 

Wiele zamieszania jest wo-
kół  historii. Czy nowy pro-
gram to rzeczywiście istot-
na redukcja nauczania tego 
przedmiotu?

L. Becela: To zależy tak na-
prawdę od tego,  jaką tworzy-
my klasę. Jeżeli to będzie klasa 
o profilu humanistyczny, gdzie 
dajemy rozszerzenie z histo-
rii i z wiedzy o społeczeństwie, 
to uważam, że to da większą 
możliwość zgłębienia tej wie-
dzy niż to było dotychczas. A 
tych, którzy się historią nie in-
teresują nowy system odciąży i 
pozwoli na pogłębienie wiedzy 
z innego przedmiotu. 

E. Janiak: W porównaniu z 
siatką godzinową, którą mamy 
w tej chwili to w klasach bez 
rozszerzonej historii będzie 
tego przedmiotu faktycznie 
mniej.  Natomiast w klasach, 
w których będzie ten zakres 
rozszerzony tych godzin bę-
dzie zdecydowanie więcej. Nie 
ma jednak żadnego zagrożenia 
dla spadku jakości nauczania 
historii, ponieważ taką pod-
stawę programową w tym za-
kresie wiedzy zrealizują wszy-
scy uczniowie do końca klasy 
pierwszej liceum. 

Czy konieczność wyboru 
profilu nauczania a tak mło-
dym wieku (15-16 lat) jest 
słuszna i czy uczeń będzie 
miał rzeczywistą swobodę w 

wyborze przedmiotów. Czy 
będzie to raczej uwarunko-
wane organizacją nauczania 
w danej placówce? 

L. Becela: Jednym z moty-
wów zmian strukturalnych w 
polskich szkołach było przy-
zwyczajanie młodych ludzi do 
dokonywania wyborów, które 
w życiu są codziennością. My 
nie możemy kształcić młodzie-
ży z unikaniem tego problemu. 
Takie doświadczenia kształtują 
ludzi i jest to budujące dla na-
szego społeczeństwa. Nie trak-
tował bym tego jako zagroże-
nia. 

L. Janiak: Warto pamiętać, 
że wybór danego profilu bę-

dzie dokonywany dopiero po 
zakończeniu pierwszej klasy li-
ceum, czyli w wieku 17-18 lat. 
Z naszego doświadczenia wy-
nika, że uczniowie w tym wie-
ku już wiedzą co ich bardziej 
interesuje. 

L. Becela: Jeśli chodzi o rze-
czywisty wybór zajęć, to ży-
cie troszeczkę inaczej zweryfi-
kowało wczesne założenia tej 
zmiany. Gdybyśmy sobie wy-
obrazili akademicki system 
wybierania sobie przedmio-
tów, to z punktu widzenia or-
ganizacji pracy danej szko-
ły, jest to nie możliwe. Szkoła 
działa w określonych ramach 
prawnych, które odnoszą się 

do struktury finansowych i ka-
drowych. Nie możemy sobie 
pozwolić na coś takiego, że z 
roku na rok zmienimy popu-
lację zainteresowanych daną 
dziedziną nauki. To by spowo-
dowało mówić wprost – bała-
gan kadrowy. To w dzisiejszym 
systemie jest niewykonalne. 

Jak  będzie  to więc wyglą-
dać w praktyce? Czy ZSO ma 
już gotową ofertę zawierają-
cą szczegółowy, sprofilowany 
program nauczania? 

L. Becela: Szkoły przedsta-
wią swoją ofertę z wyselek-
cjonowanym programem w 
odniesieniu do poszczegól-
nych klas o różnych profilach. 

Uczeń będzie się wpasowywał 
w dany tor nauczania. 

E. Janiak: Na razie możemy 
powiedzieć, o tym co rozszerza-
my,  a jak to będzie się przedsta-
wiało na poziomie klasy będzie 
ustalane w najbliższych dniach. 
Nasza oferta będzie zawierać 
rozszerzenie z przedmiotów 
przyrodniczych, humanistycz-
nych a także matematyczno-
fizycznych. Oczywiście zosta-
ną nam jeszcze godziny, który 
będziemy mogli spożytkować 
na takie programy jak warszta-
ty dziennikarskie, edukacja te-
atralna czy zastosowanie kom-
putera w biznesie. 

L. Becela: Oczywiście czeka-
my też na to jakie będzie zapo-
trzebowanie ze strony uczniów. 

Na co warto zwrócić uwa-
gę rodzicom uczniów, którzy 
od 1 września rozpoczną na-
ukę w szkole średniej zgod-
nie z nowym programem na-
uczania? 

L.Becela: Teraz jest najlepszy 
czas, żeby rodzice zapoznali się 
ofertą poszczególnych szkół 
i porównali te  propozycje. 
Ważne jest także, żeby rodzi-
ce wspólnie ze swoimi dziećmi 
przeanalizowali te oferty i wy-
brali tą najbardziej odpowied-
nią. Szkołę ponadgimnazjalną 
należy już bowiem traktować 
jako ostatni etap, po którym 
albo będzie trzeba już podjąć 
pracę albo studiować dalej. 

Rozmawiał Marcin Simiński

Porozmawiajmy o naszych dzieciach
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Ciekawe czy we wrześniu pójdą do liceum z równym zapałem?

Do Urzędu Miejskiego w Nowogardzie wpłynęły 52 oferty od organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych ogłoszonych 
przez burmistrza Nowogardu.  Część z nich jest już rozpatrywana przez specjalnie powołaną komisję konkursową. Wnioski można 
składać jeszcze tylko na zadania skierowane dla stowarzyszeń emerytów i rencistów.  

Pół miliona na sport 

Złożyli oferty, teraz oceni je komisja 
Przypomnijmy, że burmistrz 

ogłosił łącznie osiem konkur-
sów. Oferty dotyczyły m.in. 
takich zadań jak  rozwój wsi i 
rozpowszechnianie dóbr kul-
tury, ochrona środowiska czy 
organizowanie i upowszech-
nianie kultury fizycznej i spor-
tu na terenie Gminy Nowo-
gard. Wszystkie złożone wnio-
ski oceniać będzie powołana 
do tego celu komisja konkur-
sowa w składzie: z ramienia 

Urzędu Miejskiego - Urszu-
la Berezowska, Marlena Mar-
chewka, Agnieszka Skrzypczyk 
i Barbara Sroka, z ramienia or-
ganizacji pozarządowych: Mie-
czysław Cedro, Tadeusz Hołu-
bowski oraz Jadwiga Cichecka. 
Ciało to ma charakter opinio-
dawczy, nie tylko  w zakresie 
oceny formalnej złożonej ofer-
ty przez daną organizację, ale 
co ważniejsze, określania wy-
sokości dofinansowania, które 

na  podstawie końcowej opi-
nii komisji ostatecznie przy-
znaje burmistrz. Z naszych in-
formacji wynika, że komisja 
rozpoczęła już pracę, ale o jej 
wynikach Urząd ma powiado-
mić dopiero po rozpatrzeniu 
wszystkich złożonych ofert. 

Nie można podać konkretne-
go terminu zakończenia oce-
ny ofert. Komisja konkursowa 
rozpatrzy oferty pod względem 
formalnym i merytorycznym i 

po zakończeniu oceny, Komisja 
niezwłocznie przedłoży Burmi-
strzowi propozycje przyznanych 
kwot dotacji – twierdzi Urszu-
la Berezowska, kierownik Wy-
działu Rozwoju Lokalnego i 
Funduszy w UM Nowogard. 

Z pośród 52 ofert, aż 25 to 
oferty złożone na wspiera-
nie i upowszechnianie, kultu-
ry fizycznej i sportu na terenie 
Gminy Nowogard. Na dzień 
dzisiejszy nie wiadomo jednak 

jakie konkretnie kluby sporto-
we złożyły wnioski, gdyż zgod-
nie z przepisami odpowiedzi 
na ogłoszone konkursy zosta-
ły złożone w zamkniętych ko-
pertach.

W tym roku zgodnie z 
uchwalonym budżetem, gmi-
na chce przeznaczyć na ten cel 
łącznie 778 tys. złotych.  Gro z 
tego, bo aż 500 tys. zł, ma trafić 
do klubów sportowych.  

KR
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Sesja Rady Powiatu – o czym debatowali radni?

O Nowogardzie jak zwykle krótko 
Powiat w przeciągu lat staje się bardziej „goleniowską” instytucją. Sprawy Nowogardu podejmowane są dość rzadko. Ponieważ Powia-
tu u nas nie widać, redakcja DN postanowiła przyjrzeć się pracy Rady udając się na jedną z ostatnich sesji, która odbyła się w czwartek 
23 lutego. 

 Na posiedzeniu przyjęto 
sprawozdania z działalności 
Rady za 2011r, pozyskanych 
środków i inwestycji. Podję-
to również uchwały dotyczące 
m.in. zamiaru przekształcenia 
Zasadniczej Szkoły Zawodo-
wej w Nowogardzie w trzylet-
nią zasadniczą szkołę zawodo-
wą, ustanowiono Regulamin 
Organizacyjny Starostwa Po-
wiatowego w Goleniowie.

Po otwarciu obrad i przyję-
ciu protokołu z poprzedniej 
sesji, radni mogli zgłosić swoje 
zastrzeżenia i wątpliwości do-
tyczące programu sesji i podej-
mowanych uchwał. Radny Ka-
zimierz Lembas zwrócił uwa-
gę na zły stan drogi na odcinku 
Wojcieszyn-Radosław, która to 
wymaga ponownego remontu. 
Zasugerował również renowa-
cję drogi pomiędzy Błotnem 
a Trzechlem, niemal zupeł-
nie nieprzejezdną zimą. Radni 
mieli również pytania dotyczą-
ce faktycznej kwoty zadłuże-

nia szpitala w Goleniowie oraz 
kulisów powołania i błyska-
wicznego odwołania ordynato-
ra oddziału chirurgicznego, dr 
Andrzeja Miczki. 

Po wysłuchaniu interpela-
cji i pytań radnych, Rada pod-
jęła uchwałę o przyjęciu spra-
wozdania za rok 2011. Jedno-
głośnie zatwierdzono podsu-
mowanie działalności m.in. 
Powiatowego Centrum Po-
mocy Rodzinie, Powiatowe-
go Rzecznika Konsumentów i 
Komisji Bezpieczeństwa i Po-
rządku. Ponadto przyjęto spra-
wozdania z wielkości pozyska-
nych środków i wykonanych 
inwestycji powiatowych doko-
nanych w zeszłym roku. Wy-
stąpiono również z apelem do 
gmin Powiatu Goleniowskie-
go o przystąpienie do wspól-
nej realizacji programu Ra-
zem Bezpieczniej, w celu sku-
teczniejszej ochrony obywa-
teli i zapobieganiu przestęp-
stwom. Następnie uchwalono 

m.in. Regulamin Organizacyj-
ny Starostwa powiatowego w 
Goleniowie, zaakceptowano 
zmiany w uchwałach dotyczą-
cych budżetu na rok 2012 oraz 
prognozy finansowej Powiatu 
Goleniowskiego na lata 2011-
2020. Zgodnie ze zmianami 

w  ustawie o systemie oświaty, 
przyjęto plany przekształcenia 
Zasadniczych Szkół Zawodo-
wych w Nowogardzie i w Gole-
niowie w trzyletnie szkoły za-
wodowe. Po podjęciu uchwał, 
przyjęto sprawozdania z dzia-
łalności Komisji Rewizyjnej, 

Komisji Infrastruktury i Komi-
sji Spraw Społecznych i Oświa-
ty Rady Powiatu w Golenio-
wie. O godz. 14.00, po wysłu-
chaniu wniosków radnych, za-
mknięto obrady. 

Piotr Serleja 

UWAGA WĘDkARZe!
Zarząd Koła M-G PZW Nowogard prosi 
wędkarzy, którzy wybudowali pomosty na 
jez. Kościuszki bez zezwolenia o aktualizację 
zgodnie z przepisami. Wiadomość sklep 
„Wędkarz”  do dnia 15.03.2012 r. 

Zarząd

W dniach 13-16.02.2012 r. w Silkeborgu Dania odbyło się szkolenie taneczne dla par z całego świata. Brały udział w nim pary z Rosji, 
Islandnii, Norwegii Dani oraz  pary z Flesz Nowogard. 

Tym razem na szkoleniu tre-
nowały dwie pary z Nowo-
gardu tj. Marcel Marchewka 
z Klaudią Rafińską oraz Szy-
mon Artelik z Martyną Dwo-
rak. Szkoleniowcami w tym 
roku byli znakomici instruk-
torzy tacy jak: Victoria Frano-
va, Peter Stockeborg, Adreaw 
Sinkinson oraz organizatorzy 
szkolenia Bo i Helle Loft Jen-
sen wszyscy oni mają tytuł mi-
strzów świata. Pary przez czte-

ry dni szlifowały swoje umie-
jętności, które przyniosą efekt 
podczas całego sezonu tanecz-
nego.

Natomiast w dniach 17-
18.02.2012 nasze pary wystar-
towały w bardzo silnie obsa-
dzonym turnieju Copenha-
ga Open 2012. W tym roku 
wzięły w nim udział wszystkie 
najlepsze pary świata. Świet-
ny wynik zanotowała nasza 
młodsza para Szymon z Mar-

tyną, którzy byli jedynymi 
uczestnikami reprezentujący-
mi Polskę, uplasowali się w ka-
tegorii Junior II na 25 miejscu 
w tańcach standardowych oraz 
na 24 miejscu w tańcach laty-
noamerykańskich. Natomiast 
Marcel z Klaudią startowali ze 
zmiennym szczęściem w bar-
dzo silnie obsadzonej kategorii 
Youth poniżej 19 lat i zajęli 44 
miejsce.

Info i foto Mikołaj Kubiak/NDK

Tańczyli pod okiem mistrzów świata 

Marcel Marchewka z Klaudią Rafińską 

Szymon Artelik z Martyną Dworak
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Słowo Boże na Niedzielę:

PARAFIA PW. WNIeBOWZIĘcIA NmP: msza św. w niedzielę: Nowogard: 7:00, 9:30, 11:00, 12:30, 18:00 (w lipcu 
i sierpniu o 19:00) Karsk: 9:00; Olchowo: 11:00; Wojcieszyn: 12:00; Dąbrowa: 10:00.  msza św. w tygodniu (od pn 
do pt): 7:00, 18:00 (w lipcu i sierpniu o 19:00)    msza św. w sobotę: 9:00, 18:00 (w lipcu i sierpniu o 19:00).    www.
wnmp.info
PARAFIA PW. ŚW. RAFAłA kAlINOWSkIeGO: msza św. w niedziele: . 7.30 , 9.00; 11.00, 12.30 i 18.00 (w lipcu 
i sierpniu o 19:00) Kulice: 9:00; Jarchlino: 10:00; Sąpolnica: 10:00.   msza św. w tygodniu: 7:00, 18:00 (w lipcu i 
sierpniu o 19:00).   www.rafalkalinowski.republika.pl
PARAFIA PW. mB FATImSkIej: msze św. w niedzielę: 9.00 i 12.00. Lestkowo: 10.30; Miętno: 13.00.  msza św. w 
tygodniu z wyjątkiem poniedziałku:17.00, w sobotę o godzinie 12.00.    www.mbf-now.firmeo.biz 

Informacje Parafialne
   Vox    Ecclesiae...

Z Ewangelii wg św. Marka (Mk 1,12-15):

Zaraz też Duch wyprowadził Go na pustynię. Czterdzieści dni 
przebył na pustyni, kuszony przez szatana. Żył tam wśród zwie-

rząt, aniołowie zaś usługiwali Mu. Gdy Jan został uwięziony, Je-
zus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: Czas się wypełnił i bli-
skie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię.

W pierwszą niedzielę Wielkiego Postu odnajdujemy w Ewangelii motyw, dla 
którego my, chrześcijanie, obchodzimy ten święty czterdziestodniowy czas. Żad-
nym wielkim odkryciem nie  jest, że wzorem dla nas jest Jezus Chrystus, który 
spędził 40 dni na pustyni. Mimo że przytoczony fragment jest bardzo krótki, to 
możemy odnaleźć w nim bardzo ważne wskazania pomocne dla naszego przeży-
wania okresu postnego.

Wróćmy zatem do tekstu Ewangelii. Już w pierwszym zdaniu mamy ważną 
wskazówkę dla nas: Jezusa na pustynię wyprowadził Duch Święty.  Druga 
wskazówka, to samo miejsce przebywania Jezusa, czyli pustynia, która w języku 
biblijnym ma głębsze znaczenie. Jest miejscem dzikim, nieokiełznanym, gdzie pa-
nuje zło i gdzie trzeba zmierzyć się z własnymi słabościami. Na pustyni łatwo się 
zagubić, panują trudne warunki klimatyczne i brak jest pożywienia oraz wody. 
Mimo to pustynia ma również pozytywne znaczenie – jest miejscem kontempla-
cji, wyciszenia, odejścia od zgiełku, spraw tego świata i miejscem spotkania z Bo-
giem. Jezus bardzo często udawał się na pustynie, gdy modlił się do Ojca. Trzecia 
wskazówka to kuszenie przez szatana, od którego Jezus nie był wolny. Na zakoń-
czenie jeszcze jeden szczegół, a właściwie nie szczegół, tylko ważna informacja. 
Po 40 dniach odosobnienia i zmagania się ze słabościami oraz pokusami szatana, 
Jezus rozpoczyna głoszenie Ewangelii. I słowa, które wówczas głosi: „Nawracajcie 
się i wierzcie w Ewangelię”, są także skierowane do nas na czas Wielkiego Postu. 
Zresztą usłyszeliśmy je w czasie obrzędu posypania głowy popiołem.

Skoro już wiemy jak Jezus przeżywał czas przygotowania do głoszenia Ewan-
gelii, to teraz wiemy jak Wielki Post powinniśmy przeżywać my. I jak przyjdzie 
go nam przeżywać jeżeli damy poprowadzić się Duchowi. I to jest najważniejsza 
sprawa. Właściwie zawsze powinniśmy dać się Mu prowadzić. Na tym polega ży-
cie chrześcijańskie, że żyjemy nie tak jak sami chcemy, ale dajemy się prowadzić 
Duchowi Świętemu i poddani jesteśmy Jego woli. Tym bardziej w Wielkim Poście. 
Wszystkie wyrzeczenia, praktyki pokutne i nawracanie naszego serca, tylko gdy są 
dokonywane w Duchu Świętym przynoszą owoc. I to taki jaki chce mieć Ojciec. O 
miejscu pustynnym naszego Wielkiego Postu (oczywiście w przenośni) nie trzeba 
już chyba wiele mówić. Bez odosobnienia, gdzie będziemy mogli porozmawiać z 
Bogiem nie można dobrze przeżyć postu. Pustynia oznacza też czas zmagania się 
z własnymi słabościami oraz z sobą samym. Dlatego nie jest to czas przyjemny i 
lekki. Jest to hartowanie ducha. Z tym bezpośrednio wiąże się walka ze złym du-
chem. Niestety kiedy zaczynamy pracować nad sobą i zbliżać się do Boga, to wte-
dy szatan nie śpi. Ciągle jest czujny i próbuje nas złamać. Dlatego Wielki Post jest 
czasem walki. I to wcale nie w przenośni, tylko jest to prawdziwa walka. Nie moż-
na się dać zwieść złemu, bo w najmniej oczekiwanym momencie uderzy w nas i w 
taki punkt, w który się nie spodziewamy. Najgorsze jest zniechęcenie, brak nadziei 
i pycha. I jeszcze słowa Jezusa o nawróceniu i wiarę w Ewangelię. Nie możemy się 
dać zwieść, że już nie potrzebujemy nawrócenia. Zawsze mamy z czego (gdy cho-
dzi o grzechy i wady) się nawracać. To jest jasne. Tylko samo, nawet najszczersze 
nawrócenie, nic nie pomoże bez wiary. Właściwie jest to połowa drogi nawróce-
nia. Gdy uwalniamy się od grzechów (a właściwie, gdy Bóg nas z nich wyzwala) to 
musimy zwrócić się w stronę Boga. Odwracamy się od zła, a zwracamy w stronę 
Boga. Nie ma innej rady. Świat duchowy nie przyjmuje pustki.

Po tak przebytej drodze własnego nawrócenia i wiary można rozpocząć głosze-
nie Ewangelii innym. I nie chodzi tyle o nasze słowa, ale bardziej o świadectwo ży-
cia Ewangelią. Droga jest nie łatwa i wymagająca, ale inaczej nie jesteśmy ucznia-
mi Chrystusa, tylko prezentujemy jakieś rozmydlone chrześcijaństwo. Więc czas 
na post! 

ks. Piotr Buda

Msza św. z Życiem bez prądu
W miesiącu lutym w dzień wspomnienia św. Walentego, patrona zakochanych, 

przypadają „Walentynki”. Wiele par małżeńskich, narzeczonych, zaręczonych lub 
po prostu „chodzących ze sobą”, jak to określają ludzie młodzi, tego dnia wyra-
żają sobie miłość. Czynią to na różne sposoby: miłym słowem, pocałunkiem, 
bukietem kwiatów lub drobnym prezentem. 
Od miłości wszyst- ko się zaczyna. Tak-
że małżeński owoc ja- kim jest poczęcie no-
wego dziecka. I to jest najpiękniejszy prezent 
jaki zakochani małżon- kowie mogą otrzymać 
od Boga, ale w jakimś znaczeniu także dać 
sobie wzajemnie. Mi- łość, którą otrzymują 
rodzice od nowego ży- cia, które zrodzili, jest 
bezcenna.

Zapraszamy 25 lutego na godz. 20:00 do najstarszego kościoła w Nowogar-
dzie. Kolejna Msza św. z Życiem bez prądu, ostatnia przed marcem i Dniem 
Świętości Życia. Zapraszamy nie tylko pary zakochane, ale wszystkich, którzy 
chcą pomodlić się w intencji nowego, poczętego życia ludzkiego. Niech przy-
chodzące na świat dzieci będą dla rodziców „walentynką”, czyli kimś chcianymi, 
oczekiwanym i kochanym :).

Tłumy wiernych w świątyniach

Kapłani posypali  
głowy popiołem 
W ostatnią środę przypadała Środa Popielcowa, która w Koście-
le katolickim zaczyna okres Wielkiego Postu, trwającego do Mszy 
Wieczerzy Pańskiej Wielkiego Czwartku włącznie.  Wierni licznie 
zgromadzili się w nowogardzkich świątyniach, by dostąpić obrzę-
du posypania głowy popiołem. 

W czasie mszy w Środę Popielcową dokonuje się obrzędu posypania głowy 
popiołem. W Środę Popielcową obowiązuje też post ścisły.  Popiół jest przygo-
towywany z gałązek poświęconych w ubiegłym roku, podczas Niedzieli Palmo-
wej. Ksiądz poświęca popiół, a następnie posypuje nim głowy wiernych, mówiąc: 
„Nawracajcie się i wierzcie Ewangelii” albo „Pamiętaj, że jesteś prochem i w proch 
się obrócisz”.

 Akt ten symbolizuje ułomność i doczesność człowieka, jest znakiem żalu za grze-
chy i pokuty - mówił ksiądz proboszcz Grzegorz Legutko, który celebrował Mszę 
Świętą w kościele pod wyzwaniem WNMP w Nowogardzie.  Ksiądz proboszcz 
poinformował także w trakcie środowej liturgii, że kościół począwszy od czwart-
ku (wczoraj) zostanie ponownie udostępniony wiernym przez cały dzień i prze-
prosił za okresowe jego zamknięcie z powodu powtarzających się kradzieży. Ca-
łodzienne udostępnienie świątyni umożliwiło zainstalowanie systemu monito-
ringu ofiarowanego przez jednego z parafian. 

Popielec, Środa Popielcowa – w kalendarzu chrześcijańskim pierwszy dzień 
Wielkiego Postu. Jest to dzień pokuty przypadający 46 dni kalendarzowych 
(40-dniowy okres postu, bez wliczania niedziel) przed Wielkanocą. Według ob-
rzędów katolickich tego dnia kapłan czyni popiołem znak krzyża na głowie 
wiernego (w Polsce praktykowane jest również posypanie głowy popiołem), mó-
wiąc jednocześnie: Pamiętaj, że jesteś prochem i w proch się obrócisz lub Nawracaj-
cie się i wierzcie w Ewangelię, co ma przypomnieć człowiekowi o kruchości jego 
życia i nieuchronnej śmierci. Tradycja posypywania głów popiołem na znak po-
kuty pojawiła się w VIII wieku. W XI wieku papież Urban II uczynił go obowią-
zującym zwyczajem w całym Kościele. Wówczas postanowiono, że popiół będzie 
pochodził z palm poświęconych w Niedzielę Palmową z ubiegłego roku. W Śro-
dę Popielcową katolików obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych 
(od 14. Roku życia) i post ścisły (między 18 a 60 rokiem życia), czyli ograniczenie 
liczby posiłków do trzech: jednego do syta oraz dwóch skromnych.

Jarek Bzowy 
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Koledze Edwardowi 
Tychońcowi 

oraz rodzinie 
wyrazy głębokiego 

współczucia 
z powodu śmierci 

śp. Józefa 
Stępnia

składają koledzy i koleżanki 
ze Szkoły Podstawowej nr 4 

w Nowogardzie

Dnia 20.02.2012 r. 
odszedł do Pana 

śp. Józef Stępień 
nasz ukochany tatuś, teść, 

dziadek i pradziadek. 
Wszystkim uczestnikom 

uroczystości 
pogrzebowych oraz tym, 
którzy łączą się z nami 

w modlitwie 
składamy serdeczne 

podziękowania - Rodzina

Wszystkim, którzy 
uczestniczyli 

w ostatniej drodze

śp. Zdzisława 
Nowackiego 

podziękowania 
składa

pogrążona w smutku 
rodzina

Stępień Józef , lat: 82, zmarł: 20.02.2012, pogrzeb: 23.02.2012, 
Pogrzeb odbył się na cmentarzu w Nowogardzie

Stanisław Rogin , lat: 91, zmarła: 22.02, pogrzeb: 24.02.2012, 
Pogrzeb odbył  się na cmentarzu w Nowogardzie

 Informacje przekazał zarządca cmentarza S. Furmańczyk

 w tych dniach odeszli do wieczności 

„Niezwykłe historie  
zwykłych ludzi  

w niezwykłych czasach” 
Mirosław Maciorowski

Miejska Biblioteka Publiczna
im. Stefana Żeromskiego w Nowogardzie

zaprasza

aktywnych seniorów na kolejne spotkanie z cyklu
„Spotkajmy się w Bibliotece”

28 lutego br. /wtorek/ godz. 1630

w programie:
- rozmowa z Panią IZABELĄ SANKOWSKĄ - kosmetyczką, na    
temat pielęgnowania urody.

Biblioteka poleca

„SAMI SWOI I OBCY” to 
wyjątkowa książka. Składa się 
z dwóch części. Pierwsza nosi 
podtytuł „Reportaże z Kre-
sów na Kresy” i została napi-
sana przez znakomitego wro-
cławskiego dziennikarza MI-
ROSŁAWA MACIOROW-
SKIEGO. Bohaterami są lu-
dzie przesiedleni z terenów 
dzisiejszej Litwy, Białorusi i 
Ukrainy. Ludzie ze wszystkich 
warstw społecznych, których 
łączy jedno - to powojenni wy-
gnańcy ze wschodnich ziem II 
Rzeczypospolitej. Chociaż ich 
świat po wojennej zawieru-
sze runął w gruzach, to na tzw. 
Ziemiach Odzyskanych - na 
które przymusowo ich wysie-
dlono -  poradzili sobie dosko-
nale i wykorzystali szansę jaką 
dał im los.

Część druga nosi podtytuł 
„Prawdziwe historie wypę-
dzonych”. Znalazły się w niej 
przejmujące wspomnienia ży-
jących jeszcze przesiedleńców 
oraz ich potomków i najbliż-
szych. Te opowieści są świa-
dectwem jak historia pogma-

twała losy zwykłych lu-
dzi. Bohaterowie tam-
tych dni opowiadają o 
wymuszonym opusz-
czeniu swoich domów, 
miejscowości, parafii, 
grobów swoich najbliż-
szych. Nie bez goryczy 
mówią także o przesie-
dleniu i próbie tworze-
nia nowego życia w ob-
cych domach i całkiem 
nowym otoczeniu - tak 
innym niż to, które mu-
sieli zostawić.

Książkę czyta się z 
ogromną przyjemno-
ścią. Na szczególną 
uwagę zasługują zdję-
cia ocalałe z rodzin-
nych albumów. Celowo nie zo-
stały poddane retuszowi, dzię-
ki czemu zagościł w książce 
niepowtarzalny klimat. Te sta-
re i jedyne fotografie oglądane 
dotychczas w rodzinnym gro-
nie, dają nam mocne i prze-
mawiające do wyobraźni świa-
dectwo tamtych dni. Na szcze-
gólną uwagę zasługuje rów-
nież ciekawie napisany alfabet 

przesiedleń, w którym autor 
wyjaśnia m.in. takie pojęcia 
jak Akcja „Wisła”, Banderowcy, 
PUR, UNRA, Ziemie Utraco-
ne. Gorąco polecam tę książ-
kę nie tylko tym, którzy prze-
żyli tamte tragiczne czasy, ale 
przede wszystkim tym, którzy 
o tamtych czasach wiedzą nie-
wiele.

Dyrektor Biblioteki
Zofia Pilarz

kONDOleNcje kONDOleNcje kONDOleNcje

Mamy nowe propozycje
Na terenie naszej gminy są dzie-

ci, które do tej pory, ze względu na 
niepełnosprawność intelektualną w 
stopniu głębokim, objęte były na-
uczaniem indywidualnym lub dowo-
żone do odległych ośrodków na zaję-
cia rewalidacyjno-wychowawcze. 

Podejmując  temat dotyczący  
pracy z osobami niepełnospraw-
nymi intelektualnie w stopniu głę-
bokim, musimy zdać sobie spra-
wę, jak ważne - a przy tym trudne 
- są to działania. Osoba niepełno-
sprawna intelektualnie ma pełne 
prawo do wspomagania swojego 
rozwoju poprzez system edukacji 
tak, jak wspomaga się rozwój osoby 
bez ograniczeń rozwojowych. Zaję-
cia rewalidacyjno – wychowawcze 
stwarzają jej  możliwość obcowania 
z rówieśnikami, poznawania nowe-
go środowiska, poszerzania teryto-
rium działania. Zajęcia te, to głów-
nie działania terapeutyczne skiero-
wane na likwidowanie lub zmniej-
szanie deficytów rozwojowych.

Warto dodać, że osoba niepełno-
sprawna intelektualnie w stopniu 
głębokim wymaga od najbliższych 
stałej i całodobowej opieki. Moż-
liwość uczestniczenia  w zajęciach 
zorganizowanych oraz prowadzo-
nych przez nauczycieli specjali-
stów wpłynie korzystnie nie tylko 
na rozwój dziecka, ale również da 
rodzinie szansę na chwilę relaksu, 
załatwienie jakiś spraw, spotkanie z 
przyjaciółmi, itp.

Dyrektor i grono pedagogiczne 
Specjalnego Ośrodka Szkolno – 
Wychowawczego w Nowogardzie 
wspólnie postanowili wyjść naprze-
ciw tym potrzebom i zamierzają 
powołać do życia zespołowe za-
jęcia rewalidacyjno – wychowaw-
cze dla dzieci oraz młodzieży z 
niepełnosprawnością umysłowąw 
stopniu głębokim. Obejmą one 
wszystkie dzieci i młodzież w wie-
ku od 3 do 25 roku życia. Udział w 
zajęciach dzieci w wieku szkolnym 
uznaje się za spełnianie obowiązku, 
określonego art.16 ust. 7 z dnia 7 
września 1991r. Ustawy o systemie 
oświaty. 

Celem zajęć będzie wspomaganie 
rozwoju dzieci i młodzieży, rozwi-
janie zainteresowania otoczeniem 
oraz uzyskanie niezależności od in-
nych osób w codziennym funkcjo-
nowaniu.

Wymiar godzin zależeć będzie 
od możliwości psychofizycznych 
oraz specyficznych potrzeb rewali-
dacyjnych uczestnika zajęć:

- 4 godziny dziennie na zajęciach 
zespołowych;

- 2 godziny dziennie na zajęciach 
indywidualnych;

Zespół może liczyć od dwóch do 
czterech osób. 

Zapewnimy opiekę wysoko wy-
kwalifikowanej kadry:

- oligofrenopedagogów
- specjalistów od rewalidacji
- surdopedagoga
- logopedów
- terapeuty Integracji Sensorycz-

nej
- psychologa
- nauczycieli mających upraw-

nienia do prowadzenia zajęć korek-
cyjnych i korekcyjno- kompensa-
cyjnych

- specjalistów wczesnego wspo-
magania rozwoju dziecka

- rehabilitanta
- lekarza pediatry
- lekarza okulisty
- lekarza neurologa
- pielęgniarki
Ośrodek dysponuje nowoczesną 

bazą lokalową z: 
- podjazdami i windą dla osób z 

niepełnosprawnością ruchową
- w pełni wyposażoną salą do In-

tegracji Sensorycznej
- gabinetami do prowadzenia za-

jęć rewalidacyjnych
- gabinetami do prowadzenia za-

jęć logopedycznych
- ciekawymi pomocami dydak-

tycznymi.
oraz samochodem dostosowa-

nym do przewożenia osób niepeł-
nosprawnych. Dzieciom mieszka-
jącym poza Nowogardem i mają-
cym trudności z dojazdem do na-
szej placówki jesteśmy w stanie za-
pewnić miejsce w internacie, który 
jest dostosowany do potrzeb osób z 
niepełnosprawnością ruchową. 

Organizację zajęć reguluje Roz-
porządzenie Ministra Edukacji Na-
rodowej w sprawie zasad organizo-
wania zajęć rewalidacyjno-wycho-
wawczych dla dzieci i młodzieży 
upośledzonych umysłowo w stop-
niu głębokim (Dz. U. z 1997r. nr 14 
poz. 76).

Warto zainteresować się naszą 
propozycją. Szczegółowe informa-
cje można uzyskać  pod numerem 
telefonu:   91 39 20 108   lub oso-
biście w ośrodku: Nowogard, ul. J. 
Poniatowskiego 17. 

Prosimy o przekazywanie infor-
macji osobom zainteresowanym.

Dyrektor SOSW 
Joanna Wardzińska  

UWAGA, ogłaszamy nabór uczniów 
i wychowanków  do Ośrodka 
Szkolno- Wychowawczego w Nowogardzie
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Konkurs „ZDJĘCIE MIESIĄCA”
Pod patronatem DN ruszył konkurs fotograficzny pn. Zdjęcie Miesiąca, którego organi-

zatorem jest Nowogardzki Dom Kultury. Celem  konkursu jest promocja piękna przyrody. 
Poniżej publikujemy regulamin konkursu, zachęcając jednocześnie do udziału wszystkich 
chętnych. 

Tematyka zdjęć na poszczególne miesiące: 
Luty 2012 – „Pani Zima” 
Marzec 2012 – „Z aparatem wśród zwierząt” 
Kwiecień 2012 – „Wiosenny wschód słońca” 
Maj 2012 – „Drzewo” 
Czerwiec 2012 – „...na wsi” 
Sierpień 2012 – „Woda” 
Wrzesień 2012 – „Pocztówka z wakacji” 
Październik 2012 – „Żółty liść” 
Regulamin Konkursu Fotograficznego: 
Organizatorem Konkursu jest Nowogardzki Dom Kultury. 
Uczestnikiem Konkursu może być każdy fotografujący. 
Konkurs obejmować będzie 8 edycji (miesięcznych). 
Treści zdjęć powinny odpowiadać przyjętym tematom przewodnim w kolejnych miesiącach 

(patrz lista powyżej). 
Należy przesyłać tylko te zdjęcia, które odpowiadają tematyce danego miesiąca. 
Autor musi posiadać zgodę osób fotografowanych na ich publikację. 
Na każdą edycję uczestnik może przysłać jedną pracę w formacie JPG. 
Adres na który należy przysyłać zdjęcia: konkurs@ndk.pl W temacie wiadomości należy wpi-

sać: Konkurs fotograficzny wraz z „tematem miesiąca”. 
Do zdjęcia należy dołączyć informacje o autorze: imię i nazwisko, wiek, adres email, telefon 

kontaktowy. 
Na zdjęcia czekamy do ostatniego dnia miesiąca, a głosowanie trwa po zakończeniu naboru 

przez 10 kolejnych dni, czyli: 
- do 29 lutego - „Pani Zima” - głosowanie od 1- 10 marca
- do 31 marca - „Z aparatem wśród zwierząt” - głosowanie od 1- 10 kwietnia 
- do 30 kwietnia - „Wiosenny wschód słońca” - głosowanie od 1- 10 maja
- do 31 maja - „Drzewo” - głosowanie od 1- 10 czerwca
- do 30 czerwca - „…na wsi” - głosowanie od 1- 10 lipca
- do 31 sierpnia - „Woda” - głosowanie od 1- 10 września
- do 30 września - „Pocztówka z wakacji” - głosowanie od 1- 10 października
- do 31 października - „Żółty liść” - głosowanie od 1- 10 listopada
Zdjęcia zostaną zamieszczone w galerii internetowej na stronie www.ndk.pl  
W każdej edycji zostanie wyłoniony zwycięzca (Fotografia Miesiąca). 
Zwycięzcę wyłoni Komisja w składzie: Grzegorz Mielewczyk (członek Fotoklubu Scena), 

Radosław Zagórski (Niezależny Portal Internetowy www.wnowogardzie.pl), Andrzej Sawicki 
(Urząd Miejski) oraz Internauci - poprzez głosowanie na stronie www.ndk.pl  

Zdjęcie miesiąca będzie publikowane na stronie internetowej NDK oraz w Dzienniku No-
wogardzkim. Ponadto zostanie zaprezentowane w ramach wystawy podsumowującej Konkurs 
Fotograficzny 2012. 

Zdjęcia nie spełniające wymogów regulaminu nie będą brane pod uwagę. 
Wszelkich informacji udziela: Grzegorz Mielewczyk tel. 661 058 202, e-mail: grzegorz@gm-

foto.pl  
Uczestnik przystępując do Konkursu oświadcza, że akceptuje regulamin oraz zgadza się na 

umieszczenie swoich danych osobowych w zbiorze danych organizatora Konkursu oraz na ich 
przetwarzanie, wykorzystywanie i publikację w wydawnictwach związanych z Nowogardzkim 
Domem Kultury. 

ZAPRASZAMY

UWAGA! UCZNIOWIE GIMNAZJÓW 
I SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

ZAPRASZAmY 
DO WZIĘcIA 

UDZIAłU 
W I TURNIejU GIeR 
kOmPUTeROWYcH
Gimnazjalisto, jeśli lubisz spędzać czas grając w gry z gatun-

ku symulatorów wyścigów i nie boisz się rywalizacji, zapraszamy 
Cię do wzięcia udziału w:

I TURNIEJU RACE07 
SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH W NOWOGARDZIE POD 

PATRONATEM BURMISTRZA NOWOGARDU ROBERTA 
CZAPLI

Jeżeli jesteś uczniem szkoły ponadgimnazjalnej i interesują 
Cię gry z gatunku first-person shooter, zapraszamy Cię do wzię-
cia udziału w:

I TURNIEJU COUNTER STRIKE 1.6 3on3 
SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W NOWOGARDZIE 

POD PATRONATEM BURMISTRZA NOWOGARDU RO-
BERTA CZAPLI

Informacje ogólne:
Turniej jest całkowicie darmowy i mogą w nim wziąć udział 

wszyscy chętni uczniowie  z nowogardzkich gimnazjów i szkół 
ponadgimnazjalnych,

Organizatorem imprezy jest firma Informatyczna Obsługa i 
Kursy – Rafał Wasyluk, ZSP im. Stanisława Staszica w Nowo-
gardzie i Gimnazjum nr 3 im. Zjednoczonej Europy w Nowo-
gardzie.

Patronat nad turniejem objął Burmistrz Nowogardu Pan Ro-
bert Czapla, zaś patronat medialny „Dziennik Nowogardzki”. 

Sponsorami turnieju są: firma Informatyczna Obsługa i Kur-
sy- Rafał Wasyluk, PUWiS Nowogard, Biurex, Jerzy Furmańczyk 
i miasto Nowogard.

Zapisy:
Uczniowie, którzy zdecydują się wziąć udział w turnieju, pro-

szeni są o zgłaszanie chęci  udziału nauczycielom informatyki w 
swoich szkołach w terminie od 27 lutego do 5 marca:

- w przypadku gimnazjów uczniowie zapisują się indywidu-
alnie,

- w przypadku szkół ponadgimnazjalnych uczniowie zapisują 
się drużynowo (po 3 osoby w drużynie).

Harmonogram zawodów dla gimnazjum:
27.02. – 5.03. – zapisy u nauczycieli informatyki w szkole, do 

której uczęszczają chętni uczniowie,
7.03.-19.03. – mecze eliminacyjne na szczeblu szkolnym,
22.03. – etap finałowy, do którego przechodzą po trzy osoby z 

każdej szkoły.
Harmonogram zawodów dla szkół ponadgimnazjalnych:
27.02. – 5.03. – zapisy u nauczycieli informatyki w szkole, do 

której uczęszczają uczniowie tworzący drużyny,
6.03. – spotkanie organizacyjne w ZSP im. Stanisława Staszi-

ca o godzinie 16.00 (biorą w nim udział tylko kapitanowie dru-
żyn!),

7.03 – 19.03. – mecze eliminacyjne na szczeblu szkolnym,
22.03. – etap finałowy, do którego przechodzą po trzy druży-

ny z każdej szkoły.
Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody w postaci sprzętu 

komputerowego!
UWAGA! Więcej informacji na temat turnieju (pełny harmo-

nogram i regulaminy) znajdziecie wkrótce na stronie:
www.kursy-informatyczne.eu

ZAPRASZAMY!!!

Pod patronatem DN 

kino na weekend 
DZIENNIK ZAKRAPIANY RUMEM  

Dramat, USA, 2011, 120’.  Cena biletów: 12 zł normalny, 11 zł ulgowy,  film od lat 15. Termin 
projekcji: 24.02.2012 godz. 19.00,25.02.2012 godz. 19.00, 26.02.2012 godz. 19.00.

BILETY DO NABYCIA W KASIE KINA „ORZEŁ” NA 1 GODZINĘ PRZED SEANSEM
info. NDK 
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SALON GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

VELES
- glazura
- terakota
- panele
- drzwi
- parapety
- ceramika łazienkowa
- wanny, kabiny
- meble łazienkowe
- armatura

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto)

SZAFY GARDEROBY 
ZABUDOWY WNĘK
MEBLE NA WYMIAR

tel. 501 923 309
790 268 865

Do wynajęcia 
lokale: 21 i 39 m2

ul. Warszawska 6
tel. 664 772 520

Zatrudnimy  
z orzeczeniem 

o niepełnosprawności 

91 39 25 275

Dom dziennego 
pobytu  dla  osób  
w podeszłym wieku

W związku z planowanym otwarciem w Nowogardzie  Domu 
dziennego pobytu dla osób  w podeszłym wieku , proszę o wy-
pełnienie przez zainteresowane osoby zamieszczonej niżej an-
kiety. Analiza odpowiedzi posłuży do wypracowania szczegóło-
wej koncepcji placówki oraz do oceny zapotrzebowania na tego 
typu usługę.

Założenia organizacyjne
- dom pobytu dziennego dla około 10 osób w domowych wa-

runkach lokalowych. Propozycja skierowana do osób w pode-
szłym wieku, również z chorobami typowymi dla wieku ale po-
trafiących się samodzielnie poruszać.

- czas otwarcia od godziny  7 do 16-17 przez  5 dni w tygo-
dniu  (poniedziałek- piątek, ewentualnie pozostałe dni tygodnia 
na  indywidualnych warunkach). Możliwy transport do i z miej-
sca zamieszkania 

- w trakcie pobytu  4 posiłki - śniadanie , II śniadanie , obiad, 
podwieczorek .

- czas pobytu objęty programem  wg   harmonogramu dnia,  z 
zajęciami dostosowanymi do  potrzeb przebywających

- dom prowadzony przez osobę z doświadczeniem w pracy 
opiekuńczej i rehabilitacji.

- odpłatność około 50 zł za dzień w tym posiłki i dowóz
Pytania  ankietowe
1.  Czy proponowane założenia odpowiadają Pani(u) potrze-

bom i oczekiwaniom*
TAK   NIE    CZĘŚCIOWO      
2.  Jestem osobiście zainteresowana(y) skorzystaniem z takiej 

usługi*
TAK  NIE 
3.  Mam uwagi:
- co do czasu pobytu
............................................................................................................
- co do oferowanego wyżywienia i programu
...........................................................................................................
- co do wysokości odpłatności
...........................................................................................................
- inne uwagi
............................................................................................................
*Przy wariantach niepotrzebne skreślić

Osoby, które zdecydują się wypełnić ankietę przy dostarczenie 
jej do redakcji DN.

Więcej szczegółów-  proszę o kontakt telefon 604 690 700.
Ankieta jest całkowicie anonimowa sporządzona wyłącznie  w 

celu przeprowadzenia sondażu co do celowości i potrzeby otwarcia  
placówki  której dotyczą zapytania.  

 

Ach, co to był za bal…
W ostatnią sobotę karnawału  odbył się Bal Charytatywny zorganizowany przez 
Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Osób Niepełnosprawnych „ NASZE SZANSE”, 
działające przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Nowogardzie.

Co prawda po balu zosta-
ły już tylko wspomnienia, a 
jest co wspominać.  Oprócz 
dobrej muzyki, smaczne-
go jedzenia były też atrak-
cje, które zaskoczyły uczest-
ników balu. Członkowie sto-
warzyszenia przygotowali się 
do tej zabawy bardzo staran-
nie, włożyli w to dużo serca  
i pracy. Dzięki temu udział w 
loterii gwarantował wszystkim 
losującym ładne niespodzianki, 
 a rzeczy zgromadzone na au-
kcję zachęciły wiele osób do 
wzięcia udziału w licytacji. 

Dużą atrakcją okazała się „Spi-
żarnia Babuni”, w której nie za-
brakło nalewek domowej pro-
dukcji, nowogardzkich mio-
dów, przetworów owocowych  
oraz smacznego smalcu z orze-
chami.  „Wiejska Strzecha” ofe-
rowała grzybki  w occie, wę-
dliny z dzika i inne smakołyki. 
Każdy mógł spróbować i de-
lektować się. Wszyscy mogli 
wykazać się wiedzą w konkur-
sie przygotowanym na tę oka-
zję. Nie zabrakło niespodzian-
ki, czyli wesołego autobusu, w 
którym można było pośpie-

wać, potańczyć, spróbować 
szampana.

Dziękujemy wszystkim 
sponsorom za pomoc oka-
zaną nam podczas przygoto-
wań oraz dziękujemy uczest-
nikom balu. Bez Waszego 
wsparcia, udziału, wspaniałe-
go humoru i chęci do wspól-
nej zabawy ta ostatnia noc kar-
nawałowa nie byłaby taka cu-
downa.

Organizatorzy balu, 
członkowie Stowarzyszenia 

„NASZE SZANSE” 
  

Klub Kolekcjonera Zaprasza 
„Na spacerek wychodzimy, 
no to giełdę odwiedzimy” 

Koło Numizmatyczne oraz Klub Kolekcjonera Zapraszają na kolejną „Giełdę 
Kolekcjonerską, Osobliwości i Rozmaitości”. W programie: skup, wymiana, wycena, 
sprzedaż – monety, medale, banknoty, znaczki filatelistyczne, karty telefoniczne, 
klasery, katalog, literatura oraz inne akcesoria. 
Giełda odbędzie się w dniu 26 lutego 2012 (niedziela) w Nowogardzkim Domu Kultury, 
Plac Wolności 7. Rozpoczęcie o godz. 15.00. 

Koło Numizmatyczne Nowogard 

ps. Koło Numizmatyczne oraz Klub Kolekcjonera prowadzi zapisy do naszych 
stowarzyszeń bez ograniczeń wiekowych i ilościowych. Szczegółowe informacje na 
temat członkostwa będzie można uzyskać w czasie niedzielnej giełdy. 

R e k l A m A
e-mail: reklama@domjudy.pl

Tel.  913 922 165
 Tel. 91 577 20 07
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OKNO 1465 mm szer. x 1435 mm wys.

SZYBA K=1,0 • OKUCIE MACO PPUH "JOGA" sj.
ul. Górna 4,

72-200 Nowogard
tel. 91 39 25 501

OKNA-SUPERPROMOCJA !!!

TYLKO 499zł*
*cena netto

Cena zawiera: 2 gorace posiłki, zimne przekąski, napoje
Rezerwację można dokonać telefonicznie do dnia 6 marca  

tel. 721 296 834 lub 91 39 22 225

Restauracja”Kamena” 
zaprasza

8 marca 
na Dzień Kobiet

przy muzyce disco
wstęp 50 zł / osobę
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SZKOŁA JAZDY „DRAGON”

Zapisy tel. 723 583 311

• kurs kat. B - 1199 zł
• kat. A - 1020 zł
• jedna godz. 40 zł
• 1 godz. gratis za każdą osobę 
   przyprowadzoną na kurs
• uczniowie i studenci 50 zł TANIEJ

Najlepsza

zdawalność

27.02.2012 r. 
godz. 16

Budowlane Centrum Handlowe

DOMEBARTEK -
Twój Partner Budowlany

Oferuje w cenach promocyjnych:

ul. Boh. Warszawy 71 www.bartekdomet.pl• tel. 91 579 02 62 •

- tynki i farby BOLIX

- najnowsze kolekcje płytek ceramicznych: polskie i hiszpańskie

- największy wybór paneli podłogowych w Nowogardzie - 24 kolekcje

- materiały ścienne POROTON, YTONG, SUPOREKS, SILKA

- wyprzedaż drzwi

Super cena na OKNA DACHOWE VELUX i OKPOL

ŁYŻWY   ŁYŻWY   ŁYŻWY  ŁYŻWY
Największy wybór w mieście

Najtaniej w mieście  •  Super ceny

SKLEP SPORTOWY
ul. 5 Marca 10 (za Netto) • NOWOGARD

tel. 609 13 13 14

OC, AC, NNW, ASSISTANCE

DOMY, DOMY W BUDOWIE

LOKALE, OC ZAWODÓW

UBEZPIECZENIA
KOMUNIKACYJNE:

MIESZKANIOWE:

FIRMY:

TURYSTYCZNE,
SPORTOWE, ROLNE

NOWA AGENCJA

UBEZPIECZENIOWA

ul. 700-LECIA 20D,

72-200 NOWOGARD

TEL. 91 3922175,

24H: 604 195 581
(obok LUKS VIDEO

i AWANGARDA)

ul. Armii krajowej 46
NOWOGARD

pon.-pt 9:00 - 17:00,  sob. 10:14:00

Centrum Finansowe Avantis
ul. 700 lecia 6A • Nowogard

GOTÓWkA ZAWSZe POD RĘkĄ!
• Pożyczki od 1 200 do 10 000 PLN
• Indywidualnie dobieramy rozwiązania
• Na dowolny cel
• Bez BIK-u

www.profitcredit.pl

Oblegany przez chorych
Bioenergoterapeuta  

i Kręgarz
Jacek Mickiewicz

1 MARCA
w Nowogardzie

Już za kilka dni nasze miasto odwiedzi wybitny 
specjalista medycyny naturalnej, znany ze swej 

skuteczności, tłumnie oblegany przez chorych 
bioenergoterapeuta i kręgarz 

Jacek Mickiewicz z Gdańska

Przyjęcia indywidualne - 1 MARCA - Nowogard
- Regionalne Centrum Przedsiębiorczości 

„Pro�t” ul.Wojska Polskiego 3
- w godzinach od 11- 16

- rejestracja na miejscu w gabinecie - informacja 698 584 479

Dalej to nerwice, depresje, choroby tarczycy, 
przewodu pokarmowego, choroby kobiece, guzy torbiele itp. 
Wielu pacjentów zgłasza się z chorobami onkologicznymi.
Bioenergoterapeuta zaleca ścisłą współpracę z lekarzami.

Przyjmować będzie pacjentów na choroby:
- kręgosłupa, bóle pleców, 
- bioder,nóg i rąk.
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Marysia córka Sylwii 
i Krzysztofa Gałeckich 
ur. 22.02.2012 
z Nowogardu

Hanna córka Eweliny 
Wojciechowskiej 
ur. 18.02.2012 z 
Krzemiennej

Nikola córka Natalii 
Wołk ur. 19.02.2012
 z Krasnołęki

Ernest syn Joanny i 
Macieja Kriger ur. 
20.02.2012 
z Nowogardu

Michalina córka Joanny 
Pieszak ur. 16.02.2012 
ze Szczecina

Hanna córka Agnieszki 
i Henryka Janowskich 
ur. 21.02.2012
 z Miłogoszczy

Nadia córka Renaty 
Zacharewicz ur. 
17.02.2012 z 
Nowogardu

Weronika 
córka Malwiny 
Banachowskiej ur. 
18.02.2012 z Korytowa

 Autor rubryki: Janusz RoguskiWitamy wśród nas...

14 i 15 kolejka 

Decydujący etap
Rozgrywki Nowogardzkiej Amatorskiej Ligi Piłkarskiej, wkraczają w decydujący etap. Do zakończenie ligi pozostały zaledwie 4 kolej-
ki, a w tabelach I i II ligi jest coraz ciaśniej.
W pierwszym meczu niedzielnych gier 
(19 luty) w hali ZSO, spotkały się dwie 
słabo ostatnio grające drużyny. Błękit-
ni po raz kolejny na kolanach, tym ra-
zem za sprawą Ognia W Okopie. Do 
zwycięstwa przyczynił się Kubicki, któ-
ry zdobył trzy bramki. Następnie Lider 
II ligi, bez problemów pokonał najsłab-
szą drużynę w lidze, nie tracąc bram-
ki i przy tym wbijając rywalom 6 goli. 
Nehuera nie ma zamiaru składać bro-
ni i wciąż walczy o awans do I ligi. W 
niedziele, o sile Nehuery przekonali się 
Kumple Z Boiska, których było stać je-
dynie na jedno trafienie. Największą 
niespodzianką 14 kolejki II ligi, była 
porażka Pędzących Trampek. Zawod-
nicy tego zespołu pewnie wygrywa-
li kolejne mecze, nie inaczej miało być 
w ubiegłą niedziele. Jednak  Jastrząb 
niespodziewanie pokonał wicelide-
ra 4:1,dzięki czemu również nie traci, 

przynajmniej matematycznych szans 
na awans. Pędzące Trampki mają spo-
ry kłopot, gdyż w tym spotkaniu straci-
li swojego drugiego najlepszego strzel-
ca i trzeciego w klasyfikacji całej ligi. 
Balcer - bo o nim mowa, za nie sporto-
we zachowanie podczas tego spotkania, 
dostał zakaz gry do końca rozgrywek. 
W ostatnim niedzielnym meczu II ligi, 
Skorpiony po ciężkim meczu, ostatecz-
nie pokonały Czarne Koszule 2:1.
Natomiast w pierwszym meczu I ligi, 
po raz kolejny zawodzą piłkarze Bad 
Boys Juniors 94. Zawodnicy Bad Boys 
przeplatają, dobre mecze ze słabszymi. 
W 14 kolejce z ich złej dyspozycji sko-
rzystał Probud, choć do przerwy to „źli 
chłopcy” prowadzili dwoma bramkami. 
W drugiej połowie grał już tylko Pro-
bud, to wystarczyło na zdobycie trzech 
goli. Minimalne zwycięstwo drużyny 
z Wyszomierza, już niemal zapewni-

ło jej utrzymanie w I lidze. W drugim 
spotkaniu nie lada emocje, mnóstwo 
goli i mała niespodzianka. Zawodni-
cy BTCH na całego walczą o utrzyma-
nie, o ich zaangażowaniu przekonał się 
w niedziele lider I ligi. Do przerwy Bu-
dowlani nieoczekiwanie przegrywa-
li 2:0. Po zmianie stron liderzy wzięli 
się do odrabiania strat, jednak na do-
brze tego dnia prezentującą się druży-
nę BTCH, to trochę za mało. Ostatecz-
nie Budowlanym udało się zremisować  
i trzeba przyznać, że z tego punktu na 
pewno bardziej cieszą się zawodnicy 
BTCH. O kolejnym spotkaniu najlepiej 
było by napisać tylko tyle, że się odby-
ło… Trzecia w tabeli Pampeluna, która 
przed tą kolejką wciąż miała szanse na 
mistrzostwo, zawiodła w meczu z Zam-
kową 7. Bezbramkowy remis to rzad-
ko spotykany wynik w rozgrywkach 
NALP. Pampeluna może sobie pluć w 

brodę, bo wyżej notowane drużyny od-
notowały remisy. Na pochwałę zasłu-
gują jedynie zawodnicy Zamkowej 7, 
dla których to był dopiero 5 punkt w 
całym sezonie. W meczu na szczycie I 
ligi, Seniorzy podejmowali Tubisi. Se-
niorzy nie wykorzystali faktu, że grają-
cy przed nimi Budowlani stracili punk-
ty. Seniorom też udało się jedynie zre-
misować, choć mogło być o wiele gorzej 
, bo to Tubisie prowadzili do przerwy 
1:0. Gole Jurczyka i Dobrowolskiego, 
mimo wszystko dały wiceliderowi cen-
ny remis i wciąż realne szanse na zwy-
cięstwo w lidze. W ostatnim spotkaniu 
Jantar, gładko pokonał drużynę Hero-
sów 3:0. Langner wciąż w formie, zdo-
był dwie bramki i w klasyfikacji o koro-
nę króla strzelców, przegrywa z Gołdy-
nem już tylko jednym trafieniem.      

KR

Wyniki 14 kolejki II Ligi NALP:
Ogień W Okopie – Błękitni 5:1 (2:1) 
(K. Kubicki x 3, R. Sulima, M. Biniecki  – J. Sobieral-
ski) 
Bosman – Czarne Chmury 0:6 (0:2) 
(M. Kolasa , M. Olszewski ,D. Mondrowski  x 3,K. 
Dzioba) 
Kumple Z Boiska – Nehuera 1:4 (1:2) 
(T. Burewicz  – M. Rokosz , D. Waiss , D. Kościuk , 
M. Rompała)
Jastrząb – Pędzące Trampki 4:1 (2:1) 
(P. Baran x 2, B. Jurzysta  x 2 – K. Nowak)
Skorpiony – Czarne Koszule 2:1 (1:0) 
(J. Malanowski , M. Kowalczyk  – D. Adameczek )
Najlepsi strzelcy II ligi:
26 – P. Baran (Jastrząb)
20 – K. Nowak (Pędzące Trampki)
18 – A. Balcer (Pędzące Trampki)
11 – M. Kawa (Czarne Chmury), T. Wąsik  (Pędzące
Trampki)

Tabela II ligi po 14 kolejce:  
 P G+ G- Zw. Re. Po.
1. Czarne Chmury 36 49 26 11 3 0
2. Pędzące Trampki 32 68 24 10 2 2
3. Nehuera 30 39 21 10 0 4
4. Jastrząb 25 55 27 7 4 3
5. Skorpiony 22 39 41 7 1 6

6. Ogień W Okopie 19 39 42 6 1 7
7. Błękitni 19 31 31 6 1 7
8. Kumple Z Boiska 8 29 55 2 2 10
9. Czarne Koszule 8 27 56 2 2 10
10. Bosman 3 15 67 1 0 13

Wyniki 14 kolejki I ligi NALP:
Bad Boys Juniors 94 – Probud 2:3 (2:0) 
(Z. Mroczko, M. Miklas  – K. Pacelt , Z. Szwąder  x 
2)
BTCH – Budowlani 4:4 (2:0) 
(D. Gruszczyński, G. Wnuczyński  x 2, M. Pokorski  
– D. Grzelak , D. Kubski x 3)
Pampeluna Pereiros – Zamkowa 7 0:0
Seniorzy – Tubisie 2:2 (0:1) 
(A. Jurczyk , M. Dobrowolski  – R. Podbiegło, A. Li-
piński) 
Jantar – Herosi 3:0 (1:0) 
(D. Langner x 2, M. Grzejszczak) 

Najlepsi strzelcy I ligi:
18 – M. Gołdyn (Bad Boys Juniors 94)
17 – D. Langner (Jantar)
14 – W. Bonifrowski (Bad Boys Juniors 94), D. Sta-
chowiak (Seniorzy)
11 – M. Stachowiak (Budowlani), R. Mendyk (Pam-
peluna Pereiros)

Tabela I ligi po 14 kolejce:
 P G+ G- Zw. Re. Po.
1. Budowlani 32 39 16 10 2 2
2. Seniorzy 32 50 22 10 2 2
3. Pampeluna Pereiros 25 39 28 7 4 3
4. Jantar 23 36 27 7 2 5
5. Tubisie 22 32 27 6 4 4
6. Bad Boys Juniors 94 19 50 38 6 1 7
7. Probud Wyszomierz 17 31 33 5 2 7
8. BTCH 15 22 33 4 3 7
9. Herosi 8 20 57 2 2 10
10. Zamkowa 7  5 15 53 1 2 11

Zapowiedź 15 kolejki (26 luty):
II Liga:
(14.00) Czarne Chmury – Kumple Z Boiska  (3:2) 
(14.30) Błękitni - Bosman  (6:0)
(15.00) Czarne Koszule – Ogień W Okopie  (3:4)
(15.30) Pędzące Trampki – Skorpiony  (8:2)
(16.00) Nehuera – Jastrząb (0:3)
I Liga:
(16.30) Tubisie – Jantar (2:2)
(17.00) Budowlani – Bad Boys Juniors 94  (2:1)
(17.30) Herosi – BTCH (4:2)
(18.00) Zamkowa 7 – Seniorzy (2:3)
(18:30) Probud Wyszomierz – Pampeluna  (4:4)
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Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej
„Gardno” w Nowogardzie
ogłasza przetarg pisemny 

nieograniczony
na ustanowienie i przeniesienie 

odrębnej własności lokalu mieszkalnego
1. Nowogard, ul. Warszawska 14   
Powierzchnia użytkowa 57,80 m2 , III  piętro, trzy pokoje, 

kuchnia, łazienka, WC, korytarz.  
Cena wywoławcza:  145.800 zł Wadium:  7.300 zł 

 
2. Dobra, ul. Traugutta 3A  
Powierzchnia użytkowa 54,90 m2 , parter, dwa pokoje, kuch-

nia, łazienka, WC, korytarz.  
Cena wywoławcza:    84.000 zł Wadium:    4.200 zł 

 
Składanie ofert do 02.03.2012 r. do godz.14.00, otwarcie 

ofert – 02.03.2012 r. o godz.14.15
Miejsce otwarcia ofert: siedziba Spółdzielni ul. Osiedlowa 6 

w obecności oferentów.  
Wpłaty wadium należy dokonać na kon-

to Spółdzielni: Bank Spółdzielczym o/Nowogard 
nr 98937510124200020220000010.

Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni Mieszka-
niowej „GARDNO”, 72-200 Nowogard, ul. Osiedlowa 6, w za-
mkniętej kopercie opatrzonej napisem „PRZETARG na lo-
kal nr ...” wraz z potwierdzoną kserokopią wpłaty wadium. 

Operaty szacunkowe do wglądu w siedzibie Spółdzielni. 
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru 

ofert, unieważnienie przetargu bez podania przyczyn. 
Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać 

w biurze Spółdzielni  lub telefonicznie pod numerem 091-
3910010.

INFORMACJA
W niedzielę 19 lutego br. Stowarzyszenie dla Dzieci Niepełnosprawnych „SERDUSZKO” zor-

ganizowało dla swoich podopiecznych wyjazd do Teatru Lalek „Pleciuga” w Szczecinie na spek-
takl zat. „Trzy bajki o smoku”. Przedstawienie było bardzo ciekawe i zabawne. Dostarczyło wiele 
nowych doznań i bodźców, sprawiło ogromną radość i frajdę wszystkim uczestnikom wycieczki.

Zorganizowanie takiego wyjazdu umożliwiło rodzinom z dziećmi niepełnosprawnymi  wyj-
ście z domu, integrację i wyeliminowanie poczucia osamotnienia i wyobcowania ze społeczeń-
stwa. Dzieci z wielką uwagą i zainteresowaniem poznawały świat teatru.

Wyjazd uatrakcyjnił poczęstunek w McDonald's.
Wyjazd został zorganizowany w ramach projektu pn.„Spotkanie z bajką” dofinansowanego 

przez
Fundację Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych KOMES z siedzibą w Szczecinie w ramach 

programu grantowego  „KOMES- szansa dla młodych”.
Mamy nadzieję, że rozpowszechnianie informacji o działalności naszego Stowarzyszenia doda 

odwagi, zachęci i zarazem wskaże innym rodzicom mającym dzieci z problemami rozwojowymi 
możliwość skorzystania z oferowanej przez nas pomocy i różnych form wsparcia. 

Zapraszam serdecznie ! 
Dorota Banach – Prezes Stowarzyszenia

Szlifują formę
Pomorzanin i Olimpia regularnie rozgrywają mecze sparingowe, w najbliższy 
weekend kolejne mecze kontrolne.

Pomorzanin po zwycięstwie nad Orkanem 
Suchań, w środę (22 lutego) rozgrywał sparing 
z drużyną Iny Ińsko. Mecz odbył się na obiekcie 
w Goleniowie o godzinie 18.00. Środowy rywal 
Pomorzanina to obecny lider ligi okręgowej, w 
której walczy o awans również nasz zespół. Za-
wodnicy Iny okazali się nie znacznie lepsi od 
Pomorzanina, wygrywając 2:1. Gola dla LKS-u 
zdobył Langner. Pomorzanin przystąpił do tego 
meczu bez kilku istotnych graczy, którzy nie 
mogli wystąpić z powodu drobnych dolegliwo-
ści. A już w najbliższą sobotę o godzinie 18.00 w 
Płotach, piłkarze Pomorzanina zagrają z druży-
ną A klasy - Koroną Stuchowo. Również w sobo-
tę, jednak na murawie goleniowskiego stadionu, 

kolejny sparing rozegrają zawodnicy rezerw Po-
morzanina. Ich rywalem będzie Orzeł Łożnica, 
który obecnie występuje w lidze okręgowej. W 
niedziele na boisku w Goleniowie, Olimpia No-
wogard podejmie piłkarzy Znicza Wysoka Ka-
mieńska. Znicz obecnie zajmuje drugie miejsce 
w B klasie. Szkoleniowiec Olimpii Gracjan Go-
lema, będzie miał zatem niepowtarzalną okazję 
do przetestowania młodych graczy, którzy nie-
dawno dołączyli do pierwszego zespołu. O wy-
nikach I i II drużyny Pomorzanina, oraz Olim-
pii Nowogard, poinformujemy we wtorkowym 
wydaniu DN.

KR
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Humor wyszukany
przez Henia SzczupakaPół godziny  

w towarzystwie KarolinyK
U
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N

  1
6

w nowo powstającym budynku mieszkalnym
na os. Gry�tów w Nowogardzie

Kontakt:  Przedsiębiorstwo Inżynieryjno Budowlane „PRO-BUD” s.c., 
72-200 Nowogard, ul. 3 Maja 14, tel. 91 39 25 552, 783 570 056 

www.probud-nowogard.pl

SPRZEDAŻ MIESZKAŃ

Każda para odgadywanych wyrazów krzyżuje się w polu z daną liczbą. Kolejność określeń w pa-
rach jest przypadkowa. Litery z pól ponumerowanych w prawych dolnych kącikach uporządkowa-
ne od 1 do 13 utworzą rozwiązanie.
1 – niedostępne miejsce w puszczy * kuchenny toporek,
2 –  rżnie od ucha * statek na parę, 
3 –  karciane 21 *  zapas, rezerwa,
4 –  „mózg” sieci komputerowej * pod nadwoziem,
5 –  utwór dzielony na zwrotki * odmiana bilarda,
6 –  bożonarodzeniowe przedstawienie * wóz z amunicją,
7 –  ponoć nie zając i nie ucieknie * inkasent podatków i opłat, 
8 –  miejsce pracy burmistrza * amonowa to nawóz, 
9 –  materiał wybuchowy * adresat przyjmujący przesyłkę,
10 –  mebel w sypialni * miasto kojarzone  z podstępnym koniem,
11 –  obrońca mas ludowych * szagryn, wyprawiona skóra,
12 –  klamra spinająca mury * plażowe krzesełko.

Para za parą

GABINET KOSMETYCZNY 
„WICHEREK”

Rok założenia 1988
Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała zabiegi 
kosmetyczne, henna, depilacje, makijaże, 
mikrodermabrazja, peeling kawitacyjny, 
ultradźwięki, eksfoliacje, wypalanie, laser, 
lampy, materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

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

Tel. 91 392 07 14 
Czynne od 11.00 do 19.00
http://wicherek.info

KUPON 14 krzyżówka z dnia 17 II
Prawidłowe rozwiązania: Śmieszka
Prawidłowe odpowiedzi nadesłali: Teresa Czarnecka, Ry-

szard Domagalski, Krzysztof Kępa, Iwona Kochelska, Andżelika 
Nizio, Urszula Skowron, Agnieszka Skowrońska, Roman Kacz-
marek, Halina Stefańska, Pelagia Feliksiak, Halina Galus, Urszu-
la Kaczmarek, Danuta Borowik, Barbara Bartosik, Halina Szwal

Zwycięzcy: Ryszard Domagalski, Halina Stefańska, Roman 
Kaczmarek

BAjkI jAk ŻYcIe...
ODWAGA
Brytan podejmował zająca w ogrodzie za chatą,
 „Miej odwagę się przyznać, żeś kapustę kradł tu!”
„To za wiele!- rzekł szarak, zębami szczękając- 
Jak okazać odwagę, skorom tylko zając?!”
łANIA I WIlk
Łania małżonków wymieniwszy kilku,
W końcu się w szarym zakochała wilku.
Wilk, do ożenku bynajmniej nie skory
Gdy mu obrzydły kochanki amory,
Łyskając na nią zielonością ślepi
Pomyślał chytrze: „Może się odczepi?”
A łania tylko szepnęła w rozpaczy:
„Czemu pan, panie wilku, wilkiem na mnie patrzy?...”
SkUTkI kRYTYkI
Lis poddał lwa działalność rzeczowej krytyce,
Król wzdychał, potakiwał, mokre miał źrenice.
Po zebraniu zaś ryknął: „Dawajcie tu mówcę!”
Chciałbym go własnoręcznie pogłaskać po główce”.
OŚlA DecYZjA
„Precz z tą hańbą!” - kłapouch postanowił w duszy,
I kazał sobie przystrzyc nazbyt długie uszy.
Śmiały zabieg mógł przynieść pożądane skutki,
Gdyby nie ośli rozum. Ten pozostał krótki.
ZAROZUmIAłY BURek
Pewien kundel- natura wylewna, gorąca- 
Powitał raz szczekaniem spotkanego brzdąca.
Malec w płacz. A nasz Burek stwierdził: „Jakem pies
Dziecko to krasomówstwem wzruszyłem do łez...”
BRAkORÓB
Chełpliwy pająk rzecze do sąsiada:
„Sieć sporządziłem, że mucha nie siada!” 
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tel. 91 57 712 48 
tel. 500 702 884
tel. 500 702 855

BeZPłATNA POmOc W UZYSkANIU kReDYTU - OFeRTA 20 BANkÓW

www.mk-kwadrat.pl

AUTO-CZĘŚCI • AUTO-NAPRAWA
Jacek Tworek

ul. Zamkowa 7, Nowogard (teren myjni samochodowej)

tel. 662 195 926, 668 477 803, 91 577 10 42

SZYBY SAMOCHODOWE

SPRZEDAŻ - MONTAŻ - NAPRAWA
do aut osobowych i ciężarowych

- wszystkie części nowe i używane

- płyny hamulcowe, chłodnicze

- oleje Castrol - wymiana gratis

- komputerowa diagnostyka silnika,

układu ABS oraz kasowanie inspekcji ZAPRASZAMY

Świadczymy
wszystkie

usługi warsztatowe

mIeSZkANIA NA SPRZeDAŻ
Nowogard – wysoki standard, 3 pokoje, pow. 68m² – CENA 210.000 zł NOWA CENA!!! 
Nowogard – wysoki standard, 3 pokoje, pow. 80,58m² – CENA 235.000 zł NOWA CENA!!!
Nowogard – 3 pokoje, pow. 77m² + garaż 20 m²  - CENA 230.000 zł 
Nowogard – 3 pokoje, I piętro, pow. 62 m² – CENA 185.000 zł
Nowogard – 3 pokoje, pow. 49m², z widokiem na jezioro – CENA 200.000 zł 
Nowogard – 3 pokoje, parter, pow. 57,8m² – CENA 172.000  zł  
Nowogard – 3 pokoje, parter, pow. 54,1m² – CENA 159.000 zł
Nowogard – 3 pokoje na parterze, pow. 58 m² – CENA 179.000 zł 
Nowogard – 2 pokoje, pow. 61,69m² – CENA 169.000 zł 
Dobra – 3 pokoje + garaż, pow. 64,5m² – CENA 165.000 zł

DZIAłkI NA SPRZeDAŻ
Węgorzyno – kompleks działek na nowym osiedlu pow. od 750m² do 5000m² – ceNA 25zł/m²
Nowogard – działka o pow. 1007m², warunki zabudowy, nad jeziorem – ceNA 100.000 zł  
Nowogard – działka o pow. 5061m² – ceNA 303.660 zł  
Nowogard – działka o pow. 2940m² – ceNA 176.400 zł  
Nowogard –  działka o pow. 1000m², warunki zabudowy – CENA 60.000 zł OKAZJA!!!  
Nowogard – działka o pow. 1654m², warunki zabudowy – CENA 127.000 zł  
Nowogard – działka o pow. 1472m², mozliwość zabudowy – CENA 105.000 zł 
Nowogard – działki o pow. od 760 – 1760m² – CENA 95 zł / m² 
Nowogard –  działka 1000m², warunki zabudowy – CENA 75.000 zł 
Nowogard – kompleks 5 działek budowlanych, pow. 615/ 2 x 824/ 822/ 1038 m² – CENA 100 zł/m² 
Nowogard – działka budowlana o pow. 476m² – CENA 85.000 zł  
Długołęka gm. Nowogard - działka o pow. 4300m² – CENA 54.000 zł 
Wyszomierz – działka o pow. 2500m² – CENA 30.000 zł 
Krasnołęka – działka o pow. 64000m² – CENA 131.500 zł 
Karsk – działka o pow. 3800m² – CENA 83.000 zł 
Jarchlino – działka o pow. 8900m², bezpośrednio przy drodze – CENA 53.000 zł  
Kościuszki – działka o pow. 3312m² – CENA 133.000 zł 
Kościuszki – działka o pow. 3000m² – CENA 150.000 zł 
Olchowo – pow. 2, 16 ha lub 6 działek o pow. 3000m² – CENA 1080.000 lub 50 zł/m² 
Bagna ( gm. Maszewo) – działka o pow. 60700m² – CENA 580.000 zł 
Radowo Małe – działka o pow. 841m², wydane warunki zabudowy – CENA 25.000 zł OKAZJA!!! 

KOMINKI SOŁOWIEJ
Nowogard, ul. Boh Warszawy 103A/1

Oferujemy:
- kominki i obudowę, piece, projektowanie, montaż
- wkłady z płaszczem wodnym w układzie zamkniętym z 

ogrzewaniem gazowym
- współpracujemy ze wszystkimi firmami
- sprzedaż kolektorów słonecznych. Oferujemy pomoc przy 

składaniu wniosków o dotacje z NFOŚiGW
- sprzedaż i montaż odkurzaczy centralnych
- wkłady kominowe. Kominy dwupłaszczowe, materiały montażowe
- przeglądy i remonty kominków
- sprzedaż ratalna
- nadzór i kierowanie robotami budowlanymi
Przy zakupie urządzeń z montażem, w budynkach mieszkalnych taniej VAT - 8%

Kontakt www.kominkisolowiej.pl
Tel. 91 39 25 000, kom. 507 967 205

Sklep otwarty pon. –pt. 9-17; sob. 9-13

PŁYTY OSB 
NAJTANIEJ

602 131 760

Wydzierżawię lokal 
o powierzchni 28 m2 

na działalność gospodarczą 
przy ul. Bohaterów  Warszawy w Nowogardzie.

Tel. 507 465 448.

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

tel. 91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

  N.Z.O.Z. „LEKS” 
Zbigniew Antczak , Dariusz Szarek 

72-200 Nowogard ul. T. Kościuszki 36

 ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 
działki 372/5 obręb 2 miasta Nowogard o powierzchni 693 m2 pod działalność 

usługowo-handlową i mieszkalną usytuowaną przy ul. lipowej 24 w Nowogardzie.

- działka posiada aktualne warunki zabudowy
- cena wywoławcza wynosi 120 000.00 zł (słownie sto dwadzieścia tysięcy)
- dokumenty do wglądu po uzgodnieniu telefonicznym tel. 693368894
- przetarg odbędzie się w dniu 15.03.2012 r. w siedzibie Furmańczyk Wspólnoty  Nowo-

gard ul. 700 Lecia 14 o godz. 16.00
- wadium w wysokości 6000.00 zł (sześć tysięcy) należy wpłacać na konto N.Z.O.Z. LEKS nr 

konta 98-10600076-0000320000993288 Bank BPH do dnia 14.03.2012 r. 
- uczestnikom przetargu wadium zostanie zaliczone w poczet zakupu, lub odesłane naj-

później 
w następnym dniu po jego rozstrzygnięciu
- zastrzegamy sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Chrześcijańskie Centrum Pomocy
Agenda Zboru

Kościoła  Ewangelicznych Chrześcijan w Nowogardzie
ul.700-Lecia 14,  72-200 Nowogard

Wszystkich potrzebujących zapraszamy po odzież, 
wyjątkowo bez żadnych skierowań z OPS

Środa   29.02.2012    10:00 – 13:00
Czwartek     01.03.2012     10:00 – 13:00
Zapraszamy do siedziby przy 700-Lecia 14 w podwó-

rzu ZBK  .
w imieniu Zboru 

Pastor Cezary Komisarz

Poszukuję 
garażu 

do wynajęcia
(najchętniej przy 

ul. Zamkowej 
lub 5 Marca)

tel. 662 536 908
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ROJSZCZAK

NIERUCHOMOŚCI
ul. 3 Maja 13

tel. 91 392 22 33 kom. 5
Nowogard •

• 12 801 615

www.extradom.net.pl

Mieszkania • Domy
Działki • Lokale

Polecamy w Nowogardzie: 
1. Parter domu w Nowogardzie cena:180 tys.zł symbol: ex578529007 
2. 2 pokoje w centrum Nowogardu cena:138 tys.zł symbol: ex489128790 
3. Ładna kawalerka cena:95 tys.zł symbol: ex486358956 S
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www.uberna.pl

MIESZKANIA W ATRAKCYJNYCH CENACH:
Nowogard – ul. St. Poniatowskiego – 50,50 m2, 2 pokoje PARTER
Osina – 50/2 - 67,20 m2, 3 pokoje + balkon – PARTER

DZIAŁKI:
Dobra Nowogardzka – „SŁOWIKOWE OSIEDLE”, 
                                                 działki rekreacyjne, 200 m do jeziora Dobre 
Nowogard – działki komercyjne przy ul. Konstytucji 3 Maja

DOMY:
Czermnica 58 – leśniczówka, pow. 135 m2, działka 5 500 m2
Strzelewo – przy lesie, pow. 200 m2, działka 17 000 m2

NIeRUcHOmOŚcI

• Sprzedam mieszkanie, ul. Ponia-
towskiego, 2 pokoje, pow. 50,49 
m2, parter, po generalnym re-
moncie. CENTRUM OBŁSUGI NIE-
RUCHOMOSCI, Tel. 603 982 407

• Do wynajęcia dwa lokale handlo-
we lub biurowe w centrum No-
wogardu. 787 122 972 

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

• Sprzedam działkę budowlaną 
uzbrojoną przy ul. Kosynierów 
tel. 693 850 197

• Sprzedam działkę budowlaną 
nieuzbrojoną przy ul. Kościuszki 
tel. 693 850 197

• Sprzedam spichlerz, piękny 
obiekt 956 m2, tel. 693 996 009

• Działkę rolną 30 ar w Kościusz-
kach z warunkami zabudowy- 
sprzedam. Wszystkie media, 
woda, prąd, gaz dojazd drogą 
asfaltową. Tel. 509 878 292

• Sprzedam garaż na ul. Zamkowej 
784 499 535

• Sprzedam garaż przy ul Zamko-
wej. 693 162 756

• Sprzedam działkę budowlaną 
w Kościuszkach. Pow. 1200 
m2 wszystkie media, pozwo-
lenie na budowę, projekt 
budowlany. Cena 64  000 zł, 
661 923 610

• Sprzedam mieszkanie trzy-
pokojowe w Nowogardzie. 
603 668 681

• Do wynajęcia tanie pomieszcze-
nia na gabinety np. lekarskie, 
biura w Nowogardzie (pomiędzy 
Kamenę a Przystanią), tel. 608 
047 127. 

• Sprzedam działkę z warunka-
mi zabudowy przy ul. Asnyka. 
502 032 422

• Sprzedam mieszkanie trzypoko-
jowe, III piętro, 67 m2, środkowe 
na ul. Zamkowej. Wysoki stan-
dard tel. 504 118 857

• Lokal do wynajęcia 22m2, ul. 5 

Marca 10. Tel. 509 389 657

• Sprzedam pół domu w Nowogar-
dzie. 513 045 346

• Sprzedam dom w okolicy Nowo-
gardu ( 10 km) po kapitalnym 
remoncie na działce zagospoda-
rowanej i ogrodzonej ( 1700 m2). 
Cena 400.000 tys. tel. 692383706 
po 18.

• Sprzedam mieszkanie trzy-
pokojowe w Nowogardzie. 
600 626 244

• Sprzedam mieszkanie dwupoko-
jowe III piętro 55 m2. Cena 125 
tys. 668 927 296

• Sprzedam dom w Strzelewie, 
okazyjna cena.. 605 856  584; 91 
39 86 698

• Do wynajęcia mieszkanie 35 m2. 
518 483 194

• Kawalerka do wynajęcia 
722 300 700.

• Mieszkanie w domku czteroro-
dzinnym, bezczynszowe + garaż, 
pom. Gospodarcze i ogródek. 
Sprzedam. 507 522 139

• Sprzedam działkę budowlaną 
nieuzbrojoną przy ul. Asnyka o 
pow. 827 m2. 605 441 509

• Wynajmę mieszkanie dwupoko-
jowe w nowym budownictwie,  
czynsz – 1000 zł + prąd i gaz. ul. 
Racibora 601 240 025

• Sprzedam pół domu. 728 933 802

• Nowogard sprzedam działki bu-
dowlane. 665 503 129

• Sprzedam garaż na osiedlu Bema. 
514 094 061

• Sprzedam mieszkanie własno-
ściowe trzypokojowe 67 m2 
przy ul. Zamkowej parter. 91 
39 21 397

• Sprzedam mieszkanie z za-
dłużeniem w Nowogardzie. 
508 301 853

• Sprzedam dom w Strzelewie. 91 
39 18 051 po 18.00

• Do wynajęcia kiosk nr 6 na targo-
wisku miejskim. 91 39 20 714

• Do wynajęcia dwa lokale han-

dlowe w Centrum Nowogardu. 
531 838 667

• Sprzedam kawalerkę w Nowo-
gardzie, ul. Poniatowskiego. 
504 004 157

• Sprzedam mieszkanie trzypoko-
jowe 88 m2, bezczynszowe na 
podwyższonym parterze w cen-
trum miasta. Cena do uzgodnie-
nia. Tel. 693 922 695

• Sprzedam garaż na ul. Zamkowej. 
609 307 286

• Sprzedam dom w Nowogar-
dzie w rozliczeniu mieszkanie. 
608 586 632; 604 284 597

• Sprzedam mieszkanie na wsi i 
poszukuję do wynajęcia mieszka-
nie w Nowogardzie. 721 977 643’ 
693 652 985

• Wynajmę mieszkanie 76 m2. 
w Nowogardzie. 601  448  218; 
783 484 829

• Sprzedam mieszkanie trzy-
pokojowe w Nowogardzie. 
600 626 244

• Wynajmę kawalerkę umeblo-
waną. Czynsz 700 zł + media. 
668 965 251

• Okazyjnie sprzedam dom, cena 
obniżona i do negocjacji na dział-
ce 714 m2. 662 678 895

• Mieszkanie trzypokojowe 
w Nowogardzie sprzedam. 
699 213 486

• Sprzedam kawalerkę w No-
wogardzie, bezczynszowa, na 
parterze, funkcjonalny rozkład 
pomieszczeń, kuchnia z oknem, 
bardzo jasny duży pokój, piwni-
ca, okna pcv, ogrzewanie gazowe 
(nowy piec), bez pośrednika, bez 
prowizji. Najniższa cena na rynku! 
Kontakt: 512 322 137

• Sprzedam 4-pokojowe mieszka-
nie w Osinie, 79m2, słoneczne, na 
parterze, bezczynszowe, z balko-
nem, piwnica, w kuchni i przed-
pokoju zabudowa. Mieszkanie 
w bardzo dobrym standardzie. 
Ogrzewanie gazowe, okna pcv. 
Bez pośrednika, atrakcyjna cena. 
Kontakt: 502 531 348

• Sprzedam dwie działki budow-
lane 10 ar. Każda 40 tys. Kikorze. 
694 521 787

• Sprzedam ładną kawalerkę, ok. 
29 m kw, I piętro, po remoncie, 
dogodna lokalizacja. Cena 95 
tys. zł do uzgodnienia. Tel. 608 
153 767.

• Poszukuję pokoju lub stancji do 
wynajęcia. 724 562 437

• Wynajmę kawalerkę w Centrum. 
606 998 623

• Kawalerka 18m2 do wynajęcia, 
dostępna od marca. 690 036 007

• Wynajmę pokój osobie niepalą-
cej. 798 382 886

• Wydzierżawię lokal o powierzch-
ni 28 m2 na działalność gospodar-
czą przy ul. Bohaterów  Warszawy 
w Nowogardzie. Tel. 507 465 448; 
91 39 22 072

• Sprzedam mieszkanie na ul. 15 
Lutego, trzypokojowe pow. 66 
m2 III piętro. Tel. 695 425 992

• Zamienię mieszkanie w Szczecin 
Dąbiu – 1 pokój, kuchnia, łazien-
ka z możliwością użytkowania 
drugiego pokoju na kawalerkę w 
Nowogardzie. 723 086 202

• Sprzedam kawalerkę 30 m2 III 
piętro, ul. S. Wyszyńskiego. Cena 
95 tys. 723 747 757

• Do wynajęcia kiosk nr 6 na targo-
wisku miejskim. 91 39 20 714

• Zamienię kawalerkę 33 m2 ko-
munalne na dwa pokoje na ul. 
Bema. 726 990 996

• Sprzedam dom nad jeziorem w 
Nowogardzie. 785 200 900

• Sprzedam mieszkanie własno-
ściowe trzypokojowe 67 m2 
przy ul. Zamkowej parter. 91 
39 21 397

• Sprzedam działkę budowla-
ną z warunkami zabudowy w 
Nowogardzie przy ul. Asnyka. 
601 500 670; 510 170 263

• Sprzedam ½ domu z ogrodem i 
podwójnym garażem 10 km od 
Nowogardu. Tel. 601 151 689

• Sprzedam działkę 3580 m2 10 
km od Nowogardu 10 zł / m2. 
601 151 689

mOTORYZAcjA

• Sprzedam Opony letnie 4 szt. 
Continental Conti 3, 185 65 R15, 
cena 400 zł, tel. 605 522 340.

• Sprzedam Opony letnie Viknig 
Norway Pro Tech 2, 205 55 R16, 4 
szt., cena 550 zł.tel. 605 522 340.

• Sprzedam Opel Vectra c kom-
bi, rok prod. 08/2006, srebrny 
met., przeb. 160.000 km, po 
dużym serwisie w ASO Opel 
wrzesień 2011, książka serwi-
sowa. cena do uzgodnienia, 
tel. 605 522 340.

• Sprzedam cztery roczne opony 
185 65R15, zimowe Goodyear Ul-
tragrip 7t, stan idealny, cena 800 
zł lub z felgami do Nissana Alme-
ry; 15” stalowe cena felgi 450 zł. 
Cena opon z felgami 1200 zł. Tel. 
605 522 340

• Sprzedam 4 opony zimowe - 
roczne, bardzo mało używane, 
Goodyear Ultra Grip 7+ 185 65 
R15, cena 780 zł.tel. 605 522 340.

• Sprzedam oryginalne zimowe 
opony do Volvo Miechelline altin, 
205/55 R16, z felgami aluminio-
wymi. 602 474 266

• Sprzedam Busa T4 2,4 diesel. 

1992 r. 603 839 782

• Sprzedam Opel Astra 1,7 DTI 
rok prod. 2000 cena 10 600 do 
uzgodnienia. 501 236 221

• Sprzedam samochód marki VW 
Golf V, rok prod. 2007, poj. 1.9 TDI, 
srebrny metalik. Cena do uzgod-
nienia.  508 290 657

• Sprzedam samochód marki Peu-
geot Partner rok prod. 2005, poj. 
1,6 diesel, srebrny metalik. Stan 
idealny. 508 290 657

• Sprzedam felgi stalowe do Nissa-
na Almery N16, rok prod. 12/2001, 
cena 350 zł, tel. 605 522 340. 

• Sprzedam VW T4. 669 320 592

• Sprzedam Citroen Jumper paka. 
669 320 592

• Kupimy Twój niepotrzebny samo-
chód przeznaczony do złomowa-
nia – kasacji. 511 565 738

ROlNIcTWO

• Mam do sprzedania silnik zabur-
towy Johnson-4,5 KM do remon-
tu oraz kombajn do ziemniaków 
ANNA. tel. 692 421 192

• Kupię rozrzutnik oborniku jedno-
osiowy. 91 39 23 492

• Sprzedam trailler, bryczkę i kucy-
ki. 607 739 866

• Sprzedam konia, bryczkę stylo-
wą, siodło i uprząż. 508 290 657

• Sprzedam ziemię rolną w Sikor-
kach o pow. 5,60 ha. Cena 13 500 
tys zł za ha. 513 157 160

• Sprzedam ziemniaki Vinie-
ta (z możliwością dowozu) 
513 941 882

• Sprzedam Ursus C-330 po re-
moncie + nowe ogumienie, cena 
10800; przyczepę wywrotkę WL-
8. Cena 12800; rozrzutnik oborni-
ka T-088 cena 13000;  przyczepę 
do zbioru BEL cena 3500; siewnik 
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NOWY

ADRES:

kierownika apteki 
w Nowogardzie 

pilnie zatrudnię
tel. 783 744 001

MARPOL – OKNA S.C. 
 ul. Sienkiewicza 7F  Nowogard 

www.marpolokna.pl    
biuro@marpolokna.pl,   tel. 91 39-27-022

Nowość

energooszczędny pro�l

6 komorowy

z 3 uszczelkami

Nowy darmowy 
serwis ogłoszeniowy 

www.goleniow.nieruchomosci.pl 
zapraszamy 

Tel. 500 700 868 
domy, mieszkania, działki, 

lokale, hale, magazyny

poplonów, cena 2300; Siewnik 
zbożowy DAN AGRI 4 m- cena 
4200; WAK Cambella 1,9 m, cena 
1800. Ceny do negocjacji, kon-
takt. 504 124 829

• Sprzedam owies. 796 144 225

• Sprzedam koparkę- ładowarkę 
FORTHSCHMIDT talerzówkę V 
(szer. 3.60) i dmuchawę do zboża. 
602 267 382; 606 261 850

• Zboże, gryka, łubin sprzedam. 
502 853 573

• Sprzedam zboże, jęczmień i gry-
kę. 531 741 232

• Sprzedam prosiaki. 608 143 712

• Sprzedam siano w kostkach 
722 122 679

• Sprzedam 5 byczków, 2 krowy 
mleczne, knurka rasy Puławskiej. 
888 757 586

• Sprzedam prosięta. 513 941 882

USłUGI

• AGENCJA REKLAMOWA VIZART - 
reklamy, banery, tablice, wydruki 
wielkoform., reklama na pojaz-
dach - odzieży, PIECZĄTKI, wizy-
tówki, plakaty, ulotki, inne. No-
wogard, ul. 700 lecia 15 (nad skle-
pem zielarskim). Tel. 605 522 340.

• kompleksowe remonty miesz-
kań, montaż i naprawa pieców 
cO. 72 48 14 797

• Czyszczenie uszu za pomocą 
świecowania Nowogard, ul. Zie-
lona 3. 91 39 20 714

• Dywanopranie, 604 373 143.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 604 
373 143.

• Pranie tapicerki samochodo-
wej (osobowe, busy, ciężarowe, 
TIR-y). Tel. 604 373 143.

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

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

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

• cyklinowanie. 692 478 465

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

• AWARIe. Naprawy pieców Va-
iliant, tanie części. 691 686 772

• Bruk-lin – układanie kostki 
brukowej Robert Kaźmierow-
ski Tel. 607  083  893, www.bruk-
linnowogard.com.pl

• Montaż ogrodzeń betonowych, 
farmerskich i innych; 695 085 470; 
91 39 72 575

• Transport- przeprowadzki. Szyb-
ko i tanio. 696 138 406

• usługi elektryczne CO, dachy, ta-
nio szybko solidnie. Do 30% ta-
niej. Tel 506 323 560

• Usługi tokarskie. Sąpolnica 22. 
693 613 396 

• Remonty mieszkań, łazienek. 
600 121 043

• Przewozy przeprowadzki Nowo-
gard i okolice. 784 499 535

• Usługi ogólnobudowlane, regip-
sy, szpachlowanie, malowanie, 
panele. 789 146 025

• Usługi ogólnobudowlane. 
510 335 162

• AGENCJA REKLAMWA VIZART - 
oprawianie prac - w 2 minuty., 
bindowanie, wydruki A3-A4 ko-
lor, ksero A3-A4 - kolor, lamino-
wanie A3-A4. Tylko u nas najwięk-
szy wybór okładek. Nowogard, ul. 
700 lecia 15 (nad sklepem zielar-
skim). Tel. 605 522 340.

• Korepetycje  j. niemiecki, przygo-
towanie do matury. 607 617 844

• Dachy remonty mieszkań. 
794 115 153

• język niemiecki, kursy, korepe-
tycje, kurs standardowy 15 zł 
za 60 min, www.niemieckino-
wogard.pl; tel. 607 545 991

• Remont na każdą kieszeń 609 
715 839

• Remont? wykończenia wnętrz? 
My wiemy jak! Kompleksowo! 
zadzwoń! REMOVER. 501 714 275 
24h/dobę!

• Wykonam prace budowlane, 
glazura, podłogi, malowanie 
oraz budowa domu na korzyst-
nych warunkach inwestora. 
662 678 895

• Malowanie obrazów Bożena Ku-
biak, do obejrzenia w Cafe Piwni-
ca. 91 39 26 124

• Stylizacja paznokci, żel, żel hy-
brydowy (nowość) cena 35 zł. 
503 083 440

• Tipsy żelowe za 40 zł. 665 209 476

• DUR - DAcH pokrycia i remonty 
dachów. 691 621 141

• Dachy. 785 562 104

• DUR-BUD- usługi ogólnobudow-
lane. 723 295 632

• Domowe torty na zamówienie. 
513 719 102

• Izolacje balkonów, tarasów, 
wykończenia, remonty łazie-
nek tel. 607 347 421

• Usługi transportowe i budow-

lane, przeprowadzki, 1 zł/
km (krajowe i zagraniczne). 
785 931 513; 91 39 11 153

• Angielski. korepetycje. 
697 583 403

• Remonty i wykończenia. 
601 567 369

• REMONTY, MONTAŻE, STOLAR-
KA. 781 016 125

• Malowanie, szpachlowanie (klin-
kier). 726 184 901

• Usługi ogólnobudowlane elek-
tryczne. 516 033 882

• meble kuchenne na wymiar, 
szafy, garderoby, zabudo-
wy wnęk. meble nietypowe. 
697 786 967

• Transport BUS-mAX. 
604 963 120

• Usługi remontowo-budowlane. 
784 053 493

• Przepisywanie prac (magister-
skich, licencjackich, innyvh), do-
kumentów, CV, listów motyw. in-
nych. Wydruki, Ksero, także kolor. 
Szybko i Solidnie. Studio Reklamy 
Vizart. Nowogard, ul. 700 lecia 15 
(nad sklepem zielarskim). tel 605 
522 340.

• Glazura, terakota, remonty. Fa-
chowo i solidnie. 607 647 515

• Dachy, podbitki, docieplenia, 
669 320 592

• Balony okolicznościowe na hel. 
Różne rodzaje. 600 807 338

• Nowy darmowy serwis WWW.
goleniow.nieruchomosci.pl

• Usługi remontowo-budowlane. 
783753 618

• Usługi informatyczne napra-
wa komputerów, instalacja 
oprogramowania, odzyskiwa-
nie danych, dojazd do klienta. 
508 245 385

• TWOjA kSIĘGARNIA INTeRNe-
TOWA WWW.kSIeGARNIAcY-
melIA.OSDW.Pl

PRAcA

• Zwrot podatku z pracy, rodzin-
ne, urlopowe- Niemcy, Holan-
dia, Anglia, Irlandia, Dania, Bel-
gia, Austria, Włochy, Norwegia. 
713 852 018; 601 759 797

• Podejmę pracę w charakterze 
sprzedawcy, długoletnie do-
świadczenie, obsługa LOTTO. Tel 
660 392 851

• Studio Reklamy Vizart w Nowo-
gardzie przyjmie 1 os. Na prakty-
ki, tel. 605 522 340

• Szukam pracy jako operator 
sztaplarki i magazynier- po-
mocnik. 796 101 301

• Zatrudnię w sklepie spożywczym 
rencistkę lub emerytkę. Praca 
dwuzmianowa. 602 474 266

• Zatrudnię konsultantów Orifla-
me, bezpłatne wpisowe, prezen-
ty na 500 zł, 604189118

• Zatrudnię opiekunkę do dziecka. 
Tel 660673592

• Podejmę pracę jako Stróż nocny 
lub dozorca. 721 922 930

• Kierowca kategorii B i C poszuku-
je pracy. 788 193 777

• Przyjmę do pracy na fermę norek 
mężczyzn kol. Struga w ok. Wo-
łowca. 662 234 004

• Zatrudnię stolarza lub pomocni-
ka. 603 366 286

• Podejmę pracę w charakterze 
stróża (dozorcy) nocnego. 91 39 
18 621

• Podejmę się prac wykończenio-
wych. 511 565 738

• Zatrudnię do elewacji i cieśla-
rza - zbrojarza. 725 431 252

• Sprzedawca lat 20 z doświad-
czeniem prawo jazdy kat. B 
uprawnienia wózki widłowe. 
Poszukuję jakiejkolwiek pracy 
lub stażu. 726 190 681

• Nawiążemy współpracę z 
samodzielną ekipą monta-
żową okien i drzwi. tel 91 39 
27 022

• Zatrudnimy z orzeczeniem o nie-
pełnosprawności. 91 39 25 275

• Ferma Norek w Maszkowie za-
trudni osoby do prac sezono-
wych. Możliwość stałego za-
trudnienia. Telefon kontaktowy:  
691 186 559;  601 520 540.

• Zatrudnię wykwalifikowaną oso-
bę do pracy w księgowości wraz z 
prowadzeniem kadr. Telefon kon-
taktowy:  601 520 540.

INNe

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

• Sprzedam nowy tel. komórkowy 
Sony Erocson ELM, cena 270 zł, 
tel. 605 522 340

• Drewno opałowe tanio sprze-
dam. 660 135 921

• Sprzedam wózek do drewna z 
HDSem. 723 885 515

• Sprzedam szczenięta razy wyżeł. 
91 39 26 478; 500 667 196

• Sprzedam przyczepę D47 wy-
wrotkę sadzarkę do ziemnia-
ków, kombajn do zbioru ziem-
niaków oraz silnik do łodzi. Tel. 
692 421 192.

• Sprzedam owczarki niemieckie. 
91 39 10 656

• YORKI SZCZENIAKI PO MAŁYCH 
RODZICACH tel; 513-157-299

• Śliczne szczenięta po bardzo 
sympatycznej suni do pilnowa-
nia obejścia oddam dobrym lu-
dziom. 91 39 79 313 

• Drzewo opałowe, kominkowe. 
506 284 017

• Sprzedam atlas do ćwiczeń. 
791 180 655

• Sprzedam drewno opałowe i ko-
minkowe, pocięte w klocki z do-
wozem . 663 349 053

• Sprzedam Keyboard. 602 524 313

• Sprzedam okna drewniane de-
montażu różne rozmiary, dobrze 
zakonserwowane. 602 474 266

• Sprzedam rusztowanie 140 
m2 kompletne, cena 5500. Tel. 
691 707 209

• Sprzedam drewno opałowe i ko-
minkowe. 667 788 820

• Sprzedam kuchenkę elektryczną 
prąd 230 z piekarnikiem firmy Pri-
vileg, prawie jak nowa. 531  741 
232

• Sprzedam drzewo z pni a ok. 350 
kubików. 724 860 287 po 16:00.

• Przyjmę zbędną siatkę leśną z 
palami lub bez pali (może być 
po rozbiórce, stan obojętny), cel 
ogrodzenie budowy domu. Tel. 
605 522 340.

• Oflisy tartaczne na opał sprze-
dam w całości lub pocięte w 
klocki, tel. 514 740 538

• Sprzedam zbiornik 1000 l zbro-
jony (doskonały na działkę na 
wodę). 606 265 333.
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PIASEK, ŻWIR,  CZARNOZIEM, POSPÓŁKA 

 ŻWIROWNIA  DŁUGOŁĘKA

tel. 504 872 700 
Z DOWOZEM DO KLIENTA

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) – 5,05%

20.000 – 206,00
40.000 – 412,00

100.000 – 613,33

DZIEŃ KOBIET
         8.03.2012

Polecamy:
promocyjny zestaw

lampkę szampana, ciasto
Wstęp wolny od godz. 18

ZAPRASZAMY DO ZABAWY

Marcin Wolak  – uczeń I LO w Nowogardzie zwycięzcą konkursu Matematycz-
nego dla Szkół Ponadgimnazjalnych „Funkcja Kwadratowa i jej Własności”.

W dniu 16 lutego, w Zespole Szkół Po-
nadgimnazjalnych w Nowogardzie przepro-
wadzono konkurs matematyczny z zakresu 
znajomości funkcji kwadratowych. Uczest-
nikami byli uczniowie I LO, II LO oraz ZSP 
w Nowogardzie. Marcin zdeklasował rywa-
li zdobywając 19 z 20 możliwych do uzy-
skania punktów. Kolejny zawodnik uzyskał 
12 na 20 możliwych punktów. Zwycięzca 
otrzymał w nagrodę zestaw książek, które 
na pewno przydadzą się w dalszej edukacji.

informacja własna. 
 

Licealistka z Nowogardu najlepsza Konkurs pod „dyktando” Klaudii
W ramach Międzynarodowych Obcho-

dów Języka Ojczystego, w dniu 21 lutego 2012 
roku, Wyższa Szkoła Humanistyczna Towa-
rzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie 
zorganizowała dyktando dla uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych, studentów oraz władz 
i pracowników uczelni. Dyktando cieszyło się 
dużym zainteresowaniem,  w przedsięwzięciu 
brało udział  85 osób w tym, licealiści z: IV Li-
ceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Pru-
sa w Szczecinie, I Liceum Ogólnokształcące-
go im. ppor. Emilii Gierczak w Nowogardzie, 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, 
im. kpt. Hm. Andrzeja Romockiego, Liceum 
Ogólnokształcącego Towarzystwa Salezjańskiego, ul. Św. Jana Bosko w Szczecinie, Ka-
tolickiego Liceum Ogólnokształcącego  im. św. Maksymiliana Marii Kolbego  w Szcze-
cinie. W rywalizacji brali udział również studenci (kierunków Pedagogika, Socjolo-
gia, Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna), wykładowcy i władze (JM Rektor prof. 
zw. dr hab. Kazimierz Wenta) Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie. W 
kategorii uczniów szkół ponadgimnazjalnych zwyciężyła uczennica I LO w Nowo-
gardzie, Klaudia Rojek z klasy II B, deklasując rywali renomowanych szczecińskich 
szkół. Wspólnie z Klaudią na podium stanęła Paulina Kunicka z Katolickiego Liceum 
Ogólnokształcącego im. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Szczecinie oraz Karolina 
Burnagiel z IV Liceum Ogólnokształcącego  im. Bolesława Prusa w Szczecinie. 

Inf. własna

Nagrodzeni uczniowie Tanecznym krokiem przez przedszkole, czyli…

Bal Karnawałowy  
w Zielonym  
Przedszkolu

W dniu, 21 lutego br. w Zielonym Przedszkolu w Nowogardzie żaden przed-
szkolak nie miał smutnej miny, a to wszystko za sprawą „Balu Karnawałowego”. 
„Bal przebierańców w przedszkolu, słychać już dźwięki walczyka, wszędzie roz-
brzmiewa muzyka. Do sali tanecznym krokiem rusza królewna ze smokiem. Idą 
piraci, rycerze, misie, pajace, żołnierze…” Ach, cóż to był za bal! Wśród koloro-
wych balonów, błyszczących świecidełek i głośnej muzyki tańczyły dzieci szczę-
śliwe tym dniem. Był pociąg do miasta Krakowa, gdzie – rzecz jasna – Krako-
wiaka tańczono. I była stacja Warszawa, na której o Polkę pan konduktor prosił. 
Pan konduktor – wodzirej, w tej roli niezastąpiony pan Leszek Szpon. Ach, cóż 
to był za bal na Zielonej…
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SPRZeDAm 
mIeSZkANIe 
w nowogardzie

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

tel. 603 55 55 32

ReGUlARNA lINIA mI kRO BU SO WA SeROckI   Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie    6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie    8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

Informacja PkS 
91 392 18 87   lub   91 469 83 15

PRZeWÓZ OSÓB • m.Fedeńczak • kom. 606 148 353
Nowogard (ul.  Rzeszowskiego) - Szczecin (ul.  Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:05; 8:20; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 11:45; 11:55; 12:40; 
14:40; 14:50; 15:00; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:10
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul.  Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:30; 9:50; 10:25:11:15(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 13:15; 13:30; 13:45(F); 
14:10; 14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:00
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:50; 17:20; 18:30; 19:00
Kursują od poniedziałku do soboty;  F - kursuje od poniedziałku do piątku;  7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli

PRZeWÓZ OSÓB - RO mAN BIŃcZYk - linia Regularna   Tel. 0607 310 591 
OD PONIeDZIAłkU DO PIĄTkU:  
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SOBOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIeDZIelA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

ROZkłAD jAZDY BU SÓW
ROZkłAD jAZDY BUSÓW   Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak

Tel. 502026999, 93926925, po godz. 18:00 – 501140055
Trasa NOWOGARD – GOleNIÓW – SZcZecIN 
Nowogard ul. Reszowskiego:  5:05(A), 5:55(A), 6:10(A), 6:50(7), 7:00(A), 7:25(7), 7:50(A), 
8:00(A), 8:20(7), 8:35(A), 9:10(A,7), 10:05(A), 10:30(A,7), 11:31(A), 11:40(7), 12:15(A), 
12:23(7), 12:40(7), 13:00(A,7), 13:10(A,7), 13:25(A,7), 13:50(F), 14:05(A), 14:20(A,7), 15:41(A), 
16:00(7), 16:20(A,7), 16:30(1,3,5), 16:35(2,4,6,7) 16:50(A), 17:30(1,3,5,7), 17:35(2,4,6,S), 
17:50(A,7),18:20(A,7)
TRASA SZcZecIN – NOWOGARD
Szczecin ul. Św. Ducha : 9:25(A), 12:20(A,7), 12:40(A), 13:35(A), 14:00(A,7,R), 14:40(1,3,5,7)  
14:45(2,4,6) 14:55(A), 15:15(2,4,6,7) 15:20(1,3,5), 16:15(A,7) 16:25(A),  18:05(A,7,R) 
19:00(1,3,5) 19:05(2,4,6)
Szczecin ul. Dworcowa : 6:20(A), 7:35(A), 8:00(F), 8:40(A,7,R), 9,00(7), 10:05(A,7),  10:50(A,7), 
11:40(A), 12:05(A), 13:00(7), 14:20(7), 17:40(A,7),  19:25(A7), 19:40(7), 20:15(A,7),
Goleniów, Dworzec PkP : 7:03(A), 8:18(A), 8:43(F), 9:23(A,7), 9:43(7,R), 10:08(A),  10:48(A,7), 
11:32(A,7), 12:23(A), 12:48(A), 13:30(A,7,R), 13:22(A),  13:42(7), 14:19(A), 14:43(A,7,R), 
15:03(7), 15:24(1,3,5,7) 15:29(2,4,6)  15:38(A) 15:58(2,4,6,7) 16:04(1,3,5) 16:58(A,7) 17:08(A), 
18:23(A,7)  18:48(A,7,R) 19:43(1,3,5), 19:48(2,4,6) 20:08(A,7) 20:23(7) 20:58(A,7)
Trasa NOWOGARD – mASZeWO – STARGARD SZcZecIŃSkI
Nowogard ul. Rzeszowskiego : 6:50(A), 8:30(A), 11:30(A), 13:50(A), 15:15(S)
Trasa STRAGARD SZcZecIŃSkI – NOWOGARD
Stargard Szcz. Oś. Tysiąclecia : 6:20(A), 9:40(A), 12:45(A), 13:50(S), 15:05(A) 
A - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt; S – kursuje w dni nauki szkolnej; 7 – kursuje w niedziele 
nie będące świętami; F – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt; 1,3,5 – kursuje w poniedziałki, 
środy, piątki oprócz świąt; 2,4,6 – kursuje we wtorki, czwartki, soboty oprócz świąt; R – kurs do Reska   

Rozkład jazdy pociągów obowiązujący od 11.12.2011 r.  
Szczecin  Główny - Nowogard: (wyjazd-przyjazd)  (06:27 - 07:28);   

(08:18 - 09:21);  (10:37 - 11:39);   (12:48 - 13:49); (14:47 - 15:47); (16:40 - 
20:46); (19:20 – 20:26).

Nowogard - Szczecin Główny: (06:37 - 07:41);  (08:05 - 09:10);  (10:24 - 
11:32);  (12:48 - 13:49);  (14:56 - 16:03);  (16:49 - 17:53); (18:49-19:56).

Nowogard - kołobrzeg: ( 07:28 - 8:55) , (09:21 - 10:40) , (11:39 - 13:05), 
(13:49 - 15:14), (15:47 - 17:07), (20:46 - 19:08), (20:21 – 21:49).    

kołobrzeg - Nowogard:  (05:11 - 06:37), (06:46 - 08:04), (09:03 - 10:24), 
(11:28 - 12:48), (13:37 - 14:56), (15:25 - 16:49), (17:25 - 18:49).

601 987 249

BUDOWLANE
REMONTOWE

694 455 280

PRACE

WARSZTAT SAMOCHODOWY

SZYBY SAMOCHODOWE

PLANDEKINA WYMIAR NA WYMIAR

Profesjonalna naprawa od A do Z

OSOBOWE, CIĘŻAROWE I MASZYNY

Geometria kół, naprawa zawieszenia,komputerowa diagnostyka pojazdu
naprawy blacharskie i lakierniczePrzegląd i naprawa klimatyzacji,

Ul. Nadtorowa 12
tel 91 39 20 131
kom 601860716

Ul. Kilińskiego 26
tel 91 39 25 627
kom 601897368

Sprzedaż, wymiana, naprawa. Wykonujemy usługi na zlecenie ubezpieczalni

Używane i nowe części do wszystkich marek samochodów

Plandeki do samochodów ciężarowych (łódki, firanki),przykrywające
stelaże, przegrody do hal, przyczepy ciągnikowe i samochodowe

UDZIELAMY GWARANCJI
NA WYKONANE USŁUGI

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

Dyżur nocny
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala   - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.   - 91 392 69 99
Medyk   - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

 - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz Pogotowie Stomatolo-
giczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos 
 - 91 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  
 - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzie ci, 
Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności 
Gospodarczej  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
  - 91 392 54 64

Wydział ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

- 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 26 249

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw.  WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   

- 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57

Apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM   - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Zawodo-
we - CE Zdroje ul.  Bohaterów Warszawy 78,

telefon/fax.   - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium  
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych    - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   

- 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 
kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 
Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 
Taksówki   - 91 392 02 60
Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

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

Regularna linia meTRO        tel. 505 619 600
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25 A; 5:50 A; 6:00 A; 8:15 A7; 9:25 A7; 12:30 A7; 12:55 A7; 
15:05 A; 16:30 A7; 18:10 A7
Ze Szczecina do Nowogardu: 6:50 A; 7:25 A; 7:45 A; 11:00 A7; 12:00 A7; 14:35 A7; 15:55 
A7; 16:40 A; 18:25 A7; 19:55 A7
Legenda: A- kursuje od pon do sob;   7 - kursuje w niedzielę

 
 

KANCELARIA 
DORADZTWA PRAWNEGO

tel. 501 341 824 
e-mail: kkolibski@op.pl 

Jeśli chcesz przeprowadzić  
rozwód, podwyższyć  

lub wystąpić  
o alimenty, nabyć spadek? 

Może dręczą Cię  
inne wątpliwości prawne? 

Nie czekaj, aż będzie za późno.
 Porady prawne już od 30 zł

 
Nowogard 

ul. Wojska Polskiego 4  
(nowy budynek – I piętro) 

Proszę o wcześniejszy kontakt 
telefoniczny
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 Cena 1,40 zł

GAZETA LOKALNA  NOWOGARD • OSINA

Czytaj s. 12

reklama

NIEPUBLICZNA SZKOŁA POLICEALNA

informacja i zapisy 
ul. Zielona 11,  tel. 91 39 26 691 

rozpoczęcie semestru 4 lutego 2012 r.  

• technik ekonomista          - 2 lata
• opiekun medyczny            - 1 rok
• opiekun osoby starszej     - 2 lata

www.zielona.mojaszkola.net

czesne w wysokości 100 zł/m-c
  (bez wpisowego i opłat za wakacje)

Ogłasza nabór na kierunki: 
NIEPUBLICZNA SZKOŁA POLICEALNA

Czytaj s. 4

Cena zawiera: 2 gorace posiłki, zimne przekąski, napoje
Rezerwację można dokonać telefonicznie do dnia 6 marca  

tel. 721 296 834 lub 91 39 22 225

Restauracja”Kamena” 
zaprasza

8 marca 
na Dzień Kobiet

przy muzyce disco
wstęp 50 zł / osobę

Trudno myśli ubrać w słowa 
oddać piórem życzeń kwiat 
wyrzec to, co serce chowa, 
powiemy krótko żyj sto lat. 
Kochanej żonie i mamie

Marzannie Iwan 
najserdeczniejsze życzenia  

z okazji urodzin 
składa 

mąż Jerzyk, 
syn Kamil 
i Damian  

i córeczka Natalia

Radca prawny
- windykacja należności
- prawo lokalowe
- sprawy majątkowe

tel. kom. 602 303 633

Budynek RCP
ul. Wojska Polskiego 3

Nowogard  (wejście od ul. Wyszyńskiego)

W każdy czwartek
od godz. 11.00

Radca prawny

W środę radni zadecydują 

Woda 
 i ścieki  
pójdą  
w górę?

1 marca - 
Narodowy 

Dzień Pamięci 
Żołnierzy 

Wyklętych

Umorzą ci  
czynsz jak  
posprzątasz 

Pobili się  
po meczu

Już wkrótce za kapiący kran zapłacimy jeszcze więcej

Czytaj s. 3
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Kronika policyjna 

OPAŁ
węgiel, koks, miał, 

drewno – kominkowe,
 podpałka, brykiet – węglowy, 

torfowy, drzewny
(towar luzem i workowany)

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

sprzedaż ratalna

PPUH „EDBA” 
Nowogard • ul. Nadtorowa 12

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

1 marca - Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Wierni do końca 
Oświadczenie Prawicy Rzeczypospolitej

Hieronim Dekutowski „Zapora” i sześciu żołnierzy z jego zgrupowania...

Prawica Rzeczypospolitej oddaje hołd żołnierzom podziemia niepodległościowego, którzy do 
końca pozostali wierni Niepodległej Rzeczpospolitej – służącym w oddziałach Zrzeszenia „Wol-
ność i Niezawisłość”, Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, Narodowych Sił Zbrojnych i in-
nych formacji oraz działających w młodzieżowej konspiracji przełomu lat 40. i 50-tych. Szacu-
je się, że liczba żołnierzy Wiernych Przysiędze do końca, kontynuujących opór po formalnym 
zakończeniu działań wojennych wynosiła blisko 200 tysięcy.

Swoją postawą dali świadectwo sprzeciwu wobec zła komunizmu i obcej dominacji nad Polską.
Modlimy się za wszystkich poległych „Rycerzy Rzeczpospolitej” w walkach z NKWD, KBW, 

UB oraz pomordowanych w komunistycznych więzieniach. Apelujemy o udział 1 marca w spo-
łecznych obchodach Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” i godne uczczenie miejsc 
pamięci i kaźni Polaków. Wywieśmy w tym dniu w naszych domach biało-czerwone flagi.

Oby Dobry Bóg wynagrodził ofiarę Ich życia! Oby ich pamięci zawsze towarzyszyła wierna 
wdzięczność narodu!
(-) Marek Jurek   (-) Krzysztof Kawęcki  (-) Paweł Słomski
Prezes Prawicy Rzeczypospolitej Wiceprezes Prawicy Rzeczypospolitej Przewodniczący Koła PR w Nowogardzie

20.02.2012 r. 
Godz. 06.50
Powiadomienie o włama-

niu do pomieszczeń Spółdziel-
ni przy ul. Radosława, gdzie 
sprawcy dokonali uszkodzenia 
kasy pancernej. 

Godz. 16.10 
Policjanci OPI w trakcie kon-

troli drogowej na ul. 5 Marca 
ujawnili nietrzeźwego kierują-
cego samochodem marki VW. 
Władysław T. miał 2,75 promi-
la alkoholu w wydychanym po-
wietrzu. 

Godz. 19.40
Kierownik sklepu Netto po-

wiadomił o ujęciu sprawcy 
kradzieży sklepowej. Patrol na 
miejscu wylegitymował Ryszar-
da M., który dokonał zaboru al-
koholu. Ukarany został manda-
tem karnym. 

22.02.2012 r. 
Godz. 09.00
Kolizja Drogowa na  ul. Bo-

haterów Warszawy, gdzie do-
szło do zderzenia pojazdów To-
yota oraz DAF.

Godz. 12.30 
Uszkodzenie słupa energe-

tycznego w miejscowości Woj-
cieszyn przez samochód cięża-
rowy. 

23.02.2012 r. 
Godz. 23.00
Policjanci Referatu Krymi-

nalnego w trakcie patrolowania 
terenu naszej Gminy, na dro-
dze Trzechel – Błotno najechał 
na unieruchomiony samochód 
marki BMW X6. Po sprawdze-
niu w bazie okazało się, że po-
jazd poszukiwany jest przez 
CBŚ Szczecin. Pojazd zabezpie-
czono i odholowano na parking 
strzeżony. Kierujących zaś, osa-
dzono w PDOZ KPP Goleniów. 

24.02.2012 r. 
Godz. 09.05
Pracownik sklepu Inter Mar-

che powiadomił o ujęciu spraw-
cy kradzieży sklepowej. Patrol 
na miejscu wylegitymował Ja-
rosława S., który dokonał zabo-
ru kosmetyków o wartości 220 
zł. Ze względu na stan upojenia 
alkoholowego oraz agresyw-
ne zachowanie dowieziony zo-
stał do wytrzeźwienia do MIW 
Szczecin. 

Godz. 18.00 
Włamanie do samochodu 

marki VW T4, zaparkowanego 
przed blokiem na ul. Poniatow-
skiego. Z wnętrza pojazdu do-
konano zaboru piły spalinowej 
do cięcia betonu oraz przeci-
narki kątowej. 

25.02.2012 r. 
Godz. 00.00
Na ul. Kościelnej, patrol OPI 

w trakcie kontroli samocho-
du marki Opel Vectra, ujawnił 
nietrzeźwego kierującego. Woj-
ciech K. miał 0,58 promila al-
koholu w wydychanym powie-
trzu. 

Godz. 06.15 
Włamanie do punktu handlo-

wego „Kebab” na ul. Warszaw-
skiej, gdzie sprawca dokonał 
kradzieży maszynki do mięsa 
oraz telefonu komórkowego. 

Godz. 18.00 
Policjanci Ruchu Drogowego 

KPP w Goleniowie w miejsco-
wości Osina ujawnili kierują-
cego samochodem marki Audi 
80 znajdującego się w stanie 
po użyciu alkoholu. Dariusz G. 
miał 0,46 promila alkoholu w 
wydychanym powietrzu. 

Godz. 21.05
Policjanci OP KWP Szczecin, 

podczas kontroli drogowej na 
ul. 3 Maja ujawnili nietrzeźwe-
go rowerzystę. Badanie alkoma-
tem wykazało w Ryszarda M. 
2,05 promila alkoholu w wydy-
chanym powietrzu. 

Godz. 22.15 
W wniosek Komendanta KP 

w Nowogardzie, sprowadzono 
Policjantów Oddziału Pre-

wencji Komendy Wojewódz-
kiej Policji w Szczecinie. W ra-
mach patroli pieszych, pełnio-
nych po raz kolejny na terenie 
naszej Gminy, ujawnili u Artur 
P. i Sebastiana P. środki odurza-
jące w postaci suszy roślinne-
go, amfetaminy i haszyszu. Dal-
sze czynności Policjantów KP 
w Nowogardzie doprowadziły 
do zatrzymania kolejnych osób 
podejrzanych o udział w proce-
derze narkotykowym. 

26.02.2012 r. 
Godz. 00.05
Policjanci OP KWP w Szcze-

cinie, podczas kontroli dro-
gowej na  ul. Boh. Warszawy 
ujawnili nietrzeźwego rowerzy-
stę. Badanie alkomatem wyka-
zało u Zbigniewa T. 1,62 promi-
la alkoholu w wydychanym po-
wietrzu. 

Godz. 16.10 
Policjanci OPI na ul. War-

szawskiej w miejscu zamiesz-
kania Karola B. ujawnili środ-
ki odurzające . Sprawca dopro-
wadzony został do KP w Nowo-
gardzie a następnie osadzony w 
PDOZ KPP w Goleniowie. 

st. insp. Referatu Prewencji 
Klaudia Gieryń

r e k l a m a
e-mail: reklama@domjudy.pl

Tel.  913 922 165
 Tel. 91 577 20 07

Zgubiono  
obrączkę

na ul. Poniatowskiego  
z grawerem ania 22.10.2011.  

Oferuję nagrodę pieniężną  
dla znalazcy 250 zł.

kontakt 508 920 133
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W środę, ostatniego dnia lutego odbędzie się 15 w tej kadencji sesja Rady Miejskiej. Zapowiada się dość długie posiedzenie. Zgodnie z 
porządkiem obrad, radni będą głosować nad 18 projektami uchwał, w tym  uchwały w sprawie ustalenia górnych taryf za zbiorowe za-
opatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków. 

W środę radni zadecydują 

Woda i ścieki pójdą w górę?
Killka projektów będzie do-

tyczyło spraw związanych z 
opieką nad najmłodszymi 
dziećmi, czyli tzw. „uchwał 
żłobkowych”. Rada  ustali m.in. 
stawkę dotacji celowej dla pod-
miotów, które w przyszłości 
będą zainteresowane prowa-
dzeniem prywatnych żłobków 
lub klubów dziecięcych. 

Kolejną ważną uchwałą, nad 
którą będą głosowali radni, bę-
dzie przyjęcie zaproponowa-
nych przez PUWiS  taryf za 
zbiorowe zaopatrzenie w wodę 
i odprowadzanie ścieków. 
Zgodnie z projektem uchwały 
1 m3 wody będzie kosztował 
teraz 2,92 zł (czyli o 11 groszy 
więcej niż do tej pory). Wzro-
snąć ma także cena za ścieki z 
3,32 zł na 3,45 zł/1 m3. Warto 
przypomnieć, że ostatnie pod-
wyżki cen za wodę i ścieki mia-
ły miejsce niespełna rok temu. 

Podczas środowej sesji radni 

będą także decydować o emisji 
obligacji komunalnych, które 
mają przykryć ponad 11 mln 
dziurę w budżecie miasta. 

Jednym z ostatnich punktów 
w porządku obrad jest przyję-
cie uchwał w sprawie obniże-
nia diet radnych i wynagrodze-
nia burmistrza. Zgodnie z pro-
jektem, przygotowanym przez 
klub Wspólny Nowogard, rad-
ni mieliby otrzymywać nie 700 
zł a 500 zł diety. Natomiast wy-
płata burmistrza ma być po-
mniejszona o 2 tys. zł, a więc 
o kwotę podwyżki wynagro-
dzenia zasadniczego jaką bur-
mistrz otrzymał głosami koali-
cji w grudniu ubiegłego roku. 

Relacja z sesji w kolejnych 
wydania DN.  Przypominamy, 
że każdy obywatel może przy-
słuchiwać się obradom Rady 
Miejskiej,  bez prawa  zabiera-
nia głosu. 

Marcin Simiński 

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Zgłoszenie wniosków do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w 

dniu 28 grudnia 2011 roku.
4. Informacje Przewodniczącego Rady.
5. Sprawozdanie Burmistrza Nowogardu z działal-

ności pomiędzy sesjami.
6. Interpelacje, wnioski i zapytania.
7. Przyjęcie uchwał w sprawie:
a) Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywa-

nia problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania 
narkomanii na 2012 rok,

b) emisji obligacji komunalnych,
c) zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 

2012,
d) ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka u 

dziennego opiekuna oraz maksymalnej
wysokości opłaty za wyżywienie,
e) maksymalnej wysokości wynagrodzenia dzien-

nego opiekuna oraz zasad jego ustalania,
f) wysokości i zasad ustalenia dotacji celowej dla 

podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecię-
ce,

g) przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami 
dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami,

h) wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu 
sołeckiego w roku budżetowym 2013,

i) taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbioro-
we odprowadzanie ścieków,

j) przyjęcia wieloletniego planu rozwoju i moder-
nizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń

kanalizacyjnych gminy Nowogard,
k) bezprzetargowego wydzierżawienia na okres 20 

lat nieruchomości niezabudowanej,
l) wyznaczenia Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Nowogardzie do realizacji zadań z zakresu wspiera-
nia rodziny,

ł) zmieniająca uchwałę w sprawie statutu Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Nowogardzie,

m) statutu Samorządowej Fundacji Opieki Me-
dycznej „Zdrowie”,

n) uchylenia uchwały (dot. wystąpienia do TK),
o) diet dla radnych (projekt Klubu Radnych 

Wspólny Nowogard),
p) wynagrodzenia Burmistrza Nowogardu (pro-

jekt Klubu Radnych Wspólny Nowogard),
r) rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza No-

wogardu.
8. Przyjęcie planów pracy stałych Komisji Rady.
9. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje, wnioski 

i zapytania.
10. Komunikaty.
11. Zakończenie obrad.

Skargą na działalność burmistrza w sprawie zwanej przez mieszkańców „aferą 
mięsną”, zajmą się na   środowej sesji nowogardzcy radni. Mają oni zdecydować 
w drodze głosowania, czy zarzuty sformułowane przez właściciela zakładów wy-
robów mięsnych z Nowogardu w kierunku R. Czapli są zasadne.  Przypomnijmy, 
że sprawa dotyczy dostarczania mięsa i wędlin  do nowogardzkich przedszkoli. 

„afery mięsnej” część dalsza...

Skargą na burmistrza 
zajmą się radni

O sprawie pisaliśmy w ubie-
głym tygodniu, publikując 
nie tylko treść skargi złożonej 
przez przedsiębiorcę,  ale także 
relacjonując przebieg  nadzwy-
czajnego posiedzenie Komisji 
Rewizyjnej i stanowiska jakie 
w tej  sprawie zajął burmistrz 
Czapla. Zdaniem przedsię-
biorcy burmistrz przekroczył 
swoje uprawnienia, informu-
jąc telefonicznie dyrektorów 
placówek o możliwości rozpa-
trzenia oferty na dostarczanie 
mięsa przez innego dostaw-
cę – notabene kandydata SLD 
do rady powiatu w ostatnich 

wyborach samorządowych. 
„Dla mnie jest to skandal, by 
Burmistrz prawie 25 tyś gmi-
ny pozwalał sobie na takie kro-
ki, wskazywanie podległej so-
bie pracownicy konkretnej fir-
my z którą ma podjąć rozmowę 
o współpracy, jest sytuacją co 
najmniej dwuznaczną”- czyta-
my we fragmencie skargi jaką 
przedsiębiorca złożył do Rady 
Miejskiej. R. Czapla w odpo-
wiedzi uznał,  że jego „działa-
nie było ze wszech miar prawi-
dłowe”, a  czynienie mu z tego 
tytułu zarzutów jest -  „kurio-
zalne”. 

Skargę za bezzasadną uznała 
już Komisja Rewizyjna, w któ-
rej prawie 100% przewagę mają 
radni PSL-SLD, a Michał Wiatr 
(WN) jako jedyny jej członek 
będący spoza koalicji   wstrzy-
mał się od głosu. Czy podob-
nie postąpią jego klubowi ko-
ledzy? To okaże się już w śro-
dę, 29 lutego. Na ten dzień bo-
wiem zwołano, po prawie dwu-
miesięcznej przerwie sesję RM. 

Dziennik będzie tradycyjnie 
informował o przebiegu posie-
dzenia i podjętych przez Radę 
decyzjach. 

Marcin Simiński

Pomóżmy sobie  
 w Wielkim  Poście

 Niezmienną popularnością  zarówno wśród tych co chcą 
pomoc  jak  i tych co pomocy  potrzebują cieszy się ta sta-
ła już  rubryka w naszej gazecie.  Zgodnie z założeniami jej 
celem jest  ułatwienie  udzielania sobie wzajemnego wspar-
cia w różnych życiowych potrzebach.  O skali problemów 
jakie dotykają naszą społeczność często sami  dowiaduje-
my się ze zdziwieniem  obserwując reakcje na  zamieszcza-
ne w rubryce  anonsy.  W ostatnim tygodniu zamieściliśmy 
informacje Czytelnika, który miał do oddania telewizor. 
Wczoraj zadzwonił do nas darczyńca twierdząc,  że przez 
weekend odebrał  kilkadziesiąt telefonów w tym 18  tylko w 
niedzielę. Niestety telewizor do podarowania miał tylko je-
den... W naszej katolickiej obyczajowości  w okresie Wiel-
kiego Postu  zaleca  się szczególne  stosowanie dla osobistego  
rozwoju i dobra dusz  praktyk pokutnych zwłaszcza modli-
twy, postu i jałmużny.  I to właśnie jałmużnę możemy prak-
tykować , również  w ten sposób, że przekazujemy jakieś do-
bro  poprzez rubrykę „Pomóżmy sobie”. 

Zachęcamy - pomóżmy sobie w Wielkim Poście szczegól-
nie.

Przyjmę  tapczan wypoczynkowy tel. kontaktowy 726 515-
149 

Oddam  łóżko jednoosobowe  bez materaca informacja pod 
nr  tel. 9139 22-165 

Przyjmę dywan lub wykładzinę o wymiarach 4 na 7 m   nr 
kontaktowy. tel.913922-165 
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Budowa sieci wodno- kanalizacyjnej do Warnkowa oraz „nowatorski” sposób  odzyskiwania zaległości przez gminę Nowogard z tytułu 
zalegania z opłatami czynszowymi  przez najemców lokali komunalnych – to dwa najważniejsze tematy konferencji prasowej jaka od-
była się w Ratuszu miejskim w miniony piątek. 

konferencja prasowa burmistrza i jego zastępcy

Umorzą ci czynsz jak posprzątasz 
Konferencja rozpoczęła się 

punktualnie o 13.00. Obok 
burmistrza Roberta Czapli, 
wziął w niej udział także wi-
ceburmistrz Damian Simiński.  
Główny powodem, dla którego 
zaproszono dziennikarzy do 
ratusza był pomysł na zmniej-
szenie długu jaki z powodu za-
ległości opłat czynszowych ro-
śnie od wielu lat na koncie Za-
rządu Budynków Komunal-
nych. Dzisiaj kwota ta stanowi 
ponad 1 mln zł. 

Wiele rodzin ma problemy ze 
spłatą swoich zobowiązań wo-
bec gminy z tytułu najmu lo-
kali socjalnych i komunalnych. 
W przypadków niektórych, eg-
zekucja zadłużenia jest po pro-
stu niemożliwa.  Mamy taki po-
mysł, aby ułatwić mieszkańcom 
spłatę tego zadłużenia, poprzez 
odpracowanie go na rzecz gmi-
ny Nowogard. Za jedną godzinę 
pracy będziemy odliczać od za-
dłużenia 6,25 zł. To stawka wy-
liczona na podstawie minimal-
nego wynagrodzenia   – mówił 
burmistrz. 

Osoby zainteresowane taką 
formą oddłużenia swojego 

mieszkania od 1 marca mogą 
zgłaszać się do ZBK. Burmistrz 
zapowiada, że zlecone prace 
będą polegać głównie na utrzy-
mywaniu czystości na terenie 
miasta i gminy.  W planach jest 
także stworzenie grupy, która 
zajmowałaby się drobnymi re-
montami i robotami wykoń-
czeniowymi. Na razie urzęd-
nicy pracują nad ostateczną 
formułą umowy jaką gmina 
podpisywałaby z mieszkańca-
mi. Wiadomo, że będą oni mo-
gli liczyć na ubezpieczenie od 
następstw nieszczęśliwych wy-
padków. Otrzymają także nie-
zbędne przeszkolenie i sprzęt 
potrzebny do pracy. Te kosz-
ty pokryje gmina. Jak propo-
zycja sprawdzi się w praktyce. 
Wszystko zależy od tego, czy 
znajdą się chętni i zaintereso-
wani pomysłem burmistrza 
Czapli. 

Więcej szczegółów o tym, 
rzeczywiście „nowatorskim” 
ale jednocześnie dyskusyjnym 
pomyśle w kolejnych wyda-
niach DN. 

Będą budować kanalizację 
do Warnkowa i Wojcieszyna 

Wiceburmistrz Damian Si-
miński poinformował za to o 
inwestycjach w sieć wodno-ka-
nalizacyjną, które zaplanowa-
no w ramach tzw. wieloletnie-
go planu modernizacji urzą-
dzeń wodnych i kanalizacyj-
nych. - Podstawowe elementy 
jakie przyjęliśmy to budowaa 
sieci kanalizacyjnej do Warn-
kowa, a w  dalszym zakresie 
budowa tej sieci dalej w kierun-
ku Karska – informował wice-
burmistrz,zapowiadającc, że 
rury do Warnkowa będą po-
ciągnięte najpóźniej do końca 
września tego roku.  Ile będą 

kosztować zaplanowane inwe-
stycje? 

Na budowę sieci wodocią-
gowej od ul. Kościuszki w kie-
runku miejscowości Warnko-
wo zaplanowaliśmy 150 tys. zł 
i jednocześnie na budowę sie-
ci kanalizacyjnej w kierunku 
Warnkowa 520 tys zł. Kolejne 
520 tys. będzie kosztowała bu-
dowa sieci kanalizacyjnej od 
Warnkowa do Karska, włącz-
nie z tymi miejscowościami. 
Ten etap będzie wykonywany 
w dalszej kolejności. W naszej 
opinii te środki wystarczą, aby 
skanalizować ten obszar w ca-

łości – mówił D. Simiński.   Wi-
ceburmistrz zapowiedział jed-
nocześnie, że od kwietnia ru-
szają pracę nad opracowaniem 
dokumentacji na budowę sieci 
wodno - kanalizacyjnej  w kie-
runku Wojcieszna.  

Budowy kanalizacji nie do-
czeka się za to Olchowo, gdzie 
planowano budowę kontene-
rowej oczyszczalni ścieków. 
Zdaniem wiceburmistrza lu-
dzie nie byli jednogłośni co do 
budowy takiej sieci.  De fac-
to gmina musiała zrezygno-
wać z tej inwestycji. Więcej o 
tej sprawie w kolejnym wyda-
niu DN. 

Na konferencji prasowej po-
informowano również o bu-
dowie nowych parkingów  w 
mieście. Jeszcze w tym roku 
nowe miejsca postojowe mają 
powstać m.in. przy ul. 5 – go 
Marca (w okolicy byłego skle-
pu „Puchatek),  za ratuszem (w 
kierunku ulicy Lutyków) a tak-
że przy ul. Zamkowej i  Banko-
wej. Inwestycje będziemy opi-
sywać na bieżąco. 

Marcin Simiński 

Od 1 marca autobus komunikacji miejskiej będzie także zatrzymywał się na przystanku przy byłej krochmalni na ul. 3 Maja. 

Wydłużona trasa komunikacji miejskiej 

Autobus zajedzie też na 3 Maja 
Wydłużona trasa będzie testo-

wana przez około 1,5 miesiąca. 
Jeżeli z nowego przystanku będą 
korzystać podróżni, wydłużona 
trasa autobusu pozostanie na sta-
łe – informuje burmistrz, Robert 
Czapla. 

Przebieg nowej trasy został 
uzgodniony z firmą PKS Gryfi-
ce. Zgodnie z nowym rozkładem 
jazdy autobus miejski będzie za-
bierał pasażerów z nowego przy-
stanku trzy razy tj. o godz. 8.21, 
12.31 i 16.01. Stamtąd będzie 
wracał na stancję PKS, by dalej 
poruszać się dotychczasową tra-
są, a więc ulicami: Bankowa, 15 
lutego, Żeromskiego, Boh. War-
szawy i Radosława. Pełny roz-
kład jazdy autobusu komunikacji 
miejskiej publikujemy poniżej. 

MS

Jeszcze słowo…
Przy okazji tematu komuni-

kacji miejskiej niżej uwaga na-
szego Czytelnika, którą publi-
kujemy ku rozwadze i uwadze 
władz. 

W Nowogardzie przydał by 
się  autobus z niskim podwo-
ziem, bądź obniżającymi się 
schodami, ponieważ wejście 
i wyjście np. z wózkiem dzie-
cięcym do obecnego autobusu 
podmiejskiego to koszmar. Za-
miast niektórych dyskusyjnych 
wydatków, miasto mogło by 
zainwestować w taki autobus i 
to było by z myślą o matkach z 
dziećmi, osób starszych i osób o 
kulach i na wózkach inwalidz-
kich. 

Stały Czytelnik
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Znak wyrwali – reakcji brak

Męczyli się z nim dobra godzinę...
W poniedziałek rano  znak 

drogowy umieszczony na neu-
tralnej części  na  środku jezdni 
ulicy 3 Maja  w pobliżu skrętu 
na Bankową i przejścia dla pie-
szych znajdował się  na chodni-
ku razem z betonową płytą,  do 
której był przymocowany.  Do-
datkowo znak został  poważnie 
uszkodzony. Gdy udaliśmy się 
na miejsce około godz. 14.00  
znak został już  przesunięty z 
chodnika na właściwe miejsce 
ale ze względu na połamane 
części zasadnicze nie spełnia 
swojej funkcji drogowej  (patrz 

zdjęcie).  Wyjaśnienie  powo-
dów  nocnego przemieszczenia 
się znaku – niewiele bowiem 
wskazywało na to, że nastąpi-
ło ono  z powodu kolizji drogo-
wej  - uzyskaliśmy od jednego z 
mieszkańców pobliskiego blo-
ku: Męczyli się z nim dobrą go-
dzinę hałasując niemiłosiernie- 
mówi nasz rozmówca. Panie to 
jakaś banda już  w poprzednim 
weekendzie chyba ta sama gru-
pa młodych ludzi rzucała tu-
taj koszami od śmieci i również 
strasznie hałasowała. Co na to 
Policja? - pytamy

Policji to mało obchodzi  na-
wet dzwonić do nich się nie chce 
jak się widzi niejednokrotnie, 
że przejeżdżają obojętnie i nie 
reagują zwłaszcza na młodych 
wandali. Chyba się boją?- za-
stanawia się  zafrasowany 

Mamy nadzieję, że Policja się 
nie boi tylko zabrakło jej pali-
wa. Ale teraz jak trzeba będzie 
zapłacić  za zniszczenia to na 
paliwo z kasy podatnika będzie 
jeszcze mniej.   

 Red

To się może źle skończyć - potrzebne szybkie decyzje 

Trakt jak w indyjskim mieście
Od czasu otwarcia przejaz-

du dla samochodów  od strony 
dworca wzdłuż torów do prze-
jazdu na ulicy 700-lecia korzy-
stający z tej wygodnej drogi 
piesi przeżywają  istny horror. 
Stałym obrazkiem jest  tutaj 
swoista rozgrywka pomiędzy 
pieszymi,  a kierującymi  będą-
cymi w ruchu pojazdami.  Ani 
jedni ani drudzy nie wiedzą 
bowiem jak się poruszać - kie-
rowcy gdzie, po której stronie 
zostawić miejsce dla pieszego, 
a piesi  ze strachem w oczach 

próbują „wyczuć” jak pojedzie 
kierowca. Samochody i piesi 
stanowią  razem obrazek  pro-
sto jak  z indyjskiej ulicy. Tylko 
tam to norma i oni to jakoś ro-
zumieją  ale w naszych warun-
kach cywilizacyjnych zarówno 
drogi dla pieszego jak i samo-
chodów muszą być wyraźnie 
oznaczone i wyodrębnione.  
Sytuację dodatkowo utrudnia-
ją parkujące tutaj  liczne samo-
chody osobowe i niekiedy au-
tobusy.  

Prosimy,  nagłośnijcie to, tutaj 

jest naprawdę niebezpiecznie - 
mówią  nam podekscytowane 
Panie, które napotkaliśmy na 
feralnym drogo-placu. Oczy-
wiście kompleksowy remont 
tego ciągu wymaga zapewne 
czasu i pieniędzy ale tymczaso-
we oznakowanie chociażby w 
postaci wymalowania  pozio-
mych pasów odgraniczających 
ruch pieszo- rowerowy od sa-
mochodowego  przynajmniej 
zlikwidowałoby realne niebez-
pieczeństwo  potrąceń. 

sm

Poniedziałek 27.02 około 16.00
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Wczoraj, w godzinach porannych, przy ul. Boh. Warszawy trwały oględziny miejsca, w którym  Krystyna Wąsala doznała złamania bar-
ku, podczas kontroli drogowej przeprowadzonej przez goleniowskich policjantów w sierpniu zeszłego roku. 

 Obywatel kontra policja...

Sprawa Pani Krystyny nabiera tempa 
Wizja z udziałem mieszkan-

ki Nowogardu i oskarżanych 
przez nią o niewłaściwe po-
traktowanie policjantów od-
była się na zlecenie Prokura-
tury Rejonowej w Kamieniu 
Pomorskim, która prowadzi 
śledztow w tej  sprawie. Przy-
pomnijmy, że całe zdarzenie 
miało miejsce dokładnie 16 
sierpnia 2011 roku. Sprawę, 
jako pierwszy opisał DN. Pani 
Krystyna jechała ulicą Boh. 
Warszawy rowerem. Zmierza-
ła na plantację borówek, gdzie 
dorabiała do skromnej emery-
tury. Na wysokości dyskontu 
Biedronka  podjechał  do ro-
werzystki  radiowóz policyjny.  
Auto zbliżyło się tak blisko, że 
chcąc wjechać na chodnik wy-
straszona kobieta upadła. W 
wyniku tego pani Krystyna do-
znała złamania ręki w dwóch 

miejscach oraz wybicia barku. 
Miała także mocno odrapaną 
twarz. Mimo tego na miejsce 
zdarzenia nie wezwano karet-
ki pogotowia.  Natomiast kaza-
no kobiecie dmuchać w alko-
mat, podejrzewając, że jest pod 

wpływem alkoholu. 
Oburzona zachowaniem 

policjantów kobieta posta-
nowiła walczyć o sprawiedli-
wość. Złożyła skargę na za-
chowanie policjantów do ich 
przełożonych. Policja uzna-

ła jednak, że całe zdarzenie 
miało zupełnie inny przebieg, 
informując o tym m.in. na ła-
mach DN.   Ze względu jed-
nak na sprzeczności w rela-
cjach policjantów i kobiety, 
Komendant Powiatowy po-
stanowił przekazać  materia-
ły w sprawie do Prokuratury 
Rejonowej w Goleniowie.  Ta 
przesłuchała kobietę i przy-
jęła zawiadomienie o prze-
stępstwie, składając jedno-
cześnie wniosek o wyłącze-
nie z tej sprawy, do Prokura-
tury Okręgowej w Szczecinie. 
Powodem takiej decyzji był 
fakt, że prokurator z Golenio-
wa pełni nadzór nad funkcjo-
nariuszami policji w powie-
cie. Ostatecznie sprawa zo-
stała przekazan do  Prokura-
tury Rejonowa w Kamieniu 
Pomorskim.  Ta wyjaśnia, czy 

podczas wykonywania czyn-
ności w trakcie kontroli dro-
gowej, przy ul. Boh. Warsza-
wy w Nowogardzie,   poli-
cjanci z Goleniowa przekro-
czyli swoje uprawnienia dzia-
łając na szkodę pani Krystyny. 
Najpierw czynności wykony-
wał biegły sądowy, a teraz 
prokurator zlecił przeprowa-
dzenie oględzin miejsca zda-
rzenia przez goleniowskich 
techników policyjnych. Czy 
zebrane dowody będą wystar-
czające do skierowania spra-
wy do sądu -  czy też prokura-
tor umorzy postępowanie? O 
tym zapewne dowiemy się już 
wkrótce. DN będzie na bie-
żąco informował o dalszym 
przebiegu sprawy. 

MS

Woda dla Nowogardu czy „objazdnica”
Jedynie objazdnicą można 

nazwać obecną formę obwod-
nicy północnej. Nie spełnia ona 
podstawowej funkcji – zebrania 
całego ruchu drogowego z No-
wogardu. Nie rozwiązany pozo-
staje problem masy pojazdów z 
kierunku Dobrej Nowogardz-
kiej i Stargardu Szczecińskiego, 
szczególnie w sezonie letnim. 
Nadal pasy jezdni wiodą przez 
Olchowo i Żabowo. Mieszkań-
cy Olchowa zebrali długą listę 
by obwodnica minęła ich po 
południowej stronie, bezsku-
tecznie - pozostało bez zmiany, 
ruch środkiem wsi. Południowa 
obwodnica od CPN-u w Olcho-
wie, tylko z jednym wiaduktem 
kolejowym zebrałaby ruch dro-
gowy z południa i wyszła mię-
dzy Żabowem a Żabówkiem nie 
spowalniając ruchu. Północna 
łączy się z niebezpiecznym wy-
jazdem z Maszkowa, spowal-
nia ruch w Żabowie, przebie-
ga obok szkoły by przez ostry, 
prawie 90 stopniowy zakręt - 
dojść do przejazdu kolejowego 
ostrym łukiem. Tych utrudnień 
nie ma po południowej stro-
nie Nowogardu, i obwodnica 
w żadnym miejscu nie spowol-
ni ruchu drogowego przecina-
jąc linię kolejową tylko jednym 
wiaduktem. Więc chyba naj-
wyższa pora, by rozpocząć pro-

jektowanie nowej obwodnicy 
po południowej stronie Nowo-
gardu, z pilną budową dwóch 
rond w centrum, szczególnie że 
północną „objazdnicę” należy 
jak najszybciej zamknąć mimo 
że taka decyzja będzie zapewno 
kontrowersyjna. I żadnym argu-
mentem nie może być: a szkoda, 
bo już wybudowana, przy pod-
jęciu takiej decyzji zawsze wy-
chodźmy z założenia, że ona ni-
gdy tam nie powinna być wybu-
dowana! Mieszkańców Nowo-
gardu nie interesują z powodu 
powstania obwodnicy korzy-
ści materialne wywłaszczonych 
i zamieszanych na etapie decy-
zyjnym, korzyści GDDKiA w 
Szczecinie czy firmy Budimex. 
To jednostki, dobro ogółu jest 
ważniejsze.

Wielokrotnie pisaliśmy art. 
w DN i do Generalnej Dyrekcji 
Dróg Krakowych i Autostrad w 
Szczecinie. Poruszaliśmy temat 
wody na konsultacjach społecz-
nych – ale bezskutecznie. Wy-
budowana obwodnica leży w 
zlewni wody, na podziemnych 
ciekach wody w kierunku stud-
ni, biegnie równolegle do stref 
ochronnych ujęć wody na ul. 
Wojska Polskiego i leży na stre-
fie ochrony pośredniej w okoli-
cy Warnkowa dla ujęć wody na 
ul. Kościuszki i ul. Wojska Pol-

skiego, które zaopatrują No-
wogard w wodę. W całej doku-
mentacji dot. budowy obwod-
nicy wyłożonej do publicznego 
wglądu nie ma żadnej eksperty-
zy hydro-geologicznej dopusz-
czającej do budowy w tym miej-
scu obwodnicy. Natomiast ten 
dokument powinien być prio-
rytetem! Natomiast w raporcie 
napisano, że nie wyklucza się 
katastrof drogowych, z których 
najniebezpieczniejsze będą 
przedostające się do środowiska 
wodno-glebowego związki ro-
popochodne. Skutki takiej ka-
tastrofy są nieprzewidywalne, 
a związki takie mogą zalegać w 
glebie dziesiątki lat.

 Jak szybko może nastąpić za-
trucie wody dla Nowogardu 
niech posłuży tylko jeden przy-
kład: Firma Poldanor 2 i 3 wrze-
śnia 2011 r. wylewała gnojowicę 
na pola (obok jednostki wojsko-
wej w Glicku) oddalone o 1000 
m od ujęcia wody w Glicku. Już 
za kilka dni woda w kranach 
była cuchnąca i posiadała pa-
łeczki bakterii kałowej. PUWiS 
Nowogard po 10 września za-
mknął studnię i dowoził do Glic-
ka, Sikorek, Wierzchów i Szczyt-
nik wodę zdatną do picia. Firma 
Budimex budując węzeł drogo-
wy Warnkowo, (w strefie ochro-
ny pośredniej ujęć wód) zebrała 

buldożerami naturalną –górną 
ochronną warstwę ziemi (chro-
niącą dwa podziemne zbiorniki 
wody zaopatrujące studnie głę-
binowe na ul. Kościuszki i ul. 
WP) zbliżając się niebezpiecz-
nie, zaledwie o kilkanaście me-
trów od podziemnych zasobów 
wody dla Nowogardu. Analizu-
jąc, skoro oddalone o 1000 m 
ujęcie w Glicku zostało zatrute 
gnojowicą, to zachodzi pytanie, 
czy zaledwie kilkanaście m po-
niżej drogi podziemne zasoby 
między Warnkowem i Karskiem 
nie zostaną zatrute przez zanie-
czyszczenia pochodzące od 15 
tysięcy pojazdów dziennie? Po-
mijając katastrofę drogową, któ-
ra wyeliminuje wodę od zaraz, 
zanieczyszczenia ze ścierania 
opon samochodowych i ciężkie, 
toksyczne metale ze spalin wraz 
z rosą i deszczem ciągle przedo-
stają się do gleby a dalej z wodą 
i do kranów w Nowogardzie. Za-
trucie wody jest nieuniknione, 
to tylko kwestia czasu i zależy od 
stężenia tych zanieczyszczeń w 
otoczeniu obwodnicy. Podziem-
ne cieki wody zabierają te zanie-
czyszczenia do studni głębino-
wych. Gorszej lokalizacji nikt by 
nie wymyślił a ona została zre-
alizowana! Przy budowie ob-
wodnicy północnej złamano też 
parę przepisów z uchwały Rady 

Miejskiej dot. planowania prze-
strzennego, ale to materiał na 
następny art. Wielu mieszkań-
ców zostało zawiedzionych, bez 
powiadomienia, tak po cichu 
bez hucznej pompy otworzono 
tą nieudaną obwodnicę. Mieli 
przygotowane na tą okoliczność 
trąbki, garnki i patelnie. Teraz 
jedynie pozostanie im huczne 
zamknięcie obwodnicy. W ubie-
głym roku na temat zaopatrze-
nia Nowogardu w wodę pitną 
rozmawiałem z Dyrektorem Ge-
neralnym PUWiSu Panem Ry-
szardem Sobieralskim, powie-
dział że; „gdyby ujęcia wody na 
ul. Kościuszki i ul. WP nie speł-
niały norm, trzeba byłoby je za-
mknąć i na dzień dzisiejszy, nie 
ma alternatywnych źródeł wody 
dla Nowogardu”. Uważam, że je-
śli mieszkańcy Nowogardu na-
dal chcą mieć w swoich kranach 
wodę zdatną do picia to należy 
jak najszybciej zamknąć obwod-
nicę północną. Do świadomości 
mieszkańców Nowogardu musi 
dotrzeć to, że albo obwodnica 
Nowogardu w tej formie, albo 
czysta woda w kranach ich do-
mów. 

   Pod rozwagę swoim czytel-
nikom ten art. dedykuję:

Eugeniusz Korneluk – 
Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony 

Środowiska  



28.02-1.03.2012 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

7

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

Nasza sonda 
Okres Wielkiego Postu to czas  wiele osób czyni różne postanowienia   , które mają zarówno 

cel pokutny  ale także pozwalają im walczyć z wadami czy nałogami. Tym razem spytaliśmy na-
szych Czytelników, czy  postanowili sobie cos szczególnego na ten czas refleksji i wyciszenia i 
czy poszczą w  Wielkim Poście.  

Anna Nowicka - Tak poszczę. A moje postanowienia to nieje-
dzenie potraw mięsnych jak również nie będę chodzić na dysko-
teki. Ponadto, co niedzielę chodzę do kościoła i czasami w środy, 
gdyż w mojej miejscowości i w te dni jest otwarty kościół. Okres 
postu to czas, gdzie powinniśmy być bardziej skupieni i ukierun-
kowani w stronę wiary i Pana Boga. 

Bożena Artuszewska - W czasie postu nie mam konkretnych 
postanowień mówiąc szczerze, ale sam czas postu przezywam 
bardzo duchowo, a nawet byłam w Kościele posypać głowę po-
piołem. Mimo, że sama nie mam konkretnych postanowień to 
kibicuję osobom, które właśnie je mają i życzę im by w nich wy-
trwali i zrealizowali je z powodzeniemi do samego końca. 

Jan Malinowski - Pewnie, ze mam takie postanowienia post-
ne. W okresie tym spożywam nieco mniej potraw mięsnych jak 
również zachowuję wstrzemięźliwość od używek. Post to czas, 
który trzeba szanować i stronić od przejadania się. 

Pani Bożena - Post przeżywam, ale głównie w piątki. A co do 
zachowywania postu przed świętami Wielkiej Nocy staram się 
sie mniej jeść, chociaż mówiąc szczerze to ludzie poszczą cały 
czas, bo są takie czasy, jakie są. Podsumowując wypowiedź za-
chęcam, by w tym okresie być dobrym dla innych ludzi. 

Weronika Razik - W okresie postu na pewno nie będę jeść 
kiełbas i chodzić na dyskoteki. Ponadto będę jadła, właściwie już 
jem dania bardziej postne. W ostatnią środę byłam posypać gło-
wę popiołem i uczestniczyłam w Mszy świętej. 

Wysłuchał: Jarek Bzowy 

Dom dziennego 
pobytu  dla  osób  
w podeszłym wieku

W związku z planowanym otwarciem w Nowogardzie  Domu 
dziennego pobytu dla osób  w podeszłym wieku , proszę o wy-
pełnienie przez zainteresowane osoby zamieszczonej niżej an-
kiety. Analiza odpowiedzi posłuży do wypracowania szczegóło-
wej koncepcji placówki oraz do oceny zapotrzebowania na tego 
typu usługę.

Założenia organizacyjne
- dom pobytu dziennego dla około 10 osób w domowych wa-

runkach lokalowych. Propozycja skierowana do osób w pode-
szłym wieku, również z chorobami typowymi dla wieku ale po-
trafiących się samodzielnie poruszać.

- czas otwarcia od godziny  7 do 16-17 przez  5 dni w tygo-
dniu  (poniedziałek- piątek, ewentualnie pozostałe dni tygodnia 
na  indywidualnych warunkach). Możliwy transport do i z miej-
sca zamieszkania 

- w trakcie pobytu  4 posiłki - śniadanie , II śniadanie , obiad, 
podwieczorek .

- czas pobytu objęty programem  wg   harmonogramu dnia,  z 
zajęciami dostosowanymi do  potrzeb przebywających

- dom prowadzony przez osobę z doświadczeniem w pracy 
opiekuńczej i rehabilitacji.

- odpłatność około 50 zł za dzień w tym posiłki i dowóz
Pytania  ankietowe
1.  Czy proponowane założenia odpowiadają Pani(u) potrze-

bom i oczekiwaniom*
TAK   NIE    CZĘŚCIOWO      
2.  Jestem osobiście zainteresowana(y) skorzystaniem z takiej 

usługi*
TAK  NIE 
3.  Mam uwagi:
- co do czasu pobytu
............................................................................................................
- co do oferowanego wyżywienia i programu
...........................................................................................................
- co do wysokości odpłatności
...........................................................................................................
- inne uwagi
............................................................................................................
*Przy wariantach niepotrzebne skreślić

Osoby, które zdecydują się wypełnić ankietę przy dostarczenie 
jej do redakcji DN.

Więcej szczegółów-  proszę o kontakt telefon 604 690 700.
Ankieta jest całkowicie anonimowa sporządzona wyłącznie  w 

celu przeprowadzenia sondażu co do celowości i potrzeby otwarcia  
placówki  której dotyczą zapytania.  

 

Punkt US  
w Nowogardzie 

Wzorem lat ubiegłym, od 2 marca do 30 kwietnia w Nowo-
gardzie  będzie uruchomiony punkt  Urzędu Skarbowego. 

Punkt będzie czynny trzy razy w tygodniu tj. w poniedziałki, 
środki i piątki w godzinach od 8.00 do 14.00 i będzie się mieścił 
w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie – wejście od drugiej stro-
ny Ratusza. Będzie można w nim nie tylko pobrać odpowiednie 
druki i zasięgnąć informacji ale także złożyć zeznanie podatko-
we PIT i sprawdzić na miejscu czy prawidłowo wypełniliśmy for-
mularz. 

MS

 W tych dniach odeszli do Wieczności 
Alina Świda, lat: 63, zmarła: 23.02.2012, pogrzeb: 29.02.2012,  na cmentarzu w Nowogardzie
Jacek Słomski , lat: 44, zmarł: 25.02, pogrzeb: 28.02.2012,  na cmentarzu w Nowogardzie
 Henryk Podemski , lat:59, zmarł: 24.02.2012, pogrzeb: 28.02.2012,  na cmentarzu w Nowogar-

dzie 
Piotr Pokorski, lat  56, zmarł 25.02.2012,  Pogrzeb odbędzie 27.02.2012 w Nowogardzie 
Zuzanna Roziewicz  lat 68, zmarła 26.02.2012, pogrzeb 28.02.2012, Pogrzeb odbędzie się w No-

wogardzie 
Marianna Cieślak lat 92, zmarła 25.02.2012, pogrzeb odbędzie się 28.02 w Żabowie 

Informacje przekazał zarządca cmentarza S. Furmańczyk
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Tańczyli Poloneza w NDk 

Puchar Burmistrza pojechał do Stargardu 
W dniu  24.02  (miniony piątek) odbył się XIV Turniej Poloneza Studniówkowego o Puchar Burmistrza Nowogardu. 

Do rywalizacji przyłączyło 
się 5 grup z 4 szkół tj:   ZSP 
Technikum nr 1, I LO kla-
sa III c, I LO klasa III a i III 
b oraz II LO oraz przyjezd-
ną drużynę z I LO w Stargar-
dzie Szczecińskim. Występy 
oceniała komisja w składzie: 
Agata i Mikołaj Kubiakowie i 
Barbara Źróbek. Poziom ze-
społów był  zróżnicowany, 
ale za to gusta muzyczne były 
zbliżone. 

Większość klas tańczyło 
bowiem poloneza do kompo-
zycji Wojciecha Kilara,  która 
była wykorzystana przy pro-
dukcji filmu  „Pan Tadeusz” 
w reżyserii Andrzeja Wajdy. 
Ostatecznie z  nagrodą głów-
ną z Nowogardu wyjechała 
grupa maturzystów ze Star-

gardu, która w ocenie juro-
rów najlepiej wykonała ten 
tradycyjny  taniec. W tym 
roku jury brało pod uwagę 
nie tylko przygotowanie cho-
reografii   i jej wykonanie ale 
także dobór strojów i makija-
żu. 

Warto zastanowić się na 
następne lata aby takie sym-
patyczna wydarzenie  odby-
wało się w bardziej stosow-
nym czasie czyli w karnawa-
le który dopiero co się skoń-
czył.

 Zapewne wtedy frekwen-
cja byłaby znacznie wyższa a 
i zainteresowanie publiczno-
ści także.

Jarek Bzowy 

Zwycięzcy ze Stargardu Szczecińskiego z trofeum

Klasa III z II LO  w Nowogardzie 

Dzieci seniorom w SP Żabowo
W miesiącu lutym uczniowie Szkoły Podstawowej w Żabowie pod opieką na-
uczycieli przygotowali „Dzień Seniora”. Od kilku lat uroczystość ta jest świadec-
twem współpracy szkoły ze środowiskiem lokalnym.

Na to wyjątkowe spotkanie 
zaproszeni zostali nie tylko 
Dziadkowie i Babcie uczniów 
naszej szkoły, ale wszyscy Se-
niorzy z pobliskich wsi: Brzo-
zowa, Żabowa, Boguszyc, 
Maszkowa i Żabówka.

W części artystycznej wystą-
pili prawie wszyscy uczniowie 
– od najmłodszych z zerów-
ki po szóstoklasistów. Akto-
rzy popisali się swoimi umie-
jętnościami aktorskimi, recy-

tatorskimi i wokalnymi. Ske-
cze, piosenki, uwspółcześnio-
ne wersje bajek o Czerwonym 
Kapturku czy Śpiącej Królew-
nie wprawiły widzów w rado-
sny nastrój. 

Nie zabrakło również słod-
kiego poczęstunku przy ka-
wie i herbacie. Warto dodać, 
że Seniorzy otrzymali rów-
nież skromne, ale jakże cenne, 
bo wykonane własnoręcznie 
przez uczniów upominki.

PS. Wiemy, że co roku uro-
czystość ta jest przez Senio-
rów ogromnie wyczekiwana. 
My również cieszymy się, że 
tak Zacni Goście zaszczycają 
nas swoją obecnością. Życzy-
my im zdrowia i radości każ-
dego dnia. Już dziś zaprasza-
my wszystkich Seniorów na 
spotkanie w przyszłym roku.

Grono pedagogiczne
i uczniowie SP Żabowo
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Oblegany przez chorych
Bioenergoterapeuta  

i Kręgarz
Jacek Mickiewicz

1 MARCA
w Nowogardzie

Już za kilka dni nasze miasto odwiedzi wybitny 
specjalista medycyny naturalnej, znany ze swej 

skuteczności, tłumnie oblegany przez chorych 
bioenergoterapeuta i kręgarz 

Jacek Mickiewicz z Gdańska

Przyjęcia indywidualne - 1 MARCA - Nowogard
- Regionalne Centrum Przedsiębiorczości 

„Pro�t” ul.Wojska Polskiego 3
- w godzinach od 11- 16

- rejestracja na miejscu w gabinecie - informacja 698 584 479

Dalej to nerwice, depresje, choroby tarczycy, 
przewodu pokarmowego, choroby kobiece, guzy torbiele itp. 
Wielu pacjentów zgłasza się z chorobami onkologicznymi.
Bioenergoterapeuta zaleca ścisłą współpracę z lekarzami.

Przyjmować będzie pacjentów na choroby:
- kręgosłupa, bóle pleców, 
- bioder,nóg i rąk.

PIASEK, ŻWIR,  CZARNOZIEM, POSPÓŁKA 

 ŻWIROWNIA  DŁUGOŁĘKA

tel. 504 872 700 
Z DOWOZEM DO KLIENTA

Wczoraj, redakcję Dziennika Nowogardzkiego odwiedzili uczniowie klasy I „b” 
z SP nr 2 w Nowogardzie, wraz ze swoją wychowawczynią Krystyną Gradzik. 

Niezwykła wizyta w DN

Wizyty uczniów w redak-
cji DN to już tradycja. Zawsze 
jednak są wyjątkowe, nie-
zmiernie miłe ale i jednocze-
śnie pouczające...Dzieci zada-
wały bowiem mnóstwo pytań, 
co sprawiło, że redaktorzy DN 
musieli postawić się w odwrot-
nej dla siebie roli. Tak było i 
podczas wczorajszych odwie-
dzin. „Pierwszaki” z „Dwój-
ki” pytały jak powstaje gazeta 

i czy zawód dziennikarza jest 
trudny - w skali od 1 do 10? 
Niektórzy, bardziej śmiali, de-
klarowali nawet od razu chęć 
podjęcia pracy w redakcji. 

Dzieci oprócz możliwości 
zadawania pytań miały także 
okazję zwiedzić pomieszcze-
nia redakcji DN i zajrzeć do 
drukarni, gdzie poznały  tajni-
ki produkcji gazety. 

jb
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Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej
„Gardno” w Nowogardzie
ogłasza przetarg pisemny 

nieograniczony
na ustanowienie i przeniesienie 

odrębnej własności lokalu mieszkalnego
1. Nowogard, ul. Warszawska 14   
Powierzchnia użytkowa 57,80 m2 , III  piętro, trzy pokoje, 

kuchnia, łazienka, WC, korytarz.  
Cena wywoławcza:  145.800 zł Wadium:  7.300 zł 

 
2. Dobra, ul. Traugutta 3A  
Powierzchnia użytkowa 54,90 m2 , parter, dwa pokoje, kuch-

nia, łazienka, WC, korytarz.  
Cena wywoławcza:    84.000 zł Wadium:    4.200 zł 

 
Składanie ofert do 02.03.2012 r. do godz.14.00, otwarcie 

ofert – 02.03.2012 r. o godz.14.15
Miejsce otwarcia ofert: siedziba Spółdzielni ul. Osiedlowa 6 

w obecności oferentów.  
Wpłaty wadium należy dokonać na kon-

to Spółdzielni: Bank Spółdzielczym o/Nowogard 
nr 98937510124200020220000010.

Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni Mieszka-
niowej „GARDNO”, 72-200 Nowogard, ul. Osiedlowa 6, w za-
mkniętej kopercie opatrzonej napisem „PRZETARG na lo-
kal nr ...” wraz z potwierdzoną kserokopią wpłaty wadium. 

Operaty szacunkowe do wglądu w siedzibie Spółdzielni. 
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru 

ofert, unieważnienie przetargu bez podania przyczyn. 
Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać 

w biurze Spółdzielni  lub telefonicznie pod numerem 091-
3910010.

W dniu 03.03.2012r. w godz. 15.00 – 17.00
 w Domu Kultury w Nowogardzie odbędzie się akcja profilaktyczna pn. 

„Zdrowie kobiet w Dzień kobiet” 
zorganizowana przez Samorządową Fundację Opieki Medycznej Zdrowie w Nowogardzie i 
Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie.

Program:
Profilaktyka Raka Piersi, realizacja Populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka 

piersi w województwie zachodniopomorskim – mgr Alicja Pelkowska – Wojewódzki Ośrodek 
Koordynujący Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi w Zachodniopomor-
skim Centrum Onkologii

Profilaktyka raka szyjki macicy, realizacja Populacyjnego programu profilaktyki i wczesne-
go wykrywania raka szyjki macicy w województwie zachodniopomorskim – prof. Wenancjusz 
Domagała – Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Populacyjny Program Profilaktyki i Wczesne-
go Wykrywania Raka Szyjki Macicy w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznych nr 1 w 
Szczecinie.

Quiz prozdrowotny z upominkami
Dodatkowo, przy stoiskach promocyjno-edukacyjnych Wojewódzkich Ośrodków Koordynują-

cych Populacyjne programy wczesnego wykrywania raka piersi oraz profilaktyki i wczesnego wy-
krywania raka szyjki macicy i stoisku Prewencji Pierwotnej nowotworów będzie można:

- zasięgnąć informacji o bezpłatnych badaniach profilaktycznych i placówkach, gdzie można 
je wykonać;

- nauczyć się samobadania piersi;
- otrzymać materiały informacyjno-edukacyjne z zakresu profilaktyki raka piersi i profilaktyki 

raka szyjki macicy;
- zapoznać się z zasadami zdrowego stylu życia zgodnymi z zapisami Europejskiego Kodeku 

Walki z Rakiem;
- otrzymać egzemplarze Kodeksu dla dorosłych oraz wydania komiksowe dla dzieci i młodzie-

ży.
W godz. 12.00 - 18.00 na terenie parkingu Domu Kultury w mammobusie Zachodniopomor-

skiego Centrum Onkologii będą wykonywane badania mammograficzne dla kobiet w wieku 50-
69 lat w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi. 

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ 
STRAŻY POŻARNEJ  W GOLENIOWIE

ogłasza nabór kandydatów  
do służby na dwa stanowiska:

stażysta 
(docelowo ratownik) 

Zainteresowane osoby prosimy o składanie 
dokumentów na adres:
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej  
w Goleniowie, 72-100 Goleniów, ul. Gen. Andersa 8
W terminie do dnia 6 marca 2012  r.
Bliższe informacje można uzyskać pod numerem 
telefonu 91 43 17 903 lub 91 4182436 w godz. 7.30 
- 15.30 od poniedziałku do piątku oraz na stronie 
internetowej Komendy Powiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej w Goleniowie www.kppspgoleniow.binp.info.

Nie zagrali z koroną

Zawiodło oświetlenie…
Nie odbył się mecz sparingowy Pomorzanina z Koroną Stuchowo, powodem od-
wołania sobotniego meczu była awaria oświetlenia.

Zaplanowany na sobotę (25 
lutego) o godzinie 18.00 mecz 
sparingowy, nie mógł dojść do 
skutku z przyczyn niezależ-
nych od obydwu zespołów. Na 
stadionie w Płotach popsuło 
się oświetlenie, zatem nie było 
warunków do rozegrania tego 
meczu. Działacze Pomorza-
nina starali się namówić Ko-
ronę na przełożenie meczu, 
który miał zostać rozegrany 
następnego dnia o godzinie 
10.00. Drużyna ze Stuchowa, 

nie chciała jednak przystać na 
te warunki. W efekcie pierw-
szy zespół Pomorzanina, ro-
zegrał w niedzielę jedynie we-
wnętrzny mecz. Więcej szczę-
ścia miał zespół rezerw, któ-
ry rozgrywał swój sparing w 
Goleniowie. Pomorzanin II 
uległ drużynie Orzeł Łożni-
ca 2:1 (1:1), jednak zawodni-
cy ligi regionalnej okręgowej 
mieli ogromne kłopoty w me-
czu z Pomorzaninem II. No-
wogardzka drużyna przegrała 

przez własną nieskuteczność: 
jeden słupek, poprzeczka i 
trzy stu procentowe sytuacje 
sam na sam. Jedynego gola dla 
Pomorzanina zdobył Jurczyk. 

Młodzi piłkarze Pomorza-
nina rozgrywali turnieje, co 
wartę podkreślenia znów w 
silnej obsadzie. Rocznik 1999 
zajął w Stargardzie 5 miejsce, 
spośród 10 drużyn które wy-
stąpiły. Natomiast rocznik 
2001/2002, zajął 7 miejsce w 
turnieju rozgrywanym w Poli-

cach, w którym udział wzięło 
14 zespołów.

Obydwie drużyny w swo-
ich decydujących meczach, 
czyli rocznik 99 o 5 miejsce i 
rocznik 01/02 o 7 miejsce, po-
dejmowały młodych piłkarzy 
Kotwicy Kołobrzeg. Kotwi-
ca dwukrotnie gorsza od No-
wogardzkich młodzików i tak 
ze Stargardu i z Polic, zespo-
ły Pomorzanina wróciły zaj-

mując pozycje w środku staw-
ki. Cieszą regularne wyjazdy 
na takie turnieju, oraz praca 
z młodzieżą w Pomorzaninie. 
Niebawem młodzi piłkarze z 
Nowogardu, zaprezentują się 
na kolejnym silnie obsadzo-
nym turnieju, z oficjalnych in-
formacji wiemy, że pojawią się 
tam takie drużyny jak choćby 
Zawisza Bydgoszcz.
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Stronę przygotowała grupa 

„ W B R E W ” 
z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

Opieka merytoryczna: Katarzyna Bielas
redakcja „WBreW”: Natalia Daczkowska, Aleksandra Daćkowska, Piotr 
Jasiek, Sylwia Jeziorska, Katarzyna Kozieł, Aleksandra Laszkiewicz, Pau-
lina Majdzińska, Kinga Piwowarczyk, Monika Romasłowska

Konkurs matematyczny 
„Funkcje kwadratowe  

i jej własności”
16 lutego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych odbył się konkurs 

matematyczny pt.: „Funkcje kwadratowe i jej własności”, w którym 
wzięli udział uczniowie z nowogardzkich szkół ponadgimnazjalnych.

Do konkursu zaproszeni zostali 
uczniowie z nowogardzkich szkół 
- I Liceum Ogólnokształcącego 
i II Liceum Ogólnokształcącego. 
Uczniowie mieli do rozwiązania 
20 zadań z funkcji kwadratowej w 
ciągu godziny. Punktowano pra-
widłowo zrobione zadania. Przy-
gotowany zestaw zawierał zadania 
z zakresu podstawowego, ponie-
waż uczniowie naszej szkoły mają 
możliwość rozwiązywania na lek-
cjach takich zadań. Rywalizacja 
była zacięta. Wyłonieni zostali 
trzej zwycięzcy z punktacją: Mar-
cin Wolak z I LO (18 punktów) 
i dwaj uczniowie z II LO, którzy 
uzyskali 15 i 8 punktów. Czterech 
uczniów uplasowało się na czwar-
tym miejscu z 7 punktami, w 
tym uczeń z naszej szkoły Maciej 
Woźniak z klasy III TI, co można 
uznać za duży sukces, gdyż rywa-
lizował z uczniami przerabiający-
mi materiał w zakresie rozszerzo-

nym. Kolejni trzej uczniowie mie-
li po 6 punktów, trzej po 5 punk-
tów,  jeden uczeń 3 punkty,  jeden 
uczeń 2 punkty i dwaj uczniowie 
po1 punkcie.

Każdy z uczestników miał moż-
liwość sprawdzenia swojej wiedzy 
z zakresu funkcji kwadratowej i 
własnego przygotowania do ma-
tury z matematyki z tego działu. 

W przerwie między konkursem 
a ogłoszeniem wyników wszyscy 
uczestnicy zostali zaproszeni na 
poczęstunek przyrządzony przez 
Panią Barbarę Jendrusiak i Pa-
nią Beatę Woźnicę – Stanisławek 
oraz przez  uczniów klas gastro-
nomicznych.

Konkurs i nagrody przygotowa-
ły nauczycielki: Pani Dorota Bon-
darowicz i Pani Beata Zagórska, 
które dziękują za udział w kon-
kursie i życzą uczestnikom dal-
szych sukcesów w zdobywaniu 
wiedzy z matematyki.

Uczniowie ZSP pod 
wrażeniem filmu 

Agnieszki Holland  
„W ciemności”

„W ciemności”- tak brzmi tytuł nowego polskiego filmu, na który 
udało się do Szczecina kilka klas III ZSP, będących w trakcie przera-
biania tematów dotyczących II wojny światowej. 

Żadne podręczniki nie dostar-
czą nam takiej wiedzy, jaką zdo-
byliśmy po zobaczeniu filmu. 
Dzięki niemu dowiedzieliśmy się 
jak wyglądało życie podczas oku-
pacji niemieckiej. Agnieszka Hol-
land wyreżyserowała swój film na 
podstawie autentycznych wyda-
rzeń, gdyż wielu Polaków - w tym 
główny bohater Leopold Socha- 
pomagało przeżyć Żydom (za co 
jedna z ocalałych osób podzięko-
wała wzniesionym w USA pomni-
kiem chrześcijan, który pomagali 

Żydom). Film jest bardzo poru-
szający, ponieważ opisuje 14 mie-
sięcy, które Żydzi przemieszkali w 
kanałach.  Na następnej lekcji hi-
storii uczniowie mogli porówny-
wać fakty historyczne zawarte w 
książkach z tymi, które zobaczyli 
podczas oglądania filmu. Z pew-
nością takie ekranizacje pomagają 
w próbie odtworzenia historii i na 
długo zostaną w naszej pamięci. 

Katarzyna Kozieł

Działania uczniów w ramach akcji 
„Warto być dobrym”

W ramach akcji „Warto być dobrym” grupka dziewcząt z naszej szkoły  - Katarzyna Kozieł, Hanna Siemierz 
oraz Ewelina Kałużna – udała się do pobliskiego przedszkola, aby poczytać książki i pobawić się z dziećmi. 

Tego dnia odwiedziły grupę 
„pszczółek”, czyli czterolatków. 
Dzieci były bardzo zainteresowa-
ne nowymi osobami i bardzo chęt-
nie brały udział w zabawach. Same 
proponowały zabawy, które znają 
i lubią. Z ciekawością posłuchały 

bajki o Ani i Krzysiu. Czas szybko 
zleciał i starsi i młodsi byli zadowo-
leni. Bardzo miło było odwiedzić 
przedszkole i przypomnieć sobie 
czasy, kiedy samemu było się tak 
małym. W końcu jest to pierwszy 
bardzo ważny etap w życiu dziec-

ka, w którym uczy się m.in. rozwi-
jać swoje uzdolnienia, sprawność 
fizyczną, dbać o higienę, kształto-
wać mowę oraz przebywać wśród 
innych. Z pewnością nie były to 
nasze ostatnie odwiedzinyJ

Katarzyna Kozieł

SPOrTOWe WIeŚCI
Półfinały mistrzostw powiatu w piłce  

koszykowej chłopców w ramach licealiady

Licealiada dziewcząt w koszykówce

22 lutego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 
odbył się turniej piłki koszykowej chłopców na szcze-
blu gminnym, w którym brały udział nowogardzkie 
szkoły ponadgimnazjalne- I Liceum Ogólnokształ-
cące, II Liceum Ogólnokształcące i Zespół Szkół Po-
nadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica. Po zacię-
tej rywalizacji wyniki przedstawiły się następująco:

I miejsce – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. 
Stanisława Staszica.

II miejsce – I Liceum Ogólnokształcące. 
III miejsce – II Liceum Ogólnokształcące.
Do Mistrzostw Powiatu zakwalifikowały się: Ze-

spół Szkół Ponadgimnazjalnych i I Liceum Ogólno-
kształcące. 

Finał Mistrzostw Powiatu w piłce koszykowej 
chłopców odbędzie się 29 lutego w hali Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych.

Kinga Piwowarczyk i Monika Romasłowska

Zacięta gra chłopców

23 lutego w ZSP odbyła się Licealiada dziewcząt 
w koszykówce na szczeblu powiatowym. Po zacię-
tej rywalizacji wyniki przedstawiły się następująco:

I miejsce – I Liceum Ogólnokształcące.
II miejsce – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych.
III miejsce – II Liceum Ogólnokształcące.
IV miejsce – Liceum w Goleniowie.

Dziewczęta podczas gry Piłka wpadnie czy nie?

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

Znakowanie mikrocząsteczkowe 
Autodot Ocis

Serwis i ozonowanie klimatyzacji

NOWOGARD • Pocztowa 3

AUTOZABEZPIECZENIA

785 900 520

PŁYTY OSB 
NAJTANIEJ

602 131 760

UWAGA! Członkowie stowarzyszenie Wiej-
skie Kluby Sportowe w dniu 03.03.2012 r. 
 o godz. 12.00 w Ratuszu Miejskim w Nowogardzie w sali ob-
rad odbędzie się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Wiejskich 
Klubów Sportowych. 

Prezes Zarządu Andrzej Kania

Historyczny wynik

Pobili się po meczu
W niedzielę (26 lutego) w hali ZSO przy ul. Bohaterów Warszawy, Nowogardzka 
Amatorska Liga Piłkarska rozgrywała 15 kolejkę. Nie zabrakło niespodzianek, 
zwycięstw faworytów i wielu bramek.

Zaczynając od II ligi, w 
pierwszym meczu najwięk-
szą niespodziankę dnia spra-
wili Kumple Z Boiska. Po do-
brej grze urwali punkty lidero-
wi, choć nie wiele zabrakło do 
trzeciego zwycięstwa „Kum-
pli” w tym sezonie. Czarnym 
Chmurom które wielkimi kro-
kami zbliżają się do I ligi, uda-
ło się wyrównać stan tego me-

czu na 30 sekund przed ostat-
nim gwizdkiem. W drugim 
spotkaniu II ligi, Błękitni po 
fatalnej serii wreszcie odno-
towali zwycięstwo. Rywal do 
przełamania passy był wyma-
rzony, bo ostatni w tabeli Bos-
man, który przed tym meczem 
na swoim koncie miał zaledwie 
zwycięstwo. Mimo tego faktu, 
zawodnicy Bosmana zawiesi-
li wysoko poprzeczkę. Błękitni 
zdołali wygrać za sprawą bez-
pośredniego strzału z rzutu 
rożnego, na 40 sekund przed 
końcem spotkania. Spore kło-
poty mieli również piłkarze 
Ognia W Okopie, ostatecznie 
schodzili z boiska jako zwy-
cięzcy. Choć trzeba przyznać, 
że Czarne Koszule nie chciały 

tanio sprzedać skóry. Na pięć 
minut przed końcem, Ogień 
W Okopie przegrywał dwo-
ma bramkami, jednak te kilka 
minut wystarczyło faworytom 
na zdobycie czterech bramek. 
W kolejnym spotkaniu dużo 
kontrowersji. Pędzące Tramp-
ki równo z gwizdkiem kończą-
cym 1 połowę, zdobyli bram-
kę na 2:0 w meczu ze Skorpio-

nami. Zawodnicy Skorpionów 
mocno protestowali, ale nic im 
to nie dało. Pędzące Tramp-
ki tego dnia okazały się lepsze, 
wygrywając ostatecznie 4:1. 
Na koniec mecz na szczycie II 
ligi. Trzecia w tabeli Nehuera, 
walczyła o punkty z Jastrzę-
biem, zajmującym czwartą po-
zycję. Jastrząb nadspodziewa-
nie pewnie ograł Nehuere, któ-
ra co prawda tego dnia grała 
osłabionym składem. Do prze-
rwy było już 3:0 dla Jastrzębia, 
nie pomogły gole Nehuery z 
drugiej połowy. Ostatecznie 
Jastrząb po ciekawym meczu 
wygrywa 6:3.

Natomiast w pierwszej lidze, 
nastąpiła zmiana na najniż-
szym stopniu podium. Fanta-

styczną rundę rozgrywają Tu-
bisie, którzy przed rewanżami 
tracili do Pampeluny 8 punk-
tów. Po niedzielnym spotkaniu 
zepchnęli Pampelune z trze-
ciego miejsca, a zawsze groź-
ną drużynę Jantaru, rozbili 
aż 6:0. Na pochwałę zasługu-
je wyczyn Artura Lipińskiego, 
który był autorem 4 bramek 
i obecnie jest trzecim strzel-
cem w I lidze. Trzecia pozy-
cja Tubisi stała się faktem, po 
tym jak Pampeluna przegrała 
swoje spotkanie z Probudem. 
Trzeba przyznać że to bolesna 
porażka, gdyż decydujący gol 
padł po rzucie wolnym, wyko-
nywanym na 4 sekundy przed 
końcem meczu… Na pewno 
na długo w pamięci piłkarzy 
Zamkowej 7, pozostanie wy-
nik jaki uzyskali w meczu z 
Seniorami. Wicelider zdekla-
sował pewnego już spadkowi-
cza, a wygrana 16:0, to najwyż-
szy wynik w historii rozgrywek 
Nowogardzkiej Amatorskiej 
Ligi Piłkarskiej. Natomiast Bu-
dowlani zaskakująco łatwo po-
konali BBJ94, całkowicie kon-
trolując przebieg tego spotka-
nia. Słowem podsumowania 
Budowlani wciąż na szczy-
cie tabeli, mimo równej licz-
by punktów z Seniorami, mają 
lepszy bilans bezpośredniego 
meczu. Niebawem rewanżo-
wy pojedynek Budowlani – Se-
niorzy, czyżby zwycięzca tego 
meczu zapewnił już sobie mi-
strzostwo? W niedziele nie od-
był się jeden mecz. Zawodnicy 
BTCH poprosili o przełożenie 
ich spotkania, gdyż tego dnia 
odbywała się msza św. w in-
tencji Łukasza Marszałka. Na-
tomiast w II lidze, po meczu 
Pędzące Trampki – Skorpiony, 
doszło do incydentu w kory-
tarzu prowadzącym do szatni. 
Organizatorzy NALP po obej-
rzeniu zapisów z monitoringu, 
podejmą decyzję o ewentual-
nym wykluczeniu sprawców 
incydentu, o czym bezzwłocz-
nie poinformujemy. Z naszych 
informacji wynika że doszło 
do szarpaniny i bijatyki, którą 
wywołali piłkarze Skorpionów. 
Komplet wyników I i II ligi, 
oraz aktualne tabele i klasyfi-
kację króla strzelców, prezen-
tujemy poniżej:

KR   

Maciej Gołdyn jak dotąd najskuteczniejszy gracz I ligi, z pewnością zasłu-
guje na brazylijski przydomek widniejący na jego koszulce (Goldinho)

Wyniki 15 kolejki II ligi NALP:
Kumple Z Boiska – Czarne Chmury 2:2 (2:1)
(M. Dawidowski, M. Kolasa – P. Glubik, T. Burewicz)
Błękitni – Bosman 3:2 (1:1)
(M. Wierszycki x2, T. Kowalczyk – A. Mikusz x2)
Czarne Koszule – Ogień W Okopie 4:6 (3:2)
(D. Adameczek x2, D. Maślak, D. Michalczuk – R. Sulima x3, K. Ku-

bicki x2, A. Chandrała)
Pędzące Trampki – Skorpiony 4:1 (2:0)
(K. Nowak x3, M. Jankowski – M. Budzich)
Nehuera – Jastrząb 3:6 (0:3)
(M. Rokosz, M. Malinowski, N. Czarnowski – B. Jurzysta x2, P. Baran 

x2, M. Wierzbicki, A. Szućko)
Tabela II ligi po 15 kolejce:
  P G+ G- Zw. Re. Po.
Czarne Chmury  37 51 28 11 4 0
Pędzące Trampki 35 72 25 11 2 2
Nehuera  30 42 27 10 0 5
Jastrząb  28 61 30 8 4 3
Ogień W Okopie 22 45 46 7 1 7
Skorpiony  22 40 45 7 1 7
Błękitni  22 34 33 7 1 7
Kumple Z Boiska 9 31 57 2 3 10
Czarne Koszule  8 31 62 2 2 11
Bosman  3 17 70 1 0 14
Najlepsi strzelcy II ligi:
P. Baran (Jastrząb) – 28
K. Nowak (Pędzące Trampki) – 23
A. Balcer (Pędzące Trampki) – 18
B. Jurzysta (Jastrząb), K. Kubicki (Ogień W Okopie) – 14
Wyniki 15 kolejki I ligi NALP:
Tubisie – Jantar 6:0 (3:0)
(A. Lipiński x4, R. Górecki, P. Mazurek )
Budowlani – Bad Boys Juniors 94 5:2 (3:0)
(S. Orłowski, M. Stachowiak, K. Sosnowski, (sam.) – M. Miklas, M. 

Gołdyn)
Zamkowa 7 – Seniorzy 0:16 (0:5)
(M. Dobrowolski x3, G. Żyła x3, D. Wawrzyniak x3, Ł. Ochęcki x3, P. 

Kuś x2, G. Skrzecz, A. Jurczyk)
Probud Wyszomierz – Pampeluna Pereiros 4:3 (2:1)
(Z. Szwąder x2, K. Pacelt, E. Kamiński – Ł. Szobel, T. Spór, M. Piąt-

kowski)
BTCH – Herosi (przełożone – mecz zostanie rozegrany w przyszłą 

niedzielę)
Tabela I ligi po 15 kolejce:
   P G+ G- Zw. Re. Po.
Budowlani   35 44 18 11 2 2
Seniorzy   35 66 22 11 2 2
Tubisie   25 38 27 7 4 4
Pampeluna Pereiros 25 42 32 7 4 4
Jantar   23 36 33 7 2 6
Probud Wyszomierz 20 35 36 6 2 7
Bad Boys Juniors 94 19 52 43 6 1 8
Bóg Tak Chciał  15 22 33 4 4 7
Herosi   8 20 57 2 2 10
Zamkowa 7  4 15 69 1 2 12
Najlepsi strzelcy I ligi:
M. Gołdyn (Bad Boys Juniors 94) – 19
D. Langner (Jantar) – 17
A. Lipiński (Tubisie) – 15
W. Bonifrowski (Bad Boys Juniors 94) – 14
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AUTO-CZĘŚCI • AUTO-NAPRAWA
Jacek Tworek

ul. Zamkowa 7, Nowogard (teren myjni samochodowej)

tel. 662 195 926, 668 477 803, 91 577 10 42

SZYBY SAMOCHODOWE

SPRZEDAŻ - MONTAŻ - NAPRAWA
do aut osobowych i ciężarowych

- wszystkie części nowe i używane

- płyny hamulcowe, chłodnicze

- oleje Castrol - wymiana gratis

- komputerowa diagnostyka silnika,

układu ABS oraz kasowanie inspekcji ZAPRASZAMY

Świadczymy
wszystkie

usługi warsztatowe

reGUlarNa lINIa mI krO BU SO Wa SerOCkI   Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie    6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie    8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

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

PrZeWÓZ OSÓB • m.Fedeńczak • kom. 606 148 353
Nowogard (ul.  Rzeszowskiego) - Szczecin (ul.  Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:05; 8:20; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 11:45; 11:55; 12:40; 
14:40; 14:50; 15:00; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:10
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul.  Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:30; 9:50; 10:25:11:15(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 13:15; 13:30; 13:45(F); 
14:10; 14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:00
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:50; 17:20; 18:30; 19:30
Kursują od poniedziałku do soboty;  F - kursuje od poniedziałku do piątku;  7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli

regularna linia meTrO        tel. 501 615 614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25 A; 5:50 A; 6:00 A; 8:15 A7; 9:25 A7; 12:30 A7; 12:55 A7; 
15:05 A; 16:30 A7; 18:10 A7
Ze Szczecina do Nowogardu: 6:50 A; 7:25 A; 7:45 A; 11:00 A7; 12:00 A7; 14:35 A7; 15:55 
A7; 16:40 A; 18:25 A7; 19:55 A7
Legenda: A- kursuje od pon do sob;   7 - kursuje w niedzielę

PrZeWÓZ OSÓB - rO maN BIŃCZyk - linia regularna   Tel. 0607 310 591 
OD PONIeDZIałkU DO PIąTkU:  
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SOBOTa: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIeDZIela: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

rozkŁad jazdy bu sów
rOZkłaD JaZDy BUSÓW   Firmy Usługowo – Handlowej adam Fedeńczak

Tel. 502026999, 93926925, po godz. 18:00 – 501140055
Trasa NOWOGarD – GOleNIÓW – SZCZeCIN 
Nowogard ul. reszowskiego:  5:05(A), 5:55(A), 6:10(A), 6:50(7), 7:00(A), 7:25(7), 7:50(A), 
8:00(A), 8:20(7), 8:35(A), 9:10(A,7), 10:05(A), 10:30(A,7), 11:31(A), 11:40(7), 12:15(A), 
12:23(7), 12:40(7), 13:00(A,7), 13:10(A,7), 13:25(A,7), 13:50(F), 14:05(A), 14:20(A,7), 15:41(A), 
16:00(7), 16:20(A,7), 16:30(1,3,5), 16:35(2,4,6,7) 16:50(A), 17:30(1,3,5,7), 17:35(2,4,6,S), 
17:50(A,7),18:20(A,7)
TraSa SZCZeCIN – NOWOGarD
Szczecin ul. Św. Ducha : 9:25(A), 12:20(A,7), 12:40(A), 13:35(A), 14:00(A,7,R), 14:40(1,3,5,7)  
14:45(2,4,6) 14:55(A), 15:15(2,4,6,7) 15:20(1,3,5), 16:15(A,7) 16:25(A),  18:05(A,7,R) 
19:00(1,3,5) 19:05(2,4,6)
Szczecin ul. Dworcowa : 6:20(A), 7:35(A), 8:00(F), 8:40(A,7,R), 9,00(7), 10:05(A,7),  10:50(A,7), 
11:40(A), 12:05(A), 13:00(7), 14:20(7), 17:40(A,7),  19:25(A7), 19:40(7), 20:15(A,7),
Goleniów, Dworzec PkP : 7:03(A), 8:18(A), 8:43(F), 9:23(A,7), 9:43(7,R), 10:08(A),  10:48(A,7), 
11:32(A,7), 12:23(A), 12:48(A), 13:30(A,7,R), 13:22(A),  13:42(7), 14:19(A), 14:43(A,7,R), 
15:03(7), 15:24(1,3,5,7) 15:29(2,4,6)  15:38(A) 15:58(2,4,6,7) 16:04(1,3,5) 16:58(A,7) 17:08(A), 
18:23(A,7)  18:48(A,7,R) 19:43(1,3,5), 19:48(2,4,6) 20:08(A,7) 20:23(7) 20:58(A,7)
Trasa NOWOGarD – maSZeWO – STarGarD SZCZeCIŃSkI
Nowogard ul. rzeszowskiego : 6:50(A), 8:30(A), 11:30(A), 13:50(A), 15:15(S)
Trasa STraGarD SZCZeCIŃSkI – NOWOGarD
Stargard Szcz. Oś. Tysiąclecia : 6:20(A), 9:40(A), 12:45(A), 13:50(S), 15:05(A) 
a - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt; S – kursuje w dni nauki szkolnej; 7 – kursuje w niedziele 
nie będące świętami; F – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt; 1,3,5 – kursuje w poniedziałki, 
środy, piątki oprócz świąt; 2,4,6 – kursuje we wtorki, czwartki, soboty oprócz świąt; r – kurs do Reska   

rozkład jazdy pociągów obowiązujący od 11.12.2011 r.  
Szczecin  Główny - Nowogard: (wyjazd-przyjazd)  (06:27 - 07:28);   

(08:18 - 09:21);  (10:37 - 11:39);   (12:48 - 13:49); (14:47 - 15:47); (16:40 - 
20:46); (19:20 – 20:26).

Nowogard - Szczecin Główny: (06:37 - 07:41);  (08:05 - 09:10);  (10:24 - 
11:32);  (12:48 - 13:49);  (14:56 - 16:03);  (16:49 - 17:53); (18:49-19:56).

Nowogard - kołobrzeg: ( 07:28 - 8:55) , (09:21 - 10:40) , (11:39 - 13:05), 
(13:49 - 15:14), (15:47 - 17:07), (20:46 - 19:08), (20:21 – 21:49).    

kołobrzeg - Nowogard:  (05:11 - 06:37), (06:46 - 08:04), (09:03 - 10:24), 
(11:28 - 12:48), (13:37 - 14:56), (15:25 - 16:49), (17:25 - 18:49).

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

Dyżur nocny
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala   - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.   - 91 392 69 99
Medyk   - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

 - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz Pogotowie Stomatolo-
giczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos 
 - 91 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  
 - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzie ci, 
Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności 
Gospodarczej  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
  - 91 392 54 64

Wydział ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

- 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 26 249

Parafie rzymskokatolickie
Parafia pw.  WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   

- 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57

apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM   - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Zawodo-
we - CE Zdroje ul.  Bohaterów Warszawy 78,

telefon/fax.   - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium  
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych    - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   

- 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 
kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 
Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 
Taksówki   - 91 392 02 60
Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

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

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

tel. 91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

GABINET KOSMETYCZNY 
„WICHEREK”

Rok założenia 1988
Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała zabiegi 
kosmetyczne, henna, depilacje, makijaże, 
mikrodermabrazja, peeling kawitacyjny, 
ultradźwięki, eksfoliacje, wypalanie, laser, 
lampy, materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

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

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

Chrześcijańskie Centrum Pomocy
Agenda Zboru

Kościoła  Ewangelicznych Chrześcijan w Nowogardzie
ul.700-Lecia 14,  72-200 Nowogard

Wszystkich potrzebujących zapraszamy po odzież, 
wyjątkowo bez żadnych skierowań z OPS

Środa   29.02.2012    10:00 – 13:00
Czwartek     01.03.2012     10:00 – 13:00
Zapraszamy do siedziby przy 700-Lecia 14 w podwó-

rzu ZBK  .
w imieniu Zboru 

Pastor Cezary Komisarz

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Goleniowie
informuje, że 

Punkt Przyjmowania Zeznań 
w Nowogardzie przy Placu Wolności 1(budynek Urzędu Miejskiego)

 będzie czynny 
od 02 marca do 30 kwietnia br. 
w poniedziałki, środy i piątki
oraz w czwartek 26 kwietnia br. 

w godz. 800 -1400

Jednocześnie przypominamy, że formularze podatkowe można 
pobrać również  w Urzędzie Miasta w Nowogardzie.
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• Sprzedam mieszkanie, ul. Ponia-
towskiego, 2 pokoje, pow. 50,49 
m2, parter, po generalnym re-
moncie. CENTRUM OBŁSUGI NIE-
RUCHOMOSCI, Tel. 603 982 407

• Do wynajęcia dwa lokale handlo-
we lub biurowe w centrum No-
wogardu. 787 122 972 

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

• Sprzedam działkę budowlaną 
uzbrojoną przy ul. Kosynierów tel. 
693 850 197

• Sprzedam działkę budowlaną 
nieuzbrojoną przy ul. Kościuszki 
tel. 693 850 197

• Sprzedam spichlerz, piękny 
obiekt 956 m2, tel. 693 996 009

• Działkę rolną 30 ar w Kościusz-
kach z warunkami zabudowy- 
sprzedam. Wszystkie media, 
woda, prąd, gaz dojazd drogą as-
faltową. Tel. 509 878 292

• Sprzedam garaż na ul. Zamkowej 
784 499 535

• Sprzedam garaż przy ul Zamko-
wej. 693 162 756

• Sprzedam działkę budowlaną 
w Kościuszkach. Pow. 1200 m2 
wszystkie media, pozwolenie 
na budowę, projekt budowlany. 
Cena 64 000 zł, 661 923 610

• Sprzedam mieszkanie trzy-
pokojowe w Nowogardzie. 
603 668 681

• Do wynajęcia tanie pomieszcze-
nia na gabinety np. lekarskie, 
biura w Nowogardzie (pomiędzy 
Kamenę a Przystanią), tel. 608 
047 127. 

• Sprzedam działkę z warunka-
mi zabudowy przy ul. Asnyka. 
502 032 422

• Sprzedam mieszkanie trzypoko-
jowe, III piętro, 67 m2, środkowe 
na ul. Zamkowej. Wysoki standard 
tel. 504 118 857

• Lokal do wynajęcia 22m2, ul. 5 
Marca 10. Tel. 509 389 657

• Sprzedam pół domu w Nowogar-
dzie. 513 045 346

• Sprzedam dom w okolicy Nowo-
gardu ( 10 km) po kapitalnym 
remoncie na działce zagospoda-
rowanej i ogrodzonej ( 1700 m2). 
Cena 400.000 tys. tel. 692383706 
po 18.

• Sprzedam mieszkanie trzy-
pokojowe w Nowogardzie. 
600 626 244

• Sprzedam mieszkanie dwupoko-
jowe III piętro 55 m2. Cena 125 
tys. 668 927 296

• Sprzedam dom w Strzelewie, oka-
zyjna cena.. 605 856 584; 91 39 86 
698

• Do wynajęcia mieszkanie 35 m2. 
518 483 194

• Kawalerka do wynajęcia 
722 300 700.

• Mieszkanie w domku czteroro-
dzinnym, bezczynszowe + garaż, 
pom. Gospodarcze i ogródek. 
Sprzedam. 507 522 139

• Sprzedam działkę budowlaną 
nieuzbrojoną przy ul. Asnyka o 
pow. 827 m2. 605 441 509

• Wynajmę mieszkanie dwupoko-
jowe w nowym budownictwie,  
czynsz – 1000 zł + prąd i gaz. ul. 
Racibora 601 240 025

• Nowogard sprzedam działki bu-
dowlane. 665 503 129

• Sprzedam garaż na osiedlu Bema. 
514 094 061

• Sprzedam mieszkanie własno-
ściowe trzypokojowe 67 m2 
przy ul. Zamkowej parter. 91 39 
21 397

• Sprzedam mieszkanie z za-
dłużeniem w Nowogardzie. 
508 301 853

• Do wynajęcia kiosk nr 6 na targo-
wisku miejskim. 91 39 20 714

• Do wynajęcia dwa lokale han-
dlowe w Centrum Nowogardu. 
531 838 667

• Sprzedam kawalerkę w Nowo-
gardzie, ul. Poniatowskiego. 
504 004 157

• Sprzedam mieszkanie trzypoko-
jowe 88 m2, bezczynszowe na 
podwyższonym parterze w cen-
trum miasta. Cena do uzgodnie-
nia. Tel. 693 922 695

• Sprzedam garaż na ul. Zamkowej. 
609 307 286

• Sprzedam dom w Nowogar-
dzie w rozliczeniu mieszkanie. 
608 586 632; 604 284 597

• Sprzedam mieszkanie na wsi i 
poszukuję do wynajęcia mieszka-
nie w Nowogardzie. 721 977 643’ 
693 652 985

• Wynajmę mieszkanie 76 m2. 
w Nowogardzie. 601  448  218; 
783 484 829

• Sprzedam mieszkanie trzy-
pokojowe w Nowogardzie. 
600 626 244

• Okazyjnie sprzedam dom, cena 
obniżona i do negocjacji na dział-
ce 714 m2. 662 678 895

• Mieszkanie trzypokojowe 
w Nowogardzie sprzedam. 
699 213 486

• Sprzedam kawalerkę w Nowogar-
dzie, bezczynszowa, na parterze, 
funkcjonalny rozkład pomiesz-
czeń, kuchnia z oknem, bardzo 
jasny duży pokój, piwnica, okna 
pcv, ogrzewanie gazowe (nowy 
piec), bez pośrednika, bez prowi-
zji. Najniższa cena na rynku! Kon-
takt: 512 322 137

• Sprzedam 4-pokojowe mieszka-
nie w Osinie, 79m2, słoneczne, na 
parterze, bezczynszowe, z balko-
nem, piwnica, w kuchni i przed-
pokoju zabudowa. Mieszkanie 
w bardzo dobrym standardzie. 
Ogrzewanie gazowe, okna pcv. 

Bez pośrednika, atrakcyjna cena. 
Kontakt: 502 531 348

• Sprzedam dwie działki budow-
lane 10 ar. Każda 40 tys. Kikorze. 
694 521 787

• Sprzedam ładną kawalerkę, ok. 29 
m kw, I piętro, po remoncie, do-
godna lokalizacja. Cena 95 tys. zł 
do uzgodnienia. Tel. 608 153 767.

• Wynajmę kawalerkę w Centrum. 
606 998 623

• Kawalerka 18m2 do wynajęcia, 
dostępna od marca. 690 036 007

• Wydzierżawię lokal o powierzch-
ni 28 m2 na działalność gospodar-
czą przy ul. Bohaterów  Warszawy 
w Nowogardzie. Tel. 507 465 448; 
91 39 22 072

• Sprzedam mieszkanie na ul. 15 
Lutego, trzypokojowe pow. 66 
m2 III piętro. Tel. 695 425 992

• Zamienię mieszkanie w Szczecin 
Dąbiu – 1 pokój, kuchnia, łazien-
ka z możliwością użytkowania 
drugiego pokoju na kawalerkę w 
Nowogardzie. 723 086 202

• Sprzedam kawalerkę 30 m2 III 
piętro, ul. S. Wyszyńskiego. Cena 
95 tys. 723 747 757

• Do wynajęcia kiosk nr 6 na targo-
wisku miejskim. 91 39 20 714

• Wynajmę halę 200 m2, woda, 
prąd dogodny dojazd przy ul. 
Górnej 4. Tel. 606 830 893

• Sprzedam działkę w Żabówku 
pod zabudowę z budynkami do 
rozbiórki. 694 135 356

• Do wynajęcia mieszkanie dwu-
pokojowe. 91 35 03 013 po godz. 
17.00.

• Wydzierżawię warsztat ślusarski z 
wyposażeniem. 694 484 485

• Wydzierżawię powierzchnie ma-
gazynowe. 694 484 485

• Sprzedam dom z warsztatem na 
działce 19 arów przy głównej dro-
dze. 691 324 183

• Garaż do wynajęcia ul Zamkowa. 
508 948 888

• Sprzedam działkę budowlaną – 
usługową 0,5 ha w Wojcieszynie 
przy obwodnicy. 667 788 125

• Nowogard, centrum do adapta-
cji na mieszkanie lub działalność 
gospodarczą wynajmę trzy po-
mieszczenia 60m w suterenie. 
533 983 233

• Wynajmę lub sprzedam garaż na 
ul. Jana Pawła II. 607 580 172 

• Zamienię kawalerkę 33 m2 ko-
munalne na ul. Bema na dwa 
pokoje w Centrum. 726 990 996

• Sprzedam dom nad jeziorem w 
Nowogardzie. 785 200 900

• Sprzedam mieszkanie własno-
ściowe trzypokojowe 67 m2 
przy ul. Zamkowej parter. 91 39 
21 397

• Sprzedam działkę budowla-
ną z warunkami zabudowy w 
Nowogardzie przy ul. asnyka. 
601 500 670; 510 170 263

mOTOryZaCJa

• Sprzedam Opony letnie 4 szt. 

Continental Conti 3, 185 65 R15, 
cena 400 zł, tel. 605 522 340.

• Sprzedam Opony letnie Viknig 
Norway Pro Tech 2, 205 55 R16, 4 
szt., cena 550 zł.tel. 605 522 340.

• Sprzedam Opel Vectra C kom-
bi, rok prod. 08/2006, srebrny 
met., przeb. 160.000 km, po du-
żym serwisie w aSO Opel wrze-
sień 2011, książka serwisowa. 
Cena do uzgodnienia, tel. 605 
522 340.

• Sprzedam cztery roczne opony 
185 65R15, zimowe Goodyear Ul-
tragrip 7t, stan idealny, cena 800 
zł lub z felgami do Nissana Alme-
ry; 15” stalowe cena felgi 450 zł. 
Cena opon z felgami 1200 zł. Tel. 
605 522 340

• Sprzedam 4 opony zimowe - rocz-
ne, bardzo mało używane, Go-
odyear Ultra Grip 7+ 185 65 R15, 
cena 780 zł.tel. 605 522 340.

• Sprzedam oryginalne zimowe 
opony do Volvo Miechelline altin, 
205/55 R16, z felgami aluminio-
wymi. 602 474 266

• Sprzedam Busa T4 2,4 diesel. 1992 
r. 603 839 782

• Sprzedam Opel Astra 1,7 DTI rok 
prod. 2000 cena 10 600 do uzgod-
nienia. 501 236 221

• Sprzedam samochód marki VW 
Golf V, rok prod. 2007, poj. 1.9 TDI, 
srebrny metalik. Cena do uzgod-
nienia.  508 290 657

• Sprzedam samochód marki Peu-
geot Partner rok prod. 2005, poj. 
1,6 diesel, srebrny metalik. Stan 
idealny. 508 290 657

• Sprzedam felgi stalowe do Nissa-
na Almery N16, rok prod. 12/2001, 
cena 350 zł, tel. 605 522 340. 

• Sprzedam VW T4. 669 320 592

• Sprzedam Citroen Jumper paka. 
669 320 592

• Kupimy Twój niepotrzebny samo-
chód przeznaczony do złomowa-
nia – kasacji. 511 565 738

• Sprzedam skuter ZIPP – 663  087 
272

rOlNICTWO

• Mam do sprzedania silnik zabur-
towy Johnson-4,5 KM do remon-
tu oraz kombajn do ziemniaków 
ANNA. tel. 692 421 192

• Kupię rozrzutnik oborniku jedno-
osiowy. 91 39 23 492

• Sprzedam trailler, bryczkę i kucy-
ki. 607 739 866

• Sprzedam konia, bryczkę stylową, 
siodło i uprząż. 508 290 657

• Sprzedam ziemię rolną w Sikor-
kach o pow. 5,60 ha. Cena 13 500 
tys zł za ha. 513 157 160

• Sprzedam ziemniaki Vinie-

ta (z możliwością dowozu) 
513 941 882

• Sprzedam Ursus C-330 po re-
moncie + nowe ogumienie, cena 
10800; przyczepę wywrotkę WL-
8. Cena 12800; rozrzutnik oborni-
ka T-088 cena 13000;  przyczepę 
do zbioru BEL cena 3500; siewnik 
poplonów, cena 2300; Siewnik 
zbożowy DAN AGRI 4 m- cena 
4200; WAK Cambella 1,9 m, cena 
1800. Ceny do negocjacji, kon-
takt. 504 124 829

• Sprzedam owies. 796 144 225

• Sprzedam koparkę- ładowarkę 
FORTHSCHMIDT talerzówkę V 
(szer. 3.60) i dmuchawę do zboża. 
602 267 382; 606 261 850

• Zboże, gryka, łubin sprzedam. 
502 853 573

• Sprzedam zboże, jęczmień i gry-
kę. 531 741 232

• Sprzedam siano w kostkach 
722 122 679

• Sprzedam prosięta. 513 941 882

• Sprzedam prosiaki. 668 434 849

USłUGI

• AGENCJA REKLAMOWA VIZART - 
reklamy, banery, tablice, wydruki 
wielkoform., reklama na pojaz-
dach - odzieży, PIECZĄTKI, wizy-
tówki, plakaty, ulotki, inne. No-
wogard, ul. 700 lecia 15 (nad skle-
pem zielarskim). Tel. 605 522 340.

• kompleksowe remonty miesz-
kań, montaż i naprawa pieców 
CO. 72 48 14 797

• Czyszczenie uszu za pomocą 
świecowania Nowogard, ul. Zielo-
na 3. 91 39 20 714

• Dywanopranie, 604 373 143.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 604 
373 143.

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

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

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

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

• Cyklinowanie. 692 478 465

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

• aWarIe. Naprawy pieców Va-
iliant, tanie części. 691 686 772

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

• Montaż ogrodzeń betonowych, 
farmerskich i innych; 695 085 470; 
91 39 72 575

• Transport- przeprowadzki. Szyb-
ko i tanio. 696 138 406

• usługi elektryczne CO, dachy, ta-
nio szybko solidnie. Do 30% ta-
niej. Tel 506 323 560

• Usługi tokarskie. Sąpolnica 22. 
693 613 396 
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

kierownika apteki 
w Nowogardzie 

pilnie zatrudnię
tel. 783 744 001

OGłO SZe NIa DrOB Ne INFOrmaTOr lOkalNy - NOWOGarD
In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38

  - 91 392 17 39

Telefony alarmowe 

Policja  - 997, 112 

tel. miejski   - 91 57 92 311 

Straż Pożarna   - 998

Pogotowie Ratunkowe   - 999 

Pogotowie Gazowe   - 992

Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74

Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  

 - 91 392 08 79

 - 994

Dyżur nocny
Przychodnia Przyszpitalna Samodzielnego Publiczne-
go Szpitala Rejonowego w Nowogardzie
Ul. Wojska Polskiego 7, 72-200 Nowogard
 (wejście od strony Policji)

913921800

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala   - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.   - 91 392 69 99
Medyk   - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

 - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz Pogotowie Stomatolo-
giczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos 
 - 91 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  
 - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzie ci, 
Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności 
Gospodarczej  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
  - 91 392 54 64

Wydział ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej

kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

- 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 26 249

Parafie rzymskokatolickie
Parafia pw.  WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   

- 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57
apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM   - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39

PCk  - 91 392 17 01

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Zawodo-
we - CE Zdroje ul.  Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.   - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium  
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych    - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   

- 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 
kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 
Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 
Taksówki   - 91 392 02 60
Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

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

DZIENNIK
NOWOGARDZKI

Ukazuje się we wtorki i piątki 
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SPrZeDam 
mIeSZkaNIe 
w Nowogardzie

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

Tel. 603 55 55 32

• Remonty mieszkań, łazienek. 
600 121 043

• Przewozy przeprowadzki Nowo-
gard i okolice. 784 499 535

• Usługi ogólnobudowlane, regip-
sy, szpachlowanie, malowanie, 
panele. 789 146 025

• Usługi ogólnobudowlane. 
510 335 162

• AGENCJA REKLAMWA VIZART - 
oprawianie prac - w 2 minuty., 
bindowanie, wydruki A3-A4 ko-
lor, ksero A3-A4 - kolor, lamino-
wanie A3-A4. Tylko u nas najwięk-
szy wybór okładek. Nowogard, ul. 
700 lecia 15 (nad sklepem zielar-
skim). Tel. 605 522 340.

• Korepetycje  j. niemiecki, przygo-
towanie do matury. 607 617 844

• Dachy remonty mieszkań. 
794 115 153

• Język niemiecki, kursy, korepe-
tycje, kurs standardowy 15 zł 
za 60 min, www.niemieckino-
wogard.pl; tel. 607 545 991

• Remont na każdą kieszeń 609 
715 839

• Remont? wykończenia wnętrz? 
My wiemy jak! Kompleksowo! 
zadzwoń! REMOVER. 501 714 275 
24h/dobę!

• Wykonam prace budowlane, 
glazura, podłogi, malowanie 
oraz budowa domu na korzyst-
nych warunkach inwestora. 
662 678 895

• Malowanie obrazów Bożena Ku-
biak, do obejrzenia w Cafe Piwni-
ca. 91 39 26 124

• Stylizacja paznokci, żel, żel hy-
brydowy (nowość) cena 35 zł. 
503 083 440

• Tipsy żelowe za 40 zł. 665 209 476

• DUr - DaCH pokrycia i remonty 
dachów. 691 621 141

• Dachy. 785 562 104

• DUR-BUD- usługi ogólnobudow-
lane. 723 295 632

• Domowe torty na zamówienie. 
513 719 102

• Izolacje balkonów, tarasów, 
wykończenia, remonty łazie-
nek tel. 607 347 421

• Usługi transportowe i budow-
lane, przeprowadzki, 1 zł/
km (krajowe i zagraniczne). 
785 931 513; 91 39 11 153

• angielski. korepetycje. 
697 583 403

• Remonty i wykończenia. 
601 567 369

• REMONTY, MONTAŻE, STOLARKA. 
781 016 125

• Malowanie, szpachlowanie (klin-
kier). 726 184 901

• Usługi ogólnobudowlane elek-
tryczne. 516 033 882

• meble kuchenne na wymiar, 
szafy, garderoby, zabudo-
wy wnęk. meble nietypowe. 
697 786 967

• Transport BUS-maX. 
604 963 120

• Usługi remontowo-budowlane. 
784 053 493

• Przepisywanie prac (magister-
skich, licencjackich, innyvh), do-
kumentów, CV, listów motyw. in-
nych. Wydruki, Ksero, także kolor. 
Szybko i Solidnie. Studio Reklamy 
Vizart. Nowogard, ul. 700 lecia 15 
(nad sklepem zielarskim). tel 605 
522 340.

• Glazura, terakota, remonty. Fa-
chowo i solidnie. 607 647 515

• Dachy, podbitki, docieplenia, 
669 320 592

• Balony okolicznościowe na hel. 
różne rodzaje. 600 807 338

• Nowy darmowy serwis WWW.
goleniow.nieruchomosci.pl

• Usługi remontowo-budowlane. 
783753 618

• Usługi informatyczne napra-
wa komputerów, instalacja 
oprogramowania, odzyskiwa-
nie danych, dojazd do klienta. 
508 245 385

• TWOJa kSIĘGarNIa INTerNe-
TOWa WWW.kSIeGarNIaCy-
melIa.OSDW.Pl

PraCa

• Zwrot podatku z pracy, rodzin-
ne, urlopowe- Niemcy, Holan-
dia, Anglia, Irlandia, Dania, Bel-
gia, Austria, Włochy, Norwegia. 
713 852 018; 601 759 797

• Podejmę pracę w charakterze 
sprzedawcy, długoletnie do-
świadczenie, obsługa LOTTO. Tel 
660 392 851

• Studio Reklamy Vizart w Nowo-
gardzie przyjmie 1 os. Na prakty-
ki, tel. 605 522 340

• Szukam pracy jako operator 
sztaplarki i magazynier- po-
mocnik. 796 101 301

• Zatrudnię w sklepie spożywczym 
rencistkę lub emerytkę. Praca 
dwuzmianowa. 602 474 266

• Zatrudnię konsultantów Orifla-
me, bezpłatne wpisowe, prezenty 
na 500 zł, 604189118

• Podejmę pracę jako Stróż nocny 
lub dozorca. 721 922 930

• Kierowca kategorii B i C poszuku-
je pracy. 788 193 777

• Zatrudnię stolarza lub pomocni-
ka. 603 366 286

• Podejmę pracę w charakterze 
stróża (dozorcy) nocnego. 91 39 
18 621

• Podejmę się prac wykończenio-
wych. 511 565 738

• Zatrudnię do elewacji i cieśla-
rza - zbrojarza. 725 431 252

• Sprzedawca lat 20 z doświad-
czeniem prawo jazdy kat. B 
uprawnienia wózki widłowe. 

Poszukuję jakiejkolwiek pra-
cy lub stażu. 726 190 681

• Nawiążemy współpracę z sa-
modzielną ekipą montażową 
okien i drzwi. tel 91 39 27 022

• Zatrudnimy z orzeczeniem o 
niepełnosprawności. 91 39 25 
275

• Ferma Norek w Maszkowie 
zatrudni osoby do prac sezo-
nowych. Możliwość stałego 
zatrudnienia. Telefon kontakto-
wy:  691 186 559;  601 520 540.

• Zatrudnię wykwalifikowaną 
osobę do pracy w księgo-
wości wraz z prowadzeniem 
kadr. Telefon kontaktowy:  
601 520 540.

INNe

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

• Sprzedam nowy tel. komór-
kowy Sony Erocson ELM, cena 
270 zł, tel. 605 522 340

• Drewno opałowe tanio sprze-
dam. 660 135 921

• Sprzedam wózek do drewna z 
HDSem. 723 885 515

• Sprzedam szczenięta razy wy-
żeł. 91 39 26 478; 500 667 196

• Sprzedam przyczepę D47 wy-
wrotkę sadzarkę do ziemnia-
ków, kombajn do zbioru ziem-
niaków oraz silnik do łodzi. Tel. 
692 421 192.

• Śliczne szczenięta po bardzo 
sympatycznej suni do pilno-
wania obejścia oddam dobrym 
ludziom. 91 39 79 313 

• Drzewo opałowe, kominkowe. 
506 284 017

• Sprzedam atlas do ćwiczeń. 
791 180 655

• Sprzedam drewno opałowe i 
kominkowe, pocięte w klocki z 
dowozem . 663 349 053

• Sprzedam Keyboard. 
602 524 313

• Sprzedam okna drewniane 
demontażu różne rozmia-
ry, dobrze zakonserwowane. 
602 474 266

• Sprzedam rusztowanie 140 
m2 kompletne, cena 5500. Tel. 
691 707 209

• Sprzedam drewno opałowe i 
kominkowe. 667 788 820

• Przyjmę zbędną siatkę leśną z 
palami lub bez pali (może być 
po rozbiórce, stan obojętny), 
cel ogrodzenie budowy domu. 
Tel. 605 522 340.

• Oflisy tartaczne na opał 
sprzedam w całości lub pocię-
te w klocki, tel. 514 740 538
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Olimpia Nowogard – Znicz Wysoka kamieńska

Skutecznie w ataku,  
uważnie w obronie

W niedziele na boisku w Goleniowie, Olimpia podejmowała drużynę B-klasy,  Znicz Wysoka Kamieńska. 
Mecz zakończył się pewnym zwycięstwem Nowogardzkiego zespołu.

Budowlane Centrum Handlowe

DOMEBARTEK -
Twój Partner Budowlany

Oferuje w cenach promocyjnych:

ul. Boh. Warszawy 71 www.bartekdomet.pl• tel. 91 579 02 62 •

- tynki i farby BOLIX

- najnowsze kolekcje płytek ceramicznych: polskie i hiszpańskie

- największy wybór paneli podłogowych w Nowogardzie - 24 kolekcje

- materiały ścienne POROTON, YTONG, SUPOREKS, SILKA

- wyprzedaż drzwi

Super cena na OKNA DACHOWE VELUX i OKPOL

OC, AC, NNW, ASSISTANCE

DOMY, DOMY W BUDOWIE

LOKALE, OC ZAWODÓW

UBEZPIECZENIA
KOMUNIKACYJNE:

MIESZKANIOWE:

FIRMY:

TURYSTYCZNE,
SPORTOWE, ROLNE

NOWA AGENCJA

UBEZPIECZENIOWA

ul. 700-LECIA 20D,

72-200 NOWOGARD

TEL. 91 3922175,

24H: 604 195 581
(obok LUKS VIDEO

i AWANGARDA)

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) – 5,05%

20.000 – 206,00
40.000 – 412,00

100.000 – 613,33

ul. armii krajowej 46
NOWOGarD

pon.-pt 9:00 - 17:00,  sob. 10:14:00

Kancelaria  
PraWna

nawet trudne sprawy

601 949 077

Całość zostanie przekazana na zakup sprzętu do Samodzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego w Nowogardzie

To kolejne zwycięstwo Olim-
pii, po pokonaniu OKS Gole-
niów 4:2, tak jak tamten sparing, 
ten również był rozgrywany na 
dystansie 90 minut, podzielo-
nych na 3 tercję. Nie tylko tercję 
były małym zapożyczeniem z ho-
keja na lodzie, a również sposób 
przeprowadzania zmian. Trener 
Gracjan Golema mógł zatem, 
sprawdzić niemal każdy wariant 
taktyczny, jak i przydatność dla 
drużyny wszystkich swoich pił-
karzy. Wynik otworzył Damian 
Kościuk, który na co dzień gra 
w juniorach Olimpii. Kościuk 
otrzymał dokładne prostopadłe 
podanie ze środka boiska, dzię-
ki czemu pokonanie bramka-
rza Znicza nie było zbyt trudne. 
Młody gracz Olimpii ma chyba 
duży apetyt na grę w pierwszej 
drużynie, ponieważ to już jego 
drugie trafienie dla tego zespo-
łu, w okresie przygotowawczym. 

Kolejne dwie bramki to zasługa 
dwóch graczy nowogardzkiego 
klubu, Krzysztof Kieruzel prze-
wracał się… Natomiast Dariusz 
Stachowiak strzelał. Kieruzel był 
nie do upilnowania dla defen-
sywy znicza, na wskutek czego 
dwukrotnie został nie przepiso-
wo powstrzymywany w polu kar-
nym, dając Stachowiakowi oka-
zję wpisania się na listę strzelców. 
Czwartą bramkę zdobył Woj-
ciech Witoń, który tak jak Ko-
ściuk otrzymał idealne prostopa-
dłe podanie. W sytuacji sam na 
sam, zdołał jeszcze minąć bram-
karza Znicza, Piotra Pozieraka i 
dopełnił formalności. Honoro-
we trafienie Znicz zdołał uzyskać 
w ostatnich minutach meczu, po 
dośrodkowaniu z rzutu rożnego. 
Sylwester Podbiegło musiał wyj-
mować piłkę z siatki, po precy-
zyjnym strzale głową.

KR

Olimpia Nowogard – Znicz 
Wysoka Kamieńska 4:1 
(1:0) (3:0)       

(Bramki dla Olimpii: D. Ko-
ściuk, D Stachowiak x2(oby-
dwie po rzucie karnym), W. 
Witoń)

Skład Olimpii Nowogard: 
Mateusz Gralak, Dariusz Sta-
chowiak, Jacek Szewc, Marcin 
Zmudziński, Adrian Woźniak, 

Patryk Wyrzykowski, Rafał 
Żuk, Krzysztof Kieruzel, Ad-
rian Płuciennik, Damian Ko-
ściuk, Wojciech Witoń

Na zmianę wchodzili: Syl-
wester Podbiegło, Jarosław 
Garbat, Mariusz Stachowiak, 
Damian Adameczek, Wojciech 
Rogin, Adrian Kowalczyk, 
Krzysztof Zawierucha

Przerwa po pierwszej tercji i instrukcje trenera Gracjana Golemy, na zdj. 
Marcin Zmudziński (na pierwszym planie) od lewej: Dariusz Stachowiak, 
Wojciech Witoń, Patryk Wyrzykowski
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 Cena 1,80 zł

GAZETA LOKALNA  NOWOGARD • OSINA

APTEKA 
MAJOWA 
ul. 3 MAJA 47

TEL. 91 307  07 08

OTWARTE
Poniedziałek - Piątek  8-19  

Sobota  8-15

Sprawdź naszą ofertę:
• Kredyt gotówkowy
• Kredyt konsolidacyjny
• Kredyt samochodowy
• Kredyt hipoteczny
• Spłata rat LUKAS Banku za 0 zł
• Dogodne warunki 
  dla emerytrów i rencistów

Nowogard, ul. 700 Lecia 21
tel. 91 39 22 172

czynne: pon-pt 9.00-17.00

CENTRUM KREDYTOWE

Prywatny Gabinet 
Stomatologiczny

Oferuje kompleksowe
lecznie stomatologiczne

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

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

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

Zapraszamy!

N
O

W
Y

• Przejazdy zagraniczne
• Linie autobusowe i busy
• Bilety lotnicze i promowe
• Berlin, lotniska

EVATRANS
Agencja

Kraje Nadbałtyckie z Helsinkami

i Sankt Petersburgiem 2.06 - 11.06.2012

T R A V E L
Agencja Turystyki i Podróży

PRZEJAZDY zagraniczne

NOWOGARD • ul. Boh. Warszawy 78a/2
Tel. 91 392 17 39 • kom. 605 856 556

WYCIECZKI - WCZASY

Turcja, Tunezja, Egipt, Chorwacja

www.travel-nowogard.pl

EGIPT - JORDANIA - IZRAEL

FATIMA
GRECJA, CHORWACJA

25.04 - 9.05.2012
28.04 - 14.05.2012

od 28.04 do września

Czytaj s. 4

Czytaj s. 2

Bezpłatne Liceum
Ogólnokształcące dla Dorosłych

ogłasza nabór
Informacje i zapisy

ul. Zielona 11, tel. 91 392 66 91

PRY
WA

TN
EP

UB
LIC

ZN
E LIC

EUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA
DOROSŁYCH

Rozpoczęcie roku szkolnego w sobotę 11 lutego godz. 8.00

Zapewniamy BEZPŁATNĄ NAUKĘ przez cały okres kształcenia

www.zielona.mojaszkola.net

W NOWOGARDZ IE

O P T Y K

BADANIE OSTROŚCI 
WZROKU

(bezpłatne przy zakupie okularów)

REALIZACJA 
RECEPT NFZ

ATRAKCYJNE 
RABATY

Nowogard
ul. Kościuszki 1

tel. 91 392 18 11

Czytaj s. 10

HALINA GALUS
HELENA WNUK

Usługi księgowo 
-podatkowe

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

Nowogard, ul. 3 Maja 14 
(budynek BS,  I piętro)

R E K L A M A
e-mail: reklama@domjudy.pl

TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07

Całość zostanie przekazana na zakup sprzętu do Samodzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego w Nowogardzie

Radca prawny
- windykacja należności
- prawo lokalowe
- sprawy majątkowe

tel. kom. 602 303 633

Budynek RCP
ul. Wojska Polskiego 3

Nowogard  (wejście od ul. Wyszyńskiego)

W każdy czwartek
od godz. 11.00

Radca prawny

Przyjmę gruz 

607 585 561; 
91 39 25 275  
(od pn-pt 9.00-15.00)

Nowogardzcy taksówkarze o sobie 

Mówią na nich „złotówy”
Obecnie w Nowogar-
dzie jest ich czterna-
stu. Kierowcy Taxi, po-
tocznie zwani  taksów-
karzami, bądź taryfia-
rzami,  aby wykonywać 
ten zawód muszą po-
siadać specjalną licen-
cję. W  Nowogardzie  
niezmiennie od wielu 
lat na ul. Rzeszowskie-
go  jest postój taxi.  Na 
postoju, o zaletach i wa-
dach tego zawodu roz-
mawiam z kierowcami, 
którzy świadczą tego 
typu usługi na naszym 
terenie. Czytaj s. 3

To było  
ciężkie  
więzienie…

Drożej  
za wodę
Legenda rocka  
w Nowogardzie

Pomnik Wyklętych w Bostonie
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REKLAMA

EntEr  II 
laptop

 sErwIs - komIs
naprawiamy, 
sprzedajemy,

kupujemy laptopy
na ul. Wyszyńskiego 7/3

budynek Straży Pożarnej

tEl. 795 648 748

Foto tydzień

W kościele pw. WNMP w Nowogardzie zamontowano moni-
toring. Kamery mają uchronić Świątynię przed kradzieżami, któ-
rych ostatnio kilka odnotowano. Zniknęła także kartka informu-
jąca o konieczności zamykania świątyni w czasie pomiędzy na-
bożeństwami. Teraz wszystko wróciło do normy – kościół jest 
otwarty przez cały dzień. 

Wczoraj, przy banku PKO BP na  Placu Wolności kładziono 
światłowód do Oddziału Agencji Urzędu Celnego. Prace prowa-
dziła firmy ”ATEM” w Szczecinie. Roboty miały  się zakończyć 
tego samego dnia. 

Kierowcy i mieszkańcy bloków mieszkalnych przy ul. Racibora 
pytają, kiedy będzie wybudowany parking samochodowy. Jego 
stan jest tak fatalny, że ludzie i  samochody grzęzną w błocie. 

 Ulica Żeromskiego po tegorocznej zimie niestety jest tak po-
dziurawiona, jak  „szwajcarski ser” - alarmują kierowcy i apelu-
ją więc za pośrednictwem DN do odpowiednich służb, by te jak 
najprędzej „załatały” dziury. 

Były członek „Guns and Roses”  
zagra w Nowogardzie 

Legenda rocka w Harlemie
Już w najbliższą sobotę tj.(03.03) w klubie muzycznym Harlem Nowogard (przy 
ul. Sądowej 1)  zagra legenda amerykańskiego rocka L.A.Guns - zespół, którego 
lider (Tracii Guns’a) był członkiem i jednym z założycieli  słynnej grupy „Guns 
and Roses”. 

L.A. Guns (na foto) – amery-
kański zespół hardrockowy za-
łożony w 1983 roku przez Tracii 
Guns’a w Los Angeles. W 1985 
roku w wyniku jego połącze-
nia z Hollywood Rose powstał 
Guns N’ Roses, by na krótko 
zawiesić działalność. W roku 
1988, po kłótni w zespole  Guns 
N’ Roses, L.A. Guns wznawia 
swoją działalność, wydając pły-
tę pod nazwą zespołu. Do dziś 
grupa wydała kilkanaście krąż-
ków, w tym kilka koncertowych. 

Zanim na scenie pojawi się 
L.A. Guns wystąpi kilka ze-
społów rockowych m.in. ze 
Stanów Zjednoczonych, Nor-
wegii i Szwecji. Cały kon-
cert potrwa w sumie kilka go-
dzin. Drzwi Harlemu zostaną 
otwarte o godz. 18.00. Począ-
tek koncertu planowany jest 
na godz. 18.30. 

Ilość miejsc jest ograniczo-
na. Bilety w przedsprzedaży 
25 PLN.  W dniu koncertu 35 
PLN.

W imieniu organizatorów 
zapraszamy fanów rockowych 
brzmień na sobotni koncert. 

MS

Program Koncertu
18.30 -19.00 Barbarian Twins
19.15. -19.45 Crusher
20.00-20.30 Dead Remains 
20.45 – 21.15 Perverse 
21.30 – 22.00 Death Bed Confession 
22.15 – 22.45 Hollywood Dirtbags
23.00 – 24.00 L.A. Guns 

Drastycznie spada ilość firm działających na terenie miasta i gminy Nowogard. 
Z danych UM Nowogard wynika, że tylko w przeciągu ostatniego roku z samo-
zatrudnienia zrezygnowało przeszło 520 osób fizycznych, prowadzących dzia-
łalność gospodarczą.  

Coraz mniej firm
Na koniec 2010 roku na li-

ście  centralnej ewidencji dzia-
łalności gospodarczej widniało 
przeszło 2190 firm zarejestro-
wanych przez  osoby fizyczne.  
Na koniec roku 2011 ich licz-
ba wynosiła zaledwie 1671. To 
oznacza, że przeszło pół tysią-
ca ludzi zrezygnowało z pro-
wadzenia własnych biznesów. 

Początek roku nie przyniósł 
poprawy sytuacji.  Z najnow-
szych informacji wynika, że 
od stycznia do końca lutego br. 
pojawiło się 33 nowych przed-
siębiorców, ale aż 24 wykre-
śliło swoją działalności, a 32 
ją zawiesiło. Zaledwie 7 osób 
wznowiło prowadzenie firmy. 
Na dzień dzisiejszy w central-

nej ewidencji jest 1685 wpisów 
przedsiębiorców. 

Największy udział w zatrud-
nieniu mają usługi i przemysł  
– 37%, handel – 31% oraz 
transport i łączność -17%. Po-
zostałe branże stanowią 15%. 

MS
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OPAŁ
węgiel, koks, miał, 

drewno – kominkowe,
 podpałka, brykiet – węglowy, 

torfowy, drzewny
(towar luzem i workowany)

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

sprzedaż ratalna

PPUH „EDBA” 
Nowogard • ul. Nadtorowa 12

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

FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

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

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

602 450 881

Kancelaria  
Prawna

nawet trudne sprawy

601 949 077

Umożliwiamy uzyskanie CERTYFIKATU MIĘDZYNARODOWEGO

CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO „PROFESJA”
W NOWOGARDZIE

OGŁASZA NABÓR NA KURS

OPERATOR WÓZKÓW WIDŁOWYCH

Informacji udziela i prowadzi zapisy  sekretariat Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Nawogardzie, ul. Ks. J. Poniatowskiego 21
w godzinach: od 8.00 do 15.00, tel. 91 392 11 62

Dorota Denis 
mgr psychologii 

i pedagogiki terapeuta 
rodzinny 

(duże doświadczenie i szeroki zakres) 

Tel. 697 998 885

Punkt 
nadawania 
przesyłek
kurierskich

ul. Wyszyńskiego 7/3
budynek Straży Pożarnej

tEl. 795 648 748

Nowogardzcy taksówkarze o sobie 

Mówią na nich „złotówy”
Wykonywanie  zawodu tak-

sówkarza regulują odpowiednie 
lokalne przepisy, otóż kandydat 
musi zdać egzamin przed spe-
cjalną komisją ze znajomości te-
renu, na którym będzie wykony-
wał tą działalność, oraz wykazać 
się znajomością przepisów doty-
czących przewozu osób. Samo-
chód, którym będzie przewoził 
klientów musi spełniać określo-
ne wymagania techniczne oraz 
musi posiadać taksometr, który 
służy  do naliczania należności 
za przejazd. Zawód ten nie na-
leży do zawodów bezpiecznych, 
obarczony jest wysokim ryzy-
kiem ze względu na zagrożenia 
np. napadem. Wielu taksów-
karzy szczególnie w większych 
miastach należy do korporacji 
taksówkarskich, inaczej bywa 
w mniejszych miejscowościach. 
Czekanie na klienta na postoju, 
to stały składnik charakteryzu-
jący pracę taksówkarzy. Jest wte-
dy sporo czasu, aby obserwować 
i rozmawiać . Taksówkarze,  to z 
reguły ludzie rozmowni, chętnie 
nawiązujący dialog i odpowiada-
jący  na zadawane im  pytania.  

Dziennik Nowogardzki: Jakie 
wymogi stawiane są przed oso-
bami, które chcą zostać taksów-
karzami, gdzie można nabyć 
uprawnienia taksówkarza. Od 
ilu lat istnieje w Nowogardzie 
postój taksówek? 

Czesław Piotrowski najstar-
szy stażem kierowca taxi  wraz 
z kolegami: Podstawowymi wy-
mogami, jakie muszą być speł-
nione, to wiek- 21 lat, ponad-
to kandydat nie może być kara-
ny. Uprawnienia wraz z kursem 
w naszym regionie nabywa  się 
w dwóch miastach tj.: Szczecinie 
i Stargardzie Szczecińskim. Kurs  

trwa około 2 tygodni i kończy się 
egzaminem przed komisją. Nie 
musimy specjalnie  dodawać, że 
kierowcy muszą być zdrowi, po-
siadać dobrą orientację w mieście 
i regionie, w końcu pozytywnie 
zaliczyć psychotesty.  Co do po-
stoju w Nowogardzie, to prawdo-
podobnie funkcjonuje on od 1950 
roku, ale nie jestem tego pewny w 
100 %. Ja sam jeżdżę taksówką od 

11.02 1971 roku, więc  jest to już 
41 lat. 

Czy trzeba posiadać jakieś 
specjalne  predyspozycje do 
tego zawodu i czy każdy kie-
rowca może go wykonywać? 

Ten zawód może w zasadzie 
wykonywać każdy kierowca, któ-
ry potrafi dobrze jeździć samo-
chodem, mieć oczywiście prawo 
jazdy i koncesję, którą uzysku-
je się na kursie. Koncesja upraw-
nia do wykonywania tego zawo-
du, ale w zależności od wyboru 
zainteresowanego kierowcy, po-
zwolenie może trwać od 5 do 30 
lat,  wybór należy więc do kierow-
cy, na ile lat chce mieć ważne  po-
zwolenie. 

 Ile jest obecnie taksówek za-
rejestrowanych w naszym mie-
ście i czy ludzie często korzysta-
ją z tego typu usługi? 

Muszę przyznać, że obecnie w 
Nowogardzie na postoju jest tyl-
ko14 samochodów, ale pamiętam 
te stare dobre czasy, kiedy stało 
na postoju około 55 samochodów. 
Jednak czasy się zmieniły i moż-
liwości podróżowania również, są 

w tej chwili busy, autobusy i oczy-
wiście pociągi. Ponadto, ludzie 
w większości mają własne samo-
chody którymi przemieszczają 
się sami. Należy też powiedzieć 
o mniejszej zamożności klien-
tów oraz o tym, że ludzie czasami 
wolą się przejść, niż jechać „tak-
sówką”. Cóż takie przyszły czasy. 

Mówi się o taksówkarzach, że 
są ‘‘złotówami ‘‘. Czy według pa-
nów  jest to słuszne stwierdze-
nie? 

Nie musimy tego się wstydzić, 
że zarabiamy jeżdżąc. Każdy chce 
zarabiać pieniążki  i godnie żyć 
w tych trudnych czasach. A po-
jęcie” złotówa”, to tylko pojęcie, 
które wymyślili ludzie. Doskonale 

pan wie, że są też określenia, któ-
re występują w innych zawodach, 
jak chociażby  w służbach mun-
durowych. Zawód taksówkarza 
jest paradoksalnie ciężkim zawo-
dem, bo zarobek musi wystarczyć 
na utrzymanie rodziny, jak rów-
nież samochodu. Wiadomo, ben-
zyna jest coraz droższa, a i róż-
nego rodzaju oleje, przeglądy też 
kosztują. Do tego dochodzi  jesz-
cze nasze bezpieczeństwo, które 
bardzo często może  być zagrożo-
ne, bo nie wiadomo, kto zasiada 
na tylną  kanapę. 

Gdzie najczęściej pasażerowie 
zamawiają kursy? 

Muszę powiedzieć, że najczę-
ściej jeździmy na terenie miasta 
np. na ulicę Bema lub w naszym 
żargonie „wkoło komina” czyli 
miasta. Gdzie indziej nie pozwa-
lają nam na to przepisy. Wyja-
śniając to prościej,  chcę powie-
dzieć, że zamawiany kurs może 
się odbyć  z pasażerem np. do 
Szczecina czy innego jeszcze  mia-
sta, ale już  tam w „obcym” mie-
ście nie możemy świadczyć usłu-
gi, musimy  wrócić do Nowogar-
du, gdyż na terenie obcego po-
wiatu czy gminy nie wolno nam 
świadczyć naszych usług dla tam-
tejszej ludności.

 A najdłuższy kurs, gdzie się 
odbył? 

Każdy z nas jeździ indywidu-
alnie, a kursy naprawdę zdarzają 
się do wielu miast w Polsce i na-
wet zagranicę tj.: Szczecin, Kar-
pacz, Kraków, Polanica, Warsza-
wa, czy nawet Berlin, ale takie 
kursy to rzadkość. Raczej koncen-
trujemy się na naszym mieście i 
gminie.   

Czy uważacie panowie, że za-
instalowanie terminali kart ban-
komatowych, czy kredytowych 
jest słusznym rozwiązaniem w 
samochodach?  

Wydaje nam się, że jest to po-
mysł bardzo absurdalny i tu w 
Nowogardzie raczej się nigdy nie 
przyjmie, gdyż jest to małe mia-

sto. W naszych samochodach 
jest naprawdę niewiele miejsca z 
przodu, a właściwe przy kokpi-
cie. Mamy i tak już zamontowane 
różnego rodzaju dodatkowe urzą-
dzenia, takie jak: taksometr, radio 
CB czy zwykłe radio. Więc proszę 
zobaczyć, jak wiele jest tych urzą-
dzeń, które do najmniejszych nie 
należą. A są konieczne.

Więc chyba taksówkarze są 
trochę tradycjonalistami i chcą 
mieć gotówkę do ręki?

To prawda. Wolimy, jak pa-
sażer płaci gotówką, gdyż jest to 
pewny pieniądz. Co do płatności 
to generalnie  klienci płacą i nie 
można powiedzieć o nich nic złe-
go, ale są  również i  tacy, którzy 
czasami mają z tym problem li-
cząc na to, że im się uda. 

A jaka jest obecna stawka 
kursu za 1 km w Nowogardzie? 

Obecna stawka to 2 złote za 
1km.  Podwyżki nie było w tej 
branży już od wielu lat. 

Na koniec, czego życzy się 
taksówkarzom?

Przede wszystkim powrotów 
z kursu na postój i do rodzinne-
go  domu. Jak również lepszych 
i mniej podziurawionych dróg 
na terenie miasta, gminy i oko-
lic w które jeździmy. I oczywiście 
większej ilości klientów, których 
na pewno zawsze dowieziemy do 
miejsca zamówionego kursu, bez-
piecznie i na czas. 

rozmawiał: Jarek Bzowy 

Czesław Piotrowski 
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Jestem Bruno, jestem 
ze schroniska. Mam 5 mie-
sięcy, do tej pory mieszka-
łem na zimnym betonie. 
Czy znajdzie się ktoś kto 
mnie pokocha i zapewni 
mi mój własny kąt i pełną 
miskę? Na pewno się od-
wdzięczę i pokocham ca-
łym moim malutkim ser-
duszkiem.  

Czekam na telefony pod nr 668 602 602 

Mimo tego, że podczas środowej sesji radni w większości wstrzymali się od głosu w sprawie podwyżek cen za wodę i ścieki, nowe taryfy 
wejdą w życie  9 kwietnia. Takie są bowiem przepisy krajowe. 

Od kwietnia zapłacimy więcej za wodę i ścieki 

Rada się wstrzymała, ale  podwyżki i tak będą 
5 głosów przeciw i 10 wstrzy-

mujących się – taki był wynik 
głosowania nad uchwałą w 
sprawie nowych taryf za zbio-
rowe zaopatrzenie w wodę i 
zbiorowe odprowadzenie ście-
ków, które było jednym z naj-
ważniejszych punktów w po-
rządku obrad sesji Rady Miej-
skiej, która odbyła się w minio-
ną środę. Mimo tego, że rada 
nie przyjęła projektu uchwały, 
nowe taryfy i tak wejdą w ży-
cie. 

Zgodnie z przepisami prawa 
są trzy możliwości głosowania 
nad taką uchwałą – mówi Ry-
szard Sobieralski, prezes spół-
ki PUWiS w Nowogardzie. 
Pierwsza, to przyjęcie większo-
ścią głosów na tak, druga od-
rzucenie uchwały na nie. Skoro 
uchwała nie została przegłoso-
wana, to jej nie ma, a skoro jej 
nie ma,  to zgodnie z  przepisa-
mi ustawy o zbiorowym zaopa-
trzeniu w wodę, ceny te wcho-
dzą z mocy tej ustawy jako zwe-
ryfikowane przez burmistrza. 

I tak według nowej tabeli ta-
ryf zaproponowanej przez PU-
WiS i zweryfikowanych zgod-
nie z przepisami przez burmi-
strza Nowogardu, 1 m3 wody 
będzie kosztował teraz 2,92 zł 
(czyli o 11 groszy więcej, niż do 
tej pory) w przypadku odbior-
ców indywidualnych, przemy-
słowych i usługowych rozlicza-
nych na podstawie wskazania 
wodomierza. Dla tej grupy od-
biorców wzrośnie także staw-
ka opłaty abonamentowej, któ-
ra będzie teraz wynosić 8,48 zł, 
a nie jak było dotychczas 8,16 
zł. Równocześnie z podwyżka-
mi cen za wodę, wzrosną także 
wysokości opłat za odprowa-
dzanie ścieków. I tak, odbior-
cy rozliczani za ilość odprowa-
dzanych ścieków ustaloną na 

podstawie wskazań urządze-
nia pomiarowego lub zużycia 
wody określonego zgodnie ze 
wskazaniami wodomierza, za-
płacą 3,45 zł/m3 ścieków, a nie 
jak do tej pory 3,32 zł. Nato-
miast nowa stawka opłaty abo-
namentowej z tego tytułu wy-
nosić będzie 5,69 zł/odbiorcę/
na miesiąc (o 13 groszy wię-
cej). Wzrosną także stawki 
opłat za przyłączanie do urzą-
dzeń wodno-kanalizacyjnych z 
291,60 do 307,80 zł. 

PUWiS tłumaczy podwyż-
ki wzrostem cen kosztów jakie 
spółka ponosi w związku z do-
starczaniem wody do naszych 
domów. 

Bardzo chętnie dalibyśmy od-
począć mieszkańcom od pod-
wyżek, tylko bilans musi wyjść 
na zero.  To nie jest tak, że my 
pobierając wodę z ziemi za nią 
nie płacimy. Płacimy za każdy 
m3 wody, który później musi 
uzdatnić, przetworzyć, wpuścić 

do sieci i dostarczyć ludziom do 
kranu, a mało tego, utrzymać 
gotowość techniczną, która wy-
nosi 24 godziny na dobę – nie-
zależnie od tego, czy wodę w 
nocy odkręci 5 czy 17 tys. osób 
naraz. Nie wspomnę już o tym, 
że my również ponosimy rosną-
ce z roku na rok koszty wynika-
jące z zakupu paliw, czy ener-
gii elektrycznej– tłumaczył ko-
nieczność wprowadzenia ko-
lejnych podwyżek prezes PU-
WiS. 

Nowe taryfy cen i stawek za 
wodę i ścieki, a także pozosta-
łych opłat, wejdą w życie do-
kładnie 9 kwietnia, w Ponie-
działek Wielkanocy, zwany la-
nym poniedziałkiem.

Warto przypomnieć, że 
ostatnie podwyżki cen za wodę 
i ścieki miały miejsce niespeł-
na rok temu. Wówczas ceny 
wzrosły średnio o ponad 3%. 

Marcin Simiński

Rada nie przegłosowała, ale prezes nie ma powodów do smutku – podwyżki i tak będą

Nasz komentarz
To po co ten cyrk z głosowaniem Rady - takie stwierdzenie 

nasuwa się po analizie wyjaśnienia prezesa PUWiS. Jak się oka-
zuje, niezależnie od tego co Rada by uchwaliła, stawki zapro-
ponowane przez spółkę i tak zostałyby ostatecznie wprowadzo-
ne w życie, albo w taki sposób jak się to wczoraj stało na se-
sji Rady, albo w drodze uchylenia uchwały Rady przez organ 
nadzoru, czyli Wojewodę. Z tą drugą możliwością mieliśmy do 
czynienia w Nowogardzie dwa lata temu. Wojewoda  uchyla 
bowiem uchwałę Rady odrzucającą podwyżki,  gdy nowe tary-
fy są uzasadnione  sytuacją rynkową i stopień ich wzrostu jest 
potwierdzony przez firmę audytorską. Oczywiście, takie po-
twierdzenia były dołączone również do tegorocznego projektu 
podwyżek.   Mając świadomość takiego stanu prawnego Rady 
wielu gmin w kraju nie poddają w ogóle pod głosowanie no-
wych taryfikatorów.  

Redakcja

Poprawią oznakowanie 
w Wojcieszynie? 

Komisariat Policji w Nowogardzie zgodnie z obietnicą, wy-
stosował wniosek do Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad Od-
dział w Szczecinie Rejon  Nowogard, o zmianę organizacji ruchu 
na skrzyżowaniu stanowiącym wjazd na obwodnicę na drodze 
nr 6 w kierunku miejscowości Wojcieszyn. O nieprzemyślanych 
rozwiązaniach na tym odcinku drogi pisaliśmy wielokrotnie. 

Poniżej publikujemy treść pisma, którego autorem jest pod-
insp. Mariusz Nowak, zastępca Komendanta Policji w Nowogar-
dzie. Miejmy nadzieję, że odpowiednie służby szybko zareagu-
ją na wniosek policji, co niewątpliwie przyczyni się do poprawy 
stanu bezpieczeństwa na tym fragmencie drogi. 

UWAGA 
WĘDKARZE!

Zarząd Koła M-G 
PZW Nowogard prosi 

wędkarzy, którzy 
wybudowali pomosty na 
Jeziorze Kościuszki bez 

zezwolenia, 
o aktualizację zgodnie

 z przepisami. Wiadomość 
sklep „Wędkarz”  do dnia 

15.03.2012 r. 
Zarząd
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Księdzu Dziekanowi 

Kazimierzowi 
Łukjaniukowi   

W Dniu Imienin
Błogosławieństwa Bożego i wiele zdrowia 

w ciężkiej duszpasterskiej pracy     
składają Parafianie 

Kazimierzowi Ziembie 
z okazji imienin 

najlepsze życzenia wszelkiej pomyślności zdrowia 
i „kaziukowych” radości

składa 
Zarząd Miejsko –Gminny PSL w Nowogardzie 

i Radni PSL w gminie Nowogard 

Z okazji święta Patrona 
św. Kazimierza 
i Dnia Imienin
Ks. Dziekanowi 

Kazimierzowi 
Łukjaniukowi

najlepsze życzenia 
wielu łask Bożych 

składa 
Civitas Christiana 

Nowogard

Najserdeczniejsze 
życzenia 

imieninowe 

Kazimierzowi 
Lembasowi 

składają 
sąsiedzi z ulicy 

Pocztowej

W minioną środę na ulicach Szczecina odbyła się manifestacja rolników wobec polityki rządu i wprowadzonych ostatnio przepisów do-
tyczących tej branży. Według różnych szacunków w proteście uczestniczyło od 1500 do nawet 2 tys. producentów rolnych. Wśród nich 
była także kilkudziesięcioosobowa grupa rolników z gminy Nowogard. 

Rolnicy wyszli na ulicę Szczecina 

Nasi też protestowali 
Jednym z nich był Zbigniew 

Luter, rolnik z Glicka oraz 
przewodniczący powiatowych 
struktur Izb Rolniczych, któ-
ry wyjaśnił w rozmowie z DN 
dlaczego rolnicy zdecydowali 
się wyjść z transparentami na 
ulicę stolicy województwa. 

Dopłaty, które otrzymujemy 
są niezrównane z tymi, które 
otrzymują rolnicy z tzw. krajów 
starej UE  Zamiast tego z góry 
narzuca nam się zróżnicowa-
nie dopłat. W tym roku i w na-
stępnym nasze dopłaty miałyby 
być obniżone o 10%.  Kolejnym 
tematem jest wprowadzenie 
zmian w ustawie o ubezpiecze-
niu rolników, które przeprowa-
dzono bez konsultacji z rolnika-
mi – wymienia Z. Luter. 

Zgodnie z ustawą, rolnicy 
prowadzący gospodarstwa rol-

ne od 6 ha, będą sami opła-
cać składkę na ubezpieczenie 
zdrowotne w wysokości 1 zł od 
osoby za każdy ha przelicze-
niowy. W przypadku gospo-
darstw o niższej powierzchni 
składkę będzie nadal opłacała 
Kasa Rolniczego Ubezpiecze-
nia Społecznego. Dla przykła-

du przy 300 ha w gospodar-
stwie – czyli gospodarstwie ro-
dzinnym, gdzie np. prowadzą 
to rodzice z dwoma dorosły-
mi synami, składka zdrowot-
na wyniesie 1200 zł/miesięcz-
nie. Krajowa Rada Izb Rolni-
czych  wystąpiła już do Try-
bunału Konstytucyjnego o 
uznanie nowej ustawy za nie-
zgodną z Konstytucją. W oce-
nie KRIR ustalenie wysokości 
składki zdrowotnej w oparciu 
o powierzchnię gospodarstwa 
rolnego nie jest wykładnikiem 
ekonomicznym. 

„Sam fakt posiadania zie-
mi nie daje, zdaniem samorzą-
du rolniczego, podstaw do na-
kładania obowiązku opłacania 
składek zdrowotnych. Wielkość 
gospodarstwa wyrażona w hek-
tarach przeliczeniowych nie jest 

bowiem wskaźnikiem osiąga-
nych przez to gospodarstwo do-
chodów.

Wątpliwości samorządu rol-
niczego budzi też fakt, że przy-
jęto jednolitą stawkę składki na 
ubezpieczenia zdrowotne wy-
noszącą 1 zł/ha. Jednak rolnicy 
nieposiadający gospodarstwa 

do 6 hektarów zostali zwolnie-
ni z obowiązku jej płacenia. 
Nie ma również żadnego uza-
sadnienia prawnego, dlaczego 
akurat 6 ha jest wyznacznikiem 
obowiązku płacenia składek” - 
czytamy w oficjalnym komu-
nikacie jaki KRIR opublikował 
w tej sprawie. 

To nie jedyne powody, dla 
którego rolnicy zdecydowali 
się na protest.  Producenci są 
oburzeni tym, w jaki sposób 
Agencja Nieruchomości Rol-
nych pozbywa się państwo-
wej ziemi. Zdaniem rolników, 
grunty sprzedawane są bez ich 
wiedzy i w dużej części trafia-
ją w ręce obcokrajowców. Poza 
tym ANR nie jest zaintereso-
wana dzierżawą gruntów, a na 
ich zakup rolników nie stać. 

Ziemia jest droga i trafia 
głównie do obcokrajowców i ob-
szarników. Sprzedawana jest na 
ogół w drodze „czarnej emisji”, 
czyli bez wiedzy rolników. Nie 
jesteśmy dopuszczani do prze-
targów, a ziemię sprzedaje się 
bez żadnej konsultacji z nami. 
Poza tym, należy natychmiast 
przerwać sprzedaż ziemi i ogło-
sić dzierżawy, które do dzisiaj 
są praktykowane na Zachodzie 
Europy. Lekceważone są także 
prawa pierwokupu, co powodu-
je, że ziemia jest sprzedawana 
razem z rolnikiem – mówi Z. 
Luter. 

Niepokój rolników wzbu-
dziły także nowe przepisy do-
tyczące Obszarów Szczegól-
nie Narażonych (ONS). Cho-
dzi o pola, która są uprawiane 
w sąsiedztwie rzek i jezior. W 
naszym województwie są to z 
reguły najlepsze ziemie m.in. 
w okolicach Pyrzyc, a także 
Stargardu Szczecińskiego.  Za-

Roman Wierzbicki z Żabowa 

ostrzenie zasad dotyczących 
nawożenia tych gruntów, do-
prowadzi w opinii rolników do 
zaniechania produkcji na tych 
obszarach, a co za tym idzie, 
zaprzestania realizacji progra-
mów rolno środowiskowych i 

ONW i wypłacania z tego ty-
tułu dopłat – co może pogrą-
żyć finansowo setki rolników 
w regionie. 

Marcin Simiński 
foto: dzięki uprzejmości Z. Luter

ŻYCZENIA

ŻYCZENIA

Zbigniew Luter z Glicka podczas manifestacji w Szczecinie
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Słowo Boże na Niedzielę:

PARAFIA Pw. wNIEBOwZIęCIA NMP: Msza św. w niedzielę: Nowogard: 7:00, 9:30, 11:00, 12:30, 18:00 (w lipcu 
i sierpniu o 19:00) Karsk: 9:00; Olchowo: 11:00; Wojcieszyn: 12:00; Dąbrowa: 10:00.  Msza św. w tygodniu (od pn 
do pt): 7:00, 18:00 (w lipcu i sierpniu o 19:00)    Msza św. w sobotę: 9:00, 18:00 (w lipcu i sierpniu o 19:00).    www.
wnmp.info
PARAFIA Pw. Św. RAFAłA KALINOwSKIEGO: Msza św. w niedziele: . 7.30 , 9.00; 11.00, 12.30 i 18.00 (w lipcu 
i sierpniu o 19:00) Kulice: 9:00; Jarchlino: 10:00; Sąpolnica: 10:00.   Msza św. w tygodniu: 7:00, 18:00 (w lipcu i 
sierpniu o 19:00).   www.rafalkalinowski.republika.pl
PARAFIA Pw. MB FATIMSKIEj: Msze św. w niedzielę: 9.00 i 12.00. Lestkowo: 10.30; Miętno: 13.00.  Msza św. w 
tygodniu z wyjątkiem poniedziałku:17.00, w sobotę o godzinie 12.00.    www.mbf-now.firmeo.biz 

Informacje Parafialne
   Vox    Ecclesiae...

Z Ewangelii wg św. Marka (Mk 9,2-10):

Po sześciu dniach Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i za-
prowadził ich samych osobno na górę wysoką. Tam przemienił 

się wobec nich. Jego odzienie stało się lśniąco białe tak, jak żaden folusznik na 
ziemi wybielić nie zdoła. I ukazał się im Eliasz z Mojżeszem, którzy rozmawiali z 
Jezusem. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: Rabbi, dobrze, że tu jesteśmy; postawimy 
trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Nie wie-
dział bowiem, co należy mówić, tak byli przestraszeni. I zjawił się obłok, osła-
niający ich, a z obłoku odezwał się głos: To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchaj-
cie. I zaraz potem, gdy się rozejrzeli, nikogo już nie widzieli przy sobie, tylko sa-
mego Jezusa. A gdy schodzili z góry, przykazał im, aby nikomu nie rozpowiadali 
o tym, co widzieli, zanim Syn Człowieczy nie powstanie z martwych. Zachowali 
to polecenie, rozprawiając tylko między sobą, co znaczy powstać z martwych.

Scenę z dzisiejszej Ewangelii nazywamy przemienieniem na górze Tabor. Jest 
to jedyny moment, kiedy Jezus za ziemskiego życia ukazał się w postaci Bożej. 
Tylko trzej wybrani przez Jezusa Apostołowie zobaczyli tę niezwykłą scenę. Dla 
wszystkich ludzi, także dla uczniów, Jezus był zawsze człowiekiem. Niezwykłym 
co prawda, bo czynił cuda, przemawiał z mocą i był dobry dla wszystkich, ale 
i przed Jezusem byli tacy, którzy dokonywali cudów mocą Bożą. Ten jeden raz 
Piotr, Jakub i Jan mieli okazję zobaczyć na własne oczy Bóstwo Jezusa.

Ostatnio przeczytałem historię opowiedzianą przez Ks. Edwarda Stańka, która 
ten fragment Ewangelii doskonale przenosi na realia codziennego życia, choć wy-
daje się ona wzniosła i górnolotna.

„Katecheta długo się mozolił, by wytłumaczyć młodzieży wielkość powołania 
chrześcijanina, który ma mieć udział w bóstwie Chrystusa. Uczestnicy katechezy 
słuchali z uwagą, ale nie akceptowali tego, co słyszeli. Kiedy zostali dopuszczeni 
do głosu, w stronę zaskoczonego katechety ruszyła lawina zarzutów i ostrej kryty-
ki. Po co nam ksiądz mówi takie wielkie słowa. To nie ma nic wspólnego z życiem. 
Co nas obchodzi jakieś „przebóstwienie”, skoro nas nie stać nawet na to, by jeden 
dzień od rana do wieczora być dobrym człowiekiem. Takie wzniosłe ideały to nie dla 
nas i nie zamierzamy tego więcej słuchać.

Katecheta w pierwszym odruchu samoobrony gotów był zarzucić swoim słu-
chaczom ateizm. Skoro nie chcą słuchać o tym, co piękne i Boże, a wielkie ideały 
odstawiają do kąta, co wspólnego mają jeszcze z chrześcijaństwem? Rozstali się 
w atmosferze pełnej napięcia. Katecheta wracał do domu z poczuciem poniesio-
nej klęski.

Na plebani zrelacjonował całe wydarzenie. Mądry proboszcz słuchał uważnie 
i z uśmiechem podsumował: Popełnił ksiądz błąd, chcąc wyprowadzić na Tabor 
wszystkich uczestników katechezy, podczas gdy sam Chrystus z dwunastu wybrał je-
dynie trzech. Tabor jest dla wybranych. Cieszę się, że młodzi parafianie mówią jasno 
to, co myślą. Oni są blisko Ewangelii. Musicie się dogadać.

Tydzień trwało zmaganie katechety. Wreszcie zrozumiał, że to, czego pragną ka-
techizowani, jest właśnie dokładnie tym samym, co on chciał im ukazać, a niepo-
rozumienie polegało na braku uzgodnienia punktu wyjścia. Młodzi ludzie byli go-
towi podjąć rozmowę na temat ratowania siebie w świecie rozpadu wielkich war-
tości. Interesowała ich odpowiedź na pytanie: co robić, aby być lepszym. Ksiądz 
mówił o ideale tak wzniosłym, że w ich oczach stawał się on nierealny. Co tu mó-
wić o możliwościach przebóstwienia, skoro na co dzień sto razy łatwiej spotkać 
człowieka upodlonego przez alkohol, narkotyki, seks, chciwość, brutalność, niż 
promieniującego wiarą, modlitwą, miłością. Poprzeczka została ustawiona zbyt 
wysoko”.

Historia ta pokazuje, że ksiądz faktycznie zapomniał o tym, że Apostołowie na 
Taborze wcale nie zostali przemienieni. Jedynie Chrystus na krótką chwilę obja-
wił blask swego bóstwa. Przemawiający tam Ojciec Niebieski również nie wzywał 
Apostołów do przemienienia, tylko do posłuszeństwa swemu Synowi. My święci 
nie jesteśmy, ale Bóg jest. I to jest najważniejsze. Mamy słuchać Tego, który jest 
doskonały i do doskonałości chce nas doprowadzić. Jesteśmy mocni wtedy, gdy 
Boga mamy w sobie, a nie wtedy, gdy udajemy doskonałych twardzieli równych 
Bogu!

Bractwo Małych Stópek
W marcu przypada Dzień Świętości Życia, który dla wszystkich obrońców 

życia ludzkiego jest bardzo ważnym dniem. Z tej okazji nowogardzka grupa 
obrońców życia ludzkiego Donum Vitae (o której więcej informacji dowiecie 
się w następny piątek) przygotowała dla Was, Drodzy Czytelnicy, cykl artyku-
łów w tematyce pro-life. Będą się ukazywały w każdy piątek miesiąca marca. 
Zapraszamy do lektury!

Pewnie wielu z Was zastanawiało się nad skrótem, który od ponad roku prze-
wija się między różnymi akcjami pro-life w naszym mieście. BMS to Bractwo 
Małych Stópek, hasło zaczerpnięte ze średniowiecznego bractwa rycerskiego, 
charakteryzujące się siłą wspólnoty, odwagą, współodpowiedzialnością. Dziś 
świat niebywale szybko mknie do przodu, pozostawiając w tyle wiele wartości 
ważnych dla człowieka pod względem moralnym i etycznym. To zatracenie po-
woduje odejście od właściwego postrzegania pojęć dotyczących wartości życia 
ludzkiego i godności jego przekazywania. Jako członkowie Bractwa czujemy się 
zobowiązani do obrony powyższych idei. Nikt z Nas nie może pozostawać obo-
jętny wobec kwestii szeroko pojętej obrony życia ludzkiego, w związku z czym 
postanowiliśmy rozpocząć cykl artykułów, ukazujący sposoby reprezentowania 
postawy pro-life w najbliższym otoczeniu. 

,,Bractwo Małych Stópek” ma być wspólnotą, która łączy tych, którzy nie tylko 
uważają się za obrońców życia ludzkiego i uznają jego niepodważalną wartość 
od poczęcia do naturalnej śmierci, ale także podejmują  rzeczywiste  działania w 
tym kierunku, by w przestrzeni internetowej przeciwstawić się cywilizacji śmier-
ci. Dlaczego akurat małych stópek? Otóż „wizytówką” wszystkich obrońców ży-
cia jest 9 milimetrowy znaczek przedstawiający stópki 10-11  tygodniowego nie-
narodzonego dziecka. Ten mały srebrny znaczek na klapie marynarki, wpięty do 
kurtki czy bluzy staje się coraz bardziej popularny również w Nowogardzie. Mają 
one w sobie dużą moc oddziaływania, ocaliły już niejedno ludzkie życie. Są one 
naszą bronią, tak samo jak miłość, prawda, modlitwa i wiedza. Jeśli nie posia-
dasz jeszcze stópek, zapraszamy Cię na Mszę świętą z Życiem bez prądu do naj-
starszego kościoła w Nowogardzie, każdego 25 dnia miesiąca o godzinie 20:00!

Każdy człowiek powinien mieć świadomość tego, że życie to wielki dar, który 
zawsze powinien być szanowany i doceniany. Współczesne czasy uniemożliwia-
ją nam zatrzymanie się i zastanowienie nad tym, czy potrafimy docenić piękno, 
którym zostaliśmy obdarzeni. Coraz częściej uprzedmiotowiamy życie, mówi-
my: „chcę mieć dziecko” albo „zróbmy sobie dziecko” zapominając, że to nie my 
dajemy życie. W ciągłym biegu gubimy podstawowe wartości, tracimy wszelką 
empatię i czułość, których nowo poczęte dzieci potrzebują. Bractwo Małych Stó-
pek pragnie przekazywać ludziom szlachetną ideę obrony ludzkiego życia od sa-
mego poczęcia do naturalnej śmierci, przez co angażuje się w różne akcje, już nie 
tylko internetowe...

Można powiedzieć, że archidiecezja Szczecińsko-Kamieńska jest prekursorem 
w skali polskiego ruchu pro-life. Wiele akcji znanych już na arenie międzynaro-
dowej zostało zapoczątkowanych właśnie w Szczecinie! Jak przy każdym przed-
sięwzięciu tego typu za jego powodzeniem musi stać bardzo charyzmatyczna po-
stać. W Szczecinie, gdzie nad przebiegiem wielkiej misji głoszenia prawdy czuwa 
ks. Tomasz Kancelarczyk struktura Bractwa Małych Stópek bierze swój pierwo-
wzór. Początkowo były to pojedyncze osoby zrzeszone wspólnym celem, tj. obro-
ną życia ludzkiego, które przychodziły do siedziby Katolickiego Stowarzyszenia 
Civitas Chrystiana by wspólnie się modlić i pracować. Dziś, kiedy to organiza-
cyjnie potrzeba o wiele większego zaplecza, wszelkie działania zostały podzielo-
ne na dwie różne płaszczyzny: internetową, która dba o to, by życie ludzkie nie 
było „opluwane” oraz tę odpowiedzialną za techniczne przygotowanie do naj-
większego w Polsce Marszu dla Życia, o którym napiszemy osobny artykuł! Naj-
aktywniejsze z osób często biorą również udział w wyjazdach z orędziem obrony 
życia ludzkiego do różnych części kraju, a także świata, by i tam głosić prawdę! 
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Kazimierz Kluba, lat: 64, zmarł: 26.02.2012, pogrzeb: 
29.02.2012, pogrzeb odbył się na cmentarzu w Nowogardzie

Zofia Mizgiert,  lat: 99, zmarła 01.03.2012, pogrzeb 03.03.2012, 
pogrzeb odbędzie się na cmentarzu w Nowogardzie 

Informacje przekazał zarządca cmentarza S. Furmańczyk

 w tych dniach odeszli do wieczności 

Przygotowania do Marszu 
dla Życia trwają cały rok, pod-
czas spotkań w trzeci piątek 
miesiąca wykonuje się różań-
ce na rękę, odświeża banery, 
przepisuje encyklikę czy przy-
gotowuje hasła. Każdy może 
znaleźć tam coś dla siebie. Je-
śli nie odnajduje się w pracy fi-
zycznej ma jeszcze do wyboru 
duchową formę samorealiza-
cji w obronie życia ludzkiego, 
czyli modlitwę jaką jest Du-
chowa Adopcja Dziecka Po-
czętego Zagrożonego Zagła-
dą czy uczestnictwo w Mszy 
Obrońców Życia „z Życiem 
bez prądu”. 

Te same zadania czy cechy 
posiada również Nowogardz-
ki BMS, o którym napiszemy 
już za tydzień. Do dołączenia 
do Bractwa wymagany jest In-
ternet, ponieważ informacje 
o ewentualnych spotkaniach 
organizacyjnych w związku z 
Marszem, czy różnego typu 
wyjazdami są rozpowszech-
niane poprzez drogę mailową. 
Na miarę własnych możliwości 
możemy wspomagać dwie for-
my działań lub ograniczyć się 

jedynie do tych w sferze wir-
tualnej. Artykuły różnej maści 
pojawiają się z dnia na dzień, 
więc pracy jest naprawdę dużo. 
Nie istotne jest dla Nas to, czy 
poruszasz się na wózku inwa-
lidzkim (są takie osoby w śród 
nas), czy jesteś zawodowym 
biegaczem - zależy nam jedy-
nie na Twoim zaangażowaniu 
w obronę najsłabszych, tych 
którzy nie są w stanie sami sie-
bie bronić. 

Aby do Nas dołączyć należy 
wysłać pustego maila na adres: 
bmsszczecin@gmail.com, lub 
kliknąć „lubię to” na naszej Fa-
ceBook’owej stronie (w wyszu-
kiwarkę należy wpisać „Brac-
two Małych Stópek” jeśli jesteś 
zainteresowany popieraniem 
inicjatyw pro-life i blokowa-
niem inicjatyw aborcyjnych). 
Więcej informacji o nas, a tak-
że wiele przydatnych rzeczy do 
obrony życia ludzkiego znaj-
dziesz także na stronie inter-
netowej: www.dlazycia.info. 
Nie bądź bierny i przyłącz się 
do wielkiego ruchu obrońców 
życia ludzkiego, do Bractwa 
Małych Stópek! Uczestnikom uroczystości Pogrzebowych 

śp. Jacka Słomskiego
Licznie towarzyszącym w ostatniej drodze Zmarłego

za modlitw i wsparcie
Ks. Proboszczowi  Ireneuszowi Kamionce 

Za sprawowanie Najświętszej Ofiary 
i przewodniczenie modlitwie w Jego intencji 

Firmie Sebastiana Furmańczyka 
za godną oprawę  pochówku bliskiej nam osoby 

Serdeczne podziękowania 
składa żona z synami i najbliższą rodziną

Kolejne spotkanie dla seniorów w Bibliotece 

Rozmawiali  
o pielęgnowaniu urody 
Niecodzienne spotkanie dla aktywnych seniorów odbyło się 28 lutego w Biblio-
tece Publicznej w Nowogardzie. Sala Biblioteki zamieniła się w mały, ale bardzo 
licznie wypełniony gabinet kosmetyczny. 

Pani Izabela Sankowska – 
kosmetyczka, na mini wykład 
o pielęgnowaniu urody przy-
niosła spory kuferek akceso-
riów i kosmetyków, które wy-
korzystała na wszystkich chęt-
nych Paniach. Był peeling dło-
ni, regulacja brwi, henna i cała 
masa porad jak dbać o stopy, 

dłonie i skórę. Jako że na temat 
urody, kosmetyków i makijażu 
kobiety mogą rozmawiać go-
dzinami, tak było i tym razem. 
Pani Iza udzielała porad, wy-
mieniano się doświadczenia-
mi, przeglądano książki z wy-
stawki przygotowanej specjal-
nie na tę okazję. Warto nad-

mienić, że w tym bardzo cie-
kawym spotkaniu brali udział 
również Panowie. Za dwa ty-
godnie kolejne spotkanie. Tym 
razem na temat dużo poważ-
niejszy – jak rozliczyć się z 
Urzędem Skarbowym i wypeł-
nić PIT.

Inf. wł.,  opr. Red. 

Pomóżmy sobie
Przyjmę  tapczan wypoczynkowy tel. kontaktowy 726 515-149 
Oddam  łóżko jednoosobowe  bez materaca informacja pod nr  tel. 9139 22-165 
Przyjmę dywan lub wykładzinę o wymiarach 4 na 7 m   nr kontaktowy. tel.913922-165 
Oddam drukarkę HP bez tuszu. jest do odbioru  redakcji DN 
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R E K L A M A
e-mail: reklama@domjudy.pl

TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07

Cena zawiera: 2 gorace posiłki, zimne przekąski, napoje
Rezerwację można dokonać telefonicznie do dnia 6 marca  

tel. 721 296 834 lub 91 39 22 225

Restauracja”Kamena” 
zaprasza

8 marca 
na Dzień Kobiet

przy muzyce disco
wstęp 50 zł / osobę

 Nauka Jazdy Fedeńczak 
zaprasza na kursy kat. "B"

Biuro czynne w godzinach od 11.00-17.00
Przyjdź i sprawdź warunki kursów!

- Promocje
- Dogodny system ratalny spłat
- Atrakcyjne ceny dojazdów na jazdy praktyczne w Szczecinie
- Możliwość odbycia kursu praktycznego w Szczecinie
- Doświadczeni instruktorzy
- Nowoczesna, dobrze wyposażona sala wykładowa
- Auta do nauki jazdy tylko na benzynę

Zapraszamy!!! Zaufaj doświadczeniu!
Otwarcie kursu kat. B  -  5.03.2012

Leczy duszę i ciało
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SALON GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

VELES
- glazura
- terakota
- panele
- drzwi
- parapety
- ceramika łazienkowa
- wanny, kabiny
- meble łazienkowe
- armatura

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto)

SZAFy GARDEROBy 
ZABUDOWy WNęK
MEBLE NA WyMIAR

tel. 501 923 309
790 268 865

Do wynajęcia 
lokale: 21 i 39 m2

ul. Warszawska 6
tel. 664 772 520

Zatrudnimy  
z orzeczeniem 

o niepełnosprawności 

91 39 25 275

Lokal 
do wynajęcia 

63,5 m2 
ul. Warszawska 6. 

Telefon 664 772 520

Dzieci „papieskie”  
dla dzieci z Gryfic
W miniony wtorek w Szkole Podstawowej nr 4, odbyło się podsumowanie X 
Kiermaszu Świątecznego.

Nowogardzka SP 4, im Jana 
Pawła II od dziesięciu lat w 
okresie Świąt Bożego Narodze-
nia prowadzi akcję charytatyw-
ną. Najpierw uczniowie przygo-
towują ozdoby świąteczne, póź-
niej zostają one wystawione na 
sprzedaż podczas uroczystego 
kiermaszu. Podczas zeszłorocz-
nego kiermaszu zebrano 1780 zł 
i 38 groszy. 

Uroczyste zakończenie akcji 
odbyło się w zeszły poniedzia-
łek. Dzieci z SP 4 wraz z orga-

nizatorami, przekazali zebrane 
fundusze podopiecznym Domu 
Dziecka w Gryficach. Uroczy-
stości towarzyszyły liczne wystę-
py dzieci z nowogardzkiej szko-
ły. Tradycyjną podsumowania 
jest także coroczny występ dzie-
ci z oddziału „0”, przygotowywa-
ny przez panią Ewę Sawicką. Nie 
zabrakło również osobistych po-
dziękowań od dzieci gryfickiego 
Domu Dziecka, oraz jego dyrek-
torki Aldony Byczkiewicz.

Pomysłodawczynią akcji jest 

nauczycielka SP 4 Renata Lisow-
ska. Niemniejszy wkład w co-
rocznym kontynuowaniu dzieła 
mają pedagodzy: Inga Płosaj-Ju-
rek i Helena Zagórska.   

Organizatorzy za włączenie 
się w przedsięwzięcie i pomoc 
serdecznie dziękują: ks. Ka-
zimierzowi Łukjaniukowi, ks. 
Grzegorzowi Legutko, ks. Ire-
neuszowi Kamionce, radnemu 
Markowi Krzywani, Mirosławo-
wi Berezowskiemu, Państwu Li-
dii i Janowi Szocik, Nadleśnic-

twu Nowogard, Leszkowi Ce-
dro, Mariannie Malinowskiej, 
Waldemarowi Pędziszczak, kie-
rownictwu Piekarni Karsk oraz 
„Dziennikowi Nowogardzkie-
mu”, który od lat medialnie pa-
tronuje tej akcji.  

Organizatorzy już dziś planują 
tegoroczny kiermasz. 

marcin simiński  

Renata Lisowska podczas powitania gości. 

W pierwszym rzędzie goście honorowi - dzieci wraz z opiekunami z Domu Dziecka w Gryficach

Przekazanie zebranych podczas kiermaszu świątecznego pieniędzy gościom z Gryfic.

Wizyta dzieci z Gryfic była świętem dla całej szkoły.

Spotkania  
z piosenką w Żabowie

Stowarzyszenie „Żabowiaki” 
w ramach partnerstwa z Lo-
kalną Grupą Działania Stowa-
rzyszeniem Szanse Bezdroży 
Gmin Powiatu Goleniowskie-
go realizuje w Żabowie dzia-
łanie aktywizujące pt. Czwart-
kowe spotkania z piosenką.

Spotkania odbywają  się w 
Żabowie w  Filii  Miejskiej Bi-
blioteki Publicznej im. Stefa-
na Żeromskiego. W zajęciach 
uczestniczy 19 osób w różnym 
wieku. Instruktorem jest  pan 
Janusz Kozieł. Zaplanowanych 
jest 10 spotkań, zajęcia odby-
wają się w czwartek od godz. 
17 do 20. Ostatnie spotkanie 
odbędzie się 22 marca.

Uczestnicy poznają róż-
ne piosenki, doskonalą  swój 
głos który przy każdym spo-
tkaniu brzmi coraz lepiej. Za-
pał do śpiewu jest ogromny, a 
czas szybko płynie w miłej at-
mosferze. Na pewno wszyscy 
uczestnicy będą żałować, że 
wkrótce zakończy się realiza-
cja tego projektu.

Inicjatywa działań aktywi-
zujących podjęta przez Lokal-
ną Grupę Działania Stowarzy-
szenia  Szanse Bezdroży Gmin 
Powiatu Goleniowskiego jest 
bardzo cenna dla nas, bo dzię-
ki niej mamy okazję  miło spę-
dzić czas. Piosenki, które się 
nauczymy wykorzystamy na 
pewno przy wspólnych spo-
tkaniach. Dziękujemy 
pani kierownik biblioteki Filii 
Żabowo Dorocie Śmieciuch za 
udostępnianie miejsca i wspie-
ranie we wspólnym śpiewie . 

Działanie edukacyjne dofi-
nansowano ze środków Euro-
pejskiego Funduszu Rolnego  
na rzecz Obszarów Wiejskich 
w ramach Osi LEADER dzia-
łania 4.31 Funkcjonowanie 
lokalnej grupy działania, na-
bywanie umiejętności i akty-
wizacja objętego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2007-2013.

Zarząd Stowarzyszenia 
„Żabowiaki”
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Byli tak blisko, a nikt nie zauważył -  „Żołnierze wyklęci” z nowogardzkim ZK

To było ciężkie więzienie…
Obchodzony w tym roku po 

raz drugi Narodowy Dzień 
Pamięci Żołnierzy Wyklę-
tych, który decyzją Sejmu 
Rzeczpospolitej przypada co-
rocznie  na  1 marca, to nie tyl-
ko szczególna okazja do od-
dania czci najwierniejszym z 
wiernych synów Narodu Pol-
skiego ale i pilny  obowiązek 
przypomnienia sylwetek osób 
o wyjątkowym znaczeniu dla   
przetrwania mimo wszystko 
najgłębszych wartości – mi-
łości Ojczyzny i   odzyskania 
ostatecznie niepodległości. 
Obowiązek zaniedbany bo o 
tych bohaterach przez dzie-
siątki lat mówić nie można 
było a i dzisiaj niewielu wie 
o nich wystarczająco wie-
le. Na naszych terenach zie-
mi nowogardzkiej w okresie 
pierwszych lat po wojnie nie 
mieliśmy nawet na przybli-
żoną  skalę przykładów opo-
ru wobec sowietyzacji  typo-
wych dla ziem  staropolskich- 
centralnych i wschodnich. 
Ale historia życia kilku osób  
czynnie walczących i bronią-
cych niepodległości Ojczyzny 
posiada swoje nowogardzkie 
epizody. Stało się tak z powo-
du nowogardzkiego Zakła-
du Karnego gdzie odbywali 
oni wyroki wymierzone przez 
komunistyczne sądy za dzia-
łalność niepodległościową.  
Przypomnijmy więc w tym 
Narodowym Dniu Pamięci 
trzy wybrane sylwetki takich 
szczególnych  nowogardz-
kich  więźniów  Józka Obacza 
z Myśliborza, Rudolfa Goli-
ka działacza WiN  i Bolesła-
wa Telipa – młodocianego 
niepodległościowca z Oławy. 
Na zakończenie  zaś sylwet-
ka  osoby która co prawda nie 
siedziała za kratami naszego 
ZK,  ale dobrowolnie ukry-
wała się w leśnej kryjówce. 
Tę swoistą  celę Andrzej Kisz-
ka „Dąb” opuścił dopiero w 
1961 roku  aby zamieszkać  
niedaleko w Siennie Dolnym  
w gminie Radowo gdzie  żyje 
do dzisiaj.

Jako swoisty wstęp niech po-
służą fragmenty opracowania 
z Gazety Penitecjarnej  doty-
czącego więziennictwa powo-
jennego. Większość więźniów 
politycznych zwłaszcza z gru-
py uznanej przez komunistów 
za najbardziej niebezpiecznych 
odbywała  kary pozbawienia 

wolności  w ZK we Wronkach  
i Rawiczu:

W  latach 1945-1956 więzie-
nia we Wronkach i Rawiczu po-
siadały status Centralnego Wię-
zienia Karnego t.j. więzienia 
przeznaczonego do osadzania 
w nim więźniów karno-poli-
tycznych bez względu na wyso-
kość kary i podlegały bezpośred-
nio Departamentowi Więzien-
nictwa i Obozów Ministerstwa 
Bezpieczeństwa Publicznego w 
Warszawie i w rzeczywistości 
stanowiły kolejne ogniwo sys-
temu władzy komunistycznej, 
gdzie realizowano politykę eks-
terminacyjną wobec narodu 
polskiego, stając się miejscem 
udręczenia i kaźni, skazanych 
za działalność . Jednak choćby 
ze względu na skalę aresztowań 
i wymierzanych wyroków rów-
nież w innych  więzieniach  w 
kraju (w tym w Nowogardzie- 
przyp mój)  więziono osoby z 
powodów ich działalności nie-
podległościowej. Więźniów tych 
traktowano z wyjątkową suro-
wością  niespotykaną  choćby 
w stosunku do kryminalistów. 
Odbywali oni odtąd karę w naj-
gorszych warunkach  i byli bez-
względnie karani dyscyplinar-
nie karami poza regulamino-
wymi /żabki,, pobicia/, za błahe 
przewinienia osadzani w karce-
rach…. Pomimo tego, więźnio-
wie ci nadal pozostawali w krę-
gu zainteresowania organów 
specjalnych UB i straży wię-
ziennej a to stanowiło dodatko-
wą udrękę a dla wielu dramat. 
Na tę formę represji składały się 
dodatkowe przesłuchania, na-
kłanianie do współpracy, szan-
tażowanie i pobicia. Szczególną 
role w tych represyjnych dzia-
łaniach odgrywali więźniowie 
– konfidenci, zatrudnieni głów-
nie na stanowiskach tzw. więź-
niów funkcyjnych – wykorzy-
stanych m.in. do popełnienia 
morderstw na więźniach poli-
tycznych… 

Ciężkie warunki odbywania 
kary spowodowały wysoką za-
chorowalność wśród więźniów. 
Wśród licznych chorób domino-
wały takie jak: gruźlica, reuma-
tyzm, choroby przewodów po-
karmowych i inne. Wielu więź-
niów „nabyło” chorób psychicz-
no-nerwowych. Nabyte cho-
roby w komunistycznych wię-
zieniach u wielu spowodowa-
ły przedwczesną śmierć, innym 
„towarzyszyły” przez długie lata 

i wpłynęły ujemnie na ich stan 
zdrowia. Zgodnie z dyrektywa-
mi władz komunistycznych ci, 
którym udało się przeżyć, mie-
li stać się ludźmi drugiej kate-
gorii, powolnymi i uległymi wy-
konawcami ich poleceń. Jednak 
wbrew oczekiwaniom komuni-
stów element niepodległościo-
wy wytrzymał wszelkie szykany 
i nie stał się bezwolnym narzę-
dziem w ich rękach. 

Po zwolnieniu z więzień byli 
nadal jako wrogowie ludowej 
demokracji inwigilowani przez 
UB/SB. Utrudniano im podjęcie 
odpowiedniej pracy zawodowej, 
wzywano na przesłuchania itp.

Należy dodać także, że od 
chwili aresztowania poprzez 
trwanie śledztwa i odbywanie 
kary, władze komunistyczne re-
presjonowały rodziny więzio-
nych żołnierzy i działaczy nie-
podległościowych poprzez po-
zbawianie pracy, usuwanie z 
mieszkań, pozbawianie moż-
liwości podjęcia studiów przez 
dzieci i różne administracyjne 
szykany….

Za co skazywano  ludzi na 
taką katorgę niech pokażą losy  
naszych bohaterów , zwykłych 
na ogół młodych ludzi dla któ-
rych twierdzenie Bóg- Honor 
–Ojczyzna  zaiste nie było pu-
stym czy nawet wyśmiewanym 
frazesem.  

Józek Obacz –„ zapamiętał”  
Nowogard ołówkiem

Józef Obacz był uczniem Li-
ceum Pedagogicznego w My-
śliborzu. 

 
Józek Obacz po wyjściu z więzienia w Ja-
worznie.

Aresztowany za wyraża-
nie poglądów antykomuni-
stycznych, korespondencję w 
tej sprawie z kolegami i plany 
utworzenia organizacji anty-
komunistyczne przebywał w 
Nowogardzie od 1952 r. Tak 
opisuje losy J Obacza  w opra-
cowaniu Bestie, cz. 5 - Tadeusz 
M. Płużański:

W lutym 1951 r. do szczeciń-
skiego UB trafił donos na 16-let-
niego chłopca ucznia II klasy 
Liceum Pedagogicznego.. Za-

kapował go dyrektor szkoły Ka-
zimierz Wojciechowski, który 
- w ramach awansu - wyjechał 
następnie do Warszawy, gdzie 
został redaktorem naczelnym 
ogólnopolskiego „Przeglądu Pe-
dagogicznego”. Towarzysz Woj-
ciechowski, wychowujący pod-
opiecznych w duchu sowieckie-
go pedagoga Antona Makaren-
ki (w 1950 r. Myślibórz odwie-
dził minister oświaty Stanisław 
Skrzeszewski, żeby nagrodzić 
Wojciechowskiego za wyniki w 
„wychowaniu nowego człowie-
ka”), przekazał bezpiece dwa li-
sty Józka Obacza do starszego o 
dwa lata, 18-letniego Alka Mi-
kołajczaka (Mikołajczak uczył 
się w gimnazjum w Szczecinie, 
obaj pochodzili z miejscowości 
Ławy, powiat Myślibórz). Ube-
cy ustalili, że chłopcy chcieli 
założyć nielegalną organizację 
pod nazwą Związek Młodych 
Patriotów. Dowodem miała być 
nie tylko korespondencja, ale 
również to, że spotykali się pod-
czas szkolnych wakacji. Mimo, 
iż uczniowie rzeczywiście kon-
spirowali (m.in. drukowa-
li „wrogie” ulotki; szefem gru-
py był Mikołajczak), ubole nic 
więcej na nich nie mieli, dlate-
go po zatrzymaniu i wstępnym 
przesłuchaniu puścili ich wolno. 
„Namawiali” jednak kolegów, 
aby donosili na siebie. To tylko 
zachęciło młodych antykomu-
nistów do rozwinięcia podziem-
nej działalności.

 
Pierwszy dzień po aresztowaniu. Samot-
ny młody więzień w celi. Autoportret J. 
Obacza.

Józek Obacz został areszto-
wany nad ranem 31 sierpnia 
1952 r., ostatniego dnia wa-
kacji, kiedy był u swoich stry-
jów w Ławach. Wcześniej był 
przez dłuższy czas obserwo-
wany. Komendant MO w My-
śliborzu Kapciński donosił np., 
że chłopak wychowuje się w 
złym środowisku. Stryjostwo 
to ludzie „przychylnie usto-
sunkowani do kleru, udziela-
ją się aktywnie jako działa-
cze klerykalni, często przeby-
wa u nich ksiądz z Myśliborza”. 
Tego samego dnia tajniacy za-

trzymali kolegów Józka, w tym 
Alka Mikołajczaka, a także na-
uczycieli, którzy mieli współ-
pracować ze Związkiem Mło-
dych Patriotów. 

21 listopada 1952 r., po trwa-
jącym prawie dwa miesiące 
procesie, Wojskowy Sąd Rejo-
nowy w Szczecinie pod prze-
wodnictwem Tadeusza Niziel-
skiego skazał: Jana Matijuka na 
sześć lat więzienia, Józefa Oba-
cza na pięć i pół roku i Józefa 
Golińskiego na trzy lata (inży-
nier Goliński, jedyny „dorosły” 
z tej sprawy, wpajał młodzieży 
patriotyczne zasady). Najwyż-
szy wyrok - siedmiu lat więzie-
nia - dostał Alojzy Mikołajczak.

 
Więźniowie na spacerniaku w Nowogar-
dzie. Rys. J. Obacz.

Przez więzienia w Nowogar-
dzie i Sosnowcu trafił do „wię-
zienia reedukacyjnego” w Ja-
worznie, w którym polscy sta-
linowcy starali się realizować w 
praktyce zasady  Makarenki. Tu 
„ludowa” władza przetrzymy-
wała po wojnie wielu młodocia-
nych więźniów politycznych. Tu 
Józek spotkał kolegów z Liceum 
Pedagogicznego w Myśliborzu.

Po uwolnieniu w styczniu 
1955 r. nie mógł znaleźć pracy, 
był inwigilowany. Po roku po-
wołano do wojska, do korpu-
su górniczego. W kopalni „Słu-
piec” pod Nową Rudą maszyna 
wyrwała mu lewą rękę z bar-
kiem.  Nie załamał się. Odkrył 
w sobie talent malarski. Jest 
znakomitym akwarelistą (inte-
resuje go głównie architektura) 
i rysownikiem. 

9 grudnia 1991 r. Sąd Woje-
wódzki w Szczecinie uznał, że 
„analiza uzasadnienia orzecze-
nia, połączona z treścią mate-
riału dowodowego, zgroma-
dzonego w aktach sprawy, po-
zwala na stwierdzenie, że uzna-
na za przestępczą działalność 
Józefa Obacza była wymierzo-
na nie tylko w ustrój politycz-
ny i społeczny ówczesnego 
państwa, ale również działal-
nością na rzecz niepodległego 
bytu Państwa Polskiego, któ-
rego ówczesny ustrój był wy-
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nikiem zależności od Związku 
Radzieckiego”. No cóz komen-
tować ?

Golik Rudolf- z Przemyśla 
przez Wronki   do Nowogar-
du.

Golik Rudolf [1904-1972], 
żołnierz ZWZ/AK, działacz 
WiN, ps. „Zagłoba”, „Zych” 

Ur. 11 VIII 1904 w Pilcho-
wie pow. Tarnobrzeg w rodzi-
nie chłopskiej, syn Walente-
go i Marii z d. Sarna. Ukoń-
czył szkołę powszechna oraz 
wyuczył się zawodu ślusarza. 
Służbę wojskową odbył w WP 
w latach 1925-1926. Przed 
wojną pracował jako ślusarz. 
Podczas okupacji niemiec-
kiej był żołnierzem ZWZ/AK 
i pełnił funkcję rusznikarza i 
magazyniera broni. Po woj-
nie mieszkał w Charzewicach. 
Od VIII 1945 czynny w kon-
spiracji niepodległościowej 
DSZ. Zwerbowany do działal-
ności konspiracyjnej w WiN 
przez K. Moskala – kierowni-
ka Rady WiN Nisko. Początko-
wo był łącznikiem, potem zaj-
mował się kolportażem prasy 
podziemnej na terenie Rady 
WiN Nisko. Zatrzymany przez 
funkc. UB 12 II 1948 w Cha-
rzewicach i uwięziony. Po-
stanowienie o zastosowaniu 
wobec niego tymczasowego 
aresztowania wydała z datą 17 
II 1948 Wojskowa Prokuratura 
Rejonowa w Rzeszowie. Prze-
szedł ciężkie śledztwo. Wyro-
kiem WSR Rzeszów z dnia 28 
VI 1948, sygn. akt Sr. 454/48 
został skazany na karę 15 lat 
więzienia oraz kary dodatko-
we. Na podstawie amnestii 
karę złagodzono do lat 10. Po 
procesie więziony w ZK Prze-
myśl, skąd go przewieziono do 
Centralnego Więzienia Karne-
go we Wronkach i tu osadzono 
25 V 1949. Początek wykona-
nia kary 12 II 1948, upływ kary 
12 II 1958. W dniu 05 XII 1953 
wywieziony z CWK Wronki 
do ZK Nowogard. Po wyjściu 
z więzienia mieszkał w Cha-
rzewicach. pow. Tarnobrzeg. 
Zmarł 5 VI 1972.

Bolesław Telip – Z Jednost-
ki Sokołów  do jednostki kar-
nej w Nowogardzie

Bolesław Telip urodził się w 
1933 roku w Załuczu na Kre-
sach Wschodnich. Jego ojciec 
był tam dostawcą wędlin na 
dwór rodziny Jaruzelskich  
(tak tak tej  generała W. Jaru-
zelskiego).   Zmarł na tyfus w 
1945, podczas ucieczki przed 
bandami UPA.

W 1946 roku Bolesław Telip 
zamieszkał w Laskowicach. Był 

jednym z założycieli podziem-
nej organizacji harcerskiej pod 
nazwą „Jednostka Sokołów”, 
która działała w powiecie oław-
skim w latach 1950 - 1952. Po-
wstała jako wyraz oporu prze-
ciwko ogarniającej kraj komu-
nistycznej ideologii. Prowadzi-
ła szeroką działalność infor-
macyjną i samokształceniową, 
kolportując podziemną prasę, 
ulotki, bądź też upowszechnia-
jąc emigracyjną literaturę.

Od lewej: Tadeusz jawny, Adam Hre-
chorowski, Bolesław Telip, władysław 
Poźniak, Edward Rzepski – z oławskiej 
Jednostki Sokołów 

 Oto jak historię o B Telipie 
opowiada w swoim artyku-
le Malwina Gadawa- Gazeta 
Oławska

W 1952 roku wszyscy człon-
kowie organizacji w tym B. Te-
lip zostali aresztowani i poddani 
śledztwu w stylu typowym dla 
ówczesnych ubowców:  Przesłu-
chania odbywały się zawsze w 
nocy. Z zastosowaniem metod 
opracowanych przez NKWD. 
Śledczy zadawał ciągle te same 
pytania. Kazał więźniowi w 
kółko powtarzać życiorys. Drę-
czył. Szantażował. Czasem za-
sypiał za stołem, by za chwilę 
na ofiarę posypały się nowe wy-
zwiska, pogróżki i ciosy 

– Na dzień dobry uderzenie 
i pchnięcie. Uderzyłem o kalo-
ryfer – wspomina Telip – Mam 
jeszcze bliznę na głowie – koń-
czy. Potem już nie bili. Potem 
było już tylko najgorsze: znęca-
nie się psychiczne. Ubecy szcze-
gólnie dbali, by więźniowie nie 
mieli kontaktu z rodzinami. Na 
skutek niepokoju o syna, wo-
bec braku wieści matka Telipa 
załamała się nerwowo. Trafi-
ła do szpitala psychiatrycznego. 
„Widzisz, twoja matka stała się 
wariatką. Przez ciebie!” – krzy-
czał śledczy Kolasa. A ona są-
dziła, że Bolek nie żyje. Wyrok 
wydał sąd we Wrocławiu- Bole-
sław Telip – pięć lat więzienia, 
utrata praw publicznych i oby-
watelskich praw honorowych 
na okres dwóch lat oraz przepa-
dek mienia,  Bolesława Telipa 
funkcjonariusze UB wywieźli 

z Wrocławia aż do Nowogar-
du. – To było ciężkie więzie-
nie –opowiada. Ale i tam do-
tarła jego ledwie żywa matka. 
„Bolek, ale ty mizernie wyglą-
dasz!” – zdążyła powiedzieć 
do syna. „Proszę wyjść!” – 
krzyknął obecny tam funkcjo-
nariusz – Tyle naszej rozmo-
wy było – kończy Telip. Z No-
wogardu pojechał do Sosnow-
ca, do pracy pomocniczej przy 
kopalni. Z Sosnowca wywieźli 

go na „resocjalizację przez pra-
cę”  do Jaworzna,. Stamtąd 16 
marca 1953 r. wyszedł już na 
wolność. Miał talent plastycz-
ny , pracował w zawodzie pla-
styka przez następne lata życia. 
 Za działalność niepodległo-
ściową odznaczony po 1989 r.  
Krzyżem Kawalerskim Orde-
ru Odrodzenia Polski, Odzna-
ką Weterana Walk o Niepod-
ległość, Krzyżem Więźnia Po-
litycznego, Krzyżem „Za Wol-
ność i Niepodległość”.

Wydał trzy albumy swoich 
rysunków, brał udział w wie-
lu wystawach. Za najważniej-
szą uważał tę na wrocławskim 
Rynku, z okazji wizyty Jana 
Pawła II

 
Rysował do końca życia. Zmarł w 2010. 
fot. Malwina Godawa

Jego rysunki były zamieszcza-
ne m.in. w „Słowie Polskim”, 
„Wieczorze Wrocławia”, „Gaze-
cie Robotniczej”, „Przeglądzie 
Gastronomicznym”, „Kalenda-
rzu Wrocławskim” i w „Super 
Expressie”

25 km od Nowogardu żyje-  
Andrzej Kiszka „Dąb”

I na koniec  historia człowie-

ka który po wyjściu z więzie-
nia w  1971 roku zamieszkał 
niedaleko Nowogardu w Sien-
nie Dolnym  w obecnej gminie  
Radowo  i żyje tutaj do dzisiaj. 
W podręcznikach  historii żoł-
nierzy wyklętych wymienia-
ny jest jako drugi najdłużej 
ukrywający się żołnierz  anty-
sowieckiego oporu powojen-
nego i  to taki , któremu uda-
ło się przeżyć . Najdłużej ukry-
wający się partyzant- ostatni 
żołnierz podziemia niepodle-
głościowego  Józef Franczak 
„Lalek”,     został bowiem zabi-
ty po zlokalizowaniu go przez 
oddziały Milicji i bezpieki    21 
października 1963 roku   we 
wsi Majdan Kozic Górnych na 
Lubelszczyźnie . Został wyda-
ny w ręce bezpieki przez krew-
nego zwerbowanego do współ-
pracy z SB. Jego siostry, dopie-
ro 20 lat później, mogły złożyć 
ciało w rodzinnym grobowcu.    

Andrzej Kiszka „Dąb”.był  
partyzantem oddziału Fran-
ciszka Przysiężniaka „Ojca 
Jana”.  Od 1945 roku byli par-
tyzantami oddziału Józefa Za-
dzierskiego „Wołyniaka”. W 
kwietniu 1947 roku Kiszka się 
ujawnił, ale już od jesieni tego 
roku w obawie przed areszto-
waniem zaczął się ukrywać. W 
1949 roku przyłączył się do od-
działu Adama Kusza „Garbate-
go” ”.  A. Kiszka tak wspomina 
tamten czas:  „Mieliśmy bun-
kry w lasach, różne kryjówki, 
bo wciąż nas tropiono. Nie było 
się już jak bić. Tylko czasem po-
rządek robiliśmy z peperowca-
mi dając im w tyłek, albo z ta-
kimi co donosili. Bo donosi-
cielstwo stawało się częstsze, a 
komuniści za byle co zamykali 
w więzieniu. Ludzie byli nam 
przychyli, ale się już bali, UB 
panoszyło się i zapełniało wię-
zienia niewinnymi ludźmi, czę-
sto ich torturując. Za żart albo 
więc można było siedzieć.” W 
październiku 1947 r. przeciwko 
grupie „Garbatego”, liczącej kil-
kanaście osób Sekcja 1 Refera-
tu III PUBP w Łańcucie założy-
ła sprawę o kryptonimie „Ku-
rzawa”. W grudniu 1950 roku 
przeprowadzono obławę przy 
użyciu ogromnych sił  UB i Mi-
licji W jej wyniku zginęło pię-
ciu partyzantów, a przez pier-
ścień obławy przedarło się czte-
rech. Byli to: Andrzej Kiszka 
– nasz bohater,  Michał Krupa 
„Wierzba” - wysłany na zwiad. 
Schwytany 11 lutego 1959 r. w 
Kulnie, skazany na 15 lat wię-
zienia, był więziony do 1965 r. 
Zmarł 24 sierpnia 1972 r. Sta-
nisław Łukasz „Marciniak” - 
przebił się, później ukrywał się 
razem z Józefem Kłysiem, An-

drzejem Kiszką. Zginął śmier-
cią samobójczą podczas obławy 
UB w Wólce Ratajskiej w 1952 
r. Kazimierz Zabiegliński - 
przebił się, ujawnił się w 1956 r.

Andrzej Kiszka. fot. Kazimierz Rynkiewicz

Andrzej Kiszka do listopada 
1952 roku był w oddziale Józe-
fa Kłysia „Rejonowego”. W 1954 
roku ponownie zorganizował 
grupę zbrojną. Przez następne 
lata ukrywał się samotnie w zbu-
dowanym w lesie bunkrze. Uję-
ty 30 grudnia 1961 roku przez 
grupę operacyjną MO i SB. Wy-
rokiem Sądu Wojewódzkiego w 
Lublinie z 25 lipca 1962 roku zo-
stał skazany na karę dożywot-
niego więzienia. Sąd Najwyższy 
zmniejszył karę do 15 lat więzie-
nia. Więzienie opuścił 3 sierpnia 
1971 roku.

Źródła:
Malwina Gadawa- Gazeta Oławska
Dagobert Jerzy Łańcut; M. Piotrowski, 
Ludzie bezpieki. W walce z Narodem i Ko-
ściołem,
Tygodnik Łobeski – Kazimierz Rynkie-
wicz
Polityka penitencjarna pierwszych lat, 
„Gazeta Penitencjarna”,
„Rzeczpospolita” Sławomir Poleszak 17-
12-2007,
Strona internetowa   „Żołnierze wyklęci”.
Bestie, cz. 5 - Tadeusz M. Płużański
Materiały internetowe IPN

Posłowie
W pierwszych latach po woj-

nie w antykomunistycznej konspi-
racji uczestniczyło około 150 tys. 
osób. W wyniku represji, działań 
operacyjnych UB, kolejnych amne-
stii ich liczba po 1947 roku zmalała 
do około 2 tys. Na początku lat 50. 
w lasach pozostawało jeszcze oko-
ło 250 – 400 walczących. W 1953 
roku bezpieka rozbiła ostatnie zor-
ganizowane oddziały partyzanckie. 
W tym czasie na „stopie nielegal-
nej” pozostawało jeszcze kilkadzie-
siąt osób. Amnestia z kwietnia 1956 
roku doprowadziła do tego, że stan 
ten stopniał do kilkunastu. Dopisek

Szacuje się, że w walce  z reżimem 
sowiecko – komunistycznym zginę-
ło około 20 tys. żołnierzy powojen-
nego podziemia, 8 tys. skazano na 
karę śmierci z czego wykonano 4,5 
tys. wyroków. Gdyby nie Ci którzy z 
determinacją gotową na śmierć, nie 
myśleli o naszej wolności - to któż-
by  ją nam dał? Warto odpowiedzieć 
sobie samemu na to pytanie.

oprac. Marek Słomski
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Kaja córka Izabeli 
Durkowskiej  
ur. 28.02.2012  
z Dobrej

Lena córka 
Aleksandry Barczak 
ur. 27.02.2012  
z Mieszewa

Jakub syn Małgorzaty 
i Eugeniusza Chatłas 
ur. 25.02.2012 z 
Dargomyśla

Jessica córka Maji 
Ciesielskiej  
ur. 24.02.2012  
z Osiny

Alan syn Elżbiety 
Ligęzy ur. 
27.02.2012  
z Siedlic

 Autor rubryki: Janusz RoguskiWitamy wśród nas...

WARSZTAT SAMOCHODOWY

SZYBY SAMOCHODOWE

PLANDEKINA WYMIAR NA WYMIAR

Profesjonalna naprawa od A do Z

OSOBOWE, CIĘŻAROWE I MASZYNY

Geometria kół, naprawa zawieszenia,komputerowa diagnostyka pojazdu
naprawy blacharskie i lakierniczePrzegląd i naprawa klimatyzacji,

Ul. Nadtorowa 12
tel 91 39 20 131
kom 601860716

Ul. Kilińskiego 26
tel 91 39 25 627
kom 601897368

Sprzedaż, wymiana, naprawa. Wykonujemy usługi na zlecenie ubezpieczalni

Używane i nowe części do wszystkich marek samochodów

Plandeki do samochodów ciężarowych (łódki, firanki),przykrywające
stelaże, przegrody do hal, przyczepy ciągnikowe i samochodowe

UDZIELAMY GWARANCJI
NA WYKONANE USŁUGI

 
 

KANCELARIA 
DORADZTWA PRAWNEGO

tel. 501 341 824 
e-mail: kkolibski@op.pl 

Jeśli chcesz przeprowadzić  
rozwód, podwyższyć  

lub wystąpić  
o alimenty, nabyć spadek? 

Może dręczą Cię  
inne wątpliwości prawne? 

Nie czekaj, aż będzie za późno.
 Porady prawne już od 30 zł

 
Nowogard 

ul. Wojska Polskiego 4  
(nowy budynek – I piętro) 

Proszę o wcześniejszy kontakt 
telefoniczny

ATRAKCyJNE  
MIESZKANIA 

NA SPRZEDAŻ
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej„Gardno” w Nowogar-

dzie ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na ustanowie-
nie i przeniesienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego

1. Nowogard, ul. Gryfitów 4   
Powierzchnia użytkowa 69,30 m2 , parter, trzy pokoje, kuch-

nia, łazienka, WC, korytarz.  
Cena wywoławcza:    187.800 zł Wadium:   9.400 zł 

 
2 Nowogard, ul. Warszawska 14   
Powierzchnia użytkowa 57,80 m2 , III  piętro, trzy pokoje, 

kuchnia, łazienka, WC, korytarz.  
Cena wywoławcza:    145.800 zł Wadium:   7.300 zł 

 
3. Dobra, ul. Traugutta 3A  
Powierzchnia użytkowa 54,90 m2 , parter, dwa pokoje, kuch-

nia, łazienka, WC, korytarz.  
Cena wywoławcza:    84.000 zł Wadium:   4.200 zł 

 
Składanie ofert do 09.03.2012 r. do godz.14.00, otwarcie 

ofert – 09.03.2012 r. o godz.14.15
Miejsce otwarcia ofert: siedziba Spółdzielni ul. Osiedlowa 6 

w obecności oferentów.  
Wpłaty wadium należy dokonać na kon-

to Spółdzielni: Bank Spółdzielczym o/Nowogard 
nr 98937510124200020220000010.

Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni Mieszka-
niowej „GARDNO”, 72-200 Nowogard, ul. Osiedlowa 6, w za-
mkniętej kopercie opatrzonej napisem „PRZETARG na lo-
kal nr ...” wraz z potwierdzoną kserokopią wpłaty wadium. 

Operaty szacunkowe do wglądu w siedzibie Spółdzielni. 
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru 

ofert, unieważnienie przetargu bez podania przyczyn. 
Dodatkowe informacje  można uzyskać w biurze Spółdziel-

ni  lub telefonicznie pod numerem 091-3910010, 3910011, 
3910020.

Ania i Mateusz Gruszyńscy
dziękują za pomoc 

w odnalezieniu zguby

W dniu 03.03.2012r. w godz. 15.00 – 17.00
 w Domu Kultury w Nowogardzie odbędzie się 

akcja profilaktyczna pn. 

„Zdrowie Kobiet 
w Dzień Kobiet” 

zorganizowana przez Samorządową Fundację Opieki Medycznej Zdrowie w Nowogardzie i 
Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie.

Program:
Profilaktyka Raka Piersi, realizacja Populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka 

piersi w województwie zachodniopomorskim – mgr Alicja Pelkowska – Wojewódzki Ośrodek 
Koordynujący Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi w Zachodniopomor-
skim Centrum Onkologii

Profilaktyka raka szyjki macicy, realizacja Populacyjnego programu profilaktyki i wczesne-
go wykrywania raka szyjki macicy w województwie zachodniopomorskim – prof. Wenancjusz 
Domagała – Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Populacyjny Program Profilaktyki i Wczesne-
go Wykrywania Raka Szyjki Macicy w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznych nr 1 w 
Szczecinie.

Quiz prozdrowotny z upominkami
Dodatkowo, przy stoiskach promocyjno-edukacyjnych Wojewódzkich Ośrodków Koordynują-

cych Populacyjne programy wczesnego wykrywania raka piersi oraz profilaktyki i wczesnego wy-
krywania raka szyjki macicy i stoisku Prewencji Pierwotnej nowotworów będzie można:

- zasięgnąć informacji o bezpłatnych badaniach profilaktycznych i placówkach, gdzie można 
je wykonać;

- nauczyć się samobadania piersi;
- otrzymać materiały informacyjno-edukacyjne z zakresu profilaktyki raka piersi i profilaktyki 

raka szyjki macicy;
- zapoznać się z zasadami zdrowego stylu życia zgodnymi z zapisami Europejskiego Kodeku 

Walki z Rakiem;
- otrzymać egzemplarze Kodeksu dla dorosłych oraz wydania komiksowe dla dzieci i młodzie-

ży.
W godz. 12.00 - 18.00 na terenie parkingu Domu Kultury w mammobusie Zachodniopomor-

skiego Centrum Onkologii będą wykonywane badania mammograficzne dla kobiet w wieku 50-
69 lat w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi. 

PRZYJDŹ, TA AKCJA JEST DLA CIEBIE, - WARTO ŻEBYŚ O TYM WIEDZIAŁA,
 zapraszam prezes fundacji „Zdrowie” Lidia Bogus

Znaleziono 
klucze 
- do odebrania w redakcji DN. 
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SZKOŁA JAZDY „DRAGON”

Zapisy tel. 723 583 311

• kurs kat. B - 1199 zł
• kat. A - 1020 zł
• jedna godz. 40 zł
• 1 godz. gratis za każdą osobę 
   przyprowadzoną na kurs
• uczniowie i studenci 50 zł TANIEJ

Najlepsza

zdawalność

5.03.2012 r. 
godz. 16

Budowlane Centrum Handlowe

DOMEBARTEK -
Twój Partner Budowlany

Oferuje w cenach promocyjnych:

ul. Boh. Warszawy 71 www.bartekdomet.pl• tel. 91 579 02 62 •

- tynki i farby BOLIX

- najnowsze kolekcje płytek ceramicznych: polskie i hiszpańskie

- największy wybór paneli podłogowych w Nowogardzie - 24 kolekcje

- materiały ścienne POROTON, YTONG, SUPOREKS, SILKA

- wyprzedaż drzwi

Super cena na OKNA DACHOWE VELUX i OKPOL

ŁYŻWY     WYPRZEDAŻ     ŁYŻWY
Największy wybór w mieście

Najtaniej w mieście  •  Super ceny

SKLEP SPORTOWY
ul. 5 Marca 10 (za Netto) • NOWOGARD

tel. 609 13 13 14

www.partnerstal.pl

GARAŻE BLASZANE
HALE, WIATY

 59 83 34 312
91 44 35 187
698 230 205

Obsługujemy cały kraj

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) – 5,05%

20.000 – 206,00
40.000 – 412,00

100.000 – 613,33
DZIEŃ KOBIET

               8.03.2012
Polecamy: 

promocyjny 
zestaw obiadowy,

+ lampka szampana
Muzyka lata 80-90 • Wstęp wolny

ZAPRASZAMY  na
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Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETyCZNyM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

tel. 91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

Chrześcijańskie Centrum Pomocy
Agenda Zboru

Kościoła  Ewangelicznych Chrześcijan w Nowogardzie
ul.700-Lecia 14,  72-200 Nowogard

Wszystkich potrzebujących zapraszamy po odzież, 
wyjątkowo bez żadnych skierowań z OPS

Środa   29.02.2012    10:00 – 13:00
Czwartek     01.03.2012     10:00 – 13:00
Zapraszamy do siedziby przy 700-Lecia 14 w podwó-

rzu ZBK  .
w imieniu Zboru 

Pastor Cezary Komisarz

Poszukuję 
garażu 

do wynajęcia
(najchętniej przy 

ul. Zamkowej 
lub 5 Marca)

tel. 662 536 908

SPRZEDAM 
MIESZKANIE 
w nowogardzie

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

tel. 603 55 55 32

Zapowiedź 16 kolejki

Faworyci pogubią punkty?
Jak co tydzień, w niedzielę o godzinie 14.00 w hali sportowej ZSO przy ul. Boha-
terów Warszawy, zostanie rozegrana następna kolejka Nowogardzkiej Amator-
skiej Ligi Piłkarskiej.

w niedzielę ze Spójnią Świdwin

„Rezerwowi”  
znów wygrali
Pomorzanin Nowogard bardzo sumiennie przygo-
towuje się do rundy rewanżowej. W nadchodzący 
weekend kolejne mecze kontrolne rozegra pierwszy 
i drugi zespół.

To już 16 kolejka, zatem za-
wodnikom poszczególnych 
drużyn zostały jeszcze tyl-
ko 3 mecze, przed ostateczny-
mi rozstrzygnięciami. W dru-
giej lidze po ostatniej wpad-
ce Czarnych Chmur, Pędzące 
Trampki zbliżyły się do lidera 
na dwa punkty. Liderowi bra-
kuje zwycięstwa, a „Tramp-
kom” przynajmniej 4 punk-
tów (lub zwycięstwa z Nehu-
erą) do tego, aby być już pew-
nym awansu do pierwszej ligi. 
Czarne Chmury w niedzielę 
zagrają z silnym zespołem Ja-
strzębia. Pędzące Trampki po-
dejmą Nehuere, która w przy-
padku zwycięstwa, realnie 
włączy się do walki o awans. 
Porażka Nehuery zapewni już 
awans Czarnym Chmurom i 
Pędzącym Trampkom. W po-
zostałych meczach drugiej ligi 
zagra Bosman i Czarne Koszu-
le, czyli dwie drużyny z dołu 
tabeli. Skorpiony powalczą o 
punkty z Ogniem W Okopie, 
mecz zapowiada się na zacię-
ty, gdyż obydwie drużyny są-
siadują w tabeli. Do tego mają 
tyle samo punktów, zwycięstw, 
remisów i porażek oraz zbliżo-
ny bilans bramkowy. W ostat-
nim meczu o godzinie 16.00, 
Kumple Z Boiska zagrają z 
Błękitnymi. Na zwycięstwie 
zdecydowanie bardziej zale-
ży „Kumplom”, którzy nie chcą 
spaść niżej w tabeli. Natomiast 
dla Błękitnych to mecz o pie-
truszkę, gdyż mają szansę na 
walkę, jedynie o 4 miejsce na 
koniec rozgrywek. Zdecydo-
wanie więcej emocji czeka nas 
w pierwszej lidze. Tym razem 

zostanie rozegranych 6, a nie 
jak zazwyczaj 5 spotkań, po-
nieważ tydzień temu nie do-
szło do skutku spotkanie po-
między BTCH i Herosami. To 
będzie ostatni mecz tego dnia, 
a rozpoczną piłkarze Pampelu-
ny Pereiros i lidera. Zawodnicy 
Budowlanych mogą mieć cięż-
ką przeprawę, gdyż podrażnio-
na drużyna Pampeluny zechce 
wrócić na 3 miejsce w tabeli. 
Kolejna porażka Pampeluny 
może sprawić, że ta drużyna 
spadnie jeszcze niżej, gdyż Jan-
tar traci do nich tylko 2 punk-
ty. W drugim meczu pierwszej 
ligi, BTCH powalczy o punkty 
z nieprzewidywalną drużyną 
Bad Boys Juniors 94. Bad Boys 
przeplatają świetne mecze z 
gorszymi występami, jedynym 
pewnikiem w ich grze jest sku-
teczna gra Gołdyna, który re-
gularnie pokonuje bramka-
rzy rywali. Natomiast drużyna 
BTCH, jeśli nie w tym spotka-
niu, to w pojedynku z Herosa-
mi może już zapewnić sobie 
utrzymanie w lidze. Rewela-
cyjnie spisująca się w rundzie 
rewanżowej drużyna Tubisi, 
powalczy o zachowanie trze-
ciej lokaty z Herosami, dla któ-
rych mogą to być ostatnie me-
cze w pierwszej lidze. Seniorzy 
podobnie jak Budowlani, za-
grają z wymagającym przeciw-
nikiem. Ich rywalem będzie 
Probud Wyszomierz, druży-
na o silnej kadrze, która potra-
fi napsuć każdemu zespołowi 
sporo krwi. Outsider rozgry-
wek, czyli zespół Zamkowa 7, 
spróbuje zatrzeć plamę na ho-
norze, po ostatnim blamażu, 

dobrym występem przeciwko 
drużynie Jantar. Jednak trudno 
wierzyć w to, że drugi strzelec 
pierwszej ligi, zawodnik Janta-
ru D. Langner, jak i cała dru-
żyna „potraktuje” Zamkową 7 
z taryfą ulgową… Już nie wie-
le pozostało okazji do zdoby-
cia punktów, na pewno walka 
pomiędzy Budowlanymi i Se-
niorami najbardziej elektryzu-
je kibiców NALP-u. Jeśli oby-
dwie drużyny wygrają w nie-
dzielę, to 11 marca czeka nas 
prawdziwy hit. Właśnie wtedy 
w przedostatniej kolejce, swój 
rewanż zagrają Budowlani i 
Seniorzy. Choć w myśl powie-
dzenia „do póki piłka w grze, 
wszystko jest możliwe”, cięż-
ko jest wierzyć w to, że zwy-
cięzca tego spotkania, nie zro-
bi wszystkiego, by wygrać w 
ostatniej kolejce ostatecznie 
zapewniając sobie zwycięstwo 
w lidze. Na koniec, znamy 
już rozstrzygnięcia dotyczą-
ce feralnej sytuacji, która wy-
darzyła się minionej niedzie-
li po meczu Pędzące Trampki 
– Skorpiony. Pisaliśmy o nie-
sportowym zachowaniu za-
wodników Skorpionów i szar-
paniny w korytarzu prowadzą-
cym do szatni. Przedstawiciele 
obydwu drużyn, spotkali się w 
tej sprawie wraz z organizato-
rami rozgrywek. Obyło się bez 
drastycznych kroków, strony 
dogadały się i przeprosiły za 
swoje zachowanie. Pozostaje 
nam wierzyć, że już nie przy-
trafią się sytuacje, które będą 
psuły piękno sportu i wzajem-
nej rywalizacji.        

KR

16 kolejka NALP (4 marca):
II liga: 
Bosman – Czarne Koszule (14.00)
Skorpiony – Ogień W Okopie (14.30)
Jastrząb – Czarne Chmury (15.00)
Pędzące Trampki – Nehuera (15.30)
Kumple Z Boiska – Błękitni (16.00)
I liga:
Pampeluna Pereiros – Budowlani (16.30)
BTCH – Bad Boys Juniors 94  (17.00)
Herosi – Tubisie   (17.30)
Seniorzy – Probud Wyszomierz (18.00)
Jantar – Zamkowa 7   (18.30)
BTCH – Herosi   (19.00)

W środę 29 lutego, Pomo-
rzanin II pokonał drużynę z 
A klasy, Dąb Dębice 3:1. Dąb 
w swojej lidze traci 8 punk-
tów do lidera Olimpii Nowo-
gard, jednak „rezerwowym” 
Pomorzanina, występującym 
na co dzień w B klasie, 4 dru-
żyna wyższej klasy rozgrywko-
wej nie jest straszna. Po jed-
nym trafieniu Pokorskiego i 
dwóch golach Kurka, drugi ze-
spół Pomorzanina, znów mile 
zaskoczył swoich kibiców. Ko-
lejny sparing rezerw zostanie 
rozegrany w sobotę o godzi-
nie 18.00, na boisku w Płotach. 
Na tą chwilę nie wpłynęły do 
nas informacje, kto będzie ry-
walem Pomorzanina II. Nato-
miast pierwsza drużyna w nie-
dzielę o godzinie 12.00, na bo-
isku w Płotach, podejmie ze-
spół Spójni Świdwin. Spójnia 
gra obecnie w klasie okręgo-
wej, w grupie Koszalin Połu-
dniowy. Zajmuje w swojej li-
dze 8 pozycję i raczej będzie 
walczyć o utrzymanie, niż o 

awans. Wszystkich kibiców 
Pomorzanina zapraszamy na 
ten mecz. Ostatnio dużo pisze-
my o młodych piłkarzach Po-
morzanina, to wszystko jest 
efektem licznych występów na 
silnie obsadzonych turniejach. 
Tym razem rocznik 2001, po-
walczy na turnieju w Stargar-
dzie. O wynikach pierwszej i 
drugiej drużyny pomorzanina, 
oraz trampkarzy, poinformu-
jemy we wtorkowym wydaniu 
DN.

KR  
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tel. 91 57 712 48 
tel. 500 702 884
tel. 500 702 855

BEZPłATNA POMOC w UZYSKANIU KREDYTU - OFERTA 20 BANKÓw

www.mk-kwadrat.pl

AUTO-CZĘŚCI • AUTO-NAPRAWA
Jacek Tworek

ul. Zamkowa 7, Nowogard (teren myjni samochodowej)

tel. 662 195 926, 668 477 803, 91 577 10 42

SZYBY SAMOCHODOWE

SPRZEDAŻ - MONTAŻ - NAPRAWA
do aut osobowych i ciężarowych

- wszystkie części nowe i używane

- płyny hamulcowe, chłodnicze

- oleje Castrol - wymiana gratis

- komputerowa diagnostyka silnika,

układu ABS oraz kasowanie inspekcji ZAPRASZAMY

Świadczymy
wszystkie

usługi warsztatowe

MIESZKANIA NA SPRZEDAŻ
Nowogard – wysoki standard, 3 pokoje, pow. 68m² – CENA 210.000 zł NOWA CENA!!! 
Nowogard – wysoki standard, 3 pokoje, pow. 80,58m² – CENA 235.000 zł NOWA CENA!!!
Nowogard – 3 pokoje, pow. 77m² + garaż 20 m²  - CENA 230.000 zł 
Nowogard – 3 pokoje, I piętro, pow. 62 m² – CENA 185.000 zł
Nowogard – 3 pokoje, pow. 49m², z widokiem na jezioro – CENA 200.000 zł 
Nowogard – 3 pokoje, parter, pow. 57,8m² – CENA 172.000  zł  
Nowogard – 3 pokoje, parter, pow. 54,1m² – CENA 159.000 zł
Nowogard – 3 pokoje na parterze, pow. 58 m² – CENA 179.000 zł 
Nowogard – 2 pokoje, pow. 61,69m² – CENA 169.000 zł 
Dobra – 3 pokoje + garaż, pow. 64,5m² – CENA 165.000 zł

DZIAłKI NA SPRZEDAŻ
węgorzyno – kompleks działek na nowym osiedlu pow. od 750m² do 5000m² – CENA 25zł/m²
Nowogard – działka o pow. 1007m², warunki zabudowy, nad jeziorem – CENA 100.000 zł  
Nowogard – działka o pow. 5061m² – CENA 303.660 zł  
Nowogard – działka o pow. 2940m² – CENA 176.400 zł  
Nowogard –  działka o pow. 1000m², warunki zabudowy – CENA 60.000 zł OKAZJA!!!  
Nowogard – działka o pow. 1654m², warunki zabudowy – CENA 127.000 zł  
Nowogard – działka o pow. 1472m², mozliwość zabudowy – CENA 105.000 zł 
Nowogard – działki o pow. od 760 – 1760m² – CENA 95 zł / m² 
Nowogard –  działka 1000m², warunki zabudowy – CENA 75.000 zł 
Nowogard – kompleks 5 działek budowlanych, pow. 615/ 2 x 824/ 822/ 1038 m² – CENA 100 zł/m² 
Nowogard – działka budowlana o pow. 476m² – CENA 85.000 zł  
Długołęka gm. Nowogard - działka o pow. 4300m² – CENA 54.000 zł 
Wyszomierz – działka o pow. 2500m² – CENA 30.000 zł 
Krasnołęka – działka o pow. 64000m² – CENA 131.500 zł 
Karsk – działka o pow. 3800m² – CENA 83.000 zł 
Jarchlino – działka o pow. 8900m², bezpośrednio przy drodze – CENA 53.000 zł  
Kościuszki – działka o pow. 3312m² – CENA 133.000 zł 
Kościuszki – działka o pow. 3000m² – CENA 150.000 zł 
Olchowo – pow. 2, 16 ha lub 6 działek o pow. 3000m² – CENA 1080.000 lub 50 zł/m² 
Bagna ( gm. Maszewo) – działka o pow. 60700m² – CENA 580.000 zł 
Radowo Małe – działka o pow. 841m², wydane warunki zabudowy – CENA 25.000 zł OKAZJA!!! 

Wydzierżawię lokal 
o powierzchni 28 m2 

na działalność gospodarczą 
przy ul. Bohaterów  Warszawy w Nowogardzie.

Tel. 507 465 448.

walne zebranie w LKS Olimpia Nowogard

W niedzielę z Sowianką Sowno
W niedzielę 4 marca, o go-

dzinie 14.00 na boisku w Pło-
tach, Olimpia Nowogard za-
gra mecz sparingowy ze So-
wianką Sowno. Sowianka gra 
w A klasie, zajmuje tam obec-
nie 5 pozycję, zatem to dobry 
rywal do kolejnych testów dla 
Olimpii. Na relację z tego spo-
tkania zapraszamy we wtorko-
wym wydaniu DN. Jednak naj-
ważniejszym wydarzeniem dla 
Olimpii, przed zbliżającym się 
sezonem, będzie walne zebra-
nie sprawozdawczo-wybor-
cze, które odbędzie się w pią-
tek 16 marca 2012 r. w Szko-
le Podstawowej w Wierzbięci-
nie. Na spotkanie klub zapra-
sza wszystkich zainteresowa-

nych sympatyków, oraz człon-
ków i piłkarzy. Zebranie jest 
konsekwencją końca pierwszej 
kadencji zarządu klubu, któ-
ra upływa w kwietniu 2012 r. 
Obecny zarząd przed tym ter-
minem i jeszcze przed star-
tem ligi, chce przeprowadzić 
wszystkie zmiany, jakie nakła-
da na obecne władze statut sto-
warzyszenia. Głównym punk-
tem będzie wybór nowych 
władz stowarzyszenia. Zmiany 
będą dotyczyć zarówno zarzą-
du, jak i organu kontroli we-
wnętrznej, czy komisji rewi-
zyjnej. Ponadto podejmowane 
będą zmiany w statucie i przy-
stąpienie do rejestracji w Kra-
jowym Rejestrze Sądowym. 

Jednym z punktów obrad bę-
dzie kwestia ubezpieczeń pił-
karzy w nowym sezonie, dla-
tego zarząd szczególnie prosi o 
obecność piłkarzy drużyn se-
niorów oraz juniorów.

KR 

ZAPISY DO I TURNIEjU GIER KOMPUTEROwYCH 
wCIĄŻ TRwAjĄ!

Przypominamy o zapisach do I Turnieju Gier Komputerowych Counter Strike 1.6 3on3 i Race07 
pod patronatem Burmistrza Nowogardu Roberta Czapli oraz Dziennika Nowogardzkiego trwają-
cych do 5 marca (najbliższy poniedziałek). Chętni uczniowie mogą zapisywać się u nauczycieli in-
formatyki w szkole, do której chodzą.

Pamiętajcie, że w przypadku gimnazjów rywalizacja odbędzie się w grze RACE07- każdy gra  in-
dywidualnie, a w przypadku szkół ponadgimnazjalnych walczyć będziecie w grze Counter Strike 
1.6 w drużynach trzyosobowych.

Niżej przedstawiamy Wam krótką specyfikację systemu rozgrywki!
W grze Race07 gracze na szczeblu szkolnym przejadą jeden wyścig (trzy okrążenia). Trzy najlep-

sze osoby z każdego gimnazjum przejdą do etapu finałowego, w którym zostanie rozegrany jeden 
wyścig (trzy trasy, każda po sześć okrążeń). Osoby z najwyższą ilością punktów awansują do wy-
ścigu finałowego.

W grze Counter Strike 1.6 rozgrywka będzie prowadzona w drużynach trzyosobowych.  Me-
cze na szczeblu szkolnym poprowadzą do wyłonienia trzech  najlepszych drużyn z każdej szkoły. 
Wszystkie pojedynki rozgrywane są  systemem 3on3 mr12. Podczas finału rywalizować ze sobą bę-
dzie najlepszych dziewięć drużyn z nowogardzkich szkół ponadgimnazjalnych.

UWAGA!
We wtorek (6.03) o godzinie 16.00 w ZSP im. Stanisława Staszica odbędzie się spotkanie organi-

zacyjne dla kapitanów drużyn startujących w  turnieju Counter Strike . 
Odwiedzajcie również stronę internetową-  www.kursy-informatyczne.eu, na której można przeczy-

tać najważniejsze informacje dotyczące turnieju (zakładka strefa gracza).
Zapisz się jak najszybciej!
Może to właśnie Ty wygrasz świetne nagrody ufundowane przez naszych sponsorów!

Zapraszam w imieniu organizatorów, Kuba Gradus
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OGłO SZE NIA DROB NE

ROJSZCZAK

NIERUCHOMOŚCI
ul. 3 Maja 13

tel. 91 392 22 33 kom. 5
Nowogard •

• 12 801 615

www.extradom.net.pl

Mieszkania • Domy
Działki • Lokale

Polecamy w Nowogardzie: 
1. Parter domu w Nowogardzie cena:180 tys.zł symbol: ex578529007 
2. 2 pokoje w centrum Nowogardu cena:138 tys.zł symbol: ex489128790 
3. Ładna kawalerka cena:95 tys.zł symbol: ex486358956 S
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MIESZKANIA W ATRAKCYJNYCH CENACH:
Nowogard – ul. St. Poniatowskiego – 50,50 m2, 2 pokoje PARTER
Osina – 50/2 - 67,20 m2, 3 pokoje + balkon – PARTER

DZIAŁKI:
Dobra Nowogardzka – „SŁOWIKOWE OSIEDLE”, 
                                                 działki rekreacyjne, 200 m do jeziora Dobre 
Nowogard – działki komercyjne przy ul. Konstytucji 3 Maja

DOMY:
Czermnica 58 – leśniczówka, pow. 135 m2, działka 5 500 m2
Strzelewo – przy lesie, pow. 200 m2, działka 17 000 m2

MIESZKANIA w ATRAKCYjNYCH CENACH:
Nowogard, ul. St. Poniatowskiego – 50,50 m2, 2 pokoje PARTER – CENA SPADŁA O 8700 ZŁ
Osina 50/2 - 67,20 m2, 3 pokoje + balkon – PARTER – NISKI CZYNSZ

DZIAłKI:
Kikorze – pow. 4 292 m2, działka pod zabudowę przy drodze gminnej, wszystkie media, 
Kikorze – pow. 15 579 m2, oferta dla inwestora – CENA SPADŁA O 20 000 ZŁ
Kikorze – pow. 11 922 m2, działka komercyjna, przy trasie A6 SZCZECIN - GDAŃSK 
Czermnica – pow. od 3 000 m2, z warunkami zabudowy – UZBROJENIE ENERGIA
Krzywice – pow. od 3 139 m2, przy lesie, inwestycyjne oraz z warunkami zabudowy

DOMY:
Czermnica 58 – leśniczówka, pow. 135 m2, działka 5 500 m2 – OTOCZENIE LASÓW
Strzelewo – przy lesie, pow. 200 m2, działka 17 000 m2 + BUDYNEK GOSPODARCZY

NIERUCHOMOŚCI

• Sprzedam mieszkanie, ul. Po-
niatowskiego, 2 pokoje, pow. 
50,49 m2, parter, po general-
nym remoncie. CENTRUM OB-
ŁSUGI NIERUCHOMOSCI, Tel. 
603 982 407

• Do wynajęcia dwa lokale han-
dlowe lub biurowe w centrum 
Nowogardu. 787 122 972 

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

• Sprzedam działkę budowlaną 
uzbrojoną przy ul. Kosynierów 
tel. 693 850 197

• Sprzedam działkę budowlaną 
nieuzbrojoną przy ul. Kościuszki 
tel. 693 850 197

• Sprzedam spichlerz, pięk-
ny obiekt 956 m2, tel. 693 
996 009

• Działkę rolną 30 ar w Kościusz-
kach z warunkami zabudowy- 
sprzedam. Wszystkie media, 
woda, prąd, gaz dojazd drogą 
asfaltową. Tel. 509 878 292

• Sprzedam garaż na ul. Zamko-
wej 784 499 535

• Sprzedam garaż przy ul Zamko-
wej. 693 162 756

• Sprzedam działkę budowlaną 
w Kościuszkach. Pow. 1200 m2 
wszystkie media, pozwolenie 
na budowę, projekt budowlany. 
Cena 64 000 zł, 661 923 610

• Sprzedam mieszkanie trzy-
pokojowe w Nowogardzie. 
603 668 681

• Do wynajęcia tanie pomiesz-
czenia na gabinety np. lekar-
skie, biura w Nowogardzie (po-
między Kamenę a Przystanią), 
tel. 608 047 127. 

• Sprzedam działkę z warunka-
mi zabudowy przy ul. Asnyka. 
502 032 422

• Sprzedam mieszkanie trzypo-
kojowe, III piętro, 67 m2, środ-
kowe na ul. Zamkowej. Wysoki 
standard tel. 504 118 857

• Lokal do wynajęcia 22m2, ul. 5 
Marca 10. Tel. 509 389 657

• Sprzedam pół domu w Nowo-
gardzie. 513 045 346

• Sprzedam mieszkanie trzy-
pokojowe w Nowogardzie. 
600 626 244

• Sprzedam mieszkanie dwupo-
kojowe III piętro 55 m2. Cena 
125 tys. 668 927 296

• Sprzedam dom w Strzelewie, 
okazyjna cena.. 605 856 584; 91 
39 86 698

• Do wynajęcia mieszkanie 35 
m2. 518 483 194

• Kawalerka do wynajęcia 
722 300 700.

• Mieszkanie w domku czteroro-
dzinnym, bezczynszowe + ga-
raż, pom. Gospodarcze i ogró-
dek. Sprzedam. 507 522 139

• Sprzedam działkę budowlaną 
nieuzbrojoną przy ul. Asnyka o 
pow. 827 m2. 605 441 509

• Wynajmę mieszkanie dwupo-
kojowe w nowym budownic-
twie,  czynsz – 1000 zł + prąd i 
gaz. ul. Racibora 601 240 025

• Nowogard sprzedam działki bu-
dowlane. 665 503 129

• Sprzedam garaż na osiedlu 
Bema. 514 094 061

• Sprzedam mieszkanie wła-
snościowe trzypokojowe 67 
m2 przy ul. Zamkowej parter. 
91 39 21 397

• Sprzedam mieszkanie z za-
dłużeniem w Nowogardzie. 
508 301 853

• Do wynajęcia kiosk nr 6 na tar-
gowisku miejskim. 91 39 20 714

• Do wynajęcia dwa lokale han-
dlowe w Centrum Nowogardu. 
531 838 667

• Sprzedam kawalerkę w Nowo-
gardzie, ul. Poniatowskiego. 
504 004 157

• Sprzedam mieszkanie trzypo-
kojowe 88 m2, bezczynszowe 
na podwyższonym parterze 

w centrum miasta. Cena do 
uzgodnienia. Tel. 693 922 695

• Sprzedam garaż na ul. Zamko-
wej. 609 307 286

• Sprzedam dom w Nowogar-
dzie w rozliczeniu mieszkanie. 
608 586 632; 604 284 597

• Sprzedam mieszkanie na wsi 
i poszukuję do wynajęcia 
mieszkanie w Nowogardzie. 
721 977 643’ 693 652 985

• Wynajmę mieszkanie 76 m2. 
w Nowogardzie. 601  448  218; 
783 484 829

• Sprzedam mieszkanie trzy-
pokojowe w Nowogardzie. 
600 626 244

• Okazyjnie sprzedam dom, cena 
obniżona i do negocjacji na 
działce 714 m2. 662 678 895

• Sprzedam kawalerkę w No-
wogardzie, bezczynszowa, na 
parterze, funkcjonalny rozkład 
pomieszczeń, kuchnia z oknem, 
bardzo jasny duży pokój, piwni-
ca, okna pcv, ogrzewanie gazo-
we (nowy piec), bez pośrednika, 
bez prowizji. Najniższa cena na 
rynku! Kontakt: 512 322 137

• Sprzedam 4-pokojowe miesz-
kanie w Osinie, 79m2, słonecz-
ne, na parterze, bezczynszowe, 
z balkonem, piwnica, w kuch-
ni i przedpokoju zabudowa. 
Mieszkanie w bardzo dobrym 
standardzie. Ogrzewanie ga-
zowe, okna pcv. Bez pośredni-
ka, atrakcyjna cena. Kontakt: 
502 531 348

• Sprzedam ładną kawalerkę, ok. 
29 m kw, I piętro, po remoncie, 
dogodna lokalizacja. Cena 95 
tys. zł do uzgodnienia. Tel. 608 
153 767.

• Wynajmę kawalerkę w Cen-
trum. 606 998 623

• Kawalerka 18m2 do wyna-
jęcia, dostępna od marca. 
690 036 007

• Wydzierżawię lokal o po-
wierzchni 28 m2 na działalność 
gospodarczą przy ul. Bohate-
rów  Warszawy w Nowogardzie. 
Tel. 507 465 448; 91 39 22 072

• Sprzedam mieszkanie na ul. 15 
Lutego, trzypokojowe pow. 66 
m2 III piętro. Tel. 695 425 992

• Sprzedam kawalerkę 30 m2 
III piętro, ul. S. Wyszyńskiego. 
Cena 95 tys. 723 747 757

• Wynajmę halę 200 m2, woda, 
prąd dogodny dojazd przy ul. 
Górnej 4. Tel. 606 830 893

• Sprzedam działkę w Żabówku 
pod zabudowę z budynkami do 
rozbiórki. 694 135 356

• Do wynajęcia mieszkanie dwu-
pokojowe. 91 35 03  013 po 
godz. 17.00.

• Wydzierżawię warsztat ślusarski 
z wyposażeniem. 694 484 485

• Wydzierżawię powierzchnie 
magazynowe. 694 484 485

• Sprzedam dom z warsztatem 
na działce 19 arów przy głównej 
drodze. 691 324 183

• Garaż do wynajęcia ul Zamko-
wa. 508 948 888

• Sprzedam działkę budowlaną – 
usługową 0,5 ha w Wojcieszynie 
przy obwodnicy. 667 788 125

• Nowogard, centrum do ada-
ptacji na mieszkanie lub dzia-
łalność gospodarczą wynajmę 
trzy pomieszczenia 60m w sute-
renie. 533 983 233

• Wynajmę lub sprzedam garaż 
na ul. Jana Pawła II. 607 580 172 

• Do wynajęcia kawalerka 30 m2 
od 15 III br, Nowe budownic-
two, dobra lokalizacja, umeblo-
wana (pralka, lodówka, zmy-
warka) 800 zł + opłaty. Kaucja 
1200. 666 128 274

• Kawalerka do wynajęcia w Cen-
trum Nowogardu. 663 265 096

• Działka siedliskowa w Trzech-
lu gm. Nowogard 4363 m2, 
Wszystkie media. Cena 22 tys. 
516 393 193

• Ładny dom Nowogard, sprze-
dam. 600 174 474

• Pomieszczenia biurowe lub ka-
walerka 34 m2, ul. Młynarska 
sprzedam. 608 817 214

• Wynajmę pokój osobie niepalą-
cej. 798 382 886

• Sprzedam lub zamienię na 
mieszkanie w Nowogardzie 
dom ( 150 m2) w okolicy No-
wogardu. Dom po kapitalnym 
remoncie na działce 1400 m2. 

Cena 400.000 tys. Tel. 692 383 
706.

• Sprzedam część domu w Warn-
kowie o pow. 83 m2 wraz z 
działką budowlaną z indywidu-
alnym wejściem. 501 318 555

• Zamienię kawalerkę 33 m2 ko-
munalne na ul. Bema na dwa 
pokoje w Centrum. 726 990 996

• Sprzedam dom nad jeziorem w 
Nowogardzie. 785 200 900

• Sprzedam mieszkanie własno-
ściowe trzypokojowe 67 m2 
przy ul. Zamkowej parter. 91 39 
21 397

• Sprzedam działkę budowla-
ną z warunkami zabudowy w 
Nowogardzie przy ul. Asnyka. 
601 500 670; 510 170 263

MOTORYZACjA

• Sprzedam Opony letnie 4 szt. 
Continental Conti 3, 185 65 R15, 

cena 400 zł, tel. 605 522 340.

• Sprzedam Opony letnie Vik-
nig Norway Pro Tech 2, 205 55 
R16, 4 szt., cena 550 zł.tel. 605 
522 340.

• Sprzedam Opel Vectra C kom-
bi, rok prod. 08/2006, srebrny 
met., przeb. 160.000 km, po 
dużym serwisie w ASO Opel 
wrzesień 2011, książka serwi-
sowa. Cena do uzgodnienia, 
tel. 605 522 340.

• Sprzedam cztery roczne opony 
185 65R15, zimowe Goodyear 
Ultragrip 7t, stan idealny, cena 
800 zł lub z felgami do Nissana 
Almery; 15” stalowe cena fel-
gi 450 zł. Cena opon z felgami 
1200 zł. Tel. 605 522 340

• Sprzedam 4 opony zimowe - 
roczne, bardzo mało używane, 
Goodyear Ultra Grip 7+ 185 
65 R15, cena 780 zł.tel. 605 
522 340.

• Sprzedam oryginalne zimowe 
opony do Volvo Miechelline al-
tin, 205/55 R16, z felgami alumi-
niowymi. 602 474 266

• Sprzedam Busa T4 2,4 diesel. 
1992 r. 603 839 782

• Sprzedam Opel Astra 1,7 DTI 
rok prod. 2000 cena 10 600 do 
uzgodnienia. 501 236 221

• Sprzedam samochód marki VW 
Golf V, rok prod. 2007, poj. 1.9 
TDI, srebrny metalik. Cena do 
uzgodnienia.  508 290 657

• Sprzedam samochód marki 
Peugeot Partner rok prod. 2005, 
poj. 1,6 diesel, srebrny metalik. 
Stan idealny. 508 290 657

• Sprzedam felgi stalowe do 
Nissana Almery N16, rok prod. 
12/2001, cena 350 zł, tel. 605 
522 340. 

• Sprzedam VW T4. 669 320 592
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• Sprzedam Citroen Jumper paka. 
669 320 592

• Kupimy Twój niepotrzebny sa-
mochód przeznaczony do zło-
mowania – kasacji. 511 565 738

• Sprzedam skuter ZIPP – 
663 087 272

ROLNICTwO

• Mam do sprzedania silnik za-
burtowy Johnson-4,5 KM do re-
montu oraz kombajn do ziem-
niaków ANNA. tel. 692 421 192

• Kupię rozrzutnik oborniku jed-
noosiowy. 91 39 23 492

• Sprzedam trailler, bryczkę i ku-
cyki. 607 739 866

• Sprzedam konia, bryczkę stylo-
wą, siodło i uprząż. 508 290 657

• Sprzedam ziemię rolną w Sikor-
kach o pow. 5,60 ha. Cena 13 
500 tys zł za ha. 513 157 160

• Sprzedam ziemniaki Vinie-
ta (z możliwością dowozu) 
513 941 882

• Sprzedam Ursus C-330 po re-
moncie + nowe ogumienie, 
cena 10800; przyczepę wywrot-
kę WL-8. Cena 12800; rozrzut-
nik obornika T-088 cena 13000;  
przyczepę do zbioru BEL cena 
3500; siewnik poplonów, cena 
2300; Siewnik zbożowy DAN 
AGRI 4 m- cena 4200; WAK 
Cambella 1,9 m, cena 1800. 
Ceny do negocjacji, kontakt. 
504 124 829

• Sprzedam owies. 796 144 225

• Sprzedam koparkę- ładowarkę 
FORTHSCHMIDT talerzówkę V 
(szer. 3.60) i dmuchawę do zbo-
ża. 602 267 382; 606 261 850

• Zboże, gryka, łubin sprzedam. 
502 853 573

• Sprzedam zboże, jęczmień i 
grykę. 531 741 232

• Sprzedam siano w kostkach 
722 122 679

• Sprzedam prosiaki. 668 434 849

• Sprzedam prosięta 513 941 882

USłUGI

• AGENCJA REKLAMOWA VIZART 
- reklamy, banery, tablice, wy-
druki wielkoform., reklama na 
pojazdach - odzieży, PIECZĄTKI, 
wizytówki, plakaty, ulotki, inne. 
Nowogard, ul. 700 lecia 15 (nad 
sklepem zielarskim). Tel. 605 
522 340.

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

• Czyszczenie uszu za pomocą 
świecowania Nowogard, ul. Zie-
lona 3. 91 39 20 714

• Dywanopranie, 604 373 143.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 
604 373 143.

• Pranie tapicerki samochodo-
wej (osobowe, busy, ciężaro-
we, TIR-y). Tel. 604 373 143.

• Czyszczenie pościeli weł-
nianych lanoliną. Tel. 
604 373 143.

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

• Klimatyzacja! Serwis sprzętu 
AGD. Tel. 697 55 33 10, 693 34 
46 71.

• Cyklinowanie. 692 478 465

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

• AwARIE. Naprawy pie-
ców Vailiant, tanie części. 
691 686 772

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

• Montaż ogrodzeń betono-
wych, farmerskich i innych; 
695 085 470; 91 39 72 575

• Transport- przeprowadzki. 
Szybko i tanio. 696 138 406

• usługi elektryczne CO, dachy, 
tanio szybko solidnie. Do 30% 
taniej. Tel 506 323 560

• Usługi tokarskie. Sąpolnica 22. 
693 613 396 

• Remonty mieszkań, łazienek. 
600 121 043

• Przewozy przeprowadzki No-
wogard i okolice. 784 499 535

• Usługi ogólnobudowlane, re-
gipsy, szpachlowanie, malowa-
nie, panele. 789 146 025

• Usługi ogólnobudowlane. 
510 335 162

• AGENCJA REKLAMWA VIZART - 
oprawianie prac - w 2 minuty., 
bindowanie, wydruki A3-A4 
kolor, ksero A3-A4 - kolor, la-
minowanie A3-A4. Tylko u nas 
największy wybór okładek. No-
wogard, ul. 700 lecia 15 (nad 
sklepem zielarskim). Tel. 605 
522 340.

• Korepetycje  j. niemiecki, 
przygotowanie do matury. 
607 617 844

• Dachy remonty mieszkań. 
794 115 153

• język niemiecki, kursy, kore-
petycje, kurs standardowy 15 
zł za 60 min, www.niemiecki-
nowogard.pl; tel. 607 545 991

• Remont na każdą kieszeń 609 
715 839

• Remont? wykończenia wnętrz? 
My wiemy jak! Kompleksowo! 
zadzwoń! REMOVER. 501 714 
275 24h/dobę!

• wykonam prace budowlane, 
glazura, podłogi, malowanie 
oraz budowa domu na ko-
rzystnych warunkach inwe-
stora. 662 678 895

• Malowanie obrazów Bożena 
Kubiak, do obejrzenia w Cafe 
Piwnica. 91 39 26 124

• Stylizacja paznokci, żel, żel hy-
brydowy (nowość) cena 35 zł. 
503 083 440

• Tipsy żelowe za 40 zł. 
665 209 476

• DUR - DACH pokrycia i remon-
ty dachów. 691 621 141

• Dachy. 785 562 104

• DUR-BUD- usługi ogólnobu-
dowlane. 723 295 632

• Domowe torty na zamówienie. 
513 719 102

• Izolacje balkonów, tarasów, 
wykończenia, remonty łazie-
nek tel. 607 347 421

• Usługi transportowe i budow-
lane, przeprowadzki, 1 zł/
km (krajowe i zagraniczne). 
785 931 513; 91 39 11 153

• Angielski. Korepetycje. 
697 583 403

• Remonty i wykończenia. 
601 567 369

• REMONTY, MONTAŻE, STOLAR-
KA. 781 016 125

• Malowanie, szpachlowanie 
(klinkier). 726 184 901

• Usługi ogólnobudowlane 
elektryczne. 516 033 882

• Transport BUS-MAX. 
604 963 120

• Usługi remontowo-budowla-
ne. 784 053 493

• Przepisywanie prac (magister-
skich, licencjackich, innyvh), do-
kumentów, CV, listów motyw. 
innych. Wydruki, Ksero, także 
kolor. Szybko i Solidnie. Studio 
Reklamy Vizart. Nowogard, ul. 
700 lecia 15 (nad sklepem zie-
larskim). tel 605 522 340.

• Glazura, terakota, remonty. Fa-
chowo i solidnie. 607 647 515

• Dachy, podbitki, docieplenia, 
669 320 592

• MALOWANIE, MONTAŻ PANEKI 
PODŁOGOWYCH I INNE DROB-
NE NAPRAWY WYKONA „ZŁOTA 
RĄCZKA”,91 39 22 783, 784 79 
22 70

• Balony okolicznościowe na 
hel. Różne rodzaje. 600  807 
338

• Nowy darmowy serwis www.
goleniow.nieruchomosci.pl

• Usługi remontowo-budowla-
ne. 783753 618

• Usługi informatyczne napra-
wa komputerów, instalacja 
oprogramowania, odzyski-
wanie danych, dojazd do 
klienta. 508 245 385

• TWOJA KSIĘGARNIA INTERNE-
TOWA WWW.KSIEGARNIACY-
MELIA.OSDW.PL

PRACA

• Zwrot podatku z pracy, rodzin-
ne, urlopowe- Niemcy, Holan-
dia, Anglia, Irlandia, Dania, Bel-
gia, Austria, Włochy, Norwegia. 
713 852 018; 601 759 797

• Podejmę pracę w charakterze 
sprzedawcy, długoletnie do-
świadczenie, obsługa LOTTO. 
Tel 660 392 851

• Studio Reklamy Vizart w Nowo-
gardzie przyjmie 1 os. Na prak-
tyki, tel. 605 522 340

• Szukam pracy jako operator 
sztaplarki i magazynier- po-
mocnik. 796 101 301

• Zatrudnię w sklepie spo-
żywczym rencistkę lub eme-
rytkę. Praca dwuzmianowa. 
602 474 266

• Zatrudnię konsultantów Orifla-
me, bezpłatne wpisowe, pre-
zenty na 500 zł, 604189118

• Podejmę pracę jako Stróż nocny 
lub dozorca. 721 922 930

• Kierowca kategorii B i C poszu-
kuje pracy. 788 193 777

• Zatrudnię stolarza lub pomoc-
nika. 603 366 286

• Podejmę się prac wykończenio-
wych. 511 565 738

• Poszukuję młodej Pani do opie-
ki nad dziećmi 4 i 5 lat w godzi-
nach popołudniowych. 91 39 
26 434

• Zatrudnię do elewacji i cieśla-
rza - zbrojarza. 725 431 252

• Sprzedawca lat 20 z doświad-
czeniem prawo jazdy kat. B 
uprawnienia wózki widłowe. 
Poszukuję jakiejkolwiek pra-
cy lub stażu. 726 190 681

• Nawiążemy współpracę z sa-
modzielną ekipą montażową 
okien i drzwi. tel 91 39 27 022

• Ferma Norek w Maszkowie za-
trudni osoby do prac sezono-
wych. Możliwość stałego za-
trudnienia. Telefon kontakto-

wy:  691 186 559;  601 520 540.

• Zatrudnię wykwalifikowaną 
osobę do pracy w księgowości 
wraz z prowadzeniem kadr. Te-
lefon kontaktowy:  601 520 540.

INNE

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

• Sprzedam nowy tel. komórko-
wy Sony Erocson ELM, cena 270 
zł, tel. 605 522 340

• Sprzedam wózek do drewna z 
HDSem. 723 885 515

• Sprzedam szczenięta razy wy-
żeł. 91 39 26 478; 500 667 196

• Sprzedam przyczepę D47 wy-
wrotkę sadzarkę do ziemnia-
ków, kombajn do zbioru ziem-
niaków oraz silnik do łodzi. Tel. 
692 421 192.

• Śliczne szczenięta po bardzo 
sympatycznej suni do pilnowa-
nia obejścia oddam dobrym lu-
dziom. 91 39 79 313 

• Drzewo opałowe, kominkowe. 
506 284 017

• Sprzedam atlas do ćwiczeń. 
791 180 655

• Sprzedam drewno opałowe i 
kominkowe, pocięte w klocki z 
dowozem . 663 349 053

• Sprzedam Keyboard. 
602 524 313

• Sprzedam okna drewniane 
demontażu różne rozmia-
ry, dobrze zakonserwowane. 
602 474 266

• Sprzedam rusztowanie 140 
m2 kompletne, cena 5500. Tel. 
691 707 209

• Sprzedam drewno opałowe i 
kominkowe. 667 788 820

• Przyjmę zbędną siatkę leśną z 
palami lub bez pali (może być 
po rozbiórce, stan obojętny), cel 
ogrodzenie budowy domu. Tel. 
605 522 340.

• Przyjmę gruz, dachówkę, szlake, 
10 km od Nowogardu, Redło. 
721 668 245

• Kupię skrzypce. 600 811 404

• Żywopłot z bukszpanu, ufor-
mowany idealny na obwódki 
i rabaty niedrogo sprzedam. 
698 908 275

OGłO SZE NIA DROB NE

ul. Rzeszowskiego 7 • Nowogard

NOWY

ADRES:

Kierownika apteki 
w Nowogardzie 

pilnie zatrudnię
tel. 783 744 001

MARPOL – OKNA S.C. 
 ul. Sienkiewicza 7F  Nowogard 

www.marpolokna.pl    
biuro@marpolokna.pl,   tel. 91 39-27-022

Nowość

energooszczędny pro�l

6 komorowy

z 3 uszczelkami
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Humor wyszukany
przez Henia SzczupakaPół godziny  

w towarzystwie KarolinyK
U
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N

  1
8

GABINET KOSMETYCZNY 
„WICHEREK”

Rok założenia 1988
Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała zabiegi 
kosmetyczne, henna, depilacje, makijaże, 
mikrodermabrazja, peeling kawitacyjny, 
ultradźwięki, eksfoliacje, wypalanie, laser, 
lampy, materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

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

Tel. 91 392 07 14 
Czynne od 11.00 do 19.00
http://wicherek.info

Jolka nr 1
- przyjaciółka Jacka z dawnych dobranocek
- koniom i zakochanym inaczej pachnie … wysuszona trawka.
- postać ze sztuki,
- i Uznam i Wolin,
- w ręku kajakarza,
- z Sejmem tworzy parlament.

Jolka nr 2
- mądrzejsze od kury,
- inny u narty, inny u buta,
- płynie przez Lubań Śląski,
- podobna do skrzypiec,
- aktorka, miłośniczka Kaszub.

Jolka nr 3
- dawny oddział 100 żołnierzy,
- gra w 21,
- nawet tam nie zrobią z owsa ryżu,
- wyżyna – na niej Indie,
- szukaj ich na targowisku.

Jolka nr 4
- presja, parcie,
- część roku szkolnego,
- wybranka Filona,
- siódme … - symbolem szczęścia,
- ciągną zawsze do siebie.

Westchnienia…

Należy rozwiązać cztery jolki, a hasła odczytane w przyciemnionych kratkach złożyć w jedną całość jako 
końcowe rozwiązanie.
(Jolka to krzyżówka do której określenia podaje się w przypadkowej kolejności, a miejsce wpisu odgad-
niętego wyrazu należy ustalić samemu- autorka trochę pomaga))

KUPON 16 krzyżówka z dnia 24 II
Prawidłowe rozwiązania:
Podróż w czasie
Prawidłowe odpowiedzi nadesłali:
Irena Domagalska, Sławomir Skowroński, Daniela Łokaj, Ce-

cylia Furmańczyk, Halina Galus, Pelagia Feliksiak, Malwina 
Bryndza, Agnieszka Skowrońska, Jolanta Gruszczyńska, An-
dżelika Nizio, Bogdan Krystkiewicz, Teresa Czarnecka, Urszu-
la Skowron, Teresa Januszonek, Barbara Bartosik, Halina Szwal, 
Danuta Borowik, Stanisława Pokorska, Jadwiga Maknia

Zwycięzcy:
Stanisława Pokorska, Teresa Januszonek, Jolanta Gruszczyńska

PEWNA MIROSŁAWA 
Choć, mężczyzna 
Z brunetek kpi - 
Jest pewna brunetka 
Co umie postawić  kropkę nad „i” 

BARBARA RADZIWIŁÓWNA 
Dobrym monarchą był Zygmunt August, 
Lecz srogie  losy go zwiodły. 
Bowiem do jednej niewiasty miał gust,
A stan jej był bardzo podły. 
Była ci ona skromną szlachcianką, 
W tym powód tkwił całej chryi . 
Że w wianie wniosła królowi manko, 
Drwiono z niewinnej lelii. 
Rzekły magnaty: „ Królu Zygmuncie, 
Zamiast folgować swej chuci, 
Od nuworyszki tej się odsuńcie, 
Bo jej się we łbie przewrócić” . 
Zwłaszcza zaś szczuła przeciwko swatom , 
Królowa matka, ta włoszka. 
Jak przeczytała Machiavella tom, 
Wsypała Barbarze proszka.
Dziewczę niewinne już ledwie dycha 
Król ręce łamie ze smutku, 
A Bona tylko śmieje się z cicha, 
Sadząc włoszczyznę w ogródku. .. 

ŚWIERSZCZ I CYWILIZACJA 
Świerszcz raz pragnienie 
Miał jedno, jedyne: 
Chciał sobie zrobić 
„Świr - świr za kominem...” 
A tutaj do cholery - 
Same kaloryfery!
 
JAKA PRZYSZŁOŚć 
O własną zasobność zabiegam 
I z tym altruizmem się szczycę. 
Dla dobra przyszłych pokoleń 
Najważniejsi zamożni rodzice! 
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REGULARNA LINIA MI KRO BU SO wA SEROCKI   Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie    6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie    8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

Informacja PKS 
91 392 18 87   lub   91 469 83 15

PRZEwÓZ OSÓB • M.Fedeńczak • kom. 606 148 353
Nowogard (ul.  Rzeszowskiego) - Szczecin (ul.  Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:05; 8:20; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 11:45; 11:55; 12:40; 
14:40; 14:50; 15:00; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:10
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul.  Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:30; 9:50; 10:25:11:15(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 13:15; 13:30; 13:45(F); 
14:10; 14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:00
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:50; 17:20; 18:30; 19:00
Kursują od poniedziałku do soboty;  F - kursuje od poniedziałku do piątku;  7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli

PRZEwÓZ OSÓB - RO MAN BIŃCZYK - Linia Regularna   TEL. 0607 310 591 
OD PONIEDZIAłKU DO PIĄTKU:  
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SOBOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIEDZIELA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

ROZKłAD jAZDY BU SÓw
ROZKłAD jAZDY BUSÓw   Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak

Tel. 502026999, 93926925, po godz. 18:00 – 501140055
Trasa NOwOGARD – GOLENIÓw – SZCZECIN 
Nowogard ul. Reszowskiego:  5:05(A), 5:55(A), 6:10(A), 6:50(7), 7:00(A), 7:25(7), 7:50(A), 
8:00(A), 8:20(7), 8:35(A), 9:10(A,7), 10:05(A), 10:30(A,7), 11:31(A), 11:40(7), 12:15(A), 
12:23(7), 12:40(7), 13:00(A,7), 13:10(A,7), 13:25(A,7), 13:50(F), 14:05(A), 14:20(A,7), 15:41(A), 
16:00(7), 16:20(A,7), 16:30(1,3,5), 16:35(2,4,6,7) 16:50(A), 17:30(1,3,5,7), 17:35(2,4,6,S), 
17:50(A,7),18:20(A,7)
TRASA SZCZECIN – NOwOGARD
Szczecin ul. Św. Ducha : 9:25(A), 12:20(A,7), 12:40(A), 13:35(A), 14:00(A,7,R), 14:40(1,3,5,7)  
14:45(2,4,6) 14:55(A), 15:15(2,4,6,7) 15:20(1,3,5), 16:15(A,7) 16:25(A),  18:05(A,7,R) 
19:00(1,3,5) 19:05(2,4,6)
Szczecin ul. Dworcowa : 6:20(A), 7:35(A), 8:00(F), 8:40(A,7,R), 9,00(7), 10:05(A,7),  10:50(A,7), 
11:40(A), 12:05(A), 13:00(7), 14:20(7), 17:40(A,7),  19:25(A7), 19:40(7), 20:15(A,7),
Goleniów, Dworzec PKP : 7:03(A), 8:18(A), 8:43(F), 9:23(A,7), 9:43(7,R), 10:08(A),  10:48(A,7), 
11:32(A,7), 12:23(A), 12:48(A), 13:30(A,7,R), 13:22(A),  13:42(7), 14:19(A), 14:43(A,7,R), 
15:03(7), 15:24(1,3,5,7) 15:29(2,4,6)  15:38(A) 15:58(2,4,6,7) 16:04(1,3,5) 16:58(A,7) 17:08(A), 
18:23(A,7)  18:48(A,7,R) 19:43(1,3,5), 19:48(2,4,6) 20:08(A,7) 20:23(7) 20:58(A,7)
Trasa NOwOGARD – MASZEwO – STARGARD SZCZECIŃSKI
Nowogard ul. Rzeszowskiego : 6:50(A), 8:30(A), 11:30(A), 13:50(A), 15:15(S)
Trasa STRAGARD SZCZECIŃSKI – NOwOGARD
Stargard Szcz. Oś. Tysiąclecia : 6:20(A), 9:40(A), 12:45(A), 13:50(S), 15:05(A) 
A - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt; S – kursuje w dni nauki szkolnej; 7 – kursuje w niedziele 
nie będące świętami; F – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt; 1,3,5 – kursuje w poniedziałki, 
środy, piątki oprócz świąt; 2,4,6 – kursuje we wtorki, czwartki, soboty oprócz świąt; R – kurs do Reska   

Rozkład jazdy pociągów obowiązujący od 11.12.2011 r.  
Szczecin  Główny - Nowogard: (wyjazd-przyjazd)  (06:27 - 07:28);   

(08:18 - 09:21);  (10:37 - 11:39);   (12:48 - 13:49); (14:47 - 15:47); (16:40 - 
20:46); (19:20 – 20:26).

Nowogard - Szczecin Główny: (06:37 - 07:41);  (08:05 - 09:10);  (10:24 - 
11:32);  (12:48 - 13:49);  (14:56 - 16:03);  (16:49 - 17:53); (18:49-19:56).

Nowogard - Kołobrzeg: ( 07:28 - 8:55) , (09:21 - 10:40) , (11:39 - 13:05), 
(13:49 - 15:14), (15:47 - 17:07), (20:46 - 19:08), (20:21 – 21:49).    

Kołobrzeg - Nowogard:  (05:11 - 06:37), (06:46 - 08:04), (09:03 - 10:24), 
(11:28 - 12:48), (13:37 - 14:56), (15:25 - 16:49), (17:25 - 18:49).

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

Dyżur nocny
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala   - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.   - 91 392 69 99
Medyk   - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

 - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz Pogotowie Stomatolo-
giczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos 
 - 91 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  
 - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzie ci, 
Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności 
Gospodarczej  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
  - 91 392 54 64

wydział Ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

- 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 26 249

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw.  WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   

- 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57

Apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM   - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Zawodo-
we - CE Zdroje ul.  Bohaterów Warszawy 78,

telefon/fax.   - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium  
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych    - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   

- 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 
Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 
Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 
Taksówki   - 91 392 02 60
Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

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

Regularna linia METRO        tel. 505 619 600
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25 A; 5:50 A; 6:00 A; 8:15 A7; 9:25 A7; 12:30 A7; 12:55 A7; 
15:05 A; 16:30 A7; 18:10 A7
Ze Szczecina do Nowogardu: 6:50 A; 7:25 A; 7:45 A; 11:00 A7; 12:00 A7; 14:35 A7; 15:55 
A7; 16:40 A; 18:25 A7; 19:55 A7
Legenda: A- kursuje od pon do sob;   7 - kursuje w niedzielę

DZIENNIK
NOWOGARDZKI

Ukazuje się we wtorki i piątki  na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, Piotr Słomski, jarosław Bzowy.  

jarek Dąbrowski redaktor techniczny, współ pra cu ją:  Hen ryk Szczu pak
 Ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul.  Boh. war sza wy 7A, 

tel. 91 392 21 65, fax 91 392 50 87, e-mail: dziennik@domjudy.pl. 
wy daw ca, skład i druk: „Dom judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 

Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

601 987 249

BUDOWLANE
REMONTOWE

694 455 280

PRACE

  N.Z.O.Z. „LEKS” 
Zbigniew Antczak , Dariusz Szarek 

72-200 Nowogard ul. T. Kościuszki 36

 ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 
działki 372/5 obręb 2 miasta Nowogard o powierzchni 693 m2 pod działalność 

usługowo-handlową i mieszkalną usytuowaną przy ul. Lipowej 24 w Nowogardzie.

- działka posiada aktualne warunki zabudowy
- cena wywoławcza wynosi 120 000.00 zł (słownie sto dwadzieścia tysięcy)
- dokumenty do wglądu po uzgodnieniu telefonicznym tel. 693368894
- przetarg odbędzie się w dniu 15.03.2012 r. w siedzibie Furmańczyk Wspólnoty  Nowo-

gard ul. 700 Lecia 14 o godz. 16.00
- wadium w wysokości 6000.00 zł (sześć tysięcy) należy wpłacać na konto N.Z.O.Z. LEKS nr 

konta 98-10600076-0000320000993288 Bank BPH do dnia 14.03.2012 r. 
- uczestnikom przetargu wadium zostanie zaliczone w poczet zakupu, lub odesłane naj-

później 
w następnym dniu po jego rozstrzygnięciu
- zastrzegamy sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

PŁYTY OSB 
NAJTANIEJ

602 131 760
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GOTÓwKA ZAwSZE POD RęKĄ!
• Pożyczki od 1 200 do 10 000 PLN
• Indywidualnie dobieramy rozwiązania
• Na dowolny cel
• Bez BIK-u

www.profitcredit.pl

Centrum Finansowe Avantis •  ul. 700 Lecia 6A • Nowogard

KONTAKT: 
tel. 513 164 203
       91 392 72 68

ul. Armii Krajowej 46
NOwOGARD

pon.-pt 9:00 - 17:00,  sob. 10:14:00

OKNO 1465 mm szer. x 1435 mm wys.

SZYBA K=1,0 • OKUCIE MACO PPUH "JOGA" sj.
ul. Górna 4,

72-200 Nowogard
tel. 91 39 25 501

OKNA-SUPERPROMOCJA !!!

TYLKO 499zł*
*cena netto

w nowo powstającym budynku mieszkalnym
na os. Gry�tów w Nowogardzie

Kontakt:  Przedsiębiorstwo Inżynieryjno Budowlane „PRO-BUD” s.c., 
72-200 Nowogard, ul. 3 Maja 14, tel. 91 39 25 552, 783 570 056 

www.probud-nowogard.pl

SPRZEDAŻ MIESZKAŃ

Kancelaria  
Prawna

nawet trudne sprawy

601 949 077
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GAZETA LOKALNA  NOWOGARD • OSINA
8 marca br.

od 9.00 - 10.00  
czwartek

udzielane będą
bezpłatne porady prawne

w redakcji DN
ul. Boh. Warszawy 7A

reklAmA

Czytaj s. 5

NIEPUBLICZNA SZKOŁA POLICEALNA

informacja i zapisy 
ul. Zielona 11,  tel. 91 39 26 691 

rozpoczęcie semestru 4 lutego 2012 r.  

• technik ekonomista          - 2 lata
• opiekun medyczny            - 1 rok
• opiekun osoby starszej     - 2 lata

www.zielona.mojaszkola.net

czesne w wysokości 100 zł/m-c
  (bez wpisowego i opłat za wakacje)

Ogłasza nabór na kierunki: 
NIEPUBLICZNA SZKOŁA POLICEALNA

Czytaj s. 4

Czytaj s. 4

Czytaj s. 8

Czytaj s. 6

Radca prawny
- windykacja należności
- prawo lokalowe
- sprawy majątkowe

tel. kom. 602 303 633

Budynek RCP
ul. Wojska Polskiego 3

Nowogard  (wejście od ul. Wyszyńskiego)

W każdy czwartek
od godz. 11.00

Radca prawny

HURTPOL SP. Z O.O. 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA

w Nowogardzie 
zatrudni Księgową
• Wymagane:
• Wykształcenie wyższe 

ekonomiczne
• Prawo jazdy kat. B
• Bardzo dobrą znajomość 

pakietu MS Office (Word, 
Excel, PowerPoint)

• Doskonały zmysł analityczny
• Wysoką kulturę osobistą 
• Umiejętność pracy zespołowej
• Duża inicjatywa i 

samodzielność
• Terminowość, dokładność, 

staranność
• Doświadczenie mile widziane

Oferty kadry@hurtpol.pl lub 
osobiście ul. Młynarska 1a,  
Nowogard, Tel. 915792918

Kancelaria  
Prawna

nawet trudne sprawy

601 949 077

Władza pasa nie zaciśnie 

Diety radnych 
i wynagrodzenie burmistrza 
bez zmian

R. Szpilkowski próbuje przekonać radnych koalicji do poparcia projektu uchwały WN – ci, mimo że bardzo dokładnie wsłuchiwali się w jego słowa, 
ostatecznie pomysłu jednak nie poparli. 

kto pokryje straty?

Dziura  
była sobie aż...
Częste pisanie  przez prasę o tzw. dziurach w 
jezdni, może być przez niektórych traktowa-
ne z przymrużeniem oka jako tzw. szukanie 
dziury w całym  i czepianie się zapracowanych 
urzędników. 

Czytaj s. 3 Budynek socjalny 
przy Cmentarnej 
do remontu

Poprawią, 
ale nie 
wszystko

Dąb katyński  
rośnie dumnie 

Z ostatniej 
chwili 
Zatrzymali 
dilera 
narkotyków 
z Nowogardu

Olimpia Nowogard –  
Sowianka Sowno

Przydatny  
sparing
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Kronika policyjna 
26.03.2012 r. 
Godz. 00.05
Policjanci OP Komendy Wo-

jewódzkiej Policji w Szczecinie 
podczas kontroli drogowej na 
ul. Bohaterów Warszawy ujaw-
nili nietrzeźwego kierującego 
rowerem. Badanie alkomatem 
u Zbigniewa T. wykazało 1,62 
promila alkoholu w wydycha-
nym powietrzu. 

27.03.2012 r.
Godz. 05.10
Kolizja drogowa przed miej-

scowością Żabowo, gdzie do-
szło do dachowania pojazdu 
marki Renault. 

Godz. 11.10
Policjanci Ruchu Drogowe-

go KPP w Goleniowie, podczas 
kontroli drogowej na ul. Boh. 
Warszawy ujawnili nietrzeźwe-
go kierującego pojazdem marki 
Ford Mondeo. Stanisław S. miał 
0,36 promila alkoholu w wydy-
chanym powietrzu. 

Godz. 12.50
Zawiadomienie o kradzieży 

portfela wraz z pieniędzmi w 
miejscowości Ostrzyca. 

Godz. 14.30
Zawiadomienie o oszustwie 

na portalu internetowym przy 
zakupie aparatu fotograficzne-
go. 

Godz. 17.45
Włamanie do mieszkania 

na ul. Poniatowskiego, gdzie 
sprawca dokonał zaboru biżu-
terii.

Godz. 18.00
Ochrona sklepu Biedronka 

powiadomiła o ujęciu sprawcy 
kradzieży sklepowej. Patrol na 
miejscu wylegitymował Piotra 
B., który ukarany został manda-
tem karnym w wysokości 200 zł. 

27.03.201 r. 
Godz. 16.00
Powiadomienie o włamaniu 

do altanki ogrodowej w miej-
scowości Osina i kradzieży 
dwóch pił motorowych. 

Godz. 15.30
Kradzież kosmetyków w skle-

pie Natura na ul. 700 Lecia 
przez Aleksandrę Sz. 

28.03.2012 r. 
Godz. 16.20
Pracownik sklepu Biedronka 

na ul. Warszawskiej powiado-
mił o ujęciu sprawcy kradzieży 
sklepowej. Na miejscu ustalo-
no, że sprawca zbiegł z miejsca 
zdarzenia. Zgłaszający oświad-
czył, że zgłosi się do jednostki 
po skopiowaniu zapisu z kame-
ry przemysłowej. 

29.03.2012 r. 
Godz. 09.15
Powiadomienie o kradzieży 4 

szt. kołpaków samochodowych 
z pojazdu marki VW Golf, za-
parkowanego na parkingu nie-
strzeżonym przy ul. 15 Lutego. 

Godz. 09.40 
Powiadomienie o kradzieży 

4 szt. kołpaków samochodo-
wych z pojazdu marki Toyota, 
zaparkowanego na parkingu 
niestrzeżonym przy ul. Kowal-
skiej. 

Godz. 10.15
Powiadomienie o kradzie-

ży z działki ogrodowej na ul. 3 
Maja, drewna opałowego. 

Godz. 12.30 
Ochrona sklepu Hong-Yun  

powiadomiła o zatrzymaniu 
sprawcy kradzieży sklepowej. 
Na miejscu Partol wylegitymo-
wał Małgorzatę O. 

Godz. 21.40 
Powiadomienie o uszkodze-

niu zaparkowanego na ul. Lipo-
wej pojazdu marki Ford Mon-
deo przez kierującego pojaz-
dem marki Ford Eskort. 

01.03.2012 r. 
Godz. 19.15 
Kolizja drogowa przed miej-

scowością Żabowo, w której 
udział wzięły dwa pojazdy: Vo-
lvo oraz Fiat Siena. 

02.03.2012 r. 
Godz. 20.00
Zgłoszenie o uszkodzeniu 

pojazdu marki BMW, zaparko-
wanego na parkingu niestrze-
żonym na ul. Bankowej. 

04.03.2012 r. 
Godz. 01.00
Powiadomienie o uszkodze-

niu pojazdu marki Audi A6 
na ul. Zielonej pod dyskoteką 
przez kierującego samocho-
dem marki Opel Vectra, który 
odjechał z miejsca zdarzenia . 

Godz. 02.10
Powiadomienie o uszkodze-

niu ogrodzenia posesji w miej-
scowości Strzelewo przez po-
jazd marki VW. 

Godz. 16.55
Policjanci Ruchu Drogowe-

go KPP w Goleniowie podczas 
kontroli drogowej w miejsco-
wości Wojcieszyn samochodu 
marki BMW 3, ujawnili nie-
trzeźwego kierującego. Jaro-
sław Ś. Miał on 1,94 promila al-
koholu w wydychanym powie-
trzu. 

st. insp. Ref. Prewencji 
Klaudia Gieryń 

Nasza sonda
Na  ulicy 5 Marca (położonej  z tyłu za Netto i dalej do  skrzyżowania z Sądo-
wą) spytaliśmy napotkanych przechodniów z czym im się  kojarzy  ta nazwa -   5 
marca?

Sylwia  Czarnecka wraz córką Amandą - ul. 5 
Marca przede wszystkim kojarzy mi się z datą wy-
zwolenia naszego miasta – Nowogardu, tutaj prze-
cież żyjemy, mieszkamy. To data, którą powinni-
śmy znać i o której powinniśmy pamiętać, gdyż 
jesteśmy mieszkańcami tego miasta. Kolejną miłą 
kwestią, którą chciałabym przy tej okazji powie-
dzieć to, to, że nastąpiła  odnowa tej ulicy  i rewi-
talizacja budynków, które teraz są bardzo ładne i 
kolorowe, co bardzo cieszy oko tubylców a myślę, 
że również przyjezdnych.  

Marian Hoppe – No, kojarzy mi się to z wyzwoleniem No-
wogardu, albo coś w tym rodzaju. Jak Rosjanie szli z Długołęki,  
to wyzwolili nasze miasto. A znam tę historię z opowieści star-
szych osób z którymi rozmawiałem. 

Marzena Lipczyńska wraz z córką Justynką - 
Dla mnie ten dzień, to dzień Teściowej, dlatego 
składam wszystkim teściowym wszystkiego naj-
lepszego, a szczególnie mojej, którą pozdrawiam. 

Alicja Kolasa z wnukiem - Nie jestem pewna z 
czym kojarzy mi się ta data, ale wydaje mi się, że 
chodzi o jakąś datę związaną z wyzwoleniem  No-
wogardu .Byłam mieszkanką  Gryfina  tam się wy-
chowywałam, dlatego nie znam dobrze historii 
miasta Nowogardu. Mam tutaj córkę i wnuczkę, 
którą odwiedzam czasami, bo mieszkam zupełnie 
gdzie indziej. 

Andrzej Bartkowiak - No właśnie z czym mi się kojarzy ta 
data 5 marca. Może z jakąś rocznicą?  Ale nie mogę sobie dobrze 
skojarzyć. Ale jestem  pewny na 100%, że była to jakaś roczni-
ca. Sama ulica podoba mi się, są odremontowane  bloki i ulica, 
krótko mówiąc idzie ku dobremu. 

Marcin Orłowski - Nie jestem  pewien, ale najprawdopodob-
niej   kojarzy mi się  z wyzwoleniem  Nowogardu. Trzeba powie-
dzieć też, że na ulicy tej nastąpiły lekkie zmiany, które widać w 
postaci  odnowionych elewacji budynków i chodników w obrę-
bie  dawnego sklepu  Puchatek. Krótko mówiąc jest  przyjemnie 
i estetycznie na tej ulicy. 

wysłuchał: Jarek Bzowy 
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OPAŁ
węgiel, koks, miał, 

drewno – kominkowe,
 podpałka, brykiet – węglowy, 

torfowy, drzewny
(towar luzem i workowany)

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

sprzedaż ratalna

PPUH „EDBA” 
Nowogard • ul. Nadtorowa 12

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

Projekty uchwał w sprawie obniżenia diet radnych i pensji burmistrza Nowogardu, złożone przez klub Wspólny Nowogard i poparte 
przez pozostałych radnych opozycji nie zdobyły akceptacji większości radnych koalicji PSL-SLD. Tym samym wszystko pozostanie po 
staremu, choć radni WN zapowiadają, że będą co jakiś czas wracać do tematu. 

Władza pasa nie zaciśnie 

Diety radnych i wynagrodzenie burmistrza bez zmian
WN zaproponował, by rad-

ni pobierali miesięcznie die-
tę w wysokości 500 zł, a nie 
jak dotychczas 700 zł. Zmia-
nie ulec miała również die-
ta Przewodniczącego RM – z 
1500 zł do 1 tys. zł/miesięcz-
nie. Mniej, zgodnie z projek-
tem radnych opozycji, mieli-
by również otrzymywać wice-
przewodniczący rady i prze-
wodniczący poszczególnych 
komisji – zamiast 900 zł, to 600 
zł/miesięcznie. Przypomnijmy, 
że takie stawki Rada Miejska 
uchwaliła w roku 2007, kiedy 
to właśnie podniesiono dietę 
radnych z 500 zł do 700 zł, a 
przewodniczącego RM z 1000 
zł do 1500 zł. Pobierane kwo-
ty to zryczałtowane diety, któ-
re radni pobierają niezależnie 
od tego, czy odbywają się sesje, 
czy nie. Diety obniża się tyl-
ko w przypadku nieobecności 
radnego podczas posiedzenia. 

WN chciał również, aby 
Rada Miejska obniżyła pen-
sję burmistrza Roberta Czapli, 
do poziomu sprzed przyznanej 
głosami koalicji w paździer-
niku podwyżki. Przypomnij-
my tylko, że wówczas pensja 
burmistrza wzrosła o 2 tys. zł. 
osiągając kwotę 11 tys. 360 zł. 
Zmiany te dałyby oszczędności 
w kwocie 239 tys. zł. do końca 
kadencji. 

Kryzys nie ominął Nowogar-
du. Od roku 2010 z prowadze-
nia działalności gospodarczej 
zrezygnowało 515 osób. To bar-
dzo niepokojące dane. Sytuacja 
przedsiębiorców ma przecież 
przełożenie na życie i funkcjo-
nowanie reszty mieszkańców. 
Kolejnym przykładem jest bez-
robocie. Z danych wynika, że 
jest ich w naszej gminie  1770 
osób, z czego większość stano-
wią ludzie młodzi.  Uważa-
my, że zarówno burmistrz jak i 
Rada Miejska powinni zdawać 
sobie sprawę z tego, w jak cięż-
kiej sytuacji znajdują się nasi 
mieszkańcy. Nie zapominajmy 
również, że mamy do czynienia 
z największym zadłużeniem 
naszej gminy w historii (ponad 
11 mln złotych – przyp. red.). 
Należy skończyć z rozdawnic-
twem, wydawaniem wielkich 
sum na rozrywkę, konkursy, 
promowanie osoby burmistrza 

oraz nieprzemyślane inwestycje 
– uzasadniał projekt uchwały 
w imieniu Klubu WN Michał 
Wiatr. Radny jednocześnie 
przytaczał przykłady innych 
gmin, które w dobie trudnej 
sytuacji finansowej zdecydo-
wały o obniżeniu swoich do-
chodów. W gminie Gubin, rad-
ni zdecydowali o niepodnosze-
niu podatków, biorąc pod uwa-
gę trudną sytuację na rynku 
pracy. W Pruszczu Gdańskim, 
radni obniżyli diety o 300 zł – 
z pieniędzy tych sfinansowano 
budowę placu zabaw  – wymie-
niał Wiatr, namawiając, żeby w 
Nowogardzie postąpić podob-
nie. 

Jako aktywny radny uważam, 
że obecna dieta pokrywa jedy-
nie moje koszty działania w te-
renie. Ta dieta i tak nie jest w 
stanie w 100% wynagrodzić 
nam z jakim poświęceniem od-
dajemy się swoim obowiązkom. 
Jeśli panowie uważacie, że mo-
żecie ciąć wydatki gminy na 
dietach, zawsze jest taka moż-
liwość, że możecie się tych diet 
zrzec np. na dom dziecka, albo 
coś takiego – komentował po-
mysł WN, radny Paweł Kola-
nek z PSL. 

Szybkiej riposty na słowa 
radnego z koalicji udzielił rad-
ny R. Szpilkowski. 

Nieźle Pana ktoś wysterował 
do tej odpowiedzi. Współczuję. 
Nam chodzi tylko o to, aby nie 

odrywać się od sytuacji w jakiej 
żyją zwykli mieszkańcy. Za 700 
zł, które otrzymuje szeregowy 
radny, niektórzy muszą praco-
wać w ciężkich warunkach, nie-
kiedy przez cały miesiąc. Przy-
płacając to niekiedy zdrowiem. 
Pamiętajmy, że właśnie ci naj-
biedniejsi składają się na na-
sze diety. Nie jeden samorząd 
w kraju zrozumiał, szczególnie 
w kryzysie, że jest częścią społe-
czeństwa. Również Państwa do 

tego namawiam – mówił radny 
WN. 

Nastroje tonował kolega klu-
bowy Szpilkowskiego, radny 
Andrzej Kania z Wyszomierza. 

Ja mam tylko jedną obawę. 
Co się stanie jeśli te pieniądze z 
diet się rozejdą, a ja jako rad-
ny opozycji już w ogóle nie będę 
mógł nic zrobić dla mieszkań-
ców. Kiedy już teraz moje pro-

pozycje do budżetu nie są wca-
le uwzględniane – mówił Ka-
nia, twierdząc jednak, że mimo 
wszystko popiera  uchwałę 
swojego klubu. 

Słucham tak kolegów ze 
Wspólnego Nowogardu, kiedy 
tak współczują mieszkańcom. 
Dzisiaj mieliśmy tego przy-
kład, kiedy panowie w sprawie 
podwyżek wody i ścieków się 
wstrzymaliście od głosu. To jest 
właśnie wasz populizm. Jeżeli 

Państwo uważacie, że te diety 
są za wysokie, i należy je prze-
kazać na rzecz potrzebujących 
to przygotowałem wnioski, na 
podstawie których każdy rad-
ny może przeznaczyć swoją die-
tę na co tylko chce. Wręczę Pań-
stwu ten wniosek i zobaczę jaka 
będzie reakcja - mówił Mieczy-
sław Laskowski (PSL), wice-
przewodniczący RM. 

Słowa te wywołały oburzenie 
wśród radnych opozycji. 

Sprawa pobierania diet i 
ewentualnego przeznaczania 
ich na jakieś cele jest kwestią 
moralności każdego radnego. 
Panie Mieczysławie, jest pan 
wiceprzewodniczącym klubu 
PSL. Ja myślę, że cała opozy-
cja zrzeknie się tych diet, jeżeli 
wy zrobicie to samo, a pan bur-
mistrz odda dwa tysiące. To bę-
dzie taka licytacja, w którą pan 
próbuje się teraz bawić, odsu-
wając kwestię moralną na bok. 
Do populizmu można wszystko 
sprowadzić. Pokażcie jakie ma-
cie intencje. Rozdaliście kartki, 
to teraz je wypełnijcie razem 
z nami– mówił radny Marcin 
Nieradka. 

Wtórował mu radny Tomasz 
Szafran.  Mieliśmy świadomość, 
że ta uchwała wywoła sprze-

ciw, a nawet strac, u tych, któ-
rych dieta jest jedynym źródłem 
dochodu. Nie chciałem żeby to 
dało powód do atakowania rad-
nych opozycji. Tak się jednak 
nie stało. Więc skoro radny La-
skowski uważa, że powinniśmy 
zrzec się diet, niech pierwszy da 
nam przykład – mówił prze-
wodniczący klubu WN. 

Podobny przebieg miała 
dyskusja w sprawie obniżenia 
pensji burmistrza Nowogard. 
Oba projekty WN nie uzyska-
ły ostatecznie poparcia więk-
szości radnych  i zostały od-
rzucone stosunkiem głosów - 
11 przeciw, 7 za, 1 wstrzymu-
jący się. 

Marcin Simiński

Ile zarabiają nasi radni?
Radny  - 700 zł
Przewodniczący Rady Miejskiej  - 1500 zł
Wiceprzewodniczący RM i przewodniczący 
Komisji  - 900 zł

Mieczysław Laskowski (PSL) namawiał radnych opozycji do pisemnej deklaracji o przekazaniu  diety na cele cha-
rytatywne. Czy sam podpisze się pod taką inicjatywą? 
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O sprawie pisaliśmy wielo-
krotnie. Przypomnijmy, że klu-
cze do nowo wybudowanych 
mieszkań lokatorzy otrzymali 
w lutym ubiegłego roku. Szczę-
ście nie trwało jednak długo. 
Już w kilka miesięcy po odda-
niu mieszkań, na ścianach po-
jawiła się wilgoć, pleśń i wodne 
zacieki. Ludzie zaczęli doma-
gać się poprawy sytuacji, zgła-
szając się nie tylko do zarządcy 
budynku, czyli ZBK, ale także 
do miejskich radnych. Sprawa 
wróciła również na ostatniej 
sesji RM, która odbyła się w 29 
lutego. Czy firma, która wybu-
dowała ten budynek ustosun-
kowała się do występujących w 
nim usterek i kiedy zostaną one 
usunięte?  - dopytywał o dalsze 
losy budynku przy Cmentarnej 
radny Marcin Nieradka. 

Adam Czernikiewicz, kie-
rownik miejskiego Wydziału 
Inwestycji i Remontów poin-
formował, że ostatnio w bu-
dynku zostały przeprowadzo-
ne kontrole, w których obok 
urzędników miejskich wzię-
li także udział przedstawiciele 
wykonawcy (Zakład Budowla-
ny PORTAL ze Szczecina). Ja-
kie były wyniki tej kontroli? 

W protokole z dnia 
07.12.2011 r.  wyszczególnio-
no  usterki zgłaszane przez lo-
katorów. Wykonawca pismem 
z dnia  20.01.2012 r.  przesta-
wił swoje stanowisko w sprawie 
stwierdzonych usterek m.in. in-
formując, że nie będzie odpo-
wiadał za wady, które są wy-

nikiem wadliwej eksploatacji 
obiektu, w szczególności brak 
wentylacji pomieszczeń przez 
lokatorów, zasłaniania kra-
tek wentylacyjnych, niedogrza-
nia pomieszczeń oraz suszenie 
odzieży bezpośrednio na grzej-
nikach – wymienia A. Czer-
nikiewicz. Użytkownicy lokali 
zostali poinformowani o zasa-
dach właściwego użytkowania 
i eksploatacji mieszkań. Egze-
kwowaniem przestrzegania za-
sad użytkowania zajmuje się 
Zarząd Budynków Komunal-
nych w Nowogardzie. Wyko-
nawca nie uchyla się od usunię-
cia usterek, które ujawniły się w 
trakcie eksploatacji obiektu i nie 
są następstwem jego niewłaści-
wego użytkowania tj. usunięcie 
awarii pieca co, wyregulowanie 

drzwi wewnętrznych (1 lokal), 
usunięcie zacieków przy prze-
wodach wentylacyjnych w ła-
zienkach (5 lokali), sprawdze-
nie i usunięcie przyczyny za-
wilgocenia stropu w pom. ku-
chennym (1 lokal), niesprawne 
oświetlenie  przed wejściem do 
mieszkania (1 lokal), sprawdze-
nie i usunięcie przyczyny zawil-
gocenia w pokojach (1 lokal). 

Tym samym wykonawca po-
dzielił opinię, którą również 
od kilku miesięcy formułowali 
sami miejscy urzędnicy, twier-
dząc, że lokatorzy są po części 
winni za obecny stan miesz-
kań. Trzeba sobie też jasno po-
wiedzieć, że komisja w kilku lo-
kalach stwierdziła zaślepienie 
otworów wentylacyjnych, co do-

prowadziło po części do zagrzy-
bienia tych lokali – twierdził 
pytany przez nas na początku 
tego roku o sytuację w budyn-
ku, wiceburmistrz Damian Si-
miński, któremu podlega bez-
pośrednio ZBK – zarządca po-
sesji.

Koszt naprawy usterek ma 
ponieść wykonawca. Takie są 
bowiem warunki umowy z 
gminą.  Czy ich usunięcie usa-
tysfakcjonuje mieszkańców 
domu przy Cmentarnej? To 
okaże się po zakończeniu prac, 
których przebieg będziemy 
podglądać na bieżąco. 

Marcin Simiński 

Mieszkańcy na „luksus” narzekać nie powinni posiadają plac zabaw i na-
wet „basen” o 1,5 m głębokości i średnicy 5 m

Rodziny zamieszkałe w budynku komunalnym przy ul. Cmentarnej będą mogły liczyć na usunięcie niektórych usterek, jakie pojawiły 
się tej zimy w mieszkaniach. Wykonawca nie uznał bowiem wszystkich zgłaszanych przez najemców wad w ramach reklamacji, twier-
dząc, że za zły stan mieszkań częściowo winni są sami  lokatorzy. 

Budynek socjalny przy Cmentarnej do remontu

Poprawią, ale nie wszystko 

Policjanci podczas podróży busem 
poczuli zapach marihuany. Wytypo-
wali młodego mężczyznę, który za-
chowywał się nerwowo, nienaturalnie. 
Na przystanku w Goleniowie funkcjo-
nariusze przedstawili się mężczyźnie, 
chcąc go wylegitymować. Mężczyzna 
próbował uciekać, jednak został za-
trzymany przez policjantów. Podczas 

sprawdzania jego danych personal-
nych okazało się, że mężczyzna miał 
schowany w kurtce worek, w którym 
znajdowało się 100 gram marihuany. 
Policjanci wezwali na pomoc kolegów 
z Goleniowa, którzy przewieźli za-
trzymanego do komendy – informuje 
rzeczniczka. 

Goleniowscy śledczy postawili męż-

czyźnie zarzut posiadania znacznej 
ilości narkotyków i próbę wprowa-
dzenia ich do obrotu. Podejrzanemu 
grozi do ośmiu lat pozbawienia wol-
ności. Mężczyzna był wcześniej ka-
rany za przestępstwa przeciwko mie-
niu. Na razie trafił na dwa miesiące do 
aresztu tymczasowego. 

MS

Z ostatniej chwili 
Zatrzymali dilera narkotyków z Nowogardu 
Policjanci z Oddziału Prewencji w Szczecinie po służbie, w busie, zatrzymali 21 letniego mężczyznę, który miał przy sobie 100 gramów 
marihuany – informuje Marta Maciejniec, rzecznik prasowy policji w Goleniowie. Jak dowiedział się DN, mężczyzna jest mieszkańcem 
gminy Nowogard. 
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5 Marca w obiektywie DN

Poczty sztandarowe szkół Delegacja Gimnazjum nr 1Kombatanci RP

Przedstawiciel władzyDelegacja SP 3

Centrum edukacji na ul. Zielonej w Nowogardzie 

Dąb katyński rośnie dumnie 

Delegacja SP 2

 Szkoła, aby uczcić pamięć 
25 tysięcy zabitych Pola-
ków, przystąpiła do ogólno-
polskiej akcji sadzenia dę-
bów pamięci - każde drzew-
ko poświęcone jest konkret-
nej osobie z długiej listy ofiar 
sowieckich zbrodni. Drzew-
ko Katyńskie przy szkole na 
Zielonej zasadzono w 2010 
roku. Apel przy jeszcze bar-
dzo młodym dębie, poświę-
cony był głównie  pamię-
ci osoby, której  jest poświę-
cone -aspirantowi Policji 
Państwowej - Aleksandrowi  
Syrgunowi.  Aleksander Syr-
gun  zginął z rąk stalinow-
skich oprawców w wieku 
27 lat  w  Twerze, a następ-
nie pochowano go w zbioro-
wej mogile w Miednoje. Apel  
zgromadził całą brać szkolną 
tj. dzieci, kadrę pedagogicz-
ną wraz z dyrektorem Cen-
trum Janem Kopycińskim. 

Jako gość na  uroczystość 
przybył  policjant Komisa-
riatu Policji w Nowogardzie 
mł. asp. Tomasz Prochowski. 
W trakcie apelu wspomniano 

także o przypadającej  w tym 
dniu rocznicy walk o Nowo-
gard w 1945 r.

 Jarek Bzowy 

W dniu wczorajszym w Centrum Edukacji na ul. Zielonej w Nowogardzie odbył 
się apel poświecony zbrodni katyńskiej, jednej z największej zbrodni II Wojny 
Światowej.  5 marca przypada bowiem rocznica podpisania przez Stalina  wła-
śnie 5 marca 1940 r. tzw.  decyzji katyńskiej- zgody na mord na polskich więź-
niach wojennych.
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kto pokryje straty?

Dziura była sobie aż...  
Częste pisanie  przez prasę o tzw. dziurach w jezdni, 
może być przez niektórych traktowane z przymruże-
niem oka jako tzw. szukanie dziury w całym  i czepianie 
się zapracowanych urzędników. Że, temat bynajmniej do 
śmiesznych nie należy, a skutki niefrasobliwości i zanie-
dbań zarządzających mogą być wyjątkowo kosztowne i 
stresujące  dla ofiar, niech świadczy poniższy opis zda-
rzenia, które stało się udziałem jednego z naszych Czy-
telników na ulicy Racibora. 

Oto co pisze Czytelnik:  
- do wypadku doszło w czwartek 23.02.2012 przy parkin-

gu na Racibora 2 - samochód wpadł przodem do niezabezpie-
czonej dziury z wodą   znajdującej się przy parkingu - wycią-
gały go dwa samochody w tym jeden terenowy, który bez po-
mocy ludzkich rąk także nie poradziłby sobie (trzeba było 
unieść ręcznie samochód do góry, aby można było go szarpnąć 
i wyciągnąć, w dodatku jedna   z osób wyciągających w trak-
cie ruszenia samochodu wpadła do tej samej kałuży po szyję) 
- samochód został uszkodzony - poduszki na tylnej osi, łożyska 
- dwukrotnie trzeba było myć silnik i całe auto. 

Czytelnik dalej pyta - kto poniesie koszty  związane z zaistnia-
łą sytuacją  i jak długo trzeba będzie czekać na naprawę drogi?

My też pytamy, a Czytelnikowi radzimy, aby jak najrychlej 
wezwał zarządcę parkingu  do oszacowania poniesionych  
przez  właściciela pojazdu  szkód i załatwił sprawę zgodnie z 
prawem, czyli pokrył jego straty.  I oczywiście załatał dziurę

opr. Jarek Bzowy 

Szanowna Redakcjo,
Dzisiaj (29.02.2012) w Kra-

kowie otwarto testament Wi-
sławy Szymborskiej. Przypo-
mniało mi to, że w numerze   10 
(2043) „Dziennik Nowogardzki” z 
dn.  3-6.02.2012 zamieścił felieton 
pt. Okiem prowincjusza. W pod-
tytule pada stwierdzenie:  <„Nie 
nam teraz sądzić, ale… może… 
„trochę ciszej nad tą trumną”>, 
jednak - wbrew temu - artykuł jest 
pewnego rodzaju sądem. Sądem 
nad życiem człowieka, długim 
życiem bynajmniej nie w próż-
ni, w trakcie którego podejmuje 
się określone decyzje i działania. 
Podczas osądzania dobrze jest za-
chować obiektywizm i wykorzy-
stać obie szale wagi, które trzyma 
bogini sprawiedliwości w swoich 
rękach.   Jeżeli na jednej szali po-
łożono kilka wierszy Szymbor-
skiej z czasów „zauroczenia ko-
munizmem”, to na drugiej sza-
li należałoby umieścić pozosta-
łą twórczość Poetki i zobaczyć co 
przeważy.

Do „zauroczenia” Szymborskiej 
zapewne przyczynił się jej mło-
dy wiek oraz środowisko. Wystar-
czy  prześledzić, jak zachowywa-
li się Iwaszkiewicz, Dąbrowska, 
Parandowski czy literaci, którzy 
podpisali Rezolucję Związku Lite-
ratów Polskich w Krakowie w spra-
wie procesu krakowskiego z 8 lu-
tego 1953, jak się zachwycali ko-
munizmem Jean Paul Sartre czy 
rodzice Marty Meszaros, dopó-
ki bliżej nie zapoznali się z jego 
„dokonaniami”. Warto tu przypo-
mnieć też życiorys znanego pol-
skiego filozofa Leszka Kołakow-
skiego, który w początkach swo-
jej działalności czynnie współpra-
cował z władzami PRL, a w 1966 
zmienił całkowicie swój stosunek 
do ustroju, wyemigrował, stał się 
autorytetem i już w czasach III RP 
został odznaczony Orderem Orła 
Białego. 

W czasie procesów lustracyj-
nych nie ocenia się, że ktoś współ-

pracował ze służbami specjalnymi 
PRL, tylko czy ten fakt zataił w od-
powiednich dokumentach. Wisła-
wa Szymborska nie wypierała się 
swojej twórczości z czasów mło-
dości „durnej i chmurnej”. Iluż to 
ludzi zmieniło swoje poglądy, gdy 
bliżej zapoznali się z „zagadnie-
niem”, i nikt ich później nie potę-
piał. Ciekawym przykładem, cho-
ciaż z całkiem innej półki, może 
być Bolesław Piecha, który w la-
tach 90. ub. wieku zmienił punkt 
widzenia, przyznał się do prze-
prowadzenia ok. 1000 aborcji, co 
nie przeszkodziło mu zostać po-
słem i wiceministrem zdrowia w 
rządzie PiS. Errare humanum est, 
ale trwanie w błędzie jest głupo-
tą, jak powiedział Seneka Starszy.

W 1957 r. twórczość Szymbor-
skiej nie stanęła na przeszkodzie 
w nawiązaniu kontaktów z Jerzym 
Giedroyciem z Paryskiej Kultu-
ry.   W 1975 była ona wśród 59 
polskich intelektualistów prote-
stujących przeciwko zmianom w 
konstytucji PRL. Inicjatorem listu 
do władz był Jan Olszewski.

Socrealistyczne utwory Szym-
borskiej to zaledwie margines w 
jej twórczości. Późniejsze jej wier-
sze stały się klasyką i przeszły do 
kanonu literatury polskiej. Nie 
tylko polskiej, bo poezja ta zo-
stała doceniona przez Akademię 
Szwedzką przyznającą literacką 
nagrodę Nobla. Wiersze Szym-
borskiej przetłumaczone zostały 
na wiele języków. 

Nie ma chyba konkursu recy-
tatorskiego czy podniosłego spo-
tkania, na którym ktoś nie przy-
mierzyłby się do jakiegoś wiersza 
Wisławy Szymborskiej. Nawet w 
Nowogardzie. Notatki na ten te-
mat można znaleźć w „Dzienniku 
Nowogardzkim” nr 14 (2047) i nr 
15 (2048). 

Nigdy nie zapomnę obchodów 
50-lecia I Liceum Ogólnokształ-
cącego w Nowogardzie zorgani-
zowanych 15 czerwca 1996 r. Po 
uroczystym apelu na podwórku 

szkolnym zaproszono nas do sali 
sportowej na program słowno-
muzyczny przygotowany przez 
młodzież szkolną. Młode, przeję-
te dziewczyny mówią wiersz Ewy 
Lipskiej Śmierć to wagary Panie 
profesorze oraz Nic dwa razy się 
nie zdarza Wisławy Szymborskiej. 
W takim miejscu i w takim dniu 
słowa te nabierają niezwykłego 
znaczenia. Dobrą poezję poznaje 
się po tym, że jest ponadczasowa. 

Dziś otwarty testament Poet-
ki przewiduje utworzenie funda-
cji zajmującej się, m.in. „ochroną 
i propagowaniem twórczości Wi-
sławy Szymborskiej, jej wizerun-
ku i dobrego imienia”. Innym z ce-
lów fundacji jest „propagowanie 
idei tolerancji oraz kultury dialo-
gu w życiu publicznym”.

 Pozdrawiam
Jan Kozakowski

 Od Redakcji : 
Dziękuję za głos, w stale otwar-

tej w DN dyskusji na temat spraw 
ważnych dla nas, jako mieszkań-
ców Nowogardu, ale zarazem jako 
członków wspólnoty narodowej i 
kulturowej. Wracając do  refleksji 
dotyczącej zmarłej poetki, to pro-
simy o zwrócenie uwagi, że w na-
szym  tekście ( z którym  nieco po-
lemizuje pan Kozakowski)  pod-
kreśliliśmy przede wszystkim fakt, 
że nie oceniła Ona nigdy tego okre-
su swojej twórczości z jakiego po-
chodziły przywoływane przez nas 
utwory. Nie oceniła zarazem  sys-
temu odpowiedzialnego,  zwłasz-
cza za masowe ofiary, ale także za 
swoistą katastrofę kultury rów-
nież w tym najwyższym artystycz-
nym wymiarze. Nie oceniła tak jak 
uczynili  to  w zasadzie wszyscy  
cytowani w liście naszego Czytel-
nika znani przedstawiciele świata 
kultury, mający w swoim życiory-
sie również czas swoistej fascynacji 
nie rozpoznanym jeszcze komuni-
zmem. Tyle i tylko tyle, a to są ra-
czej fakty aniżeli sądy.

  Z poważaniem Marek Słomski   

@    Ludzie listy piszą  @ 

A na końcu ścieżki …wysypisko
Jeśli ktoś  to sprząta, to niech sprzątnie

Ścieżka rowerowa do Olchowa z nadejściem cieplejszych dni 
, gdy pachnie już lekko wiosną, ponownie zaroiła się od space-
rujących i rowerzystów. Niestety, otoczenie punktów postojo-
wych z ładnymi ławeczkami wcale do odpoczynku nie nastraja. 
Przepełnione kosze,  zarówno  na początku ścieżki, jak i na jej 
końcu, skłaniają raczej do szybkiej ucieczki aniżeli do miłego 
wyciagnięcia nóg na ławeczkach. Ścieżka wydaje się być zapo-
mniana przez administratora- jak była zima nikt jej nie odśnie-
żał,  a teraz  nie widać, aby kwapiono się do opróżniana koszy. 
Swoją drogą, niektórzy użytkownicy też nie grzeszą rozumem, 
albowiem wyrzucanie śmieci  gdy kosz jest już pełny, na inne 
określenie kondycji intelektualnej  delikwenta  nie zasługuje. 

Na zdjęciu punkt postojowy pod  Olchowem – pełny kosz,  
a wokół  walające się , nie mieszczące się w nim śmieci.     
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Dom dziennego 
pobytu  dla  osób  
w podeszłym wieku

W związku z planowanym otwarciem w Nowogardzie  Domu 
dziennego pobytu dla osób  w podeszłym wieku , proszę o wy-
pełnienie przez zainteresowane osoby zamieszczonej niżej an-
kiety. Analiza odpowiedzi posłuży do wypracowania szczegóło-
wej koncepcji placówki oraz do oceny zapotrzebowania na tego 
typu usługę.

Założenia organizacyjne
- dom pobytu dziennego dla około 10 osób w domowych wa-

runkach lokalowych. Propozycja skierowana do osób w pode-
szłym wieku, również z chorobami typowymi dla wieku ale po-
trafiących się samodzielnie poruszać.

- czas otwarcia od godziny  7 do 16-17 przez  5 dni w tygo-
dniu  (poniedziałek- piątek, ewentualnie pozostałe dni tygodnia 
na  indywidualnych warunkach). Możliwy transport do i z miej-
sca zamieszkania 

- w trakcie pobytu  4 posiłki - śniadanie , II śniadanie , obiad, 
podwieczorek .

- czas pobytu objęty programem  wg   harmonogramu dnia,  z 
zajęciami dostosowanymi do  potrzeb przebywających

- dom prowadzony przez osobę z doświadczeniem w pracy 
opiekuńczej i rehabilitacji.

- odpłatność około 50 zł za dzień w tym posiłki i dowóz
Pytania  ankietowe
1.  Czy proponowane założenia odpowiadają Pani(u) potrze-

bom i oczekiwaniom*
TAK   NIE    CZĘŚCIOWO      
2.  Jestem osobiście zainteresowana(y) skorzystaniem z takiej 

usługi*
TAK  NIE 
3.  Mam uwagi:
- co do czasu pobytu
............................................................................................................
- co do oferowanego wyżywienia i programu
...........................................................................................................
- co do wysokości odpłatności
...........................................................................................................
- inne uwagi
............................................................................................................
*Przy wariantach niepotrzebne skreślić

Osoby, które zdecydują się wypełnić ankietę przy dostarczenie 
jej do redakcji DN.

Więcej szczegółów-  proszę o kontakt telefon 604 690 700.
Ankieta jest całkowicie anonimowa sporządzona wyłącznie  w 

celu przeprowadzenia sondażu co do celowości i potrzeby otwarcia  
placówki  której dotyczą zapytania.  

 

W  Trójce  nie zapomnieli

Wystawa pamięci Wyklętych 
Mimo, że ustanowiony decyzją Sejmu RP  Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych obchodziliśmy w tym roku po raz drugi, to święto to, nie uzyskało 
jeszcze powszechnego miejsca w przestrzeni publicznej. Inaczej było w SP nr 3. 
Oto nadesłana do nas relacja. 

Dnia 1 marca w naszej szkole przygotowano 
uroczystą wystawę, upamiętniającą obchody na-
rodowego święta ku czci „Żołnierzy Wyklętych”. 
Celem ekspozycji było przybliżenie uczniom zna-
czenia tego dnia, który poświęcony jest żołnie-
rzom antykomunistycznego i niepodległościowe-
go podziemia.

Wystawa cieszyła się dużym zainteresowaniem 
społeczności uczniowskiej. Za pomocą zamiesz-
czonych treści i fotografii, poznali bohaterską 
walkę więzionych, prześladowanych, poległych i 
pomordowanych żołnierzy podziemia, ich zasłu-
gi dążenia do prawa o samostawienie  demokra-
cji społeczeństwa polskiego.

Cała szkoła uczciła pamięć  „Żołnierzy Wyklę-
tych” oddając hołd bohaterom.

Wystawę przygotowały: Anna Pawlik – Burak, 
I. Deluga, A. Bartosik.

Nasz komentarz
Szkoła, to szczególne miejsce całościowej for-

macji młodego człowieka. Ten zdawałoby się 
truizm trzeba jednak powtarzać w dzisiejszym 
czasie, gdy w wielu placówkach szkolnych, pod-
stawowym, a i bywa jedynym, realnie realizowa-
nym zadaniem jest tylko edukacja. Zepchnięcie 
na dalszy plan wychowania, w tym wychowa-
nia patriotyczno-obywatelskiego, skazuje mło-
dzież na  wzorce i autorytety zupełnie przypad-
kowe i często destrukcyjne . Dobrze, że w Szkole 
Podstawowej nr 3 skorzystano z tej szczególnej 
okazji, jakim jest Narodowy Dzień Pamięci Żoł-
nierzy Wyklętych, aby ukazać postawy i moty-
wacje znacznie ważniejsze od  hedonistyczno – 
pieniężnych. Szkoda ,że tylko w jednej szkole  i 
wielka  szkoda, że władze Gminy o tym uchwa-
lonym przecież przez Sejm Rzeczypospolitej 
dniu zapomniały w ogóle.

Z A P R O S Z E N I E

Nowogardzki Uniwersytet Trzeciego Wieku 
serdecznie zaprasza  swoich członków na comiesięczne 

wykłady z zakresu zdrowia w dniu 07.03.2012r. o godz. 16.00, 
które odbędzie się w LO nr I, ul. Wojska Polskiego, sala nr 16

Zarząd NUTW  

Pomóżmy sobie
•	 Przyjmę		tapczan	wypoczynkowy	tel.	kontaktowy	726	515-149	
•	 Oddam		łóżko	jednoosobowe		bez	materaca,	informacja	pod	nr		tel. 9139	22-165 
•	 Przyjmę	dywan	lub	wykładzinę	o	wymiarach	4	na	7	m			nr	kontaktowy.	tel.913922-165	
•	 Oddam	drukarkę	HP	bez	tuszu,	która	jest	do	odbioru		redakcji	DN	
•	 Oddam	monitor	do	komputera	i	drukarkę	igłową	informacja	pod		nr	tel.	880	690	-	330	
•	 Przyjmę	z	wdzięcznością		albę	komunijną	dla	chłopca	inf.	91-39-22-165	

Informacja
Redakcja DN informuje, że w piątkowym wydaniu DN, 

w artykule pt. „Dzieci Papieskie, dzieciom z Gryfic” w wy-
niku przeoczenia nie wymieniła wszystkich przekazanych 
przez organizatorów nazwisk osób zaangażowanych w ak-
cję Kiermaszu Świątecznego, czyli wiceburmistrza Damia-
na Simińskiego, oraz dyr. SP 4 Magdaleny Zarębskiej-Kule-
szy. Za niedopatrzenie serdecznie przepraszamy. 

Red. 
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Olimpia Nowogard – Sowianka Sowno

Przydatny sparing
W niedzielę (4 marca) na boisku w Pło-
tach, o godzinie 14.00 piłkarze Olimpii 
rozgrywali swój trzeci sparing w tym 
okresie przygotowawczym. Rywalem 
była Sowianka Sowno, a mecz zakończył 
się porażką Olimpii 3:4.

Od początku tego meczu zawodnicy Olim-
pii mieli problemy z koncen-
tracją. Na skutki nieporadnej 
gry nie trzeba było długo cze-
kać na efekty. Błąd defensywy 
Olimpii wykorzystuje napast-
nik rywali, który dopadł do 
bezpańskiej piłki i otworze-
nie wyniku stało się formalno-
ścią. Z pomocą Olimpii przy-
szedł defensor z Sowna, który 
niefortunnie interweniował po 
dośrodkowaniu Mariusza Sta-
chowiaka. Próba wybicia pił-
ki poza plac gry, skończyła się 
trafieniem w okienko  i w efek-
cie golem samobójczym, da-
jącym Olimpii wyrównanie. 
Piłkarze z Nowogardu chyba 
zdali sobie sprawę, że nikt już 
nie ma zamiaru im pomagać 
i wzięli się za walkę o kolej-
ne trafienie. Ataki przyniosły 
efekt tuż przed przerwą. Ład-
ną akcję przeprowadził Jacek 
Szewc i Krzysztof Kieruzel, na 
listę strzelców wpisał się ten 
drugi. Sowianka również zdo-
łała zdobyć drugą bramkę, za-
tem do szatni zespoły scho-
dziły przy stanie 2:2. W dru-
giej części gry Olimpia wypa-
dła nieco gorzej. Dużo niecel-
nych podań, brak pomysłu na 
grę, to wszystko zadecydowa-
ło o końcowym wyniku. Do 
siatki rywali trafił tylko Woj-
ciech Rogin i pierwsza poraż-
ka Olimpii w okresie przygo-
towawczym stała się faktem. 
W meczach kontrolnych wy-
nik schodzi na drugi plan, to 

przede wszystkim pole do po-
pisu dla szkoleniowców. Po 
meczu trener Olimpii stwier-
dził, że był to bardzo przydat-
ny mecz: Mimo porażki był to 
potrzebny sparing. Możliwość 
przetestowania ustawienia róż-
nych formacji, jest bezcenna w 
perspektywie kolejnej rundy 
spotkań. Jestem zadowolony, 
że w czasie 90 minut spotka-
nia miałem możliwość testowa-
nia kolejnych zawodników, ich 
aktualnej formy oraz przydat-
ności do gry w poszczególnych 
formacjach na boisku – powie-
dział trener Gracjan Golema. 
Przypomnijmy, że Olimpia 
zainauguruje rundę rewanżo-
wą na boisku w Wierzbięci-
nie meczem z Pomorzaninem 
Krąpiel, który odbędzie się 24 
marca.  

KR

Sowianka Sowno – Olimpia 
Nowogard 4:3 (2:2)

Bramki dla Olimpii: samo-
bójcza, Kieruzel, Rogin

Skład Olimpii: Mate-
usz Gralak, Dariusz Stacho-
wiak, Jarosław Garbat, Mar-
cin Żmudziński, Marek No-
wacki, Michał Jemilianowicz, 
Jacek Szewc, Krzysztof Kieru-
zel, Patryk Wyrzykowski, Ad-
rian Płuciennik, Mariusz Sta-
chowiak 

Zmiennicy: Sylwester Pod-
biegło, Kamil Nowak, Woj-
ciech Rogin 

Trener Olimpii Gracjan Golema (po lewej), tego dnia miał sporo do powie-
dzenia swoim zawodnikom 

Z  życia  SP nr 2 

Ambasador kultury
W czwartek, 1 marca  w SP nr 2 w Nowogardzie odbyła się kolejna edycja konkursu pn „Am-

basador Kultury”, podczas którego dzieci musiały wykazać się znajomością dobrych manier.  
Przy okazji rozstrzygnięto kilka innych konkurów, w których niedawno uczestniczyli ucznio-
wie szkoły. Poniżej prezentujemy wyniki poszczególnych konkursów oraz krótki fotoreportaż 
z tego wydarzenia. 

Ambasador Kultury 
Klasy I – II     
I miejsce Karolina Lesner   I a
II miejsce Aleksandra Raczkiewicz  II a
     Kryspin Fedak  II b
III miejsce Wojciech Jarząb  I b
Klasy III – IV
I miejsce Sandra Jarochowicz  IV b
II miejsce  Anna Głębocka  IV a
III miejsce Natalia Mazurek  III a
Klasy V – VI
I miejsce Weronika Walerczak  V b
II miejsce Wiktoria Piasecka  VI a
III miejsce Mateusz Szarek  VI b

Konkurs na hasło „Z Kulturą na TY”
Klasy I – III 
I miejsce Wojciech Jarząb  I b
II miejsce  Igor Śliwiński  II b
III miejsce Aleksandra Raczkiewicz  II a
Klasy IV – VI
I miejsce Natalia Jesionka  V b
II miejsce Nicola Torun  V b
III miejsce Karol Płaczek  V b

„Album dobrych manier”
I miejsce klasa I b
II miejsce klasa II a
III miejsce klasa IV b

Najciekawsza gazetka klasowa klasy: I a, II 
b, VI b.

Ambasador Kultury – najlepsze scenki wy-
stawiane podczas finału konkursu

I miejsce klasa I a
II miejsce klasa IV a
III miejsce klasa IV b

Za pomoc w organizacji konkursu organiza-
torzy dziękują serdecznie spółce PUWiS, pa-
niom Marii Jędrusiak i Bożenie Bartoszewskiej 
z Technikum Żywienia oraz nauczycielom p. D. 
Marcinkiewicz, J. Machockiej, J. Modrzejew-
skiej, J. Jesionce, M. Florczak, U. Zajdzie, B. Żu-
rak i Anna Buczyńska. 

Opr. MS/DN
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Budowlane Centrum Handlowe

DOMEBARTEK -
Twój Partner Budowlany

Oferuje w cenach promocyjnych:

ul. Boh. Warszawy 71 www.bartekdomet.pl• tel. 91 579 02 62 •

- tynki i farby BOLIX

- najnowsze kolekcje płytek ceramicznych: polskie i hiszpańskie

- największy wybór paneli podłogowych w Nowogardzie - 24 kolekcje

- materiały ścienne POROTON, YTONG, SUPOREKS, SILKA

- wyprzedaż drzwi

Super cena na OKNA DACHOWE VELUX i OKPOL

ul. Armii krajowej 46
NOWOGArD

pon.-pt 9:00 - 17:00,  sob. 10:14:00

Całość zostanie przekazana na zakup sprzętu do Samodzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego w Nowogardzie

pożyczki 
gotówkowe 
bez BIK !!!

dla firm bez ZUS i US
70-473 Szczecin, 
al. Wojska Polskiego 29 lok. 17, 
tel. 91 812 68 65

tylko 2,36% rocznie*
Przykładowe tabele rat przy okresie 20 lat*
15000  – 92,00
75000  – 460,00
150000  – 920,00
300000  – 1840,00 
*PRSO dla przyjętych założeń wynosi 5,05%
Reklama nie stanowi oferty handlowej w myśl przepisu 

Kodeksu Cywilnego oraz innych przepisów prawa
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16 kolejka 

Nowi „Pierwszoligowcy” !
W niedzielę (4 marca), w hali ZSO przy ul. Bohaterów Warszawy, Nowogardzka Amatorska Liga Piłkarska rozgrywała 16 kolejkę. Po-
znaliśmy już dwie drużyny które awansowały do I ligi, oraz spadkowiczów.

W pierwszym niedzielnym meczu, 
spotkały się najsłabsze zespoły II ligi. 
Czarne Koszule wygrywając 6:0 udo-
wodnili Bosmanowi, że zasługują na 
wyższą pozycję w tabeli. O wiele wię-
cej emocji przyniósł mecz Skorpio-
nów z Ogniem W Okopie. Pierwsza 
połowa tego meczu nie wróżyła emo-
cji, jednak w drugiej odsłonie zawod-
nicy wykazali się większą skutecz-
nością. Po 5 golach w meczu, o jed-
ną bramkę lepsi okazali się piłkarze 
Ognia W Okopie. Najlepszy mecz tego 
dnia w II lidze rozegrali piłkarze lidera 
i Jastrzębia. Akcja goniła akcję, a pił-
karze Jastrzębia prezentowali się bar-
dzo dobrze na tle Czarnych Koszul. 
Na minutę przed końcem meczu Ja-
strząb prowadził 3:2. Wtedy zawod-
nicy lidera przeprowadzili dwie za-
bójcze kontry, jak się potem okazało 
na wagę 3 punktów i awansu do I ligi. 
Ze swojej okazji na awans skorzystali 
również piłkarze Pędzących Trampek, 
którzy nadspodziewanie łatwo ograli 
Nehuere. Hat-trickiem popisał się K. 
Nowak, jedno trafienie zanotował B. 
Bajerski i poznaliśmy drugiego benia-
minka. W ostatnim spotkaniu Kum-
ple Z Boiska zainkasowali 3 punkty na 
skutek walkowera w meczu z Bosma-
nem. 

Natomiast w I lidze, znani są już 
spadkowicze. Z „elitą” pożegnają się 
zawodnicy Zamkowej 7 i Herosów. W 
pierwszym meczu Pampeluna stoczy-
ła zacięty bój z Budowlanymi. Liderzy 
prowadzili do przerwy po trafieniu T. 
Gołaszewskiego. Wynik ustalił w dru-
giej części D. Kurek, ratując dla Pam-
peluny punkt. Mimo niskiego wyni-
ku trzeba przyznać, że spotkanie stało 

na wysokim poziomie, a brak większej 
liczby bramek to zasługa dobrze tego 
dnia spisujących się bramkarzy. W ko-
lejnym meczu Bad Boys Juniors 94 nie 
pozostawili złudzeń BTCH, kto tego 
dnia był lepszy. Na pięć goli rywali 
BTCH odpowiedziało jedynie trafie-
niem T. Marszałka. Ostatni gwóźdź 
do trumny Herosów wbili Tubisie, 

gromiąc niedzielnych rywali 10:3. Na 
uwagę zasługuje wyczyn zawodnika 
Tubisi A. Lipińskiego, który zdobył 
w tym meczu 6 bramek. Tym samym 
przeskoczył w klasyfikacji strzelców 
M. Gołdyna i piastuje miejsce naj-
lepszego strzelca z 21 bramkami. Po-
godzona już ze swoim losem druży-
na Zamkowej 7, przegrała walkowe-
rem swój mecz z Jantarem. W ostat-
nim meczu 16 kolejki Seniorzy grali 
z Probudem. Seniorzy mieli ogromną 
szansę na objęcie prowadzenia w tabe-
li. Tego dnia Probud okazał się jednak 
za silny. Choć pierwsza połowa przy-
pominała bardziej zabawę w podcho-
dy... Obie drużyny bały się otworzyć, 
a mecz był toczony w wolnym tem-
pie. Jako pierwsi śmielej zaatakowa-
li piłkarze z Wyszomierza, to od razu 
przyniosło pożądane skutki. Seniorzy 
mogą żałować porażki, ale chyba my-
ślami byli już przy rewanżowym me-
czu z Budowlanymi. Seniorzy mają 
jeszcze jeden problem, gdyż za nie 
sportowe zachowanie został zawieszo-
ny ich zawodnik: M. Borowik, który 
za tydzień nie będzie mógł pomóc ko-
legom. Zostało jeszcze rozegrane jed-
no spotkanie. Mecz pomiędzy BTCH i 
Herosami, który nie odbył się w 15 ko-
lejce. Zdegradowani Herosi chcieli po 

sobie pozostawić dobre wrażenie, jed-
nak zabrakło im trochę szczęścia. Po 
efektownym meczu nieznacznie ule-
gli BTCH 6:5. Pozostała nam już jed-
na największa niewiadoma: Kto zdo-
będzie mistrzostwo I ligi NALP? Te-
goroczne rozgrywki stoją na wysokim 
poziomie, dlatego nie można nic prze-
sądzać przed ostatnią kolejką. Pew-
ne jest, że jeśli za tydzień to Budow-
lani opuszczą parkiet jako zwycięzcy, 
zapewnią już sobie mistrzostwo. Jeśli 
jednak mecz Seniorzy – Budowlani 
zakończy się innym rozstrzygnięciem, 
na mistrza poczekamy do ostatniej ko-
lejki. Znamy spadkowiczów i drużyny 
które awansują, oprócz mistrza NALP
-u wciąż niewiadomą jest, kto zostanie 
królem strzelców I i II ligi. Wyczyn A. 
Lipińskiego z ostatniej kolejki poka-
zuje, że w ciągu jednego meczu można 
sporo namieszać w klasyfikacji strzel-
ców. Na koniec dobre wieści dla Pę-
dzących Trampek, zmniejszono karę 
dla A. Balcera z 5 do 3 meczy pauzy. 
Dzięki czemu zawodnik ten, będzie 
mógł zagrać w ostatniej kolejce II ligi i 
superpucharze NALP. Poniżej prezen-
tujemy komplet wyników, tabele i naj-
lepszych strzelców I i II ligi:

KR

Wyniki 16 kolejki II ligi:
Bosman – Czarne Koszule 0:6 (0:0)
(P. Zapałowski x2, Adameczek x2, D. Michalczuk, D. Majcher)
Skorpiony – Ogień W Okopie 2:3 (0:0)
(M. Budzich, J. Malanowski – K. Kubicki, R. Sulima, M. Maciąg)
Jastrząb – Czarne Chmury 3:4 (1:2)
(P. Baran, R. Baran, B. Jurzysta – T. Pozierak x2, M. Kawa, M. Da-
widowski)
Pędzące Trampki – Nehuera 4:0 (1:0)
(K. Nowak x3, B. Bajerski)
Kumple Z Boiska – Błękitni 3:0 walkower

Tabela II ligi po 16 kolejce:
 P G+ G- Zw. Re. Po.

1. Czarne Chmury 40 55 31 12 4 0
2. Pędzące Trampki 38 76 25 12 2 2
3. Nehuera 30 42 31 10 0 6
4. Jastrząb 28 64 34 8 4 4
5. Ogień W Okopie 25 48 48 8 1 7
6. Skorpiony 22 42 48 7 1 8
7. Błękitni 22 34 36 7 1 8
8. Kumple Z Boiska 12 34 57 3 3 10
9. Czarne Koszule 11 37 62 3 2 11
10. Bosman 3 17 76 1 0 15

Najlepsi strzelcy II ligi:
P. Baran (Jastrząb) – 29
K. Nowak (Pędzące Trampki) – 25
A. Balcer (Pędzące Trampki) – 18
B. Jurzysta (Jastrząb) – 15
K. Kubicki (Ogień W Okopie) – 15

Wyniki 16 kolejki I ligi :
Pampeluna Pereiros – Budowlani 1:1 (0:1)
(D. Kurek – T. Gołaszewski)
BTCH – Bad Boys Juniors 94 1:5 (1:1)
(T. Marszałek – T. Zabraniak x2, A. Piotrowicz, W. Bonifrowski, 
M. Miklas)
Herosi – Tubisie 3:10 (1:4)
(A. Płuciennik x2, M. Ebert – A. Lipiński x6, P. Mazurek x2, P. 
Maksymowicz, P. Podbiegło)
Jantar – Zamkowa 7 3:0 walkower
Seniorzy – Probud Wyszomierz 0:2 (0:0)
(Z. Szwąder x2)
Herosi – BTCH 5:6 (5:2) (15 kolejka)
(A. Kasprzak x2, A. Płuciennik x2, M. Ebert – T. Marszałek x2, M. 
Gruszczyński, D. Gruszczyński, M. Pokorski, P. Gajewski)
Tabela I ligi po 16 kolejce:

 P G+ G- Zw. Re. Po.
1. Budowlani 36 45 19 11 3 2
2. Seniorzy 35 66 24 11 2 3
3. Tubisie 28 48 30 8 4 4
4. Pampeluna Pereiros 26 43 33 7 5 4
5. Jantar 26 39 33 8 2 6
6. Probud Wyszomierz 23 37 36 7 2 7
7. Bad Boys Juniors 94 22 57 44 7 1 8
8. BTCH 19 29 43 5 4 8
9. Herosi 8 28 73 2 2 12
10. Zamkowa 7 5 15 72 1 2 13

Najlepsi strzelcy I ligi:
A. Lipiński (Tubisie) - 21
M. Gołdyn (Bad Boys Juniors 94) – 19
D. Langner (Jantar) – 17
W. Bonifrowski (Bad Boys Juniors 94) – 15
M. Borowik (Seniorzy) – 3 mecze pauzy za niesportowe zachowanie

Zawodnicy beniaminka I ligi Zamkowej 7, znów będą musieli walczyć o awans
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Stronę przygotowała grupa 

„ W B R E W ” 
z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

Opieka merytoryczna: Katarzyna Bielas
redakcja „WBreW”: Natalia Daczkowska, Aleksandra Daćkowska, Piotr 
Jasiek, Sylwia Jeziorska, Katarzyna Kozieł, Aleksandra Laszkiewicz, Pau-
lina Majdzińska, Kinga Piwowarczyk, Monika Romasłowska

GOTOWAĆ Z KURTEM SCHELLEREM
Nauczycielka ZSP w Nowogardzie Pani Beata Woźnica – Stanisławek  wzięła udział w szkoleniu, które odbyło się w Akademii sztuki ku-
linarnej Kurta Schellera. Z Panią Beatą  rozmawiała Katarzyna Kozieł uczennica klasy II THO.

Katarzyna Kozieł: Kiedy i 
gdzie odbywało się szkolenie?

Beata Woźnica – Stani-
sławek: Szkolenie odbyło się 
w Warszawie, a dokładnie w 
Akademii Kurta Schellera i 
trwało 5 dni - od 27 lutego do 
2 marca.

K.K.: Kto prowadził szkole-
nie?

B.W.S.: Szkolenie prowadził 
mistrz gastronomii Kurt Schel-
ler, którego można często zo-
baczyć w telewizji (prowadzi 
programy kulinarne).  Uro-
dził się w 1952 roku w Szwaj-
carii, a w  Polsce mieszka od 

1992 roku. Jest świetnym ku-
charzem, który może pochwa-
lić się bogatym doświadcze-
niem zawodowym (pracował 
w najlepszych warszawskich 
hotelach - w Bristolu, Shera-
tonie i Rialto). Obecnie pro-
wadzi swoją restaurację i Aka-
demię sztuki kulinarnej, którą 
otworzył,  żeby dzielić się swo-
ją wiedzą z innymi.

K.K.: Co znajdowało się w 
programie szkolenia?

B.W.S.: Pierwszego dnia 
wzięliśmy udział w kursie pt.: 
„Kuchnia prowansalska”, gdzie 
przygotowaliśmy m.in.: sałatkę 

nicoise, pieczoną doradę, pie-
czone kurze piersi nadziewa-
ne orzeszkami pinii z karczo-
chami i puree z białej fasoli. 
Drugi, dłuższy kurs profesjo-
nalny zaczął się od wiadomo-
ści wstępnych, zajmowaliśmy 
się również wykonaniem zup, 
sosów i bulionów. Następny 
dzień poświęcony był śniada-
niom i warzywom. Trzeciego 
dnia przyrządzaliśmy potrawy 
z ryb i owoców morza, później 
zgłębialiśmy tajniki wykony-
wania deserów. Ostatni dzień 
poświęcony był daniom mię-
snym.

Kurt zajmuje się wszystki-

mi kuchniami świata, my zaś 
przyrządzaliśmy głównie po-
trawy z kuchni francuskiej, an-
gielskiej i hiszpańskiej.

K.K.: W jaki sposób odby-
wały się zajęcia?

B.W.S.: Grupa liczyła 10 
osób. Każdy miał swoje stano-
wisko pracy. Szef gotował, a my 
zajmowaliśmy się asystowa-
niem, czyli robiliśmy wszystko 
wspólnie. Następnie spożywa-
liśmy te potrawy w jadalni.

K.K.: Co zrobiło na Pani 
największe wrażenie?

B.W.S.: Samo uczestnicze-
nie w kursie - zorganizowa-

nym przez tak świetnego i 
sławnego kucharza- było wiel-
kim przeżyciem. Bardzo cen-
ne okazały się zajęcia poświę-
cone owocom morza. Wielkie 
wrażenie zrobiło na mnie rów-
nież profesjonalne wyposaże-
nie pomieszczeń. Jestem bar-
dzo zadowolona z możliwości 
uczestniczenia w tym szkole-
niu. Wiele się nauczyłam i cie-
szę się, że będę mogła przeka-
zać tę wiedzę moim uczniom.

K.K.: Dziękuję za wywiad.

ŻYCZENIA Z OKAZJI DNIA KOBIET
 

A że Pan Bóg ją stworzył, a szatan opętał,  
Jest więc odtąd na wieki i grzeszna, i święta,  

Zdradliwa i wierna, i dobra i zła,  
I rozkosz i rozpacz, i uśmiech i łza...  

I anioł i demon, i upiór i cud,  
I szczyt nad chmurami, i przepaść bez dna.  

Początek i koniec - kobieta - to ja.
Julian Tuwim 

Z okazji zbliżającego się Dnia Kobiet życzymy wszyst-
kim Paniom samych radosnych dni, uśmiechu na twa-
rzy, zadowolenia z życia prywatnego i zawodowego, a 
przede wszystkim zdrowia i miłościJ

Redakcja „WBREW”

 Pani Beata Woźnica – Stanisławek i Kurt Scheller podczas wykonywania tiramisu

Zdjęcie nr 6 – Wszyscy kursanci Akademii Kurta Schellera

Pani Beata Woźnica – Stanisławek i 
Kurt Scheller – zdjęcie pamiątkoweSmakowanie wykonanych potraw
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Tel.  913 922 165
 Tel. 91 577 20 07

Nowy konkurs dla Czytelników
Wygraj bilety do kina 

 TermINArZ FIlmOWY na m/c mArZeC 2012

TERMIN PROJEKCJI TYTUŁ FILMU CENA 
BILETU

OD 
LAT...

09.03.2012 godz. 16.00
10.03.2012 godz. 16.00
11.03.2012 godz. 16.00

mUPPeTY
Familijny, Komedia, Musical, USA, 2012, 110’

12 zł 
11 zł ulgowy

B/O

09.03.2012 godz. 19.00
10.03.2012 godz. 19.00 
11.03.2012 godz. 19.00 

SZTOS 2
 Komedia, sensacja, Polska 2012, 99’

12 zł 
11 zł ulgowy

15

16.03.2012 godz. 19.00
17.03.2012 godz. 19.00
18.03.2012 godz. 19.00 

rZeŹ
Dramat, komedia, Francja, 2011, 79’

12 zł
11 zł ulgowy

15

23.03.2012 godz. 19.00
24.03.2012 godz. 19.00 
25.03.2012 godz. 19.00 

CZAS WOJNY
Dramat, wojenny, USA, 2011, 146’

12 zł
11 zł ulgowy

15

30.03.2012 godz. 19.00
31.03.2012 godz. 19.00 
01.04.2012 godz. 19.00 

W CIemNOŚCI
Dramat, wojenny, Francja, Kanada, Polska 2012, 145’

12 zł
11 zł ulgowy

15

BILETY DO NABYCIA W KASIE KINA „ORZEŁ” NA 1 GODZINĘ PRZED SEANSEM

Uwaga!!! Godziny seansów filmowych mogą ulec zmianie.

 NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W GOLENIOWIE 
UPRZEJMIE  ZAPRASZA  

w sobotę – 10 marca 2012 r. 
w godzinach od 900 do 1300 

na „Dzień otwarty” Urzędu.
Na sali obsługi podatników pracownicy Urzędu będą 
udzielali wszelkich informacji dotyczących rozliczeń 

podatkowych za 2011 r. oraz służyli pomocą  
przy wypełnianiu zeznania rocznego.

Uwaga! W tym dniu KASA będzie nieczynna.
Szczegóły na stronie www.us-goleniow.is.szczecin.pl

Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej „Zdrowie” dnia 
17 marca 2012 r. 

organizuje wyjazd na badania mammograficzne do NZOZ Me-
dical Care CRiDO Szczecin Zdroje.

Oferta Składa się z kompleksowej porady:
- badanie mammograficzne 

- wynik badania oraz konsultacja lekarska 
Rejestracja i szczegółowe informacje Samodzielny Publiczny 

Szpital 
Rejonowy w Nowogardzie w godz. 8.30-14.00 

tel. 91 3921356 
oraz u Lidii Bogus tel. 505393636. 

Dobrowolna wpłata na cele statutowe 5 zł. 
PAMIĘTAJ! O ZDROWIE MUSISZ ZADBAĆ SAMA! 

Zapraszam Prezes Fundacji „Zdrowie” Lidia Bogus

Lokal 
do wynajęcia 

63,5 m2 
ul. Warszawska 6. 

Telefon 664 772 520

Rusza nowy konkurs dla na-
szych Czytelników. Każdego 
miesiąca czeka na Państwa  za-
proszenie dla dwóch osób do 
kina „Orzeł” w Nowogardzie,  
na jeden z seansów filmowych, 
które  ogłaszane są w termina-

rzu NDK. W tym miesiącu na-
grodą w konkursie będą dwa 
bilety na film pt. „W Ciemno-
ści”, który emitowany będzie w 
dniach 30.03 -1.04. 2012 r.

Zasady konkursu są proste.
Poniżej drukujemy specjal-

ny kupon z pytaniem konkur-
sowym dotyczącym danego 
filmu. Wśród osób, które po-
prawnie wpiszą odpowiedź, 
wypełnią kupon, po czym wy-
tną go i dostarczą  do redak-
cji DN (osobiście bądź pocz-
tą) do dnia 29 marca do godz. 
12.00, wylosujemy zaprosze-

nie na sens filmowy. Zwycięz-
cę konkursu ogłosimy w ostat-
nim przed pierwszym dniem 
projekcji, czyli w piątkowym 
wydaniu naszej gazety. W tym 
przypadku będzie to 30 marca. 

Zwycięzca odbierze bilety 
w kasie kina NDK, na pół go-
dziny przed projekcją filmu, w 
wybranym przez siebie dniu 
wyświetlania filmu. 

Zapraszamy do udziału w 
konkursie!!!

Organizatorami konkursu są 
Dziennik Nowogardzki oraz 
Nowogardzki Dom Kultury. 

 

kUPON kONkUrSOWY
Imię Nazwisko

Pytanie konkursowe: Kto skomponował muzykę do filmu 
 „W Ciemności” w reżyserii Agnieszki Holland? 

Odpowiedź

Pomorzanin w formie

Znów te światła…
W sobotę i niedzielę (3-4 marca), pierwszy i drugi 
zespół Pomorzanina rozgrywał swoje mecze sparin-
gowe. Poza tym, trampkarze Pomorzanina (rocznik 
1999) wzięli udział w silnie obsadzonym turnieju w 
Stargardzie.

W sobotę drugi zespół Po-
morzanina, grał w Płotach z 
Orłem Prusinowo. Niestety, po 
30 minutach mecz został prze-

rwany przy stanie 1:1. Proble-
mem znów się okazało oświe-
tlenie, jednak tym razem za-
wiedli organizatorzy. Nastąpił 
błąd podczas ustalania termi-
narza, wszystko na skutek za-
mieszania, gdyż terminarz ten 
ustalały aż trzy osoby. Nikt nie 
poinformował drugi zespół 
Pomorzanina, że oświetlenie 
wciąż nie działa i na skutek nie 
dopatrzenia, obydwa zespoły 
wracały do domu mocno nie-
zadowolone. Przypomnijmy, 
że wcześniej z powodu awarii 
oświetlenia, odwołany został 
mecz Pomorzanin – Koro-
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AUTO-CZĘŚCI • AUTO-NAPRAWA
Jacek Tworek

ul. Zamkowa 7, Nowogard (teren myjni samochodowej)

tel. 662 195 926, 668 477 803, 91 577 10 42

SZYBY SAMOCHODOWE

SPRZEDAŻ - MONTAŻ - NAPRAWA
do aut osobowych i ciężarowych

- wszystkie części nowe i używane

- płyny hamulcowe, chłodnicze

- oleje Castrol - wymiana gratis

- komputerowa diagnostyka silnika,

układu ABS oraz kasowanie inspekcji ZAPRASZAMY

Świadczymy
wszystkie

usługi warsztatowe

reGUlArNA lINIA mI krO BU SO WA SerOCkI   Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie    6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie    8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

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

PrZeWÓZ OSÓB • m.Fedeńczak • kom. 606 148 353
Nowogard (ul.  Rzeszowskiego) - Szczecin (ul.  Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:05; 8:20; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 11:45; 11:55; 12:40; 
14:40; 14:50; 15:00; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:10
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul.  Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:30; 9:50; 10:25:11:15(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 13:15; 13:30; 13:45(F); 
14:10; 14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:00
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:50; 17:20; 18:30; 19:30
Kursują od poniedziałku do soboty;  F - kursuje od poniedziałku do piątku;  7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli

regularna linia meTrO        tel. 501 615 614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25 A; 5:50 A; 6:00 A; 8:15 A7; 9:25 A7; 12:30 A7; 12:55 A7; 
15:05 A; 16:30 A7; 18:10 A7
Ze Szczecina do Nowogardu: 6:50 A; 7:25 A; 7:45 A; 11:00 A7; 12:00 A7; 14:35 A7; 15:55 
A7; 16:40 A; 18:25 A7; 19:55 A7
Legenda: A- kursuje od pon do sob;   7 - kursuje w niedzielę

PrZeWÓZ OSÓB - rO mAN BIŃCZYk - linia regularna   Tel. 0607 310 591 
OD PONIeDZIAłkU DO PIąTkU:  
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SOBOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIeDZIelA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

rozkŁad jazdy bu sów
rOZkłAD JAZDY BUSÓW   Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak

Tel. 502026999, 93926925, po godz. 18:00 – 501140055
Trasa NOWOGArD – GOleNIÓW – SZCZeCIN 

Nowogard ul. reszowskiego:  5:05(A), 5:55(A), 6:10(A), 6:50(7), 7:00(A), 7:25(7), 7:50(A), 
8:00(A), 8:20(7), 8:35(A), 9:10(A,7), 10:05(A), 10:30(A,7), 11:31(A), 11:40(7), 12:15(A), 
12:23(7), 12:40(7), 13:00(A,7), 13:10(A,7), 13:25(A,7), 13:50(F), 14:05(A), 14:20(A,7), 15:41(A), 
16:00(7), 16:20(A,7), 16:30(1,3,5), 16:35(2,4,6,7) 16:50(A), 17:30(1,3,5,7), 17:35(2,4,6,S), 
17:50(A,7),18:20(A,7)
TrASA SZCZeCIN – NOWOGArD
Szczecin ul. Św. Ducha : 9:25(A), 12:20(A,7), 12:40(A), 13:35(A), 14:00(A,7,R), 14:40(1,3,5,7)  
14:45(2,4,6) 14:55(A), 15:15(2,4,6,7) 15:20(1,3,5), 16:15(A,7) 16:25(A),  18:05(A,7,R) 
19:00(1,3,5) 19:05(2,4,6)
Szczecin ul. Dworcowa : 6:20(A), 7:35(A), 8:00(F), 8:40(A,7,R), 9,00(7), 10:05(A,7),  10:50(A,7), 
11:40(A), 12:05(A), 13:00(7), 14:20(7), 17:40(A,7),  19:25(A7), 19:40(7), 20:15(A,7),
Goleniów, Dworzec PkP : 7:03(A), 8:18(A), 8:43(F), 9:23(A,7), 9:43(7,R), 10:08(A),  10:48(A,7), 
11:32(A,7), 12:23(A), 12:48(A), 13:30(A,7,R), 13:22(A),  13:42(7), 14:19(A), 14:43(A,7,R), 
15:03(7), 15:24(1,3,5,7) 15:29(2,4,6)  15:38(A) 15:58(2,4,6,7) 16:04(1,3,5) 16:58(A,7) 17:08(A), 
18:23(A,7)  18:48(A,7,R) 19:43(1,3,5), 19:48(2,4,6) 20:08(A,7) 20:23(7) 20:58(A,7)

Trasa NOWOGArD – mASZeWO – STArGArD SZCZeCIŃSkI
Nowogard ul. rzeszowskiego : 6:50(A), 8:30(A), 11:30(A), 13:50(A), 15:15(S)
Trasa STrAGArD SZCZeCIŃSkI – NOWOGArD
Stargard Szcz. Oś. Tysiąclecia : 6:20(A), 9:40(A), 12:45(A), 13:50(S), 15:05(A) 

A - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt; S – kursuje w dni nauki szkolnej; 7 – kursuje w niedzie-
le nie będące świętami; F – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt; 1,3,5 – kursuje w poniedział-
ki, środy, piątki oprócz świąt; 2,4,6 – kursuje we wtorki, czwartki, soboty oprócz świąt; r – kurs do Reska   

rozkład jazdy pociągów obowiązujący od 11.12.2011 r.  
Szczecin  Główny - Nowogard: (wyjazd-przyjazd)  (06:27 - 07:28);   

(08:18 - 09:21);  (10:37 - 11:39);   (12:48 - 13:49); (14:47 - 15:47); (16:40 - 
20:46); (19:20 – 20:26).

Nowogard - Szczecin Główny: (06:37 - 07:41);  (08:05 - 09:10);  (10:24 - 
11:32);  (12:48 - 13:49);  (14:56 - 16:03);  (16:49 - 17:53); (18:49-19:56).

Nowogard - kołobrzeg: ( 07:28 - 8:55) , (09:21 - 10:40) , (11:39 - 13:05), 
(13:49 - 15:14), (15:47 - 17:07), (20:46 - 19:08), (20:21 – 21:49).    

kołobrzeg - Nowogard:  (05:11 - 06:37), (06:46 - 08:04), (09:03 - 10:24), 
(11:28 - 12:48), (13:37 - 14:56), (15:25 - 16:49), (17:25 - 18:49).

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

tel. 91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

GABINET OSMETYCZNY 
„WICHEREK”

Rok założenia 1988
Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała zabiegi 
kosmetyczne, henna, depilacje, makijaże, 
mikrodermabrazja, peeling kawitacyjny, 
ultradźwięki, eksfoliacje, wypalanie, laser, 
lampy, materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

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

Tel. 91 39 207 14 
Czynne od 11.00 do 19.00

http://wicherek.info

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

Znakowanie mikrocząsteczkowe 
Autodot Ocis

Serwis i ozonowanie klimatyzacji

NOWOGARD • Pocztowa 3

AUTOZABEZPIECZENIA

785 900 520

PŁYTY OSB 
NAJTANIEJ

602 131 760

ATRAKCYJNE  
MIESZKANIA 

NA SPRZEDAŻ
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej„Gardno” w Nowogar-

dzie ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na ustanowie-
nie i przeniesienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego

1. Nowogard, ul. Gryfitów 4   
Powierzchnia użytkowa 69,30 m2 , parter, trzy pokoje, kuch-

nia, łazienka, WC, korytarz.  
Cena wywoławcza:    187.800 zł Wadium:   9.400 zł 

 
2 Nowogard, ul. Warszawska 14   
Powierzchnia użytkowa 57,80 m2 , III  piętro, trzy pokoje, 

kuchnia, łazienka, WC, korytarz.  
Cena wywoławcza:    145.800 zł Wadium:   7.300 zł 

 
3. Dobra, ul. Traugutta 3A  
Powierzchnia użytkowa 54,90 m2 , parter, dwa pokoje, kuch-

nia, łazienka, WC, korytarz.  
Cena wywoławcza:    84.000 zł Wadium:   4.200 zł 

 
Składanie ofert do 09.03.2012 r. do godz.14.00, otwarcie 

ofert – 09.03.2012 r. o godz.14.15
Miejsce otwarcia ofert: siedziba Spółdzielni ul. Osiedlowa 6 

w obecności oferentów.  
Wpłaty wadium należy dokonać na kon-

to Spółdzielni: Bank Spółdzielczym o/Nowogard 
nr 98937510124200020220000010.

Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni Mieszka-
niowej „GARDNO”, 72-200 Nowogard, ul. Osiedlowa 6, w za-
mkniętej kopercie opatrzonej napisem „PRZETARG na lo-
kal nr ...” wraz z potwierdzoną kserokopią wpłaty wadium. 

Operaty szacunkowe do wglądu w siedzibie Spółdzielni. 
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru 

ofert, unieważnienie przetargu bez podania przyczyn. 
Dodatkowe informacje  można uzyskać w biurze Spółdziel-

ni  lub telefonicznie pod numerem 091-3910010, 3910011, 
3910020.

na Stuchowo (było to 25 lute-
go). Bałagan z ustalaniem gier 
na boisku w Płotach, dał o sobie 
znać również w niedzielę. Tego 
dnia o godzinie 12.00, pierw-
szy zespół Pomorzanina miał 
podejmować rywali ze Świ-
dwina. Mecz na szczęście do-
szedł do skutku, jednak jak się 
okazało, na tą godzinę zjawiły 
się jeszcze dwa inne zespoły… 
Na szczęście dla wszystkich 
obecnych drużyn, wykorzysta-
no główną płytę boiska i obyło 
się bez kompromitacji. Pomo-
rzanin pokonał Spójnie Świ-
dwin 4:2 (2:1), gole dla Pomo-
rzanina strzelali: Olechnowicz, 
Młynarczyk, Langner, Gołdyn. 
Nowogardzcy piłkarze rozpo-
częli ten mecz w następującym 
składzie: Krupski – Bednarek, 

Fijałkowski, Wnuczyński, Łu-
czak – Olechnowicz, Młynar-
czyk, Galus, Langner – Ku-
rek, Gołdyn. Młodzi piłkarze 
Pomorzanina zajęli 6 miejsce, 
w silnie obsadzonym turnieju 
rozgrywanym w Stargardzie. 
Trampkarze (rocznik 1999) w 
swojej grupie zajęli 3 miejsce 
pokonując Pogoń Szczecin i 
Stal Szczecin, oraz ulegając go-
spodarzom - Błękitnym Star-
gard i drużynie Włókniarza 
Pabianice. Po wyjściu z gru-
py Pomorzanin rozegrał jesz-
cze trzy spotkania. W walce 
o najwyższe miejsca porażką 
zakończyły się mecze z Zawi-
szą Bydgoszcz i UKP Zielona 
Góra. Na koniec, w meczu z 
Salosem Szczecin, nasi tramp-
karze zdołali wywalczyć remis. 

Ostatecznie, pozwoliło to mło-
dym piłkarzom Pomorzanina 
zająć 6 miejsce. W stawce 10 
drużyn, to nie najgorszy wy-
nik, tym bardziej, jeśli przyj-
rzymy się jakie drużyny znala-
zły się niżej w klasyfikacji tur-
nieju.

KR

Klasyfikacja końcowa Tur-
nieju w Stargardzie:  

1. Błękitni Stargard
2. Włókniarz Pabianice
3. Zawisza Bydgoszcz
4. UKP Zielona Góra
5. Salos Szczecin
6. Pomorzanin Nowogard
7. Pogoń Szczecin
8. Stal Szczecin
9. Chemik Police
10. Błękitni Stargard II

PIASEK, ŻWIR,  CZARNOZIEM, POSPÓŁKA 

 ŻWIROWNIA  DŁUGOŁĘKA
tel. 504 872 700 

Z DOWOZEM DO KLIENTA

Zgubiono kluczyki 
od samochodu na placu przy Biedronce w sklepie 

z odzieżą używaną. 2.03 br. 
Charakterystyczne 2 breloki (orzełek i kraków). 

Uczciwego znalazcę czeka nagroda 604 326 968
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• Sprzedam mieszkanie, ul. Ponia-
towskiego, 2 pokoje, pow. 50,49 
m2, parter, po generalnym re-
moncie. CENTRUM OBŁSUGI NIE-
RUCHOMOSCI, Tel. 603 982 407

• Do wynajęcia dwa lokale handlo-
we lub biurowe w centrum No-
wogardu. 787 122 972 

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

• Sprzedam działkę budowlaną 
uzbrojoną przy ul. Kosynierów tel. 
693 850 197

• Sprzedam działkę budowlaną 
nieuzbrojoną przy ul. Kościuszki 
tel. 693 850 197

• Sprzedam spichlerz, piękny 
obiekt 956 m2, tel. 693 996 009

• Działkę rolną 30 ar w Kościusz-
kach z warunkami zabudowy- 
sprzedam. Wszystkie media, 
woda, prąd, gaz dojazd drogą as-
faltową. Tel. 509 878 292

• Sprzedam garaż na ul. Zamkowej 
784 499 535

• Sprzedam garaż przy ul Zamko-
wej. 693 162 756

• Sprzedam działkę budowlaną 
w Kościuszkach. Pow. 1200 m2 
wszystkie media, pozwolenie 
na budowę, projekt budowlany. 
Cena 64 000 zł, 661 923 610

• Sprzedam mieszkanie trzy-
pokojowe w Nowogardzie. 
603 668 681

• Do wynajęcia tanie pomieszcze-
nia na gabinety np. lekarskie, 
biura w Nowogardzie (pomiędzy 
Kamenę a Przystanią), tel. 608 
047 127. 

• Sprzedam działkę z warunka-
mi zabudowy przy ul. Asnyka. 
502 032 422

• Sprzedam mieszkanie trzypoko-
jowe, III piętro, 67 m2, środkowe 
na ul. Zamkowej. Wysoki standard 
tel. 504 118 857

• Lokal do wynajęcia 22m2, ul. 5 
Marca 10. Tel. 509 389 657

• Sprzedam pół domu w Nowogar-
dzie. 513 045 346

• Sprzedam mieszkanie trzy-
pokojowe w Nowogardzie. 
600 626 244

• Sprzedam mieszkanie dwupoko-
jowe III piętro 55 m2. Cena 125 
tys. 668 927 296

• Sprzedam dom w Strzelewie, oka-
zyjna cena.. 605 856 584; 91 39 86 
698

• Do wynajęcia mieszkanie 35 m2. 
518 483 194

• Kawalerka do wynajęcia 
722 300 700.

• Mieszkanie w domku czteroro-
dzinnym, bezczynszowe + ga-
raż, pom. Gospodarcze i ogródek. 
Sprzedam. 507 522 139

• Sprzedam działkę budowlaną 
nieuzbrojoną przy ul. Asnyka o 
pow. 827 m2. 605 441 509

• Wynajmę mieszkanie dwupoko-
jowe w nowym budownictwie,  
czynsz – 1000 zł + prąd i gaz. ul. 
Racibora 601 240 025

• Nowogard sprzedam działki bu-
dowlane. 665 503 129

• Sprzedam garaż na osiedlu Bema. 
514 094 061

• Sprzedam mieszkanie własno-
ściowe trzypokojowe 67 m2 
przy ul. Zamkowej parter. 91 39 
21 397

• Sprzedam mieszkanie z za-
dłużeniem w Nowogardzie. 
508 301 853

• Do wynajęcia kiosk nr 6 na targo-
wisku miejskim. 91 39 20 714

• Do wynajęcia dwa lokale han-
dlowe w Centrum Nowogardu. 
531 838 667

• Sprzedam kawalerkę w Nowo-
gardzie, ul. Poniatowskiego. 
504 004 157

• Sprzedam mieszkanie trzypoko-
jowe 88 m2, bezczynszowe na 
podwyższonym parterze w cen-
trum miasta. Cena do uzgodnie-
nia. Tel. 693 922 695

• Sprzedam garaż na ul. Zamkowej. 
609 307 286

• Sprzedam dom w Nowogar-
dzie w rozliczeniu mieszkanie. 
608 586 632; 604 284 597

• Sprzedam mieszkanie na wsi i po-
szukuję do wynajęcia mieszka-
nie w Nowogardzie. 721 977 643’ 
693 652 985

• Wynajmę mieszkanie 76 m2. 
w Nowogardzie. 601  448  218; 
783 484 829

• Sprzedam mieszkanie trzy-
pokojowe w Nowogardzie. 
600 626 244

• Okazyjnie sprzedam dom, cena 
obniżona i do negocjacji na dział-
ce 714 m2. 662 678 895

• Sprzedam kawalerkę w Nowogar-
dzie, bezczynszowa, na parterze, 
funkcjonalny rozkład pomiesz-
czeń, kuchnia z oknem, bardzo 
jasny duży pokój, piwnica, okna 
pcv, ogrzewanie gazowe (nowy 
piec), bez pośrednika, bez prowi-
zji. Najniższa cena na rynku! Kon-
takt: 512 322 137

• Sprzedam 4-pokojowe mieszka-
nie w Osinie, 79m2, słoneczne, na 
parterze, bezczynszowe, z balko-
nem, piwnica, w kuchni i przed-
pokoju zabudowa. Mieszkanie 
w bardzo dobrym standardzie. 
Ogrzewanie gazowe, okna pcv. 
Bez pośrednika, atrakcyjna cena. 
Kontakt: 502 531 348

• Sprzedam ładną kawalerkę, ok. 29 
m kw, I piętro, po remoncie, do-
godna lokalizacja. Cena 95 tys. zł 
do uzgodnienia. Tel. 608 153 767.

• Wydzierżawię lokal o powierzch-
ni 28 m2 na działalność gospodar-
czą przy ul. Bohaterów  Warszawy 
w Nowogardzie. Tel. 507 465 448; 
91 39 22 072

• Sprzedam mieszkanie na ul. 15 
Lutego, trzypokojowe pow. 66 
m2 III piętro. Tel. 695 425 992

• Sprzedam kawalerkę 30 m2 III 
piętro, ul. S. Wyszyńskiego. Cena 
95 tys. 723 747 757

• Wynajmę halę 200 m2, woda, 
prąd dogodny dojazd przy ul. 
Górnej 4. Tel. 606 830 893

• Sprzedam działkę w Żabówku 
pod zabudowę z budynkami do 
rozbiórki. 694 135 356

• Wydzierżawię warsztat ślusarski z 
wyposażeniem. 694 484 485

• Wydzierżawię powierzchnie ma-
gazynowe. 694 484 485

• Sprzedam dom z warsztatem na 
działce 19 arów przy głównej dro-
dze. 691 324 183

• Sprzedam działkę budowlaną – 
usługową 0,5 ha w Wojcieszynie 
przy obwodnicy. 667 788 125

• Nowogard, centrum do adapta-
cji na mieszkanie lub działalność 
gospodarczą wynajmę trzy po-
mieszczenia 60m w suterenie. 
533 983 233

• Wynajmę lub sprzedam garaż na 
ul. Jana Pawła II. 607 580 172 

• Do wynajęcia kawalerka 30 m2 od 
15 III br, Nowe budownictwo, do-
bra lokalizacja, umeblowana (pral-
ka, lodówka, zmywarka) 800 zł + 
opłaty. Kaucja 1200. 666 128 274

• Działka siedliskowa w Trzech-
lu gm. Nowogard 4363 m2, 
Wszystkie media. Cena 22 tys. 
516 393 193

• Ładny dom Nowogard, sprzedam. 
600 617 474

• Pomieszczenia biurowe lub kawa-
lerka 34 m2, ul. Młynarska sprze-
dam. 608 817 214

• Wynajmę pokój osobie niepalą-
cej. 798 382 886

• Sprzedam lub zamienię na miesz-
kanie w Nowogardzie dom ( 150 
m2) w okolicy Nowogardu. Dom 
po kapitalnym remoncie na dział-
ce 1400 m2. Cena 400.000 tys. Tel. 
692 383 706.

• Sprzedam lub wynajmę mieszka-
nie trzypokojowe na osiedlu Gry-
fitów. 783 921 448

• Samotny emeryt poszukuje po-
koju do wynajęcia w mieście lub 
na wsi. 782 126 231

• Sprzedam działki w Nowogardzie 
w okolicy ul. Reja o pow. 2954 m2 
i o pow. 4868 m2. Tel. 722 200 088

• Wynajmę pokój w zamian za 
opiekę nad chorą chodzącą oso-
bą, Tel. 722 200 088

• Sprzedam część domu w Warn-
kowie o pow. 83 m2 wraz z 
działką budowlaną z indywidu-
alnym wejściem. 501 318 555

• Zamienię kawalerkę 33 m2 ko-
munalne na ul. Bema na dwa 
pokoje w Centrum. 726 990 996

• Sprzedam dom nad jeziorem w 
Nowogardzie. 785 200 900

• Sprzedam mieszkanie własno-
ściowe trzypokojowe 67 m2 
przy ul. Zamkowej parter. 91 39 
21 397

• Sprzedam działkę budowla-
ną z warunkami zabudowy w 
Nowogardzie przy ul. Asnyka. 
601 500 670; 510 170 263

•  Do wynajęcia kawalerka w cen-
trum  Nowogardu. 663 265 096

mOTOrYZACJA

• Sprzedam Opony letnie 4 szt. 
Continental Conti 3, 185 65 R15, 
cena 400 zł, tel. 605 522 340.

• Sprzedam Opony letnie Viknig 
Norway Pro Tech 2, 205 55 R16, 4 
szt., cena 550 zł.tel. 605 522 340.

• Sprzedam Opel Vectra C kom-
bi, rok prod. 08/2006, srebrny 
met., przeb. 160.000 km, po du-
żym serwisie w ASO Opel wrze-
sień 2011, książka serwisowa. 
Cena do uzgodnienia, tel. 605 
522 340.

• Sprzedam cztery roczne opony 
185 65R15, zimowe Goodyear Ul-
tragrip 7t, stan idealny, cena 800 
zł lub z felgami do Nissana Alme-
ry; 15” stalowe cena felgi 450 zł. 
Cena opon z felgami 1200 zł. Tel. 
605 522 340

• Sprzedam 4 opony zimowe - rocz-
ne, bardzo mało używane, Go-
odyear Ultra Grip 7+ 185 65 R15, 
cena 780 zł.tel. 605 522 340.

• Sprzedam oryginalne zimowe 
opony do Volvo Miechelline altin, 
205/55 R16, z felgami aluminio-
wymi. 602 474 266

• Sprzedam Busa T4 2,4 diesel. 
1992 r. 603 839 782

• Sprzedam Opel Astra 1,7 DTI rok 
prod. 2000 cena 10 600 do uzgod-
nienia. 501 236 221

• Sprzedam samochód marki VW 
Golf V, rok prod. 2007, poj. 1.9 TDI, 
srebrny metalik. Cena do uzgod-
nienia.  508 290 657

• Sprzedam samochód marki Peu-
geot Partner rok prod. 2005, poj. 
1,6 diesel, srebrny metalik. Stan 
idealny. 508 290 657

• Sprzedam felgi stalowe do Nissa-
na Almery N16, rok prod. 12/2001, 
cena 350 zł, tel. 605 522 340. 

• Sprzedam VW T4. 669 320 592

• Sprzedam Citroen Jumper paka. 
669 320 592

• Kupimy Twój niepotrzebny samo-
chód przeznaczony do złomowa-
nia – kasacji. 511 565 738

• Sprzedam skuter ZIPP – 
663 087 272

• Sprzedam renault Tango, rok 
prod. 2008-2009, poj. 1,5 DCI 
85. 668 316 103

• Sprzedam Ford C MAX rok prod. 
2004, przebieg 185 tys. poj. 2.0. 
Posiada immobilajzer, poduszki 
powietrzne, centralny zamek, kli-
matyzacja oraz koła zapasowe z 
alufelgami. cena do uzgodnienia. 
603 079 260

rOlNICTWO

• Mam do sprzedania silnik zabur-
towy Johnson-4,5 KM do remon-
tu oraz kombajn do ziemniaków 
ANNA. tel. 692 421 192

• Kupię rozrzutnik oborniku jedno-
osiowy. 91 39 23 492

• Sprzedam trailler, bryczkę i kucy-
ki. 607 739 866

• Sprzedam konia, bryczkę stylową, 
siodło i uprząż. 508 290 657

• Sprzedam ziemię rolną w Sikor-
kach o pow. 5,60 ha. Cena 13 500 
tys zł za ha. 513 157 160

• Sprzedam ziemniaki Vinie-
ta (z możliwością dowozu) 
513 941 882

• Sprzedam Ursus C-330 po re-
moncie + nowe ogumienie, cena 
10800; przyczepę wywrotkę WL-
8. Cena 12800; rozrzutnik obor-
nika T-088 cena 13000;  przycze-
pę do zbioru BEL cena 3500; siew-
nik poplonów, cena 2300; Siew-
nik zbożowy DAN AGRI 4 m- cena 
4200; WAK Cambella 1,9 m, cena 
1800. Ceny do negocjacji, kon-
takt. 504 124 829

• Sprzedam owies. 796 144 225

• Sprzedam koparkę- ładowar-
kę FORTHSCHMIDT talerzówkę V 
(szer. 3.60) i dmuchawę do zboża. 
602 267 382; 606 261 850

• Zboże, gryka, łubin sprzedam. 
502 853 573

• Sprzedam zboże, jęczmień i gry-
kę. 531 741 232

• Sprzedam siano w kostkach 
722 122 679

• Sprzedam prosiaki. 668 434 849

• Sprzedam prosięta 513 941 882

• Sprzedam kurczaki brojlery wła-
sny wychów. 91 39 50 140

• Sprzedam ciągnik URSUS C385. 
501 236 221

• Sprzedam prosiaki. 694  819  036; 
91 39 17 960

• Sprzedam Ursus C330 + ładowacz 
TROLL cena 10 200 zł; RCW do 
wapna cena 2  200 zł, przyczepa 
6t, cena 3 200; przyczepa do BELL 
(słomy) cena 4 200; przyczepa do 
przewozu żywca cena 4  200 zł. 
Tel. 887 926 800

• kurki nioski odchowane sied-
miotygodniowe, sprzedaż 26 
marca gospodarstwo drobiar-
skie, Żabowo 13. 91 39 10 666

• Sprzedam łubin słodki. 
668 316 103

• Sprzedam jabłka, duże i smacz-
ne, tel. 91 3921 896

USłUGI

• Wyjazdy Belgia, Niemcy, Holandia 
z domu pod dom 603 038 944

• AGENCJA REKLAMOWA VIZART - 
reklamy, banery, tablice, wydru-
ki wielkoform., reklama na po-
jazdach - odzieży, PIECZĄTKI, wi-
zytówki, plakaty, ulotki, inne. No-
wogard, ul. 700 lecia 15 (nad skle-
pem zielarskim). Tel. 605 522 340.

• kompleksowe remonty miesz-
kań, montaż i naprawa pieców 
CO. 72 48 14 797

• Czyszczenie uszu za pomocą 
świecowania Nowogard, ul. Zielo-
na 3. 91 39 20 714

• Dywanopranie, 604 373 143.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 604 
373 143.

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

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

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

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

• Cyklinowanie. 692 478 465

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

• AWArIe. Naprawy pieców Va-
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3 pokojowe, własnościowe, I p., 66 
m kw, z balkonem, kuchnia, 
łazienka, wc, glazura, terakota. 

Tel. 603 55 55 32

iliant, tanie części. 691 686 772

• Bruk-lin – układanie kostki 
brukowej Robert Kaźmierow-
ski Tel. 607  083  893, www.bruk-
linnowogard.com.pl

• Montaż ogrodzeń betonowych, 
farmerskich i innych; 695 085 470; 
91 39 72 575

• Transport- przeprowadzki. Szyb-
ko i tanio. 696 138 406

• usługi elektryczne CO, dachy, ta-
nio szybko solidnie. Do 30% ta-
niej. Tel 506 323 560

• Usługi tokarskie. Sąpolnica 22. 
693 613 396 

• Remonty mieszkań, łazienek. 
600 121 043

• Przewozy przeprowadzki Nowo-
gard i okolice. 784 499 535

• Usługi ogólnobudowlane, regip-
sy, szpachlowanie, malowanie, 
panele. 789 146 025

• Usługi ogólnobudowlane. 
510 335 162

• AGENCJA REKLAMA VIZART - 
oprawianie prac - w 2 minuty., 
bindowanie, wydruki A3-A4 ko-
lor, ksero A3-A4 - kolor, lamino-
wanie A3-A4. Tylko u nas najwięk-
szy wybór okładek. Nowogard, ul. 
700 lecia 15 (nad sklepem zielar-
skim). Tel. 605 522 340.

• Korepetycje  j. niemiecki, przygo-
towanie do matury. 607 617 844

• Dachy remonty mieszkań. 
794 115 153

• Język niemiecki, kursy, korepe-
tycje, kurs standardowy 15 zł 
za 60 min, www.niemieckino-
wogard.pl; tel. 607 545 991

• Remont na każdą kieszeń 609 
715 839

• Remont? wykończenia wnętrz? 
My wiemy jak! Kompleksowo! za-
dzwoń! REMOVER. 501 714 275 
24h/dobę!

• Wykonam prace budowlane, 
glazura, podłogi, malowanie 
oraz budowa domu na korzyst-
nych warunkach inwestora. 
662 678 895

• Malowanie obrazów Bożena Ku-
biak, do obejrzenia w Cafe Piwni-
ca. 91 39 26 124

• Stylizacja paznokci, żel, żel hy-
brydowy (nowość) cena 35 zł. 
503 083 440

• Tipsy żelowe za 40 zł. 665 209 476

• DUr - DACH pokrycia i remonty 
dachów. 691 621 141

• Dachy. 785 562 104

• DUR-BUD- usługi ogólnobudow-
lane. 723 295 632

• Domowe torty na zamówienie. 
513 719 102

• Izolacje balkonów, tarasów, 
wykończenia, remonty łazie-
nek tel. 607 347 421

• Usługi transportowe i budow-
lane, przeprowadzki, 1 zł/

km (krajowe i zagraniczne). 
785 931 513; 91 39 11 153

• Angielski. korepetycje. 
697 583 403

• Remonty i wykończenia. 
601 567 369

• REMONTY, MONTAŻE, STOLARKA. 
781 016 125

• Malowanie, szpachlowanie (klin-
kier). 726 184 901

• Usługi ogólnobudowlane elek-
tryczne. 516 033 882

• Transport BUS-mAX. 
604 963 120

• Usługi remontowo-budowlane. 
784 053 493

• Przepisywanie prac (magister-
skich, licencjackich, innyvh), do-
kumentów, CV, listów motyw. in-
nych. Wydruki, Ksero, także kolor. 
Szybko i Solidnie. Studio Reklamy 
Vizart. Nowogard, ul. 700 lecia 15 
(nad sklepem zielarskim). tel 605 
522 340.

• Glazura, terakota, remonty. Fa-
chowo i solidnie. 607 647 515

• Dachy, podbitki, docieplenia, 
669 320 592

• MALOWANIE, MONTAŻ PANEKI 
PODŁOGOWYCH I INNE DROBNE 
NAPRAWY WYKONA „ZŁOTA RĄCZ-
KA”,91 39 22 783, 784 79 22 70

• Balony okolicznościowe na hel. 
różne rodzaje. 600 807 338

• Nowy darmowy serwis WWW.
goleniow.nieruchomosci.pl

• Usługi remontowo-budowlane. 
783753 618

• Usługi informatyczne napra-
wa komputerów, instalacja 
oprogramowania, odzyskiwa-
nie danych, dojazd do klienta. 
508 245 385

• TWOJA kSIĘGArNIA INTerNe-
TOWA WWW.kSIeGArNIACY-
melIA.OSDW.Pl

PrACA

• Zwrot podatku z pracy, rodzin-
ne, urlopowe- Niemcy, Holan-
dia, Anglia, Irlandia, Dania, Bel-
gia, Austria, Włochy, Norwegia. 
713 852 018; 601 759 797

• Podejmę pracę w charakterze 
sprzedawcy, długoletnie do-
świadczenie, obsługa LOTTO. Tel 
660 392 851

• Studio Reklamy Vizart w Nowo-
gardzie przyjmie 1 os. Na prakty-
ki, tel. 605 522 340

• Szukam pracy jako operator 
sztaplarki i magazynier- po-
mocnik. 796 101 301

• Zatrudnię w sklepie spożywczym 
rencistkę lub emerytkę. Praca 
dwuzmianowa. 602 474 266

• Zatrudnię konsultantów Orifla-
me, bezpłatne wpisowe, prezen-
ty na 500 zł, 604189118

• Podejmę pracę jako Stróż nocny 
lub dozorca. 721 922 930

• Kierowca kategorii B i C poszuku-
je pracy. 788 193 777

• Podejmę się prac wykończenio-
wych. 511 565 738

• Pilnie poszukuję pracy. 510  933 
951

• Zatrudnię do elewacji i cieśla-
rza - zbrojarza. 725 431 252

• Sprzedawca lat 20 z doświad-
czeniem prawo jazdy kat. B 
uprawnienia wózki widłowe. 
Poszukuję jakiejkolwiek pracy 
lub stażu. 726 190 681

• Ferma Norek w Maszkowie za-
trudni osoby do prac sezono-
wych. Możliwość stałego za-
trudnienia. Telefon kontaktowy:  
691 186 559;  601 520 540.

• Zatrudnię wykwalifikowaną oso-
bę do pracy w księgowości wraz z 
prowadzeniem kadr. Telefon kon-
taktowy:  601 520 540.

INNe

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

• Sprzedam nowy tel. komórkowy 
Sony Erocson ELM, cena 270 zł, 
tel. 605 522 340

• Sprzedam wózek do drewna z 
HDSem. 723 885 515

• Sprzedam szczenięta razy wyżeł. 
91 39 26 478; 500 667 196

• Sprzedam przyczepę D47 wy-
wrotkę sadzarkę do ziemnia-
ków, kombajn do zbioru ziem-
niaków oraz silnik do łodzi. Tel. 
692 421 192.

• Śliczne szczenięta po bardzo 
sympatycznej suni do pilnowa-
nia obejścia oddam dobrym lu-
dziom. 91 39 79 313 

• Drzewo opałowe, kominkowe. 
506 284 017

• Sprzedam atlas do ćwiczeń. 
791 180 655

• Sprzedam drewno opałowe i ko-
minkowe, pocięte w klocki z do-
wozem . 663 349 053

• Sprzedam Keyboard. 602 524 313

• Sprzedam okna drewniane de-
montażu różne rozmiary, dobrze 
zakonserwowane. 602 474 266

• Sprzedam rusztowanie 140 
m2 kompletne, cena 5500. Tel. 
691 707 209

• Sprzedam drewno opałowe i ko-
minkowe. 667 788 820

• Przyjmę zbędną siatkę leśną z 
palami lub bez pali (może być 
po rozbiórce, stan obojętny), cel 
ogrodzenie budowy domu. Tel. 
605 522 340.

• Przyjmę gruz, dachówkę, szla-
ke, 10 km od Nowogardu, Redło. 
721 668 245

• Kupię skrzypce. 600 811 404

• Żywopłot z bukszpanu, uformo-
wany idealny na obwódki i rabaty 
niedrogo sprzedam. 698 908 275

• Sprzedam oflisy tartaczne na 
opał pocięte w klocki lub w ca-
łości do samodzielnego pocięcia. 
Tel. 514 740 538

• Znaleziono dwa psy owczarki 
niemieckie. 666 253 146

• Okazyjnie sprzedam gazowy 
podgrzewacz wody i kompletny 
piec kaflowy. 606 265 333 

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

Dyżur nocny
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala   - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.   - 91 392 69 99
Medyk   - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

 - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz Pogotowie Stomatolo-
giczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos 
 - 91 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  
 - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzie ci, 
Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności 
Gospodarczej  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
  - 91 392 54 64

Wydział ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248

zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  
- 91 39 25 268 

  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 26 249

Parafie rzymskokatolickie
Parafia pw.  WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   

- 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57

Apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM   - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Zawodowe 
- CE Zdroje ul.  Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.   - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium  
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych    - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   

- 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 
kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 
Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 
Taksówki   - 91 392 02 60
Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

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

APTEKA 
MAJOWA 
ul. 3 MAJA 47

TEL. 91 307  07 08

OTWARTE
Poniedziałek - Piątek  8-19  

Sobota  8-15

Sprawdź naszą ofertę:
• Kredyt gotówkowy
• Kredyt konsolidacyjny
• Kredyt samochodowy
• Kredyt hipoteczny
• Spłata rat LUKAS Banku za 0 zł
• Dogodne warunki 
  dla emerytrów i rencistów

Nowogard, ul. 700 Lecia 21
tel. 91 39 22 172

czynne: pon-pt 9.00-17.00

CENTRUM KREDYTOWE

Prywatny Gabinet 
Stomatologiczny

Oferuje kompleksowe
lecznie stomatologiczne

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

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

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

Zapraszamy!

N
O

W
Y

• Przejazdy zagraniczne
• Linie autobusowe i busy
• Bilety lotnicze i promowe
• Berlin, lotniska

EVATRANS
Agencja

Czytaj s. 7

Czytaj s. 2

ZIELONE 
PRZEDSZKOLE

OGŁASZA NABÓR NA ROK SZKOLNY 2012/2013
DZIECI W WIEKU OD 2,5 DO 6 LAT

Informacje i zapisy pod nr tel. 91 39 26 691
lub na stronie www.przedszkole.zielona11.pl

INFORMATYCZNO-JĘZYKOWE

O P T Y K

BADANIE OSTROŚCI 
WZROKU

(bezpłatne przy zakupie okularów)

REALIZACJA 
RECEPT NFZ

ATRAKCYJNE 
RABATY

Nowogard
ul. Kościuszki 1

tel. 91 392 18 11

HALINA GALUS
HELENA WNUK

Usługi księgowo 
-podatkowe

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

Nowogard, ul. 3 Maja 14 
(budynek BS,  I piętro)

R E K L A M A
e-mail: reklama@domjudy.pl

TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07

Całość zostanie przekazana na zakup sprzętu do Samodzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego w Nowogardzie

Radca prawny
- windykacja należności
- prawo lokalowe
- sprawy majątkowe

tel. kom. 602 303 633

Budynek RCP
ul. Wojska Polskiego 3

Nowogard  (wejście od ul. Wyszyńskiego)

W każdy czwartek
od godz. 11.00

Radca prawny Kancelaria  
Prawna

nawet trudne sprawy

601 949 077

Nad jeziorem lepiej nie będzie 

Rewitalizacja  
ugrzęzła w błocie 

Odkąd przy z Placu Szarych Szeregów wybudowano skatepark, woda zalewa połacie zielonych skwerów. Wszystko wskazuje na to, że jeszcze długo taki stan rzeczy, a raczej 
wody się utrzyma.

Czytaj s. 3 i 4

Wydaliśmy  
18 mln na alkohol

Sikorki tracą 
swojego  
proboszcza
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REKLAMA

Byłeś świadkiem ciekawego wydarzenia?
Powiadom nas!

Dyżur reportera interwencyjnego całą 
dobę, siedem dni w tygodniu!

DZWOŃ lub wyślij sms: 

515 145 383
Zapewniamy całkowitą anonimowość! 

Możesz również do nas napisać: 
dziennik@dzienniknowogardzki.pl lub 

poligraf@post.pl

Foto tydzień

Widoczne na zdjęciu korony drzew obcięto bezlitośnie, jak się 
domyślamy w celach odsłonięcia znajdującego się na tle ziele-
ni marketu. Może to i zgodne z prawem, ale widok jest straszny – 
stwierdziła wczoraj  jedna z naszych Czytelniczek,  telefonując w 
tej sprawie do redakcji. Czy drzewa przeżyją takie okaleczenia? - 
dopytywała.  Tego nie udało nam się wczoraj ustalić. Jedno jest 
pewne, to nie tylko straszny widok, ale i smutny...a i odsłaniać 
naszym zdaniem też nie było czego. 

Mamy jeszcze niecałe  dwa  miesiące, by rozliczyć się z fisku-
sem.  Mimo to, wiele osób chce mieć to jak najszybciej za sobą. 
W punkcie Urzędu Skarbowego, który w tym gorącym okresie 
został uruchomiony w Nowogardzie (w ratuszu miejskim) od 
kilku dni ustawiają się długie kolejki. 

Kosz róż, skromny bukiet tulipanów, a może inny kwiat lub 
drobny prezent. To dylemat wszystkich mężczyzn, którzy chcieli  
w dniu 8 marca docenić szczególnie kobiety w dniu ich święta. Z 
tej okazji w kilku miejscach w Nowogardzie ustawiły się kramy, 
w którym można było zakupić kwiaty. Na zdjęciu stragan przy 
Placu Wolności. 

18 mln 886 tys. 338 zł – taką wartość obrotów ze sprzedaży alkoholu zgłosili 
sprzedawcy z terenu gminy Nowogard, którzy ubiegali się w tym roku o wyda-
nie zezwolenia na handel wyskokowymi trunkami.  To więcej o ponad 200 tys. 
zł niż w roku 2010. 

Wydaliśmy 18 milionów  
na alkohol 

W Nowogardzie, tak jak w 
każdej gminie w Polsce, rynek 
sprzedaży alkoholu jest objęty  
pewnymi  limitami. Dotyczą 
one głównie ilości punktów, 
które otrzymują zezwolenia na 
sprzedaż tego typu trunków. 
W Nowogardzie limit ten usta-
liła w 2003 roku Rada Miejska 
stosowną uchwałą. Zgodnie z 
nią  na terenie całej gminy al-
kohol może być sprzedawa-
ny maksymalnie w 120 punk-
tach, z tego tylko 65 na tere-
nie samego miasta, a pozostałe 
na terenie wiejskim. Zgodnie z 
przepisami, każdy sprzedawca 

detaliczny lub właściciel baru, 
który chce handlować alko-
holem, musi wcześniej złożyć 
wniosek do Urzędu Miejskie-
go o wydanie zezwolenia na 
tego typu działalność, poda-
jąc w nim ile alkoholu sprze-
dał w poprzednim roku. Na tej 
podstawie wydawana jest kon-
cesja  na sprzedaż wysokopro-
centowych trunków i nalicza-
na jest tzw. „opłata kapslowa”.  
W ubiegłym roku z tego tytułu 
do miejskiej kasy wpłynęło ok. 
445 tys. zł – kwota ta w całości 
jest przekazywana na działania 
związane z rozwiązywaniem 

problemów alkoholowych oraz 
przeciwdziałaniu narkomanii 
m.in. na terapię dla osób uza-
leżnionych.  

Na dzień 31 grudnia 2011 
roku liczba punktów sprzeda-
ży napojów alkoholowych na 
teranie gminy Nowogard wy-
niosła 117. W tym roku, ze-
zwolenie na handel tego typu 
trunkami otrzymało 119 pod-
miotów. To oznacza, że na je-
den punkt przypada ok. 200 
mieszkańców. 

MS

Staży na razie nie będzie 
Przedsiębiorcy, którzy złożyli w Powiatowym Urzędzie Pracy wnioski o skiero-
wanie do pracy stażystów, poczekają na decyzję aż do kwietnia. 

Taką informację wnioskodawcy otrzymali od 
PUP kilka dni temu. W piśmie urząd zawia-
damia, że „komisja ds. oceny wniosków w spra-
wie staży obradować będzie w trzeciej dekadzie 
kwietnia”. W praktyce oznacza to, że stażyści 
pójdą do pracy najwcześniej od 1 czerwca. 

Wiadomo również, że zmienią się zasady na 
których będą organizowane staże. Najprawdo-
podobniej, konieczna będzie wiążąca deklara-
cja zatrudnienia na umowę o pracę na  okres 6 

miesięcy osoby, po zakończeniu przez nią stażu. 
Przypomnijmy, że powiat otrzymał ok. 3 mln 

600 tys. złotych na zwalczanie bezrobocia. Środ-
ki te zostały podzielone na różne działania, w 
tym m.in. staże. Na ten cel przeznaczono jednak 
zaledwie 600 tys. złotych. To oznacza, że z pie-
niędzy tych skorzysta tylko kilkadziesiąt osób w 
skali całego powiatu.

MS

Pomóżmy sobie
    •     Przyjmę  tapczan wypoczynkowy tel. kontaktowy 726 515-149 

• Przyjmę dywan lub wykładzinę o wymiarach 4 na 7 m   nr kontaktowy tel.913922-165 
• Oddam monitor do komputera i drukarkę igłową informacja pod  nr tel. 880 690 - 330 
• Przyjmę z wdzięcznością  albę komunijną dla chłopca inf. 91-39-22-165 
• Przyjmę kojec dziecięcy   dla dziecka i krzesełko do karmienia info.515 696-142 
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OPAŁ
węgiel, koks, miał, 

drewno – kominkowe,
 podpałka, brykiet – węglowy, 

torfowy, drzewny
(towar luzem i workowany)

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

sprzedaż ratalna

PPUH „EDBA” 
Nowogard • ul. Nadtorowa 12

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

FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

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

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

602 450 881

EntEr  II 
laptop

 sErwIs - komIs
naprawiamy, 
sprzedajemy,

kupujemy laptopy
na ul. Wyszyńskiego 7/3

budynek Straży Pożarnej

tEl. 795 648 748

Umożliwiamy uzyskanie CERTYFIKATU MIĘDZYNARODOWEGO

CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO „PROFESJA”
W NOWOGARDZIE

OGŁASZA NABÓR NA KURS

OPERATOR WÓZKÓW WIDŁOWYCH

Informacji udziela i prowadzi zapisy  sekretariat Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Nawogardzie, ul. Ks. J. Poniatowskiego 21
w godzinach: od 8.00 do 15.00, tel. 91 392 11 62

Punkt 
nadawania 
przesyłek
kurierskich

ul. Wyszyńskiego 7/3
budynek Straży Pożarnej

tEl. 795 648 748

Rozpoczęcie kursu 
12 marca 2012 r. g. 16.00

Nie będzie dofinansowania na rewitalizację terenów wokół jeziora w Nowogardzie – tak zdecydował Zarząd Województwa Zachodnio-
pomorskiego w Szczecinie, który przyznaje środki. Wnioski złożone przez Gminę Nowogard zdobyły zbyt mało punktów, by liczyć na 
wsparcie. 

Nad jeziorem lepiej nie będzie 

Rewitalizacja ugrzęzła w błocie 
Urząd Miejski w Nowogar-

dzie po raz drugi starał się już 
o uzyskanie dofinansowania 
na rewitalizację terenów przy-
ległych do jeziora. Poprzed-
ni wniosek, złożony jeszcze za 
ówczesnego burmistrza Kazi-
mierza Ziembę, został odrzu-
cony z powodu błędów for-
malnych. Przepadło kilka mi-
lionów wsparcia. 

W ubiegłym roku gmina po 
raz drugi postanowiła posta-
rać się o dofinansowanie.  Tym 
razem złożono dwa wnioski. 
Pierwszy dotyczył przebudo-
wy infrastruktury technicznej i 
kanalizacyjnej w zakresie roz-
dzielenia kanalizacji ogólno-
spławnej na sanitarną i desz-
czową, co miało sprawić, że 
alejki wokół jeziora nie będą 
już w przyszłości zalewane 
„kanalizą”.  Całkowitą wartość 
tych prac obliczono na kwotę 1 
mln 436 tys. zł, z czego połowę 

miała pokryć gmina, a połowę 
właśnie Urząd Marszałkowski. 
Drugi wniosek, który opiewał 
na kwotę 1 mln 600 tys. zł, za-
kładał wykonanie inwestycji 
rekreacyjno – sportowych. W 
tym przypadku również obie 
strony miały sfinansować in-
westycję po połowie.  Chodzi-
ło m.in. o budowę skateparku, 
placu zabaw i boiska do gry 
w tenisa. Dwie z zaplanowa-
nych inwestycji zostały wyko-
nane jeszcze w trakcie wery-
fikacji złożonych przez gminę 
wniosków o dofinansowanie – 
to skatepark  i boisko do gry w 
tenisa. Warto przypomnieć, że 
sam tor do jazdy na deskorol-
ce kosztował przeszło 760 tys. 
zł, a jego budowa została w ca-
łości sfinansowana z budżetu 
gminy. Już wiadomo, że mar-
szałek nie zwróci gminie poło-
wy wydanych pieniędzy na bu-
dowę obiektu. 

Jak wypadliśmy na tle in-
nych? 

Zarząd Województwa Za-
chodniopomorskiego miał do 
podziału ok. 30 mln złotych 
na cały region.  Zapotrzebowa-
nie okazało się o wiele większe 
- wartość projektów zawartych 
we wnioskach o dofinansowa-
nie wyniosła ponad 60 mln zł.  
O pieniądze mogły się ubiegać 
nie tylko gminy, ale także spół-
dzielnie i wspólnoty miesz-
kaniowe (z Nowogardu swój 
wniosek złożyła oprócz gminy 
jeszcze Spółdzielnia Mieszka-
niowa Gardno – czytaj niżej), 
placówki oświatowe, ośrodki 
zdrowia itd.  Wszystkie pro-
jekty przechodziły trzystop-
niową ocenę tj. formalną, me-
rytoryczną i ostatnią prowa-
dzoną przez tzw. Komisję Oce-
niającą Projekty w skr. KOP 
– która, po spełnieniu dwóch 
pierwszych wymogów oce-

niała złożony wniosek m.in. 
pod względem ekonomicz-
no-finansowym i  wpływu, 
jakie dana inwestycja będzie 
miała na środowisko itd. No-
wogardzkie wnioski przeszły 
dwie pierwsze oceny. Gorzej 
wypadła ocena przeprowadzo-
na przez KOP.  Wnioski przy-
gotowane przez Urząd Miej-
ski w Nowogardzie oceniono 
kolejno na 74 i 68 pkt na 100.  
Tym samym, wniosek gmi-
ny Nowogard znalazł się na li-
ście rezerwowej, oczekującej 
na kolejne rozdania funduszy 
– tyle, że szanse na  uzyskanie 
dofinansowania w przyszłości 

są niewielkie. Pieniądze otrzy-
ma co najwyżej dwóch, trzech 
pierwszych wnioskodawców z 
listy. Nowogard znalazł się ko-
lejno na miejscach 6 i 10 z 13 
możliwych. 

A na co pieniądze zostały 
przyznane? Większość środ-
ków popłynie do gmin nad-
morskich i uzdrowiskowych 
m.in. do  Świnoujścia, Koło-
brzegu, Sławna, Karlina czy 
Połczyna Zdroju. Wielkim wy-
granym jest gmina Barlinek, 
której aż trzy projekty otrzy-
mały dofinansowanie na łącz-
ną kwotę przeszło 2,5 mln zł. 

Osiedle przy ul. Luboszan – to jeden z obszarów należących do SM Gardno, który miał być objęty programem rewitalizacji dofinan-
sowanym przez Urząd Marszałkowski. 

Dokończenie s. 4
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Środki na przebudowę miej-
skiego placu otrzymała rów-
nież  gmina Świdwin, otrzy-
mując 1 mln 200 tys. zł dofi-
nansowania. 

Oprócz Nowogardu, pie-
niędzy nie dostaną za to ta-
kie gminy jak Koszalin, któ-
ry złożył największy wniosek 
opiewający na kwotę 40 mln 
zł, a otrzymał 10 mln dofinan-
sowania. Za te pieniądze wła-
dze miasta chciały przywró-
cić świetność staromiejskiemu 
rynkowi. Na razie na wspar-
cie nie może także liczyć Biało-
gard, w którym za kwotę 3 mln 
300 tys. zł planowano zrewi-
talizować tereny wokół dwor-
ca PKP. Te gminy, w odróżnie-
niu od naszej mają jednak duże 
szanse na to, że przy kolejnym 
rozdaniu marszałek przyzna 
im dofinansowanie. Zajmu-
ją bowiem czołowe pozycje na 
rezerwowej liście z prawie 80 
pkt. 

Spółdzielnia też nie dostała 
Po zmianie przepisów, 

pierwszy raz o pieniądze na re-
witalizację terenów zdegrado-
wanych mogły się także ubie-

gać m.in. spółdzielnie miesz-
kaniowe. Z możliwości tej sko-
rzystała SM „Gardno”.   Naj-
większa spółdzielnia w Nowo-
gardzie (ponad 6 tys. lokato-
rów) chciała uzyskać dofinan-
sowanie na „poprawę zagospo-
darowania przestrzeni terenów 
otwartych między budynka-
mi wielorodzinnymi oraz po-
prawę warunków technicznych 
tych budynków”. Chodzi do-
kładnie o bloki, znajdujące się 
nad murami i przy kościele tj. 
przy ul. Wyszyńskiego i Lubo-
szan. Wartość projektu obli-
czono na prawie 7 mln, z czego 
dofinansowanie miało wynieść 
ok. 2 mln 600 tys. zł. Niestety 
– wniosek „Gardna”, zdobył za-
ledwie 64,5 pkt. Tym samym 
również trafił na listę rezerwo-
wą z małymi szansami na dofi-
nansowanie w przyszłości. Pre-
zes Spółdzielni, choć trochę za-
wiedziony, twierdzi jednak, że 
założone inwestycje i tak zosta-
ną wykonane – tyle, że w dłuż-
szym okresie czasu. 

Ubolewać należy jedynie nad 
tym, że do rozdania było tak 
mało środków. My swój plan i 
tak wykonamy – mówi, w roz-

mowie z DN Jan Smolira, pre-
zes SM „Gardno”. 

Skąd taki optymizm prezesa 
Smoliry? Spółdzielnia realizuje 
program termomodernizacji, 
czyli mówiąc prościej ociepla-
nia budynków w celu zmniej-
szenia kosztów energii nie-
zbędnej do ogrzania mieszkań. 
Za kilka lat wszystkie bloki 
należące do Spółdzielni będą 
miały nowe elewacje. Koń-
czą się prace na bloku przy ul. 
Bankowej. Następne w kolejce 
są właśnie bloki przy Luboszan 
i Wyszyńskiego. 

Nasz program zakłada na ra-
zie termomodernizację budyn-
ków. Złożyliśmy wniosek, bo 
chcieliśmy również w tym ob-
szarze miasta zagospodarować 
jednocześnie tereny wokół tych 
bloków.  Zrobimy to oczywiście 
również bez tego dofinansowa-
nia, tyle, że w późniejszym ter-
minie – tłumaczy prezes. 

Co dalej?
Wszystko wskazuje na to, że 

brak dofinansowania przekreśli 
entuzjastyczne plany zagospo-
darowania terenu wokół jeziora, 
które od lat aż się proszą o inwe-
stycje. Nie ma też pewności na 

to, że wydane już pieniądze w 
tym fragmencie miasta (głów-
nie na budowę skateparku i kil-
ku alejek) nie utoną w błocie – 
i to zarówno w przenośni, jak i 
dosłownie. Budowa tego obiek-
tu bez wcześniejszej inwestycji 
w drenaż i odwodnienie terenu,  
budziła wiele wątpliwości od 
samego początku. Dziś skate-
park  częściej staje się tematem 
żartów i kpin, niż powodem do 
dumy. Zadowoleni mogą być  
chyba tylko strażacy, którzy na 
zlecenie burmistrza co rusz wy-
pompowują wodę gromadzącą 
się wokół obiektu, mając przy 
okazji zarobek. 

W dniu wczorajszym wysła-
liśmy kilka pytań do burmi-
strza Nowogardu z prośbą o  
ustosunkowanie się do decyzji 
Zarządu Województwa w spra-
wie nie przyznania dofinanso-
wanie gminie Nowogard. Za-
pytaliśmy również o przyszłość 
terenów wokół jeziora w kon-
tekście planowanych tam in-
westycji,  z uwzględnieniem 
potężnego wsparcia zewnętrz-
nych środków finansowych. 
Do zamknięcia składu tego nu-
meru gazety nasze pytania po-
zostały bez odpowiedzi. 

Marcin Simiński

Rewitalizacja...

Nasz komentarz 
Nowogard nie ma coś szczęścia.  Po raz drugi wniosek o 

rewitalizację terenów wokół jeziora przepadł, a wraz z nim 
nadzieja na to, że po każdych większych opadach deszczu 
mieszkańcy nie będą spacerować po alejkach wśród ścieków 
i pływających resztek papieru toaletowego. Kogo należy za 
to winić? Porządna sieć deszczowa tzw. burzówka, odsepa-
rowana od kanalizacyjnej, powinna być zrobiona już kilka-
naście lat temu. Poprzednie władze, w których przecież za-
siadało wielu radnych obecnej koalicji PSL-SLD, miały jed-
nak najwidoczniej ważniejsze rzeczy na głowie. Tym razem 
było co prawda trochę lepiej – wnioski przeszły chociaż sito 
formalne. Tylko co z tego? Wynik jest taki sam - dofinanso-
wania nie będzie.  Błoto i ścieki zostają.
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Przy Netto powstanie nowy parking 
Podczas ostatniej sesji, radni wyrazili zgodę na bezprzetargowe wydzierżawie-
nie dla spółki Netto działki pod budowę parkingu na 17 miejsc postojowych. 

Chodzi o działkę przy ul. 5 
Marca.  Parking ma powstać 
na przyległym już do istnieją-
cego placu postojowego zie-
leńcu.  Spółka wystąpiła z 
wnioskiem do gminy o bez-
płatne wydzierżawienie nie-
ruchomości na okres 20 lat. W 
zamian za to, zobowiązała się 
wybudować na własny koszt 
parking na 17 aut.  Przewidy-
wany koszt budowy placu po-
stojowego ma wynieść 75 tys. 
zł. Po stronie gminy pozosta-

ną wszelkie koszty związane z 
utrzymaniem parkingu,  w tym 
odśnieżanie i bieżące remonty. 
W zamian za to,  nowy parking 
ma być ogólnie dostępny. Tak 
przynajmniej zapewnia bur-
mistrz Robert Czapla, powo-
łując się na przebieg negocjacji 
między spółką a gminą. Ozna-
cza to, że Netto nie będzie mo-
gło postawić na nowym par-
kingu znaku ograniczającego 
postój  kierowcom nie będą-
cym klientami marketu – tak 

jak to ma miejsce w przypadku 
pozostałych miejsc znajdują-
cych się w otoczeniu dyskontu. 

W związku z tym, że umo-
wa dzierżawy ma być zawar-
ta na okres 20 lat niezbędną 
przesłanką do zawarcia poro-
zumienia w tej sprawie była 
zgoda Rady Miejskiej.  Sprze-
ciwów nie było - radni jedno-
głośnie poparli  uchwałę w tej 
sprawie podczas ostatniej sesji, 
która odbyła się 29 lutego. 

MS

W Tym miejscu już niebawem ma powstać parking. Wśród okolicznych mieszkańców pojawia się jednak obawa – nikt nie chce 
bowiem mieć pod oknami giełdy samochodowej, a i samej zieleni też żal. 

Dziura na dziurze!
Na ul. Rzeszowskiego  wyjazd od Poczty w kierun-
ku postoju busów i dworca PKS, od momentu, gdy 
zniknął śnieg pojawiły się w jezdni dziury, które nie 
dość że szpecą, to jeszcze utrudniają  życie kierow-
com i przechodniom.

Mróz, śnieg, woda i 
sól zrobiły swoje pod-
czas tegorocznej zimy, 
która była krótka, ale 
bardzo intensywna. 
Pomimo wcześniej-
szych   remontów do-
konywanych przez Za-
rząd Dróg i Zakład Re-
montów i Konserwa-
cji Dróg nawierzch-
nie niektórych  nowo-
gardzkich  ulic przypo-
minają niestety „szwaj-
carski ser”. Wyjątkowo 
źle jest na ul  Dwor-
cowej, gdzie codzien-
nie parkują autobusy 
PKS, busy i przejeżdżają inne 
pojazdy. Tutaj skutki zimy wi-
dać wyraźnie – tak mówią na-
potkani przechodnie, którzy 
często chodzą tą drogą w kie-
runku stacji PKP lub do po-
bliskich sklepów.  „Jak pan wi-
dzi dziury są dość duże, a woda 
która się w nich zbiera utrudnia 

przechodzenie, nie mówiąc już 
o samochodach, które przejeż-
dżają i często rozpryskują wodę 
na boki” -  mówi jeden z prze-
chodniów. Mamy nadzieję, że 
poniższe fotografie skłonią od-
powiedzialne służby do szyb-
kich działań i naprawią opisa-
ny odcinek ulicy. 

Jarek Bzowy 
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11 Marca - Dzień Sołtysa 

Być Sołtysem  to nie byle co…
Sołectwo, to wspomagająca jednostka gminy, a więc lokalnej wspólnoty samorządowej. Jej siedzibą jest zazwyczaj wieś sołecka. Do obowiązków sołtysa nale-

ży reprezentacja sołectwa i zwoływanie zebrań mieszkańców. 11 Marca jest obchodzony  jako Dzień Sołtysa. O pracy, obowiązkach i zadaniach z jakimi muszą 
zmierzyć się sołtysi i  które wykonują na co dzień na terenie swoich wsi, opowiedzą nam sołtysi ze wsi Jarchlino i Szczytniki. Oboje, ponad rok temu, zostali wy-
brani  sołtysami po raz pierwszy.

inż. Marek Gaj jest absol-
wentem  Politechniki Szczeciń-
skiej Wydziału  Budowy Ma-
szyn i Okrętów - pochodzi ze 
Szczecina.  Do Szczytnik prze-
prowadził się wraz z rodziną: 
żoną i dwoma synami w 2007 
roku, a funkcję sołtysa pełni od 
2009 roku. Wspólnie z synem 
prowadzi działalność usługową 
w branży informatycznej.

Dziennik Nowogardzki: Od 
kiedy pełni Pan funkcję sołty-
sa wsi i jakie wyznaczył Pan 
sobie priorytety

Marek Gaj sołtys miejsco-
wości Szczytniki: Obowiąz-
ki sołtysa pełnię od lutego 2009r. 
Moja dotychczasowa praca jest 

głównie kontynuacją wspólnej wi-
zji odnowy wsi, którą opracowali-
śmy z   tzw. Lokalną Grupą Dzia-
łania mieszkańców Szczytnik i 
byłą Panią sołtys Donatą Wlaźlak. 
Dzięki życzliwości władz Gminy i 
zaangażowaniu mieszkańców zre-
alizowaliśmy następujące zadania, 
wykonaliśmy:  ogrodzenie cmenta-
rza zabytkowego,  drogę od środka 
wsi do cmentarza, remont świetlicy, 
budowę boiska sportowego z profe-
sjonalnym torem strażackim i lądo-
wiskiem dla helikopterów ratowni-
czych, remont drogi dojazdowej do 
Szczytnik oraz utworzyliśmy  pra-
cownię internetową. A w ubiegłym 
roku udało nam się wymienić dach 
w świetlicy. Informacje nt. naszej 
wsi są dostępne na stronie interne-
towej www.szczytniki.eu – którą 
aktualizuję w miarę wolnego czasu.

Co należy do zakresu obo-
wiązków sołtysa?

Jednym z głównych zadań soł-
tysa jest opracowanie planu za-
gospodarowania funduszu so-
łeckiego oraz zaplanowanie in-
westycji, które mają być realizo-
wane z budżetu Gminy w roku 
następnym-oczywiście wspól-
nie z Radą Sołecką i mieszkań-
cami wsi. Jako sołtys staram się 
realizować zaplanowane zada-

nia. Wspólnie z Radą Sołecką 
i mieszkańcami organizujemy 
różnego rodzaju imprezy spor-
towe,  charytatywne np. spar-
takiada LZS,  Piknik Szczytni-
ki 2010, Blues&Rock na łąkach 
– na rzecz powodzian oraz inne 
akcje pomocy dla potrzebują-
cych. I chyba najważniejsza 
sprawa, o której chciałbym po-
wiedzieć, to dążenie do integra-
cji i zawiązywania więzi mię-
dzy naszą społecznością, co w 
dzisiejszych czasach nie jest ła-
twym zadaniem.

Jakie zmiany pragnie Pan 
wprowadzić w przyszłości w 
swojej  wsi 

Od ubiegłego roku realizuje-
my dla młodzieży  prelekcje  do-
tyczące  takich zagrożeń  jak:  
dopalacze, narkomania, prze-
moc w rodzinie, których wy-
kładowcami są specjaliści z po-
szczególnych dziedzin. Ponadto 
organizujemy wykłady profilak-
tyczne dla dorosłych nt. zdro-
wia z udziałem wykładowców 
ze Stowarzyszenia „Lila Róż” i 
„ Fundacja Zdrowie”. Spotkania 
te w tym roku są kontynuacją 
spotkań tematycznych z ubie-

głego roku i odbywają się za-
równo w świetlicy, jak i na bo-
isku sportowym. Co do planów 
inwestycyjnych to chcemy zre-
alizować następujące zadania:

-wymienić przystanek auto-
busowy z wykonaniem zatoczki 
oraz utwardzeniem drogi do po-
sesji nr 5 w kierunku –Sikorek.

- utwardzić drogę do OSP 
Szczytniki w kierunku Imna do 
granicy wsi.

-wykonać  mini plac zabaw 
na terenie rekreacyjnym.

Czy praca sołtysa jest  mę-
cząca i czy koliduje ona z in-
nymi obowiązkami? oraz czy 
trudno pogodzić obowiązki 
służbowe z życiem prywat-
nym?

Wydaje mi się, że każde obo-
wiązki trzeba wykonywać do-
brze i z zaangażowaniem. 

Oprócz bycia sołtysem pracu-
ję w branży informatycznej oraz 
buduję dom, co pochłania dość 
dużo czasu, ale zaznaczam, że 
dla mieszkańców mam zawsze 
czas, gdy tylko  poproszą  mnie 
mieszkańcy o  załatwienie ja-
kiejś sprawy lub kiedy mają kło-
pot z którym sami nie są w sta-

nie sobie poradzić. Jeżeli chodzi 
o pogodzenie tych obowiąz-
ków z życiem prywatnym, to 
tutaj nie mam żadnych kłopo-
tów,  ponieważ moja żona bar-
dzo dzielnie wspiera mnie i po-
maga w codziennych obowiąz-
kach.

Z jakimi problemami zwra-
cają się do Pana mieszkańcy 
wsi

Z bardzo różnymi. Jest to sze-
roka gama różnorodnych pro-
blemów, których pozwoli pan, 
nie będę wymieniał.  Ale chcę 
powiedzieć, że każdy problem 
mieszkańców wsi jest przeze 
mnie podejmowany i w miarę 
możliwości rozwiązywany. Nie 
zdarzyło mi się, bym komukol-
wiek odmówił pomocy, jeżeli 
tylko o nią poprosi. 

Czego pan życzy mieszkań-
com wsi Szczytniki?

Życzę wszystkim, aby  nie my-
śleli o przeszłości ,bo nie należy 
oglądać się za siebie,  a myśleli 
o przyszłości, o wspólnych pla-
nach, oraz o integracji na rzecz 
wspólnych zadań.

Aneta Kaczmarek -   funkcję 
sołtysa sprawuje po raz pierw-
szy. Jest matką trójki dzieci. Jej 
główne założenia to: być bliżej 
ludzi, dobrze wypełniać swo-
je obowiązki dla dobra miesz-
kańców wsi. 

Dziennik Nowogardzki: Od 
kiedy pełni Pani funkcję soł-
tysa wsi?

Aneta Kaczmarek sołtys 
wsi Jarchlino - Funkcję sołty-
sa w Jarchlinie  pełnię od roku, 
a objęłam ją z przekonaniem, 
że zadania sołtysa są ukierun-
kowane na rozwiązywanie  po-
trzeb wsi jako małej organiza-
cji wspólnotowej  oraz niesie-
nie pomocy ludziom  w niektó-

rych  ich  problemach, z którymi 
zgłaszają się do swojego sołtysa. 

Co należy do zakresu obo-
wiązków sołtysa? 

Do  głównych zadań sołtysa 
należy: dbanie o porządek na 
wsi, pozyskiwanie nowych moż-
liwości dla rozwoju wsi, wspie-
ranie mieszkańców gdy proszą 
o taką pomoc. Bycie sołtysem,  
to bardzo poważna i odpowie-
dzialna funkcja, bo dokonana 
w głosowaniu i z wyboru miesz-
kańców. A to świadczy o tym, że 
wybierając sołtysa mają oni do 
niego zaufanie, za które chcia-
łabym podziękować.

 Z jakimi problemami 
zwracają się do Pani miesz-
kańcy wsi

Do najważniejszych kłopotli-
wych spraw zaliczyłabym: roz-
budowę rowów melioracyjnych, 
które  nie są zbyt drożne, a to 
powoduje zalewanie łąk i na-
szych zagród.  Innym  takim 
trochę może prozaicznym pro-
blemem jest korzeń drzewny 
usytuowany przy kościele, któ-
ry trzeba   jakoś usunąć, po-

nadto niezbędne jest ogrodzenie 
przy kościele, no i  droga która 
jest bardzo zniszczona, a która 
prowadzi na kolonię. Jako soł-
tys podjęłam już pewne działa-
nia w gminie w ww. kwestiach, 
ale jaki będzie tego efekt?, jesz-
cze nie wiem, bo czekam na ofi-
cjalną odpowiedź, którą mam 
nadzieję, że w najbliższym cza-
sie uzyskam. 

Jaką kwestią  aktualnie się 
Pani zajmuje i co  zamierza 
Pani zrealizować w najbliż-
szym czasie ?

Ten rok jest dla mnie, jak i 
mieszkańców naszej wsi bar-
dzo pracowitym. Wyremonto-
waliśmy świetlicę, zakupiliśmy 
do niej meble, ponadto chcie-
libyśmy zrobić nową elewację, 
ale czy nam się to uda? – zoba-
czymy, potrzebne są nowe środ-
ki. Kolejną sprawą, którą chcie-
libyśmy wykonać i która spędza 
mi sen z oczu, to zrobienie pło-
tu wokół kościoła i oczywiście 
zorganizowanie placu zabaw 
dla naszych milusińskich, chcie-
libyśmy by nasze dzieci miały 

gdzie się bawić.  Myślimy rów-
nież o zorganizowaniu wakacji 
dla naszych dzieci m.in. myśli-
my o wyjeździe nad morze. 

Praca sołtysa bardzo absor-
buje czas .... 

Na pewno tak. Bo oprócz 
sprawowania tej funkcji mam 
przecież jeszcze rodzinę i wła-
sne obowiązki, które muszę wy-
konywać  wobec rodziny. Ale 
chcę powiedzieć, że na wykony-
wanie obowiązków sołtysa za-
wsze znajduję czas. Staram się 
wykonywać je dobrze i reago-
wać na wszelkie sygnały o któ-
rych się dowiaduję. Dodam, że  
do dyspozycji sołtysa jest  jesz-
cze czteroosobowa Rada Sołec-
ka, która zawsze służy dobrą 
radą i pomocą, gdy tylko zaist-
nieje jakiś poważny problem. 

Czy można  pogodzić obo-
wiązki służbowe z życiem 
prywatnym?

Tak, przy dobrej organiza-
cji tak w domu, jak i na wsi nie 
stanowi  to żadnego problemu.  
Gdy obejmowałam  tę  funk-
cję, to nie ukrywam, że trochę 

się bałam. Ale teraz, gdy już 
się wdrożyłam i mam pomoc 
mieszkańców oraz mojej rodzi-
ny myślę, że dobrze sobie radzę.

Czego Pani życzy miesz-
kańcom Jarchlina 

Życzę, by zwracali uwagę na 
potrzeby naszej wioski i okazy-
wali sobie ludzką  życzliwość  
oraz nieśli wzajemną pomoc w 
trudnych sytuacjach. 

Rozmawiał Jarek Bzowy 

Znaleziono 
klucz 

Widoczny na 
zdjęciu klucz 
znaleziono 
koło jednostki 
Straży 
Pożarnej 
przy ul. Kard. 
Wyszyńskiego. 
Właściciela 
prosimy o 
odbiór zguby 
w redakcji DN. 
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Słowo Boże na Niedzielę:

PARAFiA Pw. wNiEbowZięciA NMP: Msza św. w niedzielę: Nowogard: 7:00, 9:30, 11:00, 12:30, 18:00 (w lipcu 
i sierpniu o 19:00) Karsk: 9:00; Olchowo: 11:00; Wojcieszyn: 12:00; Dąbrowa: 10:00.  Msza św. w tygodniu (od pn 
do pt): 7:00, 18:00 (w lipcu i sierpniu o 19:00)    Msza św. w sobotę: 9:00, 18:00 (w lipcu i sierpniu o 19:00).    www.
wnmp.info
PARAFiA Pw. Św. RAFAłA KALiNowSKiEgo: Msza św. w niedziele: . 7.30 , 9.00; 11.00, 12.30 i 18.00 (w lipcu 
i sierpniu o 19:00) Kulice: 9:00; Jarchlino: 10:00; Sąpolnica: 10:00.   Msza św. w tygodniu: 7:00, 18:00 (w lipcu i 
sierpniu o 19:00).   www.rafalkalinowski.republika.pl
PARAFiA Pw. Mb FATiMSKiEj: Msze św. w niedzielę: 9.00 i 12.00. Lestkowo: 10.30; Miętno: 13.00.  Msza św. w 
tygodniu z wyjątkiem poniedziałku:17.00, w sobotę o godzinie 12.00.    www.mbf-now.firmeo.biz 

Informacje Parafialne
   Vox    Ecclesiae...

Z Ewangelii wg św. Jana (J 2,13-25):
Zbliżała się pora Paschy żydowskiej i Jezus udał się do Jerozo-

limy. W świątyni napotkał siedzących za stołami bankierów oraz 
tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie. Wówczas sporzą-
dziwszy sobie bicz ze sznurków, powypędzał wszystkich ze świąty-

ni, także baranki i woły, porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał. Do 
tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł: Weźcie to stąd, a z domu mego Ojca 
nie róbcie targowiska! Uczniowie Jego przypomnieli sobie, że napisano: Gorliwość 
o dom Twój pochłonie Mnie. W odpowiedzi zaś na to Żydzi rzekli do Niego: Ja-
kim znakiem wykażesz się wobec nas, skoro takie rzeczy czynisz? Jezus dał im taką 
odpowiedź: Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzech dniach wzniosę ją na nowo. Po-
wiedzieli do Niego Żydzi: Czterdzieści sześć lat budowano tę świątynię, a Ty ją 
wzniesiesz w przeciągu trzech dni? On zaś mówił o świątyni swego ciała. Gdy więc 
zmartwychwstał, przypomnieli sobie uczniowie Jego, że to powiedział, i uwierzy-
li Pismu i słowu, które wyrzekł Jezus. Kiedy zaś przebywał w Jerozolimie w czasie 
Paschy, w dniu świątecznym, wielu uwierzyło w imię Jego, widząc znaki, które czy-
nił. Jezus natomiast nie zwierzał się im, bo wszystkich znał i nie potrzebował ni-
czyjego świadectwa o człowieku. Sam bowiem wiedział, co w człowieku się kryje.

Jezus każdego roku przybywał do Jerozolimy, aby obchodzić Paschę. Jedną z takich 
sytuacji spotykamy się w dzisiejszym fragmencie Ewangelii. Możemy sobie wyobrazić 
przedświąteczny czas. Tłum ludzi, krzyk, wrzask i zgiełk. I co najgorsze, także w świą-
tyni. Z jednej strony reakcja Jezusa wcale nas nie dziwi. Dobrze, że ktoś zrobił z tym w 
końcu porządek. Jednak sposób w jaki to uczynił nie wszystkim się podoba. Jak Jezus 
mógł unieść się gniewem? Przecież swoim zachowaniem wcale nie wprowadził ładu 
i porządku, a wręcz przeciwnie. Powstało jeszcze większe zamieszanie, krzyk, hałas, 
a do tego zdenerwowanie handlarzy i bankierów. Nie sądzę bowiem, żeby spodobało 
im się to, co uczynił Jezus. Spokój nastał dopiero, gdy wszyscy wyszli. Możemy sobie 
tylko zadać pytanie, na które w Ewangelii nie znajdziemy odpowiedzi. Jak odebrali to 
uczniowie i ci, którzy Go znali? Przecież na co dzień był taki spokojny i dobry, a tu 
nagle zachowuje się jak ktoś wyprowadzony z równowagi.

Gniew jako uczucie nie jest ani zły, ani dobry. Uczucia są moralnie obojętne. Może-
my mówić tylko o negatywnych, albo pozytywnych uczuciach. Gniew na pewno za-
liczymy do tego negatywnego i niepożądanego przez nas. Uczucia nie są złe, ale złe 
może być ich wykorzystanie. I tak jeśli pod wpływem gniewu kogoś pobijemy, to już 
popełniamy konkretne zło. Uczucie jest więc drogowskazem i wskaźnikiem dla nas. 
Powinniśmy przyglądać się naszym uczuciom, bo one mówią co się z nami dzieje i 
co przeżywamy, gdyż nie powstają one same z siebie. Zawsze są jakieś czynniki i oko-
liczności, które rodzą uczucie. Gniew jest wywołany najczęściej  niesprawiedliwością, 
krzywdą, gdy coś idzie nie po naszej myśli, gdy napotykamy na opór, brak zrozumie-
nia, itp. Teologia moralna wyróżnia także święty gniew (jej przykład mamy właśnie 
w dzisiejszej Ewangelii), kiedy rodzi się on w nas ze względu na pogwałcane prawo 
Boże, obrażanie Boga i naszych wartości religijnych. Wtedy właśnie słusznie oburza-
my się i budzi to nasz sprzeciw.

Wbrew pozorom Jezus nie używał przemocy, kiedy poczuł w sobie ów święty gniew. 
Bardzo subtelnie i prawie niedostrzegalnie zaznacza to Ewangelista:  „Wówczas spo-
rządziwszy sobie bicz ze sznurków, powypędzał wszystkich ze świątyni, także baran-
ki i woły, porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał. Do tych zaś, którzy 
sprzedawali gołębie, rzekł: Weźcie to stąd, a z domu mego Ojca nie róbcie targowiska”. 
Wszystkich wyrzucił, nawet zwierzęta, stoły wywrócił i monety porozrzucał. Niczego 
jednak nie zniszczył i do właścicieli gołębi powiedział, żeby zabrali je z sobą. Oznacza 
to, że nie robił wszystkiego w furii i afekcie, ale we wszystkim był opanowany.

Chciałbym jednak zwrócić uwagę na jeszcze inne znaczenie tego tekstu, które mo-
żemy odnieść do siebie. Św. Paweł napisał, że my jesteśmy świątynią Ducha Świętego. 
Sam Jezus w odpowiedzi na zarzuty Żydów z powodu Jego zachowania w świątyni, 
odpowiada im mówiąc  o zburzeniu świątyni, którą jest Jego Ciało. My sami jesteśmy 
świątynią. Gdybyśmy przyjrzeli się naszemu wnętrzu, to co dostrzeżemy? Czy nie pa-
nuje tam zgiełk i chaos tak jak w świątyni jerozolimskiej? Czy i nam czasem nie po-
trzeba radykalnego przywrócenia porządku, tak jak uczynił to Jezus? Bardzo często 
bronimy się przed tym, gdyż wkroczenie Boga w nasze życie oznacza  niejednokrotnie 
wywrócenie wszystkiego do góry nogami. To wcale nie jest przyjemne i rodzi w nas 
bunt. Lecz inaczej się nie da. Jeśli chcemy odzyskać wewnętrzny spokój, to bez rady-
kalnego „przemeblowania” się nie obejdzie. Najwyższy więc czas na zmiany!

Donum Vitae  
i BMS Nowogard

Obrona Życia staje się coraz bardziej po-
pularna, coraz więcej ludzi zaczyna doce-
niać ludzkie życie jako dar. Jesteśmy coraz 
bardziej świadomi, jednakże tematy pro-life 
nadal przysparzają wielu problemów w spo-
łeczeństwie. Często napotykamy się na brak 
zdania czy mylne argumenty, w związku z 
czym pragniemy przybliżyć Bractwo Ma-
łych Stópek jako wspólnotę łączącą ludzi, 
którzy chcą propagować wartości życia, mi-
łości i rodziny.  Ostatnio ogólnie opisaliśmy 
rolę tego Bractwa, dziś chcemy pokazać, że 
„prolajferzy” są wszędzie i tylko czekają, aż 
do Nich dołączysz!

Aby włączyć się w działania w Twoim naj-
bliższym otoczeniu, na początek nie musisz 
wcale ruszać się z domu! Ważną rolę w dzi-
siejszych czasach odgrywa Internet – jest to 
jedna z dróg przekazu, którą staramy się wy-
korzystywać, i którą chcemy dotrzeć do ludzi 
będących za aborcją lub nie mających zda-
nia. Aby nas znaleźć i się do nas przyłączyć 
wystarczy wpisać do wyszukiwarki na Face-
Book’u: „Bractwo Małych Stópek Nowogard” 
i polubić tę stronę. Jeśli nie posiadasz konta 
na tym portalu społecznościowym, a zależy 
Ci na informacjach dotyczących działań w 
naszym mieście, możesz wysłać e-maila pod 
adres: dv.nowogard@gmail.com. 

Bractwo Małych Stópek cechuje się indy-
widualnością i powszechnością. Nic nie stoi 
na przeszkodzie, aby w mieście, w którym do 
tej pory nie funkcjonowały żadne ruchy pro-
life założyć BMS. Każda miejscowość może 
posiadać swój „odział” bractwa, składający 
się nawet z jedynie trzech osób, ponieważ ce-
lem poszczególnych Bractw nie jest mnoże-
nie akcji, a jedynie ich wspomaganie i rozpo-
wszechnianie informacji na ich temat. Mu-
simy pamiętać o tym, iż siła tkwi w grupie 
i na pewno o wiele więcej jesteśmy w stanie 
zdziałać, a już na pewno o wiele bardziej je-
steśmy zauważalni, gdy jest nas kilkanaście 
tysięcy w jednym miejscu, niż gdy jesteśmy 
rozproszeni w różnych miasteczkach. 

Może się zdarzyć tak, że z grupy wyłonią 
się osoby bardziej zaangażowane, chcące 
oprócz wymiaru modlitewnego i płaszczy-
zny Internetowej włączyć się w bardziej na-
macalne działania. Proponujemy wówczas 
utworzenie ściślejszej grupy na wzór naszej, 
działającej w Nowogardzie pod nazwą „Do-
num Vitae”. Grupa ta powstała przy okazji 
Dnia Świętości Życia w 2011 roku, kiedy to 

przepisywaliśmy dokument na Marsz pod 
tą samą nazwą. Byliśmy odpowiedzialni za 
przygotowanie pierwszej w naszym mieście 
Mszy św. „z Życiem bez prądu” i różnych ak-
cji pro-life w szkole. Dziś niewiele się zmie-
niło. Do naszych obowiązków nadal należy 
przygotowywanie kościoła do Mszy, czysz-
czenie szklanek z wosku, produkowanie ró-
żańców, organizacja Dnia Świętości Życia i 
wyjazdu na Marsz. Na nas spadała odpowie-
dzialność za przeróżne akcje pro-life jak np. 
cytaty na przyjeziornych alejach, opieka nad 
facebook’ową stroną BMS’u Nowogard i, co 
najważniejsze, kontakt z „centralą”, czyli or-
ganizatorami największego Marszu dla Życia 
w Polsce, którzy mogą zlecić nam dodatko-
we zadania, kiedy przygotowania do Marszu 
wchodzą w ostatnie fazy, a pracy jest napraw-
dę dużo.

Donum Vitae nie jest jedynie grupą od 
„brudnej roboty” i warto jest do niej nale-
żeć również z powodu drogi formacyjnej, 
będącej nauką dyskusji, poznawaniem na-
uki Kościoła i Pisma Świętego. Zapraszamy 
do Nas wszystkich tych, którzy pragną po-
znać nowych ludzi i zaangażować się w dzie-
ło obrony życia człowieka. Jako wspólno-
ta możemy się pochwalić 160 deklaracjami 
Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego Za-
grożonego Zagładą, które zostały podpisane 
w 2011 roku dzięki comiesięcznym Mszom 
św. Obrońców Życia i obchodom Dnia Świę-
tości Życia 25 marca. Wcześniej roczna licz-
ba duchowych adopcji nie przekraczała 20! 
Już teraz serdecznie zapraszamy młodzież 
na co piątkowe spotkania grupy DV o godzi-
nie 1600 na plebani przy kościele pw. Wnie-
bowzięcia NMP. Natomiast wszystkich po-
zostałych zapraszamy na Dzień Świętości 
Życia, który odbędzie się 25 marca. Rozpo-
częcie o godzinie 1700 w sali widowiskowej 
Nowogardzkiego Domu Kultury. W pro-
gramie znajduje się wystąpienie zaproszo-
nego gościa, konferencja, przedstawienie 
Nowogardzkiego Amatorskiego Ruchu Ar-
tystycznego, pokaz teatru ognia oraz Msza 
św. Serdecznie zapraszamy! Donum Vitae i 
BMS Nowogard

Obrona Życia staje się coraz bardziej po-
pularna, coraz więcej ludzi zaczyna doce-
niać ludzkie życie jako dar. Jesteśmy coraz 
bardziej świadomi, jednakże tematy pro-li-
fe nadal przysparzają wielu problemów w 
społeczeństwie. Często napotykamy się na 
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brak zdania czy mylne argumen-
ty, w związku z czym pragniemy 
przybliżyć Bractwo Małych Stópek 
jako wspólnotę łączącą ludzi, którzy 
chcą propagować wartości życia, 
miłości i rodziny.  Ostatnio ogólnie 
opisaliśmy rolę tego Bractwa, dziś 
chcemy pokazać, że „prolajferzy” są 
wszędzie i tylko czekają, aż do Nich 
dołączysz!

Aby włączyć się w działania w 
Twoim najbliższym otoczeniu, na 
początek nie musisz wcale ruszać 
się z domu! Ważną rolę w dzisiej-
szych czasach odgrywa Internet – 
jest to jedna z dróg przekazu, którą 
staramy się wykorzystywać, i którą 
chcemy dotrzeć do ludzi będących 
za aborcją lub nie mających zdania. 
Aby nas znaleźć i się do nas przyłą-
czyć wystarczy wpisać do wyszuki-
warki na FaceBook’u: „Bractwo Ma-
łych Stópek Nowogard” i polubić tę 
stronę. Jeśli nie posiadasz konta na 
tym portalu społecznościowym, 
a zależy Ci na informacjach doty-
czących działań w naszym mieście, 
możesz wysłać e-maila pod adres: 
dv.nowogard@gmail.com. 

Bractwo Małych Stópek cechuje 
się indywidualnością i powszech-
nością. Nic nie stoi na przeszko-
dzie, aby w mieście, w którym do 
tej pory nie funkcjonowały żadne 
ruchy pro-life założyć BMS. Każda 
miejscowość może posiadać swój 
„odział” bractwa, składający się na-
wet z jedynie trzech osób, ponieważ 
celem poszczególnych Bractw nie 
jest mnożenie akcji, a jedynie ich 
wspomaganie i rozpowszechnianie 
informacji na ich temat. Musimy 
pamiętać o tym, iż siła tkwi w gru-
pie i na pewno o wiele więcej jeste-
śmy w stanie zdziałać, a już na pew-

no o wiele bardziej jesteśmy zauwa-
żalni, gdy jest nas kilkanaście tysię-
cy w jednym miejscu, niż gdy jeste-
śmy rozproszeni w różnych mia-
steczkach. 

Może się zdarzyć tak, że z grupy 
wyłonią się osoby bardziej zaanga-
żowane, chcące oprócz wymiaru 
modlitewnego i płaszczyzny Inter-
netowej włączyć się w bardziej na-
macalne działania. Proponujemy 
wówczas utworzenie ściślejszej gru-
py na wzór naszej, działającej w No-
wogardzie pod nazwą „Donum Vi-
tae”. Grupa ta powstała przy okazji 
Dnia Świętości Życia w 2011 roku, 
kiedy to przepisywaliśmy doku-
ment na Marsz pod tą samą nazwą. 

Byliśmy odpowiedzialni za przygo-
towanie pierwszej w naszym mie-
ście Mszy św. „z Życiem bez prą-
du” i różnych akcji pro-life w szko-
le. Dziś niewiele się zmieniło. Do 
naszych obowiązków nadal nale-
ży przygotowywanie kościoła do 
Mszy, czyszczenie szklanek z wo-
sku, produkowanie różańców, or-
ganizacja Dnia Świętości Życia i 
wyjazdu na Marsz. Na nas spadała 
odpowiedzialność za przeróżne ak-
cje pro-life jak np. cytaty na przy-

jeziornych alejach, opieka nad fa-
cebook’ową stroną BMS’u Nowo-
gard i, co najważniejsze, kontakt z 
„centralą”, czyli organizatorami naj-
większego Marszu dla Życia w Pol-
sce, którzy mogą zlecić nam dodat-
kowe zadania, kiedy przygotowania 
do Marszu wchodzą w ostatnie fazy, 
a pracy jest naprawdę dużo.

Donum Vitae nie jest jedynie gru-
pą od „brudnej roboty” i warto jest 
do niej należeć również z powodu 
drogi formacyjnej, będącej nauką 
dyskusji, poznawaniem nauki Ko-
ścioła i Pisma Świętego. Zaprasza-
my do Nas wszystkich tych, którzy 
pragną poznać nowych ludzi i za-
angażować się w dzieło obrony ży-
cia człowieka. Jako wspólnota mo-
żemy się pochwalić 160 deklaracja-
mi Duchowej Adopcji Dziecka Po-
czętego Zagrożonego Zagładą, któ-
re zostały podpisane w 2011 roku 
dzięki comiesięcznym Mszom św. 
Obrońców Życia i obchodom Dnia 
Świętości Życia 25 marca. Wcze-
śniej roczna liczba duchowych ad-
opcji nie przekraczała 20! Już teraz 
serdecznie zapraszamy młodzież na 
co piątkowe spotkania grupy DV o 
godzinie 1600 na plebani przy ko-
ściele pw. Wniebowzięcia NMP. Na-
tomiast wszystkich pozostałych za-
praszamy na Dzień Świętości Ży-
cia, który odbędzie się 25 marca. 
Rozpoczęcie o godzinie 1700 w sali 
widowiskowej Nowogardzkiego 
Domu Kultury. W programie znaj-
duje się wystąpienie zaproszonego 
gościa, konferencja, przedstawie-
nie Nowogardzkiego Amatorskiego 
Ruchu Artystycznego, pokaz teatru 
ognia oraz Msza św. Serdecznie za-
praszamy!

ks. Piotr Buda

Przeszłość  
i teraźniejszość 
splatają się tu 
jak warkocz 
drożdżowej 

chałki
Od czasu do czasu mamy 

ochotę na przeczytanie czegoś 
lekkiego, przyjemnego z lek-
ką nutką romansu i tajemnicy. 
Tych wrażeń dostarczy nam na 
pewno cykl powieściowy MAŁ-
GORZATY GUTOWSKIEJ-
ADAMCZYK „Cukiernia pod 
Amorem”. Kolejne tomy mają 
podtytuł: Zajezierscy, Cieśla-
kowie i Hryciowie. Trzy opa-
słe, bo blisko 500 stronicowe 
tomy czyta się z ogromną przy-
jemnością i uczuciem żalu przy 
ostatnich kartkach. Autorka od 
historii współczesnej, bo dzie-
jącej się w 1995 roku cofa nas do 
drugiej połowy XIX wieku i prowadzi do początku XX wieku. 
Córka właściciela cukierni Ida, postanawia odkryć co zdarzy-
ło się w jej rodzinie podczas wojny. Pojawia się wiele postaci, 
wszystkie dotyczą Tomasza Zajezierskiego i jego matki Barba-
ry. Właśnie wokół Tomasza przewijają się kobiety, które są po-
staciami głównymi, to one są silne i słabe, kochają i przeżywają 
zawody miłosne, są szczęśliwe w małżeństwach i nienawidzą-
ce swoich mężów. „Cukiernia pod Amorem” to niezwykła saga 
rodzinna. Wzruszająca historia, wzbogacona niezwykłymi ta-
jemnicami rodzinnymi przykuwa naszą uwagę i niejednokrot-
nie wzrusza do łez. Bohaterowie budzą naszą sympatię, chociaż 
niejednokrotnie miałoby się ochotę pokierować ich losy w in-
nym kierunku. 

Niesamowita atmosfera i klimat powieści sprawiają, że czuje-
my się jak członkowie tej wielkiej rodziny. Chwilami czujemy 
zapachy i smaki płynące z cukierni i mamy ochotę zjeść fran-
cuskiego rożka z prażonym jabłkiem i cynamonem. Pyszności! 
Ja kilkakrotnie miałam taką ochotę. Zapraszam do przeczyta-
nia trylogii o losach rodziny Zajezierskich, związanych z Gu-
towem, gdzie Waldemar i jego córka Ida prowadzą pachnącą 
świeżym ciastem Cukiernię pod Amorem.

Dyrektor Biblioteki
Zofia Pilarz

Biblioteka poleca

Sikorki tracą swojego proboszcza
Ks. Zachęcki odchodzi do Myśliborza

Ks. Janusz Zachęcki dotych-
czasowy proboszcz parafii pw. 
Chrystusa Króla w Sikorkach 
od 12 marca na mocy dekretu 
arcybiskupa, odchodzi na sta-
nowisko proboszcza w sanktu-
arium Jezusa Miłosiernego w 
Myśliborzu. Jest to niewątpli-
wie dowód uznania dla zaan-
gażowania i pracy tego lubia-
nego przez parafian księdza, 
choć sami  parafianie mogą ten 
fakt odebrać jako dużą stratę 
dla  kościoła w Sikorkach. 

Na miejsce proboszcza przy-
będzie ks. Tomasz Perz z pa-
rafii pw. Jana Chrzciciela w 
Szczecinie.

Przypomnijmy, że sanktu-
arium Jezusa Miłosiernego w 
Myśliborzu to miejsce szcze-
gólnie związane z kultem obra-
zu Jezusa Miłosiernego i jedy-
ne miejsce na Pomorzu nazna-
czone szczególną obecnością 
św. Faustyny, która miała wizje 
dotyczące tego kościoła i obec-
ności tam sióstr ze Zgromadze-
nia Jezusa Miłosiernego.  Oto  
co pisze we wspomnieniach o 
tym  błogosławiony ks Michał 
Sopoćko - spowiednik św Fau-

styny - "Wszystko prawie, co sio-
stra Faustyna przepowiedziała w 
sprawie tego zgromadzenia, naj-
dokładniej się spełniło. Gdy w 
Wilnie 16 listopada 1944 r. przyj-
mowałem w nocy śluby prywatne 
pierwszych sześciu kandydatek, 
albo gdy trzy lata później przy-
byłem do pierwszego domu tego 
zgromadzenia w Myśliborzu, by-
łem zdumiony uderzającym po-
dobieństwem tego, co mi mówiła 
śp. siostra Faustyna (...) Spostrze-
głem w nawie ołtarzowej okno z 
nieco uszkodzonym witrażem, 
przedstawiającym konanie Pana 
Jezusa na krzyżu. Przyglądałem 
się z radością i zdumieniem, al-
bowiem siostra Faustyna mówiła 
mi o takim kościółku i witrażu” 
(M. Sopoćko, zmarl 1975, be-
atyfikowany 2008 r).

Gratulujemy księdzu Janu-
szowi i życzymy Błogosławień-
stwa Bożego w nowym miej-
scu posługi. 

Redakcja DN

Od 28 kwietnia do 5 maja 

Pielgrzymka  
na Kresy Wschodnie 

Odwiedzimy Kalwarię Pacławską, 
Czerniowce, Kamieniec Podolski, 

Chocim, Tarnopol, Zbararz, Krzemieniec, 
Brzozdowce, Lwów. Organizatorem 

pielgrzymki jest  
parafia Wniebowzięcia NMP. 

Koszt orientacyjny pielgrzymki 1200 zł. 
Spotkanie wszystkich chętnych w środę,  

14 marca o godz. 18.30 w Domu Parafialnym. 
 ks. proboszcz G. Legutko 
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„Nowogardzka Szkoła 
cukrzycy”

„chorzy na cukrzycę wiedzący najwięcej żyją najdłużej” 
(prof. Joslin) 

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło w Nowogardzie 
serdecznie zaprasza osoby pragnące przybliżyć sobie zagadnie-
nia związane  z cukrzycą do Nowogardzkiej Szkoły Cukrzycy w 
piątek 09 marca 2012r. na godz. 16:00

Zajęcia w „Nowogardzkiej Szkole Cukrzycy” odbywają się  w 
Centrum Edukacji i Przedsiębiorczości „PROFIT” Szczeciń-
skiej Fundacji Talent – Promocja – Postęp w Nowogardzie przy 
ul. Wojska Polskiego 3. Zajęcia są nieodpłatne dla wszystkich 
uczestników. Niezbędne informację można uzyskać w Siedzi-
bie  Koła Nowogard, ul. Wojska Polskiego 7 (budynek labora-
torium Szpitala w Nowogardzie) oraz tel.: pod nr.: 500 553 190; 
660 238 483; 606 457 102 oraz w Internecie pod adresem http: 
//www.cukrzycanowogard.lh.pl

Tematem wykładów będą zagadnienia:
Leczenie cukrzycy - dla kogo leki doustne? -  Wykład  Le-

karz prowadzący “Szkołę Cukrzycy” Pani dr Marzena Kargul. 
Eugeniusz Tworek, Prezes PSD

Koła Nowogard

 

KUPoN KoNKURSowY
Imię Nazwisko

Pytanie konkursowe: Kto skomponował muzykę do filmu 
 „W Ciemności” w reżyserii Agnieszki Holland? 

Odpowiedź

Wygraj bilety do kina 

 KiNo NA wEEKEND
TERMIN PROJEKCJI TYTUŁ FILMU CENA 

BILETU
OD 

LAT...

09.03.2012 godz. 16.00
10.03.2012 godz. 16.00
11.03.2012 godz. 16.00

MUPPETY
Familijny, Komedia, Musical, USA, 2012, 110’

12 zł 
11 zł ulgowy

B/O

09.03.2012 godz. 19.00
10.03.2012 godz. 19.00 
11.03.2012 godz. 19.00 

SZToS 2
 Komedia, sensacja, Polska 2012, 99’

12 zł 
11 zł ulgowy
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Wśród osób, które poprawnie wpiszą odpowiedź, wypełnią poniż-
szy kupon, po czym wytną go i dostarczą  do redakcji DN (osobiście 
bądź pocztą) do dnia 29 marca do godz.12.00, wylosujemy zaproszenie 
dla dwóch osób na film pt. „W Ciemności”, który emitowany będzie w 
dniach 30.03 -1.04. 2012r w nowogardzkim kinie „Orzeł”.  Zwycięzcę 
konkursu ogłosimy w ostatnim przed pierwszym dniem projekcji, czy-
li w piątkowym wydaniu naszej gazety. W tym przypadku będzie to 30 
marca. Bilety będą do odebrania w kasie kina NDK na pół godziny przed 
projekcją filmu, w wybranym przez siebie dniu wyświetlania tego filmu. 

Zapraszamy do udziału w konkursie!!!
Organizatorami konkursu są Dziennik Nowogardzki oraz Nowogardz-

ki Dom Kultury. 

Dni Matematyki  
w SP w Błotnie

W miesiącu lutym br. w Szkole Podstawowej w Błotnie od-
bywały się Szkolne Dni Matematyki. 

Dążeniem projektu  jest roz-
wijanie zainteresowań mate-
matycznych wśród uczniów, a 
także uświadomienie faktu, że 
matematyka wcale nie musi 
być męcząca czy nudna. Auto-
rami przedsięwzięcia byli; Ali-
cja Bartosik i Monika Kolasiń-
ska.

Uczniowie wszystkich klas 
rywalizowali ze sobą w wielu 
przygotowanych z tej dziedzi-
ny konkursach. Były to: kon-
kurs wiedzy matematycznej, 
turniej matematyczny na we-
soło, konkurs na Super bryłę, 
wykonanie plakatu tematycz-
nego, dyktando matematyczne  
oraz turniej warcabowy.

W każdym tygodniu od-
bywały się 3 zajęcia wg wcze-
śniej sporządzonego harmo-
nogramu. Młodsze dzieci bra-
ły udział w konkursie wiedzy 
matematycznej, układały przy 
pomocy tangramów figury wg 
przygotowanego wzorca oraz 
wykonały  plakat o treści ma-
tematycznej.

Natomiast wśród uczniów 
kl. IV-VI przeprowadzono po 
raz pierwszy dyktando mate-
matyczne, w którym mogli się 
oni wykazać wiedzą z zakresu 
ortografii. Mistrzami dyktanda 
zostali D. Urbaniak i I. Gałec-
ki. Dużą popularnością cieszył 
się turniej warcabowy, którego 
zwycięzcą został M. Więzow-
ski.

Można było też wykazać się 
wyobraźnią  przestrzenną wy-
konując „Super bryłę”. Naj-
ciekawszą pracę wykonała W. 
Godziszewska. Na zakończe-
nie spotkania grupa uczniów 
przygotowała przedstawienie 
pt. „Kłótnia liczb”. 

Laureatom wręczono nagro-
dy, wyróżnienia i drobne upo-
minki. Za pośrednictwem DN 
składamy serdeczne podzięko-
wania dla

Gdańskiego Wydawnictwa 
Oświatowego za ufundowa-
nie nagród i dyplomów.

informacja własna 

„Matematyczne Asy Z V Klasy”
Dnia 23. 02. 2012 r. o godz. 10.00 w Szkole Podstawowej nr 1 w Nowogardzie odbyła się VII 

edycja Miejsko – Gminnego Konkursu - Matematyczne Asy  z V Klasy, organizowanego przez 
Elżbietę Flis – Żabecką i Marię Pastusiak.

W konkursie brało udział po 
trzech najlepszych matematy-
ków ze szkół podstawowych 
naszej gminy. VII edycja zosta-
ła objęta patronatem  Zachod-
niopomorskiego Kuratorium 
Oświaty. 

Udział  w niej wzięło łącz-
nie 24 uczniów ze Szkół Pod-
stawowych: nr 1, nr 2, nr 3 i 
nr 4  w Nowogardzie oraz ze  
Strzelewa, Długołęki, Błotna i 
Wierzbięcina.

Uczestnicy konkursu  w cią-
gu 60 minut rozwiązywali test 
składający się z 15 pytań, wy-
kazując się bardzo wysokim 
poziomem wiedzy matema-
tycznej. Komisja składająca się 
z opiekunów po sprawdzeniu 
testów przyznała, tytuł „Ma-
tematycznego Asa z  V kla-
sy” Natalii Ptaszek  ze  Szko-
ły Podstawowej  Nr 2 w Nowo-
gardzie. 

Kolejne osoby wyróżnione 

to:
 II miejsce : Michał Buriak  

- Szkoła Podstawowa  nr 1 w 
Nowogardzie

 III  miejsce: Sara Yahfouf  – 
Szkoła Podstawowa nr 1w No-
wogardzie,

 Kuba Kaźmierowski  – 
Szkoła Podstawowa nr 1w No-
wogardzie, 

Anna Hebda – Szkoła Pod-
stawowa nr 3 w Nowogardzie, 

Jakub Śpiewak – Szkoła 
Podstawowa w Błotnie.

Klasyfikacja drużynowa, 
przedstawiała się następują-
co:

I miejsce - Szkoła Podsta-
wowa  nr 1 w Nowogardzie

II miejsce - Szkoła Podsta-
wowa  nr 2 w Nowogardzie

III miejsce - Szkoła Podsta-
wowa  nr 3 w Nowogardzie

Gratulujemy zwycięzcom!!! 
Organizatorzy.

informacja własna. 
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SALON GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

VELES
- glazura
- terakota
- panele
- drzwi
- parapety
- ceramika łazienkowa
- wanny, kabiny
- meble łazienkowe
- armatura

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto)

SZAFY GARDEROBY 
ZABUDOWY WNęK
MEBLE NA WYMIAR

tel. 501 923 309
790 268 865

Wydzierżawię lokal 
o powierzchni 28 m2 

na działalność gospodarczą 
przy ul. Bohaterów  Warszawy w Nowogardzie.

Tel. 507 465 448.

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

tel. 91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

GABINET KOSMETYCZNY 
„WICHEREK”

Rok założenia 1988
Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała zabiegi 
kosmetyczne, henna, depilacje, makijaże, 
mikrodermabrazja, peeling kawitacyjny, 
ultradźwięki, eksfoliacje, wypalanie, laser, 
lampy, materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

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

Tel. 91 392 07 14 
Czynne od 11.00 do 19.00
http://wicherek.info

 
 

KANCELARIA 
DORADZTWA PRAWNEGO

tel. 501 341 824 
e-mail: kkolibski@op.pl 

Jeśli chcesz przeprowadzić  
rozwód, podwyższyć  

lub wystąpić  
o alimenty, nabyć spadek? 

Może dręczą Cię  
inne wątpliwości prawne? 

Nie czekaj, aż będzie za późno.
 Porady prawne już od 30 zł

 
Nowogard 

ul. Wojska Polskiego 4  
(nowy budynek – I piętro) 

Proszę o wcześniejszy kontakt 
telefoniczny

Uwaga wędkarze
Zarząd Koła PZW „Tęczak” w 

Nowogardzie informuje człon-
ków Koła, że dnia 25.03.2012 
r. organizuje zawody wędkar-
skie o tytuł Mistrza Koła w 
Trzebieszewie. Zapisy w sklepie 
wędkarskim „Tęczak” ul. Wa-
ryńskiego 12 do dnia 23.03 br. 
Startowe wynosi 10 zł. Wyjazd 
z ul. 5 Marca o godz. 6.00. Za-
praszamy.

Zarząd Koła

Puchary rozdane

Rewelacyjny  
Paweł Taberski
W sobotę (3 marca) z ramienia Miejsko-Gminnego 
zrzeszenia LZS, zorganizowane zostały rozgryw-
ki sportowe. W hali sportowej SP nr 4 rywalizowa-
li siatkarze, w ZSP swoje mecze rozgrywali piłkarze.

W memoriale im. Mieczysła-
wa Dobrowolskiego, o puchar 
zagrali siatkarze Old Boys No-
wogard i ZK Nowogard. Mecz 
zakończył się po czterech se-
tach zwycięstwem triumfatora 
halowej ligi piłki siatkowej. 

Old boys Nowogard – ZK 
Nowogard 3:1  

W hali sportowej Zespo-
łu Szkół Ponadgimnazjalnych, 
rywalizowały cztery zespoły. 
Oprócz rozegranego turnieju, 
organizatorzy wręczyli rów-
nież puchary za rozgrywki pił-
karskiej ligi LZS. Klasyfikacja 
sobotniego turnieju prezentuje 
się następująco:

1. Słajsino
2. Karsk
3. Miętno
4. Orzechowo
Natomiast w niedzielę (4 

marca) o godzinie 10.00, w 
świetlicy przy placu Szarych 
Szeregów 6, został rozegrany 
turniej szachowy dla seniorów 
i juniorów. Rywalizacja sza-
chistów odbywa się co roku, 
w związku z rocznicą wyzwo-

lenia Nowogardu. Zawodni-
cy rywalizowali o Puchar Bur-
mistrza, a bezkonkurencyj-
ny okazał się Paweł Taberski. 
To kolejne turniejowe zwycię-
stwo Taberskiego, który znów 
udowodnił, że w Nowogardzie 
nie ma sobie równych. Oprócz 
turnieju szachowego, rozegra-
no również mini turniej war-
cabowy, w którym symbolicz-
ne nagrody wywalczyły dwie 
zawodniczki. Poniżej prezen-
tujemy wyniki:

Turniej szachowy o Puchar 
Burmistrza:

1. Paweł Taberski 
2. Krzysztof Studniak
3. Eryk Wesołowski
Warcaby:
1. Joanna Studniak
2. Gabriela Mądrowska

KR

Gimnazjada Strzelecka
W sobotę (10 marca) w hali sportowej Zespołu Szkół Ponadgimna-

zjalnych przy ul. Bohaterów Warszawy, odbędzie się IV ogólnopolska 
Gimnazjada Strzelecka. Zawody rozpoczną się o godzinie 9.00 i będą 
trwać do około godziny 16.00. Wszystkich zainteresowanych serdecz-
nie zapraszamy.
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Pchełka to pies, 
który był trzymany zamknięty w piwnicy, bał się absolut-

nie wszystkiego i 2 lata nie dał do siebie podejść. Dziś to prze-
kochana, łagodna suczka. Bardzo 
ładnie chodzi na smyczy. Jest bar-
dzo mądra i mocno przywiązuje 
się do właściciela. Pozostał jednak 
lęk przed hałasami. Czy dasz jej 
szanse, aby mogła udowodnić jak 
bardzo potrafi kochać?

Tel. 668 602 602

W imieniu organizatorów 
imprezy charytatywnej”Dolina Mukolinków”,

która miała miejsce dnia 3 marca 2012 r.
 w Galerii Turzyn w Szczecinie oraz 

dzieci chorych na mukowiscydozę, 
pragnę gorąco podziękować 
panu Mikołajowi Kubiak,

parze tanecznej Szkoły Tańca Flesz, 
Klaudii Rafińskiej i Marcelowi Marchewka 

oraz ich rodzicom za dar serca. 
Agnieszka Jadwiżyc mama Patrycji, 

dziewczynki chorej na mukowiscydozę. 

Pomorzanin Nowogard – Vineta wolin

Na inaugurację Puchar Polski
W sobotę na stadionie miejskim w Nowogardzie, o godzinie 13.00 Pomorzanin 
w walce o Puchar Polski, podejmie czwarto-ligowców z Wolina.

Sobotni rywal 
nowogardzkiego 
zespołu w swojej 
klasie rozgrywko-
wej prezentuje się 
przyzwoicie, w IV 

lidze Vineta po pierwszej run-
dzie zajmuje 7 pozycję, w staw-
ce 16 drużyn i traci 14 punktów 
do lidera. Pomorzanin w drodze 
do tego etapu Pucharu Polski 
pokonał: na boisku rywali, Falę 
Międzyzdroje 0:2, na boisku w 

Nowogardzie, Piast Chociwel 
2:1 i następnie Morzycko Mo-
ryń również 2:1. Natomiast Vi-
neta w pierwszej fazie Pucharu 
Polski, postraszyła rywali gro-
miąc na wyjeździe Unię Star-
gard 0:14! Następnie zawodnicy 
z Wolina rozprawili się na bo-
isku w Grzybnie z tamtejszym 
Hetmanem 1:4. Sobotni rywal 
na pewno jest bardzo wyma-
gający, jednak z pewnością pił-
karsko nasi piłkarze, wcale nie 

muszą od-
stawać od 
z aw o d n i -
ków Vine-
ty. Wszyst-
kich kibi-
ców Pomo-
rzanina zachęcamy do dopingo-
wania Nowogardzkiej drużyny, 
w walce o kolejny etap Pucharu 
Polski Zachodniopomorskiego 
Związku Piłki Nożnej. 

KR

Niech każdy dzień dostarcza radości i miłość, 
która w sercach gości. 

Niechaj problemy was omijają, 
bo wszyscy bardzo Was kochają. 

Jak nikt inny na świecie, 
Wy na to zasługujecie. 

Kochanym rodzicom 

Teresie i Leszkowi Ignaczak 
z okazji 45-lecia pożycia małżeńskiego 

Wszystkiego co najlepsze 
składają Arleta i Heniek Łuczak 

wraz z Moniką i Przemkiem i Krystianem i Asią, 
Ilona i Wiesiek Stańczyk wraz z córkami Moniką i Anią, 

Jolanta i Jarosław Misztela wraz 
z dziećmi Czarkiem i Kingą oraz 

Jarosław i Bogumiła Ignaczak z córką Patrycją
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SZKOŁA JAZDY „DRAGON”

Zapisy tel. 723 583 311

ul. 3 Maja 40
Nowogard

Biuro czynne 
od 13 - 17

Najlepsza

zdawalność

12.03.2012 r. 
godz. 16

Budowlane Centrum Handlowe

DOMEBARTEK -
Twój Partner Budowlany

Oferuje w cenach promocyjnych:

ul. Boh. Warszawy 71 www.bartekdomet.pl• tel. 91 579 02 62 •

- tynki i farby BOLIX

- najnowsze kolekcje płytek ceramicznych: polskie i hiszpańskie

- największy wybór paneli podłogowych w Nowogardzie - 24 kolekcje

- materiały ścienne POROTON, YTONG, SUPOREKS, SILKA

- wyprzedaż drzwi

Super cena na OKNA DACHOWE VELUX i OKPOL

ŁYŻWY     WYPRZEDAŻ     ŁYŻWY
Największy wybór w mieście

Najtaniej w mieście  •  Super ceny

SKLEP SPORTOWY
ul. 5 Marca 10 (za Netto) • NOWOGARD

tel. 609 13 13 14

www.partnerstal.pl

GARAŻE BLASZANE
HALE, WIATY

 59 83 34 312
91 44 35 187
698 230 205

Obsługujemy cały kraj

pożyczki 
gotówkowe 
bez BIK !!!

dla firm bez ZUS i US
70-473 Szczecin, 
al. Wojska Polskiego 29 lok. 17, 
tel. 91 812 68 65

tylko 2,36% rocznie*
Przykładowe tabele rat przy okresie 20 lat*
15000  – 92,00
75000  – 460,00
150000  – 920,00
300000  – 1840,00 
*PRSO dla przyjętych założeń wynosi 5,05%
Reklama nie stanowi oferty handlowej w myśl przepisu 

Kodeksu Cywilnego oraz innych przepisów prawa

goTÓwKA ZAwSZE PoD RęKĄ!
• Pożyczki od 1 200 do 10 000 PLN

• Indywidualnie dobieramy rozwiązania

• Na dowolny cel

• Bez BIK-u

www.profitcredit.pl

Centrum Finansowe Avantis •  ul. 700 Lecia 6A • Nowogard

KoNTAKT: 
tel. 513 164 203
       91 392 72 68

PIASEK, ŻWIR,   
CZARNOZIEM, 

POSPÓŁKA 

 ŻWIROWNIA  
DŁUGOŁęKA

tel. 504 872 700 
Z DOWOZEM  
DO KLIENTA
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Olaf syn Marty 
Dolnej ur. 3.03.2012 
z Dobrej

Filip syn Joanny Róg 
ur. 3.03.2012 
z Bagien

Oliwier syn Sandry 
Kijaczko 
ur. 7.03.2012 
z Nowogardu

Franciszek syn 
Anety Jarosiewicz 
ur. 3.03.2012 
z Słajsina

Dorian syn Patrycji 
i Łukasza 
ur. 6.03.2012 
z Nowogardu

Miłosz syn Pauliny 
Górskiej 
ur. 4.03.2012 z Tuczy

 Autor rubryki: Janusz Roguski

Witamy wśród nas...

warsztaty z olimpią

Sport to aktywność !
W poniedziałek (5 marca) odbyły się pierwsze zajęcia prowadzone w ramach 
projektu „Sport to aktywność”. W hali sportowej Szkoły Podstawowej w Wierz-
bięcinie pojawili się uczniowie, którzy pod kierownictwem instruktora Jacka 
Szewca, będą przez kolejne trzy miesiące doskonalić umiejętności piłkarskie.

Zapowiedź 17 kolejki

Budowlani czy Seniorzy?
W niedzielę 11 marca, Nowogardzka Amatorska Liga Piłkarska rozegra przed-
ostatnią kolejkę. Największą niewiadomą wciąż pozostaje, kto zdobędzie mi-
strzostwo w tej edycji?

Warsztaty są wynikiem 
otrzymania w styczniu przez 
LKS Olimpia Nowogard, mini 
grantu przyznanego ze Sto-
warzyszenia Szanse Bezdroży 
Gmin Powiatu Goleniowskie-
go. To na mocy porozumienia 
między naszym klubem, a sto-
warzyszeniem, zostanie prze-
prowadzony cykl zajęć.

Ideą programu jest wsparcie 
działań, które inicjują rozwój 
zainteresowań mieszkańców 
i mają charakter edukacyjny. 
Jest on prowadzony z myślą o 
stowarzyszeniach, sołectwach 
oraz grupach nieformalnych, 
które podejmują wspólny wysi-
łek, aby w ich społecznościach 
żyło się ciekawiej i lepiej.

Uczestnikami jest grupa 
chłopców, których zaintereso-
waniem jest piłka nożna i wy-
razili chęć wzięcia udziału w 
przedsięwzięciu organizowa-
nym przez klub LKS Olimpia. 
Chłopcy z rocznika 97’ i młod-
si pochodzą z Wierzbięcina, 
Osowa, Bienic oraz Kulic. 

Zajęcia będą polegały głów-
nie na praktycznym podejściu 
do piłki nożnej. Młodzi uczest-
nicy będą mieli okazję do spró-
bowania swoich sił w warszta-
tach przygotowanych i realizo-
wanych pod kątem ich rozwo-
ju, jako sportowca. 

Na pierwszych zajęciach 
warsztatowiec Jacek Szewc 
skupił się na elementach roz-

grzewki, co miało przygoto-
wać warsztatowców do właści-
wej części. Już na samym wstę-
pie było widać zaangażowanie 
uczestników i ciekawość, jakie 
zadania prowadzący zaaplikuje 
za chwilę. 

W toku cyklu ćwiczeń 
sprawdzane były predyspozy-
cje uczestników pod względem 
ogólnej sprawności fizycznej, 
szybkości, techniki piłkarskiej 
oraz koordynacji ruchowej. 
Przykładowo, piłkarze mie-
li do pokonania tor przeszkód 
składający się z wielu elemen-
tów: slalom, sprint, przewrót w 
przód itp.  

Zwieńczeniem całości zada-
nia, po uprzednim ukończe-

Oprócz rozwoju umiejętności piłkarskich, młodzi zawodnicy mile spędzają czas wolny

Tor przeszkód na rozgrzewkę …

niu części warsztatowej, bę-
dzie przeprowadzenie turnieju 
piłkarskiego, w którym zagra-
ją wszyscy uczestniczący w za-
jęciach. Zawody zostaną roze-
grane w okolicach Międzyna-
rodowego Dnia Dziecka. Do 
wygrania będą atrakcyjne na-
grody. Jeszcze raz zapraszamy 
do udziału dzieci z rocznika 
97 i młodszych!

Również w czerwcu zosta-
nie zorganizowane spotkanie 

z mieszkańcami wsi, w spra-
wie możliwości starania się o 
dotacje z Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 
2007-2013.

Projekt jest dofinansowany 
przez Stowarzyszenie Szanse 
Bezdroży Gmin Powiatu Go-
leniowskiego w ramach III na-
boru działań aktywizujących.

KR
(źródło: LKS Olimpia Nowogard)

W II lidze najważniejsze rozstrzygnięcia już za-
padły. Znamy drużyny, które od przyszłego sezo-
nu dołączą do grona pierwszoligowców. W ostat-
nich dwóch kolejkach Czarne Chmury i Pędzące 
Trampki, powalczą jedynie o pierwsze miejsce w 
tabeli II ligi. Wydaje się, że w najbliższym meczu 
obydwu drużyn już wszystko się rozstrzygnie, 
gdyż o godzinie 16.00 lider z wiceliderem, zagra-
ją pomiędzy sobą. Pozostałe spotkania, to jedy-
nie mecze o prestiż. Rozpoczną zawodnicy Skor-
pionów i Nehuery. W ostatnim czasie Skorpio-
ny prezentują się nieco lepiej, choć na „papierze” 
to Nehuera będzie faworytem tego spotkania. W 
drugim meczu Błękitni podejmą Jastrzębia. W 
ostatnim meczu Błękitni przegrali walkowerem, 
miejmy nadzieję, że tym razem wybiegną na par-
kiet. Następnie Ogień W Okopie zagra z najsłab-
szą drużyną tych rozgrywek – Bosmanem. Fawo-
ryt tego meczu może być tylko jeden, jednak bio-
rąc pod uwagę że obydwie drużyny już o nic nie 
walczą, Bosman z pewnością spróbuje postarać 
się o niespodziankę. Przed meczem na szczycie 
zagrają jeszcze sąsiedzi z dołu tabeli, Czarne Ko-
szule i Kumple Z Boiska, a stawką będzie 8 lo-
kata. W I lidze rywalizację rozpoczną zdegrado-
wane drużyny. Zamkowa 7 i Herosi będą chcie-
li godnie pożegnać się z ligą. Miejmy nadzieję, 
że obydwie drużyny stawią się w pełnych skła-
dach (przypominamy, że Zamkowa 7 w 16 ko-
lejce przegrała walkowerem). Dobrze spisujący 
się Probud Wyszomierz, zagra z drużyną Janta-
ru. Obydwie drużyny z pewnością będą chciały 
zakończyć ligę na jak najwyższej pozycji. W trze-

cim pojedynku I ligi, Bad Boys Juniors 94, zagra-
ją z Pampeluną Pereiros. Można spodziewać się 
pościgu w wykonaniu Gołdyna, w walce o koro-
nę Króla Strzelców. W ostatnim meczu okazję do 
ucieczki Gołdyna, otrzymał Lipiński, gdyż jego 
drużyna zagra z BTCH. Tubisie są rewelacją run-
dy rewanżowej, zatem ze wskazaniem faworyta 
nie ma problemu. Trzeba jednak pamiętać, że za-
wodnicy BTCH nie jednemu zespołowi napsu-
li już sporo krwi. Na koniec zapowiedź meczu 
dnia. To będzie przedostatni mecz niedzielnych 
gier, rozpocznie się o godzinie 18.00. Budowlani, 
którzy na tą chwilę mają punkt przewagi nad Se-
niorami, wydają się być w lepszej sytuacji. Zwy-
cięstwo całkowicie zapewni im mistrzowski ty-
tuł, w przypadku remisu, tegorocznego triumfa-
tora poznamy po ostatniej kolejce. Komplet nie-
dzielnych spotkań prezentujemy poniżej:

KR
17 kolejka NALP (11 marca)
II liga:
Skorpiony – Nehuera (14.00)
Błękitni – Jastrząb (14.30)
Ogień W Okopie – Bosman (15.00)
Czarne Koszule – Kumple Z Boiska (15.30)
Pędzące Trampki – Czarne Chmury (16.00)
I liga:
Zamkowa 7 – Herosi (16.30)
Probud Wyszomierz – Jantar (17.00)
Bad Boys Juniors 94 – Pampeluna P. (17.30)
Budowlani – Seniorzy (18.00)
BTCH - Tubisie   (18.30)
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WARSZTAT SAMOCHODOWY

SZYBY SAMOCHODOWE

PLANDEKINA WYMIAR NA WYMIAR

Profesjonalna naprawa od A do Z

OSOBOWE, CIĘŻAROWE I MASZYNY

Geometria kół, naprawa zawieszenia,komputerowa diagnostyka pojazdu
naprawy blacharskie i lakierniczePrzegląd i naprawa klimatyzacji,

Ul. Nadtorowa 12
tel 91 39 20 131
kom 601860716

Ul. Kilińskiego 26
tel 91 39 25 627
kom 601897368

Sprzedaż, wymiana, naprawa. Wykonujemy usługi na zlecenie ubezpieczalni

Używane i nowe części do wszystkich marek samochodów

Plandeki do samochodów ciężarowych (łódki, firanki),przykrywające
stelaże, przegrody do hal, przyczepy ciągnikowe i samochodowe

UDZIELAMY GWARANCJI
NA WYKONANE USŁUGI

Każdy, kto na adres redakcji prześle prawidłową odpowiedź, otrzyma nagrodę w postaci jednego egzemplarza „Świa-
ta Matematyki” – czasopisma poświęconego matematyce i adresowanego do młodzieży szkolnej. Odpowiedź i adres 
należy przesłać e-mailem: konkurs@swiatmatematyki.pl

Uczymy się liczyć Nauka przez zabawę – część XI

Dziecko w wieku pięciu-sześciu lat już sporo li-
czy. Ta umiejętność potrzebna jest mu w przed-
szkolu, w szkole, bez niej nie poradzi sobie z nauką. 
Nim jednak zrozumie o co w tym chodzi, musi zy-
skać sporo doświadczeń, które pomogą mu wy-
kształcić w umyśle wzorzec liczenia, jakim będzie 
się posługiwał. Dziecko musi się nauczyć grupo-
wać przedmioty, liczyć je i odróżniać liczenie pra-
widłowe od błędnego, następnie nabyć umiejętno-
ści obliczania na palcach i na końcu w pamięci. 

W miarę rozwoju dziecko pojmuje coraz więcej, 
uczy się mowy i zaczyna ją rozumieć zanim samo 
zacznie mówić. Pomaga mu się w tym pokazując 
gestami, używając komunikatów niewerbalnych, 
często nagradzając za osiągnięcia na przykład 
oklaskami. Również umiejętność liczenia można 
w dziecku wykształcić dzięki zabiegom nie koja-
rzącym się z trudną nauką, w sposób przyjemny. 
Najpierw maluch uczy się wyodrębniać z otocze-
nia przedmioty, które chce policzyć, potem liczy je, 
wskazując na każdy lub dotykając go. Z czasem li-
czebniki wymienia w prawidłowej kolejności. War-
to pamiętać, że nie ma jednego sposobu na naucze-
nie dziecka tej trudnej sztuki, dlatego nie warto na 
siłę tłumaczyć jak się to robi. W miarę upływu cza-
su ono samodzielnie wypracuje swój model licze-
nia, wystarczy podpowiedzieć mu odpowiednie 
słowa, zachęcić, a nie zmuszać do liczenia w kon-
kretny sposób - samo w końcu dojdzie np. do tego, 
że ilość klocków nie zmienia się w zależności od 
tego, od której strony zacznie się je rachować.

Liczyć można chyba wszystko i przy każdej oka-
zji, choćby w czasie deszczu wyglądać przez okno i 
liczyć ilu ludzi idzie pod parasolem. Również pod-
czas zajęć domowych znajdzie się wiele sytuacji, 
które możemy wykorzystać:

Układamy książki na półce - ile jest tych z bajka-
mi, a ile z wierszykami? Zmieniamy ich położenie 
- bajki po lewej, wiersze po prawej stronie i pytamy 
- ile teraz jest książek? Dziecko uczy się, że mimo 
innego ułożenia, książek tych jest ciągle tyle samo. 

Robimy sałatkę owocową - ile kawałków kiwi/
banana/mandarynki leży na desce do krojenia? Ile 
kawałków jabłka jest w miseczce? Ile będzie, jeśli 
dodamy część z reszty pokrojonego jabłka? A ile 
go zostało na desce? Odejmowanie jest trudniejsze. 
W kuchni jest mnóstwo okazji do liczenia, warto 
prosić dziecko o pomoc: podaj mi dwa jajka z lo-
dówki. Ile ich zostało? Robimy zupę ogórkową - ile 
ogórków kiszonych jest w słoiku? Ile zostało, jeśli 
wyjąłeś trzy?

Czasem łatwiej jest zrozumieć coś do samego 
końca, jeśli tłumaczy się to innym. Można więc 
uczyć lalę - dajemy lali pięć klocków, zabiera-
my trzy. Ile, laleczko, zostało ci klocków? Cztery 
- mówi ona głosem dorosłego. Dziecko poprawia 
mówiącego i lala już jest mądrzejsza w liczeniu. W 
nagrodę może policzyć, ile korali ma w naszyjniku.

Jeśli dziecko potrafi stwierdzić, czy ktoś liczy do-
brze, czy źle, kiedy umie liczyć przedmioty zaczy-
nając od dowolnej strony i nie „przeskakuje” ich, 

ani nie liczy tych samych dwa razy, to znaczy, że 
jest gotowe do podjęcia trudniejszych, szkolnych 
zadań.

Jako rodzice nie musimy specjalnie uczyć swo-
ich maluchów. Od tego są specjalnie opracowa-
ne programy przedszkolne, potem szkolne. Warto 
jednak obserwować latorośl, współpracować z na-
uczycielami, by mieć świadomość, czy nasze dziec-
ko nie potrzebuje zwiększonej uwagi, czy mieści 
się w normie czyli reaguje i przyswaja to, co po-
trafi ponad ponad połowa dzieci w grupie, czy też 
nie nadąża za resztą albo przeciwnie, czy jego roz-
wój umysłowy nie jest przyśpieszony i nie nudzi 
się podczas zajęć. Jeżeli wspólnie z nauczycielem 
zwrócimy na to uwagę, będzie można szybko za-
reagować.

To był ostatni artykuł z cyklu Nauka przez za-
bawę. Pisząc teksty posiłkowałam się publikacjami 
Katarzyny Mitros (eDziecko.pl) i Dziecięcą mate-
matyką Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej i Ewy Zie-
lińskiej.

Agnieszka Gil

Krzyżówka cyfrowa

Liczby znajdujące się w szarych polach są 
równe sumom cyfr od 1 do 9, które należy wpisać 
w wolne białe pola zgodnie ze wskazanym przez 
strzałki kierunkiem, aż do kolejnego szarego pola 
lub do brzegu diagramu.

W żadnej z tych sum nie może powtórzyć się 
ta sama cyfra, a więc nie może być na przykład: 
16=4+3+6+3.

Cyfry znajdujące się w polach oznaczonych 
literami A, B, C, D należy wpisać do poniższych 
kratek, tworząc hasło – rozwiązanie.

     
A    B    C    D

w w w . s w i a t m a t e m a t y k i . p l

SPRZEDAM 
MiESZKANiE 
w nowogardzie

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

tel. 603 55 55 32

Poszukuję 
garażu 

do wynajęcia (najchętniej przy 
ul. Zamkowej lub 5 Marca)

tel. 662 536 908

Silny rywal przed sezonem

Olimpia zagra  
z Promieniem
W sobotę (10 marca), o godzinie 14.00 na boisku 
w Goleniowie, Olimpia Nowogard rozegra kolejny 
swój sparing w tym okresie przygotowawczym. 

To będzie bardzo dobry test, 
przed zbliżającą się wielkimi 
krokami rundą rewanżową A 
klasy. Sobotni rywal Olimpii - 
Promień Mosty, obecnie gra w 
lidze okręgowej i zajmuje trze-
cią lokatę od końca. Choć za-
wodnicy z Mostów w tym se-
zonie będą walczyć o utrzyma-
nie, to na pewno będą w so-
botę wymagającym rywalem. 
Olimpia ma zupełnie inne cele 
na tą rundę rewanżową, a przy 
sprzyjających wiatrach (szcze-
gólnie dla fanów Olimpii) z 
Promieniem, od przyszłego 
sezonu może już walczyć w 
tej samej klasie rozgrywkowej. 
Obydwie drużyny mogą się 
również „wyminąć” w przy-
padku awansu Olimpii i spad-
ku Promienia, lub spotkać się 
w A klasie w przypadku spad-
ku Mostów i braku awansu na-
szego zespołu. Tak czy inaczej 
wygląda na to, że mecz z Pro-

mieniem Mosty będzie waż-
nym sprawdzianem przed in-
auguracyjnym pojedynkiem 
z Pomorzaninem Krąpiel (24 
marca). Działacze Olimpii pla-
nują również drugi sparing, 
który miałby się odbyć następ-
nego dnia. W niedzielę rywa-
lem Olimpii może być drużyna 
z A klasy – Błękitni Trzygłów. 
Niepewny jest jednak termin 
tego spotkania, na dziś nie 
wiadomo czy mecz odbędzie 
się w niedzielę (11 marca), czy 
może w środku tygodnia. Wia-
domo jedynie, że jeśli sparing 
dojdzie do skutku, to odbędzie 
się na boisku w Płotach. Przy-
pominamy również o walnym 
zebraniu LKS Olimpii Nowo-
gard w dniu 16 marca (piątek) 
2012 r., o godzinie 18.30 w bu-
dynku Szkoły Podstawowej w 
Wierzbięcinie.

KR  
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Humor wyszukany
przez Henia SzczupakaPół godziny  

w towarzystwie KarolinyK
U

PO
N

  2
0

Toast za błędy …

Poziomo i pionowo dla obu diagramów:
1 – władca piekieł, 
2 – niemiecka wyspa blisko Świnoujścia,
3 – przemieszcza się idąc na nogach,
4 – szkolna pauza,
5 - ma włosy w kolorze rydza (albo kopalina),
6 – w wojsku mniejsza od plutonu.
7 – najważniejszy w ratuszu,

8 – mięsień z dwoma u,
9 – długie okrycie, z kapturem, bez rękawów, 
noszone przez Arabów
10 – twaróg w postaci okrągłej kulki,
11 – pływa obok chełbi,
12 – ostra reprymenda,
13 – w średniowiecznej Francji wędrowny po-
eta – pieśniarz, bliski trubadurowi.

Dzisiaj o bogactwie naszego języka. Piszemy często z błędami – „u” czy „ó”, „ę” czy może „en”, „rz” 
czy „ż”. Często nie wiemy co autor pisma chciał wyrazić pisząc: bub, bur, chur, kuł, mół, rud, rug, 
ruw, ruż, rzer, stuł. Każdy powie, że są to „błendy”. Niekoniecznie! Gdy wstawimy je w odpowied-
nie wyrazy błędy znikną. Każdy wyraz dzisiejszych krzyżówek zawiera owe „błendy”, które błędami 
nie są. Litery z pól ponumerowanych utworzą rozwiązanie. Miłej zabawy!

KUPON 18 krzyżówka z dnia 2 III
Prawidłowe rozwiązania: Wiosenko wiosenko czekamy na ciebie
Prawidłowe odpowiedzi nadesłali: Halina Szwal, Barbara Bartosik, 

Danuta Borowik, Agnieszka Skowrońska, Natalia Furmańczyk, Pelagia 
Feliksiak, Weronika Kaczmarek, Urszula Skowron, Edyta Domagalska, 
Krzysztof Kępa, Urszula Kaczmarek, Andżelika Nizio, Stanisława Po-
korska, Helena Saja, Andrzej Leszczyński, Jadwiga Maknia

Zwycięzcy: Helena Saja, Edyta Domagalska, Pelagia Feliksiak

WIZYTA 
Wiosna znów d o mnie puka, 
Więc proszę, 
Chociaż za dużo mam 
Już tych wiosen. 

DZIEŃ KOBIET W RAJU 
Gdyby „ Dzień Kobiet”  w Raju istniał już,
Adam by z rana narwał bukiet róż. 
Wstążek nie było 
Więc lianą by go splótł  ozdobną , 
(Za przybranie, by sobie policzył osobno) ,
Sam głową, by pokiwał, że dosyć to drogo,
I sam by niósł ten bukiet, 
Bo posłać nie było przez kogo. ..
Bukiet byłby złożony z róż dużych i małych,
Kanony  estetyczne bowiem jeszcze nie istniały. 
Można było układać te róże jak leci, 
Bez obawy, że żachną się na nas esteci. 
Kolory też by pewnie były przypadkowe, 
Różowe, herbaciane, białe i kremowe.
Gdybym ja taki bukiet dziś mej pani dawał, 
Pomyślałaby pewnie: „Ale żłoba kawał ! „
W tym przypadku zaznaczam jednak moiściewy ,  
Że byłby to róż bukiet pierwszy w życiu Ewy, 
A tym samym (jak ślicznie ta sprawa się splata” 
Pierwszy w ogóle róz bukiet w historii świata. 
Cudnie wtedy świeciłoby nad rajem słonko, 
A Ewa opalała by się właśnie pod jabłonka. 
I oto zjawiłby się przed nią  z tym bukietem Adam,
Ona wzięłaby bukiet mówiąc 
„Adam, takam rada ! 
Żebyś mi jeszcze jabłko zerwał to dynda w górze „...
Panowie, proponuję jabłka na „ Dzień Kobiet”  dawać, 
A nie róże. 

CZYM  SKORUPKA ZAMŁODU... 
Dzielnie Henio kroczy, 
Przemierza ulice, 
Zgrabnym panią zerka w oczy, 
Choć wolałby pod spódnicę !
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tel. 91 57 712 48 
tel. 500 702 884
tel. 500 702 855

bEZPłATNA PoMoc w UZYSKANiU KREDYTU - oFERTA 20 bANKÓw

www.mk-kwadrat.pl

AUTO-CZĘŚCI • AUTO-NAPRAWA
Jacek Tworek

ul. Zamkowa 7, Nowogard (teren myjni samochodowej)

tel. 662 195 926, 668 477 803, 91 577 10 42

SZYBY SAMOCHODOWE

SPRZEDAŻ - MONTAŻ - NAPRAWA
do aut osobowych i ciężarowych

- wszystkie części nowe i używane

- płyny hamulcowe, chłodnicze

- oleje Castrol - wymiana gratis

- komputerowa diagnostyka silnika,

układu ABS oraz kasowanie inspekcji ZAPRASZAMY

Świadczymy
wszystkie

usługi warsztatowe

MiESZKANiA NA SPRZEDAŻ
Nowogard – wysoki standard, 3 pokoje, pow. 68m² – CENA 210.000 zł NOWA CENA!!! 
Nowogard – wysoki standard, 3 pokoje, pow. 80,58m² – CENA 235.000 zł NOWA CENA!!!
Nowogard – 3 pokoje, pow. 77m² + garaż 20 m²  - CENA 230.000 zł 
Nowogard – 3 pokoje, I piętro, pow. 62 m² – CENA 185.000 zł
Nowogard – 3 pokoje, pow. 49m², z widokiem na jezioro – CENA 200.000 zł 
Nowogard – 3 pokoje, parter, pow. 57,8m² – CENA 172.000  zł  
Nowogard – 3 pokoje, parter, pow. 54,1m² – CENA 159.000 zł
Nowogard – 3 pokoje na parterze, pow. 58 m² – CENA 179.000 zł 
Nowogard – 2 pokoje, pow. 61,69m² – CENA 169.000 zł 
Dobra – 3 pokoje + garaż, pow. 64,5m² – CENA 165.000 zł

DZiAłKi NA SPRZEDAŻ
Węgorzyno – kompleks działek na nowym osiedlu pow. od 750m² do 5000m² – cENA 25zł/m²
Nowogard – działka o pow. 1007m², warunki zabudowy, nad jeziorem – cENA 100.000 zł  
Nowogard – działka o pow. 5061m² – cENA 303.660 zł  
Nowogard – działka o pow. 2940m² – cENA 176.400 zł  
Nowogard –  działka o pow. 1000m², warunki zabudowy – CENA 60.000 zł OKAZJA!!!  
Nowogard – działka o pow. 1654m², warunki zabudowy – CENA 127.000 zł  
Nowogard – działka o pow. 1472m², mozliwość zabudowy – CENA 105.000 zł 
Nowogard – działki o pow. od 760 – 1760m² – CENA 95 zł / m² 
Nowogard –  działka 1000m², warunki zabudowy – CENA 75.000 zł 
Nowogard – kompleks 5 działek budowlanych, pow. 615/ 2 x 824/ 822/ 1038 m² – CENA 100 zł/m² 
Nowogard – działka budowlana o pow. 476m² – CENA 85.000 zł  
Długołęka gm. Nowogard - działka o pow. 4300m² – CENA 54.000 zł 
Wyszomierz – działka o pow. 2500m² – CENA 30.000 zł 
Karsk – działka o pow. 3800m² – CENA 83.000 zł 
Jarchlino – działka o pow. 8900m², bezpośrednio przy drodze – CENA 53.000 zł  
Kościuszki – działka o pow. 3312m² – CENA 133.000 zł 
Kościuszki – działka o pow. 3000m² – CENA 150.000 zł 
Olchowo – pow. 2, 16 ha lub 6 działek o pow. 3000m² – CENA 1080.000 lub 50 zł/m² 
Bagna ( gm. Maszewo) – działka o pow. 60700m² – CENA 580.000 zł 
Radowo Małe – działka o pow. 841m², wydane warunki zabudowy – CENA 20.000 zł OKAZJA!!!

Zebranie członków Koła PZW 
Tęczak w Nowogardzie 
Pod koniec lutego na zebraniu sprawozdawczym spotkali się członkowie Koła PZW 
Tęczak. W zebraniu uczestniczył Włodzimierz Kornaszewski - Prezes Zarządu Okręgu 
PZW Po złożeniu sprawozdań Zarządowi Koła jednogłośnie udzielono absolutorium. 

Obecny na zebraniu prezes Wło-
dzimierz Kornaszewski zwrócił 
uwagę na fakt, że PZW, jako orga-
nizacja zarybia wiele wód skarbu 
państwa, nie będąc ich właściciela-
mi. Ryby te, z natury rzeczy, stają się 
własnością państwa. I niestety nie 
daje to PZW żadnych ulg ani prefe-
rencji przy przetargach na dzierża-
wę wód. Niejednokrotnie przetargi 
wygrywają ludzie, którzy nie mają 
pojęcia o gospodarce rybackiej, ale 
mają pieniądze. Skutkuje to tym, że 
licytują do granic absurdu stawki na 
zarybienie hektara wody. 

Prezes Kornaszewski odniósł się 
jednocześnie do planów łączenia 
poszczególnych Zarządów Okrę-
gów. Jednostki te są autonomiczne 
i nie da się ich odgórnie rozwiązać 
i połączyć z innym ZO PZW, jeśli 
sami tego nie będą chcieli. 

Podczas spotkania wręczono 
odznaki dla zasłużonych działa-
czy Koła PZW Tęczak oraz dyplo-
my uznania dla osób i firm pracu-
jących na rzecz rozwoju wędkar-
stwa. 

Złota odznakę otrzymał Ry-
szard Patyk – wiceprezes Koła 

Srebrna odznakę otrzymał Jan 
Lipski – gospodarz Koła. 

Dyplomy uznania od Zarządu 
Okręgu PZW otrzymali; Marian 
Jeż, Marek Słomski, Tadeusz Ko-
zioł, Henryk i Andrzej Grygow-
scy, Jolanta i Krzysztof Łuczak, 
Marzena i Wojciech Kazimierczak 
oraz Maria Malinowska. 

Informacja Prezesa 

Jako Koło aktywnie uczestniczy-
my także w życiu społecznym na-
szej gminy. Jego Członkowie; Sta-
nisława Leciejewska, Zygmunt He-
land, Henryk Marzec, Jan Lipski i 
Ryszard Paleta społecznie obsłu-
giwali zawody, które organizowała 
SP nr 1 w Nowogardzie. Na prośbę 
Klubu Abstynenta „Hania” z Nowo-
gardu obsługiwaliśmy również za-
wody ponadgmine dla tej organi-
zacji. 

Dobre nowiny dla wędkarzy ZO 
PZW są takie, że rok 2011 dla dzia-

łalności szczecińskiego ZO PZW 
zakończył się sukcesem polegają-
cym na wygraniu kolejnych kon-
kursów na użytkowanie akwenów 
wodnych. Obecnie, jeśli komuś cza-
su starczy, może korzystać z prawie 
100 jezior, 17 obwodów rzecznych, 
3 zbiorników zaporowych oraz 10 
kanałów. 

Wygrane konkursy przez ZO 
PZW konkretnie dla nas oznacza 
korzystanie z wody jeziora „Ko-
ściuszki”, można powiedzieć wresz-
cie, po wielu bezpańskich i szko-
dliwych dla tej wody latach. Zasa-
dy budowy na tej  wodzie kładek, 
są określone przez ZO PZW, w lo-
kalnej prasie były ogłoszenia preze-
sa Paszkiewicza nt. zasad zgłoszeń 
dla chętnych. ZO PZW w ostatnim 
okresie zarybił jezioro Nowogardz-
kie linem, kroczkiem karpia oraz 
szczupakiem, jez. Kościuszki – wę-
gorzem i sandaczem. Rozgwiazdę 
linem i karpiem. 

PZW liczy już sobie ponad 130 
lat, tradycja zobowiązuje. Przede 
wszystkim do zachowania dobrego 
obyczaju na wodach, gdzie jesteśmy 
gospodarzami. Nie wszędzie się to 
udaje, ale tam gdzie wody dzierża-
wią osoby prywatne bądź spółki ry-
backie sytuacja jest zdecydowanie 
gorsza. ZO PZW prowadzi gospo-
darkę rybacko wędkarską na ponad 
5.486 ha wód, głównie na podstawie 
umów z Regionalnym Zarządem 

Gospodarki Wodnej w Szczecinie, 
w tym 3.852 ha to jeziora, 1.323 ha. 
rzek, 238 ha. zbiorników zaporo-
wych i 28 ha. kanałów. Użytkujemy 
8 rzek zaliczanych do krainy pstrą-
ga i lipienia (tzw. wody górskie). Na 
kolejnych 2.856 ha jezior nasi węd-
karze mogą łowić na podstawie od-
płatnych umów jakie Okręg zawarł 
z prywatnymi dzierżawcami. Nale-
żymy również do tzw. Strefy I gdzie 
w ramach porozumienia możemy 
łowić na wodach Okręgów: Słupsk, 
Piła, Zielona Góra, Jelenia Góra, 
Wałbrzych, Legnica i Wrocław, a z 
Okręgiem PZW Koszalin po zapła-
ceniu połowy ich stawki 78 zł. ZO 
PZW liczy obecnie ponad 14.800 
członków zrzeszonych w 74 Kołach 
Wędkarskich i w przeciwieństwie 
do lat ubiegłych, gdzie z roku na 
rok odnotowywano spadek człon-
ków naszego związku jest to okres 
zwyżkowy. Tak samo, jak i dla na-
szego Koła. 

Uważam, że powinniśmy, jako 
członkowie PZW bardziej aktywnie 
uczestniczyć w życiu społecznym 
naszej gminy. 

Kolejną akcją wartą powtórzenia 
jest wspólnie z gminą i nadleśnic-
twem zorganizowanie „Zielonej 
Niedzieli” – akcję sadzenia drzewek 
przy którymś z naszych zbiorników 
wodnych. 

Ważną rzeczą jest też praca z 
młodzieżą, która nie do końca nam 
wychodzi. Uważam, że za mało w 
tym kierunku coś robimy. Ze spo-
łecznego punktu widzenia oraz do-
bra funkcjonowania PZW powin-
ny to być priorytety. Z wniosków 
z poprzedniego zebrania pozytyw-
nie został rozpatrzony przez ZO 
PZW o zwolnienie z opłat p. Zofii 
Chruszczyk, która skończyła 90 lat 
(piękny wiek) i nadal jest aktywną 
członkinią naszego 

Z wędkarskim pozdrowieniem 
Zygmunt Heland 

Prezes Włodzimierz Kornaszewski wręcza p. Zofii Chruszczyk legitymację zwalniającą 
z opłat PZW

Dyplom uznania za długoletnią pracę na rzecz PZW dla Tadeusza Kozioł
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NiERUcHoMoŚci

• Sprzedam mieszkanie, ul. Poniatow-
skiego, 2 pokoje, pow. 50,49 m2, 
parter, po generalnym remoncie. 
CENTRUM OBŁSUGI NIERUCHOMO-
SCI, Tel. 603 982 407

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

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

• Sprzedam działkę budowlaną 
uzbrojoną przy ul. Kosynierów tel. 
693 850 197

• Sprzedam działkę budowlaną nie-
uzbrojoną przy ul. Kościuszki tel. 
693 850 197

• Sprzedam spichlerz, piękny 
obiekt 956 m2, tel. 693 996 009

• Działkę rolną 30 ar w Kościuszkach 
z warunkami zabudowy- sprze-
dam. Wszystkie media, woda, prąd, 
gaz dojazd drogą asfaltową. Tel. 
509 878 292

• Sprzedam garaż na ul. Zamkowej 
784 499 535

• Sprzedam garaż przy ul Zamkowej. 
693 162 756

• Sprzedam działkę budowlaną w 
Kościuszkach. Pow. 1200 m2 wszyst-
kie media, pozwolenie na budowę, 
projekt budowlany. Cena 64 000 zł, 
661 923 610

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe 
w Nowogardzie. 603 668 681

• Do wynajęcia tanie pomieszczenia 
na gabinety np. lekarskie, biura w 
Nowogardzie (pomiędzy Kamenę a 
Przystanią), tel. 608 047 127. 

• Sprzedam działkę z warunka-
mi zabudowy przy ul. Asnyka. 
502 032 422

• Sprzedam mieszkanie trzypokojo-
we, III piętro, 67 m2, środkowe na 
ul. Zamkowej. Wysoki standard tel. 
504 118 857

• Lokal do wynajęcia 22m2, ul. 5 Mar-
ca 10. Tel. 509 389 657

• Sprzedam pół domu w Nowogar-
dzie. 513 045 346

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe 
w Nowogardzie. 600 626 244

• Sprzedam mieszkanie dwupoko-
jowe III piętro 55 m2. Cena 125 tys. 
668 927 296

• Sprzedam dom w Strzelewie, oka-
zyjna cena.. 605 856  584; 91 39 86 
698

• Do wynajęcia mieszkanie 35 m2. 
518 483 194

• Kawalerka do wynajęcia 
722 300 700.

• Mieszkanie w domku czterorodzin-
nym, bezczynszowe + garaż, pom. 
Gospodarcze i ogródek. Sprzedam. 
507 522 139

• Sprzedam działkę budowlaną nie-
uzbrojoną przy ul. Asnyka o pow. 
827 m2. 605 441 509

• Wynajmę mieszkanie dwupokojowe 
w nowym budownictwie,  czynsz 
– 1000 zł + prąd i gaz. ul. Racibora 
601 240 025

• Nowogard sprzedam działki budow-
lane. 665 503 129

• Sprzedam garaż na osiedlu Bema. 
514 094 061

• Sprzedam mieszkanie własno-
ściowe trzypokojowe 67 m2 przy 
ul. Zamkowej parter. 91 39 21 397

• Sprzedam mieszkanie z zadłuże-
niem w Nowogardzie. 508 301 853

• Do wynajęcia kiosk nr 6 na targowi-
sku miejskim. 91 39 20 714

• Do wynajęcia dwa lokale han-
dlowe w Centrum Nowogardu. 
531 838 667

• Sprzedam kawalerkę w Nowo-
gardzie, ul. Poniatowskiego. 
504 004 157

• Sprzedam mieszkanie trzypokojo-
we 88 m2, bezczynszowe na pod-
wyższonym parterze w centrum 
miasta. Cena do uzgodnienia. Tel. 
693 922 695

• Sprzedam mieszkanie 4-pokojo-
we; 604 441 609

• Sprzedam garaż na ul. Zamkowej. 
609 307 286

• Sprzedam dom w Nowogardzie w 
rozliczeniu mieszkanie. 608 586 632; 
604 284 597

• Sprzedam mieszkanie na wsi i po-
szukuję do wynajęcia mieszka-
nie w Nowogardzie. 721  977  643’ 
693 652 985

• Wynajmę mieszkanie 76 m2. w No-
wogardzie. 601 448 218; 783 484 829

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe 
w Nowogardzie. 600 626 244

• Okazyjnie sprzedam dom, cena ob-
niżona i do negocjacji na działce 714 
m2. 662 678 895

• Sprzedam kawalerkę w Nowogar-
dzie, bezczynszowa, na parterze, 
funkcjonalny rozkład pomieszczeń, 
kuchnia z oknem, bardzo jasny duży 

pokój, piwnica, okna pcv, ogrzewa-
nie gazowe (nowy piec), bez pośred-
nika, bez prowizji. Najniższa cena na 
rynku! Kontakt: 512 322 137

• Sprzedam 4-pokojowe mieszkanie 
w Osinie, 79m2, słoneczne, na par-
terze, bezczynszowe, z balkonem, 
piwnica, w kuchni i przedpokoju 
zabudowa. Mieszkanie w bardzo 
dobrym standardzie. Ogrzewanie 
gazowe, okna pcv. Bez pośrednika, 
atrakcyjna cena. Kontakt: 502  531 
348

• Sprzedam ładną kawalerkę, ok. 29 m 
kw, I piętro, po remoncie, dogodna 
lokalizacja. Cena 95 tys. zł do uzgod-
nienia. Tel. 608 153 767.

• Wydzierżawię lokal o powierzchni 
28 m2 na działalność gospodarczą 
przy ul. Bohaterów  Warszawy w No-
wogardzie. Tel. 507  465  448; 91 39 
22 072

• Sprzedam mieszkanie na ul. 15 Lu-
tego, trzypokojowe pow. 66 m2 III 
piętro. Tel. 695 425 992

• Sprzedam kawalerkę 30 m2 III pię-
tro, ul. S. Wyszyńskiego. Cena 95 tys. 
723 747 757

• Wynajmę halę 200 m2, woda, prąd 
dogodny dojazd przy ul. Górnej 4. 
Tel. 606 830 893

• Sprzedam działkę w Żabówku pod 
zabudowę z budynkami do rozbiór-
ki. 694 135 356

• Wydzierżawię warsztat ślusarski z 
wyposażeniem. 694 484 485

• Wydzierżawię powierzchnie maga-
zynowe. 694 484 485

• Sprzedam dom z warsztatem na 
działce 19 arów przy głównej dro-
dze. 691 324 183

• Sprzedam działkę budowlaną – 
usługową 0,5 ha w Wojcieszynie 
przy obwodnicy. 667 788 125

• Nowogard, centrum do adaptacji na 
mieszkanie lub działalność gospo-
darczą wynajmę trzy pomieszczenia 
60m w suterenie. 533 983 233

• Wynajmę lub sprzedam garaż na ul. 
Jana Pawła II. 607 580 172 

• Do wynajęcia kawalerka 30 m2, 
nowe budownictwo, dobra lokaliza-
cja, umeblowana (pralka, lodówka, 
zmywarka) 800 zł + opłaty. Kaucja 
1200. 666 128 274

• Działka siedliskowa w Trzechlu gm. 
Nowogard 4363 m2, Wszystkie me-
dia. Cena 22 tys. 516 393 193

• Ładny dom Nowogard, sprzedam. 
600 617 474

• Pomieszczenia biurowe lub kawaler-
ka 34 m2, ul. Młynarska sprzedam. 
608 817 214

• Wynajmę pokój osobie niepalącej. 
798 382 886

• Sprzedam lub zamienię na miesz-
kanie w Nowogardzie dom ( 150 
m2) w okolicy Nowogardu. Dom 
po kapitalnym remoncie na działce 
1400 m2. Cena 400.000 tys. Tel. 692 
383 706.

• Sprzedam lub wynajmę mieszkanie 
trzypokojowe na osiedlu Gryfitów. 
783 921 448

• Samotny emeryt poszukuje pokoju 
do wynajęcia w mieście lub na wsi. 
782 126 231

• Sprzedam działki w Nowogardzie w 
okolicy ul. Reja o pow. 2954 m2 i o 
pow. 4868 m2. Tel. 722 200 088

• Wynajmę pokój w zamian za opie-
kę nad chorą chodzącą osobą, Tel. 
722 200 088

• Zamienię mieszkanie 67 m2. Na 
dwupokojowe lub sprzedam. 
667 926 528, 91 39 26 528

• Wynajmę mieszkanie nowe M3, 
75m2, umeblowana kuchnia (pral-
ka, zmywarka, lodówka, Cena 1200 
+ kaucja + media. 606 703 451

• Sprzedam działkę ogrodową a al-
tanką 300 m2. Cena do uzgodnienia 
tel. 91 35 03 053; kom. 507 583 521

• Lokale handlowe do wynajęcia w 
Centrum Nowogardu. 531 838 667

• Sprzedam część domu w Warnko-
wie o pow. 83 m2 wraz z działką 
budowlaną z indywidualnym wej-
ściem. 501 318 555

• Zamienię kawalerkę 33 m2 komu-
nalne na ul. Bema na dwa pokoje w 
Centrum. 726 990 996

• Sprzedam dom nad jeziorem w No-
wogardzie. 785 200 900

• Sprzedam mieszkanie własnościo-
we trzypokojowe 67 m2 przy ul. 
Zamkowej parter. 91 39 21 397

• Sprzedam działkę budowlaną z 
warunkami zabudowy w Nowogar-
dzie przy ul. Asnyka. 601  500  670; 
510 170 263

• Do wynajęcia kawalerka w centrum 

MoToRYZAcjA

• Sprzedam Opony letnie 4 szt. Conti-
nental Conti 3, 185 65 R15, cena 400 
zł, tel. 605 522 340.

• Sprzedam Opony letnie Viknig Nor-
way Pro Tech 2, 205 55 R16, 4 szt., 
cena 550 zł.tel. 605 522 340.

• Sprzedam opel Vectra c kombi, 
rok prod. 08/2006, srebrny met., 
przeb. 160.000 km, po dużym 
serwisie w ASo opel wrzesień 
2011, książka serwisowa. cena do 
uzgodnienia, tel. 605 522 340.

• Sprzedam cztery roczne opony 185 
65R15, zimowe Goodyear Ultragrip 
7t, stan idealny, cena 800 zł lub z 
felgami do Nissana Almery; 15” sta-
lowe cena felgi 450 zł. Cena opon z 
felgami 1200 zł. Tel. 605 522 340

• Sprzedam 4 opony zimowe - roczne, 
bardzo mało używane, Goodyear 
Ultra Grip 7+ 185 65 R15, cena 780 
zł.tel. 605 522 340.

• Sprzedam oryginalne zimowe 
opony do Volvo Miechelline altin, 
205/55 R16, z felgami aluminiowy-
mi. 602 474 266

• Sprzedam Busa T4 2,4 diesel. 1992 r. 
603 839 782

• Sprzedam Opel Astra 1,7 DTI rok 
prod. 2000 cena 10 600 do uzgod-
nienia. 501 236 221

• Sprzedam samochód marki VW Golf 
V, rok prod. 2007, poj. 1.9 TDI, srebr-

ny metalik. Cena do uzgodnienia.  
508 290 657

• Sprzedam samochód marki Peuge-
ot Partner rok prod. 2005, poj. 1,6 
diesel, srebrny metalik. Stan idealny. 
508 290 657

• Sprzedam felgi stalowe do Nissana 
Almery N16, rok prod. 12/2001, cena 
350 zł, tel. 605 522 340. 

• Sprzedam VW T4. 669 320 592

• Sprzedam Citroen Jumper paka. 
669 320 592

• Kupimy Twój niepotrzebny samo-
chód przeznaczony do złomowania 
– kasacji. 511 565 738

• Sprzedam skuter ZIPP – 663 087 272

• Sprzedam alufelgi 15 cali z oponami 
letnimi Continental na cztery szpilki. 
696 116 744

• Sprzedam Renault Kangoo, rok 
prod. 2008-2009, poj. 1,5 Dci 85. 
668 316 103

RoLNicTwo

• Mam do sprzedania silnik zabur-
towy Johnson-4,5 KM do remon-
tu oraz kombajn do ziemniaków 
ANNA. tel. 692 421 192

• Kupię rozrzutnik oborniku jedno-
osiowy. 91 39 23 492

• Sprzedam trailler, bryczkę i kucyki. 
607 739 866

• Sprzedam konia, bryczkę stylową, 
siodło i uprząż. 508 290 657

• Sprzedam ziemię rolną w Sikorkach 
o pow. 5,60 ha. Cena 13 500 tys zł za 
ha. 513 157 160

• Sprzedam ziemniaki Vinieta (z moż-
liwością dowozu) 513 941 882

• Sprzedam Ursus C-330 po remon-
cie + nowe ogumienie, cena 10800; 
przyczepę wywrotkę WL-8. Cena 
12800; rozrzutnik obornika T-088 
cena 13000;  przyczepę do zbioru 
BEL cena 3500; siewnik poplonów, 
cena 2300; Siewnik zbożowy DAN 
AGRI 4 m- cena 4200; WAK Cambella 
1,9 m, cena 1800. Ceny do negocja-
cji, kontakt. 504 124 829

• Sprzedam owies. 796 144 225

• Sprzedam koparkę- ładowarkę FOR-
THSCHMIDT talerzówkę V (szer. 3.60) 
i dmuchawę do zboża. 602 267 382; 
606 261 850

• Zboże, gryka, łubin sprzedam. 
502 853 573

• Sprzedam zboże, jęczmień i grykę. 
531 741 232

• Sprzedam siano w kostkach 
722 122 679

• Sprzedam prosiaki. 668 434 849

• Sprzedam prosięta 513 941 882

• Sprzedam kury brojlery własny wy-
chów. 91 39 50 140

• Sprzedam ciągnik URSUS C385. 
501 236 221

ogło SZE NiA DRob NE

ROJSZCZAK

NIERUCHOMOŚCI
ul. 3 Maja 13

tel. 91 392 22 33 kom. 5
Nowogard •

• 12 801 615

www.extradom.net.pl

Mieszkania • Domy
Działki • Lokale

Polecamy w Nowogardzie: 
1. Parter domu w Nowogardzie cena:180 tys.zł symbol: ex578529007 
2. 2 pokoje w centrum Nowogardu cena:138 tys.zł symbol: ex489128790 
3. Ładna kawalerka cena:95 tys.zł symbol: ex486358956 S
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ogło SZE NiA DRob NE

ul. Rzeszowskiego 7 • Nowogard

NOWY

ADRES:

Kierownika apteki 
w Nowogardzie 

pilnie zatrudnię
tel. 783 744 001

MARPOL – OKNA S.C. 
 ul. Sienkiewicza 7F  Nowogard 

www.marpolokna.pl    
biuro@marpolokna.pl,   tel. 91 39-27-022

Nowość

energooszczędny pro�l

6 komorowy

z 3 uszczelkami

• Sprzedam prosiaki. 694 819 036; 91 
39 17 960

• Sprzedam Ursus C330 + ładowacz 
TROLL cena 10 200 zł; RCW do wap-
na cena 2 200 zł, przyczepa 6t, cena 
3  200; przyczepa do BELL (słomy) 
cena 4 200; przyczepa do przewozu 
żywca cena 4 200 zł. Tel. 887 926 800

• Kupię 10 ha łąki. 696 443 643

• Sprzedam siewnik Amazonka. 
667 952 806

• Dam jabłka po 1.,50 zł, marchewkę i 
ćwikłę po 1zł. 91 39 80 096

• Sprzedam mieszankę zbożową. 
504 010 499

• Sprzedam 1 ha pola. 724 771 936

• Kawalerka w Centrum do wynajęcia. 
663 265 096

• Sprzedam trzypokojowe 88 m2, 
bezczynszowe. 693 922 695

• Sprzedam sadzeniaki Vinieta. 
513 941 882

• Kurki nioski odchowane siedmio-
tygodniowe, sprzedaż od 26 marca 
gospodarstwo drobiarskie, Żabowo 
13. 91 39 10 666

• Sprzedam Łubin słodki. 668 316 103

USłUgi

• AGENCJA REKLAMOWA VIZART - 
reklamy, banery, tablice, wydruki 
wielkoform., reklama na pojazdach 
- odzieży, PIECZĄTKI, wizytówki, pla-
katy, ulotki, inne. Nowogard, ul. 700 
lecia 15 (nad sklepem zielarskim). 
Tel. 605 522 340.

• MALOWANIE, MONTAŻ PANELI POD-
ŁOGOWYCH I INNE DROBNE NAPRA-
WY WYKONA „ZŁOTA RĄCZKA”; 91 
39 22 783, 784 79 22 70

• Kompleksowe remonty mieszkań, 
montaż i naprawa pieców co. 72 
48 14 797

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

• Dywanopranie, 604 373 143.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 604 
373 143.

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

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

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

• Klimatyzacja! Serwis sprzętu 
AgD. Tel. 697 55 33 10, 693 34 46 
71.

• cyklinowanie. 692 478 465

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

• AwARiE. Naprawy pieców Va-
iliant, tanie części. 691 686 772

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

• Montaż ogrodzeń betonowych, far-
merskich i innych; 695  085  470; 91 
39 72 575

• Transport- przeprowadzki. Szybko i 
tanio. 696 138 406

• usługi elektryczne CO, dachy, tanio 
szybko solidnie. Do 30% taniej. Tel 
506 323 560

• Usługi tokarskie. Sąpolnica 22. 
693 613 396 

• Remonty mieszkań, łazienek. 
600 121 043

• Przewozy przeprowadzki Nowogard 
i okolice. 784 499 535

• Usługi ogólnobudowlane, regipsy, 
szpachlowanie, malowanie, panele. 
789 146 025

• Usługi ogólnobudowlane. 
510 335 162

• AGENCJA REKLAMWA VIZART - 
oprawianie prac - w 2 minuty., 
bindowanie, wydruki A3-A4 kolor, 
ksero A3-A4 - kolor, laminowanie 
A3-A4. Tylko u nas największy wy-
bór okładek. Nowogard, ul. 700 lecia 
15 (nad sklepem zielarskim). Tel. 605 
522 340.

• Korepetycje  j. niemiecki, przygoto-
wanie do matury. 607 617 844

• Dachy remonty mieszkań. 
794 115 153

• język niemiecki, kursy, korepety-
cje, www.niemieckinowogard.pl; 
tel. 607 545 991

• Remont na każdą kieszeń 609 
715 839

• Remont? wykończenia wnętrz? My 
wiemy jak! Kompleksowo! zadzwoń! 
REMOVER. 501 714 275 24h/dobę!

• wykonam prace budowlane, gla-
zura, podłogi, malowanie oraz 
budowa domu na korzystnych wa-
runkach inwestora. 662 678 895

• Stylizacja paznokci, żel, żel hybrydo-
wy (nowość) cena 35 zł. 503 083 440

• Tipsy żelowe za 40 zł. 665 209 476

• DUR - DAcH pokrycia i remonty 
dachów. 691 621 141

• Dachy. 785 562 104

• DUR-BUD- usługi ogólnobudowla-
ne. 723 295 632

• Domowe torty na zamówienie. 
513 719 102

• Izolacje balkonów, tarasów, wy-
kończenia, remonty łazienek tel. 
607 347 421

• Usługi transportowe i budowlane, 
przeprowadzki, 1 zł/km (krajowe 
i zagraniczne). 785  931  513; 91 39 
11 153

• Angielski. Korepetycje. 697 583 403

• Remonty i wykończenia. 
601 567 369

• REMONTY, MONTAŻE, STOLARKA. 
781 016 125

• Malowanie, szpachlowanie (klin-
kier). 726 184 901

• Usługi ogólnobudowlane elek-
tryczne. 516 033 882

• Transport bUS-MAX. 604 963 120

• Usługi remontowo-budowlane. 
784 053 493

• Przepisywanie prac (magisterskich, 
licencjackich, innyvh), dokumen-
tów, CV, listów motyw. innych. Wy-
druki, Ksero, także kolor. Szybko i 
Solidnie. Studio Reklamy Vizart. No-
wogard, ul. 700 lecia 15 (nad skle-
pem zielarskim). tel 605 522 340.

• Glazura, terakota, remonty. Facho-
wo i solidnie. 607 647 515

• Naprawa, regulacja okien, drzwi 
PCV i drewna. 695 181 070

• Usługi dekarskie w Kościuszkach. 
601 227 631

• Videofilmowanie i zdjęcia cyfro-
we – profesjonalnie różne okazje. 
600 653 124

• Usługi hydrauliczne. 600 653 124

• Dachy, podbitki, docieplenia, 
669 320 592

• balony okolicznościowe na hel. 
Różne rodzaje. 600 807 338

• Nowy darmowy serwis www.go-
leniow.nieruchomosci.pl

• Usługi remontowo-budowlane. 
783753 618

• Usługi informatyczne naprawa 
komputerów, instalacja oprogra-
mowania, odzyskiwanie danych, 
dojazd do klienta. 508 245 385

• TwojA KSięgARNiA iNTERNETo-
wA www.KSiEgARNiAcYMELiA.
oSDw.PL

PRAcA

• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, 
urlopowe- Niemcy, Holandia, An-
glia, Irlandia, Dania, Belgia, Austria, 
Włochy, Norwegia. 713  852  018; 
601 759 797

• Podejmę pracę w charakterze sprze-
dawcy, długoletnie doświadczenie, 
obsługa LOTTO. Tel 660 392 851

• Studio Reklamy Vizart w Nowogar-
dzie przyjmie 1 os. Na praktyki, tel. 
605 522 340

• Szukam pracy jako operator 
sztaplarki i magazynier- pomoc-
nik. 796 101 301

• Zatrudnię w sklepie spożywczym 
rencistkę lub emerytkę. Praca dwu-
zmianowa. 602 474 266

• Zatrudnię konsultantów Oriflame, 
bezpłatne wpisowe, prezenty na 
500 zł, 604189118

• Podejmę pracę jako Stróż nocny 
lub dozorca. 721 922 930

• Kierowca kategorii B i C poszukuje 
pracy. 788 193 777

• Podejmę się prac wykończenio-
wych. 511 565 738

• Pilnie poszukuję pracy. 510 933 951

• Zatrudnię do elewacji i cieślarza - 
zbrojarza. 725 431 252

• Sprzedawca lat 20 z doświadcze-
niem prawo jazdy kat. b upraw-
nienia wózki widłowe. Poszukuję 
jakiejkolwiek pracy lub stażu. 
726 190 681

• Ferma Norek w Maszkowie za-
trudni osoby do prac sezono-
wych. Możliwość stałego za-
trudnienia. Telefon kontaktowy:  
691 186 559;  601 520 540.

• Zatrudnię wykwalifikowaną oso-
bę do pracy w księgowości wraz 
z prowadzeniem kadr. Telefon 
kontaktowy:  601 520 540.

iNNE

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

• Sprzedam nowy tel. komórkowy 
Sony Erocson ELM, cena 270 zł, tel. 
605 522 340

• Sprzedam wózek do drewna z 
HDSem. 723 885 515

• Sprzedam szczenięta razy wyżeł. 91 
39 26 478; 500 667 196

• Sprzedam przyczepę D47 wywrot-
kę sadzarkę do ziemniaków, kom-
bajn do zbioru ziemniaków oraz 
silnik do łodzi. Tel. 692 421 192.

• Śliczne szczenięta po bardzo sym-
patycznej suni do pilnowania obej-
ścia oddam dobrym ludziom. 91 39 
79 313 

• Drzewo opałowe, kominkowe. 
506 284 017

• Sprzedam atlas do ćwiczeń. 
791 180 655

• Sprzedam drewno opałowe i ko-
minkowe, pocięte w klocki z dowo-
zem . 663 349 053

• Sprzedam Keyboard. 602 524 313

• Sprzedam okna drewniane demon-
tażu różne rozmiary, dobrze zakon-
serwowane. 602 474 266

• Sprzedam rusztowanie 140 
m2 kompletne, cena 5500. Tel. 
691 707 209

• Sprzedam drewno opałowe i ko-
minkowe. 667 788 820

• Przyjmę zbędną siatkę leśną z pa-
lami lub bez pali (może być po roz-
biórce, stan obojętny), cel ogrodze-
nie budowy domu. Tel. 605 522 340.

• Przyjmę gruz, dachówkę, szla-

ke, 10 km od Nowogardu, Redło. 
721 668 245

• Kupię skrzypce. 600 811 404

• Żywopłot z bukszpanu, uformowa-
ny idealny na obwódki i rabaty nie-
drogo sprzedam. 698 908 275

• Sprzedam oflisy tartaczne na opał 
pocięte w klocki lub w całości 
do samodzielnego pocięcia. Tel. 
514 740 538

• Znaleziono dwa psy owczarki nie-
mieckie. 666 253 146

• Okazyjnie sprzedam gazowy pod-
grzewacz wody i kompletny piec 
kaflowy. 606 265 333 

• Sprzedam suknię ślubną. Cena 200 
zł. 665 503 129

• PIECE GAZOWE CO do mieszkania 
,domu z Niemiec firmy Vaillant, 
gwarancja + serwis, montaż na 
miejscu dwufunkcyjny cena od 
1.000zl tylko ogrzewanie CO. cena 
900zl więcej info Tel 691 686 772

• ELEKTRYCZNY przepływowy pod-
grzewacz wody do łazienki, kuch-
ni-bar, sklep, domek zakład fryzj. 
na prąd 380V,moc 18,21kw,male 
gabaryty z Niemiec cena 250zl. Tel 
691 686 772

• Junkers gazowy do łazienki, kuchni 
na gaz ziemny lub z butli/propan/
po przeglądzie serwisu, mało uży-
wany cena 400zl Tel 691 686 772

• Bojler - podgrzewacz wody ,zasob-
nik, stojący /bez palnika/z Niemiec 
f. Vaillant z wężownica do podłą-
czenia go z piecem węglowym, ga-
zowym stan idealny cena 500zl. Tel 
691 686 772

• Sprzedam ręczny wózek inwalidz-
ki cena do uzgodnienia. Tel. 91 35 
03 053; kom. 507 583 521 

• Sprzedam elektryczny wózek inwa-
lidzki. Cena do uzgodnienia. Tel. 91 
35 03 053; kom. 507 583 521

• Sprzedam drewno kominko-
we, opałowe sprzeda całorocz-
na, posiadam swój transport. 
691 466 441

• Nowe robione drzwi garażowe, 
dwa zamki, baskwil, góra dół. Wy-
miary wys. 218 cm szer. 238 cm. 
512 544 997

• Sprzedam oflisy tartaczne na opał 
pocięte w klocki lub w całości do 
samodzielnego pocięcia. 514  740 
538
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R E K L A M A
e-mail: reklama@domjudy.pl

TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07

Antoś urodził się z przykurczem mięśnia szyjnego 
ponadto cierpi na zespół Downa. 

Antoś, aby móc się dalej prawidłowo rozwijać 
potrzebuje bardzo kosztownej rehabilitacji. Dlatego 

rodzice bardzo by chcieli, aby ich syn mógł wyjechać 
na turnus i bardo  proszą w imieniu Antosia 

o przekazanie 1% swojego podatku.

FUNDACJA DZIECIOM 
„ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ” 

Bank PekaO S.A.  o/Warszawa 
41124010371111001013219362 

tytułem 8483 Łabęcki Antoni Władysław 
darowizna na pomoc i ochronę zdrowia

Miejska Biblioteka Publiczna
im. Stefana Żeromskiego w Nowogardzie

zaprasza
aktywnych seniorów na kolejne spotkanie z cyklu

„Spotkajmy się w Bibliotece”
13 marca br. /wtorek/ godz. 1630

w programie:
- spotkanie z Panią Leną Mikietko – księgową, na temat, jak roz-

liczyć się z Urzędem Skarbowym i jak wypełnić PIT
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REgULARNA LiNiA Mi KRo bU So wA SERocKi   Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie    6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie    8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

informacja PKS 
91 392 18 87   lub   91 469 83 15

PRZEwÓZ oSÓb • M.Fedeńczak • kom. 606 148 353
Nowogard (ul.  Rzeszowskiego) - Szczecin (ul.  Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:05; 8:20; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 11:45; 11:55; 12:40; 
14:40; 14:50; 15:00; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:10
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul.  Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:30; 9:50; 10:25:11:15(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 13:15; 13:30; 13:45(F); 
14:10; 14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:00
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:50; 17:20; 18:30; 19:00
Kursują od poniedziałku do soboty;  F - kursuje od poniedziałku do piątku;  7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli

PRZEwÓZ oSÓb - Ro MAN biŃcZYK - Linia Regularna   TEL. 0607 310 591 
oD PoNiEDZiAłKU Do PiĄTKU:  
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SoboTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NiEDZiELA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

RoZKłAD jAZDY bU SÓw
RoZKłAD jAZDY bUSÓw   Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak

Tel. 502026999, 93926925, po godz. 18:00 – 501140055
Trasa NowogARD – goLENiÓw – SZcZEciN 
Nowogard ul. Reszowskiego:  5:05(A), 5:55(A), 6:10(A), 6:50(7), 7:00(A), 7:25(7), 7:50(A), 
8:00(A), 8:20(7), 8:35(A), 9:10(A,7), 10:05(A), 10:30(A,7), 11:31(A), 11:40(7), 12:15(A), 
12:23(7), 12:40(7), 13:00(A,7), 13:10(A,7), 13:25(A,7), 13:50(F), 14:05(A), 14:20(A,7), 15:41(A), 
16:00(7), 16:20(A,7), 16:30(1,3,5), 16:35(2,4,6,7) 16:50(A), 17:30(1,3,5,7), 17:35(2,4,6,S), 
17:50(A,7),18:20(A,7)
TRASA SZcZEciN – NowogARD
Szczecin ul. Św. Ducha : 9:25(A), 12:20(A,7), 12:40(A), 13:35(A), 14:00(A,7,R), 14:40(1,3,5,7)  
14:45(2,4,6) 14:55(A), 15:15(2,4,6,7) 15:20(1,3,5), 16:15(A,7) 16:25(A),  18:05(A,7,R) 
19:00(1,3,5) 19:05(2,4,6)
Szczecin ul. Dworcowa : 6:20(A), 7:35(A), 8:00(F), 8:40(A,7,R), 9,00(7), 10:05(A,7),  10:50(A,7), 
11:40(A), 12:05(A), 13:00(7), 14:20(7), 17:40(A,7),  19:25(A7), 19:40(7), 20:15(A,7),
goleniów, Dworzec PKP : 7:03(A), 8:18(A), 8:43(F), 9:23(A,7), 9:43(7,R), 10:08(A),  10:48(A,7), 
11:32(A,7), 12:23(A), 12:48(A), 13:30(A,7,R), 13:22(A),  13:42(7), 14:19(A), 14:43(A,7,R), 
15:03(7), 15:24(1,3,5,7) 15:29(2,4,6)  15:38(A) 15:58(2,4,6,7) 16:04(1,3,5) 16:58(A,7) 17:08(A), 
18:23(A,7)  18:48(A,7,R) 19:43(1,3,5), 19:48(2,4,6) 20:08(A,7) 20:23(7) 20:58(A,7)
Trasa NowogARD – MASZEwo – STARgARD SZcZEciŃSKi
Nowogard ul. Rzeszowskiego : 6:50(A), 8:30(A), 11:30(A), 13:50(A), 15:15(S)
Trasa STRAgARD SZcZEciŃSKi – NowogARD
Stargard Szcz. oś. Tysiąclecia : 6:20(A), 9:40(A), 12:45(A), 13:50(S), 15:05(A) 
A - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt; S – kursuje w dni nauki szkolnej; 7 – kursuje w niedziele 
nie będące świętami; F – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt; 1,3,5 – kursuje w poniedziałki, 
środy, piątki oprócz świąt; 2,4,6 – kursuje we wtorki, czwartki, soboty oprócz świąt; R – kurs do Reska   

Rozkład jazdy pociągów obowiązujący od 11.12.2011 r.  
Szczecin  główny - Nowogard: (wyjazd-przyjazd)  (06:27 - 07:28);   

(08:18 - 09:21);  (10:37 - 11:39);   (12:48 - 13:49); (14:47 - 15:47); (16:40 - 
20:46); (19:20 – 20:26).

Nowogard - Szczecin główny: (06:37 - 07:41);  (08:05 - 09:10);  (10:24 - 
11:32);  (12:48 - 13:49);  (14:56 - 16:03);  (16:49 - 17:53); (18:49-19:56).

Nowogard - Kołobrzeg: ( 07:28 - 8:55) , (09:21 - 10:40) , (11:39 - 13:05), 
(13:49 - 15:14), (15:47 - 17:07), (20:46 - 19:08), (20:21 – 21:49).    

Kołobrzeg - Nowogard:  (05:11 - 06:37), (06:46 - 08:04), (09:03 - 10:24), 
(11:28 - 12:48), (13:37 - 14:56), (15:25 - 16:49), (17:25 - 18:49).

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

Dyżur nocny
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala   - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.   - 91 392 69 99
Medyk   - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

 - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz Pogotowie Stomatolo-
giczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos 
 - 91 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  
 - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzie ci, 
Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności 
Gospodarczej  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
  - 91 392 54 64

wydział Ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
oPS - ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

- 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 26 249

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw.  WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   

- 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57

Apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM   - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Zawodo-
we - CE Zdroje ul.  Bohaterów Warszawy 78,

telefon/fax.   - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium  
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych    - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   

- 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 
Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 
Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 
Taksówki   - 91 392 02 60
Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

gabinety weterynaryjne 
Danuta czerwińska
ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław berezowski
ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814
Tadeusz Soroka
ul.  3 Maja 10   - 91 39 25 484
Przychodnia weterynaryjna „Sikorka” 
Sikorki 41, gm. Nowogard   - 91 39 17 695

Regularna linia METRo        tel. 505 619 600
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25 A; 5:50 A; 6:00 A; 8:15 A7; 9:25 A7; 12:30 A7; 12:55 A7; 
15:05 A; 16:30 A7; 18:10 A7
Ze Szczecina do Nowogardu: 6:50 A; 7:25 A; 7:45 A; 11:00 A7; 12:00 A7; 14:35 A7; 15:55 
A7; 16:40 A; 18:25 A7; 19:55 A7
Legenda: A- kursuje od pon do sob;   7 - kursuje w niedzielę

DZIENNIK
NOWOGARDZKI

Ukazuje się we wtorki i piątki  na te re nie gmin: No wo gard, osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, Piotr Słomski, jarosław bzowy.  

jarek Dąbrowski redaktor techniczny, współ pra cu ją:  Hen ryk Szczu pak
 Ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul.  boh. war sza wy 7A, 

tel. 91 392 21 65, fax 91 392 50 87, e-mail: dziennik@domjudy.pl. 
wy daw ca, skład i druk: „Dom judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 

Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

601 987 249

BUDOWLANE
REMONTOWE

694 455 280

PRACE

  N.Z.O.Z. „LEKS” 
Zbigniew Antczak , Dariusz Szarek 

72-200 Nowogard ul. T. Kościuszki 36

 ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 
działki 372/5 obręb 2 miasta Nowogard o powierzchni 693 m2 pod działalność 

usługowo-handlową i mieszkalną usytuowaną przy ul. Lipowej 24 w Nowogardzie.

- działka posiada aktualne warunki zabudowy
- cena wywoławcza wynosi 120 000.00 zł (słownie sto dwadzieścia tysięcy)
- dokumenty do wglądu po uzgodnieniu telefonicznym tel. 693368894
- przetarg odbędzie się w dniu 15.03.2012 r. w siedzibie Furmańczyk Wspólnoty  Nowo-

gard ul. 700 Lecia 14 o godz. 16.00
- wadium w wysokości 6000.00 zł (sześć tysięcy) należy wpłacać na konto N.Z.O.Z. LEKS nr 

konta 98-10600076-0000320000993288 Bank BPH do dnia 14.03.2012 r. 
- uczestnikom przetargu wadium zostanie zaliczone w poczet zakupu, lub odesłane naj-

później 
w następnym dniu po jego rozstrzygnięciu
- zastrzegamy sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

PŁYTY OSB 
NAJTANIEJ

602 131 760

Do wynajęcia 
lokale: 21 i 39 m2

ul. Warszawska 6
tel. 664 772 520

Lokal 
do wynajęcia 

63,5 m2 
ul. Warszawska 6. 

Telefon 664 772 520
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ul. Armii Krajowej 46
NowogARD

pon.-pt 9:00 - 17:00,  sob. 10:14:00

KURS PROMOCYJNY
rozpoczęcie
12 marca br.

(poniedziałek)

KURS PROMOCYJNY
rozpoczęcie
12 marca br.

(poniedziałek)

OKNO 1465 mm szer. x 1435 mm wys.

SZYBA K=1,0 • OKUCIE MACO PPUH "JOGA" sj.
ul. Górna 4,

72-200 Nowogard
tel. 91 39 25 501

OKNA-SUPERPROMOCJA !!!

TYLKO 499zł*
*cena netto

Kancelaria  
Prawna

nawet trudne sprawy

601 949 077
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Czytaj s. 5

NIEPUBLICZNA SZKOŁA POLICEALNA

informacja i zapisy 
ul. Zielona 11,  tel. 91 39 26 691 

rozpoczęcie semestru 4 lutego 2012 r.  

• technik ekonomista          - 2 lata
• opiekun medyczny            - 1 rok
• opiekun osoby starszej     - 2 lata

www.zielona.mojaszkola.net

czesne w wysokości 100 zł/m-c
  (bez wpisowego i opłat za wakacje)

Ogłasza nabór na kierunki: 
NIEPUBLICZNA SZKOŁA POLICEALNA

Czytaj s. 4

Czytaj s. 4

Czytaj s. 10

Radca prawny
- windykacja należności
- prawo lokalowe
- sprawy majątkowe

tel. kom. 602 303 633

Budynek RCP
ul. Wojska Polskiego 3

Nowogard  (wejście od ul. Wyszyńskiego)

W każdy czwartek
od godz. 11.00

Radca prawny

Czytaj s. 8

Kancelaria  
Prawna

nawet trudne sprawy

601 949 077

GAZETA LOKALNA  NOWOGARD • OSINA

Wakacyjne warsztaty malarskie w Nowogardzie. 

konkursy częściowo rozstrzygnięte 

Na kulturę tyle, co kot napłakał.  
Na sport jeszcze nie wiadomo

IV Ogólnopolska Gimnazjada Strzelecka

Strzał w dziesiątkę!

Czytaj s. 3

Co Dalej z 
targowiskiem?

Markety  
zjedzą 
wszystko

Skandal w szkole!

Kto  
uderzył  
księdza?
Wielki sukces  
tancerzy  
z Flesz  
Nowogard

Piłka nożna
Weekend
pełen  
porażek
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Nasza Sonda 

- Czy przekażesz  
1% na cele dobroczyne?
W Polsce jest ponad 7 tysięcy organizacji pożytku publicznego, czyli podmio-
tów, mających na celu pomoc najbardziej potrzebującym. Od kilku lat istnieje 
możliwość wsparcia wybranych przez podatników organizacji charytatywnych 
w rozliczeniu rocznym PIT.  Tym razem zapytaliśmy czytelników DN czy odli-
czą 1% od podatku na cele dobroczynne?

Stanisław Pietrzykowski - Do tej pory jeszcze tego nie robi-
łem, jestem emerytem i nie wiedziałem, że tak można. Ale w tej 
chwili już wiem i swój 1% zadeklarowałem na CARITAS Polska 
z uwagi, że jestem wolontariuszem tej organizacji, a jak pan wie 
ma ona w swoim statusie zapisaną przede wszystkim pomoc oso-
bom potrzebującym. Dlatego zachęcam wszystkich do przekazy-
wania tej drobnej kwoty. Na pana pytanie czy popieram tą akcję? 
Odpowiedź może być tylko jedna i oczywista, że TAK!

Jan Górniacki - Niestety w obecnej chwili nie przekażę, gdyż 
nie pracuję. Ale uważam, że jest to bardzo dobra inicjatywa, bo 
niesie pomoc dla potrzebujących ludzi i dzieci. Osobiście gdy-
bym mógł przekazać ten 1%, to kwotę tą przekazałbym na chore 
dzieci, które najbardziej potrzebują naszej pomocy. 

Pan Lech - Nie, nieprzekzuję gdyż jestem na rencie, a rozlicza 
się za mnie Krus. Bo tam właśnie mam ubezpieczenie zdrowot-
ne, ale słyszałem o przekazywaniu 1% z podatku dochodowego 
od osób fizycznych. 

Lidia Kraszewska - Tak, przekazuję 1%  co roku! Bo uważam, 
że jest to szczytny cel, o którym wszyscy powinniśmy pamiętać. 
Nic przecież na tym nie tracimy. Ja osobiście przekazuję swój 1% 
dla młodej ciężko chorej osoby, która cierpi na bardzo poważną 
chorobę, a mimo młodego wieku i cierpienia jest bardzo dobrym 
człowiekiem. Dlatego popieram tą akcję i jest ona w moim od-
czuciu jak najbardziej słuszna. 

Bożena, Mariusz Mądrowscy - Tak, przekazujemy 
ten 1% dla jednej zaprzyjaźnionej osoby, która ma cho-
rą córeczkę. Sami mamy chorego syna, dlatego wiemy 
jak to jest  jak ma się niepełnosprawne dziecko,  jest to 
jak najbardziej słuszna inicjatywa. Popieramy więc tą 
akcję od 3 lat. 

Jan Sobiecki z synkiem Kacperkiem - Tak już z mał-
żonką przekazaliśmy ten 1% podatku na cele charytatyw-
ne i jak najbardziej  popieramy tą inicjatywę. Uważamy, 
że ten 1% może iść na bardziej szczytne cele,  niż do kasy 
Skarbu Państwa.  

Wysłuchał: Jarek Bzowy 

Kronika policyjna 
05.03.2012 r.
Godz. 18.00
Włamanie do mieszkania 

przy ul. Cmentarnej, skąd 
dokonano kradzieży telefo-
nu komórkowego NOKIA 
X3-02 oraz pieniędzy. 

Godz. 22.30 
Kierownik Posterunku 

Energetycznego powiado-
mił o kradzieży przewodu 
elektrycznego z transforma-
tora w miejscowości Olszy-
ca.

Godz. 22.50
Uderzenie w latarnię 

uliczną na ul. Boh. Warsza-
wy przez kierującego pojaz-
dem marki Mercedes.  

06.03.2012 r. 
Godz. 09.10
Kolizja drogowa na ul. 

Kościuszki, w której udział 
wzięły dwa pojazdy: Dacia 
oraz Fiat Seicento.

Godz. 14.00
Zgłoszenie o kradzieży 

taczki metalowej z dział-
ki ogrodowej przy ul. Armii 
Krajowej. 

Godz. 15.45 
Powiadomienie o oszu-

stwie internetowym przy 
sprzedaży konsoli do gier. 

07.03.2012 r. 
Godz. 06.30 
Kradzież dwóch tablic re-

jestracyjnych z zaparkowa-
nego na ul. Leśnej pojazdu 
marki Toyota Avensis. 

Godz. 12.25 
Zgłoszenie o włamaniu 

do domu będącego w budo-
wie w miejscowości Gard-
na skąd dokonano kradzieży 
przedłużaczy. 

Godz. 15.20
Kolizja drogowa na ul. 

Rzeszowskiego pomiędzy 
pojazdami: VW Jetta oraz 
Citroen Berlingo. 

Godz. 20.00
Pracownik Telekomuni-

kacji Polskiej powiadomił 
o kradzieży przewodu mie-
dzianego w miejscowości 
Olchowo. 

Godz. 23.00
Patrol OPI w trakcie kon-

troli drogowej na ul. Banko-
wej, samochodu marki Sko-
da ujawnił kierującego po-
jazdem, posiadającego dwa 
aktywne zakazy prowadze-
nia pojazdów mechanicz-
nych. Ponadto znajdował się 
w stanie po spożyciu alko-
holu, tj. 0,56 promila alko-
holu w wydychanym powie-
trzu. 

08.03.2012 r. 
Godz. 22.30 
Powiadomienie o uszko-

dzeniu drzwi oraz stacyj-
ki samochodu marki Toyo-
ta Verso, zaparkowanego na 
posesji przy ul. Rataja. 

09.03.2012 r. 
Godz. 15.50 
Ochrona sklepu Netto po-

wiadomiła o zatrzymaniu 
sprawcy kradzieży sklepo-
wej. Patrol na miejscu wy-
legitymował Tadeusza M., 
który ukarany został man-
datem karnym. 

Godz. 17.30
Powiadomienie o kradzie-

ży pieniędzy z kasy skle-
pu przy ul. 15 lutego, przez 
praktykantkę. Pieniądze od-
zyskano, sprawczyni Saman-
ta M. ukarana została man-
datem karnym. 

Godz. 19.10 
Policjanci RD w Osinie w 

trakcie kontroli drogowej w 
miejscowości Kulice, ujaw-
nili nietrzeźwego rowerzy-
stę. Jan K. miał 1,70 promi-
la alkoholu w wydychanym 
powietrzu. 

Godz. 22.15 
Pracownik ochrony skle-

pu Promyk przy ul. War-
szawskiej zgłosił o kradzie-
ży alkoholu przez nieznane-
go sprawcę, który wybiegł ze 
sklepu. Ustalono, że sprawcą 
zdarzenia jest Remigiusz S.

10.03.2012 r. 
Godz. 12.40 
Powiadomienie o kradzie-

ży telefonu NOKIA 2700 
pozostawionego w pomiesz-
czeniu gospodarczym w 
miejscowości Osowo. 

Godz. 17.40 
Policjanci Ruchu Drogo-

wego KPP Goleniów pod-
czas kontroli drogowej w 
miejscowości Czermnica 
ujawnili nietrzeźwego ro-
werzystę. Bogusław D. miał 
1,70 promila alkoholu w wy-
dychanym powietrzu. 

11.03.2012 r. 
Patol OPI  w trakcie kon-

troli drogowej w miejsco-
wości Wierzbięcin, pojaz-
du marki Mazda, ujawnił, że 
kierujący Zbigniew Ż.  po-
siada aktywny zakaz pro-
wadzenia pojazdów mecha-
nicznych. 

st. insp. Ref. Prewencji
Klaudia Gieryń 
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Byłeś świadkiem ciekawego wydarzenia?
Powiadom nas!

Dyżur reportera interwencyjnego całą dobę, siedem dni w tygodniu!

DZWOŃ lub wyślij sms:  515 145 383
Zapewniamy całkowitą anonimowość! 

Możesz również 
do nas napisać: 

e-mail:
dziennik@dzienniknowogardzki.pl 

lub poligraf@post.pl

OPAŁ
węgiel, koks, miał, 

drewno – kominkowe,
 podpałka, brykiet – węglowy, 

torfowy, drzewny
(towar luzem i workowany)

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

sprzedaż ratalna

PPUH „EDBA” 
Nowogard • ul. Nadtorowa 12

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

Dorota Denis 
mgr psychologii 

i pedagogiki terapeuta 
rodzinny 

(duże doświadczenie i szeroki zakres) 

Tel. 697 998 885

PŁYTY OSB 
NAJTANIEJ

602 131 760

Rozstrzygnięto już siedem z ośmiu ogłoszonych przez burmistrza Nowogardu konkursów dla organizacji pozarządowych na realizację 
zadań publicznych. Na decyzję o podziale środków, czekają już tylko niecierpliwie kluby sportowe. 

konkursy częściowo rozstrzygnięte 

Na kulturę tyle, co kot napłakał.  
Na sport jeszcze nie wiadomo

Przypomnijmy, że wszyst-
kie złożone projekty przez or-
ganizacje pozarządowe ocenia 
powołana do tego celu komi-
sja konkursowa w składzie: z 
ramienia Urzędu Miejskiego 
- Urszula Berezowska, Mar-
lena Marchewka, Agnieszka 
Skrzypczyk i Barbara Sroka, z 
ramienia organizacji pozarzą-
dowych: Mieczysław Cedro, 
Tadeusz Hołubowski oraz Ja-
dwiga Cichecka. Ciało to ma 
charakter opiniodawczy, nie 
tylko w zakresie oceny for-
malnej złożonej oferty przez 
daną organizację, ale co waż-
niejsze, określania wysoko-
ści dofinansowania, które na  
podstawie końcowej opinii 
komisji, ostatecznie przyznaje 
burmistrz. W tym roku zgod-
nie z uchwalonym budżetem, 
gmina miała przeznaczyć na 
ten cel łącznie 778 tys. zło-
tych.  

Komisja zakończyła już pra-
cę nad ofertami złożonymi w 
siedmiu kategoriach zadań 
ogłoszonych przez burmi-
strza. Na tej podstawie, bur-
mistrz dokonał ostateczne-
go podziału środków. I tak w 
ramach zadań związanych z 
ochroną środowiska i promo-
cją zdrowia środki w kwocie 
50 tys. zł podzielono pomię-
dzy trzema organizacjami. 
Najwięcej, bo 28 500 zł otrzy-
mała Samorządowa Funda-
cja Opieki Medycznej „Zdro-
wie”. Stowarzyszeniu Kobiet z 
Problemami Onkologicznymi 
„Lila-róż” przyznano 13 tys. 
zł, natomiast 8500zł nowo-
gardzkiemu kołu Stowarzy-
szenia Diabetyków. Kwotę 18 
tys. zł przyznano na działal-
ność w zakresie prowadzenia 
zajęć pozalekcyjnych dla dzie-
ci i młodzieży -  UKS „Gim-
nazjum Trójka” (8 500 zł), 
LUKS „Czwórka” (8 500zł), 
Stowarzyszenie „Jutrzenka” (1 
tys. zł). Na działania w zakre-
sie opieki społecznej 10 tys. zł 
otrzymał Caritas przy parafii 
WNMP w Nowogardzie, 9 tys. 
zł Stowarzyszenie dla dzieci 

niepełnosprawnych „Serdusz-
ko”, parafia Rzymskokatolicka 
pw. Chrystusa Króla w Sikor-
kach – 2 tys. zł, Kościół Ewan-
gelickich Chrześcijan Zbór w 
Nowogardzie – 7200 zł, a 16 
800 zł otrzymał Polski Komi-
tet Pomocy Społecznej. 10 tys. 
zł otrzymał utworzony przed 
rokiem  Uniwersytet Trze-
ciego Wieku w Nowogardzie. 
Pieniądze mają być wydane 
na działalność w zakresie or-
ganizacji wsparcia dla emery-
tów i rencistów. Na koordyna-
cję pracy organizacji pozarzą-
dowych oraz wspieranie ini-
cjatywy społecznych 28 tys. zł 
dostało Nowogardzkie Forum 
Organizacji Pozarządowych. 
Na wszystkie wymienione wy-
żej zadania podzielono środ-
ki zgodnie z przyjętym wcze-
śniej założeniem. 

Inaczej było w przypad-
ku dwóch pozostałych kon-
kursów. Zamiast 12 tys. zł na 
działania związane z ochro-
ną środowiska i edukacją eko-
logiczną przyznano 7 tys. zł 
– 3 tys. zł dla Stowarzysze-
nia Akademii Wspierania Ini-
cjatyw Społecznych „AWIS” 
i 4 tys. zł na Stowarzysze-
nie Mieszkańców Dąbrowy 
„Dąb”. Burmistrz uciął także 
środki na działalność kultu-
ralną, w ramach której do roz-
dysponowania miał 15 tys. zł. 
Ostatecznie na ten cel prze-
znaczono zaledwie 11,5 tys. 
zł a otrzymają ją 4 organiza-
cje tj. Parafia Rzymskokatolic-
ka pw. Chrystusa Króla w Si-
korkach (1 700 zł), Stowarzy-
szenie „Żabowiaki” (4 tys. zł), 
Stowarzyszenie „Jutrzenka” 
(2 300 zł) oraz dopiero co po-
wstałe Stowarzyszenie Miesz-
kańców Wojcieszyna „Nasz 
Wojcieszyn” (3 500 zł). 

W ubiegły piątek odbyło się 
kolejne posiedzenie komisji 
konkursowej. Podczas spotka-
nia otwarto koperty w ramach 
ostatniego konkursu dotyczą-
cego sportu. Kwota przezna-
czona na te działania wyno-
si 500 tys. zł. Nie ma się więc 

co dziwić, że zainteresowa-
nie tą formą działalności było 
największe. Jak wynika z na-
szych informacji spośród 52 
ofert złożonych przez orga-
nizacje pozarządowe z terenu 
miasta i gminy Nowogard, aż 
25 to oferty złożone właśnie 
na  wspieranie, organizowanie 
i upowszechnianie kultury fi-
zycznej i sportu.  O tym jed-
nak, kto i ile ostatecznie otrzy-
ma z tych środków zdecyduje 
burmistrz Robert Czapla. Ko-
misja zbiera się ponownie pod 
koniec tego tygodnia. 

Marcin Simiński

fot 1. Jak widać, na kulturę jest ogromne zapotrzebowanie – na zdjęciu oblegane warsztaty malowania na szkle, 
prowadzone w NDK podczas ubiegłorocznej edycji festiwalu „Lato z Muzami”. 

Nasz komentarz
Podziałowi środków na organizacje pozarządowe od lat to-

warzyszą spore emocje. Wątpliwości przy tej okazji pojawia się 
również wiele. Wiadomo bowiem, że gro z zaplanowanego na 
ten cel budżetu pochłaniają kluby i organizacje sportowe. Tak 
skonstruowana polityka finansowania stowarzyszeń sprawia, że 
oprócz sportu na pozostałe działania zostaje niewiele. A szko-
da? Bo przecież o tym, że oprócz mięśni, w człowieku trzeba 
również wyrabiać inne, jakże cenne umiejętności, chociażby 
właśnie te duchowe, wiedzieli już starożytni. Tymczasem, u nas 
pieniędzy na kulturę co rok przekazuje się tyle, co kot napłakał.  
No i później mamy co mamy - artystów trzeba ściągać z całego 
kraju, a czasem i zagranicy, by choć przez chwilę poobcować ze 
sztuką przez duże S. A tych, którzy mają jakąś wizję odsyła się z 
kwitkiem...bądź marnym groszem na drogę. 

Redakcja DN
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Co Dalej z targowiskiem?

Markety zjedzą wszystko
W styczniu dotychczasowy dzierżawca  targowiska miejskiego złożył wypowiedzenie umowy dzierża-
wy. Sześciomiesięczne wypowiedzenie zaczęło swój bieg od 01.03. Czy zatem latem Nowogard utraci to 
szczególne dla lokalnych handlowców  miejsce prowadzenia działalności gospodarczej?

Tym razem moje wypowiedze-
nie jest ostateczne- mówi Zbigniew 
Raźniewski dotychczasowy dzier-
żawca targowiska -  liczba pod-
miotów, które na dzisiaj  posiadają  
umowy na wynajem  spadła do oko-
ło 30,  co powoduje,  że nie ma moż-
liwości  zapewnienia ekonomicznej 
opłacalności  zarządzania targowi-
skiem. Czynsz, który płacę Gminie 
(ponad 4 tys. zł miesięcznie) jest 
stały i nie zależny od ilości podmio-
tów handlujących na targowisku. 

Dodatkowym utrudnieniem dla 
dzierżawcy jest też kiepska sytuacja 
handlujących, którzy z tego powo-
du często zalegają z opłatami w sto-
sunku do zarządzającego.  

 Poza kosztem czynszu, muszę ter-
minowo regulować opłaty eksploata-
cyjne, niestety w stosunku do mnie 
należności  spływają delikatnie mó-
wiąc nieregularnie. Dzisiaj tylko 
markety mają się u nas dobrze.  Dla 

lokalnych handlowców czasy coraz 
trudniejsze. Dłużej nie mogę tego 
ciągnąć  - kończy Raźniewski. 

To już drugie wypowiedzenie 
umowy, jakie w gminie złożył do-
tychczasowy dzierżawca targowi-
ska. Ostatnie trafiło do gminy na 
jesieni ubiegłego roku. Wtedy to, 
mimo prób ustalenia nowej kon-
cepcji funkcjonowania targowiska, 
handlowcy w większości opowie-
dzieli się za tym, aby to Z. Raźniew-
ski nadal zarządzał obiektem. Dzi-
siaj handlowcy drżą o swoją przy-
szłość. 

Nie wiemy co teraz z nami będzie? 
Jest taka koncepcja, aby zainwesto-
wać w przebudowę targowiska, po-
stawić nowe kontenery, ale na to 
trzeba sporo pieniędzy, a niewielu 
handlowców ma dzisiaj wolne środ-
ki – mówi w rozmowie z DN, je-
den z handlujących na targowisku 
w Nowogardzie. Wiemy również, że 

Urząd Marszałkowski dofinansowu-
je takie targowiska, ale nikt z nami 
nie chce o tym rozmawiać. Władze 
miasta jakby nie widziały żadnego 
problemu. Czujemy się osamotnie-
ni. A może komuś zależy na tym, 
aby targowisko zniknęło z miejskie-
go krajobrazu?

Wśród handlujących trudno zna-
leźć optymistów.  Jak już pisaliśmy 
kilka numerów temu, wiele osób 
zdecydowało się ostatnio zamknąć 
swoje stoiska. Po niektórych pozo-
stały tylko wolne place. Ci którzy 
zostali narzekają na spadające ob-
roty. 

Niestety nie udało nam się wczo-
raj dodzwonić do burmistrza Ro-
berta Czapli w tej sprawie.  Nie wia-
domo więc, czy władze miasta mają 
jakąś wizję na dalsze funkcjonowa-
nie miejskiego targowiska. 

MS, sm

Nasz komentarz:
Sytuacja na targowisku stanowi  swoisty papierek 

lakmusowy stanu  lokalnej przedsiębiorczości. Kil-
ka lat temu jeszcze w okresie boomu gospodarcze-
go, jedna  ze znanych amerykańskich  firm badaw-
czych oceniała stan  gospodarki  w różnych kra-
jach, również w Polsce. Konkluzja dotycząca  go-
spodarki nad Wisłą była:  jest źle.  Dziennikarka 
Rzeczpospolitej przeprowadzająca wywiad z  refe-
rentką  badań, nie kryła oburzenia - Jak to?  Mamy 
doskonałe wskaźniki makroekonomiczne, wysoki 
poziom inwestycji zagranicznych, skąd taka ocena 
? - atakowała zaciekle.  Proszę Pani, najistotniejsze 
kryterium określające  stan gospodarki zawiera się 
w odczuciu waszych lokalnych rodzimych przed-
siębiorców, bo to oni tworzą długookresowe  pod-
stawy dobrobytu - odpowiedziała badaczka. War-
to by było, aby władze samorządowe w Nowogar-
dzie również zrozumiały skąd się biorą pieniądze 
stanowiące dochód Gminy i o kogo trzeba  zadbać 
jak o przysłowiową kurę co znosi złote jajka. To na 
pewno  nie są markety zasilające kieszenie zagra-
nicznego kapitału. 

Dzisiaj tj. we wtorek 13 marca, przed Sądem w Szczecinie, 
rusza sprawa jaką Zdzisław Bogdański wytoczył burmistrzo-
wi Robertowi Czapli. Emerytowany już, wieloletni kierow-
nik Wydziału Nieruchomości, Geodezji i Rolnictwa, oskarża 
włodarza miasta, o naruszenie jego dobrego imienia. 

Sąd rozstrzygnie jak to było...

Rusza proces Bogdański 
kontra Czapla 

Skandal w szkole!

Kto uderzył księdza?
Jak się dowiedzieliśmy z własnych źródeł, w jednej ze szkół średnich 
w Nowogardzie doszło do skandalicznego wydarzenia, w trakcie lek-
cji uczeń uderzył prowadzącego zajęcia księdza nowogardzkiej parafii. 

Przypomnijmy, że cała historia 
zaczęła się w kwietniu ubiegłego 
roku, kiedy to mieszkańcy Wojcie-
szyna otrzymali z UM w Nowogar-
dzie pismo nakazujące zlikwidowa-
nie kaplicy, jaką wiele lat temu urzą-
dzili sobie w części budynku świe-
tlicy wiejskiej – należącej do gmi-
ny. Po protestach mieszkańców i 
medialnej burzy jaka rozpętała się 
wokół całej sprawy, burmistrz osta-
teczne cofnął decyzję, twierdząc 
jednocześnie, że feralne pismo zo-
stało przygotowane przez Z. Bog-
dańskiego bez jego wiedzy. Z. Bog-
dański od początku zaprzeczał wer-
sji burmistrza, żądając, aby ten pu-
blicznie przeprosił go za zrzucenie 
na niego winy. Mimo wielu prób, 
sprawy ostatecznie nie udało się za-
łatwić polubownie. Zgodnie z zapo-

wiedzią, były pracownik UM w No-
wogardzie postanowił więc o swoje 
dobre imię walczyć przed Sądem. 
Czego będzie żądał Z. Bogdański?  
Chce, by burmistrz przeprosił go 
publicznie na łamach lokalnej prasy 
„za bezpodstawne zarzucenie jemu 
samowolnego – bez konsultacji z 
burmistrzem – podjęcia decyzji o li-
kwidacji kaplicy”. 

Pierwsza rozprawa rusza dokład-
nie dzisiaj o godz. 10.00.  Jak udało 
nam się dowiedzieć, Sąd wezwał kil-
ku świadków, w tym m.in. sekretarz 
gminy Agnieszkę Biegańską – Sa-
wicką,   radnego Tomasza Szafrana 
oraz pochodzącego z Wojcieszyna 
Tadeusza Banachomskiego. 

O przebiegu sprawy DN będzie 
informował na bieżąco. 

MS

W sprawie interweniowała policja. 
Kontaktowaliśmy się zarówno z dyrek-
cją szkoły, z przedstawicielem policji, 
jak i z przełożonymi kościelnymi księ-
dza. Niestety odnieśliśmy wrażenie, że 
wszyscy z którymi rozmawialiśmy, poza 
dyrektorem szkoły, nabrali wody w usta 
zasłaniając sie niewiedzą w sprawie. Nie 
udało się nam też skontaktować z księ-
dzem uderzonym przez ucznia. Dyrek-
tor szkoły poinformował  nas, że rze-
czywiście doszło to niefortunnego incy-
dentu,  sprawa została zbadana i uczeń 
zostanie ukarany karą porządkową - o 
łagodną sankcję wnosił  pokrzywdzony 
ksiądz.  Oczekujemy jednakże,  także od 
innych  odpowiedzialnych, jednoznacz-
nej oceny takich zdarzeń. Sprawa prze-
mocy w szkołach jest stale bowiem za-
miatana pod przysłowiowy dywan.  Do 
redakcji DN trafiają niekiedy sygnały o 
niewłaściwych zachowaniach w naszych 
szkołach, nie tylko z wychowawczego 

punktu widzenia, ale stanowiących  re-
alne zagrożenie dla zdrowia (a i życia, bo 
granica tutaj bywa bardzo wątła) otocze-
nia. Ostatni raz o takim przypadku in-
formowali nas rodzice uczniów z SP nr 1 
w Nowogardzie. Gdy tylko podejmuje-
my próby wyjaśnienia, spotykamy się ze 
swoistą zmową milczenia, tuszowaniem 
sprawy,  co w konsekwencji jest naszym 
zdaniem, mało odpowiedzialnym baga-
telizowaniem sytuacji.  Możemy śmiało 
stwierdzić, że zarówno przemoc w szko-
le jak i narkotyki, stały się swoistym te-
matem tabu. Czyżby wszyscy się aż tak 
bali? A z tymi tematami trzeba się zmie-
rzyć i nie tylko, poprzez kary, a zwłasz-
cza poprzez diagnozę przyczyn, które 
nie zawsze leżą tylko po stronie bezpo-
średnich sprawców. Z tymi problemami 
trzeba się zmierzyć, bo inaczej one prę-
dzej czy później dotkną nas jeszcze bar-
dziej boleśnie. 

Red.                                           
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mieszkańcy Warnkowa alarmują

Droga usłana  
błotem 

Na Warszawskiej rządzą wandale?

Ukradli lampy i powybijali 
szyby w drzwiach!

Niewiele miesięcy wystarczyło, aby oddane 
do użytku nowe drzwi i oświetlenie klatki scho-
dowej  na ulicy Warszawskiej zostały zdewasto-
wane  samo oświetlenie zaś wykręcone i  skra-
dzione. Mieszkańcy bloków się żalą, że gdy za-
pada zmrok  boją się wychodzić  „Tak nie może 
być jest ciemno i zimno, bo szyby są powybijane, 
a  nikt tym  problemem się nie zajmuje z admini-
stracji wspólnoty” - informują mieszkańcy.  Po-
prosiliśmy o wypowiedź również przedstawicie-
la wspólnoty mieszkaniowej. 

„Tak,  potwierdzam tą  informację  o uszkodze-
niach dlatego  podjęliśmy już  stosowne działania, 
by jak najprędzej to naprawić. Chcę powiedzieć, że 
już zamówiliśmy brakujące szyby i lampy oświetle-
niowe, które w przeciągu miesiąca zostaną  zamon-
towane” - tłumaczy przedstawiciel Wspólnoty. 

 Trzymamy za słowo i mamy nadzieję, że bra-
kujące oświetlenie i szyby zostaną szybko uzu-
pełnione, a osoby które „trudnią” się tym nie-

chlubnym zajęciem niszczenia pracy i mienia 
bliźnich prędzej czy później odpowiedzą za wy-
rządzone szkody. 

Jarek Bzowy 

Pomóżmy sobie
• Przyjmę  tapczan wypoczynkowy tel. kontaktowy 726 515-149 
• Przyjmę dywan lub wykładzinę o wymiarach 4 na 7 m   nr 

kontaktowy tel. 91- 39-22-165 
• Przyjmę z wdzięcznością  albę komunijną dla chłopca inf. 

91-39-22-165 
• Przyjmę kojec dziecięcy   dla dziecka i krzesełko do karmienia 

info. 515 696-142 

 Dzień Kobiet  
w Klubie „Hania” 

Droga dojazdowa do do-
mostw we wsi Warnkowo jest 
zalewana wodą, a tworzące 
się tam błoto uniemożliwia 
praktycznie dojazd do grani-
czących z nią posesji – alar-
mują mieszkańcy wsi. Obieca-
no nam już w ubiegłym roku, że 
ktoś z gminy się tym zajmie, ale 
jak na razie skończyło się tylko 

na obietnicy – mówią miesz-
kańcy, prosząc redakcję DN 
o interwencję w tej sprawie. 
Zdjęcia mówią same za sie-
bie. Miejmy nadzieję, że za-
wstydzą one lokalne władze i 
sprawią, że już wkrótce droga 
zostanie doprowadzona do 
należytego porządku. 

Jarek Bzowy 

W dniu  11.03.2012r. (nie-
dziela) odbyło się spotkanie 
uczestników klubu AA „Ha-
nia” w związku z obchodzo-
nym niedawno Dniem Kobiet. 
Na spotkanie przybył również 
Burmistrz Nowogardu, który 
wraz z życzeniami dla każdej 
z pań podarował tradycyjne-
go tulipana. Spotkanie odbyło 

się w miłej atmosferze - były 
też rozmowy i charaktery-
styczne dla stylu AA opowia-
dania  uczestników- członków 
klubu  . Ciasto, kawa, herbata i 
na końcu ognisko wraz z pie-
czeniem kiełbasek zakończyły 
ten miły choć nieco spóźniony 
Dzień Kobiet w klubie Hania. 

Jarek Bzowy 

W miniony weekend w Łomiankach k. Warszawy odbyły się Mistrzostwa Polski 
PTT i FTS w 10 tańcach.  Para Tomasz Jóźwiak - Marika Ostrowska - trenują-
ca na codzień w Klubie Tańca Sportowego Flesz działającego w Nowogardzkim 
Domu Kultury,   zajęła wysokie -  6 miejsce. 

Zatańczyli na szóstkę

Wielki sukces tancerzy  
z Flesz Nowogard 

To ogromny sukces – komen-
tuje dobry występ naszych za-
wodników w rozmowie z DN  
Mikołaj Kubiak, instruktor i 
choreograf  z  Flesz  Nowogard. 
Marika i Tomek byli jedynymi 
przedstawicielami naszego wo-
jewództwa, którym udało się 
wejść do finału. 

O tytuł mistrza Polski rywa-
lizowało 30 par z całego kra-
ju. Już samo wejście do finału 
pary z Nowogardu było wiel-
kim sukcesem. 

Z reguły o najwyższe trofea 
walczą tancerze reprezentują-
cy dużo większe ośrodki tańca 
np. z Poznania, czy Warszawy. 
Sukces naszej pary był więc nie-
wątpliwie także ogromną pro-
mocją dla Nowogardu  – doda-
je M. Kubiak. 

T. Jóźwiak  -  M. Ostrowska 
to doświadczona para posiada-
jąca najwyższą międzynarodo-
wą klasę taneczną „S”.  Repre-
zentują  Flesz Nowogard od je-
sieni ubiegłego roku. Jóźwiak 
jest mgr wychowania fizyczne-
go, instruktorem tańca sporto-

wego i czynnym tancerzem od 
16 lat. Jego partnerka jest stu-
dentką Instytutu Kultury Fi-
zycznej Uniwersytetu Szcze-
cińskiego, tańczy od 15 lat.

Tańcząc z poprzednimi part-

nerami tancerze byli czołowy-
mi zawodnikami w Polsce, zaj-
mując czołowe miejsca w naj-
ważniejszych turniejach ta-
necznych w kraju.  

MS
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W ramach projektu  prewen-
cyjnego pn. „Żółta kartka dla 
sprawcy przemocy” prowadzo-
nego przez Ośrodek Pomocy dla 
Osób Pokrzywdzonych Prze-
stępstwem Stowarzyszenia „SOS 
dla Rodziny” w Szczecinie, Ko-
menda Wojewódzka Policji w 
Szczecinie zorganizowała kon-
kurs prac plastycznych i literac-
kich pod tytułem „Wizja przy-
szłej mojej rodziny”. Honorowy 
patronat nad konkursem obję-
ła Akademia Sztuki w Szczeci-
nie.  Konkurs skierowany był do 
młodzieży szkół ponadgimna-
zjalnych i miał na celu kształto-
wanie odpowiedzialnych postaw 
i wzorców ról rodzicielskich.

Laureatką I miejsca w części 
literackiej została uczennica I 
Liceum Ogólnokształcącego im. 
ppor. E. Gierczak w Nowogar-
dzie, Kornelia Ławniczak. Na-
grodą dla Kornelii i jej nauczy-
ciela prowadzącego, Pani Kor-

nelii Sztengiert - Kowalczyk był 
udział w konferencji zorganizo-
wanej w Auli Pomorskiego Uni-
wersytetu Medycznego w Szcze-
cinie i odbiór nagrody z rąk Sę-
dzi Sądu Okręgowego – Anny 
Marii Wesołowskiej. W tym sa-
mym konkursie uczeń I Liceum 
Ogólnokształcącego, Konrad 
Sidor  w części plastycznej uzy-
skał wyróżnienie i jego praca 
znalazła się w kalendarzu po-
konkursowym.

Od 28 kwietnia do 5 maja 
Pielgrzymka na kresy Wschodnie 
Odwiedzimy Kalwarię Pacławską, Czerniowce, Kamieniec 

Podolski, Chocim, Tarnopol, Zbararz, Krzemieniec, Brzoz-
dowce, Lwów. Organizatorem pielgrzymki jest parafia Wniebo-
wzięcia NMP. Koszt orientacyjny pielgrzymki 1200 zł. 

Spotkanie wszystkich chętnych w środę, 14 marca o godz. 
18.30 w Domu Parafialnym. 

 ks. proboszcz G. Legutko 

W TYCH DNIaCH (NIe)ODeSZlI  
DO WIeCZNOŚCI

Informujemy, że brak wpisów w tej rubryce DN od trzech ko-
lejnych numerów,  nie jest spowodowany rezygnacją z jej prowa-
dzenia. Opatrzność Boska sprawiła jednak, że  od dwóch tygodni  
nikt nie odszedł do wieczności  i na nowogardzkim cmentarzu 
nie odbył się żaden pochówek.  Redakcja

Informacje przekazał DN zarządca cmentarza S. Furmańczyk

kolejne sukcesy uczniów I lO

Wyróżnienie dla konrada  
w konkursie ogólnopolskim

Na XI Ogólnopolski Kon-
kurs Plastyczny pt. „Ilustracje 
do wierszy Józefa Czechowicza 
i Tadeusza Różewicza” nadesła-
no 624 prace z województw: ślą-
skiego, lubuskiego, kujawsko-
pomorskiego, zachodniopomor-
skiego, świętokrzyskiego, łódz-
kiego, mazowieckiego, podkar-
packiego, małopolskiego i lubel-
skiego.  Konkurs w Lublinie za-
liczany jest do najtrudniejszych 
ogólnopolskich konkursów pla-
stycznych ze względu na niesa-
mowitą trudność w transforma-
cji sztuki słowa w sztukę obra-
zu. Józef Czechowicz twierdził, 
że poezja i sztuka mają wielką 
moc przeobrażania, zmienia-
nia świata i człowieka. Dlatego, 
tak wiele oczekiwał i wymagał 
w całym swoim tak krótkim ży-

ciu- od siebie i od innych. Nie-
wątpliwie najlepszym efektem 
artystycznym w pracy z wiersza-
mi jest swoboda indywidualnej 
interpretacji słowa. Takiej wła-
śnie dokonał  uczeń I Liceum 
Ogólnokształcącego im. ppor. E. 
Gierczak w Nowogardzie, Kon-
rad Sidor, uzyskując wyróżnie-
nie w tym konkursie. Inspira-
cję stanowił wiersz Józefa Cze-
chowicza pt. „Lato na Wołyniu”. 
Praca Konrada została zakwa-
lifikowana do udziału w wysta-
wie pokonkursowej. Uczeń wraz 
z opiekunem szkolnym, panią 
Kornelią Sztengiert-Kowalczyk 
został zaproszony do Lublina 
na uroczyste rozdanie nagród 
i otwarcie wystawy nagrodzo-
nych i wyróżnionych prac.

Laureatka konkursu: Kornelia 
Ławniczak wraz z opiekunem 
szkolnym

Zdrowie kobiet w Dzień kobiet

Rozmawiali o profilaktyce 
W dniu 03.03.2012 w Nowogardzkim Domu Kultury odbyło się spotkanie połą-
czone z akcją profilaktyczną „Zdrowie kobiet w Dzień Kobiet”, zorganizowane 
przez  Samorządową Fundację Opieki Medycznej „Zdrowie” oraz  Zachodnio-
pomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie. 

Podczas zorganizowanych w 
tym dniu prelekcji poruszane 
były trzy tematy tj. profilakty-
ka raka piersi, populacyjnego 
programu wczesnego wykry-
wania raka piersi oraz profilak-
tyka raka szyjki macicy. Pierw-
szą prelekcję prowadziła mgr 
Alicja Pelkowska z Wojewódz-
kiego Ośrodka Koordynują-
cego Populacyjny  Program 
Wczesnego Wykrywania Raka 
Piersi z Zachodniopomorskie-
go Centrum Onkologii. Drugą 
prelekcję nt. profilaktyki i cho-
roby raka szyjki macicy pro-
wadził prof. dr hab. med. We-
nacjusz Domagała z Zachod-
niopomorskiego Uniwersyte-
tu Medycznego w Szczecinie.  
Profesor na co dzień pracuje i 
kieruje  Zakładem  Patomor-
fologii  w Szczecinie. Obydwa 
tematy bardzo zainteresowały 

przybyłe na spotkanie panie.  
W czasie prezentacji, zwłasz-
cza profesora, z sali dość często 
zadawane były pytania. To spo-
tkanie było dzisiaj bardzo cen-
ne i ważne, ponieważ  pogłębia-
ło świadomość prozdrowotną  
kobiet i zachęcało do  korzysta-
nia z oferowanych  programów 
profilaktycznych – mówi prof. 
Domagała. Dzisiejsze spotkanie 
poświęcone było dwóm bardzo 
poważnym  chorobom na które 
może zachorować każda kobie-
ta tj. rak piersi i rak szyjki ma-
cicy. Obie te choroby są bardzo 
groźne, ale poprzez odpowied-
nie badania i prowadzone w 
tym kierunku  programy profi-
laktyczne, można im zapobiec 
lub wykryć je we wczesnym sta-
dium. Choroby wykryte wystar-
czająco  wcześnie można wyle-
czyć niemalże w 100 %, dlate-

go kobiety powinny się badać i 
korzystać z oferowanych  pro-
gramów profilaktycznych, które 
są całkowicie bezpłatne, a same 
badania bezbolesne.  Kończąc 
zachęcam Panie do korzysta-
nia z badań profilaktycznych 
i życzę wszystkim pacjentkom  
zdrowia i oczywiście szczęścia.  
Ważnym punktem spotkania 
w tym dniu, były także badania 
dla kobiet w wieku 50-69, któ-
re można było  zrobić w mam-
mobusie ustawionym przed 
budynkiem NDK. Miłym, fi-
nałowym akcentem spotkania 
było  wspólne zdjęcie uczestni-
ków  z profesorem Domagałą i 
oczywiście możliwość  indywi-
dualnej  z nim rozmowy w ku-
luarach. 

Jarek Bzowy 
  

W dniu 6 marca br., w Szczecinie odbyło się Walne Zebrania Sprawozdawcze Polskie-
go Towarzystwa Numizmatycznego (oddział w Szczecinie), podczas którego okazjo-
nalny dyplom i odznaki za wieloletnią działalność na rzecz aktywowania i propagowa-
nia działalności kolekcjonerskiej otrzymali, Tadeusz Łukaszewicz i Stanisław Łuczak  
- członkowie Nowogardzkiego Koła Numizmatycznego. 

Nagrodzeni za aktywność
Przypomnijmy tylko, że 

Koło Numizmatyczne w No-
wogardzie działa już od prze-
szło 30 lat.  S. Łuczak jest jego 
członkiem od samego począt-
ku, a jego kolega T. Łukasze-
wicz od 23 lat (na zdjęciu). 

Dzisiaj sekcja zrzesza 12 
członków - zapalonych miłośników kolekcjo-
nerstwa. Spotkania koła odbywają się w NDK i 
Bibliotece Miejskiej. Każdy kto zbiera znaczki, 
monety, a także inne cenne drobiazgi, może do-
łączyć w każdej chwili do koła – zapraszają za 
pośrednictwem DN jego członkowie. MS
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17 kolejka 

Budowlani… Budowlani… Budowlani !
17 kolejka Nowogardzkiej Amatorskiej Ligi Piłkarskiej obfitowała w emocjonujące mecze. Poznaliśmy zwycięzcę w sezonie 2011/2012, 
mistrzowski tytuł po raz trzeci z rzędu padł łupem drużyny Budowlanych.

Wszystko rozpoczęło się od moc-
nego uderzenia w II lidze. Piłkarze 
Nehuery i Skorpionów ufundowa-
li kibicom w sumie 10 goli. Hat-
trick Malanowskiego występują-
cego w Skorpionach, to za mało na 
Nehuere i Kościuka, który popro-
wadził swój zespół do efektowne-
go zwycięstwa 6:4. W drugim nie-
dzielnym meczu Błękitni wygra-
li walkowerem z drużyną Jastrzę-
bia. Piłkarze nie mogli się zjawić,  
ze względu na mecz sparingowy 
rozgrywany w tym samym czasie. 
Ostre strzelanie urządzili sobie za-
wodnicy Ognia W Okopie. Strze-
lając 9 bramek zespołowi Bosma-
na, dołączyli do długiej listy dru-
żyn które zdeklasowały outside-
ra II ligi. Najbardziej zacięte spo-

tkanie rozegrali piłkarze Czarnych 
Koszul i Kumpli Z Boiska. W me-
czu o 8 miejsce do przerwy skrom-
nie prowadzili „Kumple”. Jednak 
po zmianie stron Czarne Koszule 
ruszyły do odrabiania strat. Nic nie 
zapowiadało sukcesu „Koszul” w 
końcówce meczu, kiedy na tablicy 
widniał wynik 1:2. Jednak ambicja 
i chęć zwycięstwa dodała skrzy-
deł przedostatniej drużynie, któ-
ra wyprowadziła pod koniec me-
czu dwa zabójcze ciosy, ostatecznie 
wygrywając i przeskakując w tabeli 
Kumpli Z Boiska. Na koniec II ligi 
mecz o pierwsze miejsce. Czarne 
Chmury nie pozostawiły złudzeń 
Pędzącym Trampkom, która dru-
żyna jest najlepsza w II lidze. Pew-
ne zwycięstwo 5:0 i świetny występ 
duetu Dzioba – Kawa, ten pierw-
szy zaliczył 3, a drugi 2 trafienia. 
Warto również podkreślić konse-
kwentną grę w obronie Czarnych 
Chmur, które jakby nie było, po-
wstrzymały najskuteczniejszą dru-
żynę II ligi. Natomiast w I lidze, 
rozpoczęli tegoroczni spadkowi-
cze, czyli Herosi i Zamkowa 7. W 
tym meczu o honor, obydwie dru-
żyny podzieliły się punktami. Po-
zostałe mecze były jak przysłowio-
wa wisienka na torcie, dla licznie 

tego dnia zgromadzonej publicz-
ności. Na początek popis strze-
lecki Langnera w meczu Jantaru 
z Probudem. Silny kadrowo ze-
spół z Wyszomierza nie dawał so-
bie rady z młodym składem Janta-
ru, którego kontry mogły impono-
wać. W efekcie pewne zwycięstwo 
2:5, po całkowitej kontroli spo-
tkania. Przed meczem o mistrzo-
stwo, piłkarze Bad Boys i Pampe-
luny, rozegrali jeden z najlepszych 
meczy tego sezonu. Dramaturgią z 
tego pojedynku można by obdzie-
lić kilka spotkań. Pampeluna szyb-
ko zaczęła pewnie prowadzić, po 
fatalnych interwencjach bramka-
rza Bad Boys, było 0:2. Po świet-
nej centrze padła piękna bramka 
z głowy numer 3 dla Pampeluny. 

„Źli Chłopcy” zdołali zmniejszyć 
rozmiary porażki i wynik do prze-
rwy brzmiał 3:2 dla Pampeluny. Po 
przerwie znów Pampeluna ucie-
kała rywalom, a Gołdyn i spółka 
odrabiali straty. Gdy na niespełna 
minutę przed końcem, przy stanie 
5:4, Piątkowski wykorzystał fakt, iż 
Bad Boys wycofał bramkarza i jego 
strzał z własnej połowy dał dwu-
bramkowe prowadzenie Pampelu-
nie, mogło się wydawać, że jest po 
meczu. Nic bardziej mylnego! Na-
tychmiastowa odpowiedź zespołu 
Bad Boys i na kilkanaście sekund 
przed końcem wróciła nadzieja, 
która przerodziła się w cud, gdy 
dosłownie na trzy sekundy przed 
końcem, Bad Boys Juniors, dopro-
wadzili do wyrównania. Wielkie 
brawa za ambicję i miejmy nadzie-
ję, że w przyszłym sezonie będzie-
my świadkami wielu tak świetnych 
meczy. W tym spotkaniu Gołdyn 
ustrzelił aż pięć bramek, tym sa-
mym powrócił na pierwszą po-
zycję klasyfikacji króla strzelców. 
Gdy już kibice zostali rozgrzani do 
czerwoności, na parkiet wybiegli 
Seniorzy i Budowlani. Zespół Bu-
dowlanych bronił w tym sezonie 
mistrzostwa, które zdobywali dwa 
razy z rzędu. Natomiast Seniorzy 

w ubiegłym sezonie byli wicemi-
strzami, zatem w niedzielę mieli 
niepowtarzalną okazję do rewan-
żu za sezon 2010/2011. Budow-
lanym do utrzymania pierwszej 
lokaty wystarczył remis, dlatego 
od pierwszego gwizdka to senio-
rzy rzucili się do ataku. Nie moż-
na jednak zapominać, że lider w 
tym sezonie w 16 meczach, stracił 
zaledwie 19 goli! Najlepsza defen-
sywa w NALP skutecznie odpie-
rała kolejne ataki pretendenta do 
tytułu, przy czym nielicznie kon-
trowała. Najwyraźniej taki plan na 
ten mecz mieli Budowlani, takty-
ka ta przyniosła efekt na początku 
drugiej połowy, gdy jedną z takich 
kontr na gola zamienił Gołaszew-
ski. Seniorzy postawili już wszyst-

ko na jedną kartę. Nieustanne ata-
ki nie przynosiły jednak pożąda-
nych efektów, natomiast Budow-
lani skupiali się na twardej obro-
nie i czasem próbowali strzałów. 
Jedno z takich uderzeń przynio-
sło gola numer dwa na 3 minuty 
przed końcem meczu, ładny strzał 
z dystansu Sosnowskiego, wpra-
wił ławkę rezerwowych budowla-
nych w szampański nastrój. Senio-
rzy wciąż ambitnie walczyli choćby 
o remis, za co należą im się wielkie 
brawa. Na półtorej minuty przed 
końcem uzyskali nawet rzut karny, 
za faul w polu bramkowym, jednak 
szczęście tego dnia było przy dru-
żynie Budowlanych. Zatem zna-
my już mistrza, oraz rywala dla 
Pędzących Trampek w Superpu-
charze NALP. Po raz trzeci z rzę-
du zwycięzcą NALP zostają piłka-
rze Budowlanych. W ostatnim me-
czu gdy już wszystkie emocje opa-
dły, Tubisie po raz kolejny pewnie 
pokonują swoich rywali. Tym ra-
zem trzeciej drużynie, nie sprosta-
li piłkarze BTCH. Poniżej prezen-
tujemy komplet wyników, tabele i 
strzelców I i II ligi:

KR     

Wyniki 17 kolejki II ligi:
Skorpiony – Nehuera 4:6 (1:3)
(J. Malanowski x3, G. Nowacki – D. Kościuk x4, D. 

Waiss, N. Czarnowski)
Błękitni – Jastrząb 3:0 walkower
Ogień W Okopie – Bosman 9:4 (4:0)
(K. Kubicki x3,M. Biniecki x2,R. Sulima x2, J. Her-

ka, M. Maciąg – J. Pastuch x2, Z. Skowroński, P. Pyr-
ka)

Czarne Koszule – Kumple Z Boiska 3:2 (0:1)
(D. Adameczek x2, D. Maślak – W. Bielski, K. Dem-

biński)
Pędzące Trampki – Czarne Chmury 0:5 (0:2)
(K. Dzioba x3, M. Kawa x2)
Tabela II ligi po 17 kolejce:
  P G+ G- Zw. Re. Po.
Czarne Chmury 43 60 31 13 4 0
Pędzące Trampki 38 76 30 12 2 3
Nehuera 33 48 35 11 0 6
Jastrząb 28 64 37 8 4 5
Ogień W Okopie 28 57 52 9 1 7
Błękitni 25 37 36 8 1 8
Skorpiony 22 37 59 7 1 9
Czarne Koszule 14 34 57 4 3 10
Kumple Z Boiska 12 36 60 3 3 11
Bosman  3 21 85 1 0 16

Najlepsi strzelcy II ligi:
P. Baran (Jastrząb)     - 29 
K. Nowak (Pędzące Trampki)  - 25
A. Balcer (Pędzące Trampki)  - 18
K. Kubicki (Ogień W Okopie)  - 18

Wyniki 17 kolejki I ligi:
Zamkowa 7 – Herosi 1:1 (1:0)
(D. Iwaniuk – A. Kacprzak)
Probud Wyszomierz – Jantar 2:5 (0:1)
(K. Szkup, E. Kamiński – D. Langner x4, K. Lewan-

dowski)
Pampeluna Pereiros – Bad Boys Juniors 94 6:6 (3:2)
(R. Mendyk x2, Ł. Szobel, K. Pastusiak, D. Kurek, 

M. Piątkowski – M. Gołdyn x5, Z. Zabraniak)
Budowlani – Seniorzy 2:0 (0:0)
(T. Gołaszewski, K. Sosnowski)
BTCH – Tubisie 2:4 (0:3)
(G. Wnuczyński x2 – A. Lipiński x2, M. Podbiegło, 

P. Podbiegło)
Tabela I ligi po 17 kolejce:
  P G+ G- Zw. Re. Po.
Budowlani  39 47 19 12 3 2
Seniorzy  35 66 26 11 2 4
Tubisie  31 52 32 9 4 4
Jantar  29 44 35 9 2 6
Pampeluna Pereiros  27 49 39 7 6 4
Bad Boys Juniors 94  23 63 50 7 2 8
Probud Wyszomierz 23 39 41 7 2 8
BTCH  19 31 47 5 4 9
Herosi  9 29 74 2 3 12
Zamkowa 7  6 16 73 1 3 13

Najlepsi strzelcy I ligi:
M. Gołdyn (Bad Boys Juniors 94)  - 24
A. Lipiński (Tubisie)     - 23
D. Langner (Jantar)      - 21
W. Bonifrowski (Bad Boys Juniors 94) - 15



Nr 21 (2054)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

8

www.dzienniknowogardzki.pl

IV Ogólnopolska Gimnazjada Strzelecka

Strzał w dziesiątkę!
W sobotę (10 marca) w hali sportowej Zespołu Szkół Ogólnokształcących mieszczącej się na ul. Bohaterów Warszawy 78, odbyła się 
IV Ogólnopolska Gimnazjada Strzelecka. Zawody organizowane przez KSS LOK „Tarcza” Goleniów Sekcja Strzelecka w Nowogardzie, 
okazały się strzałem w dziesiątkę. 

Do Nowogardu zawitały re-
prezentacje z 30 gimnazjów z 
całej Polski, wystąpiło 102 za-
wodników z 16 miejscowości. 
Należy wspomnieć, że są to 
zawody strzeleckie najwyższej 
rangi w kraju. Rywalizowano w 
kategoriach karabin i pistolet 
pneumatyczny - indywidualnie 
dziewczęta i chłopcy. Karabin 
pneumatyczny – drużynowo 
dziewcząt i chłopców. Karabin 
i pistolet pneumatyczny – dru-
żyny mieszane (miks 3 zawod-

ników, chłopcy i dziewczęta w 
jednym zespole). Rozegrano 
również tzw. Finał Australijski, 
w którym uczestniczyć mo-
gli trenerzy, kierownicy ekip i 
inne chętne osoby pełnoletnie, 
zawodnicy w tej konkurencji 
strzelali z własnej broni, bez 
sprzętu i ubioru strzeleckiego. 
Zawodnik oddawał 30 strza-
łów w 3 zmianach. Jedna zmia-
na strzelecka trwała 45 minut. 
Poprzednie trzy Ogólnopol-
skie Gimnazjady Strzeleckie 
odbyły się w Białymstoku. Za-
tem organizatorzy nowogardz-
kich zawodów musieli się spo-
ro napracować, aby dorównać 

bardziej doświadczonym kole-
gom z Podlasia. – Bardzo dobre 
zawody, organizacja jest na-
prawdę na bardzo wysokim po-
ziomie, poza tym, bardzo nam 
się u was podoba. To wypo-
wiedź reprezentantki  gimna-
zjum z  Białegostoku, Aleksan-
dry Michałowskiej, ( która za-
jęła 11 miejsce indywidualnie 
w karabinie pneumatycznym 
i pierwsze miejsce z drużyną) 
na temat poziomu dzisiejszych 
zawodów pod względem or-
ganizacyjnym. Próżno na siłę 
doszukiwać się niedociągnięć, 
poza przedłużającym się mo-
mentem ogłoszenia wyników 
(trzeba przyznać, że sędzio-
wie mieli sporo pracy), wszyst-
ko przebiegało sprawnie i pro-
fesjonalnie. Nowogard repre-
zentowało 12 uczniów. Najle-
piej zaprezentował się Maciej 
Pietrzycki, który w kategorii 
pistolet pneumatyczny zdobył 
bardzo dobre 5 miejsce, uzy-
skując wynik 235. W klasyfika-
cji drużynowej karabinu pneu-
matycznego, chłopcy z Nowo-
gardu zajęli 5 miejsce. 

Strzelectwo to elitarny sport, 
profesjonalna broń kosztuje 
ponad 10 tys. zł. Sam strój za-
pewniający stabilizację strzel-
ca, to wydatek rzędu 2 tys. zł. 
Poza tym, tak jak w każdej 
innej dyscyplinie sportowej, 
trzeba długo i ciężko praco-
wać, aby odnosić sukcesy. Po-
twierdziła to w rozmowie z DN 
Karolina Myślińska z Białego-
stoku, która wygrała w kate-
gorii karabin pneumatyczny: 
Strzelectwo pochłania mi mnó-
stwo czasu! Uczę się w szkole 

sportowej w klasie strzeleckiej, 
zatem trenuję w szkole. Do tego 
trenujemy również po lekcjach 
i na własną rękę, indywidual-
nie. Czasami muszę nawet po-
święcać weekendy… Zostaje mi 
naprawdę mało wolnego czasu 
dla siebie. Sekcja strzelecka w 
Nowogardzie nie organizowa-
ła tego turnieju przypadkowo, 
szansę jaką otrzymał Nowo-
gard od Związku Strzeleckiego, 
zawdzięcza dobrymi wynika-
mi uzyskiwanymi od początku 
swojego istnienia tj. od grud-
nia 2004 roku. Te nie były by 
możliwe bez ogromnej pracy 
i społecznego zaangażowania 
jakie w szkolenie zawodników 
z nowogardzkiego koła wkła-
dają trenerzy: Stanisław  Pie-
trzycki, Michał Buniak i Ma-
riusz Skibiszewski.  

Zawody przebiegały zgodnie z 

planem. Pozostaje mi tylko za-
powiedzieć, że to na pewno nie 
ostatnie zawody tej rangi, or-
ganizowane przez naszą sek-
cję – podsumował prezes KSS 

LOK „Tarcza” Goleniów Sek-
cja Strzelecka w Nowogardzie 
– Sławomir Kucal. Poniżej pre-
zentujemy wyniki w każdej ka-
tegorii:

KR

IV Ogólnopolska Gimnazjada Strzelecka, Nowogard 10 marca 2012r.
Karabin pneumatyczny 30 strzałów – chłopcy:

1. Hekiert Konrad (PG-Biedrusko) wynik 278
2. Porwisiak Paweł (PG7-Białystok) wynik 278
3. Malinowski Bartosz (PG7- Białystok) wynik 271                                                                               

Karabin pneumatyczny 30 strzałów – dziewczęta:
1. Myślińska Karolina (PG20- Białystok) wynik 280
2. Kowalska Daria Alicja (PG20- Białystok) wynik 279
3. Żebrowska Oliwia (PG- Suchy Las) wynik 278

Pistolet pneumatyczny 30 strzałów – chłopcy:
1. Kulesza Michał (PG7- Białystok) wynik 273
2. Bołdak Jakub (PG2- Goleniów) wynik 269
3. Kozicki Kornel (PG- Myślibórz) wynik 262

Pistolet pneumatyczny 30 strzałów – dziewczęta:
1. Kiereta Aleksandra (ZS1- Piła) wynik 263
2. Dembińska Kornelia (PG2- Lębork) wynik 263
3. Święcka Patrycja (PG7- Białystok) wynik 257

Karabin pneumatyczny 30 strzałów – drużynowo chłopcy:
1. Gimnazjum nr 7 w Białymstoku – 810 pkt.
2. Gimnazjum w Biedrusku – 805 pkt.
3. Gimnazjum w Suwałkach – 743 pkt.

Karabin pneumatyczny 30 strzałów – drużynowo dziewczęta:
1. Gimnazjum nr 20 w Białymstoku – 822 pkt.
2. Gimnazjum w Jedlińsku – 810 pkt.
3. Gimnazjum w Bestwinie – 799 pkt.

Klasyfikacja drużynowa mieszana – karabin pneumatyczny:
1. SGJ w Lęborku – 767 pkt.
2. Gimnazjum nr 2 w Kołobrzegu – 763 pkt.
3. Gimnazjum w Myśliborzu – 659 pkt.

Klasyfikacja drużynowa mieszana – pistolet pneumatyczny:
1. Gimnazjum nr 7 w Białymstoku – 783 pkt.
2. Gimnazjum w Myśliborzu – 735 pkt.

Finał Australijski karabin pneumatyczny 30 strzałów:
Natalia Bułdak (LOK Białogard) wynik 210
Fabian Kondracki (LOK Białogard) wynik 168Reprezentanci gimnazjum w Nowogardzie, 5 miejsce drużynowo

Triumfatorzy w kategorii: Finał Au-
stralijski

Pierwsza zmiana podczas sobotniej gimnazjady
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Budowlane Centrum Handlowe

DOMEBARTEK -
Twój Partner Budowlany

Oferuje w cenach promocyjnych:

ul. Boh. Warszawy 71 www.bartekdomet.pl• tel. 91 579 02 62 •

- tynki i farby BOLIX

- najnowsze kolekcje płytek ceramicznych: polskie i hiszpańskie

- największy wybór paneli podłogowych w Nowogardzie - 24 kolekcje

- materiały ścienne POROTON, YTONG, SUPOREKS, SILKA

- wyprzedaż drzwi

Super cena na OKNA DACHOWE VELUX i OKPOL

ul. armii krajowej 46
NOWOGarD

pon.-pt 9:00 - 17:00,  sob. 10:14:00

pożyczki 
gotówkowe 
bez BIK !!!

dla firm bez ZUS i US
70-473 Szczecin, 
al. Wojska Polskiego 29 lok. 17, 
tel. 91 812 68 65

tylko 2,36% rocznie*
Przykładowe tabele rat przy okresie 20 lat*
15000  – 92,00
75000  – 460,00
150000  – 920,00
300000  – 1840,00 
*PRSO dla przyjętych założeń wynosi 5,05%
Reklama nie stanowi oferty handlowej w myśl przepisu 

Kodeksu Cywilnego oraz innych przepisów prawa

PIASEK, ŻWIR,  CZARNOZIEM, POSPÓŁKA 

 ŻWIROWNIA  DŁUGOŁĘKA
tel. 504 872 700 

Z DOWOZEM DO KLIENTA

Antoś urodził się z przykurczem mięśnia szyjnego 
ponadto cierpi na zespół Downa. 

Antoś, aby móc się dalej prawidłowo rozwijać 
potrzebuje bardzo kosztownej rehabilitacji. Dlatego 

rodzice bardzo by chcieli, aby ich syn mógł wyjechać 
na turnus i bardo  proszą w imieniu Antosia 

o przekazanie 1% swojego podatku.

FUNDACJA DZIECIOM 
„ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ” 

Bank PekaO S.A.  o/Warszawa 
41124010371111001013219362 

tytułem 8483 Łabęcki Antoni Władysław 
darowizna na pomoc i ochronę zdrowia

Kancelaria  
Prawna

nawet trudne sprawy

601 949 077

r e k l a m a
e-mail: reklama@domjudy.pl

Tel.  913 922 165
 Tel. 91 577 20 07

Dzień Kobiet w Dąbrowie

Przy wspólnym stole miła atmosfera.

Widać, że humory dopisywały.

Rada Sołecka i Stowarzy-
szenie Mieszkańców Dąbro-
wy „DĄB” w dniu 09 marca 
2012 zorganizowały spotka-
nie dla Pań sołectwa z oka-
zji Dnia Kobiet. W spotkaniu 
uczestniczyło wiele Pań z Dą-
browy. Na spotkanie przyby-
ła także seniorka jedna z naj-
starszych mieszkanek Dąbro-
wy Pani Stanisława Pastusiak, 
która podzieliła się z obecny-
mi wspomnieniami. Spotka-
nie odbyło się na Sali wiejskiej. 
Wręczyliśmy Paniom tradycyj-
nego goździka, był drobny po-
częstunek. Najważniejsza jed-
nak była atmosfera spotkania, 
możliwość spotkania w tak 
szerokim gronie i zwyczajnej 
rozmowy. Mamy nadzieję, że 
spotkanie się podobało! 

Informacja: Sołtys
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Pomorzanin poza Pucharem Polski

Vineta za mocna…
W sobotę o godzinie 13.00, Pomorzanin Nowogard walczył o kolejną rundę Pucharu Polski. Rywal z IV ligi okazał się za mocny dla no-
wogardzkiej drużyny, a wynik 0:1, to najmniejszy wymiar kary ze strony Vinety Wolin. 

Przez pierwsze 15 minut meczu obie 
drużyny „sprawdzały” swojego rywala, 
Nikt się nie kwapił do huraganowych 
ataków. Jako pierwsi groźnie zaatako-
wali gospodarze. Po kombinacyjnej ak-
cji Galus znalazł się przy linii końcowej, 
poczym idealnie wyłożył piłkę do nie-
obstawionego Kurka na 11 metr. Mło-
dy pomocnik Pomorzanina niestety za 
słabo uderzył piłkę i zarazem zmarno-
wał najlepszą sytuację swojego zespo-
łu w I części gry. Chwilę po tej akcji, 
świetne długie podanie ze środka bo-
iska otrzymał Gołdyn, jednak w ostat-

niej chwili uprzedził go obrońca Vinety, 
który głową wybił piłkę na rzut rożny, 
niewiele brakowało, a skierowałby fut-
bolówkę do własnej bramki. To był sy-
gnał dla Wolińskich piłkarzy, którzy od 
razu przenieśli ciężar gry na połowę go-
spodarzy. Po rzucie rożnym dla Vinety, 
spore zamieszanie pod bramką Pomo-
rzanina, przypadkowy strzał zmusił do 
wyciągnięcia się jak struna Krupskiego, 

który wybił na ponowny rzut rożny pił-
kę lecącą za jego „kołnierz”. Druga cen-
tra i wyśmienita interwencja Krupskie-
go. Idealne dośrodkowanie wprost na 
głowę piłkarza Vinety, który precyzyj-
nie uderzył z 5 metrów głową, jednak 
Krupski odbił to uderzenie na kolej-
ny rzut rożny. Tak ta połowa wygląda-
ła do końca, wynik ratował Krupski, co 
chwilę popisując się paradami na wy-
sokim poziomie. Pomorzanin zagroził 
jeszcze raz. Po strzale Gołdyna z rzutu 
wolnego, pewnie chwycił piłkę bram-
karz Vinety. Na 10 minut przed koń-
cem pierwszej części gry, Krupski rów-
nież nie ustrzegł się błędu, jednak w sy-
tuacji którą sprowokowali jego koledzy 
w defensywie. Bramkarz Pomorzanina 
ratując sytuację wybiegł daleko poza 
własne pole karne i pechowo wybił pił-
kę pod nogi rywala. Strzał z 40 metrów 
piłkarza Vinety, poszybował kilkadzie-
siąt centymetrów ponad poprzeczką. 
Przed przerwą jeszcze jedna groźna ak-
cja czwarto-ligowca z Wolina, po krót-
ko rozegranym rzucie rożnym, piłkarze 
Vinety wymienili kilka podań, poczym 
piłka trafiła na 25 metr przed bramką 
Pomorzanina. Potężny strzał z dystan-
su po raz kolejny sparował na rzut roż-
ny Mateusz Krupski. Po przerwie prze-
waga Vinety nie podlegała już dyskusji. 
Krupski mocno pracował między słup-
kami, aby wciąż jego zespół nie tracił 
szans na awans. Kolejne fenomenalne 
interwencje dodawały nadziei nowo-
gardzkim kibicom, chociażby na prze-
dłużenie szans w dogrywce. Nieste-
ty, piłkarze Vinety po godzinie meczu 
znaleźli sposób na Krupskiego. Bram-
karz Pomorzanina dał się pokonać do-
piero po jedenastce, podyktowanej za 

ewidentny faul w polu karnym. Ten gol 
jakby obudził Pomorzanin, dając im do 
zrozumienia, że to może być ich ostat-
nie pucharowe pół godziny w tym sezo-
nie. Ataki nowogardzkiej drużyny po-
zostawiały jednak wiele do życzenia… 
Brak było myśli, jakiegoś planu, akcje 
bardziej przypominały „szarpanie” na 
skrzydłach w wykonaniu poszczegól-
nych graczy. Bliski pięknej bramki był 
Olechnowicz, który zdecydował się na 
strzał z około 25 metrów, piłka jednak o 
centymetry minęła okienko bramki ry-
wali. Goście wciąż bardzo groźnie kon-
trowali, jednak Krupskiego tego dnia 
można było pokonać tylko po rzucie 
karnym. Wynik wygląda lepiej niż gra, 
jednak 0:1 czy 0:5, to bez znaczenia, w 
drużynie Pomorzanina zabrakło bły-
sku, dlatego to Vineta Wolin awanso-
wała do kolejnej rundy Pucharu Polski.

Skład Pomorzanina: Krupski-Lasz-
kiewicz, Bednarek, N.Wnuczyński, Łu-
czak-Olechnowicz, Langner, Kurek, 
G.Wnuczyński - Galus, Gołdyn 

na zmiany wchodzili: Fijałkowski, 
Wawrzyniak, Lewandowski i Dobro-
wolski. 

Natomiast drugi zespół Pomorzanina 
rozgrywał sparing z Komarexem Ko-
marowo, „rezerwowi” wygrali z rywa-
lem z B klasy 4:2. Gole dla Pomorzani-
na II strzelali: Michał Cyran x 2, Prze-
mysław Laszkiewicz, Dariusz Iwaniuk. 
Drugiemu zespołowi zostały dwa spa-
ringi, z Orłem Prusinowo (A klasa) i 
Leśnikiem Kliniska (A klasa). Pomo-
rzanin II zainauguruje sezon 31 marca 
w Żarnowie, meczem z  liderem. Rów-
nież młodzi piłkarze Pomorzanina szli-
fowali swoją formę. Zespół Pawła Sowy 
(rocznik 2001) walczył w Wielkopolsce 
na Skórzewo Cup. Nasi piłkarze zajęli 
5 miejsce na 9 zespołów, wyprzedzając 
m.in. Salos Szczecin. 

KR
Klasyfikacja końcowa Skórzewo Cup:
1. UKS Skórzewo 17 pkt.
2. UKS 4 Kostrzyn 15 pkt.
3. Błękitni Owińska 15 pkt.
4. Polonia Leszno 15 pkt.
5. Pomorzanin 12 pkt.
6. Salos Szczecin 11 pkt.
7. Suchary Suchy Las 7 pkt.
8. Unia Swarzędź 3 pkt.
9. UKS Skórzewo II 1 pkt.       

Jeden z nielicznych rzutów rożnych dla Pomorzanina 

W roli kapitana zagrał Paweł Galus

Spotkanie rozpoczęło się 
dość spokojnie. Zawodni-
cy koncentrowali się na wal-
ce w środkowej części bo-
iska. Pierwszą groźną sytuację 
Olimpia stworzyła po prosto-
padłym zagraniu. Wojciech 
Witoń wykorzystał sytuację 
sam na sam z bramkarzem ry-
wali, posyłając piłkę w długi 
róg bramki.  

Drugą bramkę dla zespołu 
Olimpii na początku drugiej 
części meczu, strzelił Mariusz 
Stachowiak, który wykorzy-
stał niepewność obrony rywa-
li. Strzał oddany z bliskiej od-
ległości był formalnością i nie 
sprawił wielkich trudności na-
szemu napastnikowi. 

W drugiej części meczu gra 
nie wyglądała już tak dobrze. 

Promień Mosty grał coraz le-
piej, a  piłkarzom Olimpii zda-
rzały się coraz częściej błędy w 
obronie. Wynikiem takiej gry 
była wysoka porażka 8:2.

Z przebiegu spotkania, Pro-
mień był lepszym zespołem, 
ich akacje były składne i sta-
nowiły zagrożenie dla bram-
ki bronionej przez bramkarzy 
nowogardzkiej drużyny. Olim-

pia na tle rywali zaprezentowa-
ła się słabo. O ile w pierwszej 
części meczu obydwa zespoły 
stoczyły wyrównany pojedy-
nek, to w drugiej połowie do-
minacja piłkarzy z Mostów nie 
podlegała dyskusji. 

Do końca okresu przygoto-
wawczego pozostały dwa ty-
godnie. Pierwszy mecz ligowy 
w rundzie wiosennej, Olimpia 

rozegra na własnym boisku z 
Pomorzaninem Krąpiel. Mecz 
odbędzie się w sobotę 24 mar-
ca o godz. 15.00. Juniorzy za-
grają już o 12.30. 

KR
Promień Mosty – Olimpia 

Nowogard 8:2 (2:1)
 Gole dla Olimpii: Wojciech 

Witoń, Mariusz Stachowiak

Olimpia – Promień mosty

Druzgocąca porażka…
Czwarty mecz kontrolny Olimpii Nowogard zakończył się porażką. Tym ra-
zem przeciwnikiem był Promień Mosty, a mecz rozegrano na euroboisku w 
Goleniowie. 



13-15.03.2012 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

11

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o.o. w Nowogardzie
działając na podstawie art. 24 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. 

o zbiorowym zaopatrzeniu wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków wraz z późniejszymi zmianami 
ogłasza, że taryfy dla Odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych

na terenie gminy Nowogard wynoszą:
- cena za 1 m3 dostarczonej wody dla wszystkich taryfowych grup odbiorców usług – 2,70 zł/m3 netto + należny podatek VAT 8% = 2,92 zł/m3 brutto, 
- stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych za ilość dostarczonej wody ustaloną w oparciu  o wskazania wodomierza głównego – 7,85 zł/odbiorcę-

/m-c netto + należny podatek VAT 8% = 8,48 zł/odbiorcę /m-c brutto,
- stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych za ilość dostarczonej wody ustaloną w oparciu  o wskazania wodomierza zainstalowanego przy punk-

cie czerpalnym znajdującym się w lokalu w budynku wielolokalowym lub wodomierza dodatkowego mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej – 3,47 zł/odbiorcę 
/m-c netto + należny podatek VAT 8% = 3,75 zł/odbiorcę/m-c brutto,

- stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody – 5,71 zł/odbiorcę/m-c netto + 
należny podatek VAT 8% = 6,17 zł/odbiorcę/m-c brutto,

- cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków dla wszystkich taryfowych grup odbiorców usług – 3,19 zł/m3 netto  + należny podatek VAT 8% = 3,45 zł/m3 brutto,
- stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych za ilość odprowadzonych ścieków ustaloną na podstawie zużycia wody określonego zgodnie ze wska-

zaniami wodomierza lub na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody – 5,27 zł/odbiorcę/m-c netto + należny podatek VAT 8%  = 5,69 zł/
odbiorcę/m-c brutto,

Taryfy obowiązują od 09 kwietnia 2012 roku do 08 kwietnia 2013 roku.
Stawki opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych

lp. Wskaźniki określone w umowie na zbiorowe 
odprowadzanie ścieków

Stawka opłaty w zł 

Do 20 %* Powyżej 20% do 50%* Powyżej 50% do 100%* Powyżej 100%*

Poniżej 6,5 do 6,0  
i powyżej 9,5 do 10,0 **

Poniżej 6,0 do 5,5 i 
powyżej 10,0 do 10,5 **

Poniżej 5,5 do 4,5 i 
powyżej 10,5 do 11,5 **

Poniżej 4,5  
i powyżej 11,5 **

0 1
2 3 4 5

netto/ z VAT netto/ z VAT netto/ z VAT netto/ z VAT

Grupa I
1. Chlorki

0,10 / 0,11 0,55 / 0,59 1,18 / 1,27 1,36 / 1,472. Siarczany
3. pH

Grupa II

4. BZT5

0,15 / 0,16 1,10 / 1,19 2,36 / 2,55 3,15 / 3,40
5. ChZT
6. Zawiesina
7. Substancje skstrahujące się eterem naftowym

Grupa III

8.
Związki biogenne:  
azot ogólny, azot amonowy, azot azotynowy, fosfor 
ogólny

0,31 / 0,33 2,19 / 2,37 4,72 / 5,10 6,30 / 6,80
9. Metale ciężkie: 

Zn, Cr ogolny, Cr+6, Cu, Ni, Pb, As, V, Ag
10. Węglowodory ropopochodne
11. Substancje powierzchniowo czynne anionowe
12. Siarczki
13. Fenole

Grupa IV 14.

Substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska 
wodnego - wymienione w załączniku Nr 1 do 
Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 
lipca 2006 roku w sprawie warunków, jakie należy 
spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub 
do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie 
szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U.  
z 2006 Nr 137, poz. 984) w tym Hg. Cd.

6,30 / 6,80 Wstrzymanie odbioru ścieków

*- dotyczy wszystkich wskaźników zanieczyszczenia oprócz pH (poz. 3)
**- dotyczy pH (poz. 3)

Stawki opłat za przyłączenie do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych

lp. rodzaj stawki
Stawka opłaty w zł

netto z VaT (8%)
0 1 2 3

1. Stawka za przyłączenie do urządzeń wodociągowych* 285,00 307,80

2. Stawka za przyłączenie do urządzeń kanalizacyjnych* 285,00 307,80

* Powyższe stawki zawierają koszty przeprowadzenia prób technicznych zgodnie z § 5 ust. 7 Rozporządzenia.  Wyżej wymienione stawki nie obejmują robót przy-
łączeniowych i materiałów obliczanych na podstawie cennika zakładowego. W przypadku negatywnego odbioru –  opłata za odbiór następny wynosi 50% stawki 
podstawowej.

Taryfy obowiązują od 09 kwietnia 2012 roku do 08 kwietnia 2013 roku.
Informujemy, że w przedsiębiorstwie działa Punkt Obsługi Klienta (POK) znajdujący się w siedzibie Spółki przy ul. 700-Lecia 14/2 w Nowogardzie – czynny od poniedziałku do piątku w godzinach  

od 7.00 do 15.00.
POK prowadzi sprawy: umowy przyłączeniowe, umowy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków, zlecenia na wywóz nieczystości ciekłych, zlecenia na badania 

laboratoryjne, a także przyjmowanie skarg i reklamacji dotyczących świadczonych przez nas usług.
POK Kontakt: tel. 091 39 20 711 w. 35 lub 36, e-mail: pok@puwis.pl
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Stronę przygotowała grupa 

„ W B R E W ” 
z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

Opieka merytoryczna: Katarzyna Bielas
redakcja „WBreW”: Natalia Daczkowska, Aleksandra Daćkowska, Piotr 
Jasiek, Sylwia Jeziorska, Katarzyna Kozieł, Aleksandra Laszkiewicz, Pau-
lina Majdzińska, Kinga Piwowarczyk, Monika Romasłowska

LUKS Siatkarz Nowogard - 
działający przy naszej szkole 
od października - zorgani-
zował Międzyszkolną Ligę 
Halową w piłce siatkowej 
dziewcząt. Zawody odbyły 
się 22 lutego i wzięły w nich 
udział zespoły z: Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych, 
I Liceum Ogólnokształcące-
go i II Liceum Ogólnokształ-
cącego. Po zaciętej walce wy-
niki przedstawiły się nastę-
pująco:

I miejsce – Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych (opie-
kun Pani Małgorzata Pietru-
szewska),

II miejsce – I Liceum 
Ogólnokształcące (opiekun 
Pan Emil Grygowski),

III miejsce – II Liceum 
Ogólnokształcące (opiekun 
Pani Joanna Dzikowska).

Skład drużyny dziewcząt 
z ZSP:

Anita Szcześniak
Aneta Bartniczuk
Sara Berezowska
Paula Wojnowska
Roksana Gabrysiak
Renata Domagalska
Anna Nowicka
Agata Augustynek
Martyna Zaborek

Za najlepszą zawodniczkę 
turnieju opiekunowie uzna-
li Anitę Szcześniak z ZSP. 
Organizatorzy składają po-
dziękowania dla Dyrekto-
rów: Pana Stefana Sitkow-
skiego, Pana Leszka Beceli, 
Pani Kariny Surmy i dla sę-
dziego zawodów Pana Grze-
gorza Tandeckiego.

Ze sportowym pozdrowie-
niem LUKS Siatkarz.

mIĘDZYSZkOlNa lIGa HalOWa SZkÓŁ PONaDGImNaZJalNYCH 
W PIŁCe SIaTkOWeJ DZIeWCZĄT

Uczniowie piszą… i nie tylko do szuflady
Czas na debiut pisarski Krzysztofa Sulwińskiego z klasy II TI, który uwielbia 
mroczne i niewyjaśnione historie. Zapraszamy do zapoznania się z próbką jego 
twórczości!

Anita Szcześniak z pucharem

Wszystkie drużyny w komplecie

Pan Marcin Wolny wręcza puchar Anicie Szcześniak

Dzień Kobiet w Zespole 
Szkół Ponadgimnazjalnych
8 marca męska część społeczności uczniowskiej ZSP stanęła 
na wysokości zadania i przygotowała dla wszystkich pań miłą 
niespodziankę. 

Uczniowie z klasy 2 technikum mechanicznego obdarowali(w 
imieniu wszystkich mężczyzn) panie nauczycielki słodkimi upo-
minkami ozdobionymi pięknymi życzeniami. Dodatkowo przy-
gotowali w holu szkoły prezentację z podkładem muzycznym 
(stosownym do święta). Wielką niespodzianką okazało się przy-
bycie tajemniczej i bardzo pięknej blondynkiJ, której talenty ta-
neczne i wokalne mogli podziwiać wszyscy zgromadzeni w holu. 

Wszystkie panie z ZSP dziękują panom za tak miły dzień i nie 
mogą doczekać się następnego Dnia Kobiet. 

Piękna blondynka podczas tańcowania i śpiewaniaJ

DOM, KTÓREGO JUŻ NIE 
MA 

W 1945 roku mój wujek po-
stanowił przeprowadzić się z 
centralnej Polski do Pyrzyc, 
ponieważ był to okres, w któ-
rym ludzie chętnie osiedlali 
się na zachodzie kraju. W Py-
rzycach stał dom, którego nikt 
nie chciał kupić, mimo że był 
bardzo tani. Posiadłość miała 
wielu właścicieli, ale wszyscy 
w ciągu kilku pierwszych dni 
od zamieszkania opuszcza-
li ją. Ludzie zaczęli mówić, że 
w tym domu straszy. Mój wu-
jek do bojaźliwych nie nale-
żał więc kupił dom. Decyzja ta 
okazała się błędna, ponieważ 
wytrzymał w nim tylko trzy 
dni. Podobnie jak reszta wła-
ścicieli uciekł z niego nocą. 

Pierwszej nocy, gdy wujek 
położył się spać, w sąsiadują-
cym pokoju usłyszał dźwięk 
przesypywanego zboża. Gdy 
poszedł sprawdzić co wywo-
łuje ten hałas, nic nie znalazł. 
Drugiej nocy, mimo że nie 
było wiatru, drzwi od stodo-
ły otworzyły się. Trzecia noc 
przesądziła ostatecznie o wy-
prowadzce wujka. Gdy wujek 
napalił w kuchni, garnki za-
częły samoistnie podskakiwać. 
„Czego chcesz duchu?” Zapy-
tał. Odpowiedzi nie usłyszał. 
Zamiast tego garnki zaczęły 
spadać na ziemię(czasami na-
wet milczenie jest odpowie-
dzią). Wujek zdał sobie spra-
wę, że duchowi przeszkadza 
jego obecność. Postanowił, że 
tamta noc będzie jego ostatnią 

w tym domu. Apogeum na-
deszło, kiedy drzwi do domu 
otworzyły się i schody zaczę-
ły skrzypieć jakby ktoś po nich 
wchodził. Wujek nie wytrzy-
mał…Wybiegł szybko z domu. 
Jeszcze tego samego dnia spa-
kował swoje rzeczy i pojechał 
pociągiem do Zduńskiej Woli, 
gdzie zamieszkał.

Po opuszczeniu domu przez 
wujka nikt w nim nie zamiesz-
kał. Po pewnym czasie posta-
nowiono go zburzyć. Podczas 
rozbiórki znaleziono w komi-
nie pieniądze. Czy po nie przy-
chodził duch, czy to właśnie 
ich pilnował?

Odpowiedzi na to pytanie 
już nigdy nie poznamy…

Krzysztof Sulwiński
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AUTO-CZĘŚCI • AUTO-NAPRAWA
Jacek Tworek

ul. Zamkowa 7, Nowogard (teren myjni samochodowej)

tel. 662 195 926, 668 477 803, 91 577 10 42

SZYBY SAMOCHODOWE

SPRZEDAŻ - MONTAŻ - NAPRAWA
do aut osobowych i ciężarowych

- wszystkie części nowe i używane

- płyny hamulcowe, chłodnicze

- oleje Castrol - wymiana gratis

- komputerowa diagnostyka silnika,

układu ABS oraz kasowanie inspekcji ZAPRASZAMY

Świadczymy
wszystkie

usługi warsztatowe

reGUlarNa lINIa mI krO BU SO Wa SerOCkI   Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie    6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie    8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

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

PrZeWÓZ OSÓB • m.Fedeńczak • kom. 606 148 353
Nowogard (ul.  Rzeszowskiego) - Szczecin (ul.  Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:05; 8:20; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 11:45; 11:55; 12:40; 
14:40; 14:50; 15:00; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:10
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul.  Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:30; 9:50; 10:25:11:15(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 13:15; 13:30; 13:45(F); 
14:10; 14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:00
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:50; 17:20; 18:30; 19:30
Kursują od poniedziałku do soboty;  F - kursuje od poniedziałku do piątku;  7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli

regularna linia meTrO        tel. 501 615 614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25 A; 5:50 A; 6:00 A; 8:15 A7; 9:25 A7; 12:30 A7; 12:55 A7; 
15:05 A; 16:30 A7; 18:10 A7
Ze Szczecina do Nowogardu: 6:50 A; 7:25 A; 7:45 A; 11:00 A7; 12:00 A7; 14:35 A7; 15:55 
A7; 16:40 A; 18:25 A7; 19:55 A7
Legenda: A- kursuje od pon do sob;   7 - kursuje w niedzielę

PrZeWÓZ OSÓB - rO maN BIŃCZYk - linia regularna   Tel. 0607 310 591 
OD PONIeDZIaŁkU DO PIĄTkU:  
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SOBOTa: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIeDZIela: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

rozkŁad jazdy bu sów
rOZkŁaD JaZDY BUSÓW   Firmy Usługowo – Handlowej adam Fedeńczak

Tel. 502026999, 93926925, po godz. 18:00 – 501140055
Trasa NOWOGarD – GOleNIÓW – SZCZeCIN 

Nowogard ul. reszowskiego:  5:05(A), 5:55(A), 6:10(A), 6:50(7), 7:00(A), 7:25(7), 7:50(A), 
8:00(A), 8:20(7), 8:35(A), 9:10(A,7), 10:05(A), 10:30(A,7), 11:31(A), 11:40(7), 12:15(A), 
12:23(7), 12:40(7), 13:00(A,7), 13:10(A,7), 13:25(A,7), 13:50(F), 14:05(A), 14:20(A,7), 15:41(A), 
16:00(7), 16:20(A,7), 16:30(1,3,5), 16:35(2,4,6,7) 16:50(A), 17:30(1,3,5,7), 17:35(2,4,6,S), 
17:50(A,7),18:20(A,7)
TraSa SZCZeCIN – NOWOGarD
Szczecin ul. Św. Ducha : 9:25(A), 12:20(A,7), 12:40(A), 13:35(A), 14:00(A,7,R), 14:40(1,3,5,7)  
14:45(2,4,6) 14:55(A), 15:15(2,4,6,7) 15:20(1,3,5), 16:15(A,7) 16:25(A),  18:05(A,7,R) 
19:00(1,3,5) 19:05(2,4,6)
Szczecin ul. Dworcowa : 6:20(A), 7:35(A), 8:00(F), 8:40(A,7,R), 9,00(7), 10:05(A,7),  10:50(A,7), 
11:40(A), 12:05(A), 13:00(7), 14:20(7), 17:40(A,7),  19:25(A7), 19:40(7), 20:15(A,7),
Goleniów, Dworzec PkP : 7:03(A), 8:18(A), 8:43(F), 9:23(A,7), 9:43(7,R), 10:08(A),  10:48(A,7), 
11:32(A,7), 12:23(A), 12:48(A), 13:30(A,7,R), 13:22(A),  13:42(7), 14:19(A), 14:43(A,7,R), 
15:03(7), 15:24(1,3,5,7) 15:29(2,4,6)  15:38(A) 15:58(2,4,6,7) 16:04(1,3,5) 16:58(A,7) 17:08(A), 
18:23(A,7)  18:48(A,7,R) 19:43(1,3,5), 19:48(2,4,6) 20:08(A,7) 20:23(7) 20:58(A,7)

Trasa NOWOGarD – maSZeWO – STarGarD SZCZeCIŃSkI
Nowogard ul. rzeszowskiego : 6:50(A), 8:30(A), 11:30(A), 13:50(A), 15:15(S)
Trasa STraGarD SZCZeCIŃSkI – NOWOGarD
Stargard Szcz. Oś. Tysiąclecia : 6:20(A), 9:40(A), 12:45(A), 13:50(S), 15:05(A) 

a - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt; S – kursuje w dni nauki szkolnej; 7 – kursuje w niedzie-
le nie będące świętami; F – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt; 1,3,5 – kursuje w poniedział-
ki, środy, piątki oprócz świąt; 2,4,6 – kursuje we wtorki, czwartki, soboty oprócz świąt; r – kurs do Reska   

rozkład jazdy pociągów obowiązujący od 11.12.2011 r.  
Szczecin  Główny - Nowogard: (wyjazd-przyjazd)  (06:27 - 07:28);   

(08:18 - 09:21);  (10:37 - 11:39);   (12:48 - 13:49); (14:47 - 15:47); (16:40 - 
20:46); (19:20 – 20:26).

Nowogard - Szczecin Główny: (06:37 - 07:41);  (08:05 - 09:10);  (10:24 - 
11:32);  (12:48 - 13:49);  (14:56 - 16:03);  (16:49 - 17:53); (18:49-19:56).

Nowogard - kołobrzeg: ( 07:28 - 8:55) , (09:21 - 10:40) , (11:39 - 13:05), 
(13:49 - 15:14), (15:47 - 17:07), (20:46 - 19:08), (20:21 – 21:49).    

kołobrzeg - Nowogard:  (05:11 - 06:37), (06:46 - 08:04), (09:03 - 10:24), 
(11:28 - 12:48), (13:37 - 14:56), (15:25 - 16:49), (17:25 - 18:49).

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

tel. 91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

GABINET OSMETYCZNY 
„WICHEREK”

Rok założenia 1988
Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała zabiegi 
kosmetyczne, henna, depilacje, makijaże, 
mikrodermabrazja, peeling kawitacyjny, 
ultradźwięki, eksfoliacje, wypalanie, laser, 
lampy, materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

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

Tel. 91 39 207 14 
Czynne od 11.00 do 19.00

http://wicherek.info

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

Znakowanie mikrocząsteczkowe 
Autodot Ocis

Serwis i ozonowanie klimatyzacji

NOWOGARD • Pocztowa 3

AUTOZABEZPIECZENIA

785 900 520

Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej 
„Zdrowie” dnia 17 marca 2012r.

organizuje wyjazd na badania mammograficzne do NZOZ 
Medical Care CRiDO Szczecin Zdroje.
Oferta Składa się z kompleksowej porady:
- badanie mammograficzne
- wynik badania oraz konsultacja lekarska
Rejestracja i szczegółowe informacje Samodzielny 
Publiczny Szpital Rejonowy w Nowogardzie w godz. 8.30-
14.00 tel. 91 3921356 oraz u Lidii Bogus tel. 505393636. 
Dobrowolna wpłata na cele statutowe 5 zł. PAMIĘTAJ! O 
ZDROWIE MUSISZ ZADBAĆ SAMA! Zapraszam 

Prezes Fundacji „Zdrowie”Lidia Bogus

Uwaga Wędkarze
Zarząd Koła PZW „Tęczak” w 

Nowogardzie informuje człon-
ków Koła, że dnia 25.03.2012 
r. organizuje zawody wędkar-
skie o tytuł Mistrza Koła w 
Trzebieszewie. Zapisy w sklepie 
wędkarskim „Tęczak” ul. Wa-
ryńskiego 12 do dnia 23.03 br. 
Startowe wynosi 10 zł. Wyjazd 
z ul. 5 Marca o godz. 6.00. Za-
praszamy.

Zarząd Koła

Zatrudnię 
do pracy w ochronie 

w Nowogardzie, 
mile widziana grupa 
niepełnosprawności 

Tel. 696-764-438
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• Sprzedam mieszkanie, ul. Poniatow-
skiego, 2 pokoje, pow. 50,49 m2, par-
ter, po generalnym remoncie. CENTRUM 
OBŁSUGI NIERUCHOMOSCI, Tel. 603 
982 407

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

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

• Sprzedam działkę budowlaną uzbrojo-
ną przy ul. Kosynierów tel. 693 850 197

• Sprzedam działkę budowlaną nieuzbro-
joną przy ul. Kościuszki tel. 693 850 197

• Sprzedam spichlerz, piękny obiekt 
956 m2, tel. 693 996 009

• Działkę rolną 30 ar w Kościuszkach z wa-
runkami zabudowy- sprzedam. Wszyst-
kie media, woda, prąd, gaz dojazd drogą 
asfaltową. Tel. 509 878 292

• Sprzedam garaż na ul. Zamkowej 
784 499 535

• Sprzedam garaż przy ul Zamkowej. 
693 162 756

• Sprzedam działkę budowlaną w Ko-
ściuszkach. Pow. 1200 m2 wszystkie me-
dia, pozwolenie na budowę, projekt bu-
dowlany. Cena 64 000 zł, 661 923 610

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe w 
Nowogardzie. 603 668 681

• Do wynajęcia tanie pomieszczenia na 
gabinety np. lekarskie, biura w Nowo-
gardzie (pomiędzy Kamenę a Przysta-
nią), tel. 608 047 127. 

• Sprzedam działkę z warunkami zabudo-
wy przy ul. Asnyka. 502 032 422

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe, III 
piętro, 67 m2, środkowe na ul. Zamko-
wej. Wysoki standard tel. 504 118 857

• Lokal do wynajęcia 22m2, ul. 5 Marca 10. 
Tel. 509 389 657

• Sprzedam pół domu w Nowogardzie. 
513 045 346

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe w 
Nowogardzie. 600 626 244

• Sprzedam mieszkanie dwupokojowe III 
piętro 55 m2. Cena 125 tys. 668 927 296

• Sprzedam dom w Strzelewie, okazyjna 
cena.. 605 856 584; 91 39 86 698

• Do wynajęcia mieszkanie 35 m2. 
518 483 194

• Kawalerka do wynajęcia 722 300 700.

• Mieszkanie w domku czterorodzinnym, 
bezczynszowe + garaż, pom. Gospodar-
cze i ogródek. Sprzedam. 507 522 139

• Sprzedam działkę budowlaną nieuzbro-
joną przy ul. Asnyka o pow. 827 m2. 
605 441 509

• Wynajmę mieszkanie dwupokojowe w 
nowym budownictwie,  czynsz – 1000 
zł + prąd i gaz. ul. Racibora 601 240 025

• Nowogard sprzedam działki budowla-
ne. 665 503 129

• Sprzedam garaż na osiedlu Bema. 
514 094 061

• Sprzedam mieszkanie własnościowe 
trzypokojowe 67 m2 przy ul. Zamko-
wej parter. 91 39 21 397

• Do wynajęcia kiosk nr 6 na targowisku 
miejskim. 91 39 20 714

• Do wynajęcia dwa lokale handlowe w 
Centrum Nowogardu. 531 838 667

• Sprzedam kawalerkę w Nowogardzie, 
ul. Poniatowskiego. 504 004 157

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe 88 
m2, bezczynszowe na podwyższonym 
parterze w centrum miasta. Cena do 
uzgodnienia. Tel. 693 922 695

• Sprzedam mieszkanie 4-pokojowe; 
604 441 609

• Sprzedam dom w Nowogardzie w roz-
liczeniu mieszkanie. 608  586  632; 604 
284 597

• Sprzedam mieszkanie na wsi i poszuku-
ję do wynajęcia mieszkanie w Nowogar-
dzie. 721 977 643’ 693 652 985

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe w 
Nowogardzie. 600 626 244

• Okazyjnie sprzedam dom, cena obni-
żona i do negocjacji na działce 714 m2. 
662 678 895

• Sprzedam kawalerkę w Nowogardzie, 
bezczynszowa, na parterze, funkcjo-
nalny rozkład pomieszczeń, kuchnia z 
oknem, bardzo jasny duży pokój, piwni-
ca, okna pcv, ogrzewanie gazowe (nowy 
piec), bez pośrednika, bez prowizji. Naj-
niższa cena na rynku! Kontakt: 512 322 
137

• Sprzedam 4-pokojowe mieszkanie 
w Osinie, 79m2, słoneczne, na parte-
rze, bezczynszowe, z balkonem, piwni-
ca, w kuchni i przedpokoju zabudowa. 
Mieszkanie w bardzo dobrym standar-
dzie. Ogrzewanie gazowe, okna pcv. Bez 
pośrednika, atrakcyjna cena. Kontakt: 
502 531 348

• Wydzierżawię lokal o powierzchni 28 m2 
na działalność gospodarczą przy ul. Bo-
haterów  Warszawy w Nowogardzie. Tel. 
507 465 448; 91 39 22 072

• Sprzedam mieszkanie na ul. 15 Lutego, 
trzypokojowe pow. 66 m2 III piętro. Tel. 
695 425 992

• Sprzedam kawalerkę 30 m2 III pię-
tro, ul. S. Wyszyńskiego. Cena 95 tys. 
723 747 757

• Sprzedam działkę w Żabówku pod za-
budowę z budynkami do rozbiórki. 
694 135 356

• Wydzierżawię warsztat ślusarski z wypo-
sażeniem. 694 484 485

• Wydzierżawię powierzchnie magazyno-
we. 694 484 485

• Sprzedam dom z warsztatem na dział-
ce 19 arów przy głównej drodze. 
691 324 183

• Sprzedam działkę budowlaną – usługo-
wą 0,5 ha w Wojcieszynie przy obwodni-
cy. 667 788 125

• Nowogard, centrum do adaptacji na 
mieszkanie lub działalność gospodarczą 
wynajmę trzy pomieszczenia 60m w su-
terenie. 533 983 233

• Do wynajęcia kawalerka 30 m2, nowe 
budownictwo, dobra lokalizacja, 
umeblowana (pralka, lodówka, zmy-
warka) 800 zł + opłaty. Kaucja 1200. 
666 128 274

• Działka siedliskowa w Trzechlu gm. No-
wogard 4363 m2, Wszystkie media. 
Cena 22 tys. 516 393 193

• Ładny dom Nowogard, sprzedam. 
600 617 474

• Pomieszczenia biurowe lub kawaler-
ka 34 m2, ul. Młynarska sprzedam. 
608 817 214

• Sprzedam lub zamienię na mieszkanie 
w Nowogardzie dom ( 150 m2) w oko-
licy Nowogardu. Dom po kapitalnym 
remoncie na działce 1400 m2. Cena 
400.000 tys. Tel. 692 383 706.

• Sprzedam lub wynajmę mieszkanie 
trzypokojowe na osiedlu Gryfitów. 
783 921 448

• Samotny emeryt poszukuje poko-
ju do wynajęcia w mieście lub na wsi. 
782 126 231

• Sprzedam działki w Nowogardzie w 
okolicy ul. Reja o pow. 2954 m2 i o pow. 
4868 m2. Tel. 722 200 088

• Wynajmę pokój w zamian za opiekę nad 
chorą chodzącą osobą, Tel. 722 200 088

• Zamienię mieszkanie 67 m2. Na dwupo-
kojowe lub sprzedam. 667  926  528, 91 
39 26 528

• Wynajmę mieszkanie nowe M3, 75m2, 
umeblowana kuchnia (pralka, zmywar-
ka, lodówka, Cena 1200 + kaucja + me-
dia. 606 703 451

• Sprzedam działkę ogrodową a altanką 
300 m2. Cena do uzgodnienia tel. 91 35 
03 053; kom. 507 583 521

• Lokale handlowe do wynajęcia w Cen-
trum Nowogardu. 531 838 667

• Pilnie sprzedam kawalerkę. 695 903 269

• Kawalerka w Centrum do wynajęcia. 
663 265 096

• Sprzedam trzypokojowe 88 m2, bez-
czynszowe. 693 922 695

• Sprzedam pół domu z podwójnym gara-
żem i ogrodem. 10 km od Nowogardu. 
601 151 689

• Sprzedam mieszkanie 60 m2, 15 Lutego 
cena do uzgodnienia. 512 215 673

• Sprzedam mieszkanie w Nowogardzie. 
600 626 244

• Sprzedam działkę 3582 m2 10 km od 
Nowogardu. 601 151 689

• Wynajmę pokój. 798 382 886

• Sprzedam działkę 37 ar. Ziemi nieprze-
kształcona (przemysłowa). 603 450 718; 
601 508 082

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe, 
68 m2 na Os. Gryfitów. Cena 205 tys. zł. 
606 261 316

• Sprzedam część domu w Warnkowie o 
pow. 83 m2 wraz z działką budowlaną z 
indywidualnym wejściem. 501 318 555

• Zamienię kawalerkę 33 m2 komunalne 
na ul. Bema na dwa pokoje w Centrum. 
726 990 996

• Sprzedam dom nad jeziorem w Nowo-
gardzie. 785 200 900

• Sprzedam mieszkanie własnościowe 
trzypokojowe 67 m2 przy ul. Zamkowej 
parter. 91 39 21 397

• Sprzedam działkę budowlaną z warun-
kami zabudowy w Nowogardzie przy ul. 
Asnyka. 601 500 670; 510 170 263

• Do wynajęcia kawalerka w centrum 

mOTOrYZaCJa

• Sprzedam Opony letnie 4 szt. Continen-
tal Conti 3, 185 65 R15, cena 400 zł, tel. 
605 522 340.

• Sprzedam Opony letnie Viknig Norway 
Pro Tech 2, 205 55 R16, 4 szt., cena 550 
zł.tel. 605 522 340.

• Sprzedam Opel Vectra C kombi, rok 
prod. 08/2006, srebrny met., przeb. 

160.000 km, po dużym serwisie w ASO 
Opel wrzesień 2011, książka serwisowa. 
Cena do uzgodnienia, tel. 605 522 340.

• Sprzedam cztery roczne opony 185 
65R15, zimowe Goodyear Ultragrip 7t, 
stan idealny, cena 800 zł lub z felgami 
do Nissana Almery; 15” stalowe cena fel-
gi 450 zł. Cena opon z felgami 1200 zł. 
Tel. 605 522 340

• Sprzedam 4 opony zimowe - roczne, 
bardzo mało używane, Goodyear Ultra 
Grip 7+ 185 65 R15, cena 780 zł.tel. 605 
522 340.

• Sprzedam oryginalne zimowe opony do 
Volvo Miechelline altin, 205/55 R16, z 
felgami aluminiowymi. 602 474 266

• Sprzedam Busa T4 2,4 diesel. 1992 r. 
603 839 782

• Sprzedam Opel Astra 1,7 DTI rok prod. 
2000 cena 10 600 do uzgodnienia. 
501 236 221

• Sprzedam samochód marki VW Golf V, 
rok prod. 2007, poj. 1.9 TDI, srebrny me-
talik. Cena do uzgodnienia.  508 290 657

• Sprzedam samochód marki Peuge-
ot Partner rok prod. 2005, poj. 1,6 die-
sel, srebrny metalik. Stan idealny. 508 
290 657

• Sprzedam felgi stalowe do Nissana Al-
mery N16, rok prod. 12/2001, cena 350 
zł, tel. 605 522 340. 

• Sprzedam VW T4. 669 320 592

• Sprzedam Citroen Jumper paka. 
669 320 592

• Kupimy Twój niepotrzebny samochód 
przeznaczony do złomowania – kasacji. 
511 565 738

• Sprzedam skuter ZIPP – 663 087 272

• Sprzedam alufelgi 15 cali z oponami 
letnimi Continental na cztery szpilki. 
696 116 744

• Sprzedam VW Wento rok prod. 1992, 
poj. 1.8, Elektr. ustawiane lusterka i fo-
tele wspomaganie kierownicy, benzy-
na + gaz.  Cena 1800zł. Krzemienna. 
793 306 667

• Sprzedam VW T4, diesel. 603 839 782

• Sprzedam Opel Vectra poj. 1,6 16V, 
benzyna, bezwypadkowa rok prod. 
1997, el. szyby, centralny zamek, 
komplet opon letnich na alufelgach. 
Cena do uzgodnienia. Tel. 606 265 
333

• Sprzedam renault kangoo, rok prod. 
2008-2009, poj. 1,5 DCI 85. 668  316 
103

rOlNICTWO

• Mam do sprzedania silnik zaburtowy 
Johnson-4,5 KM do remontu oraz kom-
bajn do ziemniaków ANNA. tel. 692 421 
192

• Kupię rozrzutnik oborniku jednoosiowy. 
91 39 23 492

• Sprzedam trailler, bryczkę i kucyki. 
607 739 866

• Sprzedam konia, bryczkę stylową, sio-
dło i uprząż. 508 290 657

• Sprzedam ziemię rolną w Sikorkach o 
pow. 5,60 ha. Cena 13 500 tys zł za ha. 
513 157 160

• Sprzedam owies. 796 144 225

• Zboże, gryka, łubin sprzedam. 
502 853 573

• Sprzedam zboże, jęczmień i grykę. 
531 741 232

• Sprzedam siano w kostkach 722 122 679

• Sprzedam prosiaki. 668 434 849

• Sprzedam prosięta 513 941 882

• Sprzedam ciągnik URSUS C385. 501 236 
221

• Sprzedam prosiaki. 694  819  036; 91 39 
17 960

• Kupię 10 ha łąki. 696 443 643

• Sprzedam siewnik Amazonka. 
667 952 806

• Sprzedam mieszankę zbożową. 
504 010 499

• Sprzedam 1 ha pola. 724 771 936

• Sprzedam sadzeniaki Vinieta. 513 941 882

• Sprzedam pług czteroskibowy Fiskars 
z zabezpieczeniem sprężynowym z od-
kręcaną czwartą skibą i pług trzyskibo-
wy Overum z zabezpieczeniem gumo-
wy bez belki nośnej. 660 047 110

• Kurki nioski odchowane siedmiotygo-
dniowe, sprzedaż od 26 marca gospo-
darstwo drobiarskie, Żabowo 13. 91 39 
10 666

• Sprzedam Łubin słodki. 668 316 103

USŁUGI

• Wyjazdy Niemcy, Holandia, solidnie i 
tanio z domu i pod dom. 603 038 944

• AGENCJA REKLAMOWA VIZART - rekla-
my, banery, tablice, wydruki wielko-
form., reklama na pojazdach - odzieży, 
PIECZĄTKI, wizytówki, plakaty, ulotki, 
inne. Nowogard, ul. 700 lecia 15 (nad 
sklepem zielarskim). Tel. 605 522 340.

• MALOWANIE, MONTAŻ PANELI POD-
ŁOGOWYCH I INNE DROBNE NAPRAWY 
WYKONA „ZŁOTA RĄCZKA”; 91 39 22 
783, 784 79 22 70

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

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

• Dywanopranie, 604 373 143.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 604 
373 143.

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

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

• Usługi transportowe Transit Max + przy-
czepa. 500 297 054.

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

• Cyklinowanie. 692 478 465

• Firma UNIQA wszystkie ubezpieczenia. 
Poniatowskiego 14/2. 693 128 108

• aWarIe. Naprawy pieców Vailiant, ta-
nie części. 691 686 772

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

• Montaż ogrodzeń betonowych, farmer-
skich i innych; 695 085 470; 91 39 72 575

• Transport- przeprowadzki. Szybko i ta-
nio. 696 138 406

• usługi elektryczne CO, dachy, tanio 
szybko solidnie. Do 30% taniej. Tel 
506 323 560

• Usługi tokarskie. Sąpolnica 22. 
693 613 396 

OkaZJa!!!
mIeSZk aNIe 
3  POkOJOWe 

Nowogard 129 000 zł
Tel. 512 801 615 
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kierownika apteki 
w Nowogardzie 

pilnie zatrudnię
tel. 783 744 001

OGŁO SZe NIa DrOB Ne

DZIENNIK
NOWOGARDZKI

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

re dak cja: marek Słomski prezes, marcin Simiński redaktor naczelny, 
Piotr Słomski, Jarosław Bzowy.  Współ pra cu ją:  Hen ryk Szczu pak

 ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul.  Boh. War sza wy 7a, 
el. 91 392 21 65, fax 91 392 50 87, e-mail: dziennik@domjudy.pl. 

Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

SPrZeDam 
mIeSZkaNIe 
w Nowogardzie

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

Tel. 603 55 55 32

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

Dyżur nocny
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala   - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.   - 91 392 69 99
Medyk   - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

 - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz Pogotowie Stomatolo-
giczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos 
 - 91 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  
 - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzie ci, 
Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności 
Gospodarczej  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
  - 91 392 54 64

Wydział ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248

zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  
- 91 39 25 268 

  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 26 249

Parafie rzymskokatolickie
Parafia pw.  WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   

- 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57

apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM   - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Zawodowe 
- CE Zdroje ul.  Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.   - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium  
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych    - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   

- 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 
kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 
Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 
Taksówki   - 91 392 02 60
Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

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

• Remonty mieszkań, łazienek. 
600 121 043

• Przewozy przeprowadzki Nowogard i 
okolice. 784 499 535

• Usługi ogólnobudowlane, regipsy, 
szpachlowanie, malowanie, panele. 
789 146 025

• Usługi ogólnobudowlane. 
510 335 162

• AGENCJA REKLAMWA VIZART - opra-
wianie prac - w 2 minuty., bindowanie, 
wydruki A3-A4 kolor, ksero A3-A4 - ko-
lor, laminowanie A3-A4. Tylko u nas naj-
większy wybór okładek. Nowogard, ul. 
700 lecia 15 (nad sklepem zielarskim). 
Tel. 605 522 340.

• Korepetycje  j. niemiecki, przygotowa-
nie do matury. 607 617 844

• Dachy remonty mieszkań. 
794 115 153

• Język niemiecki, kursy, korepety-
cje, www.niemieckinowogard.pl; tel. 
607 545 991

• Remont na każdą kieszeń 609 715 839

• Remont? wykończenia wnętrz? My wie-
my jak! Kompleksowo! zadzwoń! REMO-
VER. 501 714 275 24h/dobę!

• Wykonam prace budowlane, glazu-
ra, podłogi, malowanie oraz budowa 
domu na korzystnych warunkach in-
westora. 662 678 895

• Stylizacja paznokci, żel, żel hybrydowy 
(nowość) cena 35 zł. 503 083 440

• Tipsy żelowe za 40 zł. 665 209 476

• DUr - DaCH pokrycia i remonty da-
chów. 691 621 141

• Dachy. 785 562 104

• DUR-BUD- usługi ogólnobudowlane. 
723 295 632

• Domowe torty na zamówienie. 
513 719 102

• Izolacje balkonów, tarasów, wykończe-
nia, remonty łazienek tel. 607 347 421

• Usługi transportowe i budowlane, prze-
prowadzki, 1 zł/km (krajowe i zagranicz-
ne). 785 931 513; 91 39 11 153

• Angielski. Korepetycje. 697 583 403

• Remonty i wykończenia. 601 567 369

• REMONTY, MONTAŻE, STOLARKA. 
781 016 125

• Malowanie, szpachlowanie (klinkier). 
726 184 901

• Usługi ogólnobudowlane elektrycz-
ne. 516 033 882

• Transport BUS-maX. 604 963 120

• Usługi remontowo-budowlane. 
784 053 493

• Przepisywanie prac (magisterskich, li-
cencjackich, innyvh), dokumentów, CV, 
listów motyw. innych. Wydruki, Ksero, 
także kolor. Szybko i Solidnie. Studio 
Reklamy Vizart. Nowogard, ul. 700 le-
cia 15 (nad sklepem zielarskim). tel 605 
522 340.

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

• Naprawa, regulacja okien, drzwi PCV i 
drewna. 695 181 070

• Usługi dekarskie w Kościuszkach. 
601 227 631

• Videofilmowanie i zdjęcia cyfrowe – pro-
fesjonalnie różne okazje. 600 653 124

• Usługi hydrauliczne. 600 653 124

• Dachy, podbitki, docieplenia, 
669 320 592

• Balony okolicznościowe na hel. róż-
ne rodzaje. 600 807 338

• Usługi informatyczne naprawa kom-
puterów, instalacja oprogramowa-
nia, odzyskiwanie danych, dojazd do 
klienta. 508 245 385

• TWOJa kSIĘGarNIa INTerNeTOWa 
WWW.kSIeGarNIaCYmelIa.OSDW.Pl

PraCa

• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, urlo-
powe- Niemcy, Holandia, Anglia, Irlan-
dia, Dania, Belgia, Austria, Włochy, Nor-
wegia. 713 852 018; 601 759 797

• Podejmę pracę w charakterze sprze-
dawcy, długoletnie doświadczenie, ob-
sługa LOTTO. Tel 660 392 851

• Studio Reklamy Vizart w Nowogar-
dzie przyjmie 1 os. Na praktyki, tel. 
605 522 340

• Szukam pracy jako operator szta-
plarki i magazynier- pomocnik. 
796 101 301

• Zatrudnię w sklepie spożywczym ren-
cistkę lub emerytkę. Praca dwuzmiano-
wa. 602 474 266

• Zatrudnię konsultantów Oriflame, bez-
płatne wpisowe, prezenty na 500 zł, 
604189118

• Kierowca kategorii B i C poszukuje pra-
cy. 788 193 777

• Podejmę się prac wykończeniowych. 
511 565 738

• Zatrudnię przedstawiciela w dziedzi-
nie energii odnawialnej. 91 39 23 887

• Pilnie poszukuję pracy. 510 933 951

• Zlecę przestawienie płotu z płyt beto-
nowych. Tel. 91 39 20 307

• Zatrudnię w charakterze kasjer – bileter 
osobę z orzeczeniem o niepełnospraw-
ności. 509 528 688

• Zatrudnię monterów i elektryków z 
wykształceniem technicznym. 91 39 
23 887

• Zatrudnię monterów elektryków. 91 
39 23 887

• Zatrudnię do elewacji i cieślarza - 
zbrojarza. 725 431 252

INNe

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

• Sprzedam nowy tel. komórkowy Sony 
Erocson ELM, cena 270 zł, tel. 605 522 
340

• Sprzedam wózek do drewna z HDSem. 
723 885 515

• Sprzedam szczenięta razy wyżeł. 91 39 
26 478; 500 667 196

• Sprzedam przyczepę D47 wywrotkę 
sadzarkę do ziemniaków, kombajn do 
zbioru ziemniaków oraz silnik do łodzi. 
Tel. 692 421 192.

• Śliczne szczenięta po bardzo sym-
patycznej suni do pilnowania obej-
ścia oddam dobrym ludziom. 91 39 
79 313 

• Drzewo opałowe, kominkowe. 
506 284 017

• Sprzedam atlas do ćwiczeń. 791 180 655

• Sprzedam drewno opałowe i komin-

kowe, pocięte w klocki z dowozem . 
663 349 053

• Sprzedam Keyboard. 602 524 313

• Sprzedam okna drewniane demontażu 
różne rozmiary, dobrze zakonserwowa-
ne. 602 474 266

• Sprzedam rusztowanie 140 m2 kom-
pletne, cena 5500. Tel. 691 707 209

• Sprzedam drewno opałowe i kominko-
we. 667 788 820

• Przyjmę zbędną siatkę leśną z palami 
lub bez pali (może być po rozbiórce, 
stan obojętny), cel ogrodzenie budowy 
domu. Tel. 605 522 340.

• Przyjmę gruz, dachówkę, szlake, 10 km 
od Nowogardu, Redło. 721 668 245

• Kupię skrzypce. 600 811 404

• Żywopłot z bukszpanu, uformowany 
idealny na obwódki i rabaty niedrogo 
sprzedam. 698 908 275

• Sprzedam oflisy tartaczne na opał po-
cięte w klocki lub w całości do samo-
dzielnego pocięcia. Tel. 514 740 538

• Znaleziono dwa psy owczarki niemiec-
kie. 666 253 146

• Okazyjnie sprzedam kompletny piec 
kaflowy.  Gazowy podgrzewacz wody 
(Junkers) oraz dwubiegowy piec ga-
zowy (ogrzewanie wody i centralne) 
606 265 333 

• Sprzedam suknię ślubną. Cena 200 zł. 
665 503 129

• PIECE GAZOWE CO do mieszkania 
,domu z Niemiec firmy Vaillant, gwaran-
cja + serwis, montaż na miejscu dwu-
funkcyjny cena od 1.000zl tylko ogrze-
wanie CO. cena 900zl więcej info Tel 691 
686 772

• ELEKTRYCZNY przepływowy pod-
grzewacz wody do łazienki, kuchni-
bar, sklep, domek zakład fryzj. na prąd 
380V,moc 18,21kw,male gabaryty z Nie-
miec cena 250zl. Tel 691 686 772

• Junkers gazowy do łazienki, kuchni na 
gaz ziemny lub z butli/propan/po prze-
glądzie serwisu, mało używany cena 
400zl Tel 691 686 772

• Bojler - podgrzewacz wody ,zasobnik, 
stojący /bez palnika/z Niemiec f. Vaillant 
z wężownica do podłączenia go z pie-
cem węglowym, gazowym stan idealny 
cena 500zl. Tel 691 686 772

• Sprzedam ręczny wózek inwalidzki cena 
do uzgodnienia. Tel. 91 35 03 053; kom. 
507 583 521 

• Sprzedam elektryczny wózek inwa-
lidzki. Cena do uzgodnienia. Tel. 91 35 
03 053; kom. 507 583 521

• Sprzedam drewno kominkowe, opa-
łowe sprzeda całoroczna, posiadam 
swój transport. 691 466 441

• Nowe robione drzwi garażowe, dwa 
zamki, baskwil, góra dół. Wymiary wys. 
218 cm szer. 238 cm. 512 544 997

• Sprzedam oflisy tartaczne na opał po-
cięte w klocki lub w całości do samo-
dzielnego pocięcia. 514 740 538

• Sprzedam używany rower dla dziecka 
w wieku ok. 7 lat. Cena 80 zł. Tel. 603 
877 922.



Nr 21 (2054)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

16

www.dzienniknowogardzki.pl

Całość zostanie przekazana na zakup sprzętu do Samodzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego w Nowogardzie

r e k l a m a
e-mail: reklama@domjudy.pl

Tel.  913 922 165
 Tel. 91 577 20 07

1% DLA PATRYCJI
„Są takie chwile, kiedy czyjaś pomocna dłoń jest 

niezbędna, czyjaś obecność jest ratunkiem, 
wybawieniem, otuchą, pocieszeniem. Jak dobrze, 

że jest ktoś, do kogo możemy zwrócić się o pomoc”.

SZANOWNI PAŃSTWO
Zwracamy się do Was z ogromną prośbą, abyście w roz-

liczeniu podatku za 2011 rok, pamiętali o naszej córeczce 
Patrycji, chorej na Mukowiscydozę i przekazali jej Wasz 
1% podatku. Ważny jest dla nas każdy gest, Wasze zrozu-
mienie i to, że chcecie nieść pomoc naszej Patrycji, wie-
rzymy, że dzięki Wam będziemy mogli cieszyć się jej obec-
nością o każdy jeden dzień dłużej. 

 Aby przekazać 1% podatku wystarczy w zeznaniu podatkowym podać nr KRS Fundacji 
MATIO 0000097900 oraz koniecznie w rubryce „Informacje uzupełniające” należy wpisać 
„DLA PATRYCJI JADWIŻYC”.

Jeżeli wśród Was  jest osoba, która zechciałaby przekazać naszej Patrycji darowiznę lub do-
wolną kwotę na leczenie podajemy nr subkonta w Fundacji Matio 36 1060 0076 0000 3200 0132 
9248. Wszelkie wpłaty muszą być dokonywane  koniecznie z dopiskiem „DLA PATRYCJI JA-
DWIŻYC”.

Ponadto zapraszamy Was na stronę internetową Patrycji  www.jpatrycja.pl
Całym sercem dziękujemy. Rodzice Patrycji

Kuba prosi o pomoc!
 "Jesteśmy  rodzicami  6-letniego  Kubusia, 
który  urodził  się  z  przepukliną  oponowo-
rdzeniową,  rozszczepem  kręgosłupa  oraz 
wrodzonym  wodogłowiem.  Dodatkowo 
stwierdzono  zwichnięcie  prawego  stawu 
biodrowego oraz stopy ,,końsko-szpotawe''. W 
pierwszej  dobie  życia  zamknięto  przepuklinę, 
później  wykonano  operację  wydłużenia 
prawego ścięgna Achillesa.  Następnie Kubuś 
miał  badanie  rezonansem  magnetycznym, 
którego  wynik  był  porażający:  torbielowata 
zmiana  w  migdałkach  móżdżku  oraz 
zakotwiczenie  rdzenia  kręgowego.  Kuba 
przeszedł  odbarczenie  zakotwiczenia  rdzenia 
kręgowego  w  Klinice  Neurochirurgii  PAM  w 
Szczecinie.  Pomimo  opisanych  zabiegów  i 
operacji  ,  przez  które  przeszedł  Kuba  oraz 
zachowanego czucia i ruchomości obu nóżek 
nasz synek nie chodzi. Potrzebujemy wsparcia 
finansowego na turnusy i ewentualny sprzęt do 
rehabilitacji.

Każdy może pomóc przekazując 1 % podatku oraz dokonując wpłat na konto Fundacji im. dr Piotra Janaszka  
,,PODAJ DALEJ ,, w Koninie ul. Południowa 2a, 62-510 Konin. OPP nr KRS 197058. Nr konta Kubusia: 55 1020 
2746 0000 3102 0053 9650  z dopiskiem  na leczenie Jakuba Wójcika.  
Za każdą kwotę dziękujemy.  Ewa i Tomasz Wójcikowie".

Kuba prosi o pomoc!
 "Jesteśmy  rodzicami  6-letniego  Kubusia, 
który  urodził  się  z  przepukliną  oponowo-
rdzeniową,  rozszczepem  kręgosłupa  oraz 
wrodzonym  wodogłowiem.  Dodatkowo 
stwierdzono  zwichnięcie  prawego  stawu 
biodrowego oraz stopy ,,końsko-szpotawe''. W 
pierwszej  dobie  życia  zamknięto  przepuklinę, 
później  wykonano  operację  wydłużenia 
prawego ścięgna Achillesa.  Następnie Kubuś 
miał  badanie  rezonansem  magnetycznym, 
którego  wynik  był  porażający:  torbielowata 
zmiana  w  migdałkach  móżdżku  oraz 
zakotwiczenie  rdzenia  kręgowego.  Kuba 
przeszedł  odbarczenie  zakotwiczenia  rdzenia 
kręgowego  w  Klinice  Neurochirurgii  PAM  w 
Szczecinie.  Pomimo  opisanych  zabiegów  i 
operacji  ,  przez  które  przeszedł  Kuba  oraz 
zachowanego czucia i ruchomości obu nóżek 
nasz synek nie chodzi. Potrzebujemy wsparcia 
finansowego na turnusy i ewentualny sprzęt do 
rehabilitacji.

Każdy może pomóc przekazując 1 % podatku oraz dokonując wpłat na konto Fundacji im. dr Piotra Janaszka  
,,PODAJ DALEJ ,, w Koninie ul. Południowa 2a, 62-510 Konin. OPP nr KRS 197058. Nr konta Kubusia: 55 1020 
2746 0000 3102 0053 9650  z dopiskiem  na leczenie Jakuba Wójcika.  
Za każdą kwotę dziękujemy.  Ewa i Tomasz Wójcikowie".

kUBa prosi o pomoc
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GAZETA LOKALNA  NOWOGARD • OSINA

APTEKA 
MAJOWA 
ul. 3 MAJA 47

TEL. 91 307  07 08

OTWARTE
Poniedziałek - Piątek  8-19  

Sobota  8-15

Sprawdź naszą ofertę:
• Kredyt gotówkowy
• Kredyt konsolidacyjny
• Kredyt samochodowy
• Kredyt hipoteczny
• Spłata rat LUKAS Banku za 0 zł
• Dogodne warunki 
  dla emerytrów i rencistów

Nowogard, ul. 700 Lecia 21
tel. 91 39 22 172

czynne: pon-pt 9.00-17.00

CENTRUM KREDYTOWE

Prywatny Gabinet 
Stomatologiczny

Oferuje kompleksowe
lecznie stomatologiczne

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

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

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

Zapraszamy!

N
O

W
Y

• Przejazdy zagraniczne
• Linie autobusowe i busy
• Bilety lotnicze i promowe
• Berlin, lotniska

EVATRANS
Agencja

ZIELONE 
PRZEDSZKOLE

OGŁASZA NABÓR NA ROK SZKOLNY 2012/2013
DZIECI W WIEKU OD 2,5 DO 6 LAT

Informacje i zapisy pod nr tel. 91 39 26 691
lub na stronie www.przedszkole.zielona11.pl

INFORMATYCZNO-JĘZYKOWE

O P T Y K

BADANIE OSTROŚCI 
WZROKU

(bezpłatne przy zakupie okularów)

REALIZACJA 
RECEPT NFZ

ATRAKCYJNE 
RABATY

Nowogard
ul. Kościuszki 1

tel. 91 392 18 11

Czytaj s. 2

HALINA GALUS
HELENA WNUK

Usługi księgowo 
-podatkowe

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

Nowogard, ul. 3 Maja 14 
(budynek BS,  I piętro)

Całość zostanie przekazana na zakup sprzętu do Samodzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego w Nowogardzie

Radca prawny
- windykacja należności
- prawo lokalowe
- sprawy majątkowe

tel. kom. 602 303 633

Budynek RCP
ul. Wojska Polskiego 3

Nowogard  (wejście od ul. Wyszyńskiego)

W każdy czwartek
od godz. 11.00

Radca prawny

Ile wydajemy  
na walkę  
z alkoholizmem?

  Na zdjęciu budynek Stowarzyszenia Klub Abstynenta „Hania” w Nowogardzie przy ulicy Zamkowej. Zgodnie z tegorocznym budżetem na działalność tej placówki przekazano 15 tys. zł.

Czytaj s. 3

Zwalniają 
kolejnych 
pracowników
Kluby zaczną  
sezon na kreskę

Czytaj s. 18
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Foto tydzień

Dnia 11 marca br. 

Zgubiono 
kluczyk 
do samochodu 

marki Skoda 
w ok. garaży 

przy ul. Zamkowej. 
Znalazcę proszę 

o kontakt. 
Przewidziana nagroda. 

Tel. 698 398 602

Trwa modernizacja chodnika przy ul. 15 lutego. Prace, na zle-
cenie gminy wykonuje firma AZBUD z Nowogardu. 

rem  z dużej chmury mały deszcz

Zwalniają kolejnych 
pracowników

Pomóżmy sobie
• Przyjmę z wdzięcznością tapczan wypoczynkowy, dywan lub wykładzinę, lodówkę, pralkę 

automatyczną oraz meblościankę tel. kontaktowy 510 936 951 
• Przyjmę tapczan wypoczynkowy tel. Kontaktowy 726 515 149
• Przyjmę dywan lub wykładzinę o wymiarach 4 na 7 m   nr kontaktowy tel.91- 39-22-165 
• Przyjmę kojec dziecięcy   dla dziecka i krzesełko do karmienia info.515 696-142 
• Oddam albę dla chłopca tel. kontakt 514 995 348

Obiekty magazynowe należące do PKP zostały przeznaczone 
do rozbiórki. Prace już się rozpoczęły. Na razie demontowany 
jest dach obiektów.  Magazyny od lat straszyły wyglądem, a ostat-
nio odpadające z nich fragmenty konstrukcji powodowały nie-
bezpieczeństwo dla przechodniów. 

Wczoraj pod budynkiem przy ul. Boh. Warszawy, PUWiS do-
konywał instalacji studzienki wodomierzowej.  Od pewnego cza-
su parter poniemieckiej kamienicy przechodzi gruntowną mo-
dernizację – jak udało nam się dowiedzieć od właściciela lokalu 
(również właściciela Pizzerii vis a vis)  wkrótce ma tam powstać 
nowy lokal handlowy, z witryną i wejściem od ulicy.  Pozostaje 
mieć tylko nadzieję, przebudowa nie zakłóci architektonicznego 
wizerunku pięknej kamienicy?

Kilka tygodni temu zwró-
ciliśmy się do dyrekcji  firmy 
REM  z pytaniami dotyczący-
mi planowanej przyszłości fir-
my. Niestety zarząd zdecydo-
wał, że nie będzie informował 
opinii publicznej  o tym,  co 
dalej z inwestycją z którą jesz-
cze nie tak dawno wiązano w 
Nowogardzie duże nadzieje, 
zwłaszcza w zakresie możli-
wości zatrudniania pracowni-
ków. W międzyczasie dotarły 
do nas sygnały,  że nawet nie-
licznej na dzisiaj załogi  nie da 
się utrzymać i kolejnym  pięciu 
osobom wręczono wypowie-
dzenia.  Ponadto wczoraj do-

niesiono nam, że  pracowni-
cy którzy jeszcze pozostali, nie 
otrzymują na czas wynagro-
dzeń. Pytany przez nas o to dy-
rektor zarządzający, jak zwykle 
stwierdził, że nie ma kompe-
tencji udzielania jakichkolwiek 
informacji, ponieważ decyduje 
o tym warszawski zarząd fir-
my. Jedynie co może, to spytać 
się zarządu czy może. Ale jak 
praktyka pokazuje zarząd za-
pewne stwierdzi, że się nie wy-
powiada także w tej sprawie.  
Przykro, że przedsięwzięcie 
które firmuje znany biznesmen 
m.in.  właściciel  warszawskiej 
Polonii Józef Wojciechowski,  

wyraźnie podupada nie tylko 
w zakresie prowadzonej dzia-
łalności, ale także  niezbędnej 
przyzwoitości wobec lokalnej 
społeczności. 

Przypomnijmy, że powstały 
zakład tłoczenia rzepaku  wraz 
z magazynami surowca o po-
jemności 50 000 ton,  miał za-
trudniać około 150 osób i pro-
dukować około 100  000 ton 
oleju rocznie. Niestety, skoń-
czyło się jak na dzisiaj, na pla-
nach i widoku zbiorników na 
wjeździe do miasta.

sm 



16-19.03.12 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

3

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

OPAŁ
węgiel, koks, miał, 

drewno – kominkowe,
 podpałka, brykiet – węglowy, 

torfowy, drzewny
(towar luzem i workowany)

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

sprzedaż ratalna

PPUH „EDBA” 
Nowogard • ul. Nadtorowa 12

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

FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

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

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

602 450 881

EntEr  II 
laptop

 sErwIs - komIs
naprawiamy, 
sprzedajemy,

kupujemy laptopy
na ul. Wyszyńskiego 7/3

budynek Straży Pożarnej

tEl. 795 648 748

Umożliwiamy uzyskanie CERTYFIKATU MIĘDZYNARODOWEGO

CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO „PROFESJA”
W NOWOGARDZIE

OGŁASZA NABÓR NA KURS

OPERATOR WÓZKÓW WIDŁOWYCH

Informacji udziela i prowadzi zapisy  sekretariat Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Nawogardzie, ul. Ks. J. Poniatowskiego 21
w godzinach: od 8.00 do 15.00, tel. 91 392 11 62

Punkt 
nadawania 
przesyłek
kurierskich

ul. Wyszyńskiego 7/3
budynek Straży Pożarnej

tEl. 795 648 748

Obroty ze sprzedaży alkoholu w ubiegłym roku przekroczyły 18 mln złotych, tymczasem na walkę z alkoholizmem gmina wydaje rocz-
nie ok. 300 tys. zł. Czy to dużo, czy mało i jakie działania podejmowane są, aby pomagać ludziom w walce z nałogiem? 

Ile wydajemy na walkę  
z alkoholizmem?

Na terenie gminy Nowo-
gard  realizowany jest program 
„profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych oraz 
przeciwdziała narkomanii”, 
który co roku przyjmowany 
jest przez Radę Miejską. Okre-
śla on lokalną strategię w za-
kresie profilaktyki oraz mini-
malizacji szkód społecznych i 

indywidualnych wynikających 
z nadużywania alkoholu i nar-
kotyków, a nadzór nad jego re-
alizacją sprawuje Gminna Ko-
misja Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych (w skr. 
GKRPA), przy współpracy z 
wieloma innymi instytucjami 
m.in. Opieką Społeczną, Radą 
Miasta, szkołami, ośrodkami 

zdrowia, klubem pacjenta czy 
policją i organizacjami poza-
rządowymi. 

Źródłem finansowania za-
dań zawartych w programie, 
są środki finansowe budże-
tu gminy pochodzące z opłat 
za korzystanie z zezwoleń na 
sprzedaż napojów alkoholo-
wych przez przedsiębiorców. 

Jak już informowaliśmy w po-
przednich wydaniach DN w 
ubiegłym roku z tego tytułu 
do miejskiej kasy wpłynęło ok. 
445 tys. zł.  Jakie działania zre-
alizowano za te pieniądze? 

Na stronie 4 prezentujemy 
Harmonogram działań i pre-
liminarz wydatków progra-
mu profilaktyki i rozwiązywa-

nia problemów alkoholowych 
i narkomani, jaki na ten rok 
przyjęła Rada Miejska podczas 
sesji w dniu 29 lutego br., a zre-
ferowany radnym przez Teresę 
Ziółkowską, przewodnicząca 
GKRPA.  

Marcin Simiński

Tabela 1 – Szacunkowe dane dotyczące liczby mieszkańców gminy Nowogard mających problemy z alkoholem. 

Tabela 2 – Liczba osób leczonych w Poradni Odwykowej w Nowogardzie.
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Drzewa umierają stojąc 
Niedziela 11 .03.2012 r. – to przejazd przez centrum mia-

sta i niespodziewanie przykry dla oczu widok „ogołoconych” 
z naturalnej i należnej drzewom „korony”. Pamięć – to ozdo-
ba miejsca i schronienie w upalne dni dla wielu przechod-
niów. Przypuszczam, że te „pozostałości po drzewach” nie 
ozdobią miejsca przez kilka lat. Sukcesem będzie przyrost 
wiotkich gałęzi i wątłych liści. 

Co było powodem dla takiego działania – nie wiem? Drze-
wa w każdym mieście to „nieme postacie”, bywają zbędne lub 
niezbędne i są wizytówką danego środowiska. Co należało-
by zrobić, aby spełnić oczekiwanie stron? Może warto poznać 
opinię środowiska i fachowców sztuki ogrodniczej lub leśnej. 
Wieloletnie doświadczenie i wiedza nabyte w dobrej szkole, 
mogą być pomocną podpowiedzią dla decydentów. 

Twierdzę, że nauka nie może być wrogiem naturalnego za-
chowania ludzi wobec przyrody. Okaleczenie naturalnej ko-
rony (niszczenie górnych gałęzi korony drzew) jest dla nich 
obciążeniem, zmniejszającym żywotność oraz pogorszeniem 
wizerunku danego drzewa. Podobna dewastacja zieleni – to 
też problem wielu miast, które zapomniały lub nie chcą pa-
miętać o żywej przyrodzie. Od kilku lat obserwuję niszczenie 
dorobku pokoleń. Gdzie jest początek lub przyczyna wiado-
mych błędów? Proszę redakcję DN o podjęcie publicznej dys-
kusji, aby uniknąć błędów w przyszłości. 

Z pozdrowieniami i poważaniem Halina Saja

@    Ludzie listy piszą  @ 

Dla zobrazowania problemu pani Halina wymieniła także kilka 
miejsc,  w których jej zdaniem niezbyt należycie dba się o przyro-
dę:

ul. Generała Bema – umęczone drzewa rosnące na linii elek-
trycznej i chodnika.

Gen. Bema nr 26-27 – wierzba, która była udręką mieszkańców. 
W odpowiedzi zarządcy została podobnie ogołocona do pnia. Tak 
nie wolno robić przyrodzie. Wariantem powinno być ścięcie lub 
pozostawienie w naturze. 

Dom Handlowy przy ul. Bankowej – drzewo wyrasta z funda-
mentem już nowego budynku, ponieważ ktoś tak zdecydował. Ten 
temat (szczęśliwie został załatwiony). Wierzba (płacząca) swoją 
postacią wychyla się na chodnik i zagraża bezpieczeństwu prze-
chodniów i kierowcom z powodu złej widoczności. 

ul. Rzeszowskiego -widok cięcia dorosłych lip – to smutek dla 
wielu oczu mieszkańców. 

700 Lecia – okolice marketu – przykry widok pochylonych drzew 
i samosiejek. 

Spacer w parku nad jeziorem za murami – to zatrzymany od na-
stu lat świat przyrody. To zmęczenie drzew licznymi zagęszczenia-
mi i kilkuletnie zaniedbania dla nowych nasadzeń w terenie. Brak 
krzewów kwitnących – przywołuje emocje nostalgii bliskiej zapo-
mnieniu o tym miejscu – sercu. 

Nie rozumiem idei pozostawienia na terenie zespołu  parkowo-
pałacowego w Kulicach – koło werandy. Czy martwe drzewo może 
być przyrodą, kiedy obok tego obiektu leżą zapomniane przez wła-
ściciela, zaniedbane tereny będące złą wizytówką tego miejsca. 
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W miniony wtorek, przed Sądem Okręgowym w Szczecinie odbyła się pierwsza rozprawa z powództwa Zdzisława Bogdańskiego, byłego 
kierownika Wydziału Nieruchomości, Geodezji i Rolnictwa w UM Nowogard, przeciwko burmistrzowi Nowogardu, Robertowi Czapli. 

Sprawa kaplicy w Wojcieszynie na wokandzie 

Bogdański kontra Czapla – pierwsze starcie 
Dlaczego obaj panowie sta-

nęli przeciwko sobie przed 
sądem? Sprawa ma swój po-
czątek w kwietniu ubiegłego 
roku. Przypomnijmy, że wtedy 
to sołtys Wojcieszyna, Elżbie-
ta Miziorko,  otrzymała pismo 
z UM wzywające mieszkań-
ców do zlikwidowania kaplicy, 
którą urządzili sobie przed 25 
lat w budynku świetlicy wiej-
skiej należącej do gminy.  Pi-
smo podpisał z upoważnienia 
burmistrza właśnie Zdzisław 

Bogdański. Kiedy wokół spra-
wy rozpętała się burza, R. Cza-
pla spotkał się z mieszkańcami 
i powiedział, że dokument zo-
stał sporządzony bez jego wie-
dzy. Przeprosił mieszkańców 
„za swojego pracownika” za-
powiadając, że wyciągnie wo-
bec niego konsekwencje. Z. 
Bogdański  od początku za-
przeczał wersji przedstawionej 
przez burmistrza, twierdząc, 
że przygotował decyzję na po-
lecenie swojego przełożonego. 

Urażony zrzuceniem na niego 
winy, Z. Bogdański zapowie-
dział, że o swoje dobre imię bę-
dzie walczył przed sądem. Tak 
też się stało i sprawa stanęła na 
wokandzie Sądu Okręgowego 
w Szczecinie w miniony wto-
rek. Sąd przesłuchał czterech 
świadków m.in. sekretarz gmi-

ny Agnieszkę Biegańską-Sa-
wicką i radnego Tomasza Sza-
frana. Wyjaśnienia złożyli tak-
że mieszkańcy Wojcieszyna – 
Roman Zając i Tadeusz Bana-
chomski. Wszyscy świadkowie 
zeznawali na korzyść Bogdań-
skiego. 

Następna rozprawa ma się 

odbyć w dniu 19 czerwca br. 
Przesłuchani będą kolejni 
świadkowie w tym m.in. Prze-
wodniczący Rady Miejskiej w 
Nowogardzie Antonii Bielida, 
sołtys Błotna Danuta Nowak 
i była sołtys Wojcieszyna Elż-
bieta Miziorko. 

Marcin SimińskiTadeusz Banachomski podczas składania wyjaśnień

Burmistrz Robert Czapla oraz Zdzisław Bogdański w towarzystwie swoich adwokatów - przez całą rozprawę obaj panowie unikali 
swojego wzroku

Przy Kowalskiej wielki bałagan
To wstyd, by w centrum niespełna 20 tysięcznego miasta znajdował się kilkudziesięcioarowy, zaniedbany teren. 

Pomysłów na zagospodarowanie 
tego miejsca przez kilkanaście lat było 
już bez liku. Gmina przygotowała na-
wet projekt budowy w nim centrum 
sportowego z boiskami, bieżnią lek-
koatletyczną, czy kortami tenisowy-
mi. Minęło już kilka konkursów ogła-
szanych przez Urząd Marszałkowski 
na dofinansowania budowy takich ini-
cjatyw z funduszu europejskiego. Nasz 
projekt nie wystartował nawet w jed-
nym. Poprzedni burmistrz nie kwapił 
się jednak do realizacji. Zdaje się, że i 
obecny – Robert Czapla nie ma woli 
zrobienia porządku z tym miejscem.

Ambitne plany zostały odłożone na 
bok. Ale czy decyzja ta oznaczać ma 
kompletne zapomnienie tego istotne-
go, położonego w śródmieściu frag-
mentu naszego miasta. Wokół nieza-
gospodarowanego placu, w blokach 
mieszka kilka tysięcy osób. Ich dzieci 
nie mają do dyspozycji nawet jednego, 
choćby małego placu zabaw. Boisko w 
niecce jest już w tak opłakanym stanie, 
że trudno na nim kopać w piłkę. Cze-
mu dziwić się później dzieciom z oko-
licznych bloków, że wolą spędzać czas 
na paleniu papierosów niż grać w pił-

kę, jeśli tak naprawdę nie mają gdzie 
tego robić. Działalność gminy ograni-
cza się jedynie do sporadycznego wy-
kaszania terenu, by nie zarósł on chasz-
czami. 

Może warto darować sobie super 
ambitne plany i zamiast wspominać 
projekt od lat leżący w szufladzie. Wy-
starczyłoby zadbać o to, co mamy. Za 
całkiem niewielkie nakłady finansowe 
można przecież wyrównać i poprawić 
obecne boisko. Wystarczyłoby również 
zasadzić drzewa i krzewy, wytyczyć 
alejki, postawić ławki i już obraz tere-
nu byłby inny.

Aleja prowadząca z Kowalskiej do 
Zakładu Karnego była kiedyś miej-
scem częstych spacerów. Dziś tonie 
w błocie. Na samym boisku fruwają 
śmieci, a użytek ekologiczny nazywany 
szuwarami, przypomina raczej wysypi-
sko naszpikowane śmieciami. 

Podczas jednego ze spacerów wyko-
nałem zdjęcia zaniedbanego terenu. 
Być może burmistrz nie wybiera się 
tędy na przechadzki, chociaż nieopo-
dal mieszka, więc niech zobaczy jak za-
niedbany jest ten teren.    

Marcin Nieradka - radny
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ParaFia PW. WNieboWzięcia NmP: msza św. w niedzielę: Nowogard: 7:00, 9:30, 11:00, 12:30, 18:00 (w lipcu 
i sierpniu o 19:00) Karsk: 9:00; Olchowo: 11:00; Wojcieszyn: 12:00; Dąbrowa: 10:00.  msza św. w tygodniu (od pn 
do pt): 7:00, 18:00 (w lipcu i sierpniu o 19:00)    msza św. w sobotę: 9:00, 18:00 (w lipcu i sierpniu o 19:00).    www.
wnmp.info
ParaFia PW. ŚW. raFała kaliNoWSkiego: msza św. w niedziele: . 7.30 , 9.00; 11.00, 12.30 i 18.00 (w lipcu 
i sierpniu o 19:00) Kulice: 9:00; Jarchlino: 10:00; Sąpolnica: 10:00.   msza św. w tygodniu: 7:00, 18:00 (w lipcu i 
sierpniu o 19:00).   www.rafalkalinowski.republika.pl
ParaFia PW. mb FatimSkiej: msze św. w niedzielę: 9.00 i 12.00. Lestkowo: 10.30; Miętno: 13.00.  msza św. w 
tygodniu z wyjątkiem poniedziałku:17.00, w sobotę o godzinie 12.00.    www.mbf-now.firmeo.biz 

Informacje Parafialne
   Vox    Ecclesiae...

Z Ewangelii wg św. Jana (J 3,14-21):
A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wy-

wyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał 
życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego 
Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale 

miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat 
potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie 
podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię 
Jednorodzonego Syna Bożego. A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, 
lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność aniżeli światło: bo złe były ich uczynki. 
Każdy bowiem, kto się dopuszcza nieprawości, nienawidzi światła i nie zbliża się 
do światła, aby nie potępiono jego uczynków. Kto spełnia wymagania prawdy, 
zbliża się do światła, aby się okazało, że jego uczynki są dokonane w Bogu.

Słowa: „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każ-
dy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne”, są jednymi z najpiękniejszych, 
jakie Bóg wypowiedział w Słowie Bożym do nas. Niektórzy nawet twierdzą, że to jed-
no zdanie streszcza całą Ewangelię. Trudno jest oddać treść całej Dobrej Nowiny, którą 
przyniósł Jezus Chrystus w jednym zdaniu, lecz gdybyśmy mieli to zrobić, to lepszego w 
Piśmie św. nie znajdziemy. To jest także moja opinia, dlatego spróbuję ją wyjaśnić.

Zbigniew Książek, autor tekstów do utworów dyrygenta Piotra Rubika, napisał dzie-
ło pod tytułem Tak bowiem Bóg. Słowa z dzisiejszej Ewangelii przewijają się w refrenie 
tego pięknego utworu. Treść jego zwrotek wcale nie mówi jednak o Jezusie Chrystusie, 
ale jest w nich ukazana historia Abrahama. Dokładnie chodzi o bardzo bolesny epizod 
z życia tego Patriarchy, a mianowicie opowiadanie, o tym jak miał złożyć swojego syna 
jedynego, Izaaka, w ofierze. To zestawienie wcale nie jest przypadkowe. Abraham i jego 
syn Izaak są typem i zapowiedzią Boga Ojca, który poświęcił swojego Syna, Jezusa Chry-
stusa.

Na początku utworu padają takie słowa: „Abrahamowi Bóg objawił, czym skutek jest i 
czym przyczyna i serce mu do krwi rozkrwawił, każąc poświęcić swego syna”. Nie trud-
no wyobrazić sobie co musiał czuć ojciec, który miał z polecenia Bożego zabić swojego 
syna. Wędrówka na górę Moria, gdzie miał złożyć go w ofierze, duchowo musiała być naj-
dłuższą drogą w jego życiu, a przy tym pełną bólu i wewnętrznego rozdarcia. Jakie my-
śli musiały mu przychodzić do głowy? Szczególnie to jedno, najbardziej niezrozumiałe 
i sprzeczne ze wszystkim: Dlaczego Bóg chce poświęcić jego jedynego syna? I to wbrew 
wcześniejszym obietnicom, że będzie miał potomstwo tak liczne, jak gwiazdy na niebie. 
Teraz jak mu już dał syna, chce go odebrać? Nawet ludzie tak okrutnie nie postępują…

Przy zdrowych zmysłach trzymała go tylko wiara. Tylko w niej mógł znaleźć opar-
cie. Wiara, która była czymś więcej niż przyjęciem przez rozum prawdy, że Bóg istnieje. 
Czymś więcej niż tylko religijnością. Czymś więcej niż oddawaniem kultu i czci jedyne-
mu Bogu. Jego wiara polegała na zaufaniu. Zaufaniu tak silnym, że nawet sprzeczności 
jakie miał w sobie, dzięki niej zdołał przezwyciężyć. Zaufaniu silniejszym niż miłość do 
syna. Wiarę wprost niewyobrażalną i po ludzku niemożliwą. Abraham w sercu zaakcep-
tował wyrok samego Boga. Mimo, że nie musiał go wykonywać, bo ostatecznie Bóg po-
wstrzymał jego rękę przed wymierzeniem śmiertelnego ciosu swojemu synowi, to i tak 
był gotowy to uczynić. Nie zawahałby się i Bóg to poznał w jego sercu. Bóg zobaczył, że 
ten ojciec potrafi poświęcić nawet własnego syna dla Niego.

Konkluzja utworu Zbigniewa Książka jest bardzo mocna. Porównuje wydarzenie z 
góry Moria do drugiego, z góry Golgoty, którego było przecież zapowiedzią. „Bo cho-
ciaż Bóg to przecież ojciec, a Bóg i ojciec syna oddał”. Bóg Ojciec swojego Syna oddał. 
Nie cofną ręki katów, którzy mordowali Jego Syna. On poszedł krok dalej. Pozwolił za-
bić swojego Jedynego Syna.

Dlaczego Bóg to uczynił? Odpowiedź znajdujemy w zacytowanym wcześniej werse-
cie z Ewangelii: „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, 
aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne”. Dał nam swego Syna 
i mogliśmy z Nim zrobić co chcemy. Tylko i wyłącznie z miłości do nas. My przez swoje 
grzechy zasługujemy na karę i na śmierć. Jego Syn – nie. Bóg jednak poświęcił Jego za-
miast nas, abyśmy mieli Życie! Czy nie powinniśmy Bogu złożyć wielkie dziękczynienie 
za ten dar?

Zostało coraz mniej czasu na przygotowanie się do Triduum Paschalnego, czyli do ta-
jemnicy poświecenia przez Boga swojego Syna z miłości do nas. Nie traćmy czasu i czym 
prędzej nawróćmy nasze serca do Boga. On czeka na nas, aby nas zbawić.

ks. Piotr Buda

Słowo Boże na Niedzielę:
Dzień Świętości Życia
W ostatnim tygodniu dotknęliśmy 

tematu Dnia Świętości Życia w Nowo-
gardzie, który odbędzie się 25 marca. 
Teraz przyszedł czas, aby napisać coś 
więcej, gdyż ta niezwykła data zbliża 
się coraz to większymi krokami. Każdy 
z nas potrzebuje czasu na przygotowa-
nie się do jakiegoś ważnego wydarze-
nia. Przed świętami Bożego Narodze-
nia mamy Adwent, przed Wielkanocą 
– Wielki Post, gdy udajemy się na im-
prezę sylwestrową cały dzień spędza-
my u kosmetyczki, fryzjera etc. Dzień 
Świętości Życia również wymaga od 
nas przygotowania, ale  modlitewne-
go. Często ta data jest zapominana, nie 
przeżywana we właściwy sposób, trak-
towana bardzo powierzchownie w po-
równaniu do Bożego Narodzenia, co w 
oczach wielu ludzi wpływa na ważność 
tej uroczystości. W kościołach nie spo-
tkamy takiego klimatu jak podczas naj-
ważniejszych świąt chrześcijańskich, 
tym bardziej, że przypada to na okres 
postny. Chcąc zwrócić uwagę na istotę 
Zwiastowania Pańskiego proponujemy 
nowennę w intencji dzieci nienarodzo-
nych zagrożonych zagładą, zwaną rów-
nież jako akcję „uratuj świętego!” 

Od niedzieli (18.03) przez dziewięć 
kolejnych dni tuż po wieczornej Mszy 
św. zapraszamy do kościoła pw. Wnie-
bowzięcia NMP wszystkich zaintereso-
wanych obroną życia na nowennę. Ten 
niezwykły sposób modlitwy za wszyst-
kie poczęte dzieci w wymiarze wspól-
notowym przygotowuje nas do pod-
jęcia duchowej adopcji, którą również 
można nazwać nowenną, choć nieco 
dłuższą, bo dziewięciomiesięczną. Jest 
ona modlitewnym oczekiwaniem na 
przyjście na świat zagrożonego ludz-
kiego życia, którego imię jedynie Bogu 
jest wiadome. Musimy pamiętać, że je-
steśmy powołani, aby wyrażać zachwyt 
i wdzięczność za życie otrzymane w 
darze oraz by przyjmować z radością i 
przekazywać Ewangelię życia, nie tylko 
w modlitwie osobistej, ale także wspól-
notowej!

Koniec nowenny przypada na 26 
marca, gdyż w tym roku uroczy-
stość Zwiastowania Pańskiego przy-
pada właśnie tego dnia, a nie jak każ-
dego roku 25 marca (liturgicznie mu-

siała zostać przeniesiona na następny 
dzień). Dlatego w tym roku duchową 
adopcję będzie można podjąć 25 mar-
ca na Mszy św. godz. 2000, a także 26 
marca na Mszy św. o godz. 1800.

Dzień Świętości Życia został ustano-
wiony w odpowiedzi na słowa bł. Jana 
Pawła II  z encykliki Evangelium Vitae   
„proponuję (...), aby corocznie w każ-
dym kraju obchodzono Dzień Życia 
(...) Trzeba, aby dzień ten był przygo-
towany i obchodzony przy czynnym 
udziale wszystkich członków Kościo-
ła lokalnego. Jego podstawowym ce-
lem jest budzenie w sumieniach, w ro-
dzinach, w Kościele i w społeczeństwie 
świeckim wrażliwości na sens i wartość 
ludzkiego życia, w każdym momencie i 
każdej kondycji”.

W Nowogardzie ta uroczystość już 
po raz drugi wiąże się z czymś więcej 
niż jedynie modlitwą. Chcąc otwarcie 
bronić życia ludzkiego od poczęcia do 
naturalnej śmierci, już w zeszłym roku 
rozwinęła się akcja pro-life w Gimna-
zjum i Liceum nr1, na którą składała 
się debata, konkursy, projekcje filmo-
we i różnego typu akcje happeningowe. 
Dziś w skrócie zdradzimy, że czeka na 
Was wystąpienie zaproszonego gościa, 
konferencja, finał Miniolimpiady Bio-
etycznej, chwila ze słowem i muzyką w 
wykonaniu Nowogardzkiego Amator-
skiego Ruchu Artystycznego, pokaz te-
atru ognia FAN i oczywiście Msza św. 
z Życiem bez prądu w średniowiecznej 
odsłonie. Nasze przygotowania ruszy-
ły już w październiku ubiegłego roku, 
wiec mamy nadzieję, iż staniemy na 
wysokości zadania.  Zadań było bardzo 
dużo, począwszy od tych pracochłon-
nych jak przygotowanie flag z herbami 
rycerskimi, typograficznych portretów 
obrońców Życia, aż po drobiazgi, np. 
przygotowanie podgrzewaczy na Mszę 
św.  Wszystko to wykonaliśmy wła-
snym nakładem pracy. Mamy nadzieję, 
że i Ty do Nas dołączysz, aby wspomóc 
nasze działania.

 Zwieńczeniem Dnia Świętości Ży-
cia będzie Msza św. z Życiem bez prą-
du, podczas której będzie można pod-
jąć duchową adopcję. Najważniejsza 
jest modlitwa, bo „są takie złe duchy, 
które można pokonać tylko modlitwą 
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i postem”. Zło aborcji jest duże, 
a najskuteczniejszym orężem 
walki z nim jest modlitwa.

W kościele standardowo bę-
dzie panować mrok, rozświe-
tlany jedynie blaskiem naszych 
świec, które otrzymamy przy 
wejściu, a które symbolizu-

ją delikatność i piękno każde-
go poczętego ludzkiego życia. 
Zapraszamy więc wszystkich 
do włączenia się w modlitwę. 
Przyprowadźcie ze sobą rodzi-
ny, znajomych, aby w kościele 
zwyciężyło światło.

Program Dnia Świętości Życia 25.03 w NDK:
17:00 – wywiad z zaproszonym gościem
17:45 – chwila ze słowem i muzyką w wykonaniu NARA
18:15 – „Jak zostać Rycerzem Życia? 
              Czyli o współczesnej strategii walki o życie”
19:00 – teatr ognia FAN
20:00 – Msza św. z Życiem bez prądu

„Pomnożyli dobro” 
czyli podziękowali 
za promocję Paczki 

Redakcja Dziennika Nowogardzkiego otrzymała podzięko-
wania z rąk organizatora akcji „Szlachetna Paczka” ks. Jac-
ka Stryczka. Dla przypomnienia warto dodać, że była to ak-
cja, którą patronatem medialnym na terenie Nowogardu objął 
właśnie Dziennik Nowogardzki. 

Akcja miała na celu pomna-
żanie dobra, które jak wiado-
mo jest obecne w każdym z 
nas. Pomnażanie dobra – bo 
tak głosiło jedno z haseł – mia-
ło na celu objęcie rodzin po-
mocą, włączenie się w ideę po-
magania i przygotowania pa-
czek dla wybranej przez siebie 
rodziny. Dzięki akcji, jej na-
głaśnianiu i przede wszystkim 
hojnym darczyńcom, udało 
się objąć pomocą 22 rodziny 
z Nowogardu i okolic. Organi-
zatorzy raz jeszcze dziękują za 
okazane serce i życzliwość i jak 
sami twierdzą „mają nadzieję 
na kontynuowanie tego dzie-
ła także i w przyszłym roku”.  
Zapewne już niebawem roz-
poczną się przygotowania do 
kolejnej edycji. Organizato-
rom oczywiście życzymy po-
wodzenia i jeśli akcja będzie 
kontynuowana w naszym Re-

jonie także i  w przyszłym 
roku, to Redakcja Dziennika 
Nowogardzkiego na pewno na 
bieżąco będzie o tym informo-
wała.

Poniżej publikujemy otrzy-
mane podziękowania. 

(ks)

Marianna Dembowska , lat: 91, zmarła: 12.03.2012, pogrzeb: 
14.03.2012, pogrzeb odbył się na cmentarzu w Jenikowie

Ferdynand Szwabowicz,  lat: 84, zmarł 12.03.2012, pogrzeb 
15.03.2012, pogrzeb odbył się na cmentarzu w Nowogardzie 

Informacje przekazał zarządca cmentarza S. Furmańczyk

 W tych dniach odeszli do Wieczności 

Nadzieja na lepszą współ-
pracę (DN z dnia 4 stycznia 
2002r.)

Zgodnie z wcześniejszą de-
cyzją rządu z dniem 1 stycznia 
gmina Dobra przeszła do nowo 
powstałego powiatu łobeskie-
go. Wiadomość tę mieszkań-
cy przyjęli raczej  bez entuzja-
zmu, nieco więcej optymizmu 
w tej sprawie wykazują wła-
dze gminy, które nie ukrywają, 
że liczą na lepszą współpracę. 
(…) Wszystkie sprawy, które 
mieszkańcy Dobrej załatwiali 
do tej pory w Goleniowie, od 
nowego roku mogą załatwiać 
już w Łobzie. (…) Samą wiado-
mość o zmianie administracyj-
nej mieszkańcy Dobrej przyję-
li raczej bez entuzjazmu i spo-
kojnie, do końca też przejściu 
do Łobza towarzyszyły głosy 
sprzeciwu. W noc sylwestrową 
nie zorganizowano żadnej uro-
czystości na cześć powstające-
go powiatu, nie było przemó-
wień ani wybuchu radości jak 
w Łobzie, a na spotkanie in-
formacyjne w grudniu przyby-
ła zaledwie garstka zaintereso-
wanych sprawą mieszkańców. 
(…) Z drugiej strony, trzeba 
powiedzieć jasno, że ci, któ-
rzy ze zmianą administracyj-
ną wiążą zbyt duże nadzieje na 
poprawę swojej sytuacji mogą 
się zawieść. Powiat nie jest 
przecież panaceum na wszel-
kie bolączki, ale tylko i wyłącz-
nie jednostką administracyj-
ną. Być może lepiej będzie nam 
się współpracowało w zakresie 

zwalczania bezrobocia, cho-
ciażby z tego powodu, że po-
wiat łobeski będzie zagrożony 
strukturalnym bezrobociem, z 
czym wiąże się przekazanie od-
powiednio większych pienię-
dzy z budżetu państwa. (…).                                                                                                                     

Przed nami rok trudnych 
wyrzeczeń i zaciskania pasa 
(DN z dnia 04 stycznia 2002r.)

O prognozę polityczno-go-
spodarczą na rok 2002 popro-
siliśmy burmistrza Kazimierza 
Ziembę. Myślę, że rok 2002 tak 
jak dwa ostatnie lata będzie ro-
kiem trudnego budżetu, du-
żych wyrzeczeń i zaciskania 
pasa. W tej chwili patrząc na 
budżet widzimy, że możemy 
liczyć tylko na własne docho-
dy, subwencje z budżetu pań-
stwa w wielu działaniach po-
zostają bowiem na tym samym 
poziomie lub zmniejszają się. 
Niepokojące jest również to, 
że wciąż wzrasta bezrobocie w 
gminie. Optymistycznym ak-
centem może być tutaj fakt, że 
od jakiegoś czasu mamy przy-
rost po stronie dochodów wła-
snych, a więc można powie-
dzieć, że stajemy się gminą sa-
morządną, i samofinansującą 
się.                         

Co z nową siecią szkół?  
(DN z dnia 08 stycznia 2002r)

11 grudnia ubiegłego roku 
prezydent podpisał noweli-
zację tzw. oświatowej usta-
wy czyszczącej, zmieniającej 
strukturę szkół ponadgimna-

zjalnych. Powiat goleniow-
ski – tak jak wszystkie powia-
ty w Polsce – w świetle nowej 
ustawy ma czas do 31 stycznia 
na przedstawienie nowej sieci 
szkół ponadgimnazjalnych. 

Zgodnie z ustawą, szkoła-
mi ponadgimnazjalnymi, któ-
re rozpoczynają działalność 1 
września 2002r., będą: 3-letnie 
licea ogólnokształcące, 3-let-
nie licea profilowane, 4-letnie 
technika umożliwiające zdo-
bycie matury i kwalifikacji za-
wodowych oraz zasadnicze 
szkoły zawodowe. Po szkole 
zawodowej będzie można uzu-
pełnić wykształcenie w liceum 
lub technikum uzupełniają-
cym. (…)  Zmiany w oświacie 
(oprócz utworzenia nowych 
typów szkół – przyp. red.) po-
legają na tym, że przekształca-
my szkoły pięcioletnie w czte-
roletnie (dotyczy to techni-
kum – przyp. red.) i czterolet-
nie w trzyletnie dotyczy to li-
ceum – przyp. red.) W liceach 
profilowanych, ogólnokształ-
cących i szkołach technicz-
nych będzie obowiązywać taka 
sama podstawa kształcenia 
ogólnego. Natomiast aż dwa-
naście profili ogólno zawo-
dowych będzie miało liceum 
profilowane. Technika będą 
kształcić bardziej wąskopro-
filowo niż wspomniane wyżej 
licea i wśród różnych kierun-
ków kształcenia znajdą się za-
wody unikatowe takie jak np.: 
pszczelarstwo, wikliniarstwo. 

Mr.

10 lat temu                  pisał:

 

kUPoN koNkUrSoWY
Imię Nazwisko

Pytanie konkursowe: Kto skomponował muzykę do filmu 
 „W Ciemności” w reżyserii Agnieszki Holland? 

Odpowiedź

Wygraj bilety do kina 
Wśród osób, które poprawnie wpiszą odpowiedź, wypełnią poniż-

szy kupon, po czym wytną go i dostarczą  do redakcji DN (osobiście 
bądź pocztą) do dnia 29 marca do godz.12.00, wylosujemy zaproszenie 
dla dwóch osób na film pt. „W Ciemności”, który emitowany będzie w 
dniach 30.03 -1.04. 2012r w nowogardzkim kinie „Orzeł”.  Zwycięzcę 
konkursu ogłosimy w ostatnim przed pierwszym dniem projekcji, czy-
li w piątkowym wydaniu naszej gazety. W tym przypadku będzie to 30 
marca. Bilety będą do odebrania w kasie kina NDK na pół godziny przed 
projekcją filmu, w wybranym przez siebie dniu wyświetlania tego filmu. 

Zapraszamy do udziału w konkursie!!!
Organizatorami konkursu są Dziennik Nowogardzki oraz Nowogardz-

ki Dom Kultury. 
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Pod koniec lutego odbyła się sesja Rady Miejskiej. Od kilku numerów DN sukcesywnie i systematycznie informujemy o decyzjach, ja-
kie podjęli radni podczas posiedzenia. W dzisiejszym wydaniu  publikujemy listę wniosków i interpelacji, jakie złożyli w imieniu swo-
im i mieszkańców. 

o sesji raz jeszcze...

O co pytali nasi radni? 
Klub Radnych Wspólny Nowogard:
Rafał Szpilkowski 

Czy można zlikwidować plastikowe słupki ze znaka-
mi drogowymi, ustawione na wysepkach na środku 
ul. 3 Maja? Są one notorycznie niszczone, również 
dlatego, że tiry z naczepami nie mieszczą się w skrę-
tach z ulic poprzecznych. 
Dlaczego na ul. Wyszyńskiego w sąsiedztwie straży 
pożarnej, po opadach nadal stoi woda? Przecież wy-
konany został tam remont kanalizacji deszczowej, 
który miał rozwiązać takie problemy. 
Radny poinformował, że zgłaszali się do niego 
mieszkańcy sygnalizujący, że podczas dużych mro-
zów w autobusie komunikacji miejskiej było wyłą-
czone ogrzewanie, a kierowca w nieprzyjemny spo-
sób odpowiadał na prośby o jego włączenie. Poprosił 
o sprawdzenie tych sygnałów i interwencję w PKS.

 Radny prosił także o wyłączenie reflektora oświe-
tlającego pustą ścianę ratusza od strony sklepu Netto. 
Jego zdaniem nie dość, że jego światło nie podkreśla 
niczego wartościowego, to jeszcze świeci w oczy kie-
rowcom jadącym od strony kościoła. 
Bogumił Gała 

Poruszył sprawę przystanku przy REM. Tym razem 
zawnioskował, żeby przystanek na stałe został wpi-
sany do rozkładu jazdy ( na razie figuruje jako tym-
czasowy), a także zwrócił uwagę, że założony okres 
próbny funkcjonowania nowego przystanku jest za 
krótki, by stwierdzić czy jest potrzebny.  
Andrzej Kania 

Poruszył kolejny raz sprawę remontu drogi w Wy-
szomierzu, która zdaniem radnego jest w takim sta-
nie, że dzieci mają problem z dotarciem do szkoły. 
Radny zapowiedział, że będzie dopytywał o tą drogę 
do skutku, mimo tego, że od lat wnioskuje by zapla-
nować w budżecie środki na remont tej drogi. 

Tomasz Szafran 
Targowisko - czy dzierżawca ma uprawnienia do za-
rządzania mieniem publicznym, czy posiada konce-
sję za wodę i prąd upoważniającą go do pobierania 
opłat za te media od kupców handlujących na ryn-
ku?  
Na jakiej zasadzie został zatrudniony nowy pracow-
nik w wydziale nieruchomości, który po 3 miesią-
cach pracy w tym wydziale wygrał konkurs na stano-
wisko? 
Kto płaci za filmiki, które ukazują się na stronach in-
ternetowych Urzędu Miejskiego i ile to kosztuje? 
Jakie są koszty dotychczasowego utrzymania Białego 
Orlika, czy to prawda, że jesteśmy zobowiązani pła-
cić za prąd do końca kwietnia, nawet jeśli lodowisko 
będzie nieczynne? 
Kiedy zostanie zdemontowany komin na ul. Zamko-
wej, który zagraża bezpieczeństwu mieszkańców?  
Czy gmina rozważa przejęcie za symboliczną kwo-
tę harcówki. Starostwo Powiatowe w Goleniowie już 
dwukrotnie próbowało sprzedać grunt z nierucho-
mością na harcówce. Nie było chętnych. Czy nie le-
piej by było, żeby ten atrakcyjny teren był w posiada-
niu gminy Nowogard? 
Czy burmistrz przewiduje wymianę stolarki okiennej 
w Zespole Szkół Ogólnokształcących? Radny wielo-
krotnie sygnalizował, że w wyniku złego stanu okien 

gmina płaci horrendalne rachunki za ogrzewanie. 
Czy burmistrz przewiduje stałe miesięczne wynagro-
dzenie dla sołtysów za ich comiesięczną pracę? 
Czy droga na ulicy Zielonej do przedszkola zosta-
nie w tym roku wyremontowana? W zeszłym roku 
burmistrz zapewniał, że zostanie ona zrobiona w ra-
mach kursów dla brukarzy. Kiedy w takim razie roz-
poczną się prace na tej ulicy? 
Poprosił  o ustawienie znaku przy NDK, który unie-
możliwi zastawianie wjazdu do NDK.

Zapytał, jakie boisko gmina planuje zbudować w 
Orzechowie, a także kiedy rozpocznie się remont 
drogi dojazdowej do Orlika przy ulicy Boh. Warsza-
wy?

Na koniec radny w imieniu radnych WN złożył 
wniosek o to, żeby gmina wystąpiła z wnioskiem o 
dofinansowanie budowy Orlika na osiedlu Bema.  
Michał Wiatr 
Na grudniowej komisji rewizyjnej proponował, aby 
w ramach remontu ratusza miejskiego  wystąpić do 
wojewódzkiego konserwatora zabytków o dofinanso-
wanie, podobnie jak to miało miejsce w sprawie mu-
rów. Radny zapytał czy coś w tej sprawie robiono? 
Radny przypomniał, że do tej pory nie otrzymał od-
powiedzi na pytanie zadane na poprzedniej sesji, a 
dotyczące   aktualności pozwolenia na budowę i na 
remont dróg na osiedlu Radosław.  
Brak kanalizacji w Olchowie. Radny poinformował, 
że w maju rusza nabór wniosków dotyczących Go-
spodarki Wodo-ściekowej, w ramach Podstawowych 
usług dla gospodarki i ludności wiejskiej z PROW 
7-13. Zdaniem radnego w ramach tego programu za-
planowano dużą pulę środków, więc można spróbo-
wać starać się na dofinansowanie kontenerowej zlew-
ni, dofinansowanie jest do 75% kosztów kwalifiko-
wanych. 

Staw przy ul. Radosława. W zeszłym roku od kwiet-
nia radny zgłaszał konieczność uporządkowania i 
wykoszenia stawu. Zostało to zrobione w lipcu, więc 
w tym roku analogicznie do poprzedniego zgłosił 
konieczność wykoszenia wokół stawu już w lutym, 
tak, by w tym roku zrobić to wcześniej.    
Czy to prawda, że burmistrz planuje  w maju orga-
nizować w Nowogardzie Puchar Polski STRONG-
MAN? 
Nowy Kodeks Wyborczy nakłada na gminy przygo-
towanie do listopada 2012 roku nowych okręgów i 
obwodów wyborczych, czy zostały już podjęte odpo-
wiednie działania w naszej gminie? 
Radny zasugerował po raz kolejny, że na parkingu 
przy przychodni na ul. Kościuszki można przemalo-
wać oznakowanie poziome, tak, by mogło zaparko-
wać tam więcej aut. 
Radny zwrócił uwagę na katastrofalny jego zdaniem 
stan przejazdów w Nowogardzie, wyrażając nadzie-
ję, że spotkania burmistrza w tej sprawie przyniosą 
oczekiwane rezultaty.  

Klub Radnych SLD: 
Lech Jurek 
Na jakim etapie jest proces zmiany oznakowania i 

organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic 3 Maja z 700 
Lecia?

Roman Saniuk 
Przekazał obawy mieszkańców dotyczące budowy 

zakładu (sortowni śmieci) jaki ma powstać w Strze-
lewie. 

Marcin Wolny 
Radny zwrócił uwagę, że na obwodnicy jadąc od 

strony Goleniowa brakuje oznakowania informują-
cego o możliwości skrętu w kierunku miejscowości 
Wyszomierz. 
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Zapytał również, co oznacza tablica z informacją 
„Uwaga. Droga Gminna o obniżonym standardzie 
zimowego utrzymania”, która przy zjazdach z ob-
wodnicy na drogę nr 6, która należy już do gminy i 
w jakim celu została ustawiona. 

Kolejne pytanie dotyczyło prac komisji parkingo-
wych. Radny był ciekawy, czy w wyniku tych działań 
planowana jest budowa parkingów na osiedlu Bema. 

Radny złożył wniosek o skierowanie grupy osa-
dzonych na osiedle Bema w celach porządkowych w 
możliwie wolnym terminie. 

Radny zwrócił uwagę na wodę, która zalega wokół 
skateparku – pytając jednocześnie, czy są jakieś po-
mysły na rozwiązanie tej sytuacji przez gminę. 

Czesław Kozieł 
Jakie działania poczyniono w kierunku rozpo-

częcia remontu chodników wzdłuż ulicy 15 lutego 
(część z nich jest już w trakcie przebudowy – dop. 
redakcji). Chodniki te są w fatalnym stanie zarówno 
po prawej, jak i lewej stronie jezdni. 

Przy ul. 3 Maja znajduje się obiekt po byłym za-
kładzie kominiarskim i w tej chwili stoi pusty – do-
kumentacja na adaptację tego pomieszczenia jest już 
gotowa i ma kosztować 95 tys. zł. Były różne propo-
zycje zaadoptowania tego obiektu np. na cele miesz-
kaniowe. Radny pytał, co planuje Urząd Miejski z 
tym pomieszczeniem zrobić jeszcze w tym roku i 
podkreślił, że sytuacja mieszkaniowa w gminie No-
wogard „jest krytyczna”, a wiele rodzin znajduje się w 
bardzo trudnej sytuacji. Radny który pełni też funk-
cję przewodniczącego Komisji Mieszkaniowej po-
informował, że według listy, 200 rodzin oczekuje 
na przyznanie mieszkań. Dlatego też jego zdaniem 
,wszystkie możliwe pomieszczenia, jakimi dysponuje 
gmina, należy jak najszybciej przekształcić w miesz-
kania socjalne i komunalne. 

Klub Radnych PSL:
Paweł Kolanek 
Radny złożył dwa wnioski. Pierwszy o sporządze-

nie dokumentacji na budowę sieci wodno-kanaliza-
cyjnej do kolonii Dąbrowa i Bochlin. Drugi na za-
montowanie lamp oświetleniowych przy cmentarzu 
w miejscowości Sikorki oraz modernizację bramy 
wjazdowej do cmentarza. 

Przekazał także sygnał od mieszkańców miejsco-
wości Trzechel, którzy alarmują, że w budynkach by-
łej leśniczówki zalewane są piwnice przez wodę opa-
dową. Zdaniem radneg, należy zmeliorować rowy 
odprowadzające wodę na tym obszarze. 

Stanisław Saniuk 
Złożył wniosek w imieniu klubu, o przyznanie soł-

tysom diet za wykonywane przez nich obowiązki na 
rzecz swoich wsi. 

Radny interweniował w sprawie sytuacji jaka pa-
nuje przy ul. Dworcowej (przy torach, wjazd od ul. 
700 Lecia), zwracając uwagę na konieczność uregu-
lowania ruchu na tym odcinku drogi. 

Mieczysław Laskowski 
Radny po raz kolejny zainterweniował w sprawie 

obwodnicy stwierdzając, że rozwiązania komunika-
cyjne zastosowane w tym fragmencie nowej drogi 
jest „makabryczne”. Zwrócił uwagę na nieprecyzyj-
ne oznakowanie przy węźle Olchowo. Poinformo-
wał także o problemach z komunikacją  z jakimi od 
chwili uruchomienia obwodnicy mają mieszkańcy 
wsi. Jego zdaniem busy i autobusy nie zajeżdżają do 
wsi, co powoduje, że wiele osób naraża swoje życie 
i zdrowie, przechodząc przez barierki w niedozwo-
lonych miejscach, by móc podróżować w kierunku 
Nowogardu lub Szczecina. Radny zapowiedział, że w 
związku ze złymi rozwiązaniami zastosowanymi na 
drodze w obszarze Olchowa mieszkańcy rozważają 
zorganizowanie protestu, podczas którego będą się 
domagać poprawy sytuacji. 

Rafał Paśko 
Radny zapytał, czy zakończono już pracę na ob-

wodnicy informując, że wciąż na drodze znajdują się 
biało-czerwone pachołki. 

Zapytał także, kiedy ruszy rozbudowa lub budowa 
oświetlenia przy ul. Kowalskiej (od strony garaży) i 
czy jest to ujęte w budżecie?

Radny przekazał także prośbę w imieniu miesz-
kańców wsi Otręby, którzy wnioskują o ustawienie 
drogowskazu przy zjeździe na obwodnicy. 

Michał Bociarski 
Przypomniał, odnosząc się do wniosku radne-

go Kani, o remont drogi w Wyszomierzu,  że wnio-
skował podczas ostatniej sesji o przygotowanie listy 
dróg gminnych, które w pierwszej kolejności wyma-
gają remontów. 

Marcin Nieradka (radny niezrzeszony) 
Co gmina zrobiła w sprawie usterek budynku ko-

munalnego przy ul. Cmentarnej?
Radny apelował o podjęcie działań w sprawie po-

prawy fatalnego stanu nawierzchni ul. Wojska Pol-
skiego. 

 Zwrócił uwagę na bałagan i nawierzchnię na alei 
prowadzącej z ul. Kowalskiej do Zakładu Karnego. 

Zapytał kiedy zostanie oświetlona obwodnica. 
Zwrócił uwagę na bardzo wolny przebieg konkur-

sów dla organizacji pozarządowych. 
 Zaproponował, aby skorzystać z programu „Moje 

Targowisko”, który oferuje dofinansowanie na mo-
dernizację takich obiektów. 

Kiedy ruszy budowa oświetlenia przy ul. Warszaw-
skiej? 

 Jakie gmina podjęła działania w celu zapowiada-
nego przejęcia terenów wzdłuż torów (od ul. Dwor-
cowej do 700 Lecia). Radny zwrócił również uwagę 
na panujący na tym odcinku bałagan komunikacyj-
ny. 

Radny zapytał o koszty utrzymania i funkcjono-
wania sztucznego lodowiska przy ul. Boh. Warszawy. 
Zaproponował zakup przez gminę kilkudziesięciu 
par łyżew. 

Marek Krzywania (Nowogardzkie Forum Samo-
rządowe) 

Wyraził ubolewanie, że Przewodniczący Rady 
Miejskiej nie złożył sesji w styczniu, co sprawiło, że 
porządek obrad lutowego posiedzenie jest bardzo 
rozbudowany i rozwlekły. Jednocześnie radny złożył 
wniosek, aby sesje odbywały się jednak raz w mie-
siącu, chociażby z tego względu, że radni otrzymu-
ją zryczałtowaną dietę każdego miesiąca, niezależnie 
od tego, czy sesje się odbywają czy też nie. 

 Drugi wniosek radny złożył do burmistrza. Za-
pytał, dlaczego mimo wiedzy na temat problemów 
z odwodnieniem terenów przy Placu Szeregów, usa-
dowiono tak skatepark. Zdaniem radnego należało 
najpierw zmeliorować teren, a dopiero zrealizować 
inwestycję. Zrobiono odwrotnie, co w opinii radne-
go Krzywani, naraziło gminę na dodatkowe wydatki 
związane chociażby z koniecznością systematyczne-
go wypompowywania wody. 

Radny zapytał także, dlaczego burmistrz na czas 
nie wypłacił odszkodowania dla byłego pracownika 
UM w Nowogardzie, Marka Antczaka, wynikającego 
z porozumienia jakie przed sądem zawarła gmina i 
były pracownik. Radny poinformował, że sprawa zo-
stała przekazana do komornika przez M. Antczaka, i 
zapytał, czy w przypadku naliczenia przez komorni-
ka odsetek nie naruszona została  publiczna dyscy-
plina finansowa dotycząca braku pokrycia tej kwoty 
w budżecie miasta. 

Wysłuchał i zanotował Marcin Simiński 

PS. Wniosek radnego M. Krzywani na temat ter-
minu zwoływania sesji nie został uwzględniony. Z 
informacji jaką radni otrzymali na początku tego 
tygodnia od Przewodniczącego RM Antoniego 
Bielidy wynika, że kolejna sesja odbędzie się pod 
koniec kwietnia – a więc znów po dwumiesięcznej 
przerwie. 

Jakie jest dalsze procedowanie jeśli idzie o inter-
pelacje wnioski i zapytania. Oto co na ten temat 
mówi Statut naszej gminy

 
...Interpelacje składa się w formie pisemnej na ręce 

Przewodniczącego Rady, do wniesienia
interpelacji wystarczy podpis jednego radnego. 

Przewodniczący może nie przyjąć interpelacji,
która nie odpowiada warunkom określonym w 

ustępie 1 i 2.
4. Przewodniczący Rady przesyła interpelację nie-

zwłocznie Burmistrzowi, który obowiązany jest
udzielić na nią odpowiedzi na piśmie w terminie 

14 dni od dnia złożenia interpelacji.
5. Burmistrz przesyła odpis odpowiedzi na interpe-

lację zainteresowanemu radnemu oraz informuje
Radę o jej treści.

.... Wnioski mogą dotyczyć załatwienia spraw lub 
podjęcia działań mających na celu poprawę lub

usprawnienie bieżącej działalności gminy.
2. Wnioski mogą być składane ustnie. Jeśli nie jest 

możliwe niezwłoczne udzielenie odpowiedzi o
sposobie załatwienia sprawy lub podjęciu odpo-

wiednich działań, odbiorca wniosku jest
obowiązany do złożenia pisemnej odpowiedzi 

wnioskodawcy w terminie 7 dni.

.... Zapytanie składa się w celu uzyskania informa-
cji o aktualnych problemach gminy.

2. Zapytania formułowane są ustnie na posiedze-
niu Rady i wymagają bezpośredniej odpowiedzi.

W imieniu Burmistrza odpowiedzi na wniosek lub 
zapytanie może udzielić upoważniony przez

niego pracownik Urzędu lub jednostki organiza-
cyjnej gminy. 
Redakcja DN postara się śledzić los przedstawionych 
wyżej interpelacji, zapytań i wniosków radnych. 

Szanownej Pani

Krystynie 
Zięciak

z okazji imienin
najlepsze życzenia

 składają 
dawni sąsiedzi
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SkazaNY za NieWiNNoŚĆ!
Nazywam się Smutek. Dlacze-

go? Dlatego, że całe moje życie jest 
smutne, nie wiem co to szczęście, 
miłość, troska i bezpieczeństwo. 
Nie wiem co to znaczy mieć własny 
dom, własnego pana. Nigdy nie by-
łem kochany. W schronisku jestem 
od 4 lat. Straciłem nadzieję na to, że 
kiedyś poczuje co to znaczy szczę-
ście... Jestem przecież najzwyklej-
szym  psem...ale przecież ja też po-
trafię kochać. 

tel. 668-602-602

Pod patronatem DN 

Pierwsi zwycięzcy konkursu fotograficznego 
Zakończyła się I edycja comiesięcznego konkursu fotograficznego organizowanego przez Nowo-

gardzki Dom Kultury, pod patronatem Dziennika Nowogardzkiego. Z nadesłanych 13 zdjęć na temat 
„Pani zima” internauci wybrali zdjęcie 3 – autorstwa pani Arlety Wróbel  Jurorzy za najlepszą uznali 
fotografię nr 2 - Krzysztofa Zamary. 

Za nadesłane zdjęcia wszyst-
kim uczestnikom gorąco dzię-
kujemy. Zwycięzcom serdecz-
nie gratulujemy.

Info. Grzegorz Mielewczyk/NDK 
Opr. red. 

Krzysztof Zamara

Arleta Wróbel
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SZKOŁA JAZDY „DRAGON”

Zapisy tel. 723 583 311

ul. 3 Maja 40
Nowogard

Biuro czynne 
od 13 - 17

Najlepsza

zdawalność

19.03.2012 r. 
godz. 16

Budowlane Centrum Handlowe

DOMEBARTEK -
Twój Partner Budowlany

Oferuje w cenach promocyjnych:

ul. Boh. Warszawy 71 www.bartekdomet.pl• tel. 91 579 02 62 •

- tynki i farby BOLIX

- najnowsze kolekcje płytek ceramicznych: polskie i hiszpańskie

- największy wybór paneli podłogowych w Nowogardzie - 24 kolekcje

- materiały ścienne POROTON, YTONG, SUPOREKS, SILKA

- wyprzedaż drzwi

Super cena na OKNA DACHOWE VELUX i OKPOL

ROLKI
  Deskorolki    Łyżworolki    Hulajnogi

SKLEP SPORTOWY
ul. 5 Marca 10 (za Netto) • NOWOGARD

tel. 609 13 13 14
ul. 5 Marca 10 (za Netto) • NOWOGARD

tel. 609 13 13 14

www.partnerstal.pl

GARAŻE BLASZANE
HALE, WIATY

 59 83 34 312
91 44 35 187
698 230 205

Obsługujemy cały kraj

pożyczki 
gotówkowe 
bez BIK !!!

dla firm bez ZUS i US
70-473 Szczecin, 
al. Wojska Polskiego 29 lok. 17, 
tel. 91 812 68 65

tylko 2,36% rocznie*
Przykładowe tabele rat przy okresie 20 lat*
15000  – 92,00
75000  – 460,00
150000  – 920,00
300000  – 1840,00 
*PRSO dla przyjętych założeń wynosi 5,05%
Reklama nie stanowi oferty handlowej w myśl przepisu 

Kodeksu Cywilnego oraz innych przepisów prawa

PIASEK, ŻWIR,   
CZARNOZIEM, 

POSPÓŁKA 

 ŻWIROWNIA  
DŁUGOŁĘKA

tel. 504 872 700 
Z DOWOZEM  
DO KLIENTA
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WARSZTAT SAMOCHODOWY

SZYBY SAMOCHODOWE

PLANDEKINA WYMIAR NA WYMIAR

Profesjonalna naprawa od A do Z

OSOBOWE, CIĘŻAROWE I MASZYNY

Geometria kół, naprawa zawieszenia,komputerowa diagnostyka pojazdu
naprawy blacharskie i lakierniczePrzegląd i naprawa klimatyzacji,

Ul. Nadtorowa 12
tel 91 39 20 131
kom 601860716

Ul. Kilińskiego 26
tel 91 39 25 627
kom 601897368

Sprzedaż, wymiana, naprawa. Wykonujemy usługi na zlecenie ubezpieczalni

Używane i nowe części do wszystkich marek samochodów

Plandeki do samochodów ciężarowych (łódki, firanki),przykrywające
stelaże, przegrody do hal, przyczepy ciągnikowe i samochodowe

UDZIELAMY GWARANCJI
NA WYKONANE USŁUGI

Zarząd Powiatu w Goleniowie

ogłasza IV przetarg  
ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości 
zabudowanej 

położonej w obrębie 1 miasta Nowogard 
(woj. Zachodniopomorskie) składającej się 

z działki Nr 76 pow. 10401 m2

1. Nieruchomość zabudowana dwoma budynkami w zabudowie zwartej - (1) budy-
nek „niemieszkalny” nr ewid. 33 o pow. użytkowej:  podstawowej 424,03 m2, pomocni-
czej 381,11 m2 ,- (2) budynek „mieszkalny” nr ewid. 34 o pow. użytkowej:  podstawowej 
93,07 m2, pomocniczej 84,84 m2.

2. Dla nieruchomości tej Sąd Rejonowy w Goleniowie – Wydział Ksiąg Wieczystych 
prowadzi KW nr SZ1O/00030593/1

3. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Nowogard nieruchomość oznaczona jest jako tereny szkoły i internatu, boisko 
sportowe (tereny sportowe) 

4. Nieruchomość obciążona jest umową o modernizację kotłowni i dostarczenie cie-
pła z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „TEST” do 2015 roku. 

5. Przetarg odbędzie się w dniu 17 maja 2012 roku o godz. 10 00 w budynku Starostwa 
Powiatowego w Goleniowie ul. Dworcowa 1, pokój nr 401.

6. Cena wywoławcza wynosi 720.000,00 zł .

7. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesieniem przelewem wadium w wy-
sokości 72.000,00 zł na konto Starostwo Powiatowe w Goleniowie Bank Spółdzielczy w 
Goleniowie 15-9375-0002-0000-0459-2000-0040 w terminie do dnia 14 maja 2012 r. 
Wpłata wadium zostanie uwzględniona, gdy ww. kwota będzie znajdowała się na wska-
zanym koncie nie później niż 3 dni przed przetargiem.

8. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie 
może wynosić mniej niż 7.200,00 zł, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek zło-
tych.

  9. Warunkiem uczestnictwa w przetargu będzie okazanie wpłaty wadium oraz oka-
zanie dowodu tożsamości oferenta, a w przypadku udziału osób prawnych aktualnego 
dokumentu poświadczającego tożsamość firmy (ostatni miesiąc) oraz stosownych peł-
nomocnictw. Małżonkowie oboje biorą udział w przetargu osobiście lub okazują pełno-
mocnictwo drugiego małżonka na udział w przetargu celem nabycia nieruchomości za 
wylicytowaną cenę.   

10. Podmioty zagraniczne wiążą przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu 
nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 r. nr 167, poz. 1758 ze zm.), a po-
nadto cudzoziemcy zamierzający przystąpić do przetargu zobowiązani są posiadać pro-
mesę – przyrzeczenie wydania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administra-
cji na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu.

11. Wadium zalicza się na poczet ceny sprzedaży nieruchomości osobie, która wygra 
przetarg. W przypadku uchylenia się przez osobę od zawarcia umowy notarialnej wa-
dium ulega przepadkowi.

12. Osobom, które nie wygrają przetargu, wadium zwraca się niezwłocznie po odwo-
łaniu lub zamknięciu przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni.

13.  Koszty opłat notarialnych i sądowych związanych z nabyciem nieruchomości w 
całości ponosi nabywca.

14.  Zarząd zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.

15. Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu udzie-
lają pracownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w 
Goleniowie ul. Dworcowa 1, pokój 203 lub pod nr tel. (91)418-05-12 wew. 238, 240.  

laury dla najlepszego  recytatora 
w powiecie goleniowskim

„…a i ty się także namyśl, 
czy byś chciał polecieć z nami 
na tapczanie latającym…”

Tymi słowami Jakub Kazuba 
uczeń klasy V a ze Szkoły Pod-
stawowej nr 3 w Nowogardzie, 
12 marca 2012 r.  wywalczył so-
bie tytuł laureata w powiato-
wym Małym Konkursie Recyta-
torskim w Goleniowie i tym sa-
mym reprezentował będzie na-
szą placówkę  w Szczecinie na 
przeglądzie wojewódzkim. Pod-
czas konkursu  oceniany był do-
bór repertuaru, jego wartość ar-
tystyczna, oryginalność i dosto-
sowanie do możliwości wykonawczych recytatora, poprawna 
dykcja, interpretacja utworów i ogólny wyraz artystyczny, Kuba 
został jedynym laureatem w kategorii IV –VI. Serdecznie mu 
gratulujemy i życzymy powodzenia w dalszym etapie na Zamku 
Książąt Pomorskich w Szczecinie.

Inf. własna

1. Jesteś uczniem szkoły podstawowej, 
gimnazjalnej lub ponadgimnazjalnej, ten 
konkurs jest dla Ciebie.

2. Przygotuj pracę plastyczną (w dowol-
nej technice, maksymalnie format A3) o 
tematyce „Mój własny pomysł na odzna-
kę Policyjną”.

3. Pracę artystyczną dostarcz do 
22.05.2012 r. do Pedagoga lub Dyrektora 
w Twojej szkole. 

4. Wszelkich informacji udziela peda-
gog szkolny lub st. insp. Referatu Prewen-
cji Komisariatu Policji w Nowogardzie, 
Klaudia Gieryń, tel. 0915792302.

5.  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 25.05.2012 r. a informacja o lau-
reacie konkursu przekazana zostanie do Pedagoga Szkolnego w Twojej 
szkole. 

PLAN DNIA ZWYCIĘZCY KONKURSU: 
   - w programie m.in. 
– Kierowanie odprawą Policjantów; 
Zapoznanie się ze strukturą Komisariatu Policji w Nowogardzie; 
Udział w  patrolowaniu miasta; 
Spotkanie z Komendantem Komendy Powiatowej Policji w Golenio-

wie. 

iV eDYcja zostań 
komendantem 

Nowogardzkiej Policji     
w dniu 1 czerwca 2012 r.
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zapowiedź 18 kolejki

Dla kogo Superpuchar?
To ostatnia odsłona Nowogardzkiej Amatorskiej Ligi Piłkarskiej w sezonie 2011/2012. Tym razem nie w niedzielę, a w sobotę odbędzie 
się ostatnia już kolejka tych rozgrywek, na zakończenie zostanie rozegrany mecz o superpuchar. Organizatorzy proszą wszystkie dru-
żyny (lub przedstawicieli), aby zjawiły się już o godzinie 13.00, ponieważ możliwe są walkowery, dlatego ewentualny plan gier mógłby 
ulec zmianie, dzięki czemu rozgrywki będą mogły płynniej przebiegać i wcześniej się zakończyć.

Znamy już najważniejsze 
rozstrzygnięcia, pozostały jesz-
cze kwestie indywidualnych 
osiągnięć, jak tytuł najlepszego 
strzelca w I i II ligi. W sobotę 
(17 marca) pierwszy mecz roz-
pocznie się o godzinie 13.30, a 
nie jak zazwyczaj o 14 .00. To 
wszystko na skutek meczu o su-
perpuchar pomiędzy zdobyw-
cą pucharu ligi, czyli drużyną 
Pędzących Trampek i nowe-
go „starego” mistrza – drużyną 
Budowlanych. Tradycyjnie już 
zmagania rozpoczną zawodni-
cy z II ligi, na początek Kum-
ple Z Boiska zagrają z Ogniem 
W Okopie. Następnie na par-
kiecie w hali ZSO zaprezentu-
ją się piłkarze Jastrzębia i Czar-
nych Koszul. W trzecim spo-
tkaniu, Błękitni sprawdzą for-
mę Pędzących Trampek przed 
superpucharem. Występujący 
w „Trampkach” K. Nowak, tra-

ci 4 gole do piłkarza Jastrzębia 
P. Barana, w klasyfikacji naj-
lepszego strzelca, ostatnie wy-
czyny Lipińskiego i Gołdyna 
z I ligi, nakazują nie przekre-
ślać szans Nowaka na koronę 
króla strzelców. Bardzo cieka-
wie zapowiada się przedostat-
ni mecz. Zwycięzcy II ligi, ze-
spół Czarnych Chmur, zagra z 
trzecią w tabeli Nehuerą, która 
tydzień temu rozegrała świetny 
mecz przeciwko Skorpionom. 
Na koniec Bosman postara się 
nie przegrać ze Skorpionami. 
O godzinie 16.00 zmagania w I 
lidze rozpoczną Tubisie i Zam-
kowa 7. Próżno doszukiwać 
się jakichś szans spadkowicza, 
tym bardziej, że Tubisie w run-
dzie rewanżowej grają bardzo 
skutecznie i bez taryfy ulgowej 
dla każdego zespołu. Poza tym, 
można spodziewać się rów-
nież ataku Lipińskiego na ko-

ronę króla strzelców, nie trud-
no jest się domyślić, że bram-
karz Zamkowej 7 będzie miał 
tego dnia sporo pracy. W dru-
gim meczu Pampeluna Pere-
iros podejmie piłkarzy BTCH. 
O godzinie 17.00 formę Bu-
dowlanych przed meczem o su-
perpuchar, sprawdzi młody ze-
spół Jantaru. Budowlani będą 
mogli się przygotować na szyb-
ką i składną grę, gdyż tak na 
boisku prezentuje się drużyna 
Jantaru, bardzo podobnie grają 
również Pędzące Trampki, za-
tem to świetny mecz kontrolny 
przed superpucharem. Następ-
nie swój ostatni mecz w tym 
roku w I lidze rozegrają Hero-
si, ich rywalem będzie druży-
na Probudu Wyszomierz, któ-
ra mimo w miarę silnego skła-
du, grała w tym sezonie poni-
żej oczekiwań. Na koniec szla-
gier, czyli Seniorzy i Bad Boys 

Juniors 94. Seniorzy z pewno-
ścią będą chcieli zainkasować 3 
punkty, choć ich miejsce w ta-
beli jest już przesądzone. Na-
tomiast Bad Boys Juniors po 
ostatnim spotkaniu udowod-
nili, że mecze z ich udziałem 
potrafią przysparzać sporo 

emocji. O godz.18.30 cały se-
zon 2011/2012 zwieńczy mecz 
o superpuchar NALP, pomię-
dzy Budowlanymi i Pędzący-
mi Trampkami. Komplet so-
botnich gier prezentujemy po-
niżej:

KR

18 kolejka NALP - Sobota (17 marca):
II Liga:
Kumple Z Boiska – Ogień W Okopie (13.30)
Jastrząb – Czarne Koszule  (14.00)
Pędzące trampki – Błękitni  (14.30)
Nehuera – Czarne Chmury  (15.00)
Bosman – Skorpiony   (15.30)
I Liga:
Tubisie – Zamkowa 7   (16.00)
Pampeluna Pereiros – BTCH  (16.30)
Jantar – Budowlani   (17.00)
Herosi – Probud Wyszomierz  (17.30)
Seniorzy – Bad Boys Juniors 94 (18.00)
Superpuchar NALP:
Budowlani – Pędzące Trampki  (18.30)    

Wieści z Publicznego gimnazjum nr 3 im. zjednoczonej europy w Nowogardzie

Wizyta Sherry w naszej szkole
W dniach 05 - 07. 03 w naszej szkole gościła Sherry. Sherry to wolontariuszka pochodząca z Chin, a dokładnie z miasta Guangzhou w 
którym studiuje. W ramach wolontariatu odwiedza różne kraje i prowadzi zajęcia o tematyce dotyczącej Chin.

Sherry prowadziła lekcje w 
języku angielskim. Uczniowie 
mogli na nich dowiedzieć się 
podstawowych informacji na 
temat Chin – kultury, szkol-
nictwa, tradycyjnych potraw, 
głównych miast itp. Wolonta-
riuszka opowiedziała o chiń-
skim rytuale parzenia herbaty. 
Omawiała też cechy edukacji w 
jej ojczystym kraju. W porów-

naniu do nich wcale nie mamy 
tak źle. Chińczycy bowiem 
kończą zajęcia około godz. 
17.30. Jeśli ktoś nie wywiąże się 
z obowiązku odrobienia pracy 
domowej, siedzi jeszcze dłu-
żej. Zabronione jest ściąganie 
i ucieczki, za które grozi nawet 
wydalenie ze szkoły. Z oburze-
niem wśród naszych uczniów 
spotkał się fakt, iż w Chinach 
przed ukończeniem szkoły nie 
wolno posiadać dziewczyny 
czy chłopaka. Sherry podkre-
ślała, że im to specjalnie nie 
przeszkadza, gdyż zwyczaj-
nie nie mają na to czasu. Choć 
sama wyznała, że nie trzymała 
się tej zasady.

Wolontariuszka zaprezento-
wała również kilka zdań o so-
bie w języku chińskim. Rozba-
wiło to naszych uczniów, dla 
których ten język brzmiał po 
prostu dziwnie.

Na pożegnanie z Chinką, 7 
marca w środę, odbył się mini 
koncert, podczas którego Sherry 

zagrała na pianinie, a następnie 
zaśpiewała tradycyjną piosenkę 
chińską. Po występie nadarzyła 
się okazja na próbę powtórze-
nia chińskiego ,,łamacza języka”. 
Oczywiście znaleźli się ochotni-
cy – z naszego gimnazjum byli 
nimi: Anita Pupacz oraz Kuba 

Wdowczyk. Na zakończenie 
można było zadać Sherry pyta-
nia. Zupełnie niespodziewanie 
padło pytanie z ust Patryka Bi-
cza, który spytał ją o to, czy lubi 
sake. Zmieszana Chinka odpo-
wiedziała, że nie przepada za 
tego typu trunkami.

Na pytanie, jak podobało jej 
się w Polsce, Sherry nie szczę-
dziła słów. Stwierdziła, że jest 
zachwycona pobytem tutaj, a 
szczególne wrażenie zrobiła na 
niej kuchnia polska – najbar-
dziej mając na myśli żurek.

Publiczne Gimnazjum nr 3
im. Zjednoczonej Europy
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Humor wyszukany
przez Henia SzczupakaPół godziny  

w towarzystwie KarolinyK
U

PO
N

  2
2

Litery z pól ponumerowanych od 1 do 25 utworzą rozwiązanie.

Z duszą na ramieniu....

POZIOMO:
3 – leśna jagoda, ostrężyna,
6 – po nią do radcy prawnego,
7 – pracownik kopalni pracujący pod ziemią,
8 – wyrabia uprząż,
9 – studencka książeczka z zaliczeniami,
10 – „ubranko” dla miecza,
13 – azjatycki jeleń, czytal,
14 – jeden i drugi śpiewający Zieliński,
15 – miejsce niehonorowej ponoć pracy w restauracji,
18 – na nią nie ma lekarstwa
20 – pnącze z dżungli.

PIONOWO:
1 – pilnuje go rzeka i zachłanny,
2 – zazdrości ogierowi,
3 – Jadwiga dla koleżanek,
4 – droga do serca?
5 – lek znieczulający, prokaina
10 – kapłańska służba,
11 – stolica Sudanu,
12 – taki statek co leci po wodzie,
13 – głębinowa strefa wód,
16 – stolica Łotwy,
17 – marynarska wersalka.

Zapachy życia…
Dla każdej poziomej linii diagramu podano dwa 
wyrazy. Z każdej pary należy wybrać jeden i wpi-
sać go w odpowiedni rząd tak, by dopisane litery 
utworzyły aktualne rozwiązanie.

• DYMARKA, DYMÓWKA,
• KARANIE, KAZANIE,
• CYKLARY, CYNADRY,
• SROMOTA, SROKATA,
• KURSYWA, KURZAWA,
• KAWIORY, KACZORY,
• RESNAIS, RECEPIS.

KUPON 20 krzyżówka z dnia 9 III
Prawidłowe rozwiązania:
Błendy na guże
Prawidłowe odpowiedzi nadesłali:
Stanisława Pokorska, Danuta Borowik, Barbara Bartosik, Ha-

lina Szwal, Andżelika Nizio, Jadwiga Maknia, Urszula Skowron, 
Urszula Kaczmarek, Cecylia Furmańczyk, Wiesław Rak, Maria 
Sowińska, Halina Stefańska, Agnieszka Skowrońska, Weronika 
Kaczmarek, Karolina Łokaj

Zwycięzcy:
Karolina Łokaj, Wiesław Rak, Maria Sowińska

ŚWIEŻO  UTLENIONEJ
Żeś uroczą blondynką, to ci każdy powie,
Gdyby ci się jeszcze rozjaśniło w głowie.

PLAGA
By prasa na swoich łamach
Pisać zaczęła znów
O naszych rodzimych chamach,
O chamskim zalewie słów.
Statystyk ujmie to prościej,
Zwyczajnie oznajmi, że
Przeciętnie na głowę ludności
„Wiązanek” przypadnie dwie
Jak każdy Polak dziś, mam stwardziały słuch-
Bowiem kto
Codziennie żyje wśród chamstwa-
Dość często nie widzi go.
Z ulicy więc nolens  volens,
Z publicznych miejsc muszę brać,
Do domu miliony „choler”
I tych groźniejszych na „…mać”
Patrzę z litością i trwogą,
Widzę, jak z twarzą złą,
Rzuca się cham na kogoś
Lży go o byle co!
Już z autobusów i tramwajów,
Z urzędów, sklepów czy biur,
Te „słówka” mnie zalewają,
Słyszę ich groźny chór!
Bronię się nadaremnie,
Ich cała masa – ja sam…
Boję się, że i ze mnie,
Zrobi się wkrótce cham.
Straszną się staje chorobą,
Jedna z groźniejszych plag!
Naród pociąga za sobą,
Ale lekarzy – brak!
Leczcie to chamstwo, leczcie!
Jeśli któregoś dnia, 
Zacznę kląć w wierszu- wiedzcie:
Pisał go cham.
Nie ja.

DEKLARACJA  RADNYCH
Złożyli krótką deklarację:
Że tylko oni mają rację.
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tel. 91 57 712 48 
tel. 500 702 884
tel. 500 702 855

bezPłatNa Pomoc W UzYSkaNiU kreDYtU - oFerta 20 baNkÓW

www.mk-kwadrat.pl

AUTO-CZĘŚCI • AUTO-NAPRAWA
Jacek Tworek

ul. Zamkowa 7, Nowogard (teren myjni samochodowej)

tel. 662 195 926, 668 477 803, 91 577 10 42

SZYBY SAMOCHODOWE

SPRZEDAŻ - MONTAŻ - NAPRAWA
do aut osobowych i ciężarowych

- wszystkie części nowe i używane

- płyny hamulcowe, chłodnicze

- oleje Castrol - wymiana gratis

- komputerowa diagnostyka silnika,

układu ABS oraz kasowanie inspekcji ZAPRASZAMY

Świadczymy
wszystkie

usługi warsztatowe

DomY Na SPrzeDaŻ
Nowogard – pod klucz, 5 pokoi, pow. 118,95m², działka 1352m² – CENA 850.000 zł  
Nowogard – 5 pokoi, pow. 240m², działka 886m² – CENA 649.000 zł
Nowogard – 3 pokoje, pow. 104m², działka 155m² – CENA 285.000 zł 
Nowogard – nad jeziorem, 8 pokoi, pow.  340m², działka 2996m²- CENA 820.000 zł NOWA CENA 
Błądkowo – 2 pokoje, pow. 110m², działka 1000m² – CENA 169.000 zł 
Dobra – 3 pokoje, pow. 73m², działka 324 – CENA 180.000 zł
Nowogard ( okolica) – stan surowy zamknięty pow. 228,6m², działka 1335m² – CENA 378.000 zł
Nowogard (okolica) –  7 pokoi, pow. 200m², działka 10700m², do remontu – CENA 170.000 zł 
Nowogard ( okolica) – 4 pokoje, pow. 180m², działka 5639m² – CENA 299.000 zł 
Resko – 4 pokoje, pow. 70m², działka 1077m² – CENA 188.000 zł 
Resko – 5 pokoi, pow. 209m², działka 576m² -CENA 300.000 zł 
Świdwin – 6 pokoi, pow. 270m², działka 758m² – CENA 650.000 zł 
Węgorzyno – 3 pokoje, pow. 90m², działka 1142m² – CENA 330.000 zł 
Ińsko – 5 pokoi, pow. 260m², działka 2466m² – CENA 1.300.000 zł

obiektY SPrzeDaŻ
łobez – działka inwestycyjna o pow. 1437m² z zabudowaniami – ceNa 299.000 zł
łobez ul. magazynowa – działka komercyjna z magazynami o pow. 6599m² – ceNa 360.000 zł 
łobez ul. magazynowa – magazyn o pow. 993,80 m², działka o pow. 3051m² – ceNa 180.000 zł 
łobez – teren inwestycyjny z zabudowaniami – ceNa 250.000 zł
Łobez – działka przemysłowa 7351m², teren parku inwestycyjnego  – CENA 1 122.000
Łobez – teren inwestycyjny składający się z 5 działek wraz z zabudowaniami  – CENA 2 400.000 zł
Łobez – obiekt – sala widowiskowa pow. 789 m², działka 976 m² - CENA 1 380.000 zł
Dobra – lokal użytkowy pow. 137,76m² – CENA 164.800 zł 
Węgorzyno (okolica) – z możliwością adaptacji na mieszkanie, pow. 102,17m²– CENA 100. 000 zł
Węgorzyno (okolica) – sklep, bar, dyskoteka o pow. 139,9 m², działka 300 m² – CENA 210.000 zł 
Ińsko– 3 lokale o pow. 30, 49,4, 85,1m²– CENA 3900 zł/m² netto
Resko – obiekt wielofunkcyjny 438,5 m², działka 1682 m² – CENA 2 500.000 zł 
Resko – lokal użytkowy 300 m² dotychczas bar, dyskoteka – CENA 750.000 zł

SPrzeDam 
mieSzkaNie 
w nowogardzie

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

tel. 603 55 55 32

Poszukuję 
garażu 

do wynajęcia (najchętniej przy 
ul. Zamkowej lub 5 Marca)

tel. 662 536 908

USŁUGI REMONTOWO BUDOWLANE
Firma zajmuje się:
- ocieplenia budynków
- wykończenie pod klucz
- szpachlowanie, malowanie, itp.

Telefon 784 053 493
www.budowlanaekipa.pl

WYNAJEM RUSZTOWAŃ

SALON GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

VELES
- glazura
- terakota
- panele
- drzwi
- parapety
- ceramika łazienkowa
- wanny, kabiny
- meble łazienkowe
- armatura

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto)

SZAFY GARDEROBY 
ZABUDOWY WNĘK
MEBLE NA WYMIAR

tel. 501 923 309
790 268 865

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

tel. 91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

GABINET KOSMETYCZNY 
„WICHEREK”

Rok założenia 1988
Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała zabiegi 
kosmetyczne, henna, depilacje, makijaże, 
mikrodermabrazja, peeling kawitacyjny, 
ultradźwięki, eksfoliacje, wypalanie, laser, 
lampy, materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

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

Tel. 91 392 07 14 
Czynne od 11.00 do 19.00
http://wicherek.info

 
 

KANCELARIA 
DORADZTWA PRAWNEGO

tel. 501 341 824 
e-mail: kkolibski@op.pl 

Jeśli chcesz przeprowadzić  
rozwód, podwyższyć  

lub wystąpić  
o alimenty, nabyć spadek? 

Może dręczą Cię  
inne wątpliwości prawne? 

Nie czekaj, aż będzie za późno.
 Porady prawne już od 30 zł

 
Nowogard 

ul. Wojska Polskiego 4  
(nowy budynek – I piętro) 

Proszę o wcześniejszy kontakt 
telefoniczny

Uwaga Wędkarze
Zarząd Koła PZW „Tęczak” w 

Nowogardzie informuje człon-
ków Koła, że dnia 25.03.2012 
r. organizuje zawody wędkar-
skie o tytuł Mistrza Koła w 
Trzebieszewie. Zapisy w sklepie 
wędkarskim „Tęczak” ul. Wa-
ryńskiego 12 do dnia 23.03 br. 
Startowe wynosi 10 zł. Wyjazd 
z ul. 5 Marca o godz. 6.00. Za-
praszamy.

Zarząd Koła

zawody „Pstrąg regi” 
Dnia 15.04.2012 Zarząd Koła „Pstrąg” Łobez organizuje za-

wody spiningowe ‚’Pstrąg Regi’’ w ramach VII Memoriału Ro-
berta Topoli o Puchar Burmistrza Łobza. Zapisy oraz wpisowe 
w wysokości 35.00 zł w terminie do dnia 10.04.2012 przyjmuje 
skarbnik Koła w Łobzie przy ulicy Bema. Uwaga wpisowe moż-
na także wpłacić w dniu zawodów punkt Lotto przy ul. Bema 1. 

Zbiórka uczestników zawodów o godz. 6.30 (przystań kaja-
kowa) stare boisko, ul. Niepodległości, godz. 7.15 -13.00 czas 
trwania zawodów, godz. 13.30 ogłoszenie wyników i wręczenie 
nagród dla zwycięzców. 

Godz. 14.00 biesiada - serdecznie zapraszamy. 
Kontakt tel. 603 355 321 lub 698 097 886 

PŁYTY OSB 
NAJTANIEJ

602 131 760
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ogło Sze Nia Drob Ne

ROJSZCZAK

NIERUCHOMOŚCI
ul. 3 Maja 13

tel. 91 392 22 33 kom. 5
Nowogard •

• 12 801 615

www.extradom.net.pl

Mieszkania • Domy
Działki • Lokale

Polecamy w Nowogardzie: 
- 1/2 domu okolice Nowogardu 332000 zł
- 2 pokoje w Nowogardzie 129000 zł
- mieszkanie bezczynszowe Nowogard 185000 złS
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MIESZKANIA W ATRAKCYJNYCH CENACH:
Nowogard – ul. St. Poniatowskiego – 50,50 m2, 2 pokoje PARTER
Osina – 50/2 - 67,20 m2, 3 pokoje + balkon – PARTER

DZIAŁKI:
Dobra Nowogardzka – „SŁOWIKOWE OSIEDLE”, 
                                                 działki rekreacyjne, 200 m do jeziora Dobre 
Nowogard – działki komercyjne przy ul. Konstytucji 3 Maja

DOMY:
Czermnica 58 – leśniczówka, pow. 135 m2, działka 5 500 m2
Strzelewo – przy lesie, pow. 200 m2, działka 17 000 m2

mieSzkaNia W atrakcYjNYcH ceNacH:
Nowogard, ul. St. Poniatowskiego – 50,50 m2, 2 pokoje PARTER – ceNa SPaDła o 8700 zł
Osina 50/2 - 67,20 m2, 3 pokoje + balkon – PARTER – NiSki czYNSz

Działki:
Kikorze – pow. 15 579 m2, oferta dla inwestora – ceNa SPaDła o 20 000 zł
Kikorze – pow. 11 922 m2, działka komercyjna, przy trasie A6 SZCZECIN - GDAŃSK 
Krzywice – pow. od 3 139 m2, przy lesie, inwestycyjne oraz z warunkami zabudowy
Dobra Nowogardzka – „SŁOWIKOWE OSIEDLE”, działki rekreacyjne, 200 m do jeziora Dobre, 
Nowogard – działki komercyjne przy ul. Konstytucji 3 Maja

DomY:
Czermnica 58 – leśniczówka, pow. 135 m2, działka 5 500 m2 – otoczeNie laSÓW
Strzelewo – przy lesie, pow. 200 m2, działka 17 000 m2 + BUDYNEK GOSPODARCZY

NierUcHomoŚci

• Sprzedam mieszkanie, ul. Poniatow-
skiego, 2 pokoje, pow. 50,49 m2, parter, 
po generalnym remoncie. CENTRUM 
OBŁSUGI NIERUCHOMOSCI, Tel. 603 
982 407

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

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

• Sprzedam działkę budowlaną uzbrojoną 
przy ul. Kosynierów tel. 693 850 197

• Sprzedam działkę budowlaną nieuzbro-
joną przy ul. Kościuszki tel. 693 850 197

• Sprzedam spichlerz, piękny obiekt 
956 m2, tel. 693 996 009

• Działkę rolną 30 ar w Kościuszkach z wa-
runkami zabudowy- sprzedam. Wszyst-
kie media, woda, prąd, gaz dojazd drogą 
asfaltową. Tel. 509 878 292

• Sprzedam garaż na ul. Zamkowej 
784 499 535

• Sprzedam garaż przy ul Zamkowej. 
693 162 756

• Sprzedam działkę budowlaną w Ko-
ściuszkach. Pow. 1200 m2 wszystkie 
media, pozwolenie na budowę, projekt 
budowlany. Cena 64 000 zł, 661 923 610

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe w 
Nowogardzie. 603 668 681

• Do wynajęcia tanie pomieszczenia na 
gabinety np. lekarskie, biura w Nowo-
gardzie (pomiędzy Kamenę a Przysta-
nią), tel. 608 047 127. 

• Sprzedam działkę z warunkami zabudo-
wy przy ul. Asnyka. 502 032 422

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe, III 
piętro, 67 m2, środkowe na ul. Zamko-
wej. Wysoki standard tel. 504 118 857

• Lokal do wynajęcia 22m2, ul. 5 Marca 10. 
Tel. 509 389 657

• Sprzedam pół domu w Nowogardzie. 
513 045 346

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe w 
Nowogardzie. 600 626 244

• Sprzedam mieszkanie dwupokojowe III 
piętro 55 m2. Cena 125 tys. 668 927 296

• Sprzedam dom w Strzelewie, okazyjna 
cena.. 605 856 584; 91 39 86 698

• Do wynajęcia mieszkanie 35 m2. 
518 483 194

• Kawalerka do wynajęcia 722 300 700.

• Mieszkanie w domku czterorodzinnym, 
bezczynszowe + garaż, pom. Gospodar-
cze i ogródek. Sprzedam. 507 522 139

• Sprzedam działkę budowlaną nieuzbro-
joną przy ul. Asnyka o pow. 827 m2. 
605 441 509

• Nowogard sprzedam działki budowlane. 
665 503 129

• Sprzedam garaż na osiedlu Bema. 
514 094 061

• Sprzedam mieszkanie własnościowe 
trzypokojowe 67 m2 przy ul. zamko-
wej parter. 91 39 21 397

• Do wynajęcia kiosk nr 6 na targowisku 
miejskim. 91 39 20 714

• Do wynajęcia dwa lokale handlowe w 
Centrum Nowogardu. 531 838 667

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe 88 
m2, bezczynszowe na podwyższonym 
parterze w centrum miasta. Cena do 
uzgodnienia. Tel. 693 922 695

• Sprzedam mieszkanie 4-pokojowe; 
604 441 609

• Sprzedam dom w Nowogardzie w roz-
liczeniu mieszkanie. 608  586  632; 604 
284 597

• Sprzedam mieszkanie na wsi i poszukuję 
do wynajęcia mieszkanie w Nowogar-
dzie. 721 977 643’ 693 652 985

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe w 
Nowogardzie. 600 626 244

• Okazyjnie sprzedam dom, cena obni-
żona i do negocjacji na działce 714 m2. 
662 678 895

• Sprzedam kawalerkę w Nowogardzie, 
BEZCZYNSZOWA, na parterze, funkcjo-
nalny rozkład pomieszczeń, kuchnia z 
oknem, bardzo jasny duży pokój, piwni-
ca, okna pcv, ogrzewanie gazowe (nowy 
piec), bez pośrednika,. Tylko 89 tys! Kon-
takt: 512322137

• Sprzedam 4-pokojowe mieszkanie w 
Osinie, 79m2, słoneczne, na parterze, 
bezczynszowe, z balkonem, piwnica, w 
kuchni i przedpokoju zabudowa. Miesz-
kanie w bardzo dobrym standardzie. 
Ogrzewanie gazowe, okna pcv. Bez po-
średnika, NOWA atrakcyjna cena. Kon-
takt: 502531348

• Wydzierżawię lokal o powierzchni 28 m2 
na działalność gospodarczą przy ul. Bo-
haterów  Warszawy w Nowogardzie. Tel. 
507 465 448; 91 39 22 072

• Sprzedam mieszkanie na ul. 15 Lutego, 
trzypokojowe pow. 66 m2 III piętro. Tel. 
695 425 992

• Sprzedam kawalerkę 30 m2 III pię-
tro, ul. S. Wyszyńskiego. Cena 95 tys. 
723 747 757

• Sprzedam działkę w Żabówku pod za-
budowę z budynkami do rozbiórki. 
694 135 356

• Wydzierżawię warsztat ślusarski z wypo-
sażeniem. 694 484 485

• Wydzierżawię powierzchnie magazyno-
we. 694 484 485

• Sprzedam dom z warsztatem na dział-
ce 19 arów przy głównej drodze. 
691 324 183

• Sprzedam działkę budowlaną – usługo-
wą 0,5 ha w Wojcieszynie przy obwodni-
cy. 667 788 125

• Ładny dom Nowogard, sprzedam. 
600 617 474

• Pomieszczenia biurowe lub kawaler-
ka 34 m2, ul. Młynarska sprzedam. 
608 817 214

• Sprzedam lub zamienię na mieszkanie w 
Nowogardzie dom ( 150 m2) w okolicy 
Nowogardu. Dom po kapitalnym remon-
cie na działce 1400 m2. Cena 400.000 tys. 
Tel. 692 383 706.

• Sprzedam działki w Nowogardzie w oko-
licy ul. Reja o pow. 2954 m2 i o pow. 4868 
m2. Tel. 722 200 088

• Wynajmę pokój w zamian za opiekę nad 
chorą chodzącą osobą, Tel. 722 200 088

• Zamienię mieszkanie 67 m2. Na dwupo-
kojowe lub sprzedam. 667  926  528, 91 
39 26 528

• Wynajmę mieszkanie nowe M3, 75m2, 
umeblowana kuchnia (pralka, zmywar-
ka, lodówka, Cena 1200 + kaucja + me-
dia. 606 703 451

• Sprzedam działkę ogrodową a altanką 
300 m2. Cena do uzgodnienia tel. 91 35 
03 053; kom. 507 583 521

• Lokale handlowe do wynajęcia w Cen-
trum Nowogardu. 531 838 667

• Pilnie sprzedam kawalerkę. 695 903 269

• Kawalerka w Centrum do wynajęcia. 
663 265 096

• Sprzedam pół domu z podwójnym gara-
żem i ogrodem. 10 km od Nowogardu. 
601 151 689

• Sprzedam mieszkanie 60 m2, 15 Lutego 
cena do uzgodnienia. 512 215 673

• Sprzedam mieszkanie w Nowogardzie. 
600 626 244

• Sprzedam działkę 3582 m2 10 km od No-
wogardu. 601 151 689

• Wynajmę pokój. 798 382 886

• Sprzedam działkę 37 ar. Ziemi nieprze-
kształcona (przemysłowa) w Nowogar-
dzie. 603 450 718; 601 508 082

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe, 
68 m2 na Os. Gryfitów. Cena 205 tys. zł. 
606 261 316

• Wynajmę pawilon Plac Wolności. 
693 946 233

• Wynajmę pomieszczenie handlowe. 
693 946 233

• Sprzedam dom z warsztatem na działce 
19 arów w Nowogardzie. 691 324 183

• Sprzedam działkę ogrodową. Cena do 
uzgodnienia. 606 370 629

• Sprzedam garaż w bloku. Ul. Kowalska 1. 

Tel 604 442 650

• Sprzedam lub wynajmę podwójny ga-
raż na ul. Zamkowej nadający się na 
dwa pojedyncze lub działalność gosp. 
604 977 144

• Sprzedam lub zamienię dom miesz-
kalny 112 m2, budynki gospodarcze 
80 m2, działka 23,57 ar. Kol. Ostrzyca, 
cena do uzgodnienia. Tel. 91 39 28 006; 
694 180 414; 692 546 317 po 16-stej.

• Korytowok/Nowogardu dom ponie-
miecki 130 m2 do remontu, działka 1000 
m2. Cena 73 tys. 889 133 882

• Nowogard ok. Gardna 4,60 ha pod za-
budowę, komercje przy szosie 25 zł/m2. 
783 534 677

• Długołęka 6,20 ha, siedliskowa na dopła-
ty. 725 899 426

• Sprzedam działkę budowlaną w Nowo-
gardzie ul. Monte Cassino. 601 775 037

• Sprzedam mieszkanie czteropokojowe 
I piętro 77 m2 na ul. Boh. Warszawy. 
606 621 142

• Sprzedam mieszkanie własnościowe, I 
piętro środkowe, bezczynszowe, 3 poko-
je, 58m2, w Nowogardzie. Po kapitalnym 
remoncie, wysoki standard, kuchnia w 
zabudowie, glazura, panele, terakota, 
nowe okna, własne ogrzewanie gazo-
we, domofon, piwnica, balkon. Cena do 
uzgodnienia, tel. 605 522 340.

• Wynajmę garaż na ul. zamkowej. 
880 341 734

• Sprzedam mieszkanie, Nowogard, ul. 
Bankowa 6, pow. 53,70 m2, IV piętro, trzy 
pokoje, cena 131.600 zł, tel. 91-3910010, 
607607814.

• Sprzedam mieszkanie, Nowogard, ul. 
Gryfitów 4, pow. 69,30 m2, parter, trzy 
pokoje, cena 187.800 zł, tel. 91-3910010, 
607607814.

• Sprzedam mieszkanie, Nowogard, ul. 
Warszawska 14, pow. 57,80 m2 , III pię-
tro, trzy pokoje, cena 132.000 zł, tel. 91-
3910010, 607607814.

• Sprzedam mieszkanie, Dobra, ul. Trau-
gutta 3A, pow. 54,90 m2, parter, dwa 
pokoje, cena 84.000 zł, tel. 91-3910010, 
607607814

• Sprzedam część domu w Warnkowie o 
pow. 83 m2 wraz z działką budowlaną z 
indywidualnym wejściem. 501 318 555

• Zamienię kawalerkę 33 m2 komunalne 
na ul. Bema na dwa pokoje w Centrum. 
726 990 996

• Sprzedam dom nad jeziorem w Nowo-
gardzie. 785 200 900

• Sprzedam mieszkanie własnościowe 
trzypokojowe 67 m2 przy ul. Zamkowej 
parter. 91 39 21 397

• Sprzedam działkę budowlaną z warun-
kami zabudowy w Nowogardzie przy ul. 
Asnyka. 601 500 670; 510 170 263

• Do wynajęcia kawalerka w centrum 

motorYzacja

• Sprzedam Opony letnie 4 szt. Continen-
tal Conti 3, 185 65 R15, cena 400 zł, tel. 
605 522 340.

• Sprzedam Opony letnie Viknig Norway 
Pro Tech 2, 205 55 R16, 4 szt., cena 550 
zł.tel. 605 522 340.

• Sprzedam opel Vectra c kombi, rok 
prod. 08/2006, srebrny met., przeb. 
160.000 km, po dużym serwisie w aSo 
opel wrzesień 2011, książka serwisowa. 
cena do uzgodnienia, tel. 605 522 340.

• Sprzedam cztery roczne opony 185 
65R15, zimowe Goodyear Ultragrip 7t, 
stan idealny, cena 800 zł lub z felgami do 
Nissana Almery; 15” stalowe cena felgi 
450 zł. Cena opon z felgami 1200 zł. Tel. 
605 522 340

• Sprzedam 4 opony zimowe - roczne, 
bardzo mało używane, Goodyear Ultra 
Grip 7+ 185 65 R15, cena 780 zł.tel. 605 
522 340.

• Sprzedam oryginalne zimowe opony do 
Volvo Miechelline altin, 205/55 R16, z fel-
gami aluminiowymi. 602 474 266

• Sprzedam Busa T4 2,4 diesel. 1992 r. 
603 839 782

• Sprzedam Opel Astra 1,7 DTI rok prod. 
2000 cena 10 600 do uzgodnienia. 
501 236 221

• Sprzedam samochód marki VW Golf V, 
rok prod. 2007, poj. 1.9 TDI, srebrny me-
talik. Cena do uzgodnienia.  508 290 657

• Sprzedam samochód marki Peugeot 
Partner rok prod. 2005, poj. 1,6 die-
sel, srebrny metalik. Stan idealny. 508 
290 657

• Sprzedam felgi stalowe do Nissana Al-
mery N16, rok prod. 12/2001, cena 350 
zł, tel. 605 522 340. 

• Sprzedam VW T4. 669 320 592

• Sprzedam Citroen Jumper paka. 
669 320 592

• Kupimy Twój niepotrzebny samochód 
przeznaczony do złomowania – kasacji. 
511 565 738

• Sprzedam skuter ZIPP – 663 087 272

• Sprzedam alufelgi 15 cali z oponami 
letnimi Continental na cztery szpilki. 
696 116 744

• Sprzedam VW Wento rok prod. 1992, 
poj. 1.8, Elektr. ustawiane lusterka i 
fotele wspomaganie kierownicy, ben-
zyna + gaz.  Cena 1800zł. Krzemienna. 
793 306 667

• Sprzedam VW T4, diesel. 603 839 782

• Felgi z oponami VW Polo, felgi stalowe 
VW Passat, opony zimowe stan bdb ta-
nio sprzedam. 602 643 408

• Sprzedam VW Passat B3 i Opel Astra w 
całości lub na części. 693 344 667

• Sprzedam szybę do Forda Escort rok 
prod. 1995. Tel 693 344 667
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

ogło Sze Nia Drob Ne

ul. Rzeszowskiego 7 • Nowogard

NOWY

ADRES:

kierownika apteki 
w Nowogardzie 

pilnie zatrudnię
tel. 783 744 001

MARPOL – OKNA S.C. 
 ul. Sienkiewicza 7F  Nowogard 

www.marpolokna.pl    
biuro@marpolokna.pl,   tel. 91 39-27-022

Nowość

energooszczędny pro�l

6 komorowy

z 3 uszczelkami

• Sprzedam renault kangoo, rok prod. 
2008-2009, poj. 1,5 Dci 85. 668  316 
103

rolNictWo

• Mam do sprzedania silnik zaburtowy 
Johnson-4,5 KM do remontu oraz kom-
bajn do ziemniaków ANNA. tel. 692 421 
192

• Kupię rozrzutnik oborniku jednoosiowy. 
91 39 23 492

• Sprzedam trailler, bryczkę i kucyki. 
607 739 866

• Sprzedam konia, bryczkę stylową, siodło 
i uprząż. 508 290 657

• Sprzedam ziemię rolną w Sikorkach o 
pow. 5,60 ha. Cena 13 500 tys zł za ha. 
513 157 160

• Sprzedam owies. 796 144 225

• Zboże, gryka, łubin sprzedam. 
502 853 573

• Sprzedam zboże, jęczmień i grykę. 
531 741 232

• Sprzedam siano w kostkach 722 122 679

• Sprzedam prosiaki. 668 434 849

• Sprzedam prosięta 513 941 882

• Sprzedam ciągnik URSUS C385. 501 236 
221

• Sprzedam prosiaki. 694  819  036; 91 39 
17 960

• Kupię 10 ha łąki. 696 443 643

• Sprzedam siewnik Amazonka. 
667 952 806

• Sprzedam mieszankę zbożową. 
504 010 499

• Sprzedam 1 ha pola. 724 771 936

• Sprzedam sadzeniaki Vinieta. 
513 941 882

• Sprzedam pług czteroskibowy Fiskars 
z zabezpieczeniem sprężynowym z od-
kręcaną czwartą skibą i pług trzyskibo-
wy Overum z zabezpieczeniem gumowy 
bez belki nośnej. 660 047 110

• Ziemię rolną w Ostrzycy od 0.5 ha do 13 
ha, możliwość zabudowy. 502 103 432

• Kurki nioski odchowane siedmiotygo-
dniowe, sprzedaż od 26 marca gospo-
darstwo drobiarskie, Żabowo 13. 91 39 
10 666

• Sprzedam Łubin słodki. 668 316 103

USłUgi

• Wyjazdy Niemcy, Holandia, solidnie i 
tanio z domu i pod dom. 603 038 944

• Usługi transportowe IVECO dostawcze 
+ laweta + bus osobowy do 9 osób. Tel. 
607 580 172  /fakt na prokopiak ks raci-
bora

• AGENCJA REKLAMOWA VIZART - rekla-
my, banery, tablice, wydruki wielko-
form., reklama na pojazdach - odzieży, 
PIECZĄTKI, wizytówki, plakaty, ulotki, 
inne. Nowogard, ul. 700 lecia 15 (nad 
sklepem zielarskim). Tel. 605 522 340.

• MALOWANIE, MONTAŻ PANELI POD-
ŁOGOWYCH I INNE DROBNE NAPRAWY 
WYKONA „ZŁOTA RĄCZKA”; 91 39 22 783, 
784 79 22 70

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

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

• Dywanopranie, 604 373 143.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 604 
373 143.

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

• czyszczenie pościeli wełnianych lano-
liną. tel. 604 373 143.

• Usługi transportowe Transit Max + przy-
czepa. 500 297 054.

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

• cyklinowanie. 692 478 465

• Firma UNIQA wszystkie ubezpieczenia. 
Poniatowskiego 14/2. 693 128 108

• aWarie. Naprawy pieców Vailiant, ta-
nie części. 691 686 772

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

• Montaż ogrodzeń betonowych, farmer-
skich i innych; 695 085 470; 91 39 72 575

• Transport- przeprowadzki. Szybko i ta-
nio. 696 138 406

• usługi elektryczne CO, dachy, tanio 
szybko solidnie. Do 30% taniej. Tel 
506 323 560

• Usługi tokarskie. Sąpolnica 22. 
693 613 396 

• Remonty mieszkań, łazienek. 
600 121 043

• Przewozy przeprowadzki Nowogard i 
okolice. 784 499 535

• Usługi ogólnobudowlane, regipsy, 
szpachlowanie, malowanie, panele. 
789 146 025

• Usługi ogólnobudowlane. 
510 335 162

• AGENCJA REKLAMWA VIZART - opra-
wianie prac - w 2 minuty., bindowanie, 
wydruki A3-A4 kolor, ksero A3-A4 - kolor, 
laminowanie A3-A4. Tylko u nas najwięk-
szy wybór okładek. Nowogard, ul. 700 
lecia 15 (nad sklepem zielarskim). Tel. 
605 522 340.

• Korepetycje  j. niemiecki, przygotowanie 
do matury. 607 617 844

• Dachy remonty mieszkań. 794 115 153

• język niemiecki, kursy, korepetycje, 
www.niemieckinowogard.pl; tel. 
607 545 991

• Remont na każdą kieszeń 609 715 839

• Remont? wykończenia wnętrz? My wie-
my jak! Kompleksowo! zadzwoń! REMO-
VER. 501 714 275 24h/dobę!

• Wykonam prace budowlane, glazu-
ra, podłogi, malowanie oraz budowa 
domu na korzystnych warunkach in-
westora. 662 678 895

• Stylizacja paznokci, żel, żel hybrydowy 
(nowość) cena 35 zł. 503 083 440

• Tipsy żelowe za 40 zł. 665 209 476

• DUr - DacH pokrycia i remonty da-
chów. 691 621 141

• Dachy. 785 562 104

• DUR-BUD- usługi ogólnobudowlane. 
723 295 632

• Domowe torty na zamówienie. 
513 719 102

• izolacje balkonów, tarasów, wy-
kończenia, remonty łazienek tel. 
607 347 421

• Usługi transportowe i budowlane, 
przeprowadzki, 1 zł/km (krajowe i za-
graniczne). 785 931 513; 91 39 11 153

• angielski. korepetycje. 697 583 403

• Remonty i wykończenia. 601 567 369

• REMONTY, MONTAŻE, STOLARKA. 
781 016 125

• Malowanie, szpachlowanie (klinkier). 
726 184 901

• Usługi ogólnobudowlane elektrycz-
ne. 516 033 882

• transport bUS-maX. 604 963 120

• Usługi remontowo-budowlane. 
784 053 493

• Przepisywanie prac (magisterskich, licen-
cjackich, innyvh), dokumentów, CV, listów 
motyw. innych. Wydruki, Ksero, także ko-
lor. Szybko i Solidnie. Studio Reklamy Vi-
zart. Nowogard, ul. 700 lecia 15 (nad skle-
pem zielarskim). tel 605 522 340.

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

• Naprawa, regulacja okien, drzwi PCV i 
drewna. 695 181 070

• Usługi dekarskie w Kościuszkach. 
601 227 631

• Videofilmowanie i zdjęcia cyfrowe – pro-
fesjonalnie różne okazje. 600 653 124

• Usługi hydrauliczne. 600 653 124

• Dachy, podbitki, docieplenia, 
669 320 592

• Kredyty na oświadczenie dla firm bez 
BIK.Centrum Finansowe AVANTIS Piotr 
Krekora tel: 513 164 203, 91 392 72 68.

• Leasing dla firm i osób fizycznych ( 
auta, maszyny, sprzęt komputerowy 
itd;) .Oferta 20 firm.Centrum Finansowe 
AVANTIS Piotr Krekora te: 513 164 203, 
91 392 72 68.

• Balony okolicznościowe na hel. Różne 
rodzaje. 600 807 338

• Usługi informatyczne naprawa kompu-
terów, instalacja oprogramowania, od-
zyskiwanie danych, dojazd do klienta. 
508 245 385

• tWoja kSięgarNia iNterNetoWa 
WWW.kSiegarNiacYmelia.oSDW.Pl

Praca

• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, urlo-
powe- Niemcy, Holandia, Anglia, Irlan-
dia, Dania, Belgia, Austria, Włochy, Nor-
wegia. 713 852 018; 601 759 797

• Podejmę pracę w charakterze sprzedaw-
cy, długoletnie doświadczenie, obsługa 
LOTTO. Tel 660 392 851

• Studio Reklamy Vizart w Nowogar-
dzie przyjmie 1 os. Na praktyki, tel. 
605 522 340

• Szukam pracy jako operator szta-
plarki i magazynier- pomocnik. 
796 101 301

• Zatrudnię w sklepie spożywczym ren-
cistkę lub emerytkę. Praca dwuzmiano-
wa. 602 474 266

• Zatrudnię konsultantów Oriflame, bez-
płatne wpisowe, prezenty na 500 zł, 
604189118

• Kierowca kategorii B i C poszukuje pracy. 
788 193 777

• Podejmę się prac wykończeniowych. 
511 565 738

• zatrudnię przedstawiciela w dziedzi-
nie energii odnawialnej. 91 39 23 887

• Pilnie poszukuję pracy. 510 933 951

• Zatrudnię w charakterze kasjer – bileter 
osobę z orzeczeniem o niepełnospraw-
ności. 509 528 688

• Praca dla sprzedawcy Olchowo. 
791 423 559

• Zatrudnię krawcową do salonu ślubne-
go. 501 207 193

• zatrudnię monterów i elektryków z 
wykształceniem technicznym. 91 39 
23 887

• zatrudnię monterów elektryków. 91 
39 23 887

• zatrudnię do elewacji i cieślarza - 
zbrojarza. 725 431 252

iNNe

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

• Sprzedam nowy tel. komórkowy Sony 
Erocson ELM, cena 270 zł, tel. 605 522 340

• Sprzedam wózek do drewna z HDSem. 
723 885 515

• Sprzedam szczenięta razy wyżeł. 91 39 
26 478; 500 667 196

• Sprzedam przyczepę D47 wywrotkę 
sadzarkę do ziemniaków, kombajn do 
zbioru ziemniaków oraz silnik do łodzi. 
Tel. 692 421 192.

• Śliczne szczenięta po bardzo sympatycz-
nej suni do pilnowania obejścia oddam 
dobrym ludziom. 91 39 79 313 

• Drzewo opałowe, kominkowe. 
506 284 017

• Sprzedam atlas do ćwiczeń. 791 180 655

• Sprzedam drewno opałowe i komin-
kowe, pocięte w klocki z dowozem . 
663 349 053

• Sprzedam Keyboard. 602 524 313

• Sprzedam okna drewniane demontażu 
różne rozmiary, dobrze zakonserwowa-
ne. 602 474 266

• Sprzedam drewno opałowe i kominko-
we. 667 788 820

• Przyjmę zbędną siatkę leśną z palami 
lub bez pali (może być po rozbiórce, 
stan obojętny), cel ogrodzenie budowy 
domu. Tel. 605 522 340.

• Kupię skrzypce. 600 811 404

• Żywopłot z bukszpanu, uformowany 
idealny na obwódki i rabaty niedrogo 
sprzedam. 698 908 275

• Sprzedam oflisy tartaczne na opał pocię-
te w klocki lub w całości do samodziel-
nego pocięcia. Tel. 514 740 538

• Znaleziono dwa psy owczarki niemiec-
kie. 666 253 146

• Okazyjnie sprzedam kompletny piec 
kaflowy.  Gazowy podgrzewacz wody 
(Junkers) oraz dwubiegowy piec ga-
zowy (ogrzewanie wody i centralne) 
606 265 333 

• Sprzedam suknię ślubną. Cena 200 zł. 
665 503 129

• PIECE GAZOWE CO do mieszkania ,domu 
z Niemiec firmy Vaillant, gwarancja + 
serwis, montaż na miejscu dwufunkcyj-
ny cena od 1.000zl tylko ogrzewanie CO. 
cena 900zl więcej info Tel 691 686 772

• ELEKTRYCZNY przepływowy podgrze-
wacz wody do łazienki, kuchni-bar, sklep, 
domek zakład fryzj. na prąd 380V,moc 
18,21kw,male gabaryty z Niemiec cena 
250zl. Tel 691 686 772

• Junkers gazowy do łazienki, kuchni na 
gaz ziemny lub z butli/propan/po prze-
glądzie serwisu, mało używany cena 
400zl Tel 691 686 772

• Bojler - podgrzewacz wody ,zasobnik, 
stojący /bez palnika/z Niemiec f. Vaillant 
z wężownica do podłączenia go z pie-
cem węglowym, gazowym stan idealny 
cena 500zl. Tel 691 686 772

• Sprzedam drewno kominkowe, opa-
łowe sprzeda całoroczna, posiadam 
swój transport. 691 466 441

• Nowe robione drzwi garażowe, dwa 
zamki, baskwil, góra dół. Wymiary wys. 
218 cm szer. 238 cm. 512 544 997

• Sprzedam oflisy tartaczne na opał pocię-
te w klocki lub w całości do samodziel-
nego pocięcia. 514 740 538

• Sprzedam używany rower dla dziecka 
w wieku ok. 7 lat. Cena 80 zł. Tel. 603 
877 922.

• Sprzedam drewno opalowe lub komin-
kowe suche. 889 354 058

• Kupię toaletę typu TOY – TOY. 
886 062 094

• Sprzedam buty komunijne dla chłopca R 
33 i 36. Tel. 691 201 974

• Przyczepę kempingową, salon, kuchnia, 
łazienka idealna na budowę. Cena 700 zł. 
660 206 833

• UWaga! Nowo otwarty sklep z odzie-
żą używaną ul. gen. bema 27. Niskie 
ceny.
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rusza liga, a budżet wciąż nieprzyznany

Kluby zaczną sezon na kreskę
W sobotę (17 marca) o godzinie 15.00, Pomorzanin Nowogard rozpocznie rundę rewanżową w Regionalnej Klasie Rozgrywkowej gr. 
Szczecin północny, w sezonie 2011/2012. Rywalem będzie ostatnia drużyna w tabeli – Sparta Gryfice. Natomiast Olimpia Nowogard 
rozpocznie zmagania w A-Klasie, 24 marca o godzinie 15 meczem z Pomorzaninem Krąpiel.  Niestety, wszystko wskazuje na to, że po 
raz kolejny kluby sportowe rozpoczną sezon na przysłowiową krechę. 

Pomorzanin zajmuje obec-
nie 4 lokatę w tabeli, ze stra-
tą 11 punktów do lidera z Iń-
ska. Ciężko będzie prześcignąć 
Inę, na szczęście do okręgów-
ki wojewódzkiej awansują dwa 
zespoły, o drugi zespół w tabe-
li Iskra Golczewo, uzyskał tyle 
samo punktów, co Pomorzanin 
i Jeziorak Szczecin. Zatem spra-
wa awansu wciąż jest otwarta. 
Nie ma co ukrywać, że oczeki-
wania nowogardzkich kibiców 
sięgają co najmniej IV ligi, po-
dobnie jak i działaczy Pomo-
rzanina. Jednak trzeba pamię-
tać o tym, że na sukces składają 
się różne aspekty, nie tylko na-
tury czysto sportowej. W pią-
tek Komisja Konkursowa oce-
ni kolejne oferty organizacji 
pozarządowych. Pierwsze ko-
perty zostały otwarte w minio-
nym tygodniu. Po rozpatrzeniu 
wszystkich wniosków ze strony 
formalnej, Komisja oceni je pod 
względem merytorycznym. Do-
piero później burmistrz na pod-
stawie rekomendacji komisji 
rozdzieli środki na sport. Cała 
operacja może potrwać jeszcze 
około dwóch tygodni, kto wie 
może nieco dłużej. Na dofinan-
sowanie czekają niecierpliwie 
Pomorzanin i Olimpia - pewne 
już jest, że obydwa zespoły roz-
poczną sezon bez wyżej wymie-
nionych środków. Choć mówi 
się, że pieniądze nie grają, trze-
ba przyznać, że bez stabilnej sy-
tuacji finansowej trudno będzie 
walczyć o IV ligę drużynie Po-
morzanina. Na ten przykład 
drużyna Pomorzanina Przy-
biernów gra obecnie w A klasie, 
jest liderem i najprawdopodob-
niej awansuje do klasy rozgryw-
kowej, w której obecnie wystę-
puje Pomorzanin Nowogard. 
Zespół z Przybiernowa posiada 

prywatnego sponsora, a budżet 
tego klubu szacuje się na ok. 
0,5 miliona złotych! Pomorza-
nin Nowogard po rozpatrzeniu 
wniosku, otrzyma około ćwierć 
miliona, czyli połowę mniej niż 
budżet A klasowej drużyny. Nie 
ciężko się domyśleć, że takich 
drużyn jak Przybiernów jest o 
wiele więcej i bez stabilnej sytu-
acji finansowej, wywalczenie IV 
ligi dla Nowogardu, może być 
tylko bezpodstawną nadzieją. 
Jeśli Pomorzanin przegra wal-
kę o awans w tej rundzie rewan-
żowej, to w przyszłym sezonie 
musi się nastawić na kolejnych 
dwóch silnych rywali, którzy 
spadną z wojewódzkiej Okrę-
gówki. O utrzymanie w tamtej 
lidze walczą: Sęp Brzesko, Piast 
Chociwel, Polonia Płoty, Ma-
sovia Maszewo, Odrzanka Ra-
dziszewo, Ehrle Dobra Szcze-
cińska, czy też Sokół Pyrzyce. 
Nowogard zasługuje na IV ligę, 
tak uważa każdy kibic argu-
mentując swoje zapędy faktem, 
że w o wiele mniejszych miej-
scowościach, zespoły grają w 

wyższych ligach. Prostym przy-
kładem jest tu Termalica Bruk 
Nieciecza (woj. Małopolskie, 
powiat tarnowski - wieś liczą-
ca niespełna tysiąc mieszkań-
ców, obecny wicelider I ligi!), 
lub rewelacyjni pucharowicze 
ze Zdzieszowic na Górnym Ślą-
sku (około 13 tys. mieszkań-
ców). Nikt nikomu nie wmó-
wi, że te drużyny uzyskały hi-
storyczne wyniki bez pieniędzy. 
Nie ma w Nowogardzie kibiców 
którzy głośno powiedzą o szan-
sach na takie sukcesy, jednak 
IV liga, to szczebel który moż-
na osiągnąć w kilka lat. Nie-
bawem do zespołu wrócą do-
świadczeni zawodnicy: Marcin 
Skórniewski, Michał Saska i od 
lat nie zastąpiony Krystian Mi-
klas. Ci piłkarze na pewno do-
dadzą jakości w grze, spoko-

ju w rozgrywaniu piłki i w de-
fensywie. Niestety bolesnego 
urazu po meczu pucharowym 
z Vinetą nabawił się Bednarek, 
na tą chwilę ciężko stwierdzić 
kiedy wróci do gry. Zaprasza-
my wszystkich kibiców na inau-
guracyjne spotkanie. Drugi ze-
spół Pomorzanina zagra w nie-
dzielę o godzinie 14.00 kolej-
ny sparing. Na „bocznym” bo-
isku w Nowogardzie rywalem 
będzie  Orzeł Prusinowo, czyli 
przedostatni zespół A klasy. W 
Olimpii Nowogard aspiracje są 
zupełnie inne, Olimpia jako li-
der swoje grupy A Klasy, bę-
dzie walczyła o awans do Okrę-
gówki Regionalnej. Olimpia na 
pewno otrzyma mniejsze środ-
ki na swoją działalność, aniżeli 
Pomorzanin, w ubiegłym roku 
było to około 50 tys. złotych. W 
tym roku Olimpia stara się do-
kładnie o 98 tys. złotych. – Gdy-
byśmy otrzymali te pieniądze, 
stać byłoby nas na wystawienie 
czterech drużyn (seniorzy, junio-
rzy, trampkarze), nie otrzymali-
śmy pieniędzy z dofinansowania 
na zajęcia  pozalekcyjne, co roku 
przysługiwały nam te fundusze. 
Tym razem nie dostaliśmy ani 
złotówki, jeśli z organizacji po-
zarządowych otrzymamy mniej 
niż oczekujemy, to może być to 
dla nas trudny sezon. Ciężko też 
zrozumieć dlaczego dofinanso-
wanie na sport jest przez komisję 
rozpatrywane na samym końcu,  
inne organizacje pozarządowe 
otrzymały już środki na swoją 
działalność np., kultura, chociaż 
swoją działalność merytoryczną 
rozpoczynają dopiera w miesią-
cach maj-czerwiec, my zaś se-
zon rozpoczynam za tydzień - 
twierdzi obecny prezes Olimpii, 
Przemysław Saja. Olimpia roz-
pocznie meczem z Pomorzani-
nem Krąpiel 24 marca. Zatem, 
rozpoczynamy rundy rewan-
żowe nowogardzkich drużyn z 
umiarkowanym optymizmem, 
są szanse na awans wyżej oby-
dwu drużyn, jednak najpierw 
nasi piłkarze, muszą udowod-
nić na boisku, że ten awans jak 
najbardziej im się należy. Poni-
żej, przypominamy również ta-
belę Pomorzanina i Olimpii w 
obecnym sezonie, przed rundą 
rewanżową.

KR 

Regionalna Klasa Okręgowa – gr. Szczecin Płn. 2011/2012     
     P Br. +/-
1. Ina Ińsko    41 34/14
2. Iskra Golczewo   30 43/23
3. Jeziorak Szczecin   30 40/24
4. Pomorzanin Nowogard  30 31/15
5. GKS Mierzyn   28 45/27
6. Wybrzeże Rewalskie Rewal 28 43/30
7. Kasta Szczecin-Majowe  23 21/28
8. Błękitni II Stargard  22 46/33
9. Chemik II Police   20 38/36
10. Flota II Świnoujście  20 40/41
11. Wicher Brojce   19 28/37
12. Sparta Węgorzyno   17 22/29
13. Orzeł Łożnica   15 15/32
14. Promień Mosty   14 29/37
15. Vielgovia Szczecin   14 21/44
16. Sparta Gryfice   10 17/63

A klasa Szczecin gr. 2
  P Br. +/-
1. Olimpia Nowogard 26 35/12
2. Radowia Radowo Małe 26 44/12
3. Orzeł Grzędzice  20 25/11
4. Dąb Dębice  18 25/17
5. Rolpol Chlebowo  17 21/20
6. Unia Stargard  14 29/29
7. Orkan Dalewo  13 22/28
8. Pomorzanin Krąpiel 13 19/21
9. Dąbrovia Stara Dąbrowa 13 16/19
10. Zorza Tychowo  11 16/22
11. WODR Barzkowice 10 16/22
12. Zenit Koszewo  1 10/65

Ligę czas zacząć, Paweł Galus i Maciej Gołdyn rozpoczynający mecz z Vinetą Wolin
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regUlarNa liNia mi kro bU So Wa Serocki   Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie    6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie    8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

informacja PkS 
91 392 18 87   lub   91 469 83 15

PrzeWÓz oSÓb • m.Fedeńczak • kom. 606 148 353
Nowogard (ul.  Rzeszowskiego) - Szczecin (ul.  Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:05; 8:20; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 11:45; 11:55; 12:40; 
14:40; 14:50; 15:00; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:10
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul.  Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:30; 9:50; 10:25:11:15(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 13:15; 13:30; 13:45(F); 
14:10; 14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:00
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:50; 17:20; 18:30; 19:00
Kursują od poniedziałku do soboty;  F - kursuje od poniedziałku do piątku;  7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli

PrzeWÓz oSÓb - ro maN biŃczYk - linia regularna   tel. 0607 310 591 
oD PoNieDziałkU Do PiątkU:  
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Sobota: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NieDziela: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

rozkłaD jazDY bU SÓW
rozkłaD jazDY bUSÓW   Firmy Usługowo – Handlowej adam Fedeńczak

Tel. 502026999, 93926925, po godz. 18:00 – 501140055
trasa NoWogarD – goleNiÓW – SzczeciN 
Nowogard ul. reszowskiego:  5:05(A), 5:55(A), 6:10(A), 6:50(7), 7:00(A), 7:25(7), 7:50(A), 
8:00(A), 8:20(7), 8:35(A), 9:10(A,7), 10:05(A), 10:30(A,7), 11:31(A), 11:40(7), 12:15(A), 
12:23(7), 12:40(7), 13:00(A,7), 13:10(A,7), 13:25(A,7), 13:50(F), 14:05(A), 14:20(A,7), 15:41(A), 
16:00(7), 16:20(A,7), 16:30(1,3,5), 16:35(2,4,6,7) 16:50(A), 17:30(1,3,5,7), 17:35(2,4,6,S), 
17:50(A,7),18:20(A,7)
traSa SzczeciN – NoWogarD
Szczecin ul. Św. Ducha : 9:25(A), 12:20(A,7), 12:40(A), 13:35(A), 14:00(A,7,R), 14:40(1,3,5,7)  
14:45(2,4,6) 14:55(A), 15:15(2,4,6,7) 15:20(1,3,5), 16:15(A,7) 16:25(A),  18:05(A,7,R) 
19:00(1,3,5) 19:05(2,4,6)
Szczecin ul. Dworcowa : 6:20(A), 7:35(A), 8:00(F), 8:40(A,7,R), 9,00(7), 10:05(A,7),  10:50(A,7), 
11:40(A), 12:05(A), 13:00(7), 14:20(7), 17:40(A,7),  19:25(A7), 19:40(7), 20:15(A,7),
goleniów, Dworzec PkP : 7:03(A), 8:18(A), 8:43(F), 9:23(A,7), 9:43(7,R), 10:08(A),  10:48(A,7), 
11:32(A,7), 12:23(A), 12:48(A), 13:30(A,7,R), 13:22(A),  13:42(7), 14:19(A), 14:43(A,7,R), 
15:03(7), 15:24(1,3,5,7) 15:29(2,4,6)  15:38(A) 15:58(2,4,6,7) 16:04(1,3,5) 16:58(A,7) 17:08(A), 
18:23(A,7)  18:48(A,7,R) 19:43(1,3,5), 19:48(2,4,6) 20:08(A,7) 20:23(7) 20:58(A,7)
trasa NoWogarD – maSzeWo – StargarD SzczeciŃSki
Nowogard ul. rzeszowskiego : 6:50(A), 8:30(A), 11:30(A), 13:50(A), 15:15(S)
trasa StragarD SzczeciŃSki – NoWogarD
Stargard Szcz. oś. tysiąclecia : 6:20(A), 9:40(A), 12:45(A), 13:50(S), 15:05(A) 
a - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt; S – kursuje w dni nauki szkolnej; 7 – kursuje w niedziele 
nie będące świętami; F – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt; 1,3,5 – kursuje w poniedziałki, 
środy, piątki oprócz świąt; 2,4,6 – kursuje we wtorki, czwartki, soboty oprócz świąt; r – kurs do Reska   

rozkład jazdy pociągów obowiązujący od 11.12.2011 r.  
Szczecin  główny - Nowogard: (wyjazd-przyjazd)  (06:27 - 07:28);   

(08:18 - 09:21);  (10:37 - 11:39);   (12:48 - 13:49); (14:47 - 15:47); (16:40 - 
20:46); (19:20 – 20:26).

Nowogard - Szczecin główny: (06:37 - 07:41);  (08:05 - 09:10);  (10:24 - 
11:32);  (12:48 - 13:49);  (14:56 - 16:03);  (16:49 - 17:53); (18:49-19:56).

Nowogard - kołobrzeg: ( 07:28 - 8:55) , (09:21 - 10:40) , (11:39 - 13:05), 
(13:49 - 15:14), (15:47 - 17:07), (20:46 - 19:08), (20:21 – 21:49).    

kołobrzeg - Nowogard:  (05:11 - 06:37), (06:46 - 08:04), (09:03 - 10:24), 
(11:28 - 12:48), (13:37 - 14:56), (15:25 - 16:49), (17:25 - 18:49).

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

Dyżur nocny
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala   - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.   - 91 392 69 99
Medyk   - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

 - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz Pogotowie Stomatolo-
giczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos 
 - 91 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  
 - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzie ci, 
Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności 
Gospodarczej  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
  - 91 392 54 64

Wydział ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
oPS - ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

- 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 26 249

Parafie rzymskokatolickie
Parafia pw.  WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   

- 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57

apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM   - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Zawodo-
we - CE Zdroje ul.  Bohaterów Warszawy 78,

telefon/fax.   - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium  
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych    - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   

- 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 
kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 
Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 
taksówki   - 91 392 02 60
Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

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

regularna linia metro        tel. 505 619 600
z Nowogardu do Szczecina: 5:25 A; 5:50 A; 6:00 A; 8:15 A7; 9:25 A7; 12:30 A7; 12:55 A7; 
15:05 A; 16:30 A7; 18:10 A7
ze Szczecina do Nowogardu: 6:50 A; 7:25 A; 7:45 A; 11:00 A7; 12:00 A7; 14:35 A7; 15:55 
A7; 16:40 A; 18:25 A7; 19:55 A7
Legenda: A- kursuje od pon do sob;   7 - kursuje w niedzielę
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BUDOWLANE
REMONTOWE

694 455 280

PRACEatrakcYjNe mieSzkaNia Na SPrzeDaŻ
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej„Gardno” w Nowogardzie ogłasza przetarg pisemny 

nieograniczony na ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego
1. Nowogard, ul. Bankowa 6   
 Powierzchnia użytkowa 53,70 m2 , IV piętro, trzy pokoje, kuchnia, łazienka, WC, korytarz.  
 Cena wywoławcza:    131.600 zł  Wadium:   6.600 zł  
2. Nowogard, ul. Gryfitów 4   
 Powierzchnia użytkowa 69,30 m2 , parter, trzy pokoje, kuchnia, łazienka, WC, korytarz.  
 Cena wywoławcza:    187.800 zł  Wadium:   9.400 zł  
3. Nowogard, ul. Warszawska 14   
 Powierzchnia użytkowa 57,80 m2 , III piętro, trzy pokoje, kuchnia, łazienka, WC, korytarz.  
 Cena wywoławcza:    132.000 zł  Wadium:   6.600 zł  
4. Dobra, ul. Traugutta 3A  
 Powierzchnia użytkowa 54,90 m2 , parter, dwa pokoje, kuchnia, łazienka, WC, korytarz.  
 Cena wywoławcza:    84.000 zł  Wadium:    4.200 zł  
Składanie ofert do 23.03.2012 r. do godz.14.00, otwarcie ofert – 23.03.2012 r. o godz.14.15
Miejsce otwarcia ofert: siedziba Spółdzielni ul. Osiedlowa 6 w obecności oferentów.  
Wpłaty wadium należy dokonać na konto Spółdzielni: Bank Spółdzielczym o/Nowogard 
nr 98937510124200020220000010.
Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej „GARDNO”, 72-200 Nowogard, 
ul. Osiedlowa 6, w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „PRZETARG na lokal nr ...” wraz 
z potwierdzoną kserokopią wpłaty wadium. 
Operaty szacunkowe do wglądu w siedzibie Spółdzielni. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo 
swobodnego wyboru ofert, unieważnienie przetargu bez podania przyczyn. 

Dodatkowe informacje  można uzyskać w biurze Spółdzielni  
lub telefonicznie pod numerem 091-3910010, 3910011, 3910020.
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ul. armii krajowej 46
NoWogarD

pon.-pt 9:00 - 17:00,  sob. 10:14:00

KURS PROMOCYJNY
rozpoczęcie
19 marca br.

(poniedziałek)

KURS PROMOCYJNY
rozpoczęcie
19 marca br.

(poniedziałek)

OKNO 1465 mm szer. x 1435 mm wys.

SZYBA K=1,0 • OKUCIE MACO PPUH "JOGA" sj.
ul. Górna 4,

72-200 Nowogard
tel. 91 39 25 501

OKNA-SUPERPROMOCJA !!!

TYLKO 499zł*
*cena netto

Kancelaria  
PraWna

nawet trudne sprawy

601 949 077

gotÓWka zaWSze PoD ręką!
• Pożyczki od 1 200 do 10 000 PLN
• Indywidualnie dobieramy rozwiązania
• Na dowolny cel
• Bez BIK-u

www.profitcredit.pl

Centrum Finansowe Avantis •  ul. 700 lecia 6a • Nowogard

koNtakt: 
tel. 513 164 203
       91 392 72 68

r e k l a m a
e-mail: reklama@domjudy.pl

tel.  913 922 165
 tel. 91 577 20 07
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 Cena 1,40 zł

Czytaj s. 6

Czytaj s. 5

NIEPUBLICZNA SZKOŁA POLICEALNA

informacja i zapisy 
ul. Zielona 11,  tel. 91 39 26 691 

rozpoczęcie semestru 4 lutego 2012 r.  

• technik ekonomista          - 2 lata
• opiekun medyczny            - 1 rok
• opiekun osoby starszej     - 2 lata

www.zielona.mojaszkola.net

czesne w wysokości 100 zł/m-c
  (bez wpisowego i opłat za wakacje)

Ogłasza nabór na kierunki: 
NIEPUBLICZNA SZKOŁA POLICEALNA

Czytaj s. 3

Czytaj s. 2

Czytaj s. 16

Kancelaria  
Prawna

nawet trudne sprawy

601 949 077

GAZETA LOKALNA  NOWOGARD • OSINA

KREDYT GOTÓWKOWY

DOBRY 
I SZYBKI 

bzwbk.pl
1 9999

Szczegóły oferty, informacje o opłatach, prowizjach i oprocentowaniu dostępne w placówkach BZ WBK i pod numerem  
1 9999. Decyzja kredytowa uzależniona od wyniku badania zdolności kredytowej. Opłata za połączenia telefoniczne zgodna 
z taryfą danego operatora. Stan na 1.02.2012 r. 

KG Chuck Norris prasa 126x77.indd   1 27/2/12   11:44 

 

ul. Warszawska 14 • NOWOGARD
tel. 91 391 03 78

pn.-pt. 10-18;   sob. 10-14

R E K L A M A
e-mail: reklama@domjudy.pl

TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07

REKLAMA

REKLAMA

Siedziba pogotowia ratunkowego 
w Nowogardzie

Tutaj ratownicy pełnią dyżur ocze-
kując na sygnały z centrum powia-
damiania w Szczecinie

Puściły nerwy i jest sprawa

„Ratownictwo medyczne  
nie jest od wożenia staruchów” 

W taki niewybredny sposób miał się wypowiedzieć jeden z nowogardzkich ra-
towników karetki pogotowia do opiekunki 94-letniej kobiety której udzielał po-
mocy. Oburzona zachowaniem ratownika kobieta opowiedziała nam całą hi-
storię. Mężczyzna jednak zaprzecza i mówi, że nie ma sobie nic do zarzucenia. 
Twierdzi, że całe zamieszanie to wynik braku zrozumienia procedur, wedle któ-
rych pracują ratownicy pogotowia.

Znowu 
narkotyki  
w Nowogardzie

Woził  
ludzi  
na haju

„Dziękuję,  
że miałam  
to szczęście  
pracować  
z nimi”

Wyścig  
kolarski MTB

Najlepszy  
Remigiusz  
Komisarek

Zgłosił,  
a oni nie  
chcieli gasić...
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Kronika policyjna 
12.03.2012 r. 
Godz. 12.15
Powiadomienie o włamaniu 

do zbiornika paliwa samocho-
du marki  Renault, zaparkowa-
nego przed blokiem w miej-
scowości Słajsino. 

Godz. 15.45 
Policjanci Dzielnicowi z Osi-

ny w trakcie kontroli drogowej 
w miejscowości Długołęka, 
ujawnili nietrzeźwego kierują-
cego skuterem. Władysław M. 
miał 2,04 promila alkoholu w 
wydychanym powietrzu. 

13.03.2012 r.  
Godz. 14.00
Powiadomienie o kradzieży 

maszyny stolarskiej oraz ele-
mentów metalowych z posesji 
w miejscowości Brzozowo. 

Godz. 16.00
Uszkodzenie pojazdu Re-

nault Kangoo poprzez rzuce-
nie kamieniem przez ustalone-
go sprawcę, na drodze w pobli-
żu miejscowości Karsk. 

14.03.2012 r. 
Godz. 14.30
Powiadomienie o kradzieży 

dwóch beczek 200 l z zawarto-
ścią oleju napędowego w miej-
scowości Redło. 

15.03.2012 r. 
Godz. 19.50 
Kolizja drogowa na ul. Rey-

monta, gdzie kierujący rowe-
rem Zdzisław K. znajdujący się 
pod wpływem alkoholu z wy-
nikiem 2.19 promila, uderzył 
w zaparkowany pojazd marki 
Audi A6. 

16.03.2012 r. 
Godz. 08.00
Uszkodzenie słupa oraz ze-

rwanie linii telekomunikacyj-
nej przez samochód ciężarowy 
na ul. Boh. Warszawy.

Godz. 10.20 
Powiadomienie o kradzie-

ży szyn kolejowych z bocznicy 
przy ul. Nadtorowej. 

Godz. 19.40 
Ochrona sklepu Netto po-

wiadomiła o ujęciu sprawcy 
kradzieży sklepowej. Na miej-
scu ustalono, że sprawcami 
zaboru alkoholu są Paweł K. i 
Mieczysław G., którzy ukarani 
zostali mandatem karnym. 

Godz. 22.15
Policjanci OP KWP Szczecin 

w trakcie legitymowania na ul. 
Żeromskiego, Krzysztofa K. 
ujawnili,  iż posiada przy sobie 
zawiniątko z zawartością sub-
stancji narkotycznej. 

Godz. 23.15
Policjanci OP KWP Szczecin 

w trakcie legitymowania na 
ul. Żeromskiego ujawnili przy 
Krzysztofie B. zawiniątko z za-
wartością suszu roślinnego. 

17.03.2012 r. 
Powiadomienie o kradzieży 

pokryw metalowych nastaw-
ni należących do PKP, przy ul. 
Nadtorowej.

Godz. 10.40 
Zgłoszenie o uszkodzeniu 

szyby wystawowej w sklepie 
przy ul. Kościelnej. 

Godz. 17.30 
Kolizja drogowa na ul. 700 

Lecia, gdzie doszło do zaryso-
wania samochodu marki To-
yota Verso przez pojazd typu 
bus. 

st. insp. Ref. Prewencji 
Klaudia Gieryń 

Nasza Sonda 
Minęły  czasy, gdy szkolni koledzy co najwyżej  wyśmiewali się z siebie, nie czy-
niąc nic oprócz lekko złośliwych przezwisk,  niegrzecznych wyzwisk, bądź nie-
groźnych kuksańców. W tej chwili w szkołach zjawisko cynicznej przemocy za-
czyna być coraz bardziej  widoczne, a jej formy są często szokujące  dla opi-
nii publicznej. A jak jest w naszym mieście? Pisaliśmy już o tym, że zbyt często 
temat zamiatany jest pod dywan przez osoby bezpośrednio odpowiedzialne za 
pracę z młodzieżą.  A co sądzą o tym zjawisku nasi Czytelnicy, poprosiliśmy ich, 
aby wyrazili swoje zdanie na ten temat: 

Pan Jacek - Sam osobiście się z tym zjawiskiem nie spotkałem, 
ale wiem, że takie zjawisko na pewno istnieje, a jedynym roz-
wiązaniem, które mi przychodzi do głowy jest zwiększenie dys-
cypliny i nadanie większych uprawnień wychowawczych dla na-
uczycieli. Pamiętam, te czasy, gdy sam chodziłem do szkoły, ale 
była to szkoła bez przemocy, a nauczyciel był autorytetem i miał 
większe prawa niż w obecnych czasach. Kolejną kwestią jest brak 
odpowiednich wzorców dla młodzieży. 

Krystyna Tomczyk - Potwierdzam, że słyszałam o zjawisku 
przemocy w szkołach i wydaje mi się, że my  dorośli z tym pro-
blemem powinniśmy zwyczajnie walczyć i postępować tak, żeby 
nie dopuszczać do takich zjawisk i zapobiegać poprzez częstą 
rozmowę na linii rodzic – dziecko. Myślę, że właśnie tych roz-
mów jest bardzo niewiele, ze względu na codzienne nasze obo-
wiązki. Sądzę, że zwyczajne kontrole, które polegałby na wiedzy 
z kim moje dziecko się przyjaźni, czy spotyka na co dzień, też by 
pomogły. To bardzo ważne, by orientować się, z jakim „towarzy-
stwem” spotyka się moje dziecko.  

Gronowski Waldemar - Niestety o przemocy słyszymy w za-
sadzie  na co dzień. To zjawisko występuje prawdopodobnie  naj-
częściej  w gimnazjach. Wydaje mi się, że powodem tego jest brak 
dyscypliny i zjawisko „związanych rąk nauczyciela”, który zobo-
wiązany jest do stosowania teoretycznych  zasad, a jeśli zastosuje 
działanie inne zgodne ze zdrowym rozsądkiem, to grozi mu ,że  
w zasadzie od razu „wylatuje” z pracy.  Co do zapobiegania, to 
uważam, że powinna być tutaj większe współdziałanie pomiędzy 
rodzicami, a nauczycielami?  

Elżbieta Krakowiak – Cóż,  policja nie ma autorytetu, to 
młodzież ma go mieć Panie redaktorze...  Przemoc w szkole nie-
stety występuje, czego dowodem są zachowania typu: kradzież, 
bicie między sobą czy przywłaszczanie sobie telefonów komórko-
wych, to przecież też jest forma przemocy - prawda? A rozwią-
zanie przychodzi mi do głowy tylko jedno - wprowadzić większą 
dyscyplinę i znaleźć autorytet, jak również tłumaczyć, pouczać, 
również w domu rodzinnym. Chodząc po naszym osiedlu często 
słyszę jak młodzież przeklina i używa takich słów, których doro-
sły by się wstydził. Tak nie może być, dlatego powinniśmy my, jako dorośli bezsprzecznie zwracać na 
to uwagę i nie pozwalać na takie zachowania młodzieży. 

Klaudia Litwin i Tomasz Górnik - Słyszeliśmy o 
tym zjawisku i cóż możemy powiedzieć? Może to, że 
młodzież jest coraz bardziej agresywna i robi w zasa-
dzie to co chce, nie  czując respektu wobec dorosłych 
czy nauczycieli. Uważamy, że wprowadzenie więk-
szej dyscypliny w domu czy szkole, na pewno by zmi-
nimalizowała ten problem.

Wysłuchał: Jarek Bzowy 

19- letni kierowca busa, pracujący dla jednego z nowogardzkich przewoźni-
ków został zatrzymany przez szczecińską policję, po tym, jak funkcjonariusze 
otrzymali informację, że młody mężczyzna posiada przy sobie narkotyki. 

Znowu narkotyki w Nowogardzie

Woził ludzi na haju
Sprawę potwierdził w rozmowie z DN właściciel firmy transpor-

towej. Zatrzymany kierowca jeździł na trasie Nowogard- Szczecin. 
Mercedes, którym jechał został skontrolowany na końcowym przy-
stanku, przy ul. św. Ducha w Szczecinie. W trakcie kontroli przy 
mężczyźnie znaleziono trzy zawiniątka suszu roślinnego i z białym 
proszkiem. Kierowcę poddano badaniu na zawartość narkotyków 
we krwi. Jego wynik był jednoznaczny – w organizmie młodego 
mężczyzny wykryto dwie substancje. Prosto z busa trafił na kilka-
naście godzin do policyjnego aresztu. Odebrano mu też prawo jaz-
dy. Wiadomo też, że na razie nie będzie woził ludzi. Do wyjaśnienia 
przez organy ścigania sprawy, odsunąłem kierowcę od wykonywania 
obowiązków – powiedział nam jego pracodawca. 

Do zamknięcia numeru nie otrzymaliśmy jeszcze odpowiedzi 
od rzecznika prasowego policji w Szczecinie, co do stanu sprawy 
na chwilę obecną, a zwłaszcza na temat, jakie konkretnie zarzuty 
usłyszy kierowca z Nowogardu. Sprawę prowadzi komisariat policji 
Szczecin – Śródmieście. MS
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Byłeś świadkiem ciekawego wydarzenia?
Powiadom nas!

Dyżur reportera interwencyjnego całą dobę, siedem dni w tygodniu!

DZWOŃ lub wyślij sms:  515 145 383
Zapewniamy całkowitą anonimowość! 

Możesz również 
do nas napisać: 

e-mail:
dziennik@dzienniknowogardzki.pl 

lub poligraf@post.pl

OPAŁ
węgiel, koks, miał, 

drewno – kominkowe,
 podpałka, brykiet – węglowy, tor-

fowy, drzewny
(towar luzem i workowany)

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

sprzedaż ratalna

PPUH „EDBA” 
Nowogard • ul. Nadtorowa 12

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

Dorota Denis 
mgr psychologii 

i pedagogiki terapeuta 
rodzinny 

(duże doświadczenie i szeroki zakres) 

Tel. 697 998 885

PŁYTY OSB 
NAJTANIEJ

602 131 760

REKLAMA

Puściły nerwy i jest sprawa

„Ratownictwo medyczne nie jest od wożenia staruchów” 
W taki niewybredny sposób miał się wypowiedzieć jeden z nowogardzkich ratowników karetki pogotowia do opiekunki 94-letniej ko-
biety której udzielał pomocy. Oburzona zachowaniem ratownika kobieta opowiedziała nam całą historię. Mężczyzna jednak zaprzecza 
i mówi, że nie ma sobie nic do zarzucenia. Twierdzi, że całe zamieszanie to wynik braku zrozumienia procedur, wedle których pracują 
ratownicy pogotowia. 

W minioną niedzielę, ok. 
godz.10.00 do leżącej kobiety 
jej opiekunka, po wcześniej-
szej konsultacji telefonicznej z 
jednym z lekarzy dyżurujących 
w szpitalu wzywa pogotowie. 

Babcia (tak opiekunka mówi 
o kobiecie – dop. red.) mia-
ła bardzo niskie ciśnienie, 40 
na 60. Poza tym traciłam z nią 
kontakt. Zadzwoniłem do jej 
córki, a ta do lekarza w szpita-
lu, który stwierdził, że natych-
miast mamy wzywać karet-
kę i przewieźć ją do szpitala – 
mówi Teresa Stępień, emeryto-
wana pielęgniarka, która opie-
kuje się 94 letnią, schorowaną 
kobietą, notabene matką jed-
nego z nowogardzkich lekarzy.  
I wtedy się zaczęło. Przyjecha-
ła karetka z dwoma ratowni-
kami. Jeden z sanitariuszy już 
na samym wejściu zaczął na 
nas krzyczeć, że sami mogliśmy 
przewieźć kobietę do szpitala – 
opowiada kobieta. Mężczyzna 
zaczął wypytywać o stan zdro-
wia babci. Pytał na co choruje 
i jakie bierze leki. Kiedy jej cór-
ka powiedziała mu, że nie jest 
lekarzem, więc po co tyle zada-
je pytań, powiedział, że on sam 
wie najlepiej co ma robić i nie 
życzy sobie, żeby go pouczać.  
Jak już przewieziono babcię do 
izby przyjęć okazało się, że zgi-
nęła lista leków, które bierze 
moja podopieczna. Pielęgniar-
ka zadzwoniła więc po ratow-
nika, żeby ten ją oddał. Przy-
szedł i znów zaczął się z nami 
kłócić i wtedy wykrzyczał, że 
„ratownictwo medyczne nie jest 
od wożenia staruchów”. Zacho-
wanie tego pana było oburzają-
ce. Zwróciłam na to uwagę pie-
lęgniarkom na izbie przyjęć, ale 

te tylko przyznały, że ten pan 
jest nerwowy.

Ratownik medyczny, o któ-
rym opowiada kobieta, przy-
znaje w rozmowie z DN, że w 
czasie wizyty u pacjentki było 
nerwowo, ale on sam nie ma 
sobie nic do zarzucenia. 

To są wierutne kłamstwa.  
Dyspozytor z centrum powia-
damiania w Szczecinie poinfor-
mował nas, że wezwano pomoc 
do kobiety,  która ma bardzo ni-
skie ciśnienie i jest z nią utrud-
niony kontakt. W momencie 
kiedy mój kolega z zespołu za-
czął badać kobiecie puls, ciśnie-
nie, saturację, rozmawia z pa-
nią a ta odpowiada mu na py-
tania. Co prawda robi to z tru-
dem, bo kilka dni wcześniej 
pani ta  trafiła do szpitala w 
Gryficach z podejrzeniem neu-
rologicznym. W czasie, gdy ko-
lega wykonuje swoje czynności,  
ja zgodnie z procedurą robię 
wywiad. Pytam, na co choro-
wała, jakie bierze leki. Rodzina 
wraz z opiekunką odpowiada, 
że kobieta miała wstawioną en-
doprotezę stawu biodrowego i w 
związku z tym ma opuchniętą 
nogę, że jest niedociśnienie, jest 
problem z oddawaniem moczu 
– relacjonuje swoją wersję wy-
darzeń ratownik medyczny, 
który nie wyraził zgody na pu-
blikację swojego nazwiska.

Kiedy ratownik zapytał ro-
dzinę, czy kobieta jeszcze cier-
pi na jakieś dolegliwości, sytu-
acja stała się napięta. 

W odpowiedzi usłyszałem, że 
to co mi powiedziano powin-
no mi wystarczyć i że w ogó-
le nie jestem lekarzem, więc 
po co mi ta wiedza.  Odpowie-
działem, że jestem ratowni-

kiem medycznym i mam taki 
obowiązek, bo muszę to prze-
kazać lekarzowi na izbie przy-
jęć. Mało tego, usłyszałem, że 
rodzina dzwoniła do uznane-
go lekarza w szpitalu i on ka-
zał bezwzględnie przewieść pa-
nią do szpitala. Wtedy ja odpo-
wiedziałem, że jeżeli była taka 
konsultacja, to dlaczego lekarz 
nie wysłał karetki transporto-

wej – mówi ratownik. Ratow-
nictwo medyczne jest od udzie-
lania nagłej pomocy w stanach 
zagrożenia życia. Ten przypa-
dek był tego przykładem z pa-
rametrami, które uzyskaliśmy 
na miejscu. Ale zgodnie ze sło-
wami opiekunki kobiety, ciśnie-
nie to utrzymywało się od sobo-

ty. Dlatego też moje pretensje 
były zasadne. 

Mężczyzna zaprzecza, aby 
krzyczał na kobiety. Przyznał 
jedynie, że mógł mieć pod-
niesiony ton głosu, bo ma taki 
temperament. Poza tym ra-
townik uznał za kłamstwo in-
formację na temat listy leków, 
jaką rzekomo miał donieść do-
piero na prośbę pielęgniarki z 

izby przyjęć. Jego zdaniem, li-
stę tą miała razem z lekami 
dostarczyć rodzina – tak obie 
strony umówiły się jeszcze w 
trakcie przenoszenia pacjentki 
do karetki.

Przyznaje, że nie lubię  jak mi 
obca osoba, nie mająca pojęcia 
o naszej pracy, wydaje  polece-

nia. My nie jesteśmy czyimiś po-
słańcami i nie będziemy klękać 
przed żadnym nazwiskiem. Ja 
wiem co mam robić i jaki mam 
zakres obowiązków, oraz ja-
kie procedury mnie obowiązu-
ją. Stan tej pani, jak się okazało 
nie kwalifikował się do działa-
nia, które my nazywamy „pa-
kuj i jedź”. Udało się porozu-
mieć z kobietą, wkłuć wenflon i 
przy pomocy sąsiada przenieść 
do karetki. Ubolewam jedynie 
nad tym, że w takim świetle sta-
wia się nas i naszą pracę, któ-
ra proszę mi wierzyć, nie należy 
do łatwych – kończy ratownik.

 Jak wynika z powyższych re-
lacji, obie strony mniej więcej 
zgadzają się co do zaistniałych 
faktów, (no może  poza  sprawą 
listy leków) ale jednocześnie 
diametralnie różnią co do ich  
oceny,  zwłaszcza etycznej. Za-
pewne każda sytuacja, w której 
w grę wchodzi zdrowie i życie 
ludzkie jest stresująca z istoty. 
Można zwłaszcza zrozumieć 
strach i niepokój bliskich osób, 
które wymagają pomocy. Trze-
ba też wierzyć, że zachowanie 
ratujących specjalistów wynika 
ze skupienia i konieczności do-
pełnienia na ogół  potrzebnych 
i pożytecznych procedur, a nie 
z cynizmu czy braku szacunku. 
Warto by było jednak, aby ra-
tujący powstrzymali przy tym 
swoje odruchy wynikające z 
„temperamentu” (jak to okre-
ślił ratownik), bo zapewne po-
wstrzymanie tych odruchów, 
to też niezbędna zasada profe-
sjonalizmu obowiązującego w 
tym trudnym zawodzie.

Marcin Simiński

Pomóżmy sobie
•	 Przyjmę z wdzięcznością tapczan wypoczynkowy, dywan 

lub wykładzinę, lodówkę, pralkę automatyczną oraz me-
blościankę tel. kontaktowy 510 936 951 

•	 Przyjmę tapczan wypoczynkowy Tel. Kontaktowy 
726 515 149

•	 Przyjmę kojec dziecięcy   dla dziecka i krzesełko do kar-
mienia info.515 696-142 

•	 Oddam albę dla chłopca tel. 
Kontakt 514 995 348

•	 Oddam nowe nie używane buty 
męskie nr 42 (na zdjęciu) do 
odbioru w redakcji 
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Urząd o(d)powiada o rewitalizacji...
W nawiązaniu do maila, otrzymanego w dniu 8 marca 2012 r. odnośnie decyzji Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego w 
sprawie złożonych przez Gminę Nowogard wniosków rewitalizacyjnych oraz publikacji pt. „Rewitalizacja ugrzęzła w błocie” (DN, 
9-12.03.2012 r.)., pragniemy odnieść się do Pana pytań i  podjąć się wyjaśnienia kilku kwestii.

Gmina Nowogard, w ra-
mach Konkursu nr 
RPOWZ/5.5.1/2011/1 z Regio-
nalnego Programu Operacyjne-
go Województwa Zachodniopo-
morskiego na lata 2007-2013, Oś 
priorytetowa 5 Turystyka, kultura 
i rewitalizacja, Działanie 5.5 Re-
witalizacja, Poddziałanie 5.5.1 Re-
witalizacja obszarów zdegradowa-
nych, złożyła 2 wnioski:

1. „Przebudowa infrastruktu-
ry technicznej, kanalizacyjnej w 
zakresie rozdzielenia kanaliza-
cji ogólnospławnej na sanitarną 
i deszczową w ramach Lokalne-
go Programu Rewitalizacji Mia-
sta Nowogard” (koszt całkowity: 1 
436 200,41 PLN.)

Zakres inwestycji:
1. Prace przygotowawcze.
2. Likwidacja sieci ogólno-

spławnej - Pl. Szarych Szeregów, 
Wyszyńskiego, Stolarska.

3. Wykonanie separatora S9 
wraz z przebudową kanału kd200 
na kd 400.

4. Wykonanie separatora S16 
wraz z wymianą instalacji oraz 
przebudowa kanału kd400 na 
kd500.

5. Budowa kanalizacji deszczo-
wej na ul. Promenada w Nowo-
gardzie.

2. „Poprawa w sferze przestrze-
ni poprzez rewitalizację w kierun-
ku rekreacyjno-sportowym - za-
gospodarowanie terenu nad Je-
ziorem Nowogardzkim w ramach 
Lokalnego Programu Rewitaliza-
cji Miasta Nowogard” (koszt 
całkowity:  1 602 336,13 PLN.)

Zakres inwestycji:
1. Prace przygotowawcze.
2. Budowa skateparku.
3. Budowa placu zabaw i boiska 

do piłki plażowej.
3. Budowa pomostu przy plaży 

miejskiej. 
Dnia 19 października 2011 r. 

Wydział Wdrażania RPO zakoń-
czył ocenę formalną ww. projek-
tów. Oba wnioski przeszły po-
myślnie ww. ocenę oraz zostały 
skierowane do kolejnego etapu, 
tj. do oceny środowiskowej, moż-
liwości wystąpienia pomocy pu-
blicznej, ekonomiczno – finanso-
wej i merytoryczno – technicznej 
prowadzonej przez Komisję Oce-
niającą Projekty (ogólnie ocena 
KOP nazywana jest zwyczajowo 
oceną merytoryczną). 

Nie jest więc prawdą, że jak na-
pisano w artykule cyt (..) wszyst-
kie projekty przechodziły trzy-
stopniową ocenę tj. formalną, me-
rytoryczną i ostatnią, prowadzo-
ną przez tzw. Komisję Oceniającą 

Projekty, w skrócie KOP (..). 
Zgodnie z Regulaminem Na-

boru i Wytycznymi dla Wniosko-
dawców, ocena wniosków prze-
biega w trybie dwustopniowym 
(ocena formalna, przeprowadzo-
na przez pracowników Wydzia-
łu Wdrażania RPO Urzędu Mar-
szałkowskiego oraz ekspercką, 
dokonywaną przez Komisję Oce-
niająca Projekty, złożoną z nieza-
leżnych ekspertów, na podstawie 
kryteriów zawartych w Uszczegó-
łowieniu RPO WZ 2007 – 2013, 
Dokumentacji konkursowej oraz 
Kartach Oceny. Kryteria oceny są 
podzielone na kryteria dostępu 
i kryteria punktowane. Kryteria 
dostępu oceniane są w systemie 
0/1, co oznacza, że niespełnienie 
chociażby jednego z nich powo-
duje odrzucenie Wniosku.

Kryteria punktowane są ocenia-
ne przez eksperta poprzez przy-
znanie odpowiedniej ilości punk-
tów za każde kryterium. Każdy 
Wniosek był weryfikowany przez 
dwóch ekspertów z każdego ze-
społu, przy czym pracują oni sa-
modzielnie. Na każdym etapie 
oceny Zespół Ekspertów, za po-
średnictwem Wydziału Wdraża-
nia RPO, może zażądać dodatko-
wych wyjaśnień. 

Do dofinansowania kwalifiku-
je się każdy projekt, który spełnia 
łącznie następujące warunki:

spełnia wszystkie kryteria do-
stępu określone na ocenie środo-
wiskowej, możliwości wystąpienia 
pomocy publicznej, ekonomiczno 
– finansowej oraz na ocenie mery-
toryczno – technicznej,

 uzyskał łącznie z etapów oceny 
ekonomiczno – finansowej i me-
rytoryczno – technicznej co naj-
mniej 50% maksymalnej łącznej 
liczby punktów (50 punktów ze 
100 punktów).

W przypadku projektów zło-
żonych przez Gminę Nowogard, 
spełniono wszystkie kryteria, za-
równo dostępu, jak i punktowa-
ne, co więcej, w trakcie ich oceny 
eksperci nie żądali od pracowni-
ków Urzędu Miejskiego żadnych 
dodatkowych wyjaśnień, ani nie 
zgłaszali uwag. 

Zgodnie z zasadami konkur-
su, oba projekty zostały rekomen-
dowane do dofinansowania. Jest 
to dowód na to, że przygotowana 
dokumentacja była sporządzona 
prawidłowo, zaś ich ocena (68 i 74 
pkt.) stanowi indywidualną opinię 
niezależnych ekspertów i Urząd 
Miasta w Nowogardzie w zasadzie 
nie ma na nią żadnego wpływu.

Dodatkowo, Zarząd Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego nie 

skorzystał z możliwości dokona-
nia oceny strategicznej projek-
tów zweryfikowanych pozytywnie 
po ocenie KOP. Ocena strategicz-
na obejmuje weryfikację stopnia 
realizacji celów Strategii Woje-
wództwa Zachodniopomorskiego 
do roku 2020. Maksymalna ilość 
punktów możliwych do zdoby-
cia w trakcie oceny strategicznej 
przez weryfikowany projekt wy-
nosi 20, co mogłoby skutkować 
dofinansowaniem nowogardz-
kich projektów. Niestety, doszło 
w tym momencie do sytuacji, że 
niektóre miasta w województwie 
zachodniopomorskim otrzymały 
dofinansowanie 2, a nawet 3 pro-
jektów, z kolei inne, pomimo swej 
atrakcyjności, jak w przypadku 
Nowogardu, Białogardu czy Ko-
szalina – żadnego. 

Na taką sytuację miał wpływ 
również nie do końca sprawiedli-
wy podział środków na projekty 
rewitalizacyjne. W ramach pod-
działania 6.6.1 Rewitalizacja ob-
szarów zdegradowanych na ob-
szarze metropolitalnym, obejmu-
jący aglomerację szczecińską (ok. 
750 000 mieszkańców) przezna-
czono alokację 40 911 877,17 zł 
ze środków Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego, zaś 
na resztę województwa (prawie 
950  000 mieszkańców) zaledwie 
35 000 000,00 zł. 

Zgodnie z pismem Wydziału 
Wdrażania RPO UM  w Szczeci-
nie z dnia 20 lutego 2012 r., oba 
projekty uzyskały pozytywną 
opinię (a nie, że zostały negatyw-
nie ocenione, na co wskazuje pu-
blikacja), jednakże biorąc pod 
uwagę liczbę uzyskanych punk-
tów, a przede wszystkim ograni-
czoną ilość dostępnych w naborze 
środków, decyzją Zarządu Woje-
wództwa, przedmiotowe projek-
ty umieszczono na liście rezerwo-
wej. Listę rezerwową tworzą pro-
jekty, które pozytywnie przeszły 
wszystkie etapy oceny, a z uwa-
gi na ograniczoną ilość środków 
przeznaczonych na dany konkurs 
nie otrzymały dofinansowania. 

Oba projekty zajęły kolejno 6 i 
10 miejsce na 13 umieszczonych 
na liście rezerwowej i choć szan-
se na dofinansowanie w trybie 
późniejszym mają niewielkie, to 
nie znaczy, że Gmina Nowogard 
zrezygnowała z innych form do-
finansowania bądź kompletnego 
zaniechania inwestycji, tak  jakby 
to wynikało z zamieszczonego w 
Dzienniku Nowogardzkim arty-
kułu. 

Jak dotąd zrealizowano kilka 
inwestycji (m.in.: skatepark, czy 

likwidację sieci ogólnospławnej 
- Pl. Szarych Szeregów, Wyszyń-
skiego, Stolarska) w ramach ww. 
projektów w oparciu o środki wła-
sne, zapewnione w budżecie, zaś 
już w kwietniu 2012 r. Gmina No-
wogard złoży dokumentację apli-
kacyjną  w ramach konkursu 1.1 
Gospodarka wodno – ściekowa 
w aglomeracjach powyżej 15 tys. 
RLM, z Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko, gdzie 
ujęty zostanie zakres inwestycji 
złożonej w ramach RPO bądź po-
szerzony o kolejne (poziom dofi-
nansowania projektu to 85%). 

Z poważaniem, 
Jarosław Soborski

Wydział Rozwoju Lokalnego 
i Funduszy Urząd Miejski w 

Nowogardzie

Ad vocem
Powyższa wypowiedź Jarosława Soborskiego, zastępcy kierowni-

ka Wydziału Rozwoju Lokalnego i Funduszy, to odpowiedź na na-
sze pytania w sprawie fiaska, jakie poniosła gmina ubiegając się o 
dofinansowanie rewitalizacji terenów wokół jeziora. Dla porządku 
przypomnijmy  ich treść: 

1. Proszę o komentarz do decyzji jaką podjął Urząd Marszał-
kowski w Szczecinie, oceniając słabo (zaledwie 68 i 74 pkt.) 
wnioski Gminy Nowogard - co sprawiło, że nie zostały one za-
kwalifikowane do przyznania dofinansowania?

2. Proszę przypomnieć na jakie konkretnie inwestycje złożo-
ne były wnioski?

3. Proszę wymienić prace, które już zostały wykonane w ra-
mach projektu ujętego we wniosku o dofinansowanie, z wy-
szczególnieniem kosztów, jakie z tego tytułu poniosła Gmina 
Nowogard? 

4. Co dla Gminy i przyszłości terenów wokół jeziora ozna-
cza decyzja UM w Szczecinie?  - czy zaplanowane i wpisane we 
wnioskach inwestycje będą mimo braku wsparcia finansowego 
z zewnątrz wykonane - jeśli tak, to w jakim czasie, jeśli nie, to 
dlaczego?

Jak widać Urząd nie pokusił się jednak o rzetelne odniesienie się 
do kwestii zawartych w naszych pytaniach, a w zamian za to opisał 
to samo co DN już wykonał w artykule pt. „Rewitalizacja ugrzę-
zła w błocie”,   tyle, że bardziej rozbudowanym formalnie, urzęd-
niczym językiem. Nie rozumiemy tylko co przeciętnemu miesz-
kańcowi Nowogardu po informacji o tym, jak wyglądała formal-
na droga rozpatrywania wniosków na jezioro, a już w szczególno-
ści, że były rozpatrywane one nie trzystopniowo, a dwustopniowo. 
Co nam po stwierdzeniu, że „ Dodatkowo,  Zarząd Województwa 
Zachodniopomorskiego nie skorzystał z możliwości dokonania oce-
ny strategicznej projektów zweryfikowanych pozytywnie po ocenie 
KOP. Ocena strategiczna obejmuje weryfikację stopnia realizacji ce-
lów Strategii Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2020.” 
i dalej: ”Niestety, doszło w tym momencie do sytuacji, że niektóre 
miasta w województwie zachodniopomorskim otrzymały dofinanso-
wanie 2, a nawet 3 projektów, z kolei inne, pomimo swej atrakcyjno-
ści, jak w przypadku Nowogardu, Białogardu czy Koszalina – żad-
nego.”. Nam raczej chodziło o to, by Urząd Miejski, na czele które-
go stoi burmistrz dał jasny sygnał o tym, co dalej będzie z terenami 
wokół naszego pięknego akwenu? To znaczy, czy jest w stanie ktoś  
zapewnić, że przy okazji opadów deszczu, alejki (co niektóre już 
odnowione) znów nie będą tonąć w ściekach i resztkach papieru 
toaletowego. Nie otrzymaliśmy też informacji,  czy brak dofinan-
sowania, a wcześniejsze wydanie pieniędzy np. na skatepark (koszt 
ponad 700 tys. zł) nie spowodowało właśnie, że dziś środków  na 
kompleksowe odwodnienie terenu nad jeziorem, po prostu już nie 
ma i w najbliższym czasie nie będzie. W zamian za to znów się do-
wiedzieliśmy, że gmina będzie składała kolejne wnioski o dofinan-
sowanie inwestycji wodno-ściekowych na tym obszarze. 

Pozostaje życzyć powodzenia...Bo trudno mieć w dalszym ciągu 
nadzieję na to, że po kilkunastu latach w końcu uda się z tym zro-
bić porządek. 

Marcin Simiński
redaktor naczelny 
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Kochanej mamie i babci

Sabince Langer
w dniu 80 urodzin
tak pięknym i wspaniałym

życzymy Tobie sercem całym
zdrowia szczęścia pomyślności

100 lat życia i radości
być może masz i inne życzenia

więc też życzymy  
ich spełnienia

Zbyszek, Renata, Łukasz, 
Dawid, Sylwia i Julia

ŻycZENiA

Wywiad z Haliną Tomporowską z PUP

„Dziękuję, że miałam  
to szczęście pracować z nimi”
Halina  Tomporowska Starszy Inspektor Powiatowy Urzędu Pracy, która zajmuje się instumetami rynku pracy i refundacją stanowisk 
pracy w zakładach pracy. Pani Tamporowska może pochwalić się 41 letnim stażem pracy. Wkrótce po wieloletniej pracy  odchodzi na 
zasłużoną emeryturę.

Dziennik Nowogardzki: To 
niesamowity wynik. Jest pani 
długoletnim pracownikiem 
administracji, a Urząd Pra-
cy, to nie jedyny zakład  pani 
pracy?  

Halina Tomporowska Star-
szy Inspektor  Powiatowy 
Urzędu Pracy:

To prawda,  tak właśnie jest. 
Moja kariera zawodowa rozpo-
częła się dość banalnie, bo od 
szkół i praktyk w różnych zakła-
dach pracy, począwszy od stażu 
w KPGR, potem PSS „Społem” 
i Jednostkę Wojskową. Pomo-
gło mi to i nauczyło mnie zro-
zumieć pracę w administracji. 
Ich liczba jest dość pokaźna i 
wymienianie każdego zakładu 
z osobna, myślę, jest zbyteczne.  

Wiele firm i zakładów pra-
cy w Pani karierze zawodo-
wej, a w konsekwencji  praca 
w Urzędzie Pracy? 

Był wtedy rok 1991 wówczas 
to narodziła się moja druga cór-
ka. Ja wtedy skorzystałam z za-
siłku, który wynosił 75% wyna-
grodzenia,  mogłam więc zająć 
się wychowaniem córki  otrzy-

mując jakieś pieniążki. W tym 
czasie dopiero tworzyło się Biu-
ro Pracy. Decyzja o przyjęciu się 
najpierw do Biura Pracy,( a na-
stępnie do  Urzędu Pracy)  po-
jawiła się po 0, 5 pół roku by-
cia zarejestrowaną. Pracę pod-
jęłam 16 stycznia 1992 roku.

Funkcja, którą pani pełni 
w Urzędzie, czym głownie się 
charakteryzuje? 

Najprościej mówiąc zajmu-
ję się dotacjami  dla osób bez-
robotnych, które zdecydują się 
na podjęcie działalności gospo-
darczej, ale przede wszystkim 
moim głównym zajęciem jest 
współpraca z pracodawcami na 
linii przyznawania i rozliczania 
refundacji na tworzenie stano-
wisk pracy dla bezrobotnych. 
Przez ponad 10 lat byłam głów-
ną księgową. Wcześniej zajmo-
wałam się również innymi obo-
wiązkami,  przeszłam wszystkie 
szczeble w Urzędzie Pracy, co 
pozwoliło mi nabrać dużego do-
świadczenia zawodowego.

 
Księgowość firm i zakła-

dów pracy jest  dziedziną, 

która stanowi bardzo istotną 
i ciągle rozwijającą się częścią  
funkcjonowania firmy. Co ta 
transformacja spowodowała 
w pani życiu zawodowym? 

To prawda. Pamiętam  cza-
sy, gdy komputer zaczynał być 
dopiero wprowadzany na ry-
nek pracy. Pierwsze szkolenia z 
komputerem prowadził pan Le-
szek Łuka, który miał ogromną 
cierpliwość, by tę wiedzę nam 
przekazać. Pamiętam  osobiście, 
kiedy nie wiedziałam jak poru-
szać się myszką komputerową, 
zamiast ruszać nią po stole, ru-
szałam chyba… po monitorze. 
Dziś nie wyobrażam sobie pra-
cy w Urzędzie bez  komputera 
i tych wszystkich programów, 
które ułatwiają pracę urzędni-
ka. 

 Pani praca to głównie pra-
ca z przedsiębiorcami, którzy 
ubiegają się o refundacje? 

To prawda, ale żeby je otrzy-
mać kandydat musi złożyć od-
powiednie dokumenty i speł-
nić szereg warunków, które są 
oparte o konkretne przepisy wy-
nikające z ustawy. 

Pani praca to również pra-
ca w zespole, gdzie nieodzow-
nym jest dzielenie się do-
świadczeniem ze współpra-
cownikami? 

Jestem przekonana, że  praca 
tutaj to przede wszystkim pra-
ca zespołowa, w której każda 
z osób tu pracujących ma swo-
je zadanie do spełnienia.  Przez 
wszystkie te lata bardzo dobrze 
mi się współpracowało z osoba-
mi które napotkałam na swojej 
drodze zawodowej i nie mogę 
powiedzieć, by praca ta była 
dla mnie pracą męczącą. Może 
to zabrzmi niewiarygodnie, ale 
byłam na zwolnieniu lekarskim 
przez  wszystkie te lata tylko 2, 
5 miesiąca. 

 Czy są w pani karierze za-
wodowej Ci szczególni lu-
dzie, których pani zapamię-
tała? 

Niewątpliwe tak. Pani Al-
freda Porowska oraz nieżyją-
cy już  Pan Zbigniew Nowicki. 
To dzięki tym osobom Urząd 
Pracy nabierał znaczenia w 
świadomości ludzi, ale również 
moja praca zawodowa którą 
oni koordynowali i wspierali.   
To nie oznacza, że były to tyl-
ko te osoby. W tym momen-
cie muszę jeszcze wspomnieć o 
panu Wiesławie Kur, obecnej 
Dyrektor Powiatowego Urzę-
du  Pracy  Urszuli Witkowskiej 
czy Małgorzacie Biernackiej, 
która jest Kierownikiem Filii 
Urzędu Pracy w Nowogardzie. 
Muszę też wspomnieć o wszyst-
kich współpracownikach z któ-
rymi dane mi było pracować, 
to wspaniali i uczynni ludzie. 
Ważną osobą był również pan 
redaktor. Bo tutaj pośród nas 
rozpoczął pan swoją przygodę 
zawodową, która jak pamiętam 
trwała 3 lata   i poprzez nasze 
wskazówki rozwijał się pan, aż 
do chwili kiedy odszedł pan do 
Policji(obecnie red. DN). Bar-
dzo to budujące, że zespół do 
którego należeliśmy tak bardzo  
wspierał pana. 

To dowodzi, że w pani ży-

ciu zawodowym i prywatnym 
były  wyjątkowe osoby? 

To prawda i bardzo im za to 
dziękuję, że miałam to szczę-
ście pracować z nimi tyle lat 
bez żadnych konfliktów czy spo-
rów. Do dziś utrzymuję kontakt 
np. z Alfredą Porowską, która 
obecnie mieszka w Szczecinie. 
Oprócz relacji zawodowych, 
które nas łączyły zawiązała się 
między nami taka przyjaźń już 
teraz na odległość.

Teraz odchodząc po tylu la-
tach pracy na emeryturę, co 
pani czuje i jakie ma pani pla-
ny na ten czas? 

Powiem kolokwialnie „serce 
mi się kraje”, że muszę odejść 
po 21 latach pracy w Urzędzie 
Pracy, ale tą decyzję podjęłam 
zupełnie świadomie i na pew-
no jej już nie zmienię. Te lata 
w Urzędzie bardzo prędko mi 
upłynęły, ale cóż trzeba ustąpić  
miejsca młodym i odpocząć. 
Myślę, że należy również zająć 
się swoimi prywatnymi sprawa-
mi na które w zasadzie nigdy 
nie miałam czasu. To były bar-
dzo szczęśliwe lata, które będę 
pamiętała na długo. A plany? 
Cieszyć się z życia i realizować 
swoje marzenia, które sięgają 
aż do Egiptu, gdzie stoją piękne 
piramidy, które może wkrótce 
już zobaczę. Planuję ostateczne 
rozstanie z Urzędem na koniec 
sierpnia 2012 roku.

Wysłuchał: Jarek Bzowy 
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Zgłosił, a oni nie chcieli gasić...

Dziękujemy za wspomnienie o Stanisławie Marynowskim...

@    Ludzie listy piszą  @ 

Witam serdecznie. Piszę pierwszy raz do ga-
zety, ponieważ nigdy nie odczuwałem takiej po-
trzeby, ale gdy stało się to, co przydarzyło mi się 
wczoraj, byłem zszokowany i oburzony i skłoni-
ło mnie do napisania tego listu.

Mianowicie, gdy wybierałem się z kolegą na 
sobotnie (tj. 17 marca) prace na działkę, rowe-
rami przyjechaliśmy na popularną “widoków-
kę”, żeby się napić i odpocząć na moment. Kilka 
minut jak sobie żartowaliśmy, zobaczyłem kłę-
by dymu wydobywającego się z miejsca za kop-
cami, (które zostały kiedyś postawione, porzu-
cone) zadzwoniłem klasycznie pod 112, w od-
powiedzi na moje zgłoszenie usłyszałem pole-
cenie: “powinien pan zadzwonić pod 998, bę-
dzie szybciej”. Myślę sobie, w porządku zadzwo-
nię,  ale jak zacząłem mówić panu dyspozytoro-
wi o zdarzeniu, to zaczęło się. Zgłosiłem dość 
klasycznie, jak na wezwania. “Witam, moje na-
zwisko... Chciałbym zgłosić pożar szuwar, tam 
koło widokówki w Nowogardzie. Dym widać bo 
jest wielki”, gdy skończyłem usłyszałem bardzo 
miłe słowa od tego pana. 

- A czy to pan czasami nie podpalił tej trawy?
- Dlaczego miałbym robić coś tak głupiego.
- No nie wiem, ale teraz młodzież strasznie się 

podnieca jadącymi karetkami pogotowia i wo-
zami straży pożarnej.

- Wie pan co, wydaje mi się, że skoro bym to 
podpalił, to nie dzwonił bym.

Byłem tak zdenerwowany, że myślałem, że 
złożę skargę na tego pana, ale cóż, wytrzymam. 

Wsiadłem na rower i pojechałem na górę w 

stronę netto skrótem i natknąłem się na pana, 
(około 30 lat) który jak się okazało robił na 
działce i również był sprawdzić co się dzieje. Po-
wiedziałem mu o swym gniewie i przyznał mi 
rację, że teraz nikogo nie obchodzą takie spra-
wy. Ogień w tym czasie szybko się rozprzestrze-
niał i nie wiedziałem co mam robić, więc czeka-
łem. Była godzina 11:36 jak zadzwoniłem pod 
998, gdy miałem zamiar już jechać, była oko-
ło 12:15, nadal nikt nie przyjechał, później nie 
wiem co się działo, ale jak wróciłem na szuwa-
ry sprawdzić co się stało, to był już bardzo duży 
fragment wypalony. Bardzo mnie  denerwu-
je takie zachowanie. Mimo, że w gimnazjum ( 
2) mamy Edukację dla Bezpieczeństwa, nic ona 
nie daje, skoro druga strona nie “działa”. Kiedyś 
miałem wcześniejszą “akcję”, kiedy spotkałem 
starszego pana, który miał zawroty głowy, po-
gotowie wówczas przyjęło zgłoszenie i zabrało 
tego pana wówczas byli mi wdzięczni i nie było 
też żadnego problemu. Nie wiem co to był za 
strażak, jak nie chce już gasić pożarów, to…?

Pozdrawiam Dariusz Jarzębiński

PS. List naszego czytelnika, skłonił nas do 
odwiedzenia punktu widokowego, który znaj-
duje się przy ul. Dąbrowszczaków. Obiekt nie 
przynosi delikatnie mówiąc chluby naszemu 
miastu, pomijając już fakt, że graniczy z tere-
nami objętymi prawną ochroną jako nieużyt-
ki ekologiczne. Ktoś tu się powinien wsty-
dzić...

redakcja 

To jest obrazek gminy, która rzekomo stawia na turystykę... z naszej gminy

To gmina traktuje jako organiczne wysypisko, na które uzyskała zezwole-
nie. Żadne słowa nie zmienią określenia, że to jednak zwykły syf

Serdecznie dziękujemy za 
umieszczenie w „Dzienniku 
Nowogardzkim” nr 15 z dnia 
21.02.2012r. artykułu o na-
szym zmarłym tacie Stanisła-
wie Marynowskim.

 Nasza wdzięczność jest tym 
większa, że umieścił w nim Pan 
Redaktor także treść artykułu z 
gazety olkuskiej, tym samym w 
znacznym stopniu uzupełnia-
jąc dane o naszym tacie. Nas 
już nie ma w Nowogardzie, 
dlatego nie mogliśmy we wła-
ściwym czasie podzielić się na-
szymi wypowiedziami, czy też 

w ogóle podać wiadomość o 
śmierci taty. Dlatego dopiero 
teraz, gdy przypadkowo do-
tarła do nas ta gazeta, pragnie-
my przede wszystkim podzię-
kować za trud Pana Redaktora 
w odszukaniu i umieszczeniu 
w swojej gazecie tej informacji 
o śmierci naszego taty i jego” 
trudnej wieloletniej pedago-
gicznej drodze”, opisanej sze-
rzej w gazecie olkuskiej.

Jest to dla nas ogromną ra-
dością, dlatego swoją wdzięcz-
ność także kierujemy do Pana 
Redaktora gazety olkuskiej, 
Uczniów i Nauczycieli I LO w 
Olkuszu za ich „ jak najlep-
sze wspomnienie o profesorze 
Marynowskim” i ich wypowie-
dzi bardzo trafnie wyrażające 
jego osobowość, które my w 
całej rozciągłości popieramy. 
Dlatego jeszcze raz przytacza-
my i akcentujemy te słowa, bo 
rzeczywiście był to człowiek:” 
wyjątkowej prawości, wiernym 
raz obranej katolickiej drodze 

życiowej i postawie względem 
świata, co w tamtych czasach 
wymagało niezłomnej posta-
wy, której Profesor dawał nie-
jednokrotnie wyraz”.

Cieszy nas , że to co my wie-
my o nim, jako najbliższe oso-
by w rodzinie, zauważyli rów-
nież i pamiętają o tym do dziś, 
Uczniowie i Nauczyciele z nim 
pracujący.

Ze swej strony możemy do-
dać, że tak jak twierdzą ucznio-
wie, iż był wobec nich” wyma-
gający i w tych wymaganiach 
zdecydowany i niezwykle kon-
sekwentny”, taki też był wobec 
nas w szkole. Rozumieliśmy to 
bo nie mogło być inaczej. Na-
tomiast w domu oprócz tego, 
był dla nas – nawet w ostatniej 
ciężkiej chorobie – niezwykle 
delikatny, ciepły, pełen dobroci 
i wyrozumiałości.

Nie możemy nie wspomnieć 
tu o naszej nieżyjącej już Ma-
mie, która również miała taką 
duchową postawę godną na-

śladowania, ale i często pod-
kreślała wartość osobowości 
taty, zwłaszcza danego nam na 
tamte czasy. Umacniało nas to 
i pomagało do przetrwania, co 
rzeczywiście wtedy nie było 
łatwe... być w gronie innych z 
taką postawą. Ze skromnością 
więc dodajemy, że taka posta-
wa naszych Rodziców kształto-
wała i naszą duchową postawę, 
mimo rzeczywiście wielu tru-
dów tamtych czasów.

Lecz trzeba podkreślić i to, 
że rodzice ucząc nas trwać nie-
złomnie w swoich poglądach, 
podkreślali przy tym rzecz bar-
dzo ważną, że należy szanować 
wszystkich ludzi, w tym także 
ludzi o innych poglądach.

Za to więc jesteśmy rodzi-
com wdzięczni, bo to nam się 
w życiu udaje kontynuować. 
Mamy nadzieję, że i wszyst-
kim, którzy tak pamiętają na-
szego tatę, również udaje się to 
w ich życiu kontynuować.

Jeszcze raz serdecznie dzię-

kujemy Panom Redaktorom z 
Nowogardu i Olkusza i wszyst-
kim wyrażającym swoje zdanie 
o naszym zmarłym Tacie Pro-
fesorze Stanisławie Marynow-
skim.

Barbara, Teresa, Janina i Ja-
dwiga (brat nasz Andrzej też 
już nie żyje zmarł 17.10.2010)

 
Od Redakcji

Dziekujemy za tę korespon-
dencję. Jest ona wyrazem ,że 
więzi które kształtowała nasza 
nowogardzka społecznosć wy-
trzymują  próbę i czasu i od-
dalenia . Takie osobowości jak 
ś.p. Stanisław Marynowski  w 
ksztaltowaniu tych więzi mia-
ły swoj szczególny i wyjątkowy 
udział.

Warto o tym pamiętać i 
przypominać co staramy się z 
pełną  pokorą wobec własnej 
niedoskonałosci czynić. 
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Zdjęcie, które otrzymało najwięcej głosów w pierw-
szym etapie konkursu fotograficznego organizowa-
nego przez NDK okazało się plagiatem. 

Skandal wokół konkursu 
fotograficznego 

To był plagiat

Jan Drozdek, lat: 54, zmarł: 14.03.2012r, pogrzeb: 17.03.2012r, 
pogrzeb odbył się na cmentarzu w Nowogardzie

Michalina Bielej, lat: 94, zmarła: 16.03.2012r, pogrzeb: 
19.03.2012r, pogrzeb odbył się na cmentarzu w Nowogardzie

Kazimiera Mrówczyńska,  lat: 78, zmarła 17.03.2012r, po-
grzeb 20.03.2012r, pogrzeb odbędzie się na cmentarzu w Nowo-
gardzie 

Informacje przekazał zarządca cmentarza S. Furmańczyk

Warsztaty w Dąbrowie
Dzień kobiet  
w Żabowie

Nie ma nic przyjemniejszego niż kwiat od pana, wspólny śpiew 
i pyszne dania. Doskonale wiedzą o tym mieszkanki Żabowa, 
które mimo braku świetlicy wiejskiej, chcą i potrafią się wspólnie 
bawić. Tak właśnie było w Dzień Kobiet, który wspólnie zorgani-
zowałyśmy w prywatnym pomieszczeniu, udostępnionym przez 
panią sołtys. Dobry humor, pyszne jadło i wspólny śpiew sprawi-
ły, że czas płynął szybko. Każda z nas, bez względu na wiek, zna-
lazła to „coś”, co sprawiło, że dobrze czuła się w pokoleniowym 
towarzystwie pań. Właśnie o to chodzi, aby spotkanie łączyło i 
było bodźcem do wspólnych inicjatyw.

Mieszkanki Żabowa

W związku z tym, że zdjęcie 
które otrzymało najwięcej gło-
sów, okazało się być plagiatem, 
usuwamy je z konkursu. Jedno-
cześnie przedłużamy głosowa-
nie na najlepsze zdjęcie lutego 
do dnia 30 marca 2012r – po-
informowała redakcję DN, Ka-
milla Ratajczak z NDK. 

Jak udało się nam usta-
lić, zdjęcie zostało  skopiowa-
ne z jednej ze stron interneto-
wych, a potem zgłoszone do 

konkursu.  Tyle, że nie zro-
biła tego sama zwyciężczyni 
konkursu. O tym, że wygra-
ła dowiedziała się z Dziennika 
Nowogardzkiego. Jak twierdzi 
do konkursu zgłosiły ją jej cór-
ki.  Kobieta przeprosiła za całe 
zajście. Zdjęcie zostało usunię-
te przez organizatorów 

Jak widać z Internetem trze-
ba bardzo uważać...

ms

 w tych dniach odeszli do wieczności 

DZIEŃ OTWARTY W SP nr 3
13 marca 2012 roku w Szkole Podstawowej nr3, im. Polskich Olimpijczyków od-
był się Dzień Otwarty. Szkołę odwiedziły dzieci z Zielonego Przedszkola, Przed-
szkola nr1 i Przedszkola nr3 wraz ze swoimi wychowawcami i opiekunami. 

Przedszkolaki miały okazję 
uczestniczyć w zorganizowa-
nych specjalnie dla nich zaję-
ciach edukacyjnych. Chętnie 
wzięły udział w zabawach ru-
chowych, zajęciach plastycz-
nych, projekcji filmu i zaję-

ciach komputerowych. Pod-
czas pobytu u nas dzieci zwie-
dziły  również szkołę m.in. salę 
sportową, nowy plac zabaw, 
kompleks boiskowy Orlik. 
Na zakończenie wizyty dzie-
ci otrzymały gadżety, słody-

cze i „informatory” dla rodzi-
ców, w których przedstawiana 
została oferta szkoły na nowy 
rok szkolny. Wszystkim przy-
byłym serdecznie dziękujemy. 

Inf. własna

Od 05 marca 2012 roku, 
Stowarzyszenie Mieszkańców 
Dąbrowy „DĄB” realizuje za-
jęcia warsztatowe z Pilatesu 
dla Pań z Dąbrowy pod na-
zwą „W zdrowym ciele – zdro-
wy duch”. Zajęcia prowadzone 
są w Sali wiejskiej. Na zajęcia 
uczestniczy ponad 20 osób. 
Warsztaty realizowane są w 
ramach partnerstwa z Lokalną 
Grupą Działania Stowarzysze-
niem Szanse Bezdroży Gmin 
Powiatu Goleniowskiego. Jest 
to działanie edukacyjne dofi-
nansowane ze środków Euro-
pejskiego Funduszu Rolnego 
na rzecz Obszarów Wiejskich 
w ramach Osi LEADER dzia-
łania 4.31. Warsztaty trwają 
6 tygodni, 2 godziny w tygo-
dniu.     

Ćwiczenia wymagają rów-
nowagi i skupienia. Ale jest 
fajnie!.

Trzeba jeszcze popracować 
nad zgraniem grupy!

Prezes Stowarzyszenia
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Budowlane Centrum Handlowe

DOMEBARTEK -
Twój Partner Budowlany

Oferuje w cenach promocyjnych:

ul. Boh. Warszawy 71 www.bartekdomet.pl• tel. 91 579 02 62 •

- tynki i farby BOLIX

- najnowsze kolekcje płytek ceramicznych: polskie i hiszpańskie

- największy wybór paneli podłogowych w Nowogardzie - 24 kolekcje

- materiały ścienne POROTON, YTONG, SUPOREKS, SILKA

- wyprzedaż drzwi

Super cena na OKNA DACHOWE VELUX i OKPOL

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) – 5,05%

20.000 – 206,00
40.000 – 412,00

100.000 – 613,33

ich pierwsza  wystawa  
W  Nowogardzkim Domu Kultury do świąt Wielkiej  Nocy można oglądać prace  młodych fotografów 
z Nowogardu,  członków sekcji fotografii, prowadzonej właśnie w NDK przez Grzegorza Mielewczyka. 

 Na wystawie podziwiać 
można 30 różnych prac. Jak 
wynika z prezentowanej te-
matyki, artyści najczęściej  
inspirowali się krajobrazami  
i codziennymi przedmiota-
mi. Zdecydowanie w wysta-
wionych pracach dominu-
je technika zdjęć czarnobia-
łych. O powstałej niedawno 
w NDK sekcji fotograficznej 
i pasji fotografowania, opowia-
da Marta Kawa, jedna z uczestni-
czek zajęć. - W zajęciach uczest-
niczymy od września ubiegłego 
roku, tworzymy grupę raczkują-
cych dopiero, młodych fotogra-

fów. Naszym  instruktorem jest 
Pan Grzegorz Mielewczyk, dzię-
ki  niemu poznajemy różne taj-
niki fotografii. Dlaczego fotogra-
fia?,  ponieważ interesujemy się  
fotografią i lubimy fotografować, 
a poprzez udział w tym kole po-

znajemy się wzajemnie. Jeże-
li mam mówić o miejscach, 
które należałoby fotografo-
wać, to chyba nie ma takiego 
wyznaczonego miejsca,  my-
ślę, że wszystkie  są bardzo 
ciekawe i interesujące. A w 
naszym mieście, to polecam 
jezioro i oczywiście inne rów-
nie piękne okolice. 

Członkowie pracowni fo-
tograficznej w NDK za pośred-
nictwem DN zapraszają na I 
Wystawę Fotograficzną. My by-
liśmy i zapewniamy -  wszystkie 
prace  są warte obejrzenia. 

Jarek Bzowy 



20-22.03.2012 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

9

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

Wiosna , wiosna wkoło...

Żurawie lubią Miętno  i   Lestkowo
W ostatnich dniach zapachniało wiosną na całego. Oprócz oznak klimatycznych tej pięknej pory roku, pojawiły się także inne jej zwia-
stuny. Na polach pomiędzy Lestkowem, a Miętnem sfotografowaliśmy w niedzielę liczne  zgrupowanie tych pięknych i dużych ptaków.  

Żuraw jest bowiem jednym z 
największych polskich ptaków. 
Jest większy od bociana białe-
go i czapli.  . Wymiary ciała: 
długość dorosłego osobnika 
105–130 cm; rozpiętość skrzy-
deł 200–230  cm; masa ciała 
dorosłego ptaka 3–8 kg. 

Lęgowy żuraw występuje 
najliczniej w północnej i za-
chodniej Polsce. W centrum 
Polski występuje lokalnie.  Od 
wiosny do jesieni, w dogod-
nych miejscach w zasadzie na 
całym niżu Polski, można spo-
tkać osobniki nielęgowe prze-

bywające w stadach, do któ-
rych latem przyłączają się pta-
ki lęgowe. W okresie wędró-
wek, żurawie spotyka się w ca-
łej Polsce, ale w większych sta-
dach głównie w północnej czę-
ści kraju i wzdłuż wschodniej 
granicy. Żurawie, ktore spoty-
kamy u nas wczesną wiosną, 
to często stada przelotne, któ-
re wędrują z zimowisk w Hisz-
panii i południowej Francji 
na lęgowiska w kierunku Pół-
wyspu Skandynawskiego i na 
wschód, aż po Morze Ochoc-
kie. Ponoć również na podmo-
kłych łąkach (takie lubi żuraw) 
w okolicach Czermicy, także są 
już stada tych ptaków. Na na-
szych zdjęciach jednak osobni-

ki z okolic Miętna i Lestkowa. 
Czekamy teraz na bociany, po-
noć mają się pojawić za około 
dwa tygodnie...

Żurawie lecą

Tu im się spodobało I wylądowały

Nowogardzka Prawica Rzeczypospolitej w Szczecinie

Protestowali w solidarności z Polakami na Litwie

W sobotę przed konsulatem 
Republiki Litewskiej w Szcze-
cinie, odbyła się pikieta zorga-
nizowana przez  Prawicę Rze-
czypospolitej w solidarności z 
Polakami na Litwie, protestu-
jącymi tam tego dnia w obro-
nie praw polskiej mniejszo-

ści, a  zwłaszcza przeciwko no-
wej litewskiej ustawie oświa-
towej dyskryminującej polskie 
szkoły na Litwie. Przypomnij-
my, mniejszość polska na Li-
twie  liczy ponad 200 tysięcy 
(ok.7 % ludności kraju) i trwa 
tam, niezmienna ilościowo (a 

nawet nieco się zwiększyła)  w 
wierności kulturze i językowi 
ojców  od 1945 roku czyli od 
czasu, gdy także ponad 200 tys. 
Polaków deportowano z tych 
terenów. Na Litwie funkcjonu-
je około 120 polskich placówek 
oświatowych  w których uczy 
się około 20 tys. dzieci i mło-
dzieży.  W szczecińskim prote-
ście, który zgromadził około 40 
osób,  uczestniczyło też  kilka 
osób z Nowogardu, między in-
nymi główny organizator akcji  
przed konsulatem,  nowogardz-
ki szef  PR p. Paweł Słomski.

Polacy na Liwie od lat wal-
czą o należne im jako najwięk-
szej mniejszości narodowej pra-
wa – mówi DN  Paweł Słom-
ski - zmusza ich do tego niestety 
polityka władz niepodległej  Li-
twy, które kolejnymi posunię-
ciami próbują wyeliminować, 
wrośniętą w historię tego kra-

ju polskość,   z przestrzeni pu-
blicznej. Główny atak jest skie-
rowany na szkolnictwo polskie 
i język. Dlatego nasi rodacy na 
Litwie, walczący o należne im 
prawa, potrzebują wsparcia i 
solidarności ze strony macie-
rzy. Dzisiejszym protestem tego 
wsparcia im udzielamy- koń-
czy wypowiedź Paweł Słomski. 

W trakcie pikiety cieszącej 
się dużym zainteresowaniem 

mediów (obecne były TVN, 
Polsat, TVP i redakcje gazet),  
zaprezentowano w szczegó-
łach problematykę związa-
ną z myślą przewodnią akcji i  
wręczono list protestacyjny na 
ręce przedstawiciela konsula-
tu Litwy w Szczecinie. Bezpo-
średnią transmisję z akcji pro-
wadził TVN-24,  a relację za-
mieścił TVP-3 i Polsat.

red.

Uczestnicy pikiety przed wejściem do konsulatu Litwy

Paweł Słomski wręcza petycję przedstawicielowi konsula Litwy w Szczecinie
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Zapraszamy na świąteczne
WARSZTATY DECUPAGE

Zapisy: Studio Art-Strit, ul. Sądowa 1, Nowogard

tel. 607 310 587

w dniach  20.03. g. 17.00;
22.03. g. 11.00;  24.03. g. 12.00

Ilość miejsc ograniczona

Zwycięstwo na inaugurację

Dobrze, że mamy Gołdyna…
Od 3 punktów Pomorzanin Nowogard rozpoczął marsz po awans do wojewódzkiej Okręgówki. Pojedynek z out-
siderem tabeli był brzydkim widowiskiem, a zwycięstwo nasz zespół zawdzięcza skuteczności Macieja Gołdyna. 

W sobotę o godzinie 15.00, 
Pomorzanin zainaugurował 
rundę rewanżową, w 17 kolej-
ce rywalem była Sparta Gry-
fice. Piłkarze LKS-u kontro-
lowali wydarzenia na boisku, 
Krupski tylko dwukrotnie mu-
siał potwierdzić swoją formę 
efektownymi paradami. Na sa-
mym początku meczu, defen-
sywa Pomorzanina dopuściła 
się błędu, na wskutek którego 
Krupski ratował zespół w sy-
tuacji „sam na sam”. Natomiast 
w drugiej części gry odbił pił-
kę po mocnym strzale zza pola 
karnego. Sparta miała więcej 
okazji, jednak zazwyczaj koń-
czyły się niecelnymi strzałami. 

Nowogardzcy piłkarze mieli 
problem z rozgrywaniem ata-
ków pozycyjnych, z pomocą 
przyszedł defensor Sparty, któ-
ry sprokurował rzut wolny z 
groźnej pozycji. Dośrodkowy-
wał grający w środku pola Mły-
narczyk, piłkarze Pomorzani-
na wbiegli na piłkę odwracając 
uwagę bramkarza, który odbił 
futbolówkę przed siebie. Takiej 
okazji nie mógł zmarnować 
Gołdyn, któremu piłka wręcz 
spadła na nogę i tylko dopełnił 
formalności. Zatem mimo sen-
nej gry Pomorzanin prowadził 
1:0. Sparta rzuciła się do odra-
biania strat, dzięki czemu go-
spodarze mogli grać z kontry. 

Do przerwy nic się nie zmieni-
ło, choć Olechnowicz dwa razy 
groźnie uderzał z dystansu. W 
drugiej części gry Langner za-
stąpił Dobrowolskiego i wniósł 
trochę ożywienia na skrzy-
dle. Mimo zmian przeprowa-
dzonych przez szkoleniowca 
Pomorzanina, gra nie uległa 
zmianie. Pomorzanin spokoj-
nie rozgrywał piłkę uważając 
na ataki Sparty. Niestety jak 
na lekarstwo było takich ak-
cji, jak ta z 65 minuty. Wów-
czas z połowy boiska piękną 
górną piłkę w kierunku Goł-

dyna posłał Młynarczyk. Piłka 
minęła obronę Sparty i spadła 
na 16 metrze, przed nie obsta-
wionym napastnikiem Pomo-
rzanina. Gołdyn nie kombino-
wał jak wcześniej Galus, który 

zmarnował „setkę” przekłada-
jąc piłkę z nogi na nogę, tylko 
przyjął i przymierzył posyłając 
piłkę obok bezradnego bram-
karza Sparty. Piękna asysta i 
drugi gol po powrocie do ma-
cierzystego klubu sympatycz-
nego piłkarza z Wyszomierza. 
Jeśli ktoś nie był przekonany 
co do słuszności tego transfe-
ru, Gołdyn swoimi bramka-
mi z pewnością zamkną ta-
kiej osobie usta. Do ostatnie-
go gwizdka obraz gry już się 
nie zmienił, Sparta dążyła do 
strzelenia bramki, jednak pod-

łamani piłkarze z Gryfic nie 
potrafili znaleźć recepty na de-
fensywę Pomorzanina. Wynik 
lepszy niż gra, do składu po-
wrócił Soska, a na ławce rezer-
wowych zasiadł Skórniewski, 

który uporał się już z kontuzją. 
Na pewno kibice wybaczą swo-
jej drużynie momenty smętnej 
gry, celem jest awans, a bezpo-
średni rywale potracili punkty. 
Zatem liga grała dla Pomorza-
nina, pozostaje nam mieć na-
dzieję, że w kolejnym meczu w 
którym Pomorzanin czeka wy-
jazd do Szczecina i mecz z Je-
ziorakiem, nowogardzcy piłka-
rze udowodnią rywalom, dla-
czego zajmują wyższą pozycję 
w tabeli.

KR

Pomorzanin Nowogard – Sparta Gryfice 2:0 (1:0)
Gołdyn x2
Skład Pomorzanina: Krupski – Soska, Laszkiewicz, N. Wnu-

czyński, Łuczak – Kurek, Młynarczyk, Olechnowicz, Dobrowol-
ski (Langner) – Galus (G. Wnuczyński), Gołdyn (Lewandowski).

 

Tabela po 17 kolejce:
Reg. Klasa Okręgowa - gr. Szczecin Płn. 2011/2012
  P G+/-
1. Ina Ińsko 42 35/15
2. Pomorzanin Nowogard 33 33/15
3. Iskra Golczewo 31 44/24
4. Jeziorak Szczecin 31 42/26
5. GKS Mierzyn 31 48/28
6. Wybrzeże Rewalskie Rewal 28 44/33
7. Błękitni II Stargard 25 54/34
8. Kasta Szczecin-Majowe 24 23/30
9. Flota II Świnoujście 23 42/42
10. Chemik II Police 20 38/37
11. Wicher Brojce 19 29/39
12. Orzeł Łożnica 18 16/32
13. Promień Mosty 17 33/38
14. Sparta Węgorzyno 17 23/33
15. Vielgovia Szczecin 14 22/52
16. Sparta Gryfice 10 17/65

Wyniki 17 kolejki:
Iskra Golczewo – Ina Ińsko  1:1
Wicher Brojce – Flota II Świnoujście  1:2
Orzeł Łożnica – Chemik II Police  1:0
Wybrzeże Rewalskie Rewal – GKS Mierzyn 1:3
Pomorzanin Nowogard – Sparta Gryfice 2:0
Sparta Węgorzyno – Promień Mosty  1:4
Błękitni II Stargard – Vielgovia Szczecin 8:1
Kasta Szczecin Majowe – Jeziorak Szczecin 2:2
18 kolejka 24.03/25.03:
Vielgovia Szczecin – Sparta Węgorzyno (24.03)
Promień Mosty – Kasta Szczecin-Majowe  (24.03)
GKS Mierzyn – Orzeł Łożnica  (24.03)
Jeziorak Szczecin – Pomorzanin Nowogard  (24.03, g. 15.00)
Sparta Gryfice – Wicher Brojce  (24.03)
Ina Ińsko – Wybrzeże Rewalskie Rewal (24.03)
Chemik II Police – Błękitni II Stargard (25.03)
Flota II Świnoujście – Iskra Golczewo (25.03)

Kibice byli świadkami brzydkiej gry obydwu zespołów

Patrząc od lewej: Gołdyn, Galus, Langner 



20-22.03.2012 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

11

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

AUTO-CZĘŚCI • AUTO-NAPRAWA
Jacek Tworek

ul. Zamkowa 7, Nowogard (teren myjni samochodowej)

tel. 662 195 926, 668 477 803, 91 577 10 42

SZYBY SAMOCHODOWE

SPRZEDAŻ - MONTAŻ - NAPRAWA
do aut osobowych i ciężarowych

- wszystkie części nowe i używane

- płyny hamulcowe, chłodnicze

- oleje Castrol - wymiana gratis

- komputerowa diagnostyka silnika,

układu ABS oraz kasowanie inspekcji ZAPRASZAMY

Świadczymy
wszystkie

usługi warsztatowe

Nie odpowiadam za zobowiązania 
mojego męża Mieczysława Cedro 

w szczególności wynikające z rozwiązania 
działalności spółki 

cywilnej Hurtownia Elektryczna „IPe” 
w Nowogardzie w dn. 31.12.2011 r.

Maria Cedro

Zakończenie sezonu 2011/2012

Budowlani z Superpucharem
Nowogardzka Amatorska Liga Piłkarska w sezonie 2011/2012 właśnie dobiegła końca. Mistrzem zostali Budowlani, wygrali również 
superpuchar, puchar ligi zdobyli piłkarze Pędzących Trampek. Awans do I ligi wywalczyły: Czarne Chmury i Pędzące Trampki, do II 
ligi spadły zespoły Zamkowej 7 i Herosów, natomiast królem strzelców zostali: P. Baran (II liga) i M. Gołdyn (I liga).

Przed 18 kolejką znaliśmy już naj-
ważniejsze rozstrzygnięcia, zatem nie 
może dziwić iście piknikowy nastrój. 
W pierwszym meczu II ligi, Ogień W 
Okopie rozbił Kumpli Z Boiska aż 8:1. 
Jastrząb pewnie pokonał Czarne Koszu-
le, natomiast lider II ligi Czarne Chmu-
ry, po emocjonującym meczu zremiso-
wał z Nehuerą 3:3. Drużyna Czarnych 
Chmur zasługuje na brawa nie tylko za 
awans, w 18 spotkaniach nikt ich nie 
potrafił pokonać. W dwóch pozosta-
łych meczach II ligi odnotowano wal-
kowery. W I lidze również nie zabrakło 
walkowera, piłkarze BTCH nie wybie-

gli na parkiet na swój mecz z Pampe-
luną. Tubisie po fantastycznej rundzie 
rewanżowej zajęli 3 miejsce, a w sobo-
tę okazale pokonali spadkowicza Zam-
kową 7. Atak na koronę króla strzelców 
rozpoczął Lipiński, który w tym spo-
tkaniu zdobył 4 bramki i przynajmniej 
do meczu Bad Boysów był najsku-
teczniejszym strzelcem. To był jednak 
dzień Macieja Gołdyna, który zaraz po 
meczu ligowym w barwach Pomorza-
nina, stawił się na mecz swojej drużyny 
w NALP-ie. Bad Boys Juniors 94 pew-
nie pokonali zespół Seniorów, a Gołdyn 
zdobył 4 z 5 bramek swojego zespołu. 

Wielkie brawa dla Gołdyna za wysoką 
skuteczność i jednocześnie gratulujemy 
zwycięstwa w klasyfikacji najlepszych 
strzelców I ligi. W pozostałych spotka-
niach Jantar niespodziewanie ograł mi-
strzów. Zwycięstwo beniaminka koń-
czącej się edycji było ukoronowaniem 
świetnego sezonu, młody zespół Janta-
ru ostatecznie zajął wysoką 4 pozycję. 
Drugi z beniaminków zespół Herosów, 
żegna się już z rozgrywkami I ligi i w 
przyszłym sezonie znów będzie walczył 
o awans z II ligi. Na pożegnanie Hero-
si pokonali Probud 4:1. W meczu o su-
perpuchar obyło się bez niespodzian-

ki. Budowlani zdobyli Superpuchar po-
konując Pędzące Trampki 4:2. Sezon 
2011/2012 dobiegł końca, jednak orga-
nizatorzy Nowogardzkiej Amatorskiej 
Ligi Piłkarskiej już przygotowują się na 
inaugurację sezonu 2012/2013. NALP 
stara się o dofinansowanie dla organi-
zacji pozarządowych, gdyby takie środ-
ki zostały przyznane można spodzie-
wać się istnej rewolucji w rozgrywkach 
NALP. Taka sytuacja na pewno wyszła-
by na dobre zawodnikom, więcej na ten 
temat w piątkowym wydaniu DN. 

KR

Wyniki 18 kolejki II ligi:
Ogień W Okopie – Kumple Z Boiska 8:1 (3:0)
(K. Kubicki x3, R. Sulima x2, A. Chandrała, J. Her-

ka, M. Biniecki – P. Żelazowski)
Jastrząb – Czarne Koszule 4:0 (2:0)
(P. Baran x2, R. Baran, A. Szućko)
Błękitni – Pędzące Trampki 0:3 walkower
Czarne Chmury – Nehuera 3:3 (2:0)
(M. Kawa x2, K. Dzioba – M. Malinowski x2, L. Ser-

dyński)
Skorpiony – Bosman 0:3 walkower
Tabela końcowa II ligi w sezonie 2011/2012:
  P G+ G- Zw. Re. 

Po.
1. Czarne Chmury 44 63 34 13 5 0
2. Pędzące Trampki 41 79 30 13 2 3
3. Nehuera 34 51 38 11 1 6
4. Jastrząb 31 68 37 9 4 5
5. Ogień W Okopie 31 65 53 10 1 7 
6. Błękitni 25 37 39 8 1 9
7. Skorpiony 22 37 62 7 1 10
8. Czarne Koszule 15 34 61 4 3 11
9. Kumple Z Boiska 12 37 68 3 3 12
10. Bosman 6 24 85 2 0 16
Wyniki 18 kolejki I ligi:
Zamkowa 7 – Tubisie 2:6 (2:3)
(D. Dudziec, sam. – A. Lipiński x4, R. Górecki, M. 

Podbiegło)
Pampeluna Pereiros – BTCH 0:3 walkower
Jantar – Budowlani 2:1 (0:0)
(K. Gałęcki x2 – D. Grzelak)
Herosi – Probud Wyszomierz 4:1 (0:0)
(A. Kacprzak x2, A. Płuciennik, T. Wojciechowski 

– T. Michalik)

Seniorzy – Bad Boys Juniors 94 2:5 (2:3)
(P. Kuś, sam. – M. Gołdyn x4, T. Zabraniak)
Tabela końcowa I ligi w sezonie 2011/2012:
 P G+ G- Zw. Re. Po.
1. Budowlani 39 48 21 12 3 3
2. Seniorzy 35 68 31 11 2 5
3. Tubisie 34 58 34 10 4 4
4. Jantar 32 46 36 10 2 6
5. Pampeluna Pereiros 30 52 39 8 6 4
6. Bad Boys Juniors 94 26 68 52 8 2 8
7. Probud Wyszomierz 23 40 45 7 2 9
8. BTCH 19 31 50 5 4 10
9. Herosi 12 33 75 3 3 12
10. Zamkowa 7 6 18 79 1 3 14

Superpuchar:
Budowlani – Pędzące Trampki 4:2 (2:0)
(B. Kaczor x2, S. Orłowski, M. Stachowiak – A. Bal-

cer x2)
Król strzelców II ligi:
P. Baran (Jastrząb) – 31 bramek
Król strzelców I ligi:
M. Gołdyn (Bad Boys Juniors 94) – 28 bramek
Najlepszy bramkarz II ligi:
M. Wipplinger (Pędzące Trampki)
Najlepszy bramkarz I ligi:
J. Szczęsny (Budowlani)
Puchar NALP:
Pędzące Trampki
Superpuchar NALP:
Budowlani
Kolejność z poprzednich sezonów:
Sezon 2008/2009:                    
1. Seniorzy 

2. Tubisie
3. Budowlani

Sezon 2009/2010:
1. Budowlani
2. Seniorzy
3. Probud Wyszomierz

Sezon 2010/2011:
1. Budowlani
2. Bad Boys Juniors 94
3. Tubisie
Sezon 2011/2012:
1. Budowlani
2. Seniorzy
3. Tubisie
Puchar NALP
Sezon 2008/2009:
Nie rozgrywano
Sezon 2009/2010:
Seniorzy – Nehuera 1:0 (0:0)
Sezon 2010/2011:
Tubisie – Pampeluna Pereiros 1:1 (1:0) kar. 4:3
Sezon 2011/2012:
Pedzące Trampki – Tubisie 0:0 (0:0) kar. 2:1
Superpuchar NALP
Sezon 2008/2009:
Nie rozgrywano
Sezon 2009/2010:
Budowlani – Seniorzy 1:0 (0:0)
Sezon 2010/2011:
Tubisie – Budowlani 4:3 (1:1)
Sezon 2011/2012:
Budowlani – Pędzące Trampki 4:2 (2:0)
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Stronę przygotowała grupa 

„ W B R E W ” 
z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

Opieka merytoryczna: Katarzyna Bielas
Redakcja „WBREW”: Natalia Daczkowska, Aleksandra Daćkowska, 
Piotr Jasiek, Sylwia Jeziorska, Katarzyna Kozieł, Aleksandra Laszkiewicz, 
Paulina Majdzińska, Kinga Piwowarczyk, Monika Romasłowska

DZIEŃ PEŁEN WRAŻEŃ
15 marca klasa II TŻ - wraz z opiekunami Panią Beatą Woźnicą – Stanisławek i Katarzyną Bie-
las - odwiedziła Piekarnię – Cukiernię Żelek w Kamieniu Pomorskim, a także Hotel Maximus 
SPA w Dziwnówku. 

Zwiedzający zostali przywi-
tani przez  właściciela Piekar-
ni – Cukierni Pana Wiesława 
Żelka, który opowiedział  hi-
storię powstania firmy oraz 
oprowadził zwiedzających po 
obiekcie. Uczniowie zobaczyli 
więc  część, w której powstają 
wyroby cukiernicze oraz część, 
w której powstaje pieczywo. 
Uczniowie mogli zobaczyć 
także specjalne maszyny, które 

są niezbędne  w pracy piekarza 
i cukiernika. Pan Wiesław wie-
lokrotnie powtarzał, że zawód 
cukiernika jest bardzo przy-
szłościowy i dobrzy cukierni-
cy nie mają problemu ze zna-
lezieniem pracy. Po obejrze-
niu piekarni uczniowie udali 
się w dalszą podróż do Dziw-
nówka, gdzie zwiedzili  Hotel 
Maximus SPA (część gastrono-
miczną i hotelową). Zwiedza-

jący byli pod wrażeniem atrak-
cji jakie oferuje SPA. Ostatnim 
punktem wycieczki był spacer 
nad morzem, który okazał się 
bardzo relaksujący. Uczniowie 
klasy II TŻ wraz z opiekuna-
mi dziękują dyrekcji Piekarni 
– Cukierni Żelek i Hotelu Ma-
ximus SPA za miłe przyjęcie i 
poświęcony czas.  

Pan Wiesław Żelek podczas oprowadzania uczniów

Zdjęcie pamiątkowe przed Hotelem Maximus SPA

Falochron zdobyty!

Rejonowe Mistrzostwa w piłce 
Rręcznej dziewcząt i chłopców
12 marca w ZSP odbyły się Rejonowe Mistrzostwa w piłce ręcznej dziewcząt i chłopców.

Po emocjonujących roz-
grywkach drużyna dziewcząt z 
ZSP pokonała zespół z Liceum 
Ogólnokształcącego w Koło-
brzegu. Sukces odnieśli rów-
nież chłopcy z naszej szkoły, 
którzy pokonali drużyny z Ko-
łobrzegu i Gryfic. Zwycięstwa 
obu drużyn zapewniły im wej-
ście do Finału Wojewódzkiego 
w piłce ręcznej. W finale spo-
tkają się cztery najlepsze zespo-
ły z województwa. 

Trzymamy kciuki!

Chłopcy podczas gry

Eliminacje drugiego stopnia  
XXII Olimpiady Teologii Katolickiej
15 marca w Zespole Szkół Budowlanych im. 
Kazimierza Wielkiego w Szczecinie odbyły 
się eliminacje drugiego stopnia - etap die-
cezjalny - XXII Olimpiady Teologii Katolic-
kiej, która w tym roku przebiegała pod ha-
słem „Kościół naszym domem”. Wzięło w 
nim udział ponad czterdziestu uczniów ze 
szkół ponadgimnazjalnych z archidiecezji 
szczecińsko - kamieńskiej. Naszą szkołę re-
prezentowało trzech uczniów: Kuba Gradus 
(kl. 2 TI), Wojciech Nowak (kl. 1TI) oraz 
Patryk Wołyński (kl.1TI). Za przygotowa-
nie uczestników odpowiedzialny był nasz 
opiekun duchowy ks. Marcin Gudełajski.

Hasło tegorocznych zmagań jest zbieżne z 
tytułem programu duszpasterskiego „Kościół 
naszym domem”. Uczestnicy musieli wykazać 
się znajomością dokumentów Kościoła i ad-

hortacji papieskich dotyczących 
tego tematu, a także wiedzą z za-
kresu m.in. Pisma Świętego oraz 
wskazanych przez organizatorów 
książek i artykułów.   Etap diece-
zjalny był kolejnym krokiem na 
drodze do ogólnopolskiego fina-
łu, który odbędzie się w dniach 

12-14 kwietnia w Koszalinie. 
Pierwszym były eliminacje szkol-
ne, które odbyły się pod koniec 
listopada i w których wystarto-
wało ogółem ponad 20 uczniów 
z naszej szkoły. Olimpiada Teo-
logii Katolickiej kontynuuje tra-
dycje dotychczasowej Olimpiady 
Wiedzy Religijnej, organizowanej 
przez Komisję Wychowania Ka-
tolickiego Konferencji Episkopa-
tu Polski oraz poprzednich edycji 

Olimpiady Teologii Katolickiej, 
organizowanych przez Warszaw-
skie Towarzystwo. Ma na celu m. 
in. zainteresowanie uczniów wie-
dzą religijną, umożliwienie im 
kształtowania umiejętności sa-
modzielnego zdobywania i roz-
szerzania wiedzy religijnej oraz 
stworzenie okazji do szlachetnego 
współzawodnictwa w rozwijaniu 
swoich uzdolnień.

Oczekiwanie na ogłoszenie wy-
ników oraz wręczenie dyplomów 
i nagród przez biskupa Mariana 
Błażeja Kruszyłowicza umilił wy-
stęp młodzieży z Zespołu Szkół 
Budowlanych.

Uczestnikom dziękujemy za  
podjęcie zmagań w Olimpiadzie i 
zapraszamy do kolejnej edycji.

Uczestnicy Olimpiady z opiekunem księdzem Marcinem Gudełajskim
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Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

tel. 91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

GABINET OSMETYCZNY 
„WICHEREK”

Rok założenia 1988
Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała zabiegi 
kosmetyczne, henna, depilacje, makijaże, 
mikrodermabrazja, peeling kawitacyjny, 
ultradźwięki, eksfoliacje, wypalanie, laser, 
lampy, materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

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

Tel. 91 39 207 14 
Czynne od 11.00 do 19.00

http://wicherek.info

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

Znakowanie mikrocząsteczkowe 
Autodot Ocis

Serwis i ozonowanie klimatyzacji

NOWOGARD • Pocztowa 3

AUTOZABEZPIECZENIA

785 900 520

Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej 
„Zdrowie” dnia 17 marca 2012r.

organizuje wyjazd na badania mammograficzne do NZOZ 
Medical Care CRiDO Szczecin Zdroje.
Oferta Składa się z kompleksowej porady:
- badanie mammograficzne
- wynik badania oraz konsultacja lekarska
Rejestracja i szczegółowe informacje Samodzielny 
Publiczny Szpital Rejonowy w Nowogardzie w godz. 8.30-
14.00 tel. 91 3921356 oraz u Lidii Bogus tel. 505393636. 
Dobrowolna wpłata na cele statutowe 5 zł. PAMIĘTAJ! O 
ZDROWIE MUSISZ ZADBAĆ SAMA! Zapraszam 

Prezes Fundacji „Zdrowie”Lidia Bogus

Uwaga Wędkarze
Zarząd Koła PZW „Tęczak” w 

Nowogardzie informuje człon-
ków Koła, że dnia 25.03.2012 
r. organizuje zawody wędkar-
skie o tytuł Mistrza Koła w 
Trzebieszewie. Zapisy w sklepie 
wędkarskim „Tęczak” ul. Wa-
ryńskiego 12 do dnia 23.03 br. 
Startowe wynosi 10 zł. Wyjazd 
z ul. 5 Marca o godz. 6.00. Za-
praszamy.

Zarząd Koła

Zatrudnię 
do pracy w ochronie 

w Nowogardzie, 
mile widziana grupa 
niepełnosprawności 

Tel. 696-764-438

PIASEK, ŻWIR,  CZARNOZIEM, POSPÓŁKA 

 ŻWIROWNIA  DŁUGOŁĘKA
tel. 504 872 700 

Z DOWOZEM DO KLIENTA

REGULARNA LiNiA Mi KRO BU SO WA SEROcKi   Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 
14

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

informacja PKS 
91 392 18 87   lub   91 469 83 15

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak • kom. 606 148 353
Nowogard (ul.  Rzeszowskiego) - Szczecin (ul.  Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:05; 8:20; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 11:45; 11:55; 12:40; 
14:40; 14:50; 15:00; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:10
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul.  Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:30; 9:50; 10:25:11:15(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 13:15; 13:30; 13:45(F); 
14:10; 14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:00
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:50; 17:20; 18:30; 19:00
Kursują od poniedziałku do soboty;  F - kursuje od poniedziałku do piątku;  7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli

PRZEWóZ OSóB - RO MAN BiŃcZyK - Linia Regularna   TEL. 0607 310 591 
Od PONiEdZiAłKU dO PiąTKU:  
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SOBOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NiEdZiELA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

ROZKłAd jAZdy BU SóW
ROZKŁAD JAZDY BUSÓW   Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak

Tel. 502026999, 93926925, po godz. 18:00 – 501140055
Trasa NOWOGARd – GOLENióW – SZcZEciN 
Nowogard ul. Reszowskiego:  5:05(A), 5:55(A), 6:10(A), 6:50(7), 7:00(A), 7:25(7), 7:50(A), 
8:00(A), 8:20(7), 8:35(A), 9:10(A,7), 10:05(A), 10:30(A,7), 11:31(A), 11:40(7), 12:15(A), 
12:23(7), 12:40(7), 13:00(A,7), 13:10(A,7), 13:25(A,7), 13:50(F), 14:05(A), 14:20(A,7), 15:41(A), 
16:00(7), 16:20(A,7), 16:30(1,3,5), 16:35(2,4,6,7) 16:50(A), 17:30(1,3,5,7), 17:35(2,4,6,S), 
17:50(A,7),18:20(A,7)
TRASA SZcZEciN – NOWOGARd
Szczecin ul. Św. ducha : 9:25(A), 12:20(A,7), 12:40(A), 13:35(A), 14:00(A,7,R), 14:40(1,3,5,7)  
14:45(2,4,6) 14:55(A), 15:15(2,4,6,7) 15:20(1,3,5), 16:15(A,7) 16:25(A),  18:05(A,7,R) 
19:00(1,3,5) 19:05(2,4,6)
Szczecin ul. dworcowa : 6:20(A), 7:35(A), 8:00(F), 8:40(A,7,R), 9,00(7), 10:05(A,7),  10:50(A,7), 
11:40(A), 12:05(A), 13:00(7), 14:20(7), 17:40(A,7),  19:25(A7), 19:40(7), 20:15(A,7),
Goleniów, dworzec PKP : 7:03(A), 8:18(A), 8:43(F), 9:23(A,7), 9:43(7,R), 10:08(A),  10:48(A,7), 
11:32(A,7), 12:23(A), 12:48(A), 13:30(A,7,R), 13:22(A),  13:42(7), 14:19(A), 14:43(A,7,R), 
15:03(7), 15:24(1,3,5,7) 15:29(2,4,6)  15:38(A) 15:58(2,4,6,7) 16:04(1,3,5) 16:58(A,7) 17:08(A), 
18:23(A,7)  18:48(A,7,R) 19:43(1,3,5), 19:48(2,4,6) 20:08(A,7) 20:23(7) 20:58(A,7)
Trasa NOWOGARd – MASZEWO – STARGARd SZcZEciŃSKi
Nowogard ul. Rzeszowskiego : 6:50(A), 8:30(A), 11:30(A), 13:50(A), 15:15(S)
Trasa STRAGARd SZcZEciŃSKi – NOWOGARd
Stargard Szcz. Oś. Tysiąclecia : 6:20(A), 9:40(A), 12:45(A), 13:50(S), 15:05(A) 
A - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt; S – kursuje w dni nauki szkolnej; 7 – kursuje w niedziele 
nie będące świętami; F – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt; 1,3,5 – kursuje w poniedziałki, 
środy, piątki oprócz świąt; 2,4,6 – kursuje we wtorki, czwartki, soboty oprócz świąt; R – kurs do Reska   

Rozkład jazdy pociągów obowiązujący od 11.12.2011 r.  
Szczecin  Główny - Nowogard: (wyjazd-przyjazd)  (06:27 - 07:28);   (08:18 - 

09:21);  (10:37 - 11:39);   (12:48 - 13:49); (14:47 - 15:47); (16:40 - 20:46); (19:20 
– 20:26).

Nowogard - Szczecin Główny: (06:37 - 07:41);  (08:05 - 09:10);  (10:24 - 
11:32);  (12:48 - 13:49);  (14:56 - 16:03);  (16:49 - 17:53); (18:49-19:56).

Nowogard - Kołobrzeg: ( 07:28 - 8:55) , (09:21 - 10:40) , (11:39 - 13:05), 
(13:49 - 15:14), (15:47 - 17:07), (20:46 - 19:08), (20:21 – 21:49).    

Kołobrzeg - Nowogard:  (05:11 - 06:37), (06:46 - 08:04), (09:03 - 10:24), 
(11:28 - 12:48), (13:37 - 14:56), (15:25 - 16:49), (17:25 - 18:49).

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

dyżur nocny
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala   - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.   - 91 392 69 99
Medyk   - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

 - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz Pogotowie Stomatolo-
giczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos 
 - 91 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  
 - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzie ci, 
Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności 
Gospodarczej  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
  - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

- 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 26 249

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw.  WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   

- 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57

Apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM   - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Zawodowe 
- CE Zdroje ul.  Bohaterów Warszawy 78,

telefon/fax.   - 91 392 54 94  
I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium  
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych    - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   

- 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 
Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 
Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 
Taksówki   - 91 392 02 60
Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

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

Regularna linia METRO        tel. 505 619 600
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25 A; 5:50 A; 6:00 A; 8:15 A7; 9:25 A7; 12:30 A7; 12:55 A7; 
15:05 A; 16:30 A7; 18:10 A7
Ze Szczecina do Nowogardu: 6:50 A; 7:25 A; 7:45 A; 11:00 A7; 12:00 A7; 14:35 A7; 15:55 A7; 
16:40 A; 18:25 A7; 19:55 A7
Legenda: A- kursuje od pon do sob;   7 - kursuje w niedzielę

DZIENNIK
NOWOGARDZKI
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• Sprzedam mieszkanie, ul. Ponia-
towskiego, 2 pokoje, pow. 50,49 
m2, parter, po generalnym re-
moncie. CENTRUM OBŁSUGI NIE-
RUCHOMOSCI, Tel. 603 982 407

• Do wynajęcia dwa lokale handlo-
we lub biurowe w centrum Nowo-
gardu. 787 122 972 

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

• Sprzedam działkę budowlaną 
uzbrojoną przy ul. Kosynierów tel. 
693 850 197

• Sprzedam działkę budowlaną nie-
uzbrojoną przy ul. Kościuszki tel. 
693 850 197

• Sprzedam spichlerz, piękny obiekt 
956 m2, tel. 693 996 009

• Działkę rolną 30 ar w Kościusz-
kach z warunkami zabudowy- 
sprzedam. Wszystkie media, 
woda, prąd, gaz dojazd drogą as-
faltową. Tel. 509 878 292

• Sprzedam garaż na ul. Zamkowej 
784 499 535

• Sprzedam garaż przy ul Zamko-
wej. 693 162 756

• Sprzedam działkę budowlaną 
w Kościuszkach. Pow. 1200 m2 
wszystkie media, pozwolenie 
na budowę, projekt budowlany. 
Cena 64 000 zł, 661 923 610

• Sprzedam mieszkanie trzypokojo-
we w Nowogardzie. 603 668 681

• Do wynajęcia tanie pomieszcze-
nia na gabinety np. lekarskie, biu-
ra w Nowogardzie (pomiędzy 
Kamenę a Przystanią), tel. 608 
047 127. 

• Sprzedam działkę z warunka-
mi zabudowy przy ul. Asnyka. 
502 032 422

• Sprzedam mieszkanie trzypoko-
jowe, III piętro, 67 m2, środkowe 
na ul. Zamkowej. Wysoki standard 
tel. 504 118 857

• Lokal do wynajęcia 22m2, ul. 5 
Marca 10. Tel. 509 389 657

• Sprzedam pół domu w Nowogar-
dzie. 513 045 346

• Sprzedam mieszkanie trzypokojo-
we w Nowogardzie. 600 626 244

• Sprzedam mieszkanie dwupoko-
jowe III piętro 55 m2. Cena 125 tys. 
668 927 296

• Sprzedam dom w Strzelewie, oka-
zyjna cena.. 605 856 584; 91 39 86 
698

• Do wynajęcia mieszkanie 35 m2. 
518 483 194

• Kawalerka do wynajęcia 
722 300 700.

• Mieszkanie w domku czteroro-
dzinnym, bezczynszowe + ga-
raż, pom. Gospodarcze i ogródek. 
Sprzedam. 507 522 139

• Sprzedam działkę budowlaną nie-
uzbrojoną przy ul. Asnyka o pow. 
827 m2. 605 441 509

• Nowogard sprzedam działki bu-
dowlane. 665 503 129

• Sprzedam mieszkanie własnościo-
we trzypokojowe 67 m2 przy ul. 
Zamkowej parter. 91 39 21 397

• Do wynajęcia kiosk nr 6 na targo-
wisku miejskim. 91 39 20 714

• Do wynajęcia dwa lokale han-
dlowe w Centrum Nowogardu. 
531 838 667

• Sprzedam mieszkanie trzypokojo-
we 88 m2, bezczynszowe na pod-
wyższonym parterze w centrum 
miasta. Cena do uzgodnienia. Tel. 
693 922 695

• Sprzedam mieszkanie 4-pokojowe; 
604 441 609

• Sprzedam dom w Nowogar-
dzie w rozliczeniu mieszkanie. 
608 586 632; 604 284 597

• Sprzedam mieszkanie na wsi i po-
szukuję do wynajęcia mieszka-
nie w Nowogardzie. 721 977 643’ 
693 652 985

• Sprzedam mieszkanie trzypokojo-
we w Nowogardzie. 600 626 244

• Okazyjnie sprzedam dom, cena 
obniżona i do negocjacji na dział-
ce 714 m2. 662 678 895

• Sprzedam kawalerkę w Nowo-
gardzie, BEZCZYNSZOWA, na par-
terze, funkcjonalny rozkład po-
mieszczeń, kuchnia z oknem, bar-
dzo jasny duży pokój, piwnica, 
okna pcv, ogrzewanie gazowe 
(nowy piec), bez pośrednika,. Tyl-
ko 89 tys! Kontakt: 512322137

• Sprzedam 4-pokojowe mieszka-
nie w Osinie, 79m2, słoneczne, na 
parterze, bezczynszowe, z balko-
nem, piwnica, w kuchni i przed-
pokoju zabudowa. Mieszkanie 
w bardzo dobrym standardzie. 
Ogrzewanie gazowe, okna pcv. 
Bez pośrednika, NOWA atrakcyjna 
cena. Kontakt: 502531348

• Wydzierżawię lokal o powierzch-
ni 28 m2 na działalność gospodar-
czą przy ul. Bohaterów  Warszawy 
w Nowogardzie. Tel. 507 465 448; 
91 39 22 072

• Sprzedam mieszkanie na ul. 15 
Lutego, trzypokojowe pow. 66 m2 
III piętro. Tel. 695 425 992

• Sprzedam kawalerkę 30 m2 III pię-
tro, ul. S. Wyszyńskiego. Cena 95 
tys. 723 747 757

• Sprzedam działkę w Żabówku 
pod zabudowę z budynkami do 
rozbiórki. 694 135 356

• Wydzierżawię warsztat ślusarski z 
wyposażeniem. 694 484 485

• Wydzierżawię powierzchnie ma-
gazynowe. 694 484 485

• Sprzedam dom z warsztatem na 
działce 19 arów przy głównej dro-
dze. 691 324 183

• Sprzedam działkę budowlaną – 
usługową 0,5 ha w Wojcieszynie 
przy obwodnicy. 667 788 125

• Ładny dom Nowogard, sprzedam. 
600 617 474

• Pomieszczenia biurowe lub kawa-
lerka 34 m2, ul. Młynarska sprze-
dam. 608 817 214

• Sprzedam lub zamienię na miesz-
kanie w Nowogardzie dom ( 150 
m2) w okolicy Nowogardu. Dom 
po kapitalnym remoncie na dział-
ce 1400 m2. Cena 400.000 tys. Tel. 
692 383 706.

• Sprzedam działki w Nowogardzie 
w okolicy ul. Reja o pow. 2954 m2 
i o pow. 4868 m2. Tel. 722 200 088

• Wynajmę pokój w zamian za opie-
kę nad chorą chodzącą osobą, Tel. 
722 200 088

• Zamienię mieszkanie 67 m2. Na 
dwupokojowe lub sprzedam. 
667 926 528, 91 39 26 528

• Wynajmę mieszkanie nowe 
M3, 75m2, umeblowana kuch-
nia (pralka, zmywarka, lodówka, 
Cena 1200 + kaucja + media. 606 
703 451

• Sprzedam działkę ogrodową a al-
tanką 300 m2. Cena do uzgod-
nienia tel. 91 35 03  053; kom. 
507 583 521

• Lokale handlowe do wynaję-
cia w Centrum Nowogardu. 
531 838 667

• Pilnie sprzedam kawalerkę. 
695 903 269

• Kawalerka w Centrum do wynaję-
cia. 663 265 096

• Sprzedam pół domu z podwój-
nym garażem i ogrodem. 10 km 
od Nowogardu. 601 151 689

• Sprzedam mieszkanie 60 m2, 15 
Lutego. Po remoncie, zabudowa 
kuchni, zmywarka. III piętro. Cena 
do uzgodnienia. 512 215 673

• Sprzedam mieszkanie w Nowo-
gardzie. 600 626 244

• Sprzedam działkę 3582 m2 10 km 
od Nowogardu. 601 151 689

• Wynajmę pokój. 798 382 886

• Sprzedam działkę 37 ar. Ziemi 
nieprzekształcona (przemysło-
wa) w Nowogardzie. 603 450 718; 
601 508 082

• Sprzedam mieszkanie trzypoko-
jowe, 68 m2 na Os. Gryfitów. Cena 
205 tys. zł. 606 261 316

• Wynajmę pawilon Plac Wolności. 
693 946 233

• Wynajmę pomieszczenie handlo-
we. 693 946 233

• Sprzedam dom z warsztatem na 
działce 19 arów w Nowogardzie. 
691 324 183

• Sprzedam działkę ogrodową. 
Cena do uzgodnienia. 606 370 629

• Sprzedam garaż w bloku. Ul. Ko-
walska 1. Tel 604 442 650

• Sprzedam lub wynajmę podwój-
ny garaż na ul. Zamkowej nada-
jący się na dwa pojedyncze lub 
działalność gosp. 604 977 144

• Sprzedam lub zamienię dom 
mieszkalny 112 m2, budynki go-
spodarcze 80 m2, działka 23,57 ar. 
Kol. Ostrzyca, cena do uzgodnie-
nia. Tel. 91 39 28 006; 694 180 414; 
692 546 317 po 16-stej.

• Korytowok/Nowogardu dom po-
niemiecki 130 m2 do remon-
tu, działka 1000 m2. Cena 73 tys. 
889 133 882

• Nowogard ok. Gardna 4,60 ha pod 
zabudowę, komercje przy szosie 
25 zł/m2. 783 534 677

• Długołęka 6,20 ha, siedliskowa na 
dopłaty. 725 899 426

• Sprzedam działkę budowlaną w 
Nowogardzie ul. Monte Cassino. 
601 775 037

• Sprzedam mieszkanie czteropo-
kojowe I piętro 77 m2 na ul. Boh. 
Warszawy. 606 621 142

• Sprzedam mieszkanie własno-
ściowe, I piętro środkowe, bez-

czynszowe, 3 pokoje, 58m2, w 
Nowogardzie. Po kapitalnym re-
moncie, wysoki standard, kuchnia 
w zabudowie, glazura, panele, te-
rakota, nowe okna, własne ogrze-
wanie gazowe, domofon, piwnica, 
balkon. Cena do uzgodnienia, tel. 
605 522 340.

• Sprzedam działkę o pow. 7 ha 
przy trasie asfaltowej. Wyszomierz 
cena 1,5 m2. 696 807 922

• Tanio zakwateruje 4 pracowni-
ków. 518 483 194

• Sprzedam garaż na ul. Jana Pawła 
II. 607 580 172

• Sprzedam niedrogo działkę pod 
zabudowę. 513 157 124

• Wynajmę mieszkanie czteropo-
kojowe po kapitalnym remoncie, 
wlasne ogrzewanie na parterze, 
ul. Bema. 504 800 823

• Sprzedam nowy dom w Karsku 
131 m2. Garaż, dwa tynki, elek-
tryka, ocieplany. działka 1500 m2. 
cena 299 tys.. 691 664 658

• Wynajmę garaż na ul. Zamkowej. 
880 341 734

• Sprzedam mieszkanie, Nowogard, 
ul. Bankowa 6, pow. 53,70 m2, IV 
piętro, trzy pokoje, cena 131.600 
zł, tel. 91-3910010, 607607814.

• Sprzedam mieszkanie, Nowogard, 
ul. Gryfitów 4, pow. 69,30 m2, par-
ter, trzy pokoje, cena 187.800 zł, 
tel. 91-3910010, 607607814.

• Sprzedam mieszkanie, Nowo-
gard, ul. Warszawska 14, pow. 
57,80 m2 , III piętro, trzy pokoje, 
cena 132.000 zł, tel. 91-3910010, 
607607814.

• Sprzedam mieszkanie, Dobra, ul. 
Traugutta 3A, pow. 54,90 m2, par-
ter, dwa pokoje, cena 84.000 zł, 
tel. 91-3910010, 607607814

• Sprzedam część domu w Warnko-
wie o pow. 83 m2 wraz z działką 
budowlaną z indywidualnym wej-
ściem. 501 318 555

• Zamienię kawalerkę 33 m2 komu-
nalne na ul. Bema na dwa pokoje 
w Centrum. 726 990 996

• Sprzedam dom nad jeziorem w 
Nowogardzie. 785 200 900

• Sprzedam mieszkanie własno-
ściowe trzypokojowe 67 m2 przy 
ul. Zamkowej parter. 91 39 21 397

• Sprzedam działkę budowla-
ną z warunkami zabudowy w 
Nowogardzie przy ul. Asnyka. 
601 500 670; 510 170 263

• Do wynajęcia kawalerka w cen-
trum 

MOTORyZAcjA

• Sprzedam Opony letnie 4 szt. 
Continental Conti 3, 185 65 R15, 
cena 400 zł, tel. 605 522 340.

• Sprzedam Opony letnie Viknig 
Norway Pro Tech 2, 205 55 R16, 4 
szt., cena 550 zł.tel. 605 522 340.

• Sprzedam Opel Vectra c kombi, 
rok prod. 08/2006, srebrny met., 
przeb. 160.000 km, po dużym ser-
wisie w ASO Opel wrzesień 2011, 
książka serwisowa. cena do uzgod-
nienia, tel. 605 522 340.

• Sprzedam cztery roczne opony 
185 65R15, zimowe Goodyear Ul-
tragrip 7t, stan idealny, cena 800 
zł lub z felgami do Nissana Alme-
ry; 15” stalowe cena felgi 450 zł. 
Cena opon z felgami 1200 zł. Tel. 
605 522 340

• Sprzedam 4 opony zimowe - rocz-
ne, bardzo mało używane, Goody-
ear Ultra Grip 7+ 185 65 R15, cena 
780 zł.tel. 605 522 340.

• Sprzedam oryginalne zimowe 
opony do Volvo Miechelline altin, 
205/55 R16, z felgami aluminio-
wymi. 602 474 266

• Sprzedam Busa T4 2,4 diesel. 1992 
r. 603 839 782

• Sprzedam Opel Astra 1,7 DTI rok 
prod. 2000 cena 10 600 do uzgod-
nienia. 501 236 221

• Sprzedam samochód marki VW 
Golf V, rok prod. 2007, poj. 1.9 TDI, 
srebrny metalik. Cena do uzgod-
nienia.  508 290 657

• Sprzedam samochód marki Peu-
geot Partner rok prod. 2005, poj. 
1,6 diesel, srebrny metalik. Stan 
idealny. 508 290 657

• Sprzedam felgi stalowe do Nissa-
na Almery N16, rok prod. 12/2001, 
cena 350 zł, tel. 605 522 340. 

• Sprzedam VW T4. 669 320 592

• Sprzedam Citroen Jumper paka. 
669 320 592

• Kupimy Twój niepotrzebny samo-
chód przeznaczony do złomowa-
nia – kasacji. 511 565 738

• Sprzedam skuter ZIPP – 
663 087 272

• Sprzedam alufelgi 15 cali z opona-
mi letnimi Continental na cztery 
szpilki. 696 116 744

• Sprzedam VW Wento rok prod. 
1992, poj. 1.8, Elektr. ustawiane lu-
sterka i fotele wspomaganie kie-
rownicy, benzyna + gaz.  Cena 
1800zł. Krzemienna. 793 306 667

• Sprzedam VW T4, diesel. 
603 839 782

• Felgi z oponami VW Polo, fel-
gi stalowe VW Passat, opony zi-
mowe stan bdb tanio sprzedam. 
602 643 408

• Sprzedam VW Passat B3 i Opel 
Astra w całości lub na części. 
693 344 667

• Sprzedam szybę do Forda Escort 
rok prod. 1995. Tel 693 344 667

• Motorower King rok prod. 2007, 
cena 1400 zł, 667 354 001

• Sprzedam VW Passat Lift, rok prod. 
1994, benzyna + gaz, poj. 2.0 w 
całości lub na części. 662 773 861

• Sprzedam fiata CUPE 2.0 16V; rok 
prod. 1995 cena do uzgodnienia. 
513 157 124

• Sprzedam Ford CMAX rok prod. 
2004 przebieg 185 tys. Poj. 2.0 die-
sel. Posiada immobilajzer, podusz-
ki powietrzne, centralny zamek, 
klimatyzację, koła zapasowe z alu-
felgami. cena 22 500. do uzgod-
nienia. 603 079 260

• Sprzedam Renault Kangoo, rok 
prod. 2008-2009, poj. 1,5 dci 85. 
668 316 103

ROLNicTWO

• Mam do sprzedania silnik zabur-
towy Johnson-4,5 KM do remon-
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

Kierownika apteki w 
Nowogardzie 

pilnie zatrudnię
tel. 783 744 001

OGłO SZE NiA dROB NE

SPRZEdAM 
MiESZKANiE 
w Nowogardzie

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

Tel. 603 55 55 32

tu oraz kombajn do ziemniaków 
ANNA. tel. 692 421 192

• Kupię rozrzutnik oborniku jedno-
osiowy. 91 39 23 492

• Sprzedam trailler, bryczkę i kucyki. 
607 739 866

• Sprzedam konia, bryczkę stylową, 
siodło i uprząż. 508 290 657

• Sprzedam ziemię rolną w Sikor-
kach o pow. 5,60 ha. Cena 13 500 
tys zł za ha. 513 157 160

• Sprzedam owies. 796 144 225

• Zboże, gryka, łubin sprzedam. 
502 853 573

• Sprzedam zboże, jęczmień i gry-
kę. 531 741 232

• Sprzedam siano w kostkach 
722 122 679

• Sprzedam prosiaki. 668 434 849

• Sprzedam prosięta 513 941 882

• Sprzedam ciągnik URSUS C385. 
501 236 221

• Sprzedam prosiaki. 694  819  036; 
91 39 17 960

• Kupię 10 ha łąki. 696 443 643

• Sprzedam siewnik Amazonka. 
667 952 806

• Sprzedam mieszankę zbożową. 
504 010 499

• Sprzedam 1 ha pola. 724 771 936

• Sprzedam sadzeniaki Vinieta. 
513 941 882

• Sprzedam pług czteroskibowy Fi-
skars z zabezpieczeniem spręży-
nowym z odkręcaną czwartą ski-
bą i pług trzyskibowy Overum z 
zabezpieczeniem gumowy bez 
belki nośnej. 660 047 110

• Ziemię rolną w Ostrzycy od 0.5 ha 
do 13 ha, możliwość zabudowy. 
502 103 432

• Prosięta sprzedam. 508 211 596

• Sprzedam ziemniaki jadalne Vi-
neta Denar, Żabówko 18. Tel. 
605 092 517

• Rozdrabniacz do gałęzi, krejzega, i 
betoniarkę 8l. Tel. 696 807 922

• Kurki nioski odchowane siedmio-
tygodniowe, sprzedaż od 26 mar-
ca gospodarstwo drobiarskie, Ża-
bowo 13. 91 39 10 666

• Sprzedam Łubin słodki. 668  316 
103

USłUGi

• Wyjazdy Niemcy, Holandia, so-
lidnie i tanio z domu i pod dom. 
603 038 944

• Usługi transportowe IVECO do-
stawcze + laweta + bus osobowy 
do 9 osób. Tel. 607 580 172  /fakt 
na prokopiak ks racibora

• AGENCJA REKLAMOWA VIZART - 
reklamy, banery, tablice, wydru-
ki wielkoform., reklama na pojaz-
dach - odzieży, PIECZĄTKI, wizy-
tówki, plakaty, ulotki, inne. Nowo-
gard, ul. 700 lecia 15 (nad sklepem 
zielarskim). Tel. 605 522 340.

• MALOWANIE, MONTAŻ PANE-
LI PODŁOGOWYCH I INNE DROB-
NE NAPRAWY WYKONA „ZŁOTA 
RĄCZKA”; 91 39 22 783, 784 79 22 
70

• Kompleksowe remonty mieszkań, 
montaż i naprawa pieców cO. 72 
48 14 797

• Czyszczenie uszu za pomocą 
świecowania Nowogard, ul. Zielo-
na 3. 91 39 20 714

• dywanopranie, 604 373 143.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 604 
373 143.

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

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

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

• Klimatyzacja! Serwis sprzętu 
AGd. Tel. 697 55 33 10, 693 34 
46 71.

• cyklinowanie. 692 478 465

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

• AWARiE. Naprawy pieców Va-
iliant, tanie części. 691 686 772

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

• Montaż ogrodzeń betonowych, 
farmerskich i innych; 695 085 470; 
91 39 72 575

• Transport- przeprowadzki. Szybko 
i tanio. 696 138 406

• usługi elektryczne CO, dachy, ta-
nio szybko solidnie. Do 30% ta-
niej. Tel 506 323 560

• Usługi tokarskie. Sąpolnica 22. 
693 613 396 

• Remonty mieszkań, łazienek. 
600 121 043

• Przewozy przeprowadzki Nowo-
gard i okolice. 784 499 535

• Usługi ogólnobudowlane, regip-
sy, szpachlowanie, malowanie, pa-
nele. 789 146 025

• Usługi ogólnobudowlane. 
510 335 162

• AGENCJA REKLAMWA VIZART - 
oprawianie prac - w 2 minuty., 
bindowanie, wydruki A3-A4 ko-
lor, ksero A3-A4 - kolor, laminowa-
nie A3-A4. Tylko u nas największy 
wybór okładek. Nowogard, ul. 700 
lecia 15 (nad sklepem zielarskim). 
Tel. 605 522 340.

• Korepetycje  j. niemiecki, przygo-
towanie do matury. 607 617 844

• dachy remonty mieszkań. 
794 115 153

• język niemiecki, kursy, korepety-
cje, www.niemieckinowogard.pl; 
tel. 607 545 991

• Remont na każdą kieszeń 609 
715 839

• Remont? wykończenia wnętrz? 
My wiemy jak! Kompleksowo! za-
dzwoń! REMOVER. 501 714 275 
24h/dobę!

• Wykonam prace budowlane, gla-
zura, podłogi, malowanie oraz bu-
dowa domu na korzystnych warun-
kach inwestora. 662 678 895

• Stylizacja paznokci, żel, żel hy-

brydowy (nowość) cena 35 zł. 
503 083 440

• Tipsy żelowe za 40 zł. 665 209 476

• dUR - dAcH pokrycia i remonty 
dachów. 691 621 141

• Dachy. 785 562 104

• DUR-BUD- usługi ogólnobudow-
lane. 723 295 632

• Domowe torty na zamówienie. 
513 719 102

• izolacje balkonów, tarasów, wy-
kończenia, remonty łazienek tel. 
607 347 421

• Usługi transportowe i budowlane, 
przeprowadzki, 1 zł/km (krajowe i 
zagraniczne). 785 931 513; 91 39 
11 153

• Angielski. Korepetycje. 
697 583 403

• Remonty i wykończenia. 
601 567 369

• REMONTY, MONTAŻE, STOLARKA. 
781 016 125

• Malowanie, szpachlowanie (klin-
kier). 726 184 901

• Usługi ogólnobudowlane elek-
tryczne. 516 033 882

• Transport BUS-MAX. 604 963 120

• Usługi remontowo-budowlane. 
784 053 493

• Przepisywanie prac (magister-
skich, licencjackich, innyvh), do-
kumentów, CV, listów motyw. in-
nych. Wydruki, Ksero, także kolor. 
Szybko i Solidnie. Studio Reklamy 
Vizart. Nowogard, ul. 700 lecia 15 
(nad sklepem zielarskim). tel 605 
522 340.

• Glazura, terakota, remonty. Facho-
wo i solidnie. 607 647 515

• Naprawa, regulacja okien, drzwi 
PCV i drewna. 695 181 070

• Usługi dekarskie w Kościuszkach. 
601 227 631

• Videofilmowanie i zdjęcia cyfro-
we – profesjonalnie różne okazje. 
600 653 124

• Usługi hydrauliczne. 600 653 124

• Dachy, podbitki, docieplenia, 
669 320 592

• Kredyty na oświadczenie dla 
firm bez BIK.Centrum Finansowe 
AVANTIS Piotr Krekora tel: 513 164 
203, 91 392 72 68.

• Leasing dla firm i osób fizycznych 
( auta, maszyny, sprzęt kompute-
rowy itd;) .Oferta 20 firm.Centrum 
Finansowe AVANTIS Piotr Krekora 
te: 513 164 203, 91 392 72 68.

• Balony okolicznościowe na hel. 
Różne rodzaje. 600 807 338

• Usługi informatyczne naprawa 
komputerów, instalacja oprogra-
mowania, odzyskiwanie danych, 
dojazd do klienta. 508 245 385

• TWOjA KSiĘGARNiA iNTER-
NETOWA WWW.KSiEGARNiA-
cyMELiA.OSdW.PL

PRAcA

• Zwrot podatku z pracy, rodzin-
ne, urlopowe- Niemcy, Holan-
dia, Anglia, Irlandia, Dania, Bel-
gia, Austria, Włochy, Norwegia. 
713 852 018; 601 759 797

• Podejmę pracę w charakterze 
sprzedawcy, długoletnie do-
świadczenie, obsługa LOTTO. Tel 
660 392 851

• Studio Reklamy Vizart w Nowo-
gardzie przyjmie 1 os. Na praktyki, 
tel. 605 522 340

• Szukam pracy jako operator szta-
plarki i magazynier- pomocnik. 
796 101 301

• Zatrudnię w sklepie spożywczym 
rencistkę lub emerytkę. Praca 
dwuzmianowa. 602 474 266

• Zatrudnię konsultantów Oriflame, 
bezpłatne wpisowe, prezenty na 
500 zł, 604189118

• Kierowca kategorii B i C poszukuje 
pracy. 788 193 777

• Podejmę się prac wykończenio-
wych. 511 565 738

• Zatrudnię przedstawiciela w dzie-
dzinie energii odnawialnej. 91 39 
23 887

• Pilnie poszukuję pracy. 
510 933 951

• Zatrudnię w charakterze kasjer – 
bileter osobę z orzeczeniem o nie-
pełnosprawności. 509 528 688

• Praca dla sprzedawcy Olchowo. 
791 423 559

• Zatrudnię krawcową do salonu 
ślubnego. 501 207 193

• Szukam ludzi do prac ogrodni-
czych. 91 39 23 259

• Zatrudnię monterów i elektryków 
z wykształceniem technicznym. 91 
39 23 887

• Zatrudnię monterów elektryków. 
91 39 23 887

• Zatrudnię do elewacji i cieślarza - 
zbrojarza. 725 431 252

iNNE

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

• Sprzedam nowy tel. komórkowy 
Sony Erocson ELM, cena 270 zł, 
tel. 605 522 340

• Sprzedam wózek do drewna z 
HDSem. 723 885 515

• Sprzedam szczenięta razy wyżeł. 
91 39 26 478; 500 667 196

• Sprzedam przyczepę D47 wy-
wrotkę sadzarkę do ziemnia-
ków, kombajn do zbioru ziem-
niaków oraz silnik do łodzi. Tel. 
692 421 192.

• Śliczne szczenięta po bardzo 
sympatycznej suni do pilnowa-
nia obejścia oddam dobrym lu-
dziom. 91 39 79 313 

• Drzewo opałowe, kominkowe. 
506 284 017

• Sprzedam atlas do ćwiczeń. 
791 180 655

• Sprzedam drewno opałowe i ko-
minkowe, pocięte w klocki z do-
wozem . 663 349 053

• Sprzedam Keyboard. 
602 524 313

• Sprzedam okna drewniane de-
montażu różne rozmiary, dobrze 
zakonserwowane. 602 474 266

• Sprzedam drewno opałowe i ko-
minkowe. 667 788 820

• Przyjmę zbędną siatkę leśną z 
palami lub bez pali (może być 
po rozbiórce, stan obojętny), cel 
ogrodzenie budowy domu. Tel. 
605 522 340.

• Kupię skrzypce. 600 811 404

• Żywopłot z bukszpanu, ufor-
mowany idealny na obwód-
ki i rabaty niedrogo sprzedam. 
698 908 275

• Sprzedam oflisy tartaczne na 
opał pocięte w klocki lub w cało-
ści do samodzielnego pocięcia. 
Tel. 514 740 538

• Znaleziono dwa psy owczarki 
niemieckie. 666 253 146

• Okazyjnie sprzedam komplet-
ny piec kaflowy.  Gazowy pod-
grzewacz wody (Junkers) oraz 
dwubiegowy piec gazowy 
(ogrzewanie wody i centralne) 
606 265 333 

• Sprzedam suknię ślubną. Cena 
200 zł. 665 503 129

• PIECE GAZOWE CO do mieszka-
nia ,domu z Niemiec firmy Vail-
lant, gwarancja + serwis, montaż 
na miejscu dwufunkcyjny cena 
od 1.000zl tylko ogrzewanie CO. 
cena 900zl więcej info Tel 691 
686 772

• ELEKTRYCZNY przepływowy 
podgrzewacz wody do łazien-
ki, kuchni-bar, sklep, domek za-
kład fryzj. na prąd 380V,moc 
18,21kw,male gabaryty z Nie-
miec cena 250zl. Tel 691 686 772

• Junkers gazowy do łazienki, 
kuchni na gaz ziemny lub z bu-
tli/propan/po przeglądzie serwi-
su, mało używany cena 400zl Tel 
691 686 772

• Bojler - podgrzewacz wody ,za-
sobnik, stojący /bez palnika/z 
Niemiec f. Vaillant z wężownica 
do podłączenia go z piecem wę-
glowym, gazowym stan idealny 
cena 500zl. Tel 691 686 772

• Sprzedam drewno kominko-
we, opałowe sprzeda całorocz-
na, posiadam swój transport. 
691 466 441

• Nowe robione drzwi garażowe, 
dwa zamki, baskwil, góra dół. 
Wymiary wys. 218 cm szer. 238 
cm. 512 544 997

• Sprzedam oflisy tartaczne na 
opał pocięte w klocki lub w cało-
ści do samodzielnego pocięcia. 
514 740 538

• Sprzedam używany rower dla 
dziecka w wieku ok. 7 lat. Cena 
80 zł. Tel. 603 877 922.

• Sprzedam drewno opalowe lub 
kominkowe suche. 889 354 058

• Kupię toaletę typu TOY – TOY. 
886 062 094

• Sprzedam buty komunijne dla 
chłopca R 33 i 36. Tel. 691 201 974

• Przyczepę kempingową, salon, 
kuchnia, łazienka idealna na bu-
dowę. Cena 700 zł. 660 206 833

• Sprzedam wózek inwalidz-
ki elektryczny i wózek ręczny. 
507 583 521; 91 35 03 053

• Sprzedam w dobrym stanie tele-
wizor Samsung 26C. 721 314 711

• UWAGA! Nowo otwarty sklep 
z odzieżą używaną ul. Gen. 
Bema 27. Niskie ceny.
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To ostatni sparing Olim-
pii i pierwszy rozgrywany na 
naturalnej nawierzchni. Ry-
wal obecnie występujący w 
A-Klasie gr. I i zajmujący tam 
8 miejsce, okazał się za sil-
ny dla lidera A-Klasy gr. II… 
Mecz przebiegał pod dyktando 
Mewy Resko, gospodarze od 

początku rzucili się do ataku, 
jednak w pierwszej połowie 
nie zdołali pokonać Michała 
Dwojaka. Swoje sytuacje mieli 
również Mariusz Stachowiak i 
Wojciech Witoń, niestety tego 
dnia wszystkim zawodnikom 
Olimpii brakowało skuteczno-
ści. W drugiej części gry Mewa 
wykorzystała błędy obrony go-
ści, karcąc nowogardzkich pił-
karzy dwukrotnie. Gospoda-
rze posiadali „długą” ławkę 
rezerwowych, co chwilę poja-
wiający się piłkarze z zapasem 
sił, sprawiali mnóstwo kłopo-

tów zawodnikom Olimpii. Do 
tego miejscowi chyba zapo-
mnieli, że to mecz towarzyski 
i grali bardzo ostro. Na szczę-
ście obyło się bez kontuzji, a 
trener nowogardzkiego zespo-
łu przyznaje, że to była dobra 
zaprawa przed ligowym spo-
tkaniem. - Jestem zadowolony z 

Całość zostanie przekazana na zakup sprzętu do Samodzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego w Nowogardzie

R E K L A M A
e-mail: reklama@domjudy.pl

TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07

Wyścig kolarski MTB

Bezkonkurencyjny Remigiusz 
Komisarek
W sobotę (17 marca) o godzinie 11.00, w Lasku Arkońskim w Szczecinie, Sekcja 
Kolarska Szczecińskiego Stowarzyszenia Promocji Sportu „Piast”, zorganizowa-
ła wyścig kolarski MTB dla szkół podstawowych i gimnazjów.

Do zawodów przystąpiło 30 
młodych kolarzy, wśród nich 
znalazło się 7 reprezentantów 
Nowogardu. Rywalizowano w 
kategoriach szkoła podstawo-
wa klasy 4,5 i 6, oraz gimna-
zja bez podziału na klasy. W 
zawodach wzięły udział rów-
nież dziewczęta. Uczniowie 
mieli prawo do startu pod wa-
runkiem, że dostarczą w dniu 

zawodów pisemną zgodę ro-
dzica lub opiekuna prawnego. 
Każdy uczestnik musiał posia-
dać sprawny rower i kask oraz 
legitymację szkolną. Spośród 
naszych reprezentantów naj-
lepiej w kategorii szkół pod-
stawowych zaprezentowali się: 
Maciej Sućko – III miejsce w 
kategorii klas piątych, Jakub 
Ubych – I miejsce w kategorii 

klas szóstych. W wyścigu gim-
nazjalistów wystartowało 5 za-
wodników, Nowogard repre-
zentował Remigiusz Komisa-
rek i Kornel Zwoliński. Komi-
sarek okazał się bezkonkuren-
cyjny i z ogromną przewagą 
dotarł jako pierwszy na metę, 
natomiast na najniższym stop-
niu podium stanął Zwoliński.  

 KR

Triumfatorzy w kategorii szkoły podstawowe - klasa VI, w środku zwycięz-
ca: Jakub Ubych

Kategoria gimnazja, na linii startu pierwszy od lewej: Remigiusz Komi-
sarek, pierwszy od prawej: Kornel Zwoliński

Ostatnia prosta przed ligą

Porażka z Mewą Resko
W niedzielę o godzinie 15.00, Olimpia Nowogard rozgrywała mecz sparingowy 
w Resku z tamtejszą Mewą. Olimpia uległa rywalom 2:0, a pojedynek ze wzmoc-
nionym zespołem Mewy, był świetnym testem przed rozpoczęciem ligi.

Mewa Resko – Pomorzanin Nowogard 2:0 (0:0) 
Wyjściowy skład Olimpii: Michał Dwojak, Dariusz Stacho-

wiak, Marek Nowacki, Adrian Woźniak, Jarosław Garbat, Ra-
fał Żuk, Marcin Żmudziński, Adrian Płuciennik, Patryk Wyrzy-
kowski, Wojciech Witoń, Mariusz Stachowiak

poziomu jaki prezentowali nasi 
wszyscy sparingowi rywale, a to 
również ważne, by grać z silny-
mi zespołami. Sądzę, że był to 
w miarę udany okres przygo-
towawczy i jestem dobrej myśli 
przed inauguracją. Na ile sku-

tecznie przygotowaliśmy się do 
rundy rewanżowej, zweryfiku-
je boisko podczas meczu z Po-
morzaninem Krąpiel – ocenia 
okres przygotowawczy trener 
Olimpii Gracjan Golema.

KR
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GAZETA LOKALNA  NOWOGARD • OSINA

APTEKA 
MAJOWA 
ul. 3 MAJA 47

TEL. 91 307  07 08

OTWARTE
Poniedziałek - Piątek  8-19  

Sobota  8-15

Sprawdź naszą ofertę:
• Kredyt gotówkowy
• Kredyt konsolidacyjny
• Kredyt samochodowy
• Kredyt hipoteczny
• Spłata rat LUKAS Banku za 0 zł
• Dogodne warunki 
  dla emerytrów i rencistów

Nowogard, ul. 700 Lecia 21
tel. 91 39 22 172

czynne: pon-pt 9.00-17.00

CENTRUM KREDYTOWE

Prywatny Gabinet 
Stomatologiczny

Oferuje kompleksowe
lecznie stomatologiczne

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

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

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

Zapraszamy!

N
O

W
Y

• Przejazdy zagraniczne
• Linie autobusowe i busy
• Bilety lotnicze i promowe
• Berlin, lotniska

EVATRANS
AgencjaZIELONE 

PRZEDSZKOLE

OGŁASZA NABÓR NA ROK SZKOLNY 2012/2013
DZIECI W WIEKU OD 2,5 DO 6 LAT

Informacje i zapisy pod nr tel. 91 39 26 691
lub na stronie www.przedszkole.zielona11.pl

INFORMATYCZNO-JĘZYKOWE

O P T Y K

BADANIE OSTROŚCI 
WZROKU

(bezpłatne przy zakupie okularów)

REALIZACJA 
RECEPT NFZ

ATRAKCYJNE 
RABATY

Nowogard
ul. Kościuszki 1

tel. 91 392 18 11

HALINA GALUS
HELENA WNUK

Usługi księgowo 
-podatkowe

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

Nowogard, ul. 3 Maja 14 
(budynek BS,  I piętro)

Całość zostanie przekazana na zakup sprzętu do Samodzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego w Nowogardzie

Radca prawny
- windykacja należności
- prawo lokalowe
- sprawy majątkowe

tel. kom. 602 303 633

Budynek RCP
ul. Wojska Polskiego 3

Nowogard  (wejście od ul. Wyszyńskiego)

W każdy czwartek
od godz. 11.00

Radca prawny

Kancelaria  
Prawna

nawet trudne sprawy

601 949 077

Czytaj s. 2

w nowo powstającym budynku mieszkalnym
na os. Gry�tów w Nowogardzie

Kontakt:  Przedsiębiorstwo Inżynieryjno Budowlane „PRO-BUD” s.c., 
72-200 Nowogard, ul. 3 Maja 14, tel. 91 39 25 552, 783 570 056 

www.probud-nowogard.pl

SPRZEDAŻ MIESZKAŃ

Jedna z drużyn młodzieżowych LKS Olimpia. Czy polityczne decyzje przekreślą piłkarskie marzenia dzieci? 
Na foto: W górnym rzędzie od lewej: Tomasz Skobyranda, Kamil Fedak,  Bartłomiej Urbański, Oskar Goluch, Jakub Mazur, Marcel Banach, Marek Syjud, Trener: Gracjan Golema. 
W dolnym rzędzie od lewej: Piotr Marcinkowski, Bartłomiej Bielski, Sebastian Kolarz, Szymon Rutkowski, Kornel Pękala, Marcin Zając, Kapitan: Jarosław Iwan, Jakub Ninard, 
Rafał Bąk, Karol Idziak.

Czy to koniec Olimpii? 

Czytaj s. 3, 4

Co nam  
grozi jak...
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Widoczne na zdjęciu dzikie wysypisko śmieci  (na wysokości 
składu węgla) miało swoje „5 minut” w DN, ale nadal niestety 
nikt nimi się nie zainteresował. Okoliczni mieszkańcy po raz ko-
lejny proszą o interwencję licząc, że w końcu ktoś śmieci  zalega-
jące w centrum miasta posprząta. Marna to bowiem wizytówka 
miasta widziana z okien pasażerów kolei mijających kilka razy 
dziennie to niechlubne miejsce. 

Dziura przy ul. Mickiewicza straszy od kilku miesięcy. To chy-
ba tylko cud, że do tej pory nikt nie uszkodził zawieszenia, o 
utracie cennego zdrowia już nie wspominając. Ta część miasta 
jakoś szczęścia do remontów nie ma. Ostatnie wykonywano tu 
bardzo dawno temu. No cóż, może warto przeprowadzić się bli-
żej Ratusza? 

 Jedna z piaskownic przy osiedlu na ul. 700 Lecia. Aż trudno 
sobie wyobrazić, że w tym miejscu mają się bawić dzieci. 

Warto czytać...

Co nam grozi jak  
nie zaczniemy myśleć

Życie społeczne i polityczne w 
Polsce w ostatnich latach ewolu-
uje w stronę bezdroży, których 
skutki dla każdego pojedynczo i 
dla wszystkich razem mogą oka-
zać się wkrótce zupełnie kata-
strofalne. W dużym stopniu od-

powiedzialni za to są organizatorzy społecznych 
działań, politycy i media. Ale nie tylko - wszak 
oni nie działają w próżni. Jeśli prawda i rzetelność 
przestaje być ceniona  przez wyborców, to zarów-
no w programach partyjnych jak i w działaniach 
politycznych, dzieją się rzeczy, które są “kupowa-
ne”, za którymi ludzie głosują. To samo, a może 
jeszcze bardziej dotyczy mediów. Oferują one 
papkę, którą się ogląda i za którą się płaci. Ambit-
niejsze treści, myślenie oparte na zdrowych zasa-
dach są  powszechnie ośmieszane i spychane do 
skansenu, getta bigotyzmu, zacofania, staroświec-
kości. Wysiłek, który przez wieki stał się podsta-
wą rozwoju prawdziwie ludzkiej kultury i stanowi 
niezbędny element zdrowego życia, zostaje spro-
wadzony do roli frajerstwa, np. rodzicielski wysi-
łek kobiet, to bycie kuchtą domową. Czyżbyśmy 
nie zauważyli, że sami to akceptujemy, sami daje-
my legitymację złu, którego faktyczny wymiar lek-
ceważymy ze strachu przed zaklasyfikowaniem do 
kategorii rzekomych wsteczniaków. Warto jednak 
niekiedy coś poczytać więcej, aniżeli internetowe 
fora pełne kultury w stylu “j...j się”, aby zauważyć, 
że myślenie w świecie nie wyginęło, więcej, że my-
ślenie i poszukiwanie prawdy pozwala opanować 
nawet najgroźniejsze zjawiska – myślenie, a nie 
strach i głupota. Na początek cytat z książki zna-
nej dziennikarki która ukazała się w tych dniach.      

To fragment z książki  brytyjskiej dziennikarki 
Melani Phillips, zatytułowanej “Londonistan”. 

: “Wielka Brytania stała się w dużym stopniu 
społeczeństwem postchrześcijańskim, gdzie trady-
cyjna moralność uległa stopniowemu osłabieniu, 
by w końcu zostać zastąpioną przez kulturę, w któ-

rej »wszystko ujdzie«. W kulturze tej autonomicz-
ne decyzje co do zasad postępowania stały się nie-
podważalnymi prawami. Teraz gdy styl życia każ-
dej osoby ma rzekomo taką samą wartość, sama 
idea norm moralnych jest traktowana z niechęcią, 
jako furtka do dyskryminacji i uprzedzeń. Judaizm 
i chrześcijaństwo, dwa wyznania, które uformowa-
ły fundamenty zachodniej cywilizacji, zostały ze-
pchnięte na bok, a ich miejsce zajęły różnorodne 
formy okultyzmu i sekty. Rezultatem jest powsta-
nie zdeprawowanej i bezładnej kultury natychmia-
stowej gratyfikacji, pełnej rozpadających się rodzin, 
zdziczałych dzieci, przemocy, nędzy i wulgarności 
na ulicach. Na poziomie myślenia abstrakcyjnego 
ten moralny relatywizm zniszczył pojęcie obiekty-
wizmu, tak więc prawda i kłamstwa straciły swoje 
znaczenie. To otworzyło drogę do moralnej inwer-
sji “kultury pokrzywdzonych”, która twierdzi, że po-
nieważ mniejszości są uciskane przez większość, to 
nie mogą być odpowiedzialne za to, co się z nimi 
dzieje. W efekcie pojawiła się atmosfera zastrasze-
nia, w której mniejszości mogą żądać specjalnego 
traktowania, zaś każdego kto by owych żądań nie 
akceptował, obwołać bigotem. Przestępstwa i nie-
właściwe postępowanie mniejszości zostały więc 
wybaczone, a wina zrzucona na większość”.

Jeśli nie chcemy podążać taką drogą, to pamię-
tajmy o tym, komu powierzamy władzę przy oka-
zji najbliższych wyborów. Aby pamiętać przyglą-
dajmy się tym, którzy rządzą teraz i do czego ta 
władza im służy. Czy do rządzenia nami, czy do 
służenia społeczeństwu w prawdzie i z kulturą.

A kultura, to nie tylko teoretyczny frazes. Oby 
nie przekonali się o tym Ci, dzisiaj może jeszcze 
młodzi, gdy na starość (a ona zawsze przyjdzie) na 
prośbę o szklankę wody usłyszą zgodnie z interne-
towym slangiem  “p...l się staruchu”. Wtedy zosta-
nie tylko czarny klecha, czy jakiś “frajer katolicki” 
z hospicjum, dla którego ważne są słowa zapisane 
w Ewangelii “pragnącego napoić”...  

Marek Słomski

Pomóżmy sobie
• Przyjmę z wdzięcznością tapczan wypoczynkowy, dywan lub wykładzinę, lodówkę, pral-

kę automatyczną oraz meblościankę tel. kontaktowy 510 936 951 
• Przyjmę tapczan wypoczynkowy Tel. Kontaktowy 726 515 149
• Przyjmę kojec dziecięcy   dla dziecka i krzesełko do karmienia info. 515 696-142 
• Oddam albę dla chłopca tel. Kontakt 514 995 348
• Oddam nowe nie używane buty męskie nr 42 do odbioru w redakcji 
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OPAŁ
węgiel, koks, miał, 

drewno – kominkowe,
 podpałka, brykiet – węglowy, 

torfowy, drzewny
(towar luzem i workowany)

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

sprzedaż ratalna

PPUH „EDBA” 
Nowogard • ul. Nadtorowa 12

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

FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

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

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

602 450 881

EntEr  II 
laptop

 serwis - komis
naprawiamy, 
sprzedajemy,

kupujemy laptopy
na ul. Wyszyńskiego 7/3

budynek Straży Pożarnej

tEl. 795 648 748

Umożliwiamy uzyskanie CERTYFIKATU MIĘDZYNARODOWEGO

CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO „PROFESJA”
W NOWOGARDZIE

OGŁASZA NABÓR NA KURS

OPERATOR WÓZKÓW WIDŁOWYCH

Informacji udziela i prowadzi zapisy  sekretariat Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Nawogardzie, ul. Ks. J. Poniatowskiego 21
w godzinach: od 8.00 do 15.00, tel. 91 392 11 62

Czyszczenie dachów
Czyszczenie elewacji

Mycie kostki brukowej
Tel.: 664 452 803

91 41 81 819

Czy to koniec Olimpii? 
Szok i niedowierzanie – to najczęstsze reakcje mieszkańców Wierzbięcina na informację dotyczącą braku dofinansowania o jakie w tym 
roku w ramach konkursów dla organizacji pozarządowych wystąpił miejscowy klub piłkarski Olimpia. O tym, że zespół sportowy ma 
nie otrzymać pieniędzy, redakcja DN dowiedziała się nieoficjalnie od członków zasiadających w komisji oceniającej projekty stowarzy-
szeń. 

Wniosek Olimpii  został „utrą-
cony” - powiedziała nam jedna 
z osób pracująca w komisji kon-
kursowej oceniającej wnioski 
złożone przez kluby sportowe. 
Nasz informator nie chciał wy-
powiadać się oficjalnie, ponie-
waż przyznał, że podobnie jak 
pozostali członkowie komisji 
podpisał stosowne oświadcze-
nie, godząc się na utajnienie po-
siedzeń komisji  do czasu roz-
strzygnięć wszystkich konkur-
sów. Zdradził tylko, że oferta 
Olimpii otrzymała niską punk-
tację, co w praktyce oznacza, że 
klub nie dostanie pieniędzy. 

Informacji tych nie chciała  
potwierdzić nam Urszula Be-
rezowska, kierownik Wydzia-
łu Funduszy i Rozwoju Lokal-
nego i jednocześnie przewod-
niczącą komisji konkursowej z 
ramienia Urzędu Miejskiego. 

Do czasu podpisania wszyst-
kich dokumentów i opubliko-
wania stosownego zarządze-
nia burmistrza w tej sprawie, 
członkom komisji nie wolno 
się wypowiadać na temat prze-
biegu prac komisji i podjętych 
przez nią decyzji – mówiła Be-
rezowska napotkana przez re-
dakcję wczoraj w ratuszu. 

Najbardziej zainteresowane 
pozytywnym rozstrzygnięciem 
konkursu, władze klubu Olim-
pii są powściągliwe w komen-
tarzach. 

Przed ostatecznym ogłosze-
niem wyników konkursów nie 
chcę komentować tych infor-
macji. Natomiast jasne jest, że 
taka decyzja oznaczałaby dla 
nas katastrofę. W praktyce mu-
sielibyśmy wygasić działalność 
i zamknąć klub – powiedział 
DN, Przemysław Saja, prezes 
Zarządu LKS Olimpia, który 
mocno wierzy, że ostatecznie 
klub otrzyma fundusze. 

Mniej oszczędna w ocenie 
sytuacji była w rozmowie z DN 
sołtys Wierzbięcina, Monika 
Pękala, która dopiero od nas 
dowiedziała się, że klub piłkar-
ski  może mieć spore kłopoty. 

Jestem w szoku. Pierwszy raz 
o tym słyszę.  Dla wioski ozna-
czałoby to katastrofę kultural-
no-sportową.  Nie chodzi już 
tutaj nawet o same treningi, w 
których bardzo dużo dzieci bra-
ło udział  i odbywające się me-
cze, którymi żyją nasi miesz-
kańcy, ale chociażby o walory 
estetyczne jakie zyskała wioska. 
Mamy piękny, zadbany obiekt, 

z którego wieś może być dumna. 
Osobiście uważam, że to będzie 
decyzja polityczna burmistrza 
i już dziś mogę powiedzieć, że 
będziemy o niej pamiętać za 3 
lata, kiedy przyjdą kolejne wy-
bory.  – mówi Pękala. 

Olimpia od lat współpracu-
je z miejscową Szkołą Podsta-
wową. Zdaniem dyrektora pla-
cówki, likwidacja klubu będzie 
dla społeczności Wierzbięcina 
wielką stratą. 

Nasza szkoła od kilku lat 
współpracuje z klubem. Zawsze 
zabiegałem o to, żeby młodzież 
jak najwięcej trenowała i to w 
różnych dyscyplinach sportu. 
Jeśli chodzi o Olimpię, to  dwa 
razy w tygodniu odbywają się 
u nas w hali treningi piłkarzy z 
klubu.  Działacze klubu organi-
zują także wyjazdy, w których 
uczestniczą nasi uczniowie – 
mówi Józef Korkosz. 

Klubu bronią także sami 
mieszkańcy wsi – zarówno ro-
dzice dzieci trenujących w jego 
drużynach,  jak i miejscowi, 
wierni kibice. 

To byłby dla nas wielki dra-
mat. Mój syn miał wielkie na-
dzieje związane z Olimpią. Nie 
wiem co teraz będzie z tymi 

dzieciakami? - mówi Sławomir 
Bielski, tata kilkunastoletniego 
Bartka, grającego w klubie. 

Ten klub, to jedyna rozrywka 
w tej wsi. Ludzie mogli przynaj-
mniej w weekend mecz obejrzeć. 
Wcześniej prawie nic się tutaj 
nie działo, a młodzież nie miała 
żadnego zajęcia – mówi Anna 
Łukasik, mieszkanka wsi. 

Co będzie jak nie będzie klu-
bu? Same nudy. W wolnej 
chwili człowiek przynajmniej 
na mecz poszedł i spędzał miło 
czas na stadionie – powiedział 
pan Jarosław, wierny kibic. 

Decyzję komisji może jesz-
cze zmienić burmistrz Robert 
Czapla. To on bowiem roz-
dziela środki dla organiza-

U góry budynek klubowy – tak wyglądał przed 4 laty, a tak wygląda dziś (niżej). Re-
mont obiektu wykonali własnymi rękoma działacze, piłkarze i mieszkańcy wsi.
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Czy to koniec Olimpii? 
cji pozarządowych. Jeżeli to się 
nie stanie – działacze i piłkarze 
klubu planują protest przed 
budynkiem ratusza w obronie 
Olimpii. 

Przypomnijmy tylko, że Lu-
dowy Klub Sportowy Olimpia 
w Wierzbięcinie powstał po-
nad 4 lata temu. Obecnie w 
drużynie seniorów zarejestro-
wanych jest 26 zawodników. 
W juniorach gra 28 osób. Ka-
dra trampkarzy liczy 34 osoby. 
Większość zawodników klu-
bu pochodzi z Wierzbięcina, 
ale wśród nich są także miesz-

kańcy Nowogardu, Osowa, 
Ostrzycy, Słajsina, Kulic, Jar-
chlina, Wyszomierza, Długo-
łęki, Bieńczyc i Bieniczek. Na 
mecze Olimpii w sezonie przy-
chodzi regulanie kilkudziesię-
ciu kibiców. W zeszłym roku, 
klub otrzymał ponad 50 tys. zł 
na swoją działalność z budże-
tu gminy. W tym roku wnio-
skował o ok. 90 tys. zł, by móc 
stworzyć kolejną drużynę. 

MS, KR

Nasz komentarz
Jako fan piłki nożnej kibicu-

ję nowogardzkim zespołom, bez wyróżniania Pomorzanina i 
Olimpii. Ta grupa chłopaków biegających po boisku reprezen-
tuje nasze miasto. Olimpia dała wielu młodym ludziom w każ-
dej kategorii wiekowej, szansę na rozwój swoich umiejętności. 
Klub mimo krótkiej historii walczy obecnie o awans do klasy 
okręgowej, szkoda by było gdyby ta drużyna przegrała nie na 
boisku, a przy stole…

W przypadku upadku Olimpii, dziesiątki młodych ludzi za-
dadzą sobie pytanie: co teraz? Czy warto walczyć o miejsce w 
składzie w Pomorzanina? Jak się rozwijać bez możliwości tre-
ningów? Dodajmy, że mnóstwo piłkarzy Olimpii pochodzi z 
okolicznych wsi, nawet jeśli mieliby chęci zmienić barwy klu-
bowe, dochodzi problem dojazdów… 

Olimpia, to nie tylko nazwa i wymysł założycieli klubu. Dziś 
ten klub to przede wszystkim pewna społeczność, zespół któ-
ry zrzesza fanów z całej gminy. Z pewnością dla mieszkańców 
Wierzbięcina i rodziców piłkarzy, to wielki cios wymierzony 
nie tylko w klub, ale również w kibiców i wszystkich w jakimś 
stopniu związanych z Olimpią. 

Nie można traktować niepoważnie ludzi, którzy przez wie-
le lat budowali podstawy klubu piłkarskiego, walczyli o to, by 
szkolić najmłodszych i w racjonalny sposób zagospodarować 
im czas wolny. Młodzież jest najważniejsza, jednak nie zapo-
minajmy o zawodnikach, którzy w sobotę rozpoczną walkę o 
awans do wyższej ligi. 

Ciężko dziś stwierdzić, jak będzie wyglądać przyszłość tych 
piłkarzy, którzy pozostawili już dla Olimpii sporo serca na bo-
isku. Czy starczy im sił na walkę o miejsce w składzie innych 
zespołów? Jeśli ten czarny scenariusz dla Olimpii się sprawdzi, 
pozostanie tylko wielki żal, że tak wielką społeczność rozbije 
jedna decyzja podjęta na dodatek za zamkniętymi drzwiami…

Rafał Kowalczuk

Zmiana czasu  
- z zimowego na letni

Pamiętaj  
- przestaw zegarek ! 

Zmiana  czasu z zimowego na letni nastąpi w nocy z soboty 
(24 marca) na niedzielę (25 marca) 2012r.  Zegarek przestawi-
my w nocy z godziny 2:00 na 3:00 - czyli do przodu, wskutek 
tego niestety będziemy spali godzinę krócej, ale za to będziemy 
mieli dłuższe  dni, które na pewno będą  zachęcać do przebywa-
nia na świeżym  powietrzu. 

J.B 

W miniony wtorek przed goleniowskim Sądem, zakończyła się sprawa z po-
wództwa Katarzyny Jarmużek, przeciwko Nowogardzkiemu Domowi Kultury. 
Była instruktorka walczyła przed wymiarem sprawiedliwości o przywrócenie do 
pracy w NDK. Sąd oddalił jednak jej pozew, ta zapowiedziała, że odwoła się od 
wyroku. 

Instruktorka do pracy w NDK nie wróci 

Przegrała, ale będzie się 
odwoływać

Przypomnijmy, że Katarzyna 
Jarmużek pracowała w NDK 
od 2008 roku na stanowisku 
młodszego instruktora. Za-
trudniła ją jeszcze ówczesna 
szefowa Domu Kultury – Mi-
rosława Przybyłek. Jarmużek 
uczyła śpiewu i gry na gitarze 
klasycznej. Kilka tygodni po 
objęciu stanowiska nowa dy-
rektora NDK, Aneta Drążew-
ska wręczyła instruktorce wy-
powiedzenie z pracy. Nowa 
przełożona instruktorki uzna-
ła, że ta nie posiada wymaga-
nych kwalifikacji zawodowych 
do pracy w NDK na tym sta-
nowisku, a poziom prowadzo-
nych przez nią zajęć jest niski. 
Ponadto instruktorce zarzuco-
no też niesumienność w pracy. 

K. Jarmużek przyjęła wypo-
wiedzenie, ale od początku nie 
zgadzała się z jego uzasadnie-
niem. Skierowała więc spra-
wę do Sądu. Proces ruszył w 
sierpniu ubiegłego roku. Prze-
słuchano kilku świadków, w 
tym m.in. byłą dyrektor NDK 
i niektórych pracowników in-
stytucji. Sprawa ciągnęła się 
przez kilka miesięcy. 

Wyrok zapadł dopiero w mi-
niony wtorek. Sąd ostatecz-
nie oddalił pozew K. Jarmu-
żek, uznając że wypowiedzenie 
było w dużej mierze zasadne. 
Wyrok jest nieprawomocny. 
Instruktorka zapowiedziała, że 
będzie od niego się odwoływać 
w sądzie wyższej instancji. 

MS

Kierowcy busa z Nowogardu, którego kilka dni temu zatrzymała szczecińska 
policja, mogą być postawione zarzuty posiadania narkotyków, za co grozi do 
trzech lat pozbawienia wolności – poinformowała Dziennik Nowogardzki, Mi-
rosława Rudzińska, z biura prasowego Komendy Wojewódzkiej w Szczecinie. 

Wiózł ludzi i  narkotyki 

Czy usłyszy zarzuty? 
Przypomnijmy, że 19-letni 

mężczyzna pracujący dla jed-
nego z nowogardzkich prze-
woźników został zatrzymany 
przez policję, po tym jak funk-
cjonariusze otrzymali infor-
mację, że młody mężczyzna 
posiada przy sobie narkotyki. 
Zatrzymany kierowca jeździł 
na trasie Nowogard- Szczecin. 
Mercedes, którym jechał wio-
ząc pasażerów został skontro-
lowany na końcowym przy-
stanku, przy ul. św. Ducha w 
Szczecinie. W trakcie kontro-

li przy mężczyźnie znaleziono 
trzy zawiniątka suszu roślinne-
go i z białym proszkiem. Kie-
rowcę poddano badaniu na za-
wartość narkotyków we krwi. 
Jego wynik był jednoznaczny 
– w organizmie młodego męż-
czyzny wykryto dwie substan-
cje. Prosto z busa trafił na kil-
kanaście godzin do policyjne-
go aresztu, z którego po prze-
słuchaniu został wypuszczony 
na wolność. 

Mężczyzna prawdopodobnie 
usłyszy zarzuty posiadania nar-

kotyków, za co grozi  do trzech 
lat pozbawienia wolności, jeże-
li badania krwi wykażą niedo-
zwoloną  ilość substancji nar-
kotycznych w organizmie, może 
usłyszeć zarzuty za  kierowanie 
pod wpływem środka odurza-
jącego za co grozi do dwóch lat  
pozbawienia wolności – mówi 
M. Rudzińska. 

Wiadomo też, że kierowca był 
wcześniej notowany przez poli-
cję. W dniu zatrzymania ode-
brano mu także prawo jazdy. 

MS

Znaleziono  klucze  
Na ul. Dąbrowszczaków z charak-

terystycznym breloczkiem „RADIO 
CARS”. 

Na ul. Wyszyńskiego w okolicach  
Straży Pożarnej z charakterystycznym 
breloczkiem „BOSCH SERVICE”.  

Są one do odebrania w redakcji DN 
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21 marca Światowy Dzień Chorych z Zespołem Downa

Morze bardziej lubię...
Osoby z zespołem Downa cierpią na szczególne na ogół wrodzone schorzenie. Wiele z nich jest w stanie osiągać zadziwiające rezultaty  
w wyniku terapii. Ważne, żeby otoczenie nauczyło się pełnej akceptacji dla ich pewnej odmienności zwłaszcza fizycznej.  Jeśli zaś na-
uczymy się dostrzegać ich potrzeby, mogą wnieść wiele radości i  do naszego życia.  W dniu 22 marca obchodziliśmy Światowy Dzień 
Chorych z Zespołem Downa, dlatego z tej okazji porozmawialiśmy z Grzegorzem Wiśniewskim uczestnikiem warsztatów terapii zaję-
ciowej  na ul. Boh. Warszawy w Nowogardzie 

Dziennik Nowogardzki: Od 
kiedy uczęszczasz na te zaję-
cia i skąd jesteś? 

Grzegorz Wiśniewski: A od 
dawna, to znaczy od 2002 roku 
od kiedy są tutaj warsztaty. A 
jestem z Krzemiennej . 

A jak się tutaj czujesz i co tu 
robisz ? 

Czuję się  tu dobrze i mam 
dużo kolegów. A robię tutaj róż-
ne rzeczy. Ja najbardziej lubię 
być w pracowni pani Agnieszki. 

(jedna z prowadzących zajęcia 
w WTZ)

Lubisz  te zajęcia które są na 
warsztatach? 

Bardzo lubię i czuję się tu do-
brze i będę chciał przychodzić 
dalej. Panie wychowawczynie 
też bardzo lubię - wszystkie. 

A gdy będzie już lato, to 
gdzie pojedziesz? 

Nie będę miał czasu, ale poja-
dę może  nad morze. 

A lubisz jeździć bardziej 
nad morze, czy w góry? 

I tu i tu, ale morze  bardziej 
lubię.

A czego życzysz swoim ko-
legom? 

Wszystkim im życzę oraz Eli-
zie(mojej przyjaciółce), którą  
wyjątkowo lubię, wszystkiego 
najlepszego. 

rozmawiał: 
Jarek Bzowy 

Dzień Przedsiębiorczości w Liceum nr 1

Marcin Nowak 
odwiedził naszą redakcję 

W czwartek w Liceum nr 
1  w Nowogardzie zorganizo-
wano Dzień Przedsiębiorczo-
ści.  W ramach programu dnia 
przedsiębiorczości uczniowie z 
klas I i II w różnych zakładach 
pracy w mieście obserwowa-
li,  jak wygląda na co dzień 
ich funkcjonowanie.  Rów-
nież w naszej redakcji  gości-
liśmy tego dnia  ucznia  kla-
sy drugiej nowogardzkiej „ je-
dynki”  Marcina  Nowaka:  Za-
poznałem się z pracą w Dzien-
niku Nowogardzkim w dniu w 
którym właśnie dokonywano 
ostatecznej redakcji i składu 

numeru piątkowego dzienni-
ka- mówi Marcin.  To ważne, 
aby zobaczyć,  jak teoria którą 
poznajemy w szkole, wygląda 
na co dzień w pracy. Mogłem 
naocznie stwierdzić, że praca 
dziennikarska jest bardzo cie-
kawa i  trudno tutaj się nudzić.  
Marcin uczy się w klasie o pro-
filu humanistyczno -dzienni-
karskim. Mamy nadzieję, że w 
przyszłości albo on albo jego 
koledzy, czy koleżanki, zasilą 
szeregi pracujących również w 
DN.  

redakcja    

Marcin (po prawej) zapoznał się z tajnikami produkcji gazety. Na zdjęciu podgląda 
pracę w dziale fotoskładu.

Jajka będą towarem luksusowym?

Lepiej dla kur,  
gorzej dla portfeli
Jaja są o kilkadziesiąt procent droższe niż w ubiegłym roku. W skali miesiąca- 
podrożały o połowę. Wszystko za sprawą przepisów, jakie wprowadziła Komi-
sja Europejska.  Nie wszyscy się do nich jeszcze dostosowali. Gospodarze muszą 
przebudować stare kurniki, a klatki wymienić na nowe.

Zgodnie z europejskimi 
wymogami, klatki dla kur 
niosek muszą mieć 45 cen-
tymetrów szerokości. W sta-
rych, kury ściśnięte były na 
ok. 550 centymetrach kwa-
dratowych- teraz na jedno 
zwierzę przypada o ok. 200 
więcej. Z lepszymi warunka-
mi wiążą się większe koszty. 
Polscy rolnicy o konieczności 
wymiany klatek wiedzieli od 
2004 roku. Jednak jedna pią-
ta producentów jeszcze tego 
nie zrobiła. Od 2012 roku 
przepisy pozwalają na han-
del jajkami zniesionymi tyl-
ko w nowych klatkach. Jaja 
ze „starych” produkcji nie 
mogą więc trafiać do sprze-
daży, a na przetwory. Ceny 
jaj w rozmiarze M w większo-
ści sklepów sięgają 50 groszy 
za sztukę. Za większe zapłacić 
trzeba 5-8 groszy więcej. Nato-
miast te w rozmiarze XXL, to 
nawet 15 groszy więcej. Tym 
samym ceny jaj z chowu klat-
kowego zbliżają się do tych, z 
chowu kur z wolnego wybie-
gu, które do tej pory były to-
warem niszowym. Do końca 
lipca gospodarze mają zaprze-
stać produkcji jaj ze starych 

klatek. Także w innych rodza-
jach chowów zaszły zmiany.

- My sprzedajemy jaja z cho-
wu ściółkowego – mówi pani 
Dorota Wierzbicka z Żabowa. 
- Jako producenci jaj wysta-
wiający się na targowisku i tak 
mamy najniższe ceny. Reszta 
to handlarze, którzy nakłada-
ją jeszcze marżę. W tej chwi-
li cena za jajko sięga od 30 
do 80 groszy, w zależności od 
rozmiaru. Wpływ na nią ma 
przede wszystkim wysoki po-
pyt.

Rynek się nakręca
Wraz ze zbliżającymi się 

świętami rośnie popyt na jaja. 
Niedługo może on być wyższy 
niż podaż. Producenci widząc, 
że ludzie chcą kupować mogą 
podnieść ceny i zwiększyć 
produkcję. Według eksper-
tów, ceny jaj mogą „skoczyć” 
do góry podobnie jak cukier. 
Wtedy może dojść do sytuacji 
wykupywania towarów na za-
pas. 

Natalia Michalska

Grzegorz z przyjaciółką Elizą
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Informacje Parafialne
   Vox    Ecclesiae...

Słowo Boże na Niedzielę:
Duchowa Adopcja  
Dziecka Poczętego

Dużo pisaliśmy już o tym, w jaki sposób 
można włączyć się w obronę Życia. Dziś, 
na 2 dni przed Dniem Świętości Życia, 
pragniemy przybliżyć Wam sposób mo-
dlitwy, który wyraża się w formie Ducho-
wej Adopcji Dziecka Poczętego. Jest to, jak 
sama nazwa wskazuje, wzięcie pod opiekę 
dziecka poczętego, którego życie jest za-
grożone. Dzieło to polega na codziennym 
odmawianiu jednej tajemnicy różańca 
świętego, specjalnej modlitwy duchowej 
adopcji oraz dobrowolnego postanowienia 
przez okres dziewięciu miesięcy (tyle trwa 
rozwój prenatalny dziecka nienarodzone-
go). Od czasu podjęcia duchowej adopcji 
możemy czuć się odpowiedzialni za jed-
no nienarodzone Życie. Musimy zdać so-
bie sprawę, iż modlitwa jest naszą bronią, 
z której warto korzystać. Niestety ten spo-
sób wstawiennictwa u Pana Jezusa za nie-
narodzone dzieci jest jeszcze wciąż mało 
znany.

Skąd się wzięła w ogóle ta modlitwa? 
Otóż natchnienie dla duchowej adopcji 
zaczerpnął, pod wpływem Objawień Mat-
ki Bożej z Fatimy, nieznany autor z Ruchu 
Błękitnej Armii, który ideę nowej inicja-
tywy streścił w krótkiej modlitwie „Pa-
nie Jezu”. Zapiski z modlitwą znalazł w 
kruchcie katolickiej katedry w Londynie 
Paweł Milcarek – wykładowca  filozofii 
chrześcijańskiej na WKSW w Warszawie. 
Dostrzegł w niej twórczą realizacje jed-
nej z zasad św. Tomasza z Akwinu, z któ-
rej wynika, że „zaangażowanie w społecz-
ne dzieło przynosi większe efekty, gdy od-
nosi się do konkretnych osób i samo jest 
osobistym zobowiązaniem”. Tekst modli-
twy opublikowany po raz pierwszy został  
w styczniowym nr. Rycerza Niepokalanej z 
1987 roku.

Musimy pamiętać, że my, którzy pra-
gniemy bronić ludzkiego życia od poczę-
cia do naturalnej śmierci, powinniśmy 
wspierać się nawzajem modlitwą. Włącza-
jąc się do tego dzieła otaczamy modlitwą 
nie tylko dziecko, ale również jego rodzi-
ców, aby Bóg obdarzył ich miłością i od-
wagą. Duchową adopcje może podjąć każ-
dy katolik, najlepiej będąc w stanie łaski 
uświęcającej i przystępując do komunii św. 

Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego 
nie jest popularną modlitwą. Większość 
społeczeństwa sceptycznie, bez przekona-
nia podchodzi do modlitwy różańcowej 
- jesteśmy więc w mniejszości. Zdarza się 
to nie pierwszy raz, ale sam Jezus Chry-
stus powiedział Nam, że będziemy zna-
kiem sprzeciwu. Dlatego powstał wizualny 
symbol podjęcia duchowej adopcji, który 
świetnie przyjął się na ziemiach zachod-
niopomorskich – jedna dziesiątka różań-
ca. Wychodząc naprzeciw zlaicyzowane-
mu społeczeństwu nosimy na nadgarstku 
różaniec, który ma prowokować. Jest to 
symbol codziennej modlitwy jako świa-
dectwo dla najbliższego otoczenia.

   W naszym mieście duchową adopcję 
podjęło już ponad 160 osób – sądzimy, że 
jest to dobry wynik w stosunku do 5000 
deklaracji podpisanych w mieście woje-
wódzkim – Szczecinie. Mamy nadzieję, że 
ta liczba w roku 2012 podwoi się, a może 
nawet i potroi. Zobowiązanie można pod-
pisać na Mszy Świętej z Życiem bez prądu, 
która odbywa się 25 dnia każdego miesią-
ca o godzinie 2000. Modlimy się w najstar-
szym nowogardzkim kościele pw. Wnie-
bowzięcia NMP – serdecznie zapraszamy 
i pamiętajmy, że modlitwy nigdy nie jest 
za wiele. Posiada ona niezwykłą moc, a nic 
nas przy tym nie kosztuje. W skali jedne-
go dnia duchowa adopcja wymaga od Nas 
5 minut skupienia – to tak niewiele, a w 
ciągu tego czasu możemy uratować ludz-
kie życie. 5 minut dziennie przez 9 mie-
sięcy może dać komuś wiele lat życia! Nie 
bądźmy obojętni i włączmy się w tę piękną 
inicjatywy!

Z Ewangelii wg św. Jana (J 12,20-33):
Wśród tych, którzy przybyli, aby oddać pokłon /Bogu/ w cza-

sie święta, byli też niektórzy Grecy. Oni więc przystąpili do Filipa, 
pochodzącego z Betsaidy Galilejskiej, i prosili go mówiąc: Panie, 

chcemy ujrzeć Jezusa. Filip poszedł i powiedział Andrzejowi. Z kolei Andrzej i Fi-
lip poszli i powiedzieli Jezusowi. A Jezus dał im taką odpowiedź: Nadeszła godzina, 
aby został uwielbiony Syn Człowieczy. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Je-
żeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli 
obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto kocha swoje życie, traci je, a kto nienawidzi 
swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. A kto by chciał Mi służyć, 
niech idzie na Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś Mi służy, 
uczci go mój Ojciec. Teraz dusza moja doznała lęku i cóż mam powiedzieć? Ojcze, 
wybaw Mnie od tej godziny. Nie, właśnie dlatego przyszedłem na tę godzinę. Ojcze, 
wsław Twoje imię. Wtem rozległ się głos z nieba: Już wsławiłem i jeszcze wsławię. 
Tłum stojący /to/ usłyszał i mówił: Zagrzmiało! Inni mówili: Anioł przemówił do 
Niego. Na to rzekł Jezus: Głos ten rozległ się nie ze względu na Mnie, ale ze względu 
na was. Teraz odbywa się sąd nad tym światem. Teraz władca tego świata zostanie 
precz wyrzucony. A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich 
do siebie. To powiedział zaznaczając, jaką śmiercią miał umrzeć.

Dzisiejsza Ewangelia zdradza zupełnie inne myślenie niż to, które promuje świat. 
Nigdy nie usłyszymy od świata, że mamy nienawidzić swojego życia. Przecież z ży-
cia mamy brać, to co najlepsze. Jezus powiedział, że jeżeli nie obumrzemy dla świa-
ta, wtedy nie przyniesiemy obfitego owocu. Trudne słowa i gdy je słyszymy od razu 
mamy ochotę je odrzucić. Ale nic z Ewangelii nie można odrzucać. To że nie ro-
zumiemy słów Jezusa i trudno jest nam je przyjąć nie usprawiedliwia nas. Mamy 
umrzeć dla świata…

Wiemy doskonale jak trudno jest nam oderwać się od spraw tego świata. Zadajemy 
sobie nawet pytanie, czy jest to możliwe. Musielibyśmy chyba zamieszkać na pustyni 
i wieść życie eremickie. Nie wyobrażalne jest dla nas porzucenie tego, czym żyjemy, 
czym jesteśmy otoczeni od tak, z dnia na dzień.

Przeczytałem ostatnio krótką i bardzo prostą historyjkę dla dzieci: „Maleńką Ka-
się tatuś przyniósł do przedszkola. Z trudem udało mu się wymknąć za drzwi. Kasia 
przepłakała cały dzień pytając dziesiątki razy, kiedy tatuś przyjdzie. Dzieci podsuwały 
jej wszystkie zabawki, żadna z nich nie była w stanie zastąpić tatusia. Kazia uspoko-
iła się dopiero wówczas, gdy znalazła się w objęciach wracającego z pracy ojca”. Bajka 
jest skierowana do dzieci, ale morał możemy z niej wyciągnąć także my, dorośli. Za-
chowanie Kasi przypomina beztroskie oddanie się Bogu Ojcu. Tak w latach naszego 
dzieciństwa powierzaliśmy się naszym bliskim. Życie nasze nie było kalkulacją, po-
gonią za dobrami tego świata, za sławą, czy dobrą posadą. Jednak z biegiem lat nasze 
życie stawało się coraz bardziej „ociężałe” tak, że potrafiliśmy oderwać się od ziemi, 
od tego co doczesne. I teraz nie potrafimy już, tak jak kiedyś patrzeć w niebo godzi-
nami, biegać beztrosko po łące i zachwycać się przelatującym motylem. Nie chodzi o 
to, aby w życiu dorosłym „bujać w obłokach”, być „niepoprawnym marzycielem”. Czy 
jednak gdzieś nie utraciliśmy ufnego i prostego spojrzenia dziecka na sprawy tego 
świata. Kiedy te „zabawki”, które nas otaczają stały się najważniejszą częścią naszego 
życia? Czy to ma być sens naszego życia? Gromadzić, mieć posiadać?

Nie chcę by odebrano moje słowa jako mit, bajkę, poetycki tekst, który oderwany 
jest od rzeczywistości. Przecież każdy wymieni zaraz prawa rynku, które są nieugię-
te. Jak młodzi ludzie powtarzają „life is brutal”, bo w istocie wiele pułapek na nas cze-
ka. Każdy wie, że jeżeli wypadniemy z obiegu, z walki o byt, z wali z konkurencją, to 
okaże się, że zostaniemy z niczym. Cóż taki już jest świat, nic nie poradzimy. Właśnie 
powiem stanowcze NIE. „Nie” dla naszego usprawiedliwiania się, „bo taki jest świat”. 
Przykład daje nam Jezus. Jeżeli ziarno nie obumrze nie wyda plonu. Bez poświęcenia 
i ofiary nie będzie owoców. Czy wierzymy w to?

W Wielki Poście rozważamy Drogę Krzyżową Jezusa. Właśnie w tej drodze wycho-
dzi na jaw nasze ciągłe usprawiedliwianie złych czynów. Judasz, Piłat, faryzeusze, ka-
płani, nawet Szymon z Cyreny – wszyscy oni mieli jakąś dobrą wymówkę, dlaczego 
tak musieli postąpić. Nie szukajmy tego co w dole, jak mówi Apostoł Paweł, ale tego 
co w górze. Tam wznieśmy nasz wzrok. Nie dlatego, że „bujamy w obłokach”, ale dla-
tego, że tam jest nasz Bóg Ojciec, do którego zmierzamy.

ks. Piotr Buda
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Punkt 
nadawania 
przesyłek
kurierskich

ul. Wyszyńskiego 7/3
budynek Straży Pożarnej

tEl. 795 648 748

Marian Obielak, lat: 73, zmarł: 19.03.2012r, pogrzeb: 
22.03.2012r, pogrzeb odbył się na cmentarzu w Nowogardzie

Wacława Mikołajczyk, lat: 69, zmarła: 19.03.2012r, pogrzeb: 
23.03.2012r, pogrzeb odbędzie się na cmentarzu w Nowogardzie

Informacje przekazał zarządca cmentarza S. Furmańczyk

 w tych dniach odeszli do wieczności 

„Stare te zabytki wiej-
skiej sztuki i budownic-
twa giną z rokiem każ-
dym i przyjdą czasy, w 
których z powodu samej 
starości znikną zupełnie. 
Dopóki więc istnieją tu i 
ówdzie, choć nie zawsze 

piękne lub ciekawe, ale zawsze dające obraz miej-
scowej kultury, powinny być ołówkiem lub foto-
grafią odtworzone i zebrane z całego kraju”.

Zygmunt Glo-
ger, „Encyklope-
dia staropolska ilu-
strowana”

Przedstawiam 
Państwu do prze-
czytania i obejrze-
nia pięknie wy-
daną książkę TO-
MASZA CZER-
W I Ń S K I E G O 
„Kapliczki i krzyże 
przydrożne w Pol-
sce”. Ten niewielki 
album ukazał się 
w serii „Ocalić od 
zapomnienia”. Do-
tychczas ukazało się kilkana-
ście publikacji m.in. na temat: 
obrzędów, strojów ludowych, 
haftów, budownictwa ludo-
wego, rzemiosła, noblistów 
urodzonych na terenie Pol-
ski, największych polskich bi-
tew. Każdy tom napisany przez 
znanych polskich profesjona-
listów w danej dziedzinie, bo-
gato ilustrowany, przedstawia 
nasz narodowy dorobek kultu-
rowy. Dorobek o którym czę-
sto zapominamy zachłyśnię-
ci masową kulturą z zacho-
du. A przecież to od nas zale-
ży co ocalimy od zapomnienia 
i przekażemy młodemu poko-
leniu.

„Kapliczki i krzyże przy-
drożne w Polsce” zapozna-
ją nas z nieznanymi historia-
mi, oglądamy fotografie krzy-
ży i kapliczek rozsianych po 
terenie całej Polski z różnych 
okresów. Są one elementem lu-
dowej i narodowej kultury, po-
nieważ wiążą się z nimi legen-
dy i lokalne historie. W jed-
nym z rozdziałów T. Czerwiń-
ski dokonuje analizy krzyża, 
jako symbolu chrześcijaństwa, 
rozróżnia krzyże drewniane, 
kamienne, żelazne oraz ka-

rawaki (krzyże z dwiema po-
przecznymi belkami). W cie-
kawy sposób opisuje rodzaje 
kapliczek, elementy związane 
z ich wznoszeniem, postacie 
świętych i patronów, którym 
kapliczki poświęcono. Bardzo 
interesujący jest rozdział po-
święcony kapliczkom wzno-
szonym po epidemii chorób, 
czy też związane z cudowny-
mi źródłami i niezwykłymi 
wydarzeniami. Te wszystkie 
informacje oraz wiele innych 
przedstawiono w bardzo cie-
kawy i przystępny sposób. Na 
marginesach kartek znajdzie-
my wiele cennych informacji - 
słowniczek, przysłowia, skróty 
legend, rysunki. Całość dopeł-
niają liczne ryciny i przepięk-
ne kolorowe i czarno-białe fo-
tografie.

Ponieważ w przydrożnych 
kapliczkach jest jakaś tajemni-
ca, coś niezwykłego co wywo-
łuje naszą refleksję mam więc 
nadzieję, że lektura tej książ-
ki będzie wspaniałą odskocz-
nią od naszej szarej rzeczywi-
stości.

Dyrektor Biblioteki
Zofia Pilarz

Biblioteka poleca

Miejska Biblioteka Publiczna im. Stefana Żeromskiego 
w Nowogardzie zaprasza

aktywnych seniorów na kolejne spotkanie z cyklu

„Spotkajmy się w Bibliotece”
27 marca br. /wtorek/ godz. 1630

w programie:
- spotkanie z profesorem FRANCISZKIEM ŁUCZKO 

na temat „Dzieje obrazu Matki Boskiej Kozielskiej”

SPORT
Czwarta godzina W-F  (DN 

z dnia 08 stycznia 2002)
Źle dla dzieci i młodzie-

ży skończył się rok 2001. Po-
słowie w ferworze paniczne-
go poszukiwania oszczędności 
podnieśli VAT na sprzęt spor-
towy (piłki, łyżwy, narty, sanki 
itp.), zlikwidowali także czwar-
tą godzinę wychowania fizycz-
nego. Oszczędność ta nad wy-
raz krótkotrwała. Odbije się za 
jakiś czas gorszą sprawnością 
fizyczną, gorszym zdrowiem 
wielu dzisiejszych dziewcząt i 
chłopców. Za „reperację” ich 
słabszego zdrowia trzeba bę-
dzie zapłacić znacznie więcej 
w poradniach, sanatoriach, 
szpitalach. Prowadzone od kil-
ku lat badania jednoznacznie 
wskazują na niedostatek ruchu 
i związane z tym komplikacje 
rozwojowe u dzieci i młodzie-
ży. (…) Warto również czynić 
starania by osoby odpowie-
dzialne za sport szkolny zoba-
czyły szanse tam, gdzie teraz 
widzą same utrapienia.

Grzegorz Górczewski

HANDEL
Nowogardzki handel – w ja-

kiej jest kondycji? (DN z dnia 
11 stycznia 2002r.)

Na koniec 2001 roku na te-
renie gminy Nowogard zare-
jestrowane były 2332 podmio-
ty gospodarcze, zwane umow-
nie „produkcyjno-handlowe”. 
Taka nazwa umożliwia reje-
strującemu zmianę profilu fir-
my bez konieczności przereje-
strowywania i wnoszenia do-
datkowych opłat z tym zwią-
zanych. Powoduje to jednak 
kłopot z ustaleniem faktycz-
nej liczby sklepów w pełnym 
tego słowa znaczeniu. (…) Z 
rozmów przeprowadzonych 
z ludźmi związanymi z bran-
żą handlową wypływa jeden 
zasadniczy wniosek – ludzie 
pragnący zakładać własny biz-
nes najczęściej decydują się na 

handel ze względu na stosun-
kowo niskie koszty związane 
z uruchomieniem sklepu, nie-
zbyt skomplikowane procedu-
ry związane z rejestracją oraz 
mylne niestety przekonanie, że 
jest to łatwy do prowadzenia 
interes. Rzeczywistość okazu-
je się całkowicie inna – interes 
nie jest taki łatwy, a zyski jeśli 
już są to minimalne. (…)

mb

GMINA
Patologiczna niegospodar-

ność gminy (DN z dnia 18 
stycznia 2002r)

Modernizacja „domku har-
cerza” przy Placu Szarych Sze-
regów obok remontu Szko-
ły Podstawowej nr 1 jest naj-
większą (pod względem kosz-
tów) inwestycją zaplanowaną 
w budżecie gminy na rok 2002. 
Za wyremontowanie i przysto-
sowanie pomieszczeń do no-

wej funkcji gmina ma zapła-
cić 320 tys. zł, co stanowi dzie-
sięciokrotną wartość budyn-
ku. Nie jest też, jak się okazu-
je, przesadą twierdzenie, że za 
takie pieniądze można posta-
wić od podstaw nowy budynek 
mieszkalny, z opinią tą zgodzili 
się wszyscy pytani przez naszą 
gazetę fachowcy budowlani. 
Oczywiście, trudno polemizo-
wać z samą ideą powołania do 
życia świetlicy dla dzieci z ro-
dzin patologicznych, która ma 
powstać w „domku  harcerza”. 
Cel przedsięwzięcia niewątpli-
wie jest szczytny, a skala pro-
blemu bez wątpienia wymaga 
podjęcia natychmiastowego 
działania, wiedzą o tym dobrze 
pedagodzy szkolni i członko-
wie gminnej komisji przeciw-
działania alkoholizmowi.(…)

Rafał Piłat

Mr.

10 lat temu                  pisał:
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Przyszła do nas wiosna... 
21 marca dzieci z Przedszkola Publicznego nr 3 wesoło powitały Pierwszy Dzień Wiosny. Każda 
z grup zaprezentowała swój program artystyczny. Po uroczystości na Sali gimnastycznej przed-
szkoli utworzyły kolorowy korowód, który otwierała słomiana marzanna. Dzieci przemaszero-
wały ulicami miasta rozchwalając  wiosnę. To był bardzo wesoły dzień w naszym przedszkolu.  

informacja własna 
fot. K.Kostrzanowski

„Ochrona przeciwpożarowa nadleśnictw obszaru 
Puszczy Goleniowskiej”
13 marca w  świetlicy Nadleśnictwa Nowogard odbyła się narada poświęcona bezpie-
czeństwu pożarowemu obszarów leśnych nadleśnictw z obszaru Puszczy Goleniowskiej.

W naradzie uczestniczyli 
przedstawiciele nadleśnictw: No-
wogard, Goleniów, Kliniska i Ro-
kita, przedstawiciele Państwo-
wych Straży Pożarnych z Komend 
Powiatowych Goleniowa i Łobza, 
Policji, Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i Autostrad, Agencji 
Nieruchomości Rolnych Skarbu 
Państwa, ENEA Operator – Re-
jon Dystrybucji Goleniów.

Na początku spotkania przed-
stawiono sprawozdania - pre-
zentacje przedstawicieli poszcze-
gólnych Nadleśnictw dot. sytu-
acji pożarowej w 2011 roku, oraz 
podstawowe problemy ochrony 
przeciwpożarowej lasów.

Rok 2011 pod względem roz-
miarów pożarów był bardzo spo-
kojny – praktycznie nie zanoto-

wano większego pożaru niż 0,80 
ha. W Nadleśnictwie Nowogard 
pożary objęły powierzchnię 0,11 
ha przy ilości 4 pożarów, a dla 
porównania w Nadleśnictwie 
Kliniska zanotowano 37 poża-
rów i powierzchni ogólnej 2,22 
ha. Największa liczba pożarów 
wystąpiła w okresie od marca do 
maja, co wiązało się ze stanem 
pogody (suche trawy po zimie 
oraz mało opadów). Szybkie wy-
krycie ogniska pożaru, określe-
nie lokalizacji, natychmiastowe 
powiadomienie i błyskawiczna 
reakcja strażaków pozwoliła 
uniknąć powstania pożarów o 
dużych powierzchniach.

Nadleśnictwa od 15 marca br. 
rozpoczęły bezpośrednią akcję 
przeciwpożarową terenów le-

śnych. Od tego czasu prowadzi 
się między innymi obserwację za 
pomocą kamer przemysłowych 
umieszczonych na wieżach, w 
celu szybkiego wykrywania i lo-
kalizacji zarzewi powstających 
pożarów. Obserwacje prowa-
dzone są również z powietrza, za 
pomocą samolotów. Uzupełnie-
niem tych obserwacji są patro-
le terenowe. Istotną rolę w cią-
gu ostatnich lat odgrywa wraż-
liwość społeczeństwa. W trak-
cie spotkania niejednokrotnie 
podkreślono konieczność pro-
wadzenia w sposób ciągły edu-
kacji i działalności propagando-
wej, głównie w celu podnoszenia 
świadomości najmłodszej części 
społeczeństwa.

Dużo czasu poświęcono tema-

towi zabezpieczania terenów le-
śnych znajdujących się przy li-
niach kolejowych, a zwłaszcza 
konieczności odnawiania pasów 
przeciwpożarowych oraz ścisłej 
współpracy z PKP. 

Obecny na naradzie przedsta-
wiciel Agencji Nieruchomości 
Rolnych zapewnił o konieczno-
ści powiadomienia dzierżawców 
o potrzebie wykonania pasów 
przeciwpożarowych na granicy 
pole – las. 

Komendanci Powiatowych 
Państwowych Straży Pożarnych 

i Policji potwierdzili, że współ-
praca w zakresie ochrony prze-
ciwpożarowej między ,,służbami 
mundurowymi’’ układa się bar-
dzo dobrze, co wpływa na sys-
temy szybkiego powiadamiania 
o powstałych pożarach oraz re-
agowania.

Znaczna część ubiegłorocz-
nych pożarów lasu powstała 
wskutek wypalania traw, więc 
jak co roku apelujemy o rozsą-
dek.

Zdjęcia i tekst: 
Nadleśnictwo Nowogard
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Przypomnijmy największe oszustwo  II rP

Narodowe Fundusze Inwestycyjne
Gdyby plan się powiódł, dziś większość z nas byłaby udziałowcami prężnych funduszy inwestycyjnych, które zarządzałyby dobrze pro-
sperującymi zakładami produkcyjnymi. Niestety, plan zawiódł i większość Polaków została ze stuzłotowym banknotem w ręku, a firmy 
kierujące narodowymi funduszami przynoszącymi straty, zarobiły w sześć lat - 520 mln złotych. Do tego już w 2004 roku jedna czwarta 
firm prowadzonych przed NFI upadła, a wielu pozostałym groziło bankructwo. Rząd właśnie stworzył ustawę, która ma zamknąć całą 
sprawę. 

Program Powszechnej Pry-
watyzacji powstał na początku 
lat dziewięćdziesiątych. Wpro-
wadzał go rząd Hanny Suchoc-
kiej, a jego pomysłodawcą był 
Janusz Lewandowski (przy-
pomnijmy – obecn ie jeden z 
komisarzy w UE). Koncepcja 
oparta była między innymi na 
utworzeniu 15 Narodowych 
Funduszy Prywatyzacyjnych, 
które miały zarządzać 512 za-
kładami produkcyjnymi.

Udziałowcami tych fundu-
szy mieli być wszyscy Polacy. 
Bony, dzięki którym mieliśmy 
stać się ich współwłaściciela-
mi, dostaliśmy w 1995 roku. 
Odebrało je 25,9 miliona Pola-
ków. Od tego momentu nasze 
udziały miały być pomnażane. 
Zarządzane wolnorynkowy-
mi zasadami fundusze i zakła-
dy miały przynosić dochody i 
tym samym powiększać war-
tość bonów. Niestety, tak się 
nie stało.

Wielka klapa na ogromne 
sumy

O tym, że program Naro-
dowych Funduszy Inwesty-
cyjnych jest niewypałem już 
w 2003 roku, czyli na trzy lata 
przed jego zamknięciem, alar-
mowała Najwyższa Izba Kon-
troli. Jej zdaniem, na NFI za-
robiły tylko firmy zarządzają-
ce ich majątkiem. Skandalem 
według kontrolerów było to, że 
otrzymały one 530 milionów 
złotych mimo tego, że przez 
kolejne lata fundusze przyno-
siły straty.

Rada Ministrów przyjęła też 
projekt ustawy o likwidacji de-
legatur terenowych Minister-
stwa Skarbu Państwa. Zysk 
zanotowały one tyko w 1997 
roku - zarobiły wtedy prawie 
198 milionów złotych. W 1996 
zamknęły swoją działalność 
stratą w wysokości 645,5 mi-
liona złotych.

Najwięcej pieniędzy prze-
padło w 1999 roku - fundusze 
straciły 2,07 miliarda złotych. 
Lata 1995-2003 NFI zamknę-
ły na minusie wynoszącym 3,6 
miliarda złotych. Potem, czy-
li do roku 2006 - kiedy to rzą-
dzący zamknęli program - ich 
bilans się poprawił, zarobki 

wahały się w granicach od nie-
co ponad 100 do 505 mln zł.

Prywatyzowali zakłady w 
kiepskiej kondycji

Wśród winnych kiepskiej sy-
tuacji NFI, Naczelna Izba Kon-
troli widziała Wiesława Kacz-
marka, ministra przekształ-
ceń własnościowych w latach 
1993-1996. NIK zarzucała mu, 
że przez jego działania, umo-
wa z firmami zarządzającymi 
NFI była tak skonstruowana, 
że otrzymywały one wynagro-
dzenie mimo tego, że Fundu-
sze nie przynosiły zysków. A 
jak koncepcję Narodowych 
Funduszy Inwestycyjnych wi-
dzi sam Wiesław Kaczma-
rek?

- Trud-
no oceniać 
tę koncepcję, 
bo nie mamy 
danych, któ-
re pokazywałyby, 
co stało się z 512 
prywatyzowanymi z a -
kładami - mówi Kaczmarek. - 
Krytyka może wynikać z faktu, 
że w Polsce panuje zła manie-
ra mówienia o prywatyzacji w 
samych negatywach. Prawda 
jest taka, że wśród tych przed-
siębiorstw duża część była w 
kiepskiej kondycji finansowej, 
a do tego samemu programowi 
Solidarność i AWS zrobili bar-
dzo złą renomę. Dlatego ludzie 
szybko wyprzedali się z bonów 
- dodaje.

Według niego, Polacy wy-
przedali się z udziałów, bo nie 
byli też jeszcze gotowi na po-
siadanie papierów wartościo-
wych. Były minister jest prze-
konany, że program NFI był i 

tak lepszy od koncepcji roz-
dawnictwa w postaci propo-
nowanej na przykład przez Le-
cha Wałęsę - 100 milionów dla 
każdego.

Innego zdania jest profesor 
Instytutu Nauk Ekonomicz-
nych PAN Ryszard Bugaj, któ-
ry twierdzi, że ta prywatyzacja 
nie przyniosła żadnych korzy-
ści społeczeństwu. - Te 26 mi-
lionów Polaków, które kupi-
ło bony NFI za około 20 zł, po 
kilku latach mogła sprzedać 
go za sumę, która wy-
starczała na 
o b i a d 

w re-
s t a u r a -

cji. Ludzie zosta-
li oszukani, bo przecież 

mówiono im, że na tych bonach 
zbudują poważne oszczędności 
- kwituje ekonomista.

Przychody ze sprzedaży 
państwowych firm od począt-
ku roku wyniosły 11,7 mld zł 
- informuje wiceminister skar-
bu Adam Leszkiewicz. Według 
niego, wina leży więc po stro-
nie tych, którzy konstruowa-
li ten system. Po prostu nie 
był on dopasowany do realiów 
tamtych lat. Nikt, kto był po-
siadaczem jednego bonu, nie 
miał szans na zbicie fortuny. 
Dopiero jeśli ktoś posiadał kil-
kaset, a nawet kilka tysięcy ta-
kich bonów inwestycyjnych 
mógł odczuć realny zysk.

Tymczasem spora część 
świadectw - bo około 3 mi-

lionów - trafiła do zagranicz-
nych inwestorów. Najwięk-
szym z nich jest Arnhold and 
S. Bleichroeder, który posiada 
blisko 5 proc. akcji każdego z 
funduszy.

Bankructwa najlepszym 
dowodem klapy

Twórcy Narodowych Fundu-
szy Inwestycyjnych nie mogą 
się też pochwalić sukcesami w 
ratowaniu zagrożonych upad-

kiem przedsiębiorstw. 
Już w 2004 z ogólnej 

puli 512 zakładów 
uczestniczących w 

NFI, 130 zostało 
postawionych w 

stan likwidacji 
lub upadło-

ści. Te dane 
d o bi t n i e 

pokazują 
f i a s k o 

t e g o 
pro-

gramu 
prywatyzacji.

- Gdyby rząd zde-
cydował się na normalny 

tryb prywatyzacji, a nie two-
rzenie funduszy, to nie musiał-
by dokładać do tego mecha-
nizmu pieniędzy podatników, 
które łożył na utrzymanie firm 
zarządzających funduszami - 
mówi prof. Bugaj.

Ile dokładano z budżetu? Co 
roku zewnętrzne, najczęściej 
zagraniczne firmy dostawały 
3,2 miliona dolarów i duże do-
tacje w złotych, których wyso-
kość trudno teraz określić.

Ekonomistka dr Władysła-
wa Jastrzębska z Uniwersyte-
tu Rzeszowskiego uważa, że 
duża część pieniędzy marno-
wała się na dublowanie perso-
nelu, który wykonywał te same 
obowiązki. Na przykład w Na-
rodowym Funduszy Inwesty-
cyjnym musiał istnieć zarząd 
oraz prezes tak samo jak w fir-
mie, która danym funduszem 
zarządzała.

- W spółkach parterowych, 

zarządzanych przez Fundusz, 
panował marazm, często trzeba 
było czekać na decyzje odgórne 
- podejmowane w NFI. Dodat-
kowo ich funkcjonowanie za-
kłócały protesty związków za-
wodowych. W niektórych fir-
mach, tych organizacji było na-
wet po kilka - podkreśla ekono-
mistka.

Efektem tego były ogromne 
straty w aktywach funduszy. 
W roku 1996 ich łączna war-
tość netto wynosiła 5,67 mi-
liarda złotych. Zaledwie 4 lata 
później w roku 2000 okazało 
się, że wartość ta spadła aż o 47 
proc. do 3 miliardów.

Rząd sprząta po wielkim 
programie

Dziś NFI, poza swoją nazwą, 
nie mają już żadnego związ-
ku z funduszami budowany-
mi w latach dziewięćdziesią-
tych. Nie ma w nich też udzia-
łów Skarb Państwa. Stały się 
one spółkami działającymi na 
zasadach prawa handlowego. 
Rząd postanowił więc pozba-
wić je przywilejów. Przygoto-
wał i przyjął już ustawę, która 
ma zlikwidować NFI.

- Narodowe Fundusze Inwe-
stycyjne były do tej pory zwol-
nione między innymi z podatku 
z tytułu dochodów pochodzą-
cych z dywidend. Dlatego NFI 
znajdują się w niczym nieuza-
sadnionej i uprzywilejowanej 
pozycji w stosunku do innych 
podmiotów, co jest niezgodne 
z zasadą równego traktowa-
nia przedsiębiorców - tłumaczy 
Magdalena Kobos, rzecznik 
Ministerstwa Skarbu Państwa.

Profesor Bugaj żałuje tyl-
ko, że fundusze nie zostały zli-
kwidowane dużo wcześniej. 
Było to konieczne, bo NFI 
nie przynosiły realnych do-
chodów Państwu, a dodatko-
wo nie odprowadzały do jego 
kasy podatków na tych sa-
mych zasadach, co inne firmy.  
 Przewiduje się, że ustawa z 
1993 roku przestanie obowią-
zywać 1 stycznia 2013 i tak-
że wtedy zlikwidowane zosta-
ną wszystkie ulgi podatkowe 
przysługujące funduszom.

Opr. sm/DN
Źródło: Money.pl
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KURS PROMOCYJNY
rozpoczęcie
26 marca br.

(poniedziałek)

KURS PROMOCYJNY
rozpoczęcie
26 marca br.

(poniedziałek)

OKNO 1465 mm szer. x 1435 mm wys.

SZYBA K=1,0 • OKUCIE MACO PPUH "JOGA" sj.
ul. Górna 4,

72-200 Nowogard
tel. 91 39 25 501

OKNA-SUPERPROMOCJA !!!

TYLKO 499zł*
*cena netto

gOtÓWKa ZaWSZe POD ręKĄ!
• Pożyczki od 1 200 do 10 000 PLN
• Indywidualnie dobieramy rozwiązania
• Na dowolny cel
• Bez BIK-u

www.profitcredit.pl

Centrum Finansowe Avantis •  ul. 700 Lecia 6A • Nowogard

KONtaKt: 
tel. 513 164 203
       91 392 72 68

r e K L a m a
e-mail: reklama@domjudy.pl

teL.  913 922 165
 teL. 91 577 20 07



23-26.03.12 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

11

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

SZKOŁA JAZDY „DRAGON”

Zapisy tel. 723 583 311

ul. 3 Maja 40
Nowogard

Biuro czynne 
od 13 - 17

Najlepsza

zdawalność

26.03.2012 r. 
godz. 16

Budowlane Centrum Handlowe

DOMEBARTEK -
Twój Partner Budowlany

Oferuje w cenach promocyjnych:

ul. Boh. Warszawy 71 www.bartekdomet.pl• tel. 91 579 02 62 •

- tynki i farby BOLIX

- najnowsze kolekcje płytek ceramicznych: polskie i hiszpańskie

- największy wybór paneli podłogowych w Nowogardzie - 24 kolekcje

- materiały ścienne POROTON, YTONG, SUPOREKS, SILKA

- wyprzedaż drzwi

Super cena na OKNA DACHOWE VELUX i OKPOL

ROLKI
  Deskorolki    Łyżworolki    Hulajnogi

SKLEP SPORTOWY
ul. 5 Marca 10 (za Netto) • NOWOGARD

tel. 609 13 13 14
ul. 5 Marca 10 (za Netto) • NOWOGARD

tel. 609 13 13 14

PIASEK, ŻWIR,   
CZARNOZIEM, 

POSPÓŁKA 

 ŻWIROWNIA  
DŁUGOŁĘKA

tel. 504 872 700 
Z DOWOZEM  
DO KLIENTA
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WARSZTAT SAMOCHODOWY

SZYBY SAMOCHODOWE

PLANDEKINA WYMIAR NA WYMIAR

Profesjonalna naprawa od A do Z

OSOBOWE, CIĘŻAROWE I MASZYNY

Geometria kół, naprawa zawieszenia,komputerowa diagnostyka pojazdu
naprawy blacharskie i lakierniczePrzegląd i naprawa klimatyzacji,

Ul. Nadtorowa 12
tel 91 39 20 131
kom 601860716

Ul. Kilińskiego 26
tel 91 39 25 627
kom 601897368

Sprzedaż, wymiana, naprawa. Wykonujemy usługi na zlecenie ubezpieczalni

Używane i nowe części do wszystkich marek samochodów

Plandeki do samochodów ciężarowych (łódki, firanki),przykrywające
stelaże, przegrody do hal, przyczepy ciągnikowe i samochodowe

UDZIELAMY GWARANCJI
NA WYKONANE USŁUGI

Zapraszamy na świąteczne
WARSZTATY DECUPAGE

Zapisy: Studio Art-Strit, ul. Sądowa 1, Nowogard

tel. 607 310 587

w dniach  24.03. g. 12.00;
27.03. g. 17.00;  31.03. g. 12.00

Ilość miejsc ograniczona

Zatrudnię 
do pracy w ochronie 

w Nowogardzie, 
mile widziana grupa 
niepełnosprawności 

Tel. 696-764-438

SZAFy GARDEROBy 
ZABUDOWy WNĘK
MEBLE NA WyMIAR

tel. 501 923 309
790 268 865

Ograli Unię Stargard

(Sportowo) gotowi do sezonu
Przed rozpoczęciem ligi, swój mecz sparingowy rozegrali juniorzy Olimpii Nowogard. Rywalem młodzieżow-
ców Olimpii byli piłkarze Unii Stargard. Spotkanie zakończyło się wynikiem 4:2 dla nowogardzkich piłkarzy.

Termin rozegrania spotkania 
był dość nietypowy, bo ponie-
działek o godz. 20.00 na euro-
boisku w Stargardzie Szczeciń-
skim. Jednak w żadnym wy-
padku nie przełożyło się to na 
dyspozycję piłkarzy Olimpii, 
którzy zaprezentowali się bar-
dzo korzystnie.    

Spotkanie rozpoczęło się od 
przewagi gości, częściej utrzy-
mywali się przy piłce i stwarza-
li zagrożenie pod bramką prze-
ciwnika. W 12 min. pierwszą 
bramkę dla zespołu Olimpii 

strzelił Wojciech Rogin. Nie-
długo potem wynik podwyższył 
strzałem pod poprzeczkę z 25 
metrów Michał Jemilianowicz. 

Druga połowa rozpoczęła się 
od kolejnych ataków drużyny z 
Nowogardu na bramkę gospo-
darzy. Wynik podwyższył Da-
mian Kościuk, umieszczając 
piłkę w długim rogu bramki. 

Od 60 minuty spotkania 
Olimpia wyraźnie cofnęła się 
na swoja połowę, pozwalając 
Unii rozwinąć skrzydła. Efekty 
takiej taktyki nie spełniły ocze-

kiwań w tej części gry. Olimpia 
straciła dwie, zresztą bardzo 
ładne bramki.

Na 10 minut przed końcem 
spotkania, juniorzy gości po-
nownie opanowali sytuację 
na boisku i nie pozwalali na 
śmiałe akcje gospodarzom. W 
ostatnim fragmencie gry, tuż 
przed zakończeniem meczu, 
ostatnią bramkę strzelił Woj-
ciech Rogin.      

Był to bardzo potrzebny spa-
ring, w którym trener mógł 
sprawdzić wszystkich zawodni-

ków uczęszczających na trenin-
gi. Z dobrej strony zaprezen-
towało się wielu zawodników. 
Dla trzech zawodników, był 
to pierwszy mecz w barwach 
Olimpii, oraz kontakt z piłką 
nożną na takim poziomie.   

Już w sobotę, podobnie jak 
drużyna seniorska, młodzie-
żowcy zagrają swój pierwszy 
mecz w rundzie rewanżowej 
z Pomorzaninem Krąpiel. Po-
czątek spotkania już o godz. 
12.30 na boisku piłkarskim w 
Wierzbięcinie. KR

Unia Stargard – Olimpia No-
wogard 2:4 (0:2)

Bramki dla Olimpii: W. Ro-
gin x2, M. Jemilianowicz, D. 
Kościuk 

Walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze LKS Olimpia Nowogard

Olimpia wybrała Zarząd
W piątek 16 marca 2012 r. o godz. 18.30 w budynku Szkoły Podstawowej w Wierzbięcinie, odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo 
– Wyborcze LKS Olimpia Nowogard. Głównym punktem obrad były wybory nowego Zarządu Klubu. 

Pierwszym punktem obrad, 
było sprawozdanie meryto-
ryczne Zarządu za ubiegły rok. 
Prezes Przemysław Saja po 
krótce zaprezentował najważ-
niejsze wydarzenia i przedsię-
wzięcia mijającego roku, dzię-

kując wszystkim za owocną 
współpracę. Sprawozdanie zo-
stało przyjęte jednomyślnie.  
W wyniku zgłoszenia kandy-
datur i głosowania, członka-
mi zarządu zostali: Konrad 
Solarski, Adam Kutowicz, Ro-

man Golema, Tymon Piórow-
ski, Jacek Ninard, Przemysław 
Saja. Na osobnym posiedze-
niu, omówiono podział funk-
cji w nowym zespole zarządza-
jącym klubem. Dzięki posie-
dzeniu nowo wybranego za-

rządu dowiedzieliśmy się, że: 
Przemysław Saja został preze-
sem, Roman Golema skarbni-
kiem - wiceprezesem, a Tymon 
Piórowski sekretarzem – wi-
ceprezesem. W wyniku takie-
go głosowania nad podziałem 

funkcji, skład prezydium po-
został bez zmian. Całość ze-
brania przebiegła bez zakłóceń 
w spokojnej atmosferze.  

KR

Do Szczecina po 3 punkty

Rezerwy znów zwycięskie
W sobotę (24 marca) Pomorzanin czeka bardzo ważny mecz w kontekście awansu. Jeziorak Szczecin jest wy-
magającym rywalem, ponadto traci do nowogardzkiego zespołu zaledwie dwa punkty. Ewentualne zwycię-
stwo Pomorzanina pozwoli odskoczyć bezpośredniemu rywalowi w walce o awans. 

Przed meczem seniorów, tra-
dycyjnie zagrają młodzieżow-
cy obydwu zespołów. Rezerwy 
Pomorzanina w niedzielę (18 
marca) pokonały Orzeł Prusi-
nowo 2:0 (0:0). Mecz odbył się 
na głównym boisku w Nowo-

gardzie. Dwie bramki dla Po-
morzanina II zdobył Grzegorz 
Żyła, zresztą były to trafienia 
niezwykłej urody. W niedzielę 
(25 marca) „rezerwowi” rów-
nież w Nowogardzie, podej-
mą drugi zespół w tabeli 3 gr. 

B Klasy- Orły Kliniska. Nato-
miast młodzi piłkarze (rocznik 
2002) 18 marca rozegrali swój 
kolejny turniej. W Policach 
Pomorzanin zajął 6 miejsce. 
Zespół Pomorzanina wystą-
pił w następującym składzie: 

Terefenko, Pisarek, Sikorski, 
Herka, Labocha, Skorupa, Ol-
szewski, Pawlak, Teodorczyk, 
Ignaczak, Bobiński . Poniżej 
prezentujemy końcową tabele 
polickiego turnieju:

KR

1.Chemik Police
2.Błękitni Stargard
3.Pogoń Szczecin
4.Chemik Police III
5.Samson Zdroje
6.Pomorzanin Nowogard

7.Chemik Police II
8.Stal Szczecin
9.Salos Szczecin
10.Arkonia Szczecin
11.Chemik Police 2003
12.Olimpia Szczecin Woman 
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Oblegany przez chorych
Bioenergoterapeuta  

i Kręgarz
Jacek Mickiewicz

29 MARCA
w Nowogardzie

Już za kilka dni nasze miasto odwiedzi wybitny 
specjalista medycyny naturalnej, znany ze swej 

skuteczności, tłumnie oblegany przez chorych 
bioenergoterapeuta i kręgarz 

Jacek Mickiewicz z Gdańska

Przyjęcia indywidualne - 29 MARCA - Nowogard
- Regionalne Centrum Przedsiębiorczości 

„Pro�t” ul.Wojska Polskiego 3
- w godzinach od 11- 16

- rejestracja na miejscu w gabinecie - informacja 698 584 479

Dalej to nerwice, depresje, choroby tarczycy, 
przewodu pokarmowego, choroby kobiece, guzy torbiele itp. 
Wielu pacjentów zgłasza się z chorobami onkologicznymi.
Bioenergoterapeuta zaleca ścisłą współpracę z lekarzami.

Przyjmować będzie pacjentów na choroby:
- kręgosłupa, bóle pleców, 
- bioder,nóg i rąk.

www.partnerstal.pl

GARAŻE BLASZANE
HALE, WIATY

 59 83 34 312
91 44 35 187
698 230 205

Obsługujemy cały kraj

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) – 5,05%

20.000 – 206,00
40.000 – 412,00

100.000 – 613,33

Czas na podsumowanie

Wystąpiło 200 piłkarzy! 
Pod koniec września, wystartuje kolejna edycja Nowogardzkiej Amatorskiej 
Ligi Piłkarskiej. W tych rozgrywkach którym patronuje Dziennik Nowogardz-
ki, w sezonie 2011/2012 wystąpiło z naszej gminy około 200 piłkarzy w różnym 
wieku z naszej gminy.

Zawodnicy z pewnością do-
ceniają wkład organizatora w 
wyżej wymienionym przed-
sięwzięciu, jednak mało kto 
wie, że przez te wszystkie lata 
NALP jest organizowany spo-
łecznie. Taka postawa zasłu-
guje na pochwałę, ponieważ 
bez tego poświęcenia ciężko 
by było dbać o wysoki poziom 
imprezy trwającej pół roku. W 
hali ZSO przy ulicy Bohaterów 
Warszawy, popularny balkon 
dla kibiców co niedzielę wy-
pełnia się niemal w całości, nie 
tylko przez mieszkańców No-
wogardu. Dlatego warto przy-
bliżyć niewtajemniczonym w 
ten temat czytelnikom DN, 
najważniejsze aspekty struktu-
ry całej ligi. Aby ta amatorska 
liga mogła sprawnie funkcjo-

nować, potrzebne są pieniądze. 
Fundusze są pozyskiwane od 
sponsorów i ... samych zawod-
ników! W tym sezonie wpiso-
we dla jednej drużyny wyno-
siło 400 zł (zwycięzca ligi jest 
zwolniony z opłaty). Środki 
są wykorzystywane na zakup 
nagród, sprzętu i sprzątanie 
sali. Jednak najwięcej wpły-
wa do kieszeni sędziów, oczy-
wiście bardzo słusznie, gdyż 
są to licencjonowani sędzio-
wie oddelegowani z Zachod-
niopomorskiego Związku Piłki 
Nożnej. Przepisy zmuszają do 
tego, że zawody musi prowa-
dzić dwóch arbitrów równo-
cześnie. Za kolejkę sędziowie 
otrzymują 300 zł, zatem po 20 
kolejkach tego sezonu otrzy-
mamy kwotę 6000 zł. Między 
innymi dzięki takim ruchom 
(licencjonowani sędziowie), 
NALP zyskuje bardziej elitar-
ny wizerunek i staje się atrak-
cyjną formą rozwijania swo-
jej piłkarskiej pasji, dla miesz-
kańców całej gminy. Ostatnio 

sporo pisaliśmy o konkursie 
gminnym, na dofinansowanie 
swoich działań przez organiza-
cje pozarządowe, w kontekście 
Pomorzanina i Olimpii. W mi-
nionym roku  NALP, również 
starał się o dofinansowanie 
rzędu 7 tysięcy zł. Mimo przej-
ścia procedury formalnej i me-
rytorycznej, w której NALP 
otrzymał jedną z najwyższych 
punktacji (w głównej mie-
rze za wkład własny), liga nie 
otrzymała dofinansowania. W 
tym roku NALP ponownie zło-
żył wniosek o dofinansowanie 
na kwotę 7 tys. zł. Grubo po-
nad pół miliona złotych zosta-
nie przeznaczone na sport, za-
tem czyżby renoma jaką zyskał 
przez te lata NALP na terenie 
gminy, była mało przekonu-

jącą rekomendacją? Gdyby w 
tym roku środki zostały przy-
znane, na pewno zyskają na 
tym uczestnicy, zwiększy się 
liczba nagród i zmniejszy kwo-
ta wpisowego. Jeżeli rozgryw-
ki NALP otrzymają dofinanso-
wanie, co wydaje się zasadne, 
biorąc pod uwagę ważną rolę, 
jaką odgrywają w nowogardz-
kim środowisku sportowym 
przez sezon zimowy każdego 
roku, odciążymy zawodników. 
W rozgrywkach uczestniczy 
około 200 osób, co jest impo-
nującą liczbą biorąc pod uwagę 
inne organizacje i przedsięwzię-
cia sportowe nie tylko w naszej 
gminie. Zawodnicy, szczegól-
nie młodzi ludzie, uczniowie 
- którzy przecież nie pracują, 
będą płacić jedynie symbolicz-
ne wpisowe – podsumowuje 
Tomasz Szafran, główny orga-
nizator Nowogardzkiej Ama-
torskiej Ligi Piłkarskiej. Przy-
pomnijmy, że wpisowe to nie 
jedyne wydatki, liga wciąż 
jest ulepszana, jednym z pod-

stawowych wymogów staje 
się posiadanie własnych stro-
jów sportowych. Stawiając się 
w sytuacji ucznia, który musi 
wygenerować 40 zł na wpiso-
we (zakładając, że drużyna po-
siada w składzie 10 piłkarzy) i 
około 100 zł na strój, do tego 
sprzęt piłkarski (buty, ochra-
niacze itd.), uzbiera mu się 
dość spora kwota. Dodajmy, że 
oprócz tych wydatków, zawod-
nicy sami zrzucają się na opła-
cenie osoby, która co tydzień 
pierwsza wchodzi i wychodzi z 
hali ZSO, aby podczas meczów 
dbać o obsługę tablicy wyni-
ków, wypełnianie protokołów 
meczowych i dostarczanie in-
formacji mediom. Podlicza-
jąc te wszystkie wydatki, oczy-
wistym staje się, że chociażby 

zmniejszenie kwoty wpisowe-
go, mogłoby być bardzo po-
mocne dla zawodników. Na 
dniach wyjaśni się jakie orga-
nizacje pozarządowe otrzyma-
ją dofinansowanie, o wynikach 
z pewnością bezzwłocznie po-
informujemy. Na koniec publi-
kujemy podziękowania orga-
nizatora NALP dla ludzi, dzię-
ki którym sezon 2011/2012 
rozpoczął się i zakończył bez 
komplikacji.

KR

Podziękowania:
- Łukasz Gradzik
- Marcin Mroczko
- Paweł Błaszczyk
- Andrzej Kania

Sponsorzy:
- firma PUWIS
- sklep sportowy BARRD
- firma Poldanor
- Metalbest

Patronat medialny:
Dziennik Nowogardzki
portal www.wnowogardzie.pl
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Humor wyszukany
przez Henia SzczupakaPół godziny  

w towarzystwie KarolinyK
U

PO
N

  2
4

Na okrągło…

I śpiewająco…

1 – mostek nad potokiem,
2 – próbują nim uciekać więźniowie,
3 – mebel do siedzenia i leżenia,
4 – z gwiazdkami chociaż nie oficer,
5 – bliski wschód (skojarz z ekspressem),

6 – miara kąta,
7 – zasada będąca mottem postępowania,
8 – Jacek, mistrz olimpijski w skoku wzwyż,
9 – imię twórcy Koziołka Matołka,
10 – sztuka znajdywania królika w kapeluszu.

Odgadnięte wyrazy wpisać w diagram wirówki prawoskrętnie – pierwsza litera w polu oznaczo-
nym. Litery z pól przyciemnionych czytane także prawoskrętnie utworzą rozwiązanie.

Odgadnięte wyrazy (znacze-
nia podano w przypadkowej 
kolejności) wpisać w rzędy 
diagramu .
Litery z pól ponumerowanych 
od 1 do 15 utworzą rozwiąza-
nie.

-  w dobranocce zaczarowany,
- w przysłowiu wielkooki,
- w spec służbach z agentami.

Zawody „Pstrąg regi” 
Dnia 15.04.2012 Zarząd Koła „Pstrąg” Łobez organizuje zawody spiningowe ‚’Pstrąg 

Regi’’ w ramach VII Memoriału Roberta Topoli o Puchar Burmistrza Łobza. Zapisy oraz 
wpisowe w wysokości 35.00 zł w terminie do dnia 10.04.2012 przyjmuje skarbnik Koła 
w Łobzie przy ulicy Bema. Uwaga wpisowe można także wpłacić w dniu zawodów punkt 
Lotto przy ul. Bema 1. 

Zbiórka uczestników zawodów o godz. 6.30 (przystań kajakowa) stare boisko, ul. Nie-
podległości, godz. 7.15 -13.00 czas trwania zawodów, godz. 13.30 ogłoszenie wyników i 
wręczenie nagród dla zwycięzców. 

Godz. 14.00 biesiada - serdecznie zapraszamy. 

Kontakt tel. 603 355 321 lub 698 097 886 

KUPON 22 krzyżówka z dnia 16 III
Prawidłowe rozwiązania:
Strach dodaje nogom skrzydeł
Marzanna do morza - wiosna
Prawidłowe odpowiedzi nadesłali:
Michał Furmańczyk, Sławomir Skowron, Natalia Furmań-

czyk, Roman Kaczmarek, Urszula Skowron, Alicja Wypych, Sta-
nisława Pokorska, Andrzej Czarnowski, Jadwiga Maknia, Jani-
na Grudzińska, Barbara Bartosik, Halina Szwal, Wiesław Boro-
wik, Monika Kukuła, Alina Major, Pelagia Feliksiak, Justyna Ma-
tusiak, Bogumił Urbaniak, Elżbieta Feliksiak, Halina Stefańska, 
Halina Galus

Zwycięzcy:
Janina Grudzińska, Monika Kukuła, Bogumił Urbaniak

SAME ANIOŁY 
Bo ja poważnie na drugim świecie, 
Już jedną nogą byłem na poły, 
Tą lewą. Tak... 
Wróciłem przecie, ustrój nie dla mnie! 
Same anioły! 

POZORNY PRESTIŻ „CISA”  
Zawraca głowę akcji cis, 
Liśćmi zapłacę za striptiz. 
W podzięce akacja rzekła te słowa: 
Od niektórych twych liści boli mnie głowa!
Rzekł do osła ktoś:  - Młodzieńcze, 
Klęknij, głowę twą uwieńczę, 
Na laur sobie zasłużyłeś, 
Bo najdłuższy skok zrobiłeś. - 
Osioł chrząknął: wian laurowy 
Czy pożywi jest, czy zdrowy? 
Cała moja troska w tem, 
Czy nie zdechnę, gdy go zjem. - 
Mądre były osła słowa, 
Czasem sława jest niezdrowa...
Przesada też bywa niezdrowa. 
I nie ma na to rady, 
Z przesadą trzeba walczyć, 
Lecz także bez przesady, 
Przesadę trza przesadzić 
Na wrogów naszych grzędę,
Jeśli przesadziłem 
Przesadzać już nie będę ! 

BOŻE CHROŃ POLSKĘ 
Urodzaj na afery, 
Wciąż puste słowa. 
Przed taką Ojczyzną niech
Bóg nas uchowa!
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

tel. 91 57 712 48 
tel. 500 702 884
tel. 500 702 855

beZPłatNa POmOC W UZYSKaNIU KreDYtU - OFerta 20 baNKÓW

www.mk-kwadrat.pl

AUTO-CZĘŚCI • AUTO-NAPRAWA
Jacek Tworek

ul. Zamkowa 7, Nowogard (teren myjni samochodowej)

tel. 662 195 926, 668 477 803, 91 577 10 42

SZYBY SAMOCHODOWE

SPRZEDAŻ - MONTAŻ - NAPRAWA
do aut osobowych i ciężarowych

- wszystkie części nowe i używane

- płyny hamulcowe, chłodnicze

- oleje Castrol - wymiana gratis

- komputerowa diagnostyka silnika,

układu ABS oraz kasowanie inspekcji ZAPRASZAMY

Świadczymy
wszystkie

usługi warsztatowe

SALON GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

VELES
- glazura
- terakota
- panele
- drzwi
- parapety
- ceramika łazienkowa
- wanny, kabiny
- meble łazienkowe
- armatura

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto)

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETyCZNyM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

tel. 91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

GABINET KOSMETYCZNY 
„WICHEREK”

Rok założenia 1988
Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała zabiegi 
kosmetyczne, henna, depilacje, makijaże, 
mikrodermabrazja, peeling kawitacyjny, 
ultradźwięki, eksfoliacje, wypalanie, laser, 
lampy, materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

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

Tel. 91 392 07 14 
Czynne od 11.00 do 19.00
http://wicherek.info

Uwaga Wędkarze
Zarząd Koła PZW „Tęczak” w 

Nowogardzie informuje człon-
ków Koła, że dnia 25.03.2012 
r. organizuje zawody wędkar-
skie o tytuł Mistrza Koła w 
Trzebieszewie. Zapisy w sklepie 
wędkarskim „Tęczak” ul. Wa-
ryńskiego 12 do dnia 23.03 br. 
Startowe wynosi 10 zł. Wyjazd 
z ul. 5 Marca o godz. 6.00. Za-
praszamy.

Zarząd Koła

mIeSZKaNIa Na SPrZeDaŻ
Nowogard – wysoki standard, 3 pokoje, pow. 68m² – CENA 210.000 zł NOWA CENA!!! 
Nowogard – wysoki standard, 3 pokoje, pow. 80,58m² – CENA 235.000 zł NOWA CENA!!!
Nowogard – 3 pokoje, pow. 77m² + garaż 20 m²  - CENA 230.000 zł 
Nowogard – 3 pokoje, I piętro, pow. 62 m² – CENA 185.000 zł
Nowogard – 3 pokoje, pow. 49m², z widokiem na jezioro – CENA 200.000 zł 
Nowogard – 3 pokoje, parter, pow. 57,8m² – CENA 172.000  zł  
Nowogard – 3 pokoje, parter, pow. 54,1m² – CENA 159.000 zł
Nowogard – 3 pokoje na parterze, pow. 58 m² – CENA 179.000 zł 
Nowogard – 2 pokoje, pow. 61,69m² – CENA 169.000 zł 
Dobra – 3 pokoje + garaż, pow. 64,5m² – CENA 165.000 zł

ObIeKtY, LOKaLe Na WYNaJem
Nowogard – lokal na wynajem pow. 11 m², centrum – CZYNSZ 275 zł/mc 
Nowogard – lokal o pow. 280 m², parter – CZYNSZ 6.000 zł /mc 
Nowogard – lokal o pow. 50 m² – CZYNSZ 1.000 zł/mc 
Łobez – lokal na wynajem pow. 60 m², centrum – CZYNSZ 1.800 zł/mc
Łobez – lokal na wynajem 140 m² w centrum, duża witryna wystawowa – CZYNSZ 3.500 zł/mc
Radowo Małe -  lokal pod gabinet stomatologiczny 36,3 m², parter – CZYNSZ 1.000 zł/mc
Resko – do wynajęcia 2 lokale pod gabinety lekarskie o pow. 20,4/20,7 m² – CZYNSZ 1 200 zł/mc
Resko – obiekt wielofunkcyjny 438,5 m², działka 1682 m² – CZYNSZ 15.000 zł/mc
Resko – lokal użytkowy 300 m² typu bar, dyskoteka – CZYNSZ 6.000 zł/mc
Resko – sklep-pub-bar o pow. 200 m², parter – CZYNSZ 4.000 zł/mc

ObIeKtY SPrZeDaŻ
Łobez – działka inwestycyjna o pow. 1437m² z zabudowaniami – CENA 299.000 zł
Łobez ul. Magazynowa – działka komercyjna z magazynami o pow. 6599m² – CENA 360.000 zł 
Łobez ul. Magazynowa – magazyn o pow. 993,80 m², działka o pow. 3051m² – CENA 180.000 zł 
Łobez – teren inwestycyjny z zabudowaniami – CENA 250.000 zł
Łobez – działka przemysłowa 7351m², teren parku inwestycyjnego  – CENA 1 122.000
Łobez – teren inwestycyjny składający się z 5 działek wraz z zabudowaniami  – CENA 2 400.000 zł
Łobez – obiekt – sala widowiskowa pow. 789 m², działka 976 m² - CENA 1 380.000 zł

UWaga, ogłaszamy nabór uczniów   
i wychowanków  do Ośrodka  

Szkolno - Wychowawczego  w Nowogardzie do: 
Klas I-VI szkoły podstawowej dla uczniów z 

niepełnosprawnością umysłową  w stopniu lek-
kim,

Klas I – III gimnazjum dla uczniów z niepeł-
nosprawnością umysłową  w stopniu lekkim,

Zespołów edukacyjno – terapeutycznych 
dla uczniów z niepełnosprawnością umysłową 
w stopniu umiarkowanym i znacznym   w za-
kresie szkoły podstawowej,

Zespołów edukacyjno – terapeutycznych 
dla uczniów  z niepełnosprawnością umysłową 
w stopniu umiarkowanym i znacznym  w zakre-
sie gimnazjum,

Klas I – III szkoły przysposabiającej do pra-
cy dla uczniów  z niepełnosprawnością umysło-
wą w stopniu umiarkowanym i znacznym,

Zespołów rewalidacyjno – wychowawczych 
dla uczniów  z niepełnosprawnością umysłową 
w stopniu głębokim. Ta nasza nowa propozy-
cja warta jest prezentacji:

Dyrektor i grono pedagogiczne Specjalnego 
Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Nowo-
gardzie wspólnie postanowili wyjść naprzeciw 
tym potrzebom i zamierzają powołać do ży-
cia zespołowe zajęcia rewalidacyjno – wycho-
wawcze dla dzieci oraz młodzieży z niepełno-
sprawnością umysłową w stopniu głębokim. 
Obejmą one wszystkie dzieci i młodzież w wie-
ku od 3 do 25 roku życia. Udział w zajęciach 
dzieci w wieku szkolnym uznaje się za spełnia-
nie obowiązku, określonego art.16 ust. 7 z dnia 
7 września 1991r. Ustawy o systemie oświaty. 

Wymiar godzin zależeć będzie od możliwości 
psychofizycznych oraz specyficznych potrzeb 
rewalidacyjnych uczestnika zajęć:

- 4 godziny dziennie na zajęciach zespoło-
wych;

- 2 godziny dziennie na zajęciach indywidu-
alnych;

Zespół może liczyć od dwóch do czterech 
osób. 

Zapewnimy opiekę wysoko wykwalifikowanej 
kadry.

Ośrodek dysponuje nowoczesną bazą lokalo-
wą z: 

- podjazdami i windą dla osób z niepełno-
sprawnością ruchową

w pełni wyposażoną salą do Integracji Senso-
rycznej

gabinetami do prowadzenia zajęć rewalida-
cyjnych

gabinetami do prowadzenia zajęć logope-
dycznych

salą do prowadzenia zajęć metodą ruchu roz-
wijającego (Weroniki Sherborne)

ciekawymi pomocami dydaktycznymi.
oraz samochodem dostosowanym do prze-

wożenia osób niepełnosprawnych. Dzieciom 
mieszkającym poza Nowogardem i mającym 
trudności z dojazdem do naszej placówki jeste-
śmy w stanie zapewnić miejsce  w internacie, 
który jest dostosowany do potrzeb osób z nie-
pełnosprawnością ruchową.  

Organizację zajęć reguluje Rozporządzenie 
Ministra Edukacji Narodowej  w sprawie zasad 
organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowaw-
czych dla dzieci  i młodzieży upośledzonych 
umysłowo w stopniu głębokim ( Dz. U. z 1997r. 
nr 14 poz. 76).

Warto zainteresować się naszą propozycją. 
Szczegółowe informacje można uzyskać  pod 
numerem telefonu:   91 39 20 108   lub osobiście 
w ośrodku: Nowogard, ul. J. Poniatowskiego 
17. 

Prosimy o przekazywanie informacji osobom 
zainteresowanym.

Dyrektor SOSW 
Joanna Wardzińska   
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• Sprzedam mieszkanie, ul. Poniatowskie-
go, 2 pokoje, pow. 50,49 m2, parter, po 
generalnym remoncie. CENTRUM OB-
ŁSUGI NIERUCHOMOSCI, Tel. 603 982 407

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

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

• Sprzedam działkę budowlaną uzbrojoną 
przy ul. Kosynierów tel. 693 850 197

• Sprzedam działkę budowlaną nieuzbro-
joną przy ul. Kościuszki tel. 693 850 197

• Sprzedam spichlerz, piękny obiekt 956 
m2, tel. 693 996 009

• Działkę rolną 30 ar w Kościuszkach z wa-
runkami zabudowy- sprzedam. Wszystkie 
media, woda, prąd, gaz dojazd drogą as-
faltową. Tel. 509 878 292

• Sprzedam garaż na ul. Zamkowej 
784 499 535

• Sprzedam garaż przy ul Zamkowej. 
693 162 756

• Sprzedam działkę budowlaną w Ko-
ściuszkach. Pow. 1200 m2 wszystkie 
media, pozwolenie na budowę, projekt 
budowlany. Cena 64 000 zł, 661 923 610

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe w 
Nowogardzie. 603 668 681

• Do wynajęcia tanie pomieszczenia na 
gabinety np. lekarskie, biura w Nowogar-
dzie (pomiędzy Kamenę a Przystanią), tel. 
608 047 127. 

• Sprzedam działkę z warunkami zabudo-
wy przy ul. Asnyka. 502 032 422

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe, III 
piętro, 67 m2, środkowe na ul. Zamkowej. 
Wysoki standard tel. 504 118 857

• Lokal do wynajęcia 22m2, ul. 5 Marca 10. 
Tel. 509 389 657

• Sprzedam pół domu w Nowogardzie. 
513 045 346

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe w 
Nowogardzie. 600 626 244

• Sprzedam mieszkanie dwupokojowe III 
piętro 55 m2. Cena 125 tys. 668 927 296

• Sprzedam dom w Strzelewie, okazyjna 
cena.. 605 856 584; 91 39 86 698

• Do wynajęcia mieszkanie 35 m2. 
518 483 194

• Kawalerka do wynajęcia 722 300 700.

• Mieszkanie w domku czterorodzinnym, 
bezczynszowe + garaż, pom. Gospodar-
cze i ogródek. Sprzedam. 507 522 139

• Sprzedam działkę budowlaną nieuzbro-
joną przy ul. Asnyka o pow. 827 m2. 
605 441 509

• Nowogard sprzedam działki budowlane. 
665 503 129

• Sprzedam mieszkanie własnościowe 
trzypokojowe 67 m2 przy ul. Zamko-
wej parter. 91 39 21 397

• Do wynajęcia kiosk nr 6 na targowisku 
miejskim. 91 39 20 714

• Do wynajęcia dwa lokale handlowe w 
Centrum Nowogardu. 531 838 667

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe 88 
m2, bezczynszowe na podwyższonym 
parterze w centrum miasta. Cena do 
uzgodnienia. Tel. 693 922 695

• Sprzedam mieszkanie 4-pokojowe; 
604 441 609

• Sprzedam dom w Nowogardzie w roz-
liczeniu mieszkanie. 608  586  632; 604 
284 597

• Sprzedam mieszkanie na wsi i poszukuję 

do wynajęcia mieszkanie w Nowogar-
dzie. 721 977 643’ 693 652 985

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe w 
Nowogardzie. 600 626 244

• Okazyjnie sprzedam dom, cena obni-
żona i do negocjacji na działce 714 m2. 
662 678 895

• Sprzedam kawalerkę w Nowogardzie, 
BEZCZYNSZOWA, na parterze, funkcjo-
nalny rozkład pomieszczeń, kuchnia z 
oknem, bardzo jasny duży pokój, piwni-
ca, okna pcv, ogrzewanie gazowe (nowy 
piec), bez pośrednika,. Tylko 89 tys! Kon-
takt: 512322137

• Sprzedam 4-pokojowe mieszkanie w 
Osinie, 79m2, słoneczne, na parterze, 
bezczynszowe, z balkonem, piwnica, w 
kuchni i przedpokoju zabudowa. Miesz-
kanie w bardzo dobrym standardzie. 
Ogrzewanie gazowe, okna pcv. Bez po-
średnika, NOWA atrakcyjna cena. Kon-
takt: 502531348

• Wydzierżawię lokal o powierzchni 28 m2 
na działalność gospodarczą przy ul. Bo-
haterów Warszawy w Nowogardzie. Tel. 
507 465 448; 91 39 22 072

• Sprzedam mieszkanie na ul. 15 Lutego, 
trzypokojowe pow. 66 m2 III piętro. Tel. 
695 425 992

• Sprzedam działkę w Żabówku pod za-
budowę z budynkami do rozbiórki. 
694 135 356

• Sprzedam dom z warsztatem na działce 
19 arów przy głównej drodze. 691 324 183

• Sprzedam działkę budowlaną – usługo-
wą 0,5 ha w Wojcieszynie przy obwodni-
cy. 667 788 125

• Ładny dom Nowogard, sprzedam. 
600 617 474

• Pomieszczenia biurowe lub kawalerka 34 
m2, ul. Młynarska sprzedam. 608 817 214

• Sprzedam lub zamienię na mieszkanie w 
Nowogardzie dom ( 150 m2) w okolicy 
Nowogardu. Dom po kapitalnym remon-
cie na działce 1400 m2. Cena 400.000 tys. 
Tel. 692 383 706.

• Sprzedam działki w Nowogardzie w oko-
licy ul. Reja o pow. 2954 m2 i o pow. 4868 
m2. Tel. 722 200 088

• Wynajmę pokój w zamian za opiekę nad 
chorą chodzącą osobą, Tel. 722 200 088

• Zamienię mieszkanie 67 m2. Na dwupo-
kojowe lub sprzedam. 667 926 528, 91 39 
26 528

• Wynajmę mieszkanie nowe M3, 75m2, 
umeblowana kuchnia (pralka, zmywarka, 
lodówka, Cena 1200 + kaucja + media. 
606 703 451

• Lokale handlowe do wynajęcia w Cen-
trum Nowogardu. 531 838 667

• Pilnie sprzedam kawalerkę. 695 903 269

• Sprzedam mieszkanie 60 m2, 15 Lutego. 
Po remoncie, zabudowa kuchni, zmy-
warka. III piętro. Cena do uzgodnienia. 
512 215 673

• Sprzedam mieszkanie w Nowogardzie. 
600 626 244

• Sprzedam działkę 37 ar. Ziemi nieprze-
kształcona (przemysłowa) w Nowogar-
dzie. 603 450 718; 601 508 082

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe, 
68 m2 na Os. Gryfitów. Cena 205 tys. zł. 
606 261 316

• Wynajmę pawilon Plac Wolności. 
693 946 233

• Wynajmę pomieszczenie handlowe. 
693 946 233

• Sprzedam dom z warsztatem na działce 
19 arów w Nowogardzie. 691 324 183

• Sprzedam działkę ogrodową. Cena do 
uzgodnienia. 606 370 629

• Sprzedam garaż w bloku. Ul. Kowalska 1. 
Tel 604 442 650

• Sprzedam lub wynajmę podwójny ga-
raż na ul. Zamkowej nadający się na 
dwa pojedyncze lub działalność gosp. 
604 977 144

• Sprzedam lub zamienię dom miesz-
kalny 112 m2, budynki gospodarcze 
80 m2, działka 23,57 ar. Kol. Ostrzyca, 
cena do uzgodnienia. Tel. 91 39 28  006; 
694 180 414; 692 546 317 po 16-stej.

• Korytowok/Nowogardu dom poniemiec-
ki 130 m2 do remontu, działka 1000 m2. 
Cena 73 tys. 889 133 882

• Nowogard ok. Gardna 4,60 ha pod za-
budowę, komercje przy szosie 25 zł/m2. 
783 534 677

• Długołęka 6,20 ha, siedliskowa na dopła-
ty. 725 899 426

• Sprzedam działkę budowlaną w Nowo-
gardzie ul. Monte Cassino. 601 775 037

• Sprzedam mieszkanie czteropokojo-
we I piętro 77 m2 na ul. Boh. Warszawy. 
606 621 142

• Sprzedam mieszkanie własnościowe, I piętro 
środkowe, bezczynszowe, 3 pokoje, 58m2, w 
Nowogardzie. Po kapitalnym remoncie, wysoki 
standard, kuchnia w zabudowie, glazura, pa-
nele, terakota, nowe okna, własne ogrzewanie 
gazowe, domofon, piwnica, balkon. Cena do 
uzgodnienia, tel. 605 522 340.

• Sprzedam działkę o pow. 7 ha przy tra-
sie asfaltowej. Wyszomierz cena 1,5 m2. 
696 807 922

• Tanio zakwateruje 4 pracowników. 
518 483 194

• Sprzedam garaż na ul. Jana Pawła II. 
607 580 172

• Sprzedam niedrogo działkę pod zabudo-
wę. 513 157 124

• Wynajmę mieszkanie czteropokojowe po 
kapitalnym remoncie, własne ogrzewa-
nie na parterze, ul. Bema. 504 800 823

• Do wynajęcia mieszkanie 51 m2 (trzy-
pokojowe częściowo umeblowane), Tel. 
609 349 138

• Wynajmę lub sprzedam mieszkanie dwu-
pokojowe 50 m2 przy ul. J. Poniatowskie-
go 7/c od 1 Maja. 511 926 600

• Sprzedam ziemię budowlaną uzbrojoną. 
91 39 18 307

• Sprzedam dom wolnostojący ok. 200 m2 
w Nowogardzie. 509 349 774 

• Pokój do wynajęcia. 505 005 398

• Okazyjnie sprzedam dom 210m2 Nowo-
gard. Ul. Roosevelta. 601 500 722

• Sprzedam atrakcyjne mieszkanie w 
Nowogardzie, parter 46 m2. Dwa po-
koje nad jeziorem. W rozliczeniu (z 
dopłatą) może być domek lub pół bliź-
niaka. 603 079 260; 512 012 823

• Sprzedam nowy dom w Karsku 131 
m2. garaż, tynki, elektryka, ocieplo-
ny. Działka 1500 m2. Cena 299 tys. 
691 664 658

• Wynajmę garaż na ul. Zamkowej. 
880 341 734

• Sprzedam mieszkanie, Nowogard, ul. 
Bankowa 6, pow. 53,70 m2, IV piętro, trzy 
pokoje, cena 131.600 zł, tel. 91-3910010, 
607607814.

• Sprzedam mieszkanie, Nowogard, ul. 
Gryfitów 4, pow. 69,30 m2, parter, trzy 
pokoje, cena 187.800 zł, tel. 91-3910010, 
607607814.

• Sprzedam mieszkanie, Nowogard, ul. 
Warszawska 14, pow. 57,80 m2 , III pię-
tro, trzy pokoje, cena 132.000 zł, tel. 91-
3910010, 607607814.

• Sprzedam mieszkanie, Dobra, ul. Trau-
gutta 3A, pow. 54,90 m2, parter, dwa 
pokoje, cena 84.000 zł, tel. 91-3910010, 
607607814

• Zamienię kawalerkę 33 m2 komunalne 
na ul. Bema na dwa pokoje w Centrum. 
726 990 996

• Sprzedam dom nad jeziorem w Nowo-
gardzie. 785 200 900

• Sprzedam mieszkanie własnościowe 
trzypokojowe 67 m2 przy ul. Zamkowej 
parter. 91 39 21 397

• Sprzedam działkę budowlaną z warun-
kami zabudowy w Nowogardzie przy ul. 
Asnyka. 601 500 670; 510 170 263

mOtOrYZaCJa

• Sprzedam Opony letnie 4 szt. Continental 
Conti 3, 185 65 R15, cena 400 zł, tel. 605 
522 340.

• Sprzedam Opony letnie Viknig Norway 
Pro Tech 2, 205 55 R16, 4 szt., cena 550 
zł.tel. 605 522 340.

• Sprzedam Opel Vectra C kombi, rok 
prod. 08/2006, srebrny met., przeb. 
160.000 km, po dużym serwisie w aSO 
Opel wrzesień 2011, książka serwi-
sowa. Cena do uzgodnienia, tel. 605 
522 340.

• Sprzedam cztery roczne opony 185 
65R15, zimowe Goodyear Ultragrip 7t, 
stan idealny, cena 800 zł lub z felgami do 
Nissana Almery; 15” stalowe cena felgi 
450 zł. Cena opon z felgami 1200 zł. Tel. 
605 522 340

• Sprzedam 4 opony zimowe - roczne, 
bardzo mało używane, Goodyear Ultra 
Grip 7+ 185 65 R15, cena 780 zł.tel. 605 
522 340.

• Sprzedam oryginalne zimowe opony do 
Volvo Miechelline altin, 205/55 R16, z fel-
gami aluminiowymi. 602 474 266

• Sprzedam Busa T4 2,4 diesel. 1992 r. 
603 839 782

• Sprzedam Opel Astra 1,7 DTI rok prod. 
2000 cena 10 600 do uzgodnienia. 
501 236 221

• Sprzedam samochód marki VW Golf 
V, rok prod. 2007, poj. 1.9 TDI, srebrny 
metalik. Cena do uzgodnienia.  508 
290 657

• Sprzedam samochód marki Peugeot Part-
ner rok prod. 2005, poj. 1,6 diesel, srebrny 
metalik. Stan idealny. 508 290 657

• Sprzedam felgi stalowe do Nissana Alme-
ry N16, rok prod. 12/2001, cena 350 zł, tel. 
605 522 340. 

• Sprzedam VW T4. 669 320 592

• Sprzedam Citroen Jumper paka. 
669 320 592

• Kupimy Twój niepotrzebny samochód 
przeznaczony do złomowania – kasacji. 
511 565 738

• Sprzedam skuter ZIPP – 663 087 272

• Sprzedam alufelgi 15 cali z oponami 
letnimi Continental na cztery szpilki. 
696 116 744

• Sprzedam VW Wento rok prod. 1992, 
poj. 1.8, Elektr. ustawiane lusterka i 
fotele wspomaganie kierownicy, ben-
zyna + gaz.  Cena 1800zł. Krzemienna. 
793 306 667

• Sprzedam VW T4, diesel. 603 839 782

• Felgi z oponami VW Polo, felgi stalowe 
VW Passat, opony zimowe stan bdb tanio 
sprzedam. 602 643 408

• Sprzedam VW Passat B3 i Opel Astra w 
całości lub na części. 693 344 667

• Sprzedam szybę do Forda Escort rok 
prod. 1995. Tel 693 344 667

• Motorower King rok prod. 2007, cena 
1400 zł, 667 354 001

• Sprzedam VW Passat Lift, rok prod. 1994, 
benzyna + gaz, poj. 2.0 w całości lub na 
części. 662 773 861

• Sprzedam fiata CUPE 2.0 16V; rok prod. 
1995 cena do uzgodnienia. 513 157 124

• Pilnie sprzedam Opel Tigra rok prod. 
1999, poj. 1.6 stan techniczny b. do-
bry po renowacji silnika cena 2700 zł. 
605 388 473

• Sprzedam VW Passat combi B5 poj. 1,9. 
Tel. 665 544 518

• Sprzedam Ford CMAX rok prod. 2004 
przebieg 185 tys. Poj. 2.0 diesel. Posiada 
immobilajzer, poduszki powietrzne, cen-
tralny zamek, klimatyzację, koła zapaso-
we z alufelgami. Cena 22 500. Do uzgod-
nienia. 603 079 260

• Sprzedam Renault Kangoo, rok prod. 
2008-2009, poj. 1,5 DCI 85. 668 316 103

rOLNICtWO

• Mam do sprzedania silnik zaburtowy 
Johnson-4,5 KM do remontu oraz kom-
bajn do ziemniaków ANNA. tel. 692 421 
192

• Kupię rozrzutnik oborniku jednoosiowy. 
91 39 23 492

• Sprzedam trailler, bryczkę i kucyki. 
607 739 866

OgłO SZe NIa DrOb Ne

ROJSZCZAK

NIERUCHOMOŚCI
ul. 3 Maja 13

tel. 91 392 22 33 kom. 5
Nowogard •

• 12 801 615

www.extradom.net.pl

Mieszkania • Domy
Działki • Lokale

Polecamy w Nowogardzie: 
- 1/2 domu okolice Nowogardu 332000 zł
- 2 pokoje w Nowogardzie 129000 zł
- mieszkanie bezczynszowe Nowogard 185000 złS
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

OgłO SZe NIa DrOb Ne

ul. Rzeszowskiego 7 • Nowogard

NOWY

ADRES:

Kierownika apteki 
w Nowogardzie 

pilnie zatrudnię
tel. 783 744 001

MARPOL – OKNA S.C. 
 ul. Sienkiewicza 7F  Nowogard 

www.marpolokna.pl    
biuro@marpolokna.pl,   tel. 91 39-27-022

Nowość

energooszczędny pro�l

6 komorowy

z 3 uszczelkami

• Sprzedam konia, bryczkę stylową, siodło 
i uprząż. 508 290 657

• Sprzedam owies. 796 144 225

• Zboże, gryka, łubin sprzedam. 
502 853 573

• Sprzedam zboże, jęczmień i grykę. 
531 741 232

• Sprzedam siano w kostkach 722 122 679

• Sprzedam prosiaki. 668 434 849

• Sprzedam prosięta 513 941 882

• Sprzedam ciągnik URSUS C385. 501 236 
221

• Sprzedam prosiaki. 694  819  036; 91 39 
17 960

• Kupię 10 ha łąki. 696 443 643

• Sprzedam siewnik Amazonka. 
667 952 806

• Sprzedam mieszankę zbożową. 
504 010 499

• Sprzedam 1 ha pola. 724 771 936

• Sprzedam sadzeniaki Vinieta. 
513 941 882

• Sprzedam pług czteroskibowy Fiskars 
z zabezpieczeniem sprężynowym z od-
kręcaną czwartą skibą i pług trzyskibowy 
Overum z zabezpieczeniem gumowy bez 
belki nośnej. 660 047 110

• Ziemię rolną w Ostrzycy od 0.5 ha do 13 
ha, możliwość zabudowy. 502 103 432

• Sprzedam ziemniaki jadalne Vineta De-
nar, Żabówko 18. Tel. 605 092 517

• Rozdrabniacz do gałęzi, krejzega, i beto-
niarkę 8l. Tel. 696 807 922

• Sprzedam pług trzyskibowy, agregat 
uprawowo-siewny, agregat uprawowy, 
4,2 m. 507 708 169

• Szkółka drzew owocowych i ozdobnych 
w Karsku poleca drzewa i krzewy owoco-
we, owoc tuja szmaragd. Promocja. Wys. 
1m. 10 zł/szt. 606 106 142

• Orka, siew, talerzówka itp. 608 013 995

• Sprzedam prosiaki. 91 39 18 307

• Sprzedam krowę mleczną po pierwszym 
cieleniu. 91 39 23 492

• Sprzedam krowę zacieloną pierwsza-
kiem ½ WF z dokumentami. 91 39 23 492

• Sprzedam marchew, ziemniaki Vinieta. 
502 835 573

• Sprzedam prosiaki. 695 495 404

• Kurki nioski odchowane siedmiotygo-
dniowe, sprzedaż od 26 marca gospo-

darstwo drobiarskie, Żabowo 13. 91 39 
10 666

USłUgI

• Wyjazdy Niemcy, Holandia, solidnie i 
tanio z domu i pod dom. 603 038 944

• Usługi transportowe IVECO dostawcze 
+ laweta + bus osobowy do 9 osób. Tel. 
607 580 172

• AGENCJA REKLAMOWA VIZART - reklamy, 
banery, tablice, wydruki wielkoform., re-
klama na pojazdach - odzieży, PIECZĄTKI, 
wizytówki, plakaty, ulotki, inne. Nowo-
gard, ul. 700 lecia 15 (nad sklepem zielar-
skim). Tel. 605 522 340.

• MALOWANIE, MONTAŻ PANELI PODŁO-
GOWYCH I INNE DROBNE NAPRAWY WY-
KONA „ZŁOTA RĄCZKA”; 91 39 22 783, 784 
79 22 70

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

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

• Dywanopranie, 604 373 143.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 604 
373 143.

• Pranie tapicerki samochodowej (oso-
bowe, busy, ciężarowe, tIr-y). tel. 604 
373 143.

• Czyszczenie pościeli wełnianych lano-
liną. tel. 604 373 143.

• Usługi transportowe Transit Max + przy-
czepa. 500 297 054.

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

• Cyklinowanie. 692 478 465

• Firma UNIQA wszystkie ubezpieczenia. 
Poniatowskiego 14/2. 693 128 108

• aWarIe. Naprawy pieców Vailiant, ta-
nie części. 691 686 772

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

• Montaż ogrodzeń betonowych, farmer-
skich i innych; 695 085 470; 91 39 72 575

• Transport- przeprowadzki. Szybko i tanio. 
696 138 406

• usługi elektryczne CO, dachy, tanio 
szybko solidnie. Do 30% taniej. Tel 
506 323 560

• Usługi tokarskie. Sąpolnica 22. 
693 613 396 

• Remonty mieszkań, łazienek. 600 121 043

• Przewozy przeprowadzki Nowogard i 
okolice. 784 499 535

• Usługi ogólnobudowlane, regipsy, 
szpachlowanie, malowanie, panele. 
789 146 025

• Usługi ogólnobudowlane. 510 335 162

• AGENCJA REKLAMWA VIZART - oprawianie 
prac - w 2 minuty., bindowanie, wydruki 
A3-A4 kolor, ksero A3-A4 - kolor, lamino-
wanie A3-A4. Tylko u nas największy wybór 
okładek. Nowogard, ul. 700 lecia 15 (nad 
sklepem zielarskim). Tel. 605 522 340.

• Korepetycje  j. niemiecki, przygotowanie 
do matury. 607 617 844

• Dachy remonty mieszkań. 794 115 153

• Język niemiecki, kursy, korepety-
cje, www.niemieckinowogard.pl; tel. 
607 545 991

• Remont na każdą kieszeń 609 715 839

• Remont? wykończenia wnętrz? My wie-
my jak! Kompleksowo! zadzwoń! REMO-
VER. 501 714 275 24h/dobę!

• Wykonam prace budowlane, glazu-

ra, podłogi, malowanie oraz budowa 
domu na korzystnych warunkach in-
westora. 662 678 895

• Stylizacja paznokci, żel, żel hybrydowy 
(nowość) cena 35 zł. 503 083 440

• Tipsy żelowe za 40 zł. 665 209 476

• DUr - DaCH pokrycia i remonty da-
chów. 691 621 141

• Dachy. 785 562 104

• DUR-BUD- usługi ogólnobudowlane. 
723 295 632

• Domowe torty na zamówienie. 
513 719 102

• Izolacje balkonów, tarasów, wykończe-
nia, remonty łazienek tel. 607 347 421

• Usługi transportowe i budowlane, 
przeprowadzki, 1 zł/km (krajowe i za-
graniczne). 785 931 513; 91 39 11 153

• angielski. Korepetycje. 697 583 403

• Remonty i wykończenia. 601 567 369

• REMONTY, MONTAŻE, STOLARKA. 
781 016 125

• Malowanie, szpachlowanie (klinkier). 
726 184 901

• Usługi ogólnobudowlane elektryczne. 
516 033 882

• transport bUS-maX. 604 963 120

• Usługi remontowo-budowlane. 
784 053 493

• Przepisywanie prac (magisterskich, li-
cencjackich, innyvh), dokumentów, CV, 
listów motyw. innych. Wydruki, Ksero, 
także kolor. Szybko i Solidnie. Studio Re-
klamy Vizart. Nowogard, ul. 700 lecia 15 
(nad sklepem zielarskim). tel 605 522 340.

• Glazura, terakota, remonty. Fachowo i so-
lidnie. 607 647 515

• Naprawa, regulacja okien, drzwi PCV i 
drewna. 695 181 070

• Usługi dekarskie w Kościuszkach. 
601 227 631

• Videofilmowanie i zdjęcia cyfrowe – pro-
fesjonalnie różne okazje. 600 653 124

• Usługi hydrauliczne. 600 653 124

• Dachy, podbitki, docieplenia, 669 320 592

• Kredyty na oświadczenie dla firm bez BIK.
Centrum Finansowe AVANTIS Piotr Kreko-
ra tel: 513 164 203, 91 392 72 68.

• Leasing dla firm i osób fizycznych ( auta, 
maszyny, sprzęt komputerowy itd;) .Ofer-
ta 20 firm. Centrum Finansowe AVANTIS 
Piotr Krekora te: 513 164 203, 91 392 72 
68.

• Roletki, żaluzje, vertikale. 695 181 070

• Moskitiery. 695 181 070

• Kierownik budowy, kosztorysowanie, 
oceny techniczne, inwentaryzacje. 
604 269 301

• Balony okolicznościowe na hel. Różne ro-
dzaje. 600 807 338

• Usługi informatyczne naprawa kompu-
terów, instalacja oprogramowania, od-
zyskiwanie danych, dojazd do klienta. 
508 245 385

• tWOJa KSIęgarNIa INterNetOWa 
WWW.KSIegarNIaCYmeLIa.OSDW.PL

PraCa

• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, urlopo-
we- Niemcy, Holandia, Anglia, Irlandia, 
Dania, Belgia, Austria, Włochy, Norwegia. 
713 852 018; 601 759 797

• Podejmę pracę w charakterze sprzedaw-
cy, długoletnie doświadczenie, obsługa 
LOTTO. Tel 660 392 851

• Studio Reklamy Vizart w Nowogar-

dzie przyjmie 1 os. Na praktyki, tel. 
605 522 340

• Zatrudnię konsultantów Oriflame, bez-
płatne wpisowe, prezenty na 500 zł, 
604189118

• Podejmę się prac wykończeniowych. 
511 565 738

• Zatrudnię przedstawiciela w dziedzi-
nie energii odnawialnej. 91 39 23 887

• Praca dla sprzedawcy Olchowo. 
791 423 559

• Zatrudnię krawcową do salonu ślubnego. 
501 207 193

• Szukam ludzi do prac ogrodniczych. 91 
39 23 259

• Przyjmę kierowcę na łódkę. 668 509 770

• Zaopiekuję się dzieckiem. 607 690 897

• Zatrudnię monterów i elektryków z 
wykształceniem technicznym. 91 39 
23 887

• Zatrudnię monterów elektryków. 91 
39 23 887

INNe

• Sprzedam drewno  bukowe i dębowe po-
cięte i porąbane- 603 353 789

• Sprzedam nowy tel. komórkowy Sony 
Erocson ELM, cena 270 zł, tel. 605 522 
340

• Sprzedam wózek do drewna z HDSem. 
723 885 515

• Sprzedam szczenięta razy wyżeł. 91 39 
26 478; 500 667 196

• Sprzedam przyczepę D47 wywrotkę sa-
dzarkę do ziemniaków, kombajn do zbio-
ru ziemniaków oraz silnik do łodzi. Tel. 
692 421 192.

• Śliczne szczenięta po bardzo sympatycz-
nej suni do pilnowania obejścia oddam 
dobrym ludziom. 91 39 79 313 

• Drzewo opałowe, kominkowe. 
506 284 017

• Sprzedam atlas do ćwiczeń. 791 180 655

• Sprzedam drewno opałowe i komin-
kowe, pocięte w klocki z dowozem . 
663 349 053

• Sprzedam Keyboard. 602 524 313

• Sprzedam okna drewniane demontażu 
różne rozmiary, dobrze zakonserwowa-
ne. 602 474 266

• Sprzedam drewno opałowe i kominko-
we. 667 788 820

• Przyjmę zbędną siatkę leśną z palami 
lub bez pali (może być po rozbiórce, 
stan obojętny), cel ogrodzenie budowy 
domu. Tel. 605 522 340.

• Kupię skrzypce. 600 811 404

• Żywopłot z bukszpanu, uformowany ide-
alny na obwódki i rabaty niedrogo sprze-
dam. 698 908 275

• Sprzedam oflisy tartaczne na opał pocię-

te w klocki lub w całości do samodzielne-
go pocięcia. Tel. 514 740 538

• Znaleziono dwa psy owczarki niemieckie. 
666 253 146

• Okazyjnie sprzedam gazowy podgrze-
wacz wody (Junkers) oraz dwubiegowy 
piec gazowy (ogrzewanie wody i central-
ne) 606 265 333 

• Sprzedam suknię ślubną. Cena 200 zł. 
665 503 129

• PIECE GAZOWE CO do mieszkania ,domu 
z Niemiec firmy Vaillant, gwarancja + ser-
wis, montaż na miejscu dwufunkcyjny 
cena od 1.000zl tylko ogrzewanie CO. 
cena 900zl więcej info Tel 691 686 772

• ELEKTRYCZNY przepływowy podgrze-
wacz wody do łazienki, kuchni-bar, sklep, 
domek zakład fryzj. na prąd 380V,moc 
18,21kw,male gabaryty z Niemiec cena 
250zl. Tel 691 686 772

• Junkers gazowy do łazienki, kuchni na 
gaz ziemny lub z butli/propan/po prze-
glądzie serwisu, mało używany cena 
400zl Tel 691 686 772

• Bojler - podgrzewacz wody ,zasobnik, 
stojący /bez palnika/z Niemiec f. Vaillant 
z wężownica do podłączenia go z piecem 
węglowym, gazowym stan idealny cena 
500zl. Tel 691 686 772

• Sprzedam drewno kominkowe, opało-
we sprzeda całoroczna, posiadam swój 
transport. 691 466 441

• Nowe robione drzwi garażowe, dwa zam-
ki, baskwil, góra dół. Wymiary wys. 218 
cm szer. 238 cm. 512 544 997

• Sprzedam używany rower dla dziecka 
w wieku ok. 7 lat. Cena 80 zł. Tel. 603 
877 922.

• Sprzedam drewno opalowe lub komin-
kowe suche. 889 354 058

• Kupię toaletę typu TOY – TOY. 886 062 094

• Sprzedam buty komunijne dla chłopca R 
33 i 36. Tel. 691 201 974

• Przyczepę kempingową, salon, kuchnia, 
łazienka idealna na budowę. Cena 700 zł. 
660 206 833

• Sprzedam wózek inwalidzki elektryczny i 
wózek ręczny. 507 583 521; 91 35 03 053

• Sprzedam w dobrym stanie telewizor 
Samsung 26C. 721 314 711

• Sprzedam tapczan + dwa fotele. 669 417 
370

• Sprzedam wózek wielofunkcyjny 2 w 
1 firmy X-lander Xa w kolorze turku-
sowym (Ocean). wózek jest używany 
przez 1 dziecko, nosi normalne ślady 
użytkowania. Jego stan oceniam na 
bardzo dobry !!! Cena 690 zł do uzgod-
nienia, tel. 608 705 759

• Owczarki niemieckie 8-tygodniowe-
,długowłose. tel. 91 39 21 828

• UWaga! Nowo otwarty sklep z odzie-
żą używaną ul. gen. bema 27. Niskie 
ceny.
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Joanna córka 
Katarzyny 
Krasowskiej-Pidlisnyj 
ur. 17.03.2012 ze 
Szczecina

Patrycja córka 
Małgorzaty 
Geolasińskiej 
ur. 8.03.2012 z 
Nowogardu

Marcel syn 
Anity i Jacka ur. 
17.03.2012 z 
Nowogardu

Natalia córka 
Edyty Wlazło ur. 
21.03.2012 z Dobrej

Lena córka Izabeli 
i Jacka Paszkiewicz 
ur. 15.03.2012 z 
Nowogardu

Maja córka Natalii 
Rosołowskiej 
ur. 17.03.2012 z 
Wierzchęcina

Zuzanna córka 
Emilii i Pawła 
Strojny ur. 
18.03.2012 z 
Lubienia Górnego

Nikola córka 
Marzeny 
Komorowicz ur. 
20.03.2012 z 
Chorzowa

Antoni syn Karoliny 
i Krzysztofa ur. 
13.03.2012 z Osowa

Córka Małgorzaty 
Rusak ur. 16.03.2012 
z Dębic

 Autor rubryki: Janusz Roguski

Witamy wśród nas...

I TURNIEJ GIER 
KOMPUTEROWyCH 
DOBIEGA KOŃCA!

I Turniej Gier Komputerowych zorganizowany przez firmę 
Informatyczna Obsługa i Kursy- Rafał Wasyluk, pod Patro-
natem Burmistrza Nowogardu Roberta Czapli i Dziennika 
Nowogardzkiego dobiega już końca.

Wczoraj odbyły się finałowe mecze dla gimnazjów oraz półfi-
nały dla szkół ponadgimnazjalnych, lecz pełne wyniki ukażą się 
w kolejnym numerze DN.

Turniej cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem, wzięło w 
nim udział  70 osób z gimnazjów, a także 19 drużyn ze szkół po-
nadgimnazjalnych.

Chciałbym przedstawić też najlepsze drużyny ze szkół ponad-
gimnazjalnych,  których mecze były rozgrywane na wysokim 
poziomie.

Tak więc dla ZSP: Dla LO1:  Dla LO2:    
- Bakarekcza  - Niepokonani  - Team LO2
- Pasztety  - Koksy
- Immortal Fighter - Ich Troje
Gracze zachowali zasadę gry fair play. Na sali panowała przy-

jemna atmosfera.
Uroczyste podsumowanie turnieju wraz z rozdaniem nagród, 

odbędzie się we wtorek w Ratuszu.
Organizatorzy imprezy:

Sponsorzy:

Patronat medialny:

Już dziś zapraszam na kolejną edycję turnieju!
Kuba Gradus

turniej Piłki ręcznej w Szczecinku 

Nasi na drugim miejscu 
Już po raz szósty rozegrany 

został Międzynarodowy Tur-
niej Piłki Ręcznej Oldbojów 
Kobiet i Mężczyzn w Szczecin-
ku. Podobnie jak w poprzed-
nich edycjach, w rozgrywkach 
wystąpił także zespół HAND-
BALL NOWOGARD. 

W kategorii kobiet wystąpiły 
drużyny: AZS Koszalin, Pogoń 
Szczecin oraz Relax Świdwin, na-
tomiast w grupie mężczyzn rywa-
lizowały drużyny w dwóch gru-
pach: GRUPA A – Pogoń Szcze-
cin, Handball Szczecinek oraz 
zespół  z Rosji – Kaliningrad. W 
GRUPIE B – Dąbie Szczecin, Tę-
cza Kościan, Gwardia Koszalin 
oraz Handball Nowogard. 

Panie rywalizowały systemem 
„każdy z każdym”, a najlepsza 
okazała się drużyna AZS Kosza-
lin wyprzedzając kolejno Pogoń 
Szczecin oraz Relax Świdwin. 

Panowie rywalizowali              w 
grupach, by następnie spo-
tkać się w meczach finałowych. 
Grupę A wygrał zespół Pogoni 
Szczecin grając tylko 2 mecze, a 
Grupę B po mocnej i wyczerpu-
jącej walce wygrał zespół Hand-
ball Nowogard. 

Mecz finałowy był zaciętym 
spotkaniem, żadna z drużyn nie 
zyskała na tyle bezpiecznej prze-
wagi, by jednoznacznie wyłonić 
faworyta finału. Pierwsza poło-
wa zakończyła się minimalnym 
prowadzeniem Handball Nowo-
gard, jednak to nie wystarczyło 
do końcowego wyniku. Zaczęło 
brakować siły, jednak walka to-
czyła się do ostatniego gwizdka 
sędziego. Nowogardzki zespół 
poniósł tylko jedyną porażkę, 
właśnie w finale przegrywając 
9:7 z zespołem Pogoni Szczecin. 

Ostatecznie Handball Nowo-

gard zajął wysokie 2 miejsce, 
jednak szczególnie cieszy wy-
różnienie naszego zawodnika – 
Piotra Machut, który został wy-
brany najlepszym zawodnikiem 
całego turnieju.  

Mecze Handball Nowogard  
Handball Nowogard – Dąbie 

Szczecin 14:8
Handball Nowogard – Gwar-

dia Koszalin 10:10
Handball Nowogard – Tęcza 

Kościan 14:10
Handball Nowogard – Pogoń 

Szczecin 7:9
Skład Handball Nowogard: 

Szymon Koc, Tomasz Szadkow-
ski, Tadeusz Burewicz, Domi-
nik Gołąb, Bartosz Zdanowicz, 
Michał Błażewicz, Maciej Bła-
żewicz, Paweł Krawczyk, Piotr 
Wojciechowski, Bogdan Tumu-
lec, Piotr Machut.

Handball Nowogard 

Z ostatniej chwili!!!
OLImPIa  

ODWOłała meCZe
Jak nas poinformowały władze Klubu Olimpii tuż przed za-

kończeniem składu gazety zapowiedziany na sobotę w tekście 
mecz najprawdopodobniej się nie odbędzie. Oficjalnym powo-
dem odwołania sportowego widowiska jest zły stan murawy, ale 
w rzeczywistości jak twierdzi nasz informator istotną przyczyną 
jest pozbawienie finansowania Olimpii (o szczegółach czytaj na 
stronie 1 i 3) i obawa przed poniesieniem ewentualnych kosztów 
związanych z organizacją tych meczy przez samych działaczy i 
zawodników. 



23-26.03.12 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

19

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

regULarNa LINIa mI KrO bU SO Wa SerOCKI   Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie    6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie    8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

Informacja PKS 
91 392 18 87   lub   91 469 83 15

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak • kom. 606 148 353
Nowogard (ul.  Rzeszowskiego) - Szczecin (ul.  Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:05; 8:20; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 11:45; 11:55; 12:40; 
14:40; 14:50; 15:00; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:10
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul.  Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:30; 9:50; 10:25:11:15(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 13:15; 13:30; 13:45(F); 
14:10; 14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:00
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:50; 17:20; 18:30; 19:00
Kursują od poniedziałku do soboty;  F - kursuje od poniedziałku do piątku;  7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli

rOZKłaD JaZDY bU SÓW
rOZKłaD JaZDY bUSÓW   Firmy Usługowo – Handlowej adam Fedeńczak

Tel. 502026999, 93926925, po godz. 18:00 – 501140055
trasa NOWOgarD – gOLeNIÓW – SZCZeCIN 
Nowogard ul. reszowskiego:  5:05(A), 5:55(A), 6:10(A), 6:50(7), 7:00(A), 7:25(7), 7:50(A), 
8:00(A), 8:20(7), 8:35(A), 9:10(A,7), 10:05(A), 10:30(A,7), 11:31(A), 11:40(7), 12:15(A), 
12:23(7), 12:40(7), 13:00(A,7), 13:10(A,7), 13:25(A,7), 13:50(F), 14:05(A), 14:20(A,7), 15:41(A), 
16:00(7), 16:20(A,7), 16:30(1,3,5), 16:35(2,4,6,7) 16:50(A), 17:30(1,3,5,7), 17:35(2,4,6,S), 
17:50(A,7),18:20(A,7)
traSa SZCZeCIN – NOWOgarD
Szczecin ul. Św. Ducha : 9:25(A), 12:20(A,7), 12:40(A), 13:35(A), 14:00(A,7,R), 14:40(1,3,5,7)  
14:45(2,4,6) 14:55(A), 15:15(2,4,6,7) 15:20(1,3,5), 16:15(A,7) 16:25(A),  18:05(A,7,R) 
19:00(1,3,5) 19:05(2,4,6)
Szczecin ul. Dworcowa : 6:20(A), 7:35(A), 8:00(F), 8:40(A,7,R), 9,00(7), 10:05(A,7),  10:50(A,7), 
11:40(A), 12:05(A), 13:00(7), 14:20(7), 17:40(A,7),  19:25(A7), 19:40(7), 20:15(A,7),
goleniów, Dworzec PKP : 7:03(A), 8:18(A), 8:43(F), 9:23(A,7), 9:43(7,R), 10:08(A),  10:48(A,7), 
11:32(A,7), 12:23(A), 12:48(A), 13:30(A,7,R), 13:22(A),  13:42(7), 14:19(A), 14:43(A,7,R), 
15:03(7), 15:24(1,3,5,7) 15:29(2,4,6)  15:38(A) 15:58(2,4,6,7) 16:04(1,3,5) 16:58(A,7) 17:08(A), 
18:23(A,7)  18:48(A,7,R) 19:43(1,3,5), 19:48(2,4,6) 20:08(A,7) 20:23(7) 20:58(A,7)
trasa NOWOgarD – maSZeWO – StargarD SZCZeCIŃSKI
Nowogard ul. rzeszowskiego : 6:50(A), 8:30(A), 11:30(A), 13:50(A), 15:15(S)
trasa StragarD SZCZeCIŃSKI – NOWOgarD
Stargard Szcz. Oś. tysiąclecia : 6:20(A), 9:40(A), 12:45(A), 13:50(S), 15:05(A) 
a - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt; S – kursuje w dni nauki szkolnej; 7 – kursuje w niedziele 
nie będące świętami; F – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt; 1,3,5 – kursuje w poniedziałki, 
środy, piątki oprócz świąt; 2,4,6 – kursuje we wtorki, czwartki, soboty oprócz świąt; r – kurs do Reska   

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

Dyżur nocny
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala   - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.   - 91 392 69 99
Medyk   - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

 - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz Pogotowie Stomatolo-
giczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos 
 - 91 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  
 - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzie ci, 
Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności 
Gospodarczej  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
  - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

- 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 26 249

Parafie rzymskokatolickie
Parafia pw.  WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   

- 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57

apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM   - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Zawodo-
we - CE Zdroje ul.  Bohaterów Warszawy 78,

telefon/fax.   - 91 392 54 94  
I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium  
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych    - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   

- 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 
Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 
Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 
taksówki   - 91 392 02 60
Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

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

regularna linia metrO        tel. 505 619 600
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25 A; 5:50 A; 6:00 A; 8:15 A7; 9:25 A7; 12:30 A7; 12:55 A7; 
15:05 A; 16:30 A7; 18:10 A7
Ze Szczecina do Nowogardu: 6:50 A; 7:25 A; 7:45 A; 11:00 A7; 12:00 A7; 14:35 A7; 15:55 
A7; 16:40 A; 18:25 A7; 19:55 A7
Legenda: A- kursuje od pon do sob;   7 - kursuje w niedzielę

DZIENNIK
NOWOGARDZKI

Ukazuje się we wtorki i piątki  na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
re dak cja: marek Słomski prezes, marcin Simiński redaktor naczelny, Piotr Słomski, Jarosław bzowy.  

Jarek Dąbrowski redaktor techniczny, Współ pra cu ją:  Hen ryk Szczu pak
 ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul.  boh. War sza wy 7a, 

tel. 91 392 21 65, fax 91 392 50 87, e-mail: dziennik@domjudy.pl. 
Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
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601 987 249

BUDOWLANE
REMONTOWE

694 455 280

PRACE

PrZeWÓZ OSÓb - rO maN bIŃCZYK - Linia regularna   teL. 0607 310 591 
OD PONIeDZIałKU DO PIĄtKU:  
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SObOta: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIeDZIeLa: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

SPrZeDam 
mIeSZKaNIe 
w nowogardzie

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

tel. 603 55 55 32

Poszukuję 
garażu 

do wynajęcia (najchętniej przy 
ul. Zamkowej lub 5 Marca)

tel. 662 536 908

USŁUGI REMONTOWO BUDOWLANE
Firma zajmuje się:
- ocieplenia budynków
- wykończenie pod klucz
- szpachlowanie, malowanie, itp.

Telefon 784 053 493
www.budowlanaekipa.pl

WYNAJEM RUSZTOWAŃ

 
 

KANCELARIA 
DORADZTWA PRAWNEGO

tel. 501 341 824 
e-mail: kkolibski@op.pl 

Jeśli chcesz przeprowadzić  
rozwód, podwyższyć  

lub wystąpić  
o alimenty, nabyć spadek? 

Może dręczą Cię  
inne wątpliwości prawne? 

Nie czekaj, aż będzie za późno.
 Porady prawne już od 30 zł

 
Nowogard 

ul. Wojska Polskiego 4  
(nowy budynek – I piętro) 

Proszę o wcześniejszy kontakt 
telefoniczny

PŁYTY OSB 
NAJTANIEJ

602 131 760

Ze Szczecina gł.-Nowogard:  6.27-7.28, 8.18-9.21, 10.37-11.39, 

12.48-13.49, 14.47-15.47, 16.40-20.46, 20.35-21.38

Nowogard-Szczecin:  6.37-7.41, 8.05-9.10, 10.24-11.32, 12.48-

13.49, 14.56-16.03, 16.49-17.53, 18.56-19.59

Nowogard-Kołobrzeg:  7.28-8.55, 9.21-10.40, 11.39-13.05, 13.49-

15.14, 15.47-17.07, 17.56-19.18, 21.38-22.59

Kołobrzeg-Nowogard: 5.11-6.37, 6.46-8.04, 9.03-10.24, 11.28-

12.48, 13.37-14.56, 15.25-16.49, 17.25-18.56
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ul. Warszawska 14 • NOWOGARD
tel. 91 391 03 78

pn.-pt. 10-18;   sob. 10-14

W numerze: Czy do Nowogardu wrócą korki?

Obwodnica ostatecznie będzie płatna...

Czytaj s. 3

Spłonął  
w przyczepie 
kempingowej 

s. 4

Nie wszyscy  

wiedzieli  z rodziny!

Był grób.  
Nie ma grobu!

s. 5

Woda, towar 
luksusowy

s. 6
Wywiad z Maciejem 
Gołdynem

Piłka to moje 
hobby...

s. 11
Zdjęcie wykonane z wiaduktu w Wojcieszynie - czy już wkrótce ciężarówki znikną z obwodnicy
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Nasza Sonda 
Tankowanie przyprawia kierowców o ból głowy, a może być niestety  jeszcze 
drożej. Czy wytrzymają to kierowcy i osoby zajmujące się działalnością handlo-
wą, której specyfika opiera się na transporcie? 

Pan Łukasz - Przyznam się, że nie rozumiem dlaczego jest 
taka sytuacja z tymi paliwami. Uważam, że nasz rząd powinien 
się wziąć za tą sytuację, bo obecnie  rodzi się wręcz pytanie- jak 
oni rządzą? Jestem posiadaczem prawa jazdy, ale swojego auta 
jeszcze się nie dorobiłem, ale jak tak dalej będzie z tymi cena-
mi paliw to przewiduję, że tego samochodu nie będę miał nigdy. 
Podwyżka paliw dezorganizuje całą gospodarkę i generuje kosz-
ty zakładów pracy takich jak np. mój w którym pracuję.   

Waldemar Drejas - Niestety jestem bardzo niezadowolony z 
tej sytuacji, że ceny paliw idą ciągle w górę. Pracuję w Norwegii 
i tam ceny są ustabilizowane, a nawet mają tendencję spadko-
wą. Tu niestety jest inaczej, co oznacza, że jest gorzej, bo z taką 
ceną to każdy wyjazd musi być dobrze przemyślany i zaplano-
wany kosztowo. 

Pan Marcin - Zastanawiam  się i też chciałbym to wiedzieć, 
dlaczego paliwo jest już takie drogie? Tą kolejną podwyżkę fun-
duje nam nasz ukochany rząd, a najgorsze w tym wszystkim jest 
to, że zarobki w zakładach pracy się nie poprawiają, a tylko ceny 
artykułów i właśnie paliw idą w górę. Patrząc na dzisiejszą cenę 
paliwa  i jego ciągłe wahania jestem pewien, że wkrótce osiągnie 
ono cenę albo już osiągnęło cenę 6 zł. 

Cezary Komosa - Cóż można powiedzieć na temat obecnych 
cen paliw, które jak wszyscy wiemy jest bardzo drogie, a mogło-
by być tańsze. Moim prywatnym zdaniem ceny są regulowane 
przez Państwo i te ceny są niesamowicie zawyżone. Na co dzień 
pracuję zagranicą i z tego co zauważyłem, to  obecna cena paliw 
u nas to przysłowiowa „katastrofa”.    

Krzysztof Krystkiewicz   - Ten drastyczny wzrost cen paliw 
destabilizacje i zmniejsza obroty  różnych firm, a w  szczególno-
ści  takich w których funkcjonuje transport. Jak również przy-
czynia się  do podwyższenia  cen ich  produktów. Poprzez pod-
wyżkę  cen paliw zmniejsza się koniunktura  firmy. Dlatego nie-
stety widzę tą sytuację w „czarnych” kolorach co przybliża wizję 
krachu , ale mam nadzieję, że do tego nie dojdzie. 

wysłuchał: Jarek Bzowy  

Kronika policyjna 
19.03.2012 r. 
Godz. 17.50 
Kolizja drogowa na ul. Ko-

ścielnej, w której uczestniczyły 
dwa pojazdy, Renault Twingo 
oraz autobus PKS . 

Godz. 18.30 
Kierujący samochodem To-

yota Prius powiadomił o koli-
zji drogowej w pobliżu miej-
scowości Błotno, ze zwierzyną 
leśną. 

Godz. 21.30 
Powiadomienie o kieru-

jącym pojazdem marki VW 
Golf, który na łuku drogi w 
miejscowości Kikorze nie za-
panował nad pojazdem i wje-
chał do lasu. Na miejscu Patrol 
zastał Sebastiana G. od które-
go wyczuwalna była woń alko-
holu. Badanie wykazało u kie-
rującego 2,48 promila alkoho-
lu w wydychanym powietrzu. 

21.03.2012 r. 
Godz. 18.00
Kierowanie rowerem w sta-

nie nietrzeźwości – 1,50 pro-
mila- przez Tomasza B. na 
drodze Osowo-Bieniczki. 

Godz. 14.50 
Włamanie do pomieszcze-

nia gospodarczego w miejsco-
wości Kałuża, skąd dokonano 
kradzieży przewodów elek-
trycznych, metalowych sza-
lunków, kosy spalinowej, pod-
kaszarki i spawarki elektrycz-
nej. 

22.03.2012 r. 
Godz. 03.00
Kradzież 5 szt. butli z gazem 

w miejscowości Strzelewo.

Godz. 14.00
Zgłoszenie o oszustwie na 

portalu internetowym alle-
gro przy zakupie ekspresu do 
kawy. 

23.03.2012 r.
Godz. 00.00
Uszkodzenie ławek na stacji 

paliw HL przez Krzysztofa K. 

24.03.2012 r. 
Godz. 00.20 
Funkcjonariusze Straży  

Granicznej  podczas kontro-
li pojazdu marki BMW na ul. 
Zielonej ujawnili u kierujące-
go Sylwestra K. zawiniątko z 
zawartością suszu roślinnego 
w  postaci marihuany. 

Godz. 08.20
Ochrona sklepu Biedronka 

na ul. Warszawskiej powiado-
miła o zatrzymaniu sprawcy 
kradzieży sklepowej. Patrol na 
miejscu wylegitymował Hele-
nę R.

Godz. 19.00
Włamanie do samochodu 

marki BMW, zaparkowanego 
na ul. Racibory, skąd dokona-
no kradzieży radioodtwarza-
cza marki Blaupunkt oraz CB 
radio marki Alan wraz z ante-
ną. 

25.03.2012 r. 
Godz. 06.10
Ujawnienie na ul. Poniatow-

skiego samochodu marki Ople 
Zafira bez tylnych kół utraco-
nych w wyniku kradzieży. 

st. insp. Ref. Prewencji 
Klaudia Gieryń 

Pomóżmy sobie
•	 Przyjmę z wdzięcznością tapczan wypoczynkowy, dywan 

lub wykładzinę, lodówkę, pralkę automatyczną oraz me-
blościankę tel. kontaktowy 510 936 951 

•	 Przyjmę tapczan wypoczynkowy tel. kontaktowy 
726 515 149

•	 Przyjmę kojec dziecięcy   dla dziecka i krzesełko do kar-
mienia info. 515 696-142 

•	 Oddam albę dla chłopca tel. Kontakt 514 995 348

Wiesław Strojny, lat: 59, zmarł: 22.03.2012r, pogrzeb: 
24.03.2012r, pogrzeb odbył się na cmentarzu w Nowogardzie

Wacław Falaciński, lat: 61, zmarł: 23.03.2012r, pogrzeb: 
26.03.2012r, pogrzeb odbył się na cmentarzu w Nowogardzie

Informację przekazał zarządca cmentarza S. Furmańczyk

 W tych dniach odeszli do Wieczności 

Znaleziono  klucze  
Na ul. Dąbrowszczaków z cha-

rakterystycznym breloczkiem 
„RADIO CARS”. 

Na ul. Wyszyńskiego w oko-
licach  Straży Pożarnej z cha-
rakterystycznym breloczkiem 
„BOSCH SERVICE”.  

Są one do odebrania w redak-
cji DN 
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Byłeś świadkiem ciekawego wydarzenia?
Powiadom nas!

Dyżur reportera interwencyjnego całą dobę, siedem dni w tygodniu!

DZWOŃ lub wyślij sms:  515 145 383
Zapewniamy całkowitą anonimowość! 

Możesz również 
do nas napisać: 

e-mail:
dziennik@dzienniknowogardzki.pl 

lub poligraf@post.pl

OPAŁ
węgiel, koks, miał, 

drewno – kominkowe,
 podpałka, brykiet – węglowy, tor-

fowy, drzewny
(towar luzem i workowany)

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

sprzedaż ratalna

PPUH „EDBA” 
Nowogard • ul. Nadtorowa 12

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

Dorota Denis 
mgr psychologii 

i pedagogiki terapeuta 
rodzinny 

(duże doświadczenie i szeroki zakres) 

Tel. 697 998 885

Poszukuję  
korepetycji  z chemii 

dla uczennicy Liceum. 
696 104 720 
726 925 630

PŁYTY OSB 
NAJTANIEJ

602 131 760

REKLAMA

Zapraszamy na świąteczne
WARSZTATY DECUPAGE

Zapisy: Studio Art-Strit, ul. Sądowa 1, Nowogard

tel. 607 310 587

w dniach  24.03. g. 12.00;
27.03. g. 17.00;  31.03. g. 12.00

Ilość miejsc ograniczona

Czy do Nowogardu wrócą korki?

Obwodnica ostatecznie będzie płatna...
Czy za przejazd po nowogardzkiej obwodnicy będzie trzeba płacić – takie pogłoski pojawiły się ostatnio.  Dla Nowogardu może to 
oznaczać jedno -  kierowcy chcąc uniknąć kosztów, będą omijać obwodnicę i jeździć przez miasto. Czy znów zatem czekają nas korki? 
Postanowiliśmy sprawdzić tę informację u źródła. 

Przedstawiciele Generalnej 
Dyrekcji Dróg i Autostrad na 
razie uspakajają. 

Żadne takie urządzenia, 
służące do naliczania opłat 
na nowogardzkiej obwodni-
cy nie zostały zamontowane – 
mówi Jan Czarkowski, dyrek-
tor nowogardzkiego oddziału 
GDDKiA. Pojawiły się jedynie 
wagi, do kontrolowania tego 
czy przejeżdżające przez ob-
wodnicę ciężarówki nie są prze-
ciążone. 

Informacje te potwierdza 
rzecznik prasowy GDDKiA w 
Szczecinie, Mateusz Grzesz-
czak. Przyznaje jednak, że 
docelowo obwodnica będzie 
płatna – tylko nie wiadomo od 
kiedy. 

Z tego co wiem, na razie ob-
wodnica Nowogardu nie jest 
ujęta w systemie płatności elek-
tronicznych wiatol.  Docelowo 
jednak systemem tym mają być 
objęte wszystkie autostrady i 
drogi ekspresowe, a nawet nie-
które wybrane drogi krajowe. 
Tak wynika z planów Minister-
stwa Infrastruktury. Nie znam 
jednak  szczegółów dotyczących 
konkretnych terminów wpro-
wadzenia tego systemu w życie 
– mówi Grzeszczak.  

Płacić mieliby co prawda tyl-
ko kierowcy ciężarówek, ale dla 
Nowogardu może to oznaczać, 
że obwodnica przestanie pełnić 
swoją funkcję i ruch tranzyto-
wy będzie się odbywał „po sta-
remu”, czyli środkiem miasta. 
Niektórzy radni zwracają na to 
uwagę, proponując, by władze 
gminy „dmuchały na zimne” i 
już dziś wprowadzili rozwiąza-
nia ograniczające ruch tranzy-
towy przez miasto. 

Wrocław ograniczył czaso-
wo przejazd przez miasto cię-
żarówkami, po tym jak wpro-
wadzono płatności na obwod-
nicy tego miasta i kierowcy za-
częli ją omijać, woląc przedzie-

rać się przez miasto, unikając 
tym samym kosztów– mówił 
podczas ostatniej Komisji Re-
wizyjnej, radny Michał Wiatr 
(WN) wnioskując o powoła-
nie specjalnego zespołu, któ-
ry mógłby na przykładzie roz-
wiązań zastosowanych w stoli-
cy Dolnego Śląska i opracować 
podobne rozwiązanie z No-
wogardzie. W zespole, według 
pomysłu radnego, mieliby pra-
cować przedstawiciele instytu-
cji drogowych, policja i Urzę-
du Miejskiego. 

Poprawią wiadukt  w Kar-
sku...

Tymczasem na obwodnicy 
trwają ostatnie prace wykoń-
czeniowe. To najlepszy czas, 
aby przed zjazdem z budowy 
ostatniej maszyny dopilnować, 
by usunięto wadliwe rozwiąza-
nia komunikacyjne ,a także po-
jawiające się usterki, zgłaszane 
na bieżąco przez mieszkańców 
i użytkowników nowej drogi. 
Część z nich, o których wie-
lokrotnie pisał także DN,  ma 
być lub już została poprawio-
na.   Największe zmiany czeka-
ją  wiadukt Karsk/Warnkowo. 
Tak przynajmniej wynika z de-
klaracji jakie składa GDDKiA.

Do końca tego miesiąca po-
winniśmy mieć zakończony 
projekt na wyznaczenie ciągu 
pieszo-rowerowego na wiaduk-
cie na węźle Nowogard Północ 
(Warnkowo). Gdy sprawdzimy 
dokumentację będziemy mogli 
ogłosić przetarg i wprowadzić 
tam zmiany – zapewnia M. 
Grzeczak z GDDKiA. 

Wiadomo też, że na wnio-
sek policji sprawdzane będzie i 
ewentualnie poprawiane ozna-
kowanie na węźle Wojcieszyn. 
W Olchowie, po interwen-
cji mieszkańców i policji po-
prawione będzie  oznakowa-
nie pionowe przy wjeździe od 
strony Szczecina związane z 

jazdą na Nowogard i Wyszo-
mierz. Przy zjeździe na Wyszo-
mierz zostanie dodany dodat-
kowy drogowskaz w kształcie 
strzały, wskazujący dojazd do 
Wyszomierza. Tablica umiesz-
czona 500 metrów przed wę-
złem Nowogard Zachód bę-
dzie też zawierała informację 
o zjeździe na Wyszomierz. Zo-
stanie też dobudowany braku-
jący fragment chodnika w Ol-
chowie pomiędzy dotychcza-
sowym chodnikiem w Olcho-
wie, a fragmentem chodnika 
wybudowanym przy okazji re-
alizacji obwodnicy.

To jednak nie koniec dłu-
giej listy usterek do usunięcia. 
W Wojcieszynie zalewana jest 
droga przy zjeździe z wiaduk-
tu,  zatapiane są tereny w re-
jonie wiaduktu na Lestkowo, 
pretensje zgłaszają mieszkań-
cy kolonii Otręby - mają uwa-
gi do ich drogi od wiaduktu w 
kierunku Miętna i braku od-
powiedniego oznakowania,  
naprawy wymaga pobocze 
drogi dojazdowej na wiadukt 
w Warnkowie, nie wspomina-
jąc już o zniszczonych przez 
ciężki sprzęt drogach, które 
wykorzystywane były przez 

Budimex jako dojazd na bu-
dowę. 

To jest „świeży organizm”. 
Musimy się temu wszystkie-
mu przyjrzeć. Na bieżąco jed-
nak monitorujemy sytuację. 
Wszystko jest pod kontrolą, 
a inwestycja nie została jesz-
cze przez nas odebrana. Wyko-
nawca zapewne jeszcze do koń-
ca maja nie zejdzie z budowy, 
tym bardziej, że po zimie nie-
które miejsca wyglądają rze-
czywiście fatalnie – przyznaje J. 
Czarkowski, z GDDKiA w No-
wogardzie. 

Marcin Simiński 

Wiadukt w Karsku - jak zapowiada Generalna Dyrekcja już wkrótce piesi będą mogli po nim bezpiecznie chodzić

REKLAMA
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W minioną sobotę w miejscowości Konarzewo, w przyczepie kempingowej spłonął niespełna pięćdziesięcioletni mężczyzna, mieszka-
niec wsi.  Jak ustalili wstępnie biegli ds. pożarnictwa przyczyną tragicznego w skutkach pożaru było zwarcie instalacji elektrycznej jakie 
nastąpiło w farelce, którą mężczyzna dogrzewał budkę. 

Tragiczny pożar w Konarzewie 

Spłonął w przyczepie kempingowej 
Pożar wybuchł kilka minut 

przed godziną 19.00. Przy-
czepka kampingowa znajdo-
wała się przy domu, w któ-
rym mieszkał mężczyzna. Sta-
ła w otoczeniu kilku młodych 
świerków. Pożar zauważyli są-
siedzi. Zawiadomili straż, po 
czym sami próbowali wydo-
stać mężczyznę znajdującego 
się w budce. 

Paliło się strasznie. Wiedzie-
liśmy, że on jest w środku.  Mój 
zięć z córką próbowali go wydo-

stać, ale kiedy otworzyli drzwi  
wszystko już płonęło, a jego cia-
ło rozlatywało się. Widać było 
tylko głowę. Baliśmy się, że po-
żar przeniesie się na dom  – 
mówi starsza kobieta, miesz-
kająca po sąsiedzku. 

O 19.15  na miejsce przybyły 
3 jednostki ratowniczo-gaśni-
cze (2 z Nowogardu i 1 z OSP 
Osowo). 

Gdy przyjechaliśmy na miej-
sce zdarzenia cała przycze-
pa stała już w ogniu. Niestety 

przy dogaszaniu zgliszczy od-
naleziono spalone zwłoki męż-
czyzny – poinformował redak-
cję DN, mł. bryg. Arkadiusz 
Skrzypczak, rzecznik praso-
wy Komendy Powiatowej Pań-
stwowej Straży Pożarnej w Go-
leniowie.

W akcji udział wzięła po-
licja. Na miejsce zdarzenia 
przyjechał także prokurator. 

Nasi technicy, którzy byli 
na miejscu zdarzenia  ustali-
li wstępnie, że przyczyną poża-

ru mogło być zwarcie elektrycz-
ne farelki, którą mężczyzna do-
grzewał pomieszczenie. Na dru-
gi dzień rano, na miejscu odby-
ły się oględziny przeciwpożaro-
we, tym razem przeprowadzo-
ne przez biegłego specjalistę ds. 
pożarnictwa, który potwierdził 
naszą wersją – poinformowała 
Marta Maciejuniec, rzecznik 
prasowy Komendy Powiatowej 
Policji w Goleniowie. 

Policja prowadzi czynno-
ści wyjaśniające szczegółowy 
przebieg zdarzenia na zlecenie 
Prokuratury Rejonowej w Go-

leniowie, która  wszczęła w tej 
sprawie śledztwo. 

Wiadomo, że mężczyzna 
miał troje dzieci. Kilka lat 
temu zmarła jego żona.  W Ko-
narzewie mieszkał tylko z cór-
ką. Jak mówią mieszkańcy wsi, 
był dobrym sąsiadem, ale nie 
stronił od alkoholu. 

Nie był szkodliwy. Jak trzeba 
było to nawet pomógł. Nieste-
ty, nadużywał alkoholu, a kie-
dy się napił, spał w najczęściej 
w tej swojej przyczepie – mówi 
jedna z mieszkanek wsi. 

MS

W tym domu mieszkała ofiara sobotniego pożaru. Budka, w której spłonął 
mężczyzna, postawiona była z drugiej strony budynku. 

Po przyczepie kempingowej, w której spłonął mieszkaniec Konarzewa niewiele pozostało. 

Wypalanie traw jest karalne 
Wczesną wiosną, jak co roku o tej porze na terenie  gminy Nowogard co chwila     płoną kolejne połacie wypalanych łąk i rowów. To ulu-
bione zajęcie  niektórych naszych mieszkańców,  może być jednak niebezpieczne dla środowiska  i kosztowne dla podpalaczy.

Do podpaleń dochodzi najczę-
ściej   przy drogach i na łąkach. To 
właśnie takie podpalenia są  naj-
bardziej niebezpieczne. Palące się 
trawy i guma z opon stanowią re-
alne zagrożenie  pożaru, a nade 
wszystko bardzo źle wpływają na 
środowisko naturalne.

Przypomina o tym zastępca 
komendanta goleniowskiej stra-
ży pożarnej Arkadiusz Skrzyp-
czak, który poinformował nas, że:   
kwestią oczywistą jest, że tego ro-
bić nie wolno, gdyż przez wypala-
nie traw, szkodzimy środowisku i 
stwarzamy realne zagrożenie po-
żarem. Na obecną chwilę na szczę-
ście nie odnotowaliśmy jakichś 
bardzo konkretnych przypadków 

pożarów, co nas bardzo cieszy, ale 
zapewniam, że w każdej chwili je-
steśmy w stanie wyjechać na ak-
cję. Ze swojej strony apeluję, by nie 
wypalać traw, bo to nic zupełnie 
nie daje, a wręcz szkodzi środowi-
sku - kończy wypowiedź zastępca 
komendanta w Goleniowie. 

Od początku marca w ca-
łym kraju strażacy gasili już pra-
wie 40 tys. pożarów traw, lasów i 
nieużytków. Zginęło w nich pięć 
osób. Tylko w miniony weekend 
doszło do ponad 11 tys. pożarów, 
rekord padł w sobotę - strażacy 
otrzymali wówczas blisko 4,5 tys. 
takich zgłoszeń - poinformowa-
ła PSP. 

 Jarek Bzowy 
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Nie wszyscy wiedzieli  z rodziny!

Był grób. Nie ma grobu! 
Odwiedzanie zmarłych krewnych na cmentarzu, zawsze wiąże się ze wzruszeniem i emocjami. Jakie było zdumienie i oszołomienie ro-
dziny, która po przyjściu na cmentarz odkryła, że grobu ich krewnej już nie ma. 

Ekshumacja to otwarcie 
trumny i wydobycie szcząt-
ków ludzkich na wniosek ro-
dziny,  w celu przeniesienia i 
pochowania w zupełnie innym 
miejscu lub na innym cmen-
tarzu, albo zbadanie ich w ce-
lach dochodzeniowo-śledczych 
na wyraźne polecenie Prokura-
tora. Samą ekshumację zwłok 
(czy szczątków) można prze-
prowadzać w miesiącach od 16 
października do 15 kwietnia, 
z tym, że właściwy powiatowy  
inspektor sanitarny może tak-
że dopuścić wykonanie ekshu-
macji w innym czasie, jednak 
przy zachowaniu ustalonych 
przez niego środkach ostroż-
ności. Sama ekshumacja prze-
prowadzana jest we wczesnych 
godzinach rannych przy zacho-
waniu powyższych warunków. 
Ekshumację przeprowadza się 
w uzgodnieniu z administracją 
cmentarza. Przypadek, który 
ostatnio miał miejsce w Nowo-
gardzie, został formalnie prze-
prowadzony i zgodnie z po-
wyższą procedurą. Był wnio-
sek uprawnionego członka ro-
dziny, była decyzja administra-
cyjna Sanepidu w Goleniowie, 
ekshumację przeprowadzono 
więc zgodnie z prawem. Dla-
czego zatem powstał problem i 
rodzina udając się w odwiedzi-
ny zastała pusty grób? Pytamy 

o to administratora i kierowni-
ka cmentarza w Nowogardzie - 
Sebastiana Furmańczyka. 

Co może nam Pan  powie-
dzieć  o sprawie  tej  tajemni-
czej ekshumacji? 

Potwierdzam, że był to przy-
padek z miesiąca grudnia ubie-
głego roku. Sama ekshumacja 
była przeprowadzona na pod-
stawie wydanej decyzji Sanepi-
du, którą zleciła rodzina zmar-
łej kobiety.  Problem powstał 
gdy okazało się, że nie wszyscy  
członkowie rodziny zmarłej ko-
biety wiedzieli o ekshumacji, co 
spowodowało ich konsternację 
i zdziwienie, że  taka procedu-
ra  miała miejsce. Rodzina po 
rozmowie ze mną, jako admi-
nistratorem cmentarza, odwie-
dziła Sanepid i tam także uzy-
skiwali wyczerpujące  informa-
cje na powyższy temat. Wiem, 
że jeden z członków rodziny 
który rozpoczął  procedurę eks-
humacji, zwyczajnie zataił tą  
informację przed pozostałą ro-
dziną,  informując Sanepid, że 
jest jedyną żyjącą osobą z rodzi-
ny zmarłej. Na obecną chwilę 
sprawę już przejęła Prokuratu-
ra w Goleniowie albo w niedłu-
gim czasie ją przejmie.  Mogę 
jeszcze tylko powiedzieć, że ze 
strony Firmy „Furmańczyk” 
wszystkie procedury jak i sama 

zgoda o przeniesienie zwłok zo-
stała wydana i zrealizowana z 
pełnym szacunkiem i wymoga-
mi. Potwierdzam z całą powa-
gą i odpowiedzialnością, że na 
tą usługę otrzymaliśmy zlecenie 
od Sanepidu i zgodnie z tym ją 
wykonaliśmy. Co do przyczyn 
tego zdarzenia, to nie chciał-
bym jednoznacznie wydawać 
opinii, bo nie do mnie należy 
weryfikowanie takich spraw, 

ale znam przypadki, że nieste-
ty niektóre rodziny bardzo sła-
bo interesują się grobami swo-
ich bliskich i odwiedzają je tylko 
przy okazji Święta Zmarłych. 
Nasza firma już tą sprawę za-
mknęła i nie zamierzamy jej ko-
mentować, ale jesteśmy do dys-
pozycji jeżeli będziemy musieli 
„coś” poświadczyć dla Prokura-
tury czy Sądu, - kończy wypo-
wiedź - Sebastian Furmańczyk. 

Kontaktowaliśmy się  również 
w tej sprawie z Sanepidem w 
Goleniowie, niestety w ponie-
działek osoby, które mogły-
by w tym temacie udzielić in-
formacji  były niedostępne. O  
rezultacie   tego zdarzenia po-
informujemy, gdy zostanie za-
kończone dochodzenie.  

Jarek Bzowy 

Miejsce, w którym był grób zmarłej

Góra opon w rowie    
Pomiędzy Jenikowem, a Redłem na wysokości małego jeziorka ktoś przy drodze  wyrzucił stertę starych opon. Ta ilość może jedynie tyl-
ko przerazić i wzbudzać politowanie dla głupoty ludzkiej, która jak widać i w tym wypadku  wyobraźnią nie grzeszy 

Leżą tu już kilka dni lub tygo-
dni - mówi jeden z naszych czy-
telników, który znalazł nielegal-
ne składowisko opon i zgłosił to 
do naszej redakcji.-  To przy-
kre, że ktoś  bezmyślnie wyrzu-
cił stare opony w lesie i odjechał 
sobie. Osoby, które to zrobiły, 
zasługują na wysokie mandaty 
i sankcje karne - kończy obu-
rzony czytelnik. 

To prawda, opony widocz-
ne na zdjęciu administracyjne 
znajdują się na terenie nie na-
szej gminy, ale poruszamy te-
mat ze względu na to, że zgło-

sił ten fakt czytelnik DN,  ale 
również i z tego względu, że ta-
kie czy podobne dzikie wysy-
piska spotkać można również 
u nas. Piszemy o tym bardzo 
często. Wydaje się jednak, że 
oprócz braku wyobraźni śmie-
cących, odpowiedzialni za ten 
stan rzeczy są również Ci, któ-
rych zadaniem jest organiza-
cja oczyszczania środowiska 
i dbanie o jego stan. Znane są 
bowiem praktyczne trudno-
ści z usuwaniem np. odpadów 
tzw. gabarytowych czy  śmie-
ci powstałych w wyniku okre-

sowych porządków w ogro-
dach  czy obejściach. Być może 
wchodząca w tym roku w ży-
cie nowa ustawa zmieniają-
ca zasady systemu oczyszcza-
nia, wprowadzi w tym zakresie  
wreszcie porządek. Bo bez „po-
rządku” ze śmieciami rady so-
bie nie damy. O nowej ustawie 
i jej konsekwencjach dla każ-
dego z nas, w tym zwłaszcza 
o tzw. podatku śmieciowym, 
który zastąpi obecne umowy, 
wkrótce napiszemy szerzej.

Jarek Bzowy 
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Światowy Dzień Wody- refleksja nowogardzka

Woda, towar luksusowy
Obchodziliśmy w tych dniach kolejny Światowy Dzień Wody. Ten  podstawowy dla istnienia  życia czynnik , którego  można nazwać 
wręcz eliksirem życia,  staje się coraz bardziej cenny i kosztowny. Wydobycie, uzdatnianie wody  wymaga dużych inwestycji,  ponadto 
zasoby zdatnej do picia wody stale maleją. Ostatnio zarówno dostarczających wodę, jak i jej konsumentów zaalarmowały nowe infor-
macje o możliwych podwyżkach ceny wody w związku z przygotowywanymi regulacjami prawnymi i wejściem w życie już obowiązują-
cych dyrektyw unijnych.  Zagadnienie przybliża  przedrukowany niżej  artykuł, który ukazał się  niedawno  w Gazecie Prawnej – autor 
Janusz K. Kowalski. O skomentowanie tego tekstu zwłaszcza w kontekście konsekwencji dla naszej Gminy poprosiliśmy  p. Jakuba So-
bieralskiego – Dyrektora Zarządu Spółki PUWiS. 

 Tekst  z Gazety  Prawnej
…Podwyżki w przyszłym roku 

mogą sięgnąć 100 proc. A kolejne 
będą za trzy lata

W tym roku ceny wody w wie-
lu miejscowościach poszły w górę 
– od 7 proc. do 30 proc. To jed-
nak i tak niewiele w porównaniu 
z tym, co nas czeka w niedalekiej 
przyszłości.

Wszystko wskazuje na to, że 
już w przyszłym roku wejdzie w 
życie ustawa o korytarzach prze-
syłowych, która nakaże wypłatę 
rekompensat właścicielom nieru-
chomości, przez które przebiega-
ją linie energetyczne, rurociągi i 
gazociągi, sieci ciepłownicze oraz 
wodociągowe. Jej projekt powstał 
w Ministerstwie Gospodarki i w 
tej chwili została przekazana do 
konsultacji międzyresortowych.

Odszkodowania dotyczą wła-
ścicieli około 19 mln działek na 
terenie całej Polski. Ministerstwo 
Gospodarki wyliczyło na razie, 
że firmy zajmujące się przesyłem 
i dystrybucją energii elektrycznej, 
gazu i ciepła będą musiały wydać 
na odszkodowania ok. 18,7 mld 
zł. Brakuje oszacowania kosztów 
dla firm wodno-kanalizacyjnych.

– Skutki dla branży wodocią-
gowo-kanalizacyjnej są tak dra-
styczne, że nie są ujawniane. Po 
wejściu w życie ustawy ceny wody 
i ścieków mogą bowiem wzrosnąć 
o 100 proc. – alarmuje dr Tadeusz 
Rzepecki, prezes Izby Gospodar-
czej Wodociągi Polskie (IGWP) 
i prezes spółki Tarnowskie Wo-
dociągi. Dodaje, że wskazują na 
to wyliczenia przeprowadzone w 
wybranych przedsiębiorstwach 
wodociągowo-kanalizacyjnych, 
którymi dysponuje IGWP.

A to jeszcze nie koniec złych 
wiadomości dla odbiorców wody. 
W zasadzie jest przesądzone, że 
nie zdążymy wypełnić zobowią-
zań traktatu akcesyjnego doty-
czących modernizacji oczyszczal-
ni ścieków komunalnych i jakości 
wody do 2015 r. Na te inwestycje 
potrzeba 30 mld zł, ale pieniędzy 
brakuje. W rezultacie Unia Euro-
pejska może nałożyć na nasz kraj 
karę w wysokości ponad 4 mln 
euro dziennie. Dlatego według 
IGWP podwyżki cen wody wyni-
kające z kosztów inwestycji oraz 
ewentualnych kar mogą sięgnąć 
w niektórych miejscowościach 
nawet 400 proc. – Taki wzrost cen 

wody może nastąpić w tych aglo-
meracjach, w których nie zosta-
nie wdrożona wspomniana dy-
rektywa ściekowa – zastrzega 
prezes Rzepecki.

Już teraz ceny wody i ścieków 
płacone przez gospodarstwa do-
mowe są w Polsce mocno zróżni-
cowane. Za metr sześcienny trze-
ba zapłacić od 5 zł do nawet bli-
sko 50 zł.

Oznacza to, że w skrajnym 
przypadku, przy założeniu śred-

niego zużycia wody przez mode-
lową rodzinę 2+2, już dziś po-
winna ona płacić 576 zł miesięcz-
nie. I tak by było, gdyby nie do-
płaty gmin.

Janusz K. Kowalski

Oczyszczalni nie musimy 
modernizować…

Nasza oczyszczalnia spełnia 
wymogi dyrektywy unijnej  i wy-
pełnia zobowiązania wynikają-
ce z traktatu akcesyjnego, któ-
ry mamy spełnić  jako kraj do 
2015 roku. Oczyszczalni nie mu-
simy więc z tego powodu moder-
nizować  i nie grożą nam kosz-
ty, które będą musiały ponieść 
gminy i konsumenci  wody tam, 
gdzie trzeba dokonać niezbęd-
nych inwestycji dostosowujących 
– mówi Jakub Sobieralski.  Nie-
stety w zakresie zmian dotyczą-
cych wprowadzenia rekompen-
sat  dla właścicieli działek  przez 
które przebiegają linie przesyło-
we, w tym wodne i kanalizacyj-
ne, jesteśmy w takiej samej sytu-
acji jak inni. 

Nie dokonywaliśmy jeszcze 
szacunku długości linii które 
mogą być ewentualnym przed-
miotem roszczeń właścicie-
li działek – kontynuuje dyrek-
tor Sobieralski-  w naszej gmi-
nie mamy ponadto skompliko-
wany układ właścicielski sieci, 
część należy do przedsiębiorstw, 
a część  do Gminy. W przypadku 

wejścia w życie ustawy o rekom-
pensatach, to na właścicielu sieci 
będzie ciążył obowiązek wypłaty  
kwot wynikających  z zasad okre-
ślonych ustawą. Oczywiście  taka 
sytuacja będzie wiązała się z ko-
niecznością podwyższenia cen za 
wodę i ścieki.  

Dyrektor Sobieralski  nie wie 
jeszcze jak wysokie to musiałyby 
być podwyżki , niemniej jak wy-
nika z artykułu w GP  mogą one 
sięgać nawet do 100 %.

Jesteśmy i tak w lepszej sytu-
acji jak inni – mówi Sobieral-
ski- od lat bowiem prowadzimy 
intensywną politykę inwestycyj-
ną i ceny u nas stale, ale  rosną 
o niewielką  relatywnie wartość. 
Ci którzy nie inwestują będą mu-
sieli to w końcu zrobić i wtedy 
ceny wzrosną tam szokowo. A je-
śli jeszcze na to nałoży się wzrost  
z tytułu rekompensat czy moder-
nizacji oczyszczalni, to dla wie-
lu odbiorców może stworzyć  się 
prawdziwy dramat- kończy  dy-
rektor 

Projekt ustawy  o korytarzach 
przesyłowych jest aktualnie w 
uzgodnieniach międzyresorto-
wych, ale jej główna idea nie bu-
dzi wątpliwości  i konieczność  
uregulowania kwestii   jest  nie-
kwestionowana  przez  decyden-
tów politycznych.

Red.

Na zdjęciu oczyszczalnia ścieków w Nowogardzie

 

KUPON KONKURSOWY
Imię Nazwisko

Pytanie konkursowe: Kto skomponował muzykę do filmu 
 „W Ciemności” w reżyserii Agnieszki Holland? 

Odpowiedź

Wygraj bilety do kina 
Wśród osób, które poprawnie wpiszą odpowiedź, wypełnią poniższy kupon, 

po czym wytną go i dostarczą  do redakcji DN (osobiście bądź pocztą) do dnia 
29 marca do godz.12.00, wylosujemy zaproszenie dla dwóch osób na film pt. „W 
Ciemności”, który emitowany będzie w dniach 30.03 -1.04. 2012r w nowogardz-
kim kinie „Orzeł”.  Zwycięzcę konkursu ogłosimy w ostatnim przed pierwszym 
dniem projekcji, czyli w piątkowym wydaniu naszej gazety. W tym przypadku 
będzie to 30 marca. Bilety będą do odebrania w kasie kina NDK na pół godziny 
przed projekcją filmu, w wybranym przez siebie dniu wyświetlania tego filmu. 

Zapraszamy do udziału w konkursie!!!
Organizatorami konkursu są Dziennik Nowogardzki oraz Nowogardzki Dom 

Kultury. 
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SUKCESY UCZNIÓW SP 2 

„Sklepik szkolny  
na szóstkę”

14 marca w Zachodnio-
pomorskim Urzędzie Woje-
wódzkim odbyło się wręcze-
nie nagród uczniom szkół 
podstawowych przez wojewo-
dę p. Marcina Zydorowicza za 
udział w konkursie plastycz-
nym pod hasłem: „Sklepik 
szkolny na szóstkę”.

Celem konkursu było zwró-
cenie uwagi na sposób odży-
wiania się dzieci w szkołach, 
a w szczególności na asor-

tyment w sklepikach szkol-
nych. Konkurs polegał na wy-
konaniu indywidualnej pra-
cy przedstawiającej wyma-
rzony sklepik prozdrowotny. 
Nadesłano 171 prac, wśród 
nich znalazła się również pra-
ca uczennicy klasy III „b” Julii 
Florczak ze Szkoły Podstawo-
wej nr 2, która otrzymała dy-
plom z wyróżnieniem i nagro-
dę z rąk wojewody.

Wyrecytował  
zwycięstwo

12 marca w Goleniowskim 
Domu Kultury odbył się po-
wiatowy konkurs recytator-
ski. Szkołę Podstawową nr 2 
reprezentował uczeń klasy I 
„b” Wojciech Jarząb (na zdję-
ciu) - laureat Gminnego Kon-
kursu Recytatorskiego.

Wojtek wykazał ogromne za-
angażowanie w kolejnym eta-
pie konkursu recytatorskiego. 
Ten miły i spontaniczny chło-

piec czuje każdy recytowany 
wers. Odniósł kolejny sukces 
i został laureatem w powiecie.

Sprawił radość rodzicom, 
koleżankom, kolegom oraz 
swojej wychowawczyni Kry-
stynie Gradzik. Dalej będzie 
reprezentował swoją szkołę w 
Szczecinie. 

Inf. Własne
opr. red.

Obrona życia, to tak naprawdę sprawa każdego 
człowieka !

Dzień Świętości Życia  
w Nowogardzie 

Po ubiegłorocznym Dniu dla Ży-
cia, grupa młodych ludzi, a zara-
zem jeszcze uczniów z Donum Vi-
tae podjęła się realizacji następne-
go, ale tym razem  bardziej jeszcze  
odświętnie obchodzonego  wyda-
rzenia. W ten sposób w niedzielę 
25 marca w Nowogardzie odbył się 
już II Dzień Świętości Życia  

Do obchodów niedzielnych 
wierni nowogardzcy  przygo-
towywali się poprzez dziewię-
ciodniową nowennę w intencji 
życia . Punktem kulminacyj-
nym była niedzielna wieczorna 
Eucharystia . Przedtem o godź  
17  w   Nowogardzkim Domu 
Kultury rozpoczęło się spotka-
nie, którego gospodarzem był 
Ks. Piotr Buda . Przywitał  On  
wszystkich bardzo serdecznie i 
przedstawił zaproszonego go-
ścia  Renatę Horn obrończy-
nię życia dzieci nienarodzo-
nych, jak również administra-
torkę  forum  internetowego 
poświęconego temu zagadnie-
niu. „Dzisiejsze spotkanie zor-
ganizowano po to, abym mogła  
się podzielić swoim doświadcze-
niem w walce o życie, szczegól-
nie jeszcze to nienarodzone, a 
przede wszystkim zwrócić uwagę 
na obronę życia, ponieważ uwa-
żam, że tak naprawdę, to jest to 
sprawa każdego z nas - człowie-
ka. Po tym interesującym wy-
kładzie przyszedł czas na pro-
gram artystyczny, z poezją i 
muzyką przygotowaną przez 
uczniów koła recytatorskiego 
Zespołu Szkół Ogólnokształcą-
cych. Kolejnym punktem pro-
gramu była projekcja filmu po-
ruszającego kwestię obrony ży-
cia ludzkiego w kontekście róż-
nych płaszczyzn  życia. Impreza 
zgromadziła na  widowni NDK 
dużą ilość zwłaszcza młodych 
ludzi, co na pewno jest powo-
dem do radości i budzi nadzie-
je co do przyszłości  spraw życia 
w naszej Ojczyźnie. Po spotka-
niu DN odbył krótką rozmowę 
z  Panią Renatą Horn: 

Dziennik Nowogardzki: Ży-
cie ludzkie jest największą 
wartością dla człowieka. Więc 
dlaczego kobiety wciąż  podej-
mują jednak  decyzję o abor-
cji. Przecież jest to czyn nie 
tylko głęboko niemoralny, ale 
w większości wypadków za-
broniony w polskim prawo-
dawstwie?  

Renata Horn: Myślę, że dlate-
go, iż niestety nie mamy obecnie 
przyjaznych czasów dla rodziny, 
dla kobiet które urodzą dziecko, 
a szczególnie ciężko chore dziec-
ko. Kolejną sprawą jest zła dzia-
łalność ruchu feministek. Cała 
ta walka tych kobiet, które zwą 
się feministkami i które krzyczą 
głosem masmediów, to nie jest 
walka o dobro kobiet. Zastana-
wiam się, o co one tak naprawdę 
walczą? Bo moim zdaniem nie 
jest to walka, której podstawo-
wym celem jest pomoc. Osobi-
ście spotkałam kobiety dotknięte 
niestety aborcją i wiem, że femi-
nistki w niczym tym kobietom 
nie pomogły, wręcz zrujnowały 
im życie. 

Na czym polega Pani aktyw-
ność  na prowadzonych forach 
internetowych? 

Po prostu chcę być z kobietą, 
gdy jest ona sama i szuka po-
mocy, a nie ma gdzie się o nią 
zwrócić i  do kogo, bo np. ojciec 
nie akceptuje poczętego dziecka.  
Czasem jest to problem zdro-
wotny lub emocjonalny lub jesz-
cze jakiś inny bardziej złożony 
z którym kobieta nie jest w sta-
nie sobie sama poradzić. Oczy-
wiście moja działalność nie mo-
głaby istnieć, gdyby nie wsparcie 
wielu osób w tym księży, ale chcę 
jasno powiedzieć, że obrona ży-
cia to nie jest sprawa religii, ale 
przede wszystkim sprawa życia 
i sumienia. Aborcja jest ogrom-
nym  złem i nigdy nie przynosi 

nic pozytywnego dla  życia czło-
wieka i chyba nie zdarzyło się, 
by przyniosła ona coś dobrego. 

Czym dla pani jest życie, a 
szczególnie życie dziecka na-
wet jeszcze tego nienarodzo-
nego? 

Wszystkim tym co mam!, a 
życie dziecka?.... szczególnym 
darem, który można przyjąć, 
zmarnować, a czasami odrzucić, 
a jeżeli się go przyjmie, to można 
tylko zyskać! Podarowanie życia 
jest szczególnym darem miłości.

Jarek Bzowy 

Dzień Świętości Życia zo-
stał ustanowiony w odpowie-
dzi na słowa Jana Pawła II z en-
cykliki Evangelium Vitae (ogło-
szonej 25 marca 1995): „propo-
nuję (...) Aby corocznie w każ-
dym kraju obchodzono Dzień 
Życia (...) Trzeba, aby dzień ten 
był przygotowany i obchodzony 
przy czynnym udziale wszyst-
kich członków Kościoła lokal-
nego. Jego podstawowym celem 
jest budzenie w sumieniach, w 
rodzinach, w Kościele i w spo-
łeczeństwie świeckim wrażli-
wości na sens i wartość ludzkie-
go życia w każdym momencie i 
każdej kondycji. Należy zwłasz-
cza ukazywać, jak wielkim złem 
jest przerywanie ciąży i eutana-
zja, nie należy jednak pomijać 
innych momentów i aspektów 
życia, które trzeba każdorazo-
wo starannie rozważyć w kon-
tekście zmieniającej się sytuacji 
historycznej” Idea postulowa-
nego przez Jana Pawła II Dnia 
Świętości, dotyczy szerokiego 
wachlarza problemów zwią-
zanych z szacunkiem dla każ-
dego życia. Znaczenie dnia? - 
Głoszenie wartość życia. Ludz-
kiego 

źródło: znaczenia Dnia świętości 
Życia: Wikipedia 

Renata Horn
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Budowlane Centrum Handlowe

DOMEBARTEK -
Twój Partner Budowlany

Oferuje w cenach promocyjnych:

ul. Boh. Warszawy 71 www.bartekdomet.pl• tel. 91 579 02 62 •

- tynki i farby BOLIX

- najnowsze kolekcje płytek ceramicznych: polskie i hiszpańskie

- największy wybór paneli podłogowych w Nowogardzie - 24 kolekcje

- materiały ścienne POROTON, YTONG, SUPOREKS, SILKA

- wyprzedaż drzwi

Super cena na OKNA DACHOWE VELUX i OKPOL

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) – 5,05%

20.000 – 206,00
40.000 – 412,00

100.000 – 613,33

R E K L A M A
e-mail: reklama@domjudy.pl

TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07

2 kwietnia
godz. 16.00
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Całość zostanie przekazana na zakup sprzętu do Samodzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego w Nowogardzie

Oblegany przez chorych
Bioenergoterapeuta  

i Kręgarz
Jacek Mickiewicz

29 MARCA
w Nowogardzie

Już za kilka dni nasze miasto odwiedzi wybitny 
specjalista medycyny naturalnej, znany ze swej 

skuteczności, tłumnie oblegany przez chorych 
bioenergoterapeuta i kręgarz 

Jacek Mickiewicz z Gdańska

Przyjęcia indywidualne - 29 MARCA - Nowogard
- Regionalne Centrum Przedsiębiorczości 

„Pro�t” ul.Wojska Polskiego 3
- w godzinach od 11- 16

- rejestracja na miejscu w gabinecie - informacja 698 584 479

Dalej to nerwice, depresje, choroby tarczycy, 
przewodu pokarmowego, choroby kobiece, guzy torbiele itp. 
Wielu pacjentów zgłasza się z chorobami onkologicznymi.
Bioenergoterapeuta zaleca ścisłą współpracę z lekarzami.

Przyjmować będzie pacjentów na choroby:
- kręgosłupa, bóle pleców, 
- bioder,nóg i rąk.

Rozpoczęcie kursu 
2 kwietnia r. g. 16.00

Naprawa - sprzedaż  
używanych elektronarzędzi

i kosiarek do trawy

STRZELEWO 52 
tel. 91 391 80 55

czynne od pn.-pt. 9.00-17.00

Strzelewo przywitało wiosnę
W dniu 21 marca uczniowie oraz nauczyciele ze Szkoły Podstawowej w Strzele-
wie powitali wiosnę. 

Cała uroczystość rozpoczęła się od przemarszu po wsi - dzieci ubrane na kolorowo i zaopatrzo-
ne w niezwykle hałaśliwe instrumenty - głośno krzyczały: „Witaj wiosno!”. Następnie, zmęczeni 
uczniowie zjedli pyszne kiełbaski, które sami upiekli na ogniu. A na koniec, tradycyjnie, pożegnali 
zimę paląc Marzannę. I jak widać, z dobrym skutkiem, bo wiosna zaczęła się pięknie...

Inf. własna



Nr 25 (2058)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

10

www.dzienniknowogardzki.pl

PRZETARG NA ROBOTY 
DOCIEPLENIOWE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Gardno” w Nowogardzie

ogłasza przetarg 
pisemny nieograniczony 

Przedmiot przetargu: .......  
Termomodernizacja budynku z robotami towarzyszącymi 

Budynek przy ul. Warszawska 14 w Nowogardzie
Wadium: ............................ 18.000 zł
Termin składania ofert: .... 6 kwietnia 2012 r. godz. 1200.
Otwarcie ofert: ................... 6 kwietnia 2012 r. godz. 

1205   w siedzibie spółdzielni

Specyfikację warunków zamówienia otrzymać za odpłatno-
ścią 50 zł w administracji SM Gardno przy ul. Osiedlowej 6,  
tel. 91 3910010.

Osoba wyznaczona do kontaktów z oferentami: Elżbieta 
Gierach, tel. 91 3910014.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru 
oferenta oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczy-
ny.

XI Igrzyska Sportowo Rekreacyjne Samorządów Powiatowych LZS

Około 650 zawodników i zawodniczek!
Dnia 24.03.2012 r. na obiektach sportowych Łobza, Radowa Małego oraz Reska, 
odbyły się XI Igrzyska Sportowo Rekreacyjne Samorządów Powiatowych LZS. W 
imprezie wzięło udział 12 reprezentacji powiatowych, w sumie około 650 zawod-
niczek i zawodników.

Igrzyska odbyły się w 16 konkurencjach. Re-
prezentacja powiatu goleniowskiego, zajęła VII 
miejsce. Zwyciężyła reprezentacja Łobza, wy-
przedzając Stargard oraz Świdwin.

Najlepsze lokaty naszych reprezentantów:
Drużyna koszykarek II miejsce, w składzie:
Paulina Osakiewicz, Katarzyna Końka, Beata 

Mrówczyńska, Agata Szwabowicz
Drużyna koszykarzy II miejsce, w składzie:
Sebastian Staniczek, Mateusz Wawrzyniak, 

Karol Babiński, Kryspin Krzywański
Drużyna siatkarzy II miejsce, w składzie:
Aleksander Wąsik, Marcin Bąbała, Arkadiusz 

Zaremba, Michał Kaźmierczak, Kamil Mituła, 
Jacek Wawrzyniak, Krzysztof Wojdalski

Drużyna Słajsina w piłce nożnej IV miejsce, 
w składzie:

Dawid Waiss, Mateusz Rokosz, Damian Ko-

ściuk, Damian Wiśniewski, Robert Kamiński, 
Marcin Idziak

Chciałbym tą drogą podziękować całej 
40-osobowej ekipie za sportową walkę. 

Prezes Pow. Zrzesz. LZS w Goleniowie
Z siedzibą w Nowogardzie

Jan Tandecki

Pomorzanin wygrał na trudnym terenie

Wrócili z tarczą
W sobotę (24.03) o godzinie 15.00, na boisku w Szczecinie, Pomorzanin Nowogard rozgrywał mecz wyjazdowy z Jeziorakiem, nowo-
gardzcy piłkarze wygrali 1:2 i umocnili się na dającej awans drugiej pozycji w tabeli.

Piłkarze z Nowogardu od 
początku prezentowali się le-
piej, od szczecińskich rywa-
li. Jeziorak sporadycznie sta-
rał się kontrować. Jako pierw-
szy ostrzeżenie pod adresem 
bramkarza gospodarzy, wy-
słał Gołdyn. Po jego strzale 
głową, piłka trafiła w spojenie 
słupka z poprzeczką. Następ-
nie przed dobrą okazją sta-
nął Galus, jednak jego strzał 
zatrzymał się na obrońcy Je-
zioraka. Ataki Pomorzani-

na przyniosły efekt po stałym 
fragmencie gry. W 30 minucie 
spotkania, Olechnowicz ostro 
zacentrował w pole karne, a 
lot piłki przeciął nadbiegający 
Laszkiewicz. Do przerwy wy-
nik nie uległ zmianie i goście 
zasłużenie prowadzili. W dru-
giej połowie do odrabiania 
strat rzucili się piłkarze Jezio-
raka. Na efekty nie trzeba było 
długo czekać, zaledwie po 10 
minutach gospodarze dopięli 
swego, doprowadzając do re-

misu. Po utracie gola Pomo-
rzanin znów zaczął grać „swo-
je”, co chwile nękając bramka-
rza rywali. Efektownie prze-
wrotką uderzał Gołdyn, jed-
nak nieskutecznie. Na kwa-
drans przed końcem meczu, 
na indywidualną akcję skrzy-
dłem zdecydował się Gracjan 
Wnuczyński. W sytuacji sam 
na sam, bramkarz gospoda-
rzy przekroczył przepisy fau-
lując piłkarza Pomorzanina 
i arbiter wskazał na wapno. 

Pewnym egzekutorem okazał 
się Młynarczyk, a Pomorza-
nin ponownie wrócił na pro-
wadzenie, którego już nie od-
dał do ostatniego gwizdka. To 
bardzo cenne 3 punkty w kon-
tekście awansu, w pozostałych 
meczach kolejny remis lidera 
Iny Ińsko, natomiast za ple-
cami Pomorzanina okaza-
łe zwycięstwo odnotował ze-
spół z Mierzyna. W kolejnym 
meczu Pomorzanin podejmie 
Promień Mosty, który w run-

dzie rewanżowej prezentuje 
wysoki poziom. Dodajmy, że 
mecz sparingowy Pomorza-
nina II z Orłami Kliniska nie 
doszedł do skutku. Korzysta-
jąc z terminu, został rozegra-
ny sparing wewnętrzny. Poni-
żej prezentujemy komplet wy-
ników 18 kolejki, zapowiedź 
najbliższych spotkań i aktual-
ną tabelę.

KR

Jeziorak Szczecin – Pomorzanin Nowogard 1:2 (0:1)
   30’ Laszkiewicz
   75’ Młynarczyk (rzut karny)  

 
Pomorzanin Nowogard: Krupski, Łuczak, Laszkiewicz, Soska, 

N.Wnuczyński, G.Wnuczyński, Młynarczyk (90’ Lewandowski), 
Olechnowicz (72’ Skórniewski), Galus (69’ Langner), Kurek, Goł-
dyn (87’ Wawrzyniak).
Wyniki 18 kolejki: 

Vielgovia Szczecin - Sparta Węgorzyno 0 - 8

Jeziorak Szczecin - Pomorzanin Nowogard 1 - 2

Sparta Gryfice - Wicher Brojce 1 - 2

Ina Ińsko - Wybrzeże Rewalskie Rewal 1 - 1

Promień Mosty - Kasta Szczecin-Majowe 3 - 1

GKS Mierzyn - Orzeł Łożnica 4 - 1

Chemik II Police - Błękitni II Stargard 4 - 0

Flota II Świnoujście - Iskra Golczewo 5 - 2

Reg. Klasa Okręgowa - gr. Szczecin Płn. 2011/2012
    m pkt Z R P +/-

1. Ina Ińsko 18 43 13 4 1 36 / 16
2. Pomorzanin Nowogard 18 36 11 3 4 35 / 16
3. GKS Mierzyn 18 34 10 4 4 52 / 29
4. Iskra Golczewo 18 31 9 4 5 46 / 29
5. Jeziorak Szczecin 18 31 9 4 5 43 / 28
6. Wybrzeże Rewalskie Rewal 18 29 8 5 5 45 / 34
7. Flota II Świnoujście 18 26 8 2 8 47 / 44
8. Błękitni II Stargard 18 25 7 4 7 54 / 38
9. Kasta Szczecin-Majowe 18 24 7 3 8 24 / 33

10. Chemik II Police 18 23 7 2 9 42 / 37
11. Wicher Brojce 18 22 6 4 8 31 / 40
12. Promień Mosty 18 20 5 5 8 36 / 39
13. Sparta Węgorzyno 18 20 6 2 10 31 / 33
14. Orzeł Łożnica 18 18 5 3 10 17 / 36
15. Vielgovia Szczecin 18 14 4 2 12 22 / 60
16. Sparta Gryfice 18 10 3 1 14 18 / 67

19 kolejka 31.03.2012:
GKS Mierzyn – Chemik 

II Police   
 

Wybrzeże Rewalskie Re-
wal – Flota II Świnoujście

Kasta Szczecin-Majowe – 
Vielgovia Szczecin

Iskra Golczewo – Sparta 
Gryfice

Wicher Brojce – Jeziorak 
Szczecin

Pomorzanin Nowogard – 
Promień Mosty 
(godz. 15.00)

Orzeł Łożnica – Ina Ińsko
Sparta Węgorzyno – Błę-

kitni II Stargard
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AUTO-CZĘŚCI • AUTO-NAPRAWA
Jacek Tworek

ul. Zamkowa 7, Nowogard (teren myjni samochodowej)

tel. 662 195 926, 668 477 803, 91 577 10 42

SZYBY SAMOCHODOWE

SPRZEDAŻ - MONTAŻ - NAPRAWA
do aut osobowych i ciężarowych

- wszystkie części nowe i używane

- płyny hamulcowe, chłodnicze

- oleje Castrol - wymiana gratis

- komputerowa diagnostyka silnika,

układu ABS oraz kasowanie inspekcji ZAPRASZAMY

Świadczymy
wszystkie

usługi warsztatowe

Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej "Zdrowie" 
dnia 14 kwietnia 2012 r. organizuje 

wyjazd na badania mammograficzne 
do NZOZ Medical Care CRiDO Szczecin Zdroje.

Oferta Składa się z kompleksowej porady:
- badanie mammograficzne
- wynik badania oraz konsultacja lekarska
Rejestracja i szczegółowe informacje Samodzielny Pu-

bliczny Szpital Rejonowy w Nowogardzie w godz. 8.30-14.00  
tel. 91 3921356 oraz u Lidii  Bogus tel. 505393636.

Dobrowolna wpłata na cele statutowe 5 zł.
PAMIĘTAJ! O ZDROWIE MUSISZ ZADBAĆ SAMA!

Zapraszam Prezes Fundacji "Zdrowie"Lidia Bogus

Wywiad z Maciejem Gołdynem, zawodnikiem Pomorzanina Nowogard 

Piłka to moje hobby...
Trudno sobie wyobrazić mecz bez niego. Maciej Gołdyn, bo o nim mowa, to jeden z najlepszych piłkarzy, których w swoim składzie 
znów od początku sezonu ma Pomorzanin Nowogard. Pochodzi z Wyszomierza, ale od niedawna mieszka w Nowogardzie. Kiedy roz-
począł swoją przygodę z piłką? Czy wiąże swoje plany zawodowe z tym sportem i kto jest jego piłkarskim  idolem? – o tym opowiada 
nam sam w wywiadzie, którego udzielił DN w minioną niedzielę, po meczu z Jeziorakiem. 

Imię i nazwisko: 
Maciej Gołdyn
Data urodzenia: 
19.09.1985
Miejsce urodzenia: 
Gryfice
Miejsce zamieszkania: 
Nowogard
Wzrost: 184
Waga: 86
Pozycja na boisku: 
Napastnik
Macierzysty klub: 
LKS Pomorzanin Nowogard

DN: Pamiętasz swój pierw-
szy trening w Pomorzaninie? 
Ile miałeś lat i kto był wów-
czas trenerem?

Maciej Gołdyn: Tak, pamię-
tam bardzo dobrze. Przyjecha-
łem z kuzynem i kolegą. Za-
cząłem wcześnie mając 11 lat, 
miałem dwóch trenerów, pana 
Mieczysława Laskowskiego i 
Pawła Kaczmarka.

Jak oceniasz obecną sytu-
ację w Pomorzaninie?

Pomorzanin jest na dobrej 
drodze, aby w Nowogardzie 
była IV liga. Zmienił się zarząd 
i wiem, że są to osoby które za-
angażowały się w dobro klubu, 
starają się aby było jak najle-
piej. Może nie jestem zbyt dłu-
go w klubie żeby kogoś oceniać, 
ale widać zmiany i to na lepsze.  

Czujesz różnicę pomiędzy 
grą w „okręgówce” a IV ligą? 

Tak, jest różnica. W końcu to 
dwie klasy wyżej, jednak każdy 
mecz jest inny, zdarzają się ta-
kie w których tej różnicy prawie 
nie widać. Przy grze przeciw-
ko Pogoni II, w której grają za-
wodnicy występujący w I lidze, 
ta różnica jest ogromna, w koń-
cu piłka to ich chleb.

Jak wspominasz swój pobyt 
w Sarmacie?

Pobyt wspominam bardzo 
miło, dużo się nauczyłem. Mam 
kontakt z kolegami z Sarmaty, 
którym życzę jak najlepiej.

Co było przyczyną powrotu 
do Pomorzanina?

 Powodem mojego powrotu 
była kwestia dojazdów na tre-
ningi i mecze. To było dla mnie 
męczące, te ciągłe dojeżdża-
nie, miałem mało czasu na ży-
cie prywatne, a nie jak pisali na 
stronie internetowej, że z powo-
du pieniędzy.

 Z kim najlepiej rozumiesz 
się na boisku?

 Najlepiej z Pawłem Galusem, 
w końcu już wiele lat gramy ra-
zem. 

Komu kibicowałeś gdy by-
łeś dzieckiem?

Zdecydowanie Brazylii.

Ulubiony piłkarz w tamtym 
czasie?

Roberto Baggio, miałem na-
wet jego koszulkę, to była moja 
pierwsza koszulka piłkarska.

Dziś najbardziej cenisz?
Nie będę tu oryginalny, zde-

cydowanie najlepszy jest Lionel 
Messi.

Gdybyś dostał ofertę z wyż-
szej ligi, daleko od domu, 
spróbowałbyś swoich sił?

Pewnie że bym spróbował, to 
moje marzenie z dzieciństwa.

Niedawno strzeliłeś dwie 
bramki Sparcie Gryfice, a go-
dzinę później zdobyłeś 4 gole 
w rozgrywkach NALP-u. Czy 
piłka jest całym twoim ży-
ciem?

Nie, piłkę traktuję jako za-
bawę, w dzieciństwie piłka to 
było całe moje życie, teraz już 
tak nie myślę, są sprawy waż-

niejsze dla mnie. Piłkę obecnie 
traktuję jako hobby.

Jakie dajesz szansę polskiej 
reprezentacji na Euro 2012?

Szczerze? Jestem optymistą 
i będzie dobrze. Liczę na to że 
chociaż wyjdziemy z grupy i za-
gramy więcej niż 3 mecze. 

Czego możemy ci życzyć na 
ten sezon?

Aby tylko zdrowie dopisało i 
obyło się bez żadnej kontuzji. 
Oczywiście również awansu do 
wyższej ligi.

Rozmawiał: 
Rafał Kowalczuk   

Po kilku latach wspólnej gry, Gołdyn i Galus rozumieją się na boisku jak mało kto

Maciej Gołdyn jeszcze w barwach Sarmaty Dobra Nowogardzka
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Stronę przygotowała grupa 

„ W B R E W ” 
z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

Opieka merytoryczna: Katarzyna Bielas
Redakcja „WBREW”: Natalia Daczkowska, Aleksandra Daćkowska, Piotr Jasiek, Sylwia Je-
ziorska, Katarzyna Kozieł, Aleksandra Laszkiewicz, Paulina Majdzińska, Kinga Piwowarczyk, 
Monika Romasłowska

Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie
 Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Nowogardzie

ZAPRASZAJĄ 
Uczniów trzecich klas gimnazjalnych na DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY

w dniu 4 kwietnia 2012 od godziny 9.00

Szkolny punkt informacyjny- od 11 kwietnia 2012 r.  w sekretariacie szkoły  w godz. 
8.00 - 15.00.
Wymagane dokumenty:
1) od 29 czerwca 2012 r. do 03 lipca 2012 r.  do godz. 15:00 kandydaci składają do nie więcej 

niż trzech szkół kserokopie świadectwa ukończenia gimnazjum, kopie  zaświadczenia o 
wynikach egzaminu gimnazjalnego poświadczone za zgodność z oryginałem,

2) dwie fotografie (podpis na odwrocie),
3) karta zdrowia (we wrześniu do pielęgniarki szkolnej).
Kandydaci do szkół zawodowych (wszystkie technika i zasadnicze) dodatkowo:
4) zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia  

w wybranym zawodzie wydane przez lekarza medycyny pracy (wykaz przeciwwskazań 
w sekretariacie). 

Kandydaci - młodociani pracownicy - do klas wielozawodowych dodatkowo:
5) umowa o pracę w celu przyuczenia zawodowego (wykaz przeciwwskazań od 

pracodawcy). 
Do 03 lipca 2012 r. kandydaci do wszystkich typów szkół mogą dołączyć:
- opinię publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej,
-zaświadczenie komisji konkursowej (finalisty, laureata konkursów przedmiotowych 
ostatniego stopnia o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim),
- zaświadczenie dyrektora swojego gimnazjum o udziale w konkursach rejonowych i 
zajętym miejscu.
- orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w przypadku uczniów niepełnosprawnych 
kandydujących do oddziałów integracyjnych.
•	 Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych odbywa się na podstawie:
1) przeliczanych na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych 

zajęć edukacyjnych wskazanych w statucie szkoły;
2) przeliczane na punkty wyniki egzaminu gimnazjalnego wyrażone w skali procentowej 

dla zadań z zakresu:
•	 języka polskiego, 
•	 historii i wiedzy o społeczeństwie, 
•	 matematyki, 
•	 przedmiotów przyrodniczych (biologii, geografii, fizyki  chemii), 
•	 języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym.
3) punkty za osiągnięcia ucznia, w tym za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem oraz 

za szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, 
ustalone przez szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną,

4) punkty za wyniki sprawdzianu uzdolnień kierunkowych
•	Kandydat do szkoły ponadgimnazjalnej może otrzymać w postępowaniu rekrutacyjno-

kwalifikacyjnym maksymalnie 200 punktów:
1) maksymalnie 100 punktów za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku 

nauki w gimnazjum – 0,2 pkt za każdy punkt procentowy uzyskany na egzaminie 
gimnazjalnym z zakresów:

•	 języka polskiego, 
•	 historii i wiedzy o społeczeństwie, 
•	 matematyki, 
•	 przedmiotów przyrodniczych (biologii, geografii, fizyki  chemii), 
•	 języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym.
2) maksymalnie 100 punktów za „świadectwo”, w tym:
a) maksymalnie 60 punktów za oceny z języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych uzyskanych na świadectwie ukończenia gimnazjum, zgodnie z zasadą:
• stopień celujący   – 15 punktów,
• stopień bardzo dobry          – 12 punktów, 
• stopień dobry               –   9 punktów, 
• stopień dostateczny              –  5 punktów,
b) maksymalnie 40 punktów za szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie 
ukończenia gimnazjum, w tym:
•	 5 punktów za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem,
•	 maksymalnie 35 punktów za inne osiągnięcia, w tym: co najmniej 10 punktów za 

zdobycie przez kandydata tytułu finalisty konkursu dla gimnazjalistów o zasięgu 
wojewódzkim i ponadwojewódzkim, którego program obejmuje w całości lub poszerza 
treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu lub za zdobycie tytułu 
finalisty Olimpiad: Matematycznej, Informatycznej lub Języka Angielskiego dla 
gimnazjalistów przeprowadzonych na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej

Przedmioty wybrane przez szkolną komisję rekrutacyjno – kwalifikacyjną:

• technik handlowiec – geografia, język obcy nowożytny, matematyka
• technik ekonomista - geografia, język obcy nowożytny, matematyka
• technik żywienia i usług gastronomicznych – biologia, język obcy nowożytny, 

matematyka
• technik pojazdów samochodowych – informatyka, język obcy nowożytny, 

matematyka
• technik informatyk – informatyka, język obcy nowożytny, matematyka
• technik hotelarstwa – geografia, język obcy nowożytny, matematyka
• ZSZ – mechanik pojazdów samochodowych – fizyka, wos, matematyka
• ZSZ – wielozawodowa – biologia, wos, matematyka
• ZSZ – kucharz / pracownik pomocniczy obsługi hotelowej – biologia, wos, 

matematyka
W kierunkach technicznych będą realizowane następujące przedmioty rozszerzone:
	technik ekonomista - geografia, język obcy nowożytny, 
	technik handlowiec – geografia, język obcy nowożytny,
	technik hotelarstwa – geografia, język obcy nowożytny,
	technik informatyk – informatyka, matematyka,
	technik pojazdów samochodowych – informatyka, matematyka,
	 technik żywienia i usług gastronomicznych – biologia, język obcy nowożytny.
Laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program 
obejmuje  w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego 
przedmiotu przyjmowani są do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej niezależnie od 
kryteriów ustalonych przez szkołę (§ 8 ust. 7 rozporządzenia MEN z 27.08.2001).
Absolwenci gimnazjum ubiegający się o status młodocianego pracownika przyjmowani są 
do szkół zasadniczych na podstawie umowy o praktycznej nauce zawodu, niezależnie od 
wyniku egzaminu gimnazjalnego.

Ogłoszenia wyników postępowania kwalifikacyjnego 06 lipca 2012 r. godz. 14.00
•	 Od 06 lipca 2012 r. do 10 lipca 2012 r. do godz. 12:00 kandydaci zakwalifikowani 
do przyjęcia  potwierdzają wolę nauki w danej szkole poprzez złożenie oryginału 
świadectwa i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego.
•	 10 lipca 2012 r. godz. 14:00 ogłoszenie – listy kandydatów przyjętych do szkoły.
•	 Kandydaci, którzy nie zostali przyjęci do szkoły, mogą składać podania do szkół 
dysponującymi wolnymi miejscami w terminie do 11 lipca 2012 r. do godz. 15:00
•	 Od 12 lipca do 13 lipca 2012 r. godz. 10:00 kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia do 
szkoły potwierdzają wolę nauki.
•	 12 lipca 2012 r. godz. 10:00 ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych w wyniku 
rekrutacji uzupełniającej do przyjęcia do szkoły.
•	 13 lipca 2012 r. godz. 13:00 – ogłoszenie wyników rekrutacji uzupełniającej.
•	 31 sierpnia 2012 r. ogłoszenie listy przyjętych do szkoły.
KIERUNKI KSZTAŁCENIA
W szkole istnieją następujące kierunki kształcenia:
•	 Technik handlowiec,
•	 Technik ekonomista,
•	 Technik pojazdów samochodowych,
•	 Technik żywienia i usług gastronomicznych,
•	 Technik informatyk,
•	 Technik hotelarstwa,
•	 Zasadnicza Szkoła Zawodowa - mechanik pojazdów samochodowych (3-letnia), 
•	 Zasadnicza Szkoła Zawodowa – kucharz (3-letnia),
•	 Zasadnicza Szkoła Zawodowa – pracownik pomocniczy obsługi hotelowej 
(3-letnia).
W następnych numerach „WBREW” przedstawimy charakterystykę wszystkich kierunków 
kształcenia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Nowogardzie. 

WARUNKI NABORU do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Nowogardzie
na rok szkolny 2012/2013

zgodnie z Rozporządzeniem MENiS z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych oraz przechodzenia  z jednych typów szkół do 
innych (Dz. U. Nr 26, poz.232 z 2004 r.) oraz zarządzeniem Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty nr 4/2012 z 11 stycznia 2012 r. Termin składania podań:

od 14 maja 2012 r.  do 06 czerwca 2012 r. do godz. 15:00
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Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

tel. 91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

GABINET OSMETYCZNY 
„WICHEREK”

Rok założenia 1988
Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała zabiegi 
kosmetyczne, henna, depilacje, makijaże, 
mikrodermabrazja, peeling kawitacyjny, 
ultradźwięki, eksfoliacje, wypalanie, laser, 
lampy, materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

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

Tel. 91 39 207 14 
Czynne od 11.00 do 19.00

http://wicherek.info

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

Znakowanie mikrocząsteczkowe 
Autodot Ocis

Serwis i ozonowanie klimatyzacji

NOWOGARD • Pocztowa 3

AUTOZABEZPIECZENIA

785 900 520

Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej 
„Zdrowie” dnia 17 marca 2012r.

organizuje wyjazd na badania mammograficzne do NZOZ 
Medical Care CRiDO Szczecin Zdroje.
Oferta Składa się z kompleksowej porady:
- badanie mammograficzne
- wynik badania oraz konsultacja lekarska
Rejestracja i szczegółowe informacje Samodzielny 
Publiczny Szpital Rejonowy w Nowogardzie w godz. 8.30-
14.00 tel. 91 3921356 oraz u Lidii Bogus tel. 505393636. 
Dobrowolna wpłata na cele statutowe 5 zł. PAMIĘTAJ! O 
ZDROWIE MUSISZ ZADBAĆ SAMA! Zapraszam 

Prezes Fundacji „Zdrowie”Lidia Bogus

Uwaga Wędkarze
Zarząd Koła PZW „Tęczak” w 

Nowogardzie informuje człon-
ków Koła, że dnia 25.03.2012 
r. organizuje zawody wędkar-
skie o tytuł Mistrza Koła w 
Trzebieszewie. Zapisy w sklepie 
wędkarskim „Tęczak” ul. Wa-
ryńskiego 12 do dnia 23.03 br. 
Startowe wynosi 10 zł. Wyjazd 
z ul. 5 Marca o godz. 6.00. Za-
praszamy.

Zarząd Koła

Zatrudnię 
do pracy w ochronie 

w Nowogardzie, 
mile widziana grupa 
niepełnosprawności 

Tel. 696-764-438

PIASEK, ŻWIR,  CZARNOZIEM, POSPÓŁKA 

 ŻWIROWNIA  DŁUGOŁĘKA
tel. 504 872 700 

Z DOWOZEM DO KLIENTA

REGULARNA LINIA MI KRO BU SO WA SEROCKI   Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie    6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie    8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

Informacja PKS 
91 392 18 87   lub   91 469 83 15

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak • kom. 606 148 353
Nowogard (ul.  Rzeszowskiego) - Szczecin (ul.  Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:05; 8:20; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 11:45; 11:55; 12:40; 
14:40; 14:50; 15:00; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:10
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul.  Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:30; 9:50; 10:25:11:15(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 13:15; 13:30; 13:45(F); 
14:10; 14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:00
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:50; 17:20; 18:30; 19:00
Kursują od poniedziałku do soboty;  F - kursuje od poniedziałku do piątku;  7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli

PRZEWÓZ OSÓB - RO MAN BIŃCZYK - Linia Regularna   TEL. 0607 310 591 
OD PONIEDZIAłKU DO PIąTKU:  
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SOBOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIEDZIELA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

ROZKłAD JAZDY BU SÓW
ROZKŁAD JAZDY BUSÓW   Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak

Tel. 502026999, 93926925, po godz. 18:00 – 501140055
Trasa NOWOGARD – GOLENIÓW – SZCZECIN 
Nowogard ul. Reszowskiego:  5:05(A), 5:55(A), 6:10(A), 6:50(7), 7:00(A), 7:25(7), 7:50(A), 
8:00(A), 8:20(7), 8:35(A), 9:10(A,7), 10:05(A), 10:30(A,7), 11:31(A), 11:40(7), 12:15(A), 
12:23(7), 12:40(7), 13:00(A,7), 13:10(A,7), 13:25(A,7), 13:50(F), 14:05(A), 14:20(A,7), 15:41(A), 
16:00(7), 16:20(A,7), 16:30(1,3,5), 16:35(2,4,6,7) 16:50(A), 17:30(1,3,5,7), 17:35(2,4,6,S), 
17:50(A,7),18:20(A,7)
TRASA SZCZECIN – NOWOGARD
Szczecin ul. Św. Ducha : 9:25(A), 12:20(A,7), 12:40(A), 13:35(A), 14:00(A,7,R), 14:40(1,3,5,7)  
14:45(2,4,6) 14:55(A), 15:15(2,4,6,7) 15:20(1,3,5), 16:15(A,7) 16:25(A),  18:05(A,7,R) 
19:00(1,3,5) 19:05(2,4,6)
Szczecin ul. Dworcowa : 6:20(A), 7:35(A), 8:00(F), 8:40(A,7,R), 9,00(7), 10:05(A,7),  10:50(A,7), 
11:40(A), 12:05(A), 13:00(7), 14:20(7), 17:40(A,7),  19:25(A7), 19:40(7), 20:15(A,7),
Goleniów, Dworzec PKP : 7:03(A), 8:18(A), 8:43(F), 9:23(A,7), 9:43(7,R), 10:08(A),  10:48(A,7), 
11:32(A,7), 12:23(A), 12:48(A), 13:30(A,7,R), 13:22(A),  13:42(7), 14:19(A), 14:43(A,7,R), 
15:03(7), 15:24(1,3,5,7) 15:29(2,4,6)  15:38(A) 15:58(2,4,6,7) 16:04(1,3,5) 16:58(A,7) 17:08(A), 
18:23(A,7)  18:48(A,7,R) 19:43(1,3,5), 19:48(2,4,6) 20:08(A,7) 20:23(7) 20:58(A,7)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO – STARGARD SZCZECIŃSKI
Nowogard ul. Rzeszowskiego : 6:50(A), 8:30(A), 11:30(A), 13:50(A), 15:15(S)
Trasa STRAGARD SZCZECIŃSKI – NOWOGARD
Stargard Szcz. Oś. Tysiąclecia : 6:20(A), 9:40(A), 12:45(A), 13:50(S), 15:05(A) 
A - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt; S – kursuje w dni nauki szkolnej; 7 – kursuje w niedziele 
nie będące świętami; F – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt; 1,3,5 – kursuje w poniedziałki, 
środy, piątki oprócz świąt; 2,4,6 – kursuje we wtorki, czwartki, soboty oprócz świąt; R – kurs do Reska   

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

Dyżur nocny
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala   - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.   - 91 392 69 99
Medyk   - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

 - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz Pogotowie Stomatolo-
giczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos 
 - 91 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  
 - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzie ci, 
Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności 
Gospodarczej  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
  - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

- 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 26 249

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw.  WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   

- 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57

Apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM   - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Zawodowe 
- CE Zdroje ul.  Bohaterów Warszawy 78,

telefon/fax.   - 91 392 54 94  
I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium  
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych    - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   

- 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 
Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 
Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 
Taksówki   - 91 392 02 60
Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

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

Regularna linia METRO        tel. 505 619 600
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25 A; 5:50 A; 6:00 A; 8:15 A7; 9:25 A7; 12:30 A7; 12:55 A7; 
15:05 A; 16:30 A7; 18:10 A7
Ze Szczecina do Nowogardu: 6:50 A; 7:25 A; 7:45 A; 11:00 A7; 12:00 A7; 14:35 A7; 15:55 A7; 
16:40 A; 18:25 A7; 19:55 A7
Legenda: A- kursuje od pon do sob;   7 - kursuje w niedzielę

DZIENNIK
NOWOGARDZKI

Ukazuje się we wtorki i piątki  na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, Piotr Słomski, Jarosław Bzowy.  

Jarek Dąbrowski redaktor techniczny, Współ pra cu ją:  Hen ryk Szczu pak
 Ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul.  Boh. War sza wy 7A, 

tel. 91 392 21 65, fax 91 392 50 87, e-mail: dziennik@domjudy.pl. 
Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 

Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

Ze Szczecina Gł.-Nowogard:  6.27-7.28, 8.18-9.21, 10.37-11.39, 

12.48-13.49, 14.47-15.47, 16.40-20.46, 20.35-21.38

Nowogard-Szczecin:  6.37-7.41, 8.05-9.10, 10.24-11.32, 12.48-

13.49, 14.56-16.03, 16.49-17.53, 18.56-19.59

Nowogard-Kołobrzeg:  7.28-8.55, 9.21-10.40, 11.39-13.05, 13.49-

15.14, 15.47-17.07, 17.56-19.18, 21.38-22.59

Kołobrzeg-Nowogard: 5.11-6.37, 6.46-8.04, 9.03-10.24, 11.28-

12.48, 13.37-14.56, 15.25-16.49, 17.25-18.56
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OGłO SZE NIA DROB NE
NIERUCHOMOŚCI

• Sprzedam mieszkanie, ul. Ponia-
towskiego, 2 pokoje, pow. 50,49 
m2, parter, po generalnym re-
moncie. CENTRUM OBŁSUGI NIE-
RUCHOMOSCI, Tel. 603 982 407

• Do wynajęcia dwa lokale handlo-
we lub biurowe w centrum Nowo-
gardu. 787 122 972 

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

• Sprzedam działkę budowlaną 
uzbrojoną przy ul. Kosynierów tel. 
693 850 197

• Sprzedam działkę budowlaną nie-
uzbrojoną przy ul. Kościuszki tel. 
693 850 197

• Sprzedam spichlerz, piękny 
obiekt 956 m2, tel. 693 996 009

• Działkę rolną 30 ar w Kościuszkach 
z warunkami zabudowy- sprze-
dam. Wszystkie media, woda, 
prąd, gaz dojazd drogą asfaltową. 
Tel. 509 878 292

• Sprzedam garaż na ul. Zamkowej 
784 499 535

• Sprzedam garaż przy ul Zamko-
wej. 693 162 756

• Sprzedam działkę budowlaną 
w Kościuszkach. Pow. 1200 m2 
wszystkie media, pozwolenie na 
budowę, projekt budowlany. Cena 
64 000 zł, 661 923 610

• Sprzedam mieszkanie trzypokojo-
we w Nowogardzie. 603 668 681

• Do wynajęcia tanie pomieszczenia 
na gabinety np. lekarskie, biura w 
Nowogardzie (pomiędzy Kamenę 
a Przystanią), tel. 608 047 127. 

• Sprzedam działkę z warunka-
mi zabudowy przy ul. Asnyka. 
502 032 422

• Sprzedam mieszkanie trzypokojo-
we, III piętro, 67 m2, środkowe na 
ul. Zamkowej. Wysoki standard tel. 
504 118 857

• Lokal do wynajęcia 22m2, ul. 5 
Marca 10. Tel. 509 389 657

• Sprzedam pół domu w Nowogar-
dzie. 513 045 346

• Sprzedam mieszkanie trzypokojo-
we w Nowogardzie. 600 626 244

• Sprzedam mieszkanie dwupoko-
jowe III piętro 55 m2. Cena 125 tys. 
668 927 296

• Do wynajęcia mieszkanie 35 m2. 
518 483 194

• Mieszkanie w domku czteroro-
dzinnym, bezczynszowe + ga-
raż, pom. Gospodarcze i ogródek. 
Sprzedam. 507 522 139

• Sprzedam działkę budowlaną nie-
uzbrojoną przy ul. Asnyka o pow. 
827 m2. 605 441 509

• Nowogard sprzedam działki bu-
dowlane. 665 503 129

• Sprzedam mieszkanie własno-
ściowe trzypokojowe 67 m2 
przy ul. Zamkowej parter. 91 39 
21 397

• Do wynajęcia kiosk nr 6 na targo-
wisku miejskim. 91 39 20 714

• Do wynajęcia dwa lokale han-
dlowe w Centrum Nowogardu. 
531 838 667

• Sprzedam mieszkanie trzypokojo-
we 88 m2, bezczynszowe na pod-
wyższonym parterze w centrum 
miasta. Cena do uzgodnienia. Tel. 
693 922 695

• Sprzedam mieszkanie 4-poko-
jowe; 604 441 609

• Sprzedam dom w Nowogar-
dzie w rozliczeniu mieszkanie. 
608 586 632; 604 284 597

• Sprzedam mieszkanie na wsi i po-
szukuję do wynajęcia mieszka-
nie w Nowogardzie. 721  977  643’ 
693 652 985

• Sprzedam mieszkanie trzypokojo-
we w Nowogardzie. 600 626 244

• Okazyjnie sprzedam dom, cena 
obniżona i do negocjacji na dział-
ce 714 m2. 662 678 895

• Sprzedam kawalerkę w Nowo-
gardzie, BEZCZYNSZOWA, na par-
terze, funkcjonalny rozkład po-
mieszczeń, kuchnia z oknem, bar-
dzo jasny duży pokój, piwnica, 
okna pcv, ogrzewanie gazowe 
(nowy piec), bez pośrednika,. Tyl-
ko 89 tys! Kontakt: 512322137

• Sprzedam 4-pokojowe mieszka-
nie w Osinie, 79m2, słoneczne, na 
parterze, bezczynszowe, z balko-
nem, piwnica, w kuchni i przedpo-
koju zabudowa. Mieszkanie w bar-
dzo dobrym standardzie. Ogrze-
wanie gazowe, okna pcv. Bez po-
średnika, NOWA atrakcyjna cena. 
Kontakt: 502531348

• Wydzierżawię lokal o powierzch-
ni 28 m2 na działalność gospodar-
czą przy ul. Bohaterów Warszawy 
w Nowogardzie. Tel. 507 465 448; 
91 39 22 072

• Sprzedam mieszkanie na ul. 15 Lu-
tego, trzypokojowe pow. 66 m2 III 
piętro. Tel. 695 425 992

• Sprzedam działkę w Żabówku 
pod zabudowę z budynkami do 
rozbiórki. 694 135 356

• Sprzedam dom z warsztatem na 
działce 19 arów przy głównej dro-
dze. 691 324 183

• Ładny dom Nowogard, sprzedam. 
600 617 474

• Pomieszczenia biurowe lub kawa-
lerka 34 m2, ul. Młynarska sprze-
dam. 608 817 214

• Sprzedam lub zamienię na miesz-
kanie w Nowogardzie dom ( 150 
m2) w okolicy Nowogardu. Dom 
po kapitalnym remoncie na dział-
ce 1400 m2. Cena 400.000 tys. Tel. 
692 383 706.

• Sprzedam działki w Nowogardzie 
w okolicy ul. Reja o pow. 2954 m2 
i o pow. 4868 m2. Tel. 722 200 088

• Wynajmę pokój w zamian za opie-
kę nad chorą chodzącą osobą, Tel. 
722 200 088

• Zamienię mieszkanie 67 m2. Na 
dwupokojowe lub sprzedam. 
667 926 528, 91 39 26 528

• Lokale handlowe do wynaję-
cia w Centrum Nowogardu. 
531 838 667

• Sprzedam mieszkanie 60 m2, 15 
Lutego. Po remoncie, zabudowa 
kuchni, zmywarka. III piętro. Cena 
do uzgodnienia. 512 215 673

• Sprzedam mieszkanie w Nowo-
gardzie. 600 626 244

• Sprzedam działkę 37 ar. Ziemi 
nieprzekształcona (przemysło-
wa) w Nowogardzie. 603 450 718; 
601 508 082

• Sprzedam mieszkanie trzypoko-
jowe, 68 m2 na Os. Gryfitów. Cena 
205 tys. zł. 606 261 316

• Wynajmę pawilon Plac Wolności. 
693 946 233

• Wynajmę pomieszczenie handlo-
we. 693 946 233

• Sprzedam dom z warsztatem na 
działce 19 arów w Nowogardzie. 
691 324 183

• Sprzedam działkę ogrodową. 
Cena do uzgodnienia. 606 370 629

• Sprzedam lub wynajmę podwój-
ny garaż na ul. Zamkowej nadają-
cy się na dwa pojedyncze lub dzia-
łalność gosp. 604 977 144

• Sprzedam lub zamienię dom 
mieszkalny 112 m2, budynki go-
spodarcze 80 m2, działka 23,57 ar. 
Kol. Ostrzyca, cena do uzgodnie-
nia. Tel. 91 39 28 006; 694 180 414; 
692 546 317 po 16-stej.

• Korytowok/Nowogardu dom po-
niemiecki 130 m2 do remon-
tu, działka 1000 m2. Cena 73 tys. 
889 133 882

• Nowogard ok. Gardna 4,60 ha pod 
zabudowę, komercje przy szosie 
25 zł/m2. 783 534 677

• Długołęka 6,20 ha, siedliskowa na 
dopłaty. 725 899 426

• Sprzedam działkę budowlaną w 
Nowogardzie ul. Monte Cassino. 
601 775 037

• Sprzedam mieszkanie czteropo-
kojowe I piętro 77 m2 na ul. Boh. 
Warszawy. 606 621 142

• Sprzedam mieszkanie własnościo-
we, I piętro środkowe, bezczyn-
szowe, 3 pokoje, 58m2, w Nowo-
gardzie. Po kapitalnym remoncie, 
wysoki standard, kuchnia w za-
budowie, glazura, panele, terako-
ta, nowe okna, własne ogrzewa-
nie gazowe, domofon, piwnica, 
balkon. Cena do uzgodnienia, tel. 
605 522 340.

• Tanio zakwateruje 4 pracowni-
ków. 518 483 194

• Sprzedam garaż na ul. Jana Pawła 
II. 607 580 172

• Sprzedam niedrogo działkę pod 
zabudowę. 513 157 124

• Wynajmę mieszkanie czteropo-
kojowe po kapitalnym remoncie, 
własne ogrzewanie na parterze, 
ul. Bema. 504 800 823

• Do wynajęcia mieszkanie 51 m2 
(trzypokojowe częściowo ume-
blowane), Tel. 609 349 138

• Wynajmę lub sprzedam mieszka-
nie dwupokojowe 50 m2 przy ul. 
J. Poniatowskiego 7/c od 1 Maja. 
511 926 600

• Sprzedam ziemię budowlaną 
uzbrojoną. 91 39 18 307

• Sprzedam dom wolnostoją-
cy ok. 200 m2 w Nowogardzie. 
509 349 774 

• Pokój do wynajęcia. 505 005 398

• Okazyjnie sprzedam dom 210m2 
Nowogard. Ul. Roosevelta. 
601 500 722

• Sprzedam działki pod zabudowę 
40 a i 77a. okolice Nowogardu. 
536 270 560

• Sprzedam działkę ogrodową o 
pow. 300 m2 z altanką. 91 35 
03 053; 507 583 521

• Sprzedam działkę budowlaną w 
Centrum Nowogardu ul. Lipo-
wa 4 o pow. 693 m2 z aktualny-
mi warunkami zabudowy usługi, 
handel, mieszkania. Informacje 
Tel. 600 959 932; 600 931 083 po 
15.00

• Sprzedam atrakcyjne mieszka-
nie w Nowogardzie, parter 46 
m2. Dwa pokoje nad jeziorem. 
W rozliczeniu (z dopłatą) może 
być domek lub pół bliźniaka. 
603 079 260; 512 012 823

• Sprzedam nowy dom w Karsku 
131 m2. Garaż, tynki, elektry-
ka, ocieplony. Działka 1500 m2. 
Cena 299 tys. 691 664 658

• Wynajmę garaż na ul. Zamko-
wej. 880 341 734

• Sprzedam mieszkanie, Nowogard, 
ul. Bankowa 6, pow. 53,70 m2, IV 
piętro, trzy pokoje, cena 131.600 
zł, tel. 91-3910010, 607607814.

• Sprzedam mieszkanie, Nowogard, 
ul. Gryfitów 4, pow. 69,30 m2, par-
ter, trzy pokoje, cena 187.800 zł, 
tel. 91-3910010, 607607814.

• Sprzedam mieszkanie, Nowogard, 
ul. Warszawska 14, pow. 57,80 m2 , 
III piętro, trzy pokoje, cena 132.000 
zł, tel. 91-3910010, 607607814.

• Zamienię kawalerkę 33 m2 komu-
nalne na ul. Bema na dwa pokoje 
w Centrum. 726 990 996

• Sprzedam dom nad jeziorem w 
Nowogardzie. 785 200 900

• Sprzedam mieszkanie własnościo-
we trzypokojowe 67 m2 przy ul. 
Zamkowej parter. 91 39 21 397

• Sprzedam działkę budowla-
ną z warunkami zabudowy w 
Nowogardzie przy ul. Asnyka. 
601 500 670; 510 170 263

MOTORYZACJA

• Sprzedam Opony letnie 4 szt. Con-
tinental Conti 3, 185 65 R15, cena 
400 zł, tel. 605 522 340.

• Sprzedam Opony letnie Viknig 
Norway Pro Tech 2, 205 55 R16, 4 
szt., cena 550 zł.tel. 605 522 340.

• Sprzedam Opel Vectra C kom-
bi, rok prod. 08/2006, srebrny 
met., przeb. 160.000 km, po du-
żym serwisie w ASO Opel wrze-
sień 2011, książka serwisowa. 
Cena do uzgodnienia, tel. 605 
522 340.

• Sprzedam cztery roczne opony 
185 65R15, zimowe Goodyear Ul-
tragrip 7t, stan idealny, cena 800 
zł lub z felgami do Nissana Alme-
ry; 15” stalowe cena felgi 450 zł. 
Cena opon z felgami 1200 zł. Tel. 
605 522 340

• Sprzedam 4 opony zimowe - rocz-
ne, bardzo mało używane, Goody-
ear Ultra Grip 7+ 185 65 R15, cena 
780 zł.tel. 605 522 340.

• Sprzedam oryginalne zimowe 
opony do Volvo Miechelline altin, 
205/55 R16, z felgami aluminiowy-
mi. 602 474 266

• Sprzedam Busa T4 2,4 diesel. 1992 
r. 603 839 782

• Sprzedam Opel Astra 1,7 DTI rok 
prod. 2000 cena 10 600 do uzgod-
nienia. 501 236 221

• Sprzedam samochód marki VW 
Golf V, rok prod. 2007, poj. 1.9 TDI, 

srebrny metalik. Cena do uzgod-
nienia.  508 290 657

• Sprzedam samochód marki Peu-
geot Partner rok prod. 2005, poj. 
1,6 diesel, srebrny metalik. Stan 
idealny. 508 290 657

• Sprzedam felgi stalowe do Nissa-
na Almery N16, rok prod. 12/2001, 
cena 350 zł, tel. 605 522 340. 

• Sprzedam VW T4. 669 320 592

• Sprzedam Citroen Jumper paka. 
669 320 592

• Kupimy Twój niepotrzebny samo-
chód przeznaczony do złomowa-
nia – kasacji. 511 565 738

• Sprzedam alufelgi 15 cali z opona-
mi letnimi Continental na cztery 
szpilki. 696 116 744

• Sprzedam VW T4, diesel. 
603 839 782

• Sprzedam VW Passat B3 i Opel 
Astra w całości lub na części. 
693 344 667

• Sprzedam szybę do Forda Escort 
rok prod. 1995. Tel 693 344 667

• Motorower King rok prod. 2007, 
cena 1400 zł, 667 354 001

• Sprzedam fiata CUPE 2.0 16V; rok 
prod. 1995 cena do uzgodnienia. 
513 157 124

• Pilnie sprzedam Opel Tigra rok 
prod. 1999, poj. 1.6 stan technicz-
ny b. dobry po renowacji silnika 
cena 2700 zł. 605 388 473

• Sprzedam VW Passat combi B5 
poj. 1,9. Tel. 665 544 518

• Sprzedam Ford CMAX rok prod. 
2004 przebieg 185 tys. Poj. 2.0 die-
sel. Posiada immobilajzer, podusz-
ki powietrzne, centralny zamek, 
klimatyzację, koła zapasowe z alu-
felgami. Cena 22  500. Do uzgod-
nienia. 603 079 260

• Sprzedam Renault Kangoo, rok 
prod. 2008-2009, poj. 1,5 DCI 85. 
668 316 103

ROLNICTWO

• Mam do sprzedania silnik zabur-
towy Johnson-4,5 KM do remon-
tu oraz kombajn do ziemniaków 
ANNA. tel. 692 421 192

• Kupię rozrzutnik oborniku jedno-
osiowy. 91 39 23 492

• Sprzedam trailler, bryczkę i kucyki. 
607 739 866

• Sprzedam konia, bryczkę stylową, 
siodło i uprząż. 508 290 657

• Sprzedam owies. 796 144 225

• Zboże, gryka, łubin sprzedam. 
502 853 573

• Sprzedam zboże, jęczmień i grykę. 
531 741 232

• Sprzedam siano w kostkach 
722 122 679

• Sprzedam prosiaki. 668 434 849

• Sprzedam ciągnik URSUS C385. 
501 236 221

• Sprzedam prosiaki. 694  819  036; 
91 39 17 960



26-28.03.2012 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

15

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

Kierownika apteki  
w Nowogardzie 

pilnie zatrudnię
tel. 783 744 001

OGłO SZE NIA DROB NE

SPRZEDAM 
MIESZKANIE 
w Nowogardzie

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

Tel. 603 55 55 32

• Sprzedam siewnik Amazonka. 
667 952 806

• Sprzedam mieszankę zbożową. 
504 010 499

• Sprzedam 1 ha pola. 724 771 936

• Sprzedam sadzeniaki Vinieta. 
513 941 882

• Sprzedam pług czteroskibowy Fi-
skars z zabezpieczeniem spręży-
nowym z odkręcaną czwartą skibą 
i pług trzyskibowy Overum z za-
bezpieczeniem gumowy bez belki 
nośnej. 660 047 110

• Ziemię rolną w Ostrzycy od 0.5 ha 
do 13 ha, możliwość zabudowy. 
502 103 432

• Sprzedam ziemniaki jadalne Vi-
neta Denar, Żabówko 18. Tel. 
605 092 517

• Sprzedam pług trzyskibowy, agre-
gat uprawowo-siewny, agregat 
uprawowy, 4,2 m. 507 708 169

• Szkółka drzew owocowych i 
ozdobnych w Karsku poleca drze-
wa i krzewy owocowe, owoc tuja 
szmaragd. Promocja. Wys. 1m. 10 
zł/szt. 606 106 142

• Orka, siew, talerzówka itp. 
608 013 995

• Sprzedam prosiaki. 91 39 18 307

• Sprzedam krowę mleczną po 
pierwszym cieleniu. 91 39 23 492

• Sprzedam krowę zacieloną pierw-
szakiem ½ WF z dokumentami. 91 
39 23 492

• Sprzedam marchew, ziemniaki Vi-
nieta. 502 835 573

• Sprzedam prosiaki. 695 495 404

• Sprzedam ziemniaki jadalne 
i sadzeniaki, Olchowo 62. Tel. 
514 416 172

• Kupię przetrząsaczo – zgrabiarkę 
typu pająk siedmiokołowy. 91 39 
17 620

• Kupię byki małe mięsne. 
723 777 531

• Sprzedam obornik. 793 908 098

• Sprzedam Łubi słodki. 601 587 438

• Sprzedam gryke i facelie do siewu. 
509 179 831

• Kurki nioski odchowane siedmio-
tygodniowe, sprzedaż od 26 mar-
ca gospodarstwo drobiarskie, Ża-
bowo 13. 91 39 10 666

USłUGI

• Wyjazdy Niemcy, Holandia, so-
lidnie i tanio z domu i pod dom. 
603 038 944

• Usługi transportowe IVECO do-
stawcze + laweta + bus osobowy 
do 9 osób. Tel. 607 580 172

• AGENCJA REKLAMOWA VIZART - 
reklamy, banery, tablice, wydru-
ki wielkoform., reklama na pojaz-
dach - odzieży, PIECZĄTKI, wizy-
tówki, plakaty, ulotki, inne. Nowo-
gard, ul. 700 lecia 15 (nad sklepem 
zielarskim). Tel. 605 522 340.

• MALOWANIE, MONTAŻ PANELI 
PODŁOGOWYCH I INNE DROBNE 

NAPRAWY WYKONA „ZŁOTA RĄCZ-
KA”; 91 39 22 783, 784 79 22 70

• Kompleksowe remonty miesz-
kań, montaż i naprawa pieców 
CO. 72 48 14 797

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

• Dywanopranie, 604 373 143.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 604 
373 143.

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

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

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

• Klimatyzacja! Serwis sprzętu 
AGD. Tel. 697 55 33 10, 693 34 
46 71.

• Cyklinowanie. 692 478 465

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

• AWARIE. Naprawy pieców Va-
iliant, tanie części. 691 686 772

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

• Montaż ogrodzeń betonowych, 
farmerskich i innych; 695 085 470; 
91 39 72 575

• Transport- przeprowadzki. Szybko 
i tanio. 696 138 406

• usługi elektryczne CO, dachy, ta-
nio szybko solidnie. Do 30% taniej. 
Tel 506 323 560

• Usługi tokarskie. Sąpolnica 22. 
693 613 396 

• Remonty mieszkań, łazienek. 
600 121 043

• Przewozy przeprowadzki Nowo-
gard i okolice. 784 499 535

• Usługi ogólnobudowlane, regipsy, 
szpachlowanie, malowanie, pane-
le. 789 146 025

• Usługi ogólnobudowlane. 
510 335 162

• AGENCJA REKLAMWA VIZART - 
oprawianie prac - w 2 minuty., 
bindowanie, wydruki A3-A4 ko-
lor, ksero A3-A4 - kolor, laminowa-
nie A3-A4. Tylko u nas największy 
wybór okładek. Nowogard, ul. 700 
lecia 15 (nad sklepem zielarskim). 
Tel. 605 522 340.

• Korepetycje  j. niemiecki, przygo-
towanie do matury. 607 617 844

• Dachy remonty mieszkań. 
794 115 153

• Język niemiecki, kursy, kore-
petycje, www.niemieckinowo-
gard.pl; tel. 607 545 991

• Remont na każdą kieszeń 609 
715 839

• Remont? wykończenia wnętrz? 
My wiemy jak! Kompleksowo! za-
dzwoń! REMOVER. 501 714 275 
24h/dobę!

• Wykonam prace budowlane, 
glazura, podłogi, malowanie 
oraz budowa domu na korzyst-
nych warunkach inwestora. 662 
678 895

• Stylizacja paznokci, żel, żel hy-
brydowy (nowość) cena 35 zł. 
503 083 440

• Tipsy żelowe za 40 zł. 665 209 476

• DUR - DACH pokrycia i remonty 
dachów. 691 621 141

• Dachy. 785 562 104

• DUR-BUD- usługi ogólnobudow-
lane. 723 295 632

• Domowe torty na zamówienie. 
513 719 102

• Usługi transportowe i budow-
lane, przeprowadzki, 1 zł/
km (krajowe i zagraniczne). 
785 931 513; 91 39 11 153

• Angielski. Korepetycje. 
697 583 403

• Remonty i wykończenia. 
601 567 369

• REMONTY, MONTAŻE, STOLARKA. 
781 016 125

• Malowanie, szpachlowanie (klin-
kier). 726 184 901

• Usługi ogólnobudowlane elek-
tryczne. 516 033 882

• Transport BUS-MAX. 
604 963 120

• Usługi remontowo-budowlane. 
784 053 493

• Przepisywanie prac (magisterskich, 
licencjackich, innyvh), dokumen-
tów, CV, listów motyw. innych. Wy-
druki, Ksero, także kolor. Szybko i 
Solidnie. Studio Reklamy Vizart. No-
wogard, ul. 700 lecia 15 (nad skle-
pem zielarskim). tel 605 522 340.

• Glazura, terakota, remonty. Facho-
wo i solidnie. 607 647 515

• Naprawa, regulacja okien, drzwi 
PCV i drewna. 695 181 070

• Usługi dekarskie w Kościuszkach. 
601 227 631

• Videofilmowanie i zdjęcia cyfro-
we – profesjonalnie różne okazje. 
600 653 124

• Usługi hydrauliczne. 600 653 124

• Dachy, podbitki, docieplenia, 
669 320 592

• Kredyty na oświadczenie dla 
firm bez BIK.Centrum Finansowe 
AVANTIS Piotr Krekora tel: 513 164 
203, 91 392 72 68.

• Leasing dla firm i osób fizycznych 
( auta, maszyny, sprzęt kompute-
rowy itd;) .Oferta 20 firm. Centrum 
Finansowe AVANTIS Piotr Krekora 
te: 513 164 203, 91 392 72 68.

• Roletki, żaluzje, vertikale. 
695 181 070

• Moskitiery. 695 181 070

• Wspólnota mieszkaniowa War-
szawska 11 (budynek 100 ro-
dzinny) prosi firmy o złożenie 
oferty na roboty konserwacyj-
ne i utrzymania oraz usuwania 
awarii w dni robocze w godz. 
15.30-7.30 oraz całodobowo w 
dnie wolne i święta. Złożenie 
ofert ul. Wojska Polskiego 3 p. 
115 (RCP) 693 080 731

• Kierownik budowy, kosztorysowa-
nie, oceny techniczne, inwentary-
zacje. 604 269 301

• Balony okolicznościowe na hel. 
Różne rodzaje. 600 807 338

• Usługi informatyczne naprawa 
komputerów, instalacja oprogra-
mowania, odzyskiwanie danych, 
dojazd do klienta. 508 245 385

• TWOJA KSIĘGARNIA INTERNE-
TOWA WWW.KSIEGARNIACYME-
LIA.OSDW.PL

PRACA

• Przyjmę brukarzy z doświadcze-
niem. Tel. 888 603 612.

• Przyjmę pracowników do wykań-
czania wnętrz. Tel. 888 603 612.

• Zwrot podatku z pracy, rodzin-
ne, urlopowe- Niemcy, Holan-
dia, Anglia, Irlandia, Dania, Bel-
gia, Austria, Włochy, Norwegia. 
713 852 018; 601 759 797

• Podejmę pracę w charakte-
rze sprzedawcy, długoletnie do-
świadczenie, obsługa LOTTO. Tel 
660 392 851

• Studio Reklamy Vizart w Nowogar-
dzie przyjmie 1 os. Na praktyki, tel. 
605 522 340

• Zatrudnię konsultantów Oriflame, 
bezpłatne wpisowe, prezenty na 
1300 zł,  604189118

• Podejmę się prac wykończenio-
wych. 511 565 738

• Zatrudnię przedstawiciela w 
dziedzinie energii odnawialnej. 
91 39 23 887

• Praca dla sprzedawcy Olchowo. 
791 423 559

• Przyjmę kierowcę na łódkę. 
668 509 770

• Zaopiekuję się dzieckiem. 
602 690 897

• Zatrudnię pracownika na fermę. 
Dobre warunki płacowe i mieszka-
niowe. 502 562 378; 91 39 10 315

• Zatrudnię monterów i elektry-
ków z wykształceniem technicz-
nym. 91 39 23 887

• Zatrudnię monterów elektry-
ków. 91 39 23 887

INNE

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

• Sprzedam nowy tel. komórkowy 
Sony Erocson ELM, cena 270 zł, tel. 
605 522 340

• Sprzedam wózek do drewna z 
HDSem. 723 885 515

• Sprzedam szczenięta razy wyżeł. 
91 39 26 478; 500 667 196

• Sprzedam przyczepę D47 wywrot-
kę sadzarkę do ziemniaków, kom-
bajn do zbioru ziemniaków oraz 
silnik do łodzi. Tel. 692 421 192.

• Śliczne szczenięta po bardzo sym-
patycznej suni do pilnowania 
obejścia oddam dobrym ludziom. 
91 39 79 313 

• Drzewo opałowe, kominkowe. 
506 284 017

• Sprzedam atlas do ćwiczeń. 
791 180 655

• Sprzedam drewno opałowe i ko-
minkowe, pocięte w klocki z do-
wozem . 663 349 053

• Sprzedam Keyboard. 602 524 313

• Sprzedam okna drewniane de-
montażu różne rozmiary, dobrze 
zakonserwowane. 602 474 266

• Sprzedam drewno opałowe i ko-
minkowe. 667 788 820

• Przyjmę zbędną siatkę leśną z pa-
lami lub bez pali (może być po roz-
biórce, stan obojętny), cel ogro-
dzenie budowy domu. Tel. 605 
522 340.

• Kupię skrzypce. 600 811 404

• Żywopłot z bukszpanu, uformo-
wany idealny na obwódki i rabaty 
niedrogo sprzedam. 698 908 275

• Sprzedam oflisy tartaczne na opał 
pocięte w klocki lub w całości 
do samodzielnego pocięcia. Tel. 
514 740 538

• Znaleziono dwa psy owczarki nie-
mieckie. 666 253 146

• Okazyjnie sprzedam kompletny 
piec kaflowy.  Gazowy podgrze-
wacz wody (Junkers) oraz dwubie-
gowy piec gazowy (ogrzewanie 
wody i centralne) 606 265 333 

• Sprzedam suknię ślubną. Cena 
200 zł. 665 503 129

• PIECE GAZOWE CO do mieszka-
nia ,domu z Niemiec firmy Vail-
lant, gwarancja + serwis, montaż 
na miejscu dwufunkcyjny cena od 
1.000zl tylko ogrzewanie CO. cena 
900zl więcej info Tel 691 686 772

• ELEKTRYCZNY przepływowy pod-
grzewacz wody do łazienki, kuch-
ni-bar, sklep, domek zakład fryzj. 
na prąd 380V,moc 18,21kw,male 
gabaryty z Niemiec cena 250zl. Tel 
691 686 772

• Junkers gazowy do łazienki, kuch-
ni na gaz ziemny lub z butli/pro-
pan/po przeglądzie serwisu, 
mało używany cena 400zl Tel 691 
686 772

• Bojler - podgrzewacz wody ,za-
sobnik, stojący /bez palnika/z Nie-
miec f. Vaillant z wężownica do 
podłączenia go z piecem węglo-
wym, gazowym stan idealny cena 
500zl. Tel 691 686 772

• Sprzedam drewno kominko-
we, opałowe sprzeda całorocz-
na, posiadam swój transport. 
691 466 441

• Nowe robione drzwi garażowe, 
dwa zamki, baskwil, góra dół. Wy-
miary wys. 218 cm szer. 238 cm. 
512 544 997

• Sprzedam używany rower dla 
dziecka w wieku ok. 7 lat. Cena 80 
zł. Tel. 603 877 922.

• Kupię toaletę typu TOY – TOY. 
886 062 094

• Sprzedam buty komunijne dla 
chłopca R 33 i 36. Tel. 691 201 974

• Przyczepę kempingową, salon, 
kuchnia, łazienka idealna na bu-
dowę. Cena 700 zł. 660 206 833

• Sprzedam wózek inwalidzki elek-
tryczny. 507 583 521; 91 35 03 053

• Sprzedam tapczan + dwa fotele. 
669 417 370

• Sprzedam wózek wielofunkcyj-
ny 2 w 1 firmy X-lander XA w ko-
lorze turkusowym (Ocean). wó-
zek jest używany przez 1 dziec-
ko, nosi normalne ślady użyt-
kowania. Jego stan oceniam na 
bardzo dobry !!! Cena 690 zł do 
uzgodnienia, tel. 608 705 759

• Owczarki niemieckie 8-tygo-
dniowe,długowłose. Tel. 91 39 
21 828
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 Cena 1,80 zł

GAZETA LOKALNA  NOWOGARD • OSINA

APTEKA 
MAJOWA 
ul. 3 MAJA 47

TEL. 91 307  07 08

OTWARTE
Poniedziałek - Piątek  8-19  

Sobota  8-15

Sprawdź naszą ofertę:
• Kredyt gotówkowy
• Kredyt konsolidacyjny
• Kredyt samochodowy
• Kredyt hipoteczny
• Spłata rat LUKAS Banku za 0 zł
• Dogodne warunki 
  dla emerytrów i rencistów

Nowogard, ul. 700 Lecia 21
tel. 91 39 22 172

czynne: pon-pt 9.00-17.00

CENTRUM KREDYTOWE

Prywatny Gabinet 
Stomatologiczny

Oferuje kompleksowe
lecznie stomatologiczne

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

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

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

Zapraszamy!

N
O

W
Y

• Przejazdy zagraniczne
• Linie autobusowe i busy
• Bilety lotnicze i promowe
• Berlin, lotniska

EVATRANS
AgencjaZIELONE 

PRZEDSZKOLE

OGŁASZA NABÓR NA ROK SZKOLNY 2012/2013
DZIECI W WIEKU OD 2,5 DO 6 LAT

Informacje i zapisy pod nr tel. 91 39 26 691
lub na stronie www.przedszkole.zielona11.pl

INFORMATYCZNO-JĘZYKOWE

O P T Y K

BADANIE OSTROŚCI 
WZROKU

(bezpłatne przy zakupie okularów)

REALIZACJA 
RECEPT NFZ

ATRAKCYJNE 
RABATY

Nowogard
ul. Kościuszki 1

tel. 91 392 18 11

HALINA GALUS
HELENA WNUK

Usługi księgowo 
-podatkowe

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

Nowogard, ul. 3 Maja 14 
(budynek BS,  I piętro)

Całość zostanie przekazana na zakup sprzętu do Samodzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego w Nowogardzie

Radca prawny
- windykacja należności
- prawo lokalowe
- sprawy majątkowe

tel. kom. 602 303 633

Budynek RCP
ul. Wojska Polskiego 3

Nowogard  (wejście od ul. Wyszyńskiego)

W każdy czwartek
od godz. 11.00

Radca prawny

Czytaj s. 2

w nowo powstającym budynku mieszkalnym
na os. Gry�tów w Nowogardzie

Kontakt:  Przedsiębiorstwo Inżynieryjno Budowlane „PRO-BUD” s.c., 
72-200 Nowogard, ul. 3 Maja 14, tel. 91 39 25 552, 783 570 056 

www.probud-nowogard.pl

SPRZEDAŻ MIESZKAŃ

www.PRZYCZEPY-BRENDERUP.PL

72-100 GOLENIÓW
I Brygady Legionów 16a tel. 601 570 199,  691 960 170

1799 zł

brutto
2

gwarancji
cena 

przyczepy od

LA
TA

Nieszczęśliwe zdarzenia  
na szczęście bez ofiar
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Czytaj s. 2 Czytaj s. 2

Uratowali mu życie  
na chodniku

Groźna kolizja 
przy cmentarzu

Wybrali 
swoje 
władze 
sołeckie 

s. 3

Groźny 
tajemniczy 
wandal 
krąży po 
Nowogardzie 

s. 4

Mistrzowie 
gier
nagrodzeni

s. 10
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Foto tydzień

Ruszyły przygotowania do remontu bloku przy ul. Kard. Wy-
szyńskiego. Budynek zyska nową warstwę ocieplającą i eleganc-
ką elewację. To kolejny etap programu termomodernizacyjne-
go, który realizuje Spółdzielnia Mieszkaniowa Gardno. Zgodnie 
z zapowiedzią władz spółdzielni, odnowione zostaną wszystkie 
bloki znajdujące się w okolicy kościoła. 

Droga do Miętna – nie dość, że się ciężko po niej jeździ, to 
jeszcze swoistego smaczku dodają śmieci w przydrożnym rowie. 
Warto je posprzątać, za nim roślinność na dobre poczuje wiosnę 
i zieleń ukryje na kilka kolejnych miesięcy przydrożne wysypi-
sko. 

Dziury i  koleiny na drodze w kierunku Ogorzeli stwarzają za-
grożenie dla kierujących od lat. To szczęście, że jeszcze nikomu 
nic się nie stało. Nie ma co jednak liczyć na kapryśnego farta – 
droga wymaga natychmiastowego remontu. 

Wczoraj w godzinach popołudniowych, na skrzyżowaniu ulic Cmentarna z Mły-
narską doszło do kolizji. Jadący drogą podporządkowaną Volkswagen Passat z 
przyczepką, wymusił pierwszeństwo jadącemu od strony przejazdu kolejowego 
kierującemu Volkswagenem Polo. 

Groźna kolizja przy cmentarzu
Do zderzenia doszło w momencie kiedy kie-

rujący „polówką” próbował skręcić w lewo, ja-
dąc drogą z pierwszeństwem. Jadący z góry Pas-
sat nie dostosował się do obowiązującej na tym 
skrzyżowaniu oznakowania pionowego i ude-
rzył w nadjeżdżającą osobówkę. 

Z relacji świadków wynika, że uczestnikom 
kolizji nic się nie stało. Ucierpiały jedynie po-
jazdy. Na miejscu zdarzenia była nowogardzka 

policja. Droga przez kilkadziesiąt minut była 
nieprzejezdna. 

Skrzyżowanie na którym doszło do kolizji, jest 
częstym miejscem stłuczek. Sytuację z pewno-
ścią poprawiłoby oznakowanie poziome (znak 
P13 – linia warunkowego zatrzymania wymalo-
wana z trójkątów). 

MS

Uratowali mu życie  
na chodniku
Strażacy z posterunku  w Nowogardzie uratowali życie mężczyźnie, który upadł 
na chodniku tuż przed strażnicą – poinformował redakcję DN Arkadiusz Skrzyp-
czak, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Straży Pożarnej. 

Sytuacja była bardzo poważna. Gdy strażacy 
dobiegli do leżącego mężczyzny stwierdzili u 
niego brak podstawowych funkcji życiowych i 
ranę w tylnej części głowy z której wydostawała 
się krew. Stabilizując odcinek szyjny kręgosłu-
pa i udrażniając drogi oddechowe poprzez wy-
suniecie żuchwy, przystąpiono do resuscytacji 
krążeniowo - oddechowej za pomocą zestawu 
do tlenoterapii. 

Resuscytacje wykonywano w stosunku 30:2, do 
momentu przybycia zespołu pogotowia ratunko-
wego. Po powrocie podstawowych funkcji życio-

wych przełożono poszkodowanego na deskę orto-
pedyczną, okryto kocem termicznym i przetrans-
portowano do karetki pogotowia ratunkowego – 
mówi A. Skrzypczak.

Pogotowie ratunkowe przewiozło mężczyznę 
do szpitala w Nowogardzie. Jak udało nam się 
dowiedzieć, stamtąd trafił do szpitala w Zduno-
wie na Oddział Intensywnej Opieki Medycznej 
z zachowanymi podstawowymi funkcjami ży-
ciowymi.

Marcin Simiński

UWaGa:

Konkurs filmowy – rozstrzygnięcie 
Informujemy, że w naszym konkursie filmowym  bilety dla dwóch osób na film pt. „W Ciemno-

ści”, wylosowała pani Agnieszka Paradowska z Grabina. Gratujemy! O odebranie nagrody 
prosimy się zgłosić bezpośrednio  do kasy NDK, na pół godziny przed seansem, w wybranym przez 
siebie dniu projekcji filmu. Film emitowany jest w dniach 30 i 31 marca oraz 1 kwietnia. Bardzo 
prosimy zabrać ze sobą dokument tożsamości potwierdzający dane osobowe. 

Informujemy jednocześnie, że prawidłowa odpowiedź na pytanie konkursowe o treści: „Kto 
skomponował muzykę do filmu „W Ciemności” w reżyserii Agnieszki Holland?”- odpowiedź 
brzmiała- Antonii Komasa - Łazarkiewicz. Prawidłową odpowiedź przysłało 25 osób. Dziękujemy! 

Zapraszamy jednocześnie do zabawy w kolejnej edycji konkursu, którą ogłosimy w przyszłym 
tygodniu. 

Organizatorami konkursu są Dziennik Nowogardzki oraz Nowogardzki Dom Kultury. 
Red. 
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OPAŁ
węgiel, koks, miał, 

drewno – kominkowe,
 podpałka, brykiet – węglowy, 

torfowy, drzewny
(towar luzem i workowany)

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

sprzedaż ratalna

PPUH „EDBA” 
Nowogard • ul. Nadtorowa 12

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

FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

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

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

602 450 881

EntEr  II 
laptop

 serwis - komis
naprawiamy, 
sprzedajemy,

kupujemy laptopy
na ul. Wyszyńskiego 7/3

budynek Straży Pożarnej

tEl. 795 648 748

Umożliwiamy uzyskanie CERTYFIKATU MIĘDZYNARODOWEGO

CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO „PROFESJA”
W NOWOGARDZIE

OGŁASZA NABÓR NA KURS

OPERATOR WÓZKÓW WIDŁOWYCH

Informacji udziela i prowadzi zapisy  sekretariat Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Nawogardzie, ul. Ks. J. Poniatowskiego 21
w godzinach: od 8.00 do 15.00, tel. 91 392 11 62

Czyszczenie dachów
Czyszczenie elewacji

Mycie kostki brukowej
Tel.: 664 452 803

91 41 81 819

Historyczne wybory w konarzewie i Wierzchach

Wybrali swoje władze sołeckie 
Najpierw Wierzchy, a później Konarzewo - mieszkańcy obu miejscowości po raz pierwszy w historii wybierali swoje władze sołeckie. 

Informacje dodatkowe:
Wieś  Wierzchy położona jest w odległości 5 km od Sikorek. Za-

mieszkuje ją 104 mieszkańców. Konarzewo położona w odległości 
3,5 km od Żabówka i mieszka w niej 285 osób. We wsi znajdują się 
ruiny zabytkowego pałacu z XIX wieku wraz z parkiem, oba wpi-
sane do rejestru zabytków.

Jak podają źródła historyczne przez kilkaset lat Konarzewo, 
obok pobliskiego Jarchlina i Kulic, należało do pomorskiego rodu 
von Dewitz, a w latach 1726-1945 – do rodziny von Bismarck. Od 
1816 przebywał w Konarzewie Otto von Bismarck.  W 1908 nie-
miecka nazwa miejscowości Kniephof posłużyła do nazwania uli-
cy w berlińskiej dzielnicy Steglitz – Kniephofstraße.

Pierwsze do wyborów przy-
stąpiły Wierzchy. Zebranie 
wiejskie, w nowo utworzonym 
sołectwie, wcześniej wchodzą-
cym w skład sołectwa Sikor-
ki, odbyło się w poniedziałek, 
26 marca. Spośród 69 osób 
uprawnionych do głosowania, 
w wyborach udział wzięło 21. 
Mieszkańcy w głosowaniu taj-
nym wybrali sołtysa - Karo-
linę Iwanów oraz 3 osobową 
radę sołecką w składzie: Lucy-
na Nowak, Grzegorz Iwanów 
oraz Przemysław Ruszkiewicz. 
Nad prawidłowym przebie-
giem wyborów czuwał 

burmistrz Robert Czapla 
oraz Beata Wojewoda, podin-
spektor Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami, Geodezji i 
Rolnictwa. 

Natomiast we wtorek, 27 
marca wybory odbyły się we 
wsi Konarzewo. Miejscowość 
ta wcześniej wchodziła w skład 
sołectwa Żabówko. Spośród 
136 osób uprawnionych do 
czynnego udziału w wyborach, 
w głosowaniu udział wzięło 
35 osób. Najpierw mieszkań-
cy wybierali sołtysa. Spośród 
trzech zgłoszonych kandyda-
tów, największą ilość głosów 
otrzymała Elżbieta Denkie-

wicz. W kolejnym głosowaniu 
Konarzewo wybrało swoją 3 
osobową radę sołecką, w skład 
której weszli: Milena Przyby-
łek, Irena Kaczmarek oraz Je-
rzy Bernecki. Nad prawidło-
wym przebiegiem głosowa-
nia w Konarzewie czuwał wi-
ceburmistrz Damian Simiński 
oraz B. Wojewoda. 

Tuż po głosowaniu nowo 
wybrana sołtys Konarzewa, 
zdradziła skromnie, jakie dzia-

łania chciałaby podjąć w imie-
niu wsi. Na pewno potrzebny 
jest nam plac zabaw. Marzy mi 
się również, aby doprowadzić 
do porządku stary park, w któ-
rym znajduje się jeszcze obelisk 
z czasów kiedy w Konarzewie 
mieszkała rodzina Bismarc-

ków. Utrapieniem wsi są także 
śmieci, z którymi również będę 
chciała się uporać – mówiła E. 
Denkiewicz, sołtys Konarze-
wa. 

Wiceburmistrz D. Simiń-
ski, nową sołtys zaprosił na 
pierwsze spotkanie które od-
będzie się w ratuszu w dniu 27 
kwietnia ze wszystkimi sołty-
sami wsi. Do tego czasu nowo 
wybrani sołtysi Wierzchów i 
Konarzewa z pewnością będą 

mieli już jasno sprecyzowane 
działania na najbliższe miesią-
ce. 

Warto dodać, że oba sołec-
twa w tym roku nie mają już 
szans na wyodrębnienie fun-
duszu sołeckiego. W celu sfi-
nansowania swoich działań 

będą musiały występować do 
burmistrz o środki celowe. 

Trochę historii 
Nowe sołectwa zostały wy-

odrębnione na prośbę miesz-
kańców, którzy wystąpili z ta-
kim wnioskiem już  na jesie-
ni 2010 roku do Rady Miej-
skiej. Podkreślali, że nigdy nie 
mieli swojego przedstawiciela 
we władzach gminy i że czu-
ją się niedostrzegani w życiu 
społecznym. Radni przychyli-
li się do wniosku mieszkańców 
uchwałą, którą przyjęli jedno-
głośnie  w styczniu 2011 roku.  

Zanim jednak nowe sołectwa 
formalnie pojawiły się na ad-
ministracyjnej mapie gminy 
Nowogard, upłynęło kolejne  
kilkanaście miesięcy. Takie są 
procedury. 

Warto dodać, że w ubiegłym 
roku decyzją Rady Miejskiej 
powstało także sołectwo Łę-
gno, które odłączyło się od po-
bliskiego Błotna. Wieś czeka na 
wyznaczenie terminu wybo-
rów, które nastąpią po ogłosze-
niu decyzji o utworzeniu sołec-
twa w Dzienniku Urzędowym. 

Marcin Simiński

Od lewej: Beata Wojewoda  - UM Nowogard, Irena Kaczmarek, Jerzy Bernecki, Elżbieta 
Denkiewicz – sołtys, Milena Przybyłek  i Damian Simiński – wiceburmistrz Nowogardu.  

Na zdjęciu od lewej: Nowak Lucyna, Iwanów Karolina - sołtys, Grzegorz Iwanów, bur-
mistrz Robert Czapla, Ruszkiewicz Przemysła. Foto UM Nowogard. 
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O krok od tragedii 

 Wjechał w szynobus 
W miniony wtorek tj. 27 marca br.,  mniej więcej ok. godziny 11.00, pomiędzy Ol-
chowem, a Wyszomierzem doszło do zderzenia  na przejeździe kolejowym szyno-
busa i ciągnika. 

Do zdarzenia doszło, gdy cią-
gnik zmierzał  od strony Wy-
szomierza w kierunku Olcho-
wa. Przejeżdżający przez tory 
ciągnik rolniczy w pewnym 
momencie zatrzymał się. Jak 
się okazało, najprawdopodob-
niej powodem tego zatrzyma-
nia  była niesprawna skrzynia 
biegów ciągnika, która unie-
możliwiła szybkie zatrzymanie 
się tuż przed przejazdem. Całe 

zdarzenie opowiedział nam 
Zastępca Komendanta Policji 
w Nowogardzie nadkom. Ma-
riusz Nowak - „Potwierdzam. 
Całe zdarzenie miało miejsce 
między Olchowem, a Wyszo-
mierzem na przejeździe kolejo-
wym. Kierowca jadący  ciągni-
kiem  rolniczym od miejscowo-
ści Wyszomierz w stronę Olcho-
wa, w pewnym momencie na-
gle się zatrzymał widząc nad-

jeżdżający szynobus. Sytuacja 
o tyle była groźna, że traktor 
miał zamontowane w przedniej 
części specjalne szczotki, które 
były  tak duże, że jadący szyno-
bus zahaczył o nie. Siła zderze-
nia była na tyle duża, że uszko-
dziła i część szynobusa i ciągni-
ka. Było to typowe uszkodzenie 
mechaniczne, które na szczęście 
nie przyniosło żadnych obrażeń 
czy ofiar wśród ludzi. Główne 

straty materialne tego zdarze-
nia i szkody to: pęknięty przedni 
zderzak szynobusa oraz mocno 
zniszczona szczotka i przednie 
koło ciągnika - kończy wypo-
wiedź z-ca Komendanta.

Jak łatwo zauważyć  kierowca 
ciągnika i tak miał wiele szczę-
ścia, że skończyło się tylko na 

stratach materialnych. Warto 
w tym miejscu przypomnieć o 
konieczności systematyczne-
go  sprawdzenia swojego po-
jazdu tak, by mieć pewność, że 
będzie ono sprawne w każdej 
chwili i każdym miejscu. 

Jarek Bzowy 

Pełna mobilizacja sił policyjnych

Groźny tajemniczy wandal krąży po Nowogardzie
Od dłuższego czasu po Nowogardzie krąży tajemniczy wandal  działający destrukcyjnie na podstawowe elementy tkanki społecznej, a 
zwłaszcza uderzający w filary tworzące bezwzględne zaufanie obywateli do władzy. 

Wandal rozpoczął swoje ak-
cje kilka miesięcy temu. Jego 
wyczyny są na tyle finezyj-
ne, że nie od razu rozpoznano  
fakt, iż mamy do czynienia ze 
świadomym konsekwentnym i 
obliczonym z góry na określo-
ny cel działaniem. 

Na początku zgłaszane nam 
zdarzenia traktowaliśmy jako 
pojedyńcze  nie mające ze sobą 
związku wybryki - mówi DN 
prowadzący postępowanie 
śledczy z nowogardzkiej ko-
mendy - ale po pewnym czasie 
do śledztwa wprowadziliśmy 
rozpatrywanie wersji łączącej 
wszystkie zdarzenia z jednym 
sprawcą. Trzeba powiedzieć 
wyraźnie, bardzo niebezpiecz-
nym sprawcą.

Jak wskazują materiały zgro-
madzone w trakcie śledztwa, 
mamy do czynienia rzeczy-
wiście z seryjnym przestępcą, 

który dopuścił się kilkudzie-
sięciu haniebnych czynów - 
łączy je wyraźnie wspólny za-
miar osiągnięcia jednego celu 
– szkody publicznej.

Konsekwetnie pracujemy nad 
koncepcją wizerunkową, któ-
ra kreuje bezwględne zaufanie 
obywateli do władzy - mówi 
DN pragnący zachować ano-
nimowość rzecznik medial-
ny UM -  to takie zaufanie - na 
które obecna władza notabene 
zasługuje - tworzy podstawowy 
element zdrowej tkanki społecz-
nej. Niestety działania niebez-
piecznego wandala zmierzające 
do pozostawienia trwałych rys 
na idealnej relacji, którą uda-
ło się nam już w dużym stopniu 
zbudować. Dlatego w interesie 
wszystkich jest szybkie namie-
rzenie, schwytanie i przykładne 
ukaranie tego przestępcy - koń-
czy rzecznik.

Jak się dowiadujemy, wandal 
w ostatnim czasie dopuścił się 
m.in kradzieży śrub na skate-
parku (patrz zdjęcie operacyj-
ne), wykradzenia tajnych in-
formacji dotyczących podzia-
łu środków publicznych i upu-
blicznienia ich poprzez per-
fidne wykorzystanie DN ( DN 
zapewnia, że zupełnie nieświa-
domie padł ofiarą manipula-
cji sprytnie zakamuflowane-
go szkodnika – przepraszamy 
obywateli i władze). Szkod-
nik ponadto usunął z punktów 
kolportażu i oddał na makula-
turę około połowy z 8 000 na-
kładu raportu za rok 2011, któ-
ry obywatele bezpłatnie otrzy-
mali od władzy, aby mieli (po-
trzebną im do przyzwoitego 
życia) świadomość, ile jej za-
wdzięczają. Tutaj zresztą wino-
wajca prawdopodobnie popeł-
nił błąd,  ponieważ jak wynika 
z naszych przecieków mimo, 
że makulatura została oddana 
w punkcie skupu poza naszym 
miastem (w Szczecinie), to 
tamtejszy przyjmujący (doce-
niający nawet tam nowogardz-
kie osiągnięcia) sam się zgłosił 
na Policję i  opisał sprawcę na 
tyle dokładnie, że sporządzono 
już na tej podstawie jego  ryso-
pis pamięciowy.

Groza sytuacji została do-
strzeżona równiez wśród no-
wogardzkiej społeczności. 
Dlatego posypały się samo-
rzutne inicjatywy społecz-
ne - ludzie sami się organizu-
ją, aby szkodnika zlokalizować. 

Nie może tak być, że wśród nas 
bezkarnie krąży zakała spo-
łeczna i burzy naszą solidar-
ność z władzą, która z poświę-
ceniem buduje piękną przy-
szłość dla wszystkich. Nie damy 
się zmanipulować - z zapałem 
oświadczył DN jeden z organi-
zatorów  społecznych „trójek”,  
które będą pełniły całodobo-
we dyżury przy strategicznych 
miejskich inwestycjach. Za po-
średnictwem naszej gazety za-
apelował on także  do wszyst-
kich mieszkańców – czuwaj-
cie, miejcie uszy i oczy otwarte, 
każdy kto kontestuje ewidentne 
osiągnięcia władzy, należy do 
grona podejrzanych, bo jeśli na-
wet sam nie jest poszukiwanym 
szkodnikiem, to poprzez swoje 
krytykanctwo tworzy dla niego 
sprzyjający klimat - obywatele 
do pracy, przestępcy za kraty! - 

kończy apel.
Redakcja z własnej inicja-

tywy też pragnie przyłączyć 
się do poszukiwań groźne-
go wandala, tym bardziej, że 
pragniemy zmyć z siebie cień 
hańby, jaką rzucił na nas za-
mieszczając u nas niektó-
re swoje oszczerstwa. Jeszcze 
raz potwierdzamy, nie mieli-
śmy z tym nic wspólnego, zo-
stała wykorzystana nasza ła-
twowierność i naiwność. Tym 
bardziej prosimy o sygnały na-
szych Czytelników. Mamy na-
dzieję, że wspólne działanie 
władzy, policji i zdrowych czę-
ści społeczeństwa, pozwoli po-
zbyć się z naszej społeczności 
groźnego przestępcy i wroga 
spokoju publicznego. 

Redakcja  

W tym budynku przypadkowy świadek ponoć widział ukrywającą się osobę, której 
wizerunek odpowiadała posiadanemu przez policję portretowi pamięciowemu groź-
nego przestępcy

Zdjęcie operacyjne miejsca - tej śruby nie udało mu się już skraść
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Niech ten Jubileusz 
Milowym będzie kamieniem.

Czekamy następnych
z wielkim w sercu wzruszeniem.

Z okazji 

40 rocznicy ślubu 
Grażynie i Józefowi Simińskim

najserdeczniejsze życzenia 
składają 

Monika z Jasiem oraz Mariusz z Agnieszką 

Wczoraj, w dniu 29 marca br., w świetlicy Nadleśnictwa Nowogard, odbyło się spotkanie sprawozdawcze Szkolnych Kół Ligi Ochrony 
Przyrody. 

Spotkanie sprawozdawcze Szkolnych kół lOP 

Dbają o przyrodę i dokarmiają zwierzęta
Głównym punktem spo-

tkania było  podsumowanie 
wszystkich działań LOP w No-
wogardzie, które zorganizowa-
no w roku 2011. Podejmowa-
ne przez przyrodników inicja-
tywy zaprezentował leśniczy 
Marek Haiser – prezes Zarzą-
du Oddziału LOP w Nowogar-
dzie za pomocą multimedial-
nej prezentacji. 

Nasz Oddział liczy 21 kół, 
swoim zasięgiem obejmuje gmi-
nę Nowogard, Osina oraz z te-
renu gminy Resko – koło w Ło-
sośnicy, gminy Maszewo – koło 
w Dębicy, gminy Goleniów – 
koło w Mostach. Mamy 600 
członków i sympatyków – mó-
wił M. Heiser. 

W przypadku gminy No-
wogard, koła LOP funkcjonu-
ją praktycznie we wszystkich 
szkołach i dwóch przedszko-
lach. Organizacja podejmuje 
rokrocznie szereg działań. Jej 
członkowie  i miłośnicy każ-
dej zimy dokarmiają zwierzy-
nę leśną, a wiosną uczestni-
czą w akcji „sprzątanie świa-
ta”.  W zeszłym roku w ramach 
akcji „Rok Lasu” działacze 
LOP wzięli także udział w ak-

cji pn. „Tydzień Liczenia Sów”.  
Oprócz tego LOP organizuje 
wiele spotkań, wyjazdów i po-
gadanek dla swoich członków.

Stowarzyszenie prężnie 
współpracuje nie tylko ze 
szkołami, ale także z Bibliote-
ką Miejską  czy Lokalną Agen-
dą 21 działającą przy Urzę-
dzie Miejskim w Nowogar-
dzie. W zeszłym roku Oddział 
Ligi z Nowogardu wziął także 
udział w projekcie pt. „Gru-
py patrolowe” w ramach kon-
kursu grantowego organizo-
wanego przez Gaz-System. Na 
realizację projektu pozyska-
no 11 tys. 700 zł. Za te pienią-
dze udało się zrealizować wiele 
cennych działań. Członkowie 
LOP uczestniczyli w warszta-
tach przyrodniczych, pozna-
wali w terenie gatunki roślin i 
zwierząt żyjących wokół nas, 
dbali o tereny objęte ochroną 
ekologiczną na terenie gminy 
Nowogard.  Dzięki współpracy 
z Kołem Łowieckim Ryś, naby-
li umiejętności usuwania wny-
ków.  Przeprowadzali badania 
wód w pobliskich rzekach, a 
także sadzili drzewa w powsta-
jącym mini ogrodzie dendro-

logicznym zakładanym na te-
renie Zielonej Kuźni w Płot-
kowie. 

W trakcie spotkania, w któ-
rym obok władz i opieku-
nów szkolnych kół LOP, wzię-
li udział przedstawiciele Nad-
leśnictwa Nowogard i władz 

gminy Nowogard,  omówiono 
plany pracy na kolejne mie-
siące i działania jakie zostaną 
podjęte m. in. w związku z Fe-
stiwalem Filmów Ekologicz-
nych EKOFILM 2012, który 
odbędzie się w Nowogardzie 
w dniach 14-16 maja. Spotka-

nie było także świetną oka-
zją do zaprezentowania treści 
szkoleniowych związanych z 
ochroną przeciwpożarową la-
sów. 

Marcin Simiński

Spotkanie LOP w Nadleśnictwie Nowogard. 

ŻyczeNia

„Piwnica pod Baranami” w Nowogardzie

Chcemy nawiązać do 
najlepszych wzorów
Jak się dowiadujemy, wkrótce znany nowogardzki klimatyczny lokal  znajdujący 
się pod  miejskim ratuszem, zmieni swoją nazwę.

Postanowiliśmy połączyć ele-
ment tradycji miejscowej, czyli 
nazwę Piwnica, z nazwą zna-
nej krakowskiej artystycznej 
instytucji, dlatego nowogardz-
ka „0Piwnica pod Baranami” 
– mówi DN właściciel kawiar-
ni p. Krzysztof Szcze-
śniak. Chcemy nawią-
zywać do najlepszych 
wzorów i budować wię-
zi kulturowe oparte na 
zakorzenionych elemen-
tach identyfikacyjnych  
polskiej kultury – koń-
czy.  W ten sposób po-
twierdzają się krążące 
od wielu tygodni po na-
szym mieście pogłoski, 

wiemy też, że niektórzy tej na-
zwy (w jej skrócie Piwnica pod 
Baranami) używają między 
sobą już od dawna. Wydaje się, 
że pomysł jest bardzo trafiony. 

 Przypomnijmy, że lokal pro-
wadzi nie tylko działalność ga-

stronomiczną, ale także orga-
nizuje często interesujące kon-
certy z udziałem znanych ar-
tystów. Niewątpliwie nawią-
zanie do świetnej tradycji zja-
wiska kulturowego, jakim jest 
krakowska Piwnica pod Ba-

ranami jest strzałem w 
dziesiątkę. Podobny za-
bieg mający ukazywać 
szczególną łączność i 
jedność kulturową tych 
ziem z tradycją polską,  
był zrealizowany w na-
zwie kawiarni Lubelska 
Uliczka funkcjonują-
cej kilka lat w lokalu w 
Domu Kultury. 

Redakcja 
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Informacje Parafialne
   Vox    Ecclesiae...

Słowo Boże na Niedzielę:
Z Ewangelii wg św. Jana (Mk 11,1-19):
Gdy się zbliżali do Jerozolimy, do Betfage i Betanii na Górze 

Oliwnej, posłał dwóch spośród swoich uczniów i rzekł im: Idźcie 
do wsi, która jest przed wami, a zaraz przy wejściu do niej znaj-

dziecie oślę uwiązane, na którym jeszcze nikt z ludzi nie siedział. Odwiążcie je 
i przyprowadźcie tutaj! A gdyby was kto pytał, dlaczego to robicie, powiedzcie: 
Pan go potrzebuje i zaraz odeśle je tu z powrotem. Poszli i znaleźli oślę przywią-
zane do drzwi z zewnątrz, na ulicy. Odwiązali je, a niektórzy ze stojących tam 
pytali ich: Co to ma znaczyć, że odwiązujecie oślę? Oni zaś odpowiedzieli im 
tak, jak Jezus polecił. I pozwolili im. Przyprowadzili więc oślę do Jezusa i za-
rzucili na nie swe płaszcze, a On wsiadł na nie. Wielu zaś słało swe płaszcze na 
drodze, a inni gałązki ścięte na polach. A ci, którzy Go poprzedzali i którzy szli 
za Nim, wołali: Hosanna! Błogosławiony Ten, który przychodzi w imię Pańskie. 
Błogosławione królestwo ojca naszego Dawida, które przychodzi. Hosanna na 
wysokościach!

Czas Wielkiego Postu się wypełnia. Został ostatni tydzień, a właściwie parę dni, 
bo od czwartku rozpoczynamy święte Triduum Paschalne. Ta niedziela nazywa-
na jest Niedzielą Męki Pańskiej, a potocznie określamy ją jako Niedziele Palmo-
wą. Tego dnia Jezus uroczyście wjeżdża do Jerozolimy. Mimo, że witany jest jako 
Król, to skończy jak złoczyńca i skazaniec. Zacytowany wyżej fragment Ewange-
lii nie pochodzi z liturgii słowa Mszy św., ale jest odczytywany na jej początku, 
przed poświęceniem palm. W czasie liturgii słowa odczytywana jest męka nasze-
go Pana, Jezusa Chrystusa, stąd nazwa tej niedzieli i kolor szat, czerwony, który 
symbolizuje przelaną Krew Chrystusa.

Powróćmy jednak do słów Ewangelii. Jak radośnie Jezus był witany możemy so-
bie tylko wyobrazić. Ludzie wołający, a wręcz krzyczący: „Hosanna!” Witali Jezu-
sa jak Króla. Był znany przez wiele osób przede wszystkim z powodu licznych cu-
dów i uzdrowień. Znany był również z głoszonej nauki, jak określali to słuchacze, 
którą wypowiadał z mocą! Dlatego entuzjazm ze strony tłumów nie był udawany.

Dlaczego ten entuzjastyczny tłum, pełen podziwu dla Chrystusa nagle, nie-
spełna pięć dni po uroczystym wjeździe do Jerozolimy zaczyna krzyczeć, aby Go 
ukrzyżować? Dlaczego Ci, którzy wołali: „Hosanna! Błogosławiony Ten, który 
przychodzi w imię Pańskie” nagle po kilku dniach krzyczą: „Ukrzyżuj Go!” Czy to 
nie dziwne, że ludzie tak diametralnie zmieniają się i z taką nienawiścią krzyczą 
na Tego, który nikogo nigdy nie skrzywdził, który czynił dobro i uzdrowił wiele 
osób? Jak bardzo musiały odmienić się serca tych ludzi. Wystarczyło tylko kilka 
osób, podburzających tłum, wzywających do nienawiści. Tak niestety dzieje się i 
teraz na całym świecie.

Przytoczę chociażby jeden z najkrwawszych przykładów ostatnich lat. W 1995 
roku w Rwandzie jedno z plemion tam zamieszkujących, zwane Hutu, dokonało 
krwawej masakry swoich rodaków z drugiego plemienia, Tutsi. Przez trzy mie-
siące zamordowali ok miliona osób i to w bardzo bestialski sposób. Ciała ludzkie 
rozłożone były wszędzie po całym kraju. Ludzie w panice chronili się do kościo-
łów, gdzie żywcem byli paleni. A wszystko to czynili ci, którzy żyli obok siebie, 
byli sąsiadami dla siebie, chodzili do tych samych szkół i miejsc pracy. W jednej 
chwili stali się sobie wrodzy, tylko dlatego, że byli z innego plemienia. Najgorsze 
jest to, że także rząd nawoływał do nienawiści. Przez odbiorniki radiowe i telewi-
zyjne wzywano, aby nie oszczędzać nikogo z plemienia Tutsi. Każdy z plemienia 
Hutu, który ukrywał kogoś z plemienia Tutsi skazany był na śmierć. Na dodatek 
rząd rozdawał za darmo narkotyki, alkohol i broń rebeliantom. To wszystko roz-
grywało się na oczach świata, a świat milczał. Nikt nie reagował na ten rozlew 
krwi.

To tylko jeden z wielu przykładów jak łatwo jest nas zmanipulować. Nigdy nie 
możemy czuć się na tyle mocni, gdyż możemy upaść. Apostołowie, którzy byli tak 
blisko Mistrza, także stchórzyli w momencie próby. Opuścili Go w najważniej-
szym momencie życia. Uważajmy na siebie i bądźmy czujni, bo zło nie śpi. Tyl-
ko Bogu ufajmy i niech On będzie naszą mocą. Uważajmy na wpływ tego świata, 
który próbuje wydrzeć nam Boga z serca i odciągnąć nas od Niego.

ks. Piotr Buda

Rekolekcje Wielkopostne  
w parafii pw. Wniebowzięcia NMP

Wielki Post dobiega końca i już nie-
długo Święta Wielkanocne. Każda jed-
nak chwila tego czasu musi być dobrze 
wykorzystana. Dlatego w ostatnim tygo-
dniu, tzw. Wielkim Tygodniu zaprasza-
my do uczestnictwa w rekolekcjach. Bez 
przygotowania duchowego, święta nie 
będą miały swej głębi. Rekolekcje roz-
poczną się w Niedzielę Palmową. Ojciec 
rekolekcjonista będzie głosił naukę na 
wszystkich Mszach św. w tym dniu, czy-
li o godz. 7:00, 9:30, 11:00, 12:30 i 18:00. 
Następnie przez trzy dni, od poniedział-
ku do środy, nauki będę udzielane pod-
czas Mszy św. o godz. 10:00 i 18:00.

Jeszcze parę słów na temat prowadzą-
cego rekolekcje. Będzie nim ojciec Bru-
no Neuman, bonifrater z Ukrainy. Uka-

że nam jak bardzo niebezpieczny jest 
świat okultyzmu i jak zły duch potra-
fi uwikłać człowieka w swoje sidła. Oj-
ciec Bruno sam był zniewolony przez 
złego ducha, gdyż zajmował się bioener-
goterapią. Dzięki Bogu został wyzwolo-
ny i teraz otwiera oczy wszystkim katoli-
kom, uświadamiając, że działanie szatana 
to nie bajka. Spróbuje zedrzeć zasłonę z 
naszych oczu, abyśmy przybliżyli się do 
Boga.

Oby ten czas dla nas wszystkich był 
owocny. Niech Duch Święty działa w nas 
i dobrze przygotuje nas na czas święto-
wania Paschy. Pamiętajmy o spowiedzi 
przed Wielkanocą, abyśmy z czystymi 
sercami weszli w czas świętego Triduum 
Paschalnego.

Warto go posłuchać 

Zapowiadają się ciekawe 
rekolekcje

Ojciec Bruno to bardzo interesują-
ca  postać. Zajmuje się między innymi 
fotografią.  Oto co powiedział,  także o 
swojej pasji, przy okazji jego wystawy  
„Krzyż – symbol i rzeczywistość chrze-
ścijańskiej Europy”, której tematem był 
właśnie   Krzyż – najbardziej wymowny 
symbol  i przedmiot kultu dla chrześci-
jan.:

Przede wszystkim jestem księdzem i za-
konnikiem, a fotografia – to taka pasja, 
która od trzydziestu lat jest we mnie. Fo-
tografowałem różne rzeczy, a zacząłem 
od swoich ukochanych parowozów, któ-
rych już nie ma nigdzie na Ukrainie, szu-
kam jednego parowozu, żeby go sfotogra-
fować. Fascynacje fotograficzne bardzo mi 
się przydały, zwłaszcza podczas wakacji. 
Uważam, że żyjemy w świecie, gdzie czło-
wieka tworzy nie to, co ma i to, co zje, w to, 
co się ubierze, jak kiedyś się mówiło, lecz 
teraz człowieka tworzy obraz i media. To, 
co oglądamy, czasami jest trudne do przy-
jęcia, dlatego chciałbym, by moje zdjęcia i 
obrazy były tym, co powoduje w człowieku 
dużo refleksji na temat tego, co najważniej-
sze, czyli sensu naszego życia i odzwiercie-
dlenia tego piękna, jakie daje nam Pan Bóg 
w tym, co widzimy. Chciałbym, aby krzyże, 
które fotografowałem, ocalały, chociażby w 
naszej świadomości jako, te, które nie tylko 
pokazują uniwersalizm Zbawienia Chry-
stusa. Wierzymy też, że krzyż nie jest tyl-
ko pewnym symbolem, jest to historia życia 
każdego człowieka….

Irlandia – to kraj krzyży. Urzekły mnie 
tam  olbrzymie krzyże i zacząłem je foto-
grafować. Nie interesowały mnie duże mia-
sta. Druga miłość – to ruiny klasztorów, 
zniszczonych przez Cromwella. Oczywi-
ście, ruiny klasztorów rzymskokatolickich 
w Anglii, w Yorksze. Podczas drugiego po-
bytu dwa lata temu, odwiedzałem te same 
miejsca, jak również i nowe i byłem już na-
stawiony na fotografowanie tych krzyży. 
Niektóre już zostały wzięte do muzeów i 
to już ostatnie chwile, gdy możemy je zo-
baczyć. Krzyże, tak jak ludzie, umierają i 
zmartwychwstają, szczególnie te drewnia-
ne, których zostało bardzo mało. Dużo ich 
jest jeszcze na Litwie, ale to ma być osob-
na wystawa krzyży z Litwy, krzyży z tere-
nów między Bugiem a Niemnem. W swo-
ich zdjęciach skupiłem się na krzyżach ka-
miennych. Chciałem zaznaczyć taki odci-
nek, jedną belkę krzyża, która łączy kraniec 
Europy Północno – Zachodniej z krańcem 
Europy Wschodniej, z Kresami, z Ukrainą.

Na zdjęciach – jedna z eksponowanych 
fotografii autorstwa Ojca Bruno New-
manna 
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Punkt 
nadawania 
przesyłek
kurierskich

ul. Wyszyńskiego 7/3
budynek Straży Pożarnej

tEl. 795 648 748

Koledze 

Jerzemu 
Filipczakowi 

oraz rodzinie  
wyrazy  głębokiego  

współczucia z powodu  

śmierci  matki  
składają   

Koledzy i koleżanki 
ze Szkoły Podstawowej nr 4 

w Nowogardzie

Marianna Filipczak, lat: 
90, zmarła: 28.03.2012r, po-
grzeb: 31.03.2012r, pogrzeb 
odbędzie się na cmentarzu w 
Dobrej

Informację przekazał zarządca 
cmentarza S. Furmańczyk

O G Ł O S Z E N I E

W dniu 02.04.2012 r. 
(poniedziałek) o godz. 
9,00 na placu kościel-
nym pw. Wniebowzię-
cia NMP będą rozda-
wane dary tj. warzywa 
dla wszystkich osób 
korzystających z po-
mocy przyparafialne-
go Zespołu Caritas.                                                                                     

Serdecznie zapraszamy

 W tych dniach 
odeszli do 
Wieczności 

Finaliści Konkursu w Częstochowie
Już po raz VIII Polskie Sto-

warzyszenie Obrońców Życia 
Człowieka zorganizowało kon-
kurs im. Bł. Jerzego Popiełusz-
ki pt. „Pomóż ocalić życie bez-
bronnemu”. Konkurs od kil-
ku ostatnich lat cieszy się naj-
większą w tej dziedzinie reno-
mą w Polsce. Prace na ten kon-
kurs spływają od osób z całej 
Polski. 

Mieszkańcy naszej gminy 
zrzeszeni w młodzieżowej gru-
pie obrońców życia człowieka 
Donum Vitae zajęli pierwsze 
miejsca oraz wyróżnienia w 
dwóch kategoriach (plastycz-

na i multimedialna) otrzymu-
jąc nagrody o łącznej warto-
ści 3000 zł !!! Opiekunem gru-
py jest ks. Piotr Buda, wika-
riusz parafii pw. Wniebowzię-
cia NMP. 

Grupa istnieje dopiero od 
roku, a to był ich pierwszy suk-
ces w tym konkursie. Na roz-
daniu nagród podczas obcho-
dów Dnia Świętości Życia w 
Częstochowie doszło do ogło-
szenia terminu kolejnego kon-
kursu. Trzymamy kciuki za 
”naszą” młodzież i dopinguje-
my ich w kolejnych edycjach!

Finał Miniolimpiady Bioetycznej 
22 marca ok. godziny 

11:00 na sali widowiskowej 
Nowogardzkiego Domu Kul-
tury odbył się finał Minio-
limpiady Bioetycznej. Był to 
ostatni etap konkursu, w któ-
rym znalazły się trzy zespo-
ły. Przed uczestnikami czeka-
ło 5 różnych konkurencji. Ze-
społy nie kryły zdziwienia po-
ziomem trudności  niektórych 
pytań. W poszczególnych kon-
kurencjach należało wykazać 
się świetną znajomością syl-
wetek Rycerzy Życia, a więc 
osób znanych z obrony każ-
dego ludzkiego życia na róż-
nych płaszczyznach np. Janina 
Ochojska, Irena Sendler, Ber-
nard Nathanson czy Joanna 
Najfeld, w innej konkurencji 
należało wykazać się doskona-
łą znajomością literatury do-
tyczącej terminologii bioety-
ki, czy zagadnień związanych z 
procedurą In vitro.

Do ostatniej chwili nie byli-

śmy pewni, kto wygra „ostat-
nie starcie”, ponieważ konku-
rencja podsumowująca mogła 
diametralnie zmienić punk-
tację. W przerwie przed ogło-
szeniem wyników czas umili-
ło nam szkolne koło teatralne 
z krótkim montażem słowno-
-muzycznym.

Pierwsze miejsce zajęła dru-
żyna I LO, drugie miejsce II 
LO, trzecie zaś walczące do 
końca Gimnazjum z Dobrej. 

Warto nadmienić, iż zwycię-
scy otrzymali bilet na 5 dnio-
wy wyjazd do Rzymu, gdzie 
będą uczestniczyć w Między-
narodowym Marszu dla Życia, 
a pozostali uczestnicy nagrody 
książkowe.

Organizatorami konkur-
su była młodzieżowa grupa 
Donum Vitae oraz I Liceum 
Ogólnokształcące w Nowo-
gardzie. Fundatorem nagród 
książkowych był zachodniopo-

morski kurator oświaty, który 
objął patronat nad konkursem. 
Miejmy nadzieję, że nie była to 
ostatnia edycja tego konkursu, 
a już za rok, również będziemy 
mogli śledzić zmagania mło-
dych ludzi w tej trudnej dzie-
dzinie nauki jaką jest bioetyka. 
Zwycięzcom gratulujemy i ży-
czymy udanej pielgrzymki do 
Rzymu!

Pomóżmy 
sobie

Przyjmę z wdzięcznością 
tapczan wypoczynkowy, dy-
wan lub wykładzinę, lodów-
kę, pralkę automatyczną oraz 
meblościankę tel. kontaktowy 
510 936 951 

Przyjmę tapczan wypo-
czynkowy tel. kontaktowy 
726 515 149

Przyjmę kojec dziecięcy   
dla dziecka i krzesełko do kar-
mienia info.515 696-142 

Oddam albę dla chłopca tel. 
Kontakt 514 995 348

Są do odebrania buty spor-
towe w redakcji DN o rozmia-
rze 38  

reklaMa

kONDOleNcje
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Preludium do wakacyjnych radosnych, słonecznych 
oraz rodzinnych chwil spędzonych nad morzem. 

Majowy weekend 

Zarezerwuj już dziś.
  www.familijni.com    lub     tel. 783 800 100

w Ośrodku „ Familijni” w  Dziwnówku

Naprawa - sprzedaż  
używanych elektronarzędzi

i kosiarek do trawy

StrzeleWO 52 
tel. 91 391 80 55

czynne od pn.-pt. 9.00-17.00

rozpoczęcie kursu 
2 kwietnia r. g. 16.00

OKNO 1465 mm szer. x 1435 mm wys.

SZYBA K=1,0 • OKUCIE MACO PPUH "JOGA" sj.
ul. Górna 4,

72-200 Nowogard
tel. 91 39 25 501

OKNA-SUPERPROMOCJA !!!

TYLKO 499zł*
*cena netto

PASMANTERIA
ul. 700 Lecia 20F
(pasaż przy Polomarkecie)
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rozmowa z właścicielem warsztatu samochodowego robertem cwajdą

Bezpieczny samochód, to sprawdzany samochód 
Sezon zimowy dobiegł końca, wiosnę widać już wszędzie. Również dla kierowców oznacza to, że trzeba  wymienić   zimowe  opony  na 
letnie. Gdy średnia dobowa temperatura przekroczy 7 stopni, wymiana kół na letnie jest już wskazana. Jak należy przygotować pojazd 
do sezonu wiosenno- letniego?, to  również okazja do szerszej  rozmowy  z  właścicielem i zarazem mechanikiem warsztatu samocho-
dowego w Nowogardzie, Panem Robertem Cwajdą. 

Dziennik Nowogardzki: 
Jak to się stało, że został Pan 
mechanikiem samochodo-
wym? 

Robert Cwajda: Powiem, 
że nie był to przypadek, bo już 
mój tata wcześniej zajmował 
się naprawą samochodów, a ja 
go podpatrywałem i w rezulta-
cie tych obserwacji dojrzałem 
do myśli, że ja też zostanę me-
chanikiem samochodowym. To 
taki nasz wspólny, rodzinny in-
teres, który jest przekazywany 
z ojca na syna. Sam pracuję w 
tym zawodzie już 10 lat.  

Jest już wiosna, więc co po-
winien zrobić kierowca ze 
swoim samochodem?

Przede wszystkim udać się 
do warsztatu samochodowego 
ze swoim pojazdem, a tam do-
konać odpowiedniego przeglą-
du, którego zakres jest związa-
ny z ogólną diagnostyką któ-
rą należy dokonać w zakresie 
sprawdzenia: ogumienia, świa-
teł, płynów eksploatacyjnych, 
wycieraczek. Dobrze jest, aby 
taki samochód po zimie został 
również sprawdzony od spodu. 
Tam musimy zwrócić uwagę 
czy nie ma wycieków i w ja-
kim stanie są przewody dopro-
wadzające płyny np. hamulco-
wy. Należałoby obejrzeć rów-

nież  gumy zawieszeń, na które 
bardzo niekorzystnie działa sól 
stosowana zimą do odladzania 
dróg. 

Czy wymiana opon z zimo-
wych na letnie to niezbędna 
czynność ? 

Zdecydowanie potrzebna, bo 
istotą wymiany jest koniecz-
ność zapewnienia  naszego 
bezpieczeństwa. Opony letnie 
i zimowe posiadają zupełnie  
inne struktury i charakterysty-
kę działania na drodze. Dlate-
go inaczej zachowuje się samo-
chód. Każda z tych opon ma 
swoje konkretne przeznacze-
nie i zastosowanie związane 
nie tylko z właściwą oszczędną 
eksploatacją, ale także właśnie 
z bezpieczną jazdą.  Musimy 
też dbać o komfort jazdy i pa-
miętać o tym, że opona zimo-
wa eksploatowana latem jest 
głośniejsza, co na pewno nie 
służy  komfortowi jazdy. 

Więc, jakie opony należy 
wybrać i co należy wziąć pod 
uwagę przy ich zakupie? 

Takie, które będą dla nas i 
naszego pojazdu najbardziej 
optymalne do jazdy. Jest wie-
le firm, których opony mają 
świetne parametry, dlatego 
wskazywanie konkretnej firmy 
z mojej strony jest nie możliwe. 

Co do pytania o kupno opon 
używanych, to tutaj już zale-
cam rozwagę i bardzo szcze-
gółowe obejrzenie takiej opo-
ny i źródło pochodzenia, gdyż 
ono nam zasugeruje, jak ta 
opona była użytkowana? Pod-
sumowując Pana pytanie do-
tyczące opon szczególnie tych 
używanych, chcę jasno powie-
dzieć, iż  opony o startym bież-
niku mogą stracić w pewien 
sposób swoje optymalne para-
metry. Samochód wyposażony 
w zużyte opony jest trudniej-
szy w opanowaniu, szczegól-
nie na mokrym podłożu. Wraz 
z wiekiem opony, spadają wła-
ściwości mieszanki gumowej 
z której ją wykonano i ma to 
realny wpływ na pogorszenie 
ogólnych parametrów produk-
tu. Zużyta mniej lub bardziej 
opona podatna jest na wie-
le zachowań, które wynikają z 
faktu zużycia części zewnętrz-
nej np. odklejenie bieżnika, 
czy ”zejście” z felgi lub popę-
kania, co może mieć bardzo 
niekorzystne, a nawet tragicz-
ne skutki, a w szczególności w 
czasie szybkiej jazdy. 

A inne podzespoły czy czę-
ści samochodu? 

Ważną sprawą jest zawiesze-

nie samochodu do których zali-
czamy: amortyzatory, wahacze 
i inne części zawieszenia.  

Obecne samochody są na-
szpikowane systemami elek-
tronicznymi, które pomagają 
w eksploatacji pojazdu, a co 
zrobić gdy i one czasami od-
mawiają posłuszeństwa? 

Moim zdaniem w obecnych 
samochodach jest zbyt wiele 
elektroniki, która owszem jest 
pomocna, ale do czasu gdy się 
nie popsuje. Dlatego w więk-
szości  takich awarii nie należy  
samemu naprawiać,  regulo-
wać i „kombinować”, tylko naj-
lepiej udać się do serwisu czy 
wyspecjalizowanego zakładu, 
który jest wyposażony w odpo-
wiednie urządzenia i oprogra-
mowanie, które bez problemu 
pozwoli wykryć usterkę w ste-
rowniku takiego samochodu. 
Ale i takie badanie też nie za-
wsze jest wykrywalne i pewne 
w 100% , wówczas mechanik  
przystępuje   do „ normalnego”  
rozkręcenia danej części. 

Czy powinniśmy również 
zwrócić  uwagę  na stan  pły-
nów eksploatacyjnych, aku-
mulatora i filtrów? 

Ależ oczywiście że tak. Te cie-
cze wpływają bardzo istotnie 
na działanie samochodu i na-
sze bezpieczeństwo. Ważne jest 

by pamiętać o płynie hamul-
cowym, a także poziomie pły-
nu w silniku, a także filtrze po-
wietrza. 

A oświetlenie . Czy tutaj 
też warto byłoby zajrzeć? 

Niestety jest to bolączką 
wszystkich kierowców, bo jak 
wiemy w naszym kraju na 
światłach trzeba jeździć przez 
okrągły rok, dlatego zalecam 
założenie żarówek zastępczych 
typu LED lub diodowe, które 
świecą dość wyraźnie, a pobie-
rają stosunkowo nie wiele ener-
gii. 

Wiadomym jest, że polskie 
drogi to najczęściej dziura-
we drogi, więc co z zawiesze-
niem? 

Taką ważną informacją 
niech będzie to, że nie należy 
obniżać zawieszenia pojazdu, 
bo jest to nic innego jak „kato-
wanie” auta podczas jazdy. Ko-
lejną ważną sprawą są amor-
tyzatory, które należy kontro-
lować podczas obowiązkowych  
corocznych przeglądów w sta-
cjach diagnostycznych. 

Podsumowując wszystkie 
pańskie rady, którą uznałby 
pan za najważniejszą? 

Tutaj zdecydowanie zalecam 
kontrolę układu hamulcowego 
i rozwagę podczas jazdy, szcze-
gólnie po zmroku.  

Rozmawiał: Jarek Bzowy 

ZNALEZIONO!!!
Na ul. Dąbrowszczaków znaleziono  klucze  z charakterystycz-

nym breloczkiem „RADIO CARS”. 
Na ul. Wyszyńskiego w okolicach  Straży Pożarnej znaleziono 

klucze z charakterystycznym breloczkiem „BOSCH SERVICE”.  
Na ul. Kościuszki znaleziono klucz na filcowym „breloczku”. 
Są one do odebrania w redakcji DN 
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Pod patronatem DN

I Turniej Gier Komputerowych zakończony!
Wczoraj w Ratuszu odbyło się podsumowanie I Turnieju Gier Komputerowych, którego patronem medialnym był Dziennik Nowo-
gardzki. Najlepszym zawodnikom nagrody i dyplomy wręczył burmistrz Robert Czapla oraz sponsorzy turnieju. 

W następnym numerze DN pojawi się fotorelacja z całego turnieju, a dziś chciał-
bym przedstawić zwycięzców ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. 

W grze Race07 zawodnicy opanowali do perfekcji symulator wyścigów samo-
chodowych.

Z ponad siedemdziesięciu uczniów gimnazjów najlepszymi okazali się:
I miejsce- Maciej Fedak
II miejsce- Kacper Krzywański
III miejsce- Damian Dmochowski
W grze Counter Strike 1.6 drużyny wykazały się wielką zdolnością taktyczną 

oraz współpracą zespołową. Gracze posiadali także umiejętności dowodzenia, 
przez co mecze były bardzo ciekawe, na równym poziomie.

Po ekscytującym finale na podium stanęły następujące drużyny:
I miejsce – Koksy
II miejsce – LO2
III miejsce – Niepokonani jak Najman

W tym miejscu chciałbym podziękować organizatorom, dzięki którym I Turniej 
Gier Komputerowych mógł się odbyć. A są to:

Ważną rolę odegrali też nasi sponsorzy, to ich hojność pomogła w zakupie wy-
sokiej jakości nagrody.

Patronat medialny czyli Dziennik Nowogardzki, był źródłem informacji o tur-
nieju. Czytelnicy mogli dowiedzieć się o nowościach z imprezy  co bardzo przy-
czyniło się do jej promocji.

Dziękuje bardzo również kibicom za wierne wsparcie swoich zawodników, 
sędziemu Krzysztofowi Rybaczek za sprawiedliwe prowadzenie spotkań oraz 
wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do przebiegu I Turnieju 
Gier Komputerowych. 

Pamiętajcie, że turniej to impreza cykliczna i już od dziś trenujcie do kolejnych 
edycji. 

Kuba Gradus

Pamiątkowe zdjęcie grupowe – uczestnicy i sponsorzy turnieju.

Zwycięzca Turnieju, Maciej Fedak, w otoczeniu burmistrza i swojego wychowawcy
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WARSZTAT SAMOCHODOWY

SZYBY SAMOCHODOWE

PLANDEKINA WYMIAR NA WYMIAR

Profesjonalna naprawa od A do Z

OSOBOWE, CIĘŻAROWE I MASZYNY

Geometria kół, naprawa zawieszenia,komputerowa diagnostyka pojazdu
naprawy blacharskie i lakierniczePrzegląd i naprawa klimatyzacji,

Ul. Nadtorowa 12
tel 91 39 20 131
kom 601860716

Ul. Kilińskiego 26
tel 91 39 25 627
kom 601897368

Sprzedaż, wymiana, naprawa. Wykonujemy usługi na zlecenie ubezpieczalni

Używane i nowe części do wszystkich marek samochodów

Plandeki do samochodów ciężarowych (łódki, firanki),przykrywające
stelaże, przegrody do hal, przyczepy ciągnikowe i samochodowe

UDZIELAMY GWARANCJI
NA WYKONANE USŁUGI

Wkrótce kolejna edycja  
Nowogardzkiego konkursu 
Ortograficznego!

Przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Nowogar-
dzie zostało powołane stowarzyszenie mające na uwadze integrację 
osób niepełnosprawnych. W czerwcu 2010r., po oficjalnym zarejestro-
waniu rozpoczęło swoją działalność. Do tej pory zorganizowało - dla 
dzieci z Nowogardu i okolic - kilka imprez, m.in. Nowogardzki Tur-
niej Tenisa Ziemnego, spotkanie „Przy wigilijnym stole”,  „Karnawało-
wy Bal Charytatywny”. Teraz zbliża się czas na kolejną inicjatywę, czyli:

II NOWOGARDZKI KONKURS ORTOGRAFICZNY!
Nie, nie… to nie żarty, lecz ubiegłoroczne doświadczenie oraz 

chęć zadbania o język ojczysty sprawiły, że i w tym roku za-
interesowani będą mogli wykazać się znajomością ortogra-
fii.  Mikołaj Rej na pewno by się ucieszył, bo jak sam stwierdził: 
„… Polacy nie gęsi, i swój język mają”, a skoro mają, to niech dba-
ją, ponieważ poprawne wysławianie się, zarówno w mowie, jak 
i w piśmie, świadczy o kulturze człowieka. Warto jest korzystać  
ze słowników ortograficznych oraz dotyczących poprawnej polszczy-
zny.  Z pewnością, nie jest to niczym wstydliwym. Tego zdania są nie 
tylko członkowie stowarzyszenia, ale również Burmistrz Nowogardu. 
To wspólnie z p. Robertem  Czaplą już teraz zachęcamy do sięgania po 
słowniki ortograficzne, a tym samym po tytuł Mistrza Ortografii Zie-
mi Nowogardzkiej. Każdy będzie mógł sprawdzić swoje umiejętno-
ści w dziedzinie ortografii, ale tylko jedna osoba otrzyma ten zaszczyt-
ny tytuł oraz atrakcyjną nagrodę, ufundowaną przez Burmistrza No-
wogardu. Tą nagrodą będzie laptop.. Miło będzie, gdy pan R. Czapla, 
obejmując patronatem wymieniony konkurs weźmie w nim udział, a za 
jego przykładem podążą członkowie Rady Miejskiej. Im więcej uczest-
ników, tym ciekawsze zmagania. W końcu: do odważnych świat należy! 
Niech zachętą będzie fakt, że wyniki konkursu pozostaną tajemnicą, 
nawet dla sprawdzających. Do publicznej wiadomości zostanie poda-
ne tylko nazwisko zwycięzcy, a tym samym Mistrza Ortografii Ziemi 
Nowogardzkiej.

Przewidywany termin konkursu: 12 maja 2012r. Czasu jest dużo  
na przypomnienie, odświeżenie i utrwalenie swojej wiedzy z zakre-
su ortografii. Organizatorzy proszą o jak najszybsze zgłaszanie udzia-
łu w konkursie w celu ułatwienia przygotowań. Można się zgłosić oso-
biście  lub telefonicznie: 669  285 675. Ostateczny termin przyjmo-
wania zgłoszeń:  30 kwietnia 2012r. Jeśli zbyt mała liczba osób wyra-
zi chęć uczestniczenia, konkurs nie odbędzie się. Byłoby żal. Kon-
kurs przeznaczony jest dla wszystkich, bez względu na wiek, płeć  
czy też wykonywany zawód. Nie ma żadnych ograniczeń, ale jest jeden 
warunek: osoba zamierzająca wziąć w nim  udział zobowiązana jest - 
w dniu konkursu -  przekazać 15 zł. Pieniądze zostaną przeznaczone 
na rzecz osób niepełnosprawnych. A potrzeby są naprawdę duże…  
Szczegółowe informacje zostaną podane w jednym z kolejnych nume-
rów Dziennika Nowogardzkiego oraz na stronie internetowej Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego: www.soswnowogard.republika.pl 

Stowarzyszenie „NASZE SZANSE”, ul. Ks. J. Poniatowskiego 17, 72-
200 Nowogard, Tel. 91 39 20 108

Numer konta: 03 9375 1012 4200 4157 2000 0010 

Jeśli po pierwszą pomoc to 
tylko do nich...
Dnia 20.03.2012 r. trójka uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 3 im. Polskich 
Olimpijczyków w Nowogardzie : Amanda Puszcz- klasa 6a, Maksym Sobczyk-
-klasa 6a i Filip Sadkowski- klasa 5a, uczestniczyli w Wojewódzkim Konkursie 
z Zakresu Pomocy Przedmedycznej i Warsztatach Ratownictwa Medycznego i  
drużynowo zajęli II m-ce w województwie. Organizatorem konkursu była Szko-
ła Podstawowa nr 11, im. UNICEF-u w Szczecinie.

Konkurs nie należał do ła-
twych, gdyż uczniowie oprócz 
wiedzy teoretycznej musieli 
wykazać się wiedzą praktyczną. 
Sprawdzenie wiedzy teoretycz-
nej polegało na napisaniu testu, 
złożonego z 60 pytań. Pytania 
dotyczyły między innymi: po-
stępowania na miejscu wypad-
ku, zasad powiadamiania o na-
głym wypadku, zaburzeń oddy-
chania, zatrzymania krążenia, 
sztucznego oddychania, reani-
macji sercowo-płucnej, ratowa-
nia tonącego, ratowania w cza-
sie pożaru czy przy załamaniu 
tafli jeziora. Uczniowie musie-
li orientować się także w obja-
wach i leczeniu takich chorób 
jak cukrzyca czy epilepsja.

Po napisaniu testu uczniowie 
musieli wykazać się praktycz-
ną umiejętnością udzielania 
pierwszej pomocy w wypadku 
zranienia, oparzenia, złamania 
kończyn, krwawienia z nosa, 
omdlenia oraz zasad postępo-
wania w wypadku komunika-
cyjnym.

Grupa zasługuje na uznanie, 
gdyż zespołowo zajęli II miej-

sce, a w klasyfikacji indywidu-
alnej Maksym Sobczyk zajął 
miejsce III. W pamięci Aman-
dy, Maksyma i Filipa pozosta-
nie wiele miłych wspomnień. 
Przede wszystkim mają teraz 
większe poczucie odpowie-
dzialności za życie, zdrowie  i 
bezpieczeństwo drugiego czło-
wieka.

Opiekun grupy- Agniesz-
ka Białczak- gorąco dziękuje 
panu doktorowi Piotrowi Gry-
bowskiemu oraz ratownikom 
medycznym z Pogotowia Ra-
tunkowego za pomoc w przy-
gotowaniu uczestników do 
konkursu.

Inf. własne

W Żabowie jest już wiosna
W dniu 21.03.2012 r. ob-

chodziliśmy w naszej szkole 
Pierwszy Dzień Wiosny. Z tej 
okazji uczniowie przygotowa-
li kolorowe, wiosenne stroje i 
fryzury oraz ciekawe transpa-
renty witające Panią Wiosnę. 
A wszystko po to, by uroczy-
ście przemaszerować barw-
nym korowodem przez naszą 

miejscowość - Żabowo i gło-
śnymi okrzykami oraz grą na 
instrumentach odstraszyć sro-
gą Zimę.

Po zakończonym przemar-
szu wszyscy jego uczestni-
cy atrakcyjnie spędzili czas 
przy pieczeniu kiełbasek i za-
bawie na świeżym powietrzu. 
Rozstrzygnięty został rów-

nież konkurs na najciekawszy 
transparent witający wiosnę. 
Zwycięzcą została klasa czwar-
ta.

Interesująco spędzony czas 
dał dzieciom możliwość do-
brej i bezpiecznej zabawy na 
terenie szkoły i pod opieką na-
uczycieli.

m. p.
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Aleksandra córka 
Anety i Grzegorza 
Fecak ur. 28.03.2012 z 
Nowogardu

Zosia córka 
Magdaleny 
Gradzińskiej 
ur. 22.03.2012 
z Krzemiennej

Oliwia córka 
Moniki Lissek ur. 
26.03.2012 z Dobrej

Jakub syn Izabeli i 
Roberta Słomskich 
ur. 28.03.2012 z 
Nowogardu

Oliwia córka 
Natali Sobańskiej 
ur. 28.03.2012 z 
Malińca

Kacper syn Mileny 
Boguszewskiej ur. 
26.03.2012 z Siedlic

Oliwia córka 
Magdaleny 
Wronowskiej 
ur. 28.03.2012 z 
Makowic

 Autor rubryki: Janusz Roguski

Witamy wśród nas...

Dlaczego jest tak źle, skoro 
jest tak dobrze? 

-czyli słów kilka o sytuacji 
nowogardzkiego szpitala

Potrzebne konsylium!  (DN 
z dnia 22 stycznia 2002r.)

Problemy nowogardzkiego 
szpitala, ze zrozumiałych 
względów nie schodziły z łam 
prasy lokalnej i wojewódzkiej 
przez ostatnie pół roku. Wyło-
niony w drodze konkursu dyr. 
Włodarczyk po „czarnowidz-
twie” głoszonym w momencie 
objęcia stanowiska zabrał się do 
solidnej (tak przynajmniej gło-
sił) roboty, polegającej na kon-
solidacji personelu i opraco-
waniu programu naprawczego.
(…) szpital nadal generuje dłu-
gi i rok ubiegły zamknął deficy-
tem 130 000zł. Długi podobno 
przyrastają wolno (ok. 50 000zł 
za półrocze), a 80 000zł, to wy-
płata zobowiązań wynikają-
cych z przeprowadzonej re-
strukturyzacji. Dyrektor wspo-
mniał jednak, że również z po-
wodu przegranych spraw w są-
dzie z pozwu pielęgniarek. (…). 
Wspomniany deficyt 130 000zł 
na koniec roku nie jest prze-
cież debetem na koncie ban-
kowym. Za coś po prostu nie 
zapłacono. Za co? Znowu nie 
opłacono ZUS, energii, podat-
ków czy może nie zrealizowano 
zawartych kontraktów i perso-
nel czeka na pensje? Mieszkań-
cy miasta chcieliby wiedzieć co 
szpital zrobi z otrzymanym mi-
lionem złotych z budżetu mia-

sta. Wszak wkład finansowy 
do spółki „ZBK- TBS” wynosi 
tylko 3000 000zł i od 3 lat nie 
można znaleźć środków na ten 
cel! 

LMM 

SPÓŁDZIELNIA
O SM „Osiedle” inaczej ( 

DN z dnia 08 lutego 2002r.)
O tym, że Spółdzielnia Miesz-

kaniowa „Osiedle” ma poważne 
problemy wiadomo nie od dziś. 
(…) Od jakiegoś czasu na ta-
blicach ogłoszeniowych w klat-
kach bloków, można przeczy-
tać: „Apeluje się do lokatorów 
mających zadłużenie do uregu-
lowania zaległości. Zadłużenie 
lokatorów wobec spółdzielni 
jest tak duże, że nie pozwala na 
dalsze jej funkcjonowanie. Brak 
środków finansowych zmusi 
spółdzielnię do zerwania umo-
wy z Zakładem Usług Komu-
nalnych na wywóz nieczystości 
stałych”.(…) Sytuacja finanso-
wa spółdzielni mieszkaniowej 
„Osiedle” jest spowodowana 
nie tylko niewywiązywaniem 
się lokatorów z regularnego 
opłacania czynszu, ale przede 
wszystkim znacznym ich zu-
bożeniem. Bezrobocie znacznej 
znacznej części mieszkańców 
osiedla (byłych pracowników 
PGR-u) jest główną przyczyną 
takiego stanu rzeczy. (…).

Mb

25 - LECIE
Jubileusz w Przedszkolu 

Miejskim nr 4  (DN z dnia 12 
marca 2002r)

(…) Przedszkole Miejskie 
obchodziło 25-lecie swoje-
go istnienia i działalności. Na 
uroczystość przybyło wielu 
zaproszonych gości oraz ro-
dzice przedszkolaków. Wszy-
scy byli zadowoleni, ale jak to 
bywa – dzieci cieszyły się naj-
bardziej.

Przedszkolaki zachwyciły 
wszystkich przybyłych na uro-
czystość 25-lecia przedszkola 
swoimi znakomitymi popisami 
aktorskimi i tanecznymi. Pu-
bliczność długo biła brawo. Po-
tem był pyszny tort i uroczysty 
obiad. (…) 

EKOLOGIA
Najgrubszy buk w Polsce ro-

śnie w nowogardzkich lasach  
( DN z dnia 12 marca 2002r)

(…) Kapituła Ogólnopolskie-
go „Konkursu na najgrubsze 
drzewo Lasów Państwowych 
u progu XXI wieku” uznała 
„Buka zwyczajnego” rosnącego 
w okolicach Nowogardu, mie-
rzącego w obwodzie 750 cm za 
najgrubszy okaz w Polsce. Nad-
leśnictwo Nowogard do kon-
kursu zgłosiło 21 drzew. Można 
rzec, że grubych drzew jest ci u 
nas pod dostatkiem! (…)

Dokładnej lokalizacji zwycię-
skiego buka nie podajemy dla-
tego, że pragniemy „przygoto-
wać go” do zwiedzania – ozna-
kować szlak prowadzący do 
drzewa, ustawić tablicę infor-
macyjną, oraz przygotować te-
ren w pobliżu okazu na przyję-
cie turystów. (…).

Mr.

10 lat temu                  pisał: Forum Pokrzywdzonych przez 
Państwo radzi:

Powództwo cywilne 
w sprawie karnej 

Jeśli jesteś pokrzywdzonym w postę-
powaniu karnym toczącym się przed 
sądem, możesz do określonego termi-
nu wnieść powództwo cywilne przeciw 
oskarżonemu o popełnienie przestęp-
stwa. Jak to zrobić?

Celem powództwa cywilnego jest prze-
ważnie uzyskanie odszkodowania z po-
wodu szkód wyrządzonych przestęp-
stwem, na przykład odszkodowanie za 
zniszczone drzwi podczas włamania. Pra-
wo polskie stwarza możliwość docho-
dzenia tego odszkodowania przed są-
dem karnym w procesie, w którym bada 
się, czy oskarżony jest winny popełnie-
nia przestępstwa, czy nie. Jeśli oskarżo-
ny jest winien, a my w procesie karnym 
wniesiemy powództwo cywilne, to wtedy 
sąd orzeka o winie oskarżonego i jedno-
cześnie może nam przyznać odszkodo-
wanie lub zasądzić inne roszczenie. To 
spore ułatwienie, ponieważ łączy w za-
sadzie dwa postępowania w jednym, co 
stanowi mniejszy stres dla pokrzywdzo-
nych przestępstwem. Poniżej podajemy 
warunki, na jakich można zgłaszać takie 
roszczenia cywilne. Jeśli nie zgłosisz rosz-
czenia cywilnego podczas sprawy kar-
nej, masz prawo dochodzić go w sądzie 
cywilnym w zwykłej sprawie cywilnej. 
Jeśli jesteś pokrzywdzony przestępstwem, 
możesz aż do rozpoczęcia przewodu są-
dowego (do momentu odczytania aktu 
oskarżenia przez oskarżyciela) na roz-
prawie głównej wytoczyć przeciw oskar-
żonemu powództwo cywilne w celu do-
chodzenia w postępowaniu karnym rosz-
czeń majątkowych, wynikających bez-
pośrednio z popełnienia przestępstwa. 
Powództwo cywilne powinno wyglądać 
tak, jak pozew w postępowaniu cywil-
nym. Jeśli pozew będzie miał braki, prze-
wodniczący sądu wezwie Cię do uzu-
pełnienia tych braków w terminie 7 dni. 
 Powództwo możesz wnieść już na eta-
pie śledztwa lub dochodzenia. Pamię-
taj jednak, że najpóźniej należy je wnieść 
do momentu odczytania aktu oskarżenia 
przez prokuratora lub innego oskarżycie-
la.

UWAGA: Jeśli nie wytoczysz powódz-
twa cywilnego w terminie, o którym 
mowa powyżej, stracisz szansę na wyto-
czenie tego powództwa w procesie kar-
nym. Pamiętaj, że nadal możesz je wyto-
czyć w procesie cywilnym jako tzw. „spra-
wę cywilną”.

Sąd odmówi przyjęcia twojego po-
wództwa cywilnego, jeżeli:

1) powództwo cywilne jest z mocy 
przepisu szczególnego niedopuszczalne,

2) roszczenie nie ma bezpośredniego 
związku z zarzutem oskarżenia,

3) powództwo zostało wniesione przez 
osobę nieuprawnioną,

4) to samo roszczenie jest przedmio-
tem innego postępowania lub o roszcze-
niu tym prawomocnie orzeczono,

5) po stronie pozwanych zachodzi 
współuczestnictwo konieczne z instytucją 
państwową, samorządową lub społeczną 
albo z osobą, która nie występuje w cha-
rakterze oskarżonego,

6) złożono wniosek, o którym mowa 
w art. 46 § 1 Kodeksu karnego - dotyczy 
szczególnych przypadków, kiedy w razie 
skazania za takie przestępstwa jak: spo-
wodowanie śmierci, ciężkiego uszczerbku 

na zdrowiu, naruszenie czynności narzą-
du ciała lub rozstroju zdrowia, przestęp-
stwo przeciwko bezpieczeństwu w komu-
nikacji, przestępstwo przeciwko środowi-
sku, mieniu lub obrotowi gospodarcze-
mu lub przestępstwo przeciwko prawom 
osób wykonujących pracę zarobkową, 
sąd, orzeknie obowiązek naprawienia wy-
rządzonej szkody w całości albo w części. 
Obowiązek orzeka się tylko wtedy, gdy 
pokrzywdzony lub inna osoba uprawnio-
na złoży odpowiedni wniosek.

Jeśli sąd przyjmie twoje powództwo, 
ale w trakcie procesu okaże się, że wystą-
piła któraś spośród sytuacji, które wymie-
niono powyżej, sąd nie będzie zajmował 
się twoim powództwem cywilnym. W ta-
kiej sytuacji nie możesz złożyć zażalenia, 
ponieważ w takim przypadku zażalenie 
nie przysługuje.

Jeśli sąd odmówi przyjęcia twojego po-
wództwa lub nie rozpozna go, masz pra-
wo dochodzić swoich roszczeń w zwy-
kłym postępowaniu cywilnym. Co wię-
cej, gdy w terminie 30 dni od daty, w któ-
rej sąd odmówi przyjęcia powództwa lub 
stwierdzi, że nie będzie go rozpoznawać, 
złożysz wniosek o przekazanie tego po-
wództwa do zwykłego sądu cywilnego, 
wtedy następuje specjalny skutek proce-
sowy. Mianowicie, w takim przypadku, 
uważa się, że dzień wniesienia pozwu to 
dzień, w którym zgłosiłeś swoje powódz-
two cywilne w sprawie karnej.To bardzo 
ważne, ponieważ dzięki temu, możesz 
uniknąć przedawnienia. Ponadto data ma 
istotne znaczenie przy wyliczaniu odse-
tek. Gdyby okazało się, że akt oskarżenia 
nie został wniesiony na skutek umorzenia 
postępowania przygotowawczego (śledz-
two lub dochodzenie) lub jego zawiesze-
nia, a Ty już złożyłeś powództwo cywilne, 
masz prawo   w terminie zawitym 30 dni 
od daty doręczenia postanowienia żądać 
przekazania sprawy sądowi właściwemu 
do rozpoznawania spraw cywilnych. Jeże-
li nie zgłosisz takiego wniosku w terminie 
30 dni, wniesiony poprzednio pozew nie 
wywołuje skutków prawnych. To oznacza, 
że musisz wytoczyć powództwo cywilne 
w zwykłym trybie postępowania cywil-
nego.Sąd może uznać twoje powództwo, 
może je odrzucić lub uznać w całości. Pa-
miętaj, że sąd „karny” rozpozna powódz-
two wtedy, gdy zostanie wydany wyrok 
skazujący. Jeśli oskarżony zostanie unie-
winniony, wtedy musisz dochodzić swo-
ich roszczeń w sądzie cywilnym.

UWAGA: W razie warunkowego umo-
rzenia postępowania sąd i tak zobowiąże 
oskarżonego do naprawienia pokrzyw-
dzonemu szkody w całości lub w części. 
Naprawienie szkody to wymóg warunko-
wego umorzenia postępowania.

 Jeśli sąd oddali twoje powództwo cy-
wilne, wtedy obciąży Cię kosztami. Nato-
miast, jeśli uzna powództwo - wtedy ob-
ciąży kosztami oskarżonego.

Kwestie, które nie są uregulowane w 
kodeksie postępowania karnego, a doty-
czą powództwa cywilnego, są uregulowa-
ne w kodeksie postępowania cywilnego.

UWAGA: Egzekucja zasądzonego rosz-
czenia cywilnego jest prowadzona przez 
komornika na podstawie przepisów ko-
deksu cywilnego.

Forum Pokrzywdzonych 
przez Państwo
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SZKOŁA JAZDY „DRAGON”

Zapisy tel. 723 583 311

ul. 3 Maja 40
Nowogard

Biuro czynne 
od 13 - 17

Najlepsza

zdawalność

2.04.2012 r. 
godz. 16

Budowlane Centrum Handlowe

DOMEBARTEK -
Twój Partner Budowlany

Oferuje w cenach promocyjnych:

ul. Boh. Warszawy 71 www.bartekdomet.pl• tel. 91 579 02 62 •

- tynki i farby BOLIX

- najnowsze kolekcje płytek ceramicznych: polskie i hiszpańskie

- największy wybór paneli podłogowych w Nowogardzie - 24 kolekcje

- materiały ścienne POROTON, YTONG, SUPOREKS, SILKA

- wyprzedaż drzwi

Super cena na OKNA DACHOWE VELUX i OKPOL

ROLKI
  Deskorolki    Łyżworolki    Hulajnogi

SKLEP SPORTOWY
ul. 5 Marca 10 (za Netto) • NOWOGARD

tel. 609 13 13 14
ul. 5 Marca 10 (za Netto) • NOWOGARD

tel. 609 13 13 14

www.partnerstal.pl

GARAŻE BLASZANE
HALE, WIATY

 59 83 34 312
91 44 35 187
698 230 205

Obsługujemy cały kraj

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) – 5,05%

20.000 – 206,00
40.000 – 412,00

100.000 – 613,33
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Olimpia wciąż niepewna swojej przyszłości…

Trwa pozaboiskowa walka
Olimpia Nowogard nie zamierza składać broni. Prezes „młodego” klubu Przemysław Saja, stara się walczyć 
o dobro Olimpii bezpośrednio u burmistrza. W poniedziałek działacze wraz z grupą juniorów zjawili się u 
Roberta Czapli, w celu złożenia petycji.

Jak możemy się dowiedzieć 
z oświadczenia klubu, któ-
re ukazało się na oficjalnej 
stronie internetowej Olim-
pii, wszyscy związani z dru-
żyną wzywają burmistrza do 
dopilnowania sprawiedliwego 
podziału środków na zadania 
publiczne związane ze spor-
tem. Oprócz młodych piłkarzy, 
Olimpię u burmistrza repre-
zentował Prezes: Przemysław 
Saja, trener: Gracjan Golema i 
kierownik boiska w Wierzbię-
cinie: Robert Wojtacki. Pety-
cja miała na celu zwrócić uwa-
gę burmistrza na sytuację w ja-
kiej może się znaleźć klub, je-
śli doniesienia o rzekomej ni-
skiej punktacji przez Komisje 
wniosku Olimpii, okazałyby 
się prawdą. Działacze zwraca-
ją uwagę na fakt, że rola Ko-
misji jest tylko opiniodawcza, 
a burmistrz Nowogardu ma 
decydujące słowo w tej kwe-
stii. Prezentujemy treść petycji 
złożonej w poniedziałek: „ My, 

wszyscy niżej podpisani zwra-
camy się do Pana Burmistrza z 
prośbą o ujęcie interesów miesz-
kańców wsi, którzy zrzeszeni są 
w LKS Olimpia Nowogard. Ma 
to związek z planowanym roz-
strzygnięciem otwartych kon-
kursów ofert w zakresie kultury 
fizycznej i sportu w Gminie No-
wogard w 2012 r. Od niedawna 
w opinii publicznej pojawiły się 
głosy o niekorzystnym dla nas 
rozstrzygnięciu komisji konkur-
sowej wydającej opinię o braku 
dofinansowania naszego wnio-
sku o fundusze. Znaczyłoby to 
tylko i wyłącznie, że nasz klub 
nie byłby w stanie pełnić swo-
jej dotychczasowej działalności 
związanej z udziałem drużyn 
w treningach i zawodach spor-
towych. Ludowy Klub Sportowy 
Olimpia Nowogard przez kilka 
lat działalności stał się ważnym 
elementem życia społecznego 
na terenach wiejskich. Piłka-
rzami zrzeszonymi w Klubie są 
mieszkańcy Wierzbięcina, Oso-

wa, Kulic, Długołęki, Ostrzycy 
oraz Nowogardu. Młodzi pił-
karze mają zapewniony trans-
port oraz wszystko, co najpo-
trzebniejsze, aby uczestniczyć 
w zajęciach sportowych. W 
chwili obecnej w Klubie regu-
larnie trenuje ponad 80 osób z 
terenów wiejskich Gminy, jak 
i samego Nowogardu. Już wie-
my o tym, że Pan Burmistrz 
swym wcześniejszym zarządze-
niem nie dofinansował dwóch 
zadań na bieżący rok z zakre-
su prowadzenia zajęć pozalek-
cyjnych oraz upowszechniania 
dóbr kultury na terenach wiej-
skich. Brak dotacji wpisuje się 
w powolny plan likwidacji na-
szego Klubu, do czego pragnie-
my nie dopuścić. Burmistrz No-
wogardu w zakresie otwartych 
konkursów ofert w Gminie No-
wogard ma decydujące zdanie, 
dlatego zgłaszamy się do Pana 
w tej sprawie. Od tego czy decy-
zja w sprawie przyznania środ-
ków będzie pozytywna czy ne-

gatywna zależeć będzie los mło-
dych ludzi zrzeszonych w LKS 
Olimpia Nowogard.”  Pod ni-
niejszą petycją podpisali się 
młodzi piłkarze z Wierzbięci-
na, Osowa, Kulic, Długołęki i 
Nowogardu. To głównie o nich 
powinien pomyśleć burmistrz, 
podczas podejmowania tej 
niezwykle ważnej sytuacji dla 
całej społeczności, którą zrze-
sza klub. Olimpia nie rozegra-
ła swojego sobotniego meczu z 
Pomorzaninem Krąpiel, cięż-
ko również stwierdzić czy nie-
dzielny mecz z Orłem Grzędzi-
ce dojdzie do skutku. Niedziel-
ny rywal zajmuje 3 pozycję tuż 
za Olimpią, zatem walkower 
w tym meczu dla Orła, mógł-
by już na dobre odebrać szansę 
na awans. Najprawdopodobniej 
dziś w nocy lub w piątek popo-
łudniu, podejmiemy decyzję do-
tyczące niedzielnej konfronta-
cji z Orłem Grzędzice. Wszyst-
ko jest zależne od oficjalnej in-
formacji dotyczącej przyzna-

nia środków na działalność. Je-
śli taka informacja nie zostanie 
udzielona do niedzielnego me-
czu, wciąż będziemy wierzyć w 
pozytywne rozpatrzenie nasze-
go wniosku i we własnym za-
kresie  zorganizujemy wyjazd 
do Grzędzic. - Mówi Przemy-
sław Saja, prezes LKS Olimpia 
Nowogard. 

Do zamknięcia piątkowe-
go wydania DN, nie uzyskali-
śmy informacji jakie organiza-
cje pozarządowe zajmujące się 
sportem otrzymają dofinanso-
wanie dla swoich działań. Nikt 
w Olimpii nie traci nadziei na 
to, że wszystko zakończy się po 
ich myśli. 

KR
  

Podtrzymać zwycięską passę

„Gramy o awans”
W sobotę (31 marca) o godzinie 15.00, Pomorzanin Nowogard na własnym stadionie będzie podejmował 
zespół Promienia Mosty. Również w sobotę rezerwy Pomorzanina, zainaugurują rundę rewanżową wyjaz-
dem do lidera B Klasy.

Pomorzanin Nowogard bar-
dzo dobrze rozpoczął rundę re-
wanżową. Dwa zwycięstwa na 
początek, szczególnie ważne w 
kontekście awansu było spotka-
nie z Jeziorakiem Szczecin. Na 
koniec rundy jesiennej, nowo-
gardzcy piłkarze wygrali z Flo-
tą II Świnoujście 0:3, zatem na 
tą chwilę mają trzy zwycięstwa z 
rzędu. Z pewnością wszyscy ki-
bice liczą na przedłużenie tej se-
rii w najbliższą sobotę. Rywal jest 
wymagający mimo niskiej pozy-
cji w tabeli. Piłkarze Promienia, 
walkę o utrzymanie rozpoczęli 
dwoma przekonującymi zwycię-
stwami, najpierw ograli w Węgo-
rzynie tamtejszą Spartę 1:4, na-
stępnie u siebie pokonali Kastę/
Szczecin Majowe 3:1. Promień 
wzmocnił się przed rundą re-
wanżową, ale nie można zapo-
minać, że Pomorzanin również 
jest silniejszy niż na początku 
rozgrywek. W rundzie jesiennej 

sezonu 2011/2012, nowogardz-
ki zespół w 4 kolejce pokonał 
już zawodników z Mostów 1:2, 
po dwóch golach Pawła Galusa. 
Zatem wszystkie znaki na niebie, 
wskazują na zwycięstwo Pomo-
rzanina. Bardziej powściągliwy 
jest kapitan nowogardzkiej dru-
żyny: Promień to mocny zespół, 
wzmocnili się w przerwie zimo-
wej, odnieśli tak jak my dwa zwy-
cięstwa na początek i na pewno 
nie będzie nam z nimi łatwo. Jed-
nak mamy inny cel niż nasi sobot-
ni rywale, gramy o awans, dlatego 
zrobimy wszystko aby trzy punkty 
pozostały w Nowogardzie. – ko-
mentuje sobotnie spotkanie Pa-
weł Galus. Wszystkich zaintere-
sowanych rywalizacją Pomorza-
nina Nowogard z Promieniem 
Mosty, zapraszamy na stadion 
miejski w Nowogardzie, począ-
tek meczu o godzinie 15.00, ju-
niorzy obydwu zespołów zagra-
ją przed sobotnim meczem o 

godzinie 12.30. Swoją rundę re-
wanżową zainaugurują piłkarze 
rezerw. Po intensywnym okresie 
przygotowawczym i całkiem nie-
złych wynikach (np. zwycięstwo 
ze Spartą Gryfice 3:1), „rezer-
wowym” przyjdzie zagrać z lide-
rem swojej klasy rozgrywkowej. 
W pierwszym meczu Pomorza-
nin II dotkliwie przegrał z Pio-
nierem na własnym boisku 1:6, 
honorową bramkę wówczas zdo-
był Marcin Skórniewski. Trudno 
wierzyć w to, że drugi skład Po-
morzanina sprawi niespodzian-
kę, gdyż sobotni rywal w tym 
sezonie jeszcze nie stracił choć-
by punktu! W B klasie Szczecin 
gr. 1, Pionier to murowany kan-
dydat do awansu, Pomorzanin II 
mimo że zajmuje 4 miejsce, traci 
do lidera aż 13 punktów. W run-
dzie rewanżowej pozostaje nam 
jedynie wierzyć, że „rezerwowi” 
napsują sporo krwi silniejszym 
zespołom i uzbierają nieco wię-

cej punktów niż w rundzie je-
siennej. Poniżej przypominamy 
tabelę grupy, w której występu-
je Pomorzanin II i komplet spo-
tkań 10 kolejki. 

KR
B Klasa Szczecin gr. 1
   m pkt Z R P +/- 
 1. Pionier Żarnowo 8 24 8 0 0 29 / 11
2.  Znicz Wysoka Kamieńska 8 19 6 1 1 19 / 12
3.  Jastrząb Łosośnica 8 18 6 0 2 25 / 10
4.  Pomorzanin II Nowogard 8 11 3 2 3 22 / 16
5.  Gardominka/Polonia  

        II Mechowo 8 9 3 0 5 27 / 22
6.  Zalew Stepnica 8 9 2 3 3 22 / 20
7.  Huragan Wierzchosław 8 6 1 3 4 22 / 32
8.  Zieloni Wyszobór 8 4 1 1 6 7 / 36
9.  Prawobrzeże Świnoujście 8 3 1 0 7 12 / 26

10 kolejka:
Jastrząb Łosośnica – Znicz Wysoka Kamieńska  (31.03)
Pionier Żarnowo – Pomorzanin II  (31.03 godz. 14.00)
Gardominka/Polonia II Mechowo – Zalew Stepnica (01.04)
Huragan Wierzchosław – Zieloni Wyszobór  (01.04)
Prawobrzeże Świnoujście – pauzuje
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tel. 91 57 712 48 
tel. 500 702 884
tel. 500 702 855

BezPłatNa POMOc W UzySkaNiU kreDytU - OFerta 20 BaNkÓW

www.mk-kwadrat.pl

AUTO-CZĘŚCI • AUTO-NAPRAWA
Jacek Tworek

ul. Zamkowa 7, Nowogard (teren myjni samochodowej)

tel. 662 195 926, 668 477 803, 91 577 10 42

SZYBY SAMOCHODOWE

SPRZEDAŻ - MONTAŻ - NAPRAWA
do aut osobowych i ciężarowych

- wszystkie części nowe i używane

- płyny hamulcowe, chłodnicze

- oleje Castrol - wymiana gratis

- komputerowa diagnostyka silnika,

układu ABS oraz kasowanie inspekcji ZAPRASZAMY

Świadczymy
wszystkie

usługi warsztatowe

SALON GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

VELES
- glazura
- terakota
- panele
- drzwi
- parapety
- ceramika łazienkowa
- wanny, kabiny
- meble łazienkowe
- armatura

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto)

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

tel. 91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

GABINET KOSMETYCZNY 
„WICHEREK”

Rok założenia 1988
Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała zabiegi 
kosmetyczne, henna, depilacje, makijaże, 
mikrodermabrazja, peeling kawitacyjny, 
ultradźwięki, eksfoliacje, wypalanie, laser, 
lampy, materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

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

Tel. 91 392 07 14 
Czynne od 11.00 do 19.00
http://wicherek.info

Uwaga Wędkarze
Zarząd Koła PZW „Tęczak” w 

Nowogardzie informuje człon-
ków Koła, że dnia 25.03.2012 
r. organizuje zawody wędkar-
skie o tytuł Mistrza Koła w 
Trzebieszewie. Zapisy w sklepie 
wędkarskim „Tęczak” ul. Wa-
ryńskiego 12 do dnia 23.03 br. 
Startowe wynosi 10 zł. Wyjazd 
z ul. 5 Marca o godz. 6.00. Za-
praszamy.

Zarząd Koła

Działki Na SPrzeDaŻ
Radowo Małe – działka o pow. 841m², wydane warunki zabudowy – CENA 20.000 zł OKAZJA!!! 
Węgorzyno – kompleks działek na nowym osiedlu pow. od 750m² do 5000m² – CENA 25zł/m² 
Węgorzyno – działka pod stacje paliw pow. 5174 m² m - CENA 1 550.000 zł 
Węgorzyno – działka pod zabudowę hotelową o pow. 17349m² – CENA 1 200.000 zł 
Nowogard – działka o pow. 1007m², warunki zabudowy, nad jeziorem – CENA 100.000 zł  
Nowogard – działka o pow. 10441m², inwestycyjna, war. zabudowy – CENA 450.000 zł 
Nowogard – działka o pow. 5061m² – CENA 303.660 zł  
Nowogard – działka o pow. 2940m² – CENA 176.400 zł  
Nowogard –  działka o pow. 1600m², warunki zabudowy – CENA 80.000 zł OKAZJA!!!  
Nowogard – działka o pow. 1654m², warunki zabudowy – CENA 127.000 zł  
Nowogard – działka o pow. 1472m², mozliwość zabudowy – CENA 105.000 zł 
Nowogard – działki o pow. od 760m² – 1760m² – CENA 95 zł / m² 
Nowogard –  działka 1000m², warunki zabudowy – CENA 75.000 zł 
Nowogard – kompleks 5 działek budowlanych, pow. 615/ 2 x 824/ 822/ 1038 m² – CENA 100 zł/m² 
Nowogard – działka budowlana o pow. 476m² – CENA 85.000 zł  
Kościuszki – działka o pow. 3312m² – CENA 83.000 zł 
Kościuszki – działka o pow. 3000m² – CENA 150.000 zł
Kościuszki – działka o pow. 2,35 ha, staw – CENA 300.000 zł 
Długołęka gm. Nowogard - działka o pow. 4300m² – CENA 54.000 zł 
Wyszomierz – działka o pow. 2500m² – CENA 30.000 zł 
Karsk – działka o pow. 3800m² – CENA 83.000 zł 
Jarchlino – działka o pow. 8900m², bezpośrednio przy drodze – CENA 53.000 zł  
Olchowo – pow. 2, 16 ha lub 6 działek o pow. 3000m² – CENA 1.080.000 zł lub 50 zł/m² 
Bagna ( gm. Maszewo) – działka o pow. 60700m² – CENA 580.000 zł 
Łobez – działka z war. zabudowy  o pow. 918 m² – CENA 99.000 zł 
Łobez – działka z war. zabudowy o pow. 1011m² – CENA 78.000 zł 
Łobez – działka o pow. 6042 m² – CENA 181.000 zł 

Zapraszamy na świąteczne
WARSZTATY DECUPAGE

Zapisy: Studio Art-Strit, ul. Sądowa 1, Nowogard

tel. 607 310 587

w dniach  24.03. g. 12.00;
27.03. g. 17.00;  31.03. g. 12.00

Ilość miejsc ograniczona

Zatrudnię 
do pracy w ochronie 

w Nowogardzie, 
mile widziana grupa 
niepełnosprawności 

Tel. 696-764-438

SZAFY GARDEROBY 
ZABUDOWY WNęK
MEBLE NA WYMIAR

tel. 501 923 309
790 268 865

„Nowogardzka Szkoła 
Cukrzycy”

„chorzy na cukrzycę wiedzący najwięcej żyją najdłużej” 
(prof. Joslin) 

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło w Nowogardzie serdecznie za-
prasza osoby pragnące przybliżyć sobie zagadnienia związane  z cukrzycą 
do Nowogardzkiej Szkoły Cukrzycy w piątek 30 marca 2012r. na godz. 
16:00

Zajęcia w „Nowogardzkiej Szkole Cukrzycy” odbywają się   w Centrum 
Edukacji i Przedsiębiorczości „PROFIT” Szczecińskiej Fundacji Talent – 
Promocja – Postęp w Nowogardzie przy ul. Wojska Polskiego 3. Zajęcia 
są nieodpłatne dla wszystkich uczestników. Niezbędne informację można 
uzyskać w Siedzibie  Koła Nowogard, ul. Wojska Polskiego 7 (budynek la-
boratorium Szpitala w Nowogardzie) oraz tel.: pod nr.: 500 553 190; 660 
238 483; 606 457 102 oraz w Internecie pod adresem http: //www.cukrzy-
canowogard.lh.pl

Tematem wykładów będą zagadnienia:

Leczenie cukrzycy - dlaczego insulina?
Cukrzyca u kobiety - problem nie tylko kobiet.
 Wykład Lekarza prowadzącego “Szkołę Cukrzycy” Pani dr Marzeny Kargul. 

Eugeniusz Tworek
     Prezes PSD
                                                                                          Koła Nowogard
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ROJSZCZAK

NIERUCHOMOŚCI
ul. 3 Maja 13

tel. 91 392 22 33 kom. 5
Nowogard •

• 12 801 615

www.extradom.net.pl

Mieszkania • Domy
Działki • Lokale

Polecamy w Nowogardzie: 
- 1/2 domu okolice Nowogardu 332000 zł
- 2 pokoje w Nowogardzie 129000 zł
- mieszkanie bezczynszowe Nowogard 185000 złS
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www.uberna.pl

MIESZKANIA W ATRAKCYJNYCH CENACH:
Nowogard – ul. St. Poniatowskiego – 50,50 m2, 2 pokoje PARTER
Osina – 50/2 - 67,20 m2, 3 pokoje + balkon – PARTER

DZIAŁKI:
Dobra Nowogardzka – „SŁOWIKOWE OSIEDLE”, 
                                                 działki rekreacyjne, 200 m do jeziora Dobre 
Nowogard – działki komercyjne przy ul. Konstytucji 3 Maja

DOMY:
Czermnica 58 – leśniczówka, pow. 135 m2, działka 5 500 m2
Strzelewo – przy lesie, pow. 200 m2, działka 17 000 m2

MieSzkaNia W atrakcyjNycH ceNacH:
Nowogard, ul. St. Poniatowskiego – 50,50 m2, 2 pokoje PARTER – CENA SPADŁA O 8700 ZŁ

Działki:
Kikorze – pow. 4 292 m2, działka pod zabudowę przy drodze gminnej, wszystkie media, 
Czermnica – pow. od 3 000 m2, z warunkami zabudowy – UZBROJENIE ENERGIA
Krzywice – pow. od 3 139 m2, przy lesie, inwestycyjne oraz z warunkami zabudowy
Nowogard – działki komercyjne przy ul. Konstytucji 3 Maja

DOMy:
Czermnica 58 – leśniczówka, pow. 135 m2, działka 5 500 m2 – OTOCZENIE LASÓW
Strzelewo – przy lesie, pow. 200 m2, działka 17 000 m2 + BUDYNEK GOSPODARCZY

NierUcHOMOŚci
• Sprzedam mieszkanie, ul. Poniatowskiego, 

2 pokoje, pow. 50,49 m2, parter, po gene-
ralnym remoncie. CENTRUM OBŁSUGI NIE-
RUCHOMOSCI, Tel. 603 982 407

• Do wynajęcia dwa lokale handlowe lub biu-
rowe w centrum Nowogardu. 787 122 972 

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

• Sprzedam nowe mieszkanie 2 pokojowe w 
Nowogardzie. Kontakt: 783 570 056.

• Sprzedam działkę budowlaną uzbrojoną 
przy ul. Kosynierów tel. 693 850 197

• Sprzedam działkę budowlaną nieuzbrojo-
ną przy ul. Kościuszki tel. 693 850 197

•	 Sprzedam spichlerz, piękny obiekt 956 
m2, tel. 693 996 009

• Działkę rolną 30 ar w Kościuszkach z wa-
runkami zabudowy- sprzedam. Wszystkie 
media, woda, prąd, gaz dojazd drogą asfal-
tową. Tel. 509 878 292

• Sprzedam garaż na ul. Zamkowej 
784 499 535

• Sprzedam garaż przy ul Zamkowej. 
693 162 756

• Sprzedam działkę budowlaną w Kościusz-
kach. Pow. 1200 m2 wszystkie media, po-
zwolenie na budowę, projekt budowlany. 
Cena 64 000 zł, 661 923 610

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe w No-
wogardzie. 603 668 681

• Do wynajęcia tanie pomieszczenia na ga-
binety np. lekarskie, biura w Nowogardzie 
(pomiędzy Kamenę a Przystanią), tel. 608 
047 127. 

• Sprzedam działkę z warunkami zabudowy 
przy ul. Asnyka. 502 032 422

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe, III 
piętro, 67 m2, środkowe na ul. Zamkowej. 
Wysoki standard tel. 504 118 857

• Lokal do wynajęcia 22m2, ul. 5 Marca 10. 
Tel. 509 389 657

• Sprzedam pół domu w Nowogardzie. 
513 045 346

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe w No-
wogardzie. 600 626 244

• Sprzedam mieszkanie dwupokojowe III 
piętro 55 m2. Cena 125 tys. 668 927 296

• Do wynajęcia mieszkanie 35 m2. 
518 483 194

• Mieszkanie w domku czterorodzinnym, 
bezczynszowe + garaż, pom. Gospodarcze 
i ogródek. Sprzedam. 507 522 139

• Sprzedam działkę budowlaną nieuzbro-
joną przy ul. Asnyka o pow. 827 m2. 
605 441 509

• Nowogard sprzedam działki budowlane. 
665 503 129

•	 Sprzedam mieszkanie własnościowe 
trzypokojowe 67 m2 przy ul. zamkowej 
parter. 91 39 21 397

• Do wynajęcia kiosk nr 6 na targowisku 
miejskim. 91 39 20 714

• Do wynajęcia dwa lokale handlowe w Cen-
trum Nowogardu. 531 838 667

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe 88 
m2, bezczynszowe na podwyższonym par-
terze w centrum miasta. Cena do uzgod-
nienia. Tel. 693 922 695

•	 Sprzedam mieszkanie 4-pokojowe; 
604 441 609

• Sprzedam dom w Nowogardzie w rozlicze-
niu mieszkanie. 608 586 632; 604 284 597

• Sprzedam mieszkanie na wsi i poszukuję 
do wynajęcia mieszkanie w Nowogardzie. 
721 977 643’ 693 652 985

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe w No-
wogardzie. 600 626 244

• Okazyjnie sprzedam dom, cena obni-
żona i do negocjacji na działce 714 m2. 
662 678 895

• Sprzedam kawalerkę w Nowogardzie, BEZ-
CZYNSZOWA, na parterze, funkcjonalny 
rozkład pomieszczeń, kuchnia z oknem, 
bardzo jasny duży pokój, piwnica, okna 
pcv, ogrzewanie gazowe (nowy piec), 
bez pośrednika,. Tylko 89 tys! Kontakt: 
512322137

• Sprzedam 4-pokojowe mieszkanie w 
Osinie, 79m2, słoneczne, na parterze, 
bezczynszowe, z balkonem, piwnica, w 
kuchni i przedpokoju zabudowa. Miesz-
kanie w bardzo dobrym standardzie. 
Ogrzewanie gazowe, okna pcv. Bez po-
średnika, NOWA atrakcyjna cena. Kon-
takt: 502531348

• Wydzierżawię lokal o powierzchni 28 m2 
na działalność gospodarczą przy ul. Bo-
haterów Warszawy w Nowogardzie. Tel. 
507 465 448; 91 39 22 072

• Sprzedam mieszkanie na ul. 15 Lutego, 
trzypokojowe pow. 66 m2 III piętro. Tel. 
695 425 992

• Sprzedam działkę w Żabówku pod zabudo-
wę z budynkami do rozbiórki. 694 135 356

• Sprzedam dom z warsztatem na działce 19 
arów przy głównej drodze. 691 324 183

• Ładny dom Nowogard, sprzedam. 600 617 
474

• Pomieszczenia biurowe lub kawalerka 34 
m2, ul. Młynarska sprzedam. 608 817 214

• Sprzedam lub zamienię na mieszkanie w 
Nowogardzie dom ( 150 m2) w okolicy No-
wogardu. Dom po kapitalnym remoncie na 
działce 1400 m2. Cena 400.000 tys. Tel. 692 
383 706.

• Sprzedam działki w Nowogardzie w okoli-
cy ul. Reja o pow. 2954 m2 i o pow. 4868 
m2. Tel. 722 200 088

• Wynajmę pokój w zamian za opiekę nad 
chorą chodzącą osobą, Tel. 722 200 088

• Zamienię mieszkanie 67 m2. Na dwupo-
kojowe lub sprzedam. 667 926 528, 91 39 
26 528

• Lokale handlowe do wynajęcia w Centrum 
Nowogardu. 531 838 667

• Sprzedam mieszkanie 60 m2, 15 Lutego. Po 
remoncie, zabudowa kuchni, zmywarka. III 
piętro. Cena do uzgodnienia. 512 215 673

• Sprzedam mieszkanie w Nowogardzie. 
600 626 244

• Sprzedam działkę 37 ar. Ziemi nieprze-
kształcona (przemysłowa) w Nowogardzie. 
603 450 718; 601 508 082

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe, 
68 m2 na Os. Gryfitów. Cena 205 tys. zł. 
606 261 316

• Wynajmę pawilon Plac Wolności. 
693 946 233

• Wynajmę pomieszczenie handlowe. 
693 946 233

• Sprzedam dom z warsztatem na działce 19 
arów w Nowogardzie. 691 324 183

• Sprzedam działkę ogrodową. Cena do 
uzgodnienia. 606 370 629

• Sprzedam lub wynajmę podwójny garaż 
na ul. Zamkowej nadający się na dwa poje-
dyncze lub działalność gosp. 604 977 144

• Sprzedam lub zamienię dom miesz-
kalny 112 m2, budynki gospodarcze 
80 m2, działka 23,57 ar. Kol. Ostrzyca, 
cena do uzgodnienia. Tel. 91 39 28  006; 
694 180 414; 692 546 317 po 16-stej.

• Korytowok/Nowogardu dom poniemiec-
ki 130 m2 do remontu, działka 1000 m2. 
Cena 73 tys. 889 133 882

• Nowogard ok. Gardna 4,60 ha pod za-
budowę, komercje przy szosie 25 zł/m2. 
783 534 677

• Długołęka 6,20 ha, siedliskowa na dopłaty. 
725 899 426

• Sprzedam działkę budowlaną w Nowogar-
dzie ul. Monte Cassino. 601 775 037

• Sprzedam mieszkanie czteropokojo-
we I piętro 77 m2 na ul. Boh. Warszawy. 
606 621 142

• Sprzedam mieszkanie własnościowe, I 
piętro środkowe, bezczynszowe, 3 poko-
je, 58m2, w Nowogardzie. Po kapitalnym 
remoncie, wysoki standard, kuchnia w za-
budowie, glazura, panele, terakota, nowe 
okna, własne ogrzewanie gazowe, domo-
fon, piwnica, balkon. Cena do uzgodnie-
nia, tel. 605 522 340.

• Tanio zakwateruje 4 pracowników. 
518 483 194

• Sprzedam garaż na ul. Jana Pawła II. 
607 580 172

• Sprzedam niedrogo działkę pod zabudo-
wę. 513 157 124

• Wynajmę mieszkanie czteropokojowe po 
kapitalnym remoncie, własne ogrzewanie 
na parterze, ul. Bema. 504 800 823

• Do wynajęcia mieszkanie 51 m2 (trzy-
pokojowe częściowo umeblowane), Tel. 
609 349 138

• Wynajmę lub sprzedam mieszkanie dwu-
pokojowe 50 m2 przy ul. J. Poniatowskiego 
7/c od 1 Maja. 511 926 600

• Sprzedam ziemię budowlaną uzbrojoną. 
91 39 18 307

• Sprzedam dom wolnostojący ok. 200 m2 w 
Nowogardzie. 509 349 774 

• Pokój do wynajęcia. 505 005 398

• Okazyjnie sprzedam dom 210m2 Nowo-
gard. Ul. Roosevelta. 601 500 722

• Sprzedam działki pod zabudowę 40 a i 77a. 
okolice Nowogardu. 536 270 560

• Sprzedam działkę ogrodową o pow. 300 
m2 z altanką. 91 35 03 053; 507 583 521

• Sprzedam działkę budowlaną w Centrum 
Nowogardu ul. Lipowa 4 o pow. 693 m2 
z aktualnymi warunkami zabudowy usłu-
gi, handel, mieszkania. Informacje Tel. 
600 959 932; 600 931 083 po 15.00

• Sprzedam trzypokojowe mieszkanie o 
pow. 50 m2 przy ul. Lubuszan III piętro, 
własne Co i dwie piwnice. 601 410 758

• Sprzedam mieszkanie. Cena 110 tys. 51,64 
m2. tel. 785 645 216

• Sprzedam kawalerkę 30 m2. w centrum 
miasta. 691 137 817

• Wynajmę garaż. 508 993 318

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe, 
68 m2 na Os. Gryfitów. Cena 205 tys. 
606 261 316

• Kupię mieszkanie trzypokojowe parter I 
piętro najlepiej na Bema do kwoty 150 tys. 
Tel. 783 534 677

• Nowogard 6km dom na kolonii wsi 150 
m2, 3 pokoje duża działka cisza, spokój. 
91 000. tel. 725 899 426

• Długołęka k/Nowogardu. Działki 0,25 ha 
i 6,20 ha pod zabudowę przy wsi, prąd 
woda. 501 307 666

• 4,60 ha przy Nowogardzie pod komercję 
zabudowę itp. 25 zł/m2. 889 133 882

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe na 
wsi 12 km od Nowogardu, tanio. W cenie 
garaż oraz kawałek ziemi. Tel. 693 652 985

•	 Sprzedam atrakcyjne mieszkanie w No-
wogardzie, parter 46 m2. Dwa pokoje 
nad jeziorem. W rozliczeniu (z dopła-
tą) może być domek lub pół bliźniaka. 
603 079 260; 512 012 823

•	 Sprzedam nowy dom w karsku 131 
m2. Garaż, tynki, elektryka, ocieplony, 
okna. Działka 1500 m2. cena 299 tys. 
691 664 658

•	 Wynajmę garaż na ul. zamkowej. 
880 341 734

• Sprzedam mieszkanie, Nowogard, ul. 
Bankowa 6, pow. 53,70 m2, IV piętro, trzy 
pokoje, cena 131.600 zł, tel. 91-3910010, 
607607814.

• Sprzedam mieszkanie, Nowogard, ul. 
Gryfitów 4, pow. 69,30 m2, parter, trzy 
pokoje, cena 187.800 zł, tel. 91-3910010, 
607607814.

• Sprzedam mieszkanie, Nowogard, ul. War-
szawska 14, pow. 57,80 m2 , III piętro, trzy 
pokoje, cena 132.000 zł, tel. 91-3910010, 
607607814.

• Zamienię kawalerkę 33 m2 komunalne 
na ul. Bema na dwa pokoje w Centrum. 
726 990 996

• Sprzedam dom nad jeziorem w Nowogar-
dzie. 785 200 900

• Sprzedam mieszkanie własnościowe trzy-
pokojowe 67 m2 przy ul. Zamkowej parter. 
91 39 21 397

• Sprzedam działkę budowlaną z warun-
kami zabudowy w Nowogardzie przy ul. 
Asnyka. 601 500 670; 510 170 263

MOtOryzacja
• Sprzedam Opony letnie 4 szt. Continental 

Conti 3, 185 65 R15, cena 400 zł, tel. 605 
522 340.

• Sprzedam Opony letnie Viknig Norway Pro 
Tech 2, 205 55 R16, 4 szt., cena 550 zł.tel. 
605 522 340.

•	 Sprzedam Opel Vectra c kombi, rok 
prod. 08/2006, srebrny met., przeb. 
160.000 km, po dużym serwisie w aSO 
Opel wrzesień 2011, książka serwisowa. 
cena do uzgodnienia, tel. 605 522 340.

• Sprzedam cztery roczne opony 185 65R15, 
zimowe Goodyear Ultragrip 7t, stan ide-
alny, cena 800 zł lub z felgami do Nissana 
Almery; 15” stalowe cena felgi 450 zł. Cena 
opon z felgami 1200 zł. Tel. 605 522 340

• Sprzedam 4 opony zimowe - roczne, bar-
dzo mało używane, Goodyear Ultra Grip 
7+ 185 65 R15, cena 780 zł.tel. 605 522 340.

• Sprzedam oryginalne zimowe opony do 
Volvo Miechelline altin, 205/55 R16, z fel-
gami aluminiowymi. 602 474 266

• Sprzedam Busa T4 2,4 diesel. 1992 r. 
603 839 782

• Sprzedam Opel Astra 1,7 DTI rok prod. 2000 
cena 10 600 do uzgodnienia. 501 236 221

• Sprzedam samochód marki VW Golf V, rok 
prod. 2007, poj. 1.9 TDI, srebrny metalik. 
Cena do uzgodnienia.  508 290 657

• Sprzedam samochód marki Peugeot Part-
ner rok prod. 2005, poj. 1,6 diesel, srebrny 
metalik. Stan idealny. 508 290 657

• Sprzedam felgi stalowe do Nissana Almery 
N16, rok prod. 12/2001, cena 350 zł, tel. 605 
522 340. 

• Sprzedam VW T4. 669 320 592

• Sprzedam Citroen Jumper paka. 
669 320 592

• Kupimy Twój niepotrzebny samochód 
przeznaczony do złomowania – kasacji. 
511 565 738

• Sprzedam alufelgi 15 cali z oponami 
letnimi Continental na cztery szpilki. 
696 116 744

• Sprzedam VW T4, diesel. 603 839 782

• Sprzedam VW Passat B3 i Opel Astra w ca-
łości lub na części. 693 344 667

• Sprzedam szybę do Forda Escort rok prod. 
1995. Tel 693 344 667

• Motorower King rok prod. 2007, cena 1400 
zł, 667 354 001

• Sprzedam fiata CUPE 2.0 16V; rok prod. 
1995 cena do uzgodnienia. 513 157 124

• Pilnie sprzedam Opel Tigra rok prod. 1999, 
poj. 1.6 stan techniczny b. dobry po reno-
wacji silnika cena 2700 zł. 605 388 473

• Sprzedam Fiord Fiesta silnik 1.3. 663  732 
809

• Sprzedam VW Passat combi B5 poj. 1,9. Tel. 
665 544 518

• Sprzedam Ford CMAX rok prod. 2004 
przebieg 185 tys. Poj. 2.0 diesel. Posiada 
immobilajzer, poduszki powietrzne, cen-
tralny zamek, klimatyzację, koła zapasowe 
z alufelgami. Cena 22 500. Do uzgodnienia. 
603 079 260
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ul. Rzeszowskiego 7 • Nowogard

NOWY

ADRES:

kierownika apteki 
w Nowogardzie 

pilnie zatrudnię
tel. 783 744 001

MARPOL – OKNA S.C. 
 ul. Sienkiewicza 7F  Nowogard 

www.marpolokna.pl    
biuro@marpolokna.pl,   tel. 91 39-27-022

Nowość

energooszczędny pro�l

6 komorowy

z 3 uszczelkami

• Sprzedam Renault Kangoo, rok prod. 2008-
2009, poj. 1,5 DCI 85. 668 316 103

• Sprzedam mercedes - bus sprinter 308 
max długi. rok prod. 1955 stan dobry. 
cena do uzgodnienia. 693 241 198

rOlNictWO

• Mam do sprzedania silnik zaburtowy John-
son-4,5 KM do remontu oraz kombajn do 
ziemniaków ANNA. tel. 692 421 192

• Kupię rozrzutnik oborniku jednoosiowy. 
91 39 23 492

• Sprzedam trailler, bryczkę i kucyki. 
607 739 866

• Sprzedam konia, bryczkę stylową, siodło i 
uprząż. 508 290 657

• Sprzedam owies. 796 144 225

• Zboże, gryka, łubin sprzedam. 502 853 573

• Sprzedam zboże, jęczmień i grykę. 
531 741 232

• Sprzedam siano w kostkach 722 122 679

• Sprzedam ciągnik URSUS C385. 501  236 
221

• Sprzedam siewnik Amazonka. 667 952 806

• Sprzedam mieszankę zbożową. 504 010 499

• Sprzedam 1 ha pola. 724 771 936

• Sprzedam sadzeniaki Vinieta. 513 941 882

• Sprzedam pług czteroskibowy Fiskars z za-
bezpieczeniem sprężynowym z odkręcaną 
czwartą skibą i pług trzyskibowy Overum 
z zabezpieczeniem gumowy bez belki no-
śnej. 660 047 110

• Ziemię rolną w Ostrzycy od 0.5 ha do 13 
ha, możliwość zabudowy. 502 103 432

• Sprzedam ziemniaki jadalne Vineta Denar, 
Żabówko 18. Tel. 605 092 517

• Sprzedam pług trzyskibowy, agregat upra-
wowo-siewny, agregat uprawowy, 4,2 m. 
507 708 169

• Szkółka drzew owocowych i ozdobnych w 
Karsku poleca drzewa i krzewy owocowe, 
owoc tuja szmaragd. Promocja. Wys. 1m. 
10 zł/szt. 606 106 142

• Orka, siew, talerzówka itp. 608 013 995

• Sprzedam prosiaki. 91 39 18 307

• Sprzedam krowę mleczną po pierwszym 
cieleniu. 91 39 23 492

• Sprzedam krowę zacieloną pierwszakiem 
½ WF z dokumentami. 91 39 23 492

• Sprzedam marchew, ziemniaki Vinieta. 
502 835 573

• Sprzedam prosiaki. 695 495 404

• Sprzedam ziemniaki jadalne i sadzeniaki, 
Olchowo 62. Tel. 514 416 172

• Kupię przetrząsaczo – zgrabiarkę typu pa-
jąk siedmiokołowy. 91 39 17 620

• Kupię byki małe mięsne. 723 777 531

• Sprzedam obornik. 793 908 098

• Sprzedam Łubi słodki. 601 587 438

• Sprzedam gryke i facelie do siewu. 
509 179 831

• Sprzedam prosiaki. 514 387 864

• Traktor Zetor 30/11 tanio. 692 608 128

• Kurki nioski odchowane siedmiotygodnio-
we, sprzedaż od 26 marca gospodarstwo 
drobiarskie, Żabowo 13. 91 39 10 666

USłUGi
•	 Wyjazdy Niemcy, Holandia, solidnie i ta-

nio z domu i pod dom. 603 038 944

• Usługi transportowe IVECO dostawcze 
+ laweta + bus osobowy do 9 osób. Tel. 
607 580 172

• AGENCJA REKLAMOWA VIZART - reklamy, 
banery, tablice, wydruki wielkoform., re-
klama na pojazdach - odzieży, PIECZĄTKI, 
wizytówki, plakaty, ulotki, inne. Nowogard, 
ul. 700 lecia 15 (nad sklepem zielarskim). 
Tel. 605 522 340.

• MALOWANIE, MONTAŻ PANELI PODŁOGO-
WYCH I INNE DROBNE NAPRAWY WYKONA 
„ZŁOTA RĄCZKA”; 91 39 22 783, 784 79 22 
70

•	 kompleksowe remonty mieszkań, mon-
taż i naprawa pieców cO. 72 48 14 797

• Czyszczenie uszu za pomocą świecowania 
Nowogard, ul. Zielona 3. 91 39 20 714

•	 Dywanopranie, 604 373 143.

•	 Sprzątanie biur i mieszkań. 604 373 143.

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

•	 czyszczenie pościeli wełnianych lanoli-
ną. tel. 604 373 143.

• Usługi transportowe Transit Max + przy-
czepa. 500 297 054.

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

•	 cyklinowanie. 692 478 465

• Firma UNIQA wszystkie ubezpieczenia. Po-
niatowskiego 14/2. 693 128 108

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

•	 Bruk-lin – układanie kostki brukowej Ro-
bert Kaźmierowski Tel. 607 083 893, www.
bruk-linnowogard.com.pl

• Montaż ogrodzeń betonowych, farmer-
skich i innych; 695 085 470; 91 39 72 575

• Transport- przeprowadzki. Szybko i tanio. 
696 138 406

• usługi elektryczne CO, dachy, tanio szybko 
solidnie. Do 30% taniej. Tel 506 323 560

• Usługi tokarskie. Sąpolnica 22. 693 613 396 

• Remonty mieszkań, łazienek. 600 121 043

• Przewozy przeprowadzki Nowogard i oko-
lice. 784 499 535

• Usługi ogólnobudowlane, regipsy, 
szpachlowanie, malowanie, panele. 
789 146 025

•	 Usługi ogólnobudowlane. 510 335 162

• AGENCJA REKLAMWA VIZART - oprawianie prac - w 
2 minuty., bindowanie, wydruki A3-A4 kolor, ksero 
A3-A4 - kolor, laminowanie A3-A4. Tylko u nas naj-
większy wybór okładek. Nowogard, ul. 700 lecia 15 
(nad sklepem zielarskim). Tel. 605 522 340.

• Korepetycje  j. niemiecki, przygotowanie 
do matury. 607 617 844

•	 Dachy remonty mieszkań. 794 115 153

•	 język niemiecki, kursy, korepety-
cje, www.niemieckinowogard.pl; tel. 
607 545 991

• Remont na każdą kieszeń 609 715 839

• Remont? wykończenia wnętrz? My wiemy 
jak! Kompleksowo! zadzwoń! REMOVER. 
501 714 275 24h/dobę!

•	 Wykonam prace budowlane, glazura, 
podłogi, malowanie oraz budowa domu 
na korzystnych warunkach inwestora. 
662 678 895

• Stylizacja paznokci, żel, żel hybrydowy (no-
wość) cena 35 zł. 503 083 440

• Tipsy żelowe za 40 zł. 665 209 476

•	 DUr - DacH pokrycia i remonty dachów. 
691 621 141

• Dachy. 785 562 104

• DUR-BUD- usługi ogólnobudowlane. 
723 295 632

• Domowe torty na zamówienie. 513 719 102

•	 Usługi transportowe i budowlane, prze-
prowadzki, 1 zł/km (krajowe i zagranicz-
ne). 785 931 513; 91 39 11 153

•	 angielski. korepetycje. 697 583 403

• Remonty i wykończenia. 601 567 369

• REMONTY, MONTAŻE, STOLARKA. 
781 016 125

• Malowanie, szpachlowanie (klinkier). 
726 184 901

•	 Usługi ogólnobudowlane elektryczne. 
516 033 882

•	 transport BUS-MaX. 604 963 120

•	 Usługi remontowo-budowlane. 
784 053 493

• Przepisywanie prac (magisterskich, licen-
cjackich, innyvh), dokumentów, CV, listów 
motyw. innych. Wydruki, Ksero, także kolor. 
Szybko i Solidnie. Studio Reklamy Vizart. 
Nowogard, ul. 700 lecia 15 (nad sklepem 
zielarskim). tel 605 522 340.

• Glazura, terakota, remonty. Fachowo i so-
lidnie. 607 647 515

• Naprawa, regulacja okien, drzwi PCV i 
drewna. 695 181 070

• Usługi dekarskie w Kościuszkach. 
601 227 631

• Videofilmowanie i zdjęcia cyfrowe – profe-
sjonalnie różne okazje. 600 653 124

• Usługi hydrauliczne. 600 653 124

• Dachy, podbitki, docieplenia, 669 320 592

• Kredyty na oświadczenie dla firm bez BIK.
Centrum Finansowe AVANTIS Piotr Krekora 
tel: 513 164 203, 91 392 72 68.

• Leasing dla firm i osób fizycznych ( auta, 
maszyny, sprzęt komputerowy itd;) .Oferta 
20 firm. Centrum Finansowe AVANTIS Piotr 
Krekora te: 513 164 203, 91 392 72 68.

• Roletki, żaluzje, vertikale. 695 181 070

• Moskitiery. 695 181 070

•	 Wspólnota mieszkaniowa Warszawska 
11 (budynek 100 rodzinny) prosi firmy 
o złożenie oferty na roboty konserwa-
cyjne i utrzymania oraz usuwania awarii 
w dni robocze w godz. 15.30-7.30 oraz 
całodobowo w dnie wolne i święta. zło-
żenie ofert ul. Wojska Polskiego 3 p. 115 
(rcP) 693 080 731

• Kierownik budowy, kosztorysowa-
nie, oceny techniczne, inwentaryzacje. 
604 269 301

• Balony okolicznościowe na hel. Różne ro-
dzaje. 600 807 338

• Usługi informatyczne naprawa kompu-
terów, instalacja oprogramowania, od-
zyskiwanie danych, dojazd do klienta. 
508 245 385

• TWOJA KSIĘGARNIA INTERNETOWA WWW.
KSIEGARNIACYMELIA.OSDW.PL

Praca
• Przyjmę brukarzy z doświadczeniem. Tel. 

888 603 612.

• Przyjmę pracowników do wykańczania 

wnętrz. Tel. 888 603 612.

• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, urlopo-
we- Niemcy, Holandia, Anglia, Irlandia, 
Dania, Belgia, Austria, Włochy, Norwegia. 
713 852 018; 601 759 797

• Podejmę pracę w charakterze sprzedawcy, 
długoletnie doświadczenie, obsługa LOT-
TO. Tel 660 392 851

• Studio Reklamy Vizart w Nowogardzie 
przyjmie 1 os. Na praktyki, tel. 605 522 340

• Zatrudnię konsultantów Oriflame, bez-
płatne wpisowe, prezenty na 1300 zł,  
604189118

• Podejmę się prac wykończeniowych. 
511 565 738

•	 zatrudnię przedstawiciela w dziedzinie 
energii odnawialnej. 91 39 23 887

• Praca dla sprzedawcy Olchowo. 
791 423 559

• Przyjmę kierowcę na łódkę. 668 509 770

• Zaopiekuję się dzieckiem. 602 690 897

• Zatrudnię pracownika na fermę. Do-
bre warunki płacowe i mieszkaniowe. 
502 562 378; 91 39 10 315

• Przyjmę Panią do pracy w Apartamentow-
cu na sezon z zakwaterowaniem, mile wi-
dziany j. niemiecki. 663 594 001

•	 zatrudnię monterów i elektryków z wy-
kształceniem technicznym. 91 39 23 887

•	 zatrudnię monterów elektryków. 91 39 
23 887

iNNe
• Sprzedam drewno  bukowe i dębowe 

pocięte i porąbane- 603 353 789

• Sprzedam nowy tel. komórkowy Sony 
Erocson ELM, cena 270 zł, tel. 605 522 
340

• Sprzedam wózek do drewna z HDSem. 
723 885 515

• Sprzedam szczenięta razy wyżeł. 91 39 
26 478; 500 667 196

• Sprzedam przyczepę D47 wywrotkę 
sadzarkę do ziemniaków, kombajn do 
zbioru ziemniaków oraz silnik do łodzi. 
Tel. 692 421 192.

• Śliczne szczenięta po bardzo sympa-
tycznej suni do pilnowania obejścia od-
dam dobrym ludziom. 91 39 79 313 

• Drzewo opałowe, kominkowe. 506 284 017

• Sprzedam atlas do ćwiczeń. 791 180 655

• Sprzedam drewno opałowe i komin-
kowe, pocięte w klocki z dowozem . 
663 349 053

• Sprzedam Keyboard. 602 524 313

• Sprzedam okna drewniane demontażu 
różne rozmiary, dobrze zakonserwowa-
ne. 602 474 266

• Sprzedam drewno opałowe i kominko-
we. 667 788 820

• Przyjmę zbędną siatkę leśną z palami 
lub bez pali (może być po rozbiórce, 
stan obojętny), cel ogrodzenie budowy 
domu. Tel. 605 522 340.

• Kupię skrzypce. 600 811 404

• Żywopłot z bukszpanu, uformowany 

idealny na obwódki i rabaty niedrogo 
sprzedam. 698 908 275

• Sprzedam oflisy tartaczne na opał po-
cięte w klocki lub w całości do samo-
dzielnego pocięcia. Tel. 514 740 538

• Znaleziono dwa psy owczarki niemiec-
kie. 666 253 146

• Okazyjnie sprzedam kompletny piec 
kaflowy.  Gazowy podgrzewacz wody 
(Junkers) oraz dwubiegowy piec ga-
zowy (ogrzewanie wody i centralne) 
606 265 333 

• Sprzedam suknię ślubną. Cena 200 zł. 
665 503 129

• PIECE GAZOWE CO do mieszkania 
,domu z Niemiec firmy Vaillant, gwa-
rancja + serwis, montaż na miejscu 
dwufunkcyjny cena od 1.000zl tylko 
ogrzewanie CO. cena 900zl więcej info 
Tel 691 686 772

• ELEKTRYCZNY przepływowy podgrze-
wacz wody do łazienki, kuchni-bar, 
sklep, domek zakład fryzj. na prąd 
380V,moc 18,21kw,male gabaryty z Nie-
miec cena 250zl. Tel 691 686 772

• Junkers gazowy do łazienki, kuchni na 
gaz ziemny lub z butli/propan/po prze-
glądzie serwisu, mało używany cena 
400zl Tel 691 686 772

• Bojler - podgrzewacz wody ,zasobnik, 
stojący /bez palnika/z Niemiec f. Vaillant 
z wężownica do podłączenia go z pie-
cem węglowym, gazowym stan idealny 
cena 500zl. Tel 691 686 772

•	 Sprzedam drewno kominkowe, opa-
łowe sprzeda całoroczna, posiadam 
swój transport. 691 466 441

• Nowe robione drzwi garażowe, dwa 
zamki, baskwil, góra dół. Wymiary wys. 
218 cm szer. 238 cm. 512 544 997

• Kupię toaletę typu TOY – TOY. 
886 062 094

• Sprzedam buty komunijne dla chłopca 
R 33 i 36. Tel. 691 201 974

• Sprzedam wózek inwalidzki elektrycz-
ny. 507 583 521; 91 35 03 053

• Sprzedam tapczan + dwa fotele. 
669 417 370

• Sprzedam wózek dziecięcy wózek dzie-
cięcy prawie nowy + wanienka i łóżecz-
ko. 607 289 600

• Sprzedam wypoczynek, skóra beż uży-
wany stan b. dobry cena 1200; 3,2,1, tel. 
660 424 989

• Sprzedam drewno na opał, oflisy, zrzyn-
ki tartaczne pocięte w klocki lub w cało-
ści. Tel. 514 740 538

• Piasek żwir z dowozem 2.5t wywrotka. 
514 740 538

•	 Sprzedam wózek wielofunkcyjny 2 w 
1 firmy X-lander Xa w kolorze turku-
sowym (Ocean). wózek jest używany 
przez 1 dziecko, nosi normalne śla-
dy użytkowania. jego stan oceniam 
na bardzo dobry !!! cena 690 zł do 
uzgodnienia, tel. 608 705 759

• Ostrzenie noży do kosiarek. 883 992 
213

•	 Owczarki niemieckie 8-tygodniowe-
,długowłose. tel. 91 39 21 828
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zawody „Pstrąg regi” 
Dnia 15.04.2012 Zarząd Koła „Pstrąg” Łobez organizuje zawody spiningowe ‚’Pstrąg 

Regi’’ w ramach VII Memoriału Roberta Topoli o Puchar Burmistrza Łobza. Zapisy oraz 
wpisowe w wysokości 35.00 zł w terminie do dnia 10.04.2012 przyjmuje skarbnik Koła 
w Łobzie przy ulicy Bema. Uwaga wpisowe można także wpłacić w dniu zawodów punkt 
Lotto przy ul. Bema 1. 

Zbiórka uczestników zawodów o godz. 6.30 (przystań kajakowa) stare boisko, ul. Nie-
podległości, godz. 7.15 -13.00 czas trwania zawodów, godz. 13.30 ogłoszenie wyników i 
wręczenie nagród dla zwycięzców. 

Godz. 14.00 biesiada - serdecznie zapraszamy. 

Kontakt tel. 603 355 321 lub 698 097 886 

Litery z pól przyciemnionych utworzą początek rozwiązania, a litery z pól oznaczonych cyframi od 
1 do 13 jego dokończenie.

Czas głębokiej refleksji…

POZIOMO:
1 – u buta zastępowana  suwakiem,
8 – japoński samochód (ale jazda!),
9 – wprowadzenie do treści  książki,
10 – zlot handlowców,
11 – ukraińscy powstańcy z XVII w. (… na Sopli-
cę! i kwitnące  w zbożu),
15 – chodzi z nami w słoneczny dzień,
16 – Helena, śpiewała o rudym rydzu,
17 – w lewej ręce Temidy,
19 – leczona w Monarze,
20 – zasadniczy cel działalności gospodarczej,
21 – wśród ludów afrykańskich (wpisz MUBI),
22 – miasto na Mazowszu.

PIONOWO:
2 – najpiękniej tańczący Grek,
3 – miasto w zagłębiu miedziowym,
4 – drzwi do stodoły,
5 – rodzina lutników z Cremony,
6 – czarny owoc jeżyny,
7 – przy studzience stała…
11 – wyraz brzmiący tak samo,
12 – gatunek ryby (brzmi jak ikra),
13 – najmniejsza, niezbędna ilość,
14 -  w ręku murarza,
17 – naczynie na zupę,
18 – smak w ubiorze.

KUPON 22 krzyżówka z dnia 16 III
Prawidłowe rozwiązania:
Strach dodaje nogom skrzydeł
Marzanna do morza - wiosna
Prawidłowe odpowiedzi nadesłali: Michał Furmańczyk, Sła-

womir Skowron, Natalia Furmańczyk, Roman Kaczmarek, Ur-
szula Skowron, Alicja Wypych, Stanisława Pokorska, Andrzej 
Czarnowski, Jadwiga Maknia, Janina Grudzińska, Barbara Bar-
tosik, Halina Szwal, Wiesław Borowik, Monika Kukuła, Alina 
Major, Pelagia Feliksiak, Justyna Matusiak, Bogumił Urbaniak, 
Elżbieta Feliksiak, Halina Stefańska, Halina Galus

Zwycięzcy: Janina Grudzińska, Monika Kukuła, Bogumił 
Urbaniak

AKT ROZPACZY...
Gdy swą połowicę 
Chcesz spisać na straty, 
Sprawdź, czy do aktu małżeństwa - 
Nie ma załączonej erraty. 

CZEMU TAK MAŁO 
O ty polska męko  spod 
Włoskiego nieba, 
Tu mieszkać się nie opłaca 
Absolutnie ! A trzeba...
Tu już nic nie cieszy, 
Nie zachwyca Tycjan...
Tylko w sercu pretensja gorzka...
Do Fenicjan. 
Którym kiedyś wynaleźć forsę się udało...
Wynaleźli. To dobrze...
Ale czemu tak mało...

ZNAK  ZAPYTANIA 
O świeć Jutrzenko, Nad Tobą świeć, 
Czcigod.... Jubi...(tu wstawić płeć) 
Trudnych i znojnych, lecz szybkich jak chwile, 
Tyle lat już minęło...(tu wstawić ile? ) 
Świtem i zmierzchem oraz nocą.
Tyś była z nami...(tu wstawić po co? )
Zawsze owocną darzyłaś nas pracą, 
Więc dziękujemy...(tu wstawić za co?) 
Więc  niechaj jeszcze długo działa nam. 
Wznoszę ten kielich...(tu wstawiam się sam) 

PRZEPROWADZKA WŁOSÓW 
Nie pieścił włosków, nie głaskał ich czule, 
Więc się przeniosły na inna półkule. 

PECHOWCY 
Mimo beztalencia zadzierają nosy, 
Bo najlepiej w życiu, wychodziły im włosy. 
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reGUlarNa liNia Mi krO BU SO Wa SerOcki   Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie    6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie    8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

informacja PkS 
91 392 18 87   lub   91 469 83 15

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak	•	kom.	606	148	353
Nowogard (ul.  Rzeszowskiego) - Szczecin (ul.  Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:05; 8:20; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 11:45; 11:55; 12:40; 
14:40; 14:50; 15:00; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:10
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul.  Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:30; 9:50; 10:25:11:15(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 13:15; 13:30; 13:45(F); 
14:10; 14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:00
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:50; 17:20; 18:30; 19:00
Kursują od poniedziałku do soboty;  F - kursuje od poniedziałku do piątku;  7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli

rOzkłaD jazDy BU SÓW
rOzkłaD jazDy BUSÓW   Firmy Usługowo – Handlowej adam Fedeńczak

Tel. 502026999, 93926925, po godz. 18:00 – 501140055
trasa NOWOGarD – GOleNiÓW – SzczeciN 
Nowogard ul. reszowskiego:  5:05(A), 5:55(A), 6:10(A), 6:50(7), 7:00(A), 7:25(7), 7:50(A), 
8:00(A), 8:20(7), 8:35(A), 9:10(A,7), 10:05(A), 10:30(A,7), 11:31(A), 11:40(7), 12:15(A), 
12:23(7), 12:40(7), 13:00(A,7), 13:10(A,7), 13:25(A,7), 13:50(F), 14:05(A), 14:20(A,7), 15:41(A), 
16:00(7), 16:20(A,7), 16:30(1,3,5), 16:35(2,4,6,7) 16:50(A), 17:30(1,3,5,7), 17:35(2,4,6,S), 
17:50(A,7),18:20(A,7)
traSa SzczeciN – NOWOGarD
Szczecin ul. Św. Ducha : 9:25(A), 12:20(A,7), 12:40(A), 13:35(A), 14:00(A,7,R), 14:40(1,3,5,7)  
14:45(2,4,6) 14:55(A), 15:15(2,4,6,7) 15:20(1,3,5), 16:15(A,7) 16:25(A),  18:05(A,7,R) 
19:00(1,3,5) 19:05(2,4,6)
Szczecin ul. Dworcowa : 6:20(A), 7:35(A), 8:00(F), 8:40(A,7,R), 9,00(7), 10:05(A,7),  10:50(A,7), 
11:40(A), 12:05(A), 13:00(7), 14:20(7), 17:40(A,7),  19:25(A7), 19:40(7), 20:15(A,7),
Goleniów, Dworzec PkP : 7:03(A), 8:18(A), 8:43(F), 9:23(A,7), 9:43(7,R), 10:08(A),  10:48(A,7), 
11:32(A,7), 12:23(A), 12:48(A), 13:30(A,7,R), 13:22(A),  13:42(7), 14:19(A), 14:43(A,7,R), 
15:03(7), 15:24(1,3,5,7) 15:29(2,4,6)  15:38(A) 15:58(2,4,6,7) 16:04(1,3,5) 16:58(A,7) 17:08(A), 
18:23(A,7)  18:48(A,7,R) 19:43(1,3,5), 19:48(2,4,6) 20:08(A,7) 20:23(7) 20:58(A,7)
trasa NOWOGarD – MaSzeWO – StarGarD SzczeciŃSki
Nowogard ul. rzeszowskiego : 6:50(A), 8:30(A), 11:30(A), 13:50(A), 15:15(S)
trasa StraGarD SzczeciŃSki – NOWOGarD
Stargard Szcz. Oś. tysiąclecia : 6:20(A), 9:40(A), 12:45(A), 13:50(S), 15:05(A) 
a - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt; S – kursuje w dni nauki szkolnej; 7 – kursuje w niedziele 
nie będące świętami; F – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt; 1,3,5 – kursuje w poniedziałki, 
środy, piątki oprócz świąt; 2,4,6 – kursuje we wtorki, czwartki, soboty oprócz świąt; r – kurs do Reska   

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

Dyżur nocny
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala   - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.   - 91 392 69 99
Medyk   - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

 - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz Pogotowie Stomatolo-
giczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos 
 - 91 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  
 - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzie ci, 
Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności 
Gospodarczej  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
  - 91 392 54 64

Wydział ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

- 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 26 249

Parafie rzymskokatolickie
Parafia pw.  WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   

- 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57

apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM   - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Zawodo-
we - CE Zdroje ul.  Bohaterów Warszawy 78,

telefon/fax.   - 91 392 54 94  
I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium  
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych    - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   

- 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 
kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 
Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 
taksówki   - 91 392 02 60
Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta czerwińska
ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786
zdzisław truszyński
ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814
tadeusz Soroka
ul.  3 Maja 10   - 91 39 25 484
Przychodnia Weterynaryjna „Sikorka” 
Sikorki 41, gm. Nowogard   - 91 39 17 695

regularna linia MetrO        tel. 505 619 600
z Nowogardu do Szczecina: 5:25 A; 5:50 A; 6:00 A; 8:15 A7; 9:25 A7; 12:30 A7; 12:55 A7; 
15:05 A; 16:30 A7; 18:10 A7
ze Szczecina do Nowogardu: 6:50 A; 7:25 A; 7:45 A; 11:00 A7; 12:00 A7; 14:35 A7; 15:55 
A7; 16:40 A; 18:25 A7; 19:55 A7
Legenda: A- kursuje od pon do sob;   7 - kursuje w niedzielę
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BUDOWLANE
REMONTOWE

694 455 280

PRACE

PrzeWÓz OSÓB - rO MaN BiŃczyk - linia regularna   tel. 0607 310 591 
OD PONieDziałkU DO PiątkU:  
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SOBOta: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NieDziela: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

SPrzeDaM 
MieSzkaNie 
w nowogardzie

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

tel. 603 55 55 32

Poszukuję 
garażu 

do wynajęcia (najchętniej przy 
ul. Zamkowej lub 5 Marca)

tel. 662 536 908

USŁUGI REMONTOWO BUDOWLANE
Firma zajmuje się:
- ocieplenia budynków
- wykończenie pod klucz
- szpachlowanie, malowanie, itp.

Telefon 784 053 493
www.budowlanaekipa.pl

WYNAJEM RUSZTOWAŃ

 
 

KANCELARIA 
DORADZTWA PRAWNEGO

tel. 501 341 824 
e-mail: kkolibski@op.pl 

Jeśli chcesz przeprowadzić  
rozwód, podwyższyć  

lub wystąpić  
o alimenty, nabyć spadek? 

Może dręczą Cię  
inne wątpliwości prawne? 

Nie czekaj, aż będzie za późno.
 Porady prawne już od 30 zł

 
Nowogard 

ul. Wojska Polskiego 4  
(nowy budynek – I piętro) 

Proszę o wcześniejszy kontakt 
telefoniczny

PŁYTY OSB 
NAJTANIEJ

602 131 760

ze Szczecina Gł.-Nowogard:  6.27-7.28, 8.18-9.21, 10.37-11.39, 

12.48-13.49, 14.47-15.47, 16.40-20.46, 20.35-21.38

Nowogard-Szczecin:  6.37-7.41, 8.05-9.10, 10.24-11.32, 12.48-

13.49, 14.56-16.03, 16.49-17.53, 18.56-19.59

Nowogard-kołobrzeg:  7.28-8.55, 9.21-10.40, 11.39-13.05, 13.49-

15.14, 15.47-17.07, 17.56-19.18, 21.38-22.59

kołobrzeg-Nowogard: 5.11-6.37, 6.46-8.04, 9.03-10.24, 11.28-

12.48, 13.37-14.56, 15.25-16.49, 17.25-18.56
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GOtÓWka zaWSze POD ręką!
• Pożyczki od 1 200 do 10 000 PLN
• Indywidualnie dobieramy rozwiązania
• Na dowolny cel
• Bez BIK-u

www.profitcredit.pl

Centrum Finansowe Avantis •  ul.	700	Lecia	6A	•	Nowogard

kONtakt: 
tel. 513 164 203
       91 392 72 68

Rozpoczęcie kursu
2 kwietnia br.

godz. 16.30 

r e k l a M a
e-mail: reklama@domjudy.pl

tel.  913 922 165
 tel. 91 577 20 07

PIASEK, ŻWIR,   
CZARNOZIEM, 

POSPÓŁKA 

 ŻWIROWNIA  
DŁUGOŁęKA

tel. 504 872 700 
Z DOWOZEM  
DO KLIENTA
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GAZETA LOKALNA  NOWOGARD • OSINA

R E K L A M A
e-mail: reklama@domjudy.pl

TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07

REKLAMA

KREDYT GOTÓWKOWY  DOBRY
I SZYBKI

bzwbk.pl
1 9999

Szczegóły oferty, informacje o opłatach, prowizjach i oprocentowaniu dostępne w placówkach BZ WBK i pod numerem 1 9999. Decyzja kredytowa 
uzależniona od wyniku badania zdolności kredytowej. Opłata za połączenia telefoniczne zgodna z taryfą danego operatora. Stan na 1.02.2012 r.

 

 

 

ul. Warszawska 14 • NOWOGARD
tel. 91 391 03 78

pn.-pt. 10-18;   sob. 10-14
* Dla kredytu z ubezpieczeniem

GWARANTOWANE
11,99%dla sfery budżetowej*

od godziny 17.00 – wywiadówka otwarta dla rodziców

Uczniowie I LO im. ppor. Emilii Gierczak w Nowogardzie  zapraszają 
rodziców, kolegów i koleżanki oraz osoby zainteresowane na PIKNIK MŁODYCH NAUKOWCÓW 

przygotowany w ramach projektu KOMPETENCJE KLUCZOWE DROGĄ DO KARIERY 

PIKNIK MŁODYCH NAUKOWCÓW  3.04.2012 r. o g. 16.00

E L D A S
ul. Nadtorowa 12

NOWOGARD
tel. 91 579 00 29

Siatka
ogrodzeniowa

i  leśna

HURTPOL Sp. z o.o. 
Spółka Komandytowa

Zatrudni KIEROWCĘ 
Wymagane:
- prawo jazdy kat. C
- kurs przewóz rzeczy 

CV i list motywacyjny 
prosimy kierować na adres:

kadry@hurtpol.pl
HURTPOL ul. Młynarska 1A; 

72-200 Nowogard

tel. 91 579-29-18 

ZIELONE 
PRZEDSZKOLE

OGŁASZA NABÓR NA ROK SZKOLNY 2012/2013
DZIECI W WIEKU OD 2,5 DO 6 LAT

Informacje i zapisy pod nr tel. 91 39 26 691
lub na stronie www.przedszkole.zielona11.pl

INFORMATYCZNO-JĘZYKOWE

„Naszym celem 
będzie  

odzyskanie 
burmistrzostwa” 

s. 3

Siedziba 
Nowogardzkiego 

Forum Organizacji 
Pozarządowych 

- wejście od tyłu Ratusza

Civitas christiana Zabowiaki

SzkoleniaPomorzanin

Komu jabłko, a komu ogryzek?

Środki na  
organizacje  
przyznane

Czytaj s. 4

Konkurs 

„Matematyczne 

Asy z VI klasy”

s. 5

Niedziela 
palmowa 

w Nowogardzie

s. 8
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Kronika policyjna 
26.03.2012 r. 
Godz. 13.00
Zgłoszenie o uszkodzeniu 

mienia w postaci połamanych 
elementów balustrady tara-
su mieszczącej się na terenie 
ośrodka Sarni Las, Kolonia 
Smużyny. 

Godz. 15.40 
Kolizja drogowa na ul. Ko-

ściuszki, gdzie doszło do zde-
rzenia motocykla marki Peu-
geot z samochodem mar-
ki Toyota Rav 4. -  kierująca 
pojazdem która odjechała z  
miejsca zdarzenia  ukarana 
została mandatem karnym w 
wysokości 300 zł. 

Godz. 23.00
Na ul. Warszawskiej doszło 

do uszkodzenia samochodu 
marki VW Passat przez Woj-
ciecha W. znajdującego się w 
stanie nietrzeźwości z wyni-
kiem 2.09 promila alkoholu w 
wydychanym powietrzu. 

27.03.2012 r. 
Godz. 10.30
Kierownik pociągu poin-

formował  o kolizji drogowej 
z ciągnikiem rolniczym na 
przejeździe kolejowym znaj-
dującym się na drodze Olcho-
wo-Wyszomierz. W wyniku 
zdarzenia uszkodzeniu ule-
gło urządzenie do czyszczenia 
drogi zamontowane z przodu 
ciągnika. 

28.03.2012 r. 
Godz. 08.30
Policjanci Ruchu Drogo-

wego KPP Goleniów w trak-
cie kontroli drogowej pojazdu 
marki Ford Transit na ul. Po-
niatowskiego, ujawnili, że kie-

rujący Adrian K. znajduje się 
w stanie po spożyciu alkoho-
lu z wynikiem 0,37 promila al-
koholu w wydychanym powie-
trzu. 

Godz. 09.00
Powiadomienie o kradzieży 

z działki rolnej położonej po-
między Nowogardem, a miej-
scowością Olchowo, 110 drze-
wek jodły oraz świerka. 

Godz. 16.00
Uszkodzenie rogatki kole-

jowej na przejeździe w miej-
scowości Żabowo przez samo-
chód ciężarowy marki Merce-
des. 

29.03.2012 r. 
Godz. 10.30 
Powiadomienie o kradzieży 

drewna  pozyskanego, po wy-
cięciu 13 drzew z działek rol-
nych w miejscowości Krasno-
łęka. 

Godz. 16.00
Kolizja drogowa na ul. Mły-

narskiej pomiędzy pojazdami 
VW Passat oraz VW Polo. 

30.03.2012 r. 
Godz. 09.50 
Ochrona sklepu Inter Mar-

che powiadomiła o zatrzyma-
niu sprawcy kradzieży sklepo-
wej. Na miejscu Patrol wyle-
gitymował Tadeusza P., który 
ukarany został mandatem kar-
nym. 

Godz. 17.20 
Powiadomienie o wydoby-

wającym się dymie z opusz-
czonego budynku przy ul. 3 
Maja, gdzie ugaszono palące 
się śmieci. 

 st. insp. Ref. Prewencji 
Klaudia Gieryń 

Nasza Sonda 
Jak zwykle w okresie przedświątecznym młodzież szkolna uczestniczy w reko-
lekcjach wielkopostnych. Jak  przeżywa je nasza  młodzież gimnazjalna? Z takim 
pytaniem zwróciliśmy się  do gimnazjalistów w poniedziałek - po  pierwszym 
dniu duchowych przygotowań do Świąt Wielkanocnych: 

Daniel - Pierwszy dzień rekolekcji oceniam bardzo pozytyw-
nie. Sposób prowadzenia przez siostry rekolekcji jest bardzo cie-
kawy, ciekawszy  niż zwykła rozmowa z księżmi,  jak to miało 
miejsce w poprzednim roku. Jestem mile zaskoczony tą formą i 
ze swojej strony na pewno będę chciał dalej uczestniczyć w takich 
rekolekcjach. 

Kacper - Jeżeli chodzi o dzisiejszy pierwszy dzień rekolekcji, to 
szczerze mówiąc przyszedłem  trochę z negatywnym nastawie-
niem, ale gdy zacząłem się przypatrywać i wsłuchiwać w słowo 
sióstr, to zmieniłem zdanie i doznałem nawet zaskoczenia. Co 
do dalszych zamierzeń rekolekcyjnych, to chciałbym zmienić się  
duchowo i pogłębić moją wiarę. 

Gracjan - Ten pierwszy  dzień rekolekcji przeżywam całkiem 
dobrze, a nawet jestem zaskoczony sposobem prowadzenia za-
jęć przez przybyłe na nie siostry zakonne. Było więcej śpiewu niż 
rozmów, jak to zwykle bywało, gdy prowadzili rekolekcje księża. 
W czasie rekolekcji zamierzam pogłębić moją wiarę. 

Oliwia - Te rekolekcje są ciekawsze od poprzednich, bo jest w 
nich duch nowoczesności. Przyszłam tu z nastawieniem bardzo 
pozytywnym i postanowieniem, że zmienię swoje zachowanie. 
Życzę wszystkim pogody ducha. 

Julia – Ogólnie jestem pozytywnie zaskoczona. Widać, jak sio-
stry zakonne czują tą wiarę i wierzą w to co nam mówią. Dla-
tego ta forma rekolekcji jest  dla mnie lepsza w odbiorze, bo nie-
koniecznie moja wiara jest na tyle silna, ale po tym spotkaniu 
wiem, że się zmieni. Dlatego będę do końca uczestniczyć w tego-
rocznych rekolekcjach. 

Wysłuchał: Jarek Bzowy 

Rozmowa z siostrami Dominikankami prowadzącymi rekolekcje o których tak ciepło wypowiada się młodzież 
na stronie 5

Odwołujemy:  to żarty  w związ-
ku z  1 kwietnia

W poprzednim numerze pozwoliliśmy sobie na 
dwa żarty primaaprilisowe, które chcemy tutaj z 
całą powagą odwołać. Żartem był więc tekst na str. 
4  pt  „Groźny tajemniczy wandal krąży po No-
wogardzie”,  a także tekst ze strony 5 pt.  „Chce-
my nawiązać do najlepszych tradycji” z nadtytu-
łem „Piwnica pod Baranami”  w Nowogardzie. 
Wszystkie fakty zawarte w tych artykułach są fik-

cją,  a wypowiedzi  przywołanych osób  wymyślo-
ne.  Mamy nadzieję, że zgodnie z naszą intencją 
nikt nie poczuł się urażony, a nieco humoru w ten 
tradycyjny dzień żartów pozwoli nabrać zdrowego 
dystansu do otaczającej nasz rzeczywistości. Choć 
ta rzeczywistość stanowiła swoistą  inspirację dla 
opublikowanych przez nasz bajeczek...                                                                                

Z poważaniem Redakcja  
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OPAŁ
węgiel, koks, miał, 

drewno – kominkowe,
 podpałka, brykiet – węglowy, tor-

fowy, drzewny
(towar luzem i workowany)

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

sprzedaż ratalna

PPUH „EDBA” 
Nowogard • ul. Nadtorowa 12

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

Dorota Denis 
mgr psychologii 

i pedagogiki terapeuta 
rodzinny 

(duże doświadczenie i szeroki zakres) 

Tel. 697 998 885

Poszukuję  
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Wybory w nowogardzkim PSL 

„Naszym celem będzie odzyskanie burmistrzostwa” 
Kazimierz Ziemba pozostanie prezesem zarządu nowogardzkiego PSL – tak zdecydowali jednogłośnie delegaci koła podczas walnego 
zgromadzenia, które odbyło się w minioną sobotę w restauracji Kamena w Nowogardzie. Oprócz lidera, działacze partii wybrali także 
członków zarządu i poszczególnych komisji. Na 119 delegatów w zjeździe udział wzięły 62 osoby. 

Choć w szeregi PSL weszło 
kilku nowych członków, w sa-
mych władzach organizacji nie 
wiele się zmieniło. Ziemba był 
jedynym zgłoszonym kandyda-
tem na szefa gminnych struk-
tur PSL. Jego kandydatura zo-
stała przyjęta jednogłośnie w 
głosowaniu jawnym. Wybór 
starego, nowego prezesa został 
nagrodzony gromkimi okla-
skami. To dla mnie ogromny 
zaszczyt, ale i wielki obowiązek. 
Jestem przekonany, że zrobimy 
dużo dobrego dla naszej gmi-
ny i mieszkańców – mówił do 
obecnych na sali delegatów K. 
Ziemba. 

W następnej kolejności od-
były się wybory członków za-
rządu i Komisji Rewizyjnej 
partii. W tym przypadku rów-
nież nie dokonano większych 
zmian personalnych.  Osta-
tecznie, w 17 -osobowym  skła-
dzie zarządu, znalazły się tylko 
cztery nowe nazwiska tj. Da-
mian Simiński-zastępca bur-
mistrza Nowogardu, Stanisław 
Saniuk – wiceprzewodniczą-
cy Rady Miejskiej, Katarzyna 

Kolec i Piotr Buriak.  Simiński 
został także wybrany do prezy-
dium, obejmując obok Dariu-
sza Ćmila, stanowisko wicepre-
zesa zarządu. Do prezydium 
wybrano także Zbigniewa Lu-
tra i Tadeusza Banachomskie-
go, którzy dotychczas byli sze-
regowymi członkami zarządu 
PSL w Nowogardzie.  Oprócz 
tego wśród szefostwa partii 
znalazła się  „stara gwardia” tj.  
Elżbieta Miziorko (była sołtys 
Wojcieszyna), Danuta Wojcie-
chowska,  Mieczysław Laskow-
ski (wiceprzewodniczący Rady 
Miejskiej w Nowogardzie) oraz 
prezes – K. Ziemba. Wśród 
członków zarządu znaleźli się 
ponadto: Tomasz Kulinicz (wi-
cestarosta Powiatu Goleniow-
skiego), Irena Juszczyk (dyrek-
tor Gimnazjum nr 3 w Nowo-
gardzie) oraz Michał Bociarski 
– radny obecnej kadencji. 

Wśród kandydatów do tego 
gremium nie znaleźli się nato-
miast Rafał Paśko, Paweł Ko-
lanek i Jerzy Kubicki. Ich kan-
dydatur  w ogóle nie zgłasza-
no. Jedynie Kolanek na pocie-

szenie został  członkiem Komi-
sji Rewizyjnej nowogardzkiego 
koła PSL, której ponownie bę-
dzie przewodniczył Zdzisław 
Bogdański – były  kierow-
nik Wydziału Nieruchomości, 
Geodezji i Rolnictwa w Urzę-
dzie Miejskim w Nowogardzie. 
Kadencja nowego zarządu PSL 
w Nowogardzie  zakończy się 
wiosną 2016 roku. 

Podczas trwającego kilka go-
dzin zebrania podsumowa-
no również działalność partii 
na terenie gminy Nowogard, 
głównie pod kątem realizowa-
nego od ponad roku programu 
wyborczego. Za największe za-
sługi uznano m.in. kontynu-
ację rozbudowy szpitala, zapo-
czątkowaną jeszcze w poprzed-
niej kadencji Rady Miejskiej, 

a także dalsze inwestowanie w 
uzbrajanie terenów wiejskich.  
Wybrano także 24 delegatów 
na zjazd powiatowy partii. Mi-
nutą ciszy uczczono  pamięć 
tych działaczy nowogardzkiego 
koła PSL, którzy już odeszli do 
wieczności m.in. członka ostat-
niego składu prezydium zarzą-
du śp. Czesława Bajerskiego. 

Marcin Simiński

Rozmowa z Kazimierzem Ziembą, prezesem Zarządu Miejsko-Gminnego PSL w Nowogardzie

Dziennik Nowogardzki: 
Delegaci PSL w Nowogardzie 
znów powierzyli Panu funk-
cję lidera.  Co to dla Pana 
oznacza?

Kazimierz Ziemba: To po-
twierdza, że jestem akcepto-
wany, że to co robię jest do-
strzegane wśród moich kole-
gów. Ten wybór świadczy też 
o tym, że nasza organizacja 
nie zmieniła kierunku swojego 
działania. Chcemy się rozwijać 
i tworzyć życie społeczno-go-
spodarcze i oczywiście poli-
tyczne w Nowogardzie. To jest 
oznaka trwałości i stabilności.

Nie martwi się Pan jednak, 
że delegaci nie widzą nikogo 
kto by mógł Pana zastąpić?

Nie. My mamy wśród człon-
ków zarządu takich ludzi, któ-
rzy są gotowi przejąć stery w 
nowogardzkim PSL. Mógłbym 
ich nawet wymienić, ale to nie 
o to chodzi. Trzeba jednak pa-
miętać, że jest to stanowisko 
odpowiedzialne i czasochłon-
ne. W dzisiejszych czasach nie 
jest to żaden komfort ani luk-
sus. Trzeba mieć trochę czasu 
na wypełnienie swoich obo-
wiązków, spotkań z ludźmi, 
wyjazdów. Trzeba też znać śro-
dowisko. Ja to wszystko mam 
opanowane, bo  nie jest to dla 
mnie nowość. 

Podczas wystąpienia, pod-
sumowującego ostatnie lata 
działalności PSL w gminie 
Nowogard, powiedział Pan, 
że obecna koalicja (SLD-PSL) 
ma okresy „niedociągnięć i 
przesileń”. Co miał Pan na 
myśli. 

Są różne okresy współpra-
cy. Takie wnioski wyciągnąłem 
po tym, co relacjonują mi rad-

ni obecnej kadencji z ramienia 
PSL. 

Czy trudniej kieruje się 
własną organizacją politycz-
ną nie będąc burmistrzem? 

Oczywiście, że trudniej. 
Wszystko obserwuję patrząc 
jednak z boku. Będąc burmi-
strzem to ja przygotowywałem 
projekty uchwał i przekony-
wałem do nich kolegów. Moja 
rola była bardziej bezpośred-
nia. Teraz słucham tego co oni 
mi przekazują, i wtedy dopie-

ro próbujemy dojść do jakie-
goś wspólnego kompromisu. 
Jest to naprawdę duża różni-
ca. Często z naszymi radnymi 
obecnej koalicji rozważamy co 
jest ważniejsze – jak głosować. 
Zawsze zwracam im uwagę na 
fakt, że nie mogą zapominać o 
ludziach, ale i o programie wy-
borczym  z którym razem star-
towaliśmy do wyborów. 

Ma Pan poczucie, że pro-
gram PSL jest realizowany 
przez waszego współkoali-

cjanta w Radzie, czyli SLD? 
Moim zdaniem wszystko 

idzie dobrze. Brakuje jedynie 
podkreślenia, że to jest nasza 
wspólna praca.  Ostatnio uka-
zały się informacje o tym, co 
udało się zrobić w roku 2011. 
Pojawiły się głosy, że zabrakło 
w tej relacji spojrzenia na całą 
radę i współpracę w koalicji. 

Dzisiaj wymieniał Pan in-
westycje w gminie, które uda-
ło się zrealizować dzięki de-

dokończenie str. 5



Nr 27 (2060)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

4

www.dzienniknowogardzki.pl

W miniony piątek stało się jasne, ile nowogardzkie kluby sportowe otrzymają pieniędzy na swoją działalność. Nie wszyscy są jednak za-
dowoleni z podziału środków, jakiego dokonał burmistrz Robert Czapla. 

Komu jabłko, a komu ogryzek?

Środki na organizacje przyznane
W roku bieżącym dla organi-

zacji pozarządowych gmina No-
wogard zabezpieczyła kwotę 678 
tysięcy złotych, z czego 500 tys. 
zł zarezerwowano dla organi-
zacji sportowych. To o  40 tys. 
złotych mniej, niż w roku ubie-
głym. Środki przyznawane były 
w drodze konkursów ofert, któ-
rych w tym roku wpłynęło łącz-
nie 52.  Prawie połowa z nich, to 
właśnie oferty złożone na wspie-
ranie i upowszechnianie kultu-
ry fizycznej i sportu na terenie 
Gminy Nowogard. Wszystkie 
złożone wnioski oceniała naj-
pierw powołana do tego celu ko-
misja konkursowa, w skład któ-
rej obok przedstawicieli gminy, 
wchodzili także członkowie sto-
warzyszeń. Ciało to ma charak-
ter opiniodawczy, nie tylko  w 

zakresie oceny formalnej złożo-
nej oferty przez daną organiza-
cję, ale co ważniejsze, określania 
wysokości dofinansowania, któ-
re na  podstawie końcowej opi-
nii komisji ostatecznie przyznaje 
jednak burmistrz. Ten, w drodze 
zarządzenia o podziale środków, 
poinformował w ubiegły piątek. 

Największą pulę pieniędzy, bo 
220 tys. zł,  otrzymał Pomorza-
nin. Władze klubu są zadowolo-
ne z przyznanej kwoty, chociaż 
zapowiadają, że w przyszłości 
będą chciały sukcesywnie od-
cinać finansową pępowinę, po-
między klubem a gminą. 

Wnioskowaliśmy o 230 tys. zł, 
dostaliśmy 10 tys. zł mniej. Jestem 
zadowolony z tej decyzji – mówi 
Marcin Skórniewski, prezes za-
rządu LKS Pomorzanin Nowo-

gard. Do szczęścia potrzebujemy 
jeszcze ok. 30 tys. zł, bo do funk-
cjonowania klubu niezbędny bu-
dżet wynosi 250 tys. zł. Jestem 
jednak spokojny. Pozostałe środki 
pozyskamy od sponsorów. Chce-
my jednak w przyszłości zwięk-
szać udział własnych środków w 
finansowaniu klubu. Jest to nie-
zbędne, biorąc pod uwagę nasze 
plany na rozwój klubu. 

Nie wszyscy jednak tryskają 
takim dobrym humorem. Zgod-
nie z naszymi wcześniejszymi 
informacjami, problemy z dalszą 
działalnością może mieć Olim-
pia Nowogard, której wniosek 
został słabo oceniony i komisja 
go odrzuciła nie przyznając do-
finansowania. Decyzję komisji 
zmienił burmistrz i środki jed-
nak przyznał – tyle, że zamiast 

98  tys. zł, o które klub się ubie-
gał, na konto Olimpii wpłynie 
zaledwie 14 tys. zł.  W uzasad-
nieniu decyzji burmistrz stwier-
dził: Uważam, że klub sporto-
wy Olimpia nie może nie otrzy-
mać żadnych środków. Co praw-
da, tradycji piłkarskiej jeszcze nie 
posiada z uwagi na zbyt krótkie 
istnienie, jednak wpisał się w ży-
cie społeczności wiejskiej, głów-
nie Wierzbięcina. Zapoznałem 
się z wnioskiem klubu „Olimpia”, 
jak również z finansowaniem 
klubów „A” klasy w okolicznych 
gminach. Z pozyskanych infor-
macji wynika, że  klub sportowy 
w Kliniskach Wielkich otrzymu-
je dofinansowanie 10.000 zło-
tych, klub sportowy w Przybier-
nowie otrzymuje dofinansowania 
15.000 złotych, klub sportowy w 

Żarnowie otrzymuje dofinanso-
wania 18.500 złotych. Dlatego 
też zgodnie ze swoimi uprawnie-
niami przyznaję Klubowi Spor-
towemu „Olimpia” kwotę 14 ty-
sięcy złotych, szczególnie mając 
na względzie dzieci mieszkańców 
Wierzbięcina i okolicznych miej-
scowości”. 

Taka argumentacja burmi-
strza wywołała szereg komen-
tarzy wśród lokalnych działaczy 
sportowych, z którymi rozma-
wiał DN.

 Nie można Olimpii Nowogard 
porównywać do Klinisk Wielkich. 
Olimpia to zbiór wielu wsi takich 
jak Kliniska w naszej gminie, to 
klub który szkoli młodzież i głów-
nie na ten cel potrzebuje pienią-
dze. Za 14 tys., owszem dograją 
sezon do końca, a jeśli awansują? 

Podział środków dla organizacji pozarządowych w 2012 r.
1) „Wspieranie inicjatyw społecznych”
Lp. Nazwa organizacji Kwota dotacji zł

1. Nowogardzkie Forum 
Organizacji Pozarządowych 28 000

Razem 28 000

2” Ochrona środowiska” 
Lp. Nazwa organizacji Kwota dotacji zł

1
Stowarzyszenie Akademia 

Wspierania Inicjatyw 
Społecznych „AWIS”

3 000

2 Stowarzyszenie Mieszkańców 
Dąbrowy „DĄB” 4 000

Razem 7 000

3” Rozwój wsi” 
Lp. Nazwa Organizacji Kwota dotacji

1 Parafia Rzymskokatolicka pw. 
Chrystusa Króla w Sikorkach 1 700

2 Stowarzyszenie „Żabowiaki” 4 000

3 Stowarzyszenie Mieszkańców 
Wojcieszyna” Nasz Wojcieszyn” 3 500

4 Stowarzyszenie „Jutrzenka” 2 300
Razem 11 500

4„Ochrona i promocja zdrowia”
Lp. Nazwa organizacji Kwota dotacji zł

1.
Stowarzyszenie Kobiet z 

Problemami Onkologicznymi 
„Lila-róż” w Nowogardzie

13 000

2 Polskie Stowarzyszenie 
Diabetyków koło Nowogard 8 500

3 Samorządowa Fundacja 
Opieki Medycznej Zdrowie 28 500

Razem 50 000

5) „Zajęcia pozalekcyjne” 
Lp. Nazwa organizacji Kwota dotacji zł
1 UKS „Gimnazjum Trójka” 8 500
2 LUKS „Czwórka” 8 500
3 Stowarzyszenie „Jutrzenka” 1 000
Razem 18 000

6) „Opieka społeczna” 
Lp. Nazwa Organizacji Kwota dotacji

1 CARITAS przy Parafii WNMP 
Nowogard  10 000

2 Stowarzyszenie dla dzieci 
niepełnosprawnych „Serduszko” 9 000

3 Parafia Rzymskokatolicka pw. 
Chrystusa Króla w Sikorkach 2 000

4
Kościół Ewangelickich 

Chrześcijan Zbór w 
Nowogardzie

7 200

5 Polski Komitet Pomocy 
Społecznej 16 800

Razem 45 000

7) „Emeryci i renciści”
Lp. Nazwa Organizacji Kwota dotacji

1 Uniwersytet Trzeciego Wieku 
w Nowogardzie 10 000

Razem: 10 000

8),, Sport ‘’
Lp. Nazwa organizacji Kwota dotacji zł

1.
Ludowy Uczniowski Klub 

Sportowy ,, Panorama-
Chrabąszcze ‘’ Nowogard

34 000

2
Ludowy Uczniowski Klub 

Sportowy ,,  Panorama-
Chrabąszcze ‘’ Nowogard

4 000

3
Miejsko – Gminne Zrzeszenie  

Ludowe Zespoły Sportowe w 
Nowogardzie 

47 000

4
Ludowy Uczniowski Klub 

Sportowy ,,SIATKARZ ‘’ 
Nowogard 

4 000

5 Klub Sportowy HANDBALL 
NOWOGARD 10 000

6 Uczniowski Klub Sportowy ,, 
Trójka ‘’ Nowogard 12 000

7 Nowogardzkie Centrum 
Rozwoju Israeli Krav Maga 2 600

8 Ludowy Uczniowski Klub 
Sportowy TOP Wierzbięcin 27 000

9
Nowogardzkie 

Stowarzyszenie 4X4  
OFFROAD FACTORY

6 000

10 Uczniowski Klub Sportowy 
,,Dwójka ‘’ 3 000

11
Stowarzyszenie Kultury 

Fizycznej Nowogardzki Klub 
Tańca Sportowego FLESZ 

13 400

12
LOK KSS ,, Tarcza ‘’ Goleniów 

Sekcja Strzelecka w 
Nowogardzie 

25 000

13 Stowarzyszenie Klub 
Żeglarski ”KNAGA’’ 18 000

14 Ludowy Klub Sportowy ,, 
POMORZANIN ‘’Nowogard 220 000

15 Klub Motorowy ,,CISY ‘’ 
Nowogard 27 000

16 Klub Motorowy ,,  CISY ‘’ 
Nowogard 25 000

17 Uczniowski Klub Sportowy ,, 
Jedyneczka ‘’ Nowogard 8 000

18 Ludowy Klub Sportowy 
,,Olimpia ‘’ Nowogard 14 000

Razem: 500 000
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terminacji radnych z PSL. 
Wasz koalicyjny partner, 
SLD, wymienia dokładanie 
takie same. 

Świadomie wymieniłem na-
sze zasługi, bo taka jest prawda. 
Zastanawiam się na przykład, 
co by dzisiaj działo się ze szpi-
talem, gdybyśmy w poprzed-
niej koalicji nie przyjęli uchwa-
ły o modernizacji szpitala i 
emisji obligacji. Nie ma pew-
ności, czy obecna rada dałaby 
sobie z tym radę. Musimy jed-
nak jako PSL, dbać o to, żeby 
nasze działania miały szerszy 
oddźwięk, tak, żeby później 

nie słuchać dookoła „to ja zro-
biłem”, „to ja zadecydowałem”, 
„to ja przekazałem”. Tak nie 
powinno być. Nie chodzi na-
wet już o nas, jako współkoali-
cjanta, ale o ludzi. Przecież na 
to, jaka jest gmina pracują też 
ludzie, urzędnicy, kierownicy 
wydziałów, radni. To musi być 
dzielone po równo. 

Wśród szeregów PSL  znaj-
dują się dwie osoby, które mó-
wiąc delikatnie miały potycz-
ki z obecnym burmistrzem – 
jedna ze spraw toczy się przed 
Sądem Okręgowym w Szcze-
cinie, mam tu na myśli spra-

wę Zdzisława Bogdańskie-
go. Druga, zakończyła się ja-
kiś czas temu w sądzie pracy z 
powództwa byłego urzędnika 
Marka Antczaka, który dołą-
czył do grona członków PSL. 
Jaki ma to wpływ na współ-
pracę w koalicji? Trudno 
przecież z jednej strony po-
dejmować wspólne inicjaty-
wy, patrząc na losy kolegów, 
którzy przecież z partnerem 
koalicyjnym mają zupełnie 
nie po drodze? 

Źle się stało. Dyskutowali-
śmy o tym na zarządzie. Mó-
wię tutaj o sprawie p. Bogdań-

skiego. Myślę, że zabrakło tutaj 
po prostu normalnego, ludz-
kiego przepraszam. A tak każ-
dy stanął na swoich stanowi-
skach, okopał się i chce udo-
wodnić, że miał rację. Ja żałuję, 
że sprawa trafiła do sądu. Gdy-
bym miał na to wpływ, zała-
twiłbym to polubownie. 

Z samego PSL wciąż „pusz-
czane” są sygnały o tym, że 
koalicja nie przetrwa do koń-
ca kadencji. A jak Pan to wi-
dzi? 

Są takie sprawy, które nie są 
nam po drodze. Ostatnio mówi 
się o reorganizacji oświaty. To 

jest nasze oczko w głowie i na 
to, w takiej formie zgody nie 
będzie. Jeśli ktoś chce się za 
to brać, musi się przygotować 
do tego kompleksowo, nie po-
łowicznie, z jakichś do końca 
niewyjaśnionych przyczyn. 

Najbliższe plany prezesa 
PSL w Nowogardzie? 

Na pewno będziemy się 
przygotowywać do wyborów 
w 2014. Naszym celem będzie 
odzyskanie burmistrzostwa. 

Będzie Pan startował? 
Nie odpowiem Panu. Jest 

dużo głosów na tak. 
Rozmawiał Marcin Simiński 

„Naszym celem będzie odzyskanie burmistrzostwa” 
dokończenie ze str. 3

Skąd wezmą pieniądze na rundę 
jesienną w okręgówce? Przecież 
oni za te 14 tys. muszą dograć ten 
sezon i rozpocząć nowy. Być może 
Przybiernów otrzymał 14 tys. do-
finansowania, ale czy burmistrz 
wie o tym, że w Przybiernowie 
jest strategiczny sponsor, który co 
sezon wykłada na drużynę pół 
miliona zł ?! - mówi, chcący za-
chować anonimowość członek 
władz jednej z organizacji spor-
towej w Nowogardzie. 

A co na to działacze samej 
Olimpii? 

To są bardzo, bardzo skrom-
ne środki. Władze nie wzięły pod 
uwagę naszych potrzeb. Od po-
czątku mówiliśmy, że aby dalej 
działać i rozwijać się potrzebuje-
my budżetu, co najmniej na ubie-

głorocznym poziomie (ok.50 tys. 
zł – dop. red.). Kwota, którą nam 
przyznano, oznacza dla nas ogra-
niczenie działalności. Już dziś 
muszę stwierdzić z wielkim ża-
lem, że przynajmniej jedna dru-
żyna  zostanie zlikwidowana – 
mówi Przemysław Saja, prezes 
LKS Olimpia. 

Chodzi o drużynę junio-
rów lub trampkarzy, dlatego, że 
Olimpia nie dochowała się jesz-
cze rezerw. Na razie władze klu-
bu zadecydowały, że spróbują 
dotrwać do końca rundy wio-
sennej. O tym co dalej, działacze 
mają zadecydować w czerwcu. 

Kilka organizacji nie otrzyma-
ło środków wcale. Wśród nich 
jest m.in.  Nowogardzka Ama-
torska Liga Piłkarska (w skr.  

NALP), w której regularnie gra 
200 osób. Tomasz Szafran orga-
nizator rozgrywek, nie jest jed-
nak zaskoczony decyzją burmi-
strza. 

Podziałem środków nie mogę 
być zaskoczony, bo wszystkie de-
cyzje podszyte są podtekstem po-
litycznym. Dziwi mnie jednak, 
że burmistrz Czapla lekceważy 
tak ważną dla wielu mieszkań-
ców inicjatywę, jaką jest NALP. 
Rozgrywki które mają wielolet-
nią tradycję, gdzie regularnie gra 
200 osób. W zeszłym roku mimo 
przejścia procedury formalnej 
i merytorycznej, burmistrz nie 
przyznał dofinansowania, więc 
zorganizowaliśmy NALP własny-
mi siłami. W tym roku pan bur-
mistrz przeszedł samego siebie i 

okazało się, że wniosek nie otrzy-
mał odpowiedniej liczby punk-
tów. Jest to sytuacja kuriozal-
na, ponieważ złożyłem identycz-
ny wniosek jak w zeszłym roku i 
okazało się, że w 2011 roku otrzy-
mał on 35 punktów, w tym roku 
już tylko 18. Pokazuje to w jaki 
sposób próbuje się eliminować 
ciekawe przedsięwzięcia. Jest to o 
tyle bolesne, że w przeciwieństwie 
do wielu organizacji, NALP orga-
nizowany jest społecznie, w roz-
grywkach uczestniczy rekordowa 
jak na Nowogard liczba uczestni-
ków w wydaniu cyklicznym. Bar-
dzo dużo młodzieży wybiera tę 
formę spędzenia wolnego czasu w 
okresie zimowym i szkoda, żeby 
zostało to zaprzepaszczone. Może 
się okazać, że młodzież nie będzie 

stać na wpisowe co może spowo-
dować, że te wieloletnie rozgryw-
ki w przyszłym roku się nie odbę-
dą. Żałuję, że burmistrz Czapla 
nie chce tego dostrzec, a kolejny 
raz polityka wygrywa z interesem 
społecznym – komentuje brak 
przyznania budżetu dla NALP, 
Szafran. 

W roku bieżącym dla organi-
zacji pozarządowych gmina No-
wogard zabezpieczyła kwotę 678 
tysięcy złotych. Obok publiku-
jemy tabelę z informacją o wy-
sokości środków przyznanych 
przez burmistrza Nowogardu 
dla stowarzyszeń. 

Marcin Simiński 

Siostry Dominikanki w Nowogardzie 
Zgromadzenie należy do wielkiej rodziny zakonnej, założonej przez św. Dominika. Zakon od początku został specjalnie ustanowiony dla głosze-
nia Słowa Bożego. Na zaproszenie księdza proboszcza Grzegorza Legutko z Parafii pw. WNMP w Nowogardzie, przyjechały siostry ze zgromadze-
nia św. Dominika z klasztorów w  Lublinie  i Białej Niżnej, by poprowadzić rekolekcje dla dzieci ze szkoły podstawowej i młodzieży gimnazjalnej.

Dziennik Nowogardzki: Jak 
to się stało, że siostry z tak da-
leka trafiły do naszego miasta?

Siostra Kazimiera z Lubli-
na i Siostra Anna z Białej Niż-
nej: Ks. Proboszcz zadzwonił do 
Siostry Przełożonej klasztoru w 
Białej Niżnej z zaproszeniem, by 
siostry poprowadziły rekolekcje 
w Nowogardzie.  W odpowiedzi 
przyjechałyśmy z Lublina i Bia-
łej Niżnej, by wspólnie popro-

wadzić rekolekcje i podzielić się 
z młodymi mieszkańcami No-
wogardu doświadczeniem Pana 
Boga.

Czym są rekolekcje?
Rekolekcje są czasem, w któ-

rym możemy popatrzeć na na-
sze życie z boku i dostrzec w nim 
działanie Pana Boga. To także 
czas, w którym staramy się zo-
baczyć w naszym życiu te obsza-
ry, nad którymi możemy jeszcze 

popracować, by coraz bardziej 
zbliżać się do Pana Boga. Jest to 
czas, w którym Pan Bóg dotyka 
nas Swoją miłością, zaprasza do 
udziału w niej.

W czasie długiej podróży do 
naszego miasta miały siostry 
czas na rozmowy, ale również 
na przemyślenia odnośnie re-
kolekcji dla dzieci? Jakie to 
były myśli? 

O tych rekolekcjach myśla-
łyśmy od momentu, w którym 
dowiedziałyśmy się, że mamy 
tu przyjechać. Od tamtej chwili 
modlimy się, powierzając Bogu 
ten czas, ludzi z którymi się 
spotykamy, prosząc o otwarcie, 
by Duch Święty działał w nas i 
przez nas.

 Czy tegoroczne rekolekcje 
mają konkretny temat?  

Na rożne sposoby chcemy  po-

kazać, że Bóg jest Miłością i że 
dla Tej Miłości warto żyć.

Rano, gdy byłem w Kościele 
Siostry już prowadziły rekolek-
cje. Jak dzieci odebrały Waszą 
obecność? 

Łatwiej nam powiedzieć jak 
my odbieramy dzieci – są spon-
taniczne i reagują żywiołowo. 
Co oznacza, że są zdrowe - z całą 
pewnością kochane. Chcemy ra-
zem z nimi przez te kilka dni od-
krywać Pana Boga i Jego miłość. 
Odkrywanie Boga, to nie tylko 
uczestniczenie w Sakramentach 
czy rekolekcjach, czy przyjmo-
waniu sakramentów świętych, 
ale zapraszanie Go do codzien-
nego życia.

Jak dzieci w swojej sponta-
niczności mogą odkryć Pana 
Boga? 

Pan Bóg jest prosty, chcemy 

więc pokazać dzieciom Bożą 
Miłość przez proste znaki, gesty 
i słowa.

Dziś był pierwszy dzień reko-
lekcji, ale nie ostatni z udzia-
łem sióstr. Jak długo będą sio-
stry w Nowogardzie? 

To prawda, dziś jest ponie-
działek miałyśmy rekolekcje 
pierwszy dzień, a będziemy tu 
do środy.

Niedługo święta Wielkanoc-
ne? Jak siostry będą je spędzać? 

Będziemy je spędzać w na-
szych wspólnotach zakonnych, 
włączając się w liturgię całego 
kościoła. 

Wyjeżdżając z naszego mia-
sta, czego siostry będą życzyły 
jego mieszkańcom i dzieciom? 

By zawsze trwali w Bogu i Jego 
miłości.

 rozmawiał: Jarek Bzowy 
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Prawica z Nowogardu w obronie wolności mediów

Opowiadamy się za pluralizmem na rynku medialnym...
W  sobotę w Szczecinie od-

była się wielotysięczna mani-
festacja w obronie wolności 
słowa, zwłaszcza w związku 
z ostatnimi decyzjami odma-
wiającymi  dostępu do mul-
tipleksu cyfrowego Telewizji 
Trwam. W proteście uczestni-
czyli przedstawiciele wielu śro-

dowisk  i  organizacji. Po Mszy 
świętej w bazylice katedralnej, 
uczestnicy przemaszerowa-
li przed Urząd Wojewódzki, 
gdzie odczytano petycję pro-
testującą przeciwko dyskry-
minacji środowisk katolickich 
w przestrzeni publicznej, ob-
jawiającą  się m.in.  działania-

mi wobec mediów katolickich.  
Wśród uczestników manife-
stacji byli również przedsta-
wiciele Prawicy Rzeczpospo-
litej z Nowogardu. Oto co o 
manifestacji powiedział Paweł 
Słomski - pełnomocnik struk-
tur powiatowych PR- . Wzię-
liśmy udział w marszu, ponie-

waż opowiadamy się za plura-
lizmem na rynku medialnym. 
Nie możemy pozwolić na to,  by 
w Polsce ograniczać prawo do 
szerszego nadawania stacji tele-
wizyjnej w której obronie pod-
pisało się 2 mln Polaków. Li-
czymy, że po naszym szczeciń-
skim,  a także wieloma inny-

mi marszami w całym kraju i 
wspomnianą zbiórką podpisów, 
Krajowa Rada Radiofonii i Te-
lewizji przychyli się do wniosku 
TV Trwam i udostępni jej miej-
sce na multipleksie, co w konse-
kwencji  umożliwi jej  nadawa-
nie w technice cyfrowej.

KONKURS „MATEMATYCZNE ASY Z VI KLASY”

Ogiewa z Glicka i Szarek z Nowogardu - najlepsi
Dnia 27marca 2012 r. o godz. 10.00 w Szkole Podstawowej nr 1 w Nowogardzie odbyła się VII edycja Miejsko – Gminnego Konkursu 
„Matematyczne Asy  z VI Klasy”, organizowanego przez Elżbietę Flis – Żabecką i Marię Pastusiak.

Konkurs został objęty patrona-
tem przez Zachodniopomorskie 
Kuratorium Oświaty oraz Wy-
dawnictwo Szkolno - Pedagogicz-
ne, którzy ufundowali nagrody 
książkowe.

W konkursie  udział wzięło 
łącznie 21 uczniów, ze Szkół Pod-
stawowych: nr 1, nr 2 i nr 3 w No-
wogardzie oraz z  Długołęki, Błot-
na, Orzechowa i Wierzbięcina.

Uczestnicy konkursu  w ciągu 

60 minut rozwiązali test składa-
jący się z 16 zadań, wykazując się 
bardzo wysokim poziomem wie-
dzy matematycznej. Komisja skła-
dająca się z opiekunów tych klas, 
po sprawdzeniu testów przyzna-
ła tytuł „Matematycznego Asa z 
VI klasy” : Marcinowi Ogiewa  ze  
Szkoły Podstawowej  w Orzecho-
wie oraz Mateuszowi Szarek ze  
Szkoły Podstawowej  nr 2 w No-
wogardzie. 

Kolejne osoby wyróżnione to:
II miejsce : Antonina Misie-

wicz  - Szkoła Podstawowa  nr 1 
w Nowogardzie, Amanda Puszcz 
- Szkoła Podstawowa  nr 3 w No-
wogardzie, Klaudia Pasik  - Szko-
ła Podstawowa w Orzechowie, 
Daria Urbaniak - Szkoła Podsta-
wowa w Błotnie;

III  miejsce: Karolina Syjud  – 
Szkoła Podstawowa Wierzbięcin, 
Julia Drobińska – Szkoła Podsta-

wowa nr 3 w Nowogardzie 
Klasyfikacja drużynowa przed-

stawiała się następująco:
I miejsce -  Szkoła Podsta-

wowa  nr 1 w Nowogardzie 
Szkoła Podstawowa w Orzecho-

wie
II miejsce - Szkoła Podstawowa  

nr 3 w Nowogardzie
III miejsce - Szkoła Podstawowa  

nr 2 w Nowogardzie
Na uwagę zasługuje postawa 

uczestników ze szkół wiejskich, 
którzy zajęli czołowe miejsca w 
konkursie. W czasach, gdy wielu 
podważa sens istnienia tych szkól 
powołując się między innymi na 
konieczność zapewnienia właści-
wego poziomu nauczania,  te,  ale 
i inne znane nam wyniki świad-
czą o tym, że szkoły wiejskie nie 
odstają bynajmniej poziomem od 
placówek w mieście. 

Konrad Pasik, Klaudia Pasik, Marcin Ogiewa

Do Szkoły Podstawowej w Orze-
chowie, która zajęła ex aeguo  I miej-
sce drużynowo ze Szkołą Podstawową 
nr 1 w Nowogardzie, uczęszcza rów-
nież współtriumfator konkursu Mar-
cin Ogiewa z Glicka, zdobywczyni II 
miejsca Klaudia Pasik z Orzechowa.  

 Z Marcinem i Klaudią  porozma-
wialiśmy o ich  wrażeniach z tej szla-
chetnej intelektualnej rywalizacji: 

Dziennik Nowogardzki: Mar-
cinie i Klaudio czy lubicie aż tak 
matematykę, że wystartowali-
ście w tym konkursie? 

Marcin Ogiewa  - W miarę lu-
bię matematykę. A dlaczego? Bo ją 
rozumiem i te cyfry, które widzę. 
Po prostu wiem, co mam z nimi 
zrobić.

 Klaudia Pasik – no, nie wiem 
dlaczego, ale trudne pytania Pan 
zadaje! A tak naprawdę to lubię 
startować w tego typu konkursach. 

Do konkursu ktoś Was przygo-
towywał? 

M.O.  Tak. Pani od matematyki.
K.P.  A ja tak nie za bardzo, ale 

troszkę również pracowałam z pa-
nią od matematyki. 

A jak wyglądał  sam konkurs i 
ilu startowało uczniów, a także 
jakie były przewidziane w nim 
nagrody? Czy był trudny?

 M.O. Konkurs odbył się 27 mar-
ca, startowało w nim 24 zawodni-

ków z siedmiu szkół, a same zada-
nia były dość trudne i było ich aż 
16,  trzeba je  było wykonać w cią-
gu 1 godziny. Co do nagród to były 
to programy koedukacyjne na pły-
tach CD

A ile zadań Wy wykonaliście 
prawidłowo? 

M.O. Udało mi się prawidło-
wo rozwiązać 14 zadań, co w kon-
kursie pozwoliło mi zająć pierwsze 
miejsce.

K.P. A ja rozwiązałam 13 zadań 
czyli tylko o jedno mniej od Mar-
cina. 

W konkursie nie startowałeś 
sam ? 

M.O..Nie. Startowałem razem  z 
moimi kolegami, właśnie z Klaudią 
i jeszcze  Konradem Pasikiem z na-
szej szkoły w Orzechowie. 

Oprócz matematyki, jakie 
jeszcze lubisz przedmioty? 

M.O. Lubię wszystkie przedmio-
ty i nie mam tego najbardziej ulu-
bionego. A jeśli już, to niech będzie 
to przyroda. 

K.P. A u mnie to po części ma-
tematyka i na pewno WF, bo lubię 
bardzo ćwiczyć. 

 Kończąc, co byś chciał  Mar-
cinie przekazać swoim kolegom 
i koleżankom? 

By się dobrze uczyli szczególnie 
z tych przedmiotów, z których im 
nie idzie.

Dziękuję za rozmowę i ży-
czę dalszych sukcesów zarówno 
Wam, jak również   Waszej Szko-
le.  

Rozmawiał: Jarek Bzowy 
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Niedziela palmowa w Nowogardzie

„Oto Król twój idzie do ciebie, sprawiedliwy i zwycięski” (Za 9,9)
W niedzielę 1 kwietnia w Kościele Rzymskokatolickim obchodzono uroczystości upamiętniające wjazd Chrystusa do Jerozolimy. Jak 
każdego roku szczególna atmosfera tego dnia znalazła swój wyraz także w Nowogardzie.

Zgodnie z kilkusetletnią tra-
dycją poświęcono palmy, któ-
re - najczęściej uplecione z ga-
łązek wierzby - symbolizują 
zmartwychwstanie i nieśmier-
telność duszy.

W parafii pw. Wniebo-

wzięcia Najświętszej Ma-
ryi Panny w Nowogardzie 
rozpoczęły się również pa-
rafialne rekolekcje wielko-
postne, które w tym roku 
poprowadzi ojciec Bru-
no Neumann, bonifra-

ter z Warszawy. Nauk re-
kolekcyjnych będzie moż-
na wysłuchać w poniedzia-
łek, wtorek i środę w trak-
cie Mszy świętych o 10 i 18. 
Natomiast rekolekcje szkol-
ne (dla szkoły podstawowej 

i gimnazjum) poprowadzą 
Siostry Dominikanki z Bia-
łej koło Nowego Sącza.

Część obchodów Niedzieli 
Palmowej odbywała się rów-
nież na Placu Wolności, pod 
gmachem Domu Kultury, 

gdzie rozstawione zostały sto-
iska z m.in. wyrobami arty-
stycznymi czy stroikami świą-
tecznymi. Tradycyjnie koncert 
dała „Kapela Kryzys”.

(ps)

W niedzielę podczas Mszy św. parafianom Kościoła pw. Wniebowzięcia NMP zaprezentował 
się ojciec Bruno Neumann

Wszyscy słuchali z zaciekawieniem. Pierwsze nauki ojca Brunona poruszające m.in. temat ko-
nieczności prawidłowych relacji rodzinnych skłaniały słuchaczy do refleksji

Można było podziwiać i nabyć prace uczestników warsztatów plastycznych, które odbywają 
się w Nowogardzkim Domu Kultury. Wśród nich malowidła na szkle lub widoczne na zdjęciu 
wyroby ceramiczne przygotowywane pod kierunkiem Katarzyny Gnacińskiej-Olczyk

Stały już element wszelkich uroczystości i imprez odbywających się w plenerze, czyli kącik 
Tadeusza Łukaszewicza dla miłośników numizmatyki i nie tylko...

Wielki Tydzień w parafii pw. św. Rafała Kalinowskiego

„Noc konfesjonałów” po raz pierwszy w Nowogardzie
Przygotowanie do Świąt Wielka-

nocnych - największych świąt chrze-
ścijańskich  wymaga od katolików 
szczególnego duchowego oczyszcze-
nia, którego kulminacją  jest przystą-
pienie do sakramentu Pokuty.  Aby  
umożliwić wszystkim odbycie spo-
wiedzi świętej w tym roku w parafii 
p.w. św. Rafała Kalinowskiego zorga-
nizowano wzorem wielu parafii w kra-
ju tzw.  „Noc konfesjonałów.” O szcze-
gółach niżej  w ogłoszeniach parafial-
nych tej nowogardzkiej wspólnoty.    
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

Caritas ma jeszcze do nabycia 
Świece Wielkanocne i Chleby Miło-
ści oraz kartki świąteczne z których 
dochód idzie na cele charytatywne

Okazja do spowiedzi w ponie-

działek, wtorek, środę od godz. 
l7.30. W  Wielki  Czwartek uczest-
niczymy w akcji diecezjalnej Noc 
Konfesjonałów i będziemy spowia-
dać po Mszy św. do godz. 24.00, 
można przyjść spokojnie po pracy, 
aby skorzystać z Sakramentu Miło-
sierdzia Bożego, w Piątek i Sobotę 
po Nabożeństwach wieczornych, a 
w Wielki Piątek i Wielką Sobotę od 
9.00 do 12.00.

We wtorek o godz. 16.00 odbę-
dzie się próba dzieci i młodzieży 
przed procesją rezurekcyjną, zapra-
szamy do sypania kwiatów i niesie-
nia poduszek.

Wielki Czwartek dzień ustano-
wienia Kapłaństwa i Eucharystii. Za-
praszamy do uczestnictwa we Mszy 

Wieczerzy Pańskiej o godz. 18.00 aby 
wyrazić wdzięczność Chrystusowi za 
te sakramenty, po Mszy św. procesja 
do Ciemnicy i adoracja Pana Jezusa 
w Ciemnicy do godz. 24.00. Szcze-
gólnie zapraszamy dzieci I komunij-
nych z rodzicami i dzieci które przy-
jęli I Komunie w ubiegłym roku.

Wielki Piątek dzień śmierci Pana 
Jezusa. Adoracja Pana Jezusa w 
Ciemnicy dzieci od godz. 9.00, mło-
dzież od godz. 10.30, dzieci i mło-
dzież (zapisują się u katechetów na 
swoją adoracje) o godz. l5.00 Dro-
ga Krzyżowa. Nabożeństwo Adora-
cji Krzyża o godz. 18.00. Po Nabo-
żeństwie adoracja przy Bożym Gro-
bie do godz. 22.00. Pamiętajmy, że 
w tym dniu obowiązuje post ścisły.

Wielka Sobota, dzień poby-
tu Pana Jezusa w Grobie, Adora-
cja Pana Jezusa w Grobie: dzieci i 
młodzież zapisują się u katechetów. 
Dzieci adorują od 9.00, młodzież 
10.30, od 17.00 adorują Matki Ró-
żańcowe a od godz. 18.00 Ruch Ro-
dziny Nazaretańskiej.

Nabożeństwo Wielkiej Sobo-
ty rozpocznie się o godz. 20.00 tak 
abyśmy, już po pracy rozpoczę-
li świętować radosne święta Zmar-
twychwstania Pańskiego. Na to Na-
bożeństwo przychodzimy z grom-
nicami. W wielką Sobotę dziękuje-
my Bogu za sakrament chrztu św.

Poświęcenie pokarmów w Wiel-
ką Sobotę od godz.12.00 do 15.00 
co pół godz.

Niedziele Wielkanocną rozpocz-
niemy Adoracją Najświętszego Sa-
kramentu o godz. 5.00. O godz. 6.00 
Msza św. Zmartwychwstania Pań-
skiego poprzedzona procesją wokół 
kościoła, prosimy dzieci, aby przy-
szły na tę procesję w swoich strojach 
liturgicznych pod kurteczkami tak, 
aby mogły uczestniczyć w tej proce-
sji. W tym dniu nie będzie Mszy św. 
o godz. 7.30. Zapraszamy jeszcze na 
Msze św. o godz. 9.00, 11.00, 12.30, 
15.00 Chrzcielną i na godz.18.00.

W tym tygodniu Biuro Parafialne 
czynne tylko we wtorek.

Poświęcenie pokarmów: Sąpolni-
ca o godz. 10.00, Konarzewo 10.30, 
Jarchlino 10.45, Kulice 11.00.
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Naprawa - sprzedaż  
używanych elektronarzędzi

i kosiarek do trawy

STRZELEWO 52 
tel. 91 391 80 55

czynne od pn.-pt. 9.00-17.00

Olimpia rozpoczęła walkę o „Okręgówkę”

„Wygłówkowali” Orła Grzędzice
W niedzielę o godzinie 15.00 Olimpia Nowogard zainaugurowała rundę rewanżową. Po bardzo dobrym meczu, goście rozgromili trze-
cią drużynę w tabeli, na ich terenie 0:4.

Olimpia przyjechała po 3 
punkty, zwłaszcza po decyzji 
ZZPN o przyznaniu walkowera 
na korzyść Pomorzanina Krą-
piel, za pierwszy mecz rundy 
rewanżowej (przypomnijmy, że 
Olimpia chciała przełożyć swój 
mecz). Po zamieszaniu wynika-
jącym z „poza boiskowej” wal-
ki, w niedzielę nadeszła pora 
na udowodnienie wszystkim, 
że Olimpia jest w stanie wygrać 
swoją grupę. Rywal był wyma-
gający, do tego aura nie była 
sprzyjająca, boisko było nasiąk-
nięte wodą, jednak ten mecz od 
początku układał się po myśli 
gości. W 19 minucie obrońca 

z Grzędzic zagrał ręką w polu 
karnym, a jedenastkę zamie-
nił na bramkę Dariusz Stacho-
wiak. Minęły ledwie trzy minu-
ty, a na listę strzelców zapisał się 
Rafał Żuk. Pokonał bramkarza 
gospodarzy po dośrodkowaniu 
z prawej strony i precyzyjnym 
strzałem głową. Zatem do prze-
rwy 0:2. Po zmianie stron Olim-
pia znów zaskoczyła rywali. 
Niespełna po kwadransie gry w 
drugiej połowie, tym razem po 
dośrodkowaniu z lewej strony, 
drugim golem po strzale głową 
popisał się Rafał Żuk. Przy oby-
dwu golach Żuka, precyzyjnie 
dośrodkowywał Dariusz Sta-

chowiak. Piłkarze Olimpii „wy-
główkowali” tego dnia rywali z 
Grzędzic, w 88 minucie po po-
daniu Marcina Żmudzińskiego, 
Olimpia zdobyła trzeciego gola 
po strzale głową. Autorem był 
Krzysztof Kieruzel, a wynik 0:4 
utrzymał się już do końca me-
czu. Gorzej zaprezentowali się 
juniorzy Olimpii, którzy prze-
grali z Orłem 4:2. Od początku 
spotkanie źle się układało dla 
młodszych piłkarzy Olimpii. 
Do przerwy było już 3:0 dla go-
spodarzy. Bramki dla juniorów 
Olimpii strzelali: Damian Ada-
meczek i Michał Jemilianowicz. 

KR

Orzeł Grzędzice – Olimpia Nowogard 0:4 (0:2)
 ’19 Dariusz Stachowiak (rzut karny)
 ’22 Rafał Żuk 
 ’59 Rafał Żuk
 ’88 Krzysztof Kieruzel
Olimpia Nowogard: Michał Dwojak, Dariusz Stachowiak, Jarosław 

Garbat (Jacek Szewc), Marcin Żmudziński, Adrian Woźniak, Rafał 
Żuk, Krzysztof Kieruzel, Adrian Płuciennik, Patryk Wyrzykowski, Ma-
riusz Stachowiak, Wojciech Witoń

13 kolejka:
Radowia Radowo Małe – Dąbrovia Stara Dąbrowa 5:0 
Orzeł Grzędzice – Olimpia Nowogard 0:4
Orkan Dalewo – WODR Barzkowice 2:1
Pomorzanin Krąpiel – Unia Stargard 1:4
Zenit Koszewo – Rolpol Chlebowo 0:3
Zorza Tychowo – Dąb Dębice 0:1
A Klasa Szczecin gr. 2
  M P G+ G- Zw. Re. Po.
1. Radowia Radowo Małe  13 32 55 14 10 2 1
2. Olimpia Nowogard  13 29 39 15 9 2 2
3. Dąb Dębice  13 21 26 18 6 3 4
4. Orzeł Grzędzice  13 20 25 17 5 5 3
5. Rolpol Chlebowo  13 20 24 22 6 2 5
6. Unia Stargard  13 20 42 33 6 2 5
7. Orkan Dalewo  13 16 26 35 5 1 7
8. Pomorzanin Krąpiel  13 16 23 25 4 4 5
9. Dąbrovia Stara Dąbrowa  13 16 17 24 4 4 5
10. Zorza Tychowo  13 14 18 23 3 5 5
11. WODR Barzkowice  13 13 19 24 4 1 8
12. Zenit Koszewo  13 1 13 77 0 1 12

Piłkarze Olimpii swoją grą chcą udowodnić, że zasługują na awans.

15 kwietnia otwarcie sezonu motocrossowego

Nasi gotowi  i w dobrej formie
Trwają intensywne przygotowania do nadchodzącego sezonu motocrossowego 
zawodników z KM „Cisy”. 

Pierwsze styczniowe zgrupo-
wanie  odbyło się na chorwac-
kiej wyspie Rab przy dobrych 
warunkach atmosferycznych 
+15oC, gdzie przez dwa tygo-
dnie trenowało czterech Na-
szych zawodników. Do dys-
pozycji zawodników były dwa 
tory i mnóstwo atrakcji. Nie-
którzy z zawodników byli tam 
po raz drugi i byli bardzo za-
dowoleni, bo mieli dobre wa-
runki treningowe. Dobra po-
goda plusowa w lutym stwa-
rzała warunki do treningów u 
Naszych zachodnich sąsiadów. 
Jest tam dużo torów piasz-
czystych, które nie zamarzają 
mimo niskich temperatur. Od-
było się tam sześć treningów w 
plusowych temperaturach.

W dniach od 22-25 marca 
był przeprowadzony obóz kon-
dycyjno-szkoleniowy,  na któ-
rym szkoliło się osiemdziesię-
ciu zawodników z całej Polski. 
Sześcioosobowa kadra szkole-
niowa z trenerem kadry naro-
dowej na czele przy słonecznej 
pogodzie wycisnęła dużo potu 
z uczestników. Czwartego dnia 
odbyły się zawody kontrol-
ne, były to pierwsze zawody w 
tym sezonie o Puchar Burmi-
strza Obornik. 

W klasie Junior Amator na 
maszynie startowej stanęła Ża-

neta Zacharewicz, która po do-
brze przejechanych dwóch bie-
gach w klasyfikacji generalnej 
stanęła na trzecim miejscu po-
dium. Klasę otwartą licencja 
reprezentował Michał Kozera, 
który wygrał trening czasowy i 
jako pierwszy wjeżdżał na ma-
szynę startową. Ciężko jest wy-
grać start w klasie otwartej, gdy 
do dyspozycji ma się słabszy mo-
tocykl, lecz po pierwszych trzech 
okrążeniach Michał już prowa-
dził i jako pierwszy przekroczył 
linię mety w obydwu biegach, 
co pozwoliło mu stanąć na naj-
wyższym miejscu podium – in-
formuje Michał Warkalewicz z 
KM „Cisy” Nowogard. 

Sezon motocrossowy zaczy-
na się 15 kwietnia, strefą za-
chodnią w Nekli. 22 kwiet-
nia Puchar Polski we Wscho-
wej, a 5-6 maja I runda Mi-
strzostw Polski w Chełmnie. 
Sezon 2012r. z dużą liczbą im-
prez zapowiada się bardzo cie-
kawie: 8 rund Mistrzostw Pol-
ski, 4 rundy Pucharu Polski 
oraz 12 rund strefowych. Do 
tego wszystkiego niektórzy 
planują również starty w Mi-
strzostwach Europy i zawody 
u Naszych zachodnich sąsia-
dów. Życzymy Naszym zawod-
nikom udanego sezonu.

 MS/DN

Żaneta Zacharewicz trzecia na podium w Obornikach. 
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Kancelaria  
Prawna

nawet trudne sprawy

601 949 077

Budowlane Centrum Handlowe

DOMEBARTEK -
Twój Partner Budowlany

Oferuje w cenach promocyjnych:

ul. Boh. Warszawy 71 www.bartekdomet.pl• tel. 91 579 02 62 •

- tynki i farby BOLIX

- najnowsze kolekcje płytek ceramicznych: polskie i hiszpańskie

- największy wybór paneli podłogowych w Nowogardzie - 24 kolekcje

- materiały ścienne POROTON, YTONG, SUPOREKS, SILKA

- wyprzedaż drzwi

Super cena na OKNA DACHOWE VELUX i OKPOL

OCO NA TWOJE 
FINANSE

PROSTA POŻYCZKA 
DLA CIEBIE 

I TWOJEJ FIRMY
bez BIK, bez zaświadczeń ZUS i US
– od 20 do 300 tys.
– na spłatę uciążliwych długów
– na dobre inwestycje
– dochód min. 1000 zł netto
W OFERCIE RÓWNIEŻ CHWILÓWKI

Szczecin 
al. Wojska Polskiego 29/17 

tel. 91 812 68 65
RRSO wynosi 5,05%

DEZAR • ul. 15 Lutego 10 • Nowogard

Oferujemy: 

ogrodzenia ozdobne
Ceny atrakcyjne                   Przyjdź  i  sprawdź

Piłkarze Olimpii swoją grą chcą udowodnić, że zasługują na awans.

Pomorzanin II sprawcą największej niespodzianki w B klasie

Ograli lidera!
W sobotę Pomorzanin II wyjechał do Żarnowo, aby rywalizować z liderem swojej grupy - Pionierem. Drużyna z góry skazana na pożar-
cie, zaprezentowała się bardzo dobrze i sprawiła największą niespodziankę w B Klasie, ogrywając Pioniera 1:2!

Pionier Żarnowo – Pomorzanin II Nowogard 1:2 (0:2)
   Jurczyk
   Żyła
Pomorzanin II Nowogard: M. Haberski, A. Piotrowicz ( P. Skowroński), K. Domanowski 

( A. Kram), M. Grzejszczak, G. Skrzecz, D. Iwaniuk (B. Bajerski),T. Szafran, A. Jurczyk, M. 
Podbiegło, M. Cyran, G. Żyła ( M. Pokorski)

10 kolejka B Klasa:

Jastrząb Łosośnica – Znicz Wysoka Kamieńska  4:2
Pionier Żarnowo – Pomorzanin II Nowogard  1:2
Gardominka/Polonia II Mechowo – Zalew Stepnica 4:7
Huragan Wierzchosław – Zieloni Wyszobór  3:1

Tabela B Klasa Szczecin gr. 1 2011/2012
     M P G+ G- Zw. Re.     Po.
1. Pionier Żarnowo   9 24 30 13 8 0 1
2. Jastrząb Łosośnica   9 21 29 12 7 0 2
3. Znicz Wysoka Kamieńska  9 19 21 16 6 1 2
4. Pomorzanin II Nowogard  9 14 24 17 4 2 3
5. Zalew Stepnica   9 12 29 24 3 3 3
6. Gardominka/Polonia II Mechowo 9 9 31 29 3 0 6
7. Huragan Wierzchosław  9 9 25 33 2 3 4
8. Zieloni Wyszobór   9 4 8 39 1 1 7
9. Prawobrzeże Świnoujście  8 3 12 26 1 0 7

Przed tym spotkaniem był tylko 
jeden faworyt, drużyna z Żarnowa 
jeszcze z nikim nie przegrała, nato-
miast w pierwszym meczu z Pomo-
rzaninem II, rozgromiła „rezerwo-
wych” w Nowogardzie, aż 1:6. Jed-
nak nikt pośród gospodarzy nie brał 
pod uwagę, że rezerwy Pomorzani-
na sumiennie przepracowały okres 
przygotowawczy. Nastąpiło w dru-
żynie mnóstwo zmian, które usta-
bilizowały sytuacje i jak się okazało 
w sobotę, wyszły na dobre. Przede 
wszystkim Pomorzanin II decyzją 
Prezesa gra bez głównego trene-
ra, a nieformalnym szkoleniowcem 
został zaakceptowany przez zespół 
Paweł Błaszczyk. Kierownikiem ze-
społu jest Marcin Mroczko. Na naj-
większe pochwały zasługuje fakt, że 
„rezerwowi” zebrali się i przepraco-
wali okres przygotowawczy sami, 
z własnej inicjatywy… Od stycz-
nia rozegrali 10 sparingów, z któ-
rych większość wygrali. Część kosz-
tów zespół pokrywa sam, a kadra to 
mieszanka doświadczenia i młodo-
ści, średnia wieku wynosi około 27 

lat. Głównym celem na tą rundę jest 
nie przegrać meczu i trzeba przy-
znać, że Pomorzanin II po sobot-
nim spotkaniu wysłał sygnał pozo-
stałym zespołom, że nie będzie ła-
two z nim wygrać. W meczu z Pio-
nierem pierwsza bramka padła po 
składnej kontrze, w której udział 
wzięli Szafran, Żyła i Jurczyk. Ten 
ostatni wpisał się na listę strzelców 
i wyprowadził „rezerwy” na prowa-
dzenie. Drugi gol to zasługa Żyły, 
który odebrał piłkę obrońcy i pięk-
nym technicznym strzałem umieścił 
ją miedzy słupkami. Mimo, iż lider 
zdołał zdobyć bramkę kontaktową, 
dobrze poukładany zespół Pomo-
rzanina II nie oddał już prowadze-
nia. Pierwsze trzy punkty w rundzie 
rewanżowej, do tego zdobyte na go-
rącym terenie - napawają optymi-
zmem. Choć na tą chwilę do Pio-
niera „rezerwy” tracą 10 punktów 
i awans jest mało realny, to cieszy 
ten wynik i pozostaje nam wierzyć, 
że rzeczywiście Pomorzanin II w tej 
rundzie nie da się nikomu ograć. 

KR
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SPRZEDAM 
MIESZKANIE 
w Nowogardzie

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

Tel. 603 55 55 32

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

tel. 91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

Zatrudnię 
do pracy w ochronie 

w Nowogardzie, 
mile widziana grupa 
niepełnosprawności 

Tel. 696-764-438

Organizator kiermaszu Wielkanocnego w SP nr 4  
w Nowogardzie p. Irmina Lasota-Kowalska 

bardzo serdecznie dziękuję 
za zaangażowanie wszystkim 

uczniom, ich Rodzinom  
i Nauczycielom. 

Na kiermaszu piątkowym w szkole i niedzielnym na 
Placu Wolności zebraliśmy kwotę 1285 zł na nasz 
wymarzony wielki telewizor do świetlicy szkolnej.

Wesołych Świąt!

Fantastyczna końcówka, pokazali charakter!

Wielki „Mały”
W sobotę o godzinie 15.00 na stadionie w Nowogardzie, Pomorzanin podejmował Promień Mosty. To było niesamowite spotkanie, w 
którym nowogardzki zespół podniósł się z kolan i w pięknym stylu zwyciężył 3:2. 

Pierwszy gwizdek arbitra 
Jacka Sikory, przedłużył się o 
6 minut. Doszło do nietypo-
wej sytuacji, Mateusz Krupski 
był ubrany w koszulkę o tych 
samych barwach co cały ze-
spół Pomorzanina, jak się oka-
zało bramkarz rywali, również 
miał na sobie koszulkę w bar-
wach gospodarzy… Po tym 
krótkim zamieszaniu piłka-
rze wybiegli na boisko, warto 
przypomnieć, że przy opadach 
śniegu… Jako pierwsi groźną 
sytuację stworzyli miejscowi. 
Olechnowicz po stałym frag-
mencie wrzucił w pole karne, a 
Gołdyn strzałem głową trafił w 
słupek. Chwilę potem w sytu-
acji sam na sam znalazł się Ku-
rek, jednak jego strzał okazał 
się za słaby. Po kwadransie gry, 
kolejne zagrożenie stworzył 
Olechnowicz, około 25 me-
trów od bramki przyjął piłkę i 
natychmiastowo huknął, nie-
stety do szczęścia zabrakło pół 
metra. Z upływem czasu Pro-
mień prezentował się coraz le-
piej, na domiar złego z pomo-
cą przyszedł im Soska, który 
pogubił się we własnym polu 
karnym, po jego błędzie pił-
kę przejął Lubowicki i nie dał 
szans Krupskiemu na skutecz-
ną interwencję. Podbudowa-
ny Promień zaczął grać o wie-
le pewniej, co chwilę nękając 
defensywę Pomorzanina. Dłu-
go gospodarze nie mogli dojść 
do siebie, nie pomagało im na-
wet wychodzące zza ciemnych 
chmur słońce. Decydujące w 
meczu okazały się zmiany… 
Już w pierwszej połowie Kur-
ka zastąpił Langner, właśnie 
on pod koniec pierwszej części 
gry wygrał pojedynek biegowy 
z obrońcami gości, zdołał od-
dać strzał który bramkarz ry-
wali odbił przed siebie, nieste-
ty nikt nie poszedł za akcją. Do 
przerwy 0:1. Po zmianie stron 
Pomorzanin od razu ruszył na 
Promień, sam na sam znalazł 
się Gołdyn, jednak uprzedził 
go świetnie tego dnia spisujący 

się bramkarz Promienia. Ko-
lejna zmiana , tym razem na 
boisko wybiegł Paweł Galus, 
który przed meczem narze-
kał na drobny uraz. Od razu 
po wejściu wprowadził sporo 
ożywienia, stanął przed dobrą 
okazją, był jednak minimal-
nie wolniejszy od bramkarza 
gości. Miejscowi napierali na 
bramkę Promienia, jednak z 
marnym skutkiem. Wtedy, na 
boisko po blisko 4 miesięcz-
nej przerwie spowodowanej 
kontuzją, pojawił się Krystian 
Miklas. Popularny „Mały” od-
mienił losy tego meczu. Nim 
jednak Promień Mosty zna-
lazł się w piłkarskim piekle, w 
82 minucie Gałgan, mocnym 
strzałem z dystansu wprowa-
dził Promień do piłkarskiego 
nieba… Spuszczone głowy no-
wogardzkich defensorów oraz 
kibiców, nie wróżyły już żad-
nych emocji. Mogło się wyda-
wać, że tylko Miklas ma jesz-
cze w sobie wiarę w sukces, po-
krzykiwał coś na kolegów, sta-
rając się ich zmobilizować. Po 
wznowieniu od środka, zde-
cydował się na indywidual-
ny rajd, po kolei mijając kolej-
nych rywali, w ostatniej chwi-
li został powstrzymany w polu 
karnym. Minęło dosłownie kil-
ka chwil od akcji Miklasa, gdy 
po dośrodkowaniu Dobrowol-
skiego z prawej strony, po czę-
ści swoje grzechy odkupił So-
ska, strzelając głową kontakto-
wą bramkę. To było ostatnie 5 
minut meczu… Pomorzanin 
się otworzył, przez co Promień 
wyprowadził kontrę, która 
mogła już zakończyć rywaliza-
cję, napastnik z Mostów zna-
lazł się sam przed Krupskim, 
próbował lobować i przeniósł 
piłkę nad poprzeczką. W 90 
minucie nakładką został za-
atakowany Langner, sędzia po-
dyktował rzut wolny pośredni 
z 22 metrów od bramki Pro-
mienia. Wysunięcie piłki i pre-
cyzyjny strzał Młynarczyka w 
prawe okienko, piłka jeszcze 

otarła się o palce bramkarza 
gości i zatrzepotała w siatce! 
Fantastyczna końcówka, ki-
bice przecierali oczy ze zdu-
mienia…, a to jeszcze nie było 
ostatnie słowo gospodarzy. W 
doliczonym czasie gry Pomo-
rzanin wywalczył rzut wolny 
przy linii końcowej. Po centrze 
wynikło spore zamieszanie, 
nie trudno się domyślić, kto 
w tym gąszczu okazał się naj-
sprytniejszy… „Mały” po raz 
kolejny pokazał co to znaczy 
mieć instynkt strzelecki, wbił 
piłkę do bramki z bliskiej odle-
głości i uszczęśliwił wszystkich 
obecnych tego dnia na stadio-
nie. Wielki powrót Mikla-
sa, który udowodnił jak wie-
le znaczy dla tej drużyny. Po 
ostatnim gwizdku, zawodnicy 
gości jeszcze długo nie mogli 
uwierzyć w to co się stało, do-
szukując się sprawiedliwości u 
arbitra. Na próżno, tego dnia 
Pomorzanin Nowogard poka-
zał niesamowity charakter, a 
mecz z Mostami z pewnością 
na długo zapisze się w pamię-
ci wszystkich obecnych tego 
dnia na stadionie. Pomorzanin 
goni lidera który ponownie 
traci punkty, natomiast trze-
ci w tabeli GKS Mierzyn znów 
wygrał i wciąż depcze Pomo-
rzaninowi po piętach. Jednak 
z takim zaangażowaniem, no-
wogardzki zespół nie musi się 
oglądać na inne wyniki, w so-
botę piłkarze sami udowodni-
li wszystkim, jak bardzo chcą 
tego awansu i na pewno niko-
mu w tej rundzie nie odpusz-
czą.  Na pozycji lidera umoc-
nili się juniorzy Pomorzanina, 
którzy pokonali Promień Mo-
sty 5:2. 
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Pomorzanin Nowogard – Promień Mosty 3:2 (0:1)
’85 Soska   ’28 Lubowicki 
’90 Młynarczyk  ’82 Gałgan 
’90+3 Miklas
Pomorzanin Nowogard: Krupski, Łuczak, Soska, Laszkie-

wicz, N. Wnuczyński, G. Wnuczyński, Dobrowolski, Młynar-
czyk, Olechnowicz, Kurek, Gołdyn

Na zmiany wchodzili: Langner, Galus, Miklas.

19 kolejka:
Iskra Golczewo – Sparta Gryfice  3:2 
Wicher Brojce – Jeziorak Szczecin  1:3
Wybrzeże Rew. Rewal – Flota II Świnoujście 3:2
Pomorzanin Nowogard – Promień Mosty 3:2
GKS Mierzyn – Chemik II Police  3:1
Orzeł Łożnica – Ina Ińsko   2:1
Sparta Węgorzyno – Błękitni II Stargard 1:1
Kasta Szczecin-Majowe – Vielgovia Szczecin 1:0

Kibice w Nowogardzie czekali ponad 4 miesiące, aż popularny „Mały” 
wróci na boisko
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Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej "Zdrowie" 
dnia 14 kwietnia 2012 r. organizuje 

wyjazd na badania mammograficzne 
do NZOZ Medical Care CRiDO Szczecin Zdroje.

Oferta Składa się z kompleksowej porady:
- badanie mammograficzne
- wynik badania oraz konsultacja lekarska
Rejestracja i szczegółowe informacje Samodzielny Pu-

bliczny Szpital Rejonowy w Nowogardzie w godz. 8.30-14.00  
tel. 91 3921356 oraz u Lidii  Bogus tel. 505393636.

Dobrowolna wpłata na cele statutowe 5 zł.
PAMIĘTAJ! O ZDROWIE MUSISZ ZADBAĆ SAMA!

Zapraszam Prezes Fundacji "Zdrowie"Lidia Bogus

GABINET OSMETYCZNY 
„WICHEREK”

Rok założenia 1988
Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała zabiegi 
kosmetyczne, henna, depilacje, makijaże, 
mikrodermabrazja, peeling kawitacyjny, 
ultradźwięki, eksfoliacje, wypalanie, laser, 
lampy, materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

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

Tel. 91 39 207 14 
Czynne od 11.00 do 19.00

http://wicherek.info

„Tak się bawi Pomorzanin !” Radość nowogardzkich piłkarzy po ostatnim 
gwizdku

Regionalna Klasa Okręgowa – gr. Szczecin Płn. 2011/2012
 M P G+ G- Zw. Re. Po.
1. Ina Ińsko 19 43 37 18 13 4 2
2. Pomorzanin Nowogard 19 39 38 18 13 3 4
3. GKS Mierzyn 19 37 55 30 11 4 4
4. Iskra Golczewo 19 34 49 31 10 4 5
5. Jeziorak Szczecin 19 34 46 29 10 4 5
6. Wybrzeże Rewalskie Rewal 19 32 48 36 9 5 5
7. Kasta Szczecin-Majowe 19 27 26 33 8 3 8
8. Flota II Świnoujście 19 26 49 47 8 2 9
9. Błękitni II Stargard 19 26 55 39 7 5 7
10. Chemik II Police 19 23 43 40 7 2 10
11. Wicher Brojce 19 22 32 43 6 4 9
12. Sparta Węgorzyno 19 21 32 34 6 3 10
13. Orzeł Łożnica 19 21 19 37 6 3 10
14. Promień Mosty 19 20 38 42 5 5 9 
15. Vielgovia Szczecin 19 14 22 61 4 2 13
16.Sparta Gryfice 19 10 20 70 3 1 15

19 kolejka III klasa juniorów:
Iskra Golczewo – Sparta Gryfice   3:0
Pomorzanin Nowogard – Promień Mosty 5:2
Wicher Brojce – Jeziorak Szczecin   7:3
Orzeł Łożnica – Ina Ińsko    1:1

Tabela III Klasy Juniorów gr.1 Szczecin 2011/2012
 M P G+ G- Zw. Re. Po.
1. Pomorzanin Nowogard 13 36 53 9 12 0 1
2. Iskra Golczewo 13 29 47 14 9 2 2
3. GKS Mierzyn 12 28 54 12 9 1 2
4. Jeziorak Szczecin 13 24 42 37 8 0 5
5. Vielgovia Szczecin 11 17 22 12 5 2 4
6. Wicher Brojce 13 16 25 48 5 1 7
7. Ina Ińsko 13 15 34 41 4 3 6
8. Sparta Węgorzyno 13 15 26 28 4 3 6
9. Promień Mosty 12 11 28 48 3 2 7
10. Sparta Gryfice 13 7 12 51 2 1 10
11. Orzeł Łożnica 12 1 5 48 0 1 11

Sukcesy Katarzyny Pastusiak z II LO
Sukcesem dla Katarzyny Pastusiak, uczennicy II liceum Ogólnokształcącego  w Nowo-
gardzie, zakończył się udział w XVI Olimpiadzie Wiedzy o Żywieniu i Żywności.

 Celem olimpiady było pobudzenie i rozwijanie 
zainteresowań uczniów problemami żywienia i upo-
wszechnianie wzorców racjonalnego żywienia oraz 
promocja zdrowia, a także konfrontacja możliwo-
ści i osiągnięć uczniów z różnych szkół. Uczenni-
ca pokonując kolejne etapy, zakwalifikowała się do 
etapu centralnego i uzyskała tytuł finalisty. Dzięki 
temu zdobyła uprawnienie zwalniające z postępo-
wania kwalifikacyjnego na wyższe uczelnie związa-
ne z żywieniem. Kolejnym sukcesem tej uczennicy 
jest również zwycięstwo w etapie okręgowym XX 
Ogólnopolskiej Olimpiadzie Promocji Zdrowego 
Stylu Życia PCK. Olimpiada składała się z dwóch 
części. Pierwsza część polegała na przeprowadze-
niu przez uczennicę akcji prozdrowotnej w środo-
wisku lokalnym, część druga na rozwiązaniu testu  
z zakresu tematyki olimpiady. Suma uzyska-
nych punktów z obu części pozwoliła zająć Kasi  

I miejsce i zakwalifikować się do finału centralnego 
w Zgierzu. Gratulujemy i życzymy Katarzynie dal-
szych sukcesów.

Inf. własne

Lingwistyczne wyczyny 
Przemka Nikratowicza
W marcu uczniowie angielskich grup językowych  z II Liceum Ogólnokształcącego wzię-
li udział w XII edycji ogólnopolskiego konkursu lingwistycznego „Pokaż Nam Język”.

 Konkurs ten jest organizowany przez Gru-
pę Wyższych Szkół Bankowych w Polsce. 
Etap szkolny polegał na rozwiązaniu, za pośred-
nictwem Internetu, testu z zakresu leksyki i gra-
matyki języka angielskiego i  wiedzy o krajach 
anglojęzycznych. Do półfinału regionalnego  w 

Szczecinie zakwalifikowali się: Bartłomiej Ko-
ladyński, Przemysław Nikratowicz,  Paweł Że-
lazowski, Kamila Brodniak, Joanna Brodniak,  
(na zdjeciu). Konkurs zakończył się sukcesem 
dla Przemka Nikratowicza. Jako jeden z pięciu 
najlepszych uczestników w regionie  dostał się 
do finału konkursu i zajął III miejsce. Finał zo-
stał  przeprowadzony w formie debaty w języku 

angielskim, której przysłuchiwali się pozosta-
li uczestnicy konkursu i ich nauczyciele. Temat 
przewodni tegorocznego konkursu brzmiał: 
„Czy lokalna duma = globalny podziw? Rzecz 
o  promocji krajów i miast”, a wylosowanym 
pytaniem wokół którego toczyła się wśród lau-
reatów gorąca i pod względem poziomu języ-
ka, stojąca na wysokim poziomie i wyrówna-
na dyskusja to „Doesn’t promotion of sites as 
products deprive these places of their origina-
lity and “magic” in the longer run?” Modera-
torzy dyskusji również  nawiązywali do tematów 
”In what way do contemporary city promotion 
trends have a positive and negative impact on 
the well-being and comfort of living of an aver-
age city resident?”, “City as a product – what are 
the chances of development?”czy “Is there a con-
nection between a city’s image and its attractive-
ness for tourists and investors?”Organizatorzy 
półfinałów i finałów zadbali również o inne 
atrakcje, np. uczestnictwo w  przekornej lekcji 
języka niemieckiego na wesoło. Joasia, Kamila, 
Przemek, Bartek i Paweł wynieśli z tych zma-
gań nie tylko wiedzę językową, ale również miłe 
wspomnienia.

informacja własna 
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Stronę przygotowała grupa 

„ W B R E W ” 
z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

Opieka merytoryczna: Katarzyna Bielas
Redakcja „WBREW”: Natalia Daczkowska, Aleksandra Daćkowska, Piotr Jasiek, Sylwia Je-
ziorska, Katarzyna Kozieł, Aleksandra Laszkiewicz, Paulina Majdzińska, Kinga Piwowarczyk, 
Monika Romasłowska

Drodzy uczniowie klas trzecich 
gimnazjum,  poniżej prezentujemy 
kierunki kształcenia, które istnieją w 
Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 
im. Stanisława Staszica w Nowogar-
dzie. Jeżeli chcecie się dowiedzieć 
czegoś więcej o kierunkach, któ-
re możecie wybrać, zapraszamy do 
przeczytania krótkich opisów (znaj-
dują się poniżej) oraz do odwiedze-
nia naszej szkoły w ramach DNIA 
OTWARTEGO. 

KIERUNKI   KSZTAŁCENIA
W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIM-

NAZJALNYCH
Technik handlowiec - kształcenie w 

zawodzie technik handlowiec ma na 
celu przygotowanie absolwentów do 
sprawnego i fachowego wykonywania 
zadań rynkowych w warunkach gospo-
darki rynkowej. Absolwent będzie przy-
gotowany do podjęcia pracy na śred-
nich szczeblach zarządzania w przedsię-
biorstwach o różnych formach własno-
ści, realizowania podstawowych funkcji 
handlowych w punktach sprzedaży de-
talicznej, hurtowej i magazynach oraz 
uruchamiania i prowadzenia działalno-
ści własnej firmy handlowej. Absolwent 
zdobędzie wiedzę i umiejętności z za-
kresu marketingu, potrzeb konsumen-
tów, towaroznawstwa, technik informa-
tycznych, metod negocjacji oraz kontak-
tów z kontrahentami w języku polskim 
i obcym.

Technik ekonomista - kształcenie w 
zawodzie technik ekonomista rozwija 
umiejętności, które po ukończeniu szko-
ły umożliwiają założenie i prowadzenie 
działalności gospodarczej, ale dają rów-
nież kwalifikacje do podjęcia pracy na 
stanowiskach związanych z prowadze-
niem rachunkowości, obsługą kompu-
tera, kalkulacjami ekonomicznymi oraz 
analizą działalności gospodarczych. Ab-
solwent technikum ekonomicznego bę-
dzie posiadał wiedzę i umiejętności z za-
kresu ekonomiki przedsiębiorstw, mar-
ketingu, psychologii społecznej, pod-
staw prawa, rachunkowości i zarządza-
nia firmą.

Technik pojazdów samochodowych 
- kształcenie w zawodzie technik pojaz-
dów samochodowych prowadzone jest 
w celu przygotowania absolwenta do 

pracy w zakładach mechanicznych oraz 
do samodzielnej działalności gospodar-
czej w branży technicznej. Absolwent 
będzie posiadał umiejętności w zakre-
sie budowy, obsługi i naprawy pojazdów, 
podstaw konstrukcji i elektrotechniki 
samochodowej oraz umiejętności obsłu-
gi komputera, prawo jazdy kategorii B 
oraz język obcy zawodowy.

Technik żywienia i usług gastrono-
micznych - kształcenie w zawodzie tech-
nik żywienia i usług gastronomicznych 
prowadzone jest w celu przygotowania 
absolwenta do pracy w zakładach ga-
stronomicznych (restauracje, kawiarnie, 
stołówki np. wczasy, sanatoria) oraz do 
samodzielnej działalności gospodarczej 
w branży gastronomicznej. Absolwent 
będzie posiadał wiedzę i umiejętności z 
zakresu technologii żywienia, mikrobio-
logii, podstaw ekonomii oraz urządzania 
zakładów gastronomicznych.

Technik informatyk - kształcenie w 
zawodzie technik informatyk ma na celu 
przygotowanie absolwentów do spraw-
nego i fachowego wykonywania zadań: 
obsługiwania komputera w stopniu za-
awansowanym, obsługiwania systemów 
operacyjnych oraz pracy w wybranych 
rodzajach sieci komputerowych, umie-
jętnego wykorzystywania wiedzy  o bu-
dowie i działaniu systemów operacyj-
nych oraz pracy z innymi systemami, 
posługiwania się typowym oprogramo-
waniem użytkowym i narzędziowym, 
posługiwania się językiem angielskim 
w stopniu umożliwiającym korzysta-
nie z pisanej po angielsku dokumentacji 
oprogramowania i sprzętu.

Technik hotelarstwa -  kształcenie w 
zawodzie technik hotelarstwa. Wybiera-
jąc ten kierunek, praktycznie nauczysz 
się pracy w recepcji i innych działach 
hotelu, dzięki czemu nabędziesz umie-
jętność profesjonalnej i kompleksowej 
obsługi gości hotelowych. Poznasz rów-
nież zasady prowadzenia hotelu czy pen-
sjonatu, planowania jego budżetu, ana-
lizowania rynku pod kątem zapotrzebo-
wania na usługi hotelarskie oraz usługi 
im towarzyszące

Zasadnicza Szkoła Zawodowa - me-
chanik pojazdów samochodowych 
(3-letnia) - ukończenie szkoły daje tytuł 
pracownika wykwalifikowanego w za-
wodzie mechanik                                                    po-

jazdów samochodowych. Uczeń naby-
wa umiejętności ślusarskie i blachar-
skie,uczy się spawać.  Praktyki odbywa-
ją się w dobrze wyposażonych warszta-
tach szkolnych. Nie ma więc problemu 
ze znalezieniem miejsca odbywania 
praktyki.

Zasadnicza Szkoła Zawodowa – ku-
charz (3-letnia) - absolwent zasadni-
czej szkoły zawodowej w zawodzie ku-
charz będzie posiadał umiejętność: sto-
sowania zasad prawidłowego żywienia, 
sporządzania potraw z różnych surow-
ców, przechowywania  i kontrolowania 
towarów oraz posługiwania się nowo-
czesnymi urządzeniami w zakładach 
gastronomicznych. Praktyki odbywają 
się w szkolnych pracowniach gastrono-
micznych.

Zasadnicza Szkoła Zawodowa – 
pracownik pomocniczy obsługi ho-
telowej (3-letnia)  -absolwent zasadni-

czej szkoły zawodowej w zawodzie pra-
cownik pomocniczy obsługi hotelowej 
będzie posiadał umiejętność: wykony-
wania prac związanych z przygotowa-
niem jednostki mieszkalnej do przyję-
cia gości, wykonywania prac pomocni-
czych w części gastronomicznej obiek-
tu świadczącego usługi hotelarskie 
oraz wykonywania prac pomocniczych 
związanych z obsługą gości. Praktyki 
odbywają się w szkolnych pracowniach 
gastronomicznych i hotelarskich.

Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 
wielozawodowa (3-letnia) -  wybór za-
wodu należy do ucznia. Nauka zawo-
du odbywa się w zakładach pracy, któ-
re zatrudnią ucznia jako pracownika 
młodocianego. Kształcenie odbywa się 
według programów nauczania dopusz-
czonych do użytku szkolnego w pu-
blicznych szkołach.

Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie
 Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica 

w Nowogardzie
ZAPRASZAJĄ 

Uczniów trzecich klas gimnazjalnych na                                   

DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY
który odbędzie się JUTRO (4 kwietnia 2012 r.) od godziny 9.00

SPORTOWE WIEŚCI
MIĘDZYSZKOLNA LIGA HA-

LOWA SZKÓŁ PONADGIMNA-
ZJALNYCH W PIŁCE SIATKO-
WEJ CHŁOPCÓW

LUKS Siatkarz Nowogard działa-
jący przy naszej szkole od listopada 
organizował Międzyszkolną Ligę 
Halową w piłce siatkowej chłopców. 
Ostatnie zawody odbyły się 23 mar-
ca i wzięły w nich udział zespoły 
z: Zespołu Szkół Ponadgimnazjal-
nych, I Liceum Ogólnokształcącego 
i Zespół Szkół Ogólnokształcących. 
Klasyfikacja końcowa przedstawia 
się następująco:

I miejsce – I Liceum Ogólno-
kształcące (opiekun Pan Łukasz Po-
demski),

II miejsce – Zespół Szkół Ponad-
gimnazjalnych (opiekun Pan Mar-
cin Wolny),

III miejsce – II Liceum Ogólno-
kształcące (opiekun Pani Marta Ży-
wicka).

Skład drużyny chłopców z ZSP: 
Łukasz Czarny, Jakub Afeltowicz, 
Piotr Grzelak, Adrian Rybak, Ra-
fał Milusz, Mateusz Trafankowski  
Kuba Hnat, Rafał Kuriata, Rafał Ko-
pera.

Za najlepszego zawodnika turnie-
ju opiekunowie uznali Jakuba Je-
żykowskiego z I Liceum Ogólno-
kształcącego. Organizatorzy składa-
ją podziękowania dla Dyrektorów: 
Pana Stefana Sitkowskiego, Pana 
Leszka Beceli, Pani Kariny Surmy i 
dla sędziego zawodów Pana Grze-
gorza Tandeckiego.

Ze sportowym pozdrowieniem 
LUKS Siatkarz.

Uczestnicy z trenerami
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REGULARNA LINIA MI KRO BU SO WA SEROCKI   Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie    6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie    8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

Informacja PKS 
91 392 18 87   lub   91 469 83 15

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak • kom. 606 148 353
Nowogard (ul.  Rzeszowskiego) - Szczecin (ul.  Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:05; 8:20; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 11:45; 11:55; 12:40; 
14:40; 14:50; 15:00; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:10
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul.  Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:30; 9:50; 10:25:11:15(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 13:15; 13:30; 13:45(F); 
14:10; 14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:00
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:50; 17:20; 18:30; 19:00
Kursują od poniedziałku do soboty;  F - kursuje od poniedziałku do piątku;  7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli

PRZEWóZ OSóB - RO MAN BIŃCZYK - Linia Regularna   TEL. 0607 310 591 
OD PONIEDZIAłKU DO PIąTKU:  
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SOBOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIEDZIELA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

ROZKłAD jAZDY BU SóW
ROZKłAD jAZDY BUSóW   Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak

Tel. 502026999, 93926925, po godz. 18:00 – 501140055
Trasa NOWOGARD – GOLENIóW – SZCZECIN 
Nowogard ul. Reszowskiego:  5:05(A), 5:55(A), 6:10(A), 6:50(7), 7:00(A), 7:25(7), 7:50(A), 
8:00(A), 8:20(7), 8:35(A), 9:10(A,7), 10:05(A), 10:30(A,7), 11:31(A), 11:40(7), 12:15(A), 
12:23(7), 12:40(7), 13:00(A,7), 13:10(A,7), 13:25(A,7), 13:50(F), 14:05(A), 14:20(A,7), 15:41(A), 
16:00(7), 16:20(A,7), 16:30(1,3,5), 16:35(2,4,6,7) 16:50(A), 17:30(1,3,5,7), 17:35(2,4,6,S), 
17:50(A,7),18:20(A,7)
TRASA SZCZECIN – NOWOGARD
Szczecin ul. Św. Ducha : 9:25(A), 12:20(A,7), 12:40(A), 13:35(A), 14:00(A,7,R), 14:40(1,3,5,7)  
14:45(2,4,6) 14:55(A), 15:15(2,4,6,7) 15:20(1,3,5), 16:15(A,7) 16:25(A),  18:05(A,7,R) 
19:00(1,3,5) 19:05(2,4,6)
Szczecin ul. Dworcowa : 6:20(A), 7:35(A), 8:00(F), 8:40(A,7,R), 9,00(7), 10:05(A,7),  10:50(A,7), 
11:40(A), 12:05(A), 13:00(7), 14:20(7), 17:40(A,7),  19:25(A7), 19:40(7), 20:15(A,7),
Goleniów, Dworzec PKP : 7:03(A), 8:18(A), 8:43(F), 9:23(A,7), 9:43(7,R), 10:08(A),  10:48(A,7), 
11:32(A,7), 12:23(A), 12:48(A), 13:30(A,7,R), 13:22(A),  13:42(7), 14:19(A), 14:43(A,7,R), 
15:03(7), 15:24(1,3,5,7) 15:29(2,4,6)  15:38(A) 15:58(2,4,6,7) 16:04(1,3,5) 16:58(A,7) 17:08(A), 
18:23(A,7)  18:48(A,7,R) 19:43(1,3,5), 19:48(2,4,6) 20:08(A,7) 20:23(7) 20:58(A,7)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO – STARGARD SZCZECIŃSKI
Nowogard ul. Rzeszowskiego : 6:50(A), 8:30(A), 11:30(A), 13:50(A), 15:15(S)
Trasa STRAGARD SZCZECIŃSKI – NOWOGARD
Stargard Szcz. Oś. Tysiąclecia : 6:20(A), 9:40(A), 12:45(A), 13:50(S), 15:05(A) 
A - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt; S – kursuje w dni nauki szkolnej; 7 – kursuje w niedziele 
nie będące świętami; F – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt; 1,3,5 – kursuje w poniedziałki, 
środy, piątki oprócz świąt; 2,4,6 – kursuje we wtorki, czwartki, soboty oprócz świąt; R – kurs do Reska   

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

Dyżur nocny
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala   - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.   - 91 392 69 99
Medyk   - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

 - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz Pogotowie Stomatolo-
giczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos 
 - 91 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  
 - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzie ci, 
Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności 
Gospodarczej  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
  - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

- 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 26 249

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw.  WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   

- 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57

Apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM   - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Zawodowe 
- CE Zdroje ul.  Bohaterów Warszawy 78,

telefon/fax.   - 91 392 54 94  
I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium  
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych    - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   

- 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 
Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 
Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 
Taksówki   - 91 392 02 60
Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

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

Regularna linia METRO        tel. 505 619 600
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25 A; 5:50 A; 6:00 A; 8:15 A7; 9:25 A7; 12:30 A7; 12:55 A7; 
15:05 A; 16:30 A7; 18:10 A7
Ze Szczecina do Nowogardu: 6:50 A; 7:25 A; 7:45 A; 11:00 A7; 12:00 A7; 14:35 A7; 15:55 A7; 
16:40 A; 18:25 A7; 19:55 A7
Legenda: A- kursuje od pon do sob;   7 - kursuje w niedzielę
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Ukazuje się we wtorki i piątki  na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, Piotr Słomski, jarosław Bzowy.  

jarek Dąbrowski redaktor techniczny, Współ pra cu ją:  Hen ryk Szczu pak.   Ad res re dak cji:  
72-200 No wo gard, ul.  Boh. War sza wy 7A, tel. 91 392 21 65; e-mail: dziennik@domjudy.pl. 

Wy daw ca, skład i druk: „Dom judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

Układanie kostki
brukowej

tel. 721 124 740
NOR-BUD

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

Znakowanie mikrocząsteczkowe 
Autodot Ocis

Serwis i ozonowanie klimatyzacji

NOWOGARD • Pocztowa 3

AUTOZABEZPIECZENIA

785 900 520

 Wieści z Publicznego Gimnazjum nr 3 
Sukces trzecioklasistki!
Katarzyna Zawadzka, uczennica Publicznego Gimnazjum nr 3 im. Zjednoczonej 
Europy w Nowogardzie, została laureatką kuratoryjnego konkursu z geografii.

Gimnazjalistka w wojewódz-
kim etapie konkursu zajęła III 
miejsce. Należy dodać, iż jako 
jedyna z naszej gminy pomyśl-
nie przeszła kwalifikacje rejo-
nowe. I chociaż podczas prawie 
trzyletniej nauki w szkole od-
niosła wiele sukcesów – i to nie 
tylko tych naukowych (ale tak-
że i sportowych, m.in. w grze w 
tenisa stołowego) – nadal pozo-

staje skromną dziewczyną.
Katarzyna Zawadzka charak-

teryzuje się niezwykłą syste-
matycznością i pracowitością. 
Jest wszechstronnie uzdolnioną 
uczennicą, nie obce są jej róż-
ne dziedziny nauki – natomiast 
szczególne osiągnięcia doty-
czą bloku przedmiotów mate-
matyczno-przyrodniczych. An-
gażuje się również w pracę na 

rzecz środowiska szkolnego oraz 
lokalnego. Z chęcią pomaga w 
nauce słabszym kolegom i ko-
leżankom, uczestniczy w życiu 
kulturalnym gimnazjum. I jesz-
cze znajduje czas na przygoto-
wania do egzaminu gimnazjal-
nego. Bez wątpienia przyjmuje 
postawę godną do naśladowa-
nia. 

Kuratoryjny „Turniej  
wiedzy matematyczno-przyrodniczej” 
Anna Szcześniak z Publicznego Gimnazjum nr 3 im. Zjednoczonej Europy w Nowo-
gardzie została nagrodzona w Turnieju wiedzy matematyczno-przyrodniczej.

Konkurs zorganizowano w ra-
mach końca realizacji kuratoryj-
nego projektu „Moje gimnazjum 
– moja przyszłość”. W pierwszym 
etapie turnieju – w eliminacjach 
szkolnych -  wzięli udział wszy-

scy uczestnicy projektu, tj. 3776 
uczniów. Liczba ta sukcesywnie 
się zmniejszała wraz z kolejnymi 
etapami. Uczennica trzeciej klasy, 
Anna Szcześniak dotarła do trze-
ciej – finałowej rundy. Tam zajęła 

premiowane atrakcyjną nagrodą 
rzeczową miejsce.

Publiczne Gimnazjum nr 3
im. Zjednoczonej Europy

Rozkład jazdy PKP (obowiązuje od 01.04.2012 r.)
 Szczecin Gł. - Nowogard:  6.28-7.28, 8.18-9.21 (tylko w dni powszednie), 10.37-11.39, 12.48-
13.49, 14.47-15.47, 16.40-17.54, 21.15-22.21
Nowogard-Szczecin Gł.:  6.37-7.41, 8.05-9.10, 10.25-11.37 (tylko w dni powszednie), 12.17-
13.22, 14.56-16.03, 16.49-17.52, 18.56-19.56 (tylko w niedzielę i sobotę), 19.07 – 20.08 (tylko 
w dni powszednie)
Nowogard-Kołobrzeg:  7.28-8.55, 9.21-10.40 (tylko w dni powszednie), 11.39-13.05, 13.49-
15.14, 15.47-17.07, 17.56-19.15 (tylko w niedzielę i sobotę), 18.05 – 19.25 (tylko w dni 
powszednie), 22.22-23.42
Kołobrzeg-Nowogard: 5.11-6.37, 6.46-8.04, 9.03-10.24 (tylko w dni powszednie), 11.01-
12.17, 13.37-14.56, 15.25-16.49, 17.26-18.56 (tylko w niedzielę i sobotę), 17.40-19.07 (tylko 
w dni powszednie)
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OGłO SZE NIA DROB NE
NIERUCHOMOŚCI

• Sprzedam mieszkanie, ul. Poniatow-
skiego, 2 pokoje, pow. 50,49 m2, parter, 
po generalnym remoncie. CENTRUM 
OBŁSUGI NIERUCHOMOSCI, Tel. 603 
982 407

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

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

• Sprzedam nowe mieszkanie 2 poko-
jowe w Nowogardzie. Kontakt: 783 
570 056.

• Sprzedam działkę budowlaną uzbrojo-
ną przy ul. Kosynierów tel. 693 850 197

• Sprzedam działkę budowlaną nieuzbro-
joną przy ul. Kościuszki tel. 693 850 197

• Sprzedam spichlerz, piękny obiekt 
956 m2, tel. 693 996 009

• Działkę rolną 30 ar w Kościuszkach z wa-
runkami zabudowy- sprzedam. Wszyst-
kie media, woda, prąd, gaz dojazd dro-
gą asfaltową. Tel. 509 878 292

• Sprzedam garaż na ul. Zamkowej 
784 499 535

• Sprzedam garaż przy ul Zamkowej. 
693 162 756

• Sprzedam działkę budowlaną w Ko-
ściuszkach. Pow. 1200 m2 wszyst-
kie media, pozwolenie na budowę, 
projekt budowlany. Cena 64  000 zł, 
661 923 610

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe w 
Nowogardzie. 603 668 681

• Do wynajęcia tanie pomieszczenia na 
gabinety np. lekarskie, biura w Nowo-
gardzie (pomiędzy Kamenę a Przysta-
nią), tel. 608 047 127. 

• Sprzedam działkę z warunkami zabu-
dowy przy ul. Asnyka. 502 032 422

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe, III 
piętro, 67 m2, środkowe na ul. Zamko-
wej. Wysoki standard tel. 504 118 857

• Lokal do wynajęcia 22m2, ul. 5 Marca 
10. Tel. 509 389 657

• Sprzedam pół domu w Nowogardzie. 
513 045 346

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe w 
Nowogardzie. 600 626 244

• Sprzedam mieszkanie dwupokojowe III 
piętro 55 m2. Cena 125 tys. 668 927 296

• Do wynajęcia mieszkanie 35 m2. 
518 483 194

• Mieszkanie w domku czterorodzinnym, 
bezczynszowe + garaż, pom. Gospodar-
cze i ogródek. Sprzedam. 507 522 139

• Sprzedam działkę budowlaną nie-
uzbrojoną przy ul. Asnyka o pow. 827 
m2. 605 441 509

• Nowogard sprzedam działki budowla-
ne. 665 503 129

• Sprzedam mieszkanie własnościowe 
trzypokojowe 67 m2 przy ul. Zamko-
wej parter. 91 39 21 397

• Do wynajęcia kiosk nr 6 na targowisku 
miejskim. 91 39 20 714

• Do wynajęcia dwa lokale handlowe w 
Centrum Nowogardu. 531 838 667

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe 88 
m2, bezczynszowe na podwyższonym 

parterze w centrum miasta. Cena do 
uzgodnienia. Tel. 693 922 695

• Sprzedam mieszkanie 4-pokojowe; 
604 441 609

• Sprzedam dom w Nowogardzie w roz-
liczeniu mieszkanie. 608  586  632; 604 
284 597

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe w 
Nowogardzie. 600 626 244

• Okazyjnie sprzedam dom, cena obni-
żona i do negocjacji na działce 714 m2. 
662 678 895

• Sprzedam kawalerkę w Nowogardzie, 
BEZCZYNSZOWA, na parterze, funkcjo-
nalny rozkład pomieszczeń, kuchnia z 
oknem, bardzo jasny duży pokój, piw-
nica, okna pcv, ogrzewanie gazowe 
(nowy piec), bez pośrednika,. Tylko 89 
tys! Kontakt: 512322137

• Sprzedam 4-pokojowe mieszkanie w 
Osinie, 79m2, słoneczne, na parterze, 
bezczynszowe, z balkonem, piwnica, w 
kuchni i przedpokoju zabudowa. Miesz-
kanie w bardzo dobrym standardzie. 
Ogrzewanie gazowe, okna pcv. Bez po-
średnika, NOWA atrakcyjna cena. Kon-
takt: 502531348

• Wydzierżawię lokal o powierzchni 28 
m2 na działalność gospodarczą przy ul. 
Bohaterów Warszawy w Nowogardzie. 
Tel. 507 465 448; 91 39 22 072

• Sprzedam mieszkanie na ul. 15 Lutego, 
trzypokojowe pow. 66 m2 III piętro. Tel. 
695 425 992

• Sprzedam działkę w Żabówku pod za-
budowę z budynkami do rozbiórki. 
694 135 356

• Sprzedam dom z warsztatem na dział-
ce 19 arów przy głównej drodze. 
691 324 183

• Ładny dom Nowogard, sprzedam. 
600 617 474

• Pomieszczenia biurowe lub kawaler-
ka 34 m2, ul. Młynarska sprzedam. 
608 817 214

• Sprzedam lub zamienię na mieszkanie 
w Nowogardzie dom ( 150 m2) w oko-
licy Nowogardu. Dom po kapitalnym 
remoncie na działce 1400 m2. Cena 
400.000 tys. Tel. 692 383 706.

• Sprzedam działki w Nowogardzie w 
okolicy ul. Reja o pow. 2954 m2 i o pow. 
4868 m2. Tel. 722 200 088

• Wynajmę pokój w zamian za opiekę nad 
chorą chodzącą osobą, Tel. 722 200 088

• Zamienię mieszkanie 67 m2. Na dwu-
pokojowe lub sprzedam. 667  926  528, 
91 39 26 528

• Lokale handlowe do wynajęcia w Cen-
trum Nowogardu. 531 838 667

• Sprzedam mieszkanie w Nowogardzie. 
600 626 244

• Sprzedam działkę 37 ar. Ziemi nieprze-
kształcona (przemysłowa) w Nowogar-
dzie. 603 450 718; 601 508 082

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe, 
68 m2 na Os. Gryfitów. Cena 205 tys. zł. 
606 261 316

• Wynajmę pawilon Plac Wolności. 
693 946 233

• Wynajmę pomieszczenie handlowe. 
693 946 233

• Sprzedam dom z warsztatem na działce 
19 arów w Nowogardzie. 691 324 183

• Sprzedam działkę ogrodową. Cena do 
uzgodnienia. 606 370 629

• Sprzedam lub wynajmę podwójny ga-
raż na ul. Zamkowej nadający się na 
dwa pojedyncze lub działalność gosp. 
604 977 144

• Sprzedam lub zamienię dom miesz-
kalny 112 m2, budynki gospodarcze 
80 m2, działka 23,57 ar. Kol. Ostrzyca, 
cena do uzgodnienia. Tel. 91 39 28 006; 
694 180 414; 692 546 317 po 16-stej.

• Korytowok/Nowogardu dom ponie-
miecki 130 m2 do remontu, działka 
1000 m2. Cena 73 tys. 889 133 882

• Nowogard ok. Gardna 4,60 ha pod za-
budowę, komercje przy szosie 25 zł/m2. 
783 534 677

• Długołęka 6,20 ha, siedliskowa na do-
płaty. 725 899 426

• Sprzedam działkę budowlaną w Nowo-
gardzie ul. Monte Cassino. 601 775 037

• Sprzedam mieszkanie czteropokojo-
we I piętro 77 m2 na ul. Boh. Warszawy. 
606 621 142

• Sprzedam mieszkanie własnościowe, I 
piętro środkowe, bezczynszowe, 3 po-
koje, 58m2, w Nowogardzie. Po kapital-
nym remoncie, wysoki standard, kuch-
nia w zabudowie, glazura, panele, te-
rakota, nowe okna, własne ogrzewa-
nie gazowe, domofon, piwnica, balkon. 
Cena do uzgodnienia, tel. 605 522 340.

• Tanio zakwateruje 4 pracowników. 
518 483 194

• Sprzedam garaż na ul. Jana Pawła II. 
607 580 172

• Sprzedam niedrogo działkę pod zabu-
dowę. 513 157 124

• Wynajmę mieszkanie czteropoko-
jowe po kapitalnym remoncie, wła-
sne ogrzewanie na parterze, ul. Bema. 
504 800 823

• Do wynajęcia mieszkanie 51 m2 (trzy-
pokojowe częściowo umeblowane), Tel. 
609 349 138

• Wynajmę lub sprzedam mieszkanie 
dwupokojowe 50 m2 przy ul. J. Ponia-
towskiego 7/c od 1 Maja. 511 926 600

• Sprzedam ziemię budowlaną uzbrojo-
ną. 91 39 18 307

• Sprzedam dom wolnostojący ok. 200 
m2 w Nowogardzie. 509 349 774 

• Pokój do wynajęcia. 505 005 398

• Okazyjnie sprzedam dom 210m2 No-
wogard. Ul. Roosevelta. 601 500 722

• Sprzedam działki pod zabudowę 40 a i 
77a. okolice Nowogardu. 536 270 560

• Sprzedam działkę ogrodową o pow. 300 
m2 z altanką. 91 35 03 053; 507 583 521

• Sprzedam działkę budowlaną w Cen-
trum Nowogardu ul. Lipowa 4 o pow. 
693 m2 z aktualnymi warunkami zabu-
dowy usługi, handel, mieszkania. Infor-
macje Tel. 600 959 932; 600 931 083 po 
15.00

• Sprzedam trzypokojowe mieszkanie o 
pow. 50 m2 przy ul. Lubuszan III piętro, 
własne Co i dwie piwnice. 601 410 758

• Sprzedam mieszkanie. Cena 110 tys. 
51,64 m2. tel. 785 645 216

• Sprzedam kawalerkę 30 m2. w centrum 
miasta. 691 137 817

• Wynajmę garaż. 508 993 318

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe, 
68 m2 na Os. Gryfitów. Cena 205 tys. 
606 261 316

• Kupię mieszkanie trzypokojowe parter I 
piętro najlepiej na Bema do kwoty 150 
tys. Tel. 783 534 677

• Nowogard 6km dom na kolonii wsi 150 
m2, 3 pokoje duża działka cisza, spokój. 
91 000. tel. 725 899 426

• Długołęka k/Nowogardu. Działki 0,25 
ha i 6,20 ha pod zabudowę przy wsi, 
prąd woda. 501 307 666

• 4,60 ha przy Nowogardzie pod komer-
cję zabudowę itp. 25 zł/m2. 889 133 882

• Wynajmę garaż w ok. Boh. Warsza-
wy, Poniatowskiego i 15 Lutego. 
603 284 503

• Sprzedam pół domu parterowego (dwa 
mieszkania) 5 km od Nowogardu – 142 
m2 na działce 22 ar + garaż. Spokojne 
miejce. Tel. 530 326 198; 516 549 336

• Sprzedam atrakcyjne mieszkanie 
w Nowogardzie, parter 46 m2. Dwa 
pokoje nad jeziorem. W rozliczeniu 
(z dopłatą) może być domek lub pół 
bliźniaka. 603 079 260; 512 012 823

• Sprzedam nowy dom w Karsku 131 
m2. Garaż, tynki, elektryka, ocieplo-
ny, okna. Działka 1500 m2. Cena 299 
tys. 691 664 658

• Wynajmę garaż na ul. Zamkowej. 
880 341 734

• Sprzedam mieszkanie, Nowogard, ul. 
Bankowa 6, pow. 53,70 m2, IV piętro, 
trzy pokoje, cena 131.600 zł, tel. 91-
3910010, 607607814.

• Sprzedam mieszkanie, Nowogard, 
ul. Gryfitów 4, pow. 69,30 m2, parter, 
trzy pokoje, cena 187.800 zł, tel. 91-
3910010, 607607814.

• Sprzedam mieszkanie, Nowogard, ul. 
Warszawska 14, pow. 57,80 m2 , III pię-
tro, trzy pokoje, cena 132.000 zł, tel. 91-
3910010, 607607814.

• Zamienię kawalerkę 33 m2 komunalne 
na ul. Bema na dwa pokoje w Centrum. 
726 990 996

• Sprzedam dom nad jeziorem w Nowo-
gardzie. 785 200 900

• Sprzedam mieszkanie własnościowe 
trzypokojowe 67 m2 przy ul. Zamkowej 
parter. 91 39 21 397

• Sprzedam działkę budowlaną z warun-
kami zabudowy w Nowogardzie przy 
ul. Asnyka. 601 500 670; 510 170 263

MOTORYZACjA

• Sprzedam części do transita. Tel. 
888 603 612

• Sprzedam Opony letnie 4 szt. Continen-
tal Conti 3, 185 65 R15, cena 400 zł, tel. 
605 522 340.

• Sprzedam Opony letnie Viknig Norway 
Pro Tech 2, 205 55 R16, 4 szt., cena 550 
zł.tel. 605 522 340.

• Sprzedam Opel Vectra C kombi, rok 
prod. 08/2006, srebrny met., przeb. 
160.000 km, po dużym serwisie w 
ASO Opel wrzesień 2011, książka ser-
wisowa. Cena do uzgodnienia, tel. 
605 522 340.

• Sprzedam cztery roczne opony 185 
65R15, zimowe Goodyear Ultragrip 7t, 
stan idealny, cena 800 zł lub z felgami 
do Nissana Almery; 15” stalowe cena 
felgi 450 zł. Cena opon z felgami 1200 
zł. Tel. 605 522 340

• Sprzedam 4 opony zimowe - roczne, 
bardzo mało używane, Goodyear Ultra 
Grip 7+ 185 65 R15, cena 780 zł.tel. 605 
522 340.

• Sprzedam oryginalne zimowe opony 
do Volvo Miechelline altin, 205/55 R16, 
z felgami aluminiowymi. 602 474 266

• Sprzedam Busa T4 2,4 diesel. 1992 r. 
603 839 782

• Sprzedam Opel Astra 1,7 DTI rok prod. 
2000 cena 10 600 do uzgodnienia. 
501 236 221

• Sprzedam samochód marki VW Golf 
V, rok prod. 2007, poj. 1.9 TDI, srebr-
ny metalik. Cena do uzgodnienia.  508 
290 657

• Sprzedam samochód marki Peuge-

ot Partner rok prod. 2005, poj. 1,6 die-
sel, srebrny metalik. Stan idealny. 508 
290 657

• Sprzedam felgi stalowe do Nissana Al-
mery N16, rok prod. 12/2001, cena 350 
zł, tel. 605 522 340. 

• Sprzedam VW T4. 669 320 592

• Sprzedam Citroen Jumper paka. 
669 320 592

• Kupimy Twój niepotrzebny samochód 
przeznaczony do złomowania – kasacji. 
511 565 738

• Sprzedam alufelgi 15 cali z oponami 
letnimi Continental na cztery szpilki. 
696 116 744

• Sprzedam VW T4, diesel. 603 839 782

• Sprzedam VW Passat B3 i Opel Astra w 
całości lub na części. 693 344 667

• Sprzedam szybę do Forda Escort rok 
prod. 1995. Tel 693 344 667

• Motorower King rok prod. 2007, cena 
1400 zł, 667 354 001

• Sprzedam fiata CUPE 2.0 16V; rok prod. 
1995 cena do uzgodnienia. 513 157 124

• Pilnie sprzedam Opel Tigra rok prod. 
1999, poj. 1.6 stan techniczny b. do-
bry po renowacji silnika cena 2700 zł. 
605 388 473

• Sprzedam Fiord Fiesta silnik 1.3. 
663 732 809

• Bus WV Transporter 2,4 diesel, rok 1996 
stan db, sprzedam. 665 245 677

• Sprzedam Suzuki Balero Combi 1,6. 
1998 stan db, cena 4300. 784 233 959

• Sprzedam VW Passat combi B5 poj. 1,9. 
Tel. 665 544 518

• Sprzedam Ford CMAX rok prod. 2004 
przebieg 185 tys. Poj. 2.0 diesel. Posia-
da immobilajzer, poduszki powietrzne, 
centralny zamek, klimatyzację, koła za-
pasowe z alufelgami. Cena 22  500. Do 
uzgodnienia. 603 079 260

• Sprzedam Renault Kangoo, rok prod. 
2008-2009, poj. 1,5 DCI 85. 668 316 103

ROLNICTWO

• Mam do sprzedania silnik zaburtowy 
Johnson-4,5 KM do remontu oraz kom-
bajn do ziemniaków ANNA. tel. 692 421 
192

• Kupię rozrzutnik oborniku jednoosio-
wy. 91 39 23 492

• Sprzedam trailler, bryczkę i kucyki. 
607 739 866

• Sprzedam konia, bryczkę stylową, sio-
dło i uprząż. 508 290 657

• Sprzedam owies. 796 144 225

• Zboże, gryka, łubin sprzedam. 
502 853 573

• Sprzedam zboże, jęczmień i grykę. 
531 741 232

• Sprzedam siano w kostkach 
722 122 679

• Sprzedam ciągnik URSUS C385. 501 236 
221

• Sprzedam siewnik Amazonka. 
667 952 806

• Sprzedam mieszankę zbożową. 
504 010 499
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Kierownika apteki  
w Nowogardzie 

pilnie zatrudnię
tel. 783 744 001

OGłO SZE NIA DROB NE

Rozwiązanie krzyżówki z dnia 23 III
Kupon nr 24

Prawidłowe rozwiązania:
Kopanie działki
Kwiaty we włosach
Prawidłowe odpowiedzi nadesłali: Barbara Bartosik, Ha-

lina Szwal, Wiesław Borowik, Justyna Matusiak, Pelagia Felik-
siak, Teresa Czarnecka, Weronika Kaczmarek, Magdalena Skow-
rońska, Halina Stefańska, Andżelika Nizio, Jadwiga Maknia, Ali-
na Majda, Halina Galus, Urszula Skowron, Stanisława Pokorska, 
Julia Furmańczyk

Zwycięzcy:Alina Majda, Magdalena Skowrońska, Julia Fur-
mańczyk

Sprzedam mieszkanie 
trzypokojowe 
na wsi 12 km od 

Nowogardu, tanio. W cenie 
garaż oraz kawałek ziemi. 

Tel. 693 652 985

• Sprzedam 1 ha pola. 724 771 936

• Sprzedam sadzeniaki Vinieta. 
513 941 882

• Sprzedam pług czteroskibowy Fiskars 
z zabezpieczeniem sprężynowym z od-
kręcaną czwartą skibą i pług trzyskibo-
wy Overum z zabezpieczeniem gumo-
wy bez belki nośnej. 660 047 110

• Ziemię rolną w Ostrzycy od 0.5 ha do 13 
ha, możliwość zabudowy. 502 103 432

• Sprzedam ziemniaki jadalne Vineta De-
nar, Żabówko 18. Tel. 605 092 517

• Sprzedam pług trzyskibowy, agregat 
uprawowo-siewny, agregat uprawowy, 
4,2 m. 507 708 169

• Szkółka drzew owocowych i ozdobnych 
w Karsku poleca drzewa i krzewy owo-
cowe, owoc tuja szmaragd. Promocja. 
Wys. 1m. 10 zł/szt. 606 106 142

• Orka, siew, talerzówka itp. 608 013 995

• Sprzedam prosiaki. 91 39 18 307

• Sprzedam krowę mleczną po pierw-
szym cieleniu. 91 39 23 492

• Sprzedam krowę zacieloną pierw-
szakiem ½ WF z dokumentami. 91 39 
23 492

• Sprzedam marchew, ziemniaki Vinieta. 
502 835 573

• Sprzedam prosiaki. 695 495 404

• Sprzedam ziemniaki jadalne i sadzenia-
ki, Olchowo 62. Tel. 514 416 172

• Kupię przetrząsaczo – zgrabiarkę typu 
pająk siedmiokołowy. 91 39 17 620

• Kupię byki małe mięsne. 723 777 531

• Sprzedam obornik. 793 908 098

• Sprzedam Łubi słodki. 601 587 438

• Sprzedam gryke i facelie do siewu. 
509 179 831

• Sprzedam prosiaki. 514 387 864

• Traktor Zetor 30/11 tanio. 692 608 128

• Sprzedam prosiaki. 91 39 17 909

• Kurki nioski odchowane siedmiotygo-
dniowe, sprzedaż od 26 marca gospo-
darstwo drobiarskie, Żabowo 13. 91 39 
10 666

USłUGI

• Wyjazdy Niemcy, Holandia, solidnie i 
tanio z domu i pod dom. 603 038 944

• Usługi transportowe IVECO dostawcze 
+ laweta + bus osobowy do 9 osób. Tel. 
607 580 172

• AGENCJA REKLAMOWA VIZART - re-
klamy, banery, tablice, wydruki wiel-
koform., reklama na pojazdach - 
odzieży, PIECZĄTKI, wizytówki, plaka-
ty, ulotki, inne. Nowogard, ul. 700 le-
cia 15 (nad sklepem zielarskim). Tel. 
605 522 340.

• MALOWANIE, MONTAŻ PANELI POD-
ŁOGOWYCH I INNE DROBNE NAPRAWY 
WYKONA „ZŁOTA RĄCZKA”; 91 39 22 
783, 784 79 22 70

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

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

• Dywanopranie, 604 373 143.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 604 
373 143.

• Pranie tapicerki samochodowej (oso-
bowe, busy, ciężarowe, TIR-y). Tel. 
604 373 143.

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

• Usługi transportowe Transit Max + przy-
czepa. 500 297 054.

• Klimatyzacja! Serwis sprzętu AGD. 
Tel. 697 55 33 10, 693 34 46 71.

• Cyklinowanie. 692 478 465

• Firma UNIQA wszystkie ubezpieczenia. 
Poniatowskiego 14/2. 693 128 108

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

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

• Montaż ogrodzeń betonowych, farmer-
skich i innych; 695 085 470; 91 39 72 575

• Transport- przeprowadzki. Szybko i ta-
nio. 696 138 406

• usługi elektryczne CO, dachy, tanio 
szybko solidnie. Do 30% taniej. Tel 
506 323 560

• Usługi tokarskie. Sąpolnica 22. 
693 613 396 

• Remonty mieszkań, łazienek. 
600 121 043

• Przewozy przeprowadzki Nowogard i 
okolice. 784 499 535

• Usługi ogólnobudowlane, regipsy, 
szpachlowanie, malowanie, panele. 
789 146 025

• Usługi ogólnobudowlane. 
510 335 162

• AGENCJA REKLAMWA VIZART - opra-
wianie prac - w 2 minuty., bindowanie, 
wydruki A3-A4 kolor, ksero A3-A4 - ko-
lor, laminowanie A3-A4. Tylko u nas naj-
większy wybór okładek. Nowogard, ul. 
700 lecia 15 (nad sklepem zielarskim). 
Tel. 605 522 340.

• Korepetycje  j. niemiecki, przygotowa-
nie do matury. 607 617 844

• Dachy remonty mieszkań. 
794 115 153

• język niemiecki, kursy, korepety-
cje, www.niemieckinowogard.pl; tel. 
607 545 991

• Remont na każdą kieszeń 609 715 839

• Remont? wykończenia wnętrz? My wie-
my jak! Kompleksowo! zadzwoń! RE-
MOVER. 501 714 275 24h/dobę!

• Wykonam prace budowlane, glazu-
ra, podłogi, malowanie oraz budowa 
domu na korzystnych warunkach in-
westora. 662 678 895

• Stylizacja paznokci, żel, żel hybrydowy 
(nowość) cena 35 zł. 503 083 440

• Tipsy żelowe za 40 zł. 665 209 476

• DUR - DACH pokrycia i remonty da-
chów. 691 621 141

• Dachy. 785 562 104

• DUR-BUD usługi ogólnobudowlane. 
723 295 632

• Domowe torty na zamówienie. 
513 719 102

• Usługi transportowe i budowlane, 
przeprowadzki, 1 zł/km (krajowe 
i zagraniczne). 785  931  513; 91 39 
11 153

• Angielski. Korepetycje. 697 583 403

• Remonty i wykończenia. 601 567 369

• REMONTY, MONTAŻE, STOLARKA. 
781 016 125

• Malowanie, szpachlowanie (klinkier). 
726 184 901

• Usługi ogólnobudowlane elektrycz-
ne. 516 033 882

• Transport BUS-MAX. 604 963 120

• Usługi remontowo-budowlane. 
784 053 493

• Przepisywanie prac (magisterskich, li-
cencjackich, innyvh), dokumentów, CV, 
listów motyw. innych. Wydruki, Ksero, 
także kolor. Szybko i Solidnie. Studio 
Reklamy Vizart. Nowogard, ul. 700 le-
cia 15 (nad sklepem zielarskim). tel 605 
522 340.

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

• Naprawa, regulacja okien, drzwi PCV i 
drewna. 695 181 070

• Usługi dekarskie w Kościuszkach. 
601 227 631

• Videofilmowanie i zdjęcia cyfro-
we – profesjonalnie różne okazje. 
600 653 124

• Usługi hydrauliczne. 600 653 124

• Dachy, podbitki, docieplenia, 
669 320 592

• Kredyty na oświadczenie dla firm bez 
BIK.Centrum Finansowe AVANTIS Piotr 
Krekora tel: 513 164 203, 91 392 72 68.

• Leasing dla firm i osób fizycznych ( 
auta, maszyny, sprzęt komputerowy 
itd;) .Oferta 20 firm. Centrum Finanso-
we AVANTIS Piotr Krekora te: 513 164 
203, 91 392 72 68.

• Roletki, żaluzje, vertikale. 695 181 070

• Moskitiery. 695 181 070

• Wspólnota mieszkaniowa Warszaw-
ska 11 (budynek 100 rodzinny) pro-
si firmy o złożenie oferty na robo-
ty konserwacyjne i utrzymania oraz 
usuwania awarii w dni robocze w 
godz. 15.30-7.30 oraz całodobowo 
w dnie wolne i święta. Złożenie ofert 
ul. Wojska Polskiego 3 p. 115 (RCP) 
693 080 731

• Kierownik budowy, kosztorysowa-
nie, oceny techniczne, inwentaryzacje. 
604 269 301

• Balony okolicznościowe na hel. Różne 
rodzaje. 600 807 338

• Usługi informatyczne naprawa kompu-
terów, instalacja oprogramowania, od-
zyskiwanie danych, dojazd do klienta. 
508 245 385

• TWOJA KSIĘGARNIA INTERNETOWA 
WWW.KSIEGARNIACYMELIA.OSDW.PL

PRACA

• Przyjmę brukarzy z doświadczeniem. 
Tel. 888 603 612.

• Przyjmę pracowników do wykańczania 
wnętrz. Tel. 888 603 612.

• Zatrudnię na stanowisko serwisant 
elektronik. tel. 503 150 300

• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, urlo-
powe- Niemcy, Holandia, Anglia, Irlan-
dia, Dania, Belgia, Austria, Włochy, Nor-
wegia. 713 852 018; 601 759 797

• Podejmę pracę w charakterze sprze-

dawcy, długoletnie doświadczenie, ob-
sługa LOTTO. Tel 660 392 851

• Studio Reklamy Vizart w Nowogar-
dzie przyjmie 1 os. Na praktyki, tel. 
605 522 340

• Zatrudnię konsultantów Oriflame, bez-
płatne wpisowe, prezenty na 1300 zł,  
604189118

• Podejmę się prac wykończeniowych. 
511 565 738

• Zatrudnię przedstawiciela w dziedzi-
nie energii odnawialnej. 91 39 23 887

• Praca dla sprzedawcy Olchowo. 
791 423 559

• Przyjmę kierowcę na łódkę. 668 509 770

• Zaopiekuję się dzieckiem. 602 690 897

• Zatrudnię pracownika na fermę. Do-
bre warunki płacowe i mieszkaniowe. 
502 562 378; 91 39 10 315

• Przyjmę Panią do pracy w Apartamen-
towcu na sezon z zakwaterowaniem, 
mile widziany j. niemiecki. 663 594 001

• Przyjmę pracownika budowlanego. 
607 083 845; 603 160 884

• Zatrudnię monterów i elektryków z 
wykształceniem technicznym. 91 39 
23 887

• Zatrudnię monterów elektryków. 91 
39 23 887

INNE

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

• Sprzedam nowy tel. komórkowy Sony 
Erocson ELM, cena 270 zł, tel. 605 522 340

• Sprzedam wózek do drewna z HDSem. 
723 885 515

• Sprzedam szczenięta razy wyżeł. 91 39 
26 478; 500 667 196

• Sprzedam przyczepę D47 wywrotkę 
sadzarkę do ziemniaków, kombajn do 
zbioru ziemniaków oraz silnik do łodzi. 
Tel. 692 421 192.

• Śliczne szczenięta po bardzo sympa-
tycznej suni do pilnowania obejścia od-
dam dobrym ludziom. 91 39 79 313 

• Drzewo opałowe, kominkowe. 
506 284 017

• Sprzedam atlas do ćwiczeń. 791 180 655

• Sprzedam drewno opałowe i komin-
kowe, pocięte w klocki z dowozem . 
663 349 053

• Sprzedam Keyboard. 602 524 313

• Sprzedam okna drewniane demontażu 
różne rozmiary, dobrze zakonserwowa-
ne. 602 474 266

• Sprzedam drewno opałowe i kominko-
we. 667 788 820

• Przyjmę zbędną siatkę leśną z palami 
lub bez pali (może być po rozbiórce, 
stan obojętny), cel ogrodzenie budowy 
domu. Tel. 605 522 340.

• Kupię skrzypce. 600 811 404

• Żywopłot z bukszpanu, uformowany 
idealny na obwódki i rabaty niedrogo 
sprzedam. 698 908 275

• Sprzedam oflisy tartaczne na opał po-
cięte w klocki lub w całości do samo-
dzielnego pocięcia. Tel. 514 740 538

• Znaleziono dwa psy owczarki niemiec-
kie. 666 253 146

• Okazyjnie sprzedam dwubiegowy piec 
gazowy (ogrzewanie wody i centralne) 
606 265 333 

• Sprzedam suknię ślubną. Cena 200 zł. 
665 503 129

• PIECE GAZOWE CO do mieszkania 
,domu z Niemiec firmy Vaillant, gwaran-
cja + serwis, montaż na miejscu dwu-
funkcyjny cena od 1.000zl tylko ogrze-
wanie CO. cena 900zl więcej info. Tel 
691 686 772

• ELEKTRYCZNY przepływowy pod-
grzewacz wody do łazienki, kuchni-
-bar, sklep, domek zakład fryzj. na prąd 
380V,moc 18,21kw,male gabaryty z Nie-
miec cena 250zl. Tel 691 686 772

• Junkers gazowy do łazienki, kuchni na 
gaz ziemny lub z butli/propan/po prze-
glądzie serwisu, mało używany cena 
400zl Tel 691 686 772

• Bojler - podgrzewacz wody ,zasobnik, 
stojący /bez palnika/z Niemiec f. Vail-
lant z wężownica do podłączenia go z 
piecem węglowym, gazowym stan ide-
alny cena 500zl. Tel 691 686 772

• Sprzedam drewno kominkowe, opa-
łowe sprzeda całoroczna, posiadam 
swój transport. 691 466 441

• Nowe robione drzwi garażowe, dwa 
zamki, baskwil, góra dół. Wymiary wys. 
218 cm szer. 238 cm. 512 544 997

• Kupię toaletę typu TOY – TOY. 
886 062 094

• Sprzedam buty komunijne dla chłopca 
R 33 i 36. Tel. 691 201 974

• Sprzedam wózek inwalidzki elektrycz-
ny. 507 583 521; 91 35 03 053

• Sprzedam tapczan + dwa fotele. 
669 417 370

• Sprzedam wózek dziecięcy wózek dzie-
cięcy prawie nowy + wanienka i łóżecz-
ko. 607 289 600

• Sprzedam wypoczynek, skóra beż uży-
wany stan b. dobry cena 1200; 3,2,1, tel. 
660 424 989

• Sprzedam drewno na opał, oflisy, zrzyn-
ki tartaczne pocięte w klocki lub w cało-
ści. Tel. 514 740 538

• Piasek żwir z dowozem 2.5t wywrotka. 
514 740 538

• Oddam gruz. 608 466 133

• Owczarki niemieckie 8-tygodniowe-
,długowłose. Tel. 91 39 21 828
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Całość zostanie przekazana na zakup sprzętu do Samodzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego w Nowogardzie

R E K L A M A
e-mail: reklama@domjudy.pl

TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07

PIASEK, ŻWIR,  CZARNOZIEM, POSPÓŁKA 

 ŻWIROWNIA  DŁUGOŁĘKA
tel. 504 872 700 

Z DOWOZEM DO KLIENTA
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GAZETA LOKALNA  NOWOGARD • OSINA

APTEKA 
MAJOWA 
ul. 3 MAJA 47

TEL. 91 307  07 08

OTWARTE
Poniedziałek - Piątek  8-19  

Sobota  8-15

Sprawdź naszą ofertę:
• Kredyt gotówkowy
• Kredyt konsolidacyjny
• Kredyt samochodowy
• Kredyt hipoteczny
• Spłata rat LUKAS Banku za 0 zł
• Dogodne warunki 
  dla emerytrów i rencistów

Nowogard, ul. 700 Lecia 21
tel. 91 39 22 172

czynne: pon-pt 9.00-17.00

CENTRUM KREDYTOWE

Prywatny Gabinet 
Stomatologiczny

Oferuje kompleksowe
lecznie stomatologiczne

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

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

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

Zapraszamy!

N
O

W
Y

• Przejazdy zagraniczne
• Linie autobusowe i busy
• Bilety lotnicze i promowe
• Berlin, lotniska

EVATRANS
Agencja

ZIELONE 
PRZEDSZKOLE

OGŁASZA NABÓR NA ROK SZKOLNY 2012/2013
DZIECI W WIEKU OD 2,5 DO 6 LAT

Informacje i zapisy pod nr tel. 91 39 26 691
lub na stronie www.przedszkole.zielona11.pl

INFORMATYCZNO-JĘZYKOWE

O P T Y K
Nowogard, ul. Kościuszki 1

tel. 91 392 18 11

- 50% na oprawy
z wybranych kolekcji

BADANIE OSTROŚCI  WZROKU
(bezpłatne przy zakupie okularów)

Jedna para okularów
na wszystkie odległości

REALIZACJA  RECEPT NFZ

Soczewki 
Progresywne 

- 30%

Akcja: „CZAS NA WZROK”

HALINA GALUS
HELENA WNUK

Usługi księgowo 
-podatkowe

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

Nowogard, ul. 3 Maja 14 
(budynek BS,  I piętro)

Radca prawny
- windykacja należności
- prawo lokalowe
- sprawy majątkowe

tel. kom. 602 303 633

Budynek RCP
ul. Wojska Polskiego 3

Nowogard  (wejście od ul. Wyszyńskiego)

W każdy czwartek
od godz. 11.00

Radca prawny

NastępNe wydaNie 13 kwietNia br.

Skończy 

100
 lat!

s. 5

Niesamowity

pomnik

przyrody

s. 3

Wojenne 
losy 
Michała 
Saniuka 

s. 11

E L D A S
ul. Nadtorowa 12

NOWOGARD
tel. 91 579 00 29

ogrodzeniowa
i  leśna

S i a t ka

HURTPOL Sp. z o.o. 
Spółka Komandytowa

Zatrudni KIEROWCĘ 
Wymagane:
- prawo jazdy kat. C
- kurs przewóz rzeczy 

CV i list motywacyjny 
prosimy kierować na adres:

kadry@hurtpol.pl
HURTPOL ul. Młynarska 1A; 

72-200 Nowogard

tel. 91 579-29-18 

Robert Czapla       Damian Simiński        Antoni Bielida
     Burmistrz             Zastępca Burmistrza       Przewodniczący   
   Nowogardu                   Nowogardu                    Rady Miejskiej

Z okazji 
Świąt Wielkanocnych 

wszelkiej pomyślności, radosnego 
i mokrego dyngusa oraz 

smacznego jajka 
mieszkańcom Gminy Nowogard 

życzy 

William Blake, (1795 r.), National Gallery of Art, Washington

Widzieliśmy Pana
- Zmartwychwstał!

Wesołych Świąt 
Zmartwychwstania 

Pańskiego 
Czytelnikom DN 

życzy 
Redakcja
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REKLAMA

Foto tydzień Podsłuchują donoszą... 

Oto fundamenty naszej 
demokracji
Naród, który w sensie politycznym jako pierwszy otrząsnął się z totalitarnego 
reżimu poprzez potężny ruch społeczny Solidarności, wyraźnie nie ma pomysłu 
co zrobić ze swoją wolnością, jak   zorganizować Państwo i jakie wyznaczyć mu 
miejsce i zadania, jak kształtować ludzkie relacje między obywatelami. 

Wspólnotowość  oparta na 
poszanowaniu godności każde-
go jej członka, gdzie prawo peł-
ni funkcję organizacyjną,  a nie 
jest sposobem trzymania lu-
dzi (oczywiście niektórych) za 
mordę, wydaje się być dawno 
zapomnianym marzeniem po-

zostałym tylko w sentymentalnych reminiscen-
cjach dawnych opozycjonistów. Rzeczywistość 
społeczna organizowana przez dobrze ubranych 
i modelowo podstrzyżonych wybrańców ludu, 
opiera  swoją strukturę na najgorszych wzorach 
zachowań ludzkich, których eskalacja następo-
wała właśnie w czasach zniewolenia i totalitary-
zmu. Jeśli bowiem,  jak pokazują wszystkie bada-
nia, lawinowo rośnie liczba donosów wszelkiego 
rodzaju,  jeśli pobiliśmy w ubiegłym roku euro-
pejski rekord urzędowej   inwigilacji  naszej pry-
watności poprzez zbieranie informacji o rozmo-
wach telefonicznych sms-ach itp., to czy możemy 
mieć wątpliwości w jakiej rzeczywistości żyjemy. 
Oto fragment informacji  opublikowanej przez 
Wiadomości -24  

 Państwo coraz bardziej interesuje się wykony-
wanymi przez Polaków połączeniami telefoniczny-
mi. W ubiegłym roku różne instytucje, zwracały 
się do operatorów o takie dane 1 mln 856 tys. razy. 
To o pół miliona razy więcej niż w 2010 roku. Poli-
cja, sądy, prokuratura i służby już w 2009 roku po-
biły w tym rekord na skalę Unii Europejskiej. 

Po jakie informacje najczęściej sięgają służby? 
„Te instytucje zwracały się do operatorów sieci ko-
mórkowych i stacjonarnych przede wszystkim o 
wykaz połączeń, czyli bilingi. Ale także o miejsce, 
w którym znajdował się abonent, gdy jego komór-
ka logowała się do BTS-u, czyli stacji bazowej. O 
moment rozpoczęcia połączenia i czas jego trwa-
nia. Pytania dotyczyły też wysyłanych sms-ów” - 
wyjaśnia dla Tvn24.pl dr Zbigniew Rau, były wi-
ceszef MSWiA i oficer policji.

Operatorzy telekomunikacyjni mają obowią-
zek przechowywania danych o połączeniach przez 
dwa lata. W innych krajach okres ten wynosi mak-
symalnie rok. W Polsce mamy dziewięć służb, któ-

re mogą korzystać z metod inwigilacji obywateli. 
Są to m.in, policja, prokuratura czy ABW. Zakres 
przekazywanych danych wynika z ustawy o prawie 
telekomunikacyjnym.

„Te przepisy należy pilnie zmienić tak, by dosto-
sować je do art. 8 Europejskiej Konwencji o Ochro-
nie Praw Człowieka oraz do art. 49 i 51 Konstytu-
cji RP, na podstawie których możliwe będzie zgod-
ne z europejskimi standardami prawnymi wyko-
rzystywanie, akwizycja i analiza danych retencyj-
nych” - komentuje sytuację dr Rau.

Nie tylko inwigilację organizuje Państwo, ale też 
szeroko nastawia uszy na donosy, badając je skru-
pulatnie za nasze oczywiście pieniądze. Oczywi-
stym efektem takich działań jest po pierwsze, zu-
pełna demoralizacja  stosunków międzyludzkich, 
poprzez wyeliminowania zaufania jako podsta-
wowego konstruktu przestrzeni społecznej. Wła-
dzy, niestety za milczącym przyzwoleniem spo-
łecznym wszystko się pomyliło – zamiast służyć 
społeczeństwu  poprzez mądre zarządzanie spra-
wami publicznymi i dbałość o dobro wspólne 
(składnikiem tego dobra jest też pomyślność oby-
wateli – też każdego obywatela z osobna), rządzi 
nimi jak stadem. Aby dobrze rządzić najlepiej ich 
napuścić na siebie, aby napuścić, trzeba podsłu-
chiwać,  a zwykłemu donosicielstwu nadać powa-
gę i urzędowo legitymizować. Władza zapomnia-
ła też, że obywatele nie są dla władzy i Państwa  
tylko odwrotnie.  Niestety, zapomnieli też o tym 
niektórzy obywatele i wybierając i popierając bez 
refleksji. Zjawiska które opisujemy tak często, ob-
serwujemy również w naszej społeczności samo-
rządowej.  Czy jest na to rada. Jest - więcej poczu-
cia godności, bo godność wyjątkową posiadamy 
nawet wtedy, gdy o niej nie pamiętamy. I więcej 
zaufania do własnego rozumu, aniżeli do propa-
gandy, bo rozum wystarczający posiadamy na-
wet, gdy w to nie zawsze wierzymy.  Bądźmy so-
lidarni solidarnością braci. Tego naszym Czytel-
nikom , sobie i każdemu kto chce w to uwierzyć 
życzymy w ten czas świąteczny, a zwłaszcza póź-
niej, na co dzień.  

Marek Słomski

Widoczne na zdjęciu fragmenty paneli ściennych wyrzucono 
przy drodze w kierunku Żabówka. Zdjęcia dostarczył do redakcji 
sołtys wsi, Henryk Gibki mając nadzieję, że właściciel odpadów 
przynajmniej się zawstydzi, a odpowiednie służby uporządkują 
pobocze drogi. Tym bardziej, że mieszkańcy wsi ostatnimi czasy, 
przy okazji wiosennych porządków, wysprzątali także pobocze 
drogi łączącej ich miejscowość z trasą nr 6. 

Po naszej interwencji - była stodoła i nie ma stodoły.  Zagraża-
jący bezpieczeństwu budynek znajdujący się na wysokości skrzy-
żowania ulic Dąbrowszczaków i 5 Marca, został rozebrany. Tak 
nakazał inspektor budowlany,  ponieważ z budynku na głowę 
przechodniów spadały cegły, o czym  alarmował DN. Ostatecz-
nie, w drodze negocjacji pomiędzy gminą i prywatnymi właści-
cielami nieruchomości, wyburzenie stodoły zlecono firmie STW 
Kazimierz Lewiński. Co dalej z atrakcyjną działką, która po-
wstała po rozebraniu budynku? Urząd gminy przyznaje, że pla-
ny na zagospodarowanie powierzchni są, ale na razie, nie chce 
ich zdradzać. 

Ulica Ogrodowa  mimo, że jest pokryta wydawało się  arcy-
innowacyjną i bardzo trwałą kostką polbrukową, dziś bardziej 
przypomina szwajcarski ser, niż porządną drogę. Mieszkańcy za 
pośrednictwem DN, proszą zarządcę drogi o interwencję i na-
prawę nawierzchni ulicy. 
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OPAŁ
węgiel, koks, miał, 

drewno – kominkowe,
 podpałka, brykiet – węglowy, 

torfowy, drzewny
(towar luzem i workowany)

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

sprzedaż ratalna

PPUH „EDBA” 
Nowogard • ul. Nadtorowa 12

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

FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

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

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

602 450 881

EntEr  II 
laptop

 serwis - komis
naprawiamy, 
sprzedajemy,

kupujemy laptopy
na ul. Wyszyńskiego 7/3

budynek Straży Pożarnej

tEl. 795 648 748

Byłeś świadkiem ciekawego wydarzenia?
Powiadom nas!

Dyżur reportera interwencyjnego całą 
dobę, siedem dni w tygodniu!

DZWOŃ lub wyślij sms: 

515 145 383
Zapewniamy całkowitą anonimowość! 

Możesz również do nas napisać: 
dziennik@dzienniknowogardzki.pl lub 

poligraf@post.pl

Umożliwiamy uzyskanie CERTYFIKATU MIĘDZYNARODOWEGO

CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO „PROFESJA”
W NOWOGARDZIE

OGŁASZA NABÓR NA KURS

OPERATOR WÓZKÓW WIDŁOWYCH

Informacji udziela i prowadzi zapisy  sekretariat Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Nawogardzie, ul. Ks. J. Poniatowskiego 21
w godzinach: od 8.00 do 15.00, tel. 91 392 11 62

Poszukuję  
korepetycji  z chemii 

dla uczennicy Liceum. 
696 104 720 
726 925 630

WULKANIZACJA  
+ MECHANIKA  

NOWOGARD ul. Reja 9
od poniedziałku do piątku  

Tel. Kontaktowy: 697633083

Pomniki przyrody najczęściej kojarzą się nam z okazałymi i wiekowymi drzewami. Tymczasem, tuż za Łosośnicą na terenie planta-
cji nasiennej należącej do Nadleśnictwa Nowogard, spoczywa ogromny, polodowcowy głaz. Kamień ma ponad 14 metrów w obwodzie 
i wciąż jest wielką zagadką. 

Niesamowity pomnik przyrody 

Zaczęli kopać i odkryli gigantyczny głaz 
O tym, że kamień jest niezwy-

kły pod względem swoich roz-
miarów pracownicy nadleśnic-
twa dowiedzieli całkiem przy-
padkiem, próbując go wykopać. 

Kamień wystawał zaledwie 
kilkadziesiąt centymetrów po-
nad ziemię. Pracownicy chcieli 
go wykopać bo przeszkadzał im 
prawdopodobnie podczas jazdy 
maszynami leśnymi. Kiedy za-
częliśmy go odkopywać, okaza-
ło się, że jest ogromny – mówi 
leśniczy Marek Heiser. 

Wykopaliska zostały zakoń-
czone na głębokości 4 metrów. 
Nie wiadomo więc, jak głęboko 
tkwi w ziemi  nietypowe znale-
zisko. Obecnie głaz jest objęty 
ochroną jako pomnik przyro-
dy. To rzadkość, bo zwykle po-
dobny status otrzymują wieko-
we i dobrze zachowane drze-
wa, jak np. najgrubszy dąb w 
Polsce położony przy trasie w 
kierunku Błotna – mający 7,5 
metra w obwodzie. 

Obecnie wokół kamienne-
go okazu trwają prace remon-
towe. Odnawiane są drewnia-
ne stopnie, które pracownicy 
uzupełniają dębowymi kloc-
kami. Głaz jest nie lada atrak-

cją dla uczniów z pobliskich 
szkół, którzy często odwiedza-

ją to miejsce przy okazji zajęć 
z przyrody.  Jest również praw-

dopodobnie największym tego 
typu, znalezionym kamieniem 

na terenie Nadleśnictwa No-
wogard.                                MS
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Na terenie należącym do Nadleśnictwa Nowogard trwa coroczna akcja zalesiania i odnawiania lasów.  W tym sezonie na powierzchni 
prawie 180 ha wysadzonych zostanie 2,5 miliona nowych sadzonek. Młode rośliny sadzone są głównie w miejscach po drzewach wycię-
tych na sprzedaż. Przy zalesianiu pracuje ok. 200 osób. 

Trwa akcja zalesiania i odnawiania nowogardzkich lasów 

Kopią doły i sadzą drzewka 
Wśród wysadzanych gatun-

ków drzew dominuje sosna i 
buk. Pracownicy sadzą także 
drzewa owocowe. W tegorocz-
nej akcji zalesieniowo-odno-
wieniowej posadzonych zosta-
nie łącznie 20 różnych gatun-
ków drzew. Cała akcja będzie 
kosztować kilkaset tysięcy zło-
tych. 

Mamy do wysadzenia 2,5 mln 
sadzonek łącznie. Są to głównie 
gatunki lasotwórcze tj. sosna w 
ilości 550 tys., sztuk, dąb – 450 
tys., buk – 220 tys., świerk 90 
tys. Do tego dochodzą gatunki 
biocenotyczne (wprowadzane 
do drzewostanu w celu umoż-
liwiania bytowania zwierząt – 
dop. red.) tj. drzewa owocowe 
takie jak: dzika jabłoń, grusza, 
gatunki miododajne z przezna-
czenie dla owadów jak lipa czy 
głóg – mówi Tadeusz Piotrow-
ski, nadleśniczy Nadleśnictwa 
Nowogard. 

W jakim celu sadzone są 
drzewa owocowe? W różnych 

porach roku stanowią one do-
datkowe źródło pożywienia 
dla żyjących w lasach dzikich 
zwierząt. Pomagają też prze-
trwać im zimę. 

W tym roku sadzone są tak-
że młode cisy, w ramach pro-
gramu reintrodukcji (ponow-
nego wprowadzania na sta-
re miejsca bytowania rodzi-
mych gatunków zwierząt i ro-
ślin) tego gatunku drzewa na 
naszym obszarze. Wszystkie 
sadzonki zostały wyhodowa-
ne na terenie szkółki leśnej w 
Danowie (pod Goleniowem), 
która obok 12 leśnictw,  wcho-
dzi w skład Nadleśnictwa No-
wogard. 

Sadzimy głównie sosnę, w 
ilości 10 tys. sztuk na hektar – 
mówi Marek Heiser, leśniczy 
leśnictwa Radosław, na które-
go terenie wysadzonych będzie 
ok. 100 tys. sadzonek tego ga-
tunku drzewa.  To jeden z naj-
ważniejszych dla nas okresów. 

Tak jak dla rolników kulmina-
cyjnym momentem są żniwa, 
tak dla nas jest nim właśnie 
akcja zalesiania i odnawiania 
drzewostanów.  

Przy wysadzaniu drzew na 
terenie całego nadleśnictwa 
pracuje ok. 200 osób. Śred-
nio na jedno leśnictwo przy-
pada  kilkanaście osób. Ludzie 
pracują w parach – jedna oso-
ba wykopuje dół, druga sadzi 
drzewko.  Zespół dwóch pra-
cowników jest w stanie w cią-
gu jednego dnia zasadzić ok. 
600 do nawet do 800 drzew. 

Pracuje się świetnie. Wszyst-
kim polecam to zajęcie – mówi 
Katarzyna Rutkowska z No-
wogardu, która sadzi drzewka 
w okolicy Łosośnicy. 

Zanim jednak pracownicy 
ruszą na plantacje, wcześniej 
trzeba przygotować odpo-

wiednio powierzchnię. Każde 
drzewo ma inne wymagania 
pod względem pokarmowym i 
wilgotnościowym. 

Na danej powierzchni trzeba 
przygotować miejsce zasadze-
nia, żeby warunki siedliska były 
odpowiednie dla danych gatun-
ków drzew – mówi M. Heiser. 

Oprócz przygotowania pod-
łoża, ważna jest również po-
goda. Drzewka sadzone są w 
temperaturach powyżej zera. 
Gleba nie może być zmarznię-
ta. Ważne jest również, aby sa-
dzonki zdążyły się przyjąć za-
nim przyjdą susze. 

Czas jest ważny, ponieważ 
im wcześniej wykorzystamy po-
kłady wilgoci, tym szansa na 
przetrwanie młodych drzewek 

wzrośnie – mówi T. Piotrowski. 
Ostanie lata wskazują jak gdy-
by przesunięcie okresu wege-
tacyjnego. Wiosna przychodzi 
wcześniej. Natomiast w mie-
siącach letnich, kiedy wszyscy 
spodziewają się dobrej pogo-
dy, bywa różnie. Stąd też nie-
zbędne jest dostosowanie się do 
zmieniających się warunków. 
Dlatego z naszą akcją ruszyli-
śmy już w marcu i dziś mamy 
już ok. 70% wykonanych zale-
sień.  

Powierzchnia lasów znajdu-
jących się pod zarządem Nad-
leśnictwa Nowogard wynosi 
20 tys. ha. Największy udział 
w strukturze drzewostanu ma 
sosna – ok. 80%. 

Marcin Simiński 

Ciekawostką jest fakt, że po całym etapie hodowli drzew, który w przypadku sosny 
średnio trwa   100 lat, pozostanie ok. 300 sztuk drzew. To cykle, które są charakte-
rystyczne dla lasów typowo gospodarczych, a więc uprawianych dla pozyskiwania 
surowca. 

Obszar Nadleśnictwa Nowogard

Katarzyna Rutkowska  i Sebastian Wolak, którzy co roku pracują przy zalesianiu i odnawianiu lasów na terenie Nadleśnictwa No-
wogard, podczas wysadzania młodych sosen w okolicy Łosośnicy.  

Nie  „Kryzys”,  ale „Wesoła Ferajna”
W związku  z pomyłką, która wkradła sie do naszej relacji z Niedzieli Palmowej - Kapela Kry-
zys, wbrew temu co napisaliśmy, nie występowała- zamieszczamy informację którą przesłał 
NDK. Wymienione są w niej wszystkie zespoły biorące udział w odchodach święta.    

W dniu 1.04.2012r. przed Nowogardzkim Do-
mem Kultury odbyły się uroczystości związane z 
„Niedzielą Palmową”. Słowo wstępne wygłosił ks. 
Piotr Buda z Parafii p.w. Wniebowzięcia NMP w 
Nowogardzie. Zespół śpiewaczy Wesoła Ferajna 
z Nowogardzkiego Domu Kultury zaprezentował 
program słowno-muzyczny związany z historią 
Męki Pańskiej. 

Następnie poświęcono Palmy Wielkanocne 
oraz ogłoszono wyniki konkursów: na „Najpięk-

niejszą Palmę Wielkanocną” oraz „Najpiękniej-
szą Kartkę Wielkanocną”, po czym procesja z 
Palmami Wielkanocnymi udała się do Kościoła 
na mszę św. Po mszy św. rozpoczął się kiermasz 
wyrobów świątecznych oraz prezentacje zespo-
łów z Nowogardzkiego Domu Kultury: Wesoła 
Ferajna, Błyskawiczki oraz Promyczek. Całość 
prowadziła pani Barbara Źróbek.

Informacja NDK
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9 kwietnia skończy 100 lat !

 Ja czuję się dobrze w tych czasach… 
O niesamowitym życiu na przestrzeni  prawie 100 lat  opowie specjalnie dla Czytelników DN mieszkanka Wyszomierza koło Nowo-
gardu, Pani Marianna Dzierżawska, która pomimo sędziwego wieku ( a może właśnie dlatego) jest pogodną i bardzo życzliwą kobietą. 

Dziennik Nowogardzki: 
Pani Marianno, witam Panią  
i bardzo się cieszę, że może-
my porozmawiać .... 

Pani Marianna Dzierżaw-
ska: Ja bardzo dziękuję za 
przybycie i cieszę się, że wkrótce 
dzięki Panu Bogu i Matce Bożej 
będę już 100 letnią panią która 
przeżyła 40 lat z moim ukocha-
nym, ale już nieżyjącym mę-
żem Bolesławem, z którym do-
chowałam  się 7 dzieci, 15 wnu-
ków i 27 prawnucząt. 

Skąd pani pochodzi i gdzie 
się pani urodziła? 

Moja miejscowość gdzie się 
urodziłam to Skrzynki  koło 
Włocławka, a później wraz z 
rodzicami wyjechałam z tej 
miejscowości. A więc Skrzynki  
to moje miejsce narodzin. 

Co pamięta pani z okre-
su swojego dzieciństwa? Co 
pani robiła, gdy była młodą 
dziewczyną?

Oj młody człowieku, już do-
brze nie pamiętam, ale by-
łam przy rodzicach i najczę-
ściej chodziłam na pole lub pa-

słam krowy, czy chodziłam już 
do pracy do takiego bambra – 
gospodarza. Wykonywałam u 
niego wszystkie prace, jak to w 
gospodarstwie.

Czy Pani życie to tylko pra-
ca?

Nie .Chodziłam też na  po-
grajki,  czyli zabawy wiejskie na 
których zapoznałam przyszłego 
męża. Podszedł on do mnie i 
tak już bawiliśmy się, tańczyli-
śmy i w końcu się ożeniliśmy. A 
miałam wtedy 22 lata. 

I co było po ślubie. Jak ukła-
dało się życie młodej parze? 

Pracowaliśmy. Mąż chodził 
do lasu na wyrąb drzewa, a ja 
do bambra. Chodziłam do nie-
go, gdy  mnie potrzebował do 
roboty. A robiłam głównie pra-
ce polne, czyli flancowałam ro-
śliny, a mąż mi pomagał, bo był 
uczynny i pracowity.  

Pani Marianno, a jak wy-
chowywano dawniej dzieci? 
Co staraliście się państwo im 
przekazać?

Najpierw urodziła nam się 
córka, ale niestety umarła, a 

później syn i kolejne dzieci. 
Dbałam o niego i  jak potra-
fiłam najlepiej. Często od go-
spodarza dostawałam jakąś 
pomoc, która była przydatna 
szczególnie gdy były małe dzie-
ci. Mam ich siedmioro, a rodzi-
łam je, co dwa lata.

 Mimo ciężkiego życia 
przed wojną, radziliście sobie 
z mężem!

Tak. Mąż gdzieś tam zara-
biał, a ja byłam przy nim i cho-
wałam świneczkę czy kurkę. I 
jakoś się tam żyło. Raz lepiej, a 
raz gorzej, ale razem.  

Jak pani zareagowała, gdy 
skończyły się działania wo-
jenne? Może pamięta pani te 
chwile?

Gdy wybuchła wojna to była  
„nieradość”, a gdy się skończyła 
to sama radość, ale trzeba było 
przyjąć wszystko, co było woko-
ło. Wtedy, w czasie wojny bar-
dzo się modliłam, by ją prze-
żyć, szczególnie odmawiając ró-
żaniec, który teraz też tu mam 
przy sobie i odmawiam często 
na nim koronkę!  W tym czasie 
było wszystkim bardzo ciężko, 
ale pomagaliśmy sobie tak jak 
potrafiliśmy najlepiej.  Ja wy-
piekałam chleb własnoręcznie, 
a było to tak: najpierw rozcie-
rałam zboże, później wkłada-
łam mąkę do specjalnego gar-
neczka, dodawałam inne skład-
niki i piekłam w specjalnej bryt-
fannie. 

Czy była jakaś nietypowa 
lub niesamowita sytuacja, 
która szczególnie zapadła 
pani w pamięć?

Wyjazd z Niemiec po 33 mie-
siącach pobytu tam i przyjazd 
do Jaśla, a następnie informa-
cja - wracajcie gdzie chcecie i 

zatrzymanie się tu w Nowo-
gardzie, a następnie przyjazd 
w 1945 roku tu do Wyszomie-
rza i zasiedlenie domu, który 
już częściowo był zamieszkany 
przez inne osoby. To były cza-
sy. Wszyscy sobie pomagaliśmy 
i użyczaliśmy różnego rodza-
ju sprzęty. Ale wiedzieliśmy, że 
już jesteśmy na swoim i tu bę-
dzie nasz dom rodzinny. Pamię-
tam, każdy mógł dostać ziemię, 
bo było jej pod dostatkiem. 

Czy życie z dawnych lat 
ocenia pani lepiej niż obec-
ne, współczesne?  Jakie prze-
słanie chciałaby pani przeka-
zać młodym ludziom, a może 
wskazać receptę na długie ży-
cie? 

Ja czuję się w tych czasach 
dobrze.Tylko żeby te moje ręce 
były znowu sprawne i paluszki 
pracowały tak, jak kiedyś. Dzie-
ci mam kochane, bo mi poma-
gają i nie mogę narzekać na 
nie. A recepta na długie życie? 
To nie kłócić się i żyć spokojnie 
i dzielić się nawet kawałkiem 
chleba z obcym. 

Rozmowa z Panią Marian-
ną odbywała się w obecności 
dwóch córek, które wspoma-
gały mamę w odpowiadaniu 
na zadawane pytania, dlatego 
korzystając z okazji spytali-
śmy panie również,  jak będą 
przebiegały uroczystości uro-
dzinowe mamy.

Dziennik Nowogardzki: 
Wkrótce mama kończy 100 
lat. Więc jakie będą to uro-
czystości?

Córki: Alina i Henryka: Na-
sza mama właśnie za parę dni 
kończy 100 lat. Będzie na pew-
no świątecznie i mamy nadzie-
ję, że zjedzie się cała nasza ro-

dzina na tą okoliczność. Uro-
czystość ta zaakcentowana bę-
dzie specjalną mszą świętą w 
intencji naszej kochanej mamy, 
później po mszy wraz z całą ro-
dziną i innymi gośćmi przenie-
siemy się do restauracji na oko-
licznościowy obiad, który bę-
dzie na pewno bardzo uroczy-
sty i radosny, szczególnie dla 
naszej mamy.

A czy będą jacyś szczególni 
goście?

Cała nasza rodzina to szcze-
gólni goście, jak i rodzeństwo: 
Henryk, Alina, Jan, Marian, 
Stefan, Henryka i Stanisław, to 
dzieci naszej mamy i  taty, ale 
również chcielibyśmy by przyje-
chał  brat mamy, który ma 96 
lat!, ale nie wiemy jeszcze  czy 
będzie to możliwe? 

Jaką czynność lubi robić 
mama,  gdy jest w domu? 

Może zabrzmi to niepraw-
dopodobnie, ale mama uwiel-
bia obierać kartofle i muszę po-
wiedzieć, że robi to nadal, a w 
szczególności rano w niedzielę 
przed obiadem.To jest jej w tej 
chwili ulubione zajęcie. 

Pani Marianna obecnie 
mieszka w miejscowości 
Stare Wyszomierki  wraz 
z córką Aliną, która przy 
wsparciu innego rodzeń-
stwa opiekuje się mamą na 
co dzień. Redakcja DN bar-
dzo dziękuje pani Marian-
nie za udzielenie wywiadu 
i składa  Najserdeczniejsze 
Życzenia Urodzinowe Jubi-
latce, a także całej Rodzi-
nie  Wesołych Świąt..

Rozmawiał: Jarek Bzowy 

Wreszcie jest!

Pierwszy bocian tego roku
Z niecierpliwością wyglą-

daliśmy od kilkunastu dni  
pierwszych bocianów które 
powracają  jak co roku do swo-
ich gniazd. I wreszcie się uda-
ło!.  W środę otrzymaliśmy sy-
gnał, że bociany (co prawda 
dość późno w tym roku) wró-
ciły do Korytowa. W czwartek 
sfotografowaliśmy jednego z 
nich w gnieździe - patrz zdję-

cie. Zapewne w ciągu kilku dni 
pojawią się następne, aby za-
pełnić kilka gniazd które w tej 
wiosce się znajdują. Pierwszy 
przybysz, jak widać na zdjęciu,  
wyraźnie  wyczekuje  i  zapew-
ne jest to samiec, ponieważ sa-
miec bociana białego przyla-
tuje do gniazdowiska pierw-
szy i zaczyna naprawiać i po-
większać ubiegłoroczne gniaz-

do. Samica przylatuje kilka 
dni później. Znosi 3 - 6 jaj w 
dwudniowych odstępach,  pi-
sklęta wykluwają się z reguły 
po 35 dniach wysiadywania.  
Budową gniazda, wysiadywa-
niem jaj i opieką nad pisklęta-
mi zajmują się już oboje part-
nerzy. Biało opierzone młode 
pozostają w gnieździe ok. 60 
dni, dopiero w ostatnim tygo-

dniu, kiedy odważą się jednak 
na pierwsze próby lotu. Pełną 
samodzielność uzyskują po 70 
dniach.

Bociany zimują w połu-
dniowej Afryce. Drogę długo-
ści 8 000 kilometrów przeby-
wają w ciągu czterech miesię-
cy. Witamy i czekamy na dzie-
ci - nie tylko bocianie!

Redakcja

Pani Marianna (na zdjęciu w środku) z córkami z Aliną i Henryką
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Przyszedł do swoich…

Tutaj stała Synagoga
O nowogardzkiej synagodze  i trochę o historii   zamieszkałych w Nowogardzie Żydów  przypominamy  dlatego, że  być może paradoksalnie będzie  
łatwiej poczuć nam jakiś duchowy związek z tą  obcą nam  kulturowo historią przedwojenną  tego miejsca  pełnego materialnych pozostałości  czasów  
prusko-niemieckich,  gdy zobaczymy wśród tych obcych,  również  Żydów, stanowiących przez wieki   nieodłączny element  właśnie polskiego pejzażu.

Chrystus urodził się Żydem…
Naszymi starszymi  braćmi w 

wierze nazwał  Jan Paweł II, wy-
znawców judaizmu.  Zapewne na 
co dzień  niezbyt często uświa-
damiamy sobie, że Jezus w swym 
ziemskim życiu był Żydem,  na-
uczał w Synagodze, żydowskiej 
bożnicy- wielokrotnie począwszy 
od słynnego wykładu dla  uczo-
nych w piśmie, gdy miał zaledwie 
15 lat, w synagodze w Nazarecie.  
Okres świąt, to szczególny czas w 
którym sięgamy do źródeł naszej 
wiary, również  do historycznych 
okoliczności w których rozgry-
wała  się  kulminacja dzieła zba-
wienia ludzkości-  ziemskie życie 
działalność, śmierć na krzyżu i 
Zmartwychwstanie   Jezusa Chry-
stusa.  Znamy powszechnie fakt, 
że Żydzi jak to określa Ewangelia 
– nie poznali Jezusa, który przy-
szedł do swoich. W nieustannej 
wędrówce  naród żydowski roz-
proszył się po całym świecie. Jed-
nak skrzętnie zbiera i kultywu-
je swoją historię i kulturę. Warto 
się tego od nich uczyć, chociażby 
na przykładzie tego, jak skrupu-
latnie zgromadzono informacje o 
żydach mieszkających przez wie-
ki w Nowogardzie. Cytujemy ni-
żej  tylko pewne fragmenty  opra-
cowań  wydanych głównie w No-
wym Jorku.            

Synagoga w Nowogardzie
Synagoga żydowska w Nowo-

gardzie została wybudowana z 
inicjatywy przewodniczącego 
gminy, bankiera Arona Asche-
ra, który był również właścicie-
lem hurtowni handlującej zbo-
żem. Świątynię wzniesiono na 
przełomie 1865/1866 roku na 
rogu ulic Schuhstraße (ulica 
Szewska;) i Töpferstraße (ulica 
Stolarska).  Dzisiaj to miejsce 
znajduje się  pomiędzy bloka-
mi na Warszawskiej i  5 Marca- 
patrz zdjęcie

Był to budynek z czerwo-
nych cegieł o wymiarach 45x35 
stóp, wysoki na 23 stopy. War-
ta wzmianki jest znajdująca się 
w niej tzw. „święta szafa“ (Aron 
Ha-Kodesz), służąca do przecho-
wywania zwojów Tory. Wykona-
na była ona na kształt greckiego 
portalu z korynckimi kolumna-
mi i była bogato złocona. Wnę-
trze świątyni było drewniane, 
również pokryte kosztownymi 
złoceniami. Drewniane elemen-
ty były w wielu miejscach poma-
lowane w taki sposób, że przypo-
minały alabaster. Koszty budowy 

synagogi  wyniosły 9 000 tala-
rów, z czego 5 800 wypłacił Aron 
Ascher jako zaliczkę.

Podczas Nocy Kryształowej sy-
nagoga  została podpalona i cał-
kowicie spłonęła.

Pierwszym  Żydem był Levin 
Aron...

Jak twierdzi Ulrich Grotefend, 
już ok. roku 1680 w Nowogardzie 
miał mieszkać jeden Żyd. Pisze 
on bowiem tak: „Pierwszym Ży-
dem w brandenburskiej części Po-
morza, jakiego znamy z imienia, 
jest Levin Aron z Nowogardu, któ-
ry być może należał do grupy Ży-
dów, jacy na polecenie Wielkiego 
Księcia Elektora zostali wydaleni 
z Frankfurtu nad Odrą i oddele-
gowani do małych miasteczek na 
Pomorzu. Kolejna wzmianka o 
istnieniu żydowskich mieszkań-
ców Nowogardu pochodzi z roku 
1700, kiedy to w mieście osiedlił 
się Jonas Salomon wraz z rodzi-
ną. Pięć lat później brał on udział 
w wyborach członków starszy-
zny Pomorskiego Związku Ży-
dów (niem. Pommersche Lan-
djudenschaft). Natomiast w roku 
1712 ustalono wysokość opłaty 
dla przybywających do Nowogar-

du Żydów na 6 talarów. W spra-
wozdaniu komisarzy Massowa, 
Somnitza i Borcka „O Żydach Po-
morza Zaodrzańskiego (nie m. 
Hinterpommern)” wydanym w 
Stargardzie Szczecińskim (Star-
gard) dnia 2 kwietnia 1718 roku 
pod hasłem Nowogard znajduje 

się informacja, że mieszkało tam 
trzech Żydów. W roku 1720 magi-
strat miasta wydał trzy sprawoz-
dania „O Żydach” z których wyni-
ka, że Żydzi prowadzili na Pomo-
rzu handel  wełną, futrami, skóra-
mi, miedzią, woskiem i miodem. 
Większość z pomorskich Żydów 
była bardzo uboga, jednak byli 
również tacy jak Moyses Isaac z 

Nowogardu, którego majątek sza-
cowany był na 100-2000 lub wię-
cej talarów i który posiadał domy, 
działki, sprzęty gospodarstwa do-
mowego z cynku i złota, jak rów-
nież rozmaite towary oraz maga-
zyny, w których je przechowywał. 
Źródłem jego dochodów był han-

del  futrami. Magistrat Nowogar-
du udzielił również dnia 12 lipca 
1720 roku odpowiedzi na pytania 
dotyczące zamieszkałych w mie-
ście Żydów, ich przywilejów, ma-
jątku itd. Pytania te wraz z od-
powiedziami przytoczone są w 
książce. Cztery lata później No-
wogard liczył mniej niż 600 miesz-
kańców, a na liście obejmujących 
nazwiska mieszkających wówczas 
w mieście Żydów znalazł się Mo-
ises Isaac wraz z córką i jej mę-
żem. Córka ta została określona 
jako „Schutzjudenkind” (niem. 
żydowskie dziecko pod ochroną  
W roku 1749 Rząd Berliński ogło-
sił, że wszyscy zamieszkali w mia-
stach Żydzi muszą wpłacić okre-
śloną ilość pieniędzy. Opłaty te 
zostały nałożone również na Ży-
dów z Nowogardu. Ascher Jacob 
oraz Hirsch Moses mieli zapłacić 
po 3 marki każdy, a Fabian Moses 
2 marki. W roku 1752 sporządzo-
na została lista wszystkich rodzin 
żydowskich zamieszkałych w No-
wogardzie. Zebrane razem rodzi-
ny te liczyły 54 osoby. Większość z 
nich została wymieniona w książ-
ce. Przy nazwisku Aschera Jacoba 
znalazła się wówczas informacja, 
że na mocy reskryptu z 21 wrze-
śnia 1752 roku ma on zostać wy-
dalony z miasta wraz z dziećmi, 
ponieważ nie spłacał swych dłu-
gów.

Czas wzrostu
Podczas wojny siedmioletniej 

toczącej się pomiędzy oddziałami 
pruskimi a rosyjskimi, rosyjski ge-
nerał Berg chciał w roku 1761 spa-
lić miasto, ponieważ jego miesz-
kańcy pomagali pruskim zwia-
dowcom. Jednak dzięki prośbom 

poczmistrza Fichtnera oraz Ży-
dówki nazwiskiem Hirsch, która z 
niemowlęciem na ręku rzuciła się 
generałowi do stóp, odstąpił on od 
swego zamiaru, tym bardziej że 
grupa zwiadowcza wycofała się z 
miasta. W roku 1764 w Nowogar-
dzie mieszkało pięć rodzin żydow-
skich, które wspólnie płaciły 57 ta-
larów i 20 groszy w zamian za swe 
przywileje. Tabela z wyszczegól-
nieniem jaką kwotę płaciła dana 
rodzina znajduje się w książce.

Dwa lata później Nowogard 
znalazł się w grupie miast, które 
zostały zaangażowane przez Rząd 
Berliński do realizacji projektu bu-
dowy fabryk, a wszyscy miejscowi 
Żydzi zobowiązani byli do finan-
sowego wsparcia tego projektu. W 
zamian za to wsparcie miano od-
stąpić od podwyższenia wartości 
srebra, które Żydzi mieli obowią-
zek dostarczać Rządowi Berliń-
skiemu. Ok. roku 1800 w Nowo-
gardzie mieszkały cztery rodziny 
żydowskie, a dzieci z tych rodzin 
uczyły się w szkole publicznej. W 
roku 1812 miasto liczyło ok. 1 000 
mieszkańców, w tym było tylko 
sześć rodzin żydowskich. Do roku 
1849 liczba członków gminy no-
wogardzkiej wzrosła do 69, a w 
roku 1865 do 103 osób. Żydzi sta-
nowili ok. 2% mieszkańców mia-
sta, których liczba wynosiła wów-
czas 5 000.

Pomiędzy rokiem 1867, a 1871 
liczba członków gminy się nie 
zmieniła i wynosiła 147 osób .

Coraz trudniej
W kolejnych latach liczba Ży-

dów w Nowogardzie zaczęła spa-
dać i w roku 1800 wynosiła już 

Budynek Synagogi  widoczny  na  przedwojennym zdjęciu lotniczym

Synagoga nowogardzka  przed   spaleniem w 1938 r
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tylko 129 osób. Do roku 1899 licz-
ba gospodarstw żydowskich w No-
wogardzie zmniejszyła się do 25, a 
mieszkało w nich niecałe 100 osób. 
Po roku 1900 budżet gminy wyno-
sił od 1 550 do 1 750 marek, przy 
czym etat szkoły religijnej do któ-
rej uczęszczało średnio 8-9 dzie-
ci, wynosił 604 marki w Nowo-
gardzie, 850 marek w Dobrej oraz 
236 marki w Maszewie. W latach 
1911-1913 liczba członków gmi-
ny wynosiła wciąż jeszcze ok. 100, 
ale tylko 18-20 osób płaciło podat-
ki. Po roku 1912 liczba dzieci cho-
dzących do szkoły religijnej jeszcze 
się zmniejszyła.

W wyniku wojny oraz fatalnej 
sytuacji gospodarczej jaka po niej 
nastąpiła, gmina żydowska w No-
wogardzie zmniejszyła się o poło-
wę. Ok. roku 1924 w mieście było 
52 Żydów, z których 16 płaciło po-
datki. W latach 30 w Nowogardzie 
mieszkało jeszcze 26 Żydów, a tyl-
ko 1/4 z nich żyła w mieście jesz-
cze przed samą wojną. Tylko sie-
dem osób płaciło podatki. W filii 

w Dobrej miało mieszkać wów-
czas jeszcze 25 Żydów, a w Ma-
szewie 22. W międzyczasie liczba 
mieszkańców Nowogardu wzrosła 
do 6 300.

Dr Rudolphson i inni…
 Dawni mieszkańcy miasta 

wspominają, że w Nowogardzie 
było dwóch żydowskich lekarzy 
oraz wielu przedsiębiorców. Dr 
Gustav Rudolphson wsławił się 

nie tylko jako lekarz, ale rów-
nież jako autor książki o histo-
rii miasta i jego okolic. Dr me-
dycyny Rosenbusch otrzymał za 
odwagę w czasie I wojny świato-
wej Krzyż Żelazny I klasy.

Mieszkał on na rogu rynku, 
obok cukierni Schenk. Dużą po-
pularnością cieszyła się w mie-
ście również firma handlująca 
zbożem, której właścicielem był 
M. Ascher, sklep z konfekcją Lip-

pmanna przy Breite Straße (uli-
ca Szeroka; dziś ulica Wolności)
[3.4] , przejęty później przez Gu-
stava Zeecka, jak również miesz-
czący się obok poczty dom towaro-
wy Beer przy Greifenberger Straße 
(ulica Gryficka, dziś ulica War-
szawska), przerobiony później na 
„Kaufhaus Schülter”. Po bojko-
cie, jaki miał miejsce w kwietniu 
1933 roku, Żydzi stopniowo zaczę-
li sprzedawać swe sklepy, a dr Ro-
senbusch odsprzedał swoją prak-
tykę dr. Eichhorstowi. Podczas za-
mieszek Nocy Kryształowej (9/10 
listopad 1938 roku) wybite zosta-
ły szyby w czynnych jeszcze wów-
czas sklepach należących do Bam-
bergera, Lewinskiego oraz Walte-
ra. Ze spisu ludności z maja 1939 
roku wynika, że w Nowogardzie 
i okolicach Nastazina (Hermels-
dorf w powiecie nowogardzkim) 
mieszkało jeszcze 11 osób pocho-
dzenia bądź też wyznania żydow-
skiego. Tabela z ich nazwiskami, 
adresami oraz datami urodze-
nia znajduje się w książce. Wia-

domo, że Ascher oraz Ernestine 
Landeck zostali deportowani do 
Terezina (Theresienstadt), podob-
nie jak Leo i Jenny Landeck. Jenny 
Landeck zmarła tam 7 września 
1942 roku, a Leo Landeck 26 mar-
ca 1943 roku.

Smutny koniec
Po deportacjach, jak twierdzi 

autor opracowań, nie wiadomo 
co się stało z tymi nielicznymi 
już nowogardzkimi Żydami. Mo-
żemy się tylko domyślać, że po-
dzielili w różny sposób los tych z 
Terezina zmarłych- jak to eufe-
mistycznie wobec znanych  oko-
liczności  tych śmierci- określa  
autor.

Oprac. Marek Słomski

Źródła :
Gerhard Salinger,  Zur Erinnerung und 
zum Gedenken. Die einstigen jüdischen 
Gemeinden Pommerns,  New York 2006,
Fritz R. Barran,  Städte-Atlas Pommern, 
wydanie drugie poprawione, Leer 1993
Selma Stern,  Ihr seid meine Zeugen, 
Gotthold Müller Verlag, München 1972. 
sztetl@jewishmuseum.org.pl
Zdjęcia  ze zbiorów Franciszka Karolew-
skiego I własne To w tym miejscu  usytuowana  była nowogardzka Synagoga- zdjęcie współczesne .

Młodzi gimnazjaliści pisali, uczyli się i wierzyli w sukces!

Nocne zmagania z językiem niemieckim
30 marca 2012 roku o godz. 17,00 uczniowie klasy 3 „B” z Gimnazjum nr 1 w Nowogardzie podjęli próbę realizacji projektu „ Noc przed 
egzaminem z języka niemieckiego”.  Wyjątkowość projektu polega na tym, że uczniowie biorący w nim udział realizują  program przez 
całą noc. Zrozumiałe jest więc ich pozytywne podekscytowanie  i zapał z jakim podjęli się zadania.

Sprawdzian opierał się na pre-
zentacji  przez grupy uczniów 
wcześniej przygotowanych te-
matów w następujących  kate-
goriach: 

- Jedzenie „Das Essen” - Po-
goda - „ Das Wetter” - Godziny 
(liczebniki) „ Uhren) - Sport - 
„Sport” -Budowa zdań - Per-
fekt” - Lekarz „ Arzt” - Gim-
nastyka po niemiecku + film 
„Das ist Deutsch” -Filmy w 
niemieckiej wersji językowej 
„Alles klar” - Testy 

W Każdej z wymienionych  
kategorii miała  miejsce godzin-
na prezentacja,  którą prowadzi-
li w przydzielonych tematach 
Magdalena Trafankowska, 
Emilia Kowalczyk, Adam Ję-
drzejewski, Kornel Zwoliński, 
Oskar Pietrzyk, Kamil Piecyk, 
Adam Lebiecki, Erwin Wasiu-
to, Aniela Bogatkowska, Mar-
tyna Grabowska, Justyna Ko-
sakiewicz, Magdalena Kwiat-
kowska, Anika Różalska, Ka-
mila Dąbrowska, Magdalena 
Zalewska, Jakub Baran. 

Punktualnie o godzinie 17,30 
rozpoczęto zajęcia , które trwa-
ły do  9,00 dnia następnego. W 
trakcie  zorganizowano także 
dwa posiłki  kolację o 19,00 i 
lekki posiłek o 23,30. Nad cało-
ścią czuwała Pani  Anitą  Rybus 
nauczycielka języka niemiec-
kiego.  By zobrazować istotę 

projektu rozmawiam z dwiema  
uczennicami  na chwilę przed 
rozpoczęciem  tego swoistego 
maratonu: 

Kamila Dąbrowska - W ra-
mach przygotowania do egza-
minu gimnazjalnego będziemy 
wspólnie z innymi koleżankami 
i kolegami uczyć się języka nie-
mieckiego. Każdy z nas wcześniej 
przygotowywał jakąś prezenta-
cję, ja osobiście przygotowałam 
wspólnie z koleżanką prezenta-
cję o częściach ciała, oczywiście 
w języku niemieckim. Oceniam 
nasze szanse na dobre i wierzę, 
że będzie wszystko dobrze. Mam 
nadzieję, że wytrzymamy i nie 
będzie chciało nam się spać. Jak 
pan widzi, mamy wszystko co 
potrzeba, jedzenie, koce. Wiem, 
że będziemy mogli również się 
przespać, ale tylko jedną godzin-
kę. Życzę sobie i wszystkim po-
wodzenia w realizacji projektu. 

Magdalena Trafankowska 
- Jak pan widzi postanowiliśmy 
zrobić projekt, który ma na celu 
przygotowanie nas do końcowe-
go egzaminu gimnazjalnego, któ-
ry będzie już niedługo. W czasie 
trwania projektu będziemy so-
bie wszystko powtarzać i spraw-
dzić, jakie będą tego efekty. Te-
maty są przeróżne, od sportu po-
przez oglądanie filmu w języku 
niemieckim czy określanie nazw 
części ciała. Co do powodzenia i  

sukcesu przedsięwzięcia,  to wie-
rzymy, że się uda, bo nasza klasa 
jest bardzo zżyta z sobą i mam 
nadzieję, że damy sobie radę. 
Wiem, że będziemy mieli rów-
nież wsparcie ze strony  naszej 
wychowawczyni pani Wiesławy 
Cedro, która przyjedzie zobaczyć 
jak idzie nam nauka oraz dyrek-
torów, Anny Łysiak i  Jacka  An-
drysiaka, którzy również będą 
nam kibicować - kończy wypo-
wiedź gimnazjalistka. 

Finał nocy przedegzaminacyj-
nej przewidziany był na następny 
dzień na godzinę 9,00.  Jak się do-
wiedzieliśmy wszystko przebie-
gło sprawnie i nikt nie padł ani 
nie zrezygnował, mimo natural-
nego zmęczenia i braku snu. „Był 
taki  moment krytyczny o godz. 
5:00, ale nikt z nas nie poszedł 
spać, bo wiedzieliśmy, że musimy 
dotrwać do samego  końca. Cie-
szymy się, bo osiągnęliśmy sukces, 
a nasz projekt został zgłoszony 

dalej do konkursu”- mówi Kami-
la Dąbrowska. Projekt uczniów 
nowogardzkiego  gimnazjum 
bierze udział w internetowym 
konkursie na projekty edukacyj-
ne pn. „Projekt z klasą”. Nagrodą 
w tym konkursie są granty, któ-
re można przeznaczyć  na dalszy 
rozwój umiejętności i talentów.  
Możemy pomóc naszym głosując  
według zasad które podajemy w 
ogłoszeniu na stronie  19 DN.

 Jarek Bzowy 
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Preludium do wakacyjnych radosnych, słonecznych 
oraz rodzinnych chwil spędzonych nad morzem. 

Majowy weekend 

Zarezerwuj już dziś.
  www.familijni.com    lub     tel. 783 800 100

w Ośrodku „ Familijni” w  Dziwnówku

Naprawa - sprzedaż  
używanych elektronarzędzi

i kosiarek do trawy

STRZELEWO 52 
tel. 91 391 80 55

czynne od pn.-pt. 9.00-17.00

OKNO 1465 mm szer. x 1435 mm wys.

SZYBA K=1,0 • OKUCIE MACO PPUH "JOGA" sj.
ul. Górna 4,

72-200 Nowogard
tel. 91 39 25 501

OKNA-SUPERPROMOCJA !!!

TYLKO 499zł*
*cena netto

PASMANTERIA
ul. 700 Lecia 20F
(pasaż przy Polomarkecie)

SPRZEDAŻ ATRAKCYJNYCH MIESZKAŃ
w nowo powstającym budynku mieszkalnym

4-klatkowym (obok SP nr 3), os. Gryfitów w Nowogardzie

Kontakt: „PRO-BUD” s.c., 72-200 Nowogard, ul. 3 Maja 14, 
tel. 91 39 25 552, 783 570 056, www.probud-nowogard.pl

Zapraszamy na rozpoczęcie kursu 

12 kwietnia 2012 g. 16.00
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Zofii 
i Henrykowi 
Kowalskim 

z okazji 
35 rocznicy ślubu 

najserdeczniejsze 
życzenia zdrowia, 

szczęścia i pomyślności 
na dalsze lata życia 

składają 
córki z mężami

Z okazji 
30 rocznicy 

ślubu kochającej 
żonie, 

matce, babci
Heni Gołębiowskiej

wszystkiego 
najlepszego na
 dalszej drodze życia 

życzą kochający mąż 
z dziećmi i wnuczką Amelką

Z okazji 

30 rocznicy ślubu 
Elżbiecie 

i Markowi 
Rafińskim 

najserdeczniejsze 
życzenia zdrowia, 

szczęścia i pomyślności 
na dalsze lata życia 

składają dzieci

Punkt 
nadawania 
przesyłek
kurierskich

ul. Wyszyńskiego 7/3
budynek Straży Pożarnej

tEl. 795 648 748

WARSZTAT SAMOCHODOWY

SZYBY SAMOCHODOWE

PLANDEKINA WYMIAR NA WYMIAR

Profesjonalna naprawa od A do Z

OSOBOWE, CIĘŻAROWE I MASZYNY

Geometria kół, naprawa zawieszenia,komputerowa diagnostyka pojazdu
naprawy blacharskie i lakierniczePrzegląd i naprawa klimatyzacji,

Ul. Nadtorowa 12
tel 91 39 20 131
kom 601860716

Ul. Kilińskiego 26
tel 91 39 25 627
kom 601897368

Sprzedaż, wymiana, naprawa. Wykonujemy usługi na zlecenie ubezpieczalni

Używane i nowe części do wszystkich marek samochodów

Plandeki do samochodów ciężarowych (łódki, firanki),przykrywające
stelaże, przegrody do hal, przyczepy ciągnikowe i samochodowe

UDZIELAMY GWARANCJI
NA WYKONANE USŁUGI

ul. Rzeszowskiego 7 • Nowogard

NOWY

ADRES:
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Świadkowie historii – Syberia. Wojenne losy Michała Saniuka z Nowogardu

W pewną mroźną, lutową noc...
Michał Saniuk przyszedł na świat w 1929 roku w miejscowości Zaborja na Wileńszczyźnie. 10 lutego Sowieci deportują na Syberię kil-
kadziesiąt tysięcy Polaków, w tym ośmioosobową rodzinę Saniuków; na nieludzkiej ziemi pozostanie na zawsze aż pięcioro z nich.

Kresy wschodnie. Rozległe 
różnobarwne i różnokształtne 
połacie Wileńszczyzny. W miej-
scowości Zaborja mieszka ro-
dzina Saniuków. Ojciec Hipolit 
jest gajowym. Mama Władysła-
wa zajmuje się podtrzymywa-
niem ogniska domowego. Na 
świat przychodzi dwoje dzieci; 
Michał (1929) a dwa lata póź-
niej córka Marysia. W domu 
rodzinnym mieszka również 
mama ojca, babcia Maria oraz 
ciocia Michalina, wdowa wraz 
z dwojgiem swoich dzieci Jan-
kiem i Zosią. Większość swego 
wczesnego dzieciństwa Michał 
spędza u dziadków w Kurku-
lach, miejscowości leżącej kilka 
kilometrów od rodzinnej Za-
borji. Michał ukończywszy 7 
lat poszedł do szkoły: - Nasza 
szkoła znajdowała się w oddalo-
nej o trzy kilometry od Zaborji 
miejscowości Kuczki. Pamiętam, 
że gmach był świeżo wzniesio-
ny. Kiedy poszedłem do III kla-
sy wybuchła wojna. Wkrótce te-
reny, na których mieszkaliśmy 
zajęli Rosjanie i wprowadzono 
nam jako przedmiot obowiązko-
wy język rosyjski. Nie podobało 
mi się, że musieliśmy się tej no-
wej, dziwnej mowy uczyć…

Prikaz
Jeszcze w miarę spokojne ży-

cie, choć od 1 września w cie-
niu widma wojny, zostaje prze-
rwane w mroźną, lutową noc 
1940: - Nagle w środku nocy roz-
legło się silne i głośne walenie do 
drzwi. Otwieraj, gopsodin! War-
czał ktoś grubym, jakby z jamy 
jakiejś głębokiej dobiegającym, 
głosem! Ojciec wstał, przyodział 
się w co tam miał pod ręką i po-
szedł szybkim krokiem w stronę 
sieni. Zastanawiał się zapewne 
kogo o tej porze mogło nieść, aż 
tu otworzywszy drzwi, zaskoczo-
ny ujrzał kilku sołdatów. Eto pri-
kaz! Macie kilkadziesiąt minut 
na spakowanie. Jeszcze tej nocy 
wyjeżdżacie! Zaraz w chałupie 
podniósł się krzyk i lament – Po 
co? Gdzie? Dlaczego? Odpowie-
dzi nie usłyszeliśmy. Kazali nam 
tylko stanąć w szeregu. Zabra-
liśmy najpotrzebniejsze rzeczy 
i zostaliśmy wsadzeni na sanie. 
W trakcie drogi na stację doko-
ła słyszało się ujadanie i żało-
sne wycie psów. Gdzieniegdzie 
do uszu dochodziły zawodze-
nie, szloch i przerywane bólem 

rozstania pożegnalne rozmowy. 
Zbliżaliśmy się do domu rodzi-
ców mamy. Nagle spostrzegłszy 
się, że jesteśmy już prawie pod 
domem dziadków, mama zaczę-
ła błagać żołnierzy, żeby pozwo-
lili choć przez chwilę wejść do 
domu rodziców i pożegnać się. 
Przez dłuższą chwilę nie mieli 
najmniejszej ochoty tego robić, 
ale w końcu udało się ich ubła-
gać i puścili mamę. Mama szyb-
ko podbiegła pod drzwi domu, 
babcia jej otworzyła i wpuści-
ła do środka. Po kilku minutach 
mama zalana łzami wyszła w 
objęciach dziadków z zawiązką 
jakiegoś jedzenia na drogę. Jesz-
cze raz uściskała swoich rodzi-
ców i ruszyliśmy. Sanie oddala-
ły się coraz bardziej od rodzin-
nej strony, obróciłem się i poma-
chałem jeszcze do dziadka i bab-
ci, którzy stali na ganku i stawa-
li się coraz mniejsi i mniejsi aż 
zniknęli … na zawsze.

Na kazachskiej ziemi… 
Wtrąceni do bydlęcego wago-

nu Saniukowie przeżyli praw-
dziwą gehennę miesięcznej 
„podróży” na miejsce przezna-
czenia: - Wszystkie wagony były 
pozamykane. Pilnowali nas żoł-

nierze z karabinami. Od czasu 
do czasu przynieśli jakiś garnek 
z zupą czy gorącą wodą. Po kil-
ku tygodniach jazdy dotarliśmy 
w końcu do Kazachstanu. Te-
ren był słabo zaludniony. Stepy, 
góry. Do najbliższej miejscowo-
ści było pięć kilometrów. A do 
stacji aż pięćdziesiąt kilometrów. 
Pamiętam płaskie nosy Kaza-
chów. Najpierw zakwaterowali 
nas na osiedlu, w pobliżu które-
go znajdowały się kopalnie zło-
ta. Lekarz stwierdził, że ojciec 
nie mógł pracować w kopalni. 
Nie miał do tego zdrowia. Tak 
więc zawieźli nas jeszcze sie-

dem kilometrów dalej i umieści-
li w sowchozie. Mieszkaliśmy w 
lepiance. Była tak niska, że oj-
ciec często zawadzał głową o su-
fit. Do tego okrutnie wykańczały 
nas pluskwy i wszy. Trzeba było 
jakoś sobie radzić. Ubrania go-
towaliśmy w kotłach, żeby choć 
trochę to robactwo wyplenić.

Spódnica
Saniukowie byli zatrudnieni 

przy ciężkich pracach w polu: 
- Pracowaliśmy w polu przy wo-
łach. Był tam duży obszar zie-
mi, gdzie sadzono m.in. pomi-
dory. Wszystko ładowaliśmy na 
cieleszki, czyli takie wozy. Mama 
była brygadzistką. Nosiła długą 
spódnicę, a wewnątrz niej mia-
ła kieszenie, w których chowa-
ła żywność. Czasami przyniosła 
trochę zboża czy ziemniaków. To 
zawsze stanowiło choć namiast-
kę uzupełniającą głodowe racje 
żywnościowe. 

Kartki na chleb
W obozie, w którym osadzo-

na została rodzina Saniuków na 
osobę pracującą przypadał 1 kg 
chleba, natomiast na osobę nie-
pracującą zaledwie 30 dkg. Były 
to racje głodowe: - Jeszcze przez 

pierwszy rok dawano w sklepie 
chleb na kartki z przydziału. Do-
stawaliśmy taką serię kuponów 
i na każdym odcinku pracow-
nik sklepiku odznaczał ołów-
kiem chemicznym jeden kupon. 
Ludzie kombinowali z począt-
ku jak się dało, zmazywali to, co 
było ołówkiem zaznaczane, żeby 
choć te kilkaset gram więcej do-
stać. Po pewnym czasie Sowieci 
zorientowali się i zaczęli kupony 
po prostu odrywać. A kiedy roz-
poczęła się wojna niemiecko-ro-
syjska i główne racje żywnościo-
we zaczęły iść na front, to wtedy 
głód zapanował na dobre.

Obfite żniwo śmierci
Obfite żniwa zbierała na wy-

gnaniu tylko śmierć i wła-
dza komunistyczna. W wyni-
ku awitaminozy będącej skut-
kiem skrajnego niedożywienia 
organizmy ludzi były osłabione 
i przetrwać mogli tylko najsil-
niejsi. W Kazachstanie śmierć 
zabrała po kolei pięcioro z li-
czącej osiem osób rodziny Sa-
niuków: - Najpierw zmarł mój 
kuzyn Janek. Pracował ciężko 
wraz z ciocią i swoją siostrą w 
kołchozie. Niestety cierpiał na 
epilepsję. W tamtych warunkach 
tego typu schorzenia były bar-
dzo niebezpieczne. Było to chy-
ba w drugim roku naszej zsyłki 
na kazachskiej ziemi, w zimie. 
Janek długo nie wracał. Poszli-
śmy więc go szukać. Po niespeł-
na godzinie ktoś znalazł go mar-
twego w śniegu. Najprawdopo-
dobniej dostał ataku epilepsji, 
przewrócił się a mróz dopełnił 
śmiertelnego „dzieła”. To był cios 
dla nas wszystkich a największy 
dla cioci. Kiedy umiera dziecko 
serce matki przeszywa niewy-
obrażalny ból. Od śmierci Janka 
ciocia Michalina była już jakby 
jedną nogą na tamtym świecie. 
Przy życiu utrzymywał ją tyl-
ko fakt, że musiała walczyć dla 
swojej córki, Zosi. W pewnym 
momencie na katar żołądka za-
padł mój ojciec. Aby skutecznie 
leczyć to schorzenie trzeba za-
chować odpowiednią dietę. Nie-
stety mieliśmy tylko chleb. Nie 
było żadnych leków. Tato miał 
ponadto osłabiony organizm. Po 
kilku miesiącach śmierć przy-
szła i po niego. Nie mogliśmy się 
długo z tego otrząsnąć. I znów 

straszna historia utraty dziec-
ka się powtarza, gdyż deporto-
wana z nami babcia Maria była 
matką mojego taty. Staliśmy się 
półsierotami. Kobiety długo la-
mentowały przy trupie. Odcho-
dził ten, który był jedyną osto-
ją miotanej wichrami wojenne-
go losu gromadki, kurczącej się 
jak kra dryfująca na ogrzanej 
przedwiosennym słońcem wo-
dzie. Śmierć ojca i niedożywie-
nie stały się zabójcze dla babci, 
która zmarła niedługo później. 
Nie dość na tym, po niedługim 
czasie również ciocia zaczęła się 
coraz gorzej czuć. Dobijały ją fa-
talne warunki, w jakich przyszło 
nam żyć, rozrywała od środka 
tęsknota za Jankiem, ojczyzną… 
i normalnością. Pewnego dnia 
otulona żalem odeszła. Śmierć 
przyniosła cioci Michalinie uko-
jenie, a Zosi rozpacz. Przez kil-
ka miesięcy błąkała się nieboga. 
Oczy z bólu zaszły mgłą. Zosia 
stała się osowiała, skurczyła się 
i przygarbiła. Staraliśmy się jej 
pomagać jak mogliśmy. Mama 
od czasu do czasu przyniosła jej 
jakiejś zupy. Niestety Zosia co-
raz bardziej załamywała się psy-
chicznie. W końcu serce nie wy-
trzymało i umarła.

Garnitur
Po ojcu pozostała bardzo cen-

na rzecz - garnitur. Saniukowie 
postanowili go sprzedać: - To 
było już w ostatnim okresie na-
szej zsyłki na Syberię. Za sprze-
dany garnitur kupiliśmy krowę. 
Mleko było pożywne i pomaga-
ło przetrwać. Być może gdyby 
wcześniej udało się taką krowę 
zdobyć to przeżyło by nas więcej.

Pan Michał Saniuk wraz z małżonką Jadwigą (de domo Pawlak).

W środku ojciec Hipolit ( + 1943) ze swymi braćmi. Zdjęcie wykonane przed wojną.
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312 679…
…tyle kilometrów kwadrato-

wych powierzchni posiada dzi-
siejsza Polska, do której w 1946 
roku powracali z zsyłki Pola-
cy. Ojczyzna, która przed woj-
ną liczyła 389 720 km², została 
okrojona nie tylko terytorial-
nie, utraciła również na ponad 
pół wieku swoją podmiotowość 
na arenie dziejów: - W 1945 
roku doszły nas w Kazachstanie 
pogłoski, że wracamy. Przez rok 
trwaliśmy w wyczekiwaniu. Do 
Nowogardu trafiliśmy w czerwcu 
1946 roku. Najpierw mieszkali-
śmy w Redostowie, gdzie moja 
siostra została niańką. Ja uczy-
łem pisać i czytać. Zajmowałem 
się również działalnością kultu-
ralno-oświatową. Jeździłem po 
wioskach ze spektaklem teatral-

nym pod tytułem „Baśka”. Przy-
gotowywaliśmy je z pewnym no-
wogardzkim aktorem i jego mał-
żonką. Pamiętam, że bardzo się 

razem przyjaźniliśmy. Kilka lat 
później zaproponowano mi pra-
cę w gminie. Zdziwiłem się. Po-
wiedziałem, że nie mam odpo-

wiedniej szkoły. Przewodniczą-
cym rady był wtedy rosyjski ofi-
cer Marków. To on najusilniej 
zaczął mnie namawiać, żebym 
podjął pracę. I tak ukończyłem 
kurs przygotowujący na stano-
wisko urzędnika. Pracowałem 
najpierw w Redostowie po czym 
zostałem sekretarzem gminy w 
Strzelewie, gdzie poznałem swo-
ją żonę, Jadwigę. W gminie prze-
pracowałem 20 lat. W między-
czasie zostałem również wcie-
lony w szeregi 6 pułku Korpusu 
Bezpieczeństwa Wewnętrzne-
go w Katowicach. Służyłem tam 
przeszło dwa lata. Wojsko opu-
ściłem ze stopniem kaprala. 

Pan Michał wraz z żoną do-
czekał się licznego i wspaniałe-
go potomstwa. Bracia Saniuko-
wie należą do osób powszech-

nie znanych i szanowanych w 
naszej lokalnej społeczności: 
- Najstarszy syn Stanisław jest 
emerytowanym policjantem, 
Roman ma zakład wyrobów bu-
dowlanych w Strzelewie, Janusz 
jest budowlańcem, obecnie na 
rencie, mieszka w okolicach Łob-
za, Marek został pracownikiem 
ochrony a Krzysztof jest emery-
towanym policjantem.

Tak właśnie przedstawiają 
się losy Michała Saniuka, któ-
rego zawsze możemy spotkać 
przy okazji świąt państwowych 
czy kościelnych dzierżącego z 
dumą wraz ze swymi kompana-
mi sztandar kombatantów. 

Piotr Słomski

W serdecznym uścisku z proboszczem śp. Grzegorzem Zakliką.

 

KUPON KONKURSOWY
Imię Nazwisko telefon

Pytanie: Kto jest reżyserem filmu animowanego „Alvin i wiewiórki 3”?
Odpowiedź

Wygraj bilety do kina 
W tym miesiącu do wygrania są bilety na film animowany pt. „Alvin i wiewiórki 3”, który będzie wyświe-

tlany w nowogardzkim kinie „Orzeł” w dniach 23-25 kwietnia. Wśród osób, które poprawnie wpiszą odpo-
wiedź, wypełnią poniższy kupon, po czym wytną go i dostarczą  do redakcji DN (osobiście bądź pocztą) do 
dnia 19 kwietnia,  do godz.12.00, wylosujemy jedno zaproszenie na sens filmowy dla dwóch osób.   Zwycięzcę 
konkursu ogłosimy w ostatnim przed pierwszym dniem projekcji filmu, czyli w piątkowym wydaniu naszej 
gazety. W tym przypadku będzie to 20 kwietnia. 

Zapraszamy do udziału w konkursie!!! Organizatorami konkursu są Dziennik Nowogardzki oraz Nowo-
gardzki Dom Kultury.

Turniej Wiedzy Pożarniczej 

Uczniowie z Osiny byli najlepsi
Dwa tygodnie temu, w Goleniowie odbyły się eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego 
Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”, w którym udział brali 
także uczniowie z gminy Nowogard i Osina, osiągając wysokie miejsca. 

Konkurs był podzielony na 
dwa etapy. Uczniowie starto-
wali w dwóch grupach wie-
kowych – I – uczniowie szkół 
podstawowych i II- uczniowie 
gimnazjów. W pierwszej części 
uczestnicy musieli rozwiązać 
test. Jury tym samym spraw-
dziło wiedzę teoretyczną na 
temat pożarnictwa. W drugiej 
części turnieju, uczniowie mu-
sieli wykazać się umiejętno-
ściami praktycznymi. W kon-
kursie startowali uczniowie 
z Osiny, Długołęki, Stepnicy, 
Krępska i Nowogardu. 

W wyniku rozgrywek finało-
wych do eliminacji wojewódz-
kich zakwalifikowano: Macie-
ja Księżuk z SP Osina (I kat. 
wiekowa)  i Anetę Klinkert z 

Gimnazjum w Osinie (II kat. 
wiekowa). 

Patryk Dobruchowski  miej-
sce VI, Anna Dobruchowska 
VIII miejsce z SP Długołęka 
– opiekun J. Dobruchowski z 
OSP Wyszomierz.  Karaś Mi-

chał VI miejsce, Zawadzka Ka-
tarzyna V miejsce – Gimna-
zjum nr 3 Nowogard – opie-
kun Jan Paś z OSP Wyszo-
mierz. 

MS, inf. i foto: J. Dobruchowski

Szóstoklasiści pisali testy

Matematyka była 
trudna...
Kolejny egzamin mający sprawdzić wiedzę uczniów klas 
szóstych za nami. Za kilka tygodni będą znane wyniki te-
stów w całej Gminie. Jak wskazują analizy sprawdzianów 
z poprzednich lat, nasza gminna edukacja musi znacznie 
podciągnąć swój średni poziom. Miejmy nadzieję, że w 
tym roku będzie lepiej. Niżej relacja przygotowana przez 
dyrektora SP nr 1 Sebastiana Szymańskiego z przebiegu 
wtorkowego testu.    

We wtorek, 3 kwietnia 2012 
roku, 57 szóstoklasistów ze 
Szkoły Podstawowej nr 1 im. 
Tadeusza Kościuszki w No-
wogardzie, pisało test, mający 
sprawdzić wiedzę zdobytą w 
okresie sześciu lat nauki. Pisa-
nie sprawdzianu było obowiąz-
kiem każdego ucznia i jednym 
z warunków ukończenia szko-
ły podstawowej. Przez 60 mi-
nut wszyscy uczniowie w kraju 
pisali taki sam test. 

Sprawdzian miał na celu 
skontrolować zarówno wiedzę 
ucznia, jak i jego umiejętności. 
Miał też ocenić w jakim stop-
niu uczeń opanował umiejęt-
ności czytania i pisania, licze-
nia, rozumowania i korzysta-
nia z informacji oraz wykorzy-
stywania wiedzy w praktyce.

Nie chodziło jednak o to, aby 
zaprezentować wiedzę książ-
kową, czy encyklopedyczną, 
lecz o odpowiednie praktyczne 
wykorzystanie wiadomości i 
umiejętności zdobytych przez 
sześć lat nauki szkolnej.

Uczniowie mieli w zestawie 
26 zadań do rozwiązania, z cze-
go 20 to pytania zamknięte i 6 
otwartych. Zadania zamknię-
te odnosiły się do cytowanych 

tekstów m.in.  Leopolda Staf-
fa „Burza nocna”, filmów braci 
Lumiere i  początków kina.

W zadaniach otwartych 
uczniowie mieli  m.in. ob-
liczyć, ile trwało skanowa-
nie jednej strony tekstu, jeże-
li wiadomo ile trwa skanowa-
nie kilkudziesięciu stron, napi-
sać prostą instrukcję przygoto-
wania czekolady do picia oraz 
krótkie opowiadanie o kimś, 
kto zrobił miłą niespodziankę 
swoim domownikom.

Uczniowie zgodnie ocenili, 
że test nie należał do łatwych, 
zwłaszcza w części zadań ma-
tematycznych. W kilku przy-
padkach czas 60 minut oka-
zał się niewystarczający. Wy-
nik sprawdzianu ma być istot-
ną informacją dla uczniów, ro-
dziców i nauczycieli, jakie zale-
głości należy jeszcze nadrobić, 
aby dobrze przygotować się do 
kolejnego etapu edukacyjnego 
czyli gimnazjum. Wyniki będą 
również pomocne nauczycie-
lom w gimnazjum, którzy do-
stosują programy nauczania 
do realnych umiejętności i 
wiedzy uczniów.

Informacja własna
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PARAFIA PW. WNIEbOWZIĘCIA NMP: Msza św. w niedzielę: Nowogard: 7:00, 9:30, 11:00, 12:30, 18:00 (w lipcu 
i sierpniu o 19:00) Karsk: 9:00; Olchowo: 11:00; Wojcieszyn: 12:00; Dąbrowa: 10:00.  Msza św. w tygodniu (od pn 
do pt): 7:00, 18:00 (w lipcu i sierpniu o 19:00)    Msza św. w sobotę: 9:00, 18:00 (w lipcu i sierpniu o 19:00).    www.
wnmp.info
PARAFIA PW. ŚW. RAFAłA KALINOWSKIEgO: Msza św. w niedzielę: . 7.30 , 9.00; 11.00, 12.30 i 18.00 (w lipcu 
i sierpniu o 19:00) Kulice: 9:00; Jarchlino: 10:00; Sąpolnica: 10:00.   Msza św. w tygodniu: 7:00, 18:00 (w lipcu i 
sierpniu o 19:00).   www.rafalkalinowski.republika.pl
PARAFIA PW. Mb FATIMSKIEJ: Msze św. w niedzielę: 9.00 i 12.00. Lestkowo: 10.30; Miętno: 13.00.  Msza św. w 
tygodniu z wyjątkiem poniedziałku:17.00, w sobotę o godzinie 12.00.    www.mbf-now.firmeo.biz 

Informacje Parafialne
   Vox    Ecclesiae...

Słowo Boże na Niedzielę:
Z Ewangelii wg św. Jana (J 20,1-9):
Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze 

było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła ka-
mień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra 

i do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do nich: Zabrano Pana z grobu i nie 
wiemy, gdzie Go położono. Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli 
oni obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. 
A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka. Nadszedł 
potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące 
płótna oraz chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddziel-
nie zwiniętą na jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który 
przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pi-
sma, /które mówi/, że On ma powstać z martwych.

Zestaw czytań na uroczystość Zmartwychwstania jest bardzo bogaty. Właściwie świę-
towanie rozpoczynamy już w sobotę po zachodzie słońca. Według kalendarza żydowskie-
go kolejny dzień zaczyna się po zachodzie słońca i trwa do zachodu słońca następnego 
dnia. Ten sposób obliczania czasu został przyjęty w Kościele katolickim w odniesieniu do 
niedziel i uroczystości. Wigilia Paschalna jest więc pierwszą Mszą św. Wielkanocną, gdyż 
rozpoczyna się po zachodzie słońca. W niedzielę liturgia słowa Bożego jest podzielona na 
trzy pory dnia: Msza św. o świcie, Msza św. w dzień i Msza św. wieczorna. Ewangelia za-
cytowana powyżej pochodzi z formularza Mszy św. w dzień.

We fragmencie z Ewangelii wg św. Jana dostrzegamy pewną tajemnicę, ale też dyna-
mizm pierwszych świadków Zmartwychwstania Chrystusa. Gdy Maria Magdalena przy-
chodzi do grobu i widzi odsunięty kamień od wejścia do niego, od razu biegnie do Apo-
stołów Piotra i Jana. Ci na jej słowa od razu biegną do grobu, aby zobaczyć czy mówi 
prawdę. Właśnie tak szybko rozeszła się wieść o Zmartwychwstałym Jezusie. Była to tak 
niesamowita nowina, że wszyscy uczniowie nie mogli na jej temat milczeć. I dlatego ta 
prawda trwa w Kościele już od dwóch tysięcy lat. Kościół nią żyje i głosi dalej, aby wszy-
scy ludzie mogli ją poznać.

Dzień Zmartwychwstania Chrystusa jest szczytem i najważniejszym świętem dla chrze-
ścijan. Każda niedziela jest wspomnieniem tego dnia, a na Mszy św. prawdziwie uobecnia 
się ta tajemnica choć ukryta jest pod licznymi symbolami, gestami i słowami. Jesteśmy 
chrześcijanami, bo wierzymy w Zmartwychwstanie Chrystusa, a także nasze zmartwych-
wstanie. To nas wyróżnia spośród innych religii na całym świecie. Jak jednak wygląda 
wiara w zmartwychwstanie w naszej codzienności? Czy przyjęcie tej prawdy zmienia na-
sze życie?

Przy okazji świętowania po raz kolejny w gronie rodzinnym świąt Wielkanocnych war-
to odpowiedzieć sobie na te pytania. Jeżeli bowiem uznajemy, że Chrystus powstał z mar-
twych, to wierzymy, że On żyje i działa pośród nas. Nie jest to jakaś bajka z dobrym 
zakończeniem, albo mit ukazujący historię z zamierzchłych czasów. Zmartwychwstanie 
Chrystusa co prawda dokonało się raz w naszym ziemskim biegu historii, ale wydarze-
nie to trwa w czasie Eucharystii na całym świecie, o każdej porze dnia. Najważniejsza jest 
prawda, że Chrystus żyje i działa w swoim Kościele. Oczywiście inaczej niż wtedy, gdy 
kroczył po tej ziemi. Teraz posługuje się ludźmi udzielając im przeróżnych charyzmatów 
i darów Ducha Świętego. Wydaje się, że życie tą prawdą gdzieś współcześnie zaniknęło. 
Gdybyśmy cofnęli się o te prawie dwa tysiące lat, to zobaczylibyśmy naładowanych i prze-
pełnionych Duchem Świętym chrześcijan, którzy dzielą się tą radosną nowiną ze wszyst-
kimi. Mało tego potrafią nawet dla niej oddać swoje życie. Wyparcie się Jezusa było dla 
nich niewybaczalnym grzechem. Była to wiadomość tak niesamowita, że nie mogli o niej 
nie mówić. Tak jakby ktoś z ich rodziny umarł i ożył. Gdyby w naszej rodzinie zdarzył się 
cud uzdrowienia, albo jeszcze lepiej, gdyby ktoś z umarłych nagle ożył, to na pewno roz-
powiadalibyśmy tę nowinę wszędzie, gdzie się tylko da. A co z cudem Zmartwychwsta-
nia Chrystusa? Może uważamy, że to zbyt dawno temu było, żeby teraz o tym mówić…

Jedno jest pewne. My, współcześni chrześcijanie, zatraciliśmy gdzieś istotę naszej wia-
ry. To nie tylko księża i osoby zakonne są powołane do głoszenia Ewangelii o Chrystusie 
Zmartwychwstałym, ale każdy z nas. Każdy ma być świadkiem Zmartwychwstania. Tyl-
ko, aby nim być trzeba przeżyć spotkanie z żyjącym Chrystusem. Bo co to za świadek, 
który nie spotkał Jezusa i nie wie o czym mówi? Prośmy Boga, aby uczynił z nas gorli-
wych świadków głoszonej przez nas Ewangelii. I dziękujmy Bogu, że powołał nas słabych 
i grzesznych do życia z Nim w chwale Zmartwychwstania.

Piotr Buda

Liczy się prawda!
Za nami wspaniały Dzień Świętości Życia. Dziękujemy wszystkim 
za przyjście, obecność, modlitwę i za podjęte duchowe adopcje, 
ale na tym nasza obrona życia się nie kończy. 22 kwietnia czeka 
nas X Marsz dla Życia w Szczecinie.

Marsz dla Życia jest manifesta-
cją przywiązania do  wartości ro-
dzinnych  i poszanowania życia każ-
dej osoby od poczęcia do natural-
nej śmierci. Idea tej manifestacji na-
biera szczególnego znaczenia wobec 
zagrożenia życia ludzkiego, jakie dla 
praw człowieka, rodziny i społeczeń-
stwa stanowi kultura śmierci. Marsz 
ma zwrócić uwagę na to, że każdemu 
poczętemu życiu należy się szacunek. 
Wychodzimy na ulicę po to, by zara-
żać ludzi obroną życia, pokazać im, 
że jest nas dużo, że nie wstydzimy się 
swojego zdania i zawzięcie bronimy 
słabszych.

Pierwsze marsze były organizowa-
ne w latach dziewięćdziesiątych, były 
to właściwie procesje modlitewne li-
czące kilkadziesiąt osób. Ludzie, idąc 
ulicami miasta modlili się Koron-
ką do Miłosierdzia Bożego. Od 5 lat 
organizacją marszy w Szczecinie zaj-
muje się  ks. Tomasz Kancelarczyk. Z 
roku na rok gromadzi się tam coraz 
więcej ludzi i na marszach pojawiają 
się liczne grupy młodzieżowe.

 Liczy się prawda! – to hasło tego-
rocznego marszu. Tak właściwie dla-
czego takie hasło? W naszych czasach 
jesteśmy manipulowani, okłamywa-
ni i wykorzystywani przez media. A 
szczególnie w tej ważnej kwestii jaką 

jest życie ludzkie. Jako obrońcy życia 
ludzkiego musimy stawać do walki o 
życie. Naszym orężem ma być modli-
twa i prawda.

W tamtym roku jako wspólnota no-
wogardzka reprezentowaliśmy nasze 
miasto na marszu. Dzięki pomysło-
wi młodzieży i przygotowaniu 25 du-
żych flag z napisem „Jesteśmy za Ży-
ciem” byliśmy rozpoznawalni. W tym 
roku nie może także nas zabraknąć. 
Wyruszamy o godz. 13:00 spod ko-
ścioła pw. Wniebowzięcia NMP. Ilość 
miejsc nie jest ograniczona. Może-
my wyjechać nawet trzema autoka-
rami. Zapraszamy do wzięcia udzia-
łu w tym ważnym wydarzeniu, które 
promuje postawę pro-life. Pojechać 
może każdy bez względu na wiek. Za-
pisy u ks. Piotra Budy lub u siostry w 
zakrystii. Przy zapisywaniu się proszę 
wpłacić 15 zł za przejazd.

Tegorocznemu marszowi towarzy-
szyć będzie akcja „Pielucha dla ma-
lucha”. Zbierane są pieluchy dla dzie-
ci z Domu Samotnej Matki. Finał tej 
zbiórki odbędzie się na Marszu dla 
Życia. Dlatego jeśli chcesz wspomóc 
tę szlachetną inicjatywę, to przynieś 
pieluchę do domu parafialnego na 
ul. Kościelną. Zbiórka potrwa do 21 
kwietnia.

 Józef  Trzeciak, lat: 73, zmarł: 02.04.2012, pogrzeb: 04.04.2012, pogrzeb odbył 
się na cmentarzu w Nowogardzie

Zenon Ubych , lat: 58, zmarł: 02.04. 2012, pogrzeb: 04.04.2012, pogrzeb odbył  
się na cmentarzu w Nowogardzie

Jan Przydział , lat: 58, zmarł: 03.04.2012, pogrzeb: 05.04.2012, pogrzeb odbył  
się na cmentarzu w Nowogardzie

 Ryszard Chlebicki , lat: 60, zmarł: 03.04.2012, pogrzeb: 06.04.2012, pogrzeb 
odbędzie  się na cmentarzu w Nowogardzie

Jadwiga Raczyńska, lat: 79, zmarła: 04.04.2012, pogrzeb: 06.04.2012, pogrzeb 
odbędzie  się na cmentarzu w Nowogardzie

 Józef Krzywania, lat: 84, zmarł: 05.04.2012, pogrzeb: 11.04.2012, pogrzeb od-
będzie  się na cmentarzu w Nowogardzie

Informacje  przekazał zarządca cmentarza Sebastian Furmańczyk

 w tych dNiach odeszli do wieczNości 
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Życzenia Wielkanocne
„Kiedy jest ciemno wszystko przeraża” (Mdr 17, 18)
Słowa zaczerpnięte z Księgi Mądrości ukazują prawdę, którą 

każdy z nas miał sposobność doświadczyć. W ciemności nie czuje-
my się pewnie, bo ciemność niesie dużo niebezpieczeństw. Chrystus 
w Ewangelii bardzo często nazywany jest Światłością. On jest tym, 
który przyszedł, aby rozświetlić mroki grzechu i śmierci. Pokonanie 
owej ciemności ukazują święta Wielkanocne. Zmartwychwstanie 
dokonuje się w nocy, tak aby ciemności nie panowały już nad nami.

Dlatego życzymy Wam wszystkim, aby Zmartwychwstały Chry-
stus był źródłem światła w Waszym życiu, aby wskazywał Wam 
drogę, po której macie kroczyć. Niech zniknie z Waszych serc lęk i 
przerażenie i niech zapanuje pokój i radość. Bożego błogosławień-
stwa i wszelkich łask od Chrystusa Zmartwychwstałego!

Życzą duszpasterze i siostry  Opatrzności Bożej z parafii
 pw. Wniebowzięcia NMP

Nie ma Go tu - Zmartwychwstał (na zdjęciu bazylika Grobu Pańskiego w Jerozolimie)

Długołęka  
(pw. św. Anny)

18:00 15:00
10:30

Rezurekcja 06:00 i Msze jak w niedzielę 

Wyszomierz 20:00 ------------- 10:00 08:00

Strzelewo  
(pw. św. Sylwestra)

19:00,
19:00,

w sobotę 20:30
09:00 14:30 Rezurekcja 06:00 i Msze jak w niedzielę 

Czermnica 13:00

Węgorza 13:30

Kościuszki 14:00

Świerczewo 15:00

Wierzbięcin  
(pw. Niep. Poczęcia NMP)

18:00,18:00, w sobotę 
o 20:00

15:00
Od 10:00 do 

13:00
Rezurekcja 06:00 i Msze jak w niedzielę 

Żabowo (pw. MB Różańcowej) 18:00 17:30 09:00 - 11:00 Rezurekcja i Msze jak w niedzielę 06:00

Brzozowo 09:30

Boguszyce 09:45

Wyszogóra 10:00

Potuliniec 10:15

Żabówko 10:30

Maszkowo 10:45

Parafie Triduum Paschalne
( czwartek,  piątek, sobota )

Droga 
krzyżowa 

piątek

Święcenie 
Pokarmów 

sobota

Rezurekcje i Msze 
Świąteczne w
niedz. i pon.

Nazwy Godziny Godziny Godziny Godziny

Parafia pw. WNMP 
w Nowogardzie

W Wielki Piątek obowiązuje post ścisły. Okazja do spowiedzi św. od 

godz. 7.00 do 9.00 oraz od 16.00 do 18.45 i po Liturgii Wielkiego Piątku. 

Adoracja Pana Jezusa w ciemnicy od godz. 7.00 do wieczornej liturgii. 

Po godz. 9.00 księża nawiedzą chorych z posługą sakramentalną. 

Nabożeństwo Drogi Krzyżowej dla wszystkich oraz rozpoczęcie 

Nowenny przed Niedzielą Miłosierdzia Bożego o godzinie 15.00 Liturgia 

Wielkopiątkowa rozpocznie się o godzinie 19.00. Po liturgii - adoracja 

przy Grobie Pańskim do 23.00.

W Wielki Piątek i Wielką Sobotę zapraszamy wszystkich do naszego 

kościoła na tzw. ciemną Jutrznię i Godzinę Czytań na godz. 9:00

W Wielką Sobotę adoracja przy Grobie Pańskim od 7.00 do 20.00. 

Ostatnia przed świętami okazja do spowiedzi świętej w godzinach od. 

7.00 do 9.00 oraz od 16.00 do 20.00. 

15:00
Od 10 do 14:00
(co pół godziny)

06:00
Niedziela. 
rtwychwstania 
Pańskiego o godz. 
6.00 procesja 
rezurekcyjna dookoła 
kościoła i pierwsza 
Msza św. Kolejne 
Msze św. o godz. 
9.30; 11.00; 12.30; 
14.00 (chrzcielna) 
oraz 18.00

Karsk 10:15   9:00 

Dąbrowa 11:00 10:00

Olchowo 10:00 11:00

Wojcieszyn 10:00 12:00

Parafia św. Rafała 
Kalinowskiego w 

Nowogardzie

 Wielki Piątek   18.00  
 Wielka Sobota 
20.00    
 Niedziela Wielkanocna 
6.00    Za Parafian 
9.00   W intencji Sylwii z ok. ur. oraz całej rodziny o Boże Błog. i 
potrzebne łaski 
11.00   W intencji ofiarodawców i fundatorów naszego kościoła 
12.30  +Agnieszka i Paweł Rychert 
18.00  O Boże Błog. i opiekę Matki Bożej dla Ewy i Urszuli

15:00
Od 12:00 do 

15:00
06:00

Sąpolnica 10:00  

Konarzewo 10:30

Jarchlino 10:45

Kulice 11:00

Parafia Matki 
Boskiej Fatimskiej 
w Nowogardzie

Wielki Piątek – Nabożeństwo Drogi Krzyżowej o godz. 15.00. Liturgia 
Wielkiego Piątku o godz. 19.00 i adoracja przy Grobie Pańskim.  
Wielka Sobota – adoracja przy Grobie Pańskim od godz. 8.00 do godz. 
20.00.  
Program adoracji: Od 8 do 9 róża Pani Anieli, od 9 do 10 róża Pani Teresy, 
od 10 do 11 ministranci, od 11 do 12 róża Pani Małgorzaty, od 12 do 
13 Panie z Caritasu, od 13 do 14 Rada Parafialna, od 14 do 15 dzieci 
przygotowujące się do komunii św. z rodzicami, od 15 do 16 dzieci ze 
szkoły podstawowej z rodzicami, od 16 do 17 młodzież z gimnazjum, od 
17 do 18 koło przyjaciół Radia Maryja, od 18 do 20 dorośli oraz adoracja 
indywidualna.  
Liturgia Wigilii Paschalnej w sobotę o godz. 20.00. 
Poniedziałek Wielkanocny. Msze św. jak w Niedzielę.  
W Nowogardzie Msza św. o godz. 9.00 w intencji + Janina + Julian 
Piotrowscy i zm. z Rodziny. Msza św. o godz. 12.00 w intencji + Anna 
Ostrowska 8 r. śmierci 

15:00
10:30,
10:45,
11:00

06:00
 
Niedziela 
Wielkanocna.  
W Nowogardzie:  
Msza św. Rezurekcja 
o godz. 6.00 w 
intencji za Parafian.  
Nie będzie Mszy św. 
o godz. 9.00.  
Msza św. o godz. 
12.00 z chrztami św. 
w intencji za Dawida 
i Nadię. 

Miętno 
 o godz. 14.00 godz. 11.15 i

Msza św. o godz. 
13.00

Lestkowo  o godz. 14.30.  godz. 11.30.
Msza św. o godz. 
10.30

„Jadę na Kołymę, żeby zobaczyć, 
jak się żyje w takim miejscu, na ta-
kim cmentarzu. Najdłuższym. Moż-
na się tu kochać, śmiać, krzyczeć z 
radości? A jak tu się płacze, płodzi 
i wychowuje dzieci, zarabia, pije 
wódkę, umiera? O tym chcę pisać. I 
o tym co tu jedzą, jak płuczą złoto, 
pieką chleb, modlą się, leczą, marzą, 
walczą, tłuką po mordach…”

Jacek Hugo-Bader

Mam przed sobą najnow-
szą książkę Jacka Hugo-Badera 
„DZIENNIKI KOŁYMSKIE”. Czuję 
jeszcze zapach farby drukarskiej. To 
kolejna książka doskonałego repor-
tera, która jest owocem jego podró-
ży po terenie byłego Związku Ra-
dzieckiego. Zapis relacji z podróży 
po Kołymie, z Magadanu do Jakuc-
ka, przebytej głównie autostopem. 
To ponad 2 tysiące kilometrów wio-
dące przez mroźne pustkowia, dzi-
ką tajgę i nieliczne ludzkie osady. 
Autor zapewnia nas, że pojechał od-
wiedzić żywych nie umarłych, inte-
resuje go teraźniejszość, a nie prze-
szłość. Jednak Kołyma to ogromne 
cmentarzysko, na którym spoczy-
wają szczątki setek tysięcy ludzi ze-
słanych tam i zamęczonych przez 
zbrodniczy reżim komunistyczny. J. 
Hugo-Bader stara się nie zagłębiać 
w wydarzenia historyczne i opisu-

je zastaną rzeczywistość, jednak w 
większości przywołanych historii 
pojawiają się nawiązania do tra-
gedii, która rozgrywała się tutaj w 
pierwszej połowie ubiegłego wieku. 
Nie można bowiem po prostu za-
pomnieć i przemilczeć tylu niewin-
nie zakatowanych istnień ludzkich. 
Oprócz kości, ziemia kołymska 
kryje również niezmierzone bogac-
twa m.in. złoto, uran, platynę, ropę 
naftową co czyni z niej syberyjskie 
eldorado. Kołyma to również dzika 
przyroda i surowy klimat co czyni 
ją egzotyczną i fascynującą, ale rów-
nież śmiertelnie niebezpieczną. Tu-
rystów nie ma tu prawie wcale, są 
natomiast tubylcy, których historie 
poznaje i spisuje J. Hugo-Bader w 
czasie swojej 36-dniowej wyprawy. 
Poznajemy przedstawicieli różnych 
grup etnicznych, zawodów i środo-
wisk. Ten doskonały reporter ma 
rzadki dar bratania się ze wszystki-
mi spotkanymi ludźmi, umie słu-
chać co sprawia, że rozmówcy chęt-
nie się przed nim otwierają i zwie-
rzają z bardzo osobistych historii i 
przeżyć. Mamy więc lekturę pasjo-
nującą, która wciąga od pierwszych 
stron. Poznajemy byłego majora, a 
obecnie samozwańczego dowód-
cę wysypiska śmieci, byłego sztan-
gistę, który walczył w Czeczenii, 
szamankę, żołnierza i gawędziarza. 
Każda pojedyncza historia jest frag-
mentem historii całego Związku 
Radzieckiego, ponieważ na Koły-
mie mieszkają przedstawiciele wie-
lu nacji, pochodzących z różnych 
zakątków byłego imperium zła. Są 
to najczęściej byli więźniowie albo 
ich potomkowie. Pamięć miesza się 
tu ze współczesnością. 

Dyrektor Biblioteki
Zofia Pilarz

Biblioteka poleca Harmonogram liturgiczny na święta
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IX Memoriał im. Wojtka Chomińskiego w Piłce Ręcznej Chłopców

Kategoria Szkoły Podstawowe
W dniu 30 marca 2012r.  w 

Szkole Podstawowej nr 3  im. 
Polskich Olimpijczyków  od-
był się  IX Memoriał im. Wojt-
ka Chomińskiego w piłce ręcz-
nej chłopców w kategorii szkół 
podstawowych rocznik 2000 
i młodsi. W turnieju wzię-
ło udział 6 zespołów. Po uro-
czystym otwarciu zawodni-
cy przystąpili do  rywalizacji 
sportowej. Mecze rozgrywane 
były systemem „każdy z każ-
dym” w dwóch  grupach. Kla-
syfikacja końcowa przedstawia 
się następująco: I miejsce – SP 
37 Szczecin – , II -  miejsce SP 
55 Szczecin , III miejsce –SP 
nr 4 w Nowogardzie  , IV miej-
sce – SP nr 3 w Nowogardzie, 

V miejsce SP Osina ,VI miej-
sce - SP nr 1 w Nowogardzie. 
W czasie turnieju  prowadzona 
była klasyfikacja w kategorii- 
najlepszy strzelec-został nim 
Banasiewicz Adrian z Osiny, 
najlepszy bramkarz – został 
nim Frelich Wiktor z SP 55 
Szczecin i najlepszy zawodnik 

turnieju- został nim Krzyża-
nowski Oskar z SP 37 Szczecin. 
Turniej w SP nr 3 w Nowogar-
dzie odbył się dzięki zaangażo-
waniu wielu osób i sponsorów 
turnieju. Organizatorzy tur-
nieju w SP nr 3 - Piotr Kazuba 
i Jacek Cieślak serdecznie dzię-
kują  Urzędowi Miasta w No-
wogardzie , firmie „PBO-Grin-
bud” Sp. z o.o.- p. Marian Jeż, 
firmie „Bartek-Domet” –p.Jan 
Bąk, firmie PRO-FUR FARM 
EQUIPMENT, firmie BET-
MIX. S.J. – p.Tomasz Rączka 
oraz  p.Romanowi  Gwiazdow-
skiemu , p.Dariuszowi Szulejce 
i p.Robertowi  Augustynkowi.

Kategoria Gimnazja
W dniach od 30 marca do 

01 kwietnia br. w Publicznym 
Gimnazjum nr1 im. Szarych 
Szeregów odbył się  IX Memo-
riał im. Wojtka Chomińskiego 
w piłce ręcznej chłopców w ka-
tegorii gimnazjów.

W turnieju wzięło udział 
7 zespołów. Po uroczystym 
otwarciu zawodnicy przystą-

pili do  rywalizacji. Mecze roz-
grywane były systemem „każ-
dy z każdym”. Klasyfikacja 
końcowa przedstawia się na-
stępująco: I miejsce - Gim-
nazjum w Osinie, II -  miej-
sce Kusy Szczecin, III miejsce 
- Gimnazjum nr 1    w Nowo-
gardzie, IV miejsce - Gimna-
zjum nr 3  w Nowogardzie, V 
miejsce Handball Nowogard, 
VI miejsce UKS Drawianka 
Drawno poza konkursem wy-
stępowali Absolwenci Gimna-
zjum nr 1 w Nowogardzie. W 
czasie turnieju  prowadzona 
była klasyfikacja w kategorii- 
najlepszy strzelec (został nim 
Patryk Galus z Osiny), najlep-
szy bramkarz( Adam Lebiecki 
z Gimnazjum nr 1 w Nowogar-
dzie, najlepszy zawodnik tur-
nieju(Artur Utowski z Kusego 
Szczecin). Turniej w Gimna-
zjum odbył się dzięki zaanga-
żowaniu wielu osób i sponso-
rów. Organizatorzy turnieju w 
Gimnazjum nr 1 -Anna Ły-
siak, Jacek Andrysiak, Bartek 
Zdanowicz i Janusz Raczyński 
składają serdeczne podzięko-
wania Urzędowi Marszałkow-
skiemu w Szczecinie, Urzę-
dowi Miasta w Nowogardzie, 
Prezesowi Zachodniopomor-
skiego Związku Piłki Ręcznej, 
Panu Zbigniewowi Tarczykow-
skiemu, Państwu Magdalenie i 
Mariuszowi Koniecznym, Pio-
trowi Kędzia, Państwu Mag-
dzie  i Dominikowi Gołąb, 
Krzysztofowi Piechowskiemu, 
Wojciechowi Przęczek, Mar-

kowi Kowalczykowi, Arturowi 
Baca, Szymonowi Koc, Seba-
stianowi Szymańskiemu.        

Podsumowując, w  IX Me-
moriale  im. Wojtka Chomiń-
skiego w Piłce Ręcznej Chłop-
ców brało udział 13 zespołów 
piłki ręcznej. Zawodnicy i tre-

nerzy już teraz potwierdzi-
li udział w Jubileuszowym X 
memoriale, który odbędzie się 
w 2013 roku na salach sporto-
wych szkół nowogardzkich.                                                         

Ze sportowym pozdrowieniem – 
organizatorzy. 

Zarząd  Spółdzielni  Mieszkaniowej
„Cisy” w Nowogardzie, ul. Ks.J. Poniatowskiego 7a

OGŁASZA PRZETARG USTNY   
NIEOGRANICZONY
na  ustanowienie i przeniesienie 

odrębnej własności lokalu mieszkalnego
Lokalizacja, położenie :       

Nowogard  ul. Boh. Warszawy 44a/13 (parter) 
Kategoria lokalu   :               

M-4 (3 pokoje) o  powierzchni użytkowej – 59,90m2 
Rodzaj ogrzewania lokalu : centralne 

Cena wywoławcza – 152.685,00zł

Przetarg odbędzie się w dniu 07 maja 2012r. 

Szczegółowych informacji udzielamy w siedzibie S-ni 
lub  tel. 0913925261, kom. 697 104 578

Urodziny marchewki w Przedszkolu nr 1
Dzień 3 kwietnia był bardzo 

wyjątkowym dniem w naszym 
przedszkolu. Tego dnia obcho-
dziliśmy „Urodziny Marchew-
ki”. Już od rana było widać, że 
nie jest to zwyczajny dzień. 
Dzieci i nauczycielki przyszły 
ubrane w stroje o pomarańczo-
wym kolorze, a dodatkowo na 
każdej głowie widniała opaska 
z wizerunkiem marchewki.

 Jak przystało na dzień mar-
chewkowy, spotkanie popro-
wadziła i rozpoczęła krótką 
prezentacją solenizantki- jej 
zalet i walorów – Ania Pio-
trowska. Były wierszyki, pio-
senki, tańce, zagadki i kon-
kursy (rozpoznawanie soków, 
nazywanie warzyw z zawiąza-

nymi oczami, układanie wa-
rzywnych puzzli).Każda grupa 
zaprezentowała też „marchew-
kowego stworka” wykonanego 
z prawdziwych marchewek.  

Po tańcach i zabawach nie 
obyło się bez degustacji pysz-
nie zdrowej marchewki, którą 
wszyscy chrupali, aż miło! Oj 
śmiechu było co niemiara – ale 
o to przecież chodziło, żeby ten 
dzień był inny od wszystkich – 
marchewkowy i zakręcony. Po 
takiej dawce humoru i dobrej-
zdrowej- zabawie, wszystkie 
przedszkolaki będą zdrowe i 
pięknie uśmiechnięte. 

W związku ze zbliżającymi 
się Świętami Wielkanocnymi, 
dyrektor naszego przedszko-

la Jolanta Bielska wraz z Radą 
Pedagogiczną  oraz  wszyst-
kimi pracownikami, składa-
ją - życzenia spokojnych, ra-

dosnych i rodzinnych Świąt 
wszystkim rodzicom i dzie-
ciom oraz redakcji Dziennika 
Nowogardzkiego.

Wesołych Świąt!
Tekst: Anna Piotrowska, Marzena 
Wiśniewska, Karolina Grygowska
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Wieści z SP nr 3 

X Turniej w Usportowione Dwa Ognie 
Już po raz dziesiąty w Szko-

le Podstawowej nr 3 im. Pol-
skich Olimpijczyków w Nowo-
gardzie odbył się  Międzysz-
kolny Usportowiony Turniej w 
Dwa Ognie. W turnieju wzięło 
udział 6  drużyn z klas II i III, z 
nowogardzkich podstawówek. 
Drużyny grały w systemie każ-
dy z  każdym w obrębie grup 

wiekowych. Gościem przyby-
łym na turniej była Pani Aneta 
Drążewska, która 10 lat temu 
była pomysłodawczynią tur-
nieju. Dokonała Ona symbo-
licznego otwarcia i zamknię-
cia imprezy sportowej dla naj-
młodszych.

Wszystkie drużyny walczyły 
bardzo zaciekle o zwycięstwo 

w turnieju, w którym tak na-
prawdę nie było przegranych. 
Zawody sędziowali p. Jacek 
Cieślak i p. Tomasz Szafran. W 
kategorii klas III najlepszą była 
drużyna  ze Szkoły Podstawo-
wej nr 3,  natomiast w katego-
rii klas II, najlepszą okazała się 
drużyna ze Szkoły Podstawo-
wej nr1. 

A oto szczegółowe wyniki 
turnieju:

Klasy II
I miejsce – SP1
II miejsce -  SP 3
II miejsce – SP 4
Klasy III
 I miejsce – SP 3
II miejsce – SP 1
III miejsce – SP 2

Każda drużyna biorąca 
udział w turnieju otrzymała 
puchar i dyplom. Na zakoń-
czenie dyrektor szkoły pogra-
tulował wszystkim uczestni-
kom, którzy wzięli udział w 
turnieju i zaprosił  wszystkich 
na kolejny turniej za rok.

XII Wiosenne Zawody Sportowe Grup Zerowych
27 marca o godz. 9 00 w Szkole Podstawo-

wej nr 3 im. Polskich Olimpijczyków odbyła 
się XII edycja Wiosennych Zawodów Sporto-
wych Grup Zerowych pod hasłem „Olimpij-
czycy na Start ”.  Do zawodów stanęło siedem  
drużyn z nowogardzkich szkół i przedszkoli, 
którzy rywalizowali między sobą w dziesię-
ciu konkurencjach sportowych. Mali spor-
towcy, a było ich 113  bawili się świetnie udo-
wadniając, jak dzielnie potrafią zmagać się i 
walczyć.  Zawody wywołały wiele emocji i ra-
dości wśród zawodników, kibiców i rodziców. 
Mali sportowcy czuli się dowartościowani nie 
tylko z powodu swoich umiejętności, pięk-
nych sportowych strojów, ale przede wszyst-

kim dlatego, że mogli współzawodniczyć mię-
dzy sobą na dużej hali sportowej.  Po długim 
i wyczerpującym wysiłku ogłoszono wyniki:

I miejsce -  SP nr 3  65 pkt.
II miejsce - Przedszkole nr 4 58 pkt.
III miejsce - Przedszkole nr 1 46 pkt.
IV miejsce -  SP nr 1(grupa nr 2) 42 pkt.
V miejsce -   Przedszkole nr 3 36 pkt.
VI miejsce -  SP nr 2   31 pkt.
VII miejsce - SP nr 1(grupa nr 1)  17 pkt.
Wszystkim zawodnikom i opiekunom  ser-

decznie gratulujemy i zapraszamy w przy-
szłym roku. 

Organizatorzy

Wygrał pokaźny jaź 
Pod koniec marca na kanale w Trzebieszewie od-
były się doroczne zawody o mistrzostwo Koła PZW 
Tęczak. Na linii brzegowej ustawiła się rekordowo 
duża liczba zawodniczek i zawodników. 

I choć ryba nie brała pasja-
mi, emocji nie zabrakło do sa-
mego końca. Nomen omen za-
wody wygrał, a tym samym 
Mistrzem Koła na rok 2012 
został p. Jerzy Radko, który 
szczęśliwym trafem wyloso-
wał także stanowisko z nume-
rem jeden. Jemu też w udziale 
przypadło złowienie najwięk-
szej ryby zawodów – jazia. 

I wicemistrzem Koła został 
p. Mieczysław Saja, II wicemi-
strzem Tadeusz Kozioł, który z 
braku dużej ryby nadgonił uk-
leją, kolejne premiowane upo-
minkiem miejsca zajęli; IV – 
Jerzy Żytko, V – Zygmunt Za-
mara, VI – Leszek Frąckiewicz, 
VII – Rafał Marczewski, VIII – 
Stanisław Piórko, IX – Andrzej 
Wierszko, X – Marcin Szew-
czyk, XI – Kamil Krzywański, 
XII – Waldemar Musiał. 

Po zakończeniu zawodów 
nie zabrakło ciepłej strawy 
z grilla i opowieści, jakiej to 
wielkiej ryby z wody nie wy-
ciągnęliśmy. Puchar dla zwy-
cięzcy zawodów ufundował 

sklep wędkarski Marzeny i 
Wojtka Kaźmierczak. Zawody 
obsługiwali; Adam Włodek – 
sędzia główny, Ryszard Patyk 
– komendant zawodów, Zyg-
munt Heland, Jan Lipski, Hen-
ryk Marzec, Ryszard Paleta. 

Z wędkarskim pozdrowieniem 
Zygmunt Heland 

Prezes Koła PZW Tęczak 

Przedszkolaki z wizytą w szkole 
Na zaproszenie dyrekcji 

i uczniów w dniu 04.04. br. 
najstarsze dzieci    z Przed-
szkola nr 2   były   z wizytą w 
Szkole Podstawowej nr 1 im. 
Bolesława Chrobrego. 

W programie było spotkanie  
z   panią   dyrektor, zwiedzanie   
pomieszczeń   szkoły, wspól-
na zabawa w sali gimnastycz-
nej  i w pracowni  komputero-

wej. Wizyta była bardzo uda-
na,   dzieci   świetnie się bawi-
ły i z przyjemnością  zwiedziły 
swoje przyszłe miejsce  do  na-
uki i zabawy. Wszystkie  dzieci  
bez   żadnego stresu pójdą   do 
pierwszej klasy. W tym miej-
scu chcemy serdecznie po-
dziękować   w imieniu dzieci i   
nauczycieli za serdeczność   i 
wszechstronność   w prezento-

waniu  szkoły, również  dzięku-
jemy za  pomysłowe upominki  
dla dzieci. Szczególnie serdecz-
ne  podziękowanie  w imieniu 
własnym i dzieci składamy  na-
uczycielkom -   paniom   Cho-
łodowskiej  i  Jarząb- Brendzie 
oraz  szczególne serdeczne po-
dziękowania składamy pani 
dyrektor Beacie Grankin.

Paulina Grzyb, Joanna Wieteska
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SZKOŁA JAZDY „DRAGON”

Zapisy tel. 723 583 311

ul. 3 Maja 40
Nowogard

Biuro czynne 
od 13 - 17

Najlepsza

zdawalność

10.04.2012 r. 
godz. 16

Budowlane Centrum Handlowe

DOMEBARTEK -
Twój Partner Budowlany

Oferuje w cenach promocyjnych:

ul. Boh. Warszawy 71 www.bartekdomet.pl• tel. 91 579 02 62 •

- tynki i farby BOLIX

- najnowsze kolekcje płytek ceramicznych: polskie i hiszpańskie

- największy wybór paneli podłogowych w Nowogardzie - 24 kolekcje

- materiały ścienne POROTON, YTONG, SUPOREKS, SILKA

- wyprzedaż drzwi

Super cena na OKNA DACHOWE VELUX i OKPOL

ROLKI
  Deskorolki    Łyżworolki    Hulajnogi

SKLEP SPORTOWY
ul. 5 Marca 10 (za Netto) • NOWOGARD

tel. 609 13 13 14
ul. 5 Marca 10 (za Netto) • NOWOGARD

tel. 609 13 13 14

www.partnerstal.pl

GARAŻE BLASZANE
HALE, WIATY

 59 83 34 312
91 44 35 187
698 230 205

Obsługujemy cały kraj

OCO NA TWOJE 
FINANSE

PROSTA POŻYCZKA 
DLA CIEBIE 

I TWOJEJ FIRMY
bez BIK, bez zaświadczeń ZUS i US
– od 20 do 300 tys.
– na spłatę uciążliwych długów
– na dobre inwestycje
– dochód min. 1000 zł netto
W OFERCIE RÓWNIEŻ CHWILÓWKI

Szczecin 
al. Wojska Polskiego 29/17 

tel. 91 812 68 65
RRSO wynosi 5,05%

PHU „DEZAR” - SKLEP ŻELAZNY
ul. 15 Lutego 10  • 72-200 Nowogard • tel. 91 39 21 220

NOWOŚĆ    Ogrodzenia ozdobne

Artykuły przemysłowe:
• Piece • Bojlery • Armatura • Rury miedziane i ocynk
• Rury PCV • Śruby • Wkręty • Gwoździe •  Farby • Lakiery • Silikony 
• Siatka ogrodzeniowa • Impregnaty
• Elektronarzędzia • Odzież robocza • Nawozy • Nasiona

Przęsło 2 m – 175 zł
Brama 3,5 m – 530 zł

Brama 4 m – 560 zł
Furtka 0,9 m – 185 zł

Posiadamy w sprzedaży 
również inne wzory ogrodzeń

kaNcelaria  
prawNa

nawet trudne sprawy

601 949 077

R E K L A M A
e-mail: reklama@domjudy.pl

TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07
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Wszystkim mieszkańcom
wielu radosnych chwil 

na Święta Wielkanocne 
serdecznych spotkań rodzinnych, 

smacznego jajka,
mokrego dyngusa 

życzy Zarząd i Rada Nadzorcza 
SM “Gardno”

składa
w imieniu 

Miejsko-Gminnego 
Zarządu PSL

i klubu radnych PSL 
prezes Kamierz Ziemba

Zdrowych i radosnych
Świąt Wielkanocnych 

wszystkim mieszkańcom 
naszej Gminy

Zdrowych, wesołych i pogodnych Świąt Wielkanocnych 
Mieszkańcom Gmin zrzeszonych  

w Celowym Związku R-XXI z siedzibą w Nowogardzie 
składa 

w imieniu Celowego Związku R-XXI - przewodniczący Antoni Bielida
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Od  Międzynarodowego Kryterium Kolarskiego w Dzier-
żoniowie i wyścigu „Mnich Ślężański” w Sobótce (Dolny 
Śląsk) w miniony weekend rozpoczął się sezon kolarski. 
W obu  imprezach startowali reprezentanci klubu „Chra-
bąszcze” z Nowogardu.

Sezon kolarski rozpoczęty 

Nasi w dobrej formie, 
choć bez medali 

Odnosił sukcesy z Renatą Mauer, w czwartek odwiedził nowogardzką Sekcję Strzelecką

Czuje się spełniony jako trener…
W czwartek (5 kwietnia) na prośbę Prezesa KSS LOK „Tarcza” Goleniów, do Nowogardu zawitał Andrzej Kijowski, trener kadry olimpijskiej w 
strzelectwie. Trener m.in. Renaty Mauer podczas Igrzysk w Atlancie 1996 roku, spotkał się z wiceburmistrzem Nowogardu Damianem Simińskim.

W spotkaniu brał udział rów-
nież prezes klubu KSS LOK 
„Tarcza” Goleniów Sekcja Strze-
lecka w Nowogardzie i ogól-
nopolski licencjonowany sę-
dzia- Michał Buniak, kierownik 
strzelnicy powstałej na terenie 
ZSO w Nowogardzie - Stanisław 
Pietrzycki, oraz przedstawicie-
le mediów. Andrzej Kijowski po 
raz pierwszy jako trener kadry 
olimpijskiej pracował na Igrzy-
skach w Barcelonie. Od tamtej 
pory nie opuścił żadnej Olimpij-
skiej imprezy tj. Atlanta, Sydney, 
Ateny i Pekin. Pojedzie również 
na tegoroczne Igrzyska Olimpij-
skie odbywające się w Londynie. 
Obecnie trener kadry mieszka 
we Wrocławiu, jednak pochodzi 
z naszego województwa, a do-
kładniej z Koszalina. Głównym 
tematem spotkania była pre-
zentacja nowogardzkiej strzel-
nicy, znajdującej się w dawnych 
schronach pod salą ZSO. Kolej-
nym ważnym wątkiem rozmowy 
były sukcesy goleniowskiego za-
wodnika Sebastiana Rąbalskie-
go, któremu szkoleniowiec i pre-
zes goleniowskiego klubu,  wró-
żą dużą karierę. Jak twierdzi An-
drzej Kijowski, to bardzo obie-
cujący zawodnik, który ma spo-

re szanse na wyjazd na Igrzyska 
Olimpijskie w 2016 roku. Mogą 
krzepić również słowa dotyczące 
przeróżnych ośrodków strzelec-
kich w całym kraju. Trener ka-
dry zdaje sobie sprawę, że wiel-
kie ośrodki jak np. Wrocław, za-
wsze będą znaczącym punktem 
na strzeleckiej mapie Polski, jed-
nak takie miasta jak Goleniów i 
Nowogard, wcale nie muszą od 
nich odstawać, przy odpowied-
nim szkoleniu również są w sta-
nie wychować mistrza. Nie mo-
gło zabraknąć pytań o Igrzyska 
Olimpijskie, oraz o atmosferę w 
wiosce olimpijskiej. Andrzej Ki-
jowski najlepiej wspomina swoje 
pierwsze igrzyska w Barcelonie: 
Każde igrzyska są inne, ale mu-
szę przyznać, że te pierwsze robią 
największe wrażenie, potem nie-
stety jest to już trochę taka ruty-
na. Panuje świetny klimat, moż-
na na co dzień obserwować te 
wszystkie wielkie gwiazdy, które 
znamy z telewizji, jak np. Shaqu-
ille O’Neal. Trener kadry wspo-
minał również sytuację w pol-
skim strzelectwie po sukcesach 
Renaty Mauer w Atlancie: Wtedy 
strzelectwo rozgrywało swój finał 
pierwszego dnia Igrzysk, zatem 
po złotym medalu Renaty, mieli-

śmy cztery dni do następnej kon-
kurencji, w której nasza repre-
zentantka zdobyła brąz, wydaje 
mi się, że mogła wygrać tę kon-
kurencję, ale to był okres trzech 
dni, gdzie wciąż nas ciągali po 
różnych spotkaniach z media-
mi itp. Myślę, że zabrakło trochę 
koncentracji i mogło być jeszcze 
lepiej. Jak wróciliśmy z Atlanty, 
oczywiście było mnóstwo telefo-
nów, głównie od rodziców, pyta-
nia typu: w jakim wieku można 
już przyjść z dzieckiem na trenin-
gi i czy to bezpieczna dyscyplina. 
Zainteresowanie daną dyscypliną 
jest zawsze jeśli są sukcesy. Teraz, 

według mnie to już jest inny świat 
i inne zainteresowania, kompute-
ry i gry wyparły wśród najmłod-
szych chęć trenowania, rozwija-
nia się w różnych dyscyplinach 
sportu. Trener kadry olimpijskiej 
jak sam twierdzi, czuje się już 
spełniony jako szkoleniowiec, 
szybko rozpoczął karierę trener-
ską i miał możliwość pracowa-
nia z wybitnymi sportowcami. 
Na koniec spotkania, Andrzej 
Kijowski w towarzystwie Micha-
ła Buniaka i Stanisława Pietrzyc-
kiego, udał się obejrzeć w jakich 
warunkach trenują zawodnicy 
z Nowogardu i Goleniowa. Jak 

dało się odczuć, był pod ogrom-
nym wrażeniem, rozsądnego za-
gospodarowania starych schro-
nów, znajdujących się pod halą 
sportową w ZSO przy ul. Bo-
haterów Warszawy. Redakcja 
Dziennika Nowogardzkiego ży-
czy Andrzejowi Kijowskiemu, 
następnych podopiecznych kla-
sy Renaty Mauer i oczywiście, 
jak najlepszego występu repre-
zentacji strzeleckiej na tegorocz-
nych Igrzyskach Olimpijskich w 
Londynie.   

KR

Na zdjęciu od lewej: Michał Buniak, Andrzej Kijowski, Damian Simiński, Stanisław Pietrzycki

W juniorach młodszych wy-
startował Remigiusz Komisa-
rek i Kornel Zwoliński. W ju-
niorach jechał Paweł Kolasiń-
ski, a w mastersach Mistrz Pol-
ski -  Zbigniew Szkołuda. 

Występ naszych zawodni-
ków, choć nie przyniósł miejsc 
na podium,  był świetną okazją 
do sprawdzenia formy przed 
zbliżającymi się Pucharami 
Polski. Tym bardziej, że w obu 
wyścigach startowało ok. tysiąc 
zawodników z całego kraju. 

Mimo, że pogoda robi-
ła wszystko by zniechęcić za-
wodników, nasi pokazali się z 
dobrej strony. Remigiusz Ko-

misarek przyprowadził pele-
ton na wyścigu w Dzierżonio-
wie, a w Sobótce był dwuna-
sty – mówi trener, Ryszard 
Posacki. 

Ambitnie walczył także 
Kornel Zwoliński, ale kraksa 
uniemożliwiła mu uzyskanie 
dobrego wyniku. Zawodni-
kowi na szczęście nic się nie 
stało. Ucierpiał jedynie rower. 

Następne wyścigi z udziałem 
naszych reprezentantów pla-
nowane są w ramach Pucharu 
Polski w Ciechanowie. 

Życzymy połamania kół!
M. Simiński

Noc z matematyką!
W dniach 30 – 31 marca 2012 roku grupa ochotników z klas II i III spędziła noc w Gim-
nazjum nr 1. Pod czujnym okiem opiekunów, pani Katarzyny Falkowskiej – Simińskiej 
oraz pana Rafała Simińskiego, poznawaliśmy tajniki matematyki. 

Całe przedsięwzięcie rozpoczę-
ło się w piątek o godzinie 19.00. 
Młodzież przybyła na miejsce 
punktualnie. Pełni zapału oraz 
pozytywnej energii, zaczęliśmy 
tę pamiętną lekcję grą Cashflow, 
która uczyła nas podejmowania 
decyzji finansowych. I tak, w mi-
łej atmosferze, doczekaliśmy póź-
nego wieczora. Po regenerującej 
przerwie zmierzyliśmy się z testa-
mi, które wspólnie rozwiązywali-
śmy, pomagając sobie wzajemnie. 
Zmagania z matematyką prze-
plataliśmy interesującymi roz-
mowami z opiekunami. Naszym 
głównym zadaniem była przede 
wszystkim dobra zabawa, dla-
tego oprócz zadań matematycz-
nych, towarzyszyły nam również 
gry edukacyjne. W chwilach sła-
bości opuszczaliśmy klasę w celu 
ćwiczeń ruchowych. Robiliśmy 
wszystko, aby nie zasnąć. Mimo 
zmęczenia wynikającego z póź-
nej pory, staraliśmy się z wielką 

pasją rozwiązywać różne zadania 
matematyczne. Około godziny 
czwartej zdecydowaliśmy, po za-
kończeniu rozwiązywania zadań, 
obejrzeć film. Film był interesu-
jący, więc czas płynął w przyjem-
nej atmosferze. I tak w mgnieniu 
oka doczekaliśmy wczesnego ran-
ka. Porannym rozmowom towa-
rzyszyła gra na gitarze. Wspólnie 
śpiewaliśmy znane nam piosenki. 
Całe przedsięwzięcie, a jednocze-
śnie najdłuższa lekcja matematy-

ki, jaką każdy z nas przeżył, za-
kończyło się o godzinie ósmej.

Na zawsze zostaną nam w pa-
mięci wspólnie spędzone chwile z 
matematyką. Choć ta lekcja mo-
głaby wydawać się długa, dla nas 
minęła bardzo szybko. Mamy na-
dzieję, że to nie koniec przygody 
z matematyką. Wierzymy, że jesz-
cze niejeden raz będziemy mieli 
okazję uczestniczyć w podobnym 
przedsięwzięciu. 

Informacja własna
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bEZPłATNA POMOC W UZYSKANIU KREDYTU - OFERTA 20 bANKÓW

www.mk-kwadrat.pl

SALON GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

VELES
- glazura
- terakota
- panele
- drzwi
- parapety
- ceramika łazienkowa
- wanny, kabiny
- meble łazienkowe
- armatura

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto)

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

tel. 91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

GABINET KOSMETYCZNY 
„WICHEREK”

Rok założenia 1988
Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała zabiegi 
kosmetyczne, henna, depilacje, makijaże, 
mikrodermabrazja, peeling kawitacyjny, 
ultradźwięki, eksfoliacje, wypalanie, laser, 
lampy, materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

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

Tel. 91 392 07 14 
Czynne od 11.00 do 19.00
http://wicherek.info

DZIAłKI NA SPRZEDAŻ
Radowo Małe – działka o pow. 841m², wydane warunki zabudowy – CENA 20.000 zł OKAZJA!!! 
Węgorzyno – kompleks działek na nowym osiedlu pow. od 750m² do 5000m² – CENA 25zł/m² 
Węgorzyno – działka pod stacje paliw pow. 5174 m² m - CENA 1 550.000 zł 
Węgorzyno – działka pod zabudowę hotelową o pow. 17349m² – CENA 1 200.000 zł 
Nowogard – działka o pow. 1007m², warunki zabudowy, nad jeziorem – CENA 100.000 zł  
Nowogard – działka o pow. 10441m², inwestycyjna, war. zabudowy – CENA 450.000 zł 
Nowogard – działka o pow. 5061m² – CENA 303.660 zł  
Nowogard – działka o pow. 2940m² – CENA 176.400 zł  
Nowogard –  działka o pow. 1600m², warunki zabudowy – CENA 80.000 zł OKAZJA!!!  
Nowogard – działka o pow. 1654m², warunki zabudowy – CENA 127.000 zł  
Nowogard – działka o pow. 1472m², mozliwość zabudowy – CENA 105.000 zł 
Nowogard – działki o pow. od 760m² – 1760m² – CENA 95 zł / m² 
Nowogard –  działka 1000m², warunki zabudowy – CENA 75.000 zł 
Nowogard – kompleks 5 działek budowlanych, pow. 615/ 2 x 824/ 822/ 1038 m² – CENA 100 zł/m² 
Nowogard – działka budowlana o pow. 476m² – CENA 85.000 zł  
Kościuszki – działka o pow. 3312m² – CENA 83.000 zł 
Kościuszki – działka o pow. 3000m² – CENA 150.000 zł
Kościuszki – działka o pow. 2,35 ha, staw – CENA 300.000 zł 
Długołęka gm. Nowogard - działka o pow. 4300m² – CENA 54.000 zł 
Wyszomierz – działka o pow. 2500m² – CENA 30.000 zł 
Karsk – działka o pow. 3800m² – CENA 83.000 zł 
Jarchlino – działka o pow. 8900m², bezpośrednio przy drodze – CENA 53.000 zł  
Olchowo – pow. 2, 16 ha lub 6 działek o pow. 3000m² – CENA 1.080.000 zł lub 50 zł/m² 
Bagna ( gm. Maszewo) – działka o pow. 60700m² – CENA 580.000 zł 
Łobez – działka z war. zabudowy  o pow. 918 m² – CENA 99.000 zł 
Łobez – działka z war. zabudowy o pow. 1011m² – CENA 78.000 zł 
Łobez – działka o pow. 6042 m² – CENA 181.000 zł 

SZAFY GARDEROBY 
ZABUDOWY WNęK
MEBLE NA WYMIAR

tel. 501 923 309
790 268 865

Układanie kostki
brukowej

tel. 721 124 740
NOR-BUD

PRZETARg NA RObOTY bUDOWLANE
Spółdzielnia Mieszkaniowa „gardno”  

w Nowogardzie
ogłasza przetarg pisemny nieograniczony 

1. Termomodernizacja budynku z robotami towarzyszącymi 
    Budynek przy ul. Armii Krajowej 51 - wadium 13.000 zł
2. Wymiana pokrycia dachu z papy – powierzchnia 410 m2

    Budynek przy ul. Poniatowskiego 13

TERMIN SKŁADANIA OFERT: DO GODZ. 1200   DNIA 13 KWIETNIA 2012 R.

Specyfikację warunków zamówienia można otrzymać za odpłatnością 50 zł w  biurze SM 
Gardno przy ul. Osiedlowej 6.  tel. 91 3910010.

Osoba wyznaczona do kontaktów z oferentami: Elżbieta Gierach, tel. 91 3910014.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz unieważnienia przetar-

gu bez podania przyczyny.

www.projektzklasa.pl 

głosuj na projekt 206
„Noc przed egzaminem z języka niemieckiego”
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ROJSZCZAK

NIERUCHOMOŚCI
ul. 3 Maja 13

tel. 91 392 22 33 kom. 5
Nowogard •

• 12 801 615

www.extradom.net.pl

Mieszkania • Domy
Działki • Lokale

Polecamy w Nowogardzie: 
- 1/2 domu okolice Nowogardu 332000 zł
- 2 pokoje w Nowogardzie 129000 zł
- mieszkanie bezczynszowe Nowogard 185000 złS
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www.uberna.pl

MIESZKANIA W ATRAKCYJNYCH CENACH:
Nowogard – ul. St. Poniatowskiego – 50,50 m2, 2 pokoje PARTER
Osina – 50/2 - 67,20 m2, 3 pokoje + balkon – PARTER

DZIAŁKI:
Dobra Nowogardzka – „SŁOWIKOWE OSIEDLE”, 
                                                 działki rekreacyjne, 200 m do jeziora Dobre 
Nowogard – działki komercyjne przy ul. Konstytucji 3 Maja

DOMY:
Czermnica 58 – leśniczówka, pow. 135 m2, działka 5 500 m2
Strzelewo – przy lesie, pow. 200 m2, działka 17 000 m2

MIESZKANIA W ATRAKCYJNYCH CENACH:
Nowogard, ul. St. Poniatowskiego – 50,50 m2, 2 pokoje PARTER – CENA SPADŁA O 8700 ZŁ

DZIAłKI:
Kikorze – pow. 4 292 m2, działka pod zabudowę przy drodze gminnej, wszystkie media, 
Czermnica – pow. od 3 000 m2, z warunkami zabudowy – UZBROJENIE ENERGIA
Krzywice – pow. od 3 139 m2, przy lesie, inwestycyjne oraz z warunkami zabudowy
Nowogard – działki komercyjne przy ul. Konstytucji 3 Maja

DOMY:
Czermnica 58 – leśniczówka, pow. 135 m2, działka 5 500 m2 – OTOCZENIE LASÓW
Strzelewo – przy lesie, pow. 200 m2, działka 17 000 m2 + BUDYNEK GOSPODARCZY

NIERUCHOMOŚCI
• Sprzedam mieszkanie, ul. Poniatowskiego, 2 

pokoje, pow. 50,49 m2, parter, po general-
nym remoncie. CENTRUM OBŁSUGI NIERU-
CHOMOSCI, Tel. 603 982 407

• Do wynajęcia dwa lokale handlowe lub biu-
rowe w centrum Nowogardu. 787 122 972 

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

• Sprzedam nowe mieszkanie 2 pokojowe w 
Nowogardzie. Kontakt: 783 570 056.

• Sprzedam działkę budowlaną uzbrojoną 
przy ul. Kosynierów tel. 693 850 197

• Sprzedam działkę budowlaną nieuzbrojoną 
przy ul. Kościuszki tel. 693 850 197

•	 Sprzedam spichlerz, piękny obiekt 956 
m2, tel. 693 996 009

• Działkę rolną 30 ar w Kościuszkach z warun-
kami zabudowy- sprzedam. Wszystkie me-
dia, woda, prąd, gaz dojazd drogą asfaltową. 
Tel. 509 878 292

• Sprzedam garaż na ul. Zamkowej 784 499 535

• Sprzedam garaż przy ul Zamkowej. 
693 162 756

• Sprzedam działkę budowlaną w Kościusz-
kach. Pow. 1200 m2 wszystkie media, po-
zwolenie na budowę, projekt budowlany. 
Cena 64 000 zł, 661 923 610

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe w No-
wogardzie. 603 668 681

• Do wynajęcia tanie pomieszczenia na gabi-
nety np. lekarskie, biura w Nowogardzie (po-
między Kamenę a Przystanią), tel. 608 047 127. 

• Sprzedam działkę z warunkami zabudowy 
przy ul. Asnyka. 502 032 422

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe, III pię-
tro, 67 m2, środkowe na ul. Zamkowej. Wyso-
ki standard tel. 504 118 857

• Lokal do wynajęcia 22m2, ul. 5 Marca 10. Tel. 
509 389 657

• Sprzedam pół domu w Nowogardzie. 
513 045 346

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe w No-
wogardzie. 600 626 244

• Sprzedam mieszkanie dwupokojowe III pię-
tro 55 m2. Cena 125 tys. 668 927 296

• Do wynajęcia mieszkanie 35 m2. 518 483 194

• Mieszkanie w domku czterorodzinnym, 
bezczynszowe + garaż, pom. Gospodarcze i 
ogródek. Sprzedam. 507 522 139

• Sprzedam działkę budowlaną nieuzbrojoną 
przy ul. Asnyka o pow. 827 m2. 605 441 509

• Nowogard sprzedam działki budowlane. 
665 503 129

•	 Sprzedam mieszkanie własnościowe trzy-
pokojowe 67 m2 przy ul. Zamkowej par-
ter. 91 39 21 397

• Do wynajęcia kiosk nr 6 na targowisku miej-
skim. 91 39 20 714

• Do wynajęcia dwa lokale handlowe w Cen-
trum Nowogardu. 531 838 667

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe 88 m2, 
bezczynszowe na podwyższonym parterze 
w centrum miasta. Cena do uzgodnienia. Tel. 
693 922 695

•	 Sprzedam mieszkanie 4-pokojowe; 
604 441 609

• Sprzedam dom w Nowogardzie w rozliczeniu 
mieszkanie. 608 586 632; 604 284 597

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe w No-
wogardzie. 600 626 244

• Okazyjnie sprzedam dom, cena obniżona i 
do negocjacji na działce 714 m2. 662 678 895

• Sprzedam kawalerkę w Nowogardzie, BEZ-
CZYNSZOWA, na parterze, funkcjonalny roz-
kład pomieszczeń, kuchnia z oknem, bardzo 
jasny duży pokój, piwnica, okna pcv, ogrze-
wanie gazowe (nowy piec), bez pośrednika,. 
Tylko 89 tys! Kontakt: 512322137

• Sprzedam 4-pokojowe mieszkanie w Osinie, 
79m2, słoneczne, na parterze, bezczynszowe, 
z balkonem, piwnica, w kuchni i przedpoko-
ju zabudowa. Mieszkanie w bardzo dobrym 
standardzie. Ogrzewanie gazowe, okna pcv. 
Bez pośrednika, NOWA atrakcyjna cena. Kon-
takt: 502531348

• Wydzierżawię lokal o powierzchni 28 m2 na 
działalność gospodarczą przy ul. Bohaterów 
Warszawy w Nowogardzie. Tel. 507 465 448; 
91 39 22 072

• Sprzedam mieszkanie na ul. 15 Lutego, 
trzypokojowe pow. 66 m2 III piętro. Tel. 
695 425 992

• Sprzedam działkę w Żabówku pod zabudo-
wę z budynkami do rozbiórki. 694 135 356

• Sprzedam dom z warsztatem na działce 19 
arów przy głównej drodze. 691 324 183

• Ładny dom Nowogard, sprzedam. 600  617 
474

• Pomieszczenia biurowe lub kawalerka 34 m2, 
ul. Młynarska sprzedam. 608 817 214

• Sprzedam lub zamienię na mieszkanie w 
Nowogardzie dom ( 150 m2) w okolicy No-
wogardu. Dom po kapitalnym remoncie na 
działce 1400 m2. Cena 400.000 tys. Tel. 692 
383 706.

• Sprzedam działki w Nowogardzie w okolicy 
ul. Reja o pow. 2954 m2 i o pow. 4868 m2. Tel. 
722 200 088

• Wynajmę pokój w zamian za opiekę nad cho-
rą chodzącą osobą, Tel. 722 200 088

• Zamienię mieszkanie 67 m2. Na dwupokojo-
we lub sprzedam. 667 926 528, 91 39 26 528

• Lokale handlowe do wynajęcia w Centrum 
Nowogardu. 531 838 667

• Sprzedam mieszkanie w Nowogardzie. 
600 626 244

• Sprzedam działkę 37 ar. Ziemi nieprze-
kształcona (przemysłowa) w Nowogardzie. 
603 450 718; 601 508 082

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe, 68 m2 
na Os. Gryfitów. Cena 205 tys. zł. 606 261 316

• Wynajmę pawilon Plac Wolności. 
693 946 233

• Wynajmę pomieszczenie handlowe. 
693 946 233

• Sprzedam dom z warsztatem na działce 19 
arów w Nowogardzie. 691 324 183

• Sprzedam działkę ogrodową. Cena do 
uzgodnienia. 606 370 629

• Sprzedam lub wynajmę podwójny garaż na 
ul. Zamkowej nadający się na dwa pojedyn-
cze lub działalność gosp. 604 977 144

• Sprzedam lub zamienię dom mieszkalny 112 
m2, budynki gospodarcze 80 m2, działka 
23,57 ar. Kol. Ostrzyca, cena do uzgodnienia. 
Tel. 91 39 28 006; 694 180 414; 692 546 317 
po 16-stej.

• Korytowok/Nowogardu dom poniemiecki 
130 m2 do remontu, działka 1000 m2. Cena 
73 tys. 889 133 882

• Nowogard ok. Gardna 4,60 ha pod za-
budowę, komercje przy szosie 25 zł/m2. 
783 534 677

• Długołęka 6,20 ha, siedliskowa na dopłaty. 
725 899 426

• Sprzedam działkę budowlaną w Nowogar-
dzie ul. Monte Cassino. 601 775 037

• Sprzedam mieszkanie czteropokojowe I pię-
tro 77 m2 na ul. Boh. Warszawy. 606 621 142

• Sprzedam mieszkanie własnościowe, I 
piętro środkowe, bezczynszowe, 3 poko-
je, 58m2, w Nowogardzie. Po kapitalnym 
remoncie, wysoki standard, kuchnia w za-
budowie, glazura, panele, terakota, nowe 
okna, własne ogrzewanie gazowe, domo-
fon, piwnica, balkon. Cena do uzgodnienia, 
tel. 605 522 340.

• Tanio zakwateruje 4 pracowników. 
518 483 194

• Sprzedam garaż na ul. Jana Pawła II. 
607 580 172

• Sprzedam niedrogo działkę pod zabudowę. 
513 157 124

• Wynajmę mieszkanie czteropokojowe po 
kapitalnym remoncie, własne ogrzewanie na 
parterze, ul. Bema. 504 800 823

• Do wynajęcia mieszkanie 51 m2 (trzy-
pokojowe częściowo umeblowane), Tel. 
609 349 138

• Wynajmę lub sprzedam mieszkanie dwupo-
kojowe 50 m2 przy ul. J. Poniatowskiego 7/c 
od 1 Maja. 511 926 600

• Sprzedam ziemię budowlaną uzbrojoną. 91 
39 18 307

• Sprzedam dom wolnostojący ok. 200 m2 w 
Nowogardzie. 509 349 774 

• Pokój do wynajęcia. 505 005 398

• Okazyjnie sprzedam dom 210m2 Nowogard. 
Ul. Roosevelta. 601 500 722

• Sprzedam działki pod zabudowę 40 a i 77a. 
okolice Nowogardu. 536 270 560

• Sprzedam działkę ogrodową o pow. 300 m2 
z altanką. 91 35 03 053; 507 583 521

• Sprzedam działkę budowlaną w Centrum 
Nowogardu ul. Lipowa 4 o pow. 693 m2 z ak-
tualnymi warunkami zabudowy usługi, han-
del, mieszkania. Informacje Tel. 600 959 932; 
600 931 083 po 15.00

• Sprzedam trzypokojowe mieszkanie o pow. 
50 m2 przy ul. Lubuszan III piętro, własne Co 
i dwie piwnice. 601 410 758

• Sprzedam mieszkanie. Cena 110 tys. 51,64 
m2. tel. 785 645 216

• Sprzedam kawalerkę 30 m2. w centrum mia-
sta. 691 137 817

• Wynajmę garaż. 508 993 318

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe, 68 m2 
na Os. Gryfitów. Cena 205 tys. 606 261 316

• Kupię mieszkanie trzypokojowe parter I pię-
tro najlepiej na Bema do kwoty 150 tys. Tel. 
783 534 677

• Nowogard 6km dom na kolonii wsi 150 m2, 
3 pokoje duża działka cisza, spokój. 91 000. 
tel. 725 899 426

• Długołęka k/Nowogardu. Działki 0,25 ha i 
6,20 ha pod zabudowę przy wsi, prąd woda. 
501 307 666

• 4,60 ha przy Nowogardzie pod komercję za-
budowę itp. 25 zł/m2. 889 133 882

• Wynajmę garaż w ok. Boh. Warszawy, Ponia-
towskiego i 15 Lutego. 603 284 503

• Sprzedam dom w Nowogardzie w rozlicze-
niu mieszkanie ul. Jesionowa 3. 604 284 597

•	 Wynajmę lokal usługowo-handlowy pa-
saż przy Polo Market. 604 195 581

• Sprzedam garaż osiedle Grafitów. Cena do 
uzgodnienia. 607 753 739

• Wynajmę mieszkanie M3. 75 m2, kuchnia, 
umeblowana cena 1200 + kaucja + media. 
606 703 451

• Sprzedam pół domu parter podpiwniczony 
3pokoje 82 m2 z przybudówką nadająca się 
do na sklep lub działalność z garażem muro-
wanym 60 m2. tel. 91 39 22 072; 507 465 448

•	 Sprzedam część domu w Warnkowie z od-
dzielnym wejściem o pow. 83 m2 wraz z 
działką budowlaną cena do uzgodnienia. 
Tel. 501 318 555 

• Sprzedam działkę 3580 m2. tel. 601 151 689

• Do wynajęcia mieszkanie czteropokojowe 
nad jeziorem. 722 300 700

• Posiadam do wynajęcia mieszkanie dla jed-
nej osoby w Olchowie. 509 411 799

• Sprzedam halę produkcyjną 1200 m2 na 
działce 0,47 ha. 509 411 788

•	 Sprzedam atrakcyjne mieszkanie w No-
wogardzie, parter 46 m2. Dwa pokoje nad 
jeziorem. W rozliczeniu (z dopłatą) może 
być domek lub pół bliźniaka. 603 079 260; 
512 012 823

•	 Sprzedam nowy dom w Karsku 131 
m2. garaż, tynki, elektryka, ocieplony, 
okna. Działka 1500 m2. Cena 299 tys. 
691 664 658

•	 Wynajmę garaż na ul. Zamkowej. 880 341 
734

• Sprzedam mieszkanie, Nowogard, ul. Banko-
wa 6, pow. 53,70 m2, IV piętro, trzy pokoje, 
cena 131.600 zł, tel. 91-3910010, 607607814.

• Sprzedam mieszkanie, Nowogard, ul. Gry-
fitów 4, pow. 69,30 m2, parter, trzy pokoje, 
cena 187.800 zł, tel. 91-3910010, 607607814.

• Sprzedam mieszkanie, Nowogard, ul. War-
szawska 14, pow. 57,80 m2 , III piętro, trzy 
pokoje, cena 132.000 zł, tel. 91-3910010, 
607607814.

• Zamienię kawalerkę 33 m2 komunalne 
na ul. Bema na dwa pokoje w Centrum. 
726 990 996

• Sprzedam dom nad jeziorem w Nowogar-
dzie. 785 200 900

• Sprzedam mieszkanie własnościowe trzypo-
kojowe 67 m2 przy ul. Zamkowej parter. 91 
39 21 397

• Sprzedam działkę budowlaną z warunkami 
zabudowy w Nowogardzie przy ul. Asnyka. 
601 500 670; 510 170 263

MOTORYZACJA
•	 Sprzedam części do transita. Tel. 888 603 

612

• Sprzedam Opony letnie 4 szt. Continental 
Conti 3, 185 65 R15, cena 400 zł, tel. 605 
522 340.

• Sprzedam Opony letnie Viknig Norway Pro 
Tech 2, 205 55 R16, 4 szt., cena 550 zł.tel. 605 
522 340.

•	 Sprzedam Opel Vectra C kombi, rok prod. 
08/2006, srebrny met., przeb. 160.000 km, 
po dużym serwisie w ASO Opel wrzesień 
2011, książka serwisowa. Cena do uzgod-
nienia, tel. 605 522 340.

• Sprzedam cztery roczne opony 185 65R15, 
zimowe Goodyear Ultragrip 7t, stan idealny, 
cena 800 zł lub z felgami do Nissana Almery; 
15” stalowe cena felgi 450 zł. Cena opon z fel-
gami 1200 zł. Tel. 605 522 340

• Sprzedam 4 opony zimowe - roczne, bardzo 
mało używane, Goodyear Ultra Grip 7+ 185 
65 R15, cena 780 zł.tel. 605 522 340.

• Sprzedam oryginalne zimowe opony do Vo-
lvo Miechelline altin, 205/55 R16, z felgami 
aluminiowymi. 602 474 266

• Sprzedam Busa T4 2,4 diesel. 1992 r. 
603 839 782

• Sprzedam Opel Astra 1,7 DTI rok prod. 2000 
cena 10 600 do uzgodnienia. 501 236 221

• Sprzedam samochód marki VW Golf V, rok 
prod. 2007, poj. 1.9 TDI, srebrny metalik. 
Cena do uzgodnienia.  508 290 657

• Sprzedam samochód marki Peugeot Partner 
rok prod. 2005, poj. 1,6 diesel, srebrny meta-
lik. Stan idealny. 508 290 657

• Sprzedam felgi stalowe do Nissana Almery 
N16, rok prod. 12/2001, cena 350 zł, tel. 605 
522 340. 

• Sprzedam VW T4. 669 320 592

• Sprzedam Citroen Jumper paka. 669 320 592

• Kupimy Twój niepotrzebny samochód 
przeznaczony do złomowania – kasacji. 
511 565 738

• Sprzedam alufelgi 15 cali z oponami letnimi 
Continental na cztery szpilki. 696 116 744

• Sprzedam VW T4, diesel. 603 839 782

• Sprzedam VW Passat B3 i Opel Astra w całości 
lub na części. 693 344 667

• Sprzedam szybę do Forda Escort rok prod. 
1995. Tel 693 344 667

• Motorower King rok prod. 2007, cena 1400 zł, 
667 354 001

• Sprzedam fiata CUPE 2.0 16V; rok prod. 1995 
cena do uzgodnienia. 513 157 124

• Sprzedam Fiord Fiesta silnik 1.3. 663 732 809

• Bus WV Transporter 2,4 diesel, rok 1996 stan 
db, sprzedam. 665 245 677

• Sprzedam Suzuki Balero Combi 1,6. 1998 
stan db, cena 4300. 784 233 959

• Sprzedam T2 transporter 1984. 502 853 573
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Kierownika apteki 
w Nowogardzie 

pilnie zatrudnię
tel. 783 744 001

MARPOL – OKNA S.C. 
 ul. Sienkiewicza 7F  Nowogard 

www.marpolokna.pl    
biuro@marpolokna.pl,   tel. 91 39-27-022

Nowość

energooszczędny pro�l

6 komorowy

z 3 uszczelkami
Sprzedam mieszkanie 

trzypokojowe 
na wsi 12 km od 

Nowogardu, tanio. W cenie 
garaż oraz kawałek ziemi. 

Tel. 693 652 985

Miejska Biblioteka Publiczna
im. Stefana Żeromskiego w Nowogardzie

zaprasza aktywnych seniorów na kolejne spotkanie z cyklu
„Spotkajmy się w Bibliotece”

10 kwietnia br. /wtorek/ godz. 1630

w programie:
- spotkanie z Panem FRANCISZKIEM TARCZYKOW-
SKIM na temat: Wizerunek rodzimego obyczaju. Wielkanoc 
na Śląsku Cieszyńskim i Beskidzie Śląskim.

• Sprzedam VW Passat B5 automat, 2.5 TDI 
1999 r. cena 13 200. tel. 693 162 198

• Sprzedam VW Passat combi B5 poj. 1,9. Tel. 
665 544 518

• Sprzedam Ford CMAX rok prod. 2004 prze-
bieg 185 tys. Poj. 2.0 diesel. Posiada immobi-
lajzer, poduszki powietrzne, centralny zamek, 

klimatyzację, koła zapasowe z alufelgami. 
Cena 22 500. Do uzgodnienia. 603 079 260

ROLNICTWO
• Kupię rozrzutnik oborniku jednoosiowy. 91 

39 23 492

• Sprzedam trailler, bryczkę i kucyki. 
607 739 866

• Sprzedam konia, bryczkę stylową, siodło i 
uprząż. 508 290 657

• Sprzedam owies. 796 144 225

• Zboże, gryka, łubin sprzedam. 502 853 573

• Sprzedam siano w kostkach 722 122 679

• Sprzedam mieszankę zbożową. 504 010 499

• Sprzedam 1 ha pola. 724 771 936

• Sprzedam sadzeniaki Vinieta. 513 941 882

• Sprzedam pług czteroskibowy Fiskars z za-
bezpieczeniem sprężynowym z odkręcaną 
czwartą skibą i pług trzyskibowy Overum z 
zabezpieczeniem gumowy bez belki nośnej. 
660 047 110

• Ziemię rolną w Ostrzycy od 0.5 ha do 13 ha, 
możliwość zabudowy. 502 103 432

• Sprzedam ziemniaki jadalne Vineta Denar, 
Żabówko 18. Tel. 605 092 517

• Sprzedam pług trzyskibowy, agregat upra-
wowo-siewny, agregat uprawowy, 4,2 m. 
507 708 169

• Szkółka drzew owocowych i ozdobnych w 
Karsku poleca drzewa i krzewy owocowe, 
owoc tuja szmaragd. Promocja. Wys. 1m. 10 
zł/szt. 606 106 142

• Orka, siew, talerzówka itp. 608 013 995

• Sprzedam krowę zacieloną pierwszakiem ½ 
WF z dokumentami. 91 39 23 492

• Sprzedam marchew, ziemniaki Vinieta. 
502 835 573

• Sprzedam prosiaki. 695 495 404

• Sprzedam ziemniaki jadalne i sadzeniaki, Ol-
chowo 62. Tel. 514 416 172

• Kupię przetrząsaczo – zgrabiarkę typu pająk 
siedmiokołowy. 91 39 17 620

• Kupię byki małe mięsne. 723 777 531

• Sprzedam obornik. 793 908 098

• Sprzedam Łubi słodki. 601 587 438

• Sprzedam gryke i facelie do siewu. 
509 179 831

• Sprzedam prosiaki. 514 387 864

• Traktor Zetor 30/11 tanio. 692 608 128

• Sprzedam ziemniaki, marchew, grykę facelie, 
łubin. 502 853 573

• Sprzedam rozrzutnik do obornika dwuosio-
wy. 783 484 851

• Sprzedam prasę kostkującą. 507  501  742; 
506 972 016

• Kurki nioski odchowane siedmiotygodniowe, 
sprzedaż od 26 marca gospodarstwo dro-
biarskie, Żabowo 13. 91 39 10 666

USłUgI
•	 Wyjazdy Niemcy, Holandia, solidnie i ta-

nio z domu i pod dom. 603 038 944

• Usługi transportowe IVECO dostawcze 
+ laweta + bus osobowy do 9 osób. Tel. 
607 580 172

• AGENCJA REKLAMOWA VIZART - reklamy, 
banery, tablice, wydruki wielkoform., rekla-
ma na pojazdach - odzieży, PIECZĄTKI, wi-
zytówki, plakaty, ulotki, inne. Nowogard, ul. 
700 lecia 15 (nad sklepem zielarskim). Tel. 
605 522 340.

• MALOWANIE, MONTAŻ PANELI PODŁOGO-
WYCH I INNE DROBNE NAPRAWY WYKONA 
„ZŁOTA RĄCZKA”; 91 39 22 783, 784 79 22 70

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

• Czyszczenie uszu za pomocą świecowania 
Nowogard, ul. Zielona 3. 91 39 20 714

•	 Dywanopranie, 604 373 143.

•	 Sprzątanie biur i mieszkań. 604 373 143.

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

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

• Usługi transportowe Transit Max + przycze-
pa. 500 297 054.

•	 Klimatyzacja! Serwis sprzętu AgD. Tel. 697 
55 33 10, 693 34 46 71.

•	 Cyklinowanie. 692 478 465

• Firma UNIQA wszystkie ubezpieczenia. Po-
niatowskiego 14/2. 693 128 108

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

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

• Montaż ogrodzeń betonowych, farmerskich i 
innych; 695 085 470; 91 39 72 575

• Transport- przeprowadzki. Szybko i tanio. 
696 138 406

• usługi elektryczne CO, dachy, tanio szybko 
solidnie. Do 30% taniej. Tel 506 323 560

• Usługi tokarskie. Sąpolnica 22. 693 613 396 

• Remonty mieszkań, łazienek. 600 121 043

• Przewozy przeprowadzki Nowogard i okoli-
ce. 784 499 535

• Usługi ogólnobudowlane, regipsy, szpachlo-
wanie, malowanie, panele. 789 146 025

•	 Usługi ogólnobudowlane. 510 335 162

• AGENCJA REKLAMWA VIZART - oprawianie 
prac - w 2 minuty., bindowanie, wydruki A3-
A4 kolor, ksero A3-A4 - kolor, laminowanie 
A3-A4. Tylko u nas największy wybór okła-
dek. Nowogard, ul. 700 lecia 15 (nad sklepem 
zielarskim). Tel. 605 522 340.

• Korepetycje  j. niemiecki, przygotowanie do 
matury. 607 617 844

•	 Dachy remonty mieszkań. 794 115 153

• Język niemiecki, www.niemieckinowogard.
pl; tel. 607 545 991

• Remont na każdą kieszeń 609 715 839

• Remont? wykończenia wnętrz? My wiemy 
jak! Kompleksowo! zadzwoń! REMOVER. 501 
714 275 24h/dobę!

•	 Wykonam prace budowlane, glazura, pod-
łogi, malowanie oraz budowa domu na 
korzystnych warunkach inwestora. 662 
678 895

• Stylizacja paznokci, żel, żel hybrydowy (no-
wość) cena 35 zł. 503 083 440

• Tipsy żelowe za 40 zł. 665 209 476

•	 DUR - DACH pokrycia i remonty dachów. 
691 621 141

• Dachy. 785 562 104

• DUR-BUD- usługi ogólnobudowlane. 
723 295 632

• Domowe torty na zamówienie. 513 719 102

•	 Usługi transportowe i budowlane, prze-
prowadzki, 1 zł/km (krajowe i zagranicz-
ne). 785 931 513; 91 39 11 153

•	 Angielski. Korepetycje. 697 583 403

• Remonty i wykończenia. 601 567 369

• REMONTY, MONTAŻE, STOLARKA. 
781 016 125

• Malowanie, szpachlowanie (klinkier). 
726 184 901

•	 Usługi ogólnobudowlane elektryczne. 
516 033 882

•	 Transport bUS-MAX. 604 963 120

•	 Usługi remontowo-budowlane. 
784 053 493

• Przepisywanie prac (magisterskich, licen-
cjackich, innyvh), dokumentów, CV, listów 
motyw. innych. Wydruki, Ksero, także kolor. 
Szybko i Solidnie. Studio Reklamy Vizart. No-
wogard, ul. 700 lecia 15 (nad sklepem zielar-
skim). tel 605 522 340.

• Glazura, terakota, remonty. Fachowo i solid-
nie. 607 647 515

• Naprawa, regulacja okien, drzwi PCV i drew-
na. 695 181 070

• Usługi dekarskie w Kościuszkach. 
601 227 631

• Videofilmowanie i zdjęcia cyfrowe – profesjo-
nalnie różne okazje. 600 653 124

• Usługi hydrauliczne. 600 653 124

• Dachy, podbitki, docieplenia, 669 320 592

• Kredyty na oświadczenie dla firm bez BIK.
Centrum Finansowe AVANTIS Piotr Krekora 
tel: 513 164 203, 91 392 72 68.

• Leasing dla firm i osób fizycznych ( auta, ma-
szyny, sprzęt komputerowy itd;) .Oferta 20 
firm. Centrum Finansowe AVANTIS Piotr Kre-
kora te: 513 164 203, 91 392 72 68.

• Roletki, żaluzje, vertikale. 695 181 070

• Moskitiery. 695 181 070

•	 Wspólnota mieszkaniowa Warszawska 
11 (budynek 100 rodzinny) prosi firmy o 
złożenie oferty na roboty konserwacyjne 
i utrzymania oraz usuwania awarii w dni 
robocze w godz. 15.30-7.30 oraz cało-
dobowo w dnie wolne i święta. Złożenie 
ofert ul. Wojska Polskiego 3 p. 115 (RCP) 
693 080 731

• Kierownik budowy, kosztorysowanie, oceny 
techniczne, inwentaryzacje. 604 269 301

• Zatrudnię ekspedientkę do sklepu spożyw-
czego. 502 239 619

• Usługi ogólnobudowlane, glazura, terakota 
fachowo i solidnie. 607 647 515

• Balony okolicznościowe na hel. Różne rodza-
je. 600 807 338

• Usługi informatyczne naprawa komputerów, 
instalacja oprogramowania, odzyskiwanie 
danych, dojazd do klienta. 508 245 385

• TWOJA KSIĘGARNIA INTERNETOWA WWW.
KSIEGARNIACYMELIA.OSDW.PL

PRACA
• Przyjmę brukarzy z doświadczeniem. Tel. 

888 603 612.

• Przyjmę pracowników do wykańczania 
wnętrz. Tel. 888 603 612.

• Zatrudnię na stanowisko serwisant elektro-
nik. tel. 503 150 300

• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, urlopo-
we- Niemcy, Holandia, Anglia, Irlandia, 
Dania, Belgia, Austria, Włochy, Norwegia. 
713 852 018; 601 759 797

• Podejmę pracę w charakterze sprzedawcy, 
długoletnie doświadczenie, obsługa LOTTO. 
Tel 660 392 851

• Studio Reklamy Vizart w Nowogardzie przyj-
mie 1 os. Na praktyki, tel. 605 522 340

• Zatrudnię konsultantów Oriflame, bezpłatne 
wpisowe, prezenty na 1300 zł,  604189118

• Podejmę się prac wykończeniowych. 
511 565 738

•	 Zatrudnię przedstawiciela w dziedzinie 
energii odnawialnej. 91 39 23 887

• Praca dla sprzedawcy Olchowo. 791 423 559

• Przyjmę kierowcę na łódkę. 668 509 770

• Zaopiekuję się dzieckiem. 602 690 897

• Zatrudnię pracownika na fermę. Dobre wa-
runki płacowe i mieszkaniowe. 502 562 378; 
91 39 10 315

• Przyjmę Panią do pracy w Apartamentowcu 
na sezon z zakwaterowaniem, mile widziany 
j. niemiecki. 663 594 001

• Przyjmę pracownika budowlanego. 
607 083 845; 603 160 884

•	 Zatrudnię monterów i elektryków z wy-
kształceniem technicznym. 91 39 23 887

•	 Zatrudnię monterów elektryków. 91 39 
23 887

INNE
• Sprzedam drewno  bukowe i dębowe pocię-

te i porąbane- 603 353 789

• Sprzedam nowy tel. komórkowy Sony Eroc-
son ELM, cena 270 zł, tel. 605 522 340

• Sprzedam wózek do drewna z HDSem. 
723 885 515

• Sprzedam szczenięta razy wyżeł. 91 39 
26 478; 500 667 196

• Sprzedam przyczepę D47 wywrotkę sadzar-
kę do ziemniaków, kombajn do zbioru ziem-
niaków oraz silnik do łodzi. Tel. 692 421 192.

• Śliczne szczenięta po bardzo sympatycznej 
suni do pilnowania obejścia oddam dobrym 
ludziom. 91 39 79 313 

• Drzewo opałowe, kominkowe. 506 284 017

• Sprzedam drewno opałowe i kominkowe, 
pocięte w klocki z dowozem . 663 349 053

• Sprzedam Keyboard. 602 524 313

• Sprzedam okna drewniane demontażu 
różne rozmiary, dobrze zakonserwowane. 
602 474 266

• Sprzedam drewno opałowe i kominkowe. 
667 788 820

• Przyjmę zbędną siatkę leśną z palami lub 
bez pali (może być po rozbiórce, stan obojęt-
ny), cel ogrodzenie budowy domu. Tel. 605 
522 340.

• Kupię skrzypce. 600 811 404

• Sprzedam oflisy tartaczne na opał pocięte w 
klocki lub w całości do samodzielnego pocię-
cia. Tel. 514 740 538

• Okazyjnie sprzedam dwubiegowy piec 
gazowy (ogrzewanie wody i centralne) 
606 265 333 

• PIECE GAZOWE CO do mieszkania ,domu z 
Niemiec firmy Vaillant, gwarancja + serwis, 
montaż na miejscu dwufunkcyjny cena od 
1.000zl tylko ogrzewanie CO. cena 900zl wię-
cej info. Tel 691 686 772

• ELEKTRYCZNY przepływowy podgrzewacz 
wody do łazienki, kuchni-bar, sklep, domek 
zakład fryzj. na prąd 380V,moc 18,21kw,ma-
le gabaryty z Niemiec cena 250zl. Tel 691 
686 772

• Junkers gazowy do łazienki, kuchni na gaz 
ziemny lub z butli/propan/po przeglądzie 
serwisu, mało używany cena 400zl Tel 691 
686 772

• Bojler - podgrzewacz wody ,zasobnik, stoją-
cy /bez palnika/z Niemiec f. Vaillant z wężow-
nica do podłączenia go z piecem węglowym, 
gazowym stan idealny cena 500zl. Tel 691 
686 772

•	 Sprzedam drewno kominkowe, opałowe 
sprzeda całoroczna, posiadam swój trans-
port. 691 466 441

• Nowe robione drzwi garażowe, dwa zamki, 
baskwil, góra dół. Wymiary wys. 218 cm szer. 
238 cm. 512 544 997

• Sprzedam wózek inwalidzki elektryczny. 
507 583 521; 91 35 03 053

• Sprzedam tapczan + dwa fotele. 669 417 370

• Sprzedam wózek dziecięcy wózek dzie-
cięcy prawie nowy + wanienka i łóżeczko. 
607 289 600

• Sprzedam wypoczynek, skóra beż uży-
wany stan b. dobry cena 1200; 3,2,1, tel. 
660 424 989

• Sprzedam drewno na opał, oflisy, zrzynki 
tartaczne pocięte w klocki lub w całości. Tel. 
514 740 538

• Piasek żwir z dowozem 2.5t wywrotka. 
514 740 538

• Oddam gruz. 608 466 133

• Sprzedam pustaki stropowe keramzytowe 
52x20x21 120 szt. /250 szt. 607 753 739

• Drewno opałowe kominkowe. 506 232 860

• Pralka PDP 685 do małej łazienki wym. 
850/595/340 cm. Cena 200 zł. 602 795 077

• Sprzedam narybek karpia – lina. 91 39 18 297

•	 Owczarki niemieckie 8-tygodniowe,dłu-
gowłose. Tel. 91 39 21 828
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Humor wyszukany
przez Henia SzczupakaPół godziny  

w towarzystwie KarolinyK
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Czy nas zbawi?

Gloria – zmartwychwstał!
Po wpisaniu odgadniętych wyrazów w przyciemnionych kolumnach  odczytać rozwiązania.

Jak żyć panie premierze?

Po wypełnieniu logogryfu w przyciemnionych 
rzędach odczytać rozwiązanie.

RZĘDAMI:
1 – nie ona lecz chęć szczera, czyniła oficera,
2 – polska gra którą amerykanie nazwali base-
ball,
3 – płynie przez Kijów,
4 – spławia drzewo rzeką,
5 – wychowawca Nerona.

Po prawidłowym wypełnieniu 
diagramu w przyciemnionym 
rzędzie powstanie rozwiązania.

POZIOMO:
7 – plaga „kopertówek”,
14 – nie chodzi do szkoły ale ją 
ukończy,

PIONOWO:
1 – na nim główka kapusty,
2 – mgła,
3 – imię „groźnego” cara,
4 – 100 lat,
5 – cesarz niemiecki, gość Chro-
brego,
6 – wesele,
8 – Noego lub Przymierza,
9 – dokumenty sprawy,
10 – czy ta waluta będzie u nas?
11 – rodzaj kluski,
12 – zboże na chleb i okowitę.

POZIOMO lub PIONOWO:
1 – kamień ozdobny (chodzi 
do solarium?),
2 – sygnał do boju,
3 – czepia się psiego ogona,
4 – rozśpiewane miasto nad 
Odrą,
5 – Marcin, reformator Ko-
ścioła,
6 – parkowa dróżka.

Zanikające zabawy...

Pantropa czyli odgadywane wyrazy 
wpisujemy w oznaczone korytarze. 
Początek wyrazu w polu z kropką. 
Dopisane litery utworzą rozwiąza-
nia.
-  miasto nad Sołą z muzeum obozu 
zagłady,
- sklep z kosmetykami,
- dochody artystów za korzystanie z 
praw autorskich.

Rozwiązanie krzyżówki z dnia 30 III
Kupon nr 24
Przed nami wielki tydzień
Iwona Kochelska, Andżelika Nizio, Józef Górzyński, Jadwiga 

Maknia, Teresa Czernecka, Szczepan Falaciński, Halina Szwal, 
Wiesław Borowik, Barbara Bartosik, Halina Stefańska, Michał 
Furmańczyk, Stanisława Pokorska, Wiesława Kaczmarek, Irena 
Domagalska, Jerzy Siedlecki

Zwycięzcy: Wiesław Borowik, Józef Górzyński, Andżelika Ni-
zio

ZRÓŻNICOWANIE

Można wyrazić to wprost:

Jedni mają zawsze tłusty czwartek, 

Dla drugich jest zawsze wielki post.

ODRODZENIE 

Na stole leży nowiutki obrus, 

Utkwiło to pewnie w pamięci. 

I wszystko raźniej się kręci. 

Okna już błyszczą świeżością nową, 

Wykrochmalone firanki, 

Cukrowy baranek potrząsa głową, 

Nęcą stubarwne pisanki. 

Świat zmartwychwstaje, budzi się przyjaźń, 

Nowe są myśli i plany. 

Ja tym nastrojem w sztok się upijam, 

Tak jestem w nim rozkochanym! 

W piekarniku babci piernik się pręży 

Kuszą mazurki, sękacze. 

O czym, by więcej można dziś marzyć?

Tak właśnie jest. Nie inaczej. 

Na bok, więc troski większe i mniejsze, 

Serce jednoczą się w śpiewie, 

Na dzień dzisiejszy jest najważniejszy. 

Wesołych 
ŚWIĄT Wielkanocnych,

Więcej normalności w życiu 
Czytelnikom „ Humoru” 

życzy: Henryk 
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REgULARNA LINIA MI KRO bU SO WA SEROCKI   Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie    6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie    8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

Informacja PKS 
91 392 18 87   lub   91 469 83 15

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak	•	kom.	606	148	353
Nowogard (ul.  Rzeszowskiego) - Szczecin (ul.  Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:05; 8:20; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 11:45; 11:55; 12:40; 
14:40; 14:50; 15:00; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:10
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul.  Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:30; 9:50; 10:25:11:15(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 13:15; 13:30; 13:45(F); 
14:10; 14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:00
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:50; 17:20; 18:30; 19:00
Kursują od poniedziałku do soboty;  F - kursuje od poniedziałku do piątku;  7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli

ROZKłAD JAZDY bU SÓW
ROZKłAD JAZDY bUSÓW   Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak

Tel. 502026999, 93926925, po godz. 18:00 – 501140055
Trasa NOWOgARD – gOLENIÓW – SZCZECIN 
Nowogard ul. Reszowskiego:  5:05(A), 5:55(A), 6:10(A), 6:50(7), 7:00(A), 7:25(7), 7:50(A), 
8:00(A), 8:20(7), 8:35(A), 9:10(A,7), 10:05(A), 10:30(A,7), 11:31(A), 11:40(7), 12:15(A), 
12:23(7), 12:40(7), 13:00(A,7), 13:10(A,7), 13:25(A,7), 13:50(F), 14:05(A), 14:20(A,7), 15:41(A), 
16:00(7), 16:20(A,7), 16:30(1,3,5), 16:35(2,4,6,7) 16:50(A), 17:30(1,3,5,7), 17:35(2,4,6,S), 
17:50(A,7),18:20(A,7)
TRASA SZCZECIN – NOWOgARD
Szczecin ul. Św. Ducha : 9:25(A), 12:20(A,7), 12:40(A), 13:35(A), 14:00(A,7,R), 14:40(1,3,5,7)  
14:45(2,4,6) 14:55(A), 15:15(2,4,6,7) 15:20(1,3,5), 16:15(A,7) 16:25(A),  18:05(A,7,R) 
19:00(1,3,5) 19:05(2,4,6)
Szczecin ul. Dworcowa : 6:20(A), 7:35(A), 8:00(F), 8:40(A,7,R), 9,00(7), 10:05(A,7),  10:50(A,7), 
11:40(A), 12:05(A), 13:00(7), 14:20(7), 17:40(A,7),  19:25(A7), 19:40(7), 20:15(A,7),
goleniów, Dworzec PKP : 7:03(A), 8:18(A), 8:43(F), 9:23(A,7), 9:43(7,R), 10:08(A),  10:48(A,7), 
11:32(A,7), 12:23(A), 12:48(A), 13:30(A,7,R), 13:22(A),  13:42(7), 14:19(A), 14:43(A,7,R), 
15:03(7), 15:24(1,3,5,7) 15:29(2,4,6)  15:38(A) 15:58(2,4,6,7) 16:04(1,3,5) 16:58(A,7) 17:08(A), 
18:23(A,7)  18:48(A,7,R) 19:43(1,3,5), 19:48(2,4,6) 20:08(A,7) 20:23(7) 20:58(A,7)
Trasa NOWOgARD – MASZEWO – STARgARD SZCZECIŃSKI
Nowogard ul. Rzeszowskiego : 6:50(A), 8:30(A), 11:30(A), 13:50(A), 15:15(S)
Trasa STRAgARD SZCZECIŃSKI – NOWOgARD
Stargard Szcz. Oś. Tysiąclecia : 6:20(A), 9:40(A), 12:45(A), 13:50(S), 15:05(A) 
A - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt; S – kursuje w dni nauki szkolnej; 7 – kursuje w niedziele 
nie będące świętami; F – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt; 1,3,5 – kursuje w poniedziałki, 
środy, piątki oprócz świąt; 2,4,6 – kursuje we wtorki, czwartki, soboty oprócz świąt; R – kurs do Reska   

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

Dyżur nocny
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala   - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.   - 91 392 69 99
Medyk   - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

 - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz Pogotowie Stomatolo-
giczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos 
 - 91 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  
 - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzie ci, 
Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności 
Gospodarczej  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
  - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

- 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 26 249

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw.  WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   

- 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57

Apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM   - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Zawodo-
we - CE Zdroje ul.  Bohaterów Warszawy 78,

telefon/fax.   - 91 392 54 94  
I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium  
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych    - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   

- 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 
Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 
Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 
Taksówki   - 91 392 02 60
Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

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

Regularna linia METRO        tel. 505 619 600
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25 A; 5:50 A; 6:00 A; 8:15 A7; 9:25 A7; 12:30 A7; 12:55 A7; 
15:05 A; 16:30 A7; 18:10 A7
Ze Szczecina do Nowogardu: 6:50 A; 7:25 A; 7:45 A; 11:00 A7; 12:00 A7; 14:35 A7; 15:55 
A7; 16:40 A; 18:25 A7; 19:55 A7
Legenda: A- kursuje od pon do sob;   7 - kursuje w niedzielę

601 987 249

BUDOWLANE
REMONTOWE

694 455 280

PRACE

PRZEWÓZ OSÓb - RO MAN bIŃCZYK - Linia Regularna   TEL. 0607 310 591 
OD PONIEDZIAłKU DO PIąTKU:  
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SObOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIEDZIELA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

SPRZEDAM 
MIESZKANIE 
w nowogardzie

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

tel. 603 55 55 32

Poszukuję 
garażu 

do wynajęcia (najchętniej przy 
ul. Zamkowej lub 5 Marca)

tel. 662 536 908

USŁUGI REMONTOWO BUDOWLANE
Firma zajmuje się:
- ocieplenia budynków
- wykończenie pod klucz
- szpachlowanie, malowanie, itp.

Telefon 784 053 493
www.budowlanaekipa.pl

WYNAJEM RUSZTOWAŃ

 
 

KANCELARIA 
DORADZTWA PRAWNEGO

tel. 501 341 824 
e-mail: kkolibski@op.pl 

Jeśli chcesz przeprowadzić  
rozwód, podwyższyć  

lub wystąpić  
o alimenty, nabyć spadek? 

Może dręczą Cię  
inne wątpliwości prawne? 

Nie czekaj, aż będzie za późno.
 Porady prawne już od 30 zł

 
Nowogard 

ul. Wojska Polskiego 4  
(nowy budynek – I piętro) 

Proszę o wcześniejszy kontakt 
telefoniczny

PŁYTY OSB 
NAJTANIEJ

602 131 760

DZIENNIK
NOWOGARDZKI

Ukazuje się we wtorki i piątki  na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, Piotr Słomski, Jarosław bzowy.  

Jarek Dąbrowski redaktor techniczny, Współ pra cu ją:  Hen ryk Szczu pak.   Ad res re dak cji:  
72-200 No wo gard, ul.  boh. War sza wy 7A, tel. 91 392 21 65; e-mail: dziennik@domjudy.pl. 

Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

Rozkład jazdy PKP (obowiązuje od 01.04.2012 r.)
 Szczecin gł. - Nowogard:  6.28-7.28, 8.18-9.21 (tylko w dni powszednie), 10.37-11.39, 12.48-
13.49, 14.47-15.47, 16.40-17.54, 21.15-22.21
Nowogard-Szczecin gł.:  6.37-7.41, 8.05-9.10, 10.25-11.37 (tylko w dni powszednie), 12.17-
13.22, 14.56-16.03, 16.49-17.52, 18.56-19.56 (tylko w niedzielę i sobotę), 19.07 – 20.08 (tylko 
w dni powszednie)
Nowogard-Kołobrzeg:  7.28-8.55, 9.21-10.40 (tylko w dni powszednie), 11.39-13.05, 13.49-
15.14, 15.47-17.07, 17.56-19.15 (tylko w niedzielę i sobotę), 18.05 – 19.25 (tylko w dni 
powszednie), 22.22-23.42
Kołobrzeg-Nowogard: 5.11-6.37, 6.46-8.04, 9.03-10.24 (tylko w dni powszednie), 11.01-
12.17, 13.37-14.56, 15.25-16.49, 17.26-18.56 (tylko w niedzielę i sobotę), 17.40-19.07 (tylko 
w dni powszednie)
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Rozpoczęcie kursu
10 kwietnia br.

godz. 16.30 

PIASEK, ŻWIR,   
CZARNOZIEM, 

POSPÓŁKA 

 ŻWIROWNIA  
DŁUGOŁęKA

tel. 504 872 700 
Z DOWOZEM  
DO KLIENTA
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 Cena 1,80 zł

GAZETA LOKALNA  NOWOGARD • OSINA

APTEKA 
MAJOWA 
ul. 3 MAJA 47

TEL. 91 307  07 08

OTWARTE
Poniedziałek - Piątek  8-19  

Sobota  8-15

Sprawdź naszą ofertę:
• Kredyt gotówkowy
• Kredyt konsolidacyjny
• Kredyt samochodowy
• Kredyt hipoteczny
• Spłata rat LUKAS Banku za 0 zł
• Dogodne warunki 
  dla emerytrów i rencistów

Nowogard, ul. 700 Lecia 21
tel. 91 39 22 172

czynne: pon-pt 9.00-17.00

CENTRUM KREDYTOWE

Prywatny Gabinet 
Stomatologiczny

Oferuje kompleksowe
lecznie stomatologiczne

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

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

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

Zapraszamy!

N
O

W
Y

• Przejazdy zagraniczne
• Linie autobusowe i busy
• Bilety lotnicze i promowe
• Berlin, lotniska

EVATRANS
Agencja

ZIELONE 
PRZEDSZKOLE

OGŁASZA NABÓR NA ROK SZKOLNY 2012/2013
DZIECI W WIEKU OD 2,5 DO 6 LAT

Informacje i zapisy pod nr tel. 91 39 26 691
lub na stronie www.przedszkole.zielona11.pl

INFORMATYCZNO-JĘZYKOWE

O P T Y K
Nowogard, ul. Kościuszki 1

tel. 91 392 18 11

- 50% na oprawy
z wybranych kolekcji

BADANIE OSTROŚCI  WZROKU
(bezpłatne przy zakupie okularów)

Jedna para okularów
na wszystkie odległości

REALIZACJA  RECEPT NFZ

Soczewki 
Progresywne 

- 30%

Akcja: „CZAS NA WZROK”

HALINA GALUS
HELENA WNUK

Usługi księgowo 
-podatkowe

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

Nowogard, ul. 3 Maja 14 
(budynek BS,  I piętro)

Radca prawny
- windykacja należności
- prawo lokalowe
- sprawy majątkowe

tel. kom. 602 303 633

Budynek RCP
ul. Wojska Polskiego 3

Nowogard  (wejście od ul. Wyszyńskiego)

W każdy czwartek
od godz. 11.00

Radca prawny

Studio FryzjerSkie

tyNA
zAprASzA wSzyStkich  

Fryzjerów do wSpółprAcy

607 647 240

Powiat 

wziął się za 

remonty

s. 9

Historyczny 

awans 

brydżystów

s. 14

E L D A S
ul. Nadtorowa 12

NOWOGARD
tel. 91 579 00 29

ogrodzeniowa
i  leśna

S i a t ka

UWAGA!
LIKWIDACJA 

SKLEPU
„Michałek”

z odzieżą  
dziecięcą

wszystko za pół ceny
ul. Dąbrowszczaków 21

(obok Netto)

wszystko za pół ceny

 Zlecę roboty instalacyjne 
wodno - kanalizacyjne 

ok. Nowogardu 
Kontakt email: 

ogrzewanie@cieplydom.com.pl 
Telefon: 606 151 847

SPRZEDAŻ ATRAKCYJNYCH MIESZKAŃ
w nowo powstającym budynku mieszkalnym

4-klatkowym (obok SP nr 3), os. Gryfitów w Nowogardzie

Kontakt: „PRO-BUD” s.c., 72-200 Nowogard, ul. 3 Maja 14, 
tel. 91 39 25 552, 783 570 056, www.probud-nowogard.pl

Wpadli  
na święta...

Jazda  
„z procentem”...

Czytaj s. 4

Czytaj s. 4

„Chciałbym 
gdzieś  
wyjechać, 
odpocząć  
ale  
z chłopcami...”

s. 3
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REKLAMA

Foto tydzień

Widoczne na zdjęciu worki pełne śmieci zalegają przy ul. 
700-lecia, tuż za  apteką Jantar i domem handlowym Fart. Jak 
twierdzą okoliczni mieszkańcy pozostawili je sprzątający te oko-
lice kilka dobrych tygodni temu, więźniowie pracujący pod nad-
zorem koordynatorów z ZBK. Jak widać więźniowie swoją pracę 
wykonali sumiennie, ale ich „dozorcy” zapomnieli chyba dokoń-
czyć dzieła...

To nie solary słoneczne, tylko blachy w oknach które od pew-
nego czasu „upiększają” budynek byłego hotelu na Placu Wolno-
ści. Widoczne na zdjęciu okna znajdują się na ostatnim piętrze 
gmachu – obecnie należącego do Powiatu. Marny to wizerunek 
miasta, tym bardziej, że znajduje się w sąsiedztwie siedziby władz 
miasta Nowogard – zwracają uwagę nasi Czytelnicy. 

Na zdjęciu rabatka  przy bloku na ul. 15 Lutego, o  którą pieczo-
łowicie od lat dbają mieszkańcy. Niestety, przyrodnicze wrażenia 
zakłócają szkodniki – palacze, którzy ze swoich prywatnych bal-
konów wyrzucają pety. „Tak nie może być. Ci co to robią nie mają 
za grosz kultury osobistej i szacunku dla mojej pracy, którą zresztą 
wykonuję społecznie!” - mówi jedna z mieszkanek bloku (na zdję-
ciu), która poprosiła redakcję o interwencję w sprawie. 

02.04.2012 r. 
Godz. 17.40
Powiadomienie o pojeździe, 

który na wjeździe do miejsco-
wości Karsk uderzył w drzewo, 
a kierujący ucieka na pieszo z 
miejsca zdarzenia. Na miej-
scu Patrol zatrzymał Mateusza 
M., kierującego Fordem Fiesta, 
który znajdował się w stanie 
nietrzeźwości z wynikiem 1,45 
promila alkoholu w wydycha-
nym powietrzu. 

Godz. 18.00
Włamanie do zakładu usłu-

gowego „Foto Bożena” na ul. 
3 Maja, skąd sprawca dokonał 
zaboru pieniędzy.

03.04.2012 r. 
Godz. 06.10 
Kolizja drogowa w miejsco-

wości Strzelewo, gdzie kierują-
cy samochodem marki Citro-
en C3  uderzył w przydrożne 
drzewo. 

Godz. 09.30 
Powiadomienie o włamaniu 

do mieszkania przy ul. 700 Le-
cia, gdzie sprawca po uprzed-
nim wywarzeniu drzwi wej-
ściowych dokonał kradzieży 
biżuterii. 

04.04.2012 r. 
Godz. 09.10 
Pracownik sklepu Intermar-

che powiadomił o zatrzymaniu 
sprawcy kradzieży sklepowej. 
Na miejscu Patrol wylegitymo-
wał nieletniego Damiana K.

Godz. 09.15
Kolizja drogowa za przejaz-

dem kolejowym w miejsco-

wości Żabowo, gdzie doszło 
do zderzenia pojazdów marki 
Seat Ibiza oraz Audi A6. 

05.04.2012 r. 
Godz. 18.15
Pracownik ochrony skle-

pu Intermarche powiadomił o 
zatrzymaniu sprawczyni kra-
dzieży sklepowej. Patrol na 
miejscu wylegitymował Bogu-
miłę Ś. , która ukarana została 
mandatem karnym. 

Godz. 20.00
Kradzież około 210 m prze-

wodu linii napowietrznej te-
lekomunikacyjnej na odcin-
ku Błotny Młyn –Leśniczówka 
Olszyca. 

06.04.2012 r. 
Godz. 12.00
Włamanie do mieszkania na 

ul. Żeromskiego, skąd sprawca 
dokonał kradzieży pieniędzy 
oraz biżuterii. 

Godz. 17.20 
Pracownik sklepu Intermar-

che powiadomił o kradzieży 
sklepowej. Patrol na miejscu 
ustalił sprawcę kradzieży, któ-
rym okazał się Leszek F. Uka-
rany został mandatem karnym. 

Godz. 21.45
Kolizja drogowa na ul. Ko-

walskiej, gdzie w zaparkowany 
samochód marki Ford Wind-
star uderzył Peugeot, a następ-
nie odjechał z miejsca zdarze-
nia. 

07.02.2012 r. 
Godz. 02.00
Patrol OPI w trakcie kontroli 

drogowej na ul. 15 Lutego, sa-
mochodu marki Skoda ujaw-
nił, że kierujący Sebastian Ł. 
znajduje się w stanie nietrzeź-
wości 1,12 promila alkoholu w 
wydychanym powietrzu, po-
nadto posiada aktualny zakaz 
prowadzenia pojazdów me-
chanicznych. Właściciel pojaz-
du ukarany został mandatem 
karnym za udostępnienie po-
jazdu osobie bez uprawnień do 
kierowania. 

08.04.2012 r. 
Godz. 13.50 
Wypadek drogowy na ul. Bo-

haterów Warszawy. Kierują-
cy samochodem marki BMW 
podczas wykonywania skrę-
tu w lewo zajechał drogę pra-
widłowo wyprzedzającemu go 
pojazdowi marki Ford Mon-
deo, w wyniku czego doszło do 
zderzenia pojazdów i wjecha-
nia do przydomowego ogród-
ka. Kierowca BMW z obraże-
niami ciała przewieziony zo-
stał do Szpitala. 

09.04.2012 r. 
Godz. 00.30 
Podczas kontroli drogowej 

na ul. Bema samochodu mar-
ki BMW ujawniono, że kieru-
jący Paweł W. posiada przy so-
bie środki odurzające w posta-
ci marihuany. 

Godz. 02.30 
Kolizja drogowa na ul. Zielo-

nej w której uczestniczyły dwa 
pojazdy: Mercedes oraz Mitsu-
bishi. 

st. insp. Ref. Prewencji 
Klaudia Gieryń 

Kronika policyjna 

Pomóżmy sobie
•	 Przyjmę z wdzięcznością tapczan wypoczynkowy, dywan lub wykładzinę, lodówkę, pralkę 

automatyczną oraz meblościankę, telewizor tel. kontaktowy 510 936 951 
•	 Przyjmę kojec dziecięcy dla dziecka i materac twardy na łóżko piętrowe info.515 696-142 
•	 Jest do odebrania w redakcji Alba komunijna od zaraz oraz buty typu sportowego 
•	 Oddam ubranie chłopięce do 2 lat i łóżeczko  tel. kontaktowy 781 932923 
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OPAŁ
węgiel, koks, miał, 

drewno – kominkowe,
 podpałka, brykiet – węglowy, 

torfowy, drzewny
(towar luzem i workowany)

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

sprzedaż ratalna

PPUH „EDBA” 
Nowogard	•	ul.	Nadtorowa	12

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

FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

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

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

602 450 881

Byłeś świadkiem ciekawego wydarzenia?
Powiadom nas!

Dyżur reportera interwencyjnego całą 
dobę, siedem dni w tygodniu!

DZWOŃ lub wyślij sms: 

515 145 383
Zapewniamy całkowitą anonimowość! 

Możesz również do nas napisać: 
dziennik@dzienniknowogardzki.pl lub 

poligraf@post.pl

Umożliwiamy uzyskanie CERTYFIKATU MIĘDZYNARODOWEGO

CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO „PROFESJA”
W NOWOGARDZIE

OGŁASZA NABÓR NA KURS

OPERATOR WÓZKÓW WIDŁOWYCH

Informacji udziela i prowadzi zapisy  sekretariat Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Nawogardzie, ul. Ks. J. Poniatowskiego 21
w godzinach: od 8.00 do 15.00, tel. 91 392 11 62

EntEr  II 
laptop

 serwis - komis
naprawiamy, 
sprzedajemy,

kupujemy laptopy
na ul. Wyszyńskiego 7/3

budynek Straży Pożarnej

tEl. 795 648 748

Ta opowieść jest o tym, jak naprawdę żyją ludzie. Nasi sąsiedzi za ścianą, których często omijamy ścigając się po lepsze ubrania, promo-
cje w supermarkecie, ziemski dobrobyt. Pani Roksana Fedak, bohaterka naszego reportażu ma 24 lata. Choć jest pogodną młodą mat-
ką, jej życie nie jest usłane różami. Mieszka w Świerczewie z chłopakiem i rodzicami. Ma dwóch synów Jakuba i Kacpra.  Dzieci chorują 
na autyzm.  Jej rodzinny dom to istna ruina- wilgoć, walący się sufit, brak toalety i ciepłej wody. 

„Chciałbym gdzieś wyjechać, odpocząć ale z chłopcami...”

Tak też wygląda prawdziwe życie
Kiedy u chłopców zdiagnozo-

wano autyzm wczesnodziecięcy 
nie powiem, żeby żyło mi się ła-
two – mówi mama 4 – letnich 
bliźniaków. 

Choroba chłopców sprawi-
ła, że kobieta nie ma ani chwi-
li odpoczynku. Dzieci wciąż 
biegają w kółko zwracając na 
siebie uwagę. Skaczą, krzyczą,  
wchodzą na plecy. Nie inaczej 
jest w trakcie rozmowy DN z 
panią Roksaną, która z trudem 
opowiada o swojej codzienno-
ści. 

Nie mogę się ruszyć  na krok. 
Siedzę sama w tym pokoju z 
dziećmi. Muszę pilnować drzwi, 
żeby mi nie uciekły na dwór. 
Czasem, tyko na chwilę wołam 
mamę do pomocy, żeby wyjść 
po coś do kuchni – opowiada 
pani Roksana. Pytana jednak, 
czy chciałaby na chwilę uciec, 
zostawić wszystko, odetchnąć, 
odpowiada - Tak. Chciałabym 
gdzieś wyjechać, odpocząć ale z 
chłopcami. 

Jak wygląda zwykły dzień 
pani Roksany. Ojciec dzie-
ci pracuje. Całymi dniami nie 
ma go w domu. Chłopców co-
dziennie trzeba dowieźć do 

przedszkola w Goleniowie - 
tylko tam są grupy dla dzieci z 
autyzmem.  

Najpierw autobusem musimy 
dojechać do Nowogardu. Tam 
wsiadamy w busa i jedziemy 
do Goleniowa. Odprowadza-
my dzieci do przedszkola i wra-
cam do domu. W domu przy-
gotowuję jakiś obiad i wracam 
po nich z powrotem. Jeżdżę ra-
zem z mamą, bo sama nie da-
łabym rady utrzymać bezpiecz-
nie chłopców przy sobie. Oni się 
ciągle wyrywają – opowiada 
matka Kuby i Kacpra. 

Dzieci jeżdżą także raz w ty-

godniu na zajęcia terapeutycz-
ne. Dzięki nim w końcu wiem, 
jak z nimi się porozumiewać. 
Wcześniej chodziłam pogryzio-
na i poszczypana, bo nie umia-
łam do nich dotrzeć – dodaje. 

Dojazdy do placówek, choć z 
jednej strony niezbędne, z dru-
giej są bardzo kosztowne. Ro-
dzina do tej pory wydawała ok. 
100 zł dziennie na bilety w obie 
strony. Dzięki pomocy jednego 
z nowogardzkich przewoźni-
ków jest trochę lżej. 

W tym miejscu chciałabym 
podziękować pani Magdalenie 
Fedeńczak, która zgodziła się, 

żeby dzieci podróżowały jej bu-
sami za darmo, a mama i bab-
cia płacą tylko 50%.  - mówi  
Armata Urszula, sołtys Świer-
czewa. Dodaje też że pomo-
cy rzeczowej udzielił również 
Rafał Paśko z nowogardzkiego 
Caritasu. 

Dom, w którym żyje czte-
roosobowa rodzina, to nie-
mal ruina. W jednym z pokoi 
zawalił się sufit. Okna są nie-
szczelne. Nie ma toalety, ani 
ciepłej wody. Zimna zresztą 
też do niedawna była luksu-
sem. 

Żyjemy w trudnych warun-
kach. Mieszkanie jest co praw-
da własnościowe, ale nie mamy 

pieniędzy na remont. O budo-
wie toalety już nie wspominając 
– mówi mama chorych chłop-
ców. 

W budynku są trzy pokoje i 
kuchnia. Pomieszczenia prze-
dzielone są długim korytarzem 
z wyjściem na podwórze. W 
najlepszym stanie jest pokój, w 
którym mieszka p. Roksana z 
dziećmi i ich ojcem.  Mała, kil-
kumetrowa izba, w której stoi 
piec i dwa tapczany. Na ścia-
nach jest wilgoć. W kolejnym 
pomieszczeniu, zawalił się su-
fit, a spod okien odpada tynk. 
W ostatnim pokoju mieszkają 
rodzice – ojciec chorujący na 
płuca alkoholik i matka, która 
pomaga swojej córce jak może. 

Proszę wszystkich ludzi, a  
szczególnie przedsiębiorców, 
którzy może mają więcej niż ta 
rodzina, żeby im pomogli w re-
moncie mieszkania. Jest dział-
ka. Można dobudować łazien-
kę. Sami też zakasamy rękawy, 
tylko potrzebujemy materiałów 
budowlanych – apeluje sołtys 
wsi. Możemy dodać tylko tyle 
-byliśmy i widzieliśmy to na 
własne oczy. 

Marcin Simiński

Chłopcy nie odstępują swojej mamy na krok. 

W takich warunkach mieszka czterooso-
bowa rodzina w Świerczewie. Na zdjęciu 
sufit w jednym z pokojów. 
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W miniony wtorek przy wjeździe na parking supermarketu Lidl (ul. 15 Lutego), pijany 25-letni mieszkaniec Nowogardu  kierujący sku-
terem, zderzył się z Citroenem z przyczepką. Młody mężczyzna z urazem nogi został przetransportowany do szpitala w Gryficach. Po-
zostałym uczestnikom zdarzenia na szczęście nic się nie stało. 

Jechał skuterem po pijaku i uderzył w samochód 

Jazda „z procentem” zakończyła się w szpitalu 
Do zdarzenia doszło ok. 

godz. 19.30. W chwili kiedy 
kierujący miniwanem mar-
ki Citroen,  jadący od strony 
przejazdu kolejowego chciał 
wjechać na parking supermar-
ketu, uderzył w niego skuter 
prowadzony przez młodego 
mężczyznę. Jak wynika z usta-
leń policji jadący tym samym 
pasem drogi kierujący jedno-
śladem zbyt późno zauważył, 
że samochód skręca na par-
king. Chcąc uniknąć zderzenia 
próbował uciec na chodnik, ale 

nie zdążył, po czym uderzył w 
tylnie nadkole miniwana. Le-
żącego na miejscu mężczyznę 
szybko otoczyła grupa prze-
chodniów. Po kilku minutach 
przybyła także policja i karet-
ka pogotowia. Jeszcze na miej-
scu obaj kierowcy, uczestnicy 
zdarzenia zostali  poddani ba-
daniu na trzeźwość.  Kierowca 
Citroena był trzeźwy, czego nie 
można powiedzieć o kierują-
cym skuterem. Okazało się, że 
prowadził pojazd mając ponad 
1 promil alkoholu we krwi. 

Wypadek mógł się skończyć 
o wiele gorzej. Na tylnim sie-
dzeniu miniwana, od strony 
po której doszło do uderzenia, 
w foteliku znajdowało się kil-
kumiesięczne dziecko. 

Dobrze, że on nie wpadł przez 
szybę do środka i dziecku nic się 
nie stało – mówiła na miejscu 

zdenerwowana kobieta, pasa-
żerka Citroena,  trzymając wy-
straszone niemowlę na rękach. 

Mężczyzna po otrzymaniu 
pierwszej pomocy udzielonej 
przez  ratowników medycz-
nych z Nowogardu, został od-
wieziony do szpitala specjali-
stycznego w Gryficach. Skrzy-

żowanie  na którym doszło do 
wypadku przez prawie godzinę 
było zablokowane. 

Po wyjściu ze szpitala 25-latek  
odpowie przed sądem  za spo-
wodowanie zagrożenia w ruchu 
drogowym i prowadzenie pojaz-
du pod wpływem alkoholu. 

MS

Groźny wypadek przy ul. Boh. Warszawy 

Wpadli na święta...
 Mieszkańcom jednej z posesji przy ul. Bohaterów Warszawy rodzinne święto-
wanie przerwał wielki huk i wstrząs. Kiedy wyjrzeli przez okna zobaczyli, że na 
ich ogródku stoją dwa rozbite auta. 

W pewnej chwili poczułem 
jak cały dom się zatrząsł – 
wspomina jeden z mieszkań-
ców posesji na którą wpadły 
samochody. 

Cała sytuacja miała miej-
sce dokładnie w Wielkanoc. 
W jaki sposób oba auta znala-
zły się na prywatnym ogród-
ku, niszcząc całe ogrodzenie i 
fragment elewacji budynku?

 Do  zdarzenia doszło dnia 
08.04 – opowiada nadkom. 
Leszek Nowak, Komendant 
Komisariatu Policji  w Nowo-
gardzie. Mniej więcej ok.13:50 
zostaliśmy powiadomieni, że 
na ul. Boh. Warszawy na wy-
sokości posesji nr 25 brały 
udział w zdarzeniu drogowym 
dwa samochody, które mó-

wiąc kolokwialnie „wpadły” 
do ogródka. Zaraz po zgłosze-
niu natychmiast na miejsce 
zdarzenia udali się policjan-
ci, którzy w wyniku działań 
wstępnie ustalili , że kierują-
cy samochodem marki BMW 
podczas wykonywania ma-
newru skrętu w lewo zajechał 
drogę prawidłowo wyprzedza-
jącemu go pojazdowi marki 

Ford Mondeo, w wyniku czego 
doszło do zderzenia pojazdów 
i w konsekwencji wjechania 
do przydomowego ogródka. 
Kierowca BMW z obrażenia-
mi ciała został hospitalizowa-
ny. Obaj kierowcy byli trzeź-
wi. Mimo poważnie wygląda-
jącego zdarzenia  na szczęście 
nikt nie zginął. Jedynie kie-
rowca BMW z podejrzeniem 
wstrząśnienia mózgu i inny-
mi urazami  został przewie-
ziony do szpitala. Pomimo, że 
zdarzenie przypominało wy-
padek, to zostało zakwalifiko-
wane na chwilę obecną jako 
kolizja drogowa, która będzie 
intensywnie wyjaśniana, by 
ustalić bezsprzecznie sprawcę, 
wobec którego na pewno zo-
staną wyciągnięte konsekwen-
cje karno-mandatowe - doda-
je wypowiedź Komendant.  

Samo zdarzenie wyglądało 
bardzo groźne. Mogło być jed-
nak o wiele gorzej. Szczęście w 
nieszczęściu, że w chwili kie-
dy oba samochody wpadły na 
posesję,  na chodniku nie było 
przechodniów. 

Jarek Bzowy  
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Z okazji urodzin 
Kochanemu mężowi

Jerzemu Salwie 
najserdeczniejsze życzenia

zdrowia szczęścia 
i radości na codzień 

życzą
żona, 

dzieci i wnuczek

Z okazji 30 rocznicy 
ślubu 

Jolancie 
i Cezaremu Bielskim 

najserdeczniejsze 
życzenia zdrowia, 

szczęścia 
i pomyślności 

na dalsze lata życia 
życzą 

kochający syn 
Artur z narzeczoną Asią

W dniu Urodzin 
Kochanej Mamie 

Jolancie 
Bielskiej 

Wszystkiego co
najpiękniejsze 

życzy 
Syn Artur z Asią

Kochanej 
Eli Marek 

za 42 lata 
wspólnego przeżywania chwil 

smutnych i radosnych dziękuję  i życzę 
dalszego ciągu w zdrowiu 
i jak największej ilości dni 

z uśmiechem i zadowoleniem.
Mąż Leszek

ŻYCZENIAŻYCZENIA ŻYCZENIA ŻYCZENIA

Sprawa Telekomunikacji Novum

Rzecznik wykazuje skuteczność 
W tym tygodniu do redakcji zgłosił się Czytelnik w imieniu którego interweniowaliśmy u Powiatowego Rzecznika Konsumenta w spra-
wie Telekomunikacji Novum. Wszystko wskazuje na to, że interwencja wreszcie okazuje się skuteczna.   

Oto treść pisma>

Warszawa, dnia 02 kwietnia 2012 r.
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
ul. Dworcowa l
72-100 Goleniów

Dot. pisma: PRK.732.35.2012
W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 20 marca 2012r. w sprawie Pana ........... po przeanali-

zowaniu dokumentów dotyczących umowy o świadczenie Usług TeleNOVUM nr 61575/29000/
WLR/2011 informujemy, iż w związku problemami technicznymi uniemożliwiającymi odtworze-
nie nagrań w celu weryfikacji przedstawionych faktów, podjęto decyzję o indywidualnym podej-
ściu do tej sprawy oraz umożliwieniu rozwiązania Umowy bez naliczania opłaty wyrównawczej 
wynikającej z rozwiązania umowy o świadczenie usług TeleNOVUM nr 61575/29000/WLR/2011 
przed terminem jej zakończenia. 

W przypadku podtrzymania decyzji o rozwiązaniu umowy o świadczenie Usług TeleNOVUM 
nr 61575/29000/WLR/2011, informujemy, iż Pan ....... powinien zwrócić się do Telekomunikacji 

NOVUM odrębnym pismem, zgodnie z § 8 pkt. 6 Regulaminu Świadczenia Usług TeleNOVUM .

Wczoraj skontaktowaliśmy się z p. Ireną Henkelman - Powiatowym Rzecznikiem Konsumenta. 
W przypadku jeszcze jednej osoby udało się uzyskać odstąpienie od opłaty wyrównawczej, nato-

miast w dwóch sprawach TN podtrzymała swoje stanowisko. Mimo to skierowałam interwencje we 
wszystkich tych sprawach do UOKiK ( Urzędu Ochrony Konsumenta i Konkurencji) oraz do Urzędu 
Kontroli Elektronicznej sprawującego nadzór nad postępowaniem operatorów  telekomunikacyjnych. 
Niestety sytuacja prawna jest taka ,że możliwości urzędu, który reprezentuję są niewielkie, a skala 
zjawiska, którego przykładem są zgłoszone przez Państwo sprawy ogromna. Dlatego tak bardzo waż-
ne jest, aby mimo wszystko nie rezygnować z dochodzenia swoich praw, ponieważ reagowanie na tą, 
ośmielam się powiedzieć, patologię może spowodować zarówno niezbędne zmiany prawne, jak i póki 
ich nie ma, przynajmniej ograniczyć zjawisko takiego cynicznego naciągania klientów i często wpro-
wadzania ich w błąd w zakresie warunków umowy.      

Pani Rzecznik podziękowała też redakcji DN za zaangażowanie w tematykę. Pozostaje mieć na-
dzieję, że zdecydowana postawa jaką reprezentuje p. Rzecznik w połączeniu z naszą nieustępliwo-
ścią, doprowadzą do wykreślenia Nowogardu i okolic  z mapy łatwych terenów łowieckich dla róż-
nych naciągaczy i oszustów. Ale do tego potrzebne jest także współdziałanie Czytelników, którym 
zdarzyło się paść ich łupem. 

red.

W grudniu ubiegłego roku, 
po otrzymaniu wielu sygna-
łów naszych Czytelników czu-
jących się oszukanymi przez 
akwizytorów Telekomunikacji 
Novum, podjęliśmy w tej spra-
wie szereg czynności interwen-
cyjnych. Po pierwsze skierowa-
liśmy pismo do Telekomunika-
cji Novum - niestety firma nie 
raczyła odpowiedzieć. Następ-
nie złożyliśmy w Prokuratu-
rze w Goleniowie zawiadomie-
nie o podejrzeniu popełnienia 
przestępstwa - oszustwa. W za-
wiadomieniu pisaliśmy m.in.

„Oszukani klienci zgłaszali 
do naszej redakcji następujące 
zastrzeżenia:

- podpisując umowę nie zo-
stali uświadomieni przez akwi-
zytora co do wszystkich konse-
kwencji zwłaszcza, że w przy-
padku wycofania się z umowy 
zostaną obciążeni tzw. opłatą 
wyrównawczą w kwocie, jak 
wynika z naszych ustaleń 170 
zł

- część skarżących mimo wy-
cofania się z umowy w ciągu 10 
dni została obciążona zarówno 

tą opłatą, jak i zwrotem rzeko-
mego rabatu mimo, że nie sko-
rzystała jeszcze z usługi Tele-
komunikacji Novum, co razem 
daje kwotę ponad 400 zł

-niektóre osoby, które nie wy-
cofały się z umowy otrzymu-
ją oprócz faktury TN, również 
fakturę od dotychczasowego 
operatora TP (z obciążeniem 
m.in. za zerwanie umowy) 
mimo, że akwizytor zapewniał, 
iż nie będzie takiej sytuacji i 
wszelkie ewentualne czynności 
przeniesienia operatora, a tym 
bardziej związane z tym koszty, 
zrealizuje TN.

Wszyscy skarżący się są ogól-
nie zdezorientowani.” 

Jednakże i tutaj, także nie 
udało się uzyskać rezultatu 
zadawalającego nas i czują-
cych się oszukanymi Czytel-
ników. Prokuratura po wstęp-
nych czynnościach umorzy-
ła postępowanie. W związku z 
tym miesiąc temu złożyliśmy 
w imieniu części pokrzywdzo-
nych zawiadomienie do Po-
wiatowego Rzecznika Konsu-
mentów w Goleniowie. Pani 
rzecznik już w rozmowie tele-
fonicznej zadeklarowała rze-
telne zajęcie się sprawą. W tym 
tygodniu zgłosiła się do nas 
jedna z pokrzywdzonych osób, 
która dostarczyła nam pismo 
jakie w jej sprawie Rzecznik w 
Goleniowie otrzymał od Tele-
komunikacji Novum . Z treści 
pisma wynika, że sprawa na-
szego Czytelnika jest na wła-
ściwej drodze do załatwienia 
zgodnie z jego życzeniem - Te-
lekomunikacja  Novum odstą-
piła już od naliczenia naszym i 
Czytelnika zdaniem, niesłusz-
nych opłat wyrównawczych. 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów 
Irena Henkelman

Komunikat Policji 
W dniu 05 kwietnia br. na ul. Młynarskiej znaleziono mo-

siężną figurkę Matki Boskiej. Właściciel figurki proszony jest 
o kontakt z dzielnicowym Rejonu II mł. asp. Adamem Szczyr-
bą. 

st. insp. Ref. Prewencji 
Klaudia Gieryń 
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PARAFIA PW. WNIEBoWZIęCIA NMP: Msza św. w niedzielę: Nowogard: 7:00, 9:30, 11:00, 12:30, 18:00 (w lipcu 
i sierpniu o 19:00) Karsk: 9:00; Olchowo: 11:00; Wojcieszyn: 12:00; Dąbrowa: 10:00.  Msza św. w tygodniu (od pn 
do pt): 7:00, 18:00 (w lipcu i sierpniu o 19:00)    Msza św. w sobotę: 9:00, 18:00 (w lipcu i sierpniu o 19:00).    www.
wnmp.info
PARAFIA PW. ŚW. RAFAłA KALINoWSKIEGo: Msza św. w niedzielę: . 7.30 , 9.00; 11.00, 12.30 i 18.00 (w lipcu 
i sierpniu o 19:00) Kulice: 9:00; Jarchlino: 10:00; Sąpolnica: 10:00.   Msza św. w tygodniu: 7:00, 18:00 (w lipcu i 
sierpniu o 19:00).   www.rafalkalinowski.republika.pl
PARAFIA PW. MB FATIMSKIEJ: Msze św. w niedzielę: 9.00 i 12.00. Lestkowo: 10.30; Miętno: 13.00.  Msza św. w 
tygodniu z wyjątkiem poniedziałku:17.00, w sobotę o godzinie 12.00.    www.mbf-now.firmeo.biz 

Informacje Parafialne
   Vox    Ecclesiae...

Słowo Boże na Niedzielę:
Z Ewangelii wg św. Jana (J 20,19-31):
Było to wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia, tam gdzie 

przebywali uczniowie, gdy drzwi były zamknięte z obawy przed Ży-
dami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: Pokój wam! 

A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie ujrzawszy 
Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was 
posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: Weźmijcie Ducha Świętego! 
Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzy-
mane. Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy 
przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego: Widzieliśmy Pana! Ale on rzekł 
do nich: Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w 
miejsce gwoździ, i nie włożę ręki mojej do boku Jego, nie uwierzę. A po ośmiu dniach, 
kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz /domu/ i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł 
mimo drzwi zamkniętych, stanął pośrodku i rzekł: Pokój wam! Następnie rzekł do To-
masza: Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż /ją/ do mego 
boku, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym. Tomasz Mu odpowiedział: Pan mój 
i Bóg mój! Powiedział mu Jezus: Uwierzyłeś dlatego, ponieważ Mnie ujrzałeś? Błogo-
sławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. I wiele innych znaków, których nie zapisano 
w tej książce, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus 
jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc mieli życie w imię Jego.

W drugą Niedzielę Wielkanocną kończąca Oktawę Zmartwychwstania, przypada 
święto Miłosierdzia Bożego. Sam Jezus, który ukazał się św. siostrze Faustynie Kowal-
skiej chciał, aby to święto przypadało w tę niedzielę. Miłosierdzie Boże jest najbardziej 
widoczne w wydarzeniu Zmartwychwstania Chrystusa. Poświęcił On bowiem swoje 
własne życie dla nas, którzy przez naszą grzeszność zasługujemy na śmierć.

Ewangelia z drugiej Niedzieli Wielkanocnej opowiada o ukazaniu się Chrystusa 
Zmartwychwstałego swoim uczniom w wieczerniku. Niestety jedne z nich, św. Tomasz, 
nie był obecny z nimi. Nie uwierzył on zapewnieniom innych, że Chrystus powstał z 
martwych, że żyje i ukazał się im wszystkim. Od tego momentu nazywamy św. Tomasza 
niedowiarkiem i stał się on symbolem niewiary – potrzeby zbadania czegoś, osobistego 
doświadczenia zanim damy temu wiarę. Czy jednak w istocie tak jest? Czy św. Tomasz 
jest przykładem niewiary, czy raczej przykładem poszukiwania prawdy i rozwiewania 
wszelkich wątpliwości, które pojawiają się w naszym życiu?

Trudne doświadczenia, które konfrontują naszą wiarę są nieuniknione. Gdy nagle 
rozpada się nam rodzina, umiera ktoś bliski, tracimy cały swój dobytek, a także wiele 
innych tragedii życiowych wystawiają naszą wiarę na próbę. I dobrze, że tak jest, bo to 
świadczy o tym, że wiara nie jest nam obojętna. Właśnie z tej racji św. Tomasz jest przy-
kładem poszukiwania w wierze. Co prawda nie uwierzył zapewnieniom swoich kole-
gów, że Jezus żyje, ale powiedział, że sam chce to sprawdzić. O głębokiej wierze św. To-
masza świadczy fakt, że oddał za Niego życie w Indiach przebity włócznią. Nie może-
my go więc nazywać niewierzącym, co najwyżej wątpiącym. Pod tym względem akurat 
żaden z Apostołów, może z wyjątkiem Jana, nie może się poszczyć niezachwianą wiarą. 
Przecież kilka dni wcześniej Piotr się Go zaparł, a wszyscy uciekli i schowali się z oba-
wy przed swoim życiem. Mimo to Chrystus nie zostawia ich, ale ukazuje się im, słabej 
wiary ludziom.

Dla nas ludzi żyjących tyle lat po tym wydarzeniu jest to lekcja, że do wiary się doj-
rzewa. Można ją porównać do zasadzonej rośliny. Jeżeli pozostawimy ją samą sobie, to 
albo uschnie albo wyrośnie z niej dziki krzew, który rośnie jak chce. Żeby krzew wydał 
dobry owoc musi być pielęgnowany. Nie oznacza to, że uchronimy go przed różnymi 
chorobami, złymi warunkami atmosferycznymi, bo one nie są zależne od nas. Podob-
nie jest z naszą wiarą. Nie da się zamknąć jej pod kloszem, aby uchronić przed wątpli-
wościami. Zwątpienia są właśnie po to, aby ją umocnić. Jeżeli nie będziemy mieli prze-
konania w wierze, to jak będziemy mogli przekazywać ją dalej? Czy gdyby nam przyszło 
oddać życie za wiarę, to poświęcilibyśmy je dla Chrystusa? Warto zastanowić się nad 
poziomem własnej wiary.

Słowa Jezusa z dzisiejszej Ewangelii pozostają nadal aktualne, a może nawet jeszcze 
bardziej w naszych czasach, kiedy wiara jest dyskredytowana: „Błogosławieni, którzy 
nie widzieli, a uwierzyli”. My wierzymy nie dlatego, że widzieliśmy, ale dzięki Kościoło-
wi, który przekazuje nam tę prawdę w mocy Ducha Świętego. Dlatego w wątpliwościach 
wołajmy o pomoc Ducha Świętego, który ożywia wiarę i ją umacnia.

ks. Piotr Buda

Julia Kapcio, 4 miesięczna, zmarła: 01.04.2012, pogrzeb: 06.04.2012, pogrzeb 
odbył się na cmentarzu w Nowogardzie

 Jerzy Ozga, lat: 49, zmarł: 05.04.2012, pogrzeb: 10.04.2012, pogrzeb odbył się 
na cmentarzu w Dobrej

Czesław Sudoł, lat: 53, zmarł: 06.04. 2012, pogrzeb: 11.04.2012, pogrzeb odbył  
się na cmentarzu w Nowogardzie

Kazimierz Miśkiewicz, lat: 76, zmarł: 05.04.2012, pogrzeb: 13.04.2012, po-
grzeb odbędzie  się na cmentarzu w Dobrej

 Teresa Gizińska, lat: 55, zmarła: 08.04.2012, pogrzeb: 13.04.2012, pogrzeb od-
będzie  się na cmentarzu w Nowogardzie

Leonhard Wiese, lat: 74, zmarł: 09.04.2012, pogrzeb: 14.04.2012, pogrzeb od-
będzie  się na cmentarzu w Osinie

 Jadwiga Kubas, lat: 85, zmarła: 10.04.2012, pogrzeb: 12.04.2012, pogrzeb od-
był  się na cmentarzu w Nowogardzie

Jan Kiełbasa, lat: 65, zmarł: 10.04.2012, pogrzeb: 14.04.2012, pogrzeb odbędzie  
się na cmentarzu w Nowogardzie

Zygmunt Teodorczyk, lat: 81, zmarł: 12.04.2012, pogrzeb: 14.04.2012, pogrzeb 
odbędzie  się na cmentarzu w Nowogardzie

Informacje  przekazał zarządca cmentarza Sebastian Furmańczyk

 w tych dNiAch odeSzli do wieczNości 

Miejska Biblioteka Publiczna w Nowogardzie zaprasza
19 kwietnia (czwartek) godz. 1530

na spotkanie autorskie z Panią JOLANTĄ SZWALBE
autorką zbiorów cytatów m.in. Jana Pawła II „Wyrusz w drogę”

na temat: „Nie starzeje się ten kto nie ma na to czasu”.

Kolejne interesujące spotkanie

Bardzo interesujące i „na czasie” było spotkanie dla aktywnych se-
niorów w Miejskiej Bibliotece Publicznej w miniony wtorek. Pan 
Franciszek Tarczykowski mówił na temat: „Wizerunek rodzimego 
obyczaju. Wielkanoc na Śląsku Cieszyńskim i Beskidzie Śląskim”. 

Rozpoczął od ogólnej charakterysty-
ki obrzędów wielkanocnych w Polsce, 
koncentrując się na obrzędach śląskich 
i pomorskich. Przytoczył wiele faktów 
dotyczących m.in. przygotowania do-
mostwa do Wielkiego Tygodnia, de-
korowania palm, sporządzania ciast i 
potraw, zdobienia jaj i koszyków wiel-
kanocnych. W czasie dyskusji wszyscy 

doszliśmy do wniosku, że nasze pięk-
ne tradycje i obyczaje związane nie tyl-
ko z Wielkanocą, będą niestety zani-
kały jeśli nie będą wpajane dzieciom i 
młodzieży w ich rodzinnych domach, 
szkołach i instytucjach kultury.

foto: Biblioteka 
Dyrektor Biblioteki

Zofia Pilarz

Zakład Karny w Nowogardzie zaprasza 

na koncert pt. Muzyka Świata
wystąpi Pomorski Chór Kameralny  Cantus Pomeraniae 

dyryguje Beata Wróblewska 
sobota 14 kwietnia 2012 r. g. 18.30 (po wieczornej mszy)

Kościół pw. Wniebowzięcia NMP w Nowogardzie 

wstęp wolny
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Wyrazy głębokiego 
współczucia 

Kazimierzowi 
Gizińskiemu 

i rodzinie
z powodu 
śmierci 

żony i mamy 
składa 

rodzina Boratyńskich

Wyrazy współczucia 
dla 

Kazimierza 
Gizińskiego 

z powodu 
śmierci żony 

składa 
Stowarzyszenie Pokolenia 

Koleżanki i Koledzy 
Koła nr 1 

w Nowogardzie

Panu 
Kazimierzowi 
Gizińskiemu 

wyrazy głębokiego 
współczucia 

z powodu 

śmierci żony
składają 

pracownicy Zarządu 
Budynków Komunalnych 

w Nowogardzie

KoNDoLENCJE KoNDoLENCJE KoNDoLENCJE KoNDoLENCJE

Serdeczne wyrazy współczucia i głębokiego żalu

Panu Kazimierzowi Gizińskiemu

z powodu śmierci żony
w imieniu swoim i pracowników 

Urzędu Miejskiego w Nowogardzie
składają

Przewodniczący    
Rady Miejskiej
Antoni Bielida

Robert Czapla
Burmistrz      

Nowogardu

Zastępca Burmistrza 
Nowogardu 

Damian Simiński

Dlaczego jest tak źle, skoro jest 
tak dobrze?  - czyli słów kilka o sy-
tuacji nowogardzkiego szpitala

Potrzebne konsylium!  (DN z 
dnia 22 stycznia 2002r.)

Problemy nowogardzkiego szpi-
tala, ze zrozumiałych względów 
nie schodziły z łam prasy lokalnej 
i wojewódzkiej przez ostatnie pół 
roku. Wyłoniony w drodze kon-
kursu dyr. Włodarczyk po „czarno-
widztwie” głoszonym w momencie 
objęcia stanowiska zabrał się do so-
lidnej (tak przynajmniej głosił) ro-
boty, polegającej na konsolidacji 
personelu i opracowaniu progra-
mu naprawczego.(…) szpital na-
dal generuje długi i rok ubiegły za-
mknął deficytem 130  000zł. Dłu-
gi podobno przyrastają wolno (ok. 
50  000zł za półrocze), a 80  000zł, 
to wypłata zobowiązań wynikają-
cych z przeprowadzonej restruktu-
ryzacji. Dyrektor wspomniał jed-
nak, że również z powodu przegra-
nych spraw w sądzie z pozwu pielę-
gniarek. (…). Wspomniany deficyt 
130  000zł na koniec roku nie jest 
przecież debetem na koncie ban-
kowym. Za coś po prostu nie zapła-
cono. Za co? Znowu nie opłacono 
ZUS, energii, podatków czy może 
nie zrealizowano zawartych kon-
traktów i personel czeka na pen-
sje? Mieszkańcy miasta chcieliby 
wiedzieć co szpital zrobi z otrzy-
manym milionem złotych z budże-
tu miasta. Wszak wkład finansowy 
do spółki „ZBK- TBS” wynosi tylko 
3000 000zł i od 3 lat nie można zna-
leźć środków na ten cel! 

LMM 

SM „Osiedle” inaczej ( DN z 
dnia 08 lutego 2002r.)

O tym, że Spółdzielnia Mieszka-
niowa „Osiedle” ma poważne pro-
blemy wiadomo nie od dziś. (…) 
Od jakiegoś czasu na tablicach 
ogłoszeniowych w klatkach blo-
ków, można przeczytać: „Apeluje 
się do lokatorów mających zadłu-
żenie do uregulowania zaległości. 
Zadłużenie lokatorów wobec spół-
dzielni jest tak duże, że nie pozwa-
la na dalsze jej funkcjonowanie. 
Brak środków finansowych zmu-
si spółdzielnię do zerwania umo-

wy z Zakładem Usług Komunal-
nych na wywóz nieczystości sta-
łych”.(…) Sytuacja finansowa spół-
dzielni mieszkaniowej „Osiedle” 
jest spowodowana nie tylko niewy-
wiązywaniem się lokatorów z re-
gularnego opłacania czynszu, ale 
przede wszystkim znacznym ich 
zubożeniem. Bezrobocie znacznej 
znacznej części mieszkańców osie-
dla (byłych pracowników PGR-u) 
jest główną przyczyną takiego sta-
nu rzeczy. (…).

Mb

Jubileusz w Przedszkolu Miej-
skim nr 4  (DN z dnia 12 marca 
2002r)

(…) Przedszkole Miejskie ob-
chodziło 25-lecie swojego istnie-
nia i działalności. Na uroczystość 
przybyło wielu zaproszonych go-
ści oraz rodzice przedszkolaków. 
Wszyscy byli zadowoleni, ale jak 
to bywa – dzieci cieszyły się naj-
bardziej.

Przedszkolaki zachwyciły 
wszystkich przybyłych na uroczy-
stość 25-lecia przedszkola swoimi 
znakomitymi popisami aktorskimi 
i tanecznymi. Publiczność długo 
biła brawo. Potem był pyszny tort i 
uroczysty obiad. (…) 

Najgrubszy buk w Polsce rośnie 
w nowogardzkich lasach  ( DN z 
dnia 12 marca 2002r)

(…) Kapituła Ogólnopolskiego 
„Konkursu na najgrubsze drzewo 
Lasów Państwowych u progu XXI 
wieku” uznała „Buka zwyczajnego” 
rosnącego w okolicach Nowogar-
du, mierzącego w obwodzie 750 cm 
za najgrubszy okaz w Polsce. Nad-
leśnictwo Nowogard do konkursu 
zgłosiło 21 drzew. Można rzec, że 
grubych drzew jest ci u nas pod do-
statkiem! (…)

Dokładnej lokalizacji zwycię-
skiego buka nie podajemy dlatego, 
że pragniemy „przygotować go” do 
zwiedzania – oznakować szlak pro-
wadzący do drzewa, ustawić tabli-
cę informacyjną, oraz przygotować 
teren w pobliżu okazu na przyjęcie 
turystów. (…).

Mr.

10 lat temu                  pisał: Kto jest na zdjęciu?
Od jednego z naszych Czy-

telników otrzymaliśmy wy-
konane przez niego zdjęcie.  
Zdjęcie zrobiłem  przechodząc 
Promenadą nad jeziorem, było 
to gdzieś  na początku lat sześć-
dziesiątych, dokładnie już nie 
pamiętam - mówi  nasz Czytel-
nik - dziewczęta pracujące pod 
murami widząc, że mam przy 
sobie aparat, poprosiły abym 
zrobił im zdjęcie. Nie znałem 

ich, ale być może ktoś  siebie  
lub znajomą rozpozna na tej 
fotografii - kończy. Zdjęcie po-
kazuje grupę dziewcząt  pracu-
jących na skwerku pod mura-
mi. W dalszym  tle widoczna  
ściana wieży kościoła,  bliżej 
budynki  za murami w okoli-
cach ulicy Luboszan - z lewej 
nieistniejący już budynek go-
spodarczy i dalej szczyt  domu 
w którym mieszkał  były pre-

zes Spółdzielni Kominiarskiej 
p. Jan Look.  Po prawej frag-
ment nadal stojącego budynku 
przy Luboszan.  Według nas 
zdjęcie jest wykonane raczej 
na początku lat siedemdziesią-
tych, świadczy o tym słabo wi-
doczny w lewym górnym rogu  
żuraw  budowlany ustawiony 
prawdopodobnie na budowie 
bloków przy ulicy Luboszan.

red. 

Sygnały Czytelników
Czytelnik mieszkający w pobliżu skrzyżowa-

nia ul.3 Maja z ul.700-lecia informuje, że od 
czasu  skierowania ruchu na obwodnicę, funk-
cjonowanie sygnalizacji świetlnej na tym skrzy-
żowaniu budzi wiele zastrzeżeń i stwarza nie-
bezpieczne zwłaszcza dla przechodniów sytu-
acje. Mieszkam tu i często słyszę hamujące z pi-
skiem samochody, które gwałtownie zatrzymu-
ją się, aby uniknąć  potrącenia przechodzących 
ludzi – mówi nasz  Czytelnik. Przyczyna moim 
zdaniem tkwi w sygnalizacji, która często bywa 
wyłączana  właśnie dla pieszych, gdy jednocze-
śnie funkcjonuje dla pojazdów.  Ponadto   czę-
ste,  bez żadnej logiki wyłączania bądź urucha-
miania sygnalizacji  powodują także zamiesza-
nie i dezorientację,  zarówno pieszych jak i kie-
rujących pojazdami. Dzwonię do redakcji, ponie-
waż nie udało mi się uzyskać połączenia z osobą 
odpowiedzialną w Urzędzie Miejskim – kończy 
Czytelnik.

Rzeczywiście póki droga ta była częścią 6-ki   
sygnalizacja  była wyłączana  (z migającymi po-
marańczowymi światłami)  o określonej godzi-
nie, najczęściej o 19,00 bądź,  gdy w sezono-
wym natężeniu ruchu kierowali nim policjanci.  
Obecnie jest tak „jak popadnie”.   Warto byłoby, 
aby urzędnicy poważnie potraktowali  powyż-
szy sygnał, tym bardziej wiarygodny, że zgłasza 
go osoba na co dzień obserwująca sytuację na 
tym skrzyżowaniu.
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Szpitalne Centrum Medyczne w Goleniowie  Sp. z o.o.  

serdecznie zaprasza 
do skorzystania z nowo otwartej 

Pracowni  
Tomografii  Komputerowej 

W naszym gabinecie  możecie Państwo ze skierowaniem wykonać 
badanie bez oczekiwania.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług 
W porozumieniu z Państwem ustalimy dla Was najkorzystniejszy 

termin, poinformujemy o koniecznym  przygotowaniu i  zadbamy o  
Was   w trakcie badania.

Z   nami oszczędzacie swój czas 
Odbiór opisu badania TK po 24 godzinach.

Tel. 91 466 43 25

Punkt 
nadawania 
przesyłek
kurierskich

ul. Wyszyńskiego 7/3
budynek Straży Pożarnej

tEl. 795 648 748

Za kilka dni ma być ogłoszony przetarg na remont zalewanego od lat odcinka drogi Błotno- Trzechel. Same prace mają być wykonane 
w okresie wakacyjnym.  Jeszcze w tym roku modernizacji drogi doczekają się także mieszkańcy kolonii Wojcieszyn. 

Powiat wziął się za remonty 

Naprawią drogi do Trzechla i Wojcieszyna 
Felerny odcinek drogi od lat 

prosi się o remont. Dlaczego 
powiat który jest jej właścicie-
lem, tak długo zwlekał z wy-
konaniem oczekiwanej przez 
mieszkańców inwestycji? 

Wiemy, że droga jest zale-
wana i zamykana od lat. Szu-
kaliśmy na to środków, ale jak 
wiadomo sytuacja budżetu po-
wiatu nie jest najlepsza z uwa-
gi na to, jakie dostajemy środ-
ki z Warszawy, nie mając przy 
tym dochodów własnych. Nie 
mniej w zeszłym roku udało się 
zaoszczędzić trochę pieniędzy i 
jeszcze w październiku zlecili-

śmy wykonanie dokumentacji 
na remont tego odcinka drogi – 
tłumaczy Tomasz Kulinicz, wi-
cestarosta Powiatu Goleniow-
skiego. 

Oprócz dokumentacji po-
wiat musiał zdobyć uprawnie-
nia wodnoprawne. Pod zapa-
dającym się odcinkiem drogi 
płynie bowiem rzeczka. Pod-
pisanie umowy z wykonaw-
cą robót wyłonionym w dro-
dze przetargu, ma nastąpić w 
maju. 

W połowie kwietnia planu-
jemy ogłosić przetarg. To ozna-
cza, że w okresie wakacyjnym 

droga będzie już naprawiona – 
zapewnia wicestarosta. 

Władze powiatu nie ukry-
wają jednak, że remont będzie 
wykonany na „pół gwizdka”. 
Zamknięty obecnie odcinek 
drogi położony jest bowiem 
na torfowym, zapadającym się 
gruncie, a na wymianę podło-
ża pieniędzy nie starczy. 

Gdybyśmy chcieli zastosować 
technologię zakładającą wy-
mianę gruntu, to mówili byśmy 
o milionach złotych. Na to nie 
stać powiatu.  Starostwo zapew-
ni, że nie będzie to prowizorka, 
ale należy się spodziewać, że w 
przeciągu 20-30 kolejnych lat 
ten teren z pewnością ponow-
nie się obniży – mówi Kulinicz. 

W najbliższych dniach ma 
się pojawić szczegółowy kosz-
torys zaplanowanych prac. Ich 
zakres, według dokumentacji 
projektowej,  ma polegać na 
podniesieniu terenu, zamon-
towaniu nowego przepustu i 
położeniu na nim nowej na-
wierzchni drogi. 

W Wojcieszynie też napra-
wią

W tegoroczny plan powiato-
wych inwestycji wpisany został 
także remont drogi w Wojcie-
szynie. Chodzi o odcinek pro-

wadzący do kolonii, biegnący 
przez wiadukt kolejowy. Dro-
ga ta, podobnie jak w przy-
padku Trzechla, od lat wyma-
ga remontu. Co prawda zosta-
ła wyrównana na jesieni ubie-
głego roku, z inicjatywy sołty-
sowej wsi i za przyzwoleniem 
starostwa, ale tylko powierz-
chownie. Po kilku miesiącach 
nawierzchnia wygląda jeszcze 
gorzej. Starostwo zdecydowało 
więc, że droga zostanie wyre-
montowana raz jeszcze – tyle, 

że tym razem już solidnie. 
Droga będzie remontowana 

etapami. W tym roku na pew-
no zostanie wykonany odcinek 
do wiaduktu, ale  rozmawiam 
jeszcze by położyć nową na-
wierzchnię  kilkaset metrów za 
wiaduktem – informuje T. Ku-
linicz. 

Sam wiadukt będzie remon-
towany przez PKP, przy współ-
udziale finansowym starostwa. 
Dokumentacja jest już gotowa. 

Marcin Simiński 

Droga  z Błotna do Trzechla –w  tym miejscu asfalt  zapada się od lat, a od roku droga  
wyłączona została z ruchu. 

Droga na kolonii Wojcieszyn, jest miejscami praktycznie nie przejezdna.
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29 marca w Szkole Podstawowej nr 2 odbyło się uroczy-
ste pasowanie uczniów klas I na czytelników biblioteki 
szkolnej. Specjalnie na ten dzień starsi koledzy i kole-
żanki z klas IVa,Va, Vc pod kierunkiem p. B. Żurak przy-
gotowali przedstawienie pt. „Godzina czarów”. 

Wieści z „dwójki”
Uczniowie wcielili się w 

role „Kopciuszka”, „Dziew-
czynki z zapałkami”, „Alla-
dyna”, „Ali Baby”, „Wróżki”, 
„Baby Jagi”, „Smoka”, „Królew-
ny Książki”, „Śpiącej Królew-
ny”. Pierwszoklasiści dowie-
dzieli się od książkowych bo-
haterów , w jaki sposób nale-
ży szanować książki, aby służy-
ły czytelnikom całymi latami.  
Najmłodsi czytelnicy złożyli 
obietnicę, iż zawsze będą pil-
nymi czytelnikami bibliote-
ki szkolnej, a następnie po-
dziękowali aktorom za występ 
gromkimi brawami. Na zakoń-

czenie bibliotekarka p. J. Mo-
drzejewska wraz z Królową 
Książką dokonała aktu paso-
wania każdego ucznia na czy-
telnika za pomocą zakładki.  
Wszyscy czytelnicy otrzymali 
pamiątkowe dyplomy, ozdobne 
zakładki do książek, listy do ro-
dziców, oraz zawarli kontrakt, 
wpisując swoje imię i nazwisko 
na specjalnie przygotowanym 
dokumencie obietnicy.  Po pa-
sowaniu nowi czytelnicy mogli 
wypożyczyć samodzielnie swo-
ją pierwszą książkę. Pełni wra-
żeń wrócili do swoich klas.

inf. własne

Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd  
w Nowogardzie informuje

W związku z otrzymaną z Urzę-
du Miasta i Gminy w Nowogar-
dzie, dotacją na działalność w 
2012 r. informujemy mieszkań-
ców miasta i gminy Nowogard, że 
na całość zadań otrzymał 16. 800 
zł dotacji.

Kwota ta zostanie rozdyspono-
wana na:

- 5.000 zł -refundację za wyku-
pione leki (wyłącznie na recep-
tę) dla ok.33 osób ( refundacja do 
150 zł na osobę).

- 3000 zł – na zakup odzieży, 
obuwia, kurtek dla ok. 20 dzie-
ci i młodzieży z rodzin o bardzo 
niskich dochodach i rodzin wie-
lodzietnych. (koszt dla jednego 
dziecka do 150 zł).(wykaz OPS)

- 2000 zł - przeznaczono na za-
kup pościeli, kołder dla 13 rodzin 
wielodzietnych i o niskich docho-
dach( na jedną rodzinę do 160 zł 
),(wykaz OPS).

Na pokrycie kosztów transpor-
tu za dostarczoną żywność z pro-
gramu PEAD -przeznaczono - 
6000 zł.(żywność wyłącznie dla 

rodzin wielodzietnych, matek sa-
motnie wychowujących dzieci i 
osób starszych po 70- tym roku 
życia, z terenu miasta Nowogard).
Szczegóły w późniejszym termi-
nie. Na pozostałe wydatki spra-
wozdawczości, druki itp. przezna-
czono 800 zł.

W dniu 30 marca br. Zarząd 
ustalił kryteria pomocy dla osób 
uprawnionych. Jako podstawę 
przyjęto ustalony dochód nie-
zbędny przy staraniu się o pomoc 
w Ośrodku Pomocy Społecznej 
zwiększony do 200%.

I tak z pomocy PKPS-u może 
skorzystać wyłącznie osoba, któ-
rej dochód na 2012 r. nie przekra-
cza:

  w gospodarstwie wieloosobo-
wym – 702 zł na osobę,  w gospo-
darstwie jednoosobowym - 954 zł.

Wykaz osób uprawnionych do 
otrzymania pomocy na zakup 
odzieży oraz pościeli, wykaz osób 
sporządzi OPS w Nowogardzie.

Natomiast do refundacji za 
zakupione leki niezbędne jest 

przedłożenie udokumentowane-
go dochodu i bezwzględny waru-
nek- faktura imienna za wykupio-
ne leki wyłącznie przepisane na 
receptę za okres od marca br..

Nie zwracamy za środki p/bó-
lowe, opatrunkowe, maści, syro-
py itp. Dlatego by uniknąć błędu, 
prosimy przed dokonaniem zaku-
pu leków o zgłoszenie się do biu-
ra celem dokładnego wyjaśnie-
nia i określenia za jakie leki na-
stąpi zwrot. Istnieje możliwość w 
przypadku braku środków finan-
sowych, wykupienia leków przez 
członka Zarządu w obecności 
podopiecznego w pobliskiej ap-
tece.

Termin rozpoczęcia zadań po 
20 kwietnia br. tj. po otrzymaniu 
na konto w banku przyznanej do-
tacji.

Zarząd zaprasza w każdy po-
niedziałek i piątek od 10-tej do 
12-tej.

W-ce Prezes Zarządu
Jadwiga Cichecka

Poradnik dla właścicieli psów
Spacerując po Nowogardzie, dość często zdarza mi się spotykać właścicieli psów, którzy uganiają 
się za swoimi czworonogami po nowogardzkich alejkach. Właściciele biegnąc za swoim rozentu-
zjazmowanym psiakiem, wykrzykują często różne obelgi oraz obiecują co mu zrobią, gdy go złapią, 
a pies po prostu bawi się z nimi w berka… Podczas kolejnego spotkania widzę już psa na smyczy, 
który ciągnie niemiłosiernie, nie mogąc eksplorować przestrzeni, co stanowi jeden z podstawo-
wych psich instynktów, natomiast właściciel raz po raz szarpie smycz, próbując opanować „bestię”. 
Gdzie leży problem? W braku komunikacji oraz znajomości zasad uczenia się psa.

Postaram się przybliżyć rozwią-
zanie, które gwarantuje zakończe-
nie tego problemu. Wychowując 
psa musimy kierować się zasadą 
pozytywnego wzmocnienia. Wła-
ściciele uciekających psów oraz 
psów ciągnących na smyczy, po-
winni teraz odpowiedzieć sobie 
na pytanie, „Czy zabieram ze sobą 
na spacer coś, co może być dla psa 
atrakcyjne – bardziej atrakcyjne 
niż otoczenie?

Po pierwsze, jeśli Twój pies 
ucieka, wyposaż się w gwizdek dla 

psów i przez 3 miesiące używaj 
gwizdka tylko w domu i gwiżdż 
zawsze przed zdarzeniem przy-
jemnym dla psa, może to być po-
danie miski, może być spacer lub 
też rodzinne głaskanie, czy zaba-
wa. Będzie to bardzo silny sygnał 
wzmacniający chęć podejścia do 
właściciela, ale aby zadziałał, nie 
można zbyt szybko próbować go 
w otwartym terenie. Jeśli jednak 
trening z gwizdkiem zadziała, 
pies będzie wracał do nas pioru-
nem, nie ważne co spotka na swo-
jej drodze.

Po drugie, na spacerach, zawsze 
miej ze sobą smakołyki lub/i za-
bawkę. Pamiętaj, aby zawsze na-
grodzić psa, po przyjściu do nogi, 
nawet jeśli uciekał przez 10 minut 
i wytarzał się w jakimś paskudz-
twie. Wydaj również smakołyk za-
wsze po zapięciu smyczy.

Po trzecie, kiedy pies jest czymś 
zaaferowany i nie chce wrócić, nie 
krzycz sto razy jego imienia, bo 

nauczy się je lekceważyć. Krzyknij 
raz i jeśli psu nie grozi niebezpie-
czeństwo odchodź w przeciwnym 
kierunku, machając przy tym za-
bawką, bądź pokazując smakołyk.

Po czwarte, nigdy nie krzycz, 
ani nie bij psa, kiedy już przyszedł 
do nogi, w przeciwnym wypad-
ku uzna, że mu się to nie opłaca. 
Nagródź psa smakołykiem i po-
głaszcz, dla niektórych psów gła-
skanie, jest większym wzmocnie-
niem niż sam smakołyk.

W następnym artykule, posta-
ram się przybliżyć Czytelnikom 
zasady zdrowego żywienia psa.

Jeśli masz problem ze swoim 
psem, napisz: poligraf@post.pl 
lub na adres „Dziennik Nowo-
gardzki, ul. Boh. Warszawy 7a, 
72-200 Nowogard. 

Łukasz Skryplonek
Dogoterapeuta, zoopsycholog, 

trener szkolenia psów
www.centrumkynologiczne.com

Wyjazd na badania mammograficzne
Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej „Zdrowie” dnia 14 kwietnia 2012r. organizuje wyjazd na 

badania mammograficzne do NZOZ Medical Care CRiDO Szczecin Zdroje.
Oferta Składa się z kompleksowej porady: - badanie mammograficzne - wynik badania oraz konsulta-

cja lekarska
Rejestracja i szczegółowe informacje Samodzielny Publiczny Szpital Rejonowy w Nowogardzie, w 

godz.8.30-14.00 tel.91 3921356 oraz u Lidii Bogus tel.505393636. Dobrowolna wpłata na cele statutowe 5 
zł. PAMIĘTAJ! O ZDROWIE MUSISZ ZADBAĆ SAMA! 

Zapraszam Prezes Fundacji „Zdrowie” Lidia Bogus

Pod patronatem DN
Druga edycja comiesięcznego konkursu fotograficznego już 

za nami. Ilość i jakość zdjęć nadesłanych na temat, „Z aparatem 
wśród zwierząt” jest imponująca. Za co autorom bardzo dzięku-
jemy.  Najlepszą fotografię zdaniem internautów  wykonał pan 
Tomasz Wrzesień. Jurorzy postanowili nagrodzić fotografię pani 
Weroniki Kamińskiej. Nagrodzonych zapraszamy do domu kul-
tury po drobne upominki. Zapraszamy do przesyłania swoich 
prac na temat „Wiosenny wschód słońca”. 

Grzegorz Mielewczyk 

Uwaga- konkurs 
filmowy odwołany

 Z powodu odwołania bajki 
pt. „Alvin i Wiewiórki 3” przez 
dystrybutora, której projek-
cja  miała się odbyć w dn. 23.-
25.04.2012 r. jesteśmy zmusze-
ni zmienić terminarz filmowy, 
poinformował redakcję No-
wogardzki Dom Kultury. 

W związku z tym redakcja 
DN odwołuje ostatnio ogło-
szony konkurs filmowy, w któ-
rym do wygrania były właśnie 

dwa bilety na ww. produkcję 
animowaną. 

Jednocześnie informujemy, 
że osoby które już dostarczyły 
do redakcji prawidłowo wypeł-
nione kupony konkursowe, we-
zmą udział w następnym loso-
waniu bez konieczności przy-
syłania kolejnych kuponów z 
odpowiedziami. Nowy konkurs 
zostanie ogłoszony niebawem. 

Redakcja 
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Nie z ostatniej chwili

Uciekamy z domu do szkoły!

 Miało być zupełnie inaczej. 
Wielu uczniów planowało wa-
gary, ale…

Okazało się, że 21 marca do 
naszej szkoły zawitają szósto-
klasiści z Nowogardu, Wierz-
bięcina i Długołęki. Dzień 
Otwarty to wielkie święto dla 
Gimnazjum nr 2 w Nowogar-
dzie, więc nie wypadało tego 
dnia nie zajrzeć do szkoły.

 Przybycie gości poprzedza-
ły gorączkowe przygotowania. 
Odświętnie ubrani uczniowie 

z niecierpliwością czekali na 
szóstoklasistów. Można było 

domyślić się, że dzień wypeł-
nią niespodzianki. Przyszłych 
gimnazjalistów powitał  pan 
dyrektor oraz grupa wokalna. 
Zaskoczeniem była niezwykle 
ciekawa prezentacja pt. ,,Made 
in China”, która  zakończyła się 
degustacją tradycyjnej chiń-
skiej potrawy  -  ryżu z warzy-
wami. Szczególny entuzjazm 
wzbudził także występ zespołu 
Flesz Dance. 

 Podczas, gdy uczniowie szó-
stych klas zwiedzali szkołę 
(strzelnicę, orlik, sale teatralną, 
halę sportową, czytelnię i bi-

bliotekę), ich opiekunowie zo-
stali zaproszeni do kawiaren-
ki zorganizowanej w ten dzień 
specjalnie dla nich w czytelni 
szkolnej..

 Kwaśne opady to temat 
przedstawienia wystawione-
go w naszej sali teatralnej. Mu-
zyka, taniec i zabawne kwe-
stie powodowały, że co chwilę 
wybuchały głośne salwy śmie-
chu. Kto by się spodziewał, że 
w szkole mamy takie talenty. 
Kilku widzów nawet poprosi-
ło  aktorów - amatorów o auto-
graf. To się nazywa sukces!

Dla szóstoklasistów został 
zorganizowany również kon-
kurs wiedzy. Pięciu przed-
stawicieli  każdej klasy brało 
udział w tych zmaganiach. Po-
mimo iż pytania były super-
-trudne, goście świetnie sobie 
poradzili. Zwyciężyła druży-
na SP nr 3. Rywalizacja trwa-
ła także na hali sportowej,  za-

wodnicy zmagali się w wie-
lu konkurencjach. Radosne 
okrzyki dopingujące druży-
ny do walki sprawiały, że at-
mosfera była naprawdę gorąca. 
Zawody zakończyły się remi-
sem SP nr 1 i SP nr 2. Kolejne 
miejsca zajęły szkoły: SP nr 3, 
SP  z Długołęki, SP nr 4 i SP z 
Wierzbięcina.

 Wizyta młodszych kolegów 
w naszej szkole była zbyt krót-
ka, by pokazać wszystkie atuty  
gimnazjum, więc przygotowa-
liśmy foldery, w których mogli 
przeczytać o ważnych wyda-
rzeniach z życia szkoły.

 Jednak dobrze było Dzień 
Wagarowicza spędzić w Gim-
nazjum nr 2. Wszyscy wracali 
do domu pełni niezapomnia-
nych wrażeń. Naprawdę warto 
czasem uciec z domu do szko-
ły!

Szkoła w Błotnie 

Ratownicy z pokazem dla uczniów 
Pomagam i wiem jak to zrobić – pod takim hasłem odbyły się warsztaty ratownictwa medycznego w Szkole Podstawowej w Błotnie. 

W zajęciach brali udział 
uczniowie klas IV, V i VI. Ra-
townicy medyczni objaśni-
li nam, czym jest pierwsza po-
moc przedmedyczna i jakie są 
jej etapy. Dowiedzieliśmy się 
jak przeprowadzić resuscyta-
cję, zaopatrzyć rany, złamania i 
krwotoki. Teorię poparły liczne 
ćwiczenia praktyczne na fanto-
mie i na nas samych, udających 
poszkodowanych. Wyjaśniono 
nam również, jak należy postę-
pować będąc świadkiem wy-
padku. Dowiedzieliśmy się, że 
nawet jeśli nie potrafimy po-
móc bezpośrednio poszkodo-

wanej osobie, to możemy to 
zrobić w inny sposób, wezwać 
pomoc czy zaalarmować od-
powiednie służby. Zajęcia pro-
wadzone przez pracowników 
Wojewódzkiej Stacji Pogoto-
wia Ratunkowego były bardzo 
ciekawe, dostarczyły nam dużo 
wrażeń, ale przede wszystkim 
wiedzy, jaka jest niezbędna 
każdemu. W miłej atmosferze 
pożegnaliśmy się z ratownika-
mi medycznymi, mając świa-
domość, że zdobyta wiedza za-
procentuje w przyszłości. 

Uczniowie, dyrektor i na-
uczyciele Szkoły Podstawowej 

w Błotnie serdecznie dzięku-
ją pani Ewie Sawickiej, panom 
Jerzemu Mazurczakowi i Artu-

rowi Pietrzyckiemu, pracowni-
kom WSRM w Nowogardzie, 
za bezinteresowną pomoc i 

szkolenie w udzielaniu pierw-
szej pomocy przedmedycznej.

Informacja własna 
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WARSZTAT SAMOCHODOWY

SZYBY SAMOCHODOWE

PLANDEKINA WYMIAR NA WYMIAR

Profesjonalna naprawa od A do Z

OSOBOWE, CIĘŻAROWE I MASZYNY

Geometria kół, naprawa zawieszenia,komputerowa diagnostyka pojazdu
naprawy blacharskie i lakierniczePrzegląd i naprawa klimatyzacji,

Ul. Nadtorowa 12
tel 91 39 20 131
kom 601860716

Ul. Kilińskiego 26
tel 91 39 25 627
kom 601897368

Sprzedaż, wymiana, naprawa. Wykonujemy usługi na zlecenie ubezpieczalni

Używane i nowe części do wszystkich marek samochodów

Plandeki do samochodów ciężarowych (łódki, firanki),przykrywające
stelaże, przegrody do hal, przyczepy ciągnikowe i samochodowe

UDZIELAMY GWARANCJI
NA WYKONANE USŁUGI

A – Klasa

Dogonić Radowo Małe!
Najbliższe dwa tygodnie mogą się okazać decydujące dla Olimpii Nowogard. W sobo-
tę (14 kwietnia) na boisku w Wierzbięcinie z Olimpią powalczy Orkan Dalewo, nato-
miast w następnej kolejce nowogardzki zespół czeka mecz sezonu w Radowie Małym.

Walkower  przyznany za mecz z Pomorzani-
nem Krąpiel na niekorzyść Olimpii, sporo na-
mieszał w tabeli. Olimpia traci 3 punkty do Ra-
dowa Małego i nie może już sobie pozwolić na 
stratę punktów… Sobotni rywal Orkan Dalewo 
w tym sezonie wygrał pięciokrotnie, przegrał 
siedem razy i tylko raz podzielił się punktami 

z przeciwnikiem. Olimpia również rzadko re-
misuje, zatem można być pewnym, że ktoś tego 
dnia zostanie pokonany. W pierwszym meczu 
obydwu zespołów, padła tylko jedna bramka, a 
zwycięstwo odnotował Orkan, zatem jest oka-
zja, aby wziąć rewanż na piłkarzach z Dalewa.    

KR

14 Kolejka:
Olimpia Nowogard – Orkan Dalewo  (14.04, 15:30)
Dąbrovia Stara Dąbrowa – Zorza Tychowo (14.04, 16:30)
WODR Barzkowice – Radowia Radowo Małe (15.04, 13:30)
Dąb Dębice – Zenit Koszewo   (15.04, 16:00)
Rolpol Chlebowo – Pomorzanin Krąpiel (15.04, 16:00)
Unia Stargard – Orzeł Grzędzice  (15.04, 16:30)
A Klasa Szczecin gr. 2
    M P G+ G- Zw. Re. Po.
1. Radowia Radowo Małe 13 32 55 14 10 2 1
2. Olimpia Nowogard  13 29 39 15 9 2 2
3. Dąb Dębice   13 21 26 18 6 3 4
4. Orzeł Grzędzice  13 20 25 17 5 5 3
5. Rolpol Chlebowo  13 20 24 22 6 2 5
6. Unia Stargard  13 20 42 33 6 2 5
7. Orkan Dalewo  13 16 26 35 5 1 7
8. Pomorzanin Krąpiel  13 16 23 25 4 4 5
9. Dąbrovia Stara Dąbrowa 13 16 17 24 4 4 5
10. Zorza Tychowo  13 14 18 23 3 5 5
11. WODR Barzkowice 13 13 19 24 4 1 8
12. Zenit Koszewo  13 1 13 77 0 1 12

B – Klasa

Po liderze czas na wicelidera…
Pomorzanin II Nowogard w niedzielę (15 kwietnia)o godzinie 15.00, będzie 
miał okazję potwierdzić wysoką dyspozycję w rundzie rewanżowej. Po niespo-
dziewanym zwycięstwie z liderem na jego terenie, tym razem „rezerwowi” spró-
bują ograć wicelidera - Jastrzębia Łosośnicę.

W pierwszym meczu pomiędzy obydwoma 
zespołami, Pomorzanin przegrał 3:2, Jastrząb w 
całym sezonie zaliczył tylko dwie wpadki. Nie-
dzielny rywal Pomorzanina jeśli chce awanso-
wać do A Klasy, koniecznie musi wygrać, jed-
nak z pewnością piłkarze Pomorzanina II, zro-
bią wszystko, by zaprezentować się tak dobrze 

jak w Żarnowie. Można się tylko domyślać, jak 
pozostałe zespoły zaczną się obawiać „rezerw” 
z Nowogardu, jeśli po Pionierze punkty straci 
również Jastrząb. Wszystkich zainteresowanych 
zapraszamy w niedzielę o godzinie 15.00 na sta-
dion w Nowogardzie. 

KR

11 kolejka:
Pionier Żarnowo – Gardominka/Polonia II Mechowo (14.04, 14:00)
Prawobrzeże Świnoujście – Zalew Stepnica  (14.04, 17:00)
Pomorzanin II Nowogard – Jastrząb Łosośnica (15.04, 14:00)
Znicz Wysoka Kamieńska – Huragan Wierzchosław (15.04, 14:00)

Tabela B Klasa Szczecin gr. 1 2011/2012
     M P G+ G- Zw. Re. Po.
1. Pionier Żarnowo   9 24 30 13 8 0 1
2. Jastrząb Łosośnica   9 21 29 12 7 0 2
3. Znicz Wysoka Kamieńska  9 19 21 16 6 1 2
4. Pomorzanin II Nowogard  9 14 24 17 4 2 3
5. Zalew Stepnica   9 12 29 24 3 3 3
6. Gardominka/Polonia II Mechowo 9 9 31 29 3 0 6
7. Huragan Wierzchosław  9 9 25 33 2 3 4
8. Zieloni Wyszobór   9 4 8 39 1 1 7
9. Prawobrzeże Świnoujście  8 3 12 26 1 0 7

Pod patronatem DN

II NOWOGARDZKI 
KONKURS 
ORTOGRAFICZNY

Po raz kolejny ktoś ma szansę zostać  
Mistrzem Ortografii Ziemi Nowogardz-

kiej w dziejach naszego miasta!
Ten Ktoś ma też szansę wygrać laptopa 

ufundowanego przez Burmistrza Nowogar-
du. Z szansy tej można będzie skorzystać 12 
maja 2012 r. o godzinie 1100  w Miejskiej Bi-
bliotece Publicznej

To konkurs dla wszystkich chętnych, nie ma żadnych  
ograniczeń. Aby wziąć udział w konkursie należy:

Zgłosić chęć uczestnictwa
osobiście: SOSW, ul. Poniatowskiego 17,  72-200 Nowogard
telefonicznie: 669 285 675 lub 91 39 20 108
pocztą mailową: soswnowogard@op.pl
W dniu konkursu przekazać 15 zł na rzecz  stowarzyszenia  

„Nasze Szanse”.
Organizatorzy: Stowarzyszenie Na Rzecz Integracji Osób 

Niepełnosprawnych „NASZE SZANSE”

ZAPRoSZENIE
13 kwietnia jest Dniem Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej
W tym dniu na Cmentarzu w Nowogardzie pod Krzyżem 

Katyńskim o godz. 12.00 odbędzie się uroczystość w celu od-
dania hołdu ofiarom zbrodni katyńskiej.

W uroczystości wezmą udział: Proboszcz Parafii pw. Rafała 
Kalinowskiego Ks. Dziekan Kazimierz Łukjaniuk, Burmistrz 
Nowogardu Pan Robert Czapla oraz Przewodniczący Rady 
Miejskiej Pan Mieczysław Laskowski.

Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy chcą od-
dać hołd poległym na Wschodzie , a w szczególności Sybira-
ków Ziemi Nowoardzkiej. 

Zarząd Sybiraków

Znaleziono  
klucze

Widoczny na zdjęciu plik kluczy zna-
leziono  nad jeziorem w okolicach fon-
tanny w  Wielkanoc, 8 kwietnia.  Zguba 
jest do odebrania w redakcji DN. 
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SZKOŁA JAZDY „DRAGON”

Zapisy tel. 723 583 311

ul. 3 Maja 40
Nowogard

Biuro czynne 
od 13 - 17

Najlepsza

zdawalność

16.04.2012 r. 
godz. 16

Budowlane Centrum Handlowe

DOMEBARTEK -
Twój Partner Budowlany

Oferuje w cenach promocyjnych:

ul. Boh. Warszawy 71 www.bartekdomet.pl• tel. 91 579 02 62 •

- tynki i farby BOLIX

- najnowsze kolekcje płytek ceramicznych: polskie i hiszpańskie

- największy wybór paneli podłogowych w Nowogardzie - 24 kolekcje

- materiały ścienne POROTON, YTONG, SUPOREKS, SILKA

- wyprzedaż drzwi

Super cena na OKNA DACHOWE VELUX i OKPOL

ROLKI
  Deskorolki    Łyżworolki    Hulajnogi

SKLEP SPORTOWY
ul. 5 Marca 10 (za Netto) • NOWOGARD

tel. 609 13 13 14
ul. 5 Marca 10 (za Netto) • NOWOGARD

tel. 609 13 13 14

www.partnerstal.pl

GARAŻE BLASZANE
HALE, WIATY

 59 83 34 312
91 44 35 187
698 230 205

Obsługujemy cały kraj

OCO NA TWOJE 
FINANSE

PROSTA POŻYCZKA 
DLA CIEBIE 

I TWOJEJ FIRMY
bez BIK, bez zaświadczeń ZUS i US
– od 20 do 300 tys.
– na spłatę uciążliwych długów
– na dobre inwestycje
– dochód min. 1000 zł netto
W OFERCIE RÓWNIEŻ CHWILÓWKI

Szczecin 
al. Wojska Polskiego 29/17 

tel. 91 812 68 65
RRSO wynosi 5,05%

PHU „DEZAR” - SKLEP ŻELAZNY
ul. 15 Lutego 10  • 72-200 Nowogard • tel. 91 39 21 220

NOWOŚĆ    Ogrodzenia ozdobne

Artykuły przemysłowe:
• Piece • Bojlery • Armatura • Rury miedziane i ocynk
• Rury PCV • Śruby • Wkręty • Gwoździe •  Farby • Lakiery • Silikony 
• Siatka ogrodzeniowa • Impregnaty
• Elektronarzędzia • Odzież robocza • Nawozy • Nasiona

Przęsło 2 m – 175 zł
Brama 3,5 m – 530 zł

Brama 4 m – 560 zł
Furtka 0,9 m – 185 zł

Posiadamy w sprzedaży 
również inne wzory ogrodzeń

Preludium do wakacyjnych radosnych, słonecznych 
oraz rodzinnych chwil spędzonych nad morzem. 

Majowy weekend 

Zarezerwuj już dziś.
  www.familijni.com    lub     tel. 783 800 100

w Ośrodku „ Familijni” w  Dziwnówku
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Oblegany przez chorych
Bioenergoterapeuta  

i Kręgarz
Jacek Mickiewicz

19 KWIETNIA
w Nowogardzie

Już za kilka dni nasze miasto odwiedzi wybitny 
specjalista medycyny naturalnej, znany ze swej 

skuteczności, tłumnie oblegany przez chorych 
bioenergoterapeuta i kręgarz 

Jacek Mickiewicz z Gdańska

Przyjęcia indywidualne - 19 KWIETNIA - Nowogard
- Regionalne Centrum Przedsiębiorczości 

„Pro�t” ul.Wojska Polskiego 3
- w godzinach od 11- 16

- rejestracja na miejscu w gabinecie - informacja 698 584 479

Dalej to nerwice, depresje, choroby tarczycy, 
przewodu pokarmowego, choroby kobiece, guzy torbiele itp. 
Wielu pacjentów zgłasza się z chorobami onkologicznymi.
Bioenergoterapeuta zaleca ścisłą współpracę z lekarzami.

Przyjmować będzie pacjentów na choroby:
- kręgosłupa, bóle pleców, 
- bioder,nóg i rąk.

Koło Miejsko-Gminne PZW  
w Nowogardzie 

organizuje w dniu 22.04 2012 r. 
zawody wędkarskie spławikowe 
o mistrzostwo Koła w Kamieniu Pomorskim. 
Wyjazd o godz. 6.30 z ul. 5 Marca. Zapisy w sklepie 

wędkarskim do dnia 20.04.2012 r. Startowe 10 zł.
Zarząd Koła

Użytkownicy kładek na jeziorze Nowogard - prosimy o dokonanie ich 
remontów do końca maja br. i zgłoszenie do odbioru w sklepie Wędkarz.

Z A W I A D o M I E N I E
Na podstawie zapisu w Statucie Stowarzyszenia, Uniwersytet 

Trzeciego Wieku w Nowogardzie zawiadamia o Zwyczajnym Wal-
nym Zgromadzeniu Członków, które odbędzie się dnia 25 kwiet-
nia 2012 r. (środa) o godz. 15:30, w sali nr 107 Centrum Edukacji i 
Przedsiębiorczości w Nowogardzie ul. Wojska Polskiego 3.

 Następujący porządek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Dokonanie wyboru prezydium obrad, komisji skrutacyjnej 

oraz komisji uchwał i wniosków.
3. Sprawozdanie z działalności Zarządu NUTW.
4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej NUTW.
5. Uchwalenie zmian w statucie.
6. Uchwalenie rocznego budżetu NUTW.
7. Podjęcie innych uchwał:
   - wprowadzenie zmian w składzie zarządu (dokooptowania in-

nego członka NUTW w miejsce ustępującego),kierunki i formy 
działalności

8. Wolne wnioski.
9. Zakończenie zebrania.

Zarząd Uniwersytetu Trzeciego Wieku  w Nowogardzie

II liga w Nowogardzie !

Historyczny awans brydżystów
Brydżyści LKS Pomorzanin, uczestniczący w 

rozgrywkach drużynowych Mistrzostw Polski w 
brydżu sportowym w III lidze, od kilku lat zaj-
mowali czołowe lokaty (od drugiej - do czwar-
tej), ale zawsze ktoś ubiegał ich w wywalczeniu 
awansu do II ligi. Wreszcie dopięli swego! W za-
kończonych w dniu 01.04.2012 r. rozgrywkach 
III ligi sezonu 2011/2012, odbywających się w 

Stargardzie Szczecińskim, dru-
żyna Pomorzanina zajęła I miej-
sce wśród 12 zespołów i uzyska-
ła awans do II ligi. W ostatnim 
meczu, który był decydujący o 
bezpośrednim awansie, brydży-

ści Pomorzanina pokonali kole-
gów z Geotech-u Stargard Szcze-
ciński w stosunku 17:13 VP. Mecz 
był niezwykle zacięty i wyrówna-
ny. Po pierwszej połowie(rozegra-
nych 12 rozdań), wynik był remi-
sowy 21:21 IMP (punkty meczowe). Dopiero 
drugie 12 rozdań, zostało wygrane przez bry-
dżystów nowogardzkich w stosunku 26:12 IMP 
i cały mecz 17:13 VP (Punkty zwycięskie). W II 
lidze gra 16 drużyn z 5 województw: Zachod-
niopomorskiego, Pomorskiego, Kujawsko-po-
morskiego, Wielkopolskiego i Lubuskiego. Roz-
grywki będą się odbywać w Pile.

Marian Siwy

Pomorzanin wygrywa, rywale gubią punkty

8 goli w Szczecinie
W sobotę (7 kwietnia) o godzinie 14.00, Pomorzanin wykonał kolejny ważny 
krok na drodze do awansu. Tym razem, „ofiarą” rozpędzonej nowogardzkiej 
drużyny padła Vielgovia Szczecin.

Aura nie rozpieszczała tego 
dnia piłkarzy, przyszło im wal-
czyć przy zimnym porywistym 
wietrze i opadach śniegu. De-
cyzją trenera po raz pierwszy w 
tym sezonie, bramki Pomorza-
nina strzegł Malanowski, który 
przypomnijmy, że przed rundą 
rewanżową został wypożyczo-
ny z Hutnika Szczecin. Piłka-
rze gospodarzy, którzy powoli 
żegnają się z „okręgówką”, od 
początku spotkania mieli spo-
re problemy z atakami Pomo-
rzanina. Wynik otworzył Ku-
rek, w sytuacji sam na sam. Po 
tym golu Vielgovia jeszcze zdo-
łała wyrównać, jednak do prze-
rwy po trafieniu Młynarczyka 
było 1:2 dla LKS-u. Po zmia-
nie stron, po raz drugi na listę 
strzelców wpisał się Młynar-

czyk, a o losach tej rywaliza-
cji przesądził Gołdyn strzelając 
na 1:4. Po raz kolejny trener-
skim nosem popisał się szko-
leniowiec Pomorzanina To-
masz Surma, na ostatnie 20 mi-
nut na boisko wszedł Miklas i 
odpłacił trenerowi za tą decy-
zję najlepiej jak mógł, strzela-
jąc 5 bramkę dla swojej druży-
ny. Warto wspomnieć, że przy 
bramkach Vielgovii Malanow-
ski nie miał zbyt wiele do po-
wiedzenia, dwa trafienia to były 
tak zwane „strzały życia”, nato-
miast jeden gol obciąża konto 
defensorów. Tego dnia wszyst-
ko sprzyjało Pomorzaninowi, 
szczególnie wynik z meczu na 
szczycie w regionalnej okrę-
gówce. Ina Ińsko zaledwie zre-
misowała z GKS-em Mierzyn 

1:1 i to co wydawało się ciężkie 
do zrealizowania przed rundą 
wiosenną, może nastąpić już w 
najbliższą sobotę. Mianowicie 
chodzi o zmianę lidera, Ina od 
początku tej rundy traci punk-
ty, a Pomorzanin nikomu ich 
nie oddaje, zatem bardzo praw-
dopodobne że uda się awanso-
wać w pięknym stylu wygrywa-
jąc grupę. W sobotę (14 kwiet-
nia) o godzinie 15.00, na sta-
dionie w Nowogardzie zawitają 
„rezerwy” Błękitnych Stargard. 
Błękitni to obecnie zespół ze 
środka stawki i na pewno nie 
przyjadą do Nowogardu, aby 
„położyć się na boisku.” Poni-
żej prezentujemy komplet wy-
ników, tabele i zapowiedź na-
stępnej kolejki:

KR     

20 kolejka:
Chemik II Police – Sparta Węgorzyno 2:0
Flota II Świnoujście – Orzeł Łożnica 3:1
Promień Mosty – Wicher Brojce 1:0
Vielgovia Szczecin – Pomorzanin Nowogard 3:5
Błękitni II Stargard – Kasta Szczecin-Majowe 3:1
Sparta Gryfice – Wybrzeże Rewalskie Rewal 2:6
Ina Ińsko – GKS Mierzyn 1:1
Jeziorak Szczecin – Iskra Golczewo 1:0

21 kolejka :
Ina Ińsko – Chemik II Police (14.04, 11:00)
Wicher Brojce – Vielgovia Szczecin (14.04, 14:00)
Pomorzanin Nowogard – Błękitni II Stargard (14.04, 15:00)
GKS Mierzyn – Flota II Świnoujście  (14.04, 16:00)
Orzeł Łożnica – Sparta Gryfice (14.04, 16:00)
Wybrzeże Rewalskie Rewal – Jeziorak Szczecin (14.04, 16.00)
Promień Mosty – Iskra Golczewo (14.04, 17:00)
Kasta Szczecin-Majowe – Sparta Węgorzyno (15.04, 17:00)

Vielgovia Szczecin – Pomorzanin Nowogard 3:5(1:2)
Kurek, Młynarczyk x2, Gołdyn, Miklas
Pomorzanin Nowogard: Malanowski – Łuczak, Soska, Lasz-
kiewicz, N. Wnuczyński – Dobrowolski, Młynarczyk, G. Wnu-
czyński, Kurek – Galus, Gołdyn
Na zmianę wchodzili: Miklas, Langner, Skórniewski, Fijałkowski
Regionalna Klasa Okręgowa – gr. Szczecin Płn. 2011/2012
 M P G+ G- Zw. Re. Po.
1. Ina Ińsko 20 44 38 19 13 5 2
2. Pomorzanin Nowogard 20 42 43 21 13 3 4
3. GKS Mierzyn 20 38 56 31 11 5 4
4. Jeziorak Szczecin 20 37 47 29 11 4 5
5. Wybrzeże Rewalskie Rewal 20 35 54 38 10 5 5
6. Iskra Golczewo 20 34 49 32 10 4 6
7. Flota II Świnoujście 20 29 52 48 9 2 9
8. Błękitni II Stargard 20 29 58 40 8 5 7
9. Kasta Szczecin-Majowe 20 27 26 36 8 3 9
10. Chemik II Police 20 26 45 40 8 2 10
11. Promień Mosty 20 23 39 42 6 5 9
12. Wicher Brojce 20 22 32 44 6 4 10
13. Sparta Węgorzyno 20 21 32 36 6 3 11
14. Orzeł Łożnica 20 21 20 40 6 3 11
15. Vielgovia Szczecin 20 14 25 66 4 2 14
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tel. 500 702 855

BEZPłATNA PoMoC W UZYSKANIU KREDYTU - oFERTA 20 BANKÓW

www.mk-kwadrat.pl

SALON GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

VELES
- glazura
- terakota
- panele
- drzwi
- parapety
- ceramika łazienkowa
- wanny, kabiny
- meble łazienkowe
- armatura

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto)

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

tel. 91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

GABINET KOSMETYCZNY 
„WICHEREK”

Rok założenia 1988
Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała zabiegi 
kosmetyczne, henna, depilacje, makijaże, 
mikrodermabrazja, peeling kawitacyjny, 
ultradźwięki, eksfoliacje, wypalanie, laser, 
lampy, materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

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

Tel. 91 392 07 14 
Czynne od 11.00 do 19.00
http://wicherek.info

MIESZKANIA NA SPRZEDAŻ
Nowogard – wysoki standard, 3 pokoje, pow. 68m² – CENA 210.000 zł NOWA CENA 
Nowogard – wysoki standard, 3 pokoje, pow. 80,58m² – CENA 235.000 zł NOWA CENA
Nowogard – 3 pokoje, pow. 77m² + garaż 20 m²  - CENA 230.000 zł 
Nowogard – 3 pokoje, I piętro, pow. 62 m² – CENA 185.000 zł
Nowogard – 3 pokoje, pow. 49m², z widokiem na jezioro – CENA 200.000 zł 
Nowogard – 3 pokoje, parter, pow. 57,8m² – CENA 172.000  zł  
Nowogard – 3 pokoje, parter, pow. 54,1m² – CENA 159.000 zł
Nowogard – 3 pokoje na parterze, pow. 58 m² – CENA 179.000 zł 
Nowogard – 2 pokoje, pow. 61,69m² – CENA 169.000 zł 
Dobra – 3 pokoje + garaż, pow. 64,5m² lub zamiana  – CENA 165.000 zł

DoMY NA SPRZEDAŻ
Nowogard – pod klucz, 5 pokoi, pow. 118,95m², działka 1352m² – CENA 850.000 zł  
Nowogard – 5 pokoi, pow. 240m², działka 886m² – CENA 649.000 zł 
Nowogard – nad jeziorem, 8 pokoi, pow.  340m², działka 2996m²- CENA 820.000 zł 
Błądkowo – 2 pokoje, pow. 110m², działka 1000m² – CENA 169.000 zł 
Dobra – 3 pokoje, pow. 73m², działka 324 – CENA 180.000 zł
Nowogard ( okolica) – stan surowy zamknięty pow. 228,6m², działka 1335m² – CENA 378.000 zł
Nowogard (okolica) –  7 pokoi, pow. 200m², działka 10700m², do remontu – CENA 170.000 z 
Nowogard ( okolica) – 4 pokoje, pow. 180m², działka 5639m² – CENA 299.000 z 
Resko – 4 pokoje, pow. 70m², działka 1077m² – CENA 188.000 zł 
Resko – 5 pokoi, pow. 209m², działka 576m² -CENA 300.000 zł 
Świdwin – 6 pokoi, pow. 270m², działka 758m² – CENA 650.000 zł 
Węgorzyno – 3 pokoje, pow. 90m², działka 1142m² – CENA 330.000 zł 
Ińsko – 5 pokoi, pow. 260m², działka 2466m² – CENA 1.300.000 zł
Drawsko Pomorskie – ze sklepem, centrum, pow. 204m² – CENA 650.000 zł 
Drawsko Pomorskie – 5 pokoi, pow. 200m² -  CENA 249.000 zł

SZAFY GARDEROBY 
ZABUDOWY WNęK
MEBLE NA WYMIAR

tel. 501 923 309
790 268 865

www.projektzklasa.pl 

Głosuj na projekt 206
„Noc przed egzaminem z języka niemieckiego”

PIASEK, ŻWIR,   
CZARNOZIEM, 

POSPÓŁKA 

 ŻWIROWNIA  
DŁUGOŁęKA

tel. 504 872 700 
Z DOWOZEM  
DO KLIENTA

kANcelAriA  
prAwNA

nawet trudne sprawy

601 949 077

PASMANTERIA
ul. 700 Lecia 20F
(pasaż przy Polomarkecie)
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ROJSZCZAK

NIERUCHOMOŚCI
ul. 3 Maja 13

tel. 91 392 22 33 kom. 5
Nowogard •

• 12 801 615

www.extradom.net.pl

Mieszkania • Domy
Działki • Lokale

Polecamy mieszkania 2 pokojowe w Nowogardzie:
EX484143620 c. 146000 zł II p.
EX483709610 c. 188000 zł parter
EX633380939 c. 137000 zł II p.
EX480524682 c. 155000 zł IV p.
EX483345510 c. 99 000 zł IV p.
EX483345510 c.  99000 zł okolica

EX480645855 c. 129000 zł III p.
EX480645855 c. 159000 zł II p.
EX485874635 c.  69000 zł okolica
EX482622850 c. 170000 zł 
EX480973721 c.  55000 zł okolica

S
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o

www.uberna.pl

MIESZKANIA W ATRAKCYJNYCH CENACH:
Nowogard – ul. St. Poniatowskiego – 50,50 m2, 2 pokoje PARTER
Osina – 50/2 - 67,20 m2, 3 pokoje + balkon – PARTER

DZIAŁKI:
Dobra Nowogardzka – „SŁOWIKOWE OSIEDLE”, 
                                                 działki rekreacyjne, 200 m do jeziora Dobre 
Nowogard – działki komercyjne przy ul. Konstytucji 3 Maja

DOMY:
Czermnica 58 – leśniczówka, pow. 135 m2, działka 5 500 m2
Strzelewo – przy lesie, pow. 200 m2, działka 17 000 m2

MIESZKANIA W ATRAKCYJNYCH CENACH:
Nowogard, ul. St. Poniatowskiego – 50,50 m2, 2 pokoje PARTER – CENA SPADłA o 8700 Zł
Maszewo, ul. Jedności Narodowej – 2 pokoje 37,5 m2, parter.
Maszewo, ul. Polna – mieszkanie o pow. 71,40 m2 (3 pokoje) w domu dwurodzinnym wraz z działką.

DZIAłKI:
Czermnica – pow. od 3 000 m2, z warunkami zabudowy – UZBROJENIE ENERGIA
Krzywice – pow. od 3 139 m2, przy lesie, inwestycyjne oraz z warunkami zabudowy
Dobra Nowogardzka – „SŁOWIKOWE OSIEDLE”, działki rekreacyjne, 200 m do jeziora Dobre, 
Nowogard – działki komercyjne przy ul. Konstytucji 3 Maja

DoMY:
Wyszomierz – dom w zabudowie bliźniaczej o pow. całk. 116 m2  - działka o pow. 12 422 m2 wraz z działką leśną.
Czermnica 58 – leśniczówka, pow. 135 m2, działka 5 500 m2 – OTOCZENIE LASÓW
Strzelewo – przy lesie, pow. 200 m2, działka 17 000 m2 + BUDYNEK GOSPODARCZY

NIERUCHoMoŚCI

• Sprzedam mieszkanie, ul. Poniatowskie-
go, 2 pokoje, pow. 50,49 m2, parter, po 
generalnym remoncie. CENTRUM OB-
ŁSUGI NIERUCHOMOSCI, Tel. 603 982 407

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

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

• Sprzedam nowe mieszkanie 2 poko-
jowe w Nowogardzie. Kontakt: 783 
570 056.

• Sprzedam działkę budowlaną uzbrojo-
ną przy ul. Kosynierów tel. 693 850 197

• Sprzedam działkę budowlaną nie-
uzbrojoną przy ul. Kościuszki tel. 
693 850 197

•	 Sprzedam spichlerz, piękny obiekt 
956 m2, tel. 693 996 009

• Sprzedam garaż na ul. Zamkowej 
784 499 535

• Sprzedam garaż przy ul Zamkowej. 
693 162 756

• Sprzedam działkę budowlaną w Ko-
ściuszkach. Pow. 1200 m2 wszyst-
kie media, pozwolenie na budowę, 
projekt budowlany. Cena 64  000 zł, 
661 923 610

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe w 
Nowogardzie. 603 668 681

• Do wynajęcia tanie pomieszczenia na 
gabinety np. lekarskie, biura w Nowo-
gardzie (pomiędzy Kamenę a Przysta-
nią), tel. 608 047 127. 

• Sprzedam działkę z warunkami zabu-
dowy przy ul. Asnyka. 502 032 422

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe, III 
piętro, 67 m2, środkowe na ul. Zamko-
wej. Wysoki standard tel. 504 118 857

• Lokal do wynajęcia 22m2, ul. 5 Marca 
10. Tel. 509 389 657

•	 Sprzedam pół domu w Nowogar-
dzie. 728 933 802

• Sprzedam mieszkanie dwupokojowe III 
piętro 55 m2. Cena 125 tys. 668 927 296

• Do wynajęcia mieszkanie 35 m2. 
518 483 194

• Mieszkanie w domku czterorodzin-
nym, bezczynszowe + garaż, pom. 
Gospodarcze i ogródek. Sprzedam. 
507 522 139

• Nowogard sprzedam działki budowla-
ne. 665 503 129

•	 Sprzedam mieszkanie własnościowe 
trzypokojowe 67 m2 przy ul. Zamko-
wej parter. 91 39 21 397

• Do wynajęcia kiosk nr 6 na targowisku 
miejskim. 91 39 20 714

• Do wynajęcia dwa lokale handlowe w 
Centrum Nowogardu. 531 838 667

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe 88 
m2, bezczynszowe na podwyższonym 
parterze w centrum miasta. Cena do 
uzgodnienia. Tel. 693 922 695

•	 Sprzedam mieszkanie 4-pokojowe; 
604 441 609

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe w 
Nowogardzie. 600 626 244

• Okazyjnie sprzedam dom, cena obni-
żona i do negocjacji na działce 714 m2. 
662 678 895

• Sprzedam kawalerkę w Nowogardzie, 
BEZCZYNSZOWA, na parterze, funk-
cjonalny rozkład pomieszczeń, kuch-
nia z oknem, bardzo jasny duży pokój, 
piwnica, okna pcv, ogrzewanie gazowe 
(nowy piec), bez pośrednika,. Tylko 89 
tys! Kontakt: 512322137

• Sprzedam 4-pokojowe mieszka-
nie w Osinie, 79m2, słoneczne, na 
parterze, bezczynszowe, z balko-
nem, piwnica, w kuchni i przed-
pokoju zabudowa. Mieszkanie 
w bardzo dobrym standardzie. 
Ogrzewanie gazowe, okna pcv. 
Bez pośrednika, NOWA atrakcyjna 
cena. Kontakt: 502531348

• Wydzierżawię lokal o powierzchni 28 
m2 na działalność gospodarczą przy ul. 
Bohaterów Warszawy w Nowogardzie. 
Tel. 507 465 448; 91 39 22 072

• Sprzedam lub zamienię na mieszkanie 
w Nowogardzie dom ( 150 m2) w oko-
licy Nowogardu. Dom po kapitalnym 
remoncie na działce 1400 m2. Cena 
400.000 tys. Tel. 692 383 706.

• Sprzedam działki w Nowogardzie w 
okolicy ul. Reja o pow. 2954 m2 i o pow. 
4868 m2. Tel. 722 200 088

• Wynajmę pokój w zamian za opie-
kę nad chorą chodzącą osobą, Tel. 
722 200 088

• Lokale handlowe do wynajęcia w Cen-
trum Nowogardu. 531 838 667

• Sprzedam dom z warsztatem na działce 
19 arów w Nowogardzie. 691 324 183

• Sprzedam działkę ogrodową. Cena do 
uzgodnienia. 606 370 629

• Sprzedam lub wynajmę podwójny ga-
raż na ul. Zamkowej nadający się na 

dwa pojedyncze lub działalność gosp. 
604 977 144

• Sprzedam lub zamienię dom miesz-
kalny 112 m2, budynki gospodarcze 
80 m2, działka 23,57 ar. Kol. Ostrzyca, 
cena do uzgodnienia. Tel. 91 39 28 006; 
694 180 414; 692 546 317 po 16-stej.

• Sprzedam działkę budowlaną w Nowo-
gardzie ul. Monte Cassino. 601 775 037

• Sprzedam mieszkanie własnościowe, 
I piętro środkowe, bezczynszowe, 3 
pokoje, 58m2, w Nowogardzie. Po ka-
pitalnym remoncie, wysoki standard, 
kuchnia w zabudowie, glazura, panele, 
terakota, nowe okna, własne ogrzewa-
nie gazowe, domofon, piwnica, balkon. 
Cena do uzgodnienia, tel. 605 522 340.

• Tanio zakwateruje 4 pracowników. 
518 483 194

• Wynajmę mieszkanie czteropokojo-
we po kapitalnym remoncie, własne 
ogrzewanie na parterze, ul. Bema. 
504 800 823

• Sprzedam ziemię budowlaną uzbrojo-
ną. 91 39 18 307

• Sprzedam dom wolnostojący ok. 200 
m2 w Nowogardzie. 509 349 774 

• Pokój do wynajęcia. 505 005 398

• Sprzedam działkę ogrodową o pow. 
300 m2 z altanką. 91 35 03  053; 
507 583 521

• Sprzedam działkę budowlaną w Cen-
trum Nowogardu ul. Lipowa 4 o pow. 
693 m2 z aktualnymi warunkami zabu-
dowy usługi, handel, mieszkania. Infor-
macje Tel. 600 959 932; 600 931 083 po 
15.00

• Sprzedam trzypokojowe mieszkanie o 
pow. 50 m2 przy ul. Lubuszan III piętro, 
własne Co i dwie piwnice. 601 410 758

• Sprzedam mieszkanie. Cena 110 tys. 
51,64 m2. tel. 785 645 216

• Sprzedam kawalerkę 30 m2. w centrum 
miasta. 691 137 817

• Wynajmę garaż. 508 993 318

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe, 
68 m2 na Os. Gryfitów. Cena 205 tys. 
606 261 316

• Kupię mieszkanie trzypokojowe parter 
I piętro najlepiej na Bema do kwoty 150 
tys. Tel. 783 534 677

• Wynajmę garaż w ok. Boh. Warsza-
wy, Poniatowskiego i 15 Lutego. 
603 284 503

• Sprzedam dom w Nowogardzie w roz-
liczeniu mieszkanie ul. Jesionowa 3. 
604 284 597

•	 Wynajmę lokal usługowo-handlowy 
pasaż przy Polo Market. 604 195 581

• Sprzedam garaż osiedle Grafitów. Cena 
do uzgodnienia. 607 753 739

•	 Sprzedam część domu w Warnkowie 
z oddzielnym wejściem o pow. 83 m2 
wraz z działką budowlaną cena do 
uzgodnienia. Tel. 501 318 555 

• Sprzedam działkę 3580 m2. tel. 
601 151 689

• Sprzedam parter domu 110 m2 (pod-
piwniczony, garaż, podwórko) Nowo-
gard. 600 809 312; 604 903 853

• Sprzedam działkę ogrodową w Nowo-
gardzie. 725 343 417

• Sprzedam pół domu parter podpiwni-
czony 3 pokoje 82 m2 z przybudówką 
nadająca się na sklep lub działalność z 
garażem murowanym 60 m2. tel. 91 39 
22 072; 507 465 448

• Do wynajęcia mieszkanie czteropoko-
jowe nad jeziorem. 722 300 700

• Sprzedam mieszkanie 3 pkojowe 52 
m2. I piętro, słoneczne, niski czynsz, 
własne ogrzewanie, dwa balkony po 
remoncie, blisko NETTO. 664 501 068

• Sprzedam działkę w Wyszomierzu przy 
drodze. Cena 37 tys. 723 930 320

• Sprzedam działki budowlane przy ul. 
Asnyka tanio. 601 500 670

• Kawalerka bezczynszowa sprzedam. 
608 817 214

• Sprzedam tanio dom w Strzelewie 149 
tys. Tel. 605 856 584; 91 39 26 698

• Lokal do wynajęcia o pow. 150 m2. z 
mediami. 91 39 21 070

• Sprzedam garaż murowany 28 m2 
– prąd, woda cena 26  000 zł. Tel. 
501 622 613

• Sprzedam pół domu parterowego 
(dwa mieszkania) 5km od Nowogar-
du 142 m2 na działce 22 ar + garaż. 
Spokojne miejsce. Tel. 530  326  198; 
516 549 336

•	 Sprzedam atrakcyjne mieszkanie 
w Nowogardzie, parter 46 m2. Dwa 
pokoje nad jeziorem. W rozliczeniu 
(z dopłatą) może być domek lub pół 
bliźniaka. 603 079 260; 512 012 823

• Sprzedam mieszkanie, Nowogard, ul. 
Bankowa 6, pow. 53,70 m2, IV piętro, 
trzy pokoje, cena 131.600 zł, tel. 91-
3910010, 607607814.

• Sprzedam mieszkanie, Nowogard, 
ul. Gryfitów 4, pow. 69,30 m2, parter, 
trzy pokoje, cena 187.800 zł, tel. 91-
3910010, 607607814.

• Sprzedam mieszkanie, Nowogard, ul. 
Warszawska 14, pow. 57,80 m2 , III pię-
tro, trzy pokoje, cena 132.000 zł, tel. 91-
3910010, 607607814.

• Sprzedam dom nad jeziorem w Nowo-
gardzie. 785 200 900

• Sprzedam mieszkanie własnościowe 
trzypokojowe 67 m2 przy ul. Zamko-
wej parter. 91 39 21 397

• Sprzedam działkę budowlaną z warun-
kami zabudowy w Nowogardzie przy 
ul. Asnyka. 601 500 670; 510 170 263

MoToRYZACJA

•	 Sprzedam części do transita. Tel. 
888 603 612

• Sprzedam Opony letnie 4 szt. Conti-
nental Conti 3, 185 65 R15, cena 400 zł, 
tel. 605 522 340.

• Sprzedam Opony letnie Viknig Norway 
Pro Tech 2, 205 55 R16, 4 szt., cena 550 
zł.tel. 605 522 340.

•	 Sprzedam opel Vectra C kombi, rok 
prod. 08/2006, srebrny met., przeb. 
160.000 km, po dużym serwisie w 
ASo opel wrzesień 2011, książka 
serwisowa. Cena do uzgodnienia, 
tel. 605 522 340.

• Sprzedam cztery roczne opony 185 
65R15, zimowe Goodyear Ultragrip 7t, 

stan idealny, cena 800 zł lub z felgami 
do Nissana Almery; 15” stalowe cena 
felgi 450 zł. Cena opon z felgami 1200 
zł. Tel. 605 522 340

• Sprzedam 4 opony zimowe - roczne, 
bardzo mało używane, Goodyear Ultra 
Grip 7+ 185 65 R15, cena 780 zł.tel. 605 
522 340.

• Sprzedam oryginalne zimowe opony 
do Volvo Miechelline altin, 205/55 R16, 
z felgami aluminiowymi. 602 474 266

• Sprzedam Busa T4 2,4 diesel. 1992 r. 
603 839 782

• Sprzedam Opel Astra 1,7 DTI rok prod. 
2000 cena 10 600 do uzgodnienia. 
501 236 221

• Sprzedam samochód marki VW Golf 
V, rok prod. 2007, poj. 1.9 TDI, srebrny 
metalik. Cena do uzgodnienia.  508 
290 657

• Sprzedam samochód marki Peugeot 
Partner rok prod. 2005, poj. 1,6 die-
sel, srebrny metalik. Stan idealny. 508 
290 657

• Sprzedam felgi stalowe do Nissana Al-
mery N16, rok prod. 12/2001, cena 350 
zł, tel. 605 522 340. 

• Sprzedam VW T4. 669 320 592

• Sprzedam Citroen Jumper paka. 
669 320 592

• Kupimy Twój niepotrzebny samochód 
przeznaczony do złomowania – kasa-
cji. 511 565 738

• Sprzedam VW T4, diesel. 603 839 782

• Sprzedam VW Passat B3 i Opel Astra w 
całości lub na części. 693 344 667

• Sprzedam szybę do Forda Escort rok 
prod. 1995. Tel 693 344 667

• Motorower King rok prod. 2007, cena 
1400 zł, 667 354 001

• Sprzedam fiata CUPE 2.0 16V; rok 
prod. 1995 cena do uzgodnienia. 513 
157 124

• Sprzedam Fiord Fiesta silnik 1.3. 
663 732 809

• Bus WV Transporter 2,4 diesel, rok 1996 
stan db, sprzedam. 665 245 677

• Sprzedam Suzuki Balero Combi 1,6. 
1998 stan db, cena 4300. 784 233 959

• Sprzedam T2 transporter 1984. 
502 853 573

• Sprzedam VW Passat B5 automat, 2.5 
TDI 1999 r. cena 13 200. tel. 693 162 198

• Sprzedam alufelgi platin R15 na czte-
ry śruby + opony letnie Continental. 
696 116 744

• Sprzedam VW Passat combi B5 poj. 1,9. 
Tel. 665 544 518

• Sprzedam Ford CMAX rok prod. 2004 
przebieg 185 tys. Poj. 2.0 diesel. Posia-
da immobilajzer, poduszki powietrzne, 
centralny zamek, klimatyzację, koła za-
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MARPOL – OKNA S.C. 
 ul. Sienkiewicza 7F  Nowogard 

www.marpolokna.pl    
biuro@marpolokna.pl,   tel. 91 39-27-022

Nowość

energooszczędny pro�l

6 komorowy

z 3 uszczelkami

ul. Rzeszowskiego 7 • Nowogard

NOWY

ADRES:

pasowe z alufelgami. Cena 22 500. Do 
uzgodnienia. 603 079 260

RoLNICTWo

• Kupię rozrzutnik oborniku jednoosio-
wy. 91 39 23 492

• Sprzedam trailler, bryczkę i kucyki. 
607 739 866

• Sprzedam konia, bryczkę stylową, sio-
dło i uprząż. 508 290 657

• Sprzedam owies. 796 144 225

• Sprzedam siano w kostkach 
722 122 679

• Sprzedam mieszankę zbożową. 
504 010 499

• Sprzedam 1 ha pola. 724 771 936

• Sprzedam sadzeniaki Vinieta. 
513 941 882

• Ziemię rolną w Ostrzycy od 0.5 ha do 13 
ha, możliwość zabudowy. 502 103 432

• Szkółka drzew owocowych i ozdob-
nych w Karsku poleca drzewa i krzewy 
owocowe, owoc tuja szmaragd. Promo-
cja. Wys. 1m. 10 zł/szt. 606 106 142

• Orka, siew, talerzówka itp. 608 013 995

• Sprzedam marchew, ziemniaki Vinieta. 
502 835 573

• Sprzedam ziemniaki jadalne i sadzenia-
ki, Olchowo 62. Tel. 514 416 172

• Kupię przetrząsaczo – zgrabiarkę typu 
pająk siedmiokołowy. 91 39 17 620

• Sprzedam obornik. 793 908 098

• Sprzedam Łubi słodki. 601 587 438

• Sprzedam gryke i facelie do siewu. 
509 179 831

• Sprzedam prosiaki. 514 387 864

• Traktor Zetor 30/11 tanio. 692 608 128

• Sprzedam ziemniaki, marchew, grykę 
facelie, łubin. 502 853 573

• Sprzedam rozrzutnik do obornika dwu-
osiowy. 783 484 851

• Kupię ciągnik C360 tel. 503 653 275

• Sprzedam pszenżyto jare tel. 
503 653 275

• Sprzedam prasę kostkującą NEW 
WOLLAND cena 5500. 506  972  016; 
507 501 742

• Sprzedam prosiaki. 91 39 17 909

• Sprzedam siedem byczków. 888  757 
586

USłUGI

•	 Wyjazdy Niemcy, Holandia, solidnie i 
tanio z domu i pod dom. 603 038 944

• Usługi transportowe IVECO dostawcze 
+ laweta + bus osobowy do 9 osób. Tel. 
607 580 172

• AGENCJA REKLAMOWA VIZART - rekla-
my, banery, tablice, wydruki wielko-
form., reklama na pojazdach - odzieży, 
PIECZĄTKI, wizytówki, plakaty, ulotki, 
inne. Nowogard, ul. 700 lecia 15 (nad 
sklepem zielarskim). Tel. 605 522 340.

• MALOWANIE, MONTAŻ PANELI POD-
ŁOGOWYCH I INNE DROBNE NAPRAWY 
WYKONA „ZŁOTA RĄCZKA”; 91 39 22 
783, 784 79 22 70

•	 Kompleksowe remonty mieszkań, 

montaż i naprawa pieców Co. 72 48 
14 797

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

•	 Dywanopranie, 604 373 143.

•	 Sprzątanie biur i mieszkań. 604 
373 143.

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

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

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

•	 Klimatyzacja! Serwis sprzętu AGD. 
Tel. 697 55 33 10, 693 34 46 71.

•	 Cyklinowanie. 692 478 465

• Firma UNIQA wszystkie ubezpieczenia. 
Poniatowskiego 14/2. 693 128 108

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

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

• Montaż ogrodzeń betonowych, far-
merskich i innych; 695  085  470; 91 
39 72 575

• Transport- przeprowadzki. Szybko i ta-
nio. 696 138 406

• usługi elektryczne CO, dachy, tanio 
szybko solidnie. Do 30% taniej. Tel 
506 323 560

• Usługi tokarskie. Sąpolnica 22. 
693 613 396 

• Remonty mieszkań, łazienek. 
600 121 043

• Przewozy przeprowadzki Nowogard i 
okolice. 784 499 535

• Usługi ogólnobudowlane, regipsy, 
szpachlowanie, malowanie, panele. 
789 146 025

•	 Usługi ogólnobudowlane. 510 335 162

• AGENCJA REKLAMWA VIZART - opra-
wianie prac - w 2 minuty., bindowanie, 
wydruki A3-A4 kolor, ksero A3-A4 - ko-
lor, laminowanie A3-A4. Tylko u nas naj-
większy wybór okładek. Nowogard, ul. 
700 lecia 15 (nad sklepem zielarskim). 
Tel. 605 522 340.

• Korepetycje  j. niemiecki, przygotowa-
nie do matury. 607 617 844

•	 Dachy remonty mieszkań. 
794 115 153

• Język niemiecki, www.niemieckinowo-
gard.pl; tel. 607 545 991

• Remont na każdą kieszeń 609 715 839

• Remont? wykończenia wnętrz? My 
wiemy jak! Kompleksowo! zadzwoń! 
REMOVER. 501 714 275 24h/dobę!

•	 Wykonam prace budowlane, glazu-
ra, podłogi, malowanie oraz budowa 
domu na korzystnych warunkach in-
westora. 662 678 895

• Stylizacja paznokci, żel, żel hybrydowy 
(nowość) cena 35 zł. 503 083 440

• Tipsy żelowe za 40 zł. 665 209 476

•	 DUR - DACH pokrycia i remonty da-
chów. 691 621 141

• Dachy. 785 562 104

• DUR-BUD- usługi ogólnobudowlane. 
723 295 632

• Domowe torty na zamówienie. 
513 719 102

•	 Angielski. Korepetycje. 697 583 403

• Remonty i wykończenia. 601 567 369

• REMONTY, MONTAŻE, STOLARKA. 
781 016 125

• Malowanie, szpachlowanie (klinkier). 
726 184 901

•	 Usługi ogólnobudowlane elektrycz-
ne. 516 033 882

•	 Transport BUS-MAX. 604 963 120

•	 Usługi remontowo-budowlane. 
784 053 493

• Przepisywanie prac (magisterskich, li-
cencjackich, innyvh), dokumentów, CV, 
listów motyw. innych. Wydruki, Ksero, 
także kolor. Szybko i Solidnie. Studio 
Reklamy Vizart. Nowogard, ul. 700 le-
cia 15 (nad sklepem zielarskim). tel 605 
522 340.

• Naprawa, regulacja okien, drzwi PCV i 
drewna. 695 181 070

• Usługi dekarskie w Kościuszkach. 
601 227 631

• Videofilmowanie i zdjęcia cyfro-
we – profesjonalnie różne okazje. 
600 653 124

• Usługi hydrauliczne. 600 653 124

• Dachy, podbitki, docieplenia, 
669 320 592

• Kredyty na oświadczenie dla firm bez 
BIK.Centrum Finansowe AVANTIS Piotr 
Krekora tel: 513 164 203, 91 392 72 68.

• Leasing dla firm i osób fizycznych ( 
auta, maszyny, sprzęt komputerowy 
itd;) .Oferta 20 firm. Centrum Finanso-
we AVANTIS Piotr Krekora te: 513 164 
203, 91 392 72 68.

• Roletki, żaluzje, vertikale. 695 181 070

• Moskitiery. 695 181 070

• Usługi ogólnobudowlane, glazura, te-
rakota fachowo i solidnie. 607 647 515

• Docieplenia budynków, podbitki. 
608 847 784

• Naprawa i konserwacja rowerów, 
ostrzenie noży do maszynek, lutowa-
nie, spawanie. 697 370 437

• Dachy i remonty mieszkań. 883 038 182

•	 Docieplenia, kostka brukowa, dekar-
stwo. 785 931 513

• Usługi ogólnobudowlane docieplenia 
budynków. 607 654 692

•	 Balony okolicznościowe na hel. Róż-
ne rodzaje. 600 807 338

•	 Usługi informatyczne naprawa kom-
puterów, instalacja oprogramowa-
nia, odzyskiwanie danych, dojazd do 
klienta. 508 245 385

• TWOJA KSIĘGARNIA INTERNETOWA 
WWW.KSIEGARNIACYMELIA.OSDW.PL

PRACA

• Przyjmę brukarzy z doświadczeniem. 
Tel. 888 603 612.

• Przyjmę pracowników do wykańczania 
wnętrz. Tel. 888 603 612.

• Zatrudnię na stanowisko serwisant 
elektronik. tel. 503 150 300

• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, 
urlopowe- Niemcy, Holandia, An-
glia, Irlandia, Dania, Belgia, Austria, 
Włochy, Norwegia. 713  852  018; 
601 759 797

• Podejmę pracę w charakterze sprze-
dawcy, długoletnie doświadczenie, ob-
sługa LOTTO. Tel 660 392 851

• Studio Reklamy Vizart w Nowogar-
dzie przyjmie 1 os. Na praktyki, tel. 
605 522 340

• Zatrudnię konsultantów Oriflame, bez-

płatne wpisowe, prezenty na 1300 zł,  
604189118

• Podejmę się prac wykończeniowych. 
511 565 738

•	 Zatrudnię przedstawiciela w dzie-
dzinie energii odnawialnej. 91 39 23 
887

• Praca dla sprzedawcy Olchowo. 
791 423 559

• Zaopiekuję się dzieckiem. 602 690 897

• Zatrudnię pracownika na fermę. Do-
bre warunki płacowe i mieszkaniowe. 
502 562 378; 91 39 10 315

• Przyjmę Panią do pracy w Apartamen-
towcu na sezon z zakwaterowaniem, 
mile widziany j. niemiecki. 663 594 001

• Przyjmę pracownika budowlanego. 
607 083 845; 603 160 884

• Zatrudnię ekspedientkę do sklepu spo-
żywczego. 502 239 619

• Praca w Niemczech, pracownik 
przy wykończeniach lub fachowiec. 
785 016 859; 00491725669042

• Cafe piwnica zatrudni kucharza z do-
świadczeniem 91 39 22  424; 608  053 
371

• Zatrudnię monterów i elektryków z 
wykształceniem technicznym. 91 39 
23 887

• Zatrudnię monterów elektryków. 91 39 
23 887

INNE

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

• Sprzedam nowy tel. komórkowy Sony 
Erocson ELM, cena 270 zł, tel. 605 522 
340

• Sprzedam wózek do drewna z HDSem. 
723 885 515

• Sprzedam przyczepę D47 wywrotkę 
sadzarkę do ziemniaków, kombajn do 
zbioru ziemniaków oraz silnik do łodzi. 
Tel. 692 421 192.

• Drzewo opałowe, kominkowe. 
506 284 017

• Sprzedam drewno opałowe i komin-
kowe, pocięte w klocki z dowozem . 
663 349 053

• Sprzedam Keyboard. 602 524 313

• Sprzedam drewno opałowe i kominko-
we. 667 788 820

• Przyjmę zbędną siatkę leśną z palami 
lub bez pali (może być po rozbiórce, 
stan obojętny), cel ogrodzenie budo-
wy domu. Tel. 605 522 340.

• Okazyjnie sprzedam dwubiegowy piec 
gazowy (ogrzewanie wody i centralne) 
606 265 333 

• PIECE GAZOWE CO do mieszkania 
,domu z Niemiec firmy Vaillant, gwa-
rancja + serwis, montaż na miejscu 

dwufunkcyjny cena od 1.000zl tylko 
ogrzewanie CO. cena 900zl więcej info. 
Tel 691 686 772

• ELEKTRYCZNY przepływowy podgrze-
wacz wody do łazienki, kuchni-bar, 
sklep, domek zakład fryzj. na prąd 
380V,moc 18,21kw,male gabaryty z 
Niemiec cena 250zl. Tel 691 686 772

• Junkers gazowy do łazienki, kuchni na 
gaz ziemny lub z butli/propan/po prze-
glądzie serwisu, mało używany cena 
400zl Tel 691 686 772

• Bojler - podgrzewacz wody ,zasobnik, 
stojący /bez palnika/z Niemiec f. Vail-
lant z wężownica do podłączenia go z 
piecem węglowym, gazowym stan ide-
alny cena 500zl. Tel 691 686 772

•	 Sprzedam drewno kominkowe, opa-
łowe sprzeda całoroczna, posiadam 
swój transport. 691 466 441

• Sprzedam wózek inwalidzki elektrycz-
ny. 507 583 521; 91 35 03 053

• Sprzedam wózek dziecięcy wózek 
dziecięcy prawie nowy + wanienka i 
łóżeczko. 607 289 600

• Sprzedam wypoczynek, skóra beż uży-
wany stan b. dobry cena 1200; 3,2,1, 
tel. 660 424 989

• Sprzedam pustaki stropowe keram-
zytowe 52x20x21  120 szt. /250 szt. 
607 753 739

• Drewno opałowe kominkowe. 
506 232 860

• Pralka PDP 685 do małej łazienki 
wym. 850/595/340 cm. Cena 200 zł. 
602 795 077

• Sprzedam narybek karpia – lina. 91 39 
18 297

• Sprzedam przyczepę campingo-
wą na budowę, działkę cena 1400. 
501 622 613

• Kupię szklarnię wym. 6/4 lub 5/4. tel. 
509 702 817

• Sprzedam spawarkę 380 V komplet-
ną z kablami. Cena do uzgodnienia. 
885 066 200
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Humor wyszukany
przez Henia SzczupakaPół godziny  

w towarzystwie KarolinyK
U

PO
N

  2
9 

POZIOMO:
3 – mały kilim,
6 – państwo nadbałtyckie,
7 – polski wóz opancerzony (jak drapieżnik z 
tundry),
8 – bezodpływowy wąwóz w Afganistanie 
(wpisz SISTAN),
9 – zupa rybna z rosyjskiej kuchni,
13 – dział warsztatu samochodowego,
14 – spolszczone aggio, wzrost wartości kursów,
16 – muza z cyrklem,
18 – małe raczki morskie, cyklopy,
19 – dmuchanie w trąbę,
20 – neuroza bardziej swojsko.

PIONOWO:
1 – odmierza czas przesypując piasek,
2 – pistolety na niby,
3 – topiona z nadejściem wiosny,
4 – redakcyjny na kiepskie zadania,
5 – wywołuje panikę na giełdzie,
10 – można w nich zawiesić urzędnika,
11 – ceniona odmiana gipsu,
12 – mała planetoida naszego układu (ASTRO-
nom wie),
15 – według Engelsa to „sposób istnienia bia-
łek”, czyli funkcjonowanie organizmów żywych.
17 – ptak – nielot, owoc – kupowany na sztuki.

Po świętach odmienieni:

Wyrazy łamane z przyciemnionych pól utworzą rozwiązanie – dokończenie tytułowego zdania.

Układanie kostki
brukowej

tel. 721 124 740
NOR-BUD

Rozwiązanie krzyżówki z dnia 6 IV
Kupon nr 28 - rozwiązania
Baranek Bozy, Alleluja, Turlanie Pisanek, Drogie święta
Teresa Czarnecka, Krystyna Zawidzka, Jolanta Gruszczyń-

ska, Stanisław Furmańczyk, Damian Zwoliński, Halina Stefań-
ska, Stanisława Pokorska, Andrzej Leszczyński, Jadwiga Mak-
nia, Barbara Bartosik, Halina Szwal

Zwycięscy: Teresa Czarnecka, Damian Zwoliński, Halina 
Szwal

NoWoBoGAcKI 
Nikomu już się nie kłania. 
Jego konto ma - 
Najwyższy stopień zasilania. 

RZEPIcHA 
Swą małżonkę Piast Kołodziej, 
Kochał tak, mógł najsłodziej, 
Gdy miał przychód już i domek, 
Był potrzebny mu potomek. 
Bo - jak mawiał do Rzepiszki - 
„Wielką się nowiną naciesz: 
Wnet Popiela zjedzą myszki, 
Rodu Piastów tyś pramacierz” 
Tak na dziejów weszła scenę, 
Polska Venus Myszy - gene . 
Skutkiem miodków i okowit
i małżeńskich figli - migli, 
Ślepy powit był Zimowit, 
Lecz anieli go ostrzygli. 
Bożkiem wtedy był Swarożyc, 
A już istniał kult dla nożyc. 
Stąd się dzieje to przysłowie:
„Strzyżonego Pan Bóg Strzyże” 

PoDZIAŁ  WŁADZY  
To jasne jak słońce;
W lesie rządzą - 
Niedźwiedzie, 
Zające na łące. 

MISTER UNIVERSUM 
NA KAŻDYM SZcZEBLU 
Był już księgowym, dyrektorem, 
Domem Kultury władał dzielnie, 
Był od kultury instruktorem 
P.O. prezesa był w spółdzielni,
Wszędzie w mig błyskał wielką wprawą, 
W tym równać się z nim nikt nie może, 
Ale nie było takiej sprawy,
Której by zaraz nie położył! 
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REGULARNA LINIA MI KRo BU So WA SERoCKI   Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie    6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie    8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

Informacja PKS 
91 392 18 87   lub   91 469 83 15

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak										kom.	606	148	353
Nowogard (ul.  Rzeszowskiego) - Szczecin (ul.  Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:05; 8:20; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 11:45; 11:55; 12:40; 
14:40; 14:50; 15:00; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:10
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul.  Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:30; 9:50; 10:25:11:15(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 13:15; 13:30; 13:45(F); 
14:10; 14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:00
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:50; 17:20; 18:30; 19:00
Kursują od poniedziałku do soboty;  F - kursuje od poniedziałku do piątku;  7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli

RoZKłAD JAZDY BU SÓW

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

Dyżur nocny
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala   - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.   - 91 392 69 99
Medyk   - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

 - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz Pogotowie Stomatolo-
giczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos 
 - 91 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  
 - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzie ci, 
Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności 
Gospodarczej  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
  - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
oPS - ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

- 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 26 249

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw.  WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   

- 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57

Apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM   - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Zawodowe 
- CE Zdroje ul.  Bohaterów Warszawy 78,

telefon/fax.   - 91 392 54 94  
I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium  
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych    - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   

- 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 
Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 
Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 
Taksówki   - 91 392 02 60
Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

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

Regularna linia METRo          tel. 505 619 600
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25 A; 5:50 A; 6:00 A; 8:15 A7; 9:25 A7; 12:30 A7; 12:55 A7; 
15:05 A; 16:30 A7; 18:10 A7
Ze Szczecina do Nowogardu: 6:50 A; 7:25 A; 7:45 A; 11:00 A7; 12:00 A7; 14:35 A7; 15:55 
A7; 16:40 A; 18:25 A7; 19:55 A7
Legenda: A- kursuje od pon do sob;   7 - kursuje w niedzielę

PRZEWÓZ oSÓB - Ro MAN BIŃCZYK - Linia Regularna  
 TEL. 0607 310 591 

oD PoNIEDZIAłKU Do PIąTKU:  
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SoBoTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIEDZIELA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

SPRZEDAM 
MIESZKANIE 
w nowogardzie

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

tel. 603 55 55 32

Poszukuję 
garażu 

do wynajęcia (najchętniej przy 
ul. Zamkowej lub 5 Marca)

tel. 662 536 908

USŁUGI REMONTOWO BUDOWLANE
Firma zajmuje się:
- ocieplenia budynków
- wykończenie pod klucz
- szpachlowanie, malowanie, itp.

Telefon 784 053 493
www.budowlanaekipa.pl

WYNAJEM RUSZTOWAŃ

 
 

KANCELARIA 
DORADZTWA PRAWNEGO

tel. 501 341 824 
e-mail: kkolibski@op.pl 

Jeśli chcesz przeprowadzić  
rozwód, podwyższyć  

lub wystąpić  
o alimenty, nabyć spadek? 

Może dręczą Cię  
inne wątpliwości prawne? 

Nie czekaj, aż będzie za późno.
 Porady prawne już od 30 zł

 
Nowogard 

ul. Wojska Polskiego 4  
(nowy budynek – I piętro) 

Proszę o wcześniejszy kontakt 
telefoniczny

PŁYTY OSB 
NAJTANIEJ

602 131 760

DZIENNIK
NOWOGARDZKI

Ukazuje się we wtorki i piątki  na te re nie gmin: No wo gard, osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, Piotr Słomski, Jarosław Bzowy.  

Jarek Dąbrowski redaktor techniczny, Współ pra cu ją:  Hen ryk Szczu pak.   Ad res re dak cji:  
72-200 No wo gard, ul.  Boh. War sza wy 7A, tel. 91 392 21 65; e-mail: dziennik@domjudy.pl. 

Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

Rozkład jazdy PKP (obowiązuje od 01.04.2012 r.)
 Szczecin Gł. - Nowogard:  6.28-7.28, 8.18-9.21 (tylko w dni powszednie), 10.37-11.39, 12.48-
13.49, 14.47-15.47, 16.40-17.54, 21.15-22.21
Nowogard-Szczecin Gł.:  6.37-7.41, 8.05-9.10, 10.25-11.37 (tylko w dni powszednie), 12.17-
13.22, 14.56-16.03, 16.49-17.52, 18.56-19.56 (tylko w niedzielę i sobotę), 19.07 – 20.08 (tylko 
w dni powszednie)
Nowogard-Kołobrzeg:  7.28-8.55, 9.21-10.40 (tylko w dni powszednie), 11.39-13.05, 13.49-
15.14, 15.47-17.07, 17.56-19.15 (tylko w niedzielę i sobotę), 18.05 – 19.25 (tylko w dni 
powszednie), 22.22-23.42
Kołobrzeg-Nowogard: 5.11-6.37, 6.46-8.04, 9.03-10.24 (tylko w dni powszednie), 11.01-
12.17, 13.37-14.56, 15.25-16.49, 17.26-18.56 (tylko w niedzielę i sobotę), 17.40-19.07 (tylko 
w dni powszednie)

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

Trasa NoWoGARD – GoLENIÓW – SZCZECIN 
Nowogard ul. Rzeszowskiego : 5:05(A), 5:55(A), 6:10(A), 6:50(7), 7:00(A),  7:50(A), 8:05(7), 

8:25(2,4,6), 8:35(A), 9:10(1,3,5,7), 9:15(2,4,6), 10:05(A)10:30(A,7), 11:31(A), 11:40(7), 12:15(A), 
12:50(A,7), 13:00(A), 13:10(A), 13:25(A,7), 13:50(F), 14:05(A), 14:20(A,7), 15:41(A), 16:00(7), 
16:25(7), 16:30(1,3,5) 16:40(2,4,6,7) 16:50(A), 17:30(7) 17:50(A,7) 18:05(4,5,6,7) 18:20(A,7)

TRASA SZCZECIN – NoWoGARD
Szczecin ul. Św. Ducha: 9:25(A), 11:55(A,7) 12:20(A,7), 13:35(A), 14:00(A,7,R), 

14:30(1,3,5,7)  14:35(2,4,6) 14:55(A,7), 15:10(A) 15:25(A,7), 15:50(A) 16:15(A,7)  16:30(A), 
18:05(A,7,R) 18:20(A,7) 19:05(A,7) 19:25(A,7) 19:50(A,7)

Szczecin ul. Dworcowa :  6:20(A), 7:35(A), 8:40(A,7), 9,00(7,R), 10:05(A,7),  10:50(A,7),  
11:40(A), 13:00(7), 14:20(7), 17:40(A,7), 20:15(A,7),

Goleniów, Dworzec PKP :  7:05(A), 8:20(A), 9:25(A,7), 9:45(7,R), 10:10(A),  10:50(A,7),  
11:36(A,7), 12:26(A), 12:42(A,7),  13:05(A,7), 13:45(7), 14:20(A),  14:45(A,7,R), 15:05(7), 
15:20(1,3,5,7) 15:26(2,4,6) 15:40(A,7) 15:55(A)  16:08(A,7) 16:40(A) 16:59(A,7) 17:15(A), 
17:40(A,7)  18:50(A,7,R)  19:05(A,7), 19:50(A,7) 20:10(A,7) 20:35(A,7) 21:00(A,7)

Trasa NoWoGARD – MASZEWo 
Nowogard ul. Rzeszowskiego :  6:20(S) 15:15(S)
Trasa MASZEWo – NoWoGARD 
Maszewo :  6:55(S) 16:00(S)
Trasa NoWoGARD – MASZEWo – STARGARD SZCZECIŃSKI
Nowogard ul. Rzeszowskiego :  6:50(F),  11:30(F),  13:50(F),  
Trasa STRAGARD SZCZECIŃSKI – MASZEWo - NoWoGARD
Stargard Szcz. oś. Tysiąclecia :  9:40(A), 12:45(A), 15:05(A)
A - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt S – kursuje w dni nauki szkolnej; 

7 – kursuje w niedziele niebędące świętami F – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz 
świąt 1,3,5 – kursuje w poniedziałki, środy, piątki oprócz świąt; 2,4,6 – kursuje we wtorki, 
czwartki, soboty oprócz świąt; 4,5,6,7 – kursuje w czwartki, piątki, soboty, niedziele oprócz 
świąt; R – kurs do Reska    



Nr 29 (2062)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

20

www.dzienniknowogardzki.pl

Rozpoczęcie kursu
16 kwietnia br.

godz. 16.30 

GoTÓWKA ZAWSZE PoD RęKą!
• Pożyczki od 1 200 do 10 000 PLN
• Indywidualnie dobieramy rozwiązania
• Na dowolny cel
• Bez BIK-u

www.profitcredit.pl

Centrum Finansowe Avantis •  ul.	700	Lecia	6A	•	Nowogard

KoNTAKT: 
tel. 513 164 203
       91 392 72 68

OKNO 1465 mm szer. x 1435 mm wys.

SZYBA K=1,0 • OKUCIE MACO PPUH "JOGA" sj.
ul. Górna 4,

72-200 Nowogard
tel. 91 39 25 501

OKNA-SUPERPROMOCJA !!!

TYLKO 499zł*
*cena netto

R E K L A M A
e-mail: reklama@domjudy.pl

TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07
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Kancelaria  
Prawna

nawet trudne sprawy

601 949 077

GAZETA LOKALNA  NOWOGARD • OSINA

R E K L A M A
e-mail: reklama@domjudy.pl

TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07

REKLAMA

 

bzwbk.pl
1 9999

Szczegóły oferty, informacje o opłatach, prowizjach i oprocentowaniu dostępne w placówkach BZ WBK i pod numerem 1 9999. Decyzja kredytowa 
uzależniona od wyniku badania zdolności kredytowej. Opłata za połączenia telefoniczne zgodna z taryfą danego operatora. Stan na 1.02.2012 r.

 

 

 

ul. Warszawska 14 • NOWOGARD
tel. 91 391 03 78

pn.-pt. 10-18;   sob. 10-14

NAWET

0 %PROWIZJIDOBRY
I SZYBKI

KREDYT GOTÓWKOWY

E L D A S
ul. Nadtorowa 12

NOWOGARD
tel. 91 579 00 29

ogrodzeniowa
i  leśna

S i a t ka ZIELONE 
PRZEDSZKOLE

OGŁASZA NABÓR NA ROK SZKOLNY 2012/2013
DZIECI W WIEKU OD 2,5 DO 6 LAT

Informacje i zapisy pod nr tel. 91 39 26 691
lub na stronie www.przedszkole.zielona11.pl

INFORMATYCZNO-JĘZYKOWE

Uczcili 
pamięć 

wywiezionych 
na Sybir 

s. 4

Cechowy  
marsz  

z kijkami 

s. 7

Szóste 
zwycięstwo  

z rzędu

s. 10

SPRZEDAŻ ATRAKCYJNYCH MIESZKAŃ
w nowo powstającym budynku mieszkalnym

4-klatkowym (obok SP nr 3), os. Gryfitów w Nowogardzie

Kontakt: „PRO-BUD” s.c., 72-200 Nowogard, ul. 3 Maja 14, 
tel. 91 39 25 552, 783 570 056, www.probud-nowogard.pl

Patron dla 
Nowogardu

Wniosek Civitas 
Christiana  
do władz miasta

Z wielu regionów w Polsce dopływają alarmujące 
sygnały o wymarznięciu ozimin. A jak to wygląda 
u nas? Choć do żniw jeszcze kilka miesięcy, rol-
nicy już dzisiaj z niepokojem spoglądają na swo-
je uprawy ozime. Jesienna susza, brak opadów 
śniegu i niskie temperatury z początkiem wio-
sny- wszystko to sprawiło, że tegoroczne zbiory w 
gminie Nowogard będą raczej słabe. Szkoda tyl-
ko, że sytuacją na polach oprócz rolników prawie 
nikt się nie interesuje. 

Zapowiadają się słabe zbiory 

Największe 
straty na razie 
w pszenicy
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Kronika policyjna Nasza Sonda 
W niedzielę w Szczecinie po raz kolejny odbędzie się  Marsz dla Życia i Rodziny. 
Jest on  inicjatywą Fundacji Narodowego Dnia Życia oraz Stowarzyszenia Kultu-
ry Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi. Odbywa się, co roku i gromadzi coraz 
więcej  uczestników, w ubiegłym roku liczono ich na kilkanaście tysięcy. Biorący 
udział w marszu  pragną w ten  sposób zamanifestować przywiązanie do warto-
ści  jaką jest życie. Zapytaliśmy  naszych  Czytelników, co sądzą  na temat tej ini-
cjatywy i czy wzięliby udział w takiej manifestacji? 

Grażyna Andrzejczak - Tę ideę bardzo popieram,  jestem 
również  przeciwna  tzw. przerywaniu ciąży. Co do uczestnictwa  
w tymże marszu, to nie będę mogła  uczestniczyć gdyż pracuję 
w trybie zmianowym. Ale gdybym nie pracowała, to na pewno 
bym pojechała na taki marsz. Podsumowując jestem jak najbar-
dziej za tą ideą. 

Józef Kowalski - Tak popieram! Bo taka inicjatywa jest dobra 
i podoba mi się . Człowiek musi wspierać jeden drugiego i szano-
wać, w szczególności ludzkie życie. Gdybym był w  Szczecinie, to 
na pewno poszedłbym na taki marsz. 

Pani Dorota - Co ja myślę na ten temat? Moje zdanie jest ta-
kie, że każdy powinien sam zdecydować czy jest za czy przeciw. 
Uważam, że nie można komuś nic  narzucać, nie wolno tego ro-
bić gdyż każdy powinien sam odpowiadać za siebie i swoje czy-
ny. Co do uczestnictwa w tym marszu to myślę, że bym poszła. 

Urszula Wiśniewska  z wnuczką Olą - Oczywi-
ście, że popieram tę  ideę jak i sam marsz dla życia. 
To jest bardzo dobra idea i szlachetna inicjatywa, bo 
życie ludzkie jest największą wartością dla człowieka 
i absolutnie należy je chronić.  

Beta Kozłowska – Tak, jak najbardziej popieram  ideę mar-
szu dla życia. Ponieważ życie jest tak piękne i trzeba się cieszyć 
jego każdą  chwilą nawet, jeżeli jest czasami trudne i nie może-
my sobie z nim poradzić. Uważam, że powinniśmy o nie dbać ze 
wszystkimi jego szczegółami. Niestety w marszu życia nie będę 
uczestniczyć, bo pracuję, ale gdybym mogła to na pewno bym 
skorzystała z okazji i uczestniczyłabym w tym marszu, który dla 
mnie jest bardzo ważnym  wydarzeniem. 

Stanisław Jedynak - Cóż tego marszu i idei nie popieram, po-
nieważ moim zdaniem za bardzo zaangażowany jest tu Kościół 
i duchowni. Wydaje mi się, że w tej sprawie  najważniejsze zda-
nie powinna mieć sama kobieta i to ona powinna decydować czy 
urodzić czy nie urodzić. 

Wysłuchał: Jarek Bzowy 

10.04.2012 r. 
Godz. 00.35
Patrol OPI w trakcie kontroli 

drogowej na ul. Poniatowskie-
go ujawnił nietrzeźwego kie-
rującego samochodem marki 
Opel Astra. Kamil D. miał 1,80 
promila alkoholu w wydycha-
nym powietrzu, ponadto nie 
posiada uprawnień do kiero-
wania pojazdami mechanicz-
nymi. 

Godz. 10.45
Powiadomienie o kradzie-

ży paliwa z dwóch ciągników 
w miejscowości Orzechowo 
przez Sylwestra Z. 

Godz. 16.50
Kradzież kilkudziesięciu 

elementów metalowych typu 
„kłonica” z bazy transportowej 
przy ul. Górnej, dokonanej w 
okresie 06-10.04.2012 r. 

Godz. 19.30 
Kolizja drogowa na ul. 15 

Lutego, gdzie kierujący moto-
rowerem uderzył w samochód 
marki Peugeot 807. Sprawca 
zdarzenia Łukasz K. znajdo-
wał się w stanie nietrzeźwości 
z wynikiem 1,06 promila alko-
holu w wydychanym powie-
trzu. 

11.04.2012 r. 
Godz. 09.40
Powiadomienie o kradzie-

ży paliwa oraz akumulatora od 
kombajnu w miejscowości Re-
dło.

Godz. 15.10
Pracownik sklepu przy ul. 

Kościelnej powiadomił o uję-
ciu sprawcy kradzieży sklepo-
wej. Patrol na miejscu wyle-
gitymował Bogdana R., towar 
odebrano i pozostawiono w 
sklepie. 

Godz. 20.00
Powiadomienie o kradzie-

ży roweru marki Cross Grant 
w godz. 20-22.30, zabezpie-
czonego przed blokiem na ul. 
Warszawskiej.

12.04.2012 r. 
Godz. 11.30 
Kolizja drogowa na u. 15 Lu-

tego, w której uczestniczyły 
dwa pojazdy: VW Passat oraz 
VW LT.

Godz. 12.30
Kolizja drogowa w pobliżu 

miejscowości Błotno, gdzie sa-
mochód marki Mercedes Vito 
uderzył w zwierzynę leśną. 

13.04.2012 r. 
Godz. 19.50
Kolizja drogowa na ul. Po-

niatowskiego , skrzyżowanie 
z ul. Boh. Warszawy, w któ-
rej uczestniczyły dwa pojazdy: 
BMW i Honda. 

14.04.2012 r. 
W miejscowości Wierzbię-

cin na terenie byłego PGR, 
ujawniono osoby demontujące 
elementy metalowe. Na miej-
scu Patrol ujawnił Piotra L., 
Jana K. oraz Daniela B. 

Godz. 17.40 
Pracownik sklepu Inter-

marche zgłosił o zatrzymaniu 
sprawcy kradzieży sklepowej. 
Patrol na miejscu wylegitymo-
wał Sylwię W. 

Godz. 21.50
Powiadomienie o uszkodze-

niu słupa oświetleniowego w 
miejscowości Olchowo, praw-
dopodobnie przez samochód. 

st. insp. Ref. Prewencji 
Klaudia Gieryń 

Pomóżmy sobie
•	 Przyjmę z wdzięcznością tapczan wypoczynkowy, dywan 

lub wykładzinę, lodówkę, pralkę automatyczną oraz me-
blościankę tel. kontaktowy 510 936 951 

•	 Przyjmę tapczan wypoczynkowy tel. kontaktowy 
726 515 149

•	 Przyjmę kojec dziecięcy   dla dziecka i krzesełko do kar-
mienia info. 515 696-142 

•	 Oddam albę dla chłopca tel. Kontakt 514 995 348

Byłeś świadkiem ciekawego wydarzenia?
Powiadom nas!

Dyżur reportera interwencyjnego całą dobę, siedem dni w tygodniu!

DZWOŃ lub wyślij sms:  515 145 383
Zapewniamy całkowitą anonimowość! 

Możesz również 
do nas napisać: 

e-mail:
dziennik@dzienniknowogardzki.pl 

lub poligraf@post.pl
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OPAŁ
węgiel, koks, miał, 

drewno – kominkowe,
 podpałka, brykiet – węglowy, tor-

fowy, drzewny
(towar luzem i workowany)

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

sprzedaż ratalna

PPUH „EDBA” 
Nowogard • ul. Nadtorowa 12

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

Dorota Denis 
mgr psychologii 

i pedagogiki terapeuta 
rodzinny 

(duże doświadczenie i szeroki zakres) 

Tel. 697 998 885

PŁYTY OSB 
NAJTANIEJ

602 131 760

REKLAMA

REKLAMA

Z wielu regionów w Polsce dopływają alarmujące sygnały o wymarznięciu ozimin. A jak to wygląda u nas? Choć do żniw jeszcze kilka 
miesięcy, rolnicy już dzisiaj z niepokojem spoglądają na swoje uprawy ozime. Jesienna susza, brak opadów śniegu i niskie temperatu-
ry z początkiem wiosny- wszystko to sprawiło, że tegoroczne zbiory w gminie Nowogard będą raczej słabe. Szkoda tylko, że sytuacją na 
polach oprócz rolników prawie nikt się nie interesuje. 

Zapowiadają się słabe zbiory 

Największe straty na razie w pszenicy
O dokładne dane na temat 

stanu upraw w naszej gminie 
trudno. Urząd Gminy nie zaj-
muje się analizowaniem i oce-
ną  sytuacji w jakiej znajdują 
się nasi producenci rolni. Jego 
rola ogranicza się tylko do wy-
dawania zaświadczeń, wypłaty 
zwrotów za paliwo i naliczania 
podatków. To jednak obowiąz-
ki zlecone odgórnie. 

O stanie ozimin na na-
szym terenie rozmawiać  nie 
chcieli także specjaliści z 
nowogardzkiego oddziału te-
renowego Zachodniopomor-
skiego Ośrodka Doradztwa 
Rolniczego (ZODR) w Barz-
kowicach.  W samej centrali 
ZODR również   nie udało się 
uzyskać szczegółowych danych 
na temat sytuacji naszych rol-
ników. 

Akurat o Nowogardzie mamy 
najmniej informacji i donie-
sień o ewentualnych szkodach  
– przyznaje Marek Gardygajło, 
kierownik wydziału ekonomi-
ki w ZODR Barzkowice, a tak-
że zastępca przewodniczącego 
wojewódzkiej komisji ds. sza-
cowania szkód.- Szacowanie 
szkód powstałych w uprawach 
ozimych cały czas trwa i jest to 
temat otwarty.  Jeśli chodzi o 
powiat goleniowski, to na dzień 
dzisiejszy mamy powołaną ko-
misję tylko w gminie Dobra. Z 
pozostałych gmin nie mamy 
jeszcze informacji. 

 Wszystko jednak wskazuje, 

że straty w uprawach ponio-
są także producenci z innych 
gmin, w tym Nowogardu. 

Największe straty w wymarz-
nięciach są zawsze w pszenicy i 
rzepaku ozimym. Zwykle sięga-
ją one od 10 do 15% w skali ca-
łego województwa – dodaje M. 
Gardygajło. 

Straty uwarunkowane są kil-
koma czynnikami. Duże zna-
czenie ma dobór odmian, któ-
re w różnym stopniu są po-
datne na niskie temperatury. 
O powodzeniu upraw decy-
duje jednak pogoda – a ta tej 
zimy nie pomagała roślinom. 
Najpierw sucha jesień, a póź-
niej zima bez śniegu. Do tego 
chłodny początek wiosny. Lo-
kalni rolnicy choć zaniepoko-
jeni sytuacją na polu, o klęsce 
nie mówią. 

Rzepak i żyto przezimowały 
dobrze. Uratowały je ostatnie 
opady śniegu, które choć krótkie 
pojawiły się w ostatniej chwili. 
Pszenica przetrwała zimę już 
gorzej. Odczuła mrozy, ale na 
szczęście „nie wypadła”. Naj-
gorzej u mnie poradziło sobie 
pszenżyto. Sytuacja nie jest jed-
nak taka zła. Na razie niczego 
nie zaorałem – ocenia stan ozi-
min Stanisław Ciechanowski, 
producent rolny ze Świercze-
wa. Rolnik gospodaruje na are-
ale 800 hektarów, z czego poło-
wę stanowią zboża ozime. 

Przyznaje, że jakość zbóż bę-
dzie zależeć głównie od termi-

nu siewu i wyboru odpowied-
nich odmian. Ja sieję w termi-
nie i dobieram odmiany mro-
zoodporne, stąd też u mnie te 
straty będą mniejsze – dodaje 
S. Ciechanowski. 

Straty, choć na razie trud-
ne do oszacowania, wystąpiły 
także na polu Zbigniewa Lu-
tra, rolnika z Glicka. Rolnik 
uprawia oziminy na znacznie 
mniejszym, 14 ha areale. Na 
pozostałych 180 ha rosną łąki. 
Uprawiam pszenicę i żyto ozi-
me. O ile  żyto przezimowało 
doskonale, to pszenica gorzej. 
Jej wegetacja praktycznie jesz-
cze nie ruszyła, a mrozy dały się 

we znaki – mówi gospodarz. 
Podobne sygnały płyną od 

rolników z innych miejscowo-
ści. 

Żyto  przetrwało zimę cał-
kiem dobrze. Jest ładne i gęste. 
Gorzej z pozostałymi gatunka-
mi. Najsłabiej wygląda pszeni-
ca – mówi rolnik z Sąpolnicy 
mający kilkudziesięciu hekta-
rowe gospodarstwo, z czego 
ok. 30 ha obsianych jest od-
mianami zimowymi. 

Jak udało nam się dowie-
dzieć, sytuacją na polach ma 
się jutro zająć Zarząd Zachod-
niopomorskiej Izby Rolniczej 
w Szczecinie. Udział w spotka-

niu wezmą także przedstawi-
ciele samorządu rolniczego z 
gminy Nowogard. 

Ogólna liczba osób płacą-
cych podatek rolny w gminie 
Nowogard wynosi 2975 tys., z 
czego 1148 osób posiada are-
ał powyżej 1 ha. Ogólna liczba 
gruntów rolnych w ha wynosi 
21 575. 

Marcin Simiński
fot. K. Kostrzanowski

Podpis pod foto: Brak pokrywy śnieżnej zachęcał leśne zwierzęta do żerowania na polach obsianych zbożami 
ozimymi. Rolnicy obawiają się, że w tym roku straty z tytułu szkód łowieckich będą większe niż w latach ubie-
głych.  

 Katarzyna Walczak, lat: 86, zmarła: 15.04.2012, pogrzeb: 
17.04.2012, pogrzeb odbędzie  się na cmentarzu w Nowogardzie

Piotr Wosiński, lat: 65, zmarł: 15.04.2012, pogrzeb: 19.04.2012, 
pogrzeb odbędzie  się na cmentarzu w Nowogardzie

 Helena Zygmunt, lat: 70, zmarła: 16.04.2012, pogrzeb: 
18.04.2012, pogrzeb odbędzie  się na cmentarzu w Dobrej

Edward Pabiniak, lat: 87, zmarł: 15.04.2012, pogrzeb: 
18.04.2012, pogrzeb odbędzie  się na cmentarzu w Sikorkach

Informacje  przekazał zarządca cmentarza Sebastian Furmańczyk

 w tych dniach odeszli do wieczności 
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Prokuratura Rejonowa w Kamieniu Pomorskim umorzyła śledztwo w sprawie nieumyślnego naruszenia zasad bezpieczeństwa  i spo-
wodowania tym samym wypadku drogowego przez policjantów z goleniowskiej drogówki, w wyniku którego obrażeń ciała doznała 
mieszkanka Nowogardu – Krystyna Wąsala. Kobieta najprawdopodobniej odwoła się od decyzji prokuratury. 

Obywatel kontra policja - czy to będzie już finał? 

Prokurator umorzył śledztwo 
Przypomnijmy, że całe zda-

rzenie miało miejsce dokładnie 
16 sierpnia 2011 roku. DN jako 
pierwszy opisał zajście. Pani 
Krystyna jechała ulicą Boh. 
Warszawy rowerem. Zmierzała 
na plantację borówek, gdzie do-
rabiała do skromnej emerytu-
ry. Jak zeznawała na wysokości 
dyskontu Biedronka  podjechał  
do jadącej rowerem,  radio-
wóz policyjny.  Auto zbliżyło 
się tak blisko, że chcąc wjechać 
na chodnik wystraszona kobie-
ta upadła. W wyniku tego pani 
Krystyna doznała złamania ręki 
w dwóch miejscach oraz wybi-
cia barku. Miała także mocno 
odrapaną twarz. Mimo tego na 
miejsce zdarzenia nie wezwano 
karetki pogotowia.  Natomiast 
kazano kobiecie dmuchać w al-
komat, podejrzewając, że jest 
pod wpływem alkoholu. 

Oburzona zachowaniem po-
licjantów kobieta postanowiła 
walczyć o sprawiedliwość. Zło-
żyła skargę na zachowanie po-
licjantów do ich przełożonych. 
Policja uznała jednak, że całe 
zdarzenie miało zupełnie inny 
przebieg.  Ze względu jednak 
na sprzeczności w relacjach 
policjantów i kobiety, Komen-
dant Powiatowy postanowił 
przekazać  materiały w spra-
wie do Prokuratury Rejonowej 
w Goleniowie.  Ta przesłuchała 
kobietę i przyjęła zawiadomie-
nie o przestępstwie tj. o naru-
szenie bezpieczeństwa w ruchu 
lądowym i spowodowanie wy-
padku, a także nieudzielenia 
pomocy na miejscu zdarzenia 
i tym samym niedopełnienia 
obowiązków. 

Następnie, na wniosek pro-
kuratora w Goleniowie, sprawa 

została przekazana do  Proku-
ratury Rejonowej w Kamieniu 
Pomorskim.  Ta wyjaśniała, że 
podczas wykonywania czyn-
ności w trakcie kontroli dro-
gowej, przy ul. Boh. Warsza-
wy w Nowogardzie, policjan-
ci z Goleniowa przekroczy-
li swoje uprawnienia działając 
na szkodę pani Krystyny. W 
czasie prowadzonego śledztwa 
przesłuchano K. Wąsale oraz 
policjantów podejrzewanych o 
popełnienie przestępstwa. Pro-
kurator zasięgnął także opinii 
dwóch biegłych sądowych.  W 
lutym odbyły się również oglę-
dziny miejsca zdarzenia, pod-
czas których próbowano zre-
konstruować przebieg wyda-
rzeń z sierpnia ubiegłego roku. 

Prokurator ostatecznie stwier-
dził, że zarzuty kierowane prze-
ciwko policjantom „nie zawie-

rają znamion czynu zabronione-
go”. Co oznacza, że organy ści-
gania nie dały wiary wersji wy-
darzeń, jakie przedstawiała K. 
Wąsala. 

Decyzja prokuratury budzi 
jednak pewne wątpliwości. Po 
pierwsze obie strony, w cza-
sie zeznań, jak i w chwili wi-
zji lokalnej, wskazywały zu-
pełnie inne miejsce, w którym 
doszło do zdarzenia. Kobieta 
od samego początku twierdzi-
ła, że przewróciła się naprze-
ciwko Biedronki,  kiedy zda-
niem policjantów do zdarze-
nia doszło kilkadziesiąt me-
trów dalej – bliżej szkoły przy 
ul. Boh. Warszawy. Tyle, że w 
miejscu wskazywanym przez 
funkcjonariuszy nie ma wyso-
kiego krawężnika, na który, jak 
zresztą przyznaje też sam pro-
kurator w treści postanowie-

nia, kobieta wjechała rowerem, 
po czym upadła, łamiąc sobie 
obojczyk. Rozbieżności po-
jawiają się także w kwestii sa-
mego zakwalifikowania obra-
żeń ciała, jakich podczas zda-
rzenia doznała K. Wąsala.  Z 
jednej strony prokurator uzna-
je, że pozostają one „w związ-
ku przyczynowym z opisywa-
nym przez poszkodowaną” zda-
rzeniem i wymagały leczenia 
powyżej 7 dni (pani Krystyna 
nadal ma nie w pełni sprawną 
rękę), a z drugiej ocenia je jako 
„zwykłe i lekkie”. 

Kobieta zapowiedziała w 
rozmowie z DN, że najprawdo-
podobniej odwoła się od po-
stanowienia kamieńskiej pro-
kuratury, do czego ma zresztą 
prawo. 

Marcin Simiński

W ubiegły piątek, 13 kwietnia obchodzono Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. To także data upamiętniająca tzw. drugą wywóz-
kę, w czasie którym wywieziono na teren Związku Radzieckiego  m.in. rodziny więźniów Katynia. Hołd deportowanym z Ojczyzny Po-
lakom oddali tego dnia także nowogardzcy sybiracy. 

Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej 

Uczcili pamięć wywiezionych na Sybir 
Uroczystości rozpoczęły się 

dokładnie o godz. 12.00 na no-
wogardzkim cmentarzu. Obok 
członków Związku Sybiraków 
i ich rodzin z przewodniczą-
cą nowogardzkiego koła Ogól-
nopolskiego Związku Sybira-
ków Franciszką Kobylińską  w 
obchodach udział wzięli tak-

że uczniowie z nowogardzkich 
szkół i władze samorządo-
we. Obecny był także ks. Ka-
zimierz Łukjaniuk, proboszcz 
parafii pw. św. Rafała Kalinow-
skiego – patrona sybiraków. 

Zgromadzeni na uroczysto-
ści wysłuchali Hymnu Sybira-
ków, modlili się za tych, którzy 

nie wrócili nigdy do Ojczyzny 
ze Wschodu, a na zakończenie 
złożyli kwiaty i zapalili znicze 
przed dwoma pomnikami - 
Ofiar Stalinizmu i Pamięci Sy-
biraków. 

Całość uroczystości najlepiej 
oddaje treść podziękowań, ja-
kie do wszystkich obecnych w 

piątek na cmentarzu, skiero-
wała za pośrednictwem DN, 
pani Maria Dembińska – pre-
zes  Zachodniopomorskiego  
Związku Sybiraków Oddział 
Nowogard. 

opr. i foto MS/DN

”Bardzo serdecznie dziękuję 
za uczestniczenie w obchodach 
72 rocznicy drugiej deportacji 
Polaków zesłanych na Sybir i 
Kazachstan oraz oddanie hoł-
du ofiarom zbrodni katyńskiej 
w Dniu Pamięci Ofiar Zbrodni 
Katyńskiej. W dniu 13 kwietnia 
o godzinie 12.00 na Cmentarzu 
w Nowogardzie oddaliśmy hołd 
wszystkim Polakom deportowa-
nym z Ojczyzny tylko za to, że 
byli Polakami.

Serdecznie dziękuję Ks. Ka-
zimierzowi Łukjaniukowi, pro-
boszczowi Parafii pw. Rafała 
Kalinowskiego - patrona Sybi-
raków, Burmistrzowi Nowo-
gardu, Panu Robertowi Czapli, 
Przewodniczącemu Rady Miej-

skiej, Panu Mieczysławowi La-
skowskiemu.

Dziękuję Dyrekcji Szkoły 
Podstawowej nr1 za udział de-
legacji uczniów i nauczycieli.

Dyrekcji Szkoły Podstawowej 
nr 3, dziękuję za udział Pocztu 
Sztandarowego oraz delegacji 
uczniów i nauczycieli. Dziękuję 
za uczestnictwo Pani Dyrektor 
Szkoły Podstawowej nr 4. Po-
dziękowania składam wszyst-
kim Sybirakom Ziemi Nowo-
gardzkiej za tak liczny udział.

Złożone kwiaty, zapalo-
ne świece są znakiem pamię-
ci, znakiem naszej wierności i 
trwania.

Pamiętajmy, Ojczyzna to zie-
mia i groby, ale najbardziej bo-
lesne są te groby, których nie 
ma.

NAM  O TYM NIGDY NIE 
WOLNO ZAPOMNIEĆ.

 Prezes Zachodniopomorskiego
 Związku Sybiraków Oddział 

Nowogard
M. Dembińska”Pamiątkowe zdjęcie z piątkowych uroczystości
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Patron dla Nowogardu

Wniosek Civitas Christiana do władz miasta
Na ręce przewodniczącego Rady Miasta i Gminy wpłynął kilka dni temu 

wniosek nowogardzkiego oddziału Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Chri-
stiana w sprawie rozpoczęcia procedury ustanowienia Patrona dla naszego 
Miasta. 

                                                     Pan Antoni Bielida 
                                             Przewodniczący Rady Miasta i Gminy
                                                       Nowogard.
W imieniu koła Civitas Christiana w Nowogardzie zwracam się do Pana z propo-

zycją i zarazem prośbą  wszczęcia procedury  zgodnie z kompetencją  ustanowienia 
jako Patrona  Miasta Nowogard  postaci świętego Rafała Kalinowskiego.

Uzasadnienie:
 Dlaczego miasto nasze potrzebuje patrona . Odpowiedź na to pytanie przeprowa-

dzić należy w   kilku aspektach 
aspekt kulturowy- ustanawianie znanych postaci zwłaszcza osób powszechnie 

uznanych jako nieskazitelne i godne naśladowania, jako patronów miejscowości 
ma w naszej europejskiej cywilizacji długą i nadal ożywianą tradycję. Obok godła 
czy herbu, hejnału patron, to na ogół niezbędny element wyrażający podstawową 
treść identyfikacyjną społeczności. Można śmiało stwierdzić, że znacznie łatwiej 
wyliczyć te miasta, które  patronów nie mają, jak te które mają. Jest też  w kultu-
rze europejskiej niepisana norma, że patronami są na ogół święci kościoła katolic-
kiego. Mamy wiele miast,  które nie tylko patrona, ale i swoją nazwę zawdzięczają  
postaciom świętych. Nazwy te są tak znane, że nie potrzeba ich nawet  wymieniać.

Aspekt  tożsamościowy - poszukiwanie tożsamości na tzw. ziemiach odzyska-
nych jest stałym trudnym procesem, który od powojnia próbuje realizować ta na-
pływowa społeczność. Rezultaty nie zawsze są zadawalające – posiadanie patrona 
znacznie ułatwia  odczytywanie źródeł tożsamości i rozumienie skąd i kim jeste-
śmy.

Aspekt socjologiczny - społeczność twórcza i dynamiczna to taka, którą łączą 
mocne więzi. Każdy element, który takie więzi tworzy i ożywia, stanowi szczegól-
nie istotny składnik konstytuujący wspólnotę lokalną. Patron akceptowany przez 
społeczność, to zarówno wyraz, jak i swoiste tworzywo podtrzymujące pożądane 
więzi socjologiczne.

aspekt edukacyjny- warunki, w tym warunki ideowe, w jakich wzrastają nowe 
pokolenia stanowią najistotniejszy składnik określający jego przyszłość i  to, kim 
to pokolenie będzie. Nikt nie może zdjąć z siebie cząstki odpowiedzialności za wy-
chowywanie młodzieży. Dobrze jak młodzi widzą, że poprzez osobę patrona starsi 
dają wyraz trosce i odpowiedzialności za dobro wspólne w jej podstawowym ide-
owo - tożsamościowym wyrazie. 

A teraz dlaczego właśnie św. Rafal Kalinowski.  I tutaj też jest kilka  powodów, 
które wydają się szczególnie wskazywać na tę właśnie postać. Istnieje wyjątkowy 
związek pomiędzy losem i życiem św Rafała,  a  losami i życiem wielu którzy na tę 
ziemię nowogardzką przyjechali i tworzyli tutaj polską państwowość i organizo-
wali życie. I św Rafał i Ci osiedleńcy, to tułacze nie z własnego wyboru, ale w wyni-
ku działań  sił wrogich polskości,  wrogich ludzkiemu zachowaniu. Tułacze,  któ-
rych łączy jeszcze ten sam rejon zesłania i poniewierki – Syberia, a jeśli nawet los 
niektórych nie otarł się o nieludzką ziemię i przybyli tu z innych stron i ziem, to 
jednak los tułacza wszędzie podobny.  Święty Rafał, to też człowiek wielkiej pozy-
tywnej pracy nie tylko społeczne,j ale tej zawodowej, to uznany inżynier, budow-
niczy. Dzisiaj to także patron  jednej z naszych  parafii  i kościoła szczycącego się 
od ubiegłego roku tytułem Sanktuarium, poświęconego właśnie świętemu i jego 
czci. To ta świątynia z  jej patronem  św. Rafałem  Kalinowskim  stała się też miej-
scem regionalnego duszpasterstwa Sybiraków. Życiorys świętego Rafała Kalinow-
skiego załączamy do naszego wniosku.

                                                                                           Z poważaniem
                                                                                       Barbara Gontarska
- przewodnicząca Rady Oddziału  w Nowogardzie Katolickiego Stowarzyszenia 

Civitas Christiana

Życiorys św. Rafała Kalinowskiego
Ojciec Rafał od św. Józefa Kalinowskiego urodził się w Wilnie 1 września 1835 

r,  otrzymał na chrzcie imię Józef. Studiował w Instytucie Szlacheckim w Wilnie, 
w Szkole Agronomicznej w Hory-Horkach, a w latach 1853-1857 w Akademii In-
żynierii Wojskowej w Petersburgu, gdzie uzyskał tytuł inżyniera i stopień porucz-
nika. Po ukończeniu studiów został mianowany asystentem matematyki w tejże 
Akademii. W roku 1859 współpracował w projektowaniu linii kolejowej Kursk-
-Kijów-Odessa.

W roku 1863, po wybuchu w Polsce powstania przeciw ciemiężcy rosyjskiemu, 
gdy jako kapitan sztabu pracował przy rozbudowie twierdzy w Brześciu nad Bu-
giem, zwolnił się z wojska rosyjskiego i przyjął obowiązek ministra wojny w rejo-
nie Wilna. Aresztowany 24 marca 1864 r., został skazany na karę śmierci, którą za-
mieniono mu na 10 lat przymusowych prac na Syberii. Z przedziwną mocą ducha, 
cierpliwością i miłością dla towarzyszy wygnania wlewał w nich ducha modlitwy, 
pomaga im materialnie i dobrym słowem budzi nadzieję i pokój.

Zwolniony z wygnania w roku 1874, przyjął obowiązek wychowawcy czcigodne-
go sługi Bożego Augusta Czartoryskiego w Paryżu, zaś w  1877r. wstąpił do zako-
nu karmelitów bosych w Grazu w Austrii i przyjął imię zakonne brat Rafał od św. 
Józefa. Po złożeniu ślubów zakonnych studiował teologię na Węgrzech, a święce-
nia kapłańskie otrzymał w Czernej koło Krakowa 15 stycznia 1882 r.

Umarł 15 listopada 1907 r., w klasztorze w Wadowicach, który założył i którego 
był wtedy przeorem. Został pochowany na cmentarzu klasztornym w Czernej. Za 
życia i po śmierci cieszył się wielką sławą świętości, był czczony przez cały lud, a 
także przez kardynałów Dunajewskiego, Puzynę, Krakowskiego, Gottiego. Proce-
sy diecezjalne przeprowadzono w Kurii Arcybiskupiej w Krakowie w latach 1934-
1938 i akta przesłano do Rzymu, gdzie w 1943r. został wydany dekret w sprawie 
pism.

W  1952r. sprawa kanonizacyjna została wprowadzona na forum Stolicy Apo-
stolskiej. W latach 1953-1956 został przeprowadzony proces apostolski i kongre-
gacja przystąpiła do dyskusji o heroiczności cnót.

11 października 1980 r. Jan Paweł II promulgował dekret o heroiczności cnót, 
a po zatwierdzeniu cudownego uzdrowienia ks. Władysława Misia, Papież 22 
czerwca 1983 r., beatyfikował o. Rafała Kalinowskiego w Krakowie.

Rosnąca sława cudów doprowadziła w 1989r. do przeprowadzenia w Kurii kra-
kowskiej procesu kanonicznego o cudownym uzdrowieniu dziecka. Po szczęśli-
wym zakończeniu dyskusji lekarzy, teologów i kardynałów, Jan Paweł II zatwier-
dził cud do kanonizacji dnia 10 lipca 1990 r.

Na Konsystorzu 26 listopada 1990 r. Jan Paweł II postanowił przystąpić do kano-
nizacji bł. Rafała Kalinowskiego i dokonać ceremonii kanonizacyjnej w niedzielę 
17 listopada 1991 r.

14 września 2007 Senat RP podjął uchwałę w sprawie uznania św. ojca Rafała Jó-
zefa Kalinowskiego za wzór patrioty, oficera, inżyniera, wychowawcy i kapłana-
-zakonnika.

Jak nas poinformował adresat pisma p. Antoni Bielida na najbliższej sesji Rad-
ni zostaną poinformowani o fakcie złożenia wniosku. Jeśli radni wyrażą wstępną  
wolę zajęcia się tematem, to zastanowimy się w jakim ewentualnie trybie pracować 
nad wnioskiem Civitas Christiana, ponieważ w takiej sprawie niezbędna jest szeroka 
konsultacja społeczna - mówi przewodniczący. Wnioskodawczyni  Barbara Gon-
tarska, również za naszym pośrednictwem, prosi organizacje i stowarzyszenia o 
formalne wsparcie  inicjatywy.  

Ustanawianie dla miejscowości patrona,  którym jest święty Kościoła Katolickie-
go,  wymaga zgody Watykanu. Zgoda taka wydawana jest na wniosek miejscowej 
społeczności, a głównym elementem tego wniosku jest odpowiednia uchwała lo-
kalnego samorządu.
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Zostań Komendantem 
Nowogardzkiej Policji     

w dniu 1-go czerwca 2012 r.
1.  Jesteś uczniem szkoły podstawowej, gimnazjalnej 

lub ponadgimnazjalnej, ten konkurs jest dla Ciebie.
2. Przygotuj pracę plastyczną (w dowolnej technice, 

maksymalnie format A3) o tematyce „Mój własny pomysł na od-
znakę Policyjną”.

3. Pracę artystyczną dostarcz do 22.05.2012 r. do Pedagoga lub 
Dyrektora w Twojej szkole. 

4. Wszelkich informacji udziela pedagog szkolny lub st. insp. Re-
feratu Prewencji Komisariatu Policji w Nowogardzie, Klaudia Gie-
ryń, tel. 0915792302.

5.  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 25.05.2012 r. a informacja o 
laureacie konkursu przekazana zostanie do Pedagoga Szkolnego w 
Twojej szkole. 

PLAN DNIA ZWYCIĘZCY KONKURSU: 
- w programie m.in. – Kierowanie odprawą Policjantów; Za-

poznanie się ze strukturą Komisariatu Policji w Nowogardzie; 
Udział w patrolowaniu miasta; Spotkanie z Komendantem Ko-
mendy Powiatowej Policji w Goleniowie. 

Czy ktoś zajmie się byłym przedszkolem? 
Jestem oburzona tym w jakim 

stanie znajduje się budynek byłego 
przedszkola przy ul. 3 Maja. Jak 
można było doprowadzić do takiej 
sytuacji? Na dodatek ludzie ostat-
nio zaczęli tam wyrzucać śmieci. 
Przy każdym wietrze po ulicy la-
tają reklamówki. Kiedyś widzia-
łam z okna, jak jakiś worek spadł 
na szybę przejeżdżającego samo-
chodu i o  mały włos kierowca nie 
wjechałby w barierki. Widzę to z 
okna, bo mieszkam naprzeciwko. 
To skandal. Ktoś sprzedał kiedyś budynek, a teraz właściciel nie 
poczuwa się do żadnej odpowiedzialności. Wystarczyłoby chociaż 
posprzątać. Przecież są jakieś służby, żeby go zmusić do tego. Mam 
wrażenie, że ten właściciel specjalnie chce doprowadzić do ruiny 
ten zabytek, żeby później go zburzyć i sprzedać za dobre pienią-
dze ziemię. Nie rozumiem tylko dlaczego władze miasta na to nie 
reagują...Miałam nadzieję, że nowy burmistrz zrobi z tym porzą-
dek. Obiecał to mi kiedy wieszał baner na naszym bloku. Jak wi-
dać na obietnicach się skończyło...

PS. Telefonów w sprawie budynku po byłym przedszko-
lu przy ul. 3 Maja redakcja odbiera średnio kilka w miesią-
cu. Tym razem, postanowiliśmy skontaktować się  z właścicie-
lem nieruchomości, który prowadzi firmę Sial, zajmującaą się 
notabene pielęgnacją zieleni i sprzedażą kosiarek, by zapytać 
dlaczego zabytkowa willa popada w ruinę i czy ma jakiś plan 
na jej zagospodarowanie.  Niestety, nie udało nam się to. Wła-
ściciela trudno „złapać na telefon”- jak to określił jeden z jego 
pracowników, a na nasz numer do dziś, mimo wyraźnej proś-
by - nie oddzwonił.  

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Jak dojechać do Olszycy?
Jestem mieszkańcem Olszycy. Droga dojazdowa do naszej miej-

scowości jest w takim stanie, że strach wjeżdżać samochodem. Te-
raz jest trochę lepiej, ale zimą trzeba było jeździć dookoła i  nad-
rabiać ładne kilka kilometrów. Ja mam córkę po wypadku. Każde-
go dnia boję się, że jak nie daj Boże będzie trzeba zadzwonić po 
karetkę, to ona nie dojedzie do nas. Zauważyłem, że jak piszecie o 
dziurach, to później je łatają. Może po moim sygnale władza też 
zajmie się naszą drogą, bo mam wrażenie, że pamięta się o dużych 
wsiach, a o mieszkańcach kolonii się zapomina. Przecież my też 
płacimy podatki i chodzimy na wybory!

Wysłuchał i zanotował MS

 Halo redakcja 

Fotopstryk 

Na Traugutta stoi dom, który 
straszy...

Widoczne na zdjęciu zanie-
dbane i zarzucone śmieciami 
podwórze znajduje się przy 
jednym z domów na ul. Trau-
gutta w Nowogardzie (droga 
naprzeciwko szpitala). Jak po-

informowali nas mieszkańcy 
ulicy,  po śmierci ostatniej lo-
katorki domu  nieruchomością 
nikt się nie interesuje. Brak 
nadzoru nad posesją sprawia, 
że staje się ona częstym miej-

scem do urządzania libacji al-
koholowych. Co gorsza, ludzie 
zaczęli także  wyrzucać tam 
worki ze śmieciami. 

Jak udało nam się ustalić 
w Zarządzie Budynków Ko-
munalnych dom i teren wo-
kół niego nie wchodzi w skład 
mienia komunalnego i nale-
ży do osoby prywatnej. War-
to jednak, żeby władze i od-
powiednie instytucje nadzo-
ru, mimo wszystko zaintere-
sowały się niszczejącą posesją 
tak, by przynajmniej ustalić jej 
właściciela, skontaktować się z 
nim i zobowiązać go do upo-
rządkowania i zabezpieczenia 
terenu. 

MS

W dniu 14 kwietnia 2012 r. z inicjatywy kierownictwa ZK w Nowogardzie w 
kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny odbył się koncert chóru 
Akademii Pomorskiej w Słupsku Iuventus Cantans.

W kościele wystąpił chór...
Wczesniej, tego samego dnia 

chór dał koncert  w kościele 
parafialnym pw. Przemienia 
Pańskiego w Płotach, przezna-
czony zarówno dla mieszkań-
ców miasta Płoty jak i osadzo-
nych z Oddziału Zewnętrzne-
go w Płotach Zakładu Karne-
go w Nowogardzie. Wstęp na 

oba koncerty był darmowy. Od 
strony organizacyjnej, za wi-
zytę gości ze Słupska,  oprócz 
kierownictwa ZK, dbały tak-
że władze miast Płoty i Nowo-
gard oraz  oraz proboszczowie 
obydwu ww. parafii.

Chór  powstał wkrótce po 
otworzeniu Zakładu Wycho-
wania Muzycznego przy Wyż-

szej Szkole Pedagogicznej w 
Słupsku w 1979 r. Założycie-
lem chóru i wieloletnim kie-
rownikiem artystycznym był 
prof. Henryk Stiller. Bogaty re-
pertuar pozwolił śpiewającym 
studentom zaznaczyć swoją 
obecność nie tylko w środowi-
sku słupskim, ale także daleko 

poza jego granicami. Chór wy-
stępował w Bazylice metropo-
litalnej w Szczecinie, kościo-
łach katedralnych w Kosza-
linie, Olsztynie i Wrocławiu, 
kościele p/w Świętego Krzyża 
w Warszawie i wielu innych. 
Koncertował również za gra-
nicą: Włochy, Niemcy, Austria 
i Czechosłowacja. Był laure-

atem festiwali chóralnych w 
Hajnówce (1989), Rumi (1991, 
2005), Wejherowie (1997) i 
Gdańsku (2000). Regularnie 
współpracuje z Państwową 
Orkiestrą Kameralną w Słup-
sku, występował również z Or-
kiestrą Filharmonii Koszaliń-
skiej. Ma na swoim koncie na-

grania radiowe oraz płytę 
z Missa Festiva skompo-
nowaną przez Kazimie-
rza Rozbickiego. Szeroki 
repertuar chóru obejmuje 
dzieła wokalne i wokalno 
-instrumentalne, od mu-
zyki dawnej po utwory 
kompozytorów współcze-
snych: m.in. W.A.Mozar-
ta - Requiem d-moll, Mis-
sa brevis KV 258, Ave ve-
rum; L.van Beethoven - IX 
Symfonia d-moll op.125, 
Fantazja c-moll; J.Brahms 
- Ein Deutsches Requiem; 

G.Puccini - „Tosca”; K. Szyma-
nowski - „Stabat Mater”, „De-
meter” i „Litania do Najświęt-
szej Maryi Panny”; W.Kilar 
- Angelus, Exodus, Victoria, 
Magnificat oraz muzyka do fil-
mu „Dracula”.

Info. A. Bojanowicz/ZK
Opr. MS
foto: PS

Koncert chóru ze Słupska w Nowogardzie
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Dla tych, którzy zdecydują się wziąć udział w sobotniej ak-
cji, przygotowano specjalny transport – busy które będą do-
wozić mieszkańców Nowogardu do Goleniowa i z powrotem. 
Godziny odjazdu: 10.00, 12.00 i 14.00. Miejsce: Plac Wolności. 

Cechowy marsz z kijkami 
W sobotę, 14 kwietnia, o godz. 15.00, prawie 60- osobowa grupa członków i 
sympatyków Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Nowogardzie wyruszy-
ła na 7,5 km trasę – nordic walking, czyli popularny ostatnio marsz z kijkami. 

Grupa wystartowała spod 
siedziby Cechu przy ul. 3 
Maja, by ścieżką rowerową 
przejść do Olchowa, a stam-
tąd drogą przez pola,  mija-
jąc kolonię Smużyny, zakoń-
czyć marsz  na harcówce. Tam, 
po dość wyczerpującej prze-
chadzce (niektórzy twierdzi-
li, że w mięśniach czują do dziś 

co najmniej 10 kilometrów), na 
uczestników spaceru czekała 
pyszna grochówka, przygoto-
wana przez Restaurację Bar-
nim.  Ponieważ pogoda do-
pisała nie mogło też zabrak-
nąć inauguracyjnego ogniska z 
kiełbaskami. 

Wyprawą z kijkami, nowo-
gardzki Cech rozpoczął kolej-

ny sezon imprez integracyj-
no-sportowych. Już 12 maja 
członkowie i sympatycy orga-
nizacji wyruszą w kolejny, trze-
ci rajd rowerowy po okolicach 
Nowogardu. Na jesieni plano-
wany jest spływ kajakowy.  

Opr.  MS
info i foto: M. Morawski

W środę, 25 kwietnia odbędzie się XVI z kolei sesja Rady Miejskiej w Nowogar-
dzie. Poniżej publikujemy porządek obrad.  W kolejnym wydaniu przybliżymy 
Czytelnikom, w formie zapowiedzi, nad czym  będą debatować nasi radni. 

W przyszłym tygodniu sesja Rady Miejskiej...
Porządek obrad:
l. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Zgłoszenie wniosków do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w 

dniu 29 lutego 2012 roku.
4. Informacje Przewodniczącego Rady.
5. Sprawozdanie Burmistrza Nowogardu z działal-

ności pomiędzy sesjan1i.
6. Interpelacje, wnioski i zapytania.
7. Przyjęcie uchwał w sprawie:
a) przystąpienie do projektu: „Zapewnienie do-

stępu do Internetu osobom zagrożonym wyklucze-
niem cyfrowym z terenu gminy Nowogard”, współ-
finansowanego ze środków Unii Europejskiej -Pro-
gramu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

b) przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi 
zwierzętarni oraz zapobiegania bezdomności zwie-
rząt dla gminy Nowogard na rok 2012,

c) udzielenia pomocy finansowej Województwu 
Zachodniopomorskiemu dla Zachodniopomor-
skiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie z 
przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa 
chodnika na odcinku Warnkowo - Nowogard w cią-
gu drogi wojewódzkiej nr l06,

d) przyjęcia Gminnego programu wspierania ro-
dziny w gminie Nowogard

na lata 2012-2014,
e) przyznania dzierżawcy pierwszeństwa w nabyciu 

nieruchomości stanowiącej własność gminy Nowogard,

f) przyznania dzierżawcy pierwszeństwa w naby-
ciu nieruchomości stanowiącej własność gminy No-
wogard,

g) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
obrębu Olchowo,

h) przystąpienia do realizacji powiatowego pro-
gramu zapobiegania przestępczości oraz porządku 
publicznego i bezpieczeństwa obywateli pn. „Razem 
bezpieczniej” na lata 2012 - 2015, 

i) rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza No-
wogardu.

8. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy 
gminy Nowogard z organizacjami pozarządowymi i 
innymi podmiotami prowadzącymi działalność po-
żytku publicznego za rok 2011.

9. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2011 
roku.

10. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy 
Społecznej w 2011 roku. 

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2011 
i prognoza na rok 2012 dla gminy  Nowogard (do 
wglądu w Biurze Rady Miejskiej).

11. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje, wnio-
ski i zapytania.

12. Komunikaty.
13. Zakończenie obrad.
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 WIEŚCI Z DWÓJKI 

Kolejny sukces „Pierwszaka” 
Wojtek Jarząb drugi w wo-

jewództwie 
Dnia 14 kwietnia Wojciech 

Jarząb, uczeń klasy I „b” ze 
Szkoły Podstawowej nr 2 w 
Nowogardzie wraz ze swo-
ją opiekunką mgr Krystyną 
Gradzik udał się na Zamek 
Książąt Pomorskich w Szcze-
cinie, gdzie podjął zmagania 
w ostatnim etapie eliminacji 
wojewódzkich „Małego Kon-
kursu Recytatorskiego”. 

W eliminacjach brało udział 

25 uczestników, wyłonionych z 
całego województwa zachod-
niopomorskiego. Poziom re-
cytacji okazał się bardzo wy-
soki. Wojtuś był najmłodszym 
uczestnikiem reprezentującym 
klasę pierwszą. Większość re-
cytatorów pochodziła z klas 
drugich i trzecich. Wojtek po 
raz kolejny wykazał ogromne 
zaangażowanie i odniósł suk-
ces. Zdobył II miejsce w eli-
minacjach wojewódzkich. Ra-
dość była ogromna zarówno 

dla chłopca, rodziców oraz 
wychowawczyni mgr Kry-
styny Gradzik. Mały Woj-
tuś stwierdził, że to ogrom-
ny sukces pomimo jego wie-
ku.  Był dumny też z tego po-
wodu, że odbierał nagrodę w 
Sali Jagiellonki na Zamku w 
Szczecinie, gdzie odbywały się 
recytacje. Pamiątkowe zdjęcie 
z tego ważnego miejsca wraz 
ze swoją Wychowawczynią i 
Komisją Oceniającą.

Szukali wiosny 
Dnia 23 marca uczniowie 

klas trzecich wraz z wycho-
wawczyniami p. E. Żylak i 
p. M. Wiśniewską zaprosili 
przedszkolaków z grupy „0” 
z Przedszkola nr 1 do wspól-
nej zabawy, a mianowicie do 
„Poszukiwania wiosny”. 

Na początek dzieci musia-
ły wyszukać oraz rozpoznać 
zwiastuny wiosny poukrywa-
ne na terenie placu szkolne-

go. Następnie oglądały występ 
taneczny w wykonaniu „Kra-
snoludków” z III b i „Jagódek” 
z III a. Żeby sprawdzić wła-
sną sprawność sportową, dzie-
ci musiały pokonać tor prze-
szkód przygotowany w sali za-
baw.  Po takim wysiłku zasłu-
żyły na odpoczynek, przy któ-
rym miały pomalowane twa-
rze przez uczniów klas trze-
cich. Na zakończenie odbyło 

się spotkanie z p. L. Wizne-
rowicz - Gliwną dyrektorem 
szkoły. Po spotkaniu dzieci 
otrzymały słodki poczęstunek 
oraz dyplomiki dla „Wspania-
łego poszukiwacza przyrody”.  
Mamy nadzieję, że takie spo-
tkanie w szkole będzie długo 
niezapomniane. 

 Inf. własne
opr. red. 

Piknik Młodych Naukowców 
W ramach projektu „Kom-

petencje kluczowe drogą do 
kariery”, współfinansowane-
go przez Unię Europejską, 
uczniowie wraz z opiekuna-
mi zaprezentowali dorobek 
swojej pracy na imprezie pod 

nazwą „Piknik Młodych Na-
ukowców”. Pokazy prepara-
tów biologicznych, obserwacje 
pod mikroskopem, prezenta-
cje przedstawiające różne pro-
blemy matematyczne i odpo-
wiedzi na ciekawe pytania, to 

kilka przykładów, które zapre-
zentowała młodzież swoim ro-
dzicom i kolegom ze szkoły. W 
trakcie pikniku nie zabrakło 
kawy, kanapek i słodkich prze-
kąsek. 

Inf. własne

Dzień otwarty  

W środę, 4 kwietnia, gości-
liśmy w naszej szkole uczniów 
wraz z opiekunami okolicz-
nych gimnazjów w ramach 
“OTWARTYCH DRZWI”. Go-
śćmi honorowymi imprezy byli 
Komendant Powiatowy Policji, 
insp. Krzysztof Targoński oraz 
Komendant Policji w Nowo-
gardzie kom. Leszek Nowak. 

Impreza cieszyła się ogrom-
nym zainteresowaniem ze stro-
ny młodzieży gimnazjalnej. 
Młodzi ludzie stają bowiem 
przed wyborem kolejnej ścież-
ki, która może zadecydować o 
całym przyszłym życiu. Pod-
czas spotkania na sali gimna-
stycznej staraliśmy się przybli-
żyć młodzieży funkcjonowa-
nie szkoły i proponowane kie-

runki kształcenia w nowym 
roku. Wszystkie informacje są 
szczególnie istotne, ponieważ 
od września 2012 roku w szko-
łach ponadgimnazjalnych na-
stąpią zmiany programowe i 
organizacyjne. Nie można za-
tem czerpać informacji od star-
szych kolegów bo praktycznie 
wszystko będzie funkcjono-
wało inaczej. Uczniowie mieli 
rownież możliwość zapoznać 
się zbieżącą pracą szkoły, osią-
gnięciami starszych kolegów, 
ich zainteresowaniami, pasja-
mi a także poznali całą ofer-
tą edukacyjną szkoły. Bo szko-
ła nasza to nie tylko lekcje, ale 
szereg zajęć dodatkowych, kó-
łek zainteresowań, prowadzo-
nych akcji i projektów, a także 

aktywność fizyczna młodzieży 
i spore osiągnięcia w tej dzie-
dzinie. Zaprezentowała swoje 
umiejętności także klasa poli-
cyjna. W pełnym umunduro-
waniu odbył się pokaz musz-
try. Następnie młodzież zwie-
dzała budynek szkoły, gdzie w 
poszczególnych klasach została 
szczegółowo zapoznana z każ-
dym z proponowanych pro-
fili kształcenia. Gimnazjaliści 
otrzymali także ulotki infor-
macyjne, plakaty z ofertą edu-
kacyjną oraz wykaz niezbęd-
nych dokumentów. 

Całość imprezy wypełnił wy-
stęp szkolnego kabaretu a za-
proszeni goście wraz z opieku-
nami udali się na poczęstunek.

K. Surma

  Jedynka    
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Wojtek Jarząb ze swoją wychowawczynią i komisją oceniającą
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Budowlane Centrum Handlowe

DOMEBARTEK -
Twój Partner Budowlany

Oferuje w cenach promocyjnych:

ul. Boh. Warszawy 71 www.bartekdomet.pl• tel. 91 579 02 62 •

- tynki i farby BOLIX

- najnowsze kolekcje płytek ceramicznych: polskie i hiszpańskie

- największy wybór paneli podłogowych w Nowogardzie - 24 kolekcje

- materiały ścienne POROTON, YTONG, SUPOREKS, SILKA

- wyprzedaż drzwi

Super cena na OKNA DACHOWE VELUX i OKPOL

OCO NA TWOJE 
FINANSE

PROSTA POŻYCZKA 
DLA CIEBIE 

I TWOJEJ FIRMY
bez BIK, bez zaświadczeń ZUS i US
– od 20 do 300 tys.
– na spłatę uciążliwych długów
– na dobre inwestycje
– dochód min. 1000 zł netto
W OFERCIE RÓWNIEŻ CHWILÓWKI

Szczecin 
al. Wojska Polskiego 29/17 

tel. 91 812 68 65
RRSO wynosi 5,05%

PHU „DEZAR” - SKLEP ŻELAZNY
ul. 15 Lutego 10  • 72-200 Nowogard • tel. 91 39 21 220

NOWOŚĆ    Ogrodzenia ozdobne

Artykuły przemysłowe:
• Piece • Bojlery • Armatura • Rury miedziane i ocynk
• Rury PCV • Śruby • Wkręty • Gwoździe •  Farby • Lakiery • Silikony 
• Siatka ogrodzeniowa • Impregnaty
• Elektronarzędzia • Odzież robocza • Nawozy • Nasiona

Przęsło 2 m – 175 zł
Brama 3,5 m – 530 zł

Brama 4 m – 560 zł
Furtka 0,9 m – 185 zł

Posiadamy w sprzedaży 
również inne wzory ogrodzeń

To może być koniec marzeń o awansie…

Olimpia tylko remisuje
W sobotę (14 kwietnia) Olimpia Nowogard rozegrała swój pierwszy mecz na własnym boisku w run-
dzie rewanżowej. Gospodarze, którzy musieli wygrać ten mecz aby wciąż się liczyć w walce o awans, 
zawiedli po całej linii i zaledwie zremisowali bezbramkowo z niżej notowanym Orkanem Dalewo.

Wynik boli tym bardziej, że 
Olimpia była stroną przewa-
żającą w tym meczu, jednak 
nie potrafiła tego potwierdzić 
strzelając gola. Orkan bronił 
się przez cały mecz, remis na 
gorącym terenie to bez wąt-
pienia ich sukces, pomogła 
sama Olimpia, która nie po-
trafiła przyspieszyć gry i co za 
tym idzie, zaskoczyć niekon-
wencjonalnym zagraniem. 
Tamtego dnia gospodarze nie 
radzili sobie w pozycyjnym 
ataku, dlatego kibice oglą-
dali mało porywające wido-
wisko. Do przerwy Olimpia 
nie stworzyła żadnej „setki” 

pod bramką rywali. Po prze-
rwie trochę ożywienia wniósł 
Mariusz Stachowiak, które-
go wprowadził do gry trener 
Gracjan Golema. Niestety sa-
motnie „szarpiący” prawym 
skrzydłem Stachowiak, nie 
był wstanie wygrać tego me-
czu. Bliżej zdobycia gola byli 
goście, po strzale napastnika 
Orkanu, piłka trafiła w po-
przeczkę bramki którą strzegł 
tego dnia Michał Dwojak. W 
samej końcówce Olimpia 
rzuciła się do ataku, mimo 
kilku rzutów rożnych i rzutu 
wolnego z około 24 metrów, 
mecz zakończył się remisem, 

a kibice nie obejrzeli żadnej 
bramki. Na pochwałę zasłu-
guje jedynie postawa Micha-
ła Dwojaka, za poświęcenie 
jakim się wykazał zjawiając 
się na meczu swojego zespo-
łu (tego dnia miał być na we-
selu). Niestety, takie poświę-
cenie nie zagwarantuje Olim-
pii awansu, bo przez ten re-
mis Radowo Małe ma już 5 
punktów przewagi i może 
być tak, że nawet zwycięstwa 
we wszystkich pozostałych 
meczach, mogą nie wystar-
czyć… 

KR

Skład Olimpii: Michał Dwojak, Dariusz Stachowiak, Szymon 
Chmielnicki (Marek Nowacki), Adrian Woźniak, Jacek Szewc, 
Rafał Żuk, Marcin Żmudziński, Adrian Płuciennik, Patryk Wy-
rzykowski, Krzysztof Kieruzel (Mariusz Stachowiak), Wojciech 
Witoń

14 kolejka:
Olimpia Nowogard – Orkan Dalewo  0:0
Dąbrovia Stara Dąbrowa – Zorza Tychowo 3:2
WODR Barzkowice – Radowia Radowo Małe 0:2
Dąb Dębice – Zenit Koszewo   9:1
Rolpol Chlebowo – Pomorzanin Krąpiel 2:0
Unia Stargard – Orzeł Grzędzice  4:2

A Klasa Szczecin gr. 2 – 2011/2012
 M P G+ G- Zw. Re. Po.
1. Radowia Radowo Małe 14 35 57 14 11 2 1
2. Olimpia Nowogard 14 30 39 15 9 3 2
3. Dąb Dębice 14 24 35 19 7 3 4
4. Rolpol Chlebowo 14 23 26 22 7 2 5
5. Unia Stargard 14 23 46 35 7 2 5
6. Orzeł Grzędzice 14 20 27 21 5 5 4
7. Dąbrovia Stara Dąbrowa 14 19 20 26 5 4 5
8. Orkan Dalewo 14 17 26 35 5 2 7
9. Pomorzanin Krąpiel 14 16 23 27 4 4 6
10. Zorza Tychowo 14 14 20 26 3 5 6
11. WODR Barzkowice 14 13 19 26 4 1 9
12. Zenit Koszewo 14 1 14 86 0 1 13

Sezon motocrossowy rozpoczęty 

Udane starty  
zawodników z KM „Cisy” 
W dniu 14 kwietnia 2012 na torze motocrossowym pod Wschową rozpoczął się 
sezon motocrossowy Strefy zachodniej. Pierwsze zawody w tym roku przyciągnę-
ły dużą rzeszę fanów i sympatyków tego sportu. Ogólnie wystartowało 242 zawod-
ników. Nowogardzki Klub Motorowy „Cisy” reprezentowali: Tomasz Jamroży i 
Dariusz Pustelnik w klasie Quad oraz w klasie otwarta licencja Michał Kozera. 

W bardzo mocnej w tym 
roku klasie Quad wystartowa-
ło 17 zawodników. Zawodnicy 
„KM Cisy” uplasowali się na 
bardzo dobrym 4 i 7 miejscu, 
więc podium było bardzo bli-
sko. 

W klasie otwartej licencja 
Michał wykręcił drugi czas i 
jako drugi wjechał na maszy-
nę startową. Start z maszyny 
z motorami o dużo większej 
mocy nie poszedł już tak gład-
ko i w pierwszym zakręcie był 

dopiero 11. Po dobrej jeździe 
przebił się do czołówki i jako 4 
minął linię mety, na więcej nie 
starczyło czasu – relacjonuje 
wyścig dla DN, Michał War-
kalewicz z KM „Cisy” Nowo-
gard. Ostatecznie wyścig wy-
grał ubiegłoroczny zdobywca 
Pucharu Polski Maichszak. 

Drugi bieg to dużo lepszy 
start. Kozera jako 4 wyszedł z 
maszyny startowej co bardzo 
pomogło w prowadzeniu dal-
szej części wyścigu. Po trzecim 

okrążeniu był 2 lecz wściekle 
atakowany przez miejscowe-
go zawodnika na dwa okrąże-
nia przed metą został brutal-
nie sfaulowany przez tego za-
wodnika, który to specjalnie 
wjechał w jego motocykl i za-
kończył marzenia o podium. 
Stłuczona noga nie pozwoliła 
na kontynuowanie dalszej jaz-
dy. 22 kwietnia ważne zawody 
o Puchar Polski we Wschowej. 

Życzymy sukcesów!
MS
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SPRZEDAM 
MIESZKANIE 
w Nowogardzie

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

Tel. 603 55 55 32

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

tel. 91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

Zatrudnię 
do pracy w ochronie 

w Nowogardzie, 
mile widziana grupa 
niepełnosprawności 

Tel. 696-764-438

Organizator kiermaszu Wielkanocnego w SP nr 4  
w Nowogardzie p. Irmina Lasota-Kowalska 

bardzo serdecznie dziękuję 
za zaangażowanie wszystkim 

uczniom, ich Rodzinom  
i Nauczycielom. 

Na kiermaszu piątkowym w szkole i niedzielnym na 
Placu Wolności zebraliśmy kwotę 1285 zł na nasz 
wymarzony wielki telewizor do świetlicy szkolnej.

Wesołych Świąt!

Serdecznie dziękuję 
Nowogardzkim strażakom 

za udzielenie pomocy ratującej życie w dniu 26.03.2012 
     R. Szproch

Szóste zwycięstwo z rzędu

Pomorzanin – Reszta ligi … 5-0
Pomorzanin Nowogard w rundzie rewanżowej jest nie do zatrzymania! Na pięć spotkań, pięć zwycięstw 
przy bilansie bramkowym 17-6, w sobotę (14 kwietnia) o sile nowogardzkiej drużyny dotkliwie przeko-
nały się „rezerwy” Błękitnych Stargard.

Pomorzanin Nowogard – Błękitni II Stargard 5:0 (3:0)
Laszkiewicz, G. Wnuczyński, Galus, Młynarczyk, Langner
Skład Pomorzanina: Krupski – Łuczak, Skórniewski, Laszkiewicz, N. Wnuczyński – Dobrowolski, Młynarczyk, G. Wnuczyński, 
Kurek – Galus, Gołdyn. Na zmianę wchodzili: Wawrzyniak, Miklas, Langner, Lewandowski

Błękitni sami sobie zaszko-
dzili już po kwadransie gry, 
kiedy Gracjan Wnuczyński zo-
stał sfaulowany w sytuacji sam 
na sam przed polem karnym. 
Za to zagranie defensor go-
ści otrzymał czerwoną kartkę 
i osłabił swój zespół. Do piłki 
wówczas podszedł nie kto inny 
jak Młynarczyk, który jeszcze 
tym razem nie znalazł sposobu 
na bramkarza Błękitnych. Jed-
nak na efekty gry w przewadze 
nie trzeba było długo czekać. 
Błękitni się cofnęli broniąc 
niemal całym zespołem, dlate-
go Pomorzanin miał trudności 
z szybkim atakiem. Kiedy nie 
można skorzystać z szybkości, 
pozostaję „rozklepać” rywali. 
Właśnie po takiej kombinacyj-
nej akcji Pomorzanin otworzył 
wynik tego meczu. Laszkie-
wicz podał z przed pola karne-
go do Galusa na lewe skrzydło, 
kapitan gospodarzy z pierw-
szej piłki odegrał do rozpędzo-
nego Laszkiewicza, która za-
kończył akcję meczu celnym 

strzałem. Po tym golu Błękit-
ni się otworzyli, co jak się oka-
zało było dla nich brzemienne 
w skutkach. Wysoko ustawie-
ni defensorzy gości popełnili 
błąd i nie upilnowali świetnie 
w tym meczu dysponowanego 
Gracjana Wnuczyńskiego. Po-
mocnik Pomorzanina dostał 
„dopieszczoną” piłkę z własnej 
połowy i wykorzystując swo-
ją szybkość znalazł się w sy-
tuacji sam na sam, precyzyj-
ny strzał pod poprzeczkę do-
pełnił formalności i po świet-
nej asyście Młynarczyka było 
już 2:0. To nie był jeszcze ko-
niec strzelania w pierwszej po-
łowie, po tak zwanym dośrod-
kowaniu na aferę, najsprytniej-
szy w polu karnym okazał się 
Paweł Galus, który z najbliż-
szej odległości zdobył trzecią 
bramkę dla gospodarzy. Warte 
odnotowania w pierwszej po-
łowie, było jeszcze jedno nie-
typowe zajście. Bramkarz Błę-
kitnych, zbyt dosadnie komen-
tował decyzję sędziego za co 

otrzymał żółty kartonik i na 
wskutek tego zdarzenia, ar-
biter podyktował rzut wolny 
pośredni z pięciu metrów dla 
Pomorzanina. Po przerwie, 
mimo przesądzonego już wy-
niku, gospodarze wciąż stara-
li się podwyższyć. Zdecydo-
wanie najgroźniejszą bronią 
w tej rundzie Pomorzanina, są 
stałe fragmenty gry. Czwarta 
bramka padła właśnie po rzu-
cie wolnym. Z lewego skrzydła 
z około 25 metrów dośrodko-
wywał Młynarczyk. Uderzył 
na tyle precyzyjnie i przede 
wszystkim sprytnie, że zawod-
nicy Błękitnych kompletnie 
nie wiedzieli jak się zachować. 
Dograna przez Młynarczyka 
piłka leciała w kierunku dłu-
giego słupka, minęła dosłow-
nie wszystkich i zaskoczyła 
bramkarza Błękitnych, który 
nie zdążył zareagować i po raz 
czwarty wyjmował piłkę z siat-
ki. Trener Pomorzanina znów 
przeprowadził udane zmia-
ny, najpierw swoją okazję miał 
Miklas, jednak zabrakło centy-
metrów aby przejąć piłkę i sta-
nąć oko w oko z bramkarzem 
Błękitnych. Pod koniec meczu 
„ kropkę nad i ” postawił Lan-
gner i ustalił wynik meczu na 
5:0. Cieszy kolejne zwycięstwo, 
ale przede wszystkim miło 
było patrzeć na grę Pomorza-
nina jako drużyny. To już nie 
ten sam zespół co na począt-
ku sezonu, w sobotę było wi-
dać po piłkarzach że wiedzą co 
chcą zrobić z futbolówką, wię-Paweł Galus podczas jednego ze swoich „rajdów”

Niemal przez cały mecz było „gorąco” pod bramką Błękitnych

Na zdjęciu Młynarczyk, przygotowujący się do strzału z rzutu wolnego

cej było gry piłką, niż tak zwa-
nych „szarpanek”. Być może 
ten duży progres wziął się z 
pewności siebie, po takich me-
czach jak m.in. z Promieniem 
Mosty, czy Jeziorakiem – Po-
morzanin prezentuje się na bo-
isku tak jak wszyscy byśmy so-
bie tego życzyli. Ważna do od-
notowania jest również zmia-
na w defensywie, na środku 
obrony po raz pierwszy w tej 
rundzie od pierwszej minu-
ty, zagrał Marcin Skórniewski, 

który wniósł dużo spokoju w 
defensywie, dzięki czemu Ma-
teusz Krupski był niemal bez-
robotny. W następnej kolej-
ce, Pomorzanin jedzie do Wę-
gorzyna na mecz z tamtejszą 
Spartą. Następni rywale nowo-
gardzkich piłkarzy, słabo się z 
pisują w tym sezonie, zatem za 
tydzień bilans Pomorzanina w 
rundzie rewanżowej, może już 
wyglądać 6-0.

KR
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GABINET OSMETYCZNY 
„WICHEREK”

Rok założenia 1988
Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała zabiegi 
kosmetyczne, henna, depilacje, makijaże, 
mikrodermabrazja, peeling kawitacyjny, 
ultradźwięki, eksfoliacje, wypalanie, laser, 
lampy, materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

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

Tel. 91 39 207 14 
Czynne od 11.00 do 19.00

http://wicherek.info

SZKÓŁKA 
DRZEW I KRZEWÓW 

OZDOBNYCH

SZKÓŁKA 
DRZEW I KRZEWÓW 

OZDOBNYCH
Olchowo 74

tel. 507 102 291

Dyrektor 
Wielofunkcyjnej Placówki 

Opiekuńczo-Wychowawczej 
w Goleniowie �lia w Nowogardzie

sklada wyrazy wdzięczności 
za pomoc rzeczową niezbędna 
przy organizacji rodzinnych 

świąt dla dzieci 

Państwu Górskim 
�rma FHU „Granwi”;

Cukierni u „Marysieńki”  
- p. Malinowskiej; 

pracownikom i kierownictwu 
NETTO sp. z o.o. Nowogard;

Państwu Dulaj; 
i szkółce drzew Karsk

Sprzedam sklep  
w Wierzbięcinie  
z możliwością przeznaczenia 

na budynek mieszkalny. 
606 148 353; 785 926 678

Lepsi od wicelidera

„Rezerwowi” na fali!
W niedzielę (15 kwietnia) o godzinie 14.00, na stadionie miejskim w Nowogardzie, Pomo-
rzanin II podejmował wicelidera – Jastrząb Łosośnica. „Rezerwowi” sprawili kolejną niespo-
dziankę, ogrywając wyżej notowany zespół 1:0. 

To był mecz walki o każdy 
centymetr boiska i do ostatnie-
go gwizdka wszystko się mo-
gło zdarzyć. Zwycięska bram-
ka padła po składnej akcji. 
Grający na skrzydle zawodnik 
Pomorzanina podał do Paw-
ła Skowrońskiego, który pre-
cyzyjne dośrodkował wzdłuż 
pola karnego, do piłki dopadł 
Artur Jurczyk i nie zastanawia-
jąc się długo precyzyjnie ude-
rzył. Po tym golu opadło tem-
po tego spotkania, zawodnicy 
Pomorzanina skutecznie broni-
li wyniku i ostatecznie dowieźli 
zwycięstwo do końca. Zatem to 
drugie zwycięstwo z rzędu „re-
zerwowych” pod wodzą Paw-
ła Błaszczyka, po liderze, przy-
szedł czas na wicelidera i moż-
na się spodziewać, że już nikt w 
tej rundzie nie zlekceważy Po-
morzanina II. Mecz wyrówna-

ny, wynikało to przede wszyst-
kim ze zmęczenia naszych za-
wodników. Ciężkie treningi i 14 
meczów w ciągu 2 miesięcy dają 
o sobie znać. Teraz planujemy 
zmniejszyć obciążenia, żeby za-
wodnicy mogli się zregenerować 
i złapać świeżość. Chciałem po-
dziękować zarówno zawodni-
kom, którzy pokazują charak-
ter i zdobywają kolejne punkty, 
jak również kibicom, których na 
meczu było ponad 100. – Podsu-
mowuje niedzielny mecz Paweł 
Błaszczyk. W kolejnym spotka-
niu „rezerwy” zagrają na wyjeź-
dzie z Huraganem Wierzcho-
sław, który w 10 meczach wy-
grał zaledwie dwa razy. Liczy-
my, że drugi zespół Pomorza-
nina pójdzie w ślady piłkarzy z 
okręgówki i seryjnie będzie wy-
grywał kolejne spotkania.

KR

21 Kolejka:
Ina Ińsko – Chemik II Police   3:0
Wicher Brojce – Vielgovia Szczecin  2:0
Pomorzanin Nowogard – Błękitni II Stargard 5:0
GKS Mierzyn – Flota II Świnoujście  3:1
Orzeł Łożnica – Sparta Gryfice   2:3
Wybrzeże Rewalskie Rewal – Jeziorak Szczecin 1:2
Promień Mosty – Iskra Golczewo  7:0
Kasta Szczecin-Majowe – Sparta Węgorzyno 1:3
Regionalna Klasa Okręgowa – gr. Szczecin Płn. 2011/2012
 M P G+ G- Zw. Re. Po.
1. Ina Ińsko  21 47 41 19 14 5 2
2. Pomorzanin Nowogard 21 45 48 21 14 3 4
3. GKS Mierzyn 21 41 59 32 12 5 4
4. Jeziorak Szczecin 21 40 49 30 12 4 5
5. Wybrzeże Rewalskie Rewal 21 35 55 40 10 5 6
6. Iskra Golczewo 21 34 49 39 10 4 7
7. Flota II Świnoujście 21 29 53 51 9 2 10
8. Błękitni II Stargard 21 29 58 45 8 5 8
9. Kasta Szczecin-Majowe 21 27 27 39 8 3 10
10. Promień Mosty 21 26 46 42 7 5 9
11. Chemik II Police 21 26 45 43 8 2 11
12. Wicher Brojce 21 25 34 44 7 4 10
13. Sparta Węgorzyno 21 24 35 37 7 3 11
14. Orzeł Łożnica 21 21 22 43 6 3 12
15. Vielgovia Szczecin 21 14 25 68 4 2 15
16. Sparta Gryfice 21 13 25 78 4 1 16

Pomorzanin II Nowogard – 
Jastrząb Łosośnica 1:0

Artur Jurczyk
Skład Pomorzanina II: K. 

Haberski – A. Kram, K. Doma-
nowski, G. Skrzecz, J. Fijałkow-
ski – P. Skowroński (K. Anto-
nyk), M. Podbiegło, T. Szafran 
(P. Laszkiewicz), M. Cyran (D. 
Iwaniuk) – A. Jurczyk, M. Po-
korski (G. Żyła)  

                
11 Kolejka:
Pionier Żarnowo – Gardo-

minka /Polonia II Mechowo 
5:1  

Prawobrzeże Świnoujście – 
Zalew Stepnica  3:1

Pomorzanin II Nowogard – 
Jastrząb Łosośnica  
1:0

Znicz Wysoka Kamieńska – 
Huragan Wierzchosław 5:1

B Klasa Szczecin gr. 1 – 2011/2012
 M P G+ G- Zw. Re. Po.
1. Pionier Żarnowo 10 27 35 14 9 0 1
2. Znicz Wysoka Kamieńska 10 22 26 17 7 1 2
3. Jastrząb Łosośnica 10 21 29 13 7 0 3
4. Pomorzanin II Nowogard 10 17 25 17 5 2 3
5. Zalew Stepnica 10 12 30 27 3 3 4
6. Gardominka/Polonia II Mechowo 10 9 32 34 3 0 7
7. Huragan Wierzchosław 10 9 26 38 2 3 5
8. Prawobrzeże Świnoujście 9 6 15 27 2 0 7
9. Zieloni Wyszobór 9 4 8 39 1 1 7

Koło Miejsko-Gminne PZW  
w Nowogardzie 

organizuje w dniu 22.04 2012 r. 
zawody wędkarskie spławikowe 
o mistrzostwo Koła w Kamieniu Pomorskim. 
Wyjazd o godz. 6.30 z ul. 5 Marca. Zapisy w sklepie 

wędkarskim do dnia 20.04.2012 r. Startowe 10 zł.
Zarząd Koła

Użytkownicy kładek na jeziorze Nowogard - prosimy o dokonanie ich 
remontów do końca maja br. i zgłoszenie do odbioru w sklepie Wędkarz.

„Nowogardzka Szkoła Cukrzycy”
„chorzy na cukrzycę wiedzący najwięcej żyją najdłużej” 

(prof. Joslin) 

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło w Nowogardzie serdecz-
nie zaprasza osoby pragnące przybliżyć sobie zagadnienia związane  z 
cukrzycą do Nowogardzkiej Szkoły Cukrzycy w piątek 20 kwietnia 
2012r. na godz. 16:00

Zajęcia w „Nowogardzkiej Szkole Cukrzycy” odbywają się  w Cen-
trum Edukacji i Przedsiębiorczości „PROFIT” Szczecińskiej Fundacji 
Talent – Promocja – Postęp w Nowogardzie przy ul. Wojska Polskiego 
3. Zajęcia są nieodpłatne dla wszystkich uczestników. Niezbędne in-
formację można uzyskać w Siedzibie  Koła Nowogard, ul. Wojska Pol-
skiego 7 (budynek laboratorium Szpitala w Nowogardzie) oraz tel.: 
pod nr: 500 553 190; 660 238 483; 606 457 102 oraz w internecie pod 
adresem http: //www.cukrzycanowogard.lh.pl

Tematem wykładów będą zagadnienia:
Ostre powikłania cukrzycy  - hipoglikemia, kwasica cu-

krzycowa - jak ich unikać?
 Wykład Lekarza prowadzącego “Szkołę Cukrzycy” Pani dr Marze-

ny Kargul. 
Eugeniusz Tworek

 Prezes PSD
 Koła Nowogard

Miejska Biblioteka 
Publiczna

im. Stefana Żeromskiego 
w Nowogardzie

zaprasza
19 kwietnia 

(czwartek) godz. 1530

na spotkanie autorskie

 z Panią LOLANTĄ 
SZWALBE

autorką zbiorów cytatów 
m.in. Jana Pawła II 
„Wyrusz w drogę”

na temat: 
„Nie starzeje się ten, 

kto nie ma na to czasu”.
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Stronę przygotowała grupa 

„ W B R E W ” 
z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

Opieka merytoryczna: Katarzyna Bielas
Redakcja „WBREW”: Natalia Daczkowska, Aleksandra Daćkowska, Piotr 
Jasiek, Sylwia Jeziorska, Katarzyna Kozieł, Aleksandra Laszkiewicz, Pauli-
na Majdzińska, Kinga Piwowarczyk, Monika Romasłowska

ZEBRANIE OTWARTE 
19 kwietnia 2012 r. (czwartek) w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica odbędzie się 
zebranie otwarte.
HARMONOGRAM: 
•	 od 16:30 do 17:00 - spotkania z wychowawcami
•	 od 17:00 do 18:00 -  dyżury nauczycieli 
Rodzice i opiekunowie będą mogli uzyskać informacje 
dotyczące:
•	 bieżących osiągnięć uczniów,
•	 ocen końcowych w klasach IV,
•	 przewidywanych rocznych ocen w klasach: II TŻ, III TŻ, II 
THO, III THO, III TI, III TM, II TH, II TE.

ZAPRASZAMY!!!

DNI JĘZYKÓW OBCYCH W 
GOLENIOWIE

3 kwietnia reprezentanci naszej szkoły: Nikol Ostaszewska (klasa I TŻ), Rafał Synowiec (klasa III 
TI), Iwona Grygowska (klasa III THO), Dorota Błaszczyk (klasa III TE), Kuba Gradus (klasa II TI) 
i Piotr Grzelak (klasa III TŻ) wzięli udział w Dniu Języków Obcych w Zespole Szkół Ponadgimna-
zjalnych w Goleniowie. 

Uczniowie wzięli udział w czterech konkursach:
I – Konkurs językowy z języka angielskiego,
II – Konkurs językowy z języka niemieckiego,
III – Konkurs kulturoznawczy obszarów angielskojęzycznych,
IV - Konkurs kulturoznawczy obszarów niemieckojęzycznych.
Gratulujemy Dorocie Błaszczyk, która zajęła I miejsce w konkursie językowym z języka niemieckiego!

Dorota Błaszczyk – I miejsce w konkursie języ-
kowym z języka niemieckiego

DZIEŃ OTWARTY W ZSP
W środę (4 kwietnia) w ramach Dnia Otwartego gościliśmy 

w szkole uczniów trzecich klas gimnazjum.
Dziękujemy wszystkim uczniom klas trzecich gimnazjum za 

przybycie i zachęcamy do wyboru naszej szkoły jako miejsca dal-
szej nauki. Na stronie internetowej naszej szkoły (www.zsp.nowo-
gard.pl) oraz w wybranych numerach „WBREW” znajdziecie infor-
macje dotyczące warunków naboru oraz kierunków kształcenia. 

Gimnazjaliści w pracowni gastronomicznej

Przedstawiciele ZSP z opiekunem Panią Mirosławą SzymaniakPrzedstawiciele ZSP z opiekunem Panią Mirosławą Szymaniak

ŚWIĄTECZNE ŻYCZENIA  
OD ZAPRZYJAŹNIONEJ SZKOŁY  
W MACEDONII

Z okazji Świąt Wielkanocnych uczniowie i pracownicy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w 
Nowogardzie otrzymali życzenia świąteczne w postaci plakatów od Szkoły Zawodowej im. Kole 
Nedelkovski w Veles (Macedonia). Nasza szkoła wysłała pisanki wielkanocne wykonane przez 
członków Szkolnego Miniprzedsiębiorstwa „Lewe Rączki”, które zostały sprzedane podczas kier-
maszu zorganizowanego przez miasto Veles. Pozyskane w ten sposób środki zostały przekazane na 
cele charytatywne. Zapraszamy wszystkich do oglądania plakatów, które znajdują się w gablocie w 
holu szkoły.

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

Dyżur nocny
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala   - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.   - 91 392 69 99
Medyk   - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

 - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz Pogotowie Stomatolo-
giczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos 
 - 91 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  
 - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzie ci, 
Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności 
Gospodarczej  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
  - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

- 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 26 249

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw.  WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   

- 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57

Apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM   - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Zawodowe 
- CE Zdroje ul.  Bohaterów Warszawy 78,

telefon/fax.   - 91 392 54 94  
I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium  
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych    - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   

- 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 
Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 
Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 
Taksówki   - 91 392 02 60
Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

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

REGULARNA LINIA MI KRO BU SO WA SEROCKI   Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie    6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie    8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

Informacja PKS 
91 392 18 87   lub   91 469 83 15

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak          kom. 606 148 353
Nowogard (ul.  Rzeszowskiego) - Szczecin (ul.  Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:05; 8:10; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 11:50; 11:55; 12:40; 
14:40; 14:50; 15:00; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:11
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul.  Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:30; 9:50; 10:25:11:20(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 13:20; 13:45(F); 14:10; 
14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:00
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:50; 17:20; 18:30; 19:30
Kursują od poniedziałku do soboty;  F - kursuje od poniedziałku do piątku;  7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli

ROZKŁAD JAZDY BU SÓW

Regularna linia METRO          tel. 505 619 600
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25 A; 5:50 A; 6:00 A; 8:15 A7; 9:25 A7; 12:30 A7; 12:55 A7; 
15:05 A; 16:30 A7; 18:10 A7
Ze Szczecina do Nowogardu: 6:50 A; 7:25 A; 7:45 A; 11:00 A7; 12:00 A7; 14:35 A7; 15:55 
A7; 16:40 A; 18:25 A7; 19:55 A7
Legenda: A- kursuje od pon do sob;   7 - kursuje w niedzielę

PRZEWÓZ OSÓB - RO MAN BIŃCZYK - Linia Regularna  
 TEL. 0607 310 591 

OD PONIEDZIAŁKU DO PIąTKU:  
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SOBOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIEDZIELA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

DZIENNIK
NOWOGARDZKI

Ukazuje się we wtorki i piątki  na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, Piotr Słomski, Jarosław Bzowy.  

Jarek Dąbrowski redaktor techniczny, Współ pra cu ją:  Hen ryk Szczu pak.   Ad res re dak cji:  
72-200 No wo gard, ul.  Boh. War sza wy 7A, tel. 91 392 21 65; e-mail: dziennik@domjudy.pl. 

Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

Rozkład jazdy PKP (obowiązuje od 01.04.2012 r.)
 Szczecin Gł. - Nowogard:  6.28-7.28, 8.18-9.21 (tylko w dni powszednie), 10.37-11.39, 12.48-
13.49, 14.47-15.47, 16.40-17.54, 21.15-22.21
Nowogard-Szczecin Gł.:  6.37-7.41, 8.05-9.10, 10.25-11.37 (tylko w dni powszednie), 12.17-
13.22, 14.56-16.03, 16.49-17.52, 18.56-19.56 (tylko w niedzielę i sobotę), 19.07 – 20.08 (tylko 
w dni powszednie)
Nowogard-Kołobrzeg:  7.28-8.55, 9.21-10.40 (tylko w dni powszednie), 11.39-13.05, 13.49-
15.14, 15.47-17.07, 17.56-19.15 (tylko w niedzielę i sobotę), 18.05 – 19.25 (tylko w dni 
powszednie), 22.22-23.42
Kołobrzeg-Nowogard: 5.11-6.37, 6.46-8.04, 9.03-10.24 (tylko w dni powszednie), 11.01-
12.17, 13.37-14.56, 15.25-16.49, 17.26-18.56 (tylko w niedzielę i sobotę), 17.40-19.07 (tylko 
w dni powszednie)

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

Trasa NOWOGARD – GOLENIÓW – SZCZECIN 
Nowogard ul. Rzeszowskiego : 5:05(A), 5:55(A), 6:10(A), 6:50(7), 7:00(A),  7:50(A), 8:05(7), 

8:25(2,4,6), 8:35(A), 9:10(1,3,5,7), 9:15(2,4,6), 10:05(A)10:30(A,7), 11:31(A), 11:40(7), 12:15(A), 
12:50(A,7), 13:00(A), 13:10(A), 13:25(A,7), 13:50(F), 14:05(A), 14:20(A,7), 15:41(A), 16:00(7), 
16:25(7), 16:30(1,3,5) 16:40(2,4,6,7) 16:50(A), 17:30(7) 17:50(A,7) 18:05(4,5,6,7) 18:20(A,7)

TRASA SZCZECIN – NOWOGARD
Szczecin ul. Św. Ducha: 9:25(A), 11:55(A,7) 12:20(A,7), 13:35(A), 14:00(A,7,R), 

14:30(1,3,5,7)  14:35(2,4,6) 14:55(A,7), 15:10(A) 15:25(A,7), 15:50(A) 16:15(A,7)  16:30(A), 
18:05(A,7,R) 18:20(A,7) 19:05(A,7) 19:25(A,7) 19:50(A,7)

Szczecin ul. Dworcowa :  6:20(A), 7:35(A), 8:40(A,7), 9,00(7,R), 10:05(A,7),  10:50(A,7),  
11:40(A), 13:00(7), 14:20(7), 17:40(A,7), 20:15(A,7),

Goleniów, Dworzec PKP :  7:05(A), 8:20(A), 9:25(A,7), 9:45(7,R), 10:10(A),  10:50(A,7),  
11:36(A,7), 12:26(A), 12:42(A,7),  13:05(A,7), 13:45(7), 14:20(A),  14:45(A,7,R), 15:05(7), 
15:20(1,3,5,7) 15:26(2,4,6) 15:40(A,7) 15:55(A)  16:08(A,7) 16:40(A) 16:59(A,7) 17:15(A), 
17:40(A,7)  18:50(A,7,R)  19:05(A,7), 19:50(A,7) 20:10(A,7) 20:35(A,7) 21:00(A,7)

Trasa NOWOGARD – MASZEWO 
Nowogard ul. Rzeszowskiego :  6:20(S) 15:15(S)
Trasa MASZEWO – NOWOGARD 
Maszewo :  6:55(S) 16:00(S)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO – STARGARD SZCZECIŃSKI
Nowogard ul. Rzeszowskiego :  6:50(F),  11:30(F),  13:50(F),  
Trasa STRAGARD SZCZECIŃSKI – MASZEWO - NOWOGARD
Stargard Szcz. Oś. Tysiąclecia :  9:40(A), 12:45(A), 15:05(A)
A - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt S – kursuje w dni nauki szkolnej; 

7 – kursuje w niedziele niebędące świętami F – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz 
świąt 1,3,5 – kursuje w poniedziałki, środy, piątki oprócz świąt; 2,4,6 – kursuje we wtorki, 
czwartki, soboty oprócz świąt; 4,5,6,7 – kursuje w czwartki, piątki, soboty, niedziele oprócz 
świąt; R – kurs do Reska    

Byłeś świadkiem ciekawego wydarzenia?
Powiadom nas!

Dyżur reportera interwencyjnego całą dobę, siedem dni w tygodniu!

DZWOŃ lub wyślij sms:  515 145 383
Zapewniamy całkowitą anonimowość! 

Możesz również 
do nas napisać: 

e-mail:
dziennik@dzienniknowogardzki.pl 

lub poligraf@post.pl

Układanie kostki
brukowej

tel. 721 124 740
NOR-BUD

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

Znakowanie mikrocząsteczkowe 
Autodot Ocis

Serwis i ozonowanie klimatyzacji

NOWOGARD • Pocztowa 3

AUTOZABEZPIECZENIA

785 900 520

Centrum Jakości Agro Eko 
zaprasza wszystkich 
zainteresowanych na 

szkolenie organizowane 
po patronatem Burmistrza 
Nowogardu pt.: „Rolnictwo 
ekologiczne szansą rozwoju”, 

które odbędzie się 
20 II b.r. o godz. 13.00 w 

Urzędzie Miejskim 
w Nowogardzie.
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OGŁO SZE NIA DROB NE
NIERUCHOMOŚCI

• Sprzedam mieszkanie, ul. Po-
niatowskiego, 2 pokoje, pow. 
50,49 m2, parter, po general-
nym remoncie. CENTRUM OB-
ŁSUGI NIERUCHOMOSCI, Tel. 
603 982 407

• Do wynajęcia dwa lokale handlo-
we lub biurowe w centrum Nowo-
gardu. 787 122 972 

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

• Sprzedam nowe mieszkanie 2 po-
kojowe w Nowogardzie. Kontakt: 
783 570 056.

• Sprzedam działkę budowlaną 
uzbrojoną przy ul. Kosynierów tel. 
693 850 197

• Sprzedam działkę budowlaną nie-
uzbrojoną przy ul. Kościuszki tel. 
693 850 197

• Sprzedam spichlerz, piękny 
obiekt 956 m2, tel. 693 996 009

• Sprzedam garaż na ul. Zamkowej 
784 499 535

• Sprzedam garaż przy ul Zamkowej. 
693 162 756

• Sprzedam działkę budowlaną 
w Kościuszkach. Pow. 1200 m2 
wszystkie media, pozwolenie na 
budowę, projekt budowlany. Cena 
64 000 zł, 661 923 610

• Sprzedam mieszkanie trzypokojo-
we w Nowogardzie. 603 668 681

• Do wynajęcia tanie pomieszczenia 
na gabinety np. lekarskie, biura w 
Nowogardzie (pomiędzy Kamenę a 
Przystanią), tel. 608 047 127. 

• Sprzedam działkę z warunka-
mi zabudowy przy ul. Asnyka. 
502 032 422

• Sprzedam mieszkanie trzypokojo-
we, III piętro, 67 m2, środkowe na 
ul. Zamkowej. Wysoki standard tel. 
504 118 857

• Lokal do wynajęcia 22m2, ul. 5 
Marca 10. Tel. 509 389 657

• Sprzedam pół domu w Nowogar-
dzie. 728 933 802

• Sprzedam mieszkanie dwupoko-
jowe III piętro 55 m2. Cena 125 tys. 
668 927 296

• Do wynajęcia mieszkanie 35 m2. 
518 483 194

• Mieszkanie w domku czterorodzin-
nym, bezczynszowe + garaż, pom. 
Gospodarcze i ogródek. Sprzedam. 
507 522 139

• Nowogard sprzedam działki bu-
dowlane. 665 503 129

• Sprzedam mieszkanie własno-
ściowe trzypokojowe 67 m2 
przy ul. Zamkowej parter. 91 39 
21 397

• Do wynajęcia kiosk nr 6 na targowi-
sku miejskim. 91 39 20 714

• Do wynajęcia dwa lokale han-

dlowe w Centrum Nowogardu. 
531 838 667

• Sprzedam mieszkanie trzypokojo-
we 88 m2, bezczynszowe na pod-
wyższonym parterze w centrum 
miasta. Cena do uzgodnienia. Tel. 
693 922 695

• Sprzedam mieszkanie 4-pokojo-
we; 604 441 609

• Sprzedam mieszkanie trzypokojo-
we w Nowogardzie. 600 626 244

• Okazyjnie sprzedam dom, cena 
obniżona i do negocjacji na działce 
714 m2. 662 678 895

• Sprzedam kawalerkę w Nowogar-
dzie, BEZCZYNSZOWA, na parte-
rze, funkcjonalny rozkład pomiesz-
czeń, kuchnia z oknem, bardzo ja-
sny duży pokój, piwnica, okna pcv, 
ogrzewanie gazowe (nowy piec), 
bez pośrednika,. Tylko 89 tys! Kon-
takt: 512322137

• Sprzedam 4-pokojowe mieszkanie 
w Osinie, 79m2, słoneczne, na par-
terze, bezczynszowe, z balkonem, 
piwnica, w kuchni i przedpokoju 
zabudowa. Mieszkanie w bardzo 
dobrym standardzie. Ogrzewanie 
gazowe, okna pcv. Bez pośrednika, 
NOWA atrakcyjna cena. Kontakt: 
502531348

• Wydzierżawię lokal o powierzch-
ni 28 m2 na działalność gospodar-
czą przy ul. Bohaterów Warszawy w 
Nowogardzie. Tel. 507 465 448; 91 
39 22 072

• Sprzedam lub zamienię na miesz-
kanie w Nowogardzie dom ( 150 
m2) w okolicy Nowogardu. Dom 
po kapitalnym remoncie na dział-
ce 1400 m2. Cena 400.000 tys. Tel. 
692 383 706.

• Sprzedam działki w Nowogardzie 
w okolicy ul. Reja o pow. 2954 m2 
i o pow. 4868 m2. Tel. 722 200 088

• Wynajmę pokój w zamian za opie-
kę nad chorą chodzącą osobą, Tel. 
722 200 088

• Lokale handlowe do wynajęcia w 
Centrum Nowogardu. 531 838 667

• Sprzedam dom z warsztatem na 
działce 19 arów w Nowogardzie. 
691 324 183

• Sprzedam działkę ogrodową. Cena 
do uzgodnienia. 606 370 629

• Sprzedam lub wynajmę podwójny 
garaż na ul. Zamkowej nadający się 
na dwa pojedyncze lub działalność 
gosp. 604 977 144

• Sprzedam działkę budowlaną w 
Nowogardzie ul. Monte Cassino. 
601 775 037

• Sprzedam mieszkanie własnościo-
we, I piętro środkowe, bezczynszo-
we, 3 pokoje, 58m2, w Nowogar-
dzie. Po kapitalnym remoncie, wy-
soki standard, kuchnia w zabudo-
wie, glazura, panele, terakota, nowe 
okna, własne ogrzewanie gazowe, 
domofon, piwnica, balkon. Cena do 
uzgodnienia, tel. 605 522 340.

• Tanio zakwateruje 4 pracowników. 
518 483 194

• Wynajmę mieszkanie czteropo-
kojowe po kapitalnym remoncie, 
własne ogrzewanie na parterze, ul. 
Bema. 504 800 823

• Sprzedam ziemię budowlaną 

uzbrojoną. 91 39 18 307

• Sprzedam dom wolnostoją-
cy ok. 200 m2 w Nowogardzie. 
509 349 774 

• Pokój do wynajęcia. 505 005 398

• Sprzedam działkę ogrodową o 
pow. 300 m2 z altanką. 91 35 
03 053; 507 583 521

• Sprzedam działkę budowlaną w 
Centrum Nowogardu ul. Lipowa 4 
o pow. 693 m2 z aktualnymi wa-
runkami zabudowy usługi, han-
del, mieszkania. Informacje Tel. 
600 959 932; 600 931 083 po 15.00

• Sprzedam trzypokojowe mieszka-
nie o pow. 50 m2 przy ul. Lubuszan 
III piętro, własne Co i dwie piwnice. 
601 410 758

• Sprzedam mieszkanie. Cena 110 
tys. 51,64 m2. tel. 785 645 216

• Sprzedam mieszkanie trzypoko-
jowe, 68 m2 na Os. Gryfitów. Cena 
205 tys. 606 261 316

• Wynajmę garaż w ok. Boh. Warsza-
wy, Poniatowskiego i 15 Lutego. 
603 284 503

• Sprzedam dom w Nowogardzie w 
rozliczeniu mieszkanie ul. Jesiono-
wa 3. 604 284 597

• Wynajmę lokal usługowo-han-
dlowy pasaż przy Polo Market. 
604 195 581

• Sprzedam garaż osiedle Grafitów. 
Cena do uzgodnienia. 607 753 739

• Sprzedam działkę 3580 m2. tel. 
601 151 689

• Sprzedam parter domu 110 m2 
(podpiwniczony, garaż, podwór-
ko) Nowogard. 600  809  312; 
604 903 853

• Sprzedam działkę ogrodową w No-
wogardzie. 725 343 417

• Sprzedam pół domu parter pod-
piwniczony 3 pokoje 82 m2 z przy-
budówką nadająca się na sklep lub 
działalność z garażem murowanym 
60 m2. tel. 91 39 22  072; 507  465 
448

• Do wynajęcia mieszkanie czteropo-
kojowe nad jeziorem. 722 300 700

• Sprzedam mieszkanie 3 pkojowe 
52 m2. I piętro, słoneczne, niski 
czynsz, własne ogrzewanie, dwa 
balkony po remoncie, blisko NET-
TO. 664 501 068

• Sprzedam działkę w Wyszomie-
rzu przy drodze. Cena 37 tys. 
723 930 320

• Sprzedam działki budowlane przy 
ul. Asnyka tanio. 601 500 670

• Kawalerka bezczynszowa sprze-
dam. 608 817 214

• Sprzedam tanio dom w Strzele-
wie 149 tys. Tel. 605 856 584; 91 39 
26 698

• Lokal do wynajęcia o pow. 150 m2. 
z mediami. 607 289 286

• Sprzedam garaż murowany 28 m2 
– prąd, woda cena 26  000 zł. Tel. 
501 622 613

• Sprzedam pół domu parterowe-
go (dwa mieszkania) 5km od No-
wogardu 142 m2 na działce 22 
ar + garaż. Spokojne miejsce. Tel. 
530 326 198; 516 549 336

• Sprzedam działkę budowlaną o 
pow. 597 m2. Nowogard. 511  171 
169

• Wynajmę mieszkanie wolnostoją-
ce. 607 289 286

• Kontener budowlany sprzedam. 
601 938 293

• Ładny dom Nowogard, sprzedam. 
600 174 474

• Sprzedam nowy dom w Karsku. 
Działka 1500 m2. Cena 299 tys. 
Tel. 691 664 658

• Sprzedam działkę budowlaną w 
Karsku 1500 m2. Cena 80 tys. . 
691 664 658

• Sprzedam atrakcyjne mieszka-
nie w Nowogardzie, parter 46 
m2. Dwa pokoje nad jeziorem. 
W rozliczeniu (z dopłatą) może 
być domek lub pół bliźniaka. 
603 079 260; 512 012 823

• Sprzedam mieszkanie, Nowogard, 
ul. Bankowa 6, pow. 53,70 m2, IV 
piętro, trzy pokoje, cena 131.600 zł, 
tel. 91-3910010, 607607814.

• Sprzedam mieszkanie, Nowogard, 
ul. Gryfitów 4, pow. 69,30 m2, par-
ter, trzy pokoje, cena 187.800 zł, tel. 
91-3910010, 607607814.

• Sprzedam mieszkanie, Nowogard, 
ul. Warszawska 14, pow. 57,80 m2 , 
III piętro, trzy pokoje, cena 132.000 
zł, tel. 91-3910010, 607607814.

• Sprzedam dom nad jeziorem w No-
wogardzie. 785 200 900

• Sprzedam mieszkanie własnościo-
we trzypokojowe 67 m2 przy ul. 
Zamkowej parter. 91 39 21 397

• Sprzedam działkę budowlaną z 
warunkami zabudowy w Nowogar-
dzie przy ul. Asnyka. 601  500  670; 
510 170 263

MOTORYZACJA

• Sprzedam części do transita. Tel. 
888 603 612

• Sprzedam Opony letnie 4 szt. Con-
tinental Conti 3, 185 65 R15, cena 
400 zł, tel. 605 522 340.

• Sprzedam Opony letnie Viknig 
Norway Pro Tech 2, 205 55 R16, 4 
szt., cena 550 zł.tel. 605 522 340.

• Sprzedam Opel Vectra C kombi, 
rok prod. 08/2006, srebrny met., 
przeb. 160.000 km, po dużym 
serwisie w ASO Opel wrzesień 
2011, książka serwisowa. Cena 
do uzgodnienia, tel. 605 522 340.

• Sprzedam cztery roczne opony 185 
65R15, zimowe Goodyear Ultragrip 
7t, stan idealny, cena 800 zł lub z 
felgami do Nissana Almery; 15” sta-
lowe cena felgi 450 zł. Cena opon 
z felgami 1200 zł. Tel. 605 522 340

• Sprzedam 4 opony zimowe - rocz-
ne, bardzo mało używane, Goody-
ear Ultra Grip 7+ 185 65 R15, cena 
780 zł.tel. 605 522 340.

• Sprzedam Busa T4 2,4 diesel. 1992 
r. 603 839 782

• Sprzedam Opel Astra 1,7 DTI rok 
prod. 2000 cena 10 600 do uzgod-
nienia. 501 236 221

• Sprzedam samochód marki VW 
Golf V, rok prod. 2007, poj. 1.9 TDI, 
srebrny metalik. Cena do uzgod-
nienia.  508 290 657

• Sprzedam samochód marki Peuge-
ot Partner rok prod. 2005, poj. 1,6 
diesel, srebrny metalik. Stan ideal-
ny. 508 290 657

• Sprzedam felgi stalowe do Nissa-
na Almery N16, rok prod. 12/2001, 
cena 350 zł, tel. 605 522 340. 

• Sprzedam VW T4. 669 320 592

• Sprzedam Citroen Jumper paka. 
669 320 592

• Kupimy Twój niepotrzebny samo-
chód przeznaczony do złomowa-
nia – kasacji. 511 565 738

• Sprzedam VW T4, diesel. 
603 839 782

• Sprzedam VW Passat B3 i Opel Astra 
w całości lub na części. 693 344 667

• Sprzedam szybę do Forda Escort 
rok prod. 1995. Tel 693 344 667

• Motorower King rok prod. 2007, 
cena 1400 zł, 667 354 001

• Sprzedam fiata CUPE 2.0 16V; rok 
prod. 1995 cena do uzgodnienia. 
513 157 124

• Bus WV Transporter 2,4 die-
sel, rok 1996 stan db, sprzedam. 
665 245 677

• Sprzedam T2 transporter 1984. 
502 853 573

• Sprzedam VW Passat B5 automat, 
2.5 TDI 1999 r. cena 13  200. tel. 
693 162 198

• Sprzedam alufelgi platin R15 na 
cztery śruby + opony letnie Conti-
nental. 696 116 744

• Sprzedam VW Passat rok prod. 
1990, benzyna gaz. Cena 2000 do 
uzgodnienia. 603 353 789

• Sprzedam VW Passat combi B5 poj. 
1,9. Tel. 665 544 518

• Sprzedam Ford CMAX rok prod. 
2004 przebieg 185 tys. Poj. 2.0 die-
sel. Posiada immobilajzer, podusz-
ki powietrzne, centralny zamek, kli-
matyzację, koła zapasowe z alufel-
gami. Cena 22  500. Do uzgodnie-
nia. 603 079 260

ROLNICTWO

• Kupię rozrzutnik oborniku jedno-
osiowy. 91 39 23 492

• Sprzedam trailler, bryczkę i kucyki. 
607 739 866

• Sprzedam konia, bryczkę stylową, 
siodło i uprząż. 508 290 657

• Sprzedam owies. 796 144 225

• Sprzedam siano w kostkach 
722 122 679

• Sprzedam mieszankę zbożową. 
504 010 499

• Sprzedam 1 ha pola. 724 771 936

• Sprzedam sadzeniaki Vinieta. 
513 941 882

• Ziemię rolną w Ostrzycy od 0.5 ha 
do 13 ha, możliwość zabudowy. 
502 103 432
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Kierownika apteki  
w Nowogardzie 

pilnie zatrudnię
tel. 783 744 001

OGŁO SZE NIA DROB NE

• Szkółka drzew owocowych i 
ozdobnych w Karsku poleca drze-
wa i krzewy owocowe, owoc tuja 
szmaragd. Promocja. Wys. 1m. 10 
zł/szt. 606 106 142

• Orka, siew, talerzówka itp. 
608 013 995

• Sprzedam marchew, ziemniaki Vi-
nieta. 502 835 573

• Sprzedam ziemniaki jadalne 
i sadzeniaki, Olchowo 62. Tel. 
514 416 172

• Kupię przetrząsaczo – zgrabiarkę 
typu pająk siedmiokołowy. 91 39 
17 620

• Sprzedam obornik. 793 908 098

• Sprzedam gryke i facelie do siewu. 
509 179 831

• Sprzedam prosiaki. 514 387 864

• Sprzedam ziemniaki, marchew, 
grykę facelie, łubin. 502 853 573

• Kupię ciągnik C360 tel. 503 653 275

• Sprzedam pszenżyto jare tel. 
503 653 275

• Sprzedam prasę kostkującą NEW 
WOLLAND cena 5500. 506 972 016; 
507 501 742

• Sprzedam prosiaki. 91 39 17 909

• Sprzedam siedem byczków. 
888 757 586

• Kupię mieszankę zbożową. 91 39 
20 307

• Sprzedam 5t sadzeniaka Winieta. 
513 941 882

• Sprzedam tucznika. 515 439 366

• Siewnik do nawozu Amazonka 
dwutalerzowy poj. 500 kg. 723 898 
517

USŁUGI

• Wyjazdy Niemcy, Holandia, so-
lidnie i tanio z domu i pod dom. 
603 038 944

• Usługi transportowe IVECO do-
stawcze + laweta + bus osobowy 
do 9 osób. Tel. 607 580 172

• AGENCJA REKLAMOWA VIZART - 
reklamy, banery, tablice, wydruki 
wielkoform., reklama na pojazdach 
- odzieży, PIECZĄTKI, wizytówki, 
plakaty, ulotki, inne. Nowogard, ul. 
700 lecia 15 (nad sklepem zielar-
skim). Tel. 605 522 340.

• MALOWANIE, MONTAŻ PANELI 
PODŁOGOWYCH I INNE DROBNE 
NAPRAWY WYKONA „ZŁOTA RĄCZ-
KA”; 91 39 22 783, 784 79 22 70

• Kompleksowe remonty miesz-
kań, montaż i naprawa pieców 
CO. 72 48 14 797

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

• Dywanopranie, 604 373 143.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 604 
373 143.

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

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

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

• Klimatyzacja! Serwis sprzętu 
AGD. Tel. 697 55 33 10, 693 34 46 
71.

• Cyklinowanie. 692 478 465

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

• AWARIE. Naprawy pieców Va-
iliant, tanie części. 691 686 772

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

• Montaż ogrodzeń betonowych, 
farmerskich i innych; 695 085 470; 
91 39 72 575

• Transport- przeprowadzki. Szybko i 
tanio. 696 138 406

• usługi elektryczne CO, dachy, tanio 
szybko solidnie. Do 30% taniej. Tel 
506 323 560

• Usługi tokarskie. Sąpolnica 22. 
693 613 396 

• Remonty mieszkań, łazienek. 
600 121 043

• Przewozy przeprowadzki Nowo-
gard i okolice. 784 499 535

• Usługi ogólnobudowlane, regipsy, 
szpachlowanie, malowanie, pane-
le. 789 146 025

• Usługi ogólnobudowlane. 
510 335 162

• AGENCJA REKLAMWA VIZART - 
oprawianie prac - w 2 minuty., bin-
dowanie, wydruki A3-A4 kolor, kse-
ro A3-A4 - kolor, laminowanie A3-
A4. Tylko u nas największy wybór 
okładek. Nowogard, ul. 700 lecia 15 
(nad sklepem zielarskim). Tel. 605 
522 340.

• Korepetycje  j. niemiecki, przygoto-
wanie do matury. 607 617 844

• Dachy remonty mieszkań. 
794 115 153

• Język niemiecki, www.niemiecki-
nowogard.pl; tel. 607 545 991

• Remont na każdą kieszeń 609 
715 839

• Remont? wykończenia wnętrz? 
My wiemy jak! Kompleksowo! za-
dzwoń! REMOVER. 501 714 275 
24h/dobę!

• Wykonam prace budowlane, 
glazura, podłogi, malowanie 
oraz budowa domu na korzyst-
nych warunkach inwestora. 662 
678 895

• Stylizacja paznokci, żel, żel hy-
brydowy (nowość) cena 35 zł. 
503 083 440

• Tipsy żelowe za 40 zł. 665 209 476

• DUR - DACH pokrycia i remonty 
dachów. 691 621 141

• Dachy. 785 562 104

• DUR-BUD- usługi ogólnobudowla-
ne. 723 295 632

• Domowe torty na zamówienie. 
513 719 102

• Angielski. Korepetycje. 
697 583 403

• Remonty i wykończenia. 
601 567 369

• REMONTY, MONTAŻE, STOLARKA. 
781 016 125

• Malowanie, szpachlowanie (klin-
kier). 726 184 901

• Usługi ogólnobudowlane elek-
tryczne. 516 033 882

• Transport BUS-MAX. 604 963 120

• Usługi remontowo-budowlane. 
784 053 493

• Przepisywanie prac (magisterskich, 
licencjackich, innyvh), dokumen-
tów, CV, listów motyw. innych. Wy-
druki, Ksero, także kolor. Szybko i 
Solidnie. Studio Reklamy Vizart. No-
wogard, ul. 700 lecia 15 (nad skle-
pem zielarskim). tel 605 522 340.

• Naprawa, regulacja okien, drzwi 
PCV i drewna. 695 181 070

• Usługi dekarskie w Kościuszkach. 
601 227 631

• Videofilmowanie i zdjęcia cyfro-
we – profesjonalnie różne okazje. 
600 653 124

• Usługi hydrauliczne. 600 653 124

• Dachy, podbitki, docieplenia, 
669 320 592

• Kredyty na oświadczenie dla firm 
bez BIK.Centrum Finansowe AVAN-
TIS Piotr Krekora tel: 513 164 203, 
91 392 72 68.

• Leasing dla firm i osób fizycznych ( 
auta, maszyny, sprzęt komputero-
wy itd;) .Oferta 20 firm. Centrum Fi-
nansowe AVANTIS Piotr Krekora te: 
513 164 203, 91 392 72 68.

• Usługi ogólnobudowlane, glazu-
ra, terakota fachowo i solidnie. 
607 647 515

• Docieplenia budynków, podbit-
ki. 608 847 784

• Naprawa i konserwacja rowerów, 
ostrzenie noży do maszynek, luto-
wanie, spawanie. 697 370 437

• Dachy i remonty mieszkań. 
883 038 182

• Docieplenia, kostka brukowa, 
dekarstwo. 785 931 513

• Usługi ogólnobudowlane docie-
plenia budynków. 607 654 692

• Remonty mieszkań. 609 588 240

• Roboty murarskie i remontowo – 
wykończeniowe. 505 065 733

• Warsztaty Decupage i filcowanie. 
607 310 587

• KOREPETYCJE DLA LICEALISTÓW 
I STUDENTÓW Z MATEMATY-
KI, STATYSTYKI, EKONOMETRII  
ORAZ  PROFESJONALNE PRZYGO-
TOWANIA DO EGZAMINÓW PO-
PRAWKOWYCH KONTAKT: TEL. 600 
924128; MAIL: iwonand@wp.pl 

• Balony okolicznościowe na hel. 
Różne rodzaje. 600 807 338

• Usługi informatyczne naprawa 
komputerów, instalacja oprogra-
mowania, odzyskiwanie danych, 
dojazd do klienta. 508 245 385

• TWOJA KSIĘGARNIA INTERNETO-
WA WWW.KSIEGARNIACYMELIA.
OSDW.PL

PRACA

• Przyjmę brukarzy z doświadcze-
niem. Tel. 888 603 612.

• Przyjmę pracowników do wykań-
czania wnętrz. Tel. 888 603 612.

• Zatrudnię na stanowisko serwisant 
elektronik. tel. 503 150 300

• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, 
urlopowe- Niemcy, Holandia, An-
glia, Irlandia, Dania, Belgia, Austria, 
Włochy, Norwegia. 713  852  018; 
601 759 797

• Podejmę pracę w charakte-
rze sprzedawcy, długoletnie do-
świadczenie, obsługa LOTTO. Tel 
660 392 851

• Studio Reklamy Vizart w Nowogar-
dzie przyjmie 1 os. Na praktyki, tel. 
605 522 340

• Zatrudnię konsultantów Oriflame, 
bezpłatne wpisowe, prezenty na 
1300 zł,  604189118

• Podejmę się prac wykończenio-
wych. 511 565 738

• Zatrudnię przedstawiciela w 
dziedzinie energii odnawialnej. 
91 39 23 887

• Praca dla sprzedawcy Olchowo. 
791 423 559

• Zaopiekuję się dzieckiem. 
602 690 897

• Zatrudnię pracownika na fermę. 
Dobre warunki płacowe i mieszka-
niowe. 502 562 378; 91 39 10 315

• Przyjmę Panią do pracy w Aparta-
mentowcu na sezon z zakwatero-
waniem, mile widziany j. niemiecki. 
663 594 001

• Przyjmę pracownika budowlane-
go. 607 083 845; 603 160 884

• Praca w Niemczech, pracownik 
przy wykończeniach lub fachowiec. 
785 016 859; 00491725669042

• Cafe piwnica zatrudni kucharza 
z doświadczeniem 91 39 22  424; 
608 053 371

• Zatrudnię stolarza z prawem jazdy. 
603 366 286

• Przyjmę do pracy na plantację 
wierzby energetycznej. Wynagro-
dzenie 6 pln/h. Dowóz zapewnio-
ny. Tel. 512 765 501 po 18.00.

• Zatrudnię monterów i elektryków 
z wykształceniem technicznym. 91 
39 23 887

• Zatrudnię monterów elektryków. 
91 39 23 887

INNE

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

• Sprzedam nowy tel. komórkowy 
Sony Erocson ELM, cena 270 zł, tel. 
605 522 340

• Sprzedam wózek do drewna z 
HDSem. 723 885 515

• Sprzedam przyczepę D47 wywrot-
kę sadzarkę do ziemniaków, kom-
bajn do zbioru ziemniaków oraz sil-
nik do łodzi. Tel. 692 421 192.

• Drzewo opałowe, kominkowe. 
506 284 017

• Sprzedam drewno opałowe i ko-
minkowe, pocięte w klocki z dowo-
zem . 663 349 053

• Sprzedam Keyboard. 602 524 313

• Sprzedam drewno opałowe i ko-
minkowe. 667 788 820

• Przyjmę zbędną siatkę leśną z pa-
lami lub bez pali (może być po roz-
biórce, stan obojętny), cel ogro-
dzenie budowy domu. Tel. 605 
522 340.

• Okazyjnie sprzedam dwubiegowy 
piec gazowy (ogrzewanie wody i 
centralne) 606 265 333 

• PIECE GAZOWE CO do mieszka-
nia ,domu z Niemiec firmy Vail-
lant, gwarancja + serwis, montaż 
na miejscu dwufunkcyjny cena od 
1.000zl tylko ogrzewanie CO. cena 
900zl więcej info. Tel 691 686 772

• ELEKTRYCZNY przepływowy pod-
grzewacz wody do łazienki, kuch-
ni-bar, sklep, domek zakład fryzj. 
na prąd 380V,moc 18,21kw,male 
gabaryty z Niemiec cena 250zl. Tel 
691 686 772

• Junkers gazowy do łazienki, kuchni 
na gaz ziemny lub z butli/propan/
po przeglądzie serwisu, mało uży-
wany cena 400zl Tel 691 686 772

• Bojler - podgrzewacz wody ,zasob-
nik, stojący /bez palnika/z Niemiec 
f. Vaillant z wężownica do podłą-
czenia go z piecem węglowym, ga-
zowym stan idealny cena 500zl. Tel 
691 686 772

• Sprzedam drewno kominko-
we, opałowe sprzeda całorocz-
na, posiadam swój transport. 
691 466 441

• Sprzedam wózek inwalidzki elek-
tryczny. 507 583 521; 91 35 03 053

• Sprzedam wózek dziecięcy wózek 
dziecięcy prawie nowy + wanienka 
i łóżeczko. 607 289 600

• Sprzedam pustaki stropowe ke-
ramzytowe 52x20x21 120 szt. /250 
szt. 607 753 739

• Drewno opałowe kominkowe. 
506 232 860

• Sprzedam narybek karpia – lina. 91 
39 18 297

• Sprzedam przyczepę campingo-
wą na budowę, działkę cena 1400. 
501 622 613

• Kupię szklarnię wym. 6/4 lub 5/4. 
tel. 509 702 817

• Sprzedam spawarkę 380 V kom-
pletną z kablami. Cena do uzgod-
nienia. 885 066 200

• Piasek żwir z dowozem 2,5t wy-
wrotka. 514 740 538

• Sprzedam drewno na opał oflisy, 
zrzynki tartaczne pocięte w klocki 
lub w całości. 514 740 538

• Duży kontener w b. dobrym stanie 
cena 3500 zł. 665 720 037 po 19.00.

• Kosiarka samojezdna 11,5 Km 
sprzedam. 2750zł. 603 852 270
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Całość zostanie przekazana na zakup sprzętu do Samodzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego w Nowogardzie

R E K L A M A
e-mail: reklama@domjudy.pl

TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07

PIASEK, ŻWIR,  
CZARNOZIEM, 

POSPÓŁKA 
 ŻWIROWNIA  

DŁUGOŁĘKA

tel. 504 872 700 
Z DOWOZEM 
DO KLIENTA

Oblegany przez chorych
Bioenergoterapeuta  

i Kręgarz
Jacek Mickiewicz

20 KWIETNIA
w Nowogardzie

Już za kilka dni nasze miasto odwiedzi wybitny 
specjalista medycyny naturalnej, znany ze swej 

skuteczności, tłumnie oblegany przez chorych 
bioenergoterapeuta i kręgarz 

Jacek Mickiewicz z Gdańska

Przyjęcia indywidualne - 20 KWIETNIA - Nowogard
- Regionalne Centrum Przedsiębiorczości 

„Pro�t” ul.Wojska Polskiego 3
- w godzinach od 11- 16

- rejestracja na miejscu w gabinecie - informacja 698 584 479

Dalej to nerwice, depresje, choroby tarczycy, 
przewodu pokarmowego, choroby kobiece, guzy torbiele itp. 
Wielu pacjentów zgłasza się z chorobami onkologicznymi.
Bioenergoterapeuta zaleca ścisłą współpracę z lekarzami.

Przyjmować będzie pacjentów na choroby:
- kręgosłupa, bóle pleców, 
- bioder,nóg i rąk.
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 Cena 1,80 zł

GAZETA LOKALNA  NOWOGARD • OSINA

APTEKA 
MAJOWA 
ul. 3 MAJA 47

TEL. 91 307  07 08

OTWARTE
Poniedziałek - Piątek  8-19  

Sobota  8-15

Sprawdź naszą ofertę:
• Kredyt gotówkowy
• Kredyt konsolidacyjny
• Kredyt samochodowy
• Kredyt hipoteczny
• Spłata rat LUKAS Banku za 0 zł
• Dogodne warunki 
  dla emerytrów i rencistów

Nowogard, ul. 700 Lecia 21
tel. 91 39 22 172

czynne: pon-pt 9.00-17.00

CENTRUM KREDYTOWE

Prywatny Gabinet 
Stomatologiczny

Oferuje kompleksowe
lecznie stomatologiczne

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

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

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

Zapraszamy!

N
O

W
Y

• Przejazdy zagraniczne
• Linie autobusowe i busy
• Bilety lotnicze i promowe
• Berlin, lotniska

EVATRANS
Agencja

ZIELONE 
PRZEDSZKOLE

OGŁASZA NABÓR NA ROK SZKOLNY 2012/2013
DZIECI W WIEKU OD 2,5 DO 6 LAT

Informacje i zapisy pod nr tel. 91 39 26 691
lub na stronie www.przedszkole.zielona11.pl

INFORMATYCZNO-JĘZYKOWE

O P T Y K
Nowogard, ul. Kościuszki 1

tel. 91 392 18 11

- 50% na oprawy
z wybranych kolekcji

BADANIE OSTROŚCI  WZROKU
(bezpłatne przy zakupie okularów)

Jedna para okularów
na wszystkie odległości

REALIZACJA  RECEPT NFZ

Soczewki 
Progresywne 

- 30%

Akcja: „CZAS NA WZROK”

HALINA GALUS
HELENA WNUK

Usługi księgowo 
-podatkowe

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

Nowogard, ul. 3 Maja 14 
(budynek BS,  I piętro)

Radca prawny
- windykacja należności
- prawo lokalowe
- sprawy majątkowe

tel. kom. 602 303 633

Budynek RCP
ul. Wojska Polskiego 3

Nowogard  (wejście od ul. Wyszyńskiego)

W każdy czwartek
od godz. 11.00

Radca prawny

Kancelaria  
Prawna

nawet trudne sprawy

601 949 077

Nowogard 

nie złożył 

wniosku

s. 5

E L D A S
ul. Nadtorowa 12

NOWOGARD
tel. 91 579 00 29

ogrodzeniowa
i  leśna

S i a t ka

 Zatrudnię 
hydraulików znających projekt

wiek do 50 lat
Kontakt email: 

ogrzewanie@cieplydom.com.pl 
Telefon: 606 151 847

SPRZEDAŻ ATRAKCYJNYCH MIESZKAŃ
w nowo powstającym budynku mieszkalnym

4-klatkowym (obok SP nr 3), os. Gryfitów w Nowogardzie

Kontakt: „PRO-BUD” s.c., 72-200 Nowogard, ul. 3 Maja 14, 
tel. 91 39 25 552, 783 570 056, www.probud-nowogard.pl

IX  

Nowogardzkie  

Spotkania 

Taneczne

s. 2

Wnętrze jednego z korytarzy budowanego szpitala

Budowa  
szpitala 
niemal na 
półmetku 

Czytaj s. 3 i 4

Remigiusz  

Komisarek już  

z kwalifikacją

s. 14



Nr 31 (2064)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

2

www.dzienniknowogardzki.pl

REKlAMA

Foto tydzień

Rozpoczął się remont  chodnika  biegnącego wzdłuż budynku 
sklepu Media Expert przy Placu Wolności. Prace  potrwają kil-
ka tygodni. Chodnik wykonany będzie na całej długości z kostki 
polbrukowej.

Na Placu Szarych Szeregów  przy świetlicy środowiskowej 
„Promyk” jest stawiany nowy bardzo solidny  płot z murkiem. 
Prace potrwają najprawdopodobniej do końca tego miesiąca.  

W Nowogardzie mimo dużej recesji w handlu, szczególnie po 
otwarciu obwodnicy, sprzedawcy  nie poddają się. Oto nowy 
sklep z akcesoriami komputerowymi otwarty od 16.04  na ul Bla-
charskiej.  

Nasz Czytelnik (nikon2) pyta którędy tutaj jechać?
Zdjęcie wykonane przy wyjeździe z ulicy Blacharskiej na ulicę 

Warszawską

Pomóżmy sobie
•	 Przyjmę z wdzięcznością tapczan wypoczynkowy, dywan lub wykładzinę, meblościankę, te-

lewizor, komputer.  tel. kontaktowy 510 936 951 
•	 Bardzo dziękuję ofiarodawcom  za przekazanie  pralki i lodówki. 
•	 Przyjmę z wdzięcznością  kojec dziecięcy dla dziecka i materac twardy na łóżko piętrowe 

info. 515 696-142 
•	 Oddam ubranie chłopięce do 2 lat oraz łóżeczko  tel. kontaktowy 781932923

Dyplomy przyznane!
Nagrody  za społeczne 
zaangażowanie  

W dniu 19.04.2012 w Redakcji DN odbyła się skromna  uroczystość wręczenia Dyplomu Uzna-
nia dla panów:  Mariana Jeża prezesa firmy PBO GRINBUD oraz Henryka  i Andrzeja Grygow-
skich,  jak również dla  „Dziennika Nowogardzkiego„  za szczególne społeczne  zaangażowanie na 
rzecz Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Szczecinie, a w szczególności  koła PZW „TĘ-
CZAK”  w Nowogardzie.   Nagroda jest nadawana za propagowanie i promowanie idei proekolo-
gicznych oraz za zaangażowanie  na rzecz ochrony środowiska naturalnego. W tym miejscu Za-
rząd koła „TĘCZAK” za pośrednictwem DN jeszcze raz składa serdeczne podziękowanie ww. za 
wieloletnią współpracę .  

J.B 

PoD PATRoNATEM DN

IX Nowogardzkie  
Spotkania Taneczne
Już jutro, tj. 21 kwietnia rozpoczną się IX Nowogardzkie Spotkania Taneczne 
o Puchar Burmistrza Nowogardu, w którym wystartuje blisko 1500 tancerzy z 
całej Polski. Impreza potrwa do niedzieli. Miejscem zmagań tanecznych będzie 
Zespół Szkół Ogólnokształcących przy ul. Boh. Warszawy 78. 

Turniej ten wpisał się już 
na stałe w kalendarz imprez 
tanecznych w naszym kraju. 
Co roku przygotowywane są 
nowe atrakcje dla  gości. W 
tym roku organizatorzy po-
stawili  na nową scenografię 
całego turnieju. Jak co roku 
na sobotniej gali będzie moż-
na usłyszeć muzykę na żywo. 
Dodatkową niespodzianką 
będzie pokaz najlepszej pary 
reprezentującej Flesz Nowo-
gard, finalisty Mistrzostw Pol-
ski - Tomasza Jóźwiaka z Ma-
riką Ostrowską (patrz zdjęcie). 

W sobotę impreza rozpoczy-
na się o godz. 10:30 i zakoń-
czy o godz. 19:30. W niedzie-
lę zmagania taneczne będzie 

można podziwiać od godz. 
10:00  do 19:00.  Wstęp na 
turniej jest płatny – w sobotę 
za bilet wstępu płacimy 10 zł, 
plus dodatkowo na galę sobot-
nią 15 zł, a za wstęp na wystę-
py w niedzielę musimy zapła-
cić 5 zł.  

Organizatorami spotkania 
są: Urząd Miasta Nowogard, 
Nowogardzki Dom Kultury, 
Starostwo Goleniów, Nowo-
gardzkie Stowarzyszenie Tań-
ca Sportowego FLESZ No-
wogard, Szkoła Tańca FLESZ 
Agaty i Mikołaja Kubiaków.

Patronem medialnym im-
prezy jest Dziennik Nowo-
gardzki. 

MS
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OPAŁ
węgiel, koks, miał, 

drewno – kominkowe,
 podpałka, brykiet – węglowy, 

torfowy, drzewny
(towar luzem i workowany)

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

sprzedaż ratalna

PPUH „EDBA” 
Nowogard	•	ul.	Nadtorowa	12

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

FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

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

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

602 450 881

Byłeś świadkiem ciekawego wydarzenia?
Powiadom nas!

Dyżur reportera interwencyjnego całą 
dobę, siedem dni w tygodniu!

DZWOŃ lub wyślij sms: 

515 145 383
Zapewniamy całkowitą anonimowość! 

Możesz również do nas napisać: 
dziennik@dzienniknowogardzki.pl lub 

poligraf@post.pl

Umożliwiamy uzyskanie CERTYFIKATU MIĘDZYNARODOWEGO

CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO „PROFESJA”
W NOWOGARDZIE

OGŁASZA NABÓR NA KURS

OPERATOR WÓZKÓW WIDŁOWYCH

Informacji udziela i prowadzi zapisy  sekretariat Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Nawogardzie, ul. Ks. J. Poniatowskiego 21
w godzinach: od 8.00 do 15.00, tel. 91 392 11 62

EntEr  II 
laptop

 serwis - komis
naprawiamy, 
sprzedajemy,

kupujemy laptopy
na ul. Wyszyńskiego 7/3

budynek Straży Pożarnej

tEl. 795 648 748

21 kwietnia minie rok od podpisania przez Gminę Nowogard z firmą Skanska S.A. umowy na rozbudowę nowogardzkiego szpitala. War-
ta prawie 19 mln zł inwestycja (w całości finansowana z budżetu miasta) ma być zakończona w maju 2013 roku. Prace jak na razie idą 
sprawnie. Wartość robót wykonanych do połowy kwietnia wynosi ok. 5 mln zł. Co zostało już zrobione, a co jeszcze będzie wykonane?

Budowa  szpitala niemal na półmetku 
Do końca roku 2011 wyre-

montowano i uruchomiono 
kotłownię wraz z siecią cie-
płowniczą, która ogrzewa ist-
niejący budynek szpitala oraz 
sąsiednie obiekty tj. labora-
torium, budynek fizjoterapii 
i statystyki oraz portiernię. 
Obecnie trwają prace związa-
ne z montażem instalacji so-
larnej, która będzie podgrze-
wała wodę użytkową. Roboty 
ruszyły także na terenie ota-
czającym szpital. Od począt-
ku marca trwa budowa par-
kingów. Docelowo ma ich być 
50, a do końca maja gotowych 
będzie 30. W tym etapie, do 
współpracy wyłoniono lokal-

nego podwykonawcę –firmę 
Grześ-Bud z Nowogardu. 

Na początku kwietnia br., 
rozpoczęto drugi etap inwe-
stycji, w którym zaplanowa-
no połączenie obu budynków 
tj. starego i nowego szpitala. 
W związku z tym konieczne 
było wyburzenie części starej  
bryły, w której znajdowały się 
dotychczas gabinety lekarskie 
oraz pracownia endoskopii. 
Wymagało to utworzenia spe-
cjalnej, kilkunastometrowej 
strefy bezpieczeństwa. Prace 
rozbiórkowe potrwają do koń-
ca kwietnia. 

Był to bardzo  skomplikowa-
ny etap, ponieważ wyburzano 

część budynku, który jest użyt-
kowany. W to miejsce powsta-
nie łącznik, stanowiący głów-
ny hol ze schodami i winda-
mi, zarówno dla personelu jak 
i pacjentów, który znów połą-
czy obie bryły budynków, sta-
nowiąc spójny ciąg komunika-
cyjny pomiędzy nimi – mówił 
podczas wizytacji na budowie,  
Tomasz Kobiela-kierownik 
budowy na którą przez Urząd 
Miejski w Nowogardzie zo-
stali zaproszeni dziennikarze. 
Równocześnie trwają  prace 
wykończeniowe na „nowym” 

budynku. W obiekcie zainsta-
lowano już wszelkie instalacje, 
włącznie z siecią doprowadza-
jącą gazy medyczne. 

Jesteśmy na etapie prac wy-
kończeniowych, a prace instala-
cyjne są praktycznie na wykoń-
czeniu.

Wszystkie niezbędne instala-
cje, włączenie z medycznymi, 
zostały już zamontowane. Po-
został tylko tzw. biały montaż, 
czyli grzejniki, sanitariaty, ba-
terie itd.. W szpitalu będzie za-
montowana klimatyzacja gra-
witacyjna i automatyczna, co 

pozwoli na częstą wymianę po-
wietrza, a tam gdzie to jest po-
trzebne, utrzymanie odpowied-
niej temperatury – wymienia 
kierownik prac. 

To nie koniec nowinek tech-
nicznych, które są stosowane 
przy wyposażaniu szpitala. W 
salach operacyjnych będą za-
montowane specjalne sufity z 
metalową, antybakteryjną po-
włoką. W trakcie operacji do 
sali będzie dostarczane oczysz-
czone i sterylne powietrze. Cie-
kawostką będą specjalne półki 
podwieszane na suficie, na 

Widok z dachu nowego szpitala na plac budowy – za kontenerami powstają już nowe parkingi. 

Kierownik budowy opowiada o wyposażeniu jednej, z trzech budowanych sal ope-
racyjnych. 

REKlAMA
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których będą się znajdować 
sprzęty medyczne.  Ich zasi-

lanie również będzie poprowa-
dzone przewodami prowadzo-
nymi z góry. W ten sposób na 
podłodze będzie stał tylko stół 
operacyjny. Oprócz tego w sufi-
cie na stałe będzie zamontowa-
na lampa operacyjna. 

Takie rozwiązanie chwalił 
też Jan Słaby, zastępca dyrekto-
ra szpitala. 

W ten sposób będzie uwolnio-
na podłoga, co pozwoli na lep-
sze utrzymanie higieny –No-
wością jest fakt, że zarówno 
sale operacyjne jak i sale cho-
rych będą wyłożone  podłogą 
PCV, a nie jak to zwykle bywa-
ło płytkami ceramicznymi. W 
podłogach będą zamontowane 
specjalne podkładki chronią-
ce przed ewentualnymi prze-
pięciami elektrycznymi. Za-
bezpieczenie to będzie zain-
stalowane głównie ze względu 
na ochronę drogiego sprzętu 
medycznego. Na salę operacyj-
ną będą prowadziły rozsuwa-
ne drzwi z wejściem na fotoko-

mórkę.  Lekarz, po wcześniej-
szym zdezynfekowaniu rąk i 
przygotowaniu się do opera-
cji będzie je otwierał  dotknię-
ciem łokcia. 

Wśród ciekawych i przyja-
znych pacjentom udogodnień 
warto wymienić przeszklony 
dach, który będzie się znajdo-
wał nad łóżkami w salach po-
rodowych. Ponadto sale cho-
rych zostaną wyposażone w 
specjalne panele,  w których 
będą zainstalowane urządze-
nia przekazujące sygnał  in-
ternetowy, a także łącza telefo-
niczne i elektryczne. Budynek 
nowego szpitala zostanie rów-
nież wyposażany w specjalny 
system, oparty na kartach do-
stępu nadanych personelowi. 
Na czym będzie to polegało?  
Osoba niepożądana nie dosta-
nie się do pomieszczeń, w któ-
rych nie ma prawa przebywać. 
Dotyczyć to będzie także per-
sonelu, który otrzyma, spe-
cjalnie zaprogramowane kar-
ty, pozwalające poruszać się 
tylko po obszarach budynku 

niezbędnych do wykonywa-
nia swoich obowiązków służ-
bowych. System będzie za-
montowany także w windach. 
Dzięki temu osoba niepożąda-
na nie będzie miała np. szansy 
zjechać do części piwnicznej, 
gdzie będą się znajdować po-
mieszczenia techniczne. 

Prace idą w szybkim tempie 
i na razie bez większych prze-
szkód. Trochę nerwów było 
przy wyburzaniu części sta-
rej bryły, w miejsce której ma 

powstać łącznik między sta-
rym, a nowym budynkiem 
placówki medycznej. Okaza-
ło się bowiem, że modernizo-
wany dwukrotnie w latach 60 i 
70-tych budynek nie ma kom-
pletnej dokumentacji. Opera-
cja ostatecznie się udała i nie 
naruszyła konstrukcji obu bu-
dynków. 

Choć wykonawca unika roz-
mów o ewentualnym zakoń-
czeniu budowy przed termi-
nem, z naszych informacji wy-

nika,  że szpital będzie goto-
wy na przełomie nowego roku. 
Tym bardziej, że na dzień dzi-
siejszy roboty budowlane są 
niemalże na półmetku. 

Nowy szpital będzie się składał 
z 5 kondygnacji. W piwnicach 
usytuowane będą pomieszcze-
nia techniczne min. szatnie, po-
mieszczenia sanitarne dla per-
sonelu, magazyny i sale do de-
zynfekcji i mycia łóżek i wózków 
szpitalnych. Na parterze będzie 
się znajdować izba przyjęć, gabi-
nety diagnostyczne, pracownie 
RTG, USG i EKG, oddział ane-
stezjologii i intensywnej terapii 
oraz oddział chorób wewnętrz-
nych. Na pierwszym piętrze bę-
dzie chirurgia, blok operacyjny 
wyposażony w dwie sale ope-
racyjne, gabinety chirurgiczne, 
pracownia endoskopowa. II pię-
tro przeznaczono na oddział gi-
nekologiczno – położniczy, a na 
ostatnim – trzecim piętrze, będą 
się znajdować pomieszczenia 
administracyjne. Szpital będzie 
miał 67 łóżek dla chorych.  

Marcin Simiński 

Budowa  szpitala niemal na półmetku 

Historyczny widok. Odzielone budynki po wyburzeniu części starej bryły, w której jesz-
cze kilkanaście dni temu funkcjonowały gabinety lekarskie. 

Nowogard nie złożył wniosku

Marszałek rozdał pieniądze na drogi dojazdowe
Osiemnaście gmin oraz trzy powiaty w regionie, otrzymają ponad 6,5 mln zł z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na potrzeby budowy i przebudowy dróg dojazdowych 

do gruntów rolnych. Na liście nie ma Nowogardu – jak nas poinformowano –Nowogard nie złożył wniosku
Łącznie na realizację celów wyszczególnionych w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych, przeznaczono  w 2012 roku 6 687 659,21 zł. Z tej puli 6 675 659,21 

zł stanowi dofinansowanie 21 projektów związanych z budową i przebudową dróg dojazdowych do gruntów rolnych, o łącznej długości 26,82 km. Poniższa tabela 
wskazuje, że zapobiegliwym gminom udało się pozyskać całkiem spore pieniądze.
dofinansowanie budowy, przebudowy 
dróg dojazdowych do gruntów rolnych

  1  Gmina Szczecinek
  2. Gmina Barwice
  3. Gmina Będzino
  4. Gmina Świeszyno
  5. Gmina Złocieniec
  6. Gmina Przelewice
  7. Powiat Łobeski
  8. Gmina Kamień Pomorski
  9. Gmina Banie
10. Gmina Sławno  
11. Gmina Stare Czarnowo
12. Gmina Wałcz
13. Gmina Mielno
14. Gmina Chociwel
15. Gmina Węgorzyno
16. Powiat Koszaliński
17. Gmina Ustronie Morskie
18. Powiat Gryfiński
19. Gmina Człopa
20. Gmina Kobylanka  
21. Gmina Stepnica 

       6.675.659,21 zł

182.108,74 zł
221.132,05 zł
168.004,04 zł
452.670,31 zł
223.882,04 zł
252.350,70 zł
426.000,00 zł
223.733,60 zł
149.589,33 zł
374.623,70 zł
197.718,07 zł
231.538,26 zł
980.431,70 zł
172.743,15 zł
143.605,75 zł
476.084,30 zł
620.730,66 zł
350.000,00 zł
91.952,85 zł

270.561,56 zł
466.198,40 zł

Stało się już  swoistą  prawidłowością  brak Nowogardu na  listach dofinanso-
wań. Skontaktowaliśmy się z rzecznikiem prasowym Urzędu Marszałkowskiego 
zadając  następujące pytania: 

1.  w jakim  trybie następował rozdział środków,
2.  czy samorządy składały wnioski, jeśli tak to czy wpłynęły wnioski z gminy 

Nowogard, jeśli tak to jak zostały ocenione bądź jakie były do nich zastrzeżenia. 
 A oto sedno otrzymanej odpowiedzi:

odp. 1. Podział środków finansowych nastąpił zgodnie z Zarządzeniem Marszałka 
nr 64/2011 oraz 31/2012   

odp. 2. Gmina Nowogard nie składała  wniosków na 2012 rok.
No cóż,  zapewne  prościej  „być władzą”  i podnosić  lokalne podatki (np. opła-

ta wieczysta ), aby   ściągnąć z obywateli ostatni grosz  aniżeli trochę pochodzić 
jako petent,  aby załatwić coś dla Gminy. Rozumiemy jeszcze jak nam pieniędzy 
nie przyznają, ale żeby wniosku nie złożyć…. 
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Życzymy Ci 
abyś na spotkanie 

z przyszłością 18 lat 
szedł z coraz 

większym bagażem 
zadowolenia z życia. 

Dla 
Bartka Pabisiak 

życzą  
Renata, 
Roman 

i Agnieszka

Czesławie 
i Janowi 

Kubickim 
z okazji 

50-lecia 
pożycia małżeńskiego 

wszystkiego co najlepsze na 
dalsze lata wspólnego życia

składa 
Marek z rodziną

REKlAMA REKlAMA

SlD wybrało władze wojewódzkie

Robert Czapla w Zarządzie SLD
W ubiegłą sobotę w  Szcze-

cinie odbyły się wybory  władz 
wojewódzkich SLD. Nowym 
przewodniczącym partii w wo-

jewództwie został  niedawno 
zdetronizowany szef krajowy 
SLD  Grzegorz Napieralski. Do 
8-osobowego zarządu  zachod-

niopomorskiego SLD wybrano 
również  Roberta Czaplę obec-
nego burmistrza Nowogardu.

Red. 

Czy Pan, panie radny, zastanowił się nad tym, 
co ta pańska inicjatywa miała spowodować?  

Szanowna Redakcjo!!!!
Chciałbym na łamach Waszej gazety, zadać 

pytanie temu, kto wymyślił tak piękną ideę, i „po-
sprzątał” linie brzegową jeziora w rejonie „Sar-
niego Lasu”, a dokładnie to w miejscu popularnie 
zwanym „Harcówką„ z drzew tam zatopionych. 
Będąc w niedzielę, na spacerze w miejscu w/w 
zauważyłem, że drzewa które leżały częściowo w 
wodzie, zostały pocięte na kawałki i wydobyte na 
brzeg. Chciałbym zadać pytanie pomysłodawcy 
tego przedsięwzięcia, co chciał osiągnąć? Czy te 
drzewa tak bardzo przeszkadzały? Czy nie wy-
glądało to dość naturalnie? Czy ŚMIECI, które 
się tam spotyka tzn.: puste puszki po piwie, bu-
telki, papiery, torebki foliowe itp. itd. wygląda-
ją bardziej naturalnie, aniżeli te drzewa ? Czy 
zniszczenie przy okazji czyszczenia linii brzego-
wej, drzew, obdarcie ich z kory, jest czymś bar-
dzo naturalnym? Z tego co udało się mi osobiście 
ustalić, to był to wniosek radnego naszej gminy 
(ciekawe czy Pan radny będzie miał cywilną od-
wagę, żeby na łamach DN wytłumaczyć miesz-
kańcom, w jakim celu i na czyje „zlecenie” wnio-
skował o zniszczenie drzew i brzegu jeziora), któ-
ry prawdopodobnie argumentował to tym, iż z 
taką inicjatywą wystąpili do niego wędkarze. I 
teraz pojawia się następne pytanie: Jacy to węd-
karze? Czy to tacy „niedzielni” wędkarze, którzy 
nie rozumieją, że w takich zatopionych drzewach 
żerują i mają schronienie inne ryby? Czy to tacy, 
którzy mówili, że te drzewa przeszkadzają im w 
swobodnym dostępie do jeziora i do swobodne-

go poławiania z brzegu? Tylko czy akurat w tych 
miejscach da się łowić z brzegu? Sądzę, że nie 
bardzo, ponieważ linia trzciny, która porasta tę 
część, jest tak duża i szeroka, że tylko w jednym 
miejscu można byłoby łowić ryby i to też przy 
uprzednim przygotowaniu łowiska. Idąc dalej, 
drzewa które zostały pocięte i wyciągnięte, leżą 
około 10 metrów od miejsca z którego je wydo-
byto, czyli w lesie, gałęzie z małżami –omułka-
mi, też leżą w lesie i wyglądają bardzo natural-
nie, pasują do tego miejsca! Zryte przez ciągnik 
ścieżki!! Czy to tak ma wyglądać? 

W załączeniu przesyła zdjęcia z miejsca dewa-
stacji.  

Z poważaniem 
WĘDKARZ

dane osobowe do wiadomości redakcji 

@    Ludzie listy piszą  @ 
Nowatorski pomysł odzyskiwania zaległości przez gmi-
nę Nowogard z tytułu zalegania z opłatami czynszowy-
mi  przez najemców lokali komunalnych nie spotkał się z 
wielkim odzewem. Chociaż zadłużonych jest ok. 200 lo-
kali, chętnych do odpracowania swojego długu zgłosiło 
się 20 osób. Wśród nich nie ma rekordzisty, który „wisi” 
w ZBK przeszło 65 tys. zł. 

Odpracują  
długi w ZBK

Pomysł na zmniej-
szenie długu jaki z po-
wodu zaległości opłat 
czynszowych rośnie 
od wielu lat na koncie 
Zarządu Budynków 
Komunalnych został 
ogłoszony przez wła-
dze gminy pod koniec 
lutego. Chętni mo-
gli zgłaszać się od 1 
marca. Na propozycję 
gminy odpowiedzia-
ło 20 osób. Pracę roz-
poczną już w maju. 

Nie prowadziliśmy 
żadnych szacunków. 
Chcieliśmy sprawdzić, czy po-
mysł spotka się z zainteresowa-
niem osób, które mają kłopoty 
z regularnym płaceniem czyn-
szu. Naszym zdaniem, liczba 
osób które chcą skorzystać z tej 
formy oddłużenia swoich lokali 
jest zadawalająca – mówi Da-
mian Simiński, wiceburmistrz 
Nowogardu. 

Trwa przygotowanie wzorów 
umów jakie będą podpisywane  
z osobami, które odpowiedzia-
ły na propozycję gminy. Wia-
domo, że dokumenty będą 
w formie aneksów dołączo-
nych do umowy najmu lokalu. 
Chętni będą pracować w ra-
mach tzw. świadczenia rzeczo-
wego na rzecz gminy. Osoby te 
nie dostaną pieniędzy do ręki. 
Za jedną godzinę pracy z kwo-
ty zadłużenia będzie odliczane 
6,25 zł (stawka wyliczona na 
podstawie minimalnego wy-
nagrodzenia). Otrzymają tak-

że ubezpieczenia od następstw 
nieszczęśliwych wypadków, a 
także niezbędne przeszkolenie 
i sprzęt potrzebny do pracy. Te 
koszty pokryje gmina.

Zlecone prace będą polegać 
głównie na utrzymywaniu czy-
stości na terenie miasta i gmi-
ny. W planach jest także stwo-
rzenie grupy, która zajmowa-
łaby się drobnymi remontami 
i robotami wykończeniowymi. 
Jak zapewnia wiceburmistrz, 
osoby które się zgłosiły będą 
delegowane do prac tylko na 
majątku należącym do ZBK,  
zgodnie z posiadanymi kwali-
fikacjami zawodowymi. 

ZBK ma w swoich zaso-
bach 400 lokali mieszkalnych. 
Według najnowszych danych 
kwota zadłużenia z tytułu nie-
płacenia czynszu przez ich na-
jemców wynosi 1 mln 184 tys. 
zł. 

MS
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PARAFIA Pw. wNIEbowZIęCIA NMP: Msza św. w niedzielę: Nowogard: 7:00, 9:30, 11:00, 12:30, 18:00 (w lipcu 
i sierpniu o 19:00) Karsk: 9:00; Olchowo: 11:00; Wojcieszyn: 12:00; Dąbrowa: 10:00.  Msza św. w tygodniu (od pn 
do pt): 7:00, 18:00 (w lipcu i sierpniu o 19:00)    Msza św. w sobotę: 9:00, 18:00 (w lipcu i sierpniu o 19:00).    www.
wnmp.info
PARAFIA Pw. Św. RAFAłA KAlINowSKIEgo: Msza św. w niedzielę: . 7.30 , 9.00; 11.00, 12.30 i 18.00 (w lipcu 
i sierpniu o 19:00) Kulice: 9:00; Jarchlino: 10:00; Sąpolnica: 10:00.   Msza św. w tygodniu: 7:00, 18:00 (w lipcu i 
sierpniu o 19:00).   www.rafalkalinowski.republika.pl
PARAFIA Pw. Mb FATIMSKIEJ: Msze św. w niedzielę: 9.00 i 12.00. Lestkowo: 10.30; Miętno: 13.00.  Msza św. w 
tygodniu z wyjątkiem poniedziałku:17.00, w sobotę o godzinie 12.00.    www.mbf-now.firmeo.biz 

Informacje Parafialne
   Vox    Ecclesiae...

Słowo Boże na Niedzielę:
Z Ewangelii wg św. Łukasza (Łk 24,35-48):
Uczniowie opowiadali, co ich spotkało w drodze, i jak pozna-

li Jezusa przy łamaniu chleba. A gdy rozmawiali o tym, On sam 
stanął pośród nich i rzekł do nich: Pokój wam! Zatrwożonym i 
wylękłym zdawało się, że widzą ducha. Lecz On rzekł do nich: 

Czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach? 
Popatrzcie na moje ręce i nogi: to Ja jestem. Dotknijcie się Mnie i przekonajcie: 
duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że Ja mam. Przy tych słowach pokazał 
im swoje ręce i nogi. Lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli i pełni byli zdu-
mienia, rzekł do nich: Macie tu coś do jedzenia? Oni podali Mu kawałek pieczo-
nej ryby. Wziął i jadł wobec nich. Potem rzekł do nich: To właśnie znaczyły słowa, 
które mówiłem do was, gdy byłem jeszcze z wami: Musi się wypełnić wszystko, co 
napisane jest o Mnie w Prawie Mojżesza, u Proroków i w Psalmach. Wtedy oświe-
cił ich umysły, aby rozumieli Pisma, i rzekł do nich: Tak jest napisane: Mesjasz bę-
dzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie, w imię Jego głoszone będzie na-
wrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy. 
Wy jesteście świadkami tego.

Zwykle czytania niedzielne obejmują całe Pismo św., zarówno Nowy jak i  Sta-
ry Testament. Pierwsze czytanie zazwyczaj wzięte jest z ksiąg starotestamentalnych 
wraz z psalmem, a drugie pochodzi najczęściej z listów apostolskich. Niezmiennie 
w czasie każdej Mszy św. słuchamy fragmentu jednej z czterech Ewangelii. W dzi-
siejszą niedzielę jest inaczej, ponieważ oprócz psalmu wszystkie czytania pochodzą 
z Nowego Testamentu. Pierwsze czytanie to fragment Dziejów Apostolskich, dru-
gie czytanie to urywek Pierwszego Listu św. Jana, a zacytowana wyżej Ewangelia 
jest autorstwa św. Łukasza. Oba więc teksty, Ewangelia i Dzieje Apostolskie są jed-
nego autora. Ten dobór czytań jest podyktowany trwającym Okresem Wielkanoc-
nym. Żyjemy w czasie popaschalnym, czyli w czasie, gdy Zmartwychwstały Chry-
stus działa przez Kościół i w Kościele. Właśnie dlatego czytania niedzielne opowia-
dają historię młodego, rodzącego się Kościoła. Warto przyjrzeć się jak żyła wspól-
nota wierzących w Chrystusa w początkach chrześcijaństwa. Jako wierzący winni-
śmy wracać zawsze do korzeni i z tamtą czerpać duchową siłę i moc.

Najpierw sięgnijmy do Ewangelii. Czytamy tam o pierwszych chwilach rodzą-
cego się Kościoła, a mówiąc wprost o wątpliwościach Apostołów i uczniów Chry-
stusa. W dzisiejszym fragmencie uwidacznia się bardzo niewiara i niepewność w 
wierze uczniów Chrystusa. Jest to dalsza część opowiadania o uczniach idących do 
Emaus, którzy w drodze nie poznali Chrystusa, dopiero poznali Go przy łamaniu 
chleba. Wrócili oni do Apostołów i zaczęli opowiadać o tym, co ich spotkało. Nie-
stety pełni byli oni strachu i lęku. Nawet gdy stanął przy nich Zmartwychwstały 
Pan, to ciągle byli pełni wątpliwości i strachu. Jezus musiał im udowadniać, że nie 
jest żadną zjawą i dlatego zasiada z nimi do posiłku. Jest to oznaka, że pozostał ta-
kim samym Człowiekiem jakim był przed zmartwychwstaniem.

Jaką wielką zmianę widzimy w pozostałych czytaniach. Jakby nie Ci sami Apo-
stołowie. W pierwszym czytaniu zapisana jest mowa św. Piotra, który stał przed Ży-
dami i głosił z wielką mocą, ale przede wszystkim z wielką odwagą słowo Boże. Nie 
jest to już ten sam zatrwożony Piotr, który zaparł się swojego Mistrza w noc poj-
mania Jezusa. Teraz staje i mówi wprost: „Zabiliście Dawcę życia, ale Bóg wskrze-
sił Go z martwych, czego my jesteśmy świadkami”. Bardzo pewny siebie musiał być 
św. Piotr mówiąc te słowa. I na końcu wzywa do nawrócenia: „Pokutujcie więc i na-
wróćcie się, aby grzechy wasze zostały zgładzone”. Podobnie w liście św. Jan pisze, 
aby wierzący w Chrystusa nie grzeszyli, bo „Kto mówi: Znam Go, a nie zachowuje 
Jego przykazań, ten jest kłamcą i nie ma w nim prawdy”. Sprawę stawia jasno. Nie 
można iść na żaden kompromis, gdy się jest chrześcijaninem, bo nie po to Chry-
stus umarł za nas, abyśmy byli dalej pogrążeni w niewoli grzechu. We wszystkich 
uczniach Chrystusa widać wielką moc Ducha Świętego, która działa przez nich w 
głoszeniu dobrej nowiny o Zmartwychwstaniu i wyzwoleniu w Chrystusie.

Nasuwa się pytanie co takiego wydarzyło się w życiu pierwszych świadków Zmar-
twychwstałego, że nastąpiła taka diametralna zmiana w ich wierze? Na pewno nie 
sama obecność Jezusa, bo i wtedy byli jeszcze zamknięci i lękliwi. Dopiero powiew 
Ducha Świętego przełamał ich wewnętrzne blokady. To w Jego mocy wszystko było 
dla nich możliwe. Nawet, jak wiemy, oddanie życia za Chrystusa. Bez Ducha Świę-
tego nikt nie jest w stanie poświęcić życie za wiarę, bo taki silny mamy w sobie in-
stynkt samozachowawczy. Czyli to Duch Święty najpierw przełamał ich wewnętrz-

Kolejny sukces młodych 
z grupy Donum Vitae!

Nieformalna grupa uczniów ILO zrzeszonych przy kościele pw. Wniebowzię-
cia NMP w Nowogardzie odniosła kolejny sukces godnie reprezentując szkołę, a 
także miasto. We wtorek 17 kwietnia odbył się Festiwal Kół Zainteresowań Szkół 
Ponadgimnazjalnych „Moje Pasje” pod honorowym patronatem zachodniopo-
morskiego kuratora oświaty zorganizowany przez Wyższą Szkołę Humanistycz-
ną Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie. 

Prezentacje poszczególnych ekip i przedstawicieli indywidualnych, których 
było łącznie 37 trwały od godziny 11:00. O godzinie 16:30 przedstawione zosta-
ły wyniki plebiscytu na najciekawsze koła. Uprawnionymi do głosowania byli 
wszyscy uczestnicy przeglądu, dlatego tym bardziej cieszy wynik, gdyż dowo-
dzi to o zainteresowaniu jakie faktycznie wzbudziła grupa wśród swoich rówie-
śników. Donum Vitae uplasowała się na III miejscu w kategorii kół artystycz-
nych! Również inne nowogardzkie koła zainteresowań osiągnęły swoje sukcesy. 
Wszystkim szczerze gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Warto zaintere-
sować się tym, co dzieje się także w naszej małej społeczności. Każda młoda oso-
ba może znaleźć swoje miejsce w jakiejś grupie wśród swoich rówieśników, któ-
rzy mają podobne zainteresowania i poglądy.

Zainteresowanych przyłączeniem się do naszej grupy DV zapraszamy na wy-
jazd na Marsz dla Życia do Szczecina już w tę niedzielę o godzinie 13:00 z placu 
Wolności lub na spotkania odbywające się w piątki o godzi 16:00 w Domu Para-
fialnym przy najstarszym kościele w mieście.

ne blokady i lęki, a później prowadził ich w dziele głoszenia Ewangelii.
Gdy wczytujemy się w dzisiejsze słowo Boże, to z jednej strony wlewa się w nas 

nadzieja, że nie my pierwsi mamy problemy z wiarą, z własnymi słabościami i lę-
kami. Nawet Ci, którzy widzieli znaki i cuda, którzy na własne uszy słyszeli nauki 
Chrystusa i mogli Go dotknąć, mieli trudności w wierze. Jednak powinien pojawić 
się w nas także wstyd, że tak mało jeszcze jest w nas otwartości na Ducha Świętego 
i świeżości w Kościele, bo wszyscy stanowimy Kościół.

Co się dzieje, że u nas w Polsce przeżywamy taki marazm w kwestiach wiary? Jak 
to jest, że w naszej diecezji brakuje powiewu Ducha Świętego, o który prosił papież 
bł. Jan Paweł II, gdy był na naszych ziemiach? Co w końcu z naszą parafią, wspól-
notą większą lub mniejszą, do której należymy? Czy jest w nas odwaga świadcze-
nia o Chrystusie całym sobą? A może zatrzymaliśmy się na Wieczerniku, kiedy to 
uczniowie zaryglowali się z obawy przed prześladowaniami? Bo wiemy, że Chry-
stus zmartwychwstał. Możemy powiedzieć, że nam się ukazał tak jak Apostołom, 
tylko w znakach liturgicznych, ale czy poprzestaniemy na tym? Gdzie podzielenie 
się tą Dobrą Nowiną?

Prośmy o łaskę Ducha Świętego, bo bez niego nasze życie będzie szczelnie za-
mknięte, pełne obaw i niepokoju. Niech Jego łaska nawróci najpierw nasze serca, 
abyśmy później mogli z odwagą iść do świata i stawić mu czoło z podniesioną gło-
wą, która zawsze wypatruje tego co w górze, gdzie jest nasze przeznaczenie. Jak po-
wiedział Chrystus, z mocą Ducha Świętego większe znaki będziemy czynili niż On 
sam, kiedy kroczył po tej ziemi.
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Zawiadamiamy, 
że 17 kwietnia 2012 r.
zmarła nasza ciocia

śp. Emilia 
Szaszkiewicz

Msza żałobna
odbędzie się 21.04.2012 r.

o g. 12.00 w kościele 
św. Rafała Kalinowskiego

pogrążona 
w smutku rodzina

Dla tych, którzy zdecydują się wziąć udział w sobotniej ak-
cji, przygotowano specjalny transport – busy które będą do-
wozić mieszkańców Nowogardu do Goleniowa i z powrotem. 
Godziny odjazdu: 10.00, 12.00 i 14.00. Miejsce: Plac Wolności. 

Biblioteka poleca

„Na pewno w jakiś sposób jeste-
śmy w tej książce obecni, choć losy 
bohaterów  nie są naszymi spisa-
nymi losami. Odnajduję się jednak 
w „Siedlisku”, bo to właśnie miej-
sce decyduje o tym, że ta książka 
jest w jakiejś mierze o nas”

Janusz Majewski
 
Tymi słowami znany reżyser, 

dramatopisarz i scenarzysta okre-
ślił swój i żony udział w rodzinno-
-sielankowej powieści „Siedlisko”, 

która powstała na podstawie sce-
nariusza Wandy Majerówny i Zo-
fii Nasierowskiej do serialu pod 
tym samym tytułem. Temat wręcz 
banalny, małżeństwo w średnim 
wieku Marianna i Krzysztof Ka-
linowscy mieszkający w Warsza-
wie, niespodziewanie otrzymu-
ją w spadku na mazurskiej wsi 
dom z ogrodem. Podjęcie decyzji 
nie zabiera im dużo czasu. Ona - 
malarka, artystyczna dusza, on - 
naukowiec, profesor medycyny 
zostawiają dotychczasowe życie 
i „warszawskie salony”, by prze-
nieść się do malowniczej i spokoj-
nej wsi Panistrudy.

Kto jednak myśli, że życie ich 
będzie teraz płynęło sielsko i aniel-
sko jest w błędzie. Dopiero tutaj 
poznają smak  życia we wszyst-
kich odcieniach.  Zetkną się z całą 
wiejską społecznością, poznają 
problemy sąsiadów, uczestniczą w 
porodach, chrztach, pogrzebach 

i tym wszystkim co składa się na 
naszą codzienność, a czego nie 
dostrzegamy w pogoni miejskie-
go życia. Nowe miejsce całkowi-
cie angażuje ich czas i energię.

Książkę czyta się wyjątkowo 
lekko, ze względu na malowni-
cze opisy przyrody, wartkie dialo-
gi i cały przekrój barwnych posta-
ci. Bardzo podobały mi się rela-
cje między głównymi bohaterami 
Marianną i Krzysztofem, którzy 
pomimo upływu lat i fizycznych 
zmian, wciąż obdarzają się cie-
płem i miłością, a przede wszyst-
kim wielkim szacunkiem. W „Sie-
dlisku” mamy radość i smutek, 
humor i problemy życia codzien-
nego. Słowem, wszystko tak jak w 
życiu. Perypetie rodzinne są takie 
niby codzienne, ale ciekawe i nie-
banalnie przedstawione.

Dyrektor Biblioteki
Zofia Pilarz

Zaproszenie do udziału

Przypominamy  
- w niedzielę Marsz dla Życia

Jak już wielokrotnie informowaliśmy w najbliższą Niedzielę odbędzie się kolejny Marsz dla 
Życia. Uczestnicy spotykają się przed godziną 15:00 na Jasnych Błoniach w Szczecinie, przed 
pomnikiem Jana Pawła II. Po odmówieniu Koronki do Miłosierdzia Bożego marsz wyruszy i 
przejdzie ulicami miasta do Katedry, gdzie zostanie odprawiona Msza Święta w intencji  życia. 
Tam też będzie można podjąć się praktyki modlitewnej zwanej duchową  adopcją.  Jak co roku 
od początku  organizowania marszu, Prawica Rzeczpospolitej znana ze swoich działań w obro-
nie życia weźmie udział w tej manifestacji. Zapraszamy  Wszystkich,  którzy  pragną i mogą się 
przyłączyć do  wspólnego wyrażenia  swojej troski o  życie od momentu poczęcia.  

                                                                                                    Przewodniczący   Powiatowy 
                                                                                                    Prawicy Rzeczpospolitej Paweł Słomski

 Emilia Szaszkiewicz, lat: 90, zmarła: 17.04.2012, pogrzeb: 
21.04.2012, pogrzeb odbędzie  się na cmentarzu w Nowogardzie

Zofia Borczyk, lat: 85, zmarła: 18.04.2012, pogrzeb: 20.04.2012, 
pogrzeb odbędzie  się na cmentarzu w Nowogardzie

 Janina Chamot, lat: 69, zmarła: 18.04.2012, pogrzeb: 
20.04.2012, pogrzeb odbędzie  się na cmentarzu w Nowogardzie

Wiesław Lisiecki, lat: 82, zmarł: 19.04.2012, pogrzeb: 
21.04.2012, pogrzeb odbędzie  się na cmentarzu w Nowogardzie

Informacje  przekazał zarządca cmentarza Sebastian Furmańczyk

 w tych dniach odeszli do wieczności 

Miejska Biblioteka Publiczna 
im. Stefana Żeromskiego 

w Nowogardzie 
z a p r a s z a  

aktywnych seniorów na kolejne spo-
tkanie z cyklu

„Spotkajmy się w Bibliotece” 24 
kwietnia br. /wtorek/ godz. 1630

w programie: 
- spotkanie 

z Panią MAŁGORZATĄ SZPROCH  
na temat zdrowego odżywiania. 

Przewidywana degustacja sałatki.

w  NDK 
Kolejna giełda osobliwości 

Koło numizmatyczne oraz klub kolekcjonera 
w Nowogardzie zaprasza na kolejną giełdę kolek-
cjonerską osobliwości rozmaitych dn. 22.04.2012 
(niedziela) o godz. 15:00.  W programie giełdy jest 
przewidziane: - skup, wycena, sprzedaż, porady 
osobliwości takich jak: medale,  banknoty, mone-
ty, znaczki, filatelistyka, karty telefoniczne, kata-
logi, klasery oraz inne przedmioty jak również fa-
chowa literatura. 

Zapraszamy i czekamy
Koło Numizmatyczne Nowogard 

Poradnik dla właścicieli czworonogów 

Żywienie psów i kotów cz. 1
Pracując z psa-

mi, często spo-
tykam się z wła-
ścicielami i prze-
wodnikami, psów 
otyłych, cierpią-

cych na alergie, nadmierne osa-
dzanie się płytki nazębnej oraz 
problemy gastryczne, jak również 
bardzo nieprzyjemny zapach z py-
ska. Psy żywione suchą karmą by-
wają również często nadpobudli-
we, to ze względu na nadmiar wę-
glowodanów w diecie.

Rynek suchych karm jest bar-
dzo rozbudowany, obecnie wła-
ściciele zwierząt są emocjonalnie 
związani ze zwierzętami i chcą za-
pewnić im możliwie najbardziej 
wartościowy pokarm. Reklamy 
nie bez przyczyny emitowane są 
w okresie rodzinnego zasiadania 
przed telewizorem, a występują w 
nich niezwykle miłe i wypieszczo-
ne szczenięta, nie mówi się zaś o 
składzie karm.

Skład suchych karm (również 
tych najdroższych) obfituje w zbo-
ża, popiół lub składniki, których 
pies po prostu nie przyswaja, są 
one jedynie „wypełniaczami”, któ-
re puchną w żołądku w połącze-
niu z wodą i sokami trawiennymi. 
Pies zjada suche kulki, ponieważ 
zazwyczaj  jest w nich wystarcza-
jąca ilość wzmacniaczy zapachu i 
smaku oraz soli, które powodują, 
że pies zjadłby piasek, gdyby go 

nimi skropić. Proponuję spraw-
dzić skład karmy, którą Państwo 
kupujecie.

Kod genetyczny psa różni się od 
wilka jedynie w ułamku procen-
ta, a różnice dotyczą głównie wy-
glądu, zachowań instynktownych. 
Budowa układu pokarmowego 
jest bardzo zbliżona i w porówna-
niu z ludzkim - o wiele krótsza i 
mniej skomplikowana. Optymal-
ne dla takiego układu jest żywie-
nie surowymi kośćmi, mięsem 
oraz szczątkami roślinnymi. 

Dieta, która opiera się o suro-
we składniki nazywa się BARF, 
a opracował ją australijski wete-
rynarz dr. Ian Billinghurst, który 
miał dość leczenia alergii pokar-
mowych. Żywienie psa surowym 
pokarmem jest tańsze, ale jest kil-
ka warunków które trzeba spełnić. 
Nie można bowiem żywić psów 
jedynie kośćmi, gdyż może to po-
wodować zatwardzenia, które dla 
psów są szczególnie niebezpiecz-
ne i mogą kończyć się zabiegiem 
operacyjnym. 

Więcej na temat żywienia psów 
i kotów sposobem naturalnym, za 
tydzień.

Łukasz Skryplonek
Dogoterapeuta, zoopsycholog, 

trener szkolenia psów
www.centrumkynologiczne.com
Jeśli masz problem ze swoim psem, 

napisz: poligraf@wp.pl lub na ad-
res „Dziennik Nowogardzki, ul. Boh. 
Warszawy 7a, 72-200 Nowogard. 
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Szpitalne Centrum Medyczne w Goleniowie  Sp. z o.o.  

serdecznie zaprasza 
do skorzystania z nowo otwartej 

Pracowni  
Tomografii  Komputerowej 

W naszym gabinecie  możecie Państwo ze skierowaniem wykonać 
badanie bez oczekiwania.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług 
W porozumieniu z Państwem ustalimy dla Was najkorzystniejszy 

termin, poinformujemy o koniecznym  przygotowaniu i  zadbamy o  
Was   w trakcie badania.

Z   nami oszczędzacie swój czas 
Odbiór opisu badania TK po 24 godzinach.

Tel. 91 466 43 25

Punkt 
nadawania 
przesyłek
kurierskich

ul. Wyszyńskiego 7/3
budynek Straży Pożarnej

tEl. 795 648 748

Michalina Żelaznowska laureatką 
Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego 

Poznań 13 kwietnia, piątek. 
Aula Wyższej Szkoły Języków 
Obcych im. Samuela Bogumi-
ła Lindego wypełniona sku-
pionymi twarzami 76 finali-
stów Ogólnopolskiej Olim-
piady Języka Angielskiego dla 
gimnazjalistów. Przybyli tu z 
Krakowa, Warszawy, Gdań-
ska, Lublina, Wałbrzycha i in-
nych polskich miast oraz nie-
wielkiego Nowogardu. Wczo-
raj walczyli o tytuł laureata. 
Był to wyczerpujący dzień - 
rano dwugodzinne zmagania 

pisemne, a po 
południu  egza-
min ustny. Teraz 
kolejne nazwiska 
finalistów wy-
czytywane przez 
organizatorów, 
kolejne dyplo-
my i nagrody 
wręczane przez 
rektora uczelni, 
pana prof. Hu-
berta Orłow-
skiego. Przemiły 
człowiek - z każ-
dym zamienia 
kilka słów: gra-
tuluje, komen-
tuje osiągnięcia 
i  dopytuje się o 
plany. Lista fina-
listów zakończo-
na. Zaskoczenie? 

Ulga?  Oznacza to, że  Micha-
lina znajduje się w gronie lau-
reatów, czyli tych najlepszych. 
Napięcie jednak dalej rośnie… 
i jest - piąta pozycja w kraju!  
Wysoka dziewczyna o wypro-
stowanej sylwetce, gładko za-
czesanych z tyłu głowy wło-
sach, jeszcze poważna i blada, 
odbiera zasłużone nagrody. Jak 
bohaterka  opowiadania,  które  
napisała na jednym z etapów 
konkursu, walczyła konse-
kwentnie i ambitnie przecho-
dząc kolejne etapy, by w końcu  

udowodnić, że ma talent języ-
kowy. Nareszcie na jej twarzy 
pojawia się uśmiech i niewielki 
rumieniec - piątek, trzynaste-
go, ale jednak szczęśliwy dzień. 
I jak tu wierzyć w przesądy?

Ogólnopolska Olimpiada Ję-
zyka Angielskiego dla Gimna-
zjalistów jest olimpiadą  pro-
mowaną przez Ośrodek Roz-
woju Edukacji - placówkę o za-
sięgu ogólnokrajowym prowa-
dzoną przez Ministra Edukacji 
Narodowej. Jest to trzyetapowy 
konkurs, a jego  hasło „Have a 
flair for English??? The best way 
to be distinguished!”, definiu-
je formułę zawodów: odkryć 
wśród  nastolatków talen-
ty językowe i rozwinąć pasję 
do nauki języków obcych za 
pomocą nie tylko standardo-
wych testów językowych, ale 
również poprzez umożliwie-
nie im samorealizacji w twór-
czych zadanich, które musie-
li rozwiązywać posługując się 
językiem angielskim. 

Jest to nie jedyny tegoroczny 
sukces uczennicy Gimnazjum 
nr 2 w Nowogardzie. Zosta-
ła ona również laureatką  trze-
ciego miejsca w Wojewódz-
kim Konkursie Języka Angiel-
skiego, który był organizowa-
ny przez Zachodniopomorskie 
Kuratorium Oświaty w Szcze-
cinie.

SuKCESY uCZNIów z ZSo
Sukces młodzieży Gimnazjum 
nr 2  na IV Małej Olimpiadzie 
Wiedzy o Społeczeństwie

14 kwietnia 2012 roku, w 
XIII LO w Szczecinie miał 
miejsce finał IV Małej Olim-
piady Wiedzy o Społeczeń-
stwie pod patronatem posła 
do Parlamentu Europejskiego 
Prof. dr. hab. Bogusława Libe-
radzkiego. Hasłem tegorocz-
nej edycji było: Polska w Unii 
Europejskiej.

Gimnazjum nr 2 w No-
wogardzie  reprezentowali 
uczniowie klas trzecich: Ma-
rek Buriak  oraz Zofia Sawic-
ka (na foto), których przygo-
towała mgr Edyta Bosiacka.

Konkurs miał kilka etapów 
– pierwsze były eliminacje 
szkolne, które miały formę  te-
stu  i wyłoniły osoby, biorące 
udział w części pisemnej, któ-
ra odbyła się 5 marca 2012r.  

w XIII LO w Szczecinie.
Do finału zakwalifikowało 

się 23 uczniów z gimnazjów 
całego woj. zachodniopomor-
skiego. Po tej części Marek 
uplasował się na 3 miejscu, a 
Zosia na 8.

Ścisły finał 14.04.2012 skła-
dał się z dwóch części:

a) Część ustna – w czasie, 
której finaliści odpowiadali 
przed komisją odpowiedzi na 
wylosowany przez siebie ze-
staw pytań.

b) Quiz – składał się on z  7 
serii pytań. Tutaj należało wy-
kazać się olbrzymią wiedzą z 
wielu dziedzin takich jak: wie-
dza o społeczeństwie i świecie 
współczesnym, konstytucja, 
Unia Europejska, politycy czy 
chociażby miasta europejskie.

Marek Buriak zajął I miej-
sce, a główną nagrodą jest 
wyjazd do Brukseli,  Zosia 
Sawicka,  uzyskała tytuł fina-
listki.

W XIII LO zostaliśmy przy-
jęci z niezwykłą gościnno-
ścią. Jesteśmy pod wrażeniem 
sprawnej pracy organizato-
rów: sponsorów konkursu, 
pracowników i uczniów szko-
ły. Czas spędzony w tym miej-
scu na pewno będziemy wspo-
minać z sympatią.

info. własne
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W obecnej Olimpii Nowogard, nasi rozmówcy są bardzo ważnymi postaciami, Prezes: Przemysław Saja i zdolny trener Gracjan Gole-
ma, całkowicie poświęcają się swojej drużynie. Jak przyjęli przedsezonowe polityczne „przepychanki”? W jaki sposób starają się odmie-
nić los młodego klubu, czy wciąż nie tracą szans na awans w obecnym sezonie? Na te i inne pytania, odpowiedzieli specjalnie do Dzien-
nika Nowogardzkiego po meczu z Orkanem Dalewo.

Piłka nożna jest sportem nieprzewidywalnym… 
Dziennik Nowogardzki: 

Pamiętasz początek Olimpii? 
Z czyjej inicjatywy powstała, 
kto był wtedy w zarządzie i 
co było główną motywacją do 
utworzenia klubu?

Przemysław Saja: Z począt-
ków klubu pamiętam zebra-
nie założycielskie 4 kwietnia 
2008 r. w bibliotece miejskiej. 
Nie znalazłem się wtedy w za-
rządzie, ale byłem jednym z 
założycieli nowego stowarzy-
szenia. Najważniejsze jednak 
nie były sprawy procedural-
ne, lecz ogrom pracy włożony 
w powstanie nowego klubu. To 
kosztowało najwięcej wysiłku. 
Z osób, które wówczas najwię-
cej czasu poświęciły w powsta-
nie klubu należy wymienić: 
Mirosławę Wnuczyńską, Paw-
ła Kaczmarka, Romana Gole-
mę oraz Marcina Nieradkę.  Z 
początków działalności pamię-
tam jeszcze dwa spotkania, ja-
kie Olimpia rozegrała w pierw-
szym swoim sezonie w B-klasie. 
Oba zagraliśmy wtedy z Kastą 
Szczecin Majowe. Po świetnym 
pierwszym meczu na wyjeździe 
(1:2)  przyszła pora na porażkę 
u siebie aż 0:3.  

Od początku byłeś trene-
rem w Olimpii? Miałeś pro-
blemy z licencją?

Gracjan Golema: Tak, od sa-
mego założenia klubu byłem 
jej trenerem, początkowo dzie-
ci i grup młodzieżowych, teraz 
seniorów. Z licencją nigdy nie 
miałem problemów, ponieważ 
na początku swojej pracy byłem 
opiekunem najmłodszej grupy 

uczestniczącej w rozgrywkach 
ZZPN, a mój staż trenerski w 
Pogoni Szczecin w zupełności 
wystarczał do pracy z dzieć-
mi. Po około roku ukończyłem 
kurs instruktora piłki nożnej, 
a obecnie jestem studentem na 
Wydziale Kultury Fizycznej i 
Promocji Zdrowia. 

Czujecie się pokrzywdze-
ni w tegorocznym konkursie 
gminnym na dofinansowanie 
działań?

P.S. Wielokrotnie powtarza-
łem, że przydzielenie dotacji w 
wysokości mniejszej, niż w roku 
ubiegłym spowoduje zahamo-
wanie rozwoju naszego klu-
bu. Tak się niestety stało. Kwo-
ta 14 000 zł. mając na uwadze 
to, że trenują z nami trzy dru-
żyny: seniorska, juniorska oraz 
trampkarze, jest niewystar-
czająca na prowadzenie tych 
trzech zespołów w ciągu całe-
go roku. W najbliższym czasie 

czekają nas dramatyczne decy-
zje związane z ograniczaniem 
działalności. Poszkodowa-
ni w tej sytuacji będą piłkarze 
uczestniczący do tej pory w tre-
ningach organizowanych przez 
LKS Olimpia. 

Jak tą całą polityczną walkę 
przyjęła drużyna?

G.G. Drużyna była zała-
mana, gdy tylko dowiedziała 
się o zaistniałej sytuacji każ-
dy w drużynie był zły, że w taki 
sposób chce się pozbyć drugie-
go klubu. Do dnia dzisiejszego 
spotykam osoby, które nawet 
nie są związane z naszym klu-
bem i wypowiadają się w nega-
tywny sposób o podziale środ-
ków na sport.  

Uważasz, że jesteście w sta-
nie z tym skromnym budże-
tem dotrwać do kolejnego 
konkursu?

P.S. Dla mnie sytuacja jest 
jasna: nie jesteśmy w stanie, 
dysponując jedynie tylko fun-
duszami z konkursu, dotrwać 
do końca na trzech frontach 
(trampkarze, juniorzy, senio-
rzy).Chodzi o udział w roz-
grywkach i  organizowanie tre-
ningów dla każdej z drużyn. 
Finansowanie musimy szukać 
gdzie indziej. Jedną z możli-
wości jest, podobnie jak w la-
tach ubiegłych, korzystanie z 
pomocy przedsiębiorców pry-
watnych. Największym przyja-
cielem od początku działalno-
ści jest firma PBO Grinbud. W 
dalszym ciągu szukamy wspar-
cia innych sponsorów. Ponadto 

zajmuję się pisaniem wniosków 
do różnych instytucji, zarówno 
z sektora państwowego, przy-
znających granty na działal-
ność okołosportową, a także tą 
związaną z edukacją poza for-
malną dzieci i młodzieży.

Przed wami być może mecz 
sezonu w Radowie Małym, 
wciąż nie tracicie wiary w 
awans?

G.G. Przed nami na pewno 
jeden z najtrudniejszych me-
czy w sezonie. Piłka nożna jest 
sportem nieprzewidywalnym, ale 
przez to pięknym, dlatego dopó-
ki będziemy mieli matematyczne 
szanse na awans tak długo bę-
dziemy wierzyć w to, że uda nam 
się go wywalczyć.

Czy brak awansu będzie 
oznaczał stracony sezon?

P.S. Nie możemy sobie sta-
wiać takich pytań. Jest to wiel-
kie nieporozumienie. Z wielu 
różnych powodów. Zachowu-
jąc ten tok myślenia to również 
dwa poprzednie sezony można 
spisać na straty, bo nie udało się 
zdobyć awansu. Należy pamię-
tać, że piłka nożna w naszym 
wykonaniu to nie tylko piłka 
seniorska. Przez cały ten okres 
czasu udało się zorganizować 
kilka turniejów dla dzieci i mło-
dzieży, a także seniorski turniej 
piłkarski PBO CUP. Nasze dwie 
drużyny, tylko w zeszłym sezo-
nie, zajęły pierwsze miejsca na 
koniec rozgrywek gr. 3 tramp-
karzy, oraz II klasy juniorów 
gr. 2. Przez ten czas w dalszym 
ciągu podnoszono umiejętności 
piłkarskie. Np. kilku naszych ju-
niorów zadebiutowało z powo-
dzeniem w seniorskiej piłce.

Co nie zafunkcjonowało 
odpowiednio w meczu z Or-
kanem Dalewo (0:0)?

G.G. W tym meczu mieliśmy 
optymalną przewagę, dłużej 
utrzymywaliśmy się przy piłce i 
częściej gościliśmy przed polem 
karnym rywala, jednak brako-
wało klarownych sytuacji. Mie-
liśmy ich kilka i nie wykorzysta-
liśmy ich później, mój zespół za-
czął grać nerwowo i zbyt szyb-
ko pozbywał się piłki. Myślę, 
że w pewnych momentach me-
czu zabrakło nam cierpliwości 
przy konstruowaniu akcji ofen-
sywnych, zbyt łatwymi środka-

mi chcieliśmy stworzyć sytuacje 
bramkowe.

W tym roku wcale nie 
otrzymaliście środków na 
działania w dwóch różnych 
konkursach: zajęcia pozalek-
cyjne oraz rozwój wsi. Nato-
miast na sport otrzymaliście 
tylko 14 000 zł. Sądzisz, że to 
były działania wymierzone w 
wasz klub, że komuś nie jest 
na rękę, że wciąż istniejecie? 

P.S. O ile dwa pierwsze kon-
kursy tj. zajęcia pozalekcyjne i 
rozwój wsi traktowaliśmy, jako 
dodatkowe działania, które w 
trakcie roku zostaną przepro-
wadzone z młodzieżą z Gminy 
Nowogard to tylko i wyłącznie 
konkurs sportowy jest naszym 
„być albo nie być”. Nasze plany, 
co jesteśmy w stanie zorganizo-
wać przez cały rok 2012 r. za-
leżą tylko od tego jednego dzia-
łania. 

Składałem osobiście wiele 
wniosków, wydaje się, że więk-
szość poza Gminą. Czasami 
udało się pozyskać pewne sumy, 
które mogą być tylko uzupełnie-
niem naszej działalności. 

Przypomnę, że Olimpia w 
bieżącym roku miała wcale nie 
dostać środków. Ostatecznie za-
trzymało się na 14 000 zł. które 
nie są w stanie zapewnić utrzy-
manie trzech drużyn przez cały 
rok. 

Co roku po podaniu wyni-
ków konkursu jest wielka bu-
rza. Część jest poszkodowana i 
my należymy do tej grupy. W 
takim konkursie nic nie dzieje 
się przypadkowo. Sam system 
podziału środków daje do my-
ślenia. Wystarczy przypomnieć 
o tym, kto powołuje komisję, 
do kogo należy ostateczna de-
cyzja ws. przyznania środków 
i kto podpisuje zarządzenie. 
Burmistrz Nowogardu na każ-
dym etapie ma najwięcej do po-
wiedzenia i to on ponosi odpo-
wiedzialność za ostateczne roz-
strzygnięcia otwartych konkur-
sów ofert.   

Jak to jest, z tą całą sytu-
acją Pomorzanin-Olimpia? 
Czy to tylko jednostkowa nie 
chęć, którą nakręca grupka 
kibiców, czy może sprawa ma 
drugie dno?

G.G. Wydaje mi się, że istnie-I rząd od lewej: Robert Wojtacki (kierownik obiektu), Przemysław Saja (Prezes klubu), Jarosław Garbat, Krzysztof Kieruzel, Woj-
ciech Witoń, Mariusz Stachowiak, Mateusz Gralak, Gracjan Golema (Trener)  II rząd od lewej: Tymon Piórowski (członek zarządu), 
Dariusz Stachowiak, Patryk Wyrzykowski, Marcin Żmudziński, Rafał Żuk, Michał Dwojak 

Gracjan Golema podczas okresu przy-
gotowawczego rundy wiosennej 2012
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nie obu klubów sprzyja ich roz-
wijaniu pod względem sporto-
wym i organizacyjnym. Staram 
się odcinać od polemiki interne-
towej z anonimowymi osoba-
mi, które nie mają odwagi się 
przedstawić. W Pomorzaninie 
mam dużą ilość znajomych i 
nigdy nie patrzeliśmy na siebie 
przez pryzmat, kto jaki klub re-
prezentuje. 

Może to problem nazwy, 
wiele osób twierdzi, że po-
winniście nazywać się Olim-
pia Wierzbięcin, z tej racji, 
że tam gracie i trzon drużyny 
stanowią miejscowi piłkarze? 
Czy pojawił się taki temat w 
klubie?

P.S. Akurat nie wydaje mi 
się, aby to była najważniejsza 
kwestia, która warunkuje na-
sze działanie. Najważniejsi są 
zawsze ludzie – piłkarze, trene-
rzy, działacze, kibice. Ci wywo-
dzą się z różnych miejscowości z 
terenu Gminy Nowogard: z No-
wogardu, Ostrzycy, Długołęki, 
Wyszomierza, Kulic, Jarchlina i 
oczywiście z Wierzbięcina. 

Trzon drużyny stanowią 
wszyscy ci piłkarze pochodzą-
cy z różnych miejscowości, a 
nie tylko z jednej. To nie tylko 
miejsce gdzie rozgrywamy me-

cze ligowe determinuje, kim je-
steśmy, ale szerszy kontekst na-
szych działań, gdzie organizuje-
my naszą działalność.     

Przez wiele lat grałeś w Po-
morzaninie, nie planujesz 
powrotu na boisko? 

G.G. Nie do końca jest to 
prawdą (śmiech). Swoją przy-
godę sportową kontynuuję w 
Olimpii nie tylko jako trener. Je-
stem jeszcze młodym zawodni-
kiem, który przed czterema laty 
skończył wiek juniora. Od za-
kończenia przygody z Pomorza-
ninem wielokrotnie zagrałem w 
meczach ligowych Olimpii. Je-
stem zarejestrowanym piłka-
rzem na obecny sezon i w dal-
szym ciągu jestem do dyspozycji 
trenera. 

Czy to najtrudniejszy sezon 
w krótkiej historii Olimpii?

P.S. Każdy kolejny sezon jest 
inny od poprzedniego. W każ-
dym należy od początku zdefi-
niować cele, do których się dąży. 
Ma to swoje odniesienie w za-
kresie rywalizacji sportowej, na 
boisku, a także po nim. Atmos-
fera poza boiskiem miejscami 
rzeczywiście nie jest najlepsza. 
Ma to związek z tym jak wła-
dza traktuje sportowców zrze-

szonych w naszym klubie.  Pod 
tym względem na pewno bywa-
ło lepiej, ale wierzę, że są to tyl-
ko tymczasowe trudności i w 
spokoju uda nam się dokończyć 
sezon.   

Dostrzegasz w Olimpii uta-
lentowanych trampkarzy i ju-
niorów, czujesz, że rosną two-
im zawodnikom godni na-
stępcy?

G.G. Na pewno jest kilku 
zdolnych chłopców, którzy mo-
gliby w przyszłości zastąpić 
obecnych seniorów, jednak czy 
tak się stanie zależeć już będzie 
od ich podejścia do treningów i 
meczy. Na dzień dzisiejszy w li-
dze zadebiutowało czterech wy-
chowanków, z czego dwóch re-
gularnie wychodzi w pierwszej 
jedenastce. 

Czego najbardziej możemy 
życzyć Olimpii na rok 2012?

P.S. Piłkarzom należy życzyć 
upragnionego awansu, aby każ-
dy mecz kończył się po ich my-
śli i aby nigdy nie tracili wiary 
w końcowy sukces. Wszystkim 
działaczom życzę z kolei satys-
fakcji z pracy na rzecz klubu i 
radości z osiągniętego rezultatu.

 Rozmawiał Rafał Kowalczuk

Zarząd  Spółdzielni  Mieszkaniowej
„Cisy” w Nowogardzie, ul. Ks.J. Poniatowskiego 7a

OGŁASZA PRZETARG USTNY   
NIEOGRANICZONY
na  ustanowienie i przeniesienie 

odrębnej własności lokalu mieszkalnego
Lokalizacja, położenie :       

Nowogard  ul. Boh. Warszawy 44a/13 (parter) 
Kategoria lokalu   :               

M-4 (3 pokoje) o  powierzchni użytkowej – 59,90m2 
Rodzaj ogrzewania lokalu : centralne 

Cena wywoławcza – 152.685,00zł

Przetarg odbędzie się w dniu 07 maja 2012r. 

Szczegółowych informacji udzielamy w siedzibie S-ni 
lub  tel. 0913925261, kom. 697 104 578

ATRAKCYJNE MIESZKANIA NA SPRZEDAŻ

!!!   WIOSENNA PROMOCJA   !!!

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej„Gardno” w Nowogardzie 
ogłasza przetarg pisemny 

nieograniczony na ustanowienie 
i przeniesienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego

1. Nowogard, ul. Bankowa 6    
    Powierzchnia użytkowa 53,70 m2 , IV piętro, trzy pokoje, kuchnia, łazienka, WC, korytarz.  
    Cena wywoławcza:    131.600 zł  Wadium:   6.600 zł  

2. Nowogard, ul. Gryfitów 4   
    Powierzchnia użytkowa 69,30 m2 , parter, trzy pokoje, kuchnia, łazienka, WC, korytarz.  
     Cena wywoławcza:    187.800 zł  Wadium:   9.400 zł  

Składanie ofert do 26.04.2012 r. (czwartek) do godz.14.00, otwarcie ofert – 26.04.2012 r. o 
godz.14.05

Miejsce otwarcia ofert: siedziba Spółdzielni ul. Osiedlowa 6 w obecności oferentów.  
Wpłaty wadium należy dokonać na konto Spółdzielni: Bank Spółdzielczym o/Nowogard 

nr 98937510124200020220000010.
Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej „GARDNO”, 72-200 Nowo-

gard, ul. Osiedlowa 6, w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „PRZETARG na lokal nr ...” 
wraz z potwierdzoną kserokopią wpłaty wadium. 

Operaty szacunkowe do wglądu w siedzibie Spółdzielni. 
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, unieważnienie przetargu bez 

podania przyczyn. 
Dodatkowe informacje  można uzyskać w biurze Spółdzielni  lub telefonicznie pod numerem 

091-3910010, 3910011, 3910020.

STAROSTA GOLENIOWSKI
podaje do publicznej wiadomości, że w budynku Starostwa Powia-

towego w Goleniowie przy ul. Dworcowej 1, budynku Urzędu Miej-
skiego w Nowogardzie przy ul. Plac Wolności 1 oraz w budynku by-
łego hotelu „Cisy” w Nowogardzie przy ul. Plac Wolności 9, na tabli-
cy ogłoszeń została podana informacja o przeznaczeniu do oddania w 
dzierżawę w trybie przetargu ustnego nieograniczonego na czas nie-
oznaczony działek nr 20 o pow. 0,3914 ha, 22 o pow. 0,4289 ha, 28/1 
o pow. 0,2860 ha, 28/2 o pow. 0,3170 ha, 45/1 o pow. 0,2826 ha, 45/2 
o pow. 0,3914 ha, położonych w obrębie 4 miasta Nowogard, stano-
wiących własność Skarbu Państwa, z przeznaczeniem na cel rolny. 

Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości można uzyskać w 
Wydziale Gospodarki Nieruchomościami (pokój 204 II piętro) lub tel. 
(91) 418-05-12 wew. 239.

W sobotę 14-04-2012 KLUB MOTOROWY „ CISY” 
organizował imprezę turystyczno – przeprawową

 „ SZLAKAMI NOWOGARDU”. Już od wczesnych godzin poran-
nych, bo około szóstej rano zaczęli przyjeżdżać chętni by wziąć udział 
w imprezie. Na starcie stanęło czterdzieści dziewięć załóg w samocho-
dach terenowych i dwadzieścia quadów. Przy pięknej pogodzie od go-
dziny 6.30 zawodnicy wyjeżdżali na trasę według kolejności zgłoszenia 
się do biura zawodów. Uczestnicy jechali według mapy nazywanej ro-
adbookiem na którym podana jest odległość od manewru do manew-
ru  i kierunek jazdy z zaznaczonymi punktami kontrolnymi, których 
łącznie z torem off-roadowym, „ smoczak” było 100. Po całodniowych 
zmaganiach pierwsze załogi zaczęły się meldować około godziny szes-
nastej, koniec rajdu i zdanie kart startowych przewidziana była na go-
dzinę osiemnastą. Na mecie stawiły się prawie wszystkie załogi, nieste-
ty niektórym skapitulowały ich pojazdy. Po podliczeniu wyników od-
było się oficjalne wręczenie pucharów zakończone miłym piknikiem. 

Klub Motorowy „CISY” bardzo dziękuje wszystkim którzy pomo-
gli w organizacji tak wspaniałej imprezy - sponsorom : JF FURMAŃ-
CZYK,  EXSTRADACH, CREATON, BRAAS,  oraz wszystkim uczest-
nikom rajdu za wspaniałą zabawę i mile spędzony czas.

Wyniki zawodów oraz zdjęcia i filmy na stronie klubu : www.kmci-
sy.nowogard.pl     

Szczególne podziękowania dla organizatorów 4x4 „CISY”  Nowogard
Michał Warkalewicz 
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WARSZTAT SAMOCHODOWY

SZYBY SAMOCHODOWE

PLANDEKINA WYMIAR NA WYMIAR

Profesjonalna naprawa od A do Z

OSOBOWE, CIĘŻAROWE I MASZYNY

Geometria kół, naprawa zawieszenia,komputerowa diagnostyka pojazdu
naprawy blacharskie i lakierniczePrzegląd i naprawa klimatyzacji,

Ul. Nadtorowa 12
tel 91 39 20 131
kom 601860716

Ul. Kilińskiego 26
tel 91 39 25 627
kom 601897368

Sprzedaż, wymiana, naprawa. Wykonujemy usługi na zlecenie ubezpieczalni

Używane i nowe części do wszystkich marek samochodów

Plandeki do samochodów ciężarowych (łódki, firanki),przykrywające
stelaże, przegrody do hal, przyczepy ciągnikowe i samochodowe

UDZIELAMY GWARANCJI
NA WYKONANE USŁUGI

PRD Pol-DRóg NowogARD SA
72-200 Nowogard, ul. górna 2/1

oferuje do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego 
następujące maszyny i środki transportu:

Samochód ciężarowy lublIN 3324,  rok prod. 1998   cena wywoławcza       1 230 zł brutto
Ciągnik uRSuS C-385, rok prod. 1974   cena wywoławcza     12 000 zł brutto
Ciągnik uRSuS 1201,  rok prod. 1973   cena wywoławcza       8 000 zł brutto
Naczepa niskopodwoziowa ciągnikowa
ZREMb P-251, dmc 28800 kg, rok prod. 1991   cena wywoławcza     20 000 zł brutto
Rozkładarka mas bitumicznych
DEMAg DF 130C,  rok prod. 1990   cena wywoławcza  135 300 zł brutto
Frezarka wIRTgEN 1000C,  rok prod. 1999   cena wywoławcza   200 000 zł brutto
Silos na trociny,                 cena wywoławcza        7 000 zł brutto

Przetarg odbędzie się w dniu 27.04.2012 r. o godz. 11.00 w siedzibie 
firmy. Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej oferowanego 
przedmiotu należy wpłacić do godziny 10.00 w kasie spółki w dniu 
przetargu. Dodatkowych informacji dotyczących ww. oferty udziela 
Kierownik bazy Sprzętu i Transportu pod nr tel. 91 39 21 736 wew. 33. 
Sprzęt można obejrzeć w siedzibie firmy od dnia 23.04.2012 r. w godz. od 
8.00 do 14.00.  
Spółka zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży bez podania 
przyczyny.   

ZAPRASZAMY Do uDZIAłu w PRZETARgu!

Regionalna okręgówka

Faworyt może być jeden
W sobotę (21 kwietnia) o godzinie 17.00 w Węgorzynie, tamtejsza Sparta będzie 
gościć wicelidera – Pomorzanin Nowogard. Obydwa zespoły w tabeli dzieli aż 21 
punktów. Sparta wciąż nie jest pewna swojego bytu w okręgówce, natomiast Po-
morzanin jest najlepszym zespołem rundy wiosennej. 

Do końca sezonu jeszcze 9 kolejek. Nowogardzki zespół mimo fantastycznej gry w tej rundzie, 
wciąż nie może sobie pozwolić na załamanie formy. W pierwszym meczu na stadionie w Nowo-
gardzie, nie oczekiwanie to Sparta okazała się lepsza wygrywając 1:3. Honorową bramkę dla Po-
morzanina strzelił wówczas Miklas. Czy Pomorzanin podtrzyma zwycięską serię? Wszystkich fa-
nów nowogardzkiego klubu zapraszamy w sobotę o 17.00 na stadion miejski przy ul. Kościuszki 7 
w Węgorzynie.

22 Kolejka:
Vielgovia Szczecin – Iskra Golczewo  (21.04; 15:00)
Sparta Gryfice – GKS Mierzyn   (21.04; 16:00)
Jeziorak Szczecin – Orzeł Łożnica  (21.04; 16:30)
Sparta Węgorzyno – Pomorzanin Nowogard (21.04; 17:00)
Błękitni II Stargard – Wicher Brojce  (21.04; 17:30)
Promień Mosty – Wybrzeże Rewalskie Rewal (21.04; 17.30)
Chemik II Police – Kasta Szczecin-Majowe (22.04; 11:00)
Flota II Świnoujście – Ina Ińsko   (22.04; 16.00)

A Klasa

Mecz na szczycie
W sobotę (21 kwietnia) o godzinie 15.00 w Radowie Małym, Olimpia Nowogard 
rozegra najważniejszy mecz w sezonie. Jeśli piłkarze Olimpii wciąż chcą się li-
czyć w walce o awans, muszą ten mecz wygrać. Każdy inny wynik może oznaczać 
koniec marzeń o okręgówce. 

Radowia jest liderem z 35 punktami na koncie. Olimpia natomiast uzbierała pięć oczek mniej i 
zajmuje drugie miejsce. Stawka zatem jest olbrzymia, tym bardziej, że do wyższej klasy rozgryw-
kowej awansuje tylko jeden zespół. Trudno wskazać faworyta. Gospodarze w tej rundzie uzysku-
ją lepsze wyniki, jednak to Olimpia zwyciężyła w pierwszym meczu, do tego w bardzo efektowny 
sposób. Dwie bramki zdobył Witoń, po jednej dorzucił Kieruzel i Żuk, a Olimpia przekonująco 
wygrała 4:0. Chyba najbardziej optymistyczni kibice zdają sobie sprawę, że bardzo ciężko będzie 
powtórzyć ten wynik, ponieważ Radowia u siebie nie przegrywa. Na 7 spotkań wygrała 6 i jedno 
zremisowała. Oczywiście, każdą passę można w końcu przerwać…  

15 Kolejka:
 Radowia Radowo Małe – Olimpia Nowogard (21.04; 15:00)
Orkan Dalewo – Unia Stargard  (22.04; 12:30)
WODR Barzkowice – Dąbrovia Stara Dąbrowa (22.04; 14:00)
Orzeł Grzędzice – Rolpol Chlebowo  (22.04; 14:30)
Zenit Koszewo – Zorza Tychowo  (22.04; 15:00)
Pomorzanin Krąpiel – Dąb Dębice  (22.04; 15.30)

b Klasa

Huragan im nie straszny…
Pomorzanin II po ciężkich rywalach na początku tej rundy, tym razem zagra z jednym ze 

słabszych zespołów swojej grupy. W niedzielę (22 kwietnia) o godzinie 14.00, „rezerwy” roze-
grają wyjazdowy mecz z Huraganem Wierzchosław.

Gospodarze, bardziej straszą nazwą niż osiąganymi wynikami. Na 10 spotkań zdołali uzbierać 
tylko 9 punktów, wygrywając dwa razy na własnym boisku i remisując trzykrotnie na wyjeździe. 
Po niespodziewanych zwycięstwach z liderem i wiceliderem, „rezerwy” Pomorzanina potwierdziły 
świetną dyspozycję w rundzie rewanżowej, dlatego są zdecydowanym faworytem niedzielnej ry-
walizacji w Wierzchosławie.

KR
12 Kolejka:
Jastrząb Łosośnica – Pionier Żarnowo   (21.04; 15:00)
Gardo./Polon. II Mechowo – Prawobrzeże Świnoujście (22.04; 14:00)
Zalew Stepnica – Zieloni Wyszobór   (22.04; 14:00)
Huragan Wierzchosław – Pomorzanin II Nowogard (22.04; 14:00)

Z A w I A D o M I E N I E
Na podstawie zapisu w Statucie Stowarzyszenia, Uniwersytet 

Trzeciego Wieku w Nowogardzie zawiadamia o Zwyczajnym Wal-
nym Zgromadzeniu Członków, które odbędzie się dnia 25 kwiet-
nia 2012 r. (środa) o godz. 15:30, w sali nr 107 Centrum Edukacji i 
Przedsiębiorczości w Nowogardzie ul. Wojska Polskiego 3.

 Następujący porządek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Dokonanie wyboru prezydium obrad, komisji skrutacyjnej 

oraz komisji uchwał i wniosków.
3. Sprawozdanie z działalności Zarządu NUTW.
4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej NUTW.
5. Uchwalenie zmian w statucie.
6. Uchwalenie rocznego budżetu NUTW.
7. Podjęcie innych uchwał:
   - wprowadzenie zmian w składzie zarządu (dokooptowania in-

nego członka NUTW w miejsce ustępującego),kierunki i formy 
działalności

8. Wolne wnioski.
9. Zakończenie zebrania.

Zarząd Uniwersytetu Trzeciego Wieku  w Nowogardzie
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SZKOŁA JAZDY „DRAGON”

Zapisy tel. 723 583 311

ul. 3 Maja 40
Nowogard

Biuro czynne 
od 13 - 17

Najlepsza

zdawalność

23.04.2012 r. 
godz. 16

Budowlane Centrum Handlowe

DOMEBARTEK -
Twój Partner Budowlany

Oferuje w cenach promocyjnych:

ul. Boh. Warszawy 71 www.bartekdomet.pl• tel. 91 579 02 62 •

- tynki i farby BOLIX

- najnowsze kolekcje płytek ceramicznych: polskie i hiszpańskie

- największy wybór paneli podłogowych w Nowogardzie - 24 kolekcje

- materiały ścienne POROTON, YTONG, SUPOREKS, SILKA

- wyprzedaż drzwi

Super cena na OKNA DACHOWE VELUX i OKPOL

ROLKI
  Deskorolki    Łyżworolki    Hulajnogi

SKLEP SPORTOWY
ul. 5 Marca 10 (za Netto) • NOWOGARD

tel. 609 13 13 14
ul. 5 Marca 10 (za Netto) • NOWOGARD

tel. 609 13 13 14

www.partnerstal.pl

GARAŻE BLASZANE
HALE, WIATY

 59 83 34 312
91 44 35 187
698 230 205

Obsługujemy cały kraj

OCO NA TWOJE 
FINANSE

PROSTA POŻYCZKA 
DLA CIEBIE 

I TWOJEJ FIRMY
bez BIK, bez zaświadczeń ZUS i US
– od 20 do 300 tys.
– na spłatę uciążliwych długów
– na dobre inwestycje
– dochód min. 1000 zł netto
W OFERCIE RÓWNIEŻ CHWILÓWKI

Szczecin 
al. Wojska Polskiego 29/17 

tel. 91 812 68 65
RRSO wynosi 5,05%

PHU „DEZAR” - SKLEP ŻELAZNY
ul. 15 Lutego 10  • 72-200 Nowogard • tel. 91 39 21 220

NOWOŚĆ    Ogrodzenia ozdobne

Artykuły przemysłowe:
• Piece • Bojlery • Armatura • Rury miedziane i ocynk
• Rury PCV • Śruby • Wkręty • Gwoździe •  Farby • Lakiery • Silikony 
• Siatka ogrodzeniowa • Impregnaty
• Elektronarzędzia • Odzież robocza • Nawozy • Nasiona

Przęsło 2 m – 175 zł
Brama 3,5 m – 530 zł

Brama 4 m – 560 zł
Furtka 0,9 m – 185 zł

Posiadamy w sprzedaży 
również inne wzory ogrodzeń

Preludium do wakacyjnych radosnych, słonecznych 
oraz rodzinnych chwil spędzonych nad morzem. 

Majowy weekend 

Zarezerwuj już dziś.
  www.familijni.com    lub     tel. 783 800 100

w Ośrodku „ Familijni” w  Dziwnówku
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Remigiusz Komisarek w Ciechanowie podczas jazdy na czas 

Koło Miejsko-Gminne PZW  
w Nowogardzie 

organizuje w dniu 22.04 2012 r. 
zawody wędkarskie spławikowe 
o mistrzostwo Koła w Kamieniu Pomorskim. 
Wyjazd o godz. 6.30 z ul. 5 Marca. Zapisy w sklepie 

wędkarskim do dnia 20.04.2012 r. Startowe 10 zł.
Zarząd Koła

Użytkownicy kładek na jeziorze Nowogard - prosimy o dokonanie ich 
remontów do końca maja br. i zgłoszenie do odbioru w sklepie Wędkarz.

PŁYTY OSB 
NAJTANIEJ

602 131 760

Wiktoria córka Marty 
i Tomasza 
ur. 5.04.2012 
z Nowogardu

Nikodem syn Malwiny 
Wasilewskiej 
ur. 17.04.2012 
z Osowa

Czesław syn Zofii 
Andrzejczak 
ur. 30.03.2012 
z Wołkowa

Maksymilian syn 
Ilony i Łukasza 
ur. 6.04.2012 
z Nowogardu

Staś syn Lucyny 
i Grzegorza 
ur. 30.03.2012 
z Łosośnicy

Zosia córka Anny 
i Roberta 
ur. 5.04.2012 
z Reska

Marysia córka 
Elżbiety i Dominika 
Kazimierczak 
ur. 29.03.2012 
z Nowogardu

Marcel syn Ewy 
Bartnickiej 
ur. 11.04.2012 
z Bęczna

Jakub syn Izabeli 
i Roberta Słomskich 
ur. 28.03.2012 
z Nowogardu

Filip syn Magdaleny 
i Szymona 
Piotrowskich 
ur. 16.04.2012 
z Nowogardu

Dominik syn 
Natalii i Roberta 
ur. 5.04.2012 
z Mechowa

Ksawery syn 
Agnieszki Dąbro 
ur. 18.04.2012 
z Prusinowa

Kasia córka 
Dagmary Janusza 
Tomasza Lembas ur. 
29.03.2012 
ze Szczecina

Nina córka Barbary 
i Krzysztofa 
Kaniowskich 
ur. 6.04.2012 
z Nowogardu

Nadia córka Eweliny 
i Marcina 
ur. 31.03.2012 
z Miętna

Wojciech syn 
Agnieszki Knop 
ur. 13.04.2012 
z Bienic

 Autor rubryki: Janusz RoguskiWitamy wśród nas...

I Seria Pucharu Polski w kolarstwie szosowym mężczyzn

Remigiusz Komisarek  
już z kwalifikacją
W weekend 14-15 kwietnia w Ciechanowie, odbyła się I seria Pucharu Polski w 
kolarstwie szosowym mężczyzn. Nowogard reprezentował Remigiusz Komisa-
rek i Kornel Zwoliński. 

Ten pierwszy, w jeździe na 
czas i ze startu wspólnego, 
osiągnął punktowane pozy-
cje. W „czasówce” Komisarek 
zajął 22 miejsce (25 punkto-
wanych). Natomiast w wyści-
gu ze startem wspólnym, wy-
stąpiło 70 zawodników z któ-
rych pierwszych 40, uzyska-

ło awans do następnej rundy 
Pucharu Polski. Tu nasz kolarz 
zaprezentował się bardzo do-
brze, zajął ostatecznie 12 miej-
sce (dokładnie 13, ale Litewscy 
zawodnicy nie punktują w Pu-
charze Polski), co ciekawe tyl-
ko dwóch zawodników z rocz-
nika 1997 okazało się lepszych 

od Komisarka, pozostali wyżej 
sklasyfikowani kolarze to za-
wodnicy z rocznika 1996. Dru-
gi z zawodników LUKS Pano-
rama „Chrabąszcze” – Kor-
nel Zwoliński, o swoje punk-
ty Pucharu Polski będzie mu-
siał jeszcze powalczyć. W jeź-
dzie na czas Zwoliński zajął 44 
miejsce (25 punktowanych), 
natomiast wyścigu ze star-
tem wspólnym nie ukończył. 
Kolarzom w Ciechanowie nie 
sprzyjała aura, przyszło im się 
zmagać z porywistym wiatrem 
i ulewnym deszczem. Kolejny 
wyścig w połowie maja w Gó-
rzycy (woj. Zachodniopomor-
skie). Naszym priorytetem jest 
zakwalifikowanie się na Ogól-
nopolską Olimpiadę młodzie-
ży – podsumowuje trener no-
wogardzkich kolarzy - Ryszard 
Posacki.

KR
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tel. 500 702 884
tel. 500 702 855

bEZPłATNA PoMoC w uZYSKANIu KREDYTu - oFERTA 20 bANKów

www.mk-kwadrat.pl

SALON GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

VELES
- glazura
- terakota
- panele
- drzwi
- parapety
- ceramika łazienkowa
- wanny, kabiny
- meble łazienkowe
- armatura

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto)

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

tel. 91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

GABINET KOSMETYCZNY 
„WICHEREK”

Rok założenia 1988
Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała zabiegi 
kosmetyczne, henna, depilacje, makijaże, 
mikrodermabrazja, peeling kawitacyjny, 
ultradźwięki, eksfoliacje, wypalanie, laser, 
lampy, materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

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

Tel. 91 392 07 14 
Czynne od 11.00 do 19.00
http://wicherek.info

MIESZKANIA NA SPRZEDAŻ
Nowogard – wysoki standard, 3 pokoje, pow. 68m² – CENA 199.000 zł NOWA CENA 
Nowogard – wysoki standard, 3 pokoje, pow. 80,58m² – CENA 235.000 zł NOWA CENA
Nowogard – 3 pokoje, pow. 77m² + garaż 20 m²  - CENA 230.000 zł 
Nowogard – 3 pokoje, I piętro, pow. 62,9 m² – CENA 170.000 zł NOWA CENA
Nowogard – 3 pokoje, pow. 49m², z widokiem na jezioro – CENA 200.000 zł 
Nowogard – 3 pokoje, parter, pow. 57,8m² – CENA 172.000  zł  
Nowogard – 3 pokoje, parter, pow. 54,1m² – CENA 159.000 zł
Nowogard – 3 pokoje na parterze, pow. 58 m² – CENA 175.000 zł NOWA CENA 
Nowogard – 2 pokoje, pow. 61,69m² – CENA 169.000 zł 
Dobra – 3 pokoje + garaż, pow. 64,5m² lub zamiana  – CENA 165.000 zł

DZIAłKI NA SPRZEDAŻ
Radowo Małe – działka o pow. 841m², wydane warunki zabudowy – CENA 20.000 zł OKAZJA!!! 
Węgorzyno – kompleks działek na nowym osiedlu pow. od 750m² do 5000m² – CENA 25zł/m² 
Nowogard – działka o pow. 1007m², warunki zabudowy, nad jeziorem – CENA 100.000 zł  
Nowogard – działka o pow. 10441m², inwestycyjna, war. zabudowy – CENA 450.000 zł 
Nowogard – działka o pow. 5061m² – CENA 303.660 zł  
Nowogard – działka o pow. 2940m² – CENA 176.400 zł  
Nowogard –  działka o pow. 1600m², warunki zabudowy – CENA 80.000 zł OKAZJA!!!  
Nowogard – działka o pow. 1654m², warunki zabudowy – CENA 127.000 zł  
Nowogard – działka o pow. 1472m², mozliwość zabudowy – CENA 105.000 zł 
Nowogard – działki o pow. od 760m² – 1760m² – CENA 95 zł / m² 
Nowogard –  działka 1000m², warunki zabudowy – CENA 75.000 zł 
Nowogard – kompleks 5 działek budowlanych, pow. 615/ 2 x 824/ 822/ 1038 m² – CENA 100 zł/m²
Nowogard – działka budowlana o pow. 476m² – CENA 85.000 zł 

SZAFY GARDEROBY 
ZABUDOWY WNęK
MEBLE NA WYMIAR

tel. 501 923 309
790 268 865

www.projektzklasa.pl 

głosuj na projekt 206
„Noc przed egzaminem z języka niemieckiego”

USŁUGI REMONTOWO BUDOWLANE
Firma zajmuje się:
- ocieplenia budynków
- wykończenie pod klucz
- szpachlowanie, malowanie, itp.

Telefon 784 053 493
www.budowlanaekipa.pl

WYNAJEM RUSZTOWAŃ

Układanie kostki
brukowej

tel. 721 124 740
NOR-BUD

zaprasza wszystkich zainteresowanych na szkolenie 
organizowane po patronatem 

Burmistrza Nowogardu 

pt.: „Rolnictwo ekologiczne szansą rozwoju”, 
które odbędzie się 

20 kwietnia br. o godz. 13.00 
w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie

Centrum Jakości 
Agro Eko

SZKÓŁKA 
DRZEW I KRZEWÓW 

OZDOBNYCH

SZKÓŁKA 
DRZEW I KRZEWÓW 

OZDOBNYCH
Olchowo 74

tel. 507 102 291

Sprzedam sklep  
w Wierzbięcinie  
z możliwością przeznaczenia 

na budynek mieszkalny. 
606 148 353; 785 926 678
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ogło SZE NIA DRob NE

ROJSZCZAK

NIERUCHOMOŚCI
ul. 3 Maja 13

tel. 91 392 22 33 kom. 5
Nowogard •

• 12 801 615

www.extradom.net.pl

Mieszkania • Domy
Działki • Lokale

Polecamy mieszkania 2 pokojowe w Nowogardzie:
EX484143620 c. 146000 zł II p.
EX483709610 c. 188000 zł parter
EX633380939 c. 137000 zł II p.
EX480524682 c. 155000 zł IV p.
EX483345510 c. 99 000 zł IV p.
EX483345510 c.  99000 zł okolica

EX480645855 c. 129000 zł III p.
EX480645855 c. 159000 zł II p.
EX485874635 c.  69000 zł okolica
EX482622850 c. 170000 zł 
EX480973721 c.  55000 zł okolica
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NIERuCHoMoŚCI

• Sprzedam mieszkanie, ul. Ponia-
towskiego, 2 pokoje, pow. 50,49 
m2, parter, po generalnym re-
moncie. CENTRUM OBŁSUGI NIE-
RUCHOMOSCI, Tel. 603 982 407

• Do wynajęcia dwa lokale handlo-
we lub biurowe w centrum Nowo-
gardu. 787 122 972 

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

• Sprzedam nowe mieszkanie 2 po-
kojowe w Nowogardzie. Kontakt: 
783 570 056.

• Sprzedam działkę budowlaną 
uzbrojoną przy ul. Kosynierów tel. 
693 850 197

• Sprzedam działkę budowlaną nie-
uzbrojoną przy ul. Kościuszki tel. 
693 850 197

•	 Sprzedam spichlerz, piękny 
obiekt 956 m2, tel. 693 996 009

• Sprzedam mieszkanie trzypokojo-
we w Nowogardzie. 603 668 681

• Sprzedam działkę z warunka-
mi zabudowy przy ul. Asnyka. 
502 032 422

• Sprzedam mieszkanie trzypoko-
jowe, III piętro, 67 m2, środkowe 
na ul. Zamkowej. Wysoki standard 
tel. 504 118 857

• Sprzedam mieszkanie dwupoko-
jowe III piętro 55 m2. Cena 125 
tys. 668 927 296

• Mieszkanie w domku czteroro-
dzinnym, bezczynszowe + garaż, 
pom. Gospodarcze i ogródek. 
Sprzedam. 507 522 139

• Do wynajęcia kiosk nr 6 na targo-
wisku miejskim. 91 39 20 714

• Do wynajęcia dwa lokale han-
dlowe w Centrum Nowogardu. 
531 838 667

• Sprzedam mieszkanie trzypoko-
jowe 88 m2, bezczynszowe na 
podwyższonym parterze w cen-
trum miasta. Cena do uzgodnie-
nia. Tel. 693 922 695

•	 Sprzedam mieszkanie 4-poko-
jowe; 604 441 609

• Sprzedam mieszkanie trzypokojo-
we w Nowogardzie. 600 626 244

• Okazyjnie sprzedam dom, cena 
obniżona i do negocjacji na dział-
ce 714 m2. 662 678 895

• Sprzedam kawalerkę w Nowo-
gardzie, BEZCZYNSZOWA, na 
parterze, funkcjonalny rozkład 
pomieszczeń, kuchnia z oknem, 
bardzo jasny duży pokój, piwni-
ca, okna pcv, ogrzewanie gazowe 
(nowy piec), bez pośrednika,. Tyl-
ko 89 tys! Kontakt: 512322137

• Sprzedam 4-pokojowe mieszka-
nie w Osinie, 79m2, słoneczne, na 
parterze, bezczynszowe, z balko-
nem, piwnica, w kuchni i przed-
pokoju zabudowa. Mieszkanie 
w bardzo dobrym standardzie. 
Ogrzewanie gazowe, okna pcv. 
Bez pośrednika, NOWA atrakcyjna 
cena. Kontakt: 502531348

• Wydzierżawię lokal o powierzchni 
28 m2 na działalność gospodarczą 
przy ul. Bohaterów Warszawy w 
Nowogardzie. Tel. 507 465 448; 91 
39 22 072

• Lokale handlowe do wynaję-
cia w Centrum Nowogardu. 
531 838 667

• Sprzedam lub wynajmę podwój-

ny garaż na ul. Zamkowej nada-
jący się na dwa pojedyncze lub 
działalność gosp. 604 977 144

• Sprzedam działkę budowlaną w 
Nowogardzie ul. Monte Cassino. 
601 775 037

• Sprzedam mieszkanie własno-
ściowe, I piętro środkowe, bez-
czynszowe, 3 pokoje, 58m2, w 
Nowogardzie. Po kapitalnym re-
moncie, wysoki standard, kuchnia 
w zabudowie, glazura, panele, te-
rakota, nowe okna, własne ogrze-
wanie gazowe, domofon, piwni-
ca, balkon. Cena do uzgodnienia, 
tel. 605 522 340.

• Wynajmę mieszkanie czteropo-
kojowe po kapitalnym remoncie, 
własne ogrzewanie na parterze, 
ul. Bema. 504 800 823

• Sprzedam ziemię budowlaną 
uzbrojoną. 91 39 18 307

• Sprzedam dom wolnostoją-
cy ok. 200 m2 w Nowogardzie. 
509 349 774 

• Pokój do wynajęcia. 505 005 398

• Sprzedam działkę budowlaną w 
Centrum Nowogardu ul. Lipowa 
4 o pow. 693 m2 z aktualnymi 
warunkami zabudowy usługi, 
handel, mieszkania. Informacje 
Tel. 600 959 932; 600 931 083 po 
15.00

• Sprzedam trzypokojowe miesz-
kanie o pow. 50 m2 przy ul. Lu-
buszan III piętro, własne Co i dwie 
piwnice. 601 410 758

• Sprzedam mieszkanie trzypoko-
jowe, 68 m2 na Os. Gryfitów. Cena 
205 tys. 606 261 316

• Wynajmę garaż w ok. Boh. War-
szawy, Poniatowskiego i 15 Lute-
go. 603 284 503

• Sprzedam dom w Nowogardzie w 
rozliczeniu mieszkanie ul. Jesio-
nowa 3. 604 284 597

•	 wynajmę lokal usługowo-han-
dlowy pasaż przy Polo Market. 
604 195 581

• Sprzedam garaż osiedle Gra-
fitów. Cena do uzgodnienia. 
607 753 739

• Sprzedam działkę 3580 m2. tel. 
601 151 689

• Sprzedam parter domu 110 m2 
(podpiwniczony, garaż, podwór-
ko) Nowogard. 600  809  312; 
604 903 853

• Sprzedam działkę ogrodową w 
Nowogardzie. 725 343 417

• Sprzedam pół domu parter pod-
piwniczony 3 pokoje 82 m2 z 
przybudówką nadająca się na 
sklep lub działalność z garażem 
murowanym 60 m2. tel. 91 39 
22 072; 507 465 448

• Do wynajęcia mieszkanie czte-
ropokojowe nad jeziorem. 
722 300 700

• Sprzedam działkę w Wyszomie-
rzu przy drodze. Cena 37 tys. 
723 930 320

• Sprzedam działki budowlane przy 
ul. Asnyka tanio. 601 500 670

• Kawalerka bezczynszowa sprze-
dam. 608 817 214

• Sprzedam tanio dom w Strzele-
wie 149 tys. Tel. 605  856  584; 91 
39 26 698

• Lokal do wynajęcia o pow. 150 
m2. z mediami. 607 289 286

• Sprzedam garaż murowany 28 
m2 – prąd, woda cena 26  000 zł. 
Tel. 501 622 613

• Sprzedam pół domu parterowe-
go (dwa mieszkania) 5km od No-
wogardu 142 m2 na działce 22 
ar + garaż. Spokojne miejsce. Tel. 
530 326 198; 516 549 336

• Sprzedam działkę budowlaną o 
pow. 597 m2. Nowogard. 511 171 
169

• Wynajmę mieszkanie wolnostoją-
ce. 607 289 286

• Kontener budowlany sprzedam. 
601 938 293

• Ładny dom Nowogard, sprzedam. 
600 174 474

• Wynajmę w domu jednoro-
dzinnym mieszkanie 90 m2. tel. 
668 989 393

• Sprzedam albo wynajmę dom 
nad jeziorem. 1300 m2. tel. 
668 989 393

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe 
o pow. 58 m kw na I piętrze przy 
ul. Bankowej 8. Tel. 783 570 060.

• Sprzedam ładną kawalerkę, I pię-
tro, ok. 29 mkw. Dogodna lokali-
zacja. Cena 95 tys. do negocjacji. 
Tel. 608 153 767.

• Sprzedam mieszkanie trzypoko-
jowe 50 m2 + garaż. Ul. Zamkowa. 
724 860 149 po 16.00.

• Sprzedam ziemię 97 ar. W Nowo-
gardzie. Tel. 601 595 053

• Sprzedam okazyjnie dom wol-
nostojący 210 m2. Nowogard 
ul. Roosevelta. 609  400  073; 
601 500 722

• Sprzedam działkę ogrodową. 
507 583 521; 91 35 03 053

• Wynajmę mieszkanie dwupo-
kojowe 54 m2 w Nowogardzie 
ul. Poniatowskiego 22/20. tel. 
509 608 794

• Sprzedam garaż na ul. Zamkowej. 
503 843 543

• Wynajmę warsztat z kabiną pod 
różnego rodzaju działalność. 
603 550 557

• Pilnie poszukuję dwupokojowego 
mieszkania do wynajęcia (do 800 
zł) 533 298 846

• Wynajmę miejsce pod reklamę ul. 
Boh. Warszawy. 691 100 249

•	 Sprzedam nowy dom w Karsku. 
Działka 1500 m2. Cena 299 tys. 
Tel. 691 664 658

•	 Sprzedam działkę budowlaną w 
Karsku 1500 m2. Cena 80 tys. . 
691 664 658

• Sprzedam mieszkanie, Nowogard, 
ul. Bankowa 6, pow. 53,70 m2, IV 
piętro, trzy pokoje, cena 131.600 
zł, tel. 91-3910010, 607607814.

• Sprzedam mieszkanie, Nowogard, 
ul. Gryfitów 4, pow. 69,30 m2, par-
ter, trzy pokoje, cena 187.800 zł, 
tel. 91-3910010, 607607814.

• Sprzedam mieszkanie, Nowo-
gard, ul. Warszawska 14, pow. 
57,80 m2 , III piętro, trzy pokoje, 
cena 132.000 zł, tel. 91-3910010, 
607607814.

• Sprzedam mieszkanie własno-
ściowe trzypokojowe 67 m2 przy 
ul. Zamkowej parter. 91 39 21 397

• Sprzedam działkę budowla-
ną z warunkami zabudowy w 
Nowogardzie przy ul. Asnyka. 
601 500 670; 510 170 263

MoToRYZACJA

• Sprzedam Opony letnie 4 szt. 
Continental Conti 3, 185 65 R15, 
cena 400 zł, tel. 605 522 340.

• Sprzedam Opony letnie Vik-
nig Norway Pro Tech 2, 205 55 
R16, 4 szt., cena 550 zł.tel. 605 
522 340.

•	 Sprzedam opel Vectra C kom-
bi, rok prod. 08/2006, srebrny 
met., przeb. 160.000 km, po du-
żym serwisie w ASo opel wrze-
sień 2011, książka serwisowa. 
Cena do uzgodnienia, tel. 605 
522 340.

• Sprzedam cztery roczne opony 
185 65R15, zimowe Goodyear Ul-
tragrip 7t, stan idealny, cena 800 
zł lub z felgami do Nissana Alme-
ry; 15” stalowe cena felgi 450 zł. 
Cena opon z felgami 1200 zł. Tel. 
605 522 340

• Sprzedam 4 opony zimowe - rocz-
ne, bardzo mało używane, Go-
odyear Ultra Grip 7+ 185 65 R15, 
cena 780 zł.tel. 605 522 340.

• Sprzedam felgi stalowe do Nissa-
na Almery N16, rok prod. 12/2001, 
cena 350 zł, tel. 605 522 340. 

• Sprzedam Citroen Jumper paka. 
669 320 592

• Sprzedam VW T4, diesel. 
603 839 782

• Sprzedam VW Passat B3 i Opel 
Astra w całości lub na części. 
693 344 667

• Sprzedam szybę do Forda Escort 
rok prod. 1995. Tel 693 344 667

• Motorower King rok prod. 2007, 
cena 1400 zł, 667 354 001

• Sprzedam T2 transporter 1984. 
502 853 573

• Sprzedam alufelgi platin R15 na 
cztery śruby + opony letnie Con-
tinental. 696 116 744

• Sprzedam VW Passat rok prod. 
1990, benzyna gaz. Cena 2000 do 
uzgodnienia. 603 353 789

• Sprzedam Hondę Civic. 
504 004 155

• Bus WV Transporter 2.4 diesel rok 
prod. 1996 stan b.d. sprzedam. 
665 245 677

• Kupię komara sprawnego z doku-
mentami cena do 300 zł. 725 485 
647

•	 Sprzedam Ford CMAX rok 
prod. 2004 przebieg 185 tys. 
Poj. 2.0 diesel. Posiada immo-
bilajzer, poduszki powietrzne, 
centralny zamek, klimatyza-
cję, koła zapasowe z alufelga-
mi. Cena 22 500. Do uzgodnie-
nia. 603 079 260

RolNICTwo

• Sprzedam konia, bryczkę stylową, 
siodło i uprząż. 508 290 657

• Szkółka drzew owocowych i 
ozdobnych w Karsku poleca drze-
wa i krzewy owocowe, owoc tuja 
szmaragd. Promocja. Wys. 1m. 10 
zł/szt. 606 106 142

• Orka, siew, talerzówka itp. 
608 013 995

• Sprzedam marchew, ziemniaki Vi-
nieta. 502 835 573

• Sprzedam ziemniaki, marchew, 
grykę facelie, łubin. 502 853 573

• Sprzedam prosiaki. 91 39 17 909

• Kupię mieszankę zbożową. 91 39 
20 307

• Sprzedam 5t sadzeniaka Winieta. 
513 941 882

• Sprzedam tucznika. 515 439 366

• Siewnik do nawozu Amazon-
ka dwutalerzowy poj. 500 kg. 
723 898 517

• Sprzedam kozę. 796 175 842

• Sprzedam byczka. 500 364 725

• Tanio sprzedam kucyki. 
660 238 541

• Sprzedam łubin słodki. 
601 587 438

• Sprzedam łubin słodki, kultywa-
tor z wałkiem. 668 316 103

uSługI

•	 wyjazdy Niemcy, Holandia, so-
lidnie i tanio z domu i pod dom. 
603 038 944

• Usługi transportowe IVECO do-
stawcze + laweta + bus osobowy 
do 9 osób. Tel. 607 580 172

• AGENCJA REKLAMOWA VIZART - 
reklamy, banery, tablice, wydruki 
wielkoform., reklama na pojaz-
dach - odzieży, PIECZĄTKI, wizy-
tówki, plakaty, ulotki, inne. No-
wogard, ul. 700 lecia 15 (nad skle-
pem zielarskim). Tel. 605 522 340.

• MALOWANIE, MONTAŻ PANELI 
PODŁOGOWYCH I INNE DROB-
NE NAPRAWY WYKONA „ZŁOTA 
RĄCZKA”; 91 39 22 783, 784 79 
22 70

•	 Kompleksowe remonty miesz-
kań, montaż i naprawa pieców 
Co. 72 48 14 797
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MARPOL – OKNA S.C. 
 ul. Sienkiewicza 7F  Nowogard 

www.marpolokna.pl    
biuro@marpolokna.pl,   tel. 91 39-27-022

Nowość

energooszczędny pro�l

6 komorowy

z 3 uszczelkami

ul. Rzeszowskiego 7 • Nowogard

NOWY

ADRES:

• Czyszczenie uszu za pomocą 
świecowania Nowogard, ul. Zie-
lona 3. 91 39 20 714

•	 Dywanopranie, 604 373 143.

•	 Sprzątanie biur i mieszkań. 
604 373 143.

•	 Pranie tapicerki samochodo-
wej (osobowe, busy, ciężaro-
we, TIR-y). Tel. 604 373 143.

•	 Czyszczenie pościeli weł-
nianych lanoliną. Tel. 
604 373 143.

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

•	 Klimatyzacja! Serwis sprzętu 
AgD. Tel. 697 55 33 10, 693 34 
46 71.

•	 Cyklinowanie. 692 478 465

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

•	 AwARIE. Naprawy pie-
ców Vailiant, tanie części. 
691 686 772

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

• Montaż ogrodzeń betono-
wych, farmerskich i innych; 
695 085 470; 91 39 72 575

• usługi elektryczne CO, dachy, 
tanio szybko solidnie. Do 30% 
taniej. Tel 506 323 560

• Usługi tokarskie. Sąpolnica 22. 
693 613 396 

• Remonty mieszkań, łazienek. 
600 121 043

• Przewozy przeprowadzki Nowo-
gard i okolice. 784 499 535

•	 usługi ogólnobudowlane. 
510 335 162

• AGENCJA REKLAMWA VIZART 
- oprawianie prac - w 2 minu-
ty., bindowanie, wydruki A3-A4 
kolor, ksero A3-A4 - kolor, la-
minowanie A3-A4. Tylko u nas 
największy wybór okładek. No-
wogard, ul. 700 lecia 15 (nad 
sklepem zielarskim). Tel. 605 
522 340.

• Korepetycje  j. niemiecki, 
przygotowanie do matury. 
607 617 844

• Język niemiecki, www.niemiec-
kinowogard.pl; tel. 607 545 991

•	 DuR - DACH pokrycia i remon-
ty dachów. 691 621 141

• Dachy. 785 562 104

• DUR-BUD- usługi ogólnobu-
dowlane. 723 295 632

• Domowe torty na zamówienie. 
513 719 102

•	 Angielski. Korepetycje. 
697 583 403

• Remonty i wykończenia. 
601 567 369

• REMONTY, MONTAŻE, STOLAR-
KA. 781 016 125

•	 Transport buS-MAX. 
604 963 120

•	 usługi remontowo-budowla-
ne. 784 053 493

• Przepisywanie prac (magister-
skich, licencjackich, innyvh), 
dokumentów, CV, listów motyw. 
innych. Wydruki, Ksero, także 
kolor. Szybko i Solidnie. Studio 
Reklamy Vizart. Nowogard, ul. 
700 lecia 15 (nad sklepem zie-
larskim). tel 605 522 340.

• Naprawa, regulacja okien, drzwi 
PCV i drewna. 695 181 070

• Usługi dekarskie w Kościusz-
kach. 601 227 631

• Videofilmowanie i zdjęcia cyfro-
we – profesjonalnie różne oka-
zje. 600 653 124

• Usługi hydrauliczne. 600  653 
124

• Usługi ogólnobudowlane, gla-
zura, terakota fachowo i solid-
nie. 607 647 515

•	 Docieplenia budynków, pod-
bitki. 608 847 784

• Naprawa i konserwacja rowe-
rów, ostrzenie noży do ma-
szynek, lutowanie, spawanie. 
697 370 437

•	 Dachy i remonty mieszkań. 
883 038 182

•	 Docieplenia, kostka brukowa, 
dekarstwo. 785 931 513

• Usługi ogólnobudowlane docie-
plenia budynków. 607 654 692

• Remonty mieszkań. 609 588 240

• Roboty murarskie i remontowo 
– wykończeniowe. 505 065 733

• Warsztaty Decupage i filcowa-
nie. 607 310 587

•	 Przyjmę pracowników do do-
ciepleń, klinkieru, dekarstwa. 
785 931 513

•	 usługi transportowe 1,20 zł/
km. 785 931 513

• KOREPETYCJE DLA LICEALI-
STÓW I STUDENTÓW Z MATE-

MATYKI, STATYSTYKI, EKONO-
METRII  ORAZ PROFESJONALNE 
PRZYGOTOWANIA DO EGZAMI-
NÓW POPRAWKOWYCH KON-
TAKT: TEL. 600 924128; MAIL: 
iwonand@wp.pl 

• Usługi informatyczne napra-
wa komputerów, instalacja 
oprogramowania, odzyskiwa-
nie danych, dojazd do klienta. 
508 245 385

•	 TwoJA KSIęgARNIA INTER-
NETowA www.KSIEgARNIA-
CYMElIA.oSDw.Pl

PRACA

• Zwrot podatku z pracy, rodzin-
ne, urlopowe- Niemcy, Holan-
dia, Anglia, Irlandia, Dania, Bel-
gia, Austria, Włochy, Norwegia. 
713 852 018; 601 759 797

• Podejmę pracę w charakterze 
sprzedawcy, długoletnie do-
świadczenie, obsługa LOTTO. Tel 
660 392 851

• Zatrudnię konsultantów Orifla-
me, bezpłatne wpisowe, prezen-
ty na 1300 zł,  604189118

•	 Zatrudnię przedstawiciela w 
dziedzinie energii odnawial-
nej. 91 39 23 887

• Zaopiekuję się dzieckiem. 
602 690 897

• Zatrudnię pracownika na fer-
mę. Dobre warunki płacowe i 
mieszkaniowe. 502  562  378; 91 
39 10 315

• Przyjmę Panią do pracy w Apar-
tamentowcu na sezon z zakwa-
terowaniem, mile widziany j. 
niemiecki. 663 594 001

• Przyjmę pracownika budowla-
nego. 607 083 845; 603 160 884

• Cafe piwnica zatrudni kucharza 
z doświadczeniem 91 39 22 424; 
608 053 371

• Zatrudnię stolarza z prawem 
jazdy. 603 366 286

• Firma niemiecka zatrudni pra-
cowników do zbijania palet wy-
nagrodzenie od 1000 euro mie-
sięcznie. 600 436 364

• Poszukuję osoby chętnej do 
pomocy w gospodarstwie przy-
domowym na wsi. Tylko osoby 
lubiące zwierzęta, uczciwe, nie-
pijące, ok. Nowogardu. Tylko 
poważne oferty od osób lubią-
cych życie na wsi. 660 206 833 

• Poszukuję osoby do opie-
ki do dwóch starszych osób. 
668 797 310

Ogłoszenie
Zaginął pies terier o maści 

brązowo- czarnej,
Dla znalazcy lub osoby, 

która poda aktualne miejsce 
przetrzymywanego psa
przewidziano nagrodę,   

tel. kom. 
668 224 028

• Zatrudnię murarzy, murowa-
nie ścianek działowych 10/m2. 
785 931 513

• Zatrudnię monterów i elektry-
ków z wykształceniem technicz-
nym. 91 39 23 887

• Zatrudnię monterów elektry-
ków. 91 39 23 887

INNE

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

• Sprzedam nowy tel. komórko-
wy Sony Erocson ELM, cena 270 
zł, tel. 605 522 340

• Sprzedam wózek do drewna z 
HDSem. 723 885 515

• Sprzedam przyczepę D47 wy-
wrotkę sadzarkę do ziemnia-
ków, kombajn do zbioru ziem-
niaków oraz silnik do łodzi. Tel. 
692 421 192.

• Drzewo opałowe, kominkowe. 
506 284 017

• Sprzedam drewno opałowe i 
kominkowe, pocięte w klocki z 
dowozem . 663 349 053

• Sprzedam Keyboard. 
602 524 313

• Sprzedam drewno opałowe i 
kominkowe. 667 788 820

• Przyjmę zbędną siatkę leśną z 
palami lub bez pali (może być 
po rozbiórce, stan obojętny), cel 
ogrodzenie budowy domu. Tel. 
605 522 340.

• Okazyjnie sprzedam dwubie-
gowy piec gazowy (ogrzewanie 
wody i centralne) 606 265 333 

• PIECE GAZOWE CO do mieszka-
nia ,domu z Niemiec firmy Vail-
lant, gwarancja + serwis, mon-
taż na miejscu dwufunkcyjny 
cena od 1.000zl tylko ogrzewa-
nie CO. cena 900zl więcej info. 
Tel 691 686 772

• ELEKTRYCZNY przepływowy 
podgrzewacz wody do łazien-
ki, kuchni-bar, sklep, domek 
zakład fryzj. na prąd 380V,moc 
18,21kw,male gabaryty z Nie-
miec cena 250zl. Tel 691 686 772

• Junkers gazowy do łazienki, 
kuchni na gaz ziemny lub z bu-
tli/propan/po przeglądzie ser-
wisu, mało używany cena 400zl 
Tel 691 686 772

• Bojler - podgrzewacz wody ,za-
sobnik, stojący /bez palnika/z 
Niemiec f. Vaillant z wężownica 
do podłączenia go z piecem wę-
glowym, gazowym stan idealny 
cena 500zl. Tel 691 686 772

•	 Sprzedam drewno kominko-
we, opałowe sprzeda cało-

roczna, posiadam swój trans-
port. 691 466 441

• Sprzedam wózek inwalidzki 
elektryczny. 507 583 521; 91 35 
03 053

• Sprzedam wózek dziecię-
cy wózek dziecięcy prawie 
nowy + wanienka i łóżeczko. 
607 289 600

• Sprzedam pustaki stropowe ke-
ramzytowe 52x20x21  120 szt. 
/250 szt. 607 753 739

• Drewno opałowe kominkowe. 
506 232 860

• Sprzedam narybek karpia – lina. 
91 39 18 297

• Sprzedam przyczepę campin-
gową na budowę, działkę cena 
1400. 501 622 613

• Kupię szklarnię wym. 6/4 lub 
5/4. tel. 509 702 817

• Piasek żwir z dowozem 2,5t wy-
wrotka. 514 740 538

• Sprzedam drewno na opał ofli-
sy, zrzynki tartaczne pocięte w 
klocki lub w całości. 514 740 538

• Duży kontener w b. dobrym sta-
nie cena 3500 zł. 665 720 037 po 
19.00.

• Kosiarka samojezdna 11,5 Km 
sprzedam. 2750zł. 603 852 270

• Sprzedam dwa rowery gór-
skie. Cena 199 zł i 359 zł. Tel. 
609 541 122

• Sprzedam tapczan + 2 fotele w 
d. stanie. 669 417 370

• Sprzedam chłodziarkę 
małą, używaną. Cena 100 zł. 
791 729 419

• Sprzedam meble młodzieżowe, 
używane w d. stanie. Cena 250 
zł. 791 729 419

•	 Snykę sprzedam. 795 914 988

Zatrudnię 
mechanika 

samochodowego. 

509 528 688

Ostrzenie noży 
do kosiarek. 
883 992 213
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Humor wyszukany
przez Henia SzczupakaPół godziny  

w towarzystwie KarolinyK
U

PO
N

  3
1 

Praca dla przyjemności

Ułóż sam …
Komputer spłatał figla i zmie-
nił określenia – pozostały go-
towe wyrazy do wpisania, ale 
pomieszane i pozbawione nie-
których liter w miejscu kresek. 
Należy więc uzupełnić wolne 
pola tak by otrzymać rzeczow-
niki pospolite, a potem wpisać 
je w diagram tak,  aby powsta-
ła poprawna krzyżówka. Litery 
w polach zaznaczonych utwo-
rzą rozwiązanie.

POZIOMO:   ARSE - - Ł,  POD 
- - KA (dawniej kobieta), ST - - 
INA.

PIONOWO:  PO – T – RA,  SK – 
N – AL, Ś – I – TEK.

W POZIOME rzędy diagramu 
należy wpisać ciągiem pary 
wyrazów - ostatnia litera jed-
nego wyrazu jest jednocze-
śnie pierwszą następnego.

1 – ślad po przejściu piły – 
strefa,
2 – miejski las – do niego na 
seans filmowy,
3 – przedstawiciel subkultury 
młodzieżowej – amerykańska 
agencja od badań kosmosu.

PIONOWO:
Wyrazy pionowe określono 
jednym zdaniem: 

ARMATKI W RĘKACH TATER-
NIKÓW Z CZUPRYNAMI. (patrz 
zdjęcia)

Rozwiązanie krzyżówki z dnia 13 IV
Kupon nr 29
Lepsi, uczynni, uczciwi
Nadesłali rozwiązania: Andrzej Leszczyński, Patrycja Baran, 

Janina Rak, Natalia Furmańczyk, Piotr Łokaj, Krzysztof Bryn-
dza, Danuta Skowron, Barbara Bartosik, Halina Szwal, Pelagia 
Felisiak, Anna Husarz, Kacper Skowroński, Chrystiana Syfert, 
Teresa Januszonek, Stanisława Pokorska, Krystyna Tretiak, Józef 
Dobrowolski, Szczepan Falaciński

Nagrodzeni: Krystyna Tretiak, Józef Dobrowolski

TRUDNA ROLA 
Gdy tworzy się nowa gazeta,
Jest to symptomatyczne - 
Naczelny nie czyta tekstów,
Redaktor,
Poprawia błędy ortograficzne. 

LUDZIE NIEZŁAMNI 
Jarek, wiadomo, dobrze się czuje, 
Gdy śpi spokojnie, je i pracuje!!!!
Wtedy nikt w drogę jemu nie włazi, 
Nikt go nie zruga, nikt nie obrazi. 
Kiedy na obiad na deser krem je, 
Kiedy, co miesiąc dostaje premię. 
Gdy swe obowiązki wykonuje sam - 
Słowem nie lubi wstrząsów i zmian. 
Dlatego człowiek stary czy młody, 
Zbyt często do ust nabiera wody! 
Żeby spokojnie, żeby nic złego,
Bo jeśli ruszą, żeby nie jego. 
Bo on jest mały i szary człowiek ,
Choć coś nie coś wie - to nie powie. 
Słowem na boczku wolałby tkwić. 
Bo potem mogę na nim się mścić. 
I ja (już widzę w koło uśmieszek)
Mam na sumieniu niejeden grzeszek, 
Pióro już skrzypi, jest pełne groźby. 
O ważnych szyszkach napisał coś bym ...
Wtem za plecami zapiszczy dyszkant :
„Pisz o czymś innym zamiast o szyszkach! 
„Dlaczego?! Któż mi zabroni, któż ?! 
I piszę wiersz... o hodowli róż. 
Miłe jest życie, przyznacie sami. 
Gdy człowiek zmaga się z wiatrakami 
: A więc po świecie sobie chodzimy 
Czujni, odważni - wszystko widzimy. 
O wszystkim wiemy i moi złoci 
dumnie walczymy my Donkiszoci 
I zwyciężymy bo jest nas wiele, 
Ludzi niezłomnych... z Heniem na czele.   
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REgulARNA lINIA MI KRo bu So wA SERoCKI   Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie    6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie    8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

Informacja PKS 
91 392 18 87   lub   91 469 83 15

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak										kom.	606	148	353
Nowogard (ul.  Rzeszowskiego) - Szczecin (ul.  Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:05; 8:10; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 11:50; 11:55; 12:40; 
14:40; 14:50; 15:00; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:11
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul.  Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:30; 9:50; 10:25:11:20(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 13:20; 13:45(F); 14:10; 
14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:00
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:50; 17:20; 18:30; 19:30
Kursują od poniedziałku do soboty;  F - kursuje od poniedziałku do piątku;  7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli

RoZKłAD JAZDY bu Sów

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

Dyżur nocny
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala   - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.   - 91 392 69 99
Medyk   - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

 - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz Pogotowie Stomatolo-
giczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos 
 - 91 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  
 - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzie ci, 
Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
  - 91 392 65 31

urzędy 
PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności 
Gospodarczej  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
  - 91 392 54 64

wydział Ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
oPS - ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

- 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 26 249

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw.  WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   

- 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57

Apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM   - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Zawodowe 
- CE Zdroje ul.  Bohaterów Warszawy 78,

telefon/fax.   - 91 392 54 94  
I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium  
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych    - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   

- 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 
Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 
Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 
Taksówki   - 91 392 02 60
Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

gabinety weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław berezowski
ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814
Tadeusz Soroka
ul.  3 Maja 10   - 91 39 25 484
Przychodnia weterynaryjna „Sikorka” 
Sikorki 41, gm. Nowogard   - 91 39 17 695

Regularna linia METRo          tel. 505 619 600
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25 A; 5:50 A; 6:00 A; 8:15 A7; 9:25 A7; 12:30 A7; 12:55 A7; 
15:05 A; 16:30 A7; 18:10 A7
Ze Szczecina do Nowogardu: 6:50 A; 7:25 A; 7:45 A; 11:00 A7; 12:00 A7; 14:35 A7; 15:55 
A7; 16:40 A; 18:25 A7; 19:55 A7
Legenda: A- kursuje od pon do sob;   7 - kursuje w niedzielę

PRZEwóZ oSób - Ro MAN bIŃCZYK - linia Regularna  
 TEl. 0607 310 591 

oD PoNIEDZIAłKu Do PIąTKu:  
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SoboTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIEDZIElA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

SPRZEDAM 
MIESZKANIE 
w nowogardzie

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

tel. 603 55 55 32

Poszukuję 
garażu 

do wynajęcia (najchętniej przy 
ul. Zamkowej lub 5 Marca)

tel. 662 536 908

 
 

KANCELARIA 
DORADZTWA PRAWNEGO

tel. 501 341 824 
e-mail: kkolibski@op.pl 

Jeśli chcesz przeprowadzić  
rozwód, podwyższyć  

lub wystąpić  
o alimenty, nabyć spadek? 

Może dręczą Cię  
inne wątpliwości prawne? 

Nie czekaj, aż będzie za późno.
 Porady prawne już od 30 zł

 
Nowogard 

ul. Wojska Polskiego 4  
(nowy budynek – I piętro) 

Proszę o wcześniejszy kontakt 
telefoniczny

DZIENNIK
NOWOGARDZKI

ukazuje się we wtorki i piątki  na te re nie gmin: No wo gard, osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, Piotr Słomski, Jarosław bzowy.  

Jarek Dąbrowski redaktor techniczny, współ pra cu ją:  Hen ryk Szczu pak.   Ad res re dak cji:  
72-200 No wo gard, ul.  boh. war sza wy 7A, tel. 91 392 21 65; e-mail: dziennik@domjudy.pl. 

wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

Rozkład jazdy PKP (obowiązuje od 01.04.2012 r.)
 Szczecin gł. - Nowogard:  6.28-7.28, 8.18-9.21 (tylko w dni powszednie), 10.37-11.39, 12.48-
13.49, 14.47-15.47, 16.40-17.54, 21.15-22.21
Nowogard-Szczecin gł.:  6.37-7.41, 8.05-9.10, 10.25-11.37 (tylko w dni powszednie), 12.17-
13.22, 14.56-16.03, 16.49-17.52, 18.56-19.56 (tylko w niedzielę i sobotę), 19.07 – 20.08 (tylko 
w dni powszednie)
Nowogard-Kołobrzeg:  7.28-8.55, 9.21-10.40 (tylko w dni powszednie), 11.39-13.05, 13.49-
15.14, 15.47-17.07, 17.56-19.15 (tylko w niedzielę i sobotę), 18.05 – 19.25 (tylko w dni 
powszednie), 22.22-23.42
Kołobrzeg-Nowogard: 5.11-6.37, 6.46-8.04, 9.03-10.24 (tylko w dni powszednie), 11.01-
12.17, 13.37-14.56, 15.25-16.49, 17.26-18.56 (tylko w niedzielę i sobotę), 17.40-19.07 (tylko 
w dni powszednie)

Firmy usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

Trasa NowogARD – golENIów – SZCZECIN 
Nowogard ul. Rzeszowskiego : 5:05(A), 5:55(A), 6:10(A), 6:50(7), 7:00(A),  7:50(A), 8:05(7), 

8:25(2,4,6), 8:35(A), 9:10(1,3,5,7), 9:15(2,4,6), 10:05(A)10:30(A,7), 11:31(A), 11:40(7), 12:15(A), 
12:50(A,7), 13:00(A), 13:10(A), 13:25(A,7), 13:50(F), 14:05(A), 14:20(A,7), 15:41(A), 16:00(7), 
16:25(7), 16:30(1,3,5) 16:40(2,4,6,7) 16:50(A), 17:30(7) 17:50(A,7) 18:05(4,5,6,7) 18:20(A,7)

TRASA SZCZECIN – NowogARD
Szczecin ul. Św. Ducha: 9:25(A), 11:55(A,7) 12:20(A,7), 13:35(A), 14:00(A,7,R), 

14:30(1,3,5,7)  14:35(2,4,6) 14:55(A,7), 15:10(A) 15:25(A,7), 15:50(A) 16:15(A,7)  16:30(A), 
18:05(A,7,R) 18:20(A,7) 19:05(A,7) 19:25(A,7) 19:50(A,7)

Szczecin ul. Dworcowa :  6:20(A), 7:35(A), 8:40(A,7), 9,00(7,R), 10:05(A,7),  10:50(A,7),  
11:40(A), 13:00(7), 14:20(7), 17:40(A,7), 20:15(A,7),

goleniów, Dworzec PKP :  7:05(A), 8:20(A), 9:25(A,7), 9:45(7,R), 10:10(A),  10:50(A,7),  
11:36(A,7), 12:26(A), 12:42(A,7),  13:05(A,7), 13:45(7), 14:20(A),  14:45(A,7,R), 15:05(7), 
15:20(1,3,5,7) 15:26(2,4,6) 15:40(A,7) 15:55(A)  16:08(A,7) 16:40(A) 16:59(A,7) 17:15(A), 
17:40(A,7)  18:50(A,7,R)  19:05(A,7), 19:50(A,7) 20:10(A,7) 20:35(A,7) 21:00(A,7)

Trasa NowogARD – MASZEwo 
Nowogard ul. Rzeszowskiego :  6:20(S) 15:15(S)
Trasa MASZEwo – NowogARD 
Maszewo :  6:55(S) 16:00(S)
Trasa NowogARD – MASZEwo – STARgARD SZCZECIŃSKI
Nowogard ul. Rzeszowskiego :  6:50(F),  11:30(F),  13:50(F),  
Trasa STRAgARD SZCZECIŃSKI – MASZEwo - NowogARD
Stargard Szcz. oś. Tysiąclecia :  9:40(A), 12:45(A), 15:05(A)
A - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt S – kursuje w dni nauki szkolnej; 

7 – kursuje w niedziele niebędące świętami F – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz 
świąt 1,3,5 – kursuje w poniedziałki, środy, piątki oprócz świąt; 2,4,6 – kursuje we wtorki, 
czwartki, soboty oprócz świąt; 4,5,6,7 – kursuje w czwartki, piątki, soboty, niedziele oprócz 
świąt; R – kurs do Reska    

PIASEK, ŻWIR,   
CZARNOZIEM, 

POSPÓŁKA 

 ŻWIROWNIA  
DŁUGOŁęKA

tel. 504 872 700 
Z DOWOZEM  
DO KLIENTA
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Rozpoczęcie kursu
23.04.br. g. 16.30 
Cena promocyjna

1400 zł

goTówKA ZAwSZE PoD RęKą!
• Pożyczki od 1 200 do 10 000 PLN
• Indywidualnie dobieramy rozwiązania
• Na dowolny cel
• Bez BIK-u

www.profitcredit.pl

Centrum Finansowe Avantis •  ul.	700	Lecia	6A	•	Nowogard

KoNTAKT: 
tel. 513 164 203
       91 392 72 68

OKNO 1465 mm szer. x 1435 mm wys.

SZYBA K=1,0 • OKUCIE MACO PPUH "JOGA" sj.
ul. Górna 4,

72-200 Nowogard
tel. 91 39 25 501

OKNA-SUPERPROMOCJA !!!

TYLKO 499zł*
*cena netto

PASMANTERIA
ul. 700 Lecia 20F
(pasaż przy Polomarkecie)

Kancelaria  
Prawna

nawet trudne sprawy

601 949 077

Byłeś świadkiem ciekawego wydarzenia?
Powiadom nas!

Dyżur reportera interwencyjnego całą 
dobę, siedem dni w tygodniu!

DZWOŃ lub wyślij sms: 

515 145 383
Zapewniamy całkowitą anonimowość! 

Możesz również do nas napisać: 
dziennik@dzienniknowogardzki.pl lub 

poligraf@post.pl
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bzwbk.pl
1 9999

Szczegóły oferty, informacje o opłatach, prowizjach i oprocentowaniu dostępne w placówkach BZ WBK i pod numerem 1 9999. Decyzja kredytowa 
uzależniona od wyniku badania zdolności kredytowej. Opłata za połączenia telefoniczne zgodna z taryfą danego operatora. Stan na 1.02.2012 r.

 

 

 

ul. Warszawska 14 • NOWOGARD
tel. 91 391 03 78

pn.-pt. 10-18;   sob. 10-14

NAWET

0 %PROWIZJIDOBRY
I SZYBKI

KREDYT GOTÓWKOWY

E L D A S
ul. Nadtorowa 12

NOWOGARD
tel. 91 579 00 29

ogrodzeniowa
i  leśna
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PRZEDSZKOLE

OGŁASZA NABÓR NA ROK SZKOLNY 2012/2013
DZIECI W WIEKU OD 2,5 DO 6 LAT

Informacje i zapisy pod nr tel. 91 39 26 691
lub na stronie www.przedszkole.zielona11.pl
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To mogła
być
bomba

s. 5

Groźny 
pożar 
przy 
ul. reja 

s. 6

SPrZeDAŻ ATrAkCYJNYCH mIeSZkAŃ
w nowo powstającym budynku mieszkalnym

4-klatkowym (obok SP nr 3), os. Gryfitów w Nowogardzie

Kontakt: „PRO-BUD” s.c., 72-200 Nowogard, ul. 3 Maja 14, 
tel. 91 39 25 552, 783 570 056, www.probud-nowogard.pl

Święto Tańca w Nowogardzie 

Taniec musi być 
w głowie, sercu, 
a ciało?... się 
wytrenuje

Podatek 
śmieciowy 
już 
wkrótce...

s. 3

Zespół Feniks z NDK Nowogard

Łukasz Leugas i Angelika Awgul 
z Nowogardu
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Nasza Sonda 
Tegoroczna majówka może być wyjątkowo długa. Jak ktoś dobrze pomyśli to wy-
gospodaruje nawet 9 wolnych dni. Taki długi okres wypoczynku trzeba dobrze 
zaplanować. Dlatego spytaliśmy jak nowogardzianie będą spędzać czas majów-
ki?  

Nadia Białowąs - ja będę z mamusią i tatusiem bawiła się nad 
naszym jeziorem, a później będę jeździć na deskorolce i jeszcze 
chyba pójdziemy na lody. 

Dominika Iwan - majówkę będę spędzała razem z koleżan-
kami i kolegami nad naszym jeziorem. Cieszę się, bo będzie to 
czas na odpoczynek od szkoły. Jednak, by nie rozleniwić się zaj-
rzę do matematyki i zwyczajnie pouczę się jej. 

Kazimiera Fecak - Tradycyjnie, bo nad naszym nowogardz-
kim jeziorem.  Bardzo lubię jak coś się dzieje w mieście i mogę 
brać w tym udział. Nie mniej na pewno pojadę również  na 
działkę, by tam przy dobrej,  mam nadzieję, słonecznej pogodzie 
skosztować sobie z rodziną grilla i troszeczeczkę popracować fi-
zycznie. Myślę, że w ten sposób odpocznę od pracy umysłowej, 
którą wykonuję na co dzień.

 Mirosław Martynowicz - majówkę będę tradycyjnie obcho-
dził w Nowogardzie na Placu Szarych Szeregów i nie zamie-
rzam wyjeżdżać poza miasto tylko zwyczajnie odpocząć tu na 
miejscu przy grillu i tzw. napojach chłodzących. 

Sylwia Jeziorska - majówkę zamierzam spędzić oczywiście 
w gronie przyjaciół nad jeziorem. Na pewno będziemy oglądać 
przedstawienia czy występy artystyczne. Nie wykluczam w dal-
szej perspektywie jakieś pracy?, ale również nie zapomnę o rodzi-
nie z którą również chcę odpocząć w gronie rodzinnym. 

Marta Chojak - majówkę zamierzam spędzić z rodziną w 
nowo wybudowanym  domu, ale to nie będzie jeszcze parape-
tówka, a grill w kręgu przyjaciół i gości. Co do majówek z po-
przednich lat, to nie było ich, gdyż koncentrowaliśmy się na bu-
dowie domu. Wszystkim życzę dobrego odpoczynku, relaksu  i 
słonecznej pogody, która miejmy nadzieję, że już wkrótce zawita 
na dobre. 

Wysłuchał: Jarek Bzowy

Kronika policyjna 
16.04.2012 r. 
Godz. 10.30
Zgłoszenie o kradzieży linii 

napowietrznej w rejonie miej-
scowości Miętno na szkodę 
Telekomunikacji Polskiej. 

Godz. 16.10
Kradzież paliwa na stacji HL 

przez kierującego samocho-
dem marki Mercedes 190 o 
ustalonych numerach rejestra-
cyjnych.  

17.04.2012 r. 
Godz. 13.10
Dyspozytor Pogotowia Ra-

tunkowego powiadomił o zda-
rzeniu drogowym w miejsco-
wości Brzozowo z udziałem 
motocyklisty, który przewrócił 
się na jezdni. 

18.04.2012 r. 
Godz. 15.30 
Patrol OPI w trakcie kontro-

li drogowej na ul. Wojska Pol-
skiego samochodu marki Opel 
Corsa ujawnił, że kierujący 
Tomasz N. nie posiada upraw-
nień do kierowania pojazdami 
mechanicznymi. 

Godz. 16.30
Kolizja drogowa w miejsco-

wości Karsk, gdzie doszło do 
zderzenia samochodu Citroen 
C2 ze zwierzyną leśną.

Godz. 18.15
Wybicie szyby wystawowej 

w księgarni mieszczącej się 
przy ul. Blacharskiej. 

19.04.2012 r. 
Godz. 09.50 
Policjanci Ruchu Drogowe-

go KPP w Goleniowie podczas 
kontroli drogowej w miejsco-
wości Olchowo ujawnili nie-
trzeźwego rowerzystę. Jan Z. 
miał 1,12 promila alkoholu w 
wydychanym powietrzu. 

Godz. 21.00
Kolizja drogowa na  ul. Zie-

lonej, gdzie doszło do zderze-
nia samochodu marki BMW 
oraz Forda Focus. 

20.04.2012 r. 
Godz. 17.10
Powiadomienie o wykopa-

niu w ogródku na ul. Poczto-
wej pocisku. Powiadomiono 
oficera dyżurnego 5 Pułku In-
żynieryjnego w Szczecinie. 

Godz. 19.20 
Włamanie do piwnicy na 

ul. Bankowej, skąd dokonano 
kradzieży roweru marki Fi-
sher. 

 22.04.2012 r. 
Godz. 10.20
Kradzież czterech szt. koł-

paków  od samochodu mar-
ki Fiat Punto zaparkowanego 
przy Placu Wolności. 

Godz. 11.15
Zawiadomienie o oszustwie 

internetowym na portalu Alle-
gro przy zakupie telefonu ko-
mórkowego. 

Godz. 13.00
Kolizja drogowa w pobliżu 

miejscowości Miętno, gdzie 
samochód marki Volvo S40 
na łuku drogi wypadł z jezd-
ni i dachował. Kierujący po-
jazdem Jarosław P. znajdował 
się w stanie nietrzeźwości 1,03 
promila alkoholu w wydycha-
nym powietrzu. 

Godz. 15.15
Policjanci Ruchu Drogowe-

go KPP w Goleniowie podczas 
kontroli drogowej w miejsco-
wości Czermnica ujawnili nie-
trzeźwego rowerzystę. Woj-
ciech A. miał 0.94 promila al-
koholu w wydychanym powie-
trzu. 

st. insp. Ref. Prewencji 
Klaudia Gieryń 

 Ryszard Korpuliński, lat: 57, zmarł: 18.04.2012, pogrzeb: 

21.04.2012, pogrzeb odbył się na cmentarzu w Nowogardzie

Mieczysław Piłat, lat: 86, zmarł: 21.04.2012, pogrzeb: 

23.04.2012, pogrzeb odbył  się na cmentarzu w Łobzie

 Czesław Zalewski, lat: 75, zmarł: 20.04.2012, pogrzeb: 

22.04.2012, pogrzeb odbył  się na cmentarzu w Nowogardzie

Jan Klusek, lat: 54, zmarł: 22.04.2012, pogrzeb: 25.04.2012, 

pogrzeb odbędzie  się na cmentarzu w Nowogardzie

Mieczysław Sokół, lat: 77, zmarł: 23.04.2012, pogrzeb: 

25.04.2012, pogrzeb odbędzie  się na cmentarzu w Mieszewie
Informacje  przekazał zarządca cmentarza Sebastian Furmańczyk

 W tych dniach odeszli do Wieczności 
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OPAŁ
węgiel, koks, miał, 

drewno – kominkowe,
 podpałka, brykiet – węglowy, tor-

fowy, drzewny
(towar luzem i workowany)

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

sprzedaż ratalna

PPUH „EDBA” 
Nowogard • ul. Nadtorowa 12

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

PŁYTY OSB 
NAJTANIEJ

602 131 760

reklAmAreklAmA reklAmA

EntEr  II 
laptop

 serwis - komis
naprawiamy, 
sprzedajemy,

kupujemy laptopy
na ul. Wyszyńskiego 7/3

budynek Straży Pożarnej

tEl. 795 648 748

Człowiek nie umiera do końca dopóki pozostaje 
 żywy w sercu innego człowieka. 

Wszystkim, którzy uczestniczyli 
w ostatniej drodze naszego

 najukochańszego męża, ojca i dziadka

śp. Wiesława Lisieckiego 
serdeczne podziękowania 

składa pogrążona w smutku 
rodzina

Mieszkańcy gminy Nowogard produkują rocznie ok. 6 tys. ton odpadów. Od nowego roku to Urząd Miasta stanie się ich właścicielem.  To efekt 
tzw. ustawy śmieciowej, która wchodzi w życie  z dniem 01 01 2013 roku. Wciąż jednak nie wiadomo ile zapłacimy za śmieci i w jaki sposób, teraz 
właśnie - nie wywożący, a gmina będzie naliczała nam  opłaty  za odbiór odpadów i wywóz śmieci na składowisko w Słajsinie. 

Podatek śmieciowy już wkrótce...

Jeszcze nie wiedzą ile będziemy musieli zapłacić
Ustawa dosłownie przewra-

ca do góry nogami rynek od-
padów.  Mieszkańcy nie będą 
musieli już zawierać umów z 
firmami komunalnymi. Zro-
bi to za nich urząd.  Taki „luk-
sus” będzie jednak kosztował. 
W zamian za dotychczaso-
we opłaty uiszczane dla firmy 
wywożącej odpady będziemy 

płacić podatek śmieciowy dla 
Gminy.  Tyle, że na razie nie 
wiadomo ile. 

Można to policzyć od miesz-
kańca, lub od metra zużywanej 
wody w danym gospodarstwie 
domowym. Tych sposobów jest 
kilka, ale te dwa wydają się 
najbardziej racjonalne, aczkol-
wiek oba budzą szereg naszych 
zastrzeżeń.  Gmina w ramach 
pieniędzy, które uzyska, zorga-
nizuje odbiór odpadów i wywóz 
na składowisko– mówi Da-
mian Simiński, zastępca bur-
mistrza Nowogardu. 

To nie jedyne zmartwienie 
urzędników. Gmina  nie wie 

jeszcze, ile będzie musiała za-
płacić za tonę odpadów wywo-
żonych na składowisko budo-
wane przez RXXI w Słajsinie. 
Trudno też na dzień dzisiejszy 
przewidzieć, jakie będą kosz-
ty transportu śmieci. W celu 
opracowania zasad, a także 
ustalenia cen za śmieci, które 
będą obowiązywać od nowe-

go roku, w Urzędzie Miejskim 
powołano specjalny zespół na 
czele właśnie z wiceburmi-
strzem. 

Ponieważ część gmin należą-
cych do RXXI wnosiła, aby to 
właśnie Związek zajął się przy-
gotowaniem procedury przetar-
gowej, a nawet przeprowadze-
niem całego przetargu w któ-
rym wyłonimy odbiorcę odpa-
dów, czekamy do końca czerw-
ca na taki projekt - dodaje Si-
miński.  

Związek ma przygotować in-
formacje do końca czerwca. 
Jeśli tego nie zrobi gmina zaj-
mie się tym sama. 

Na razie wiadomo, że w 
związku z nowymi przepisa-
mi gmina będzie musiała za-
trudnić dodatkowych urzęd-
ników, a także zakupić pro-
gram do księgowania wpłat za 
śmieci. Nowa regulacja rodzi 
też wiele innych pytań. Wia-
domo kto będzie podatnikiem 
- każde gospodarstwo domowe 

ale płatnikiem w przypadku 
wspólnot i spółdzielni miesz-
kaniowych mogliby by być 
właśnie ci zarządcy .  To nie by-
łoby  dla nas korzystne rozwią-
zanie – mówi prezes Spółdziel-
ni Mieszkaniowej Gardno Jan 
Smolira - po naszej stronie by-
łaby bowiem ewentualna egze-
kucja  zaległości co jak pokazu-
je  praktyka z pobierania innych 
opłat np. za wodę wiąże się z 
wieloma problemami.   Pre-
zes dostrzega także zagroże-
nia dla sytuacji lokalnych firm 
świadczących dzisiaj usługi 
wywozowe.  Wybór przez Gmi-
ny wykonawców usługi wywo-

żenia śmieci, który będzie się 
odbywał w drodze przetargo-
wej   może spowodować że  tak 
wielki rynek stanie się łakomym 
kąskiem dla rekinów w branży 
którzy zmonopolizuja usługi i 
wyeliminują  wiele lokalnych 
firm dzisiaj obsługujących tyl-
ko pojedyncze  gminy  bądź na-
wet ich  części - .mówi Smoli-
ra.   Nowe regulacje mają po-
ważne zalety, prawdopodobnie 
zniknie w związku z nimi pro-
blem dzikich wysypisk ale jak 
widać rodzą też wiele niewia-
domych. Dzisiaj zwłaszcza nikt 
nie jest w stanie jeszcze powie-
dzieć czy Kowalski zapłaci za 
wywóz nieczystości mniej czy 
więcej jak dotychczas. W po-

datek śmieciowy gminy naj-
prawdopodobniej włożą cało-
ściowy koszt nie tylko wywo-
zu ale i utylizacji śmieci oraz 
koszty administracyjne funk-
cjonowania systemu pobo-
ru rozliczania i egzekucji po-
datku. W miejsce tych,  którzy 
nielegalnie śmiecili pojawią się 
zapewnie Ci którzy będą zale-
gać z podatkiem a za tych to 
będziemy musieli zapłacić so-
lidarnie wszyscy – robota usu-
nięcia śmieci przecież będzie 
wykonana     

Mimo wszystko  nową usta-
wę poparły  jak nieczęsto, pra-
wie wszystkie ugrupwania sej-
mowe.

MS

Miejska Biblioteka Publiczna im. Stefana 
Żeromskiego

w Nowogardzie    z a p r a s z a
25 kwietnia (środa) o godz. 1700

na spotkanie autorskie z Panem 
WŁADYSŁAWEM ZAMMELEM

wydawcą sensacyjnej autobiografii 
ojca Michała Zammela„W pułapce gestapo i 

NKWD”
Zachęcamy  do udziału w tym  niewątpliwie interesująco zapo-

wiadającym się spotkaniu . Oto co  pisze na temat  bohatera książ-
ki  Michała Zammera,  we wstępie do swojego opracowania  Piotr 
Szubarczyk – znany historyk IPN 

Z wielu powodów, dla których historia życia Michała Zammela –
Żyda z Piotrkowa Trybunalskiego, urodzonego w roku 1917 – powinna 
być znana nie tylko jego rodzinie wymieńmy tylko jeden: był obywate-
lem państwa polskiego, który trafił do niemieckiego obozu koncentra-
cyjnego w Dachau jeszcze przed wybuchem wojny i został z tego obo-
zu zwolniony, jak wspominał, dzięki osobistej interwencji ambasadora 
Rzeczypospolitej Polskiej w Niemczech, współtwórcy polsko-niemiec-
kiej deklaracji o niestosowaniu przemocy (1934), Józefa Lipskiego.

Syn Michała, Władysław Zammel, stara się o wydanie pamiętnika 
ojca, spisanego w roku1982. Chce, by ukazał się on po polsku i w Polsce. 
Choć mieszka od lat w Szwecji, czuje duchowy związek z Polską, mówi 
nienaganną polszczyzną.

Swoje wspomnienia Michał Zammel opatrzył wymownym tytułem: 
„W pułapce Gestapo i NKWD. Historia mojego życia”. Jest to tytuł ade-
kwatny do życiowych doświadczeń autora. 

r e k l A m A
e-mail: reklama@domjudy.pl

Tel.  913 922 165
 Tel. 91 577 20 07

Czy podatek śmieciowy zrobi porządek ze śmieciami
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Święto Tańca w Nowogardzie 

Taniec musi być w głowie, sercu, a ciało?... 
się wytrenuje 

Fantastyczna scenografia 
inspirująca charakterystycz-
ne budowle Nowogardu, 1700 
uczestników, ponad 80 zespo-
łów tanecznych, opiekunowie, 

prasa i TV, tłumy miłośników 
tańca, wysokiej klasy sędzio-
wie, i  przede wszystkim duch 
rywalizacji na parkiecie, który 
przy oklaskach widzów mógł 

mieć tylko jeden efekt – wdzięk 
ciała i piękno kostiumów  – tak 
w kilku słowach można było-
by przedstawiać IX Spotkania 
Taneczne o Puchar Burmistrza 
Nowogardu, które odbyły się w 
miniony weekend w hali ZSO 
przy ul. Boh. Warszawy. 

Turniej na trwałe zapisał się 
w terminarzu  imprez tanecz-
nych nie tylko w naszym mie-
ście, ale i w kraju. Jego uczest-
nicy podzieleni byli na dwie 
grupy: najpierw zmagali się 
w tańcu towarzyskim, a dzień 
później w tańcach zespoło-
wych. Nowogardzkie Spotka-
nia Taneczne są imprezą cy-
kliczną, która już za rok będzie 
miała swój jubileusz - 10 lecie 
istnienia.

 Jakie były tegoroczne spo-
tkania taneczne, które zapisa-
ły  wiele wspomnień i zwycięz-
ców w poszczególnych katego-
riach...

W sobotę zaczęto od 
tańca towarzyskiego....

Oficjalnego otwarcia do-
konał Burmistrz Nowogardu 
Robert Czapla, który życzył 
wszystkim uczestnikom po-
wodzenia i dobrej rywalizacji. 
Impreza rozpoczęła się punk-
tualnie od turnieju tańca towa-
rzyskiego. Każda z par musiała 
zaprezentować kilka tańców w 
dwóch stylach: taniec standar-
dowy oraz  taniec latynoame-
rykański. Swoje umiejętności 
zaprezentowało kilkadziesiąt 
par tanecznych z województwa 
i różnych stron Polski w tym 
również z Gdańska. Nowogard 
miał jak zwykle bardzo liczną 
reprezentacje, która dzielnie  
dotrzymywała  kroków  pozo-
stałym parom. Najpierw ruszy-
li na parkiet Ci najmłodsi. Ich 
zaangażowanie  było tak duże, 
że nie zwracali uwagi na licznie 
przybyłą widownię, no może 
poza swoimi rodzicami, dziad-
kami,  którzy obserwowali swo-
je latorośle podczas rywalizacji 
na parkiecie. Z upływem czasu 
na parkiecie pojawiały się co-
raz to bardziej doświadczeni i 
profesjonalni tancerze, którzy 
reprezentowali już bardzo wy-
soki poziom swoich umiejęt-
ności. O godz. 17.00 odbyła się  
gala, podczas  której tancerzom  

przygrywał na żywo zespół 
muzyczny. Galę kilkakrotnie 
uatrakcyjniał  występ mistrzów  
tańca towarzyskiego Tomasza 
Jóźwiaka z Mariką Ostrowską. 
(Zwycięzcy tabelka obok).

W niedzielę zaprezen-
towały się zespoły! 

 Dzień następny turnieju od-
bywał się pod dyktando for-
macji  tanecznych. Na parkie-
cie zespoły zademonstrowały 
się bardzo profesjonalnie, a co 
najważniejsze miały niesamo-
wite i bardzo efektowne  stroje. 
Należy podkreślić, że tradycyj-
nie królował Dance i Chip Hop 
co bardzo podobało się licznie 
zgromadzonej publiczności. 
Do udziału  w przeglądzie zgło-
siło się 82 zespoły, był to chy-
ba rekord w skali minionych 
lat. Zespoły przyjechały  z ca-
łego województwa zachodnio-
pomorskiego min. ze Świebo-
dzina, Kamienia Pomorskiego, 
Barlinka, Stargardu Szczeciń-
skiego, Szczecina, Świnoujścia.  
Z Nowogardzkiego Domu Kul-
tury, wystąpiło,  6 zespołów w 
tym dwa które prowadzi pani 
Agata  Kubiak główna organi-
zatorka spotkań tanecznych.  
Taneczna rywalizacja odbywa-
ła się w trzech kategoriach wie-
kowych: 6-9 lat, 10-14 i pow. 
14. Występy oceniali wykwali-
fikowani i bardzo skrupulatni  
sędziowie z sędzią głównym 
Tomaszem Konury na cze-
le, który w krótkiej rozmowie 
z DN,  bardzo wysoko ocenił 
poziom tegorocznych prezen-
tacji. Po burzliwych obradach 
wyłoniono zwycięzców który-
mi okazali się: 

Mini grand Prix w katego-
rii 6-10 lat otrzymał: Sukces 
TEAM przy SP nr 7 w Szczeci-
nie, zaś Grand Prix IX Nowo-
gardzkich Spotkań Tanecz-
nych otrzymał Flesz Dance 
II z Nowogardzkiego Domu 
Kultury.  Ten ostatni wynik 
co zrozumiałe  bardzo ucie-
szył szczególnie nowogardz-
ką widownię. 

Poza parkietem... 
Do Nowogardu przyjecha-

ło wiele osób nie związanych z 
turniejem co świadczy o tym, 
że impreza urosła do skali już 

nie tylko wojewódzkiej. 
 Warto podkreślić, „że im-

preza w Nowogardzie cały czas 
ewoluuje i z każdym rokiem jest 
coraz lepsza i atrakcyjniejsza od 
poprzedniej, co bardzo nas cie-
szy. - mówią główni organiza-
torzy nowogardzkich spotkań 
tanecznych Pan Mikołaj Ku-
biak wraz ze swoją małżonką 
Agatą. 

Należy podkreślić, że rów-
nież profesjonalną rangę tej 
imprezie nadała prowadzą-
ca  konferansjerkę Pani Mar-
lena Maciejewska. Szczegól-
ne miejsce podczas tej impre-
zy miał także rzecznik praso-
wy turnieju pan Artur Bojano-
wicz, który bardzo chętnie od-
powiadał na zadawane pytania 
na temat turnieju, jak również 
przygotował dla mediów spe-
cjalne notatki z materiałami. 
Jak już wspomnieli organizato-
rzy z roku na rok rośnie  pre-
stiż i ranga tej imprezy –  na-
leży podkreślić, że  w turnie-
ju  w stosunku do lat ubiegłych 
wzięło udział dużo więcej par 
tanecznych, jak również ze-
społów. Jedynym z niespodzie-
wanych przez organizatorów  
utrudnieniem  była w sobotę 
nieprzewidziana awaria prądu, 
która uniemożliwiła start nie-
którym parom.

Aby nieco przybliżyć atmos-
ferę turnieju  refleksje na gorą-
co przedstawiają jego uczestni-
cy.

Dziennik Nowogardzki: 
Dziewczyny, aby tańczyć w 
tak profesjonalnie przygoto-
wanym turnieju  potrzebne są 
odpowiednie predyspozycje? 

Kamila Tembłowska i Klau-
dia Rafińska tańczące taniec 
towarzyski, biorące udział w 
turnieju –

 No cóż, my posiadamy takie 
predyspozycje, ponieważ ciężko 
trenujemy i jesteśmy zaangażo-
wane w to co robimy, no i chyba 
będą tego efekty. 

Czy już byłyście na parkie-
cie? 

Jeszcze nie, ponieważ wy-
stęp przewidziany jest na godz. 
17:00. Ale całkiem niedawno 
skończyłyśmy charakteryza-
cję, która trwała prawie półtora 
godziny. Fryzura, odpowiedni 

Wyniki par sportowych w poszczególnych klasach
10-11 E
1 Kurzawa Dawid, Bystrek Wiktoria                  AMBER Kołobrzeg        
2 Rakowski Bartłomiej, Janicka Weronika        KTS JANTAR Świnoujście  
3 Greczyński Kacper, Graczyk Amelia              AMBER Kołobrzeg

12-13 E
 1 Niedzielczyk Michał, Dominiak Katarzyna    KTS JANTAR Świnoujście  
 2 Lewandowski Jakub, Udawa Manuela         PRESTIGE Goleniów       
 3 Bekeszczuk Emil, Kruplewicz Maja              FOCUS Dziwnów 

14-15 E
1 Przybył Tobiasz, Przybył Oliwia                       DANCE MIX Gorzów Wlkp.  
2 Tębłowski Michał, Dąbrowska Sandra             FLESZ Nowogard        
3 Koźlarek Przemysław, Szyrocka Karolina        AKTT Szczecin 

pow.15 E
1 Grieger Bartłomiej, Kłaput Natalia                 AKTT Szczecin         
2 Bałdyga Maciej, Bak Patrycja                       RAPSODIA Gorzów Wlkp.  
3 Żmuda Marcin, Kowalczuk Karolina             FLESZ Nowogard 

12-13 D
1 Panachida Szymon, Marzec Julia                 JANTAR Wolin            
2 Kaczmarek Igor, Słupińska Kamila                KTS JANTAR Świnoujście  
3 Artelik Szymon, Dworak Martyna                  FLESZ Nowogard  

14-15 D
1 Gawroński Radosław, Gan Natalia                FLESZ Nowogard         
2 Łubienski Gabriel, Nowaczyk Nelly                AKTT Szczecin           
3 Bałdyga Wiktor, Szubert Izabela                    RAPSODIA Gorzów Wlkp.

pow 15 D
1 Paluszak Jakub, Zielińska Weronika               FOCUS Kamień Pomorski   
2 Stawicki Bartłomiej, Jerka Natalia                   ST. KREACJI TAŃCA Bydgoszcz
3 Bielski Wojciech, Wieprzkowicz Patrycja          FLESZ Nowogard  

pow 15 C Latin
1 Czapczyk Patryk, Sikorska Karolina               FLESZ Nowogard         
2 Niemirski Marek, Kij Paulina                           FLESZ Nowogard       
3 Kowalski Marek, Grudzińska Aleksandra       ST. KREACJI TAŃCA Bydgoszcz

pow 15 B Latin
 1 Kącicki Piotr, Antczak Weronika                     AMBER Kołobrzeg         
 2 Rydzyński Michał, Antczak Klaudia                AMBER Kołobrzeg       
 3 Plewka Marcin, Kamińska Karolina               JANTAR Międzyzdroje 

Agata Kubiak i Mikołaj Kubiak
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Wyrazy współczucia 
dla 

Jolanty 
Bielskiej 

z powodu 

śmierci ojca 
składają 

pracownicy Przedszkola 
nr 1 Nowogardzie

Pani Jolancie 
Bielskiej 

wyrazy głębokiego 
współczucia z powodu 

śmierci ojca 
składają 

dyrektorzy nowogardzkich 
szkół i przedszkoli

Serdeczne podziękowania 
Rodzinie, Przyjaciołom, Sąsiadom, 

Znajomym oraz wszystkim tym, 
którzy uczestniczyli 

w ostatniej drodze naszej najukochańszej 
Mamy, Babci i Prababci 

Zofii Borczyk 
składają 

Synowie z Rodzinami

makeup muszą być perfekcyjne, 
bo sędziowie są bardzo skrupu-
latni. 

Jak widzicie swoje szanse w 
turnieju? 

Myślimy, że zajmiemy dobre 
miejsca, bo ciężko trenowały-
śmy, a to na pewno powinno 
zaprocentować. Trenowałyśmy 
nawet jeszcze dziś rano, niewie-
le spałyśmy, ale mamy nadzieję, 
że przyniesie nam to szczęście 
no i dobre miejsce. 

A właśnie, jak wygląda sam 
trening? 

Skupiamy się i przyswajamy 
w pamięci wcześniej przygoto-
waną choreografię, która jest 

inspirowana podkładem mu-
zycznym. 

To cóż, wypada mi tylko ży-
czyć Wam powodzenia pod-
czas rywalizacji? 

Dziękujemy bardzo, a właści-
wie nie dziękujemy… żeby nie 
zapeszyć.

Organizatorami tej impre-
zy byli  - Urząd Miasta No-
wogard, Nowogardzki Dom 
Kultury, Starostwo Powiato-
we Goleniów, Nowogardzkie 
Stowarzyszenie Tańca Spor-
towego FLESZ Nowogard, 
Szkoła Tańca FLESZ Agaty i 
Mikołaja Kubiaków.

Jarek Bzowy

Miejska Biblioteka Publiczna
im. Stefana Żeromskiego w Nowogardzie

z a p r a s z a
aktywnych seniorów na kolejne spotkanie z cyklu

„Spotkajmy się w Bibliotece”
24 kwietnia br. /wtorek/ godz. 1630

w programie:
- spotkanie z Panią MAŁGORZATĄ SZPROCH na temat 
zdrowego odżywiania. Przewidywana degustacja sałatki.

klucz jest do odbioru 
Przed sklepem wędkarskim dnia 16.04, znaleziono klucz z cha-

rakterystycznym wisiorkiem „rękawica bokserska”, który jest  do 
odebrania w redakcji DN 

red.

To mogła być bomba!

Akcja saperów na Pocztowej
Podczas kopania przydomowego ogródka mieszkaniec ulicy Pocztowej natrafił 
na metalowy przedmiot przypominający małą bombę lotniczą.

Wszystko wydarzyło się w 
piątkowe popołudnie. Przy-
gotowując ogródek warzywny 
pod wiosenne zasiewy  miesz-
kaniec ulicy Pocztowej natra-
fił na przedmiot  długości oko-
ło 40 cm i średnicy około 15 z  
tuleją i zakończeniem  przypo-
minającym kształt  bomby lot-
niczej. Przedmiot musiał prze-
bywać w ziemi bardzo długo 
świadczyła o ty gruba warstwa 
rdzy pokrywającej metalowy 
ciężki korpus. Po dokonaniu 
wstępnych oględzin zachowu-
jąc należytą ostrożność  zna-
lazca  poinformował o odkry-

ciu Policję. Przybyli na miejsce 
Policjanci również nie byli w 
stanie orzec czym jest w isto-
cie znaleziony przedmiot a 
zwłaszcza nie mogli wykluczyć 
że jest on niebezpieczny. Dla-
tego dokonali zgłoszenia do 
pogotowia minerskiego nato-
miast miejsce ze znaleziskiem 
zostało tymczasowo zabezpie-
czone. W poniedziałek w go-
dzinach porannych przybył sa-
mochód ciężarowy w saperami 
którzy w sposób typowy dla 
przenoszenia ładunków wy-
buchowych usunęli przedmiot 
z działki i wywieźli na miejsce 

gdzie ewentualne   ładunki się 

unieszkodliwia.  
Nie możemy jeszcze stwier-

dzić czy mamy do czynienia z 
bombą,  chociaż wydaje mi się 
, że jest to coś innego    – po-
wiedział jeden z saperów obec-
nych podczas usuwania przed-
miotu. Po kilku godzinach do-
wodzący akcja starszy chorąży 
Jarosław Zyth z Jednostki Sa-
perskiej w Podjuchach poin-
formował nas ,że przedmiot 
nie okazał się jednak bombą 
tylko metalową tuleją. 

Zachowanie znalazcy i Po-
licji było ze wszechmiar pra-
widłowe , nie każdy musi sie 

znać na materiałach wybucho-
wych a nieraz już okazywało 
się, że niepozornie wyglądający 
przedmiot był w rzeczywisto-
ści bardzo niebezpiecznym ła-
dunkiem wybuchowym- mówi 
chorąży Zyth-  w swojej długo-
letniej praktyce  saperskiej do-
świadczyłem niejednej takiej 
sytuacji, ostatnio znaleźliśmy 
np oznakowane jako ćwiczebne  
w rzeczywistości ostre pociski 
moździerzowe czy  innym ra-
zem zwykła kula wyglądająca 
jak do rzutów okazała się czter-
nastowieczna kula armatnią. 
Dlatego należy zawsze zacho-
wać ostrożność i zawiadamiać 
w takich sytuacjach najlepiej 
Policje , którą zna  tryby wła-
ściwego postępowania. Tak było 
i  tym razem  i to bardzo dobrze 
mimo że ostatecznie nie zaist-
niało żadne niebezpieczeństwo. 

Pomóżmy 
sobie

•	 Przyjmę z wdzięczno-
ścią tapczan wypoczyn-
kowy, dywan lub wykła-
dzinę, meblościankę, te-
lewizor, komputer.  tel. 
kontaktowy 510 936 951 

• Bardzo dziękuję ofia-
rodawcom  za przeka-
zanie  pralki i lodówki. 

•	 Przyjmę z wdzięczno-
ścią  kojec dziecięcy dla 
dziecka i materac twar-
dy na łóżko piętrowe 
info.515 696-142 

• Oddam ubranie chło-
pięce do 2 lat oraz łó-
żeczko  tel. kontaktowy 
781 932 923 

Z prawej: Kamila  Tembłowska oraz Klaudia Rafinska



Nr 32 (2065)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

6

www.dzienniknowogardzki.pl

W piątek rano ok. godz. 7.30 przy ul. Reja wybuchł groźny pożar. Zapalił się budynek gospodarczy połączony z mieszkaniem. Ogień o 
mały włos nie strawił domu, w którym przebywała nieświadoma niczego kilku osobowa rodzina. 

Groźny pożar przy ul. reja 

O mały włos nie spłonął  
im dom 

O wydobywającym się z bu-
dynku dymie strażaków po-
wiadomił jeden z mieszkań-
ców, który akurat przechodził 
obok spacerując z psem. Na 
miejsce akcji przybyły 3 jed-
nostki straży pożarnej (2 z Po-
sterunku JRG w Nowogardzie 
i 1 z OSP Osowo). Choć było 
zagrożenie, że pożar przenie-
sie się na budynek mieszkalny, 

strażakom udało się zatrzymać 
płomienie. 

Kiedy dojechaliśmy, ogień był 
już opanowany przez strażaków 
z Nowogardu. My zajęliśmy się  
dogaszaniem pożaru i porządko-
waniem terenu – opowiada Pa-
weł Jeż, z OSP w Osowie, który 
brał udział w akcji gaśniczej.  

Mimo sprawnej akcji stra-
żaków, budynek uległ poważ-

nym uszkodzeniom. Drewnia-
na konstrukcja dachowa nada-
je się tylko do wyburzenia. Za-
chowały się praktycznie mury.  
W szopie znajdowały się drob-
ne sprzęty, rowery  i elektrona-
rzędzia. Niczego nie udało się 
uratować.  Akcja straży pożar-
nej trwała do godz. 9.30. 

Zdjęcia z pożaru przesłał do 
redakcji nasz Czytelnik.        MS

List otwarty Krzysztofa Kosińskiego

Wyszomierz – Czy tutaj  mieszkają 
ludzie drugiej kategorii

Szanowny Pan Burmistrz  R .Czapla!
Uprzejmie proszę o odpowiedź, dlaczego miesz-

kańców wsi Wyszomierz traktuje Pan i Pana 
Urząd jak ludzi drugiej kategorii?

Czy będąc od ponad roku burmistrzem oglądał 
Pan wiejską świetlicę w tej miejscowości?

Tak się złożyło że firma moja robiła białą sobo-
tę w Wyszomierzu.

To co zobaczyliśmy przeraziło nas straszliwie. 
Tak zaniedbanego gminnego budynku nie wi-
działem jeszcze nigdy. Nawet na Kubie zdewa-
stowane budynki wyglądają lepiej, ale tam jest 
komunizm, a u nas niby kapitalizm. 

Żeby było śmieszniej, sołtys z tej miejscowości 
jest radnym gminnym.

Czyżby u Pana burmistrza tylko przychylni 
panu sołtysi (typu Karsk) mieli na swoim terenie 
gminne inwestycje.

Czy przynależność do koalicji jest równoznacz-
na z podziałem funduszy.

Proszę o rzeczową odpowiedź, kiedy wyremon-
tuje Pan ten jakże przez ostatnie lata niekochany 
budynek, w którym znajduje się przepiękna sala 
oraz biblioteka szerząca kulturę na terenie wiej-
skim. Dajmy mieszkańcom miejsce na spotkania, 
a dzieciom miejsce do kontaktu z kulturą. 

Z poważaniem
Krzysztof Kosiński

remont ukończony 

Sala Ślubów jak nowa
W dniu 20.04.2012 w obecności panów : Burmistrza i Vice Burmi-
strza, a także wykonawcy, projektanta  i  innych gości w tym urzęd-
ników  stanu cywilnego zostały uroczyście  oddane wyremontowa-
ne pomieszczenia Sali ślubów i Sali bankietowej w budynku admi-
nistracji vis a vis Apteki. 

Prace remontowe trwały od 13 grud-
nia 2011, a zostały ukończone 16 mar-

ca 2012. Zakres prac obejmował remont 
Sali ślubów i Sali bankietowej w których 
to wykonano malowanie ścian, sufitów 
i ułożono płytki  na podłodze, na ścia-
nach tzw. płytki z łupka. Jak również wy-
mieniono parapety, instalację elektrycz-
ną drzwi i  zamontowano nowe oświetle-
nie żyrandolowe. Głównym wykonawcą 
robót była firma „PPHU KUGA”, która 
złożyła najkorzystniejszą ofertę. Wartość 
wykonanych robót remontowo- budow-
lanych wyniosła 60.900,00 zł brutto. 

 Jarek Bzowy 

Sukces Kuby w Wojewódzkim 
Małym  Konkursie Recytatorskim
W dniu 14 kwietnia 2012 r.  odbyły się na Zamku Książąt Pomor-
skich, Finał Wojewódzkiego  Małego Konkursu Recytatorskiego. 
W konkursie, wzięło udział 18 recytatorów z klas IV – VI  i 23 z 
klas I – III z całego województwa. 

O II miejscu w kat. I-III Wojciecha 
Jarząba ze SP nr 2 już pisaliśmy. Na-
tomiast sobota okazała się  szczęśliwa 
dla Jakuba Kazuby z klasy Va ze Szko-
ły Podstawowej nr 3 w Nowogardzie, 
który zajął III miejsce, zachwycił Jury 
kulturą słowa, ogromną wrażliwością 
i poetycznością.  Sukces Kuby to do-
bra passa, którą zapoczątkował już w 
pierwszej klasie Szkoły Podstawowej, 
kiedy to zdobył w Ogólnopolskim Ma-
łym Konkursie Recytatorski w Stara-
chowicach „Złoty Klucz”, czyli tytuł 
laureata, a w kolejnych latach sukce-
sywnie wspinał się po drabinie sukce-

sów. W tym roku również nie zwiódł. 
Składamy mu  gratulacje i czekamy na 
dalsze sukcesy. Opiekunem Kuby jest 
p. A. Pawlik-Burak.

 p. A. Drążewska. 
Inf. własne



24-26.04.2012 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

7

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Spółka z o.o. 
w Nowogardzie 

poszukuje kandydata 
do pracy na stanowisko: 

Referent ds. Sprzedaży i Rozliczeń Działalności Zakładu  
InżynieryjnoBudowlanego

Od kandydatów oczekujemy:
-wykształcenie o kierunku ekonomicznym
- kreatywności, zaangażowania, samodzielności oraz silnej mo-
tywacji do pracy
- dodatkowym atutem będzie posiadanie doświadczenia na po-
dobnym stanowisku

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV oraz listu mo-
tywacyjnego r. na adres:
Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Spółka z o. o. w 
Nowogardzie, ul. 700-lecia 14/2, 72-200 Nowogard lub e-mail: 
dpz@puwis.pl, tel.kontaktowy 913920711 w. 31.

„Pisanie, czytanie, myślenie i drama to dla każdego ucznia 
do sukcesu brama”

W KRAINIE BAŚNI

Dnia 23 kwietnia 2012r. w Szkole Podstawowej nr 1 w Nowo-
gardzie odbyło się uroczyste wręczenie nagród, dyplomów oraz 
nagród rzeczowych uczniom biorącym udział w GMINNYM 
KONKURSIE LITERACKIM „MOJA BAŚŃ”

Celem konkursu jest rozwijanie zdolności literackich, roz-
budzanie wyobraźni i wrażliwości, kształtowanie umiejętności 
konsekwentnego redagowania tekstu literackiego.

Jury dokonało oceny prac pod kątem pomysłowości, popraw-
ności językowej, umiejętności operowania słowem oraz orygi-
nalności utworu.

Zwycięzcami konkursu zostali następujący uczniowie:
KATEGORIA KL III
I MIEJSCE   ALEKSANDRA KUŚMIREK- SP 1  
II MIEJSCE   MATEUSZ NEUMANN –SP ŻABOWO
III MIEJSCE  PAULA KOLIBSKA –SP 2
KATEGORIA KL IV
I MIEJSCE    SZYMON KARAPUDA -SP 2 
II MIEJSCE   JULIA CHADAŚ –SP STRZELEWO
III MIEJSCE  NIKOLA KINOWSKA –SP 1
WYRÓŻNIENIA KATEGORIA KL III
ZUZANNA GURGUL –SP 1
WIKTORIA MAŚLAK –SP DŁUGOŁĘKA
AGNIESZKA GRALAK –SP 2
WYRÓŻNIENIA KL IV
DARIA TORUN –SP 2
AGATA SALAMON –SP 2
AGATA KUSA – SP STRZELEWO 
Dyrekcja oraz Organizatorzy dziękują wszystkim uczniom 

biorącym udział i gratulują zwycięzcom.  
Organizatorzy 

Edyta Kamińska 
Lidia Tatara

Przygotowania do matury w II lO

Warsztaty matematyczne „Matura,2012”
W dniach 28-30 marca 2012r, 

w Ośrodku Szkoleniowym 
Szczecińskiej Fundacji „Talent-
-Promocja-Postęp” w Świnouj-
ściu, odbyły się Warsztaty Mate-
matyczne „Matura’2012”. Zor-
ganizowane i prowadzone były 
przez Annę Sienkiewicz i Elż-
bietę Janiak. Już po raz dziewią-
ty uczniowie II Liceum Ogól-
nokształcącego w Nowogardzie 
wzięli udział w tej wyjazdowej 
formie przygotowań do matu-
ry. Piętnastu maturzystów, któ-
rzy wybrali maturę rozszerzoną 
z matematyki, spędziło trzy dni 
nad morzem, od rana do wie-
czora (z małą przerwą na spa-
cer po plaży dla przewietrzenia 
głów) zmagając się z arkusza-
mi maturalnymi. Ta nietypowa, 
wyjazdowa forma zajęć eduka-
cyjnych na trwałe już wpisała 
się w ofertę II LO.

Przypomnijmy, że gdy nie-
mal dziesięć lat temu Anna 
Sienkiewicz i Elżbieta Janiak 
zaproponowały taką formę 
przygotowań do matury, spo-

tkało się to z lekkim powąt-
piewaniem. Czyż to możliwe, 
że uczniowie z własnej woli 
spędzą niemal dziesięć godzin 
dziennie nad arkuszami matu-
ralnymi? A jednak możliwe! I 
jak pokazują wyniki matur – 
skuteczne. Same organizatorki 
czerpią z tych wyjazdów dużą 
satysfakcję i mimo, że wyma-
ga to od nich naprawdę wytę-
żonej pracy, rok po roku decy-
dują się na to przedsięwzięcie. 

Obserwowanie zapału z ja-
kim uczniowie zmagają się 
przez wiele godzin z matema-

tycznymi problemami, wyna-
gradza nam ten wysiłek – mówi 
Elżbieta Janiak.

Mimo trudności i zmęczenia 
wyjazd był dla nas formą re-
kreacji i doskonałym przygoto-
waniem do matury. Bez wąt-
pienia wszyscy będziemy mile 
wspominać trzy dni spędzone 
w Świnoujściu, dlatego szczerze 
zachęcamy drugoklasistów do 
udziału w warsztatach za rok. 
– mówi Magda Rusnak, jed-
na z uczestniczek tegorocznych 
warsztatów.

Informacja własna

„IX edycja Parków Narodowych 
Polski” - rozstrzygnięta

Dnia 20 kwietnia 2012 r. w 
Szkole Podstawowej nr 3 w No-
wogardzie odbyła się już IX 
edycja Konkursu Przyrodnicze-
go” Parki Narodowe Polski”. Te-
goroczna edycja związana była 
z Dniem Ziemi oraz ze zbliża-
jącym się EKOFILMEM’ 2012. 
Dotyczyła Parku Narodowe-
go Bory Tucholskie, Kampi-
noskiego Parku Narodowego 
i Polskiego Parku Narodowe-
go– rezerwatów biosfery UNE-
SCO.  Celem tego konkursu 
jest przede wszystkim popula-
ryzacja wiedzy na temat ochro-
ny przyrody w Polsce, pozna-
nie bogactwa roślin i zwierząt, 
ale także odkrywanie zachowa-
nych pamiątek historii tych ob-
szarów. Do konkursu przystą-

piło 6 szkół podstawowych: z 
Żabowa, Wierzbięcina, Orze-
chowa, Długołęki, SP nr 1 i SP 
nr 3.  Każdą szkołę reprezen-
towało dwóch uczniów, którzy 
okazali się najlepsi  w  elimina-
cjach szkolnych w swoich ma-
cierzystych szkołach.  Drużyny 
musiały wykazać się znajomo-
ścią zasobów przyrodniczych 
powyższych parków narodo-
wych, umiejętnością rozpozna-
wania rzadkich gatunków ro-
ślin i zwierząt, bystrością w roz-
wiązywaniu krzyżówki, a także 
czytania tekstu naukowego ze 
zrozumieniem. Wszystkie dru-
żyny świetnie sprzedały swoją 
wiedzę, ale różnica w punktacji, 
choć nie wielka, wyłoniła laure-
atów i wyróżnionych: I miejsce 

drużyna z Długołęki, II miejsce 
drużyna z Żabowa, III miejsce 
drużyna z SP nr 3 w Nowogar-
dzie.

Wyróżnienie - Wierzbięcin, 
Orzechowo i  SP nr1 w Nowo-
gardzie

Wszystkim drużynom gratu-
lujemy przeogromnej wiedzy 
i zapraszamy za rok. Opieku-
nom- p. R. Rucińskiej, B. Pio-
trowskiej,, A. Płusa, J. Popiń-
skiej i 

J. Przybylskiej bardzo dzięku-
jemy za rzetelne przygotowa-
nie uczniów do konkursu. Do-
datkowe podziękowanie kieru-
jemy do pani Ewy Kasprzyk za 
ufundowanie słodkiego poczę-
stunku dla uczestników kon-
kursu, a Radzie Rodziców przy 
SP nr 3 i p. Justynie Kosmal-
skiej  za ufundowanie nagród 
rzeczowych. Idea parków naro-
dowych ( ochrona cudów natu-
ry ) narodziła się w XIX wieku 
w Stanach Zjednoczonych. My 
cieszymy się, że ona ciągle żyje, 
szczególnie wśród młodych lu-
dzi tak małej społeczności, jaką 
jest gmina Nowogard.

Organizatorzy 
Agnieszka Białczak 
i Bogumiła Olejnik
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Budowlane Centrum Handlowe

DOMEBARTEK -
Twój Partner Budowlany

Oferuje w cenach promocyjnych:

ul. Boh. Warszawy 71 www.bartekdomet.pl• tel. 91 579 02 62 •

- tynki i farby BOLIX

- najnowsze kolekcje płytek ceramicznych: polskie i hiszpańskie

- największy wybór paneli podłogowych w Nowogardzie - 24 kolekcje

- materiały ścienne POROTON, YTONG, SUPOREKS, SILKA

- wyprzedaż drzwi

Super cena na OKNA DACHOWE VELUX i OKPOL

OCO NA TWOJE 
FINANSE

PROSTA POŻYCZKA 
DLA CIEBIE 

I TWOJEJ FIRMY
bez BIK, bez zaświadczeń ZUS i US
– od 20 do 300 tys.
– na spłatę uciążliwych długów
– na dobre inwestycje
– dochód min. 1000 zł netto
W OFERCIE RÓWNIEŻ CHWILÓWKI

Szczecin 
al. Wojska Polskiego 29/17 

tel. 91 812 68 65
RRSO wynosi 5,05%

PHU „DEZAR” - SKLEP ŻELAZNY
ul. 15 Lutego 10  • 72-200 Nowogard • tel. 91 39 21 220

NOWOŚĆ    Ogrodzenia ozdobne

Artykuły przemysłowe:
• Piece • Bojlery • Armatura • Rury miedziane i ocynk
• Rury PCV • Śruby • Wkręty • Gwoździe •  Farby • Lakiery • Silikony 
• Siatka ogrodzeniowa • Impregnaty
• Elektronarzędzia • Odzież robocza • Nawozy • Nasiona

Przęsło 2 m – 175 zł
Brama 3,5 m – 530 zł

Brama 4 m – 560 zł
Furtka 0,9 m – 185 zł

Posiadamy w sprzedaży 
również inne wzory ogrodzeń

Pod patronatem 
Dziennika 
Nowogardzkiego  

II NOWOGARDZKI 
KONKURS 
ORTOGRAFICZNY

Po raz kolejny ktoś ma szan-
sę zostać  

Mistrzem Ortografii Ziemi 
Nowogardzkiej 

w dziejach naszego miasta!
Ten Ktoś ma też szansę wy-

grać laptopa ufundowanego 
przez Burmistrza Nowogardu.

Z szansy tej można bę-
dzie skorzystać 12 maja 2012 
r. o godzinie 1100  w Miej-
skiej Bibliotece Publicznej 
To konkurs dla wszystkich 
chętnych, nie ma żadnych  
ograniczeń. Aby wziąć udział 
w konkursie należy:

Zgłosić chęć uczestnictwa 
osobiście: SOSW, ul. Poniatow-
skiego 17,  72-200 Nowogard 
telefonicznie: 669 285 675 lub 
91 39 20 108 pocztą mailową: 
soswnowogard@op.pl

W dniu konkursu przekazać 
15 zł na rzecz  Stowarzyszenia  
„Nasze Szanse”.

Organizatorzy:
Stowarzyszenie Na Rzecz 

Integracji
 Osób Niepełnosprawnych
„NASZE SZANSE”

PIASEK, ŻWIR,  
CZARNOZIEM, 

POSPÓŁKA 
 ŻWIROWNIA  

DŁUGOŁĘKA

tel. 504 872 700 
Z DOWOZEM 
DO KLIENTA
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25 kwietnia 2012 r.  g. 16.00
Rozpoczęcie kursu

W niedzielne popołudnie ulicami Szczecina przeszedł X „marsz dla Życia”.

„W obronie życia i prawdy…”
Tuż przed godziną 15 szczecińskie Jasne Błonia wypełnione są kilkunastotysięcznym, rozentuzjazmowanym tłumem ludzi – Szczeci-
nian, mieszkańców różnych zakątków Pomorza Zachodniego … i nie tylko, gdyż można było dostrzec młodzież z banerami, na których 
widnieją hasła „za życiem” również w języku słowackim. Tuż po godz. 15, pod przewodnictwem J.E. abpa Andrzeja Dzięgi odmówiona 
zostaje Koronka do Bożego Miłosierdzia i … rozpoczyna się marsz.

Spod pomnika papieża Jana 
Pawła II do stóp szczecińskiej 
katedry p.w. św. Jakuba ma-
szerują obrońcy życia. Mija-
ją place, wąskie korytarze ulic 
pomiędzy  kamienicami  i sze-
rokimi  arteriami. Maszeru-
ją w atmosferze radości, któ-
rej źródło ustawicznie try-
ska z chrześcijańskiej nadziei 
zmartwychwstania; śpiewają 
pieśni, skandują hasła, powie-
wają różnobarwnymi flagami 
i zmagają się z, nadętymi od 
podmuchów wiatru, banera-
mi. Na czele idzie grupa kilku-

nastu ludzi z tablicami, które 
układają się w przewodnie ha-
sło tegorocznego marszu „Li-
czy się prawda”. Niedaleko za 
nimi młodzież niesie 150-me-
trowy pas materiału, na któ-
rym przepisana jest encykli-
ka Humanea Vitae Pawła VI. 
Dokument papieski traktuje 
o moralnych zasadach w sfe-
rze przekazywania życia ludz-
kiego, gdzie - jak naucza ojciec 
święty Paweł VI - „małżonko-
wie stają się wolnymi i odpo-
wiedzialnymi współpracowni-
kami Boga-Stwórcy”. 

Po godz. 16 wszyscy zebra-
li się na placu przy katedrze 
skąd dzieci wypuściły tysiące 
baloników napełnionych he-
lem. Lecące do nieba baloniki 
symbolizują dziecięce modli-
twy.  Punktem kulminacyjnym 
była Eucharystia w katedrze, 
sprawowana przez metropo-
litę szczecińsko-kamieńskie-
go abpa Andrzeja Dzięgę. W 
jej trakcie część uczestników 
marszu dokonała tzw. ducho-
wej adopcji, czyli uroczystego 
zobowiązania się do codzien-
nej modlitwy przez 9 miesięcy 

za dziecko zagrożone zabiciem 
w łonie matki. 

Tego dnia do Szczecina z 
Nowogardu udało się ponad 
50 osób. Opiekunem gru-
py nowogardzian był ks. Piotr 
Buda. Przedstawiciele naszego 
miasta wyróżnili się ciekawym 
pomysłem, w trakcie marszu 
nieśli 40 flag, na których w 40 
językach widniał napis „Ko-
cham życie”. Nowogardzianie 
byli jedyną grupą, która zo-
stała wpuszczona do katedry 
z flagami. 10 maja mieszkań-
cy naszego miasta wyjadą na 

ogólnoświatowy marsz dla ży-
cia w Rzymie, na który zabiorą 
właśnie te flagi. Do tego faktu 
nawiązał w trakcie homilii abp 
Andrzej Dzięga. – Cieszy mnie, 
że osoby z naszej archidiecezji 
wyjadą do Rzymu na ogólno-
światowy marsz dla życia i za-
świadczą o swoim szacunku dla 
życia poczętego, czego wyrazem 
niech będzie te 40 flag, na któ-
rych aż w 40 językach można 
przeczytać słowa „Kocham ży-
cie” – właśnie życie - najwięk-
szy dar naszego Stwórcy. 

Piotr Słomski

Sygnały Naszych Czytelników

Jeszcze o usuniętych drzewach 
z nad jeziora

Ostatnio w sobotnio niedzielnym wyda-
niu Dziennika Nowogardzkiego ukazała się 
wzmianka o naszym pięknym jeziorze, któ-
re jest zarośnięte trzciną i w którym leżą po-
walone drzewa. Moim zdaniem władze mia-
sta powinny nakazać dzierżawcy usunięcie 
wszystkich zaniedbań. Patrząc z innej stro-
ny, jak to się stało, że jezioro zostało „poda-
rowane’’ Polskiemu Związkowi Wędkarskie-
mu, jeżeli tak, to jestem ciekaw na jakich wa-
runkach. Przecież te pieniądze które wpły-
wają do kasy tak bogatej instytucji jaką jest 
PZW, mogłyby zasilić budżet Gminy, a przy 
okazji kilka osób miałoby zatrudnienie. Taki 

moloch jakim jest PZW powinien tak dbać o 
nasze jezioro, aby było przykładem nie tylko 
w województwie, ale i w Polsce. Jeżeli PZW 
nie wywiązuje się z umowy dzierżawnej, to 
umowa ta winna być wypowiedziana, a jeże-
li umowa jest tak sformułowana, to władze 
gminy winny natychmiast wnieść aneks do 
umowy. Społeczeństwo naszej gminy winno 
być powiadomione o tym, kto i kiedy spo-
rządził taką umowę na rzecz PZW,  tym sa-
mym rezygnując z takiego dochodu do bu-
dżetu gminy.

STAŁY CZYTELNIK

@    Ludzie listy piszą  @ 
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Sporo emocji w radowie małym

Junior ratuje remis
W sobotę o godzinie 15.00 w Radowie Małym, wicelider A Klasy - Olimpia No-
wogard, walczyła o zwycięstwo nad liderem. Osłabiony kadrowo zespół gości 
prezentował się gorzej od Radowii, mimo wszystko zdołał doprowadzić do re-
misu w końcówce spotkania.

Radowia Radowo Małe – Olimpia Nowogard  2:2 (1:1)
    Mariusz Stachowiak 
      Damian Kościuk
Skład Olimpii: Michał Dwojak -  Jacek Szewc, Marcin Zmudziński, Ad-

rian Woźniak, Krzysztof Zawierucha -  Rafał Żuk, Patryk Wyrzykowski 
(Damian Adameczek), Adrian Płuciennik, Mariusz Stachowiak -  Woj-
ciech Witoń, Damian Kościuk

Olimpia przystąpiła do tego 
meczu poważnie osłabiona. Za-
brakło na boisku trzech istot-
nych zawodników: Dariusza 
Stachowiaka, Krzysztofa Kie-
ruzela, Szymona Chmielnickie-
go, ponadto nie mogli wystą-
pić Marek Nowacki i Jarosław 
Garbat. Trener Olimpii Gracjan 
Golema musiał ratować się w 
tym ważnym meczu, wystawia-
jąc w składzie dwóch debiutan-
tów w wieku juniora: Damiana 
Kościuka i Damiana Adamecz-
ka. Poza nimi, na boisku Olim-
pię wspomogło jeszcze trzech 
juniorów: Krzysztof Zawieru-
cha, Adrian Płuciennik, Adrian 
Woźniak. Nic więc dziwnego w 

tym, że to Radowia była fawo-
rytem tego meczu. Gospodarze 
od początku rzucili się do ata-
ku. W 5 minucie do groźnej sy-
tuacji dochodzi napastnik z Ra-
dowa Małego, jednak strzał jest 
za słaby by zaskoczyć Dwojaka. 
Dosłownie chwile potem, ko-
pia tej akcji, jednak tym razem 
zawodnik gospodarzy znaj-
duje się już sam na sam i tyl-
ko świetna interwencja Dwo-
jaka ratuje Olimpię przed szyb-
ką stratą gola. Pięć minut póź-
niej, kolejna stu procentowa 
okazja dla gospodarzy, tym ra-
zem strzał mija bramkę Olim-
pii. Po 20 minutach gry, goście 
sami sprowokowali zagrożenie 

przed własną bramką. Jeden z 
obrońców za słabo wycofał pił-
kę do bramkarza, przez co Mi-
chał Dwojak stoczył pojedynek 
sprinterski do piłki, z napast-
nikiem Radowii, nowogardzki 
bramkarz zdołał wybić piłkę, 
jednak przypłacił te interwen-
cję urazem. Po kilkuminutowej 
przerwie związanej z pomocą 
dla bramkarza, Dwojak wró-
cił do gry, niestety do ostatnie-
go gwizdka, uskarżał się na ból 
śródstopia. Olimpia do pierw-
szej okazji doszła prawie po 30 
minutach gry. Przy linii bocz-
nej, około 30 metrów od bram-
ki upadł sfaulowany piłkarz z 
Nowogard, a sędzia podyktował 
rzut wolny. Do piłki podszedł 
Mariusz Stachowiak, którego 
centra w pole karne przeobra-
ziła się w strzał i wpadła obok 
zdezorientowanego bramkarza 

do siatki. Olimpia prowadzi, 
choć to gospodarze zdecydowa-
nie przeważają. Goście nie cie-
szyli się długo z prowadzenia.  
Kilka minut po golu Stacho-
wiaka, Radowia doprowadza 
do wyrównania. Rzut rożny, 
zawodnik gospodarzy zgrywa 
wprost na głowę nie pilnowane-
go byłego piłkarza … Olimpii - 
Jarosława Kaczmarka, który z 
najbliższej odległości doprowa-
dza do remisu. Po przerwie ob-
raz gry zbytnio się nie zmienił. 
Wciąż Radowia dążyła do strze-
lenia kolejnej bramki. Gospo-
darze dopięli swego około 70 
minuty. Szybka kontra Rado-
wii, dośrodkowanie z prawego 
skrzydła i przy biernej postawie 
obrońców Olimpii, Kaczmarek 
strzela po raz drugi dla gospo-
darzy. Po tym golu z Olimpii ze-
szło powietrze, wciąż Radowia 
dominowała na boisku. Piłka-
rze Olimpii zdecydowanie go-
rzej prezentowali się fizycznie, 
młody skład nowogardzkiego 
zespołu nie był wstanie prze-
ciwstawić się silnym piłka-
rzom z Radowa Małego. Mimo 
wszystko udało się w 87 mi-
nucie odmienić losy tego spo-
tkania. Po dośrodkowaniu na 
„aferę”, serie błędów popełnia-
ją obrońcy gospodarzy, na linii 
bramkowej zamiera bramkarz, 
a bezpańską piłkę z 7 metrów, 
głową kieruje do bramki 16 let-
ni napastnik Olimpii: Damian 
Kościuk. Mimo zawziętych ata-
ków Radowa Małego, osłabio-
na Olimpia remisuje na boisku 

lidera, ratując wynik w ostat-
nich minutach. Brawa za ambi-
cję, niestety ten remis nie przy-
bliżył Olimpii do awansu. W 
tym sezonie będzie już bardzo 
ciężko dogonić Radowie, jed-
nak sobotni występ młodych 
piłkarzy w składzie Olimpii, 
może napawać optymizmem 
na przyszłość. Juniorzy Olim-
pii, grający z Radowią przed 
pojedynkiem seniorów, wygra-
li swój mecz 1:2. Na 0:1 bramkę 
zdobył Szymon Kaczmarek, ta-
kim rezultatem zakończyła się 
pierwsza połowa. Po przerwie, 
wyrównanie Radowa Małego i 
piękny gol Michała Jemiliano-
wicza, dający juniorom Olim-
pii zwycięstwo. W 16 kolejce 
A Klasy, w niedzielę (29 kwiet-
nia) o godzinie 16.00, Olimpia 
na własnym stadionie podejmie 
WODR Barzkowice.

KR

15 Kolejka:
Radowia Radowo Małe – Olimpia Nowogard 2:2
WODR Barzkowice – Dąbrovia Stara Dąbrowa 1:1
Orzeł Grzędzice – Rolpol Chlebowo   1:1
Orkan Dalewo – Unia Stargard    3:0
Zenit Koszewo – Zorza Tychowo    2:7
Pomorzanin Krąpiel – Dąb Dębice   0:2
A Klasa Szczecin gr. 2
  M P G+ G- Zw. Re. Po.
1. Radowia Radowo Małe 15 36 59 16 11 3 1
2. Olimpia Nowogard 15 31 41 17 9 4 2
3. Dąb Dębice 15 27 37 19 8 3 4
4. Rolpol Chlebowo 15 24 27 23 7 3 5
5. Unia Stargard 15 23 46 38 7 2 6
6. Orzeł Grzędzice 15 21 28 22 6 5 4
7. Orkan Dalewo 15 20 29 35 6 2 7
8. Dąbrovia Stara Dąbrowa 15  20 21 27 5 5 5
9. Zorza Tychowo 15 17 27 28 4 5 6
10. Pomorzanin Krąpiel 15 16 23 29 4 4 7
11. WODR Barzkowice 15 14 20 27 4 2 9
12. Zenit Koszewo 15 1 16 93 0 1 14

W sobotę Michał Dwojak był mocno atakowany przez piłkarzy z Radowa Małego

Po tej wrzutce piłka zatrzepotała w siatce gospodarzy po raz pierwszy

Na zdjęciu kapitan juniorów Olimpii 
Nowogard - Michał Jemilianowicz

Radowia miała fizyczną przewagę podczas stałych fragmentów gry
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kolejne zwycięstwo rezerw

Grali na polu…
W niedzielę (22 kwietnia) o godzinie 14.00, Pomorzanin II Nowogard grał na wyjeździe z Huraganem Wierzchosław. Mecz zakończył 
się zwycięstwem gości i potwierdził dobrą dyspozycję „rezerw” z Nowogardu.

Huragan Wierzchosław – Pomorzanin II Nowogard 1:2 (1:1)
    Grzejszczak
    Jurczyk
Pomorzanin II: M. Krupski – G. Skrzecz (J. Fijałkowski), A. Piotrowicz, 

K. Domanowski, A. Kram – P. Skowroński (M. Podbiegło), M. Wójcik (A. 
Jurczyk), M. Grzejszczak, P. Laszkiewicz (T. Szafran)- G. Żyła, M. Cyran  

Trener Pomorzanina II – Pa-
weł Błaszczyk, dał odpocząć 
kilku piłkarzom, oraz pozwo-
lił zagrać zawodnikom którzy 
rzadziej pojawiali się na pla-
cu gry. Mimo dużych roszad 
w zestawieniu, goście domi-
nowali tego dnia na boisku. 
Huraganowi nie pomogła na-
wet murawa, a raczej coś co 
tylko z nazwy mogło przypo-
minać płytę boiska. Pomorza-
nin szybko zdobył gola dają-
cego prowadzenie 0:1. Auto-
rem trafienia był Grzejszczak. 
Gospodarze niespodziewanie 
wyrównali po błędzie w defen-
sywie nowogardzkiej drużyny, 

zatem po pierwszych 45 minu-
tach było 1:1. W przerwie tre-
ner Pomorzanina przeprowa-
dził zmiany, które wpłynęły na 
końcowy wynik. Zwycięskiego 
gola dla „rezerwowych” zdo-
był Jurczyk. To trzecie zwycię-
stwo drugiego zespołu Pomo-
rzanina, w 3 meczu rundy re-
wanżowej, dzięki czemu do 3 
w tabeli Łosośnicy traci jeden, 
a do drugiej Wysoko Kamień-
skiej już tylko 2 punkty. W dal-
szym ciągu zwycięża Pionier, 
zatem sprawa awansu jest już 
przesądzona, nie zmienia to 
jednak faktu że Pomorzanin 
II na wiosnę, prezentuje się z 

bardzo dobrej strony. Wystar-
czy przypomnieć bilans pierw-
szych trzech spotkań rundy je-
siennej, „rezerwy” wówczas 
uzbierali zaledwie 1 punkt, na 
wiosnę już 9. Warto zaznaczyć, 
że oprócz dobrej atmosfery, któ-
ra panuje w drugim zespole, jest 
pełne zaangażowanie, które wi-
dać na treningach. – Podsumo-
wuje jeden z piłkarzy Pomo-
rzanina II: Tomasz Szafran. W 
najbliższej kolejce „rezerwowi” 
będą pauzować, natomiast ko-
lejny mecz rozegrają 5 maja w 
Stepnicy, z tamtejszym Zale-
wem.

KR  

Od zwycięstwa, do zwycięstwa

Mamy lidera !
W sobotę (21 kwietnia) Pomorzanin Nowogard gościł w Węgorzynie. W meczu z tamtejszą Spartą, cel był jasny: 3 punkty i wciąż sta-
bilna sytuacja w tabeli. Pomorzanin zrobił swoje wygrywając pewnie 1:4, do tego niespodziankę nowogardzkim piłkarzom w niedzielę 
sprawiły „rezerwy” Floty, które pokonały dotychczasowego lidera z Ińska i co za tym idzie, pozwoliły Pomorzaninowi wskoczyć na sam 
szczyt tabeli.

Sparta Węgorzyno – Pomorzanin 
Nowogard 1:4 (0:0)

   Gołdyn x2
   Galus
   Miklas
Skład Pomorzanina: Malanowski – Laszkiewicz, Soska, Natan Wnu-

czyński, Łuczak – Młynarczyk, Olechnowicz, Gracjan Wnuczyński (Waw-
rzyniak), Langner  (Miklas) – Gołdyn (Lewandowski), Galus (Fijałkowski).

W pierwszym składzie od 
pierwszej minuty wystąpił Ma-
lanowski w bramce, poza tym 
w pomocy zagrał Langner i 
Olechnowicz. To jedyne zmia-
ny w porównaniu z ostatnim 
spotkaniem. Pomorzanin prze-
ważał od początku, mimo tego 
do przerwy dzielnie broniący 
się gospodarze, nie dali sobie 
strzelić gola. Po przerwie, roz-
poczęło się ostre strzelanie w 
Węgorzynie. Jako pierwsi nie 
spodziewanie na prowadzenie 
wyszli gospodarze. W około 
55 minucie po rzucie rożnym 
dla Sparty pada gol na 1:0. Wi-
celider nie czekał długo z od-
powiedzią, po kilku minutach 
świetne dośrodkowanie Nata-
na Wnuczyńskiego i precyzyjna 

główka Gołdyna, pozwalają no-
wogardzkiemu zespołowi wró-
cić do gry. Trzy minuty później, 
Sparta traci taką samą bramkę. 
Znów wrzuca Natan Wnuczyń-
ski i ponownie strzałem głową 
strzela Gołdyn, zatem po 5 mi-
nutach od straty gola, Pomo-
rzanin był już na prowadzeniu 
1:2. Pod koniec meczu goście 
strzelają po raz trzeci, tym ra-
zem autorem gola Galus, który 
wykorzystał dokładne dośrod-
kowanie i  wykazał się najwięk-
szym spokojem w zamiesza-
niu w polu karnym. W ostat-
nich minutach spotkania, na li-
stę strzelców wpisał się również 
Miklas. Popularny „Mały” wy-
korzystał asystę Laszkiewicz i 
ustalił wynik tego meczu. Cie-

szę się z kolejnej bramki, czu-
ję się już na siłach po kontuzji i 
liczę że utrzymam wysoką for-
mę do końca sezonu. Nie czuje-
my się jeszcze zwycięzcą grupy, 
zostało sporo spotkań i w każ-
dym musimy grać jak o awans. – 
Podsumowuje strzelec ostatnie-
go gola w Węgorzynie: Krystian 
Miklas. Przed rundą rewanżo-
wą Pomorzanin z 30 punktami 
zajmował 4 miejsce i tracił do 
Iny Ińsko aż 11 oczek. Po sze-
ściu kolejkach niemożliwe stało 
się faktem, nowogardzki zespół 
odrobił 11 punktów, jest no-
wym samotnym liderem i miej-
my nadzieję że tej pozycji już 
nikomu nie odda. Następnym 
rywalem Pomorzanina będzie 
Kasta Szczecin-Majowe, czy-

li zespół który w dotychczaso-
wym sezonie wygrał tylko dwa 

wyjazdowe spotkania.
KR

22 Kolejka:
Vielgovia Szczecin – Iskra Golczewo  1:8
Sparta Gryfice – GKS Mierzyn   0:2
Jeziorak Szczecin – Orzeł Łożnica  1:0
Sparta Węgorzyno – Pomorzanin Nowogard 1:4
Błękitni II Stargard – Wicher Brojce  4:2
Promień Mosty – Wybrzeże Rewalskie Rewal 2:4
Chemik II Police – Kasta Szczecin-Majowe 4:0
Flota II Świnoujście – Ina Ińsko   5:1
Regionalna Klasa Okręgowa – gr. Szczecin Płn. 2011/2012
 M P G+ G- Zw. Re. Po.
1. Pomorzanin Nowogard 22 48 52 22 15 3 4
2. Ina Ińsko 22 47 42 24 14 5 3
3. GKS Mierzyn 22 44 61 32 13 5 4
4. Jeziorak Szczecin 22 43 50 30 13 4 5
5. Wybrzeże Rewalskie Rewal 22 38 59 42 11 5 6 
6. Iskra Golczewo 22 37 57 40 11 4 7
7. Flota II Świnoujście 22 32 58 52 10 2 10
8. Błękitni II Stargard 22 32 62 47 9 5 8
9. Chemik II Police 22 29 49 43 9 2 11
10. Kasta Szczecin-Majowe 22 27 27 43 8 3 11 
11. Promień Mosty 22 26 48 46 7 5 10
12. Wicher Brojce 22 25 36 48 7 4 11
13. Sparta Węgorzyno 22 24 36 41 7 3 12
14. Orzeł Łożnica 22 21 22 44 6 3 13
15. Vielgovia Szczecin 22 14 26 76 4 2 16
16. Sparta Gryfice 22 13 25 80 4 1 17

12 Kolejka:
Jastrząb Łosośnica – Pionier Żarnowo    3:4
Gardominka/Polonia II – Prawobrzeże Świnoujście 3:3
Huragan Wierzchosław – Pomorzanin II Nowogard 1:2
Zalew Stepnica – Zieloni Wyszobór     4:0

B Klasa Szczecin gr. 1

  M P G+ G- Zw. Re. Po.

1. Pionier Żarnowo 11 30 39 17 10 0 1

2. Znicz Wysoka Kamieńska 10 22 26 17 7 1 2

3. Jastrząb Łosośnica 11 21 32 17 7 0 4

4. Pomorzanin II Nowogard 11 20 27 18 6 2 3

5. Zalew Stepnica 11 15 34 27 4 3 4

6. Gardom./Polon. II Mechowo 11 10 35 37 3 1 7

7. Huragan Wierzchosław 11 9 27 40 2 3 6

8. Prawobrzeże Świnoujście 10 7 18 30 2 1 7

9. Zieloni Wyszobór 10 4 8 43 1 1 8
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Sukces uczniów ZSP w Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Rolniczych
20 kwietnia w Pyrzycach odbyła się Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, w 
której wzięli udział uczniowie z naszej szkoły: Aneta Grzejdziak z klasy III TŻ i Mate-
usz Wawrzyniak z klasy IV TŻ pod opieką Pani Beaty Woźnicy -  Stanisławek. 

 W olimpiadzie z Bloku 
Żywienia wzięło udział 59 
uczniów. Składała się ona z 
dwóch części: teoretycznej (test 
wyboru zawierający 60 pytań) 
i praktycznej. Etap praktycz-
ny składał się z trzech części, 
które musiał przejść każdy z 
uczestników (rozpoznawanie 
znaków towarowych, sporzą-

dzanie omletu, rozpoznawanie 
dodatków węglowodanowych 
i określenie ich zastosowania 
i wartości energetycznej). Wy-
niki zostały ogłoszone w sobo-
tę. Nasi uczniowie zajęli wyso-
kie miejsca: Aneta zajęła pią-
te miejsce zaś Mateusz szóste. 
Piąte miejsce Anety zapewniło 
jej zakwalifikowanie się do Eli-

minacji Centralnych, które od-
będą się 1 i 2 czerwca w Gar-
wolinie. Gratulujemy i życzy-
my Anecie powodzenia w dal-
szym etapie!

 Aneta i Mateusz – uczestnicy Olim-
piady Wiedzy i Umiejętności Rolni-
czych

XI Maraton Matematyczny
Noc z 13 na 14 kwietnia upłynęła pod znakiem rozwiązywania zadań matematycznych a to za sprawą Maratonu Matematycznego, który odbył się 
już po raz jedenasty w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Goleniowie. 

Udział w Maratonie zgło-
siło 87 drużyn z naszego po-
wiatu, Naszą szkołę reprezen-
towało zaś 12 drużyn trzyoso-
bowych. Konkurs rozpoczął 
się o godz. 18.00 w piątek 13 
kwietnia, a zakończył w sobo-

tę o 9.00 14 kwietnia. Ucznio-
wie naszej szkoły nie zmruży-
li oka przez ten czas. W go-
dzinach od 22.00  do 23.30 
mieli możliwość skorzystania 
z hali sportowej. Ostatecz-
nie drużyny z naszej szkoły 

wykazały się 
ogromną wie-
dzą, a zdobyte 
miejsca przy-
niosły satys-
fakcję nie tyl-
ko uczniom, 
ale i opieku-
nom drużyn 
Pani Beacie 

Zagórskiej i Pani Monice So-
bolewskiej. Do najlepszych 
matematyków naszej szkoły 
należą uczniowie 3 drużyn, 
których opiekunem była Pani 
Beata Zagórska:

- 16 miejsce na 87 dru-
żyn: Kryspin Krzywański, 
Mateusz Biskupski, Hubert 
Winnicki z klasy IV TI,  

- 18 miejsce: Robert Ku-
siak, Patryk Wróbel, Ama-
deusz Woźniak z klasy IV 
TI,

- 27 miejsce: Wiktor Grzy-
bowski –  z klasy IV TI, Ja-
nina Grzybowska,  Mariusz 
Grzybowski– z klasy III TE.

Pozostałe grupy nie róż-
niły się zbytnio punktacją. 
Uczestnicy wyrazili już chęć 
wzięcia udziału w konkursie 
w następnym roku do cze-
go namawiamy pozostałych 

uczniów. Gratulujemy wy-
trwałości i chęci udziału za-
równo uczniom, jak i opie-
kunom Pani Beacie Zagór-
skiej i Pani Monice Sobolew-
skiej.

 W tym roku połączono Targi 
Techniki Motoryzacyjnej oraz 
Motor Show więc uczniowie 

mieli możliwość zapoznania 
się zarówno z nowoczesnym 

sprzętem wykorzystywanym w 
warsztatach obsługi i naprawy 
pojazdów, jak również najnow-
szymi osiągnięciami producen-
tów samochodów. Na wstępie 
przywitały nas pawilony, w któ-
rych kilkunastu przedstawicie-
li prezentowano najnowocze-
śniejsze wyposażenie warszta-
towe dostępne na rynku, uroz-
maicając ofertę pokazami ob-
sługi prowadzonej przez wy-
kwalifikowanych mechaników.  
Dodatkową atrakcją były stano-
wiska producentów części oraz 

Stronę przygotowała grupa 

„ W B R E W ” 
z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

Opieka merytoryczna: Katarzyna Bielas
redakcja „WBreW”: Natalia Daczkowska, Aleksandra Daćkowska, Piotr 
Jasiek, Sylwia Jeziorska, Katarzyna Kozieł, Aleksandra Laszkiewicz, Pauli-
na Majdzińska, Kinga Piwowarczyk, Monika Romasłowska

Targi Motoryzacyjne w Poznaniu
  14 kwietnia uczniowie ZSP wzięli udział w  Targach Motoryzacyjnych w Poznaniu. 
W wycieczce uczestniczyło kilkanaście osób z klas I i II ZSZ oraz I i III technikum 
pojazdów samochodowych, którzy znajdowali się pod opieką nauczycieli: Jarosława 
Chudyka, Marcina Karpiela i Sławomira Marcinkiewicza.

Robert Kusiak, Patryk Wróbel i Amadeusz Woźniak z klasy IV TI

Kryspin Krzywański, Mateusz Biskupski i Hubert Win-
nicki z klasy IV TI

wyposażenia pojazdów samo-
chodowych. Kolejne hale to bo-
gata oferta producentów moto-
cykli, quadów i samochodów. 
Innymi ciekawostkami targów 
były stanowiska pojazdów cię-
żarowych, terenowych i licznie 
reprezentowana grupa kampe-
rów i przyczep kempingowych. 
Dodatkowo w czasie ekspozy-
cji, oprócz podziwiania prezen-
towanych pojazdów, ucznio-
wie mieli możliwość spróbo-
wania swoich sił za kierownicą 
stymulatorów jazdy m. in. for-
muły 1, symulatorów zderze-
nia oraz dachowania pojazdów 
a także w licznych konkursach 

(np. zmiana kół na czas) pro-
wadzonych na poszczególnych 
halach wystawowych. Zdecy-
dowanie wyjazd na Targi Mo-
toryzacyjne należy zaliczyć do 
udanych. Młodzież ciekawie 
spędziła czas zapoznając się z 
nowinkami przemysłu motory-
zacyjnego. Z pewnością zdoby-
te w czasie Targów informacje 
uczniowie, z korzyścią dla sie-
bie, wykorzystają w czasie zajęć 
lekcyjnych.  W związku z du-
żym zainteresowaniem podob-
nymi akcjami organizator prze-
widuje kolejne wyjazdy.

Wszystkich zainteresowa-
nych zapraszamy!

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

Dyżur nocny
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala   - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.   - 91 392 69 99
Medyk   - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

 - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz Pogotowie Stomatolo-
giczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos 
 - 91 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  
 - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzie ci, 
Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności 
Gospodarczej  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
  - 91 392 54 64

Wydział ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

- 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 26 249

Parafie rzymskokatolickie
Parafia pw.  WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   

- 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57

Apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM   - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Zawodowe 
- CE Zdroje ul.  Bohaterów Warszawy 78,

telefon/fax.   - 91 392 54 94  
I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium  
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych    - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   

- 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 
kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 
Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 
Taksówki   - 91 392 02 60
Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

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

SPrZeDAm 
mIeSZkANIe 
w nowogardzie

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

tel. 603 55 55 32

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

tel. 91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

GABINET OSMETYCZNY 
„WICHEREK”

Rok założenia 1988
Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała zabiegi 
kosmetyczne, henna, depilacje, makijaże, 
mikrodermabrazja, peeling kawitacyjny, 
ultradźwięki, eksfoliacje, wypalanie, laser, 
lampy, materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

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

Tel. 91 39 207 14 
Czynne od 11.00 do 19.00

http://wicherek.info

Dyrektor 
Wielofunkcyjnej Placówki 

Opiekuńczo-Wychowawczej 
w Goleniowie �lia w Nowogardzie

sklada wyrazy wdzięczności 
za pomoc rzeczową niezbędna 
przy organizacji rodzinnych 

świąt dla dzieci 

Państwu Górskim 
�rma FHU „Granwi”;

Cukierni u „Marysieńki”  
- p. Malinowskiej; 

pracownikom i kierownictwu 
NETTO sp. z o.o. Nowogard;

Państwu Dulaj; 
i szkółce drzew Karsk

Sprzedam sklep  
w Wierzbięcinie  
z możliwością przeznaczenia 

na budynek mieszkalny. 
606 148 353; 785 926 678

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

Znakowanie mikrocząsteczkowe 
Autodot Ocis

Serwis i ozonowanie klimatyzacji

NOWOGARD • Pocztowa 3

AUTOZABEZPIECZENIA

785 900 520

Układanie kostki
brukowej

tel. 721 124 740
NOR-BUD

Sukces Chrabąszczy w Niemczech

Piotr Sowiński na podium w Marlow!
W niedzielę w miejscowości Marlow koło Rostoku odbył się wyścig kolarski Scan Haus Cup, w którym wzięli udział nowogardzcy Chra-
bąszcze. 

Największy suskces w ekipie 
prowadzonej przez Ryszarda 
Posackiego odniósł Piotr So-
wiński. Na dystansie 4 x 2800 
w kategorii U-13 (żak) zajął 3. 
miejsce. - Piotr był bardzo do-

brze przygotowany do wyścigu, 
ponadto trafił na świetne wa-
runki pogodowe. Słońce przy-
jemnie grzało, dzieki czemu śli-
ski bruk nie stanowił dodatko-
wej przeszkody. 

Natomiast w kategorii U-15 
(junior młodszy) na dystan-
sie 12 x 2800, 5. miejsce za-
jął Remigiusz Komisarek a na 
12. pozycji znalazł się Kornel 
Zwoliński. - Niestety tego dnia 
obrałem nienajlepszą takty-
kę w trakcie wyścigu i to było 
przyczyną sytuacji, w której 
na finiszu trochę zabrakło mi 
do podjum. - komentuje swój 
start Remigiusz Komisarek. - 
Oprócz niedopasowania takty-
ki przeszkodą okazała się rów-
nież ogromna burzowa chmu-
ra, która nagle, w połowie wy-
ścigu zasnuła słoneczne dotąd 
niebo nad Marlow. Zaczął bić 
niemiłosierny grad, co - trzeba 
przyznać - dodało dramaturgii 

walce zawodników, ale wpły-
neło także na nasz wynik. Na 
szczęście nasi kolarzy byli do-
brze przygotowani na pogorsze-
nie pogody. Zostali wyposażeni 
w rękawice oraz osłony na pier-
si, które ułatwiły im przebijanie 
się przez gęsta ścianę gradu. - 
dodaje trener Ryszard Posacki.

Reprezentanci Nowogardu 
byli pod wrażeniem organizacji 
zawodów, wszystko podług sta-
rego niemieckiego porzekadła 

„Ordnung muss sein! Porządek 
musi być!” - W trakcie zawodów 
całe miasto zostało wyłączone z 
ruchu, wszystkie punkty stano-
wiące część zaplecza logistycz-
nego wyścigu były bardzo do-
brze oznaczone. Zaangażowanie 
w sprawny przebieg zawodów był 
widoczny nie tylko po stronie or-
ganizatorów, ale również miesz-
kańców Marlow. Poza tym pano-
wała miła i przyjazna atmosfera. 

(ps)

Na trzecim stopniu podium Piotr Sowiński
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• Sprzedam mieszkanie, ul. Poniatow-
skiego, 2 pokoje, pow. 50,49 m2, 
parter, po generalnym remoncie. 
CENTRUM OBŁSUGI NIERUCHOMO-
SCI, Tel. 603 982 407

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

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

• Sprzedam nowe mieszkanie 2 poko-
jowe w Nowogardzie. Kontakt: 783 
570 056.

• Sprzedam działkę budowlaną 
uzbrojoną przy ul. Kosynierów tel. 
693 850 197

• Sprzedam działkę budowlaną nie-
uzbrojoną przy ul. Kościuszki tel. 
693 850 197

•	 Sprzedam spichlerz, piękny 
obiekt 956 m2, tel. 693 996 009

• Sprzedam mieszkanie trzypokojo-
we w Nowogardzie. 603 668 681

• Sprzedam działkę z warunka-
mi zabudowy przy ul. Asnyka. 
502 032 422

• Sprzedam mieszkanie trzypokojo-
we, III piętro, 67 m2, środkowe na 
ul. Zamkowej. Wysoki standard tel. 
504 118 857

• Sprzedam mieszkanie dwupoko-
jowe III piętro 55 m2. Cena 125 tys. 
668 927 296

• Mieszkanie w domku czterorodzin-
nym, bezczynszowe + garaż, pom. 
Gospodarcze i ogródek. Sprzedam. 
507 522 139

• Do wynajęcia kiosk nr 6 na targowi-
sku miejskim. 91 39 20 714

• Do wynajęcia dwa lokale han-
dlowe w Centrum Nowogardu. 
531 838 667

• Sprzedam mieszkanie trzypokojo-
we 88 m2, bezczynszowe na pod-
wyższonym parterze w centrum 
miasta. Cena do uzgodnienia. Tel. 
693 922 695

•	 Sprzedam mieszkanie 4-pokojo-
we; 604 441 609

• Sprzedam mieszkanie trzypokojo-
we w Nowogardzie. 600 626 244

• Okazyjnie sprzedam dom, cena ob-
niżona i do negocjacji na działce 714 
m2. 662 678 895

• Sprzedam kawalerkę w Nowogar-
dzie, BEZCZYNSZOWA, na parte-
rze, funkcjonalny rozkład pomiesz-
czeń, kuchnia z oknem, bardzo ja-
sny duży pokój, piwnica, okna pcv, 
ogrzewanie gazowe (nowy piec), 
bez pośrednika,. Tylko 89 tys! Kon-
takt: 512322137

• Sprzedam 4-pokojowe mieszka-
nie w Osinie, 79m2, słoneczne, na 
parterze, bezczynszowe, z balko-
nem, piwnica, w kuchni i przedpo-
koju zabudowa. Mieszkanie w bar-
dzo dobrym standardzie. Ogrzewa-
nie gazowe, okna pcv. Bez pośredni-
ka, NOWA atrakcyjna cena. Kontakt: 
502531348

• Wydzierżawię lokal o powierzchni 
28 m2 na działalność gospodarczą 

przy ul. Bohaterów Warszawy w No-
wogardzie. Tel. 507  465  448; 91 39 
22 072

• Lokale handlowe do wynajęcia w 
Centrum Nowogardu. 531 838 667

• Sprzedam lub wynajmę podwójny 
garaż na ul. Zamkowej nadający się 
na dwa pojedyncze lub działalność 
gosp. 604 977 144

• Sprzedam działkę budowlaną w 
Nowogardzie ul. Monte Cassino. 
601 775 037

• Sprzedam mieszkanie własnościo-
we, I piętro środkowe, bezczynszo-
we, 3 pokoje, 58m2, w Nowogar-
dzie. Po kapitalnym remoncie, wy-
soki standard, kuchnia w zabudo-
wie, glazura, panele, terakota, nowe 
okna, własne ogrzewanie gazowe, 
domofon, piwnica, balkon. Cena do 
uzgodnienia, tel. 605 522 340.

• Wynajmę mieszkanie czteropokojo-
we po kapitalnym remoncie, własne 
ogrzewanie na parterze, ul. Bema. 
504 800 823

• Sprzedam ziemię budowlaną uzbro-
joną. 91 39 18 307

• Sprzedam dom wolnostoją-
cy ok. 200 m2 w Nowogardzie. 
509 349 774 

• Pokój do wynajęcia. 505 005 398

• Sprzedam działkę budowlaną w 
Centrum Nowogardu ul. Lipowa 4 o 
pow. 693 m2 z aktualnymi warunka-
mi zabudowy usługi, handel, miesz-
kania. Informacje Tel. 600  959  932; 
600 931 083 po 15.00

• Sprzedam trzypokojowe mieszka-
nie o pow. 50 m2 przy ul. Lubuszan 
III piętro, własne Co i dwie piwnice. 
601 410 758

• Sprzedam mieszkanie trzypokojo-
we, 68 m2 na Os. Gryfitów. Cena 205 
tys. 606 261 316

• Wynajmę garaż w ok. Boh. Warsza-
wy, Poniatowskiego i 15 Lutego. 
603 284 503

• Sprzedam dom w Nowogardzie w 
rozliczeniu mieszkanie ul. Jesiono-
wa 3. 604 284 597

•	 Wynajmę lokal usługowo-han-
dlowy pasaż przy Polo market. 
604 195 581

• Sprzedam działkę 3580 m2. tel. 
601 151 689

• Sprzedam parter domu 110 m2 
(podpiwniczony, garaż, podwór-
ko) Nowogard. 600  809  312; 
604 903 853

• Sprzedam działkę ogrodową w No-
wogardzie. 725 343 417

• Sprzedam pół domu parter pod-
piwniczony 3 pokoje 82 m2 z przy-
budówką nadająca się na sklep lub 
działalność z garażem murowanym 
60 m2. tel. 91 39 22 072; 507 465 448

• Sprzedam działkę w Wyszomie-
rzu przy drodze. Cena 37 tys. 
723 930 320

• Sprzedam działki budowlane przy 
ul. Asnyka tanio. 601 500 670

• Kawalerka bezczynszowa sprze-
dam. 608 817 214

• Sprzedam tanio dom w Strzele-

wie 149 tys. Tel. 605 856 584; 91 39 
26 698

• Lokal do wynajęcia o pow. 150 m2. z 
mediami. 607 289 286

• Sprzedam garaż murowany 28 m2 
– prąd, woda cena 26  000 zł. Tel. 
501 622 613

• Sprzedam działkę budowlaną o 
pow. 597 m2. Nowogard. 511  171 
169

• Wynajmę mieszkanie wolnostojące. 
607 289 286

• Kontener budowlany sprzedam. 
601 938 293

• Ładny dom Nowogard, sprzedam. 
600 617 474

• Wynajmę w domu jednorodzinnym 
mieszkanie 90 m2. tel. 668 989 393

• Sprzedam albo wynajmę dom nad 
jeziorem. 1300 m2. tel. 668 989 393

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe 
o pow. 58 m kw na I piętrze przy ul. 
Bankowej 8. Tel. 783 570 060.

• Sprzedam ładną kawalerkę, I piętro, 
ok. 29 mkw. Dogodna lokalizacja. 
Cena 95 tys. do negocjacji. Tel. 608 
153 767.

• Sprzedam mieszkanie trzypokojo-
we 50 m2 + garaż. Ul. Zamkowa. 
724 860 149 po 16.00.

•	 Sprzedam ziemię 97 ar. W Nowo-
gardzie. Tel. 601 595 053

• Sprzedam okazyjnie dom wolnosto-
jący 210 m2. Nowogard ul. Roose-
velta. 609 400 073; 601 500 722

• Sprzedam działkę ogrodową. 
507 583 521; 91 35 03 053

• Wynajmę mieszkanie dwupokojo-
we 54 m2 w Nowogardzie ul. Ponia-
towskiego 22/20. tel. 509 608 794

• Sprzedam garaż na ul. Zamkowej. 
503 843 543

• Wynajmę warsztat z kabiną pod 
różnego rodzaju działalność. 
603 550 557

• Pilnie poszukuję dwupokojowego 
mieszkania do wynajęcia (do 800 zł) 
533 298 846

• Wynajmę miejsce pod reklamę ul. 
Boh. Warszawy. 691 100 249

• Sprzedam działkę ogrodową nad sa-
mym jeziorem z dużą murowana al-
tanką 36 m2. ul. 3 Maja. 502 600 146

• Sprzedam mieszkanie ul. 15 lutego 
trzypokojowe o pow. 66 m2 III pię-
tro. 695 425 992

• Tanio zakwateruję czterech pracow-
ników. 518 483 194

• Sprzedam mały dom 57 m2 ul. Pił-
sudskiego 2a. 602 350 301

•	 Sprzedam nowy dom w karsku. 
Działka 1500 m2. Cena 299 tys. 
Tel. 691 664 658

•	 Sprzedam działkę budowlaną w 
karsku 1500 m2. Cena 80 tys. . 
691 664 658

• Sprzedam mieszkanie własnościo-
we trzypokojowe 67 m2 przy ul. 
Zamkowej parter. 91 39 21 397

• Sprzedam działkę budowlaną z wa-
runkami zabudowy w Nowogar-

dzie przy ul. Asnyka. 601  500  670; 
510 170 263

mOTOrYZACJA

• Sprzedam Opony letnie 4 szt. Conti-
nental Conti 3, 185 65 R15, cena 400 
zł, tel. 605 522 340.

• Sprzedam Opony letnie Viknig Nor-
way Pro Tech 2, 205 55 R16, 4 szt., 
cena 550 zł.tel. 605 522 340.

•	 Sprzedam Opel Vectra C kombi, 
rok prod. 08/2006, srebrny met., 
przeb. 160.000 km, po dużym 
serwisie w ASO Opel wrzesień 
2011, książka serwisowa. Cena do 
uzgodnienia, tel. 605 522 340.

• Sprzedam cztery roczne opony 185 
65R15, zimowe Goodyear Ultragrip 
7t, stan idealny, cena 800 zł lub z fel-
gami do Nissana Almery; 15” stalo-
we cena felgi 450 zł. Cena opon z fel-
gami 1200 zł. Tel. 605 522 340

• Sprzedam 4 opony zimowe - roczne, 
bardzo mało używane, Goodyear 
Ultra Grip 7+ 185 65 R15, cena 780 
zł.tel. 605 522 340.

• Sprzedam felgi stalowe do Nissana 
Almery N16, rok prod. 12/2001, cena 
350 zł, tel. 605 522 340. 

• Sprzedam Citroen Jumper paka. 
669 320 592

• Sprzedam VW T4, diesel. 
603 839 782

• Sprzedam VW Passat B3 i Opel Astra 
w całości lub na części. 693 344 667

• Sprzedam szybę do Forda Escort rok 
prod. 1995. Tel 693 344 667

• Motorower King rok prod. 2007, 
cena 1400 zł, 667 354 001

• Sprzedam T2 transporter 1984. 
502 853 573

• Sprzedam alufelgi platin R15 na 
cztery śruby + opony letnie Conti-
nental. 696 116 744

• Sprzedam VW Passat rok prod. 1990, 
benzyna gaz. Cena 2000 do uzgod-
nienia. 603 353 789

• Sprzedam Hondę Civic. 504 004 155

• Bus WV Transporter 2.4 diesel rok 
prod. 1996 stan b.d. sprzedam. 
665 245 677

• Kupię komara sprawnego z do-
kumentami cena do 300 zł. 
725 485 647

• Sprzedam skuter Qest 50 cm2 zare-
jestrowany niesprawny cena 350 zł. 
502 475 069 

•	 Sprzedam Ford CmAX rok prod. 
2004 przebieg 185 tys. Poj. 2.0 
diesel. Posiada immobilajzer, 
poduszki powietrzne, centralny 
zamek, klimatyzację, koła zapa-
sowe z alufelgami. Cena 22 500. 
Do uzgodnienia. 603 079 260

rOlNICTWO

• Sprzedam konia, bryczkę stylową, 
siodło i uprząż. 508 290 657

• Szkółka drzew owocowych i ozdob-
nych w Karsku poleca drzewa i 
krzewy owocowe, owoc tuja szma-
ragd. Promocja. Wys. 1m. 10 zł/szt. 
606 106 142

• Orka, siew, talerzówka itp. 
608 013 995

• Sprzedam marchew, ziemniaki Vi-
nieta. 502 835 573

• Sprzedam ziemniaki, marchew, gry-
kę facelie, łubin. 502 853 573

• Sprzedam prosiaki. 91 39 17 909

• Kupię mieszankę zbożową. 91 39 
20 307

• Siewnik do nawozu Amazonka dwu-
talerzowy poj. 500 kg. 723 898 517

• Sprzedam kozę. 796 175 842

• Sprzedam byczka. 500 364 725

• Tanio sprzedam kucyki. 660 238 541

• Sprzedam łubin słodki. 601 587 438

• Sprzedam łubin słodki, kultywator z 
wałkiem. 668 316 103

• Sprzedam byczki i jałóweczki waga 
300 kg. 783 678 684

• Sprzedam prosiaki, kupię siano. 
668 434 849

•	 Jajka przepiórcze własna hodow-
la, zawsze świeże, w najlepszej ce-
nie. 91 39 25 548; 508 340 300

USŁUGI

•	 Wyjazdy Niemcy, Holandia, so-
lidnie i tanio z domu i pod dom. 
603 038 944

• Usługi transportowe IVECO dostaw-
cze + laweta + bus osobowy do 9 
osób. Tel. 607 580 172

• AGENCJA REKLAMOWA VIZART - re-
klamy, banery, tablice, wydruki wiel-
koform., reklama na pojazdach - 
odzieży, PIECZĄTKI, wizytówki, pla-
katy, ulotki, inne. Nowogard, ul. 700 
lecia 15 (nad sklepem zielarskim). 
Tel. 605 522 340.

• MALOWANIE, MONTAŻ PANELI POD-
ŁOGOWYCH I INNE DROBNE NAPRA-
WY WYKONA „ZŁOTA RĄCZKA”; 91 
39 22 783, 784 79 22 70

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

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

•	 Dywanopranie, 604 373 143.

•	 Sprzątanie biur i mieszkań. 604 
373 143.

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

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

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

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

•	 Cyklinowanie. 692 478 465

• Firma UNIQA wszystkie ubez-
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Ostrzenie noży 
do kosiarek. 
883 992 213

pieczenia. Poniatowskiego 14/2. 
693 128 108

•	 AWArIe. Naprawy pieców Va-
iliant, tanie części. 691 686 772

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

• Montaż ogrodzeń betonowych, far-
merskich i innych; 695  085  470; 91 
39 72 575

• usługi elektryczne CO, dachy, tanio 
szybko solidnie. Do 30% taniej. Tel 
506 323 560

• Usługi tokarskie. Sąpolnica 22. 
693 613 396 

• Remonty mieszkań, łazienek. 
600 121 043

• Przewozy przeprowadzki Nowogard 
i okolice. 784 499 535

•	 Usługi ogólnobudowlane. 
510 335 162

• AGENCJA REKLAMWA VIZART - 
oprawianie prac - w 2 minuty., bin-
dowanie, wydruki A3-A4 kolor, kse-
ro A3-A4 - kolor, laminowanie A3-
A4. Tylko u nas największy wybór 
okładek. Nowogard, ul. 700 lecia 15 
(nad sklepem zielarskim). Tel. 605 
522 340.

• Korepetycje  j. niemiecki, przygoto-
wanie do matury. 607 617 844

• Język niemiecki, www.niemieckino-
wogard.pl; tel. 607 545 991

•	 DUr - DACH pokrycia i remonty 
dachów. 691 621 141

• Dachy. 785 562 104

• DUR-BUD- usługi ogólnobudowla-
ne. 723 295 632

•	  Remonty i wykończenia. 
601 567 369

• REMONTY, MONTAŻE, STOLARKA. 
781 016 125

•	 Transport BUS-mAX. 604 963 120

•	 Usługi remontowo-budowlane. 
784 053 493

• Przepisywanie prac (magister-
skich, licencjackich, innyvh), do-
kumentów, CV, listów motyw. in-
nych. Wydruki, Ksero, także kolor. 
Szybko i Solidnie. Studio Reklamy 
Vizart. Nowogard, ul. 700 lecia 15 
(nad sklepem zielarskim). tel 605 
522 340.

• Naprawa, regulacja okien, drzwi 
PCV i drewna. 695 181 070

• Usługi dekarskie w Kościuszkach. 
601 227 631

• Videofilmowanie i zdjęcia cyfro-
we – profesjonalnie różne okazje. 
600 653 124

• Usługi hydrauliczne. 600 653 124

• Usługi ogólnobudowlane, glazu-
ra, terakota fachowo i solidnie. 
607 647 515

•	 Docieplenia budynków, podbitki. 
608 847 784

•	 Dachy i remonty mieszkań. 
883 038 182

•	 Docieplenia, kostka brukowa, de-
karstwo. 785 931 513

• Usługi ogólnobudowlane docieple-
nia budynków. 607 654 692

• Remonty mieszkań. 609 588 240

• Warsztaty Decupage i filcowanie. 
607 310 587

• Ubezpieczenia komunikacyjne zniż-
ka dla naszych klientów nawet do 
40% i zapytaj o szczegóły. Nowo-
gard 3 Maja 46 tel. 91 39 20 701

• Sprzedam mieszkanie w Centrum 
Nowogardu 52 m2 + garaż. 91 39 
20 616

• Malowanie, szpachlowanie, panele. 
788 566 432

•	 Przyjmę pracowników do do-
ciepleń, klinkieru, dekarstwa. 
785 931 513

•	 Usługi transportowe 1,20 zł/km. 
785 931 513

• Usługi informatyczne naprawa kom-
puterów, instalacja oprogramowa-
nia, odzyskiwanie danych, dojazd 
do klienta. 508 245 385

• TWOJA KSIĘGARNIA INTERNETOWA 
WWW.KSIEGARNIACYMELIA.OSDW.
PL

PrACA

• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, 
urlopowe- Niemcy, Holandia, An-
glia, Irlandia, Dania, Belgia, Austria, 
Włochy, Norwegia. 713  852  018; 
601 759 797

• Podejmę pracę w charakterze sprze-
dawcy, długoletnie doświadczenie, 
obsługa LOTTO. Tel 660 392 851

• Zatrudnię konsultantów Oriflame, 
bezpłatne wpisowe, prezenty na 
1300 zł,  604189118

• Zaopiekuję się dzieckiem. 
602 690 897

• Przyjmę Panią do pracy w Aparta-
mentowcu na sezon z zakwatero-
waniem, mile widziany j. niemiecki. 
663 594 001

• Cafe piwnica zatrudni kucharza 
z doświadczeniem 91 39 22  424; 
608 053 371

• Zatrudnię stolarza z prawem jazdy. 
603 366 286

• Poszukuję osoby do opieki do 
dwóch starszych osób. 668 797 310

• Zatrudnię murarzy, murowanie ścia-
nek działowych 10/m2. 785 931 513

• Zatrudnię monterów i elektryków z 
wykształceniem technicznym. 91 39 
23 887

• Zatrudnię monterów elektryków. 91 
39 23 887

INNe

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

• Sprzedam nowy tel. komórkowy 
Sony Erocson ELM, cena 270 zł, tel. 
605 522 340

• Sprzedam drewno opałowe i komin-
kowe, pocięte w klocki z dowozem . 
663 349 053

• Sprzedam Keyboard. 602 524 313

• Sprzedam drewno opałowe i komin-
kowe. 667 788 820

• Przyjmę zbędną siatkę leśną z pa-

lami lub bez pali (może być po roz-
biórce, stan obojętny), cel ogrodze-
nie budowy domu. Tel. 605 522 340.

• PIECE GAZOWE CO do mieszkania 
,domu z Niemiec firmy Vaillant, gwa-
rancja + serwis, montaż na miejscu 
dwufunkcyjny cena od 1.000zl tylko 
ogrzewanie CO. cena 900zl więcej 
info. Tel 691 686 772

• ELEKTRYCZNY przepływowy pod-
grzewacz wody do łazienki, kuch-
ni-bar, sklep, domek zakład fryzj. na 
prąd 380V,moc 18,21kw,male gaba-
ryty z Niemiec cena 250zl. Tel 691 
686 772

• Junkers gazowy do łazienki, kuchni 
na gaz ziemny lub z butli/propan/po 
przeglądzie serwisu, mało używany 
cena 400zl Tel 691 686 772

• Bojler - podgrzewacz wody ,zasob-
nik, stojący /bez palnika/z Niemiec 
f. Vaillant z wężownica do podłą-
czenia go z piecem węglowym, ga-
zowym stan idealny cena 500zl. Tel 
691 686 772

•	 Sprzedam drewno kominko-
we, opałowe sprzeda całorocz-
na, posiadam swój transport. 
691 466 441

• Sprzedam wózek dziecięcy wózek 
dziecięcy prawie nowy + wanienka 
i łóżeczko. 607 289 600

• Drewno opałowe kominkowe. 
506 232 860

• Sprzedam przyczepę campingo-
wą na budowę, działkę cena 1400. 
501 622 613

• Kupię szklarnię wym. 6/4 lub 5/4. tel. 
509 702 817

• Piasek żwir z dowozem 2,5t wywrot-
ka. 514 740 538

• Kosiarka samojezdna 11,5 Km sprze-
dam. 2750zł. 603 852 270

• Sprzedam dwa rowery górskie. Cena 
199 zł i 359 zł. Tel. 609 541 122

• Sprzedam tapczan + 2 fotele w d. 
stanie. 669 417 370

• Sprzedam chłodziarkę małą, używa-
ną. Cena 100 zł. 791 729 419

• Sprzedam meble młodzieżowe, 
używane w d. stanie. Cena 250 zł. 
791 729 419

• Przyjmę ziemię i gruz. 783 678 684

• Sprzedam chłodziarko-zamrażarkę 
za 100 zł. 666 366 327

•	 Snykę sprzedam. 795 914 988

reGUlArNA lINIA mI krO BU SO WA SerOCkI   Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie    6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie    8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

Informacja PkS 
91 392 18 87   lub   91 469 83 15

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak										kom.	606	148	353
Nowogard (ul.  Rzeszowskiego) - Szczecin (ul.  Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:05; 8:10; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 11:50; 11:55; 12:40; 
14:40; 14:50; 15:00; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:11
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul.  Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:30; 9:50; 10:25:11:20(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 13:20; 13:45(F); 14:10; 
14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:00
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:50; 17:20; 18:30; 19:30
Kursują od poniedziałku do soboty;  F - kursuje od poniedziałku do piątku;  7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli

rOZkŁAD JAZDY BU SóW

regularna linia meTrO          tel. 505 619 600
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25 A; 5:50 A; 6:00 A; 8:15 A7; 9:25 A7; 12:30 A7; 12:55 A7; 
15:05 A; 16:30 A7; 18:10 A7
Ze Szczecina do Nowogardu: 6:50 A; 7:25 A; 7:45 A; 11:00 A7; 12:00 A7; 14:35 A7; 15:55 
A7; 16:40 A; 18:25 A7; 19:55 A7
Legenda: A- kursuje od pon do sob;   7 - kursuje w niedzielę

PrZeWóZ OSóB - rO mAN BIŃCZYk - linia regularna  
 Tel. 0607 310 591 

OD PONIeDZIAŁkU DO PIąTkU:  
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SOBOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIeDZIelA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

DZIENNIK
NOWOGARDZKI

Ukazuje się we wtorki i piątki  na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
re dak cja: marek Słomski prezes, marcin Simiński redaktor naczelny, Piotr Słomski, Jarosław Bzowy.  

Jarek Dąbrowski redaktor techniczny, Współ pra cu ją:  Hen ryk Szczu pak.   Ad res re dak cji:  
72-200 No wo gard, ul.  Boh. War sza wy 7A, tel. 91 392 21 65; e-mail: dziennik@domjudy.pl. 

Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

rozkład jazdy PkP (obowiązuje od 01.04.2012 r.)
 Szczecin Gł. - Nowogard:  6.28-7.28, 8.18-9.21 (tylko w dni powszednie), 10.37-11.39, 12.48-
13.49, 14.47-15.47, 16.40-17.54, 21.15-22.21
Nowogard-Szczecin Gł.:  6.37-7.41, 8.05-9.10, 10.25-11.37 (tylko w dni powszednie), 12.17-
13.22, 14.56-16.03, 16.49-17.52, 18.56-19.56 (tylko w niedzielę i sobotę), 19.07 – 20.08 (tylko 
w dni powszednie)
Nowogard-kołobrzeg:  7.28-8.55, 9.21-10.40 (tylko w dni powszednie), 11.39-13.05, 13.49-
15.14, 15.47-17.07, 17.56-19.15 (tylko w niedzielę i sobotę), 18.05 – 19.25 (tylko w dni 
powszednie), 22.22-23.42
kołobrzeg-Nowogard: 5.11-6.37, 6.46-8.04, 9.03-10.24 (tylko w dni powszednie), 11.01-
12.17, 13.37-14.56, 15.25-16.49, 17.26-18.56 (tylko w niedzielę i sobotę), 17.40-19.07 (tylko 
w dni powszednie)

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

Trasa NOWOGArD – GOleNIóW – SZCZeCIN 
Nowogard ul. rzeszowskiego : 5:05(A), 5:55(A), 6:10(A), 6:50(7), 7:00(A),  7:50(A), 8:05(7), 

8:25(2,4,6), 8:35(A), 9:10(1,3,5,7), 9:15(2,4,6), 10:05(A)10:30(A,7), 11:31(A), 11:40(7), 12:15(A), 
12:50(A,7), 13:00(A), 13:10(A), 13:25(A,7), 13:50(F), 14:05(A), 14:20(A,7), 15:41(A), 16:00(7), 
16:25(7), 16:30(1,3,5) 16:40(2,4,6,7) 16:50(A), 17:30(7) 17:50(A,7) 18:05(4,5,6,7) 18:20(A,7)

TrASA SZCZeCIN – NOWOGArD
Szczecin ul. Św. Ducha: 9:25(A), 11:55(A,7) 12:20(A,7), 13:35(A), 14:00(A,7,R), 

14:30(1,3,5,7)  14:35(2,4,6) 14:55(A,7), 15:10(A) 15:25(A,7), 15:50(A) 16:15(A,7)  16:30(A), 
18:05(A,7,R) 18:20(A,7) 19:05(A,7) 19:25(A,7) 19:50(A,7)

Szczecin ul. Dworcowa :  6:20(A), 7:35(A), 8:40(A,7), 9,00(7,R), 10:05(A,7),  10:50(A,7),  
11:40(A), 13:00(7), 14:20(7), 17:40(A,7), 20:15(A,7),

Goleniów, Dworzec PkP :  7:05(A), 8:20(A), 9:25(A,7), 9:45(7,R), 10:10(A),  10:50(A,7),  
11:36(A,7), 12:26(A), 12:42(A,7),  13:05(A,7), 13:45(7), 14:20(A),  14:45(A,7,R), 15:05(7), 
15:20(1,3,5,7) 15:26(2,4,6) 15:40(A,7) 15:55(A)  16:08(A,7) 16:40(A) 16:59(A,7) 17:15(A), 
17:40(A,7)  18:50(A,7,R)  19:05(A,7), 19:50(A,7) 20:10(A,7) 20:35(A,7) 21:00(A,7)

Trasa NOWOGArD – mASZeWO 
Nowogard ul. rzeszowskiego :  6:20(S) 15:15(S)
Trasa mASZeWO – NOWOGArD 
maszewo :  6:55(S) 16:00(S)
Trasa NOWOGArD – mASZeWO – STArGArD SZCZeCIŃSkI
Nowogard ul. rzeszowskiego :  6:50(F),  11:30(F),  13:50(F),  
Trasa STrAGArD SZCZeCIŃSkI – mASZeWO - NOWOGArD
Stargard Szcz. Oś. Tysiąclecia :  9:40(A), 12:45(A), 15:05(A)
A - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt S – kursuje w dni nauki szkolnej; 

7 – kursuje w niedziele niebędące świętami F – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz 
świąt 1,3,5 – kursuje w poniedziałki, środy, piątki oprócz świąt; 2,4,6 – kursuje we wtorki, 
czwartki, soboty oprócz świąt; 4,5,6,7 – kursuje w czwartki, piątki, soboty, niedziele oprócz 
świąt; r – kurs do Reska    

Zatrudnię 
mechanika 

samochodowego. 
509 528 688
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Całość zostanie przekazana na zakup sprzętu do Samodzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego w Nowogardzie

PIASEK, ŻWIR,  
CZARNOZIEM, 

POSPÓŁKA 
 ŻWIROWNIA  

DŁUGOŁĘKA

tel. 504 872 700 
Z DOWOZEM 
DO KLIENTA

Kancelaria  
PraWna

nawet trudne sprawy

601 949 077

r e k l A m A
e-mail: reklama@domjudy.pl

Tel.  913 922 165
 Tel. 91 577 20 07

Byłeś świadkiem ciekawego wydarzenia?
Powiadom nas!

Dyżur reportera interwencyjnego całą dobę, siedem dni w tygodniu!

DZWOŃ lub wyślij sms:  515 145 383
Zapewniamy całkowitą anonimowość! 

Możesz również 
do nas napisać: 

e-mail:
dziennik@dzienniknowogardzki.pl 

lub poligraf@post.pl

Archidiecezjalny Konkurs  Biblijny dla uczniów Szkół 
Podstawowych „Spotkanie ze św. Łukaszem”
Celem konkursu było zachęcanie młodego człowieka do poznawania Pana Boga przez zgłębianie Ewangelii oraz kształtowanie postawy 
wiary, przylgnięcia do Chrystusa, który jest obecny w swoim słowie i sakramentach.

Udział w konkursie biblij-
nym stał się zachętą do życia 
Ewangelią w domu, w Kościele 
i  w szkole.

Dnia 16 marca 2012 r. w 
Szkole Podstawowej Nr 3 im. 
Polskich Olimpijczyków w 
Nowogardzie odbył się etap 

szkolny Konkursu Biblijnego 
„Spotkanie ze św. Łukaszem”. 
Dwudziestu uczestników po 
wcześniejszym zapoznaniu się 
z Ewangelią wg świętego Łu-
kasza napisało test. Komisja w 
składzie: s. Maksymiliana Lik, 
Edward Tychoniec, Kazimiera 

Krusińska i Izabela Deluga wy-
łoniła trzy najlepsze uczenni-
ce, które wzięły udział w finale 
konkursu:

1. Anna Hebda kl. V A
2. Julia Szmyt kl. V A 
3. Hanna Grybowska kl. IV 

B
Finał Archidiecezjalnego 

Konkursu Biblijnego „Spotka-
nie ze św. Łukaszem” odbył się 

dnia 17 kwietnia 2012 roku w 
Szkole Podstawowej Nr 11w 
Szczecinie.  Poziom prezen-
towany w finale konkursu był 
bardzo wysoki, co zostało do-
strzeżone przez komisję kon-
kursową.

Wszystkim, którzy włączy-
li się w zgłębianie tajemni-
cy Ewangelii według świętego 
Łukasza serdecznie dziękuje-

my, a ponadto zachęcamy do 
codziennego rozważania Pi-
sma Świętego. Jak powiedział 
św. Hieronim: „Nieznajomość 
Pisma Świętego jest nieznajo-
mością Chrystusa”. Uczennice 
naszej szkoły nie zajęły pierw-
szych miejsc, ale sam udział w 
finale jest już szczególnym wy-
różnieniem. Gratulujemy!

s. Maksymiliana Lik
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 Cena 1,80 zł

GAZETA LOKALNA  NOWOGARD • OSINA

APTEKA 
MAJOWA 
ul. 3 MAJA 47

TEL. 91 307  07 08

OTWARTE
Poniedziałek - Piątek  8-19  

Sobota  8-15

Sprawdź naszą ofertę:
• Kredyt gotówkowy
• Kredyt konsolidacyjny
• Kredyt samochodowy
• Kredyt hipoteczny
• Spłata rat LUKAS Banku za 0 zł
• Dogodne warunki 
  dla emerytrów i rencistów

Nowogard, ul. 700 Lecia 21
tel. 91 39 22 172

czynne: pon-pt 9.00-17.00

CENTRUM KREDYTOWE

Prywatny Gabinet 
Stomatologiczny

Oferuje kompleksowe
lecznie stomatologiczne

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

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

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

Zapraszamy!

N
O

W
Y

• Przejazdy zagraniczne
• Linie autobusowe i busy
• Bilety lotnicze i promowe
• Berlin, lotniska

EVATRANS
Agencja

ZIELONE 
PRZEDSZKOLE

OGŁASZA NABÓR NA ROK SZKOLNY 2012/2013
DZIECI W WIEKU OD 2,5 DO 6 LAT

Informacje i zapisy pod nr tel. 91 39 26 691
lub na stronie www.przedszkole.zielona11.pl

INFORMATYCZNO-JĘZYKOWE

O P T Y K
Nowogard, ul. Kościuszki 1

tel. 91 392 18 11

- 50% na oprawy
z wybranych kolekcji

BADANIE OSTROŚCI  WZROKU
(bezpłatne przy zakupie okularów)

Jedna para okularów
na wszystkie odległości

REALIZACJA  RECEPT NFZ

Soczewki 
Progresywne 

- 30%

Akcja: „CZAS NA WZROK”

HALINA GALUS
HELENA WNUK

Zwrot VAT-u 

Nowogard, ul. 3 Maja 14 
(budynek BS,  I piętro)

Chcesz odzyskać VAT? 
Zwróć się do nas. 
Budowa domu, 
remont mieszkania 
od maja 2004 r.

Radca prawny
- windykacja należności
- prawo lokalowe
- sprawy majątkowe

tel. kom. 602 303 633

Budynek RCP
ul. Wojska Polskiego 3

Nowogard  (wejście od ul. Wyszyńskiego)

W każdy czwartek
od godz. 11.00

Radca prawny

Kancelaria  
Prawna

nawet trudne sprawy

601 949 077

Pomieszali 
w budżecie 
i wyszli w 
pośpiechu 

s. 3 i 4

E L D A S
ul. Nadtorowa 12

NOWOGARD
tel. 91 579 00 29

ogrodzeniowa
i  leśna

S i a t ka

 Zatrudnię 
hydraulików znających projekt

wiek do 50 lat
Kontakt email: 

ogrzewanie@cieplydom.com.pl 
Telefon: 606 151 847

Świętujemy 
pod biało 
- czerwoną

s. 2 i 5

Tylko 
u nas pełen 
program 
majówki

s. 9

GABINET  STOMATOLOGICZNY
lek. stom.Paweł Maniecki

Jednowizytowe, bezpieczne wybielanie zębów 
urządzeniem firmy beyond w promocyjnej CENIE 590 pLN
W ofercie gabinetu: kosmetyka stomatologiczna, Protetyka, Stom. zachowawcza, dziecięca

Rejestracja tel.   608 578 628, Nowogard, ul. Bankowa 3e

Wielkie Otwarcie
PUB Szuflandia 

Karsk 35b
dnia 5.05.2012 (sobota)

godz. 18.00

W dniu otwarcia:
- kapela na żywo
- pierwsze piwo gratis

Organizujemy:
- przyjęcia weselne, komunij-
ne, okolicznościowe, przyjęcia 
pogrzebowe

Zuchwały napad  
w Żabowie

 Żabowo - na zdjęciu budynek, w którym, jak wynika z relacji mieszkańców wsi, doszło w zeszłym tygodniu do napadu.
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Foto tydzień

Kolejna akcja promocyjna banku BGŻ, mieszczącego się na 
ul. 700 Lecia w Nowogardzie    skierowana do obecnych i przy-
szłych klientów. Tym razem pracownicy banku  zachęcają no-
wogardzian do „miłego wejrzenia” na bank- żółtymi tulipanami.  
Dlaczego właśnie  tulipany? Być może dlatego, że z krainy tulipa-
nów - Holandii pochodzi  Rabobank - trzeci największy (po ING 
oraz ABN Amro) bank holenderski, który jest posiadaczem czę-
ści pakietu  akcji Banku  BGŻ. Na zdjęciu doradca finansowy 
Banku -  Liliana Zwierzak, wręczająca tulipany przychodniom. 

Zakończyła się pierwsza część prac  termomodernizacji bloku 
przy ul. Kard. Wyszyńskiego. Jak mówią pracownicy wykonujący  
roboty  „prace idą bardzo sprawnie i zostaną ukończone w termi-
nie, a jest to po części też zasługą samych mieszkańców, bo ludzie z 
bloku są bardzo życzliwi i rozumieją, że musimy naszą pracę wy-
konać”.  Prace na Wyszyńskiego, to kolejny etap kompleksowej 
termomodernizacji zaplanowanej przez SM Gardno w najbliż-
szych miesiącach.

Kolejna wizyta dzieci w  redakcji Dziennika Nowogardzkiego 
i drukarni gdzie drukujemy zarówno DN jak i inne gazety 
nowogardzkiego wydawnictwa. Tym razem odwiedziły nas dzie-
ci ze Szkoły Podstawowej w Osinie. Dzieci z zaciekawieniem słu-
chały opowiadań naszego pracownika, który tłumaczył jakie ko-
lejne  etapy przechodzi gazeta, by w efekcie została wydana. 

Uroczystości przed Pomnikiem na 3 maja

przywróćmy prawdę naszym 
czynom
3 maja o godzinie 11 w sanktuarium pw. Św Rafała Kalinowskiego  na Osie-
dlu Gryfitów  rozpoczną się tegoroczne uroczystości Królowej Korony polskiej 
i  święta Konstytucji  3 Maja. Najpierw zostanie odprawiona Msza Święta w in-
tencji Ojczyzny, a następnie pochód z uczestnikami obchodów przejdzie pod 
pomnik na ulicę 3 Maja, gdzie zostaną złożone kwiaty. Tam też przedstawiona 
zostanie koncepcja renowacji pomnika opracowana przez  społeczny komitet, 
który powstał kilka miesięcy temu.

 Wstępny pomysł wyglą-
du pomnika prezentujemy na 
zdjęciu. Według projektodaw-
ców cokół  pomnika miałby 
zostać wyłożony piaskowo zło-
cistym granitem z fragmenta-
mi kontrastowymi w ciemniej-
szym kolorze. Głównym ele-
mentem będzie jednak oka-
załe godło będące repliką orła 
z czasów Konstytucji 3 Maja. 
Ponadto po czterech stronach 
cokołu umieszczone zostałyby 
4 tablice z napisami odpowied-
nio  tematycznie związanymi 
z  Konstytucją  3 Maja, świę-
tem 11 listopada, zrywem so-
lidarnościowym w  roku 1989. 
Ostatnia tablica zachowała-
by dotychczasową treść (z po-
prawieniem istniejącego błę-
du).  Projekt społecznego ko-
mitetu zmierza do utworzenia 
w Nowogardzie wystarczająco 
godnego i odpowiedniego lo-
kalizacyjne miejsca, w którym 
można byłoby obchodzić na-
rodowe i państwowe rocznice 
w zgodzie z prawdą dziejów i 

wymogami zdrowego patrio-
tyzmu. Jak wiemy pomnik na 
placu Wolności budzi w świe-
tle tych kryteriów szereg wąt-
pliwości (pomijając fakt brzy-
doty architektonicznej). Za-
mierzenia dotyczące renowa-

cji pomnika na ulicy 3 Maja 
zostaną oficjalnie zaprezento-
wane podczas  uroczystości.  
W obchodach  zapowiedziały 
udział poczty sztandarowe or-
ganizacji i szkół z Nowogardu. 

sm

Pomóżmy sobie
•	 Przyjmę z wdzięcznością tapczan wypoczynkowy, dywan lub wykładzinę, meblościankę, te-

lewizor, komputer.  tel. kontaktowy 510 936 951 
•	 Przyjmę z wdzięcznością  kojec dziecięcy dla dziecka i materac twardy na łóżko piętrowe 

info. 515 696 142 
•	 Oddam ubranie chłopięce do 2 lat oraz łóżeczko  tel. kontaktowy 781 932 923 
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OPAŁ
węgiel, koks, miał, 

drewno – kominkowe,
 podpałka, brykiet – węglowy, 

torfowy, drzewny
(towar luzem i workowany)

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

sprzedaż ratalna

ppUH „EDBA” 
Nowogard • ul. Nadtorowa 12

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

FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

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

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

602 450 881

Byłeś świadkiem ciekawego wydarzenia?
Powiadom nas!

Dyżur reportera interwencyjnego całą 
dobę, siedem dni w tygodniu!

DZWOŃ lub wyślij sms: 

515 145 383
Zapewniamy całkowitą anonimowość! 

Możesz również do nas napisać: 
dziennik@dzienniknowogardzki.pl lub 

poligraf@post.pl

Umożliwiamy uzyskanie CERTYFIKATU MIĘDZYNARODOWEGO

CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO „PROFESJA”
W NOWOGARDZIE

OGŁASZA NABÓR NA KURS

OPERATOR WÓZKÓW WIDŁOWYCH

Informacji udziela i prowadzi zapisy  sekretariat Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Nawogardzie, ul. Ks. J. Poniatowskiego 21
w godzinach: od 8.00 do 15.00, tel. 91 392 11 62

EntEr  II 
laptop

 serwis - komis
naprawiamy, 
sprzedajemy,

kupujemy laptopy
na ul. Wyszyńskiego 7/3

budynek Straży Pożarnej

tEl. 795 648 748

reKlama

Po dwóch miesiącach przerwy

pomieszali w budżecie i wyszli w pośpiechu 
W minioną środę tj. 25 kwietnia odbyła się XVI sesja Rady Miejskiej. O czym debatowali nasi radni i jakie podjęli decyzje? 

Po stwierdzeniu quorum, 
przyjęciu protokołu z ostat-
niej sesji, która miała miejsce 
dwa miesiące temu i sprawoz-
dania burmistrza Nowogardu 
z działalności między obrada-
mi, radni złożyli wnioski i za-
pytania. Kilku z nich zwróciło 
uwagę obecnemu na sali bur-
mistrzowi, że nie otrzymuje 
odpowiedzi na zadane pyta-
nia, a otrzymane odpowiedzi 
są niesatysfakcjonujące, a czę-
sto lakoniczne. 

Następnie radni przystąpili 
do głosowania nad uchwałami. 
Cztery  z nich, do porządku 
obrad, zgłosił burmistrz No-
wogardu. Pierwsza dotyczyła 
przyznania 10 tys. zł na pomoc 
psychologiczną dla osób do-
znających przemocy domowej 
w ramach „Gminnego progra-
mu profilaktyki i rozwiązywa-
nia problemów alkoholowych 
oraz przeciwdziałania narko-
manii na rok 2012”. Środki na 
ten cel pochodzą z tzw. opłat 
kapslowych, czyli zezwoleń 
na sprzedaż alkoholu. Rad-
ni jednogłośnie  przyjęli także 
uchwałę w sprawie udzielenia 
dotacji dla parafii pw. Wnie-
bowzięcia Najświętszej Marii 
Panny w Nowogardzie w kwo-
cie 55 ty. 600 zł. Pieniądze będą 

wydane na wykonanie izo-
lacji przeciwwilgociowej ko-
ścioła. O środki wnioskowała 
sama parafia. Pozostałe dwie 
uchwały, zgłoszone przez bur-
mistrza dotyczyły zmian w bu-
dżecie gminy na rok 2012. Naj-
ważniejsza zmiana dotyczyła 
oświaty, której budżet obcię-
to o 334 tys. 990 zł.  Burmistrz 
tłumaczył to zmniejszeniem 
kwoty części subwencji oświa-
towej o 691 tys.086 zł. Radni 

opozycji zwracali jednak uwa-
gę na fakt, że takie sytuacje 
najprawdopodobniej będą się 
coraz częściej powtarzały, co 
powinno skłonić burmistrza 
i koalicję rządzącą do ostroż-
niejszego konsumowania bu-
dżetu, na ich zdaniem wątpli-
wej wartości inwestycje np. lo-
dowisko. Poprawka do budże-
tu ostatecznie została przyjęta 
głosami radnych PSL-SLD.  I 
tak, zgodnie z jej treścią, po-

nad 100 tys. zł będą musie-
li  oszczędzić dyrektorzy szkół 
podstawowych.  Z tego, aż 60 
tys. to kwota, która pierwotnie 
była przeznaczona na bieżące 
remonty. Zabraknie także pie-
niędzy na zakup materiałów 
dydaktycznych, pomocy na-
ukowych i książek – z tej pozy-
cji skreślono ponad 26 tys. zł. 
Niestety, podobnie jak w ubie-
głym roku, kiedy to oświacie 
obcięto 0,5 mln złotych, decy-

zję władzy najbardziej odczu-
ją uczniowie z rodzin ubogich. 
Środki na pomoc materialną w 
postaci stypendiów i zasiłków 
zmniejszono aż o 69 tys. zł 

Budżet gimnazjów został 
zmniejszony o 67 tys. 013 zł. 
Tu, podobnie jak w przypad-
ku szkół podstawowych, ogra-
niczono głównie wydatki na 
remonty (33 500 zł), ale tak-
że dodatki do wynagrodzenia 
(18 414 zł). Cięcia nie ominęły 
także przedszkoli. Ich budżet, 
zgodnie z przyjętą poprawką, 
zmniejszy się aż o 59 tys. 414 
zł., z tego 18 tys. 414 zł, to do-
datkowe wynagrodzenia rocz-
ne, a 33 tys. 500 zł zakup  usług 
remontowych. 6 tys. zł skre-
ślono także z pozycji – zakup 
materiałów i wyposażania oraz 
pomocy dydaktycznych i ksią-
żek. 

Kto weźmie 15 tysięcy? 
Krótką i dość burzliwą, jak 

na spokojny stosunkowo prze-
bieg obrad, debatę wywołała 
także zmiana w budżecie do-
tycząca przeznaczeniu 15 tys. 
zł dotacji na zadania zleco-
ne do realizacji organizacjom 
pozarządowym w zakresie 
wspierania przedsiębiorczo-
ści. Poważne wątpliwości co do 
tego punktu w poprawce,  
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W dniu 70 rocznicy 
urodzin Kochanej 

mamusi, teściowej i babci 

Krystynie 
Wojtkiewicz 
poniższe życzenia 
składają Marzena 

i Artur z rodzinami
Kiedy dzień Twych urodzin nadchodzi,
Oddać życzenia nam się godzi!
Chciej przyjąć w dowód uznania
Hołd szacunku i przywiązania.
Aby Ci dowieść, że każdy z nas szczery
Miej na uwadze pierwsze litery.

mieli radni Marcin Nierad-
ka i Tomasz Szafran. Do-

pytywali burmistrza, jak moż-
na pomóc lokalnym przedsię-
biorcom za 15 tys. zł, a także 
na co konkretnie mają być wy-
dane te pieniądze. Burmistrz 
informował, że kwota ta bę-
dzie stanowiła budżet konkur-
su, jaki wkrótce będzie ogło-
szony przez gminę. Udział w 
nim będą mogły wziąć wszyst-
kie stowarzyszenia działające 
na rzecz rozwoju lokalnej go-
spodarki. Burmistrz nie umiał 
jednak odpowiedzieć radnym, 
na co pieniądze ostatecznie zo-
staną wydane. Jak twierdził, o 

tym zdecydują same organiza-
cje, przyznając jednocześnie, 
że wniosek o wydzielenie pie-
niędzy na ten cel złożyło No-
wogardzkie Forum Organiza-
cji Pozarządowych (NFOP), 
którego przewodniczącym jest 
Mieczysław Cedro, a człon-
kiem zarządu Jerzy Jabłoński, 
były starosta goleniowski i szef 
powiatowych struktur SLD. 
W opinii niektórych radnych, 
pieniądze te, podobnie zresz-
tą jak w zeszłym roku, zasilą fi-
nalnie budżet fundacji „Talent 

– Promocja – Postęp”, której to 
właśnie dyrektorem w Nowo-
gardzie jest  Jabłoński. Przy-
pomnijmy tylko, że Fundacja 
ma swoją siedzibę w użyczo-
nym przez gminę za kwotę 1 zł 
(słownie -jeden złoty) rocznie, 
budynku  Regionalnego Cen-
trum Przedsiębiorczości przy 
ul. Wojska Polskiego. 

Zamiast kanalizacji, przy-
domowe oczyszczalnie

 Radni, niemal jednogłośnie 
(przeciwny był jedynie Marek 
Krzywania-czytaj dalej) przy-
jęli uchwałę w sprawie przystą-
pienia do sporządzenia zmia-
ny miejscowego planu zago-

spodarowania przestrzennego 
dla obrębu Olchowo. Dlacze-
go zdecydowano się na zmia-
ny w planie, który uchwalo-
no zaledwie dwa lata temu? 
W obowiązującym planie na 
tym obszarze przeznaczonym 
do zabudowy mieszkalnej, ist-
niał obowiązek odprowadza-
nia ścieków do kanalizacji w 
drogach. Przystąpiono nawet 
dwukrotnie do projektowa-
nia sieci wodno-kanalizacyj-
nej. Mówiło się nawet o budo-
wie kontenerowej oczyszczal-
ni ścieków, na budowę której 
gmina mogła pozyskać środ-
ki zewnętrzne. Plan jednak nie 
wypalił i do dnia dzisiejsze-
go kanalizacji w Olchowie nie 
ma, co w praktyce oznaczało 
niemożność budowania do-
mów. Ich właściciele nie otrzy-
maliby bowiem stosownych 
pozwoleń. Dzięki decyzji rad-
nych, w planie przestrzennym 
wprowadzone zostaną zapisy 
umożliwiające budowę szczel-
nych zbiorników bezodpływo-
wych i przydomowych oczysz-

czalni ścieków, z możliwością 
korzystania z tych urządzeń do 
czasu wybudowania sieci ka-
nalizacji sanitarnej. Radny M. 
Krzywania bronił jednak jak 
lew starych zapisów w planie 
przestrzennym (których był 
współautorem jako przewod-
niczący rady Miejskiej w roku 
2010) i ostatecznie nie poparł 
tej uchwały stwierdzając w de-
bacie, że zmiany w planie nie 
są konieczne. W jego opinii 
zabrakło determinacji i woli 
obecnego burmistrza do zre-
alizowania budowy kanali-
zacji. Burmistrz odpowiadał, 
że nawet, gdyby gmina znala-

zła na to pieniądze na budowę 
rur, nie godzili się właściciele 
niektórych działek, przez któ-
rych sieć miałaby przebiegać. 
Jak udało nam się dowiedzieć, 
chętnych do budowy domów 
w obrębie Olchowa jest obec-
nie kilkadziesiąt osób. 

Kupią komputery dla „wy-
kluczonych cyfrowo” 

Pozostałe głosowania nad 
uchwałami nie wywołały już 
ożywionych reakcji radnych.   
Bez sprzeciwów przyjęto  
„Gminny Program Wspiera-
nia Rodziny w Gminie Nowo-
gard na lata 2012-2014”, który 
przedstawia kierunki działań 
zmierzających do tworzenia 
warunków dla rozwoju rodzin 
znajdujących się w trudnej sy-
tuacji życiowej. Uchwalanie 
takich programów narzucił 
ustawodawca ustawą z dnia 1 
stycznia 2012 roku „o wspie-
raniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej”, która zresztą nało-
żyła na gminy szereg nowych 
obowiązków w ramach zadań 
realizowanych przez Ośrodek 

Opieki Społecznej, instytucje i 
organizacje współpracujące. 

5 głosami wstrzymującymi 
się i 13 głosami „za” - radni 
przyjęli także uchwałę w spra-
wie przystąpienia do projektu 
„Zapewnienie dostępu do In-
ternetu osobom zagrożonym 
wykluczeniem cyfrowym z te-
renu Gminy Nowogard” i prze-
kazaniu na realizację projektu, 
finansowanego w 85% ze środ-
ków zewnętrznych,  z budże-
tu gminy ponad 77 tys. zł, jako 
wkładu własnego. W ramach 
projektu przewidziano zakup 
75 komputerów, w tym 40 dla 
gospodarstw objętych pomo-
cą społeczną, oraz 35 dla szkół 
wiejskich i bibliotek. Benefi-
cjenci programu mają także 
otrzymać bezpłatny dostęp do 
sieci internetowej. 

Kiedy o programie była 
mowa w zeszłym roku, przy 

okazji przyjmowania uchwały 
intencyjnej związanej z moż-
liwością uzyskania dofinan-
sowania, radni opozycji w 
ostrych słowach krytykowa-
li burmistrza za chęć brania 
udziału w projekcie. Twierdzili 
wtedy, że ludziom do życia po-
trzebna jest praca, a nie kom-
putery, które w ich ocenie sta-
ną się tylko  kolejną okazją do 
budowania  pozytywnego wi-
zerunku obecnej władzy. 

Ponadto przyjęto sprawoz-
dania z realizacji programu 
współpracy gminy Nowogard 
z organizacjami pozarządo-
wymi, a także sprawozdania z 
działalności Ośrodka Opieki 
Społecznej oraz Gminnej Ko-
misji Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych. 

Marcin Simiński 

pomieszali w budżecie i wyszli w pośpiechu 

Nasz komentarz
Wszystko wskazuje na to, że koalicja znalazła doskonały spo-

sób na zniechęcenie opozycji do bardziej aktywnej postawy i  
stałego patrzenia władzy na ręce,  a to wnikliwe przyglądanie 
się rządzącym w istocie stanowi kwintesencję demokratyczne-
go ładu i zabezpiecza przed znanymi z historii wypaczeniami i 
ostateczną alienacją władzy.  Z naszych obserwacji wynika, że 
zastosowano dwa sposoby na pacyfikację – po pierwsze, sta-
łym scenariuszem obrad jest nagminne niespotykane dotych-
czas w Nowogardzie przed tą kadencją,  odbieranie głosu chęt-
nym do dyskusji - bryluje tutaj prowadzący obrady przewodni-
czący Rady Antoni Bielida. Drugim sposobem, który przynosi 
już nadspodziewane rezultaty, jest wydłużenie przerw między 
sesjami do dwóch miesięcy.  Radni wyglądają na sesji tak, jakby 
przywykli do tego darowanego lenistwa i mimo, że dwa miesią-
ce nie pracowali, już prawie połowa z nich nie pojawiła się w 
środę ponownie  na sali obrad  o godzinie 16, po krótkiej prze-
rwie obiadowej. Przypomnijmy, że obrady zaczęły się raptem o 
12. Ponadto uderzający jest brak wiary radnych opozycji w sens 
ich działań nawet wtedy, gdy jednak o coś wnoszą . Panowie – 
wołamy -  wiadomo, że trzon koalicji stanowią tzw.  niewierzą-
cy, ale czy jest to aż tak zaraźliwe. Próbując zrozumieć przyczy-
ny tej bezradności i apatii radnych,  odnajdujemy oprócz ww. 
działań koalicji także powody inne . Po pierwsze wydaje  się, że 
od początku kadencji istotna część radnych trudno akceptowa-
ła fakt, że nie znajdują się w obozie rządzącym. Dla niektórych 
było to tak ciężkie do zniesienia, że uciekli do koalicji  oficjalnie 
-(radny Paśko), bądź nieoficjalnie - znajdując miejsce pracy za-
wodowej  u szefów z koalicji, i w konsekwencji milknąc . Ape-
lujemy do radnych opozycji - zaakceptujcie ten fakt i bądźcie 
mężczyznami, wyborcy dają mandat nie tylko rządzącym, ale i 
tym co w opozycji - mają dbać o ich sprawy. Być może ten swo-
isty uwiąd męskości bierze się też z faktu, że w obecnej Radzie 
niema  po raz pierwszy od demokracji żadnej kobiety radnej, a 
jak wiadomo psychologicznie, Panie na mężczyzn mają wpływ 
często bardzo ożywiający. Chyba nie będzie w tym cienia sek-
sizmu, gdy zaapelujemy do wyborców, aby na przyszłość wy-
ciągnąć z obecnej sytuacji  w tym zakresie niezbędne wnioski 
praktyczne . Do koalicji nie apelujemy aby się zmienili, bo im 
jako jedynym ten stan rzeczy pasuje wyjątkowo.   

Red.

Sesji przysłuchiwali się mieszkańcy zainteresowani poszczególnymi tematami
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Zuchwały napad w Żabowie
Kryminalni z Goleniowa i 

Nowogardu zatrzymali czte-
rech przestępców (mieszkań-
ców kilku powiatów), któ-
rzy przebrani za policjan-
tów wtargnęli do mieszkania 
w Żabowie i okradli dwóch 
mężczyzn – dowiedziała się 
redakcja DN.  podejrzani 
usłyszeli już zarzuty rozboju, 
a sąd zastosował wobec nich 
tymczasowy areszt. 

W ubiegłym tygodniu, w nocy 

z poniedziałku na wtorek (z 16 
na 17 kwietnia dop. red.) czte-
rech sprawców wtargnęło do 
mieszkania na terenie  gminy 
Nowogard, w którym przeby-
wali dwaj mężczyźni. Agresorzy 
mieli kominiarki na twarzach, a 
na odzieży widniały emblema-
ty z napisem „POLICJA”– mówi 
podkom. Marta Maciejuniec, 
rzecznik prasowy goleniowskiej 
policji.  Pokrzywdzeni zosta-
li obezwładnieni. Położeni twa-

rzami do ziemi, a ręce skrępowa-
no im plastikowymi opaskami. 
Sprawcy splądrowali mieszkanie, 
zabrali laptopa, telefony komór-
kowe i 1000 złotych. Następnie 
opuścili mieszkanie. 

Napadnięci i ograbieni męż-
czyźni  dopiero po kilkunastu 
minutach zorientowali się, że 
padli ofiarą przebierańców.

 Zawiadomili o tym miejsco-
wą policję. Kryminalni z Go-
leniowa i Nowogardu, wspie-

rani przez kolegów ze Szczeci-
na, jeszcze w tym samym dniu, 
ustalili dane sprawców.  Zebra-
li materiał dowodowy i w prze-
ciągu kolejnych czterech dni 
wszystkich zatrzymali – dodaje 
rzecznik policji. 

 Zatrzymani to mężczyźni w 
wieku od 24 do 30 lat, mieszkań-
cy kilku powiatów naszego woje-
wództwa. Okazało się, że w prze-
szłości byli wielokrotnie karani 
za podobne przestępstwa. Śled-

czy postawili im zarzuty rozbo-
ju, za co grozi do 12 lat pozba-
wienia wolności. Sąd Rejonowy 
w Goleniowie postanowił o za-
stosowaniu wobec nich środka 
zapobiegawczego w postaci tym-
czasowego aresztowania. Poli-
cja oficjalnie nie podaje, w której 
konkretnie miejscowości doszło 
do napadu. Z naszych informa-
cji wynika jednak, że zdarzenie 
miało miejsce w Żabowie. 

MS

Świętujemy pod biało - czerwoną

Konstytucja 3 Maja  
- wspólny powód do dumy

Świętowanie narodowej rocznicy 
Konstytucji 3 Maja odbywa się w czasie 
szczególnie sprzyjającym reflesji i umż-
liwiającym zdystansowanie się wobec 
gorączki dnia codziennego. Mamy bo-
wiem w pierwszych dniach maja, wie-
le dni wolnego. Dlatego warto w tych 
dniach odpoczynku przypomnieć cze-
mu w jakiejś cząstce zawdzięczamy dzi-
siejszą niepodległość, możliwość samo-
dzielnego bytu i kształtowania  przy-
szłości. Tworcy Konstytucji 3 Maja, jak 
to w Polsce bywa nie mieli lekko. Wielu 
bowiem, tak jak i dzisiaj zależało, aby 
w Rzeczpospolitej dobrze się nie działo. 

Po ujawnieniu jej  tekstu uaktywniła 
się opozycja skupiona wokół ambasa-
dora rosyjskiego.Ustawa Rządowa zo-
stała uchwalona (bez dokładnego prze-
liczenia głosów) w nadzwyczajnym 
trybie, przy zastosowaniu uproszczo-
nej procedury, co uzasadnia twierdze-
nie, że akt ten doszedł do skutku w dro-
dze swoistego zamachu stanu. Protesta-
cja opozycjonistów (4 V 1791) okazała 
się bezskuteczna. Po dokonaniu oblaty 
w grodzie warszawskim Ustawa Rzą-
dowa stała się z dniem 5 V 1791 ak-
tem prawnie obowiązującym. Uchwa-
lona tego samego dnia Deklaracja Sta-
nów Zgromadzonych uchyliła moc 
prawną aktów sprzecznych z konstytu-

cją. Upamiętnieniem uchwalenia kon-
stytucji miał być kościół „najwyższej 
Opatrzności poświęcony”  (realizacją 
tej obietnicy wtedy złożonej jest zna-
na budowa Świątyni Opatrzności Bożej 
w Warszawie). Ustawa Rządowa z 3 V 
1791 była pierwszą, pisaną nowoczesną 
polską konstytucją, a trzecią na świe-
cie, po amerykańskiej (1787) i szwedz-
kiej (1789). Tekst konstytucji obejmu-
je wstęp i 11 artykułów. Przypomnij-
my wstęp do tego aktu, pisany  piękną 
polszczyzną i zawierający podstawowe 
przesłanie, którymi kierowali się ów-
cześni odpowiedzialni za los Narodu:

 
„STANISŁAW AUGUST z bożej ła-
ski i woli narodu król polski, WIEL-
KI KSIĄŻE LITEWSKI, RUSKI, PRU-
SKI, MAZOWIECKI, ŻMUDZKI, KI-
JOWSKI, WOŁYŃSKI, PODOLSKI, 
PODLASKI, INFLANTSKI, SMOLEŃ-
SKI, SIEWIERSKI I CZERNIECHOW-
SKI WRAZ Z STANAMI SKONFEDE-
ROWANEMI W LICZBIE PODWÓJ-
NEJ NARÓD POLSKI REPREZENTU-
JĄCEMI.

Uznając, iż los nas wszystkich od 
ugruntowania i wydoskonalenia konsty-
tucyi narodowej jedynie zawisł, długiem 
doświadczeniem poznawszy zadawnio-
ne rządu naszego wady, a chcąc korzy-

stać z pory, w jakiej się Europa znajdu-
je, i z tej dogorywającej chwili, która nas 
samym sobie wróciła; wolni od hańbią-
cych obcej przemocy nakazów, ceniąc 
drożej nad życie, nad szczęśliwość oso-
bistą, egzystencyę polityczną, niepodle-
głość zewnętrzną i wolność wewnętrz-
ną narodu, którego los w ręce nasze jest 
powierzonym; chcąc oraz na błogosła-
wieństwo, na wdzięczność współcze-
snych i przyszłych pokoleń zasłużyć; 
mimo przeszkód, które w nas namięt-
ności sprawować mogą, dla dobra po-
wszechnego, dla ugruntowania wolno-
ści, dla ocalenia ojczyzny naszej i jej 
granic, z największą stałością ducha ni-
niejszą konstytucyę uchwalamy; i tę cał-
kowicie za świętą, za niewzruszoną de-
klarujemy, dopókiby naród w czasie pra-
wem przepisanym, wyraźną wolą swoją 
nie uznał potrzeby odmienienia w niej 

jakiego artykułu. Do której to konstytu-
cyi dalsze ustawy sejmu teraźniejszego 
we wszystkiem stosować się mają.”

Te słowa to szczególne dziedzictwo 
które pozwala nam z dumą twierdzić 
„My Naród”. Trzeba w tych dniach ma-
jowych uroczystości dać wyraz tej du-
mie  i odpowiedzialności za przyszłość 
wspólnoty narodowej, która wydała tak 
wielu wspaniałych synów. Trzeba cho-
ciażby poprzez uczestnictwo w organi-
zowanych u nas uroczystościach i wy-
wieszenie flag narodowych- przypo-
mnijmy, że 02. 05  obchodzimy także 
tzw. Dzień Flagi. Świętujmy więc pod 
biało -czerwoną, niech nie będzie ona 
tylko znakiem obecnym tylko na bo-
iskach sportowych, ale także zawiśnie 
na naszych balkonach i domach. 

Marek Słomski 
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Informacje parafialne
   Vox    Ecclesiae...

Słowo Boże na Niedzielę:
Z Ewangelii wg św. Jana (J 10,11-18):
Jezus powiedział: Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje 

życie swoje za owce. Najemnik zaś i ten, kto nie jest pasterzem, któ-
rego owce nie są własnością, widząc nadchodzącego wilka, opuszcza 
owce i ucieka, a wilk je porywa i rozprasza; /najemnik ucieka/ dla-

tego, że jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach. Ja jestem dobrym pasterzem i 
znam owce moje, a moje Mnie znają, podobnie jak Mnie zna Ojciec, a Ja znam Ojca. 
Życie moje oddaję za owce. Mam także inne owce, które nie są z tej owczarni. I te mu-
szę przyprowadzić i będą słuchać głosu mego, i nastanie jedna owczarnia, jeden pa-
sterz. Dlatego miłuje Mnie Ojciec, bo Ja życie moje oddaję, aby je /potem/ znów odzy-
skać. Nikt Mi go nie zabiera, lecz Ja od siebie je oddaję. Mam moc je oddać i mam moc 
je znów odzyskać. Taki nakaz otrzymałem od mojego Ojca.

IV Niedziela Wielkanocna już po raz czterdziesty dziewiąty rozpoczyna tydzień mo-
dlitw o powołania w Kościele i z tego względu nazywana jest Niedzielą Dobrego Paste-
rza. Ewangelia z tego dnia maluje nam obraz Dobrego Pasterza, którym jest sam Chry-
stus. W ikonografii i rzeźbie chrześcijańskiej jest to jedno z najstarszych przedstawień 
Jezusa. Był On uważany za Pasterza, który opiekuje się Swoimi owcami, czyli chrześci-
janami.

Czym wyróżnia się Dobry Pasterz? Po pierwsze daje życie Swoje za owce. Sam je od-
daje, bo zależy Mu na owcach. Po drugie Pasterz zna Swoje owce i one Go znają. Gdy-
byśmy więc mieli określić cechy Dobrego Pasterza, to miałby On wszystkie cechy tro-
skliwego i kochającego opiekuna. Tak bardzo kochającego, że potrafi stanąć w obronie 
poświęcając własne życie. Większego poczucia bezpieczeństwa od kogoś bliskiego nie 
można mieć. Jezus daje nam 100% pewności, że nas nie zostawi na pastwę wilka.

Podobną rolę mają spełniać pasterze ustanawiani tu na ziemi, aby opiekować się 
Chrystusową owczarnią. Są to wszyscy biskupi, kapłani i diakoni oraz ci, którzy są usta-
nowieni, aby mieć pieczę nad wiernymi. Słowa wypowiedziane przez Jezusa są szcze-
gólnie skierowane do kapłanów. To przecież kapłani mają być uosobieniem Chrystusa 
tu na ziemi. Kiedy popatrzymy na kapłanów, to niestety możemy dostrzec przeróżne 
zachowania. Zdarza się, że zachowujemy się jak najemnicy, a nie pasterze. Bardziej za-
leży nam na własnym życiu, a zdarzają się przypadki – może rzadko, ale jednak – że 
jeszcze wykorzystujemy powierzone nam owce dla własnych korzyści. Tak się dzieje, 
gdy nie czujemy żadnej odpowiedzialności za owce, gdy jest nam obojętny ich los. Wte-
dy zaprzeć się Jezusa i porzucić owce jest bardzo łatwo. Dobrze, że wśród kapłanów są 
także tacy, dla których Dobry Pasterz jest wzorem. Tacy duszpasterze poświęcają życie 
dla owiec. Nawet jeśli nie umierają śmiercią męczeńską, to przecież wszystkie wyrze-
czenia jakie przyjmują są poświęcaniem własnego życia dla owiec. Tym właśnie jest ce-
libat albo śluby czystości, posłuszeństwo przełożonym, oddanie się modlitwie za ludzi 
nam powierzonych. Wiele rzeczy, z których rezygnujemy nie są złe, np. małżeństwo, za-
łożenie rodziny, życie towarzyskie, kariera, ale poświęcamy to dla dobra owiec.

Każdy z nas mógłby z własnego życia podać przykłady księży, którzy są dobrymi pa-
sterzami i najemnikami. Myślę, że każdy ksiądz czasem w chwilach słabości jest takim 
najemnikiem, a w innych sytuacjach dobrym pasterzem. Oby tych drugich postaw było 
zdecydowanie więcej. Aby tak było, potrzebna jest Wasza modlitwa. Pasterze są wysta-
wieni na pierwszą linię na froncie walki o wiarę, dlatego są narażeni na największe po-
kusy i ataki. Każdy wie, że jak osłabi przywódcę w stadzie, to łatwiej jest zapanować nad 
resztą. Właśnie dlatego potrzeba jest dużo modlitwy za kapłanów. Nie dlatego, że jeste-
śmy grupą uprzywilejowaną w Kościele. Wręcz przeciwnie. Chociaż wiem z własnego 
doświadczenia, że ludzie darzą nas większym zaufaniem, sympatią i służą pomocą, tak 
jakbyśmy byli kimś więcej. Więcej rzeczywiście Bóg złożył w nasze ręce, ale po to byśmy 
jeszcze bardziej mogli stać się sługami dla wszystkich. Jak sam Jezus powiedział: „Komu 
wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie”. Dziękując za Waszą dobroć i modlitwę 
prosimy o dalsze wstawiennictwo. Bez Was nasza posługa będzie bardzo ciężka i nara-
żona na wiele niebezpieczeństw. I pamiętajcie, jeżeli widzicie negatywny przykład księ-
dza, to tym bardziej się módlcie, gdyż taki kapłan jest wystawiony na ataki złego.

Ogromnie ważna jest także modlitwa o nowe powołania w kościele. Wszędzie obser-
wuje się spadek powołań: w zakonach męskich, żeńskich i seminariach diecezjalnych. 
Dla przykładu: kiedy osiem lat temu rozpoczynałem seminarium było nas prawie sto 
osób. Teraz jest mniej niż pięćdziesiąt. W tym roku wyświęcił tylko czterech nowych 
księży dla naszej diecezji. Wierzę, że Bóg w każdym czasie woła młodych ludzi do rady-
kalnego pójścia za Nim, ale niestety obecne czasy powstrzymują młodych przed podję-
ciem tej drogi. Świat mówi co innego niż Bóg, dlatego módlmy się, aby pośród chaosu 
i zgiełku tego świata był słyszalny głos samego Boga w sercach młodych ludzi. Decyzja 
nie jest łatwa, sam coś o tym wiem, ale możliwa i piękna.

Leokadia Bielaczyc, lat: 96, zmarła: 25.04.2012, pogrzeb: 26.04.2012, pogrzeb 
odbył  się na cmentarzu w Dobrej

Informacje  przekazał zarządca cmentarza Sebastian Furmańczyk

 w tych dniach odeszli do wieczności 

W pułapce dwóch 
reżimów…
W środowe popołudnie w gmachu nowogardzkiej biblioteki od-
było się spotkanie z Władysławem Zammelem, szwedzkim Ży-
dem polskiego pochodzenia. W trakcie trwającej godzinę prelek-
cji przedstawił on książkę autorstwa swojego ojca Michała Zam-
mela pt. „W pułapce Gestapo i NKWD. Historia mojego życia”. 

Książka jest zapisem burzliwych 
dziejów życia, pochodzącego z Piotrko-
wa Trybunalskiego Michała Zammela. 
Jego losy układają się jak w scenariu-
szu do filmu sensacyjnego, którego ak-
cja rozgrywa się w czasie wojennej za-
wieruchy. W 1938 roku Michał Zam-
mel trafia do obozu koncentracyjnego 
w Dachau, skąd zostaje zwolniony po 
interwencji ambasadora polskiego w 
Berlinie, Józefa Lipskiego. Po wybuchu 
wojny bierze czynny udział w walkach 
z niemieckim najeźdźcą m.in. w armii 
gen. Władysława Andersa. Na począt-
ku lat pięćdziesiątych zostaje depor-
towany na Syberię. Z nieludzkiej zie-
mi udaje mu się wrócić w 1959. Dzie-
sięć lat później emigruje do Szwecji. W 
1982 roku w Toronto kończy spisywać 
swoje wspomnienia. Umiera w 2006 
roku w Szwecji, w sędziwym wieku, po 
długiej walce z chorobą, ostatniej walce 
jaką przyszło mu podjąć na tym świe-
cie… Mówi Władysław Zammel – Au-
tobiografia mojego ojca jest nie tylko za-
pisem jego życia w czasach wojny. Jest 

to także ukazanie jak dalece reżimy to-
talitarne – niemiecki nazizm i sowiec-
ki komunizm – wpływały na losy ca-
łych narodów, do jakiego stopnia chcia-
ły zgładzić człowieka zarówno biolo-
gicznie, poprzez fizyczne unicestwienie, 
jak i ideologicznie, poprzez wykorzenie-
nie wiary i poczucia wolności. Jest to w 
końcu próba ukazania realnego dobra, 
jakiego naród żydowski, m.in. na przy-
kładzie losów mojego ojca, doświadczył 
ze strony Polaków, którzy np. w Instytu-
cie Męczenników i Bohaterów Holocau-
stu Yad Vashem (Jad Waszem) w Jero-
zolimie upamiętnieni są największą ilo-
ścią drzewek symbolizujących Sprawie-
dliwych wśród Narodów Świata – czyli 
tych, którzy w czasie wojny nieśli pomoc 
Żydom. O tym należy pamiętać!

Po zakończeniu prezentacji wielu 
uczestniczących w spotkaniu Nowo-
gardzian nabyło egzemplarze książ-
ki Michała Zammela, w których pan 
Władysław z chęcią dokonywał pa-
miątkowych wpisów. 

(ps)

Pamiątkowe zdjęcie z uczestnikami spotkania.
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gimnazjaliści pisali testy

przeważa optymizm 
Uczniowie III klasy gimnazjum przeżywali od wtor-
ku trzydniowy maraton testowy. Do napisania mieli 
pięć sprawdzianów gimnazjalnych. 

 W tym roku egzamin gim-
nazjalny  całkowicie zmienił 
swoją  formułę. W latach ubie-
głych uczniowie zaczynali zda-
wanie egzaminów od napisania 
testu humanistycznego, skła-
dającego się z dwóch części - z 
języka polskiego oraz historii i 
WoS. Od tego roku gimnazja-
liści rozwiązywali dwa osobne 
arkusze. O godzinie 9:00 za-
czął się godzinny test z historii 
i WoS. Po zakończeniu pierw-
szego egzaminu i po 45-minu-
towej przerwie przystąpili do 
rozwiązywania zadań z języka 
polskiego. Mieli na to 90 mi-
nut. W środę gimnazjaliści pi-
sali dwa kolejne egzaminy. O 
godz. 9:00 rozpoczęli pisać te-
sty z biologii, chemii, fizyki i 
geografii, by następnie po nich 
usiąść do napisania testu z ma-
tematyki, na którego rozwią-
zanie mieli  półtorej godziny. 
Trzeciego dnia gimnazjaliści 
podeszli do egzaminów z języ-
ka obcego w nowej odmienio-
nej formule. 

Oto co nam powiedzieli w 
przerwie drugiego dnia te-
stów (środa),  uczniowie  z 
Gimnazjum nr 1 w Nowogar-
dzie ( zdawało testy  97 gim-
nazjalistów). 

Kamil piecyk - Muszę po-
wiedzieć, że drugi dzień te-
stów przebiega bardzo spraw-
nie. Wydaje mi się, że wszyscy 
jesteśmy dobrze przygotowani. 
W pierwszym dniu testów pi-
saliśmy  z takich przedmiotów 
jak: historia, język polski, WoS. 
Jak mi poszło? Myślę, że dobrze, 
chociaż mam pewne obawy co 
do napisania rozprawki z języ-
ka polskiego. Wszystkim moim 
kolegom  i koleżankom życzę 
pomyślnie zdanych testów. 

Beata Husiatyńska - Cóż za-
częło  się, a ja bardzo boję się 

Serdeczne podziękowania 
ks kanonikowi Kazimierzowi Łukjanikowi 
za wsparcie w trudnych chwilach w czasie 

choroby naszej cioci i pomoc w organizacji 
pogrzebu oraz księżom, siostrom zakonnym 

i wszystkim, którzy uczestniczyli 
w ostatniej drodze 

śp. Emilii Szaszkiewicz 
składa rodzina

Serdeczne wyrazy współczucia i głębokiego żalu

Pani Jolancie Bielskiej
z powodu śmierci ojca

w imieniu swoim i pracowników 
Urzędu Miejskiego w Nowogardzie

składają
Przewodniczący Rady Miejskiej    Burmistrz Nowogardu      Zastępca Burmistrza Nowogardu

Antoni Bielida                                 Robert Czapla                   Damian Simiński 

Serdeczne podziękowania 
ks. Ireneuszowi Kamionce oraz 

wszystkim uczestnikom 
ostatniego pożegnania 

śp. Czesława 
Zalewskiego 

składa rodzina

matematyki, bo zwyczajnie ten 
przedmiot mnie stresuje. Je-
stem bardziej humanistką. Co 
do zdawanych przedmiotów, to 
najbardziej czuję, że dobrze po-
szła mi historia, gorzej będzie z 
matematyką,  tu widzę raczej  
marne swoje  szanse. 

Jakub Michalak - Muszę 
stwierdzić, że testy bardzo mi 
się podobają. Po testach prób-
nych spodziewałem się, że te 
prawdziwe będą trudniejsze, 

ale były  na szczęście dość  ła-
twe. Co do trudności  to najwię-
cej problemów miałem z histo-
rią  i  „WoS”,  obawiam się  tro-
chę matematyki. Ale wydaje mi 
się, że do tego momentu najle-
piej poszedł mi test przyrodni-
czy. Co do dalszych testów je-
stem dobrej myśli. 

paula Damas - Jestem lepsza 
z przedmiotów humanistycz-
nych, dlatego myślę, że lepiej 
mi poszło  właśnie z tych przed-

miotów. Do tego momentu, jak 
na razie nie miałam żadnych 
problemów. Co do nowych za-
sad, to od razu zauważyłam, że 
jest więcej materiału do rozwią-
zania. A jak widzę swoje szan-
se? myślę, że bardzo dobrze. 

Mamy nadzieję, że w tym 
roku  wyniki naszej młodzieży 
będą  trochę lepsze od ubiegło-
rocznych. Tamte bowiem, nie-
stety, nie wyglądały najlepiej 
na tle średniej krajowej. Trzeba 
przyznać, że całe nasze woje-
wództwo nie ma się czym po-
chwalić,  było bowiem trzecie 
od końca w przedmiotach hu-
manistycznych, a ostatnie do 
wyników w kraju w przedmio-
tach ścisłych.  Wyniki  z aktu-
alnych testów, które będą zna-
ne za kilka tygodni, zanalizuje-
my na łamach DN.  

Rozmawiał: Jarek Bzowy 

„OmniBUSiK KlaS PierWSzYcH”- SP nr 1
W miniony poniedzia-

łek-23.04.2012 r. odbył się 
w naszej szkole konkurs dla 
uczniów klas pierwszych pt: 
„OMNIBUSIK KLAS PIERW-
SZYCH”. Do zmagań konkur-
sowych stanęło po troje przed-
stawicieli z każdej klasy I, wy-
branych przez swoich nauczy-
cieli. Mimo jeszcze krótkiego 
okresu edukacji szkolnej zosta-
li oni uznani przez swoje wy-
chowawczynie za tych, którzy 
posiadają najwyższy poziom 
wiedzy i umiejętności, niejed-
nokrotnie przekraczający za-
kres przewidziany na ten etap 
nauki szkolnej. Okazało się, że 
był to strzał w dziesiątkę, gdyż 
uczniowie ci naprawdę zasłu-
gują na to wyróżnienie. Test 
konkursowy był sprawdzeniem 
ich wiedzy w szerokim znacze-
niu, gdyż zawierał zarówno py-
tania z zakresu edukacji po-
lonistycznej, matematycznej, 
przyrodniczej i ogólne np. do-
tyczącej wiedzy o swoim kraju.

  Warto już teraz zwrócić 
uwagę na tych właśnie „Omni-
busów”, którymi byli:

Z kl.Ia- Bruździńska Julia, 

Lepczyńska Dominika, Gwiz-
dała Julia

Z kl.Ib- Szczawińska Daria, 
Cedro Michał, Oraczyński Ma-
teusz

Z kl.Ic- Kraszewka Klara, 
Marchewka Martyna, Dubaj 
Kuba

Wśród tej dziewiątki najlep-
szymi okazali się: 

I miejsce- Marchewka Mar-
tyna z kl. I c

II miejsce- Kraszewska Kla-
ra z kl. I c

III miejsce- Bruździńska Ju-
lia z kl. I a

Niewielkie różnice punktowe 

dzieliły poszczególnych uczest-
ników konkursu i wszystkim 
im należą się wielkie brawa. 
Wyrazem uznania było nagro-
dzenie ich dyplomami –wyróż-
nieniami, a trzech pierwszych 
laureatów otrzymało dodatko-
wo drobne upominki.

Gratulacje należą się na pew-
no także ich wychowawcom – 
którzy tak wiele codziennego 
trudu wkładają w ich edukację, 
a także rodzicom, bo jak uda-
wadnia nam życie, pierwszymi 
i bardzo ważnymi nauczyciela-
mi są właśnie oni. 

Zes. red SP nr 1
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W dniu 2 maja 2012 roku, na placu Szarych Szeregów w Nowogardzie wystąpi 
grupa Rezerwat, znana głównie z przeboju pt. „Zaopiekuj się mną”.  Odnoszący 
sukcesy głównie w latach 80-tych i na początku 90-tych  polski zespół rockowy, 
jako jedna z trzech gwiazd tegorocznych majówek z pewnością przyciągnie spo-
rą publiczność. 

2 maja zagra Rezerwat
Rezerwat po-

wstał w  1982 roku 
w Łodzi.  Założy-
cielem grupy, lide-
rem i autorem więk-
szości materiałów 
jest  Andrzej Ada-
miak - kompozytor, 
autor tekstów, pro-
ducent, wokalista i  
gitarzysta basowy. 
Rezerwat w tym roku 
obchodzi swój Jubile-
usz 30-lecia.

 Zespół ma na swo-
im  koncie blisko mi-
lion sprzedanych płyt 
długogrających i ponad mi-
lion  składanek z ich utwora-
mi znajduje się w naszych do-
mach. 

Na koncercie w Nowogar-
dzie, który będzie jednym z 
koncertów jubileuszowych  ze-
społu nie zabraknie ich kulto-
wych piosenek sprzed lat, ta-

kich jak: „Obserwator”, „Za-
opiekuj się mną’’, „Parasolki” 
czy ,,Kocha Ciebie niebo” oraz 
bardzo dobrego nowego mate-
riału muzycznego, który rów-
nież jak ich  piosenki sprzed 
lat, spotyka się na koncertach z 
bardzo entuzjastycznym przy-
jęciem publiczności.

Zespół przygotował ostatnio 
nową płytę, która jeszcze przed 
wydaniem otrzymała bardzo 
dobre recenzje. Krążek pod 
tytułem „Dotykaj” pojawi się 
niebawem na rynku. 

Opr. MS, inf. NDK
fot. strona zespołu

Wyjechali do lasu  
z okazji Dnia Ziemi

Najlepszym   sposobem na 
poznawanie środowiska przy-
rodniczego jest   wyjazd do 
lasu.  Dzieci  z Przedszkola  nr 
2   pod opieką    nauczycielek   
Pauliny Grzyb i Joanny Wiete-
ski   w ostatnich   dniach   były 
na wycieczce   w lesie. Temat   
wycieczki  był  ściśle związany 
z obchodami  Dnia Ziemi - 22 
kwietnia. Od wielu lat zaprzy-
jaźnionym i najlepszym prze-
wodnikiem po   lesie jest    le-
śniczy pan   Marek Jankowicz.  
Pan Jankowicz ma ogromną 

wiedzę i cierpliwość w obja-
śnianiu  wszystkich  ciekawych 
spraw i zjawisk  w tym środo-
wisku. Dzieci zadawały wiele 
pytań,   wszystko ich intereso-
wało oraz   obserwowały    sa-
dzenie   lasu i   własnoręcznie   
posadziły   drzewa. W ogrom-
nym skupieniu   słuchały śpie-
wu ptaków.  Największą satys-
fakcją   było posadzenie   wła-
snego   drzewka. Wycieczka   
dostarczyła dzieciom wiedzy  i  
wielu pozytywnych wrażeń.

 zdjęcia - Paulin Grzyb
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Punkt 
nadawania 
przesyłek
kurierskich

ul. Wyszyńskiego 7/3
budynek Straży Pożarnej

tEl. 795 648 748

W najbliższy poniedziałek odbędą się obchody 40–lecia Nowogardzkiego Domu Kultury. Głównym punktem uroczystości będzie, kon-
cert jubileuszowy. Wezmą w nim udział byli i obecni instruktorzy, a także najlepsi artyści i zespoły obecnie reprezentujące placówkę.  
Świętowanie okrągłych urodzin przez NDK ma potrwać do końca listopada. 

nDK kończy 40 lat 

Jubileuszowy koncert zapięty na ostatni guzik
Oficjalne otwarcie nowo wy-

budowanego, wówczas Powia-
towego Domu Kultury miało 
miejsce dokładnie 13 maja 1972 
roku. Budowa placówki trwała 4 
lata. Trudno podsumować 40 lat 
pracy domu kultury, po roku by-
cia jej dyrektorem – mówi  Aneta 
Drążewska, szefowa NDK. 

Choć początkowo obchody 
miały być zorganizowane w in-
nym terminie, i czasu na przy-
gotowanie poniedziałkowego 
koncertu zbyt wiele nie było, dy-
rektor NDK zapowiada, że bę-

dzie ciekawie i z niespodzianką.
Główne obchody to koncert, 

który odbędzie się tuż po pre-
zentacji multimedialnej 100 let-
niej historii Ratusza Miejskiego i 
po wręczeniu Laurów Cisowych. 
Rozpoczniemy moim krótkim re-
feratem, w którym opowiem w pi-
gułce o historii NDK i naszej bie-
żącej działalności. Sam koncert 
będzie podzielony na dwie części. 
W pierwszej, cofniemy się trochę 
w przeszłość.  W drugiej zapre-
zentujemy naszych najlepszych 
artystów i zespoły obecnie działa-

jące. Na zakończenie dla wszyst-
kich przygotowaliśmy niespo-
dziankę, której oczywiście teraz 
zdradzić nie mogę – uchyla rąbka 
tajemnicy  A. Drążewska. 

Goście będą mogli także zwie-
dzić prezentację prac powsta-
łych w pracowniach ceramicznej 
i malowania na szkle. Ciekawie 
zapowiada się również wystawa 
fotografii, przygotowana przez 
Franciszka Karolewskiego. Będą 
to zdjęcia ukazujące historię 40 – 
letniej działalności NDK. 

Po uroczystościach w sali ki-
nowej, w której udział wezmą 
zaproszeni goście, obchody 
przeniosą się na Plac Szarych 
Szeregów. Tam, od godz. 20.30 
odbędzie się koncert rockowe-
go zespołu Lipali, inaugurujący 
tegoroczne imprezy majówko-
we, które mają się zakończyć 3 
maja. O 22.00 ma się odbyć po-
kaz sztucznych ogni – to atrak-
cja związana z obchodami 40-le-
cia NDK. 

 Jak zapowiada dyrektor in-
stytucji, uroczystości związa-
ne z jubileuszem NDK potrwają 
do końca listopada. Zakończy je 
specjalny koncert, podczas któ-
rego zaprezentowana zostanie 
publikacja, opisująca dotychcza-
sową działalność Domu Kultury. 
Ciekawostką jest fakt, że książka 
miała być zaprezentowana w naj-
bliższy poniedziałek, ale po od-
nalezieniu dodatkowych, wcze-
śniej nieznanych historycznych 
materiałów, zmieniono koncep-
cję publikacji i datę wydania. 

W trakcie porządkowania piw-
nic i pomieszczeń gospodarczych, 
znaleźliśmy mnóstwo historycz-
nych materiałów, które nie były 
zarchiwizowane tylko przygoto-
wane do wyrzucenia – tak przy-
najmniej wynika z relacji pracow-
ników – mówi  A. Drążewska. 
Znaleźliśmy stare kroniki, pa-
miątkowe księgi i  zdjęcia. Bardzo 
cenne informacje. Uznaliśmy, że 
musimy to opublikować. To wy-

magało zmiany  wcześniej zapla-
nowanej formuły publikacji, ale 
także daty wydania.

 Dyrektor NDK planuje także 
organizację spotkań wspomin-
kowych z byłymi dyrektorami i 
pracownikami instytucji. Relację 
z obchodów 40-lecia Domu Kul-
tury w Nowogardzie opubliku-
jemy w kolejnym numerze DN. 
Już dziś zapraszamy do lektury!

Marcin Simiński
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Serdeczne podziękowanie 
za pomoc w zorganizowaniu akcji 

„dzień Dawcy Szpiku dla Romana i innych” 
Panu burmistrzowi Nowogardu Robertowi Czapli, 

panom Markowi i Piotrowi Słomskim 
Panom Adamowi i Marcinowi Fedeńczak, 

Panu Sebastianowi Furmańczyk 
oraz wszystkim, 

którzy włączyli się do tej akcji.

 Roman Saniuk

regionalna Okręgówka

Umocnić się na pozycji lidera...
W sobotę (28 kwietnia) o godzinie 16.00 na stadionie w Nowogardzie, piłkarze 
pomorzanina zrobią wszystko, aby nie oddać pozycji lidera. Rywal nie wydaje się 
być wymagający. Szczeciński zespół Kasta-Majowe przegrał ostatnie 3 spotkania.

Piłkarze ze Szczecina na wio-
snę nie radzą sobie najlepiej... 
W 6 dotychczasowych me-
czach rundy rewanżowej, Ka-
sta-Majowe wygrała w jednym 
meczu, raz ich spotkanie za-
kończyło się remisem i czte-
rokrotnie, sobotni rywale Po-
morzanina schodzili z boiska 
pokonani. Ich bilans bramko-
wy w tej rundzie prezentuje 
się nie najlepiej: 6 strzelonych 
i 15 straconych bramek. Po-
nadto, Szczecinianie w 11 wy-
jazdowych meczach tego sezo-
nu odnieśli zaledwie 2 zwycię-
stwa, natomiast w pozostałych 
9 spotkaniach przegrali. Po-

morzanin po ostatnim meczu 
jest nowym liderem, wygry-
wa wszystkie spotkania i jest 
na najlepszej drodze do Wo-
jewódzkiej Okręgówki, zatem 
trudno doszukiwać się szans 
słabo spisujących się na wiosnę 
piłkarzy gości. W pierwszym 
spotkaniu w Szczecinie, Pomo-
rzanin szczęśliwie zremisował 
1:1, po samobójczym golu w 
87 minucie. Za plecami Pomo-
rzanina, na potknięcie nowo-
gardzkich piłkarzy czeka Ina 
Ińsko, która ma o wiele łatwiej-
sze zadanie, gdyż na własnym 
boisku zagra z pogodzonymi 
już z degradacją zawodnikami 

z Gryfic. Zarówno w Ińsku, jak 
i w Nowogardzie, kibice z nie-
cierpliwością będą czekali na 
rozstrzygnięcie ostatniego spo-
tkania tej grupy, trzeci w tabeli 
GKS Mierzyn na własnym bo-
isku podejmie czwarty zespół – 
Jeziorak Szczecin. Remis w tym 
meczu może przekreślić szansę 
obydwu drużyn na awans. Już 
dziś zapraszamy wszystkich 
kibiców Pomorzanina Nowo-
gard, na stadion miejski w so-
botę o godzinie 16:00, miejsco-
wi piłkarze z pewnością zrobią 
wszystko, aby odnieść 8 zwy-
cięstwo z rzędu.     

KR

a Klasa

Olimpia wciąż walczy
„Dopóki piłka w grze, wszystko się może zdarzyć” – w zespole Olimpii Nowo-
gard, nikt ani na chwilę nie traci wiary w awans. W niedzielę o godzinie 16:00 na 
stadionie w Wierzbięcinie, Olimpia zagra z zespołem WODR Barzkowice.

Do końca sezonu pozostało 
jeszcze 7 kolejek, zatem teore-
tycznie na boisku czeka jeszcze 
21 punktów do „podniesienia”. 
Niestety, może się okazać, że 
nawet 7 zwycięstw w ostatnich 
7 meczach nie pozwoli Olim-
pii awansować. Nowogardz-
ki zespół nie może już tyl-
ko liczyć na siebie, ktoś musi 
pomóc i dwukrotnie urwać 
punkty Radowii. Lider z Ra-
dowa Małego ma 5 punktów 
przewagi, to nie jest ogromna 

przewaga, wszystko za sprawą 
dobrej postawy „osłabionej” 
Olimpii podczas bezpośred-
niego meczu obydwu zespo-
łów. Być może już w niedzie-
lę lider straci punkty w Star-
gardzie. Oczywiście, Unia to 
nie Błękitni, jednak piłkarze z 
mniej znanego Stargardzkiego 
klubu prezentują się nadspo-
dziewanie dobrze w rundzie 
rewanżowej. Na wiosnę prze-
grali tylko raz i systematycz-
nie wspinają się wyżej w tabe-

li. Olimpia ma łatwiejsze zada-
nie, goście z Barzkowic w tym 
sezonie poza domem wygrali 
zaledwie jeden mecz i z czte-
rema zwycięstwami w całym 
sezonie, zajmują przedostat-
nią pozycję w tabeli. W pierw-
szym meczu w Barzkowicach, 
Olimpia spokojnie wygrała 
1:3, na listę strzelców wpisa-
li się wówczas: Witoń, M. Sta-
chowiak, D. Stachowiak.

KR  

regionalna Okręgówka
23 Kolejka:
Ina Ińsko – Sparta Gryfice   (28.04; 11:00)
Wicher Brojce – Sparta Węgorzyno  (28.04; 15:00)
Iskra Golczewo – Błękitni II Stargard  (28.04; 15:00)
Orzeł Łożnica – Promień Mosty   (28.04; 16:00)
Wybrzeże Rewalskie Rewal – Vielgovia Szczecin (28.04; 16:00)
Pomorzanin Nowogard – Kasta Szczecin-Majowe (28.04; 16:00)
GKS Mierzyn – Jeziorak Szczecin   (28.04; 17:00)
Flota II Świnoujście – Chemik II Police  (28.04; 19:00)

a Klasa 
16 Kolejka:
Dąbrovia Stara Dąbrowa – Zenit Koszewo  (28.04; 16:30)
Zorza Tychowo – Pomorzanin Krąpiel  (29.04; 16:00)
Dąb Dębice – Orzeł Grzędzice   (29.04; 16:00)
Rolpol Chlebowo – Orkan Dalewo  (29.04; 16:00)
Olimpia Nowogard – WODR Barzkowice  (29.04; 16:00)
Unia Stargard – Radowia Radowo Małe  (29.04; 17:00)

SPrzeDaŻ aTraKcYjnYcH mieSzKaŃ
w nowo powstającym budynku mieszkalnym

4-klatkowym (obok Sp nr 3), os. Gryfitów w Nowogardzie

Kontakt: „pRO-BUD” s.c., 72-200 Nowogard, ul. 3 Maja 14, 
tel. 91 39 25 552, 783 570 056, www.probud-nowogard.pl
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Mało kto wie, że mieszkaniec Nowogardu Wiesław Smietiuch w latach 70-tych i 80-tych, odgrywał znaczącą rolę w sportach motoro-
wych. Do dziś nikt w woj. zachodniopomorskim nie był w stanie poprawić jego wyniku i wygrać w ogólnopolskich zawodach o złoty 
kask. ponadto, nasz rozmówca w 2010 r. został uhonorowany okolicznościowym orderem, wybitym z okazji 60-lecia polskiego Związ-
ku Motorowego. O swoich największych sukcesach, oraz o Klubie Motorowym „Cisy” Nowogard, Wiesław Smietiuch opowiedział nam 
sam, podczas środowego spotkania z Dziennikiem Nowogardzkim.

„Postanowiłem sobie, że Puchar Polski będzie mój…”
Największe sukcesy:
1972 r. – Srebrny medal w imprezach LOK oraz GST(niemiec-

ki odpowiednik LOK) na wyspie Rugia w Bergen
1979 r. – Zwycięstwo w woj. eliminacjach w Złotym Kasku, w 

finale w Lubrańcu (koło Włocławka) zwycięstwo w ogólnopol-
skich zawodach o Złoty kask

1979 r. – Złoty medal Pucharu Polski w Koronowie (koło Byd-
goszczy) oraz I miejsce we wszech klasach, ponadto zwycięstwo 
w generalnej klasyfikacji na 206 zawodników

1980 r. – Złoty medal Mistrzostw Polski w Rzeszowie
1986 r. – Złoty medal Mistrzostw Polski w Kicinie (koło Po-

znania)

Dziennik Nowogardzki:  Jak 
rozpoczął pan przygodę z Mo-
tocrossem?

Wiesław Smietiuch: Prak-
tycznie od dziecka podobał mi 
się ten sport. Pamiętam jak zna-
jomi jeździli nad jeziorem w la-
tach 60-tych, nie było wtedy jesz-
cze tam tylu domków, w tamtym 
miejscu był prowizoryczny tor 
przeszkód, pamiętam że na po-
czątku jeździłem tam rowerem. 
Gdy poszedłem do szkoły zawo-
dowej, w 1969 roku wystartowa-
łem w Grand Prix Głosu Szcze-
cińskiego, to były moje pierwsze 
zawody i zająłem wtedy drugie 
miejsce. Tak naprawdę mogłem 
tam wygrać , jednak przeszkodzi-
ła mi w tym awaria motocyklu.

pamięta pan swój pierwszy 
sukces?

Pamiętam swój start w 1978 
r. w Pucharze Polski w Lublinie, 
warunki były niesamowite! Obe-
rwanie chmury, błoto, glina, 4 
godziny i 20 minut na motocy-

klu. Startowało oko-
ło 200 zawodników, ja 
jako jedyny przejecha-
łem bez straty czasu, 
ale mimo to zająłem 4 
miejsce, bo złapałem 
za dużo punktów kar-
nych na odcinkach ob-
serwowanych. Wtedy 
postanowiłem sobie że 
w następnym roku ten 
Puchar Polski będzie 
mój…  Dopiąłem swe-
go, w 1979 r. zdobyłem 
Puchar Polski w Koro-
nowie, jak się okaza-
ło to był mój rok, zdo-
byłem wtedy złoty kask 
oraz 1 miejsce w gene-
ralnej klasyfikacji z po-
nad 200 zawodników 
we wszech klasach.

Na jakim motocy-
klu pan zaczynał?

Zaczynałem na Ko-
marku, wystartowałem na nim 
w GP Głosu Szczecińskiego, po-
tem na WFM (Warszawska Fa-
bryka Motocykli), tylko że ten 
motor WFM troszkę przerobi-
łem. W 1972 roku w Niemczech 
na wyspie Rugia w Bergen, zają-
łem na nim drugie miejsce. Na 
150 motocykli, tam startowali na 
państwowych motocyklach MZ 
różnej pojemności.

Ma pan swój ulubiony tor?
No wiadomo, że nowogardzki! 

Ja na tym torze po prostu się wy-
chowałem, od początku, od 1976 
roku jak zaczęliśmy ten tor bu-
dować, ja go testowałem na mo-
tocyklu marki WSK – oczywi-
ście sportowej. Tor budował Jó-
zef Sedyński, ja mu pomagałem, 
ale wszystko za sprawą Tadeusza 
Hołubowskiego, który założył w 
1974 roku KM Cisy Nowogard i 
był jego prezesem do 2011 roku.

Jak się prezentuję nowo-
gardzki tor, w porównaniu do 
innych w całej polsce?

Nasz tor jest typowo kondy-
cyjnym torem. Tu się zawodnicy 
sprawdzają, ci którzy nie jeździli 
po takim torze, zrobią trzy-czte-
ry okrążenia i mają to wszystko 
w rękach. Po prostu nie dają rady, 
są szybcy, są dobrzy, ale kondy-
cyjnie nie wytrzymują. Nasz tor 
jest bardzo ciężki. Jednak ci któ-
rzy trenują na podobnych torach, 
radzą sobie przez cały wyścig i 
uzyskują dobre wyniki.

Od czego według pana po-
winni zaczynać amatorzy, sta-
wiający pierwsze kroki w tej 
dyscyplinie sportu?

Powinni przede wszystkim pra-
cować nad kondycjom. Biegi, ro-
wer – to nie jest tak że trenuje się 
tylko na motorze. Biegi-kondycja, 
to podstawa, żeby dojść do czegoś 
w sporcie motorowym to trzeba 
lat, nie da się zrobić nic w ciągu 
jednego roku. Potrzeba 4-5 lat, 
ciężkiej mozolnej pracy, bo sama 
jazda to doprowadzić może tylko 
do kalectwa…

Czy według pana to niebez-
pieczny sport? 

Pamiętam pewnego małego 
chłopczyka, który zajmował wy-
sokie lokaty w Polsce w swoim 
przedziale wiekowym, miał wy-
padek na torze skacząc, po pro-
stu jemu mogło się już wydawać 
że wszystko potrafi i zabrakło mu 
koncentracji, odpuścił pod koniec 
wyścigu i przez to źle wylądował, 
cała historia skończyła się tra-
gicznie… Zmarł matce w szpitalu 
na rękach… i to przy naszych za-
wodnikach. Od samego początku 
do samego końca musi być kon-
centracja! Dopóki sędzia nie wy-
macha szachownicom zawodni-
ka, ani na chwilę nie można „wy-
luzować”. Zawsze to powtarzam, 
koncentracja od startu - do samej 
mety.

A czy panu przytrafiały się 
kontuzje?

Tak, w Pucharze Polski miałem 
poważny wypadek. Z relacji kibi-
ców którzy to widzieli, wynika-
ło że to był bardzo niebezpieczny 
wypadek – podobno moje gogle 
ściągali z drzewa kijem, mój mo-
tocykl mało się nie zapalił, przez 
dwa lata nie mogłem podnosić 
ręki! Ja zostałem na drzewie, a 
motocykl mi zerwał ścięgna pra-
wej ręki… Dopiero po dwuletniej 
rehabilitacji odzyskałem wła-
dze w prawej ręce, ale mimo to 

dalej startowałem w zawodach. 
Oczywiście, normalne są również 
drobne urazy, jak np. stłuczenia.

A czy to opłacalny sport, da 
się z niego wyżyć?

Nie, nie, nie… Jeżeli ktoś my-
śli, że sporty motorowe są opła-
calne to jest w błędzie. Tu trzeba 
w ten sport dużo włożyć, rodzi-
ce zawodników wydają mnóstwo 
pieniędzy na sprzęt, na stroje, na 
wpisowe, na dojazdy  itd. 

Jak wyglądają przygotowania 
zawodników, ile czasu pochła-
niają ?

No to tak jak mówiłem wcze-
śniej, taki zawodnik motocrosso-
wy oprócz treningów z motocy-
klem, bierze udział w wielu in-
nych dyscyplinach sportu, aby 
przygotować się pod kontem si-
łowym. Musi biegać codziennie. 
Rower, bieganie, pompki, drą-
żek – te sprawy, bo to pomaga 
na ręce i na nogi, przede wszyst-
kim poprawia wydolność organi-
zmu. Motocykl trzy razy w tygo-
dniu jeżeli nie ma zawodów, jeśli 
są zawody to taki zawodnik jeź-
dzi dwa razy  w tygodniu, po-
tem dwa dni przerwy i wyjazd 
na zawody. Nasi zawodnicy gdy 
wracają z zawodów, mają  jeden 
dzień przerwy i ich już ciągnie do 
motocykla. 

Kiedy kolejne zawody w No-
wogardzie?

Ciężko mi powiedzieć dokład-
nie, ponieważ chcemy przesunąć 
na 23 września, pierwotnie miały 
zostać rozegrane dopiero w paź-
dzierniku. Dlaczego? Chodzi o 
to, żeby zawodnicy mieli chociaż 
dwa tygodnie przerwy. Przyjeż-
dżają z całej Polski, lub z poło-
wy Polski np. strefa zachodnia t.j. 
od Zakopanego do Gdańska, czyli 
cała zachodnia Polska. To wszyst-
ko z myślą o nich, żeby mieli czas 
na naprawę motocyklu, na zrege-
nerowanie sił.

Jaką pan obecnie sprawuje 
funkcje w KM Cisy Nowogard?

W KM Cisy sprawuje obecnie 
funkcje prezesa klubu, dokładnie 
od 2011 roku, kiedy to zastąpi-
łem na tym stanowisku Tadeusza 
Hołubowskiego, któremu nie ma 
co ukrywać, ten klub zawdzięcza 
najwięcej. 

Klub Motorowy Cisy Nowo-
gard obecnie reprezentuje 4 za-
wodników: paweł Klewicz, Mi-
chał Kozera, Rafał Szwarczew-

ski, Żaneta Zacharewicz. Czy 
każdy może się zgłosić do klu-
bu z aspiracjami trenowania? 
Klub posiada motory/quady, 
czy też zawodnicy mają własny 
sprzęt?

Zawodnicy muszą mieć własny 
sprzęt aby trenować, zazwyczaj 
sponsorowani są przez rodziców. 
Dopiero jeśli są jakieś konkretne 
wyniki, jest szansa pozyskania 
prywatnego sponsora, jak w przy-
padku Michała Kozery.

Dostrzega już pan w Nowo-
gardzie swojego następcę?

Tak. Chciałbym jednak na-
zwisko utrzymać w tajemnicy, 
aczkolwiek wszyscy sympaty-
cy sportu motocrossowego przy-
puszczam że wiedzą o kogo cho-
dzi… (śmiech) Teraz na Mistrzo-
stwach Polski w Motocrossie za-
jął 5-6 miejsce, to jest bardzo do-
bre miejsce, ponieważ konkuren-
cja jest niesamowita. Napraw-
dę, żeby wygrać tamte zawody to 
trzeba być perfekcyjnie przygo-
towanym. To co nasz zawodnik 
robi ostatnio i jak się pokazuje, 
przecież startuje w lidze niemiec-
kiej, trenował trochęw Holan-
dii, w styczniu był w Chorwacji, 
pięknie się rozwija, ale też potrze-
ba było bardzo dużo czasu i pra-
cy. Dużo mu pomógł również jego 
ojciec.  

W połowie lat 70-tych Klub 
Motorowy Cisy był jednym z 
najlepszych w polsce, czy jest 
szansa znów wrócić na szczyty?

Nie będzie łatwo… Naprawdę 
nie jest łatwo, bo teraz są czasy w 
których podstawową rolę odgry-
wają pieniądze. Niektórzy mają 
firmy, sponsorów, własne serwi-
sy itd. Kupują lepsze motocykle i 
sprzęt, ciężko jest dziś z nimi kon-
kurować, sam talent nie wystar-
czy jeśli ma się gorsze motocykle. 
Zresztą za sprawą mojego sympa-
tycznego kolegi spikera Andrzeja 
Rencza, który jeździ na wszyst-
kie zawody, jeśli tylko widzi za-
wodników z Nowogardu, od razu 
opowiada kibicom całą histo-
rię naszego miasta (śmiech), za-
tem Nowogard wciąż jest znany 
w krajowym i nawet europejskim 
motocrossie.  

Czego możemy panu życzyć?
Mi to przede wszystkim zdro-

wia, a naszym zawodnikom suk-
cesów.

Rozmawiał Rafał Kowalczuk
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WARSZTAT SAMOCHODOWY

SZYBY SAMOCHODOWE

PLANDEKINA WYMIAR NA WYMIAR

Profesjonalna naprawa od A do Z

OSOBOWE, CIĘŻAROWE I MASZYNY

Geometria kół, naprawa zawieszenia,komputerowa diagnostyka pojazdu
naprawy blacharskie i lakierniczePrzegląd i naprawa klimatyzacji,

Ul. Nadtorowa 12
tel 91 39 20 131
kom 601860716

Ul. Kilińskiego 26
tel 91 39 25 627
kom 601897368

Sprzedaż, wymiana, naprawa. Wykonujemy usługi na zlecenie ubezpieczalni

Używane i nowe części do wszystkich marek samochodów

Plandeki do samochodów ciężarowych (łódki, firanki),przykrywające
stelaże, przegrody do hal, przyczepy ciągnikowe i samochodowe

UDZIELAMY GWARANCJI
NA WYKONANE USŁUGI

Odpowiedź na list otwarty 
zamieszczony w Dzienniku Nowogardzkim (Nr 32/2065) w dniu 24 
kwietnia pt. „Wyszomierz – Czy tutaj mieszkają ludzie drugiej ka-
tegorii”

Szanowny panie Kosiński
Odpowiadając na Pański list 

otwarty chciałbym jednoznacz-
nie stwierdzić, iż mieszkańców so-
łectwa Wyszomierz zarówno Bur-
mistrz Nowogardu, jak i jego pra-
cownicy traktują z całą powagą, 
szacunkiem i pełnym zrozumie-
niem.

Dlatego też w porozumieniu z 
sołtysem, Panem Andrzejem Kanią 
zarówno ja osobiście, jak i mój za-
stępca, czynimy wszelkie starania, 
aby część środków z budżetu Gmi-
ny Nowogard kierować właśnie do 
Wyszomierza i miejscowości obję-
tych jego sołectwem. 

Tak też jest w przypadku budyn-
ku, w którym znajdują się świetli-
ca wiejska i biblioteka. W ostatnim 
półroczu wykonaliśmy, przy udzia-
le skierowanych do prac na tere-
nie gminy Nowogard osadzonych 
z Zakładu Karnego, prace przygo-
towawcze do wyremontowania no-
wego pomieszczenia dla bibliote-
ki i oczyszczenia zdewastowanego 
i zaśmieconego terenu wokół tegoż 
budynku. Kolejnym etapem były 
główne prace remontowe i wykoń-
czeniowe, nowego pomieszczenia 
wiejskiej biblioteki, które nieod-
płatnie wykonała firma Pana Kani, 
a gmina sfinansowała zakup mate-
riałów budowlanych.

Obecnie usytuowane na parte-
rze budynku (łatwiejszy dostęp dla 
dzieci i młodzieży), wyremontowa-
ne pomieszczenie dla biblioteki jest 
gotowe do jego zagospodarowania. 

Pomieszczenia po dotychczaso-
wej bibliotece (zlokalizowanej na 
piętrze) zostaną przekazane sołec-
twu, które wykorzystywać będzie je 
na cele zgodne ze swoim statutem.

Stan budynku Panie Kosiński, 
jest nam zatem doskonale zna-
ny, dlatego też będziemy starali się 
znaleźć środki w przyszłorocznym 
budżecie, które pokryłyby war-
tość remontu dachu i systemu od-
prowadzania z niego wody. Później 

przyjdzie czas na kolejne inwesty-
cje. Łączne koszty przywrócenia 
budynkowi dawnego blasku osza-
cowane są na kwotę ok. 800 tysię-
cy złotych, a do kompleksowego re-
montu nadaje się w tym obiekcie 
dosłownie wszystko.

Niestety zmuszony jestem przy-
pomnieć Szanownemu Panu, iż bu-
dynek ten straszy nie od dziś i nie 
od wczoraj. Straszy już wiele lat i 
kolejnych kadencji Rad Miejskich. 
Dziwi mnie, że fakt ten dostrzegł 
Pan dopiero teraz, organizując w 
Wyszomierzu białą sobotę. Przecież 
miał Pan okazję przez 8 lat bycia 
radnym doprowadzić ten obiekt do 
stanu świetności. Zasadne wydaje 
się też pytanie: kto ten budynek do-
prowadził do obecnego stanu?

Niestety, z przykrością muszę 
stwierdzić, że zaniedbania wielu 
obiektów, ulic, chodników, miejsc 
rekreacyjnych w naszej gminie są 
duże. Ile tylko sił i środków pracu-
ję nad tym, żeby przywrócić świet-
ność naszej gminie, ale przez 1 rok 
nie da się nadrobić braków po-
przednich lat.

Potrzeby całej gminy przekracza-
ją kilkukrotnie jej roczny budżet. 
Dlatego, co roku staramy się od-
powiednio zwiększone środki kie-
rować zarówno do miasta, jak i na 
tereny wiejskie. Przypomnę, że so-
łectw w gminie Nowogard, poza 
Wyszomierzem, mamy jeszcze 35 i 
tam też mieszkańcy zgłaszają swoje 
potrzeby oraz czekają na ich reali-
zację. W Wyszomierzu rozpoczęli-
śmy prace przy świetlicy, rozbudo-
wujemy oświetlenie drogowe w Sta-
rych Wyszomierkach oraz przygo-
towujemy przeniesienie przystanku 
z peronu PKP do centrum miejsco-
wości.

Mieszkańcy Wyszomierza, jak i 
całej gminy są dla mnie mieszkań-
cami pierwszej kategorii.

Z poważaniem
Robert Czapla, 

Burmistrz Nowogardu

nowogardzkie szkoły najlepsze w powiecie

powiatowy Konkurs Ruchu Drogowego
W miniony piątek odbyły się eliminacje, kolejnej edycji Ogólnopolskiego Tur-
nieju Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym. Jak co roku dopisali 
świetnie przygotowani uczestnicy wraz ze swoimi kibicami, goście zaproszeni, 
samorządowcy i wszyscy Ci, którzy włożyli mnóstwo pracy i serca w organiza-
cję Turnieju.   

20 kwietnia 2012 roku na 
Placu Szarych Szeregów w No-
wogardzie odbył się XXXV 
Turniej Wiedzy o Bezpieczeń-
stwie w Ruchu Drogowym. 
Wystartowało łącznie 25 trzy-
osobowych drużyn, w tym 16 
zespołów ze Szkół Podstawo-
wych i 9 z Gimnazjów. Tur-
niej polegał na zdobyciu jak 
największej liczby punktów w 
czterech konkurencjach: test 
wiedzy z przepisów Ruchu 
Drogowego, symulacja udzie-
lania pierwszej pomocy przed-
medycznej oraz jazda na ro-
werze po torze przeszkód i 
uliczkami Miasteczka Ruchu 
Drogowego. Podczas turnie-
ju dopisała pogoda, która nie 
pokrzyżowała planów organi-
zatorom. Zmęczeni uczestni-
cy turnieju mogli się posilić 
pyszną grochówką i osłodzić 
drożdżówkami. W młodszej 
kategorii wiekowej zwycięży-
ła Szkoła Podstawowa w Orze-
chowie przed Szkołą Podsta-
wową nr 1 w Nowogardzie i 
Szkołą Podstawową w Rożno-
wie. Najlepszym zawodnikiem 
w tej kategorii wiekowej okazał 
się Piotr Klein z Orzechowa. 
Wśród Gimnazjów bezkon-
kurencyjne okazało się Gim-
nazjum nr 3 w Nowogardzie, 
miejsce drugie zajęło Gimna-
zjum nr 1 w Nowogardzie, a 
na miejscu trzecim uplasowa-
ło się Gimnazjum nr 1 w Go-
leniowie. Indywidualnie naj-
lepszym zawodnikiem został 
Maciej Kuberski z Gimnazjum 
nr 1 w Nowogardzie. Organi-
zatorem turnieju była Komen-
da Powiatowa Policji w Gole-

niowie, przy pomocy Stowa-
rzyszenia na Recz Bezpieczeń-
stwa Powiatu Goleniowskiego 
oraz Placówki Straży Granicz-
nej Szczecin-Goleniów. Kon-
kurs nie odbyłby się bez po-
mocy osób zaprzyjaźnionych, 
którzy ufundowali nagrody: 
Starosta Powiatowy , Prze-
wodniczący Rady Powiatu, 
Burmistrz Gminy Goleniów i  
Burmistrz Nowogardu, Wójt 
Gminy Osina i Wójt Stepni-
cy, Goleniowskie Wodociągi 
i Kanalizacja, Asprod Klini-
ska, Elektro- Instal Jan Bagiń-
ski, B.NOX CDM Goleniów i 
Mar-Pol Maciejewo Mirosław 
Stefaniak . Ogromny wkład i 
wysiłek w organizację i prze-
bieg turnieju włożył , jak co 
roku, Pan Tadeusz Hołubow-
ski i asp. Arkadiusz Radawiec 
wraz z komitetem organizacyj-
nym i policjantami KPP w Go-
leniowie. Organizatorzy skła-
dają serdeczne podziękowania 
Pani Annie Łysiak, Dyrektor 
Gimnazjum nr 1 w Nowogar-
dzie, za udostępnienie obiek-

tów szkolnych do przepro-
wadzenia części teoretycznej 
konkursu. Zwycięskie druży-
ny otrzymały kaski, ochrania-
cze, elementy oświetlenia i za-
bezpieczenia rowerów, liczni-
ki, gadżety elektroniczne i pił-
ki. W tym konkursie nie było 
przegranych, wszyscy otrzy-
mali nagrody. Zwycięscy w ka-
tegorii indywidualnej otrzy-
mali rowery. Dla uczestników 
i kibiców przygotowano po-
kazy sprzętu specjalistyczne-
go Policji i Straży Granicznej. 
Osoby chętne mogły zapoznać 
się ze specyfiką pracy w Policji 
i zaprzyjaźnionej Straży Gra-
nicznej. Poziom konkursu był 
zadawalająco wysoki, a co za 
tym idzie młodzież ma ogrom-
ną wiedzę o bezpieczeństwie w 
Ruchu Drogowym. Zwycięskie 
drużyny będą reprezentować 
nasz Powiat w zawodach wo-
jewódzkich, pozostaje życzyć 
Naszym FAWORYTOM-PO-
WODZENIA.

inf. Policja
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SZKOŁA JAZDY „DRAGON”

Zapisy tel. 723 583 311

ul. 3 Maja 40
Nowogard

Biuro czynne 
od 13 - 17

Najlepsza

zdawalność

30.04.2012 r. 
godz. 16

Budowlane Centrum Handlowe

DOMEBARTEK -
Twój Partner Budowlany

Oferuje w cenach promocyjnych:

ul. Boh. Warszawy 71 www.bartekdomet.pl• tel. 91 579 02 62 •

- tynki i farby BOLIX

- najnowsze kolekcje płytek ceramicznych: polskie i hiszpańskie

- największy wybór paneli podłogowych w Nowogardzie - 24 kolekcje

- materiały ścienne POROTON, YTONG, SUPOREKS, SILKA

- wyprzedaż drzwi

Super cena na OKNA DACHOWE VELUX i OKPOL

ROLKI
  Deskorolki    Łyżworolki    Hulajnogi

SKLEP SPORTOWY
ul. 5 Marca 10 (za Netto) • NOWOGARD

tel. 609 13 13 14
ul. 5 Marca 10 (za Netto) • NOWOGARD

tel. 609 13 13 14

www.partnerstal.pl

GARAŻE BLASZANE
HALE, WIATY

 59 83 34 312
91 44 35 187
698 230 205

Obsługujemy cały kraj

OCO NA TWOJE 
FINANSE

PROSTA POŻYCZKA 
DLA CIEBIE 

I TWOJEJ FIRMY
bez BIK, bez zaświadczeń ZUS i US
– od 20 do 300 tys.
– na spłatę uciążliwych długów
– na dobre inwestycje
– dochód min. 1000 zł netto
W OFERCIE RÓWNIEŻ CHWILÓWKI

Szczecin 
al. Wojska Polskiego 29/17 

tel. 91 812 68 65
RRSO wynosi 5,05%

PHU „DEZAR” - SKLEP ŻELAZNY
ul. 15 Lutego 10  • 72-200 Nowogard • tel. 91 39 21 220

NOWOŚĆ    Ogrodzenia ozdobne

Artykuły przemysłowe:
• Piece • Bojlery • Armatura • Rury miedziane i ocynk
• Rury PCV • Śruby • Wkręty • Gwoździe •  Farby • Lakiery • Silikony 
• Siatka ogrodzeniowa • Impregnaty
• Elektronarzędzia • Odzież robocza • Nawozy • Nasiona

Przęsło 2 m – 175 zł
Brama 3,5 m – 530 zł

Brama 4 m – 560 zł
Furtka 0,9 m – 185 zł

Posiadamy w sprzedaży 
również inne wzory ogrodzeń

Kochanej Saruni Kozaneckiej 

Osiemnaście lat marzyłaś, by dorosłą  wreszcie być.
Dziś marzenie swe spełniłaś, zaczniesz pełną piersią żyć.

Lecz pamiętaj, że przed Tobą jeszcze wiele, wiele lat.
Żyj więc mądrze w zgodzie z sobą, a cudowny będzie świat!

najserdeczniejsze życzenia składają 
Babcia, Stanisław, 

Mama i Siostra Jessica
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SZKÓŁKA 
DRZEW I KRZEWÓW 

OZDOBNYCH

SZKÓŁKA 
DRZEW I KRZEWÓW 

OZDOBNYCH
Olchowo 74

tel. 507 102 211

Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej 
„Zdrowie” dnia 19 maja 2012r. 

organizuje wyjazd na badania mammograficzne 
do NZOZ Medical Care CRiDO Szczecin Zdroje.
Oferta Składa się z kompleksowej porady:
- badanie mammograficzne
- wynik badania oraz konsultacja lekarska
Rejestracja i szczegółowe informacje Samodzielny Publiczny 
Szpital Rejonowy w Nowogardzie w godz.8.30-14.00 tel.91 
3921356 oraz u Lidii Bogus tel.505393636.

Dobrowolna wpłata na cele statutowe 5 zł.
PAMIĘTAJ! O ZDROWIE MUSISZ ZADBAĆ SAMA!

Zapraszam Prezes Fundacji „Zdrowie”Lidia Bogus

OGŁOSZENIE
Burmistrza Nowogardu

o wyłożeniu do publicznego wglądu 
projektu zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
i projektu prognozy oddziaływania 
na środowisko, dla obrębu Słajsino 

w gminie Nowogard.
Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospo-

darowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami), oraz art. 
39 ust. 1, art. 46 ust. 1, art. 54 ust. 2,3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostęp-
nieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie śro-
dowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227 z póź-
niejszymi zmianami) i uchwały Rady Miejskiej w Nowogardzie nr III/17/10 z dnia 29 
grudnia 2010 roku,  

zawiadamiam o wyłożeniu 
do publicznego wglądu

projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu 
Słajsino w gminie Nowogard wraz z projektem prognozy oddziaływania na środowi-
sko w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko w dniach od 08.05.2012 r. do 
08.06.2012 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, pl. Wolności 5, pokój 205 
w godz. 8.00-14.00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu rozwiązaniami odbę-
dzie się dnia 25.05.2012 r o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, 
Plac Wolności 1,(Sala Obrad) pokój 104.

Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie 
zmiany planu może wnieść uwagi. 

Uwagi należy składać w formie: pisemnej na adres Urzędu Miejskiego, ustnie do pro-
tokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: architektura@no-
wogard.pl,   z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adre-
su, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 
dnia 22.06.2012 r.

Burmistrz Nowogardu
      Robert Czapla

PODzięKOWanie 
Dziękuję policjantom z Komisariatu Policji w Nowogar-

dzie, panu Tomaszowi Zieleśkiewicz i Rafałowi Wrzo-
sek za szybkie ujęcie sprawców napadu rabunkowego na 
moje biuro. 

Sebastian Furmańczyk

Ta sztuka mogła się 
tylko podobać! 
W dniu 19 Kwietnia o godz. 18: 00 w małej sali te-
atralnej II LO w Nowogardzie, odbył się  spektakl 
teatralny w czasie którego wystawiono  sztukę pt. 
„polskie Drogi”. 

Przy półmroku świec i spe-
cjalnie dobranej oprawie mu-
zycznej  grupa uczniów z II LO 
zaprezentowała  interesujący 
skłaniający do głębokiej reflek-
sji spektakl. Scenariusz  przed-
stawienia  napisał Wojciech 
Koladyński (obecnie kleryk 
szczecińskiego seminarium 
duchownego).  Autor wyko-
rzystał teksty takich  klasyków  
jak:  Czesław Miłosz, Cyprian 
Norwid, Agnieszka Osiec-
ka czy Wisława Szymborska, 
oraz  muzykę   A.  Kurylewi-
cza  (motyw ze znanego serialu 
pod tym samym co sztuka ty-
tułem,  grany  na żywo przez 
jedną z uczennic).  Spektakl 
był swoistą  impresją  na temat 
Ojczyzny   widzianej oczyma 
wielkich,   impresją  wyrażoną   
wyjątkową skalą młodej wraż-
liwości nowogardzkich liceali-
stów.

Szczególną  rolę w insceniza-
cji   odegrał także, a właściwie 
odśpiewał ks. Karol Łabenda. 
Jego donośny głos,  którym  
wykonał mistrzowsko   swo-
je  wokalne partie,  wytworzył  
w sali teatralnej  LO nieco-
dzienny klimat. Przedstawio-
na  w   czwartkowy  wieczór 
sztuka,  była niestety już tą 
ostatnią przygotowaną przez 
tę grupę licealistów. Ucznio-

wie tego rocznika, po zdaniu 
matury za chwilę  rozstaną się  
bowiem  ze szkołą,  by studio-
wać na wybranych przez sie-
bie kierunkach. Dlatego, po 
skończonej inscenizacji wszy-
scy  podziękowali   w szcze-
gólności  Pani Izabeli Kola-
dyńskiej, która oprócz tego, że 
była przez okres szkoły ich na-
uczycielką  języka polskiego, 
to również opiekunką i anima-
torką  teatralnych zaintereso-
wań. Podziękowań i wzruszeń 
nie było końca. Uczniowie w 
mowie końcowej powiedzieli „ 
Obdarowała nas Pani wiedzą, 
ale również zaraziła  miłością 
do sztuki teatralnej i samego te-
atru. Bardzo Pani za to  dzię-
kujemy”.  W spektaklu udział 
wzięli uczniowie: Kamila Bar-
tosik, Joanna Brodniak, Ka-
mila Brodniak, Marta Czer-
nicka, Agata Dwojak, Sandra 
Garlińska, Jagoda Glanc, Bła-
żej Iżymski, Alicja Kalinow-
ska, Ola Kondrat, Magdalena 
Kopczewska, Sylwia Korni-
luk, Maciej pikuła, Anna pio-
trowska, Maciej przybylski, 
Magdalena Sarzyńska, Karol 
Łabenda, Roksana Wójcik, 
Kamila Zięciak, Aurelia Zu-
bek.

Jarek Bzowy 
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BezPłaTna POmOc W UzYSKaniU KreDYTU - OFerTa 20 BanKÓW

www.mk-kwadrat.pl

SALON GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

VELES
- glazura
- terakota
- panele
- drzwi
- parapety
- ceramika łazienkowa
- wanny, kabiny
- meble łazienkowe
- armatura

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto)

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „przystań”

tel. 91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

GABINET KOSMETYCZNY 
„WICHEREK”

Rok założenia 1988
Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała zabiegi 
kosmetyczne, henna, depilacje, makijaże, 
mikrodermabrazja, peeling kawitacyjny, 
ultradźwięki, eksfoliacje, wypalanie, laser, 
lampy, materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

pORADY BEZpŁATNE
Nowogard, ul.  Zielona 3 
– obok Rest. „Przystań”, 

Tel. 91 392 07 14 
Czynne od 11.00 do 19.00
http://wicherek.info

DziałKi na SPrzeDaŻ
Radowo Małe – działka o pow. 841m², wydane warunki zabudowy – CENA 20.000 zł OKAZJA!!! 
Węgorzyno – kompleks działek na nowym osiedlu pow. od 750m² do 5000m² – CENA 25zł/m² 
Nowogard – działka o pow. 1007m², warunki zabudowy, nad jeziorem – CENA 100.000 zł  
Nowogard – działka o pow. 10441m², inwestycyjna, war. zabudowy – CENA 450.000 zł 
Nowogard – działka o pow. 5061m² – CENA 303.660 zł  
Nowogard – działka o pow. 2940m² – CENA 176.400 zł  
Nowogard –  działka o pow. 1600m², warunki zabudowy – CENA 80.000 zł OKAZJA!!!  
Nowogard – działka o pow. 1654m², warunki zabudowy – CENA 127.000 zł  
Nowogard – działka o pow. 1472m², mozliwość zabudowy – CENA 105.000 zł 
Nowogard – działki o pow. od 760m² – 1760m² – CENA 95 zł / m² 
Nowogard –  działka 1000m², warunki zabudowy – CENA 75.000 zł 
Nowogard – działka o pow. 824m², warunki zabudowy – CENA 74.000 zł 
Nowogard – działka o pow. 615m², warunki zabudowy – CENA 55.000 zł
Nowogard – działka budowlana o pow. 476m² – CENA 85.000 zł  
Radowo Małe – działka o pow. 841m², wydane warunki zabudowy – CENA 20.000 zł OKAZJA!!! 
Węgorzyno – kompleks działek na nowym osiedlu pow. od 750m² do 5000m² – CENA 25zł/m² 
Węgorzyno – działka pod stacje paliw pow. 5174 m² m - CENA 1 550.000 zł 
Węgorzyno – działka pod zabudowę hotelową o pow. 17349m² – CENA 1 200.000 zł 
Długołęka gm. Nowogard - działka o pow. 4300m² – CENA 54.000 zł 
Wyszomierz – działka o pow. 2500m² – CENA 30.000 zł 
Karsk – działka o pow. 3800m² – CENA 83.000 zł 
Jarchlino – działka o pow. 8900m², bezpośrednio przy drodze – CENA 53.000 zł  
Olchowo – pow. 2, 16 ha lub 6 działek o pow. 3000m² – CENA 1.080.000 zł lub 50 zł/m² 
Bagna ( gm. Maszewo) – działka o pow. 60700m² – CENA 580.000 zł 
Łobez – działka z war. zabudowy  o pow. 918 m² – CENA 99.000 zł 
Łobez – działka z war. zabudowy o pow. 1011m² – CENA 78.000 zł 
Łobez – działka o pow. 6042 m² – CENA 181.000 zł 

SZAfY GARDEROBY 
ZABUDOWY WNęK
MEBLE NA WYMIAR

tel. 501 923 309
790 268 865

USŁUGI REMONTOWO BUDOWLANE
Firma zajmuje się:
- ocieplenia budynków
- wykończenie pod klucz
- szpachlowanie, malowanie, itp.

Telefon 784 053 493
www.budowlanaekipa.pl

WYNAJEM RUSZTOWAŃ

Układanie kostki
brukowej

tel. 721 124 740
NOR-BUD

Sprzedam sklep  
w Wierzbięcinie  
z możliwością przeznaczenia 

na budynek mieszkalny. 
606 148 353; 785 926 678
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OgłO Sze nia DrOB ne

ROJSZCZAK

NIERUCHOMOŚCI
ul. 3 Maja 13

tel. 91 392 22 33 kom. 5
Nowogard •

• 12 801 615

www.extradom.net.pl

Mieszkania • Domy
Działki • Lokale

polecamy mieszkania 2 pokojowe w Nowogardzie:
EX484143620 c. 146000 zł II p.
EX483709610 c. 188000 zł parter
EX633380939 c. 137000 zł II p.
EX480524682 c. 155000 zł IV p.
EX483345510 c. 99 000 zł IV p.
EX483345510 c.  99000 zł okolica

EX480645855 c. 129000 zł III p.
EX480645855 c. 159000 zł II p.
EX485874635 c.  69000 zł okolica
EX482622850 c. 170000 zł 
EX480973721 c.  55000 zł okolica
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www.uberna.pl

MIESZKANIA W ATRAKCYJNYCH CENACH:
Nowogard – ul. St. Poniatowskiego – 50,50 m2, 2 pokoje PARTER
Osina – 50/2 - 67,20 m2, 3 pokoje + balkon – PARTER

DZIAŁKI:
Dobra Nowogardzka – „SŁOWIKOWE OSIEDLE”, 
                                                 działki rekreacyjne, 200 m do jeziora Dobre 
Nowogard – działki komercyjne przy ul. Konstytucji 3 Maja

DOMY:
Czermnica 58 – leśniczówka, pow. 135 m2, działka 5 500 m2
Strzelewo – przy lesie, pow. 200 m2, działka 17 000 m2

mieSzKania W aTraKcYjnYcH cenacH:
nowogard, ul. St. Poniatowskiego – 50,50 m2, 2 pokoje ParTer – cena SPaDła O 8700 zł
maszewo, ul. jedności narodowej – 2 pokoje 37,5 m2, parter.
maszewo, ul. Polna – mieszkanie o pow. 71,40 m2 (3 pokoje) w domu dwurodzinnym wraz z działką. 

DziałKi:
mechowo – działka rolna o pow. 49,9281 ha z dopłatami ( pakiet ekologiczny ).
czermnica – pow. od 3 000 m2, z warunkami zabudowy – UzBrOjenie energia
Krzywice – pow. od 3 139 m2, przy lesie, inwestycyjne oraz z warunkami zabudowy

DOmY:
Wyszomierz – dom w zabudowie bliźniaczej o pow. całk. 116 m2  - działka o pow. 12 422 m2 wraz z działką leśną.
czermnica 58 – leśniczówka, pow. 135 m2, działka 5 500 m2 – OTOczenie laSÓW
Strzelewo – przy lesie, pow. 200 m2, działka 17 000 m2 + BUDYneK gOSPODarczY

nierUcHOmOŚi

• Wynajmę pokój od maja tanio. 608 
706 454

•	 Sprzedam mieszkanie, ul. Ponia-
towskiego, 2 pokoje, pow. 50,49 
m2, parter, po generalnym re-
moncie. cenTrUm OBłSUgi nie-
rUcHOmOSci, Tel. 603 982 407

• Do wynajęcia dwa lokale handlowe 
lub biurowe w centrum Nowogar-
du. 787 122 972 

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

•	 Sprzedam nowe mieszkanie 2 po-
kojowe w nowogardzie. Kontakt: 
783 570  056.

• Sprzedam działkę budowlaną nie-
uzbrojoną przy ul. Kościuszki tel. 
693 850 197

•	 Sprzedam spichlerz, piękny 
obiekt 956 m2, tel. 693 996 009

• Sprzedam mieszkanie trzypokojo-
we w Nowogardzie. 603 668 681

• Sprzedam działkę z warunka-
mi zabudowy przy ul. Asnyka. 
502 032 422

• Sprzedam mieszkanie trzypokojo-
we, III piętro, 67 m2, na ul. Zamko-
wej. Wysoki standard tel. 504   118   
857

• Sprzedam mieszkanie dwupokojo-
we III piętro 55 m2. Cena 125 tys. 
668 927 296

• Mieszkanie w domku czterorodzin-
nym, bezczynszowe + garaż, pom. 
Gospodarcze i ogródek. Sprzedam. 
507 522 139

• Do wynajęcia kiosk nr 6 na targowi-
sku miejskim. 91 39 20 714

• Do wynajęcia dwa lokale han-
dlowe w Centrum Nowogardu. 
531 838 667

• Sprzedam mieszkanie trzypokojo-
we 88 m2, bezczynszowe na pod-
wyższonym parterze w centrum 
miasta. Cena do uzgodnienia. Tel. 
693 922 695

•	 Sprzedam mieszkanie 4-pokojo-
we; 604 441 609

• Sprzedam mieszkanie trzypokojo-
we w Nowogardzie. 600 626 244

• Okazyjnie sprzedam dom, cena 
obniżona i do negocjacji na działce 
714 m2. 662  678  895

• Sprzedam kawalerkę w Nowogar-
dzie, BEZCZYNSZOWA, na parterze, 
funkcjonalny rozkład pomieszczeń, 
kuchnia z oknem, bardzo jasny duży 
pokój, piwnica, okna pcv, ogrze-
wanie gazowe (nowy piec), bez 
pośrednika,. Tylko 89 tys! Kontakt: 
512 322 137

• Sprzedam 4-pokojowe mieszkanie 
w Osinie, 79m2, słoneczne, na par-
terze, bezczynszowe, z balkonem, 
piwnica, w kuchni i przedpokoju 
zabudowa. Mieszkanie w bardzo 
dobrym standardzie. Ogrzewanie 
gazowe, okna pcv. Bez pośrednika, 
NOWA atrakcyjna cena. Kontakt: 
502 531 348

• Wydzierżawię lokal o powierzchni 
28 m2 na działalność gospodarczą 
przy ul. Bohater Warszawy w No-
wogardzie. Tel. 507  465  448; 91 39 
22  072

• Lokale handlowe do wynajęcia w 
Centrum Nowogardu. 531 838 667

• Sprzedam lub wynajmę podwójny 
garaż na ul. Zamkowej nadający się 
na dwa pojedyncze lub działalność 
gosp. 604 977 144

• Sprzedam działkę budowlaną w 
Nowogardzie ul. Monte Cassino. 
601 775 037

• Sprzedam mieszkanie własnościo-
we, I piętro, bezczynszowe, 3 poko-
je, 58m2, w Nowogardzie. Po kapi-
talnym remoncie, wysoki standard, 
kuchnia w zabudowie, glazura, pa-
nele, terakota, nowe okna, własne 
ogrzewanie gazowe, domofon, piw-
nica, balkon. Cena do uzgodnienia, 
tel. 605 522 340.

• Wynajmę mieszkanie czteropokojo-
we po kapitalnym remoncie, własne 
ogrzewanie na parterze, ul. Bema. 
504 800 823

• Sprzedam ziemię budowlaną 
uzbrojoną. 91 39 18 307

• Sprzedam dom wolnostojący 
ok. 200 m2 w Nowogardzie. 509 
349 774 

• Pokój do wynajęcia. 505 005 398

• Sprzedam działkę budowlaną w 
Centrum Nowogardu ul. Lipowa 4 o 
pow. 693 m2 z aktualnymi warunka-
mi zabudowy usługi, handel, miesz-
kania. Informacje Tel. 600  959  932; 
600 931 083 po 15.00

• Sprzedam trzypokojowe mieszka-
nie o pow. 50 m2 przy ul. Lubuszan 

III piętro, własne Co i dwie piwnice. 
601 410 758

• Sprzedam mieszkanie trzypokojo-
we, 68 m2 na Os. Gryfitów. Cena 205 
tys. 606 261 316

• Wynajmę garaż w ok. Boh. Warsza-
wy, Poniatowskiego i 15 Lutego. 
603 284 503

• Sprzedam dom w Nowogardzie w 
rozliczeniu mieszkanie ul. Jesiono-
wa 3. 604 284 597

•	 Wynajmę lokal usługowo-han-
dlowy pasaż przy Polo market. 
604 195 581

• Sprzedam działkę 3580 m2. tel. 601 
151 689

• Sprzedam parter domu 110 m2 
(podpiwniczony, garaż, podwór-
ko) Nowogard. 600  809  312; 604 
903 853

• Sprzedam działkę ogrodową w No-
wogardzie. 725 343 417

• Sprzedam pół domu parter pod-
piwniczony 3 pokoje 82 m2 z przy-
budówkę nadająca się na sklep lub 
działalność z garażem murowanym 
60 m2. tel. 91 39 22 072; 507 465 448

• Sprzedam działkę w Wyszomie-
rzu przy drodze. Cena 37 tys. 723 
930 320

• Sprzedam działki budowlane przy 
ul. Asnyka tanio. 601 500 670

• Kawalerka bezczynszowa sprze-
dam. 608 817 214

• Sprzedam tanio dom w Strzelewie 
149 tys. Tel. 605  856 584; 91 39 26 
698

• Lokal do wynajęcia o pow. 150 m2. z 
mediami. 607 289 286

• Sprzedam garaż murowany 28 
m2, prąd, woda cena 26 000 zł. Tel. 
501 622 613

• Sprzedam działkę budowlaną o 
pow. 597 m2. Nowogard. 511  171 
169

• Wynajmę mieszkanie wolnostojące. 
607 289 286

• Kontener budowlany sprzedam. 
601 938 293

• Ładny dom Nowogard, sprzedam. 
600 617 474

• Wynajmę w domu jednorodzinnym 
mieszkanie 90 m2. tel. 668 989 393

• Sprzedam albo wynajmę dom nad 
jeziorem. 1300 m2. tel. 668 989 393

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe 
o pow. 58 m kw na I piętrze przy ul. 
Bankowej 8. Tel. 783 570 060.

• Sprzedam ładną kawalerkę, I piętro, 
ok. 29 mkw. Dogodna lokalizacja. 
Cena 95 tys. do negocjacji. Tel. 608 
153 767.

• Sprzedam mieszkanie trzypoko-
jowe 50 m2 + garaż. Ul. Zamkowa. 
724 860 149 po 16.00.

•	 Sprzedam ziemię 97 ar. W nowo-
gardzie. Tel. 601 595 053

• Sprzedam okazyjnie dom wolno-
stojący 210 m2. Nowogard ul. Ro-
osevelta. 609 400 073; 601 500 722

• Sprzedam działkę ogrodową. 
507 583 521; 91 35 03 053

• Wynajmę mieszkanie dwupokojo-
we 54 m2 w Nowogardzie ul. Ponia-
towskiego 22/20. tel. 509 608 794

• Sprzedam garaż na ul. Zamkowej. 
503 843 543

• Wynajmę warsztat z kabiną pod 
różnego rodzaju działalność. 

603 550 557

• Pilnie poszukuję dwupokojowego 
mieszkania do wynajęcia (do 800 
zł) 533 298 846

• Wynajmę miejsce pod reklamę ul. 
Boh. Warszawy. 691 100 249

• Sprzedam działkę ogrodową nad 
samym jeziorem z dużą murowa-
na altankę 36 m2. ul. 3 Maja. 502 
600 146

• Sprzedam mieszkanie ul. 15 lutego 
trzypokojowe o pow. 66 m2 III pię-
tro. 695 425 992

• Tanio zakwateruję czterech pra-
cowników. 518 483 194

•	 Sprzedam mały dom 57 m2 ul. 
Piłsudskiego 2a. 602 350 301

• Kupię mieszkanie 2 pokojowe w 
bloku Centrum I piętro lub parter. 
724 451 734 

• Do wynajęcia mieszkanie dwupo-
kojowe samodzielne w domu jed-
norodzinnym w Nowogardzie. 91 
39 20 737

• Sprzedam mieszkanie w bloku w 
Łosośnicy, trzypokojowe, 64 m2, 
bezczynszowe. Tel. 788 875 474

• Sprzedam mieszkanie trzypoko-
jowe III piętro 69,60 m2 środkowe 
przy ul. Boh. Warszawy naprzeciw-
ko PZMotu. Tel. 663 321 366

• Sprzedam mieszkanie 78m2 w 
Wierzbięcinie w bloku lub zamie-
nię na 2 pokoje w Nowogardzie. 
691 213 009 

• ½ domu z ogrodem i podwój-
nym garażem okol. Nowogardu. 
601 151 689

• Sprzedam sklep spożywczy w Pło-
tach. Cena 50 tys zł. 669 060 659 

• Ostrzyca k/Nowogardu 15 ha na 
kolonii wsi zabudowa, dopłaty, b. 
atrakcyjne ok. zł/m2. 502 103 432

• Długołęka 2500 m2 pod zabudowę 
37 0010. Tel. 889 133 882

• Boh Warszawy samodzielna góra 
domu z ogrodem, 245 tys. Tel. 
501 307 666

• Połowa domu k/Dobrej 53 tys. 
725 889 426

• Miętno 2000 m2 za domem pod za-
budowę. 783 534 677

• Sprzedam część domu w Warnko-
wie o pow. 83 m2. Cena do uzg. 
501 318 555

•	 Sprzedam nowy dom w Karsku. 
Działka 1500 m2. cena 299 tys. 
Tel. 691 664 658

•	 Sprzedam działkę budowlaną w 
Karsku 1500 m2. cena 80 tys. . 
691 664 658

•	 Sprzedam mieszkanie własno-
ściowe trzypokojowe 67 m2 przy 

ul. zamkowej parter. 91 39 21 397

•	 Sprzedam działkę budowlaną 
z warunkami zabudowy w no-
wogardzie przy ul. asnyka. 601 
500 670; 510 170 263

• Sprzedam mieszkanie w Centrum 
Nowogardu 52 m2 + garaż 91 39 
20 616

mOTOrYzacja

• Sprzedam Opony letnie 4 szt. Conti-
nental Conti 3, 185 65 R15, cena 400 
zł, tel. 605 522 340.

• Sprzedam Opony letnie Viknig Nor-
way Pro Tech 2, 205 55 R16, 4 szt., 
cena 550 zł. tel. 605 522 340.

•	 Sprzedam Opel Vectra c kombi, 
rok prod. 08/2006, srebrny met., 
przeb. 160.000 km, po dużym 
serwisie w aSO Opel wrzesień 
2011, książka serwisowa. cena 
do uzgodnienia, tel. 605 522 340.

• Sprzedam cztery roczne opony 185 
65R15, zimowe Goodyear Ultragrip 
7t, stan idealny, cena 800 zł lub z 
felgami do Nissana Almery; stalowe 
cena felgi 450 zł. Cena opon z felga-
mi 1200 zł. Tel. 605 522 340

• Sprzedam 4 opony zimowe - rocz-
ne, bardzo mało używane, Goody-
ear Ultra Grip 7+ 185 65 R15, cena 
780 zł. tel. 605 522 340.

• Sprzedam felgi stalowe do Nissa-
na Almery N16, rok prod. 12/2001, 
cena 350 zł, tel. 605 522 340. 

• Sprzedam Citroen Jumper paka. 
669 320 592

• Sprzedam VW T4, diesel. 603 
839 782

• Sprzedam VW Passat B3 i Opel Astra 
w całości lub na części. 693 344 667

• Sprzedam szyb do Forda Escort rok 
prod. 1995. Tel 693 344 667

• Motorower King rok prod. 2007, 
cena 1400 zł, 667 354 001

• Sprzedam T2 transporter 1984. Tel. 
502 853 573

• Sprzedam alufelgi platin R15 na 
cztery śuby + opony letnie Conti-
nental. 696 116 744

• Sprzedam VW Passat rok prod. 
1990, benzyna gaz. Cena 2000 do 
uzgodnienia. 603 353 789

• Sprzedam Hondę Civic. 504 004 155

• Bus WV Transporter 2.4 diesel rok 
prod. 1996 stan b.d. sprzedam. 665 
245 677

• Kupi komara sprawnego z do-
kumentami cena do 300 zł. 725 
485 647

• Sprzedam skuter Qest 50 cm2 zare-
jestrowany niesprawny cena 350 z. 
502 475 069 
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OgłO Sze nia DrOB ne

MARPOL – OKNA S.C. 
 ul. Sienkiewicza 7F  Nowogard 

www.marpolokna.pl    
biuro@marpolokna.pl,   tel. 91 39-27-022

Nowość

energooszczędny pro�l

6 komorowy

z 3 uszczelkami

ul. Rzeszowskiego 7 • Nowogard

NOWY

ADRES:

zatrudnię 
mechanika 

samochodowego. 

509 528 688

Ostrzenie noży 
do kosiarek. 
883 992 213

pracowników 
ochrony na obiekty 
handlowe, stawka 

8zł netto/h, 
tel. 504 040 803

•	 Sprzedam Ford cmaX rok prod. 
2004 przebieg 185 tys. Poj. 2.0 
diesel. Posiada immobilajzer, 
poduszki powietrzne, centralny 
zamek, klimatyzacja, koła zapa-
sowe z alufelgami. cena 22   500. 
Do uzgodnienia. 603 079 260

• Bus WV transporter 2.4 diesel rok 
prod. 1996 stan dobry. 665 245 677

• Sprzedam Opel Combo Van rok 
prod. 2003 poj. 1.7D, Cena 4 000 do 
negocjacji. 501 249 819

• Sprzedam Polonez Trak rok prod. 
1997 poj. 1,6 benz + gaz na fir-
mę, pełny odpis VAT lub na części. 
508 200 993

• Sprzedam Opel Astra II rok prod. 
2001 poj. 1.6 kolor granat, mały 
przebieg. 693 950 306 

rOlnicTWO

• Sprzedam konia, bryczkę stylową, 
siodło i uprząż. 508 290 657

• Szkółkka drzew owocowych i 
ozdobnych w Karsku poleca drzewa 
i krzewy owocowe, owoc tuja szma-
ragd. Promocja. Wys. 1m. 10 zł/szt. 
606 106 142

• Orka, siew, talerzówka, koszenie i 
zbiór łąk. 608 013 995

• Sprzedam marchew, ziemniaki Vi-
nieta. 502 835 573

• Sprzedam ziemniaki, marchew, gry-
kę facelie, łubin. 502 853 573

• Sprzedam prosiaki. 91 39 17 909

• Kupię mieszankę zbożową. 91 39 
20 307

• Siewnik do nawozu Amazonka 
dwutalerzowy poj. 500 kg. 723 898 
517

• Sprzedam kozę. 796 175 842

• Sprzedam byczka. 500 364 725

• Tanio sprzedam kucyki. 660 238 541

• Sprzedam łubin słodki. 601 587 438

• Sprzedam łubin słodki, kultywator z 
wałkiem. 668 316 103

• Sprzedam byczki i jałóweczki waga 
300 kg. 783 678 684

• Sprzedam prosiaki, kupi siano. 
668 434 849

• Kupię małe byczki. 723 777 531

• Sprzedam krowę cielną mleczna 
(po pierwszym cieleniu) 91 39 23 
492

•	 jajka przepiórcze własna hodow-
la, zawsze świeże, w najlepszej 
cenie. 91 39 25 548; 508 340 300

USłUgi

•	 Wyjazdy niemcy, Holandia, solid-
nie i tanio z domu i pod dom. 603  
038  944

• Usługi transportowe IVECO dostaw-
cze + laweta + bus osobowy do 9 
os. Tel. 607  580  172

• AGENCJA REKLAMOWA VIZART - 
reklamy, banery, tablice, wydruki 
wielkoform., reklama na pojazdach 
- odzieży, PIECZĄTKI, wizytówki, 
plakaty, ulotki, inne. Nowogard, ul. 
700 lecia 15 (nad sklepem zielar-
skim). Tel. 605 522 340.

•	 malOWanie, mOnTaŻ Paneli 
PODłOgOWYcH i inne DrOB-
ne naPraWY WYKOna „złOTa 
rĄczKa”; 91 39 22 783, 784 79 
22 70

•	 Kompleksowe remonty miesz-
kań, montaż i naprawa pieców 
cO. 72 48 14 797

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

•	 Dywanopranie, 604 373 143.

•	 Sprzątanie biur i mieszkań. 604 
373 143.

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

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

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

•	 Klimatyzacja! Serwis sprzętu 
agD. Tel. 697 55 33 10, 693 34 46 
71.

•	 cyklinowanie. 692 478 465

• Firma UNIQA wszystkie ubezpie-
czenia. Poniatowskiego 14/2. 693 
128 108

•	 aWarie. naprawy pieców Va-
iliant, tanie części. 691 686 772

•	 Bruk-lin układanie kostki brukowej. 
Tel. 607 083  893, www.bruk-linno-
wogard.com.pl

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

• usługi elektryczne CO, dachy, tanio 
szybko solidnie. Do 30% taniej. Tel. 
506 323 560

• Usługi tokarskie. Sąpolnica 22. 
693 613 396 

• Remonty mieszkań, łazienek. 
600 121 043

• Przewozy przeprowadzki Nowo-
gard i okolice. 784 499 535

•	 Usługi ogólnobudowlane. 
510 335 162

• AGENCJA REKLAMWA VIZART - 
oprawianie prac - w 2 minuty., 
bindowanie, wydruki A3-A4 kolor, 
ksero A3-A4 - kolor, laminowanie 
A3-A4. Tylko u nas największy wy-
bór okładek. Nowogard, ul. 700 le-
cia 15 (nad sklepem zielarskim). Tel. 
605 522 340.

• Korepetycje j. niemiecki, przygoto-
wanie do matury. 607 617 844

•	 język niemiecki, www.niemiecki-
nowogard.pl; tel. 607 545 991

•	 DUr - DacH pokrycia i remonty 
dachów. 691 621 141

• Dachy. 785 562 104

• DUR-BUD- usługi ogólnobudowla-
ne. 723 295 632

•	 angielski. Korepetycje. 
697 583 403

• Remonty i wykończenia. 
601 567 369

• REMONTY, MONTAŻE, STOLARKA. 
781 016 125

•	 Transport BUS-maX. 604 963 120

•	 Usługi remontowo-budowlane. 
784 053 493

• Przepisywanie prac (magisterskich, 
licencjackich, innych), dokumen-
tów, CV, listów motyw. innych. Wy-
druki, Ksero, także kolor. Szybko i 
Solidnie. Studio Reklamy Vizart. No-
wogard, ul. 700 lecia 15 (nad skle-
pem zielarskim). tel 605 522 340.

• Naprawa, regulacja okien, drzwi 
PCV i drewna. 695 181 070

• Usługi dekarskie w Kościuszkach. 
601  227  631

• Videofilmowanie i zdjęia cyfrowe, 
profesjonalnie różne okazje. 600 
653 124

• Usługi hydrauliczne. 600 653 124

• Usługi ogónobudowlane, glazura, 
terakota fachowo i solidnie. 607 647 
515

•	 Docieplenia budynków, podbitki. 
608 847 784

•	 Dachy i remonty mieszka. 883 
038 182

•	 Docieplenia, kostka brukowa, de-
karstwo. 785 931 513

•	 Usługi ogólnobudowlane docie-
plenia budynków. 607 654 692

•	 remonty mieszkań. 609 588 240

• Warsztaty Decupage i filcowanie. 
607 310 587

• Ubezpieczenia komunikacyjne 
zniżka dla naszych klientów nawet 
do 40% i zapytaj o szczegóły. Nowo-
gard 3 Maja 46 tel. 91 39 20 701

• Malowanie, szpachlowanie, panele. 
788  566 432

• Korepetycje matematyka. 
600 924 128

• Transport przeprowadzki szybko ta-
nio. 696 138 406

•	 Przyjmę pracowników do do-
ciepleń, klinkieru, dekarstwa. 
785 931 513

•	 Usługi transportowe 1,20 zł/km. 
785 931 513

•	 Usługi informatyczne naprawa 
komputerów, instalacja oprogra-
mowania, odzyskiwanie danych, 
dojazd do klienta. 508 245 385

•	 TWOja KSięgarnia inTerneTO-
Wa WWW.KSiegarniacYmelia.
OSDW.Pl

Praca

• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, 
urlopowe- Niemcy, Holandia, An-
glia, Irlandia, Dania, Belgia, Austria, 
Włochy, Norwegia. 713 852  018; 
601 759 797

• Podejmę pracę w charakterze sprze-
dawcy, długoletnie doświadczenie, 
obsługa LOTTO. Tel 660 392 851

• Zatrudnię konsultantkę Oriflame, 
bezpłatne wpisowe, prezenty na 
1300 zł, 604 189 118

• Zaopiekuję się dzieckiem. 
602 690 897

• Przyjmę Panią do pracy w Aparta-
mentowcu na sezon z zakwatero-
waniem, mile widziany j. niemiecki. 
663 594 001

• Zatrudnię stolarza z prawem jazdy. 
603 366 286

• Poszukuję osoby do opieki do 
dwóch starszych osób. 668 797 310

• Zatrudnię murarzy, murowa-
nie ścianek działowych 10/m2. 
785 931 513

• Zaopiekuję się dzieckiem w godz. 
8.30-15.30. tel. 798 183 803

• Zatrudnię w klepie rencistkę lub 
emerytkę (mile widziana umiejęt-
ność obsługi totalizatora) 693  850 
197

•	 zatrudnię monterów i elektry-
ków z wykształceniem technicz-
nym. 91 39 23 887

•	 zatrudnię monterów elektryków. 
91 39 23 887

inne

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

• Sprzedam nowy tel. komórkowy 
Sony Ericcson ELM, cena 270 zł, tel. 
605 522 340

• Sprzedam drewno opałowe i ko-
minkowe, pocięte w klocki z dowo-
zem. 663 349 053

• Sprzedam Keyboard. 602 524 313

• Sprzedam drewno opałowe i ko-
minkowe. 667 788 820

• Przyjmę siatkę leśną z palami lub 
bez pali (może być po rozbiórce, 
stan obojętny), cel ogrodzenie bu-
dowy domu. Tel. 605 522 340.

• PIECE GAZOWE CO do mieszkania 
,domu z Niemiec firmy Vaillant, 
gwarancja + serwis, montaż na 
miejscu dwufunkcyjny cena od 
1.000zl tylko ogrzewanie CO. cena 
900zl więcej info. Tel 691 686 772

• ELEKTRYCZNY przepływowy pod-
grzewacz wody do łazienki, kuch-
ni-bar, sklep, domek zakład fryzj. 
na prąd 380V,moc 18,21kw,male 
gabaryty z Niemiec cena 250zl. Tel 
691 686 772

• Junkers gazowy do łazienki, kuchni 
na gaz ziemny lub z butli/propan/
po przeglądzie serwisu, mało uży-
wany cena 400zł Tel 691 686 772

• Bojler - podgrzewacz wody ,zasob-

nik, stojący /bez palnika/z Niemiec 
f. Vaillant z wężownica do podłą-
czenia go z piecem węglowym, ga-
zowym stan idealny cena 500zl. Tel 
691 686 772

•	 Sprzedam drewno kominkowe, 
opałowe sprzeda całoroczna, po-
siadam swój transport. 691  466 
441

• Sprzedam wózek dziecięcy pra-
wie nowy + wanienka i łóżeczko. 
607 289 600

• Drewno opałowe kominkowe. 
506 232 860

• Kupię szklarnię wym. 6/4 lub 5/4. 
tel. 509 702 817

• Piasek żwir z dowozem 2,5t wy-
wrotka. 514 740 538

• Kosiarka samojezdna 11,5 Km 
sprzedam. 2750zł. 603 852 270

• Sprzedam dwa rowery górskie. 
Cena 199 zł i 359 zł. Tel. 609 541 122

• Sprzedam tapczan + 2 fotele w d. 
stanie. 669 417 370

• Sprzedam chłodziarko mało, uży-
waną. Cena 100 zł. 791 729 419

• Sprzedam meble młodzieżowe, 
używane w d. stanie. Cena 250 zł. 
791 729 419

• Przyjmę ziemię i gruz. 783 678 684

• Sprzedam betoniarkę 250l. tel. 
607 690 741

• Sprzedam spawarkę elektryczną 
Beiter 250 na 360V, Cena 500 zł. Tel. 
667 320 054

•	 Snykę sprzedam. 795 914 988

• Sprzedam wózek inwalidzki z napę-
dem. Telefon. 609 424 557

• Sprzedam węgiel drzewny hurt, de-
tal. 502 151 691 

• Sprzedam wózek dziecięcy głę-
boki z nosidełkiem. Cena 200 zł i 
łóżeczko z szufladą cena 80 zł. Tel. 
660 543 782



Nr 33 (2066)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

18

www.dzienniknowogardzki.pl

Humor wyszukany
przez Henia SzczupakaPół godziny  

w towarzystwie KarolinyK
U

PO
N

  3
3 

Świat..
Objaśnienia wyrazów podano w przy-
padkowej kolejności ale z podziałem 
na pionowe i poziome. Miejsce wpisu 
należy więc ustalić samodzielnie. Lite-
ry z zaznaczonego „wężyka” utworzą 
pierwszy wyraz hasła końcowego.

Poziomo:
-  tutaj popłyniesz gondolą i posłu-
chasz barkaroli,
-  wkładany przez głowę ale nie golf,
-  kuzyn bociana, z Afryki nie odlatuje.
Pionowo:
- lądujesz w Tunisie, wymieniasz euro 
na dinary i zwiedzasz ten kraj,
- sos do jajek na twardo (najlepszy ba-
buni, produkowany w Kielcach?)
- ciasto wielkanocne dla pewnego ku-
zyna wróbla.

stoi....
Objaśnienia wyrazów podano w przy-
padkowej kolejności ale z podziałem 
na pionowe i poziome. Miejsce wpisu 
należy więc ustalić samodzielnie. Lite-
ry z zaznaczonego „wężyka” utworzą 
drugi wyraz hasła końcowego.

Poziomo:
-  chrust, ale  nie z lasu,
-  zostaniesz nim gdy z biletem wsią-
dziesz do pociągu byle jakiego,
-  tablica na której piszą kiedy możesz 
odjechać,
Pionowo:
-  jezioro otoczone pusztą i pubami z 
leczo,
-  ona pierwsza widzi świeże krowie 
mleko,
-  na czele każdej armii i niektórych za-
konów. 

…otworem!
Objaśnienia wyrazów podano 
w przypadkowej kolejności ale z 
podziałem na pionowe i pozio-
me. Miejsce wpisu należy więc 
ustalić samodzielnie. Litery z za-
znaczonego „wężyka” utworzą 
trzeci wyraz hasła końcowego.

Poziomo:
-  knur bardziej swojsko,
-  kołdrę, list i łapówkę ukryje,
-  główka na opium,
Pionowo:
-  pstryczek elektryczek,
-  pikolo, chłopiec na restauracyj-
ne posyłki,
- przysłowiowy wybór: wóz albo…

Rozwiązanie krzyżówki z dnia 20 IV

Kupon nr 31
Wiosna, Działka czeka na nas
Józef Dobrowolski, Halina Szwal, Barbara Bartosik, Helena Saja, Ro-

man Kaczmarek, Zofia Kraszewska, Teresa Januszonek, Danuta Skow-
ron, Cecylia Furmańczyk, Józef Górzyński, Agnieszka Skowrońska, Ja-
dwiga Maknia, Pelagia Feliksiak, Maria Sowińska, Patrycja Baran

Narodzeni: Zofia Kraszewska, Helena Saja, Roman Kaczmarek

NA WIEJSKIEJ
Spytał filozof: „Dlaczego kukułko,
Te same słowa powtarzasz wciąż
W kółko”
A ta mu na to odparła: głuptasie!
Przecież tu wszyscy mają mózgi 
Ptasie!”

W STAWIE…
Miał facet hodowlę ryb w swym 
Stawie przy ogrodzie.
W źródlanej, czystej wodzie
Gromady leszczków się pluskały
I niezłe dni tam przeżywały.
Aż tu pewnego ranka –
Niespodzianka !
Kazał facet wpuścić
Do nich szczupaków
Coś ze sto.
„Przepraszam cię, mój drogi
- rzekł sąsiad widząc to –
Cóż to za pomysł taki,
By wpuszczać tu szczupaki?!
Nie znasz ich żarłoczności?
Z tych leszczów nie
Zostaną nawet ości!”
„O, szkoda twoich słów –
Z uśmiechem odparł ów –
Wiem wszystko doskonale,
Ale
Chciałbym to wiedzieć jeszcze,
Skąd przyszło ci do głowy,
Że mnie smakują leszcze?”

SpOSÓB  NA  AWANS
Podają że trzeba wytrwale,
Znaczy awans uzyskał – padalec &
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regUlarna linia mi KrO BU SO Wa SerOcKi   Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie    6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie    8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

informacja PKS 
91 392 18 87   lub   91 469 83 15

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak										kom.	606	148	353
Nowogard (ul.  Rzeszowskiego) - Szczecin (ul.  Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:05; 8:10; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 11:50; 11:55; 12:40; 
14:40; 14:50; 15:00; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:11
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul.  Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:30; 9:50; 10:25:11:20(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 13:20; 13:45(F); 14:10; 
14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:00
Stargard-nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:50; 17:20; 18:30; 19:30
Kursują od poniedziałku do soboty;  F - kursuje od poniedziałku do piątku;  7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli

rOzKłaD jazDY BU SÓW

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

Dyżur nocny
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala   - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.   - 91 392 69 99
Medyk   - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

 - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz Pogotowie Stomatolo-
giczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos 
 - 91 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  
 - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzie ci, 
Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności 
Gospodarczej  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
  - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

- 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 26 249

Parafie rzymskokatolickie
Parafia pw.  WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   

- 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57

apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM   - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Zawodowe 
- CE Zdroje ul.  Bohaterów Warszawy 78,

telefon/fax.   - 91 392 54 94  
I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium  
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych    - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   

- 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 
Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 
Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 
Taksówki   - 91 392 02 60
Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

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

regularna linia meTrO          tel. 505 619 600
z nowogardu do Szczecina: 5:25 A; 5:50 A; 6:00 A; 8:15 A7; 9:25 A7; 12:30 A7; 12:55 A7; 
15:05 A; 16:30 A7; 18:10 A7
ze Szczecina do nowogardu: 6:50 A; 7:25 A; 7:45 A; 11:00 A7; 12:00 A7; 14:35 A7; 15:55 
A7; 16:40 A; 18:25 A7; 19:55 A7
Legenda: A- kursuje od pon do sob;   7 - kursuje w niedzielę

PrzeWÓz OSÓB - rO man BiŃczYK - linia regularna  
 Tel. 0607 310 591 

OD POnieDziałKU DO PiĄTKU:  
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SOBOTa: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
nieDziela: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

SPrzeDam 
mieSzKanie 
w nowogardzie

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

tel. 603 55 55 32

Poszukuję 
garażu 

do wynajęcia (najchętniej przy 
ul. Zamkowej lub 5 Marca)

tel. 662 536 908

 
 

KANCELARIA 
DORADZTWA PRAWNEGO

tel. 501 341 824 
e-mail: kkolibski@op.pl 

Jeśli chcesz przeprowadzić  
rozwód, podwyższyć  

lub wystąpić  
o alimenty, nabyć spadek? 

Może dręczą Cię  
inne wątpliwości prawne? 

Nie czekaj, aż będzie za późno.
 Porady prawne już od 30 zł

 
Nowogard 

ul. Wojska Polskiego 4  
(nowy budynek – I piętro) 

Proszę o wcześniejszy kontakt 
telefoniczny

DZIENNIK
NOWOGARDZKI

Ukazuje się we wtorki i piątki  na te re nie gmin: no wo gard, Osi na. 
re dak cja: marek Słomski prezes, marcin Simiński redaktor naczelny, Piotr Słomski, jarosław Bzowy.  

jarek Dąbrowski redaktor techniczny, Współ pra cu ją:  Hen ryk Szczu pak.   ad res re dak cji:  
72-200 no wo gard, ul.  Boh. War sza wy 7a, tel. 91 392 21 65; e-mail: dziennik@domjudy.pl. 

Wy daw ca, skład i druk: „Dom judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

rozkład jazdy PKP (obowiązuje od 01.04.2012 r.)
 Szczecin gł. - nowogard:  6.28-7.28, 8.18-9.21 (tylko w dni powszednie), 10.37-11.39, 12.48-
13.49, 14.47-15.47, 16.40-17.54, 21.15-22.21
nowogard-Szczecin gł.:  6.37-7.41, 8.05-9.10, 10.25-11.37 (tylko w dni powszednie), 12.17-
13.22, 14.56-16.03, 16.49-17.52, 18.56-19.56 (tylko w niedzielę i sobotę), 19.07 – 20.08 (tylko 
w dni powszednie)
nowogard-Kołobrzeg:  7.28-8.55, 9.21-10.40 (tylko w dni powszednie), 11.39-13.05, 13.49-
15.14, 15.47-17.07, 17.56-19.15 (tylko w niedzielę i sobotę), 18.05 – 19.25 (tylko w dni 
powszednie), 22.22-23.42
Kołobrzeg-nowogard: 5.11-6.37, 6.46-8.04, 9.03-10.24 (tylko w dni powszednie), 11.01-
12.17, 13.37-14.56, 15.25-16.49, 17.26-18.56 (tylko w niedzielę i sobotę), 17.40-19.07 (tylko 
w dni powszednie)

Firmy Usługowo – Handlowej adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

Trasa nOWOgarD – gOleniÓW – Szczecin 
nowogard ul. rzeszowskiego : 5:05(A), 5:55(A), 6:10(A), 6:50(7), 7:00(A),  7:50(A), 8:05(7), 

8:25(2,4,6), 8:35(A), 9:10(1,3,5,7), 9:15(2,4,6), 10:05(A)10:30(A,7), 11:31(A), 11:40(7), 12:15(A), 
12:50(A,7), 13:00(A), 13:10(A), 13:25(A,7), 13:50(F), 14:05(A), 14:20(A,7), 15:41(A), 16:00(7), 
16:25(7), 16:30(1,3,5) 16:40(2,4,6,7) 16:50(A), 17:30(7) 17:50(A,7) 18:05(4,5,6,7) 18:20(A,7)

TraSa Szczecin – nOWOgarD
Szczecin ul. Św. Ducha: 9:25(A), 11:55(A,7) 12:20(A,7), 13:35(A), 14:00(A,7,R), 

14:30(1,3,5,7)  14:35(2,4,6) 14:55(A,7), 15:10(A) 15:25(A,7), 15:50(A) 16:15(A,7)  16:30(A), 
18:05(A,7,R) 18:20(A,7) 19:05(A,7) 19:25(A,7) 19:50(A,7)

Szczecin ul. Dworcowa :  6:20(A), 7:35(A), 8:40(A,7), 9,00(7,R), 10:05(A,7),  10:50(A,7),  
11:40(A), 13:00(7), 14:20(7), 17:40(A,7), 20:15(A,7),

goleniów, Dworzec PKP :  7:05(A), 8:20(A), 9:25(A,7), 9:45(7,R), 10:10(A),  10:50(A,7),  
11:36(A,7), 12:26(A), 12:42(A,7),  13:05(A,7), 13:45(7), 14:20(A),  14:45(A,7,R), 15:05(7), 
15:20(1,3,5,7) 15:26(2,4,6) 15:40(A,7) 15:55(A)  16:08(A,7) 16:40(A) 16:59(A,7) 17:15(A), 
17:40(A,7)  18:50(A,7,R)  19:05(A,7), 19:50(A,7) 20:10(A,7) 20:35(A,7) 21:00(A,7)

Trasa nOWOgarD – maSzeWO 
nowogard ul. rzeszowskiego :  6:20(S) 15:15(S)
Trasa maSzeWO – nOWOgarD 
maszewo :  6:55(S) 16:00(S)
Trasa nOWOgarD – maSzeWO – STargarD SzczeciŃSKi
nowogard ul. rzeszowskiego :  6:50(F),  11:30(F),  13:50(F),  
Trasa STragarD SzczeciŃSKi – maSzeWO - nOWOgarD
Stargard Szcz. Oś. Tysiąclecia :  9:40(A), 12:45(A), 15:05(A)
a - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt S – kursuje w dni nauki szkolnej; 

7 – kursuje w niedziele niebędące świętami F – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz 
świąt 1,3,5 – kursuje w poniedziałki, środy, piątki oprócz świąt; 2,4,6 – kursuje we wtorki, 
czwartki, soboty oprócz świąt; 4,5,6,7 – kursuje w czwartki, piątki, soboty, niedziele oprócz 
świąt; r – kurs do Reska    

pIASEK, ŻWIR,   
CZARNOZIEM, 

pOSpÓŁKA 

 ŻWIROWNIA  
DŁUGOŁęKA

tel. 504 872 700 
Z DOWOZEM  
DO KLIENTA
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Majowa promocja
niższa cena

Rozpoczęcie kursu
30 kwietnia br.

g. 16.30

gOTÓWKa zaWSze POD ręKĄ!
• Pożyczki od 1 200 do 10 000 PLN
• Indywidualnie dobieramy rozwiązania
• Na dowolny cel
• Bez BIK-u

www.profitcredit.pl

Centrum Finansowe Avantis •  ul.	700	Lecia	6A	•	Nowogard

KOnTaKT: 
tel. 513 164 203
       91 392 72 68

PASMANTERIA
ul. 700 Lecia 20F
(pasaż przy Polomarkecie)

OKNO 1465 mm szer. x 1435 mm wys.

SZYBA K=1,0 • OKUCIE MACO PPUH "JOGA" sj.
ul. Górna 4,

72-200 Nowogard
tel. 91 39 25 501

OKNA-SUPERPROMOCJA !!!

TYLKO 499zł*
*cena netto

pIASEK, ŻWIR,  CZARNOZIEM, pOSpÓŁKA 

 ŻWIROWNIA  DŁUGOŁęKA
tel. 504 872 700 

Z DOWOZEM  DO KLIENTA
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GAZETA LOKALNA  NOWOGARD • OSINA

APTEKA 
MAJOWA 
ul. 3 MAJA 47

TEL. 91 307  07 08

OTWARTE

Poniedziałek - Piątek  8-19  

Sobota  8-15

Sprawdź naszą ofertę:

Nowogard, ul. 700 Lecia 21
tel. 91 39 22 172

czynne: pon-pt 9.00-17.00

CENTRUM KREDYTOWE

Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny
Oferuje kompleksowe

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

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

Tel. 669 862 704   

Zapraszamy!

N
O

W
Y

• Przejazdy zagraniczne
• Linie autobusowe i busy
• Bilety lotnicze i promowe
• Berlin, lotniska

EVATRANS
Agencja

ZIELONE 
PRZEDSZKOLE

OGŁASZA NABÓR NA ROK SZKOLNY 2012/2013

DZIECI W WIEKU OD 2,5 DO 6 LAT

Informacje i zapisy pod nr tel. 91 39 26 691

lub na stronie www.przedszkole.zielona11.pl

INFORMATYCZNO-JĘZYKOWE

OPTYK
Nowogard, ul. Kościuszki 1

tel. 91 392 18 11

- 50% na oprawy
z wybranych kolekcji

BADANIE OSTROŚCI  WZROKU
(bezpłatne przy zakupie okularów)

Jedna para okularów
na wszystkie odległości

REALIZACJA  RECEPT NFZ

Soczewki 
Progresywne 

- 30%

Akcja: „CZAS NA WZROK”

Nie wstydzę Nie wstydzę 

się grać się grać 

disco polo disco polo 

s. 7

Jubileusz 

Wesołej 

Ferajny 

s. 6s. 6

Majówka w Majówka w 

obiektywie obiektywie 

DNDN

s. 6 i 7s. 6 i 7

GABINET  STOMATOLOGICZNY
lek. stom.Paweł Maniecki

Jednowizytowe, bezpieczne wybielanie zębów 

urządzeniem fi rmy beyond w promocyjnej CENIE 590 PLN

W ofercie gabinetu: kosmetyka stomatologiczna, Protetyka, Stom. zachowawcza, dziecięca

Rejestracja tel.   608 578 628, Nowogard, ul. Bankowa 3e

11 maja br.

od 9.00 - 10.00 

piątek

udzielane będą
bezpłatne porady prawne

w redakcji DN

ul. Boh. Warszawy 7A

Koniec 

szkoły 

i matura
Czytaj s. 3, 4 i 5
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Nasza Sonda 
W tym roku, dzięki korzystnemu układowi kalendarza, mamy bardzo długą Majów-

kę, ale  również bardzo słoneczną pogodę która zachęca do spacerów i odpoczynku na 

świeżym powietrzu.  Spytaliśmy więc naszych Czytelników, jak  spędzają te wolne dni? 

(Sonda przeprowadzona w środę na Placu Szarych Szeregów)

Monika Łukawska z dziećmi - Muszę powiedzieć, że wczorajszy 
dzień naprawdę fajnie był przygotowany , wywarło to na mnie po-
zytywne wrażenie. Szczególnie postawione dla dzieci place zabaw 
(zamki dmuchane, zjeżdżalnie, liny itp.) na  których dzieci bardzo 
chętnie uczestniczyły w różnego rodzaju konkursach. A co mi się naj-
bardziej podobało? Właśnie to, że było tyle atrakcji dla dzieci, a w 
szczególności te trampoliny czy piłki na wodzie. Wszystkim życzę do-
brej pogody i dalszego wypoczynku właśnie tu w Nowogardzie.

Pani Irena z wnuczką Alą - Tegoroczną majówkę spędzamy bar-
dzo przyjemnie. Bardzo podoba nam się to miejsce, które jest zago-
spodarowane dla dzieci i młodzieży. Budząca się przyroda, a z nią 
zieleń, robi również ogromne wrażenie i sprawia, że lepiej się wypo-
czywa. A wczorajszy dzień? No cóż, nie uczestniczyliśmy w nim na 
placu , bo nas tutaj nie było,  byliśmy po prostu nad morzem. Co do 
dalszych dni związanych z majówką, to stawiamy na odpoczynek, 
ale poza Nowogardem. 

Pani Maria z córką Justyną i wnukiem Piotrusiem - Wydaje 

nam się, że jest dobrze tu na placu, bo jest dużo więcej miejsca i swo-

body. Co do wczorajszego koncertu to nie byłyśmy, bo był za późno 

zorganizowany. Co do dalszej majówki, to raczej będziemy na miej-

scu, bo jest kryzysowo, ale byliśmy już na kulach wodnych i na pewno 

tu jeszcze przyjdziemy, jeżeli tylko dopisze pogoda. 

Pan Łukasz z córką Paulinką - Weekend  zaczęliśmy od pobytu w 

domu, ale od dzisiaj zaczynam już  intensywnie, gdyż wcześniej byli-

śmy u jednej z babć naszej Paulinki. Na pewno będziemy na koncer-

tach, które zapewne tu będą. Co do dalszych planów z majówką, to 

nie zamierzamy nigdzie wyjeżdżać, a spędzać ją będziemy tu, lokal-

nie na miejscu. Wszystkim życzymy udanego wypoczynku. 

Katarzyna Wasyluk z dziećmi Mają i Marcinkiem - Już byliśmy  

na Placu Szarych Szeregów, ze względu na atrakcje dla dzieci. Na sa-

mym koncercie, no cóż? -  nie byliśmy i nie zamierzamy być też na 

tym następnym wieczornym, ale za to planujemy jeszcze raz zajrzeć  

z dziećmi na plac zabaw,  po to żeby się pobawiły. A później po po-

wrocie do domu zamierzamy rozpalić rodzinnego grilla. 

Wysłuchał: Jarek Bzowy 
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REKLAMA

Kronika policyjna 

Pomóżmy sobie
• Przyjmę z wdzięcznością tapczan wypoczynkowy, dywan 

lub wykładzinę, meblościankę, telewizor, komputer.  tel. 

kontaktowy 510 936 951 

• Przyjmę z wdzięcznością  kojec dziecięcy dla dziecka i ma-

terac twardy na łóżko piętrowe info.515 696-142 

• Oddam ubranie chłopięce do 2 lat oraz łóżeczko  tel. kon-

taktowy 781932923 

• Obdarowani serdecznie dziękują darczyńcom, którzy po-

darowali cegłę rozbiórkową oraz maszynę do szycia.

25.04. Piątek 

Godz.11: 20 - Zgłoszenie 

uszkodzenia samochodu m-ki 

Toyota w Kulicach. Suma po-

niesionych strat 1000 zł. W 

wyniku przeprowadzonych 

działań policjantów sprawca 

został ustalony. 

12: 05 - Zgłoszenie przez 

ochronę kradzieży sklepowej 

w sklepie INTERMARCHE. 

Sprawca został przekazany po-

licji, która ukarała go manda-

tem karnym. 

18: 30- Patrol policji zatrzy-

mał nietrzeźwego kierow-

cę kierującego samochodem 

m-ki Fiat w miejscowości Oso-

wo. Nietrzeźwy kierowca miał 

0, 25 mg promila alkoholu. 

18: 55 - Patrol Policji zatrzy-

mał nietrzeźwego rowerzystę, 

który poruszał się na obwod-

nicy. Zatrzymany rowerzysta 

miał w wydychanym powie-

trzu 3, 13 promila alkoholu. 

26.04. Sobota 

14: 15 - Zgłoszenie kradzie-

ży pieniędzy w kwocie 300 zł z 

kwiaciarni na ul. Nadtorowej. 

W wyniku działań policjan-

tów sprawca kradzieży został 

zatrzymany, a część pieniędzy 

odzyskana. 

18: 05 - Kradzież w dyskon-

cie Biedronka butelki wódki. 

Sprawcą okazał się mężczyzna 

bez stałego miejsca zameldo-

wania, który został przekazany 

przez ochronę policji. 

19: 31 - Patrol Policji zatrzy-

mał nietrzeźwego kierowcę sa-

mochodu m-ki, VW na drodze 

Miętno- Sikorki. 

21: 00 - Kolizja drogowa po-

jazdu SEAT ze zwierzyną leśną 

na drodze nr 106 za miejsco-

wością Błotno. 

27.04 Niedziela 

Brak zdarzeń! 

28.04 Poniedziałek 

Brak zdarzeń! 

29.04 Wtorek 

00: 24 - Patrol policji zatrzy-

mał na ul. Poniatowskiego nie-

trzeźwego rowerzystę, który w 

wydychanym powietrzu miał 

2, 51 promila alkoholu. 

00: 51 - Patrol Policji w miej-

scowości Strzelewo zatrzymał 

2 nietrzeźwych rowerzystów, 

którzy mieli w wydychanym 

powietrzu 0, 54 i 0, 26 mg/l 

01: 10 - Policja zatrzyma-

ła nietrzeźwego rowerzystę na 

ul. Żeromskiego, który miał w 

wydychanym powietrzu 1, 1 

mg/l 

18: 57 - Policja zatrzyma-

ła nietrzeźwego rowerzystę w 

miejscowości Olchowo, który 

miał w wydychanym powie-

trzu 0, 91 mg/l 

30.04 - Środa 

Brak zdarzeń! 

01.05 - Poniedziałek 

Brak zdarzeń! 

02.05 Wtorek 

00: 01 - Patrol Policji zatrzy-

mał nietrzeźwego kierowcę 

pojazdu Renault w miejscowo-

ści Glicko. 
opr. Jarek Bzowy 

 Antoni Parda, lat: 87, zmarł: 25.04.2012, pogrzeb: 27.04.2012, 

pogrzeb odbył  się na cmentarzu w Wodzisławiu Śląskim

Helena Wylegała, lat: 86, zmarła: 28.04.2012, pogrzeb: 

30.04.2012, pogrzeb odbył się na cmentarzu w Nowogardzie

 Bogusław Siekiera, lat: 54, zmarł: 28.04.2012, pogrzeb: 

02.05.2012, pogrzeb odbył  się na cmentarzu w Nowogardzie

Czesław Pabiś, lat: 64, zmarł: 29.04.2012, pogrzeb: 04.05.2012, 

pogrzeb odbędzie  się na cmentarzu w Nowogardzie

Jan Mazurek, lat: 80, zmarł: 02.05.2012, pogrzeb: 04.05.2012, 

pogrzeb odbędzie  się na cmentarzu w Nowogardzie
Informacje  przekazał zarządca cmentarza Sebastian Furmańczyk

 W TYCH DNIACH ODESZLI DO WIECZNOŚCI 

ZNALEZIONO!!!
W okolicach alejek nad jeziorem znaleziono 

komplet  kluczy  z  pilotem do samochodu oso-

bowego niewiadomej marki. Są one do odebrania 

w redakcji DN.



4-7.05.12 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

3

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

TRUMNY, URNY, KREMACJE, EKSHUMACJE, CHŁODNIA

PRZEWOZY KRAJOWE i ZAGRANICZNE, 

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA

Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

602 450 881

Byłeś świadkiem ciekawego wydarzenia?

Powiadom nas!
Dyżur reportera interwencyjnego całą 

dobę, siedem dni w tygodniu!

DZWOŃ lub wyślij sms: 

515 145 383
Zapewniamy całkowitą anonimowość! 

Możesz również do nas napisać: 

dziennik@dzienniknowogardzki.pl lub 

poligraf@post.pl

Umożliwiamy uzyskanie CERTYFIKATU MIĘDZYNARODOWEGO

CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO „PROFESJA”

W NOWOGARDZIE
OGŁASZA NABÓR NA KURS

OPERATOR WÓZKÓW WIDŁOWYCH

Informacji udziela i prowadzi zapisy  sekretariat Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Nawogardzie, ul. Ks. J. Poniatowskiego 21

w godzinach: od 8.00 do 15.00, tel. 91 392 11 62

ENTER  II ENTER  II 
LAPTOPLAPTOP

 SERWIS  KOMIS

naprawiamy, 
sprzedajemy,

kupujemy laptopy
na ul. Wyszyńskiego 7/3

budynek Straży Pożarnej

TEL. 795 648 748

REKLAMA

Koniec 

szkoły 

i matura
Miesiąc maj dla młodzieży kończącej szkoły średnie 

to czas szczególny, to czas, który określa jedno sło-

wo-matura. Tegoroczne egzaminy dojrzałości roz-

poczynają się dzisiaj, w piątek 4 maja. 

Jak zwykle na pierwszy ogień 

idzie sprawdzian pisemny z ję-

zyka polskiego. Szczegółowy 

harmonogram  tegorocznych 

matur publikujemy na koń-

cu  tekstu. W Nowogardzie eg-

zaminy maturalne odbędą się 

w pięciu placówkach – trzech 

publicznych i dwóch prywat-

nych. W najstaszym liceum, Li-

ceum Ogolnokształcącym nr 1 

do egzaminu dojrzałości przy-

stąpi 61 osób, zaś  83  osoby w 

Liceum Ogólnokształcącym nr 

2 na Boh. Warszawy.  12 osób 

będzie zdawać swóją maturę w 

Liceum Ogólnokształcącym dla 

Pracujących na ulicy Zielonej, 

także kilkanaście osób przystą-

pi do egzaminu w Prywatnym 

Liceum Ogólnokształcącym na 

ulicy 3 Maja. Z 96 absolwentów 

Zespołu Szkół Ponadgimna-

zjalnych z ulicy Poniatowskie-

go, do matury przystąpi jedynie 

60 osób. Nasza szkoła przygo-

towuje część uczniów do zawo-

du – mówi wicedyrektor szko-

ły Alicja Jaglińska- zwłaszcza 

na dwóch specjalnościach, tech-

nik żywienia i gospodarstwa do-

mowego oraz technik pojazdów 

samochodowych, wielu uczniów 

kończy szkołę nie zdając matu-

rę lecz egzamin potwierdzający 

kwalifi kacje zawodowe. Są to na 

ogół uczniowie, którzy już wie-

dzą gdzie będą pracować, dlate-

go szykują się przede wszystkim 

do podjęcia pracy zawodowej,  a 

nie do dalszej nauki. Ta sytuacja 

potwierdza, że specjalności ofe-

rowane przez naszą szkołę odpo-

wiadają  aktualnemu zapotrze-

bowaniu rynku pracy. Wszyst-

kim nowogardzkim maturzy-

stom życzymy połamania pió-

ra i wyników, które otworzą im 

drogę do wymarzonych  uczelni.
sm

Harmonogram matury 2012 w terminie głównym
Część ustna egzaminu maturalnego

od 4 do 25 maja — przeprowadzana jest w według harmonogramów ustalonych przez 

przewodniczących szkolnych zespołów egzaminacyjnych. 

Część pisemna egzaminu maturalnego

Data Godzina 9:00 Godzina 14:00

4 maja, pt. j. polski – poziom podstawowy (pp)
wiedza o tańcu – poziom podstawowy (pp)

wiedza o tańcu – poziom rozszerzony (pr)

7 maja, pn. j. polski – pr
historia muzyki – pp

historia muzyki – pr

8 maja, wt. matematyka – pp
j. łaciński i kultura antyczna – pp

j. łaciński i kultura antyczna – pr

9 maja, śr. matematyka – pr
historia sztuki – pp

historia sztuki – pr

10 maja, cz. j. angielski – pp
j. angielski – pr

j. angielski dla klas dwujęzycznych

11 maja, pt.
wiedza o społeczeństwie – pp,

wiedza o społeczeństwie – pr

fi zyka i astronomia – pp,

fi zyka i astronomia – pr

14 maja, pn.
biologia – pp,

biologia – pr

historia – pp,

historia – pr

15 maja, wt.
informatyka – pp,

informatyka – pr

chemia – pp,

chemia – pr

16 maja, śr. j. niemiecki – pp
j. niemiecki – pr

j. niemiecki dla klas dwujęzycznych

17 maja, cz.
geografi a – pp

geografi a – pr

fi lozofi a – pp

fi lozofi a – pr

18 maja, pt. j. rosyjski – pp
j. rosyjski – pr

j. rosyjski dla klas dwujęzycznych

21 maja, pn. j. francuski – pp
j. francuski – pr

j. francuski dla klas dwujęzycznych

22 maja, wt. j. hiszpański – pp
j. hiszpański – pr

j. hiszpański dla klas dwujęzycznych

23 maja, śr.
języki mniejszości narodowych – pp

j. kaszubski – pp

języki mniejszości narodowych – pr

j. kaszubski – pr

24 maja, cz. j. włoski – pp j. włoski – pr

25 maja, pt.

przedmioty zdawane w języku obcym: 

 matematyka 

 historia 

 geografi a 

 biologia 

 chemia 

 fi zyka
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Maturzyści zakończyli edukację
W I LO w Nowogardzie 

 W naszej szkole tra-

dycją jest, że uroczystość za-

kończenia nauki w liceum 

uczniów klas trzecich, odby-

wa się w czwartkowe popo-

łudnie.  Uczestnikami tego-

rocznego podsumowania byli 

oczywiście absolwenci, ro-

dzice, nauczyciele, młodzież, 

a swoją obecnością zaszczy-

ciła nas również Pani Rena-

ta Chomińska – Dyrektor 

Wydziału Oświaty, Kultury i 

Sportu Starostwa Powiatowe-

go w Goleniowie.

Punktualnie o godzinie 

17.00 wprowadzono sztan-

dar szkoły i odśpiewano hymn 

państwowy. Uroczystość roz-

poczęły przemówienia dyrek-

tor szkoły, pani Kariny Surmy 

oraz pani Renaty Chomińskiej. 

W ciepłych słowach obie Pa-

nie wspomniały ostatnie lata 

młodzieży w szkole i życzyły 

jej udanego dalszego dorosłe-

go życia, a także wielu sukce-

sów i radości w pracy i życiu 

osobistym. 

Następnie nadszedł czas, by 

podsumować trzyletnią pra-

cę absolwentów i odpowied-

nio ich za to nagrodzić. Naj-

wyższą średnią ocen w szkole 

uzyskał Marcin Wolak – 5,11, 

a następnie Ewa Żywica – 5,0. 

Oboje zostali wyróżnieni za ten 

sukces wpisem do Złotej Księ-

gi. Wpis taki uzyskuje uczeń, 

który na świadectwie ukończe-

nia szkoły osiągnął średnią co 

najmniej 5,0 oraz wzorowe za-

chowanie lub posiada wybitne 

osiągnięcia. I właśnie za wybit-

ne osiągnięcia do Złotej Księgi 

wpisano również Oskara Bon-

dę i Milenę Trojanowską. 

Oskar w 2009 roku uzyskał 

tytuł Wicemistrza w Ogólno-

polskiej Olimpiadzie Młodzie-

ży w wioślarstwie w czwórce 

bez sternika. Rok 2010 przy-

niósł Oskarowi brązowy medal 

Mistrzostw Polski w wioślar-

stwie w ósemce ze sternikiem, 

tytuł Wicemistrza w Akade-

mickich Mistrzostwach Polski 

w ósemce ze sternikiem, a tak-

że brązowy medal w Akade-

mickich Mistrzostwach Polski 

w czwórce bez sternika. Rok 

2011 był równie bogaty w suk-

cesy Oskara, właśnie tego roku 

zdobył brązowy medal Mi-

strzostw Polski w wioślarstwie 

w czwórce bez sternika, Zło-

ty medal Akademickich Mi-

strzostw Polski w wioślarstwie 

w czwórce bez sternika oraz 

brązowy medal w Akademic-

kich Mistrzostwach Polski w 

wioślarstwie w czwórce po-

dwójnej. W ogólnopolskich 

kwalifi kacjach do Mistrzostw 

Europy Oskar zajął 3 miejsce. 

Trenerem Oskara jest p. Ry-

szard Kowalczyk.

Milena natomiast w roku 

szkolnym 2009/2010 uzyskała 

tytuł Finalistki XVIII Ogólno-

polskiej Olimpiady Promocji 

Zdrowego Stylu Życia. Opie-

kunem Mileny jest p. Danuta 

Gutowska oraz p. Jolanta Ma-

chut.   

Społeczność szkolna I LO 

wyróżniła Pana Ryszarda 

Bondę, przyznając mu tytuł 

honorowy „Przyjaciela Szko-

ły”. Pan Ryszard wielokrotnie 

wspierał naszą szkołę mate-

rialnie i rzeczowo, wspomagał 

w organizacji różnych imprez, 

a także promował dobry wize-

runek naszej szkoły w środo-

wisku lokalnym. 

Szkołę z wyróżnieniem 

ukończyli uczniowie ze śred-

nią ocen co najmniej 4,75 i 

przynajmniej bardzo dobrym 

zachowaniem. W tym roku 

to: Marcin Wolak – 5,11, Ewa 

Żywica – 5,00,  Milena Tro-

janowska – 4,83 oraz Marta 

Damazer – 4,78. Wymienieni 

uczniowie otrzymali również 

odznaki SAPERE AUDE, Listy 

Gratulacyjne od Senatu Uczel-

ni, która objęła patronatem 

naszą szkołę, a także nagrody 

książkowe.

Pani dyrektor wręczyła ro-

dzicom uczniów, którzy wy-

różnili się swoją postawą uzy-

skując średnią ocen co naj-

mniej 4,5 oraz wzorowe za-

chowanie  – Listy Gratulacyj-

ne. W tym roku wyróżnieni ro-

dzice to: 

Państwo Daria i Marian Wo-

lakowie - syn Marcin  

Państwo Bożena i Ryszard 

Żywica - córka Ewa

Państwo Krystyna i Kazi-

mierz Trojanowscy - córka Mi-

lena

Państwo Krystyna i Tomasz 

Damazer - córka Marta  

Kolejne nagrody otrzymali 

uczniowie za różnego rodza-

ju osiągnięcia w konkursach i 

zawodach sportowych. Za uzy-

skanie tytułu fi nalisty V Ogól-

nopolskiego Konkursu Wie-

dzy o Bankach oraz reprezen-

towanie szkoły w olimpiadach 

i konkursach dotyczących 

przedsiębiorczości wyróżnie-

ni zostali: Łukasz Ciwiński,  

Błażej Siuda, Łukasz Wysoc-

ki. Opiekunem uczniów jest p. 

Barbara Papuszka.

Za zajęcie I miejsca w kon-

kursie „Funkcja Kwadratowa 

i jej własności” oraz za wyso-

ką lokatę w XI Maratonie Ma-

tematycznym oraz reprezen-

towanie szkoły w innych kon-

kursach matematycznych na-

grodę otrzymał Marcin Wo-

lak. Opiekunem jest p. Beata 

Zagórska.  Za reprezentowa-

nie szkoły w Maratonie Ma-

tematycznym nagrodę otrzy-

mali także: Łukasz Wysocki, 

Oskar Siupik, Oskar Bonda, 

Ewa Żywica, Weronika Kacz-

marek, Wiktor Pacer, Adrian 

Ziółkowski, Patrycja Paszkie-

wicz, Monika Ustyjańczuk, 

Justyna Jarosz i Aleksandra 

Jankowska.          

Dyplom Uznania oraz upo-

minek za wybitne osiągnięcia 

na szczeblu ogólnopolskim w 

dziedzinie sportowej, jaką jest 

wioślarstwo otrzymał uczeń 

klasy III C - Oskar Bonda.

Julita Cieślak i Korne-

lia Patyk zostały nagrodzo-

ne za zdobycie V miejsca w 

województwie w tenisie sto-

łowym dziewcząt oraz repre-

zentowanie szkoły w innych 

zawodach sportowych. Opie-

kunem dziewcząt jest p. Emil 

Grygowski. Nauczyciel nagro-

dził również Katarzynę Bana-

chomską, Julitę Cieślak, Mi-

lenę Kowalczyk oraz Katarzy-

nę Rasowską - reprezentantki 

szkolnej drużyny piłki siatko-

wej dziewcząt. 

Wśród chłopców nagrody 

otrzymali: - Krystian Kubic-

ki oraz Oskar Siupik - repre-

zentanci szkolnej drużyny pił-

ki ręcznej chłopców, Jakub Je-

rzykowski oraz Błażej Siuda 

- reprezentanci szkolnej dru-

żyny piłki siatkowej chłopców 

oraz Daniel Sznitko - repre-

zentant szkolnej drużyny ko-

szykówki chłopców. Nagrody 

wręczył opiekun p. Łukasz Po-

demski. 

Kolejne podziękowania i na-

grody otrzymali uczniowie za 

zasługi oraz zaangażowanie na 

rzecz całej społeczności szkol-

nej: 

- za reprezentowanie szko-

ły w poczcie sztandarowym 

podziękowania otrzymali: 

Milena Kowalczyk, Pauli-

na Pluta, Barbara Szkup, 

Marlena Glanc, Jakub Je-

rzykowski oraz Błażej Siu-

da.

- za udział w akcji Hono-

rowego Krwiodawstwa na-

grodę otrzymali: Justyna 

Wichowska, Anna Zachar-

ska, Paulina Znyk, Marta 

Bowsz, Artur Lipiński oraz 

Wiktor Pacer – opiekun p. 

Barbara Papuszka.

- za zaangażowanie i po-

moc w organizacji imprez 

szkolnych, szczególnie w 

ich oprawę muzyczną wy-

różnieni zostali: Katarzyna 

Banachomska, Julita Cie-

ślak, Barbara Szkup, Wik-

tor Pacer oraz Łukasz Zió-

łek-Ziółkowski.     

- za działalność w Samo-

rządzie Szkolnym nagrodę 

otrzymali: Oskar Siupik, 

Łukasz Wysocki,  Michał 

Frej.  

- za udział w dyktandzie 

organizowanym przez TWP 

w Szczecinie z okazji Dnia 

Języka Ojczystego wyróż-

niono: Milenę Trojanow-

ską, Barbarę Szkup, Kata-

rzynę Banachomska, Julitę 

Cieślak, Paulinę Znyk oraz 

Katarzynę Rasowską.      

- za zajęcie I miejsca w Mi-

strzostwach szkoły w Sza-

chach oraz reprezentowanie 

szkoły w rozgrywkach sza-

chowych nagrodzono Kata-

rzynę Wojtalę oraz Marci-

na Wolaka. Za II miejsce w 

mistrzostwach szkoły oraz 

udział w drużynie reprezen-

tacyjnej wyróżniono także 

Oskara Siupika. Opieku-

nem Koła Szachowego jest 

p. Michał Sokulski.
Na zakończenie uroczystości 

wszyscy absolwenci otrzymali 

świadectwa ukończenia szko-

ły, które wręczali wychowawcy 

klas: p. Kornelia Sztengiert-

-Kowalczyk – wychowawca 

klasy III a, p. Emil Grygowski 

– wychowawca klasy III b oraz 

p. Beata Pietruczyk – wycho-

wawca klasy III c.

Całej uroczystości towarzy-

szył zespół muzyczny w skła-

dzie: Adrian Ziółkowski – gita-

ra, Wiktor Pacer - gitara, Jona-

tan Komisarz - perkusja, Do-

minika Gała – śpiew. W trakcie 

można było oglądać prezenta-

cję multimedialną, na której 

umieszczono zdjęcia wspól-

nych trzech lat absolwentów 

w szkole i na wycieczkach oraz 

informację o wszystkich wy-

różnionych.
ks
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W II LO w Nowogardzie
 „Żyj z całych sił i uśmiechaj się 

do ludzi…” – te słowa „Kołysanki” 
Dżemu, w wykonaniu Kamili Zię-
ciak, przywitały w piątkowe popo-
łudnie uczniów, nauczycieli i ro-
dziców licznie zebranych na uro-
czystości pożegnania absolwentów 
II Liceum Ogólnokształcącego. W 
imieniu władz miasta ciepłe słowa 
i życzenia sukcesów przekazał ma-
turzystom Przewodniczący Rady 
Miasta i Gminy Nowogard, pan 
Antoni Bielida.  Nie zabrakło też 
tradycyjnego błogosławieństwa 
księdza kanonika Kazimierza Łu-
kjaniuka. W imieniu rodziców za-
brał głos pan Sławomir Brodniak.

Rozpoczęto od wręczenia świa-
dectw z wyróżnieniem i listów 
gratulacyjnych dla rodziców naj-
lepszych uczniów II LO. To chwi-
la bardzo wzruszająca, zwłaszcza 
dla rodziców, którzy wraz ze swo-
im dzieckiem odbierają z rąk dy-
rektora Leszka Beceli gratulacje. 
To szczególne wyróżnienie spo-
tkało w tym roku państwa: Hali-
nę i Sławomira Brodniaków, Bo-
żenę Centała, Anetę i Piotra Gach, 
Anetę i Bogdana Kaczorów, Teresę 
i Romana Nikratowiczów, Marię i 
Stanisława Pastusiaków,  Elżbietę i 
Mariana Szpilkowskich oraz Ma-
rzenę i Artura Świt.

Tradycją II LO jest fundowanie 
przez Radę Rodziców jednorazo-
wego stypendium dla absolwenta 
z największymi osiągnięciami. W 
tym roku pani Jolanta Szaniawska, 
przewodnicząca Rady Rodziców, 
wręczyła stypendium  Katarzynie 
Pastusiak. 

Miłą niespodziankę sprawiła 
właścicielka nowogardzkiej księ-
garni „Cymelia”, pani Agnieszka 
Karapuda, która ufundowała pięk-
ną nagrodę książkową dla ucznia z 
najwyższą średnią. Był nim Prze-
mysław Nikratowicz, który na 
świadectwie ukończenia szkoły 
uzyskał średnią ocen 5,28.

Najbardziej wyróżniający się 
uczniowie, nie tylko wynikami w 
nauce, ale także swoją aktywną, 
pełną pasji postawą, która zaowo-
cowała osiągnięciami w konkur-
sach i olimpiadach, pozostawili 
swój podpis w Złotej Księdze. Pani 
dyrektor Elżbieta Janiak odczytała 
wpisy do Księgi. Długo to trwało,  
ale też i było, co czytać.  Bardzo 
owocnie zakończyli swój pobyt w 
szkole tegoroczni maturzyści.

KATARZYNA  PASTUSIAK   
(średnia ocen 4,88)

Finalistka II miejsca etapu cen-
tralnego XIX edycji Ogólnopol-
skiej Olimpiady Promocji Zdro-
wego Stylu Życia PCK w Zgierzu 
(2010/2011). 

Laureatka I miejsca etapu woje-
wódzkiego XX edycji Ogólnopol-
skiej Olimpiady Promocji Zdro-
wego Stylu Życia PCK w Szczeci-
nie (2011/2012). 

Finalistka etapu central-
nego XVI Olimpiady Wie-
dzy o Żywieniu i Żywności 
w Toruniu (2011/2012). 

Opiekun: Elżbieta Baran

Zdobywczyni tytułu „Mło-
dy Talent Ziemi Nowogardzkiej” 
(2010/2011).

MAGDALENA  GACH  (śred-
nia ocen 5,12)

Finalistka etapu wojewódzkie-
go XX Olimpiady Teologii Kato-
lickiej „Bądźmy świadkami miło-
ści i sprawiedliwości społecznej” 
(2009/2010). Op. ks. T. Tylutki

Laureatka I miejsca XV Kon-
kursu Biblijnego (2010/2011).  Op. 
ks. T. Tylutki

Laureatka III miejsca 10. edycji 
Wojewódzkiego Konkursu Lite-
racko – Dziennikarskiego o „Zło-
te Pióro Głosu” (2010/2011). Op. 
I. Koladyńska

Finalistka półfi nałów etapu wo-
jewódzkiego XI edycji Ogólno-
polskiego Konkursu Języka An-
gielskiego „Pokaż Nam Język” 
(2010/2011). Op. B. Becela

Wyróżnienie w II etapie Ogól-
nopolskiego Konkursu „Z po-
prawną polszczyzną na co dzień - 
ORTOGRAFIA” (2011/2012). Op. 
I. Koladyńska

Wyróżnienie w II etapie Ogól-
nopolskiego Konkursu „Z po-
prawną polszczyzną na co dzień 
- POLSZCZYZNA” (2011/2012).
Op. I. Koladyńska

Tytułu Mistrza Ortografi i Ziemi 
Nowogardzkiej (2010/2011).

Stypendium Prezesa Rady Mini-
strów (2010/2011).

JOANNA  BRODNIAK   (śred-
nia ocen 5,12)

Finalistka etapu centralnego 
Ogólnopolskiego Konkursu Cen-
trum Europejskiego Fundacji 
Schumana „Perspektywy Europy” 
(2009/2010). 

Finalistka etapu wojewódzkie-
go Olimpiady Wiedzy o Unii Eu-
ropejskiej (2009/2010).

Laureatka 8. miejsca w etapu 
wojewódzkiego konkursu „Gra o 
indeks – UE wobec wyzwań pol-
skiej prezydencji” organizowa-
nego przez zachodniopomor-
ską Szkołę Biznesu w Szczecinie 
(2010/2011). 

Op. A. Kopycińska
Wyróżnienie w II etapie Ogól-

nopolskiego Konkursu „Z po-
prawną polszczyzną na co dzień 
- POLSZCZYZNA” (2011/2012). 
Op. I. Koladyńska

PRZEMYSŁAW  NIKRATO-
WICZ   (średnia ocen 5,28)

Finalista etapu regionalnego X 

i XI edycji Ogólnopolskiego Kon-
kursu Językowego „Pokaż nam ję-
zyk” (2009/2010, 2010/2011).

Finalista etapu regionalnego 
XXXV Olimpiady Języka Angiel-
skiego (2010/2011). 

Finalista VII miejsca III Wo-
jewódzkiego Konkursu Języ-
ków Obcych – język angielski 
(2010/2011). 

Finalista etapu drugiego Ogól-
nopolskiego Konkursu Wiedzy o 
Stanach Zjednoczonych „Know 
America” (Warszawa, 2010/2011). 

Finalista V edycji Ogólnopol-
skiego Bałtyckiego Konkursu Ję-
zyka Angielskiego (2011/2012). 

Laureat 3 miejsca  etapu regio-
nalnego XII edycji Ogólnopolskie-
go Konkursu Językowego „Pokaż 
nam język” (2011/2012). 

Opiekun: Beata Becela
KATARZYNA  ŚWIT    (średnia 

ocen 4,94)
Laureatka IV miejsca 9. edycji 

Wojewódzkiego Konkursu Lite-
racko – Dziennikarskiego o „Zło-
te Pióro Głosu” (2009/2010). Op. 

I. Koladyńska
PAULINA  KACZOR  (średnia 

ocen: 4,89)
Laureatka VII miejsca 9. edycji 

Wojewódzkiego  Konkursu Lite-
racko – Dziennikarskiego o „Złote 
Pióro Głosu” (2009/2010). Op. M. 
Wojtyniak

Laureatka VII miejsca Woje-
wódzkiego Konkursu Papieskiego 
(2010/2011). Op. ks. T. Tylutki

GRZEGORZ  CENTAŁA     
(średnia ocen 4,94)

PIOTR  SZPILKOWSKI  (śred-
nia ocen 4,76)

ANNA  PIOTROWSKA
„Złota Lira” - nagroda głów-

na w VI  Zachodniopomorskim 
Konkursie Recytatorskim ,,O 
Złotą Lirę” Kornela Ujejskiego 
(2011/2012).

Finalistka etapu wojewódzkie-
go 55. Ogólnopolskiego Konkur-
su Recytatorskiego (2009/2010). 
Laureatka II miejsca XI Ogólno-
polskiego Przeglądu Twórczości 
Zbigniewa Herberta „Herbertiada 
(2010/2011). 

Finalistka etapu wojewódzkie-
go 56. Ogólnopolskiego Konkur-
su Recytatorskiego (2010/2011). 
Laureatka III miejsca XII Ogólno-
polskiego Przeglądu Twórczości 
Zbigniewa Herberta „Herbertia-
da” (2011/2012). 

Finalistka etapu wojewódzkie-
go 57. Ogólnopolskiego Konkursu 
Recytatorskiego (2011/2012).

Wyróżnienie w VII Woje-
wódzkich Spotkaniach ze Sztu-
ką Słowa „Wiara – Nadzieja – Mi-
łość”(2011/2012).

Opiekun: Izabela Koladyńska
KAMILA  ZIĘCIAK
Laureatka XXV Turnieju Sztu-

ki Recytatorskiej i Poezji Śpiewa-
nej im. Skamandrytów, Połczyn – 
Zdrój (2010/2011). 

Laureatka etapu wojewódzkie-
go 55. Ogólnopolskiego Konkursu 
Recytatorskiego (2009/2010). 

Finalistka etapu wojewódzkie-
go 56. Ogólnopolskiego Konkursu 
Recytatorskiego (2010/2011). 

Finalistka etapu wojewódzkie-
go 57. Ogólnopolskiego Konkursu 
Recytatorskiego (2011/2012). 

Opiekun: Izabela Koladyńsk
JAKUB  BIAŁOSKÓRSKI
Finalista etapu wojewódzkiego 

Ogólnopolskiej Olimpiady Losy 
Żołnierza i Dzieje Oręża Polskiego 
(2011/2012).

Opiekun Aldona Kopycińska
JAKUB  PASTERNAK 
Finalista etapu wojewódzkiego 

Ogólnopolskiej Olimpiady Losy 
Żołnierza i Dzieje Oręża Polskiego 
(2011/2012).

Opiekun Aldona Kopycińska
Natalia Augustyn, Justyna Bier-

nacka, Karolina Bobrowska, Kata-
rzyna Bodzak, Paulina Paszkow-
ska, Karolina Szczypień, Jolanta 
Wojciechowska, Dominika Zieliń-
ska  -reprezentowały Młodzieżo-
we Miniprzedsiębiorstwo „Epart” 
w fi nale Ogólnopolskiego Kon-
kursu na Najlepsze Młodzieżowe 
Miniprzedsiębiorstwo „Produk-
cik ‘2011” (Warszawa, 2011). Op. 
J. Grygowska

To jednak nie był koniec na-
gród i wyróżnień. Opiekunowie 
konkursów wręczyli swoim pod-
opiecznym podziękowania za ich 
trud.  Wychowawcy wręczyli na-
grody za dobre i bardzo dobre wy-
niki w nauce uczniom, którzy osią-
gnęli średnią ocen powyżej 4,0. 

Jak zwykle nadeszła kolej rów-
nież na sportowców. W tym roku 
największymi osiągnięciami mo-
gły się pochwalić dziewczyny w 
dziedzinie piłki ręcznej. Do Księgi 
Sportowej zostały wpisane: Agata 
Grosicka, Jagoda Jędrysiak, Sylwia 
Korniluk, Sandra Niedbał i Karo-

lina Nizińska.  Tytuł Najlepszego 
Sportowca II LO i pamiątkową sta-
tuetkę otrzymała Sylwia Korniluk.

 „Dzieląc się z innymi, zysku-
jesz więcej” – to motto działań 
uczniów, którzy poświęcali swój 
czas jako wolontariusze. Za ten 
czas, za trud i serce włożone w 
swoją pracę otrzymali z rąk pani 
Romy Kołodziejskiej, pedagoga 
szkolnego i animatora działań wo-
lontariackich, dyplomy i piękny 
kosz ze słodkościami.

Szkoła jest pierwszym nauczycie-
lem demokracji i współpracy i wie-
lu z tegorocznych maturzystów po-
dejmowała różne inicjatywy w ra-
mach pracy w Samorządzie Szkol-
nym. Obecny przewodniczący Sa-
morządu, Igor Balov, podziękował 
swoim starszym kolegom za ich 
pracę, nadając im tytuł „Dożywot-
niego Członkostwa Samorządu II 
LO” i wręczając drobne upominki.

Wśród tych wszystkich podzię-
kowań i pożegnań nie zapomniano 
również o rodzicach, którzy aktyw-
nie współtworzyli życie szkoły. Po-
dziękowania na ręce pań: Elżbiety 
Szpilkowskiej, Teresy Nikratowicz, 
Ilony Gawrysiak, Anety Nowak, 
Haliny Brodniak, Anety Gach, 
Małgorzaty Bielskiej, Doroty Ki-
ziuk, Krystyny Kubskiej, Krystyny 
Dwornik, Bogumiły Wojciechow-
skiej, Agnieszki Karapudy, Izabeli 
Szwedo, oraz pana Krzysztofa Sko-
wery i państwa Lucyny i Cezarego 
Kiełków - złożył w imieniu całego 
grona pedagogicznego i uczniów, 
dyrektor II LO  Leszek Becela.

Wychowawcy klas - Anna Sien-
kiewicz (kl. III A), Elżbieta Ba-
ran (kl. III B) i Małgorzata Wojty-
niak (kl. III C) – wręczyli świadec-
twa ukończenia szkoły pozostałym 
uczniom. Po raz ostatni zostały od-
czytane listy klas, zrobiono pamiąt-
kowe zdjęcie i …  to koniec? Nie, 
to tylko „koniec początku”, jak mó-
wili prowadzący uroczystość Pa-
trycja Heinrich i Błażej Karapuda, 
żegnając się ze wszystkimi. Wspo-
minali czas spędzony w tej szkole, 
dziękowali nauczycielom i wycho-
wawcom. „Nie wierzyłem, że przej-
dę ten most, stojąc nad brzegiem 
rzeki, która była szeroka i rwista (..) 
Nie wierzyłem, że przejdę ten most. 
I gdy stoję już na drugim brzegu, nie 
wierzę, że przeszedłem”- powtarzał 
za Staff em, Błażej. Ale to tylko ko-
niec początku. Szczęśliwie dobrnę-
li do tej chwili. Wszyscy ukończy-
li szkołę. Wszyscy przystąpią już 
za klika dni do matury. Przed nimi 
ogromne wyzwania, trudne decy-
zje. Matura, studia, praca – po pro-
stu dorosłość. Życzymy im wszyst-
kim wielu słonecznych chwil w 
tym dorosłym życiu.

„Rzeko, która niesiesz mnie, po-
wiedz ile jeszcze razy zmienisz 
bieg… Rzeko, płyniesz szybko tak, 
czemu nie pozwalasz pięknym chwi-
lom trwać?” – pytała słowami pio-
senki Anity Lipnickiej, kończąc no-
stalgicznie całą uroczystość, Kami-
la Zięciak.   A odpowiedź przynie-

sie życie…
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Ponad 4 godziny występu na 40-lecie NDK

Jubileusz Wesołej Ferajny 

Takich kapel niedługo nie będzie
Mieli zagrać kilka koncertów i jak inne folklorystyczne zespoły ludowe zakończyć 

działalność. Tymczasem od 20 lat trudno wyobrazić sobie jakąkolwiek imprezę w 

mieście, bez ich śpiewu i muzyki. 

Początki zespołu Wesoła Feraj-

na sięgają spotkań w nowogardz-

kim Klubie Emerytów i Renci-

stów. Grupa zrzeszonych w nim i 

umuzykalnionych przyjaciół śpie-

wała piosenki przy różnych oka-

zjach.

- W klubie śpiewaliśmy na różne 

okazje np. Dnia Kobiet. Tam wła-

ściwie powstał pierwszy skład ka-

peli. Formalne założenie i przenie-

sienie zespołu do Domu Kultury 

zaproponowała nam Anna Brzost. 

Przenosiliśmy się do NDK szukając 

akompaniatora. Nie było wtedy ła-

two o osoby przygrywające - wspo-

mina Zofi a Pilipczuk, która w ka-

peli jest od momentu powstania. 

Ekipa, która zaczynała przygo-

dę z muzyką nie spodziewała się, 

że potrwa ona aż 20 lat. 

- Myślałyśmy, że skończy się na 

kilku piosenkach i występach. Nikt 

się wtedy nie spodziewał, że przyj-

dzie nam obchodzić taki jubileusz. 

Ileż to osób przewinęło się przez 

kapelę... - mówi Sabina Gańczak, 

członkini zespołu, która również 

od lat pisze dla niego teksty. 

Jak powstała nazwa kapeli?

Bardzo przypadkowo. - wymy-

ślił ją Tadeusz Łukaszewicz, któ-

ry grał z nami w początkowej fa-

zie istnienia. Powstała jakoś chyba 

przed którymś z pierwszych wystę-

pów, padło pytanie, jak mamy się 

nazywać. Tadek wtedy powiedział, 

że niezła z nas ferajna, a ja doda-

łam, że wesoła. I utarło się Weso-

ła Ferajna - opowiada pani Zofi a. 

Pierwszym kierownikiem, a za-

razem osobą akompaniującą ze-

społowi był Ryszard Zagórski. 

Jego przygoda z kapelą skończyła 

się jednak dość szybko. Na czele 

zespołu stanęła Barbara Źróbek. 

- Objęłam ekipę po trzech latach 

jej istnienia. Byłam już wtedy in-

struktorem w NDK. Szybko zoba-

czyłam, że praca z tymi ludźmi 

daje dużo satysfakcji. Od począt-

ku przygotowuję choreografi ę i wy-

bieram repertuar - mówi Barbara, 

która kierownikiem zespołu po-

zostaje po dziś dzień. 

Kierownik znalazł się szybko. 

Trudniej było z akompaniatorem. 

- Na początku zawsze są proble-

my z osobami przygrywającymi. 

Jakoś znalazłam Andrzeja Lub-

czyńskiego. Był jednak z nami za-

ledwie dwa lata i odszedł do woj-

ska. Trzeba było szukać od nowa. 

Pamiętam, że dużo energii mnie to 

kosztowało - twierdzi kierownik 

zespołu.

Ktoś podpowiedział pani Bar-

barze osobę Aleksandra Śmigla.

- Pamiętam, że było to około 17 

lat temu. Pracowałem wtedy jesz-

cze w nowogardzkim PBO. Przy-

szła pani Basia i zaproponowa-

ła akompaniowanie. Tak mi się to 

spodobało, że szybko zrezygnowa-

łem z budowlanki i niemal od razu 

podjąłem się współpracy z kapelą 

- wspomina Aleksander Śmigiel, 

akompaniator kapeli, który gry na 

akordeonie uczył się od wczesne-

go dzieciństwa. 

Pan Śmigiel akompaniuje Feraj-

nie do dziś. Często dobiera rów-

nież melodie, ale i sam komponu-

je muzykę do różnych tekstów. 

- Początki były bardzo trudne. 

W kapeli śpiewało i grało łącznie 

25 osób. Nie można było synchro-

nizować wszystkich ludzi, bo było 

ich zdecydowanie za dużo. Z cza-

sem niektórzy zaczęli zdawać sobie 

sprawę, że śpiewanie to nie ich po-

wołanie i rezygnowali z tej pasji - 

twierdzi B. Źróbek. 

Pierwsze pięć lat zespołu to ka-

torżnicza praca. Ferajna koncer-

towała od początku swojego ist-

nienia. Występy odbywały się 

przy różnych okazjach.

- Śpiewaliśmy i graliśmy na 

wszystkich plenerowych impre-

zach. Nie zawsze nam wychodziło. 

Czasami nie pasowała akustyka, 

innym razem same zawodziłyśmy. 

Z czasem zaczęliśmy się jednak do-

cierać. Można było zobaczyć nasze 

efekty, a one dodawały wiary w to, 

co robimy - mówi Sabina Gańczak.

Pierwsze sukcesy przyszły po 

około pięciu latach. 

- Pierwszy był na Powiatowym 

Przeglądzie kapel w Goleniowie. 

Natomiast drugi w krótkim okresie, 

w Szczecinie. Właściwie to one do-

dały nam wiatru w żagle. Później 

reszta posypała się jak z kapelusza 

- mówi pani kierownik. 

Dziś wszystkich nagród i wy-

różnień nie da się zliczyć. Do naj-

większych należą dwukrotne ty-

tuły laureatów Międzyzdrojskie-

go Festiwalu „Barwy Jesieni”, czy 

laureat na festiwalu „Złotej Rybki” 

w Ińsku. 

- Zaczęliśmy bardzo często wy-

jeżdżać na przeglądy. Dziś nie jeź-

dzimy już tak bardzo napaleni na 

sukces jak kiedyś. Przede wszyst-

kim liczy się atmosfera, chęć obco-

wania ze sobą. Wspólne podróże 

dają niesamowicie wiele wrażeń i 

satysfakcji. Bez Ferajny, by ich nie 

było - twierdzi Zofi a Pilipczuk. 

Oprócz śpiewu kapela wprowa-

dziła do swojego repertuaru od-

twarzanie obrzędów ludowych. 

Pierwszym wystawionym było 

kiszenie kapusty. Za ten obrzęd 

zespół otrzymał „Złotą Malwę” 

na Wojewódzkim Przeglądzie w 

Drawsku Pomorskim. 

- Za obrzędy też otrzymaliśmy 

sporo nagród. Wystawialiśmy rów-

nież „Pralnię”, „Imieniny u Hele-

ny”, czy „Skubanie pierza”. Odtwa-

rzanie obrzędów jest trudniejsze 

niż śpiewanie. Tutaj każdy musi 

nauczyć się swojej roli, a później 

zagrać ją na scenie - mówi Barba-

ra Źróbek. 

- Najmilej wspominamy nowo-

gardzką „Pralnię”. Zasypaliśmy też 

całą scenę w Międzyzdrojach sku-

biąc pierze. Dziś mało kto zajmu-

je się obrzędowością. Mimo, że jest 

trudno, to występy dają wiele rado-

ści - dodaje Sabina Gańczak. 

Do największych sukcesów ka-

peli należy także tytuł Laureata na 

Ogólnopolskim Festiwalu Senio-

rów w Bydgoszczy.

- To był nasz najdłuższy wyjazd. 

Opłacało się, bo wróciliśmy z na-

grodą. Często wycieczki opłacamy 

z własnych pieniędzy. Nie zawsze 

znajdą się sponsorzy, a śpiewać 

i grać przecież chce się bardzo - 

twierdzi Jerzy Salwa, drugi akom-

paniator, który z Ferajną jest od 

siedmiu lat. 

Kapela oprócz śpiewu i chore-

ografi i dba również o prezencje. 

- Na początku mieliśmy stroje po 

Żabowiankach. Nie były takie o ja-

kich marzyliśmy. Dzisiejsze stroje 

zakupiła nam była dyrektor NDK 

Mirosława Przybyłek. Bardzo jej 

za to dziękujemy, bo strój jest bar-

dzo brany pod uwagę przy ocenie 

zespołów podczas występów na 

wszelkich przeglądach i nie tylko - 

mówi kierownik Ferajny.  

Codzienność to nie występy i 

scena, a próby które odbywają się 

dwa razy w tygodniu. Każda trwa 

około dwie godziny. 

- Bez prób nie byłoby naszych 

sukcesów. Na frekwencję nie moż-

na narzekać. Niektóre panie dojeż-

dżają nawet z okolicznych wiosek. 

Czasem podczas spotkań atmos-

fera jest gorąca. Bywa, że się po-

sprzeczamy, ale szybko nam prze-

chodzi i śpiewamy dalej - zdradza 

Jerzy Salwa. 

 Dziś  większości  młodych lu-

dzi folklor kojarzony jest z obcia-

chem. 

- W innych krajach jest bar-

dziej doceniany. Uważam, że je-

steśmy ostatnim pokoleniem, któ-

re kultywuje tradycje. Po nas nie 

będzie już takich zespołów. Mimo 

wszystko zapraszamy do współ-

pracy młodych ludzi - mówi Zofi a 

Pilipczuk. 

Nowogardzka kapela, jak więk-

szość ludowych zespołów ma 

również swoją piosenkę - hymn. 

- „Bo ferajna i kapela ludziom 

życie rozwesela”. To słowa refrenu 

melodii bez której nie odbyłby się 

żadn koncert. Tekst napisała pani 

Sabina Gańczak. Piosenka jest po 

porostu o naszym zespole - mówi 

Barbara Zróbek.   

Dwudziestolecie swojego ist-

nienia kapela uczciła koncertem, 

który odbył się  1 maja  na Placu 

Szarych Szeregów. W  występie 

wzięły udział także zaprzyjaźnio-

ne z Wesołą Ferajną zespoły. 

Życzymy przynajmniej kolej-

nych 20 lat śpiewania i grania. 
Marcin Nieradka

Obecny skład zespołu 

Berezowska Halina 

Frąckowiak Halina 

Gańczak Sabina 

Wesołowska Łucja

Leśniewska Halina

Jezierska Zofi a 

Pilipczuk Zofi a

Szmit Halina 

Salwa Jerzy

Przybysz Andrzej 

Głowacki Stefan

Ułanowski Edward 

Zbigniew Żołna – bęben 

Śmigiel Aleksander – akordeon 

Starszy instruktor, kierownik 

zespołu – Barbara Źróbek 

Zespół podczas jubileuszowego koncertu na placu Szarych Szeregów
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1 maja w obiektywie DN

Bayer Full zagrał w Nowogardzie

Nie wstydzę się grać disco polo 
We wtorek, na Placu Szarych Szeregów wystąpił zespół Bayer Full – gwiazda muzyki disco polo, która ma na swoim koncie 16,5 mln 

sprzedanych płyt. Koncert przyciągnął tłumy. Poniżej publikujemy treść rozmowy, jaką udało nam się przeprowadzić tuż po występie 

w Nowogardzie z liderem grupy Sławomirem Świerzyńskim. 

Dziennik Nowogardzki: Do 

Nowogardu zespół przyjechał 

prosto z Gryfi na, gdzie gra-

liście koncert. Często tak się 

zdarza, że występujecie w kilku 

miejscach tego samego dnia? 

Sławomir Świerzyński: Tak. 

Bardzo często. Ale ograniczy-

łem to do minimum dwóch 

koncertów dziennie. Więcej mi 

się już nie chce. To zbyt męczą-

ce. 

To znaczy, że gwiazda Bayer 

Full powoli gaśnie? 

Nie. Bywało, że graliśmy i pięć 

koncertów jednego dnia. Do-

szedłem do wniosku, że to jest 

mi już nie potrzebne. Wystar-

czy, że zagram kilka w jednym 

tygodniu. 

Ponoć nikt nie słucha di-

sco polo, a przynajmniej trud-

no znaleźć osobę, która się do 

tego przyznaje. Na dzisiejszym 

koncercie słuchały was jednak 

tłumy. Wiele osób kupowało 

płyty i śpiewało z wami pio-

senki.  Jak Pan myśli, z czego 

to wynika? Ma Pan na to ja-

kąś swoją teorię? 

Nie mam jakiejś szczegól-

nej teorii co do tego zjawiska. 

Wydaje mi się, że tu chodzi po 

prostu o piosenkę, szczególnie 

jej melodyjność, łatwość po-

wtarzania refrenów. 

A Pan prywatnie słucha 

tego rodzaju muzyki? 

W zasadzie to przesłuchuję 

każdą muzykę. To „zboczenie” 

zawodowe. Muszę wiedzieć, co 

w trawie piszczy. Aczkolwiek, 

tego współczesnego wydania di-

sco polo nie lubię.

Dlaczego? 

Ponieważ jest wyuzdane, tro-

chę chamskie. Nie uważam, 

żeby wulgaryzmy były czymś 

ładnym i korzystnym dla mu-

zyki. Sprawy damsko – męskie 

można przekazać zupełnie w 

inny sposób, niż taki prymityw-

ny, jak ci niektórzy wykonawcy 

– bo nie ma się co oszukiwać, że 

to nie są wokaliści. Mam też tro-

chę o to do nich pretensje. 

No właśnie. Poruszył Pan 

bardzo istotny temat, który 

trudno pominąć przy okazji 

rozmowy z gwiazdą tego nur-

tu muzyki. W stosunku do wa-

szej twórczości wykształciła się 

spora opozycja. Wiele osób, a 

także krytyków muzycznych 

nie oszczędza was, twierdząc, 

że muzyka disco polo to mó-

wiąc delikatnie – płytka sztu-

ka. A jak Pan to ocenia? 

Część produkcji jest oczywi-

ście nie do przyjęcia. Ale w tym 

całym tyglu, który się tam gotu-

je i pieni, czasami wypływają ta-

kie perły, że aż radość tryska. To 

chyba trzeba pozostawić. Zresz-

tą wszystko skoryguje sama pu-

bliczność. 

Oprócz krótkiego epizodu z 

Polsatem i opowieściach o tym, 

że disco polo chce puszczać 

amerykańska stacja muzyczna 

MTV, zespoły grające tzw. pol-

ski dance, nie miały łatwo na 

rynku. Krytyka i brak akcepta-

cji mediów oraz atmosfera wy-

tworzona wokół rynku disco 

polo   z pewnością nie sprzyja-

ły waszemu zespołowi w karie-

rze. Jak sobie  z tym poradzili-

ście, nie schodząc ze sceny już 

od 28 lat? 

My cały czas mieliśmy także 

inne media, które nam sprzyjały 

i puszczały nas na okrągło. Mam 

tu na myśli szczególnie program 

drugi TVP.  Zawsze dbaliśmy o 

to, żeby obok muzyki coś cieka-

wego się działo wokół nas. Stąd 

też różne biesiady, teleturnie-

je.  Może to jest recepta. A teraz 

podbijamy Chiny. 

Wyprzedził Pan moje na-

stępne pytanie. Czytałem, że 

wydaliście w Chinach 67 mln 

płyt, z czego 20 mln już się 

sprzedało. Wszystko to brzmi 

trochę egzotycznie. Czy ta 

przygoda z Chinami, to nie 

jest przypadkiem chwyt mar-

ketingowy? 

To ile się sprzedało jest na 

razie tajemnicą poliszynela. 

Mogę zapewnić, że będzie tego 

znacznie więcej. Tam muzykę się 

sprzedaje głównie przez Internet, 

z możliwością kupowania  poje-

dynczych utworów przez Inter-

net. Jak ja tłumaczyłem wszyst-

kim, że my sprzedaliśmy tam li-

cencję, to dziennikarze napisa-

li, że płyty. To nie tak. Tam jest 

inny biznes. Nie czas, żeby się w 

to zagłębić teraz. Zapewniam, że 

jesteśmy tam bardzo popular-

ni i rozpoznawalni. A dla nas, 

oprócz ciężkiej pracy jest to 

przede wszystkim dobra zabawa. 

Z moich obserwacji wyni-

ka, że zespoły disco polo moż-

na podzielić na dwie grupy. 

Pierwsza, to wykonawcy, któ-

rzy świadomie uprawiają tą 

muzykę i się z nią utożsamia-

ją. Druga, to ci, którzy co chwi-

la próbują tłumaczyć się z tego, 

wymyślając dla tego gatunku 

coraz to nowe nazwy. A Pan, do 

jakiej grupy by się zaliczył? Nie 

czuje Pan jakiegoś dyskomfor-

tu grając ten rodzaj muzyki?

Nie mam żadnego dyskom-

fortu z tego tytułu. Nie wsty-

dzę się grać takiej muzyki. Jedy-

ny jaki dzisiaj miałem, to łamią-

cy się głos podczas koncertu w 

Gryfi nie. Ktoś postanowił zor-

ganizować występ na kortach 

tenisowych.  Kurzyło się strasz-

nie i po kilku minutach głos mi 

się łamał. W gardle miałem ko-

pyto. Własnej twórczości się ab-

solutnie nie wstydzę. Najważ-

niejsze, że to co robimy sprawia 

ludziom przyjemność i radość. 

To co mówią inni, mi nie prze-

szkadza, nas niech ocenia pu-

bliczność, która przychodzi na 

koncerty. Powiem szczerze, że 

bardzo rzadko spotykam się z 

jakimikolwiek słowami krytyki, 

zarówno ze strony innych arty-

stów, jak i krytyków. 

Za dwa lata zespół kończy 30 

lat. Szmat czasu. 19 krążków, 

16,5 mln płyt – nie wiem, czy 

jakiś inny polski zespół może 

się pochwalić takimi wynika-

mi.  Jest Pan spełnionym arty-

stą? 

Tak. Jestem artystą spełnio-

nym. Cieszę się z tego, że tak 

wiele osób w Polsce kupiło nasze 

płyty. To miłe, kiedy wciąż mo-

żemy sprawiać radość naszym 

fanom. 
Rozmawiał Marcin Simiński 

BAYER FULL - jeden z naj-

popularniejszych zespołów 

nurtu polskiej muzyki ta-

necznej (disco polo). Istnieje 

od roku 1984.  Liderem i wo-

kalistą zespołu jest Sławomir 

Świerzyński. Kariera Bayer 

Full rozpoczęła się od grania 

na weselach. Dziś grupa ma 

w swoim dorobku dziewięt-

naście autorskich płyt sprze-

danych w łącznym nakładzie 

16,5 miliona egzemplarzy.

PS. 1. Warto dodać, że mu-

zycy zespołu pamiętali o 

pierwszej rocznicy beatyfi ka-

cji Jana Pawła II i w związku z 

tym, wspólnie z publicznością, 

w trakcie koncertu odśpiewali 

ulubioną pieśń Karola Wojtyły 

– Barkę. 

Ps. 2. W środę o godz. 21.00 

na Placu Szarych Szeregów 

wystąpił także zespół Rezerwat 

– jedna z najpopularniejszych 

polskich grup rockowych. Re-

lacja z koncertu, w tym wy-

wiad z członkami zespołu za-

mieścimy w kolejnym, wtorko-

wym wydaniu DN. Zaprasza-

my do lektury!
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TEL. 795 648 748

„Słowa nie powiedzą

 gesty nie wyrażą

tej wdzięczności, którą

Serca nasze Ciebie darzą.”

W  79 Rocznicę Urodzin  

Zofi i Fedeńczak
Najserdeczniejsze życzenia, zdrowia, radości 

i pogody ducha  kochanej mamie babci i prababci

składają dzieci z rodzinami

doośccii 

rabbbaabbcii

„Oby nigdy  Tobie  nie zabrakło

Twego miłowania -

Tych rączek milutkich

Dziatek szczebiotania

Oby nigdy Tobie nie zabrakło
Prostych radości - tych najdroższych  z gości.”

W Dniu Urodzin 

Reni  Ogiewa 
Z Najlepszymi Życzeniami spieszą

- mama  i rodzeństwo z rodzinami

Wielkie Otwarcie PUB SzuflandiaPUB Szuflandia  Karsk 35b

dnia 5.05.2012 (sobota) godz. 18.00

W dniu otwarcia:

- kapela na żywo

- pierwsze piwo gratis

Organizujemy:
- przyjęcia weselne, komunijne, okolicznościowe, 

przyjęcia pogrzebowe

Miejska Biblioteka Publiczna
im. Stefana Żeromskiego

w Nowogardzie
z a p r a s z a

aktywnych seniorów na kolejne spotkanie z cyklu

„Spotkajmy się w Bibliotece”
8 maja br. /wtorek/ godz. 1630

w programie:
- spotkanie autorskie z Panem MICHAŁEM REMBASEM 
na temat historii i zabytków Pomorza Zachodniego
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Podczas uroczystości 40-lecia Nowogardzkiego Domu Kultury, która miała miejsce we wtorek, 1 maja, wręczono Laury Cisowe – ho-

norowe wyróżnienie przyznawane przez kapitułę, powoływaną przez burmistrza Nowogardu za szczególne osiągnięcia oraz zasługi w 

promowaniu Ziemi Nowogardzkiej. W tym roku wyróżniono cztery osoby. 

Laury Cisowe przyznane 
Wyróżnienia przyznano po raz 

jedenasty. Zgodnie z nowym re-

gulaminem Laur Cisowy został 

przyznany w dwóch kategoriach 

tj. biznes i gospodarka oraz dzia-

łalność społeczna. Kapituła zde-

cydowała się także na przyznanie  

Specjalnego Laura Cisowego.   

I tak w   kategorii działalność 

społeczna w zakresie – sport – 

Laur Cisowy otrzymał Marian 

Siwy - zasłużony, wieloletni dzia-

łacz Brydża Sportowego na te-

renie miasta i gminy Nowogard, 

posiadacz tytułu klasyfi kacyjne-

go - Mistrz Międzynarodowy Bry-

dża Sportowego i  Złotej Odzna-

ki Zasłużonego Działacza Polskie-

go Związku Brydża Sportowego.  

Jako jeden z siedmiu osób w Wo-

jewództwie, odznaczony honoro-

wym medalem 50-lecia Polskie-

go Związku Brydża Sportowego. 

Mistrz Województwa w brydżu 

sportowym parami w latach 1983 

i  2008r. Zwycięzca w ogólnopol-

skim turnieju Par i Teamów w 

2007 i 2010r. w Stargardzie Szcze-

cińskim i w Szczecinie. To on swo-

im zaangażowaniem w1964r. re-

aktywował sekcję brydża sporto-

wego w LKS Pomorzanin, kieruje 

jego działalnością do dzisiaj. Or-

ganizator wielu turniejów o za-

sięgu regionalnym i ogólnopol-

skim. Do dzisiaj swoje zamiłowa-

nie przekazuje młodym adeptom 

tego sportu i służy za wzór działa-

cza sportowego.

W kategorii działalność spo-

łeczna w zakresie - kultura  – Laur 

Cisowy otrzymał –  Mikołaj  Ku-

biak. Dyplomowany instruktor 

tańca sportowego posiadający 

najwyższą międzynarodową kla-

sę taneczną S. Współpracował z 

Operą na Zamku w Szczecinie. 

Wiceprezes Zachodniopomor-

skiego Związku Tańca Sportowe-

go, członek zarządu Zachodnio-

pomorskiego Okręgu Polskiego 

Towarzystwa Tanecznego. Wła-

ściciel Szkoły Tańca FLESZ. Pre-

zes Nowogardzkiego Klubu Tańca 

Sportowego FLESZ.

Od 10 lat z ogromnym zapałem 

upowszechnia taniec w naszym 

mieście. Łącznie pod jego okiem 

w roku 2011 trenowało ponad 200 

dzieci. Stale integruje mieszkań-

ców gminy Nowogard w czasie 

organizowanego corocznie ogól-

nopolskiego turnieju tańca pod 

nazwą „Nowogardzkie Spotka-

nia Taneczne”, który od ubiegłe-

go roku ma charakter międzyna-

rodowy. Prowadzone przez Pana 

Mikołaja pary taneczne z nasze-

go miasta odnoszą sukcesy na 

turniejach ogólnopolskich. Pod-

opieczni M. Kubiaka są liczący-

mi się zawodnikami na świecie. 

Poprzez nawiązaną współpracę ze 

szkołą tańca w duńskim Silkebor-

gu, młodzież z Dani bierze także 

udział w Nowogardzkich Spotka-

niach Tanecznych, zaś pary nowo-

gardzkie reprezentują Polskę na 

międzynarodowym turnieju CO-

PENHAGEN OPEN. 

W kategorii biznes i gospodar-

ka   Laur Cisowy otrzymał Leszek 

Cedro. Przedsiębiorca prowadzi 

hurtownię materiałów budowla-

nych BUDMAT w Nowogardzie. 

Od 20 lat jest znanym przedsię-

biorcą wspierającym liczne wy-

darzenia kulturalne (Lato z Mu-

zami, Ekofi lm) oraz kluby i or-

ganizacje sportowe z terenu mia-

sta i gminy Nowogard. Aktywnie 

uczestniczy w budowie i odbu-

dowie nowogardzkich kościołów.  

Wyróżniony branżową nagrodą 

brązowy PUZEL GHB w 2005 r. 

za dynamikę sprzedaży, złotym 

PUZZLEM w 2008 r. w kategorii  

PARTNER ROKU oraz brązową 

EUROFALĄ w 2011 r. w kategorii 

NAJWIĘKSZA SPRZEDAŻ PRO-

DUKTÓW.   W latach 2010/2011 

realizuje wspólnie z Zespołem 

Szkół Ponadgimnazjalnych w No-

wogardzki Projekt współfi nanso-

wany ze środków Unii Europej-

skiej pn. „Elokwentny Technicz-

ny Absolwent Teraz – ETAT”. Od 

1995 r. aktywnie działa w Cechu 

Rzemiosł Różnych i Przedsiębior-

ców. W kwietniu 2007 r. został 

uhonorowany odznaką Zasłużony 

Rzemieślnik Ziemi Szczecińskiej. 

Wiceprezes Zarządu Dewelo-

perskiej Spółki INWEST – DOM 

realizującej budownictwo miesz-

kaniowe na terenie województwa 

zachodniopomorskiego (Wrzoso-

wo, Recz).

W kategorii Specjalny Laur Ci-

sowy wyróżnienie otrzymał puł-

kownik  Jerzy Dudzik, dyrektor 

Zakładu Karnego w Nowogardzie.  

J. Dudzik będąc od początku 2010 

r. kieruje największym w Nowo-

gardzie i jednym z największych 

w regionie zakładem. Od począt-

ku bardzo aktywnie nawiązuje do-

bre relacje z członkami lokalnej 

społeczności. Podejmuje szereg 

inicjatyw wykraczających poza 

zakres statutowych obowiązków 

dyrektora jednostki penitencjar-

nej, jak np.: współpraca z Urzę-

dem Miejskim w Nowogardzie, 

ukierunkowana na przygotowanie 

grupy osadzonych do nieodpłat-

nej pracy na rzecz miasta i gminy 

Nowogard.  Zakład Karny kiero-

wany przez pułkownika Dudzika 

jest nie tylko najbardziej aktywną 

jednostką w okręgu szczecińskim 

pod względem zatrudniania osa-

dzonych, ale także jest polem wy-

jątkowo bogatej działalności kul-

turalno-oświatowej. Do jednostki 

chętnie przyjeżdżają przedstawi-

ciele środowisk twórczych z całe-

go kraju. Koncertowały tu m.in. 

Lombard, Pectus, Czerwone gita-

ry czy Closterkeller. 
MS

Na zdjęciu od prawej  Marian Siwy, Mikołaj Kubiak, Leszek Cedro i Jerzy Dudzik – lau-

reaci Laura Cisowego, oraz wiceburmistrz Nowogardu Damian Simiński. 

W poniedziałek odbyła się konferencja prasowa z udziałem gości z niemieckiego Heide, miasta z którym Nowogard od 16 lat ma na-

wiązaną współpracę. 

Heide będzie miało swoją ulicę w Nowogardzie 
Delegacja, na czele z burmi-

strzem Heide Ulf Stecher - bur-

mistrz i Telse Schirk – wiceprze-

wodniczącą tamtejszej Rady Miej-

skiej, gościła w Nowogardzie trzy 

dni. Wraz z niemieckimi samo-

rządowcami przybyli także Prze-

wodniczący Naugarder Kreis,  

Hans Jürgen Prillwitz (mieszkań-

cy, przedsiębiorcy i rzemieślni-

cy Naugardenstrasse - ulicy No-

wogardzkiej w Berlinie), Karin 

- Hoff mann Prillwitz, Bernhardt 

Cäsar, Członek  Zarządu Naugar-

der Kreis e. V.  z żoną, Reinhard 

Woelk – obywatel honorowy mi-

asta Nowogard wraz z żoną Heike 

oraz Heinrich Schulz - Marktmei-

ster – mistrz rynku. 

Wizyta rozpoczęła się w nie-

dzielę od wspólnej kolacji z udzia-

łem władz Nowogardu. W ponie-

działek o godz. 10.00 w sali ślu-

bów USC odbyła się konferencja 

prasowa, podczas której goście z 

Niemiec ofi arowali Bibliotece w 

Nowogardzie książki z polskiego 

działu biblioteki w Heide.  

Podczas spotkania  wicebur-

mistrz Damian Simiński podsu-

mował dotychczasową współpra-

cę między miastami partnerskimi 

Heide i Nowogard, dziękując za 

dotychczasowe, wspólnie podej-

mowane działania. Podkreślił, że 

współpraca opiera się głównie na 

wymianie uczniowskiej, jak rów-

nież wspólnych spotkaniach i wi-

zytach opartych na wymianie do-

świadczeń na niwie kultury, histo-

rii  i sportu. 

W ostatnim okresie szczegól-

nie zawiązujemy współpracę na 

gruncie młodzieżowym. W 2010 

roku odbyła się wizyta młodzieży z 

gimnazjum w Heide, w Nowogar-

dzie.  Ściśle współpracujemy także 

ze Stowarzyszeniem byłych miesz-

kańców Nowogardu w Heide, które 

każdego roku odwiedza nasze mia-

sto – wymieniał  D.  Simiński. 

W grudniu 2010r. podczas kier-

maszu świątecznego zorganizo-

wanego przez członków Stowa-

rzyszenia „Naugarder Kreis e.V” 

na ulicy Nowogardzkiej (Naugar-

derstraße) w Berlinie w obecności 

mieszkańców Nowogardu i ulicy 

Nowogardzkiej ofi cjalnie podpi-

sano porozumienie o współpracy 

partnerskiej ze Stowarzyszeniem.  

A w roku 2011 odsłonięto w Berli-

nie  tablicę pamiątkową na 100-le-

cie ulicy Nowogardzkiej. 

Ulica Nowogardzka jest także 

w mieście Heide. W podziękowa-

niu władze miasta zaproponowały 

podczas konferencji, że w Nowo-

gardzie również powstanie ulica o 

nazwie Heide. Burmistrz Ulf Ste-

cher  zaproponował, aby tak na-

zwać jedną z ulic łączącą ul. Ko-

ściuszki i Wojska Polskiego. 

Podczas konferencji Burmistrz 

Heide przyznał, że padł ofi arą 

niefortunnego oznakowania na-

szej obwodnicy, dwukrotnie gu-

biąc drogę do Nowogardu. Wyra-

ził jednak zadowolenie z faktu, że 

Nowogard się rozwija i pięknieje. 

Żartował, pytając co będzie ro-

bił burmistrz Nowogardu, kiedy 

w miejskiej kasie skończą się pie-

niądze. 

Podczas spotkania z dzienni-

karzami poinformowano także o 

najbliższych działaniach podej-

mowanych w ramach współpra-

cy obu miast. Jeszcze w  maju od-

będzie się Turniej Dynamo CUP 

w Berlinie z udziałem drużyn 

z Nowogardu. A 

we wrześniu Pol-

sko –Niemiecki fe-

styn rodzinny na 

ulicy Nowogardz-

kiej w stolicy Nie-

miec. Warto też 

podkreślić, że sto-

warzyszenie  Na-

ugarder Kreis pla-

nuje otwarcie skle-

pu przy ul. Nowo-

gardzkiej w Berli-

nie, w którym sprzedawane mia-

łyby być produkty wytworzone w 

Nowogardzie. 

Goście z Niemiec tego samego 

dnia wzięli także udział w obcho-

dach 40-lecia NDK. We wtorek 

delegacja wspólnie z władzami 

Nowogardu złożyła wieńce pod 

pomnikiem na Placu Wolności z 

okazji 1 maja. Był to ostatni ak-

cent wizyty gości zza Odry w No-

wogardzie. 

MS

Burmistrz Heide, przekazuje na ręce burmistrza R. Czapli 

książki, które niemieccy radni podarowali Bibliotece w No-

wogardzie. 
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„Żywa lekcja historii” w Szkole Podstawowej nr 4
Już od kilku lat odbywają się w naszej szkole cykliczne spotkania uczniów z przedstawicielami Związku Sybiraków.

Uczniowie klas V i VI na lek-

cjach języka polskiego, historii 

i zajęciach świetlicowych zgłę-

biają wiadomości na temat Po-

laków na Zesłaniu. Pod czuj-

nym okiem swoich opieku-

nów: Renaty Lisowskiej, Mał-

gorzaty Początek i Ingi Płosaj 

- Jurek pisali referaty, prze-

prowadzali wywiady z ludź-

mi zesłanymi na Sybir, często 

byli to najbliżsi członkowie 

ich Rodzin - dziadkowie, bab-

cie, pradziadkowie. Powyższe 

działania zostały podsumowa-

ne podczas wspólnego spotka-

nia 26 kwietnia 2012 r. Panie: 

Franciszka Kobylińska, Anna 

Słomska, Ewelina Pietruczyk 

w niezwykle poruszający spo-

sób opowiedziały o własnych 

przeżyciach. Prezentowały 

także teksty poetyckie, zdjęcia, 

mapy, nagrania z tego okresu. 

Wywołało to ogromne wzru-

szenie wśród naszych uczniów 

i zaproszonych gości, nikt z nas 

nie wstydził się łez... Dyrekcja, 

nauczyciele i uczniowie naszej 

szkoły składają serdeczne po-

dziękowanie za możliwość od-

krywania na nowo tak bole-

snych kart historii. Wdzięczni 

jesteśmy, że mogliśmy uczest-

niczyć w takim spotkaniu, któ-

re na zawsze pozostanie w na-

szej pamięci...
Organizatorz

fot. Tomasz Tracz

Pamiątkowe zdjęcie. Takiej lekcji historii uczniowie SP 4 z pewnością długo nie zapomną. 

Pasowanie na czytelnika 
We wtorek 24.04 uczniowie 

klasy pierwszej Szkoły Podsta-

wowej nr 4 zostali pasowani na 

czytelników biblioteki szkol-

nej. Dzieci chętnie uczestni-

czyły w przygotowanych przez 

bibliotekarzy (p. Danutę Ma-

tuszewską i p. Magdalenę Da-

widowską) zabawach. Po za-

poznaniu się z pracą bibliote-

ki, uczniowie złożyli uroczy-

stą przysięgę. Obiecali, że będą 

należycie dbać o książki, a tak-

że często gościć w bibliotece. 

Uroczystość zakończyła się 

wręczeniem dyplomów i na-

łożeniem nowym czytelnikom 

specjalnych biretów. Nie za-

brakło również słodkich nie-

spodzianek.
Informacja własna

Dzień ziemi
Dnia 20 kwietnia 2012 r. w Szkole Podsta-

wowej nr 4 w Nowogardzie obchodziliśmy 

DZIEŃ ZIEMI. Z tej okazji uczniowie i nauczy-

ciele czynnie zaangażowali się w obchody tego 

dnia. Uczniowie klas  0-III tworzyli kompozy-

cje kwiatowe z przyniesionych roślin i kwia-

tów wiosennych. Sadzili je w donicach, które 

pięknie przyozdobiły teren naszej szkoły. Poza 

tym cała społeczność uczniowska i nauczyciele 

z wzniesionymi transparentami ekologicznymi 

oraz z dekoracjami wiosennymi przeszli wokół 

szkoły rozdając mieszkańcom naszego osiedla 

ulotki informujące o DNIU ZIEMI. Na zakoń-

czenie dnia udaliśmy się na wspólne ognisko 

i pieczenie kiełbasek. Ponadto z okazji DNIA 

ZIEMI w Szkole Podstawowej nr 4 organizowa-

ne są w dniach 16-27 kwietnia 2012 r. następu-

jące działania:

- wykonywanie przez uczniów klas IV-VI pla-

katów w języku angielskim dotyczących roślin;

- międzyszkolny konkurs na album klas IV-VI 

na temat „Rośliny lasu”

- międzyszkolny konkurs plastyczny dla klas 

I-III na temat „Rośliny i zwierzęta lasu”.
Inf. Inga Płosaj-Jurek 

TYDZIEŃ BIBLIOTEK 2012 
8-12 maja

Już po raz dziewiąty nasza biblioteka bierze udział w ogólnopolskiej 

akcji społecznej organizowanej przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Pol-

skich, której celem jest promocja czytelnictwa, popularyzacja bibliotek, 

ich pracy i osiągnięć jako ważnego elementu rozwoju intelektualnego 

oraz kulturalnego Polaków.

W 2012 roku imprezy Tygodnia Bibliotek poprzedzają czerwcowy 

turniej piłkarski EURO 2012. Hasło „BIBLIOTEKA CIĄGLE W GRZE” 

ma uświadomić jak ważną rolę w społeczności lokalnej odgrywają bi-

blioteki.

W tegorocznym Tygodniu Bibliotek chcemy zaprezentować różno-

rodne formy naszej pracy m.in.:

1) wystawa zbiorów dotyczących sportu,

2) wystawa na temat historii nowogardzkiego sportu,

3) wystawa pucharów, medali i dyplomów olimpijki Ewy Durskiej.

8 maja   1100 - Poranki z książką dla maluchów

zajęcia: Z listonoszem Patem o piłce nożnej (dla 2-3 latków)

1100 - Spotkanie z Panią EWĄ DURSKĄ, olimpijką, rekordzistką świa-

ta, złotą medalistką w pchnięciu kulą i rzucie dyskiem

1630 - Spotkanie autorskie z Panem MICHAŁEM REMBASEM na te-

mat historii i zabytków Pomorza Zachodniego

9 maja    1100 - Poranki z książką dla maluchów zajęcia: „Z Bolkiem 

i Lolkiem na olimpiadzie” oraz Zabawy z piłką (dla dzieci 3-5 letnich)

1200 - Spotkanie z Panem RAJMUNDEM ZIELIŃSKIM (jednym z 

najwszechstronniejszych kolarzy polskich lat 60-tych XX w., uczestni-

kiem Wyścigów Pokoju, triumfatorem  Tour de Pologne, olimpijczy-

kiem z Tokio i Meksyku, laureatem wielu nagród i wyróżnień)

10 maja   1000 - Finał miejsko-gminnego konkursu czytelniczego dla 

uczniów szkół podstawowych (kl. I-III) „W krainie polskich legend”, or-

ganizowany wspólnie ze Szkołą Podstawową nr 3

11 maja   1000 - Finał miejsko-gminnego konkursu czytelniczego dla 

uczniów szkól podstawowych (kl. IV-VI) „W krainie polskich legend” 

organizowany wspólnie ze Szkołą Podstawową nr 3

12 maja    1100 - II Nowogardzki Konkurs Ortografi czny organizowa-

ny przez Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Osób Niepełnosprawnych 

„Nasze Szanse”

Proponujemy również lekcje biblioteczne i spotkania dla zorganizo-

wanych grup/klas na następujące tematy:

- ogólne informacje o bibliotece;

- zasady korzystania ze zbiorów bibliotecznych;

- nauka praktycznego korzystania z katalogów i kartotek;

- księgozbiór naszej biblioteki.

Opiekunów grup zorganizowanych prosimy o wcześniejszy kontakt 

tel. 91 39 26 260. Tradycyjnie już w miesiącu maju nie pobieramy kary 

za przetrzymywane książki. Prosimy dłużników o zwrot.
Dyrektor Biblioteki, Zo ia Pilarz
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IX Międzynarodowy Turniej Piłki Ręcznej Oldbojów
W  ostatnią sobotę w Kościanie odbył się IX Międzynarodowy Turniej Piłki Ręcznej Oldbojów. Reprezentująca nasze miasto w tym tur-

nieju drużyna Handball Nowogard, zajęła wysokie trzecie miejsce. Zwyciężyła drużyna Gwardii Koszalin przed zespołem gospodarzy 

Tęczą Kościan.

Turniej stał na bardzo wy-

sokim poziomie, gdyż pierw-

szy raz w historii każda druży-

na w swojej grupie zaliczyła po 

jednej wygranej, ale i również 

po jednej porażce. O klasyfi -

kacji końcowej w grupach de-

cydowały pojedyncze bramki. 

W przypadku naszego zespo-

łu tylko jedna bramka zadecy-

dowała o tym, że nie mogliśmy 

wystąpić w meczu o pierwsze 

miejsce. Jednak zawodnicy z 

naszej drużyny pokazali spor-

towy charakter i do małego fi -

nału z drużyną Amber Kali-

ningrad (Rosja) podeszli w 

pełni skoncentrowani i nasta-

wieni na zwycięstwo. Sporto-

wa złość odpowiednio spożyt-

kowana na boisku dała pozy-

tywny wynik. W pięknym sty-

lu, nie dając zbytnio rozwinąć 

skrzydeł przeciwnikowi, nasi 

zawodnicy pokonali gości z 

Rosji  24:15

Organizatorzy przyznali 

również nagrodę indywidual-

ną dla króla strzelców, którym 

został zawodnik Handball No-

wogard Jarosław Galus rzuca-

jąc 20 bramek. 

Klasyfi kacja końcowa:

Gwardia Koszalin

Tęcza Kościan

Handball Nowogard

Amber Kaliningrad

MKS  Wieluń

Pogoń Szczecin 

Handball Nowogard: Piotr 

Wojciechowski, Szymon Koc, 

Maciej Błażewicz, Mariusz 

Sierzchała, Jarosław Galus, 

Wiesław Piotrowicz, Bartosz 

Jurkiewicz, Piotr Machut.
Handball Nowogard

5 goli w meczu Olimpii

Zwycięski Mariusz Stachowiak
W niedzielę (29 kwietnia) na stadionie w Wierzbięcinie, Olimpia Nowogard po-

dejmowała WODR Barzkowice. Po bardzo emocjonującym meczu, drużyna z 

Nowogardu wygrała 3:2.

Olimpia Nowogard – WODR Barzkowice 3:2 (2:1)

‘2 Adrian Płuciennik

’35 Mariusz Stachowiak

’78 Mariusz Stachowiak

Olimpia Nowogard: Michał Dwojak -  Dariusz Stachowiak, Jarosław Garbat (Damian Adame-

czek), Szymon Chmielnicki, Adrian Woźniak -  Rafał Żuk, Jacek Szewc, Adrian Płuciennik, Krzysztof 

Zawierucha -  Mariusz Stachowiak, Wojciech Witoń (Damian Kościuk)

Na boisku kompletnie nie 

było widać różnicy pomiędzy 

drugim zespołem i przed ostat-

nim w ligowej tabeli. Piłkarze z 

Barzkowic mieli dużą ochotę na 

sprawienie niespodzianki i po-

konanie wicelidera. Na szczę-

ście mecz zaczął się bardzo do-

brze dla gospodarzy. Już w 2 

minucie, świetną akcję na pra-

wym skrzydle przeprowadził 

Mariusz Stachowiak, po jego 

dośrodkowaniu do siatki rywa-

li trafi ł grający tego dnia na le-

wej stronie Adrian Płuciennik. 

To jego pierwszy gol w senior-

skiej drużynie Olimpii. Po 20 

minutach gry do głosu zaczęli 

dochodzić goście. W tym cza-

sie Michał Dwojak popisywał 

się udanymi interwencjami.  

Skapitulował dopiero po rzucie 

wolnym w 32 minucie. Piłka-

rze z Barzkowic nie cieszyli się 

jednak długo z wyrównującego 

gola, 3 minuty później Olim-

pia wróciła na prowadzenie. 

W głównej roli zawodnik tego 

meczu Mariusz Stachowiak, 

który uderzył z rzutu wolnego 

z 25 metrów, przy drobnej po-

mocy szczęścia piłka zatrzepo-

tała w siatce przyjezdnych. Do 

przerwy wynik nie uległ zmia-

nie, choć WODR miał niesa-

mowitą okazję na remis, gdyż 

po faulu w polu karnym Da-

riusza Stachowiaka, goście wy-

konywali „jedenastkę”.  Strzał 

z rzutu karnego wylądował na 

poprzeczce bramki strzeżonej 

przez Michała Dwojaka. Piłka-

rze z Barzkowic dopięli swego 

w 66 minucie i po raz drugi do-

prowadzili do wyrównania. Po 

dośrodkowaniu z rzutu wolne-

go z prawej strony boiska, je-

den z piłkarzy gości huknął jak 

z armaty pod poprzeczkę, nie 

dając żadnych szans Michało-

wi Dwojakowi na skuteczną in-

terwencję. Na 12 minut przed 

końcem tego meczu, Olimpia 

przeprowadziła decydującą ak-

cję. Długie podanie ze środ-

ka boiska, ze stoickim spoko-

jem wykorzystał Mariusz Sta-

chowiak i po jego strzale głową 

było już 3:2. Olimpia pokazała 

duży charakter walcząc do koń-

ca i zasłużyła na trzy punkty. W 

starciu juniorów mecz był bar-

dziej jednostronny. Młodzież 

Olimpii rozgromiła WODR 

6:1, bramki strzelali: Szymon 

Kaczmarek x3, Damian Ada-

meczek, Damian Kościuk, Ra-

fał Kowalczyk.
KR  

16 kolejka:

Dąbrovia Stara Dąbrowa – Zenit Koszewo 6:0

Zorza Tychowo – Pomorzanin Krąpiel  1:4

Dąb Dębice – Orzeł Grzędzice   1:4

Rolpol Chlebowo – Orkan Dalewo  -:-

Olimpia Nowogard – WODR Barzkowice 3:2

Unia Stargard – Radowia Radowo Małe  1:4

A Klasa Szczecin gr. 2 2011/2012

 M P G+ G- Zw. Re. Po.

1. Radowia Radowo Małe 16 39 63 17 12 3 1

2. Olimpia Nowogard 16 34 44 19 10 4 2

3. Dąb Dębice 16 27 38 23 8 3 5

4. Rolpol Chlebowo 15 24 27 23 7 3 5

5. Orzeł Grzędzice 16 24 32 23 6 6 4

6. Dąbrovia Stara Dąbrowa 16 23 27 27 6 5 5

7. Unia Stargard 16 23 47 42 7 2 7

8. Orkan Dalewo 15 20 29 35 6 2 7

9. Pomorzanin Krąpiel 16 19 27 30 5 4 7

10. Zorza Tychowo 16 17 28 32 4 5 7

11. WODR Barzkowice 16 14 22 30 4 2 10

12. Zenit Koszewo 16 1 16 99 0 1 15

Zaangażowanie całego zespołu pozwoliło Olimpii odnieść 10 zwycięstwo w sezonie

  Chrześcijańskie Centrum Pomocy Agenda Zboru
Kościoła  Ewangelicznych Chrześcijan w Nowogardzie
ul. 700-Lecia 14,  72-200 Nowogard

DYSTRYBUCJA    ŻYWNOŚCI
Dla podopiecznych OPS

z terenów wiejskich Gminy Nowogard
Czwartek  10.05.2012   10:00 – 15:00
Piątek     11.05.2012     8:00 – 15:00
Sobota 12.05.2012 9:00- do wyczerpania zapasów
Zapraszamy osobiście do siedziby przy 700-Lecia 14 w podwórzu ZBK  z aktualnym skierowa-
niem z OPS-u oraz potwierdzoną  ilością osób w rodzinie i dokumentem tożsamości.

w imieniu Zboru 
Pastor Cezary Komisarz

 ZAPROSZENIE
Stowarzyszenie Klub Żeglarski „Knaga” realizując program 

„Bezpiecznie na wodzie” serdecznie zaprasza na I Nowo-

gardzkie Mini Regaty o puchar Burmistrza w klasie Optymi-

sta, które odbędą się dnia 06.05.2012 na terenie plaży miej-

skiej o godz. 12.00. Udział w regatach jest otwarty dla wszyst-

kich zainteresowanych!!!

Zapraszamy także na otwarty konkurs fotografi czny i pla-

styczny dokumentujący sezon żeglarski 2012.

Kontakt: 504-397-827;  601-577-365;  887-467-309;  667-

476-876
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WARSZTAT SAMOCHODOWYWARSZTAT SAMOCHODOWY

SZYBY SAMOCHODOWE

PLANDEKINA WYMIAR NA WYMIAR

Profesjonalna naprawa od A do ZProfesjonalna naprawa od A do Z

OSOBOWE, CIĘŻAROWE I MASZYNYOSOBOWE, CIĘŻAROWE I MASZYNY

Geometria kół, naprawa zawieszenia,komputerowa diagnostyka pojazdu
naprawy blacharskie i lakierniczePrzegląd i naprawa klimatyzacji,

Ul. Nadtorowa 12
tel 91 39 20 131
kom 601860716

Ul. Nadtorowa 12
tel 91 39 20 131
kom 601860716

Ul. Kilińskiego 26
tel 91 39 25 627
kom 601897368

Ul. Kilińskiego 26
tel 91 39 25 627
kom 601897368

Sprzedaż, wymiana, naprawa. Wykonujemy usługi na zlecenie ubezpieczalni

Używane i nowe części do wszystkich marek samochodów

Plandeki do samochodów ciężarowych (łódki, firanki),przykrywające
stelaże, przegrody do hal, przyczepy ciągnikowe i samochodowe

UDZIELAMY GWARANCJI
NA WYKONANE USŁUGI
UDZIELAMY GWARANCJI
NA WYKONANE USŁUGI

W dniu 25 kwietnia ruszyła liga torowa w Szczecinie. Nowogard reprezentowało 

6 zawodników z klubu „Chrabąszcze”.  Dwóch z nich znalazło się podium. 

Komisarek powołany do kadry 

Na dobry początek, 

dobre wyniki 
W kategorii junior młodszy 

bezkonkurencyjny okazał się 

Remigiusz Komisarek. Wygrał 

wszystkie swoje konkurencje 

na torze i prowadzi w ogólnej 

klasyfi kacji. Zawodnicy starto-

wali w 4 konkurencjach – wy-

ścig  200 metrów start lotny, 

400 metrów na jedną rundę, 

wyścig australijski i punktowy. 

Dobre starty odnotował tak-

że Piotr Sowiński, startujący w 

kategorii Żak Starszy. Zawod-

nik w ogólnej klasyfi kacji za-

wodów zajął trzecie miejsce. 

Remigiusz Komisarek został 

powołany przez trenera ka-

dry zachodniopomorskiej Jac-

ka Kołbe, do startu w między-

narodowym wyścigu po Zie-

mi Kluczborskiej. Jest to jeden 

z najważniejszych wyścigów w 

kraju i zarazem najtrudniejszy 

dla zawodników startujących 

w kat. junior młodszy. Na naj-

lepszych czeka nie lada nagro-

da – puchar Prezydenta RP. 

Życzymy połamania kół! 
MS

Zmagania motocrossowców 

I runda Pucharu Polski za nami
22-04-2012 tor motocrossowy we Wschowej koło Leszna gościł uczestników I rundy motocrossowego Pucharu Polski. Pierwsza tego-

roczna impreza rangi ogólnopolskiej przyciągnęła dużą liczbę uczestników. W czterech klasach wystartowało ogółem 168 zawodników. 

W klasie MX2 w której to 

wystartowało trzech naszych 

zawodników: Michał Kozera, 

Krzysztof Łabuda i Kacper Se-

rówka do treningu klasyfi ka-

cyjnego (czasówki) przystąpiło 

68 zawodników. MX2 to mo-

tocykle o pojemności 250cm3 

i mocy około 60KM - a przy-

pomnijmy sobie, że Nasz Fiat 

126p „Maluch” miał ich 26 i 

ciągnął przyczepę na wczasy 

do Grecji. Najlepiej czasów-

kę pojechał Michał z szóstym 

czasem, Krzysztof jako 12 wje-

chał na maszynę startową do 

pierwszego biegu. Kacper z 

38 czasem tylko setnymi se-

kundy załapał się na maszynę, 

która mieści 40 miejsc, nieste-

ty 28 zawodników z odległych 

zakątków Polski nie zakwali-

fi kowało się i nie mogło brać 

udziału w dalszej części zawo-

dów. 

 Pierwszy start był całkiem 

niezły w wykonaniu naszych 

chłopaków, lecz na drugim za-

kręcie jeden z zawodników wje-

chał w motocykl Michała, co 

spowodowało ich wywrotkę 

i Michał musiał zaczynać od 

nowa z przedostatniej pozycji. 

Bardzo dobra jazda przez cały 

wyścig i jako siódmy przekro-

czył linię mety, Krzysiu był 12, 

a Kacper 27. W drugim biegu 

było dużo lepiej. Bardzo dobry 

start Michała i jako trzeci po-

konał pierwszy skok – droga do 

dobrego miejsca była już przed-

nim otwarta, tuż za nim je-

chał Krzysztof, a Kacper zamy-

kał stawkę. Michał z Krzyśkiem 

dzielnie odpierali ataki chłopa-

ków z Lublina, co zaowocowa-

ło dobrymi wynikami. Michał 

jako piąty minął linię mety, tuż 

za nim był Krzysiek, a Kacper 

36 – informuje Michał Warka-

lewicz z KM Cisy Nowogard. 

W klasyfi kacji zawodów po 

pierwszej rundzie prowadzi 

Jakub Majchszak ubiegłorocz-

ny zdobywca Pucharu Polski. 

Michał Kozera zajmuje 5 miej-

sce, Krzysztof Łabuda 8 miej-

sce i Kacper Serówka 32 miej-

sce. Następne ważne zawody 

rozegrane zostaną w Chełmnie 

I runda Mistrzostw Polski.

Nie było łatwo w Niem-

czech

Natomiast w dniu 28-04-

2012 na torze motocrossowym 

w oddalonym o 170 km od 

Nowogardu, niemieckim Jo-

achimsztal odbyła się II Run-

da Barnimcap. Jest to niemiec-

ki odpowiednik polskiej strefy 

zachodniej, z małą tylko różni-

cą bo poziom zawodów jak na 

Pucharze Polski. Sporty mo-

torowe u Naszych zachodnich 

sąsiadów są na dużo wyższym 

poziomie niż w Polsce.

Klub „KM Cisy” na tych za-

wodach reprezentował Michał 

Kozera, który jest częstym go-

ściem na niemieckich zawo-

dach. Do pierwszego biegu 

jako dziewiąty wjechał na ma-

szynę startową. Upalna pogoda 

36 st. sprawiała dużo trudności 

organizatorowi z nawodnie-

niem piaszczystego toru – bar-

dzo mocno się kurzyło co nie 

pomagało zawodnikom w po-

konywaniu kolejnych okrążeń. 

Michał dość szybko zaadapto-

wał się do warunków panują-

cych na torze, co zaowocowa-

ło dobrą jazdą przez całe 25 

minut i jako piąty minął linię 

mety pierwszego biegu. Drugi 

bieg rozgrywano już w bardzo 

ekstremalnych warunkach. 

Momentami nie było widać 

zawodników poruszających 

się po torze w tumanach ku-

rzu, zawody przestały być bez-

pieczne dla zawodników. Po 15 

minutach bieg został przerwa-

ny przez organizatora. Michał 

ponownie był na piątej pozy-

cji co w klasyfi kacji generalnej 

zawodów dało 5 miejsce. Bar-

dzo dobry wynik zważywszy 

na poziom i warunki w jakich 

przyszło się ścigać. Następne 

zawody 5-6 maj w Chełmnie – 

Mistrzostwa Polski MX2. 
MS

Najlepsi zawodnicy w kategorii Żak Starszy. Trzeci na podium – Piotr Sowiński z klubu 

Chrabąszcze Nowogard. 

 Na zdjęciu zwycięzcy w kategorii Junior Młodszy. Pierwszy na podium – Remigiusz 

Komisarek. Puchary i dyplomy wręczał Damian Zieliński –  Mistrz Polski sprintu, który 

będzie reprezentował nasz kraj na Olimpiadzie w Londynie. 

SALON GLAZURY

i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

VELES
- glazura

- terakota

- panele

- drzwi

- parapety

- ceramika łazienkowa

- wanny, kabiny

- meble łazienkowe

- armatura

(za Netto)
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Zapisy tel. 723 583 311ZZaappis tel 72

ul. 3 Maja 40
Nowogard

Biuro czynne 
od 13 - 17

Najlepsza

zdawalność

7.05.2012 r. 
godz. 16

Budowlane Centrum Handlowe

DOMEDOMEBARTEK -BARTEK -
Twój Partner Budowlany

Oferuje w cenach promocyjnych:

ul. Boh. Warszawy 71 www.bartekdomet.pl• tel. 91 579 02 62 •

- tynki i farby BOLIX

- najnowsze kolekcje płytek ceramicznych: polskie i hiszpańskie

- największy wybór paneli podłogowych w Nowogardzie - 24 kolekcje

- materiały ścienne POROTON, YTONG, SUPOREKS, SILKA

- wyprzedaż drzwi

Super cena na OKNA DACHOWE VELUX i OKPOL

ROLKI
  Deskorolki    Łyżworolki    Hulajnogi

ul. 5 Marca 10 NOWOGARD

tel. 609 13 13 14

ul. 5 Marca 10 NOWOGARD

tel. 609 13 13 14

www.partnerstal.pl

GARAŻE BLASZANE
HALE, WIATY

 59 83 34 312

91 44 35 187

698 230 205

Obsługujemy cały kraj

OCO NA TWOJE 
FINANSE

– od 20 do 300 tys.
– 

W OFERCIE RÓW
Szczecin 

al. Wojska Polskiego 29/17 
tel. 91 812 68 65

RRSO wynosi 5,05%

PHU „DEZAR” - SKLEP ŻELAZNY

Artykuły przemysłowe:

Przęsło 2 m – 175 zł

Brama 3,5 m – 530 zł

Brama 4 m – 560 zł

Furtka 0,9 m – 185 zł

Posiadamy w sprzedaży 
również inne wzory ogrodzeń

SPRZEDAŻ ATRAKCYJNYCH MIESZKAŃ

w nowo powstającym budynku mieszkalnym
4-klatkowym (obok SP nr 3), os. Gryfi tów w Nowogardzie

Kontakt: „PRO-BUD” s.c., 72-200 Nowogard, ul. 3 Maja 14, 

tel. 91 39 25 552, 783 570 056, www.probud-nowogard.pl
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Dwa mecze w 3 dni…

Pierwsza porażka na wiosnę
Pomorzanin Nowogard w ciągu trzech dni rozegrał dwa spotkania. W sobotę na 

stadionie w Nowogardzie, LKS pokonał Kastę Szczecin-Majowe. W poniedzia-

łek 1 Maja o godzinie 11.00, Nowogardzcy piłkarze przegrali w Policach z rezer-

wami Chemika, po raz pierwszy w rundzie rewanżowej.

W sobotę goście ze Szcze-

cina postawili bardzo cięż-

kie warunki. Przy uciążliwym 

słońcu zawodnicy obydwu 

drużyn mieli spore problemy z 

poruszaniem się. Piłkarzy go-

ści dopingowała dobrze zorga-

nizowana grupa kibiców, może 

właśnie dlatego na boisku nie 

było widać dużej różnicy w ta-

beli, pomiędzy rywalizującymi 

drużynami. Dobrą robotę w 

bramce Pomorzanina wykony-

wał Malanowski, dzięki czemu 

Kasta-Majowe nie była wsta-

nie udokumentować swojej 

przewagi. Mimo słabszej dys-

pozycji, gospodarze pod ko-

niec meczu dopięli swego. Ak-

cję prawym skrzydłem prze-

prowadził Gołdyn, idealnie 

wyłożył piłkę nie pilnowane-

mu Miklasowi na 11 metrze, a 

snajper Pomorzanina z dużym 

spokojem zdobył zwycięską 

bramkę. To było ósme zwy-

cięstwo z rzędu Pomorzanina 

Nowogard. Niestety, w ponie-

działek ze słabszej dyspozycji 

Pomorzanina skorzystał Che-

mik II Police. Po słabym me-

czu Pomorzanin przegrał 2:1, 

przez co zanotował pierwszą 

porażkę w rundzie rewanżo-

wej. Jako pierwsi bramkę zdo-

byli gospodarze. Remis nowo-

gardzkim piłkarzom dało tra-

fi enie Gołdyna, który wyko-

rzystał dośrodkowanie Natana 

Wnuczyńskiego i precyzyjnym 

strzałem głową z 5 metrów 

zdobył swoją kolejną bram-

kę w tym sezonie. Gospodarze 

po raz drugi wyszli na prowa-

dzenie, którego nie oddali już 

do końca meczu. Pomorzanin 

stracił również pozycję lidera, 

choć Ina Ińsko także przegrała 

swój poniedziałkowy mecz… 

Wszystko na skutek decyzji 

ZZPN o przyznaniu walko-

wera na korzyść Iny, za spo-

tkanie z 22 kolejki w Świnouj-

ściu z Flotą. Najprawdopodob-

niej na boisku pojawili się za-

wodnicy z pierwszego zespołu 

Floty, którzy nie byli zgłoszeni 

do tego meczu. Zatem Ina nie 

straciła punktów i wciąż jest li-

derem. Za plecami Pomorza-

nina w dobrej dyspozycji są 

piłkarze z Mierzyna, w ponie-

działek rozgromili w Mostach 

Promień, aż 1:8! Do końca se-

zonu już tylko 6 spotkań. Bar-

dzo ciekawie zapowiada się ry-

walizacja o awans, gdyż decy-

dujące spotkania zostaną ro-

zegrane w dwóch ostatnich 

kolejkach. W 29 kolejce Po-

morzanin jedzie do Mierzyna, 

natomiast na koniec sezonu w 

Nowogardzie zagra z Iną Iń-

sko, kibice już mogą zacierać 

ręce na tą rywalizację.   
KR

Rozgrywki sportowe 2 Maja

Walczyli o deskę burmistrza
2 Maja zostały rozegrane rozgrywki spor-

towe na boisku, popularnie nazywanym „dol-

nym”, rywalizowali piłkarze w dwóch katego-

riach: szkoły podstawowe i Open (dla każde-

go). Natomiast na znajdującym się obok ska-

teparku, zostały rozegrane zawody o deskę 

burmistrza. W tym samym czasie na boisku 

wielofunkcyjnym rywalizowali tenisiści. Zde-

cydowanie najwięcej kibiców mieli zawodnicy 

na skateparku. Wyniki i relacja z rozgrywek z 

2 maja oraz zmagań strongmenów które od-

były się 3 maja, ukażą się we wtorkowym wy-

daniu Dziennika Nowogardzkiego.   
KR

23 kolejka:

Ina Ińsko – Sparta Gryfi ce   1:0

Wicher Brojce – Sparta Węgorzyno   0:1

Iskra Golczewo – Błękitni II Stargard   1:0

Orzeł Łożnica – Promień Mosty   1:4

Wybrzeże Rew. Rewal – Vielgovia Szczecin   11:0

Pomorzanin Nowogard – Kasta Szczecin-Majowe  1:0

GKS Mierzyn – Jeziorak Szczecin   3:3

Flota II Świnoujście – Chemik II Police   6:0

24 kolejka:

Chemik II Police – Pomorzanin Nowogard   2:1

Promień Mosty – GKS Mierzyn  1:8

Kasta Szczecin-Majowe – Wicher Brojce  0:1

Vielgovia Szczecin – Orzeł Łożnica  4:2

Sparta Gryfi ce – Flota II Świnoujście  1:5

Sparta Węgorzyno – Iskra Golczewo  3:0

Błękitni II Stargard – Wybrzeże Rew. Rewal  1:2

Jeziorak Szczecin – Ina Ińsko  4:1

Regionalna Klasa Okręgowa gr. Szczecin Płn. 2011/2012

 M P G+ G- Zw. Re. Po.

1. Ina Ińsko 24 53 46 23 16 5 3

2. Pomorzanin Nowogard 24 51 54 24 16 3 5

3. GKS Mierzyn 24 48 72 36 14 6 4

4. Jeziorak Szczecin 24 47 57 34 14 5 5

5. Wybrzeże Rewalskie Rewal 24 44 72 43 13 5 6

6. Iskra Golczewo 24 40 58 43 12 4 8

7. Flota II Świnoujście 24 35 64 55 11 2 11

8. Chemik II Police 24 32 51 50 10 2 12

9. Błękitni II Stargard 24 32 63 50 9 5 10

10. Sparta Węgorzyno 24 30 40 41 9 3 12

11. Promień Mosty 24 29 53 55 8 5 11

12. Wicher Brojce 24 28 37 49 8 4 12

13. Kasta Szczecin-Majowe 24 27 27 45 8 3 13

14. Orzeł Łożnica 24 21 25 52 6 3 15

15. Vielgovia Szczecin 24 17 30 89 5 2 17

16. Sparta Gryfi ce 24 13 26 86 4 1 19

Dobrze zorganizowani defensorzy ze Szczecina, nie pozwalali rozwinąć skrzydeł pił-

karzom Pomorzanina

W roli kapitana wystąpił Marcin Skórniewski
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tel. 91 57 712 48 
tel. 500 702 884
tel. 500 702 855

BEZPŁATNA POMOC W UZYSKANIU KREDYTU - OFERTA 20 BANKÓW

www.mk-kwadrat.pl

Solarium 

„Ania”
w GABINECIE 

KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

tel. 91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

GABINET KOSMETYCZNY 

„WICHEREK”
Rok założenia 1988

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

PORADY BEZPŁATNE

Nowogard, ul.  Zielona 3 

– obok Rest. „Przystań”, 

Tel. 91 392 07 14
Czynne od 11.00 do 19.00

http://wicherek.info

DZIAŁKI NA SPRZEDAŻ
Radowo Małe – działka o pow. 841m², wydane warunki zabudowy – CENA 20.000 zł OKAZJA!!!
Węgorzyno – kompleks działek na nowym osiedlu pow. od 750m² do 5000m² – CENA 25zł/m²
Nowogard – działka o pow. 1007m², warunki zabudowy, nad jeziorem – CENA 100.000 zł 
Nowogard – działka o pow. 10441m², inwestycyjna, war. zabudowy – CENA 450.000 zł
Nowogard – działka o pow. 5061m² – CENA 303.660 zł 
Nowogard – działka o pow. 2940m² – CENA 176.400 zł 
Nowogard –  działka o pow. 1600m², warunki zabudowy – CENA 80.000 zł OKAZJA!!! 
Nowogard – działka o pow. 1654m², warunki zabudowy – CENA 127.000 zł 
Nowogard – działka o pow. 1472m², mozliwość zabudowy – CENA 105.000 zł 
Nowogard – działki o pow. od 760m² – 1760m² – CENA 95 zł / m² 
Nowogard –  działka 1000m², warunki zabudowy – CENA 75.000 zł 
Nowogard – działka o pow. 824m², warunki zabudowy – CENA 74.000 zł
Nowogard – działka o pow. 615m², warunki zabudowy – CENA 55.000 zł
Nowogard – działka budowlana o pow. 476m² – CENA 85.000 zł 
Radowo Małe – działka o pow. 841m², wydane warunki zabudowy – CENA 20.000 zł OKAZJA!!!
Węgorzyno – kompleks działek na nowym osiedlu pow. od 750m² do 5000m² – CENA 25zł/m²
Węgorzyno – działka pod stacje paliw pow. 5174 m² m - CENA 1 550.000 zł
Węgorzyno – działka pod zabudowę hotelową o pow. 17349m² – CENA 1 200.000 zł 
Długołęka gm. Nowogard - działka o pow. 4300m² – CENA 54.000 zł
Wyszomierz – działka o pow. 2500m² – CENA 30.000 zł
Karsk – działka o pow. 3800m² – CENA 83.000 zł
Jarchlino – działka o pow. 8900m², bezpośrednio przy drodze – CENA 53.000 zł 
Olchowo – pow. 2, 16 ha lub 6 działek o pow. 3000m² – CENA 1.080.000 zł lub 50 zł/m²
Bagna ( gm. Maszewo) – działka o pow. 60700m² – CENA 580.000 zł
Łobez – działka z war. zabudowy  o pow. 918 m² – CENA 99.000 zł 
Łobez – działka z war. zabudowy o pow. 1011m² – CENA 78.000 zł 
Łobez – działka o pow. 6042 m² – CENA 181.000 zł 

SZKÓŁKA 

DRZEW I KRZEWÓW 

OZDOBNYCH

SZKÓŁKA 

DRZEW I KRZEWÓW 

OZDOBNYCH
Olchowo 74

tel. 507 102 211

Sprzedam sklep 
w Wierzbięcinie 
z możliwością przeznaczenia 

na budynek mieszkalny. 
606 148 353; 785 926 678

KANCELARIA 
PRAWNA

nawet trudne sprawy

601 949 077

R E K L A M A
e-mail: reklama@domjudy.pl

TEL.  913 922 165

 TEL. 91 577 20 07

ZATRUDNI

KUCHARZA
- dobre warunki płacowe

Oferty prosimy składać

osobiście w Biurze Hotelu

Byłeś świadkiem ciekawego wydarzenia?

Powiadom nas!
Dyżur reportera interwencyjnego całą 

dobę, siedem dni w tygodniu!

DZWOŃ lub wyślij sms: 

515 145 383
Zapewniamy całkowitą anonimowość! 

Możesz również do nas napisać: 

dziennik@dzienniknowogardzki.pl lub 

poligraf@post.pl
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OGŁO SZE NIA DROB NE

ROJSZCZAK

NIERUCHOMOŚCI
ul. 3 Maja 13

tel. 91 392 22 33 kom. 5
Nowogard •

• 12 801 615

www.extradom.net.pl

Mieszkania • Domy
Działki • Lokale

Polecamy mieszkania 2 pokojowe w Nowogardzie:

EX484143620 c. 146000 zł II p.

EX483709610 c. 188000 zł parter

EX633380939 c. 137000 zł II p.

EX480524682 c. 155000 zł IV p.

EX483345510 c. 99 000 zł IV p.

EX483345510 c.  99000 zł okolica

EX480645855 c. 129000 zł III p.

EX480645855 c. 159000 zł II p.

EX485874635 c.  69000 zł okolica

EX482622850 c. 170000 zł 

EX480973721 c.  55000 zł okolica

S
P
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O

NIERUCHOMOŚI

• Wynajmę pokój od maja tanio. 608 

706 454

• Sprzedam mieszkanie, ul. Ponia-

towskiego, 2 pokoje, pow. 50,49 

m2, parter, po generalnym re-

moncie. CENTRUM OBŁSUGI NIE-

RUCHOMOSCI, Tel. 603 982 407

• Do wynajęcia dwa lokale handlowe 

lub biurowe w centrum Nowogar-

du. 787 122 972 

• Wynajmę lokal biurowy przy 

ul. 700-lecia; I piętro, parking; 

501 549 818.

• Sprzedam nowe mieszkanie 2 po-

kojowe w Nowogardzie. Kontakt: 

783 570  056.

• Sprzedam działkę budowlaną nie-

uzbrojoną przy ul. Kościuszki tel. 

693 850 197

• Sprzedam spichlerz, piękny 

obiekt 956 m
2

, tel. 693 996 009

• Sprzedam mieszkanie trzypokojo-

we w Nowogardzie. 603 668 681

• Sprzedam działkę z warunka-

mi zabudowy przy ul. Asnyka. 

502 032 422

• Sprzedam mieszkanie trzypokojo-

we, III piętro, 67 m2, na ul. Zamko-

wej. Wysoki standard tel. 504   118   

857

• Sprzedam mieszkanie dwupoko-

jowe III piętro 55 m2. Cena 125 tys. 

668 927 296

• Mieszkanie w domku czterorodzin-

nym, bezczynszowe + garaż, pom. 

Gospodarcze i ogródek. Sprzedam. 

507 522 139

• Do wynajęcia kiosk nr 6 na targowi-

sku miejskim. 91 39 20 714

• Do wynajęcia dwa lokale han-

dlowe w Centrum Nowogardu. 

531 838 667

• Sprzedam mieszkanie trzypokojo-

we 88 m2, bezczynszowe na pod-

wyższonym parterze w centrum 

miasta. Cena do uzgodnienia. Tel. 

693 922 695

• Sprzedam mieszkanie 4-pokojo-

we; 604 441 609

• Sprzedam mieszkanie trzypokojo-

we w Nowogardzie. 600 626 244

• Okazyjnie sprzedam dom, cena 

obniżona i do negocjacji na działce 

714 m2. 662  678  895

• Sprzedam kawalerkę w Nowogar-

dzie, BEZCZYNSZOWA, na parterze, 

funkcjonalny rozkład pomieszczeń, 

kuchnia z oknem, bardzo jasny duży 

pokój, piwnica, okna pcv, ogrze-

wanie gazowe (nowy piec), bez 

pośrednika,. Tylko 89 tys! Kontakt: 

512 322 137

• Sprzedam 4-pokojowe mieszkanie 

w Osinie, 79m2, słoneczne, na par-

terze, bezczynszowe, z balkonem, 

piwnica, w kuchni i przedpokoju 

zabudowa. Mieszkanie w bardzo 

dobrym standardzie. Ogrzewanie 

gazowe, okna pcv. Bez pośrednika, 

NOWA atrakcyjna cena. Kontakt: 

502 531 348

• Wydzierżawię lokal o powierzchni 

28 m
2

 na działalność gospodarczą 

przy ul. Bohater� Warszawy w No-

wogardzie. Tel. 507  465  448; 91 39 

22  072

• Lokale handlowe do wynajęcia w 

Centrum Nowogardu. 531 838 667

• Sprzedam lub wynajmę podwójny 

garaż na ul. Zamkowej nadający się 

na dwa pojedyncze lub działalność 

gosp. 604 977 144

• Sprzedam działkę budowlaną w 

Nowogardzie ul. Monte Cassino. 

601 775 037

• Sprzedam mieszkanie własnościo-

we, I piętro, bezczynszowe, 3 poko-

je, 58m2, w Nowogardzie. Po kapi-

talnym remoncie, wysoki standard, 

kuchnia w zabudowie, glazura, pa-

nele, terakota, nowe okna, własne 

ogrzewanie gazowe, domofon, piw-

nica, balkon. Cena do uzgodnienia, 

tel. 605 522 340.

• Wynajmę mieszkanie czteropokojo-

we po kapitalnym remoncie, własne 

ogrzewanie na parterze, ul. Bema. 

504 800 823

• Sprzedam ziemię budowlaną 

uzbrojoną. 91 39 18 307

• Sprzedam dom wolnostojący 

ok. 200 m2 w Nowogardzie. 509 

349 774 

• Pokój do wynajęcia. 505 005 398

• Sprzedam działkę budowlaną w 

Centrum Nowogardu ul. Lipowa 4 o 

pow. 693 m2 z aktualnymi warunka-

mi zabudowy usługi, handel, miesz-

kania. Informacje Tel. 600  959  932; 

600 931 083 po 15.00

• Sprzedam trzypokojowe mieszka-

nie o pow. 50 m2 przy ul. Lubuszan 

III piętro, własne Co i dwie piwnice. 

601 410 758

• Wynajmę garaż w ok. Boh. Warsza-

wy, Poniatowskiego i 15 Lutego. 603 

284 503

• Sprzedam dom w Nowogardzie w 

rozliczeniu mieszkanie ul. Jesiono-

wa 3. 604 284 597

• Sprzedam działkę 3580 m2. tel. 601 

151 689

• Sprzedam działkę ogrodową w No-

wogardzie. 725 343 417

• Sprzedam pół domu parter pod-

piwniczony 3 pokoje 82 m2 z przy-

budówkę nadająca się na sklep lub 

działalność z garażem murowanym 

60 m2. tel. 91 39 22 072; 507 465 448

• Sprzedam działkę w Wyszomie-

rzu przy drodze. Cena 37 tys. 723 

930 320

• Sprzedam garaż murowany 28 

m2, prąd, woda cena 26 000 zł. Tel. 

501 622 613

• Sprzedam działkę budowlaną o 

pow. 597 m2. Nowogard. 511  171 
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• Ładny dom Nowogard, sprzedam. 

600 617 474

• Wynajmę w domu jednorodzinnym 

mieszkanie 90 m2. tel. 668 989 393

• Sprzedam albo wynajmę dom nad 

jeziorem. 1300 m2. tel. 668 989 393

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe 

o pow. 58 m kw na I piętrze przy ul. 

Bankowej 8. Tel. 783 570 060.

• Sprzedam ładną kawalerkę, I piętro, 

ok. 29 mkw. Dogodna lokalizacja. 

Cena 95 tys. do negocjacji. Tel. 608 

153 767.

• Sprzedam ziemię 97 ar. W Nowo-

gardzie. Tel. 601 595 053

• Wynajmę warsztat z kabiną pod 

różnego rodzaju działalność. 

603 550 557

• Pilnie poszukuję dwupokojowego 

mieszkania do wynajęcia (do 800 zł) 

533 298 846

• Sprzedam działkę ogrodową nad 

samym jeziorem z dużą murowa-

na altankę 36 m2. ul. 3 Maja. 502 

600 146

• Sprzedam mieszkanie ul. 15 lutego 

trzypokojowe o pow. 66 m2 III pię-

tro. 695 425 992

• Sprzedam mały dom 57 m2 ul. Pił-

sudskiego 2a. 602 350 301

• Kupię mieszkanie 2 pokojowe w 

bloku Centrum I piętro lub parter. 

724 451 734 

• Do wynajęcia mieszkanie dwupo-

kojowe samodzielne w domu jed-

norodzinnym w Nowogardzie. 91 

39 20 737

• Sprzedam mieszkanie w bloku w 

Łosośnicy, trzypokojowe, 64 m2, 

bezczynszowe. Tel. 788 875 474

• Sprzedam mieszkanie trzypoko-

jowe III piętro 69,60 m2 środkowe 

przy ul. Boh. Warszawy naprzeciwko 

PZMotu. Tel. 663 321 366

• Sprzedam mieszkanie 78m2 w 

Wierzbięcinie w bloku lub zamie-

nię na 2 pokoje w Nowogardzie. 

691 213 009 

• ½ domu z ogrodem i podwój-

nym garażem okol. Nowogardu. 

601 151 689

• Sprzedam sklep spożywczy w Pło-

tach. Cena 50 tys zł. 669 060 659 

• Ostrzyca k/Nowogardu 15 ha na 

kolonii wsi zabudowa, dopłaty, b. 

atrakcyjne ok. zł/m2. 502 103 432

• Długołęka 2500 m2 pod zabudowę 

37 0010. Tel. 889 133 882

• Boh Warszawy samodzielna góra 

domu z ogrodem, 245 tys. Tel. 

501 307 666

• Połowa domu k/Dobrej 53 tys. 

725 889 426

• Miętno 2000 m2 za domem pod za-

budowę. 783 534 677

• Sprzedam część domu w Warnko-

wie o pow. 83 m2. Cena do uzg. 

501 318 555

• Wydzierżawię kiosk Warszawska 10 

i 14. 694 455 280

• Pilnie wynajmę lub kupię miesz-

kanie 3, 4 pokoje do I piętra. 

603 281 005

• Sprzedam kawalerkę 30 m2 w Cen-

trum miasta. 723 747 757

• Sprzedam ½ domu w Nowogardzie. 

728 933 802

• Sprzedam mieszkanie w Centrum 

Nowogardu 52 m2 + garaż. 91 39 

20 616

• Sprzedam lub zamienię 2 poko-

je w atrakcyjnym miejscu na do-

mek lub pół bliźniaka ( z dopłatą). 

603 079 260; 512 012 823

• Sprzedam mieszkanie własno-

ściowe trzypokojowe 67 m2 przy 

ul. Zamkowej parter. 91 39 21 397

• Sprzedam działkę budowlaną 

z warunkami zabudowy w No-

wogardzie przy ul. Asnyka. 601 

500 670; 510 170 263

MOTORYZACJA

• Sprzedam Opony letnie 4 szt. Conti-

nental Conti 3, 185 65 R15, cena 400 

zł, tel. 605 522 340.

• Sprzedam Opony letnie Viknig Nor-

way Pro Tech 2, 205 55 R16, 4 szt., 

cena 400 zł. tel. 605 522 340.

• Sprzedam felgi stalowe do Nissa-

na Almery N16, rok prod. 12/2001, 

cena 240 zł, tel. 605 522 340. 

• Sprzedam Citroen Jumper paka. 

669 320 592

• Sprzedam VW T4, diesel. 603 

839 782

• Sprzedam VW Passat B3 i Opel Astra 

w całości lub na części. 693 344 667

• Sprzedam szyb_ do Forda Escort 

rok prod. 1995. Tel 693 344 667

• Motorower King rok prod. 2007, 

cena 1400 zł, 667 354 001

• Sprzedam T2 transporter 1984. Tel. 

502 853 573

• Sprzedam alufelgi platin R15 na 

cztery śuby + opony letnie Conti-

nental. 696 116 744

• Sprzedam Ford CMAX rok prod. 

2004 przebieg 185 tys. Poj. 2.0 

diesel. Posiada immobilajzer, 

poduszki powietrzne, centralny 

zamek, klimatyzacja, koła zapa-

sowe z alufelgami. Cena 22   500. 

Do uzgodnienia. 603 079 260

• Bus WV transporter 2.4 diesel rok 

prod. 1996 stan dobry. 665 245 677

• Sprzedam Opel Combo Van rok 

prod. 2003 poj. 1.7D, Cena 4 000 do 

negocjacji. 501 249 819

• Sprzedam Polonez Trak rok prod. 

1997 poj. 1,6 benz + gaz na fi r-

mę, pełny odpis VAT lub na części. 

508 200 993

• Sprzedam Opel Astra II rok prod. 

2001 poj. 1.6 kolor granat, mały 

przebieg. 693 950 306 

• Sprzedam VW Passat combi 1,9 rok 

prod.  1998. 665 544 518

• Sprzedam Mitsubishi Roger poj. 3.2 

rok prod. 2000. Tel. 665 544 518

• Sprzedam Ford Fiesta rok prod. 1995 

poj. 1.3 benzyna + gaz. 660 171 386

ROLNICTWO

• Sprzedam konia, bryczkę stylową, 

siodło i uprząż. 508 290 657

• Szkółka drzew owocowych i ozdob-

nych w Karsku poleca drzewa i 

krzewy owocowe, owoc tuja szma-

ragd. Promocja. Wys. 1m. 10 zł/szt. 

606 106 142

• Orka, siew, talerzówka, koszenie i 

zbiór łąk. 608 013 995

• Sprzedam marchew, ziemniaki Vi-

nieta. 502 835 573

• Sprzedam ziemniaki, marchew, gry-

kę facelie, łubin. 502 853 573

• Kupię mieszankę zbożową. 91 39 

20 307

• Siewnik do nawozu Amazonka 

dwutalerzowy poj. 500 kg. 723 898 

517

• Sprzedam kozę. 796 175 842

• Tanio sprzedam kucyki. 660 238 541

• Sprzedam łubin słodki. 601 587 438

• Sprzedam łubin słodki, kultywator z 

wałkiem. 668 316 103

• Sprzedam byczki i jałóweczki waga 

300 kg. 783 678 684

• Kupię małe byczki. 723 777 531
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OGŁO SZE NIA DROB NE

MARPOL – OKNA S.C. 
 ul. Sienkiewicza 7F  Nowogard 

www.marpolokna.pl    

biuro@marpolokna.pl,   tel. 91 39-27-022

Nowość

energooszczędny profil

6 komorowy

z 3 uszczelkami

ul. Rzeszowskiego 7 • Nowogard

NOWY
NOWY

ADRES:
ADRES:

Zatrudnię 

mechanika 

samochodowego. 

509 528 688

Ostrzenie noży 

do kosiarek. 

883 992 213

Pracowników 
ochrony na obiekty 
handlowe, stawka 

8zł netto/h, 

tel. 504 040 803

• Sprzedam krowę cielną mleczna (po 

pierwszym cieleniu) 91 39 23 492

• Kupię zgrabiarkę podwieszoną do 

ciągnika. 661 933 969

• Kupię ziemię rolną pod inwestycje 

w woj. Zach - Pom. o pow. 12 h-20h. 

tel. 662 234 004 

• Sprzedam grykę. 531 741 232

USŁUGI

• Wyjazdy Niemcy, Holandia, solid-

nie i tanio z domu i pod dom. 603  

038  944

• Usługi transportowe IVECO dostaw-

cze + laweta + bus osobowy do 9 

os�. Tel. 607  580  172

• AGENCJA REKLAMOWA VIZART - 

reklamy, banery, tablice, wydruki 

wielkoform., reklama na pojazdach 

- odzieży, PIECZĄTKI, wizytówki, pla-

katy, ulotki, inne. Nowogard, ul. 700 

lecia 15 (nad sklepem zielarskim). 

Tel. 605 522 340.

• MALOWANIE, MONTAŻ PANELI 

PODŁOGOWYCH I INNE DROB-

NE NAPRAWY WYKONA „ZŁOTA 

RĄCZKA”; 91 39 22 783, 784 79 

22 70

• Kompleksowe remonty miesz-

kań, montaż i naprawa pieców 

CO. 72 48 14 797

• Czyszczenie uszu za pomocą świe-

cowania Nowogard, ul. Zielona 3. 91 

39 20 714

• Dywanopranie, 604 373 143.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 604 

373 143.

• Pranie tapicerki samochodowej 

(osobowe, busy, ciężarowe, TIR-

-y). Tel. 604 373 143.

• Czyszczenie pościeli wełnianych 

lanoliną. Tel. 604 373 143.

• Usługi transportowe Transit Max + 

przyczepa. 500 297 054.

• Klimatyzacja! Serwis sprzętu 

AGD. Tel. 697 55 33 10, 693 34 46 

71.

• Cyklinowanie. 692 478 465

• Firma UNIQA wszystkie ubezpie-

czenia. Poniatowskiego 14/2. 693 

128 108

• AWARIE. Naprawy pieców Va-

iliant, tanie części. 691 686 772

• Bruk-lin układanie kostki brukowej. 

Tel. 607 083  893, www.bruk-linno-

wogard.com.pl

• Montaż ogrodzeń betonowych, 

farmerskich i innych; 695 085 470; 

91 39 72 575

• usługi elektryczne CO, dachy, tanio 

szybko solidnie. Do 30% taniej. Tel. 

506 323 560

• Usługi tokarskie. Sąpolnica 22. 

693 613 396 

• Remonty mieszkań, łazienek. 

600 121 043

• Przewozy przeprowadzki Nowogard 

i okolice. 784 499 535

• Usługi ogólnobudowlane. 

510 335 162

• AGENCJA REKLAMWA VIZART - opra-

wianie prac - w 2 minuty., bindowa-

nie, wydruki A3-A4 kolor, ksero A3-

A4 - kolor, laminowanie A3-A4. Tylko 

u nas największy wybór okładek. 

Nowogard, ul. 700 lecia 15 (nad skle-

pem zielarskim). Tel. 605 522 340.

• Korepetycje j. niemiecki, przygoto-

wanie do matury. 607 617 844

• Język niemiecki, www.niemiecki-

nowogard.pl; tel. 607 545 991

• Angielski. Korepetycje. 

697 583 403

• Remonty i wykończenia. 601 567 369

• REMONTY, MONTAŻE, STOLARKA. 

781 016 125

• Transport BUS-MAX. 604 963 120

• Usługi remontowo-budowlane. 

784 053 493

• Przepisywanie prac (magisterskich, 

licencjackich, innych), dokumentów, 

CV, listów motyw. innych. Wydruki, 

Ksero, także kolor. Szybko i Solidnie. 

Studio Reklamy Vizart. Nowogard, 

ul. 700 lecia 15 (nad sklepem zielar-

skim). tel 605 522 340.

• Naprawa, regulacja okien, drzwi PCV 

i drewna. 695 181 070

• Usługi dekarskie w Kościuszkach. 

601  227  631

• Videofi lmowanie i zdjęia cyfrowe, 

profesjonalnie różne okazje. 600 

653 124

• Usługi hydrauliczne. 600 653 124

• Usługi ogónobudowlane, glazura, 

terakota fachowo i solidnie. 607 647 

515

• Docieplenia, kostka brukowa, de-

karstwo. 785 931 513

• Remonty mieszkań. 609 588 240

• Warsztaty Decupage i fi lcowanie. 

607 310 587

• Ubezpieczenia komunikacyjne zniż-

ka dla naszych klientów nawet do 

40% i zapytaj o szczegóły. Nowogard 

3 Maja 46 tel. 91 39 20 701

• Malowanie, szpachlowanie, panele. 

788  566 432

• KOREPETYCJE DLA LICEALISTÓW 

I STUDENTÓW Z MATEMATY-

KI, STATYSTYKI, EKONOMETRII 

ORAZ  PROFESJONALNE PRZY-

GOTOWANIA DO EGZAMINÓW 

POPRAWKOWYCH KONTAKT: TEL. 

600 924128; MAIL: iwonand@

wp.pl

• Transport przeprowadzki szybko ta-

nio. 696 138 406

• Szpachlowanie, malowanie, panele, 

regipsy. 789 146 025

• Kredyty dla fi rm bez BIK-na 

oświadczenie o dochodach:513 

164 203

• Leasing bez BIK-KRD. Maszyny-sa-

mochody, sprzęt komputerowy, 

itd. Leasing na start.513-164-203

• Przyjmę pracowników do do-

ciepleń, klinkieru, dekarstwa. 

785 931 513

• Usługi transportowe 1,20 zł/km. 

785 931 513

• Usługi informatyczne naprawa 

komputerów, instalacja oprogra-

mowania, odzyskiwanie danych, 

dojazd do klienta. 508 245 385

• TWOJA KSIĘGARNIA INTERNETOWA 

WWW.KSIEGARNIACYMELIA.OSDW.

PL

PRACA

• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, 

urlopowe- Niemcy, Holandia, Anglia, 

Irlandia, Dania, Belgia, Austria, Wło-

chy, Norwegia. 713 852 018; 601 759 

797

• Podejmę pracę w charakterze sprze-

dawcy, długoletnie doświadczenie, 

obsługa LOTTO. Tel 660 392 851

• Zatrudnię konsultantkę Orifl ame, 

bezpłatne wpisowe, prezenty na 

1300 zł, 604 189 118

• Zaopiekuję się dzieckiem. 

602 690 897

• Zaopiekuję się dzieckiem w godz. 

8.30-15.30. tel. 798 183 803

• Zatrudnię w klepie rencistkę lub 

emerytkę (mile widziana umie-

jętność obsługi totalizatora) 

693 850 197

• Zatrudnię hydraulika ze znajomo-

ścią projektu na budowie w ok. No-

wogardu. zarobki 2500 – 3000 zł. 

606 151 841

• Praca w Olchowie dla mężczyzny 

sprzedawca. 791 423 559

• Szukam opiekunki dla osoby star-

szej. 501 874 834

• Zatrudnię monterów i elektryków 

z wykształceniem technicznym. 

91 39 23 887

• Zatrudnię monterów elektryków. 

91 39 23 887

INNE

• Sprzedam drewno  bukowe i dębo-

we pocięte i porąbane- 603 353 789

• Sprzedam nowy tel. komórkowy 

Sony Ericcson ELM, cena 270 zł, tel. 

605 522 340

• Sprzedam drewno opałowe i komin-

kowe, pocięte w klocki z dowozem. 

663 349 053

• Sprzedam Keyboard. 602 524 313

• Sprzedam drewno opałowe i komin-

kowe. 667 788 820

• Przyjmę siatkę leśną z palami lub 

bez pali (może być po rozbiórce, 

stan obojętny), cel ogrodzenie bu-

dowy domu. Tel. 605 522 340.

• PIECE GAZOWE CO do mieszkania 

,domu z Niemiec fi rmy Vaillant, gwa-

rancja + serwis, montaż na miejscu 

dwufunkcyjny cena od 1.000zl tylko 

ogrzewanie CO. cena 900zl więcej 

info. Tel 691 686 772

• ELEKTRYCZNY przepływowy pod-

grzewacz wody do łazienki, kuchni-

-bar, sklep, domek zakład fryzj. na 

prąd 380V,moc 18,21kw,male gaba-

ryty z Niemiec cena 250zl. Tel 691 

686 772

• Junkers gazowy do łazienki, kuchni 

na gaz ziemny lub z butli/propan/po 

przeglądzie serwisu, mało używany 

cena 400zł Tel 691 686 772

• Bojler - podgrzewacz wody ,zasob-

nik, stojący /bez palnika/z Niemiec 

f. Vaillant z wężownica do podłącze-

nia go z piecem węglowym, gazo-

wym stan idealny cena 500zl. Tel 691 

686 772

• Sprzedam drewno kominkowe, 

opałowe sprzeda całoroczna, posia-

dam swój transport. 691 466 441

• Sprzedam wózek dziecięcy pra-

wie nowy + wanienka i łóżeczko. 

607 289 600

• Drewno opałowe kominkowe. 

506 232 860

• Kupię szklarnię wym. 6/4 lub 5/4. tel. 

509 702 817

• Piasek żwir z dowozem 2,5t wywrot-

ka. 514 740 538

• Kosiarka samojezdna 11,5 Km sprze-

dam. 2750zł. 603 852 270

• Przyjmę ziemię i gruz. 783 678 684

• Sprzedam betoniarkę 250l. tel. 

607 690 741

• Sprzedam spawarkę elektryczną 

Beiter 250 na 360V, Cena 500 zł. Tel. 

667 320 054

• Sprzedam wózek inwalidzki z napę-

dem. Telefon. 609 424 557

• Sprzedam węgiel drzewny hurt, de-

tal. 502 151 691 

• Sprzedam wózek dziecięcy głęboki z 

nosidełkiem. Cena 200 zł i łóżeczko z 

szufl adą cena 80 zł. Tel. 660 543 782

• Podbitka, deska tarasowa, tanio. 

791 423 559

• Sprzedam dwa rowery górskie. Ta-

nio. 607 223 071

• Skup niesprawnych zatartych pił 

STIHL. Cena 100 zł. tel. 721 668 245

• Sprzedam drewno kominkowe. 

721 668 245

• Sprzedam spawarkę 380 V z przewo-

dami, kompletną. 885 066 200

• Dowóz piasku, żwiru, kamieni, wy-

wrotka 2,5t. tel. 514 740 538

• Ofl isy zrzynki tartaczne na opał, po-

cięte w klocki lub w całości do samo-

dzielnego pocięcia. Tel. 514 740 538

Zatrudnimy mężczyznę z 

orzeczeniem o stopniu nie-

pełnosprawności do drob-

nych prac porządkowo – bu-

dowlanych. 91 39 25 275
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Humor wyszukany

przez Henia SzczupakaPół godziny 
w towarzystwie KarolinyK

U
PO

N
  3

4 

Dla kogo było wolne?

POZIOMO:
1 – naciski,
4 – galaretowata postać krwi,
8 – gruby w puszczy,
9 – miasto dla tkacza,
11 – daje zysk sklepikarzom,
12 – pniak, karcz,
14 – cechuje dobrego mówcę,
16 – o zniżkowe walczą studenci,
19 – profi l, kontur,
22 – też laser,
24 – zakładka, fałda spódnicy,
25 – dziecięca gra w „skucie”,
26 – prywatne imię Joanny od Aniołów,
27 – nie każdy kto z mokrą głową,
28 – taki szybki podpis.

PIONOWO:
1 –  nocny motyl przy krośnie?
2 – elektroda tranzystora,
3 -  imię męskie (książę Wiśniowiecki),
5 – szkielet abażuru,
6 – rodzaj zamknięcia na dużych wrotach,
7 – chrząka w chlewie,
10 – zebra dla pieszych,
13 – pojesz, popijesz ale nie zatańczysz,
15 – ulubienica pana Chryzostoma Paska,
17 – stolica Podkarpacia, 
18 – zastąpiona przez gminę,
20 – obok szabli i szpady,
21 – udręka dla dłużnika,
22 – po tym egzaminie dojrzewają?
23 – osiedle, osada,

Hasło rozwiązania (litery z pól od 1 do 11) brzmi wprost ironicznie. Było kilka dni wolnych, ale nie 
dla tych, którzy pracują na „śmieciowych umowach”. Dla nich wolne to …wolne bez zarobku. Czas 
więc kończyć przymusowy urlop bezpłatny…

SZAFY GARDEROBY 

ZABUDOWY WNĘK

MEBLE NA WYMIAR

tel. 501 923 309

790 268 865

USŁUGI REMONTOWO BUDOWLANE
Firma zajmuje się:

- ocieplenia budynków

- wykończenie pod klucz

- szpachlowanie, malowanie, itp.

Telefon 784 053 493
www.budowlanaekipa.pl

tp...p.p.ppppp..pppp.ppppppp..p..........

493
WYNAJEM RUSZTOWAŃ

Układanie kostki

brukowej

tel. 721 124 740
NOR-BUD

SAVOIR VIVRE

Do stołu się sadza,

Według pewnych zasad,

U szczytu jest władza,

Z boku niższa klasa.

WĘDKARZE

Wędkarze jeden myśląc,

Że węgorza łapie,

Pochwycił żmiję i pobladł jak papier.

Patrząc na niego bez złości 

Żmija,

Najmniejszej:

„Na przyszłość – rzekła – bądź,

Wędkarzu, mądrzejszy.

Nie zawsze ujdzie zuchwałość płazem.

Tym razem

Idź z Bogiem,

Ale rozsądnie się prowadź,

I pilnie zważaj, z kim można żartować.

Z Tobą nie żyć mi w przyjaźni,

Gdyż, zdaniem moim, prawda nieodparta,

Że i najlepsza żmija diabła warta.

ZALOTY

Nadobną płotkę

Chciał poderwać karaś,

Kiedy jej się przyjrzał,

Powiedział tylko – „staraś”.

Ręczę 

Iż życie się uprości:

Każdemu – według

Znajomości …

DWIE TWARZE

Dwie twarze i dwie gaże,

Często idą w parze.

TROSKI MOTYLA

Przed rozpoczęciem podróży,

Musi znać adres róży.

Rozwiązanie krzyżówki z dnia 27 IV
Kupon nr 33

Majowe wojaże Polaków

Skowron Danuta, Januszonek Teresa, Krystyna Zawidzka, Ja-

dwiga Maknia, Barbara Bartosik, Danuta Borowik, Halina Szwal, 

Stanisława Pokorska, Halina Stefańska, Michał Furmańczyk, Pe-

lagia Feliksiak, Ryszard Domagalski, Józef Dobrowolski, Regina 

Czarnowska

Nagrodzeni: Józef Dobrowolski, Ryszard Domagalski, Barba-

ra Bartosik 
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REGULARNA LINIA MI KRO BU SO WA SEROCKI   Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie    6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie    8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

Informacja PKS 

91 392 18 87   lub   91 469 83 15

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak          kom. 606 148 353
Nowogard (ul.  Rzeszowskiego) - Szczecin (ul.  Św. Ducha)

6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:05; 8:10; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 11:50; 11:55; 12:40; 

14:40; 14:50; 15:00; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:11

Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul.  Rzeszowskiego)

8:10; 9:00; 9:10; 9:30; 9:50; 10:25:11:20(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 13:20; 13:45(F); 14:10; 

14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)

Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:00

Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:50; 17:20; 18:30; 19:30
Kursują od poniedziałku do soboty;  F - kursuje od poniedziałku do piątku;  7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli

ROZKŁAD JAZDY BU SÓW

INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD

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

Dyżur nocny
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala   - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.   - 91 392 69 99
Medyk   - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

 - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz Pogotowie Stomatolo-
giczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos 
 - 91 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  
 - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzie ci, 
Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności 
Gospodarczej  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu
  - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

- 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 26 249

Parafi e Rzymskokatolickie
Parafi a pw.  WNMP  - 91 392 00 30
Parafi a pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafi a pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   

- 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57

Apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM   - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Zawodowe 
- CE Zdroje ul.  Bohaterów Warszawy 78,

telefon/fax.   - 91 392 54 94 

I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 

Prywatne LO i Prywatne Studium 

Zawodowe Bezpłatne Liceum 

dla Dorosłych    - 91 392 21 81 

Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  

 - 91 392 66 91

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 

  - 91 392 01 08 

Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70

Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 

Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 

Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 

Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73

Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07

Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44

Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 

Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   

- 91 392 51 08 

ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62

Przedszkola 

ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 

ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 

ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 

Kultura 

Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 

Biblioteka Wojew. i Miej ska   - 91 392 62 60 

Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 

Poczta 

ul.  3 Maja   - 91 392 69 41

ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 

Taksówki   - 91 392 02 60

Pomoc drogowa   601 93 82 93

  - 91 392 56 44

  601 89 39 44

  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 

Danuta Czerwińska

ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786

Zdzisław Truszyński

ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801

Mirosław Berezowski

ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814

Tadeusz Soroka

ul.  3 Maja 10   - 91 39 25 484

Przychodnia Weterynaryjna „Sikorka” 

Sikorki 41, gm. Nowogard   - 91 39 17 695

Regularna linia METRO          tel. 505 619 600
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25 A; 5:50 A; 6:00 A; 8:15 A7; 9:25 A7; 12:30 A7; 12:55 A7; 

15:05 A; 16:30 A7; 18:10 A7

Ze Szczecina do Nowogardu: 6:50 A; 7:25 A; 7:45 A; 11:00 A7; 12:00 A7; 14:35 A7; 15:55 

A7; 16:40 A; 18:25 A7; 19:55 A7
Legenda: A- kursuje od pon do sob;   7 - kursuje w niedzielę

PRZEWÓZ OSÓB - RO MAN BIŃCZYK - Linia Regularna  
 TEL. 0607 310 591 

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU:  
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SOBOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIEDZIELA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

SPRZEDAM 

MIESZKANIE 

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

Tel. 603 55 55 32

Poszukuję 
garażu 

do wynajęcia (najchętniej przy 
ul. Zamkowej lub 5 Marca)

tel. 662 536 908

KANCELARIA 
DORADZTWA PRAWNEGO

tel. 501 341 824 
e-mail: kkolibski@op.pl 

Je li chcesz przeprowadzi   
rozwód, podwy szy   

lub wyst pi   
o alimenty, naby  spadek? 

Mo e dr cz  Ci   
inne w tpliwo ci prawne? 

Nie czekaj, a  b dzie za pó no.
 Porady prawne ju  od 30 z

 
Nowogard 

ul. Wojska Polskiego 4  
(nowy budynek – I pi tro) 

Prosz  o wcze niejszy kontakt 
telefoniczny

DZIENNIK
NOWOGARDZKI

Ukazuje się we wtorki i piątki  na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, Piotr Słomski, Jarosław Bzowy.  

Jarek Dąbrowski redaktor techniczny, Współ pra cu ją:  Hen ryk Szczu pak.   Ad res re dak cji: 
72-200 No wo gard, ul.  Boh. War sza wy 7A, tel. 91 392 21 65; e-mail: dziennik@domjudy.pl. 

Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

Rozkład jazdy PKP (obowiązuje od 01.04.2012 r.)
 Szczecin Gł. - Nowogard:  6.28-7.28, 8.18-9.21 (tylko w dni powszednie), 10.37-11.39, 12.48-

13.49, 14.47-15.47, 16.40-17.54, 21.15-22.21

Nowogard-Szczecin Gł.:  6.37-7.41, 8.05-9.10, 10.25-11.37 (tylko w dni powszednie), 12.17-

13.22, 14.56-16.03, 16.49-17.52, 18.56-19.56 (tylko w niedzielę i sobotę), 19.07 – 20.08 (tylko 

w dni powszednie)

Nowogard-Kołobrzeg:  7.28-8.55, 9.21-10.40 (tylko w dni powszednie), 11.39-13.05, 13.49-

15.14, 15.47-17.07, 17.56-19.15 (tylko w niedzielę i sobotę), 18.05 – 19.25 (tylko w dni 

powszednie), 22.22-23.42
Kołobrzeg-Nowogard: 5.11-6.37, 6.46-8.04, 9.03-10.24 (tylko w dni powszednie), 11.01-
12.17, 13.37-14.56, 15.25-16.49, 17.26-18.56 (tylko w niedzielę i sobotę), 17.40-19.07 (tylko 
w dni powszednie)

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak

Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

Trasa NOWOGARD – GOLENIÓW – SZCZECIN 

Nowogard ul. Rzeszowskiego : 5:05(A), 5:55(A), 6:10(A), 6:50(7), 7:00(A),  7:50(A), 8:05(7), 

8:25(2,4,6), 8:35(A), 9:10(1,3,5,7), 9:15(2,4,6), 10:05(A)10:30(A,7), 11:31(A), 11:40(7), 12:15(A), 

12:50(A,7), 13:00(A), 13:10(A), 13:25(A,7), 13:50(F), 14:05(A), 14:20(A,7), 15:41(A), 16:00(7), 

16:25(7), 16:30(1,3,5) 16:40(2,4,6,7) 16:50(A), 17:30(7) 17:50(A,7) 18:05(4,5,6,7) 18:20(A,7)

TRASA SZCZECIN – NOWOGARD

Szczecin ul. Św. Ducha: 9:25(A), 11:55(A,7) 12:20(A,7), 13:35(A), 14:00(A,7,R), 

14:30(1,3,5,7)  14:35(2,4,6) 14:55(A,7), 15:10(A) 15:25(A,7), 15:50(A) 16:15(A,7)  16:30(A), 

18:05(A,7,R) 18:20(A,7) 19:05(A,7) 19:25(A,7) 19:50(A,7)

Szczecin ul. Dworcowa :  6:20(A), 7:35(A), 8:40(A,7), 9,00(7,R), 10:05(A,7),  10:50(A,7),  

11:40(A), 13:00(7), 14:20(7), 17:40(A,7), 20:15(A,7),

Goleniów, Dworzec PKP :  7:05(A), 8:20(A), 9:25(A,7), 9:45(7,R), 10:10(A),  10:50(A,7),  

11:36(A,7), 12:26(A), 12:42(A,7),  13:05(A,7), 13:45(7), 14:20(A),  14:45(A,7,R), 15:05(7), 

15:20(1,3,5,7) 15:26(2,4,6) 15:40(A,7) 15:55(A)  16:08(A,7) 16:40(A) 16:59(A,7) 17:15(A), 

17:40(A,7)  18:50(A,7,R)  19:05(A,7), 19:50(A,7) 20:10(A,7) 20:35(A,7) 21:00(A,7)

Trasa NOWOGARD – MASZEWO 

Nowogard ul. Rzeszowskiego :  6:20(S) 15:15(S)

Trasa MASZEWO – NOWOGARD 

Maszewo :  6:55(S) 16:00(S)

Trasa NOWOGARD – MASZEWO – STARGARD SZCZECIŃSKI

Nowogard ul. Rzeszowskiego :  6:50(F),  11:30(F),  13:50(F),  

Trasa STRAGARD SZCZECIŃSKI – MASZEWO - NOWOGARD

Stargard Szcz. Oś. Tysiąclecia :  9:40(A), 12:45(A), 15:05(A)

A - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt S – kursuje w dni nauki szkolnej; 

7 – kursuje w niedziele niebędące świętami F – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz 

świąt 1,3,5 – kursuje w poniedziałki, środy, piątki oprócz świąt; 2,4,6 – kursuje we wtorki, 

czwartki, soboty oprócz świąt; 4,5,6,7 – kursuje w czwartki, piątki, soboty, niedziele oprócz 

świąt; R – kurs do Reska    

PIASEK, ŻWIR,  

CZARNOZIEM, 

POSPÓŁKA 

 ŻWIROWNIA  
DŁUGOŁĘKA

tel. 504 872 700 
Z DOWOZEM 

DO KLIENTA
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Majowa promocjaMajowa promocja
niższa cenaniższa cena

Rozpoczęcie kursuRozpoczęcie kursu
7 maja br.7 maja br.
g. 16.30g. 16.30

GOTÓWKA ZAWSZE POD RĘKĄ!
• Pożyczki od 1 200 do 10 000 PLN

• Indywidualnie dobieramy rozwiązania

• Na dowolny cel

• Bez BIK-u

www.profitcredit.pl

POD RĘKĄ!
0 PLN

zania

Centrum Finansowe Avantis •  ul. 700 Lecia 6A • Nowogard

KONTAKT:

tel. 513 164 203

       91 392 72 68

PASMANTERIAPASMANTERIA
ul. 700 Lecia 20F
(pasaż przy Polomarkecie)

NOWO OTWARTA 

APTEKA  ASA 
UL. WARSZAWSKA 14 

CZYNNA OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU 8.00-20.00, SOBOTY 9.00-14.00 TEL. 91 392 04 94TEL. 91 392 04 94

OKNO 1465 mm szer. x 1435 mm wys.

SZYBA K=1,0 • OKUCIE MACO
PPUH "JOGA" sj.

ul. Górna 4,
72-200 Nowogard
tel. 91 39 25 501

PPUH "JOGA" sj.
ul. Górna 4,

72-200 Nowogard
tel. 91 39 25 501

OKNA-SUPERPROMOCJA !!!

TYLKO 499zł*
*cena netto

PIASEK, ŻWIR,  CZARNOZIEM, POSPÓŁKA 

 ŻWIROWNIA  DŁUGOŁĘKA
tel. 504 872 700 

Z DOWOZEM  DO KLIENTA
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KANCELARIA 
PRAWNA

nawet trudne sprawy

601 949 077

GAZETA LOKALNA  NOWOGARD • OSINA

KREDYT GOTÓWKOWY  DOBRY
I SZYBKI

bzwbk.pl
1 9999

Szczegóły oferty, informacje o opłatach, prowizjach i oprocentowaniu dostępne w placówkach BZ WBK i pod numerem 1 9999. Decyzja kredytowa 
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GABINET  STOMATOLOGICZNY
lek. stom.Paweł Maniecki

Jednowizytowe, bezpieczne wybielanie zębów 

urządzeniem fi rmy beyond w promocyjnej CENIE 590 PLN

W ofercie gabinetu: kosmetyka stomatologiczna, Protetyka, Stom. zachowawcza, dziecięca

Rejestracja tel.   608 578 628, Nowogard, ul. Bankowa 3e

11 maja br.

od 9.00 - 10.00 

piątek

udzielane będą
bezpłatne porady prawne

w redakcji DN

ul. Boh. Warszawy 7A

Czy stać nas na więcej?

Jak unijne pieniądze opływają Nowogard

Wyremontowana kilka lat temu elewacja budynku Nowogardzkiego Domu Kultury - to jedna z nielicznych, udanych inwestycji zrealizowanych z pieniędzy unijnych.

R E K L A M A
e-mail: reklama@domjudy.pl

TEL.  913 922 165

 TEL. 91 577 20 07
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Nasza sonda 
Dzisiejsza matura nieco zmieniła swój wygląd, lecz nadal wywołuje gęsią skór-

kę u abiturientów, a przyśpieszone bicie serca u rodziców. Jak wyglądał egzamin 

dojrzałości jeszcze parę lat temu? Z takim pytaniem zwróciliśmy się do naszych 

czytelników, którzy z sentymentem wspominali i wypowiiedzieli się o swoim eg-

zaminie maturalnym. 

Mateusz Ziętek tegoroczny maturzysta - Muszę przyznać, 

że jestem nieco zaskoczony wyborem tematów, ponieważ myśla-

łam, że w tym roku pojawią się tematy których wcześniej jeszcze  

nie było, a były tzw. „pewniakami”. Sam osobiście pisałem na 

temat drugi. Określenie dwóch kobiet w utworach ” literackich”.  

Teraz przede mną część ustana z języka polskiego z którego za-

mierzam się jeszcze solidnie przygotować. A jak oceniam swoje 

szanse? Poprzez pryzmat swoich poprzedników  i siebie samego  

bardzo dobrze. Wszystkim moim koleżankom i kolegom życzę 

sukcesu. 

Jolanta Nowak - Moją maturę zdawałam w IV LO w Szczeci-

nie  w 1975 roku, ponieważ byłam wtedy mieszkanką Szczecina. 

A jakie wrażenia? - niesamowite, bo bardzo się bałam tych eg-

zaminów,  a w szczególności egzaminu z matematyki. Ale z języ-

kiem polskim wiedziałam, że sobie poradzę, bo czuję się bardziej 

humanistką. To były zupełnie inne czasy i myślenie, w tych trud-

nych dla nas latach. A zdawałam egzaminy z języka polskiego, 

matematyki i wiedzy o społeczeństwie.  

Pani Ewelina - Swoją maturę zadawałam nie tak dawno... A 

zdawałam ją z matematyki, języka polskiego i języka angielskie-

go. Już niestety nie pamiętam  dokładnie wszystkich tematów, ale 

ten z języka polskiego kojarzy mi się z tematem o człowieku. Ma-

turę pamiętam z sentymentem i ogromnym stresem, który mi i 

chyba wszystkim  kolegom towarzyszył. 

 Zbigniew Sudomierski - Było to wiele lat temu. Ale z tego 

co pamiętam, to odbyła się z małymi zgrzytami, bo były to cza-

sy, kiedy komunizm zaczynał legać w gruzach. Jednakże utkwił 

mi w pamięci egzamin z historii, w którym zadano mi pytanie 

o wydarzeniach z września 1939 roku, gdzie poruszyłem dzień 

1 września - Dzień Wybuchu II Wojny Światowej i nie pominą-

łem faktu napaści Związku Radzieckiego na Polskę. Tą infor-

macją tak zdenerwowałem przewodniczącą komisji, której po-

chodzenie polityczne wywodziło się z PZPR, że o mały włos nie 

zdałbym tego egzaminu, ale na szczęście wszystko skończyło się 

dla mnie dobrze. Dziś moja córka właśnie zdaje maturę i jak na 

razie idzie jej bardzo dobrze, co bardzo mnie i moją żonę cieszy. 

Trzymamy za nią kciuki i życzymy jej oczywiście sukcesu. 

Mariusz Sobczyk - Zdawałem 5 lub 6 lat temu na tyle dobrze, 

że dostałem się na studia o kierunku inżynieria chemiczna. Nie 

przypominam sobie bym miał jakieś wyraźne problemy z przed-

miotami, no może troszeczkę z językiem polskim. Co do obecnej 

formuły matur o którą pan zapytał, to uważam, że jest ona ła-

twiejsza, gdyż testy można łatwej zdać. Wszystkim maturzystom 

życzę jak najlepszych wyników. 
Wysłuchał: Jarek Bzowy 

Kronika policyjna 
02.05.2012 r. 

Godz. 15.30

Kolizja drogowa na skrzyżo-

waniu ulic Warszawskiej i Ko-

ściuszki, gdzie doszło do zde-

rzenia dwóch pojazdów: Opel 

Astra oraz VW Bus.

Godz. 16.40 

Zgłoszenie o palącym się 

młodniku za miejscowością 

Wierzbięcin. 

Godz. 16.00

Włamanie do altanki ogro-

dowej przy ul. 15 lutego, skąd 

dokonano kradzieży kosiarki 

elektrycznej, radia marki Sony 

oraz przedłużacza. 

Godz. 20.00 

Włamanie do samochodu 

marki Suzuki przy ul. Banko-

wej. 

Godz. 21.30 

Kradzież pojazdu marki VW 

Golf z parkingu w miejscowo-

ści Osina. 

03.05.2012 r. 

Godz. 02.30 

Powiadomienie o dwóch 

młodych mężczyznach wła-

mujących się do samochodów 

na parkingu przy bloku nr 3 

na ul. Bankowej. Na miejscu 

ustalono, że sprawcy dostali 

się do wnętrza samochodów 

marki Opel Astra oraz Ford 

Eskort poprzez wybicie szyby, 

gdzie dokonali zaboru radio-

odtwarzacza oraz panelu ra-

dioodtwarzacza.  Około godz. 

3.20 Patrol OPI dokonał za-

trzymania Marceliana L. oraz 

Konrada M. podejrzewanych 

o dokonanie przestępstwa. 

W wyniku okazania i rozpo-

znania przez zgłaszającego 

sprawców zdarzenia, umiesz-

czeni zostali w Pomieszcze-

niu dla Osób Zatrzymanych 

w Goleniowie, a następnie de-

cyzją Sądu Rejonowego w Go-

leniowie wobec w/w zastoso-

wano środki zapobiegawcze w 

postaci aresztu tymczasowe-

go oraz Dozoru Policji. 

Godz. 17.00

Powiadomienie o włamaniu 

do mieszkania przy ul. Ponia-

towskiego skąd dokonano kra-

dzieży laptopa oraz biżuterii. 

Godz. 17.50 

Patrol OPI podczas kontro-

li drogowej na ul. Boh. War-

szawy ujawnił kierującego sa-

mochodem marki Opel Kadet 

będącego po użyciu alkoholu. 

Jakub K. miał 0,26 promila al-

koholu w wydychanym powie-

trzu. 

Godz. 23.00

Kradzież kabli elektrycznych 

w ilości 50 m z terenu Placu 

Szarych Szeregów. 

04.05.2012 r. 

Godz. 00.00

Powiadomienie o kradzieży 

stołu drewnianego, usytuowa-

nego za zewnątrz pizzerii Nep-

tun. 

Godz. 10.40

 Patrol OPI podczas kontro-

li drogowej na Krótkiej ujaw-

nił nietrzeźwego rowerzystę. 

Stanisław M. miał 1,94 pro-

mila alkoholu w wydychanym 

powietrzu.

Godz. 16.30

Powiadomienie o włamaniu 

do piwnicy na ul. Kowalskiej, 

skąd dokonano kradzieży ro-

weru typu góral. 

Godz. 17.20 

Kradzież kart doładowania 

telefonu komórkowego w sieci 

Orange z kiosku przy ul. War-

szawskiej.  

Godz. 21.15

Patrol OPI w trakcie kon-

troli drogowej na ul. 15 Lute-

go ujawnił, że Kamil M. poru-

szający się  samochodem mar-

ki VW Golf, kierował pomimo 

aktywnego zakazu prowadze-

nia pojazdów mechanicznych.

Godz. 23.10 

Kradzież paliwa na stacji pa-

liw HL przez kierującego sa-

mochodem marki Opel Vec-

tra. 

05.05.2012 r. 

Godz. 05.15

Kradzież kontenera z wędli-

nami podczas rozładunku w 

okolicy sklepu Ozimek na ul. 

Dąbrowszczaków. 

Godz. 22.50

Kradzież paliwa LPG na sta-

cji paliw Orlen przez kierujące 

pojazdem marki Renault 19. 
st. isnp. Ref. Prewencji 

Klaudia Gieryń 

 Tadeusz Krzak, lat: 63, zmarł: 03.05.2012, pogrzeb: 07.05.2012, 

pogrzeb odbył  się na cmentarzu w Nowogardzie

Marianna Rydzewska, lat: 86, zmarła: 03.05.2012, pogrzeb: 

09.05.2012, pogrzeb odbędzie się na cmentarzu w Nowogardzie

 Teresa Markowska, lat: 65, zmarła: 05.05.2012, pogrzeb: 

08.05.2012, pogrzeb odbędzie  się na cmentarzu w Nowogardzie
Informacje  przekazał zarządca cmentarza Sebastian Furmańczyk

 W TYCH DNIACH ODESZLI DO WIECZNOŚCI Pomóżmy sobie
• Przyjmę z wdzięcznością tapczan wypoczynkowy, dywan lub wykładzinę, meblościankę, te-

lewizor, komputer.  tel. kontaktowy 510 936 951 

• Przyjmę z wdzięcznością  kojec dziecięcy dla dziecka i materac twardy na łóżko piętrowe 

info.515 696-142 

• Oddam ubranie chłopięce do 2 lat oraz łóżeczko  tel. kontaktowy 781932923

• Oddam biurko białe z otwieraną  boczną  szafk ą  i krzesło do komputera. Tel. kontaktowy 

9139 22-976 
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OPAŁ
węgiel, koks, miał, 

drewno – kominkowe,

 podpałka, brykiet – węglowy, tor-

fowy, drzewny
(towar luzem i workowany)

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

sprzedaż ratalna

PPUH „EDBA” 

Nowogard • ul. Nadtorowa 12

Tel./fax 91 39 22 329

Kom. 601 150 620

REKLAMA REKLAMA

ENTER  II ENTER  II 
LAPTOPLAPTOP

 SERWIS  KOMIS

naprawiamy, 
sprzedajemy,

kupujemy laptopy
na ul. Wyszyńskiego 7/3

budynek Straży Pożarnej

TEL. 795 648 748

Czy stać nas na więcej?

Jak unijne pieniądze 

opływają Nowogard
Środki europejskie to jedyna szansa na rozwój Nowogardu. Niestety, mimo 

zmiany burmistrza nie płyną one do miasta.

Wiele okolicznych gmin 

oparło strategie swojego roz-

woju na pieniądzach pozyska-

nych z Unii Europejskiej. Fi-

nanse te rozdysponowuje Za-

chodniopomorski Urząd Mar-

szałkowski. Gminy, by ubiegać 

się o dofi nansowanie konkret-

nych inwestycji, muszą dyspo-

nować jedynie wkładem wła-

snym, który najczęściej jest na 

poziomie około 25 proc. 

Mniejsze i biedniejsze gmi-

ny szukają swojej szansy na 

rozwój w konkursach na do-

fi nansowanie przedsięwzięć 

z różnych dziedzin. Pomyśl-

nych przykładów długo szu-

kać nie trzeba. Nawet małe 

Płoty wybudowały za te pie-

niądze pełnowymiarowe bo-

isko ze sztuczną nawierzchnią. 

Kamień Pomorski skorzystał 

z fi nansów europejskich i wy-

remontował rynek wraz z ra-

tuszem. Lada moment w tym 

mieście oddany do użytku zo-

stanie piękny port jachtowy za 

20 mln. zł. Swój rozwój i po-

prawę infrastruktury na fi -

nansach zewnętrznych opiera 

również Goleniów - do ran-

gi którego tak często aspiru-

jemy.  Jednym zdaniem – każ-

dy mniejszy i biedniejszy szu-

ka swej szansy w dofi nansowa-

niach.

Natomiast w Nowogardzie 

przez ostatnie lata ciężko do-

szukać się choćby jednej po-

ważnej inwestycji zrealizowa-

nej ze środków europejskich. 

Największą - i chyba jedyną - 

jest ścieżka rowerowa do Ol-

chowa, ale włączenie jej do 

grona „poważnych” – mają-

cych wpływ na infrastrukturę 

czy gospodarkę okolicy - by-

łoby zdecydowanym naduży-

ciem. 

Jeszcze kilka lat temu wyda-

wałoby się, gorzej w pozyski-

waniu fi nansów europejskich 

być nie może. Jak jest dziś, 

po roku sprawowania wła-

dzy przez Roberta Czaplę? Nie 

zmienia się nic. Programy eu-

ropejskie coraz częściej ogła-

szane z hukiem na stronach 

Urzędu Marszałkowskiego 

przechodzą przez nasz ratusz 

bez większego echa. 

Nowogard – 25 tysięczna 

gmina. Gmina bogata, bo nikt 

nie wmówi mi, że ponad 60 

milionów dochodu pochodzą-

cego z podatków, to mała kwo-

ta, niedająca szansy na poważ-

ny rozwój. Gmina jednak nie 

ma ochoty na pokuszenie się o 

istotny sukces.  

Pieniądze opływają gminę 

W ostatnim czasie władze 

zignorowały program „Mój 

rynek”. Nikt z gminy, co sam 

sprawdziłem, nie pokusił się 

nawet o telefon do Urzędu 

Marszałkowskiego, by dowie-

dzieć się więcej na temat do-

fi nansowań do remontów lo-

kalnych targowisk. W Kamie-

niu nie czekali i chcąc zadbać 

o swoich kupców, złożyli sto-

sowny wniosek. Nie wiadomo, 

czy otrzymają dotację, ale wła-

dze wykazały się, chociaż za-

angażowaniem i troską o lo-

kalny handel. Globalna kwota 

dofi nansowania takich przed-

sięwzięć w Polsce to około 74 

mln zł.

Burmistrz Robert Czapla, 

mimo początkowych deklara-

cji o chęci budowy żłobka nie 

wykazuje również zaintereso-

wania staraniem się o pienią-

dze z programu „Maluch”. W 

jego ramach, w ciągu najbliż-

szych 3 lat, Ministerstwo Pra-

cy i Polityki Społecznej chce 

przeznaczyć 190 mln zł ze 

środków budżetu państwa na 

tworzenie, adaptację i dopo-

sażenie instytucji opiekuńczo-

-edukacyjnych dla dzieci. Ze 

strony gminy Nowogard w tej 

sprawie cisza.

Trzecim program, który 

przeszedł nam “koło nosa” do-

tyczył dużych dofi nansowań 

do remontów dróg dojazdo-

wych do pól. Chodzi po pro-

stu o remonty dróg wiejskich, 

z których skorzysta w tym 

roku choćby gmina Maszewo, 

poprawiając szosę ze wsi Darż 

do Radzanka. Z pieniędzy sko-

rzystają m.in. Trzebiatów czy 

Karnice. Kwota dofi nansowa-

nia bliska jest 11 milionom 

złotych.

Wydział Funduszy śpi

Władze Nowogardu wolą 

prowizorki - typu nowe ła-

weczki, czy zalanie alejek nad 

jeziorem asfaltem, który za 

dwa lata zacznie się kruszyć. 

Przykładów na „gospodar-

ność” nowego burmistrza za 

ponad 60 milionów budżeto-

wych przychodów z podatku, 

trudno doszukać się nawet w 

“chwalipięckich” folderach, 

wydawanych zresztą za pienią-

dze mieszkańców. 

Oprócz Roberta Czapli w 

gminie za pozyskiwanie środ-

ków odpowiedzialni są pra-

cownicy Wydziału Rozwo-

ju Lokalnego i Funduszy. Od 

czasów burmistrza Ziemby na 

jego czele stoi kierownik Ur-

szula Berezowska. Za jej ple-

cami pracuje jeszcze kilku in-

nych urzędników, w tym je-

den (co ciekawe, podobno do 

pozyskiwania inwestorów zza 

granicy) zatrudniony za ka-

dencji Roberta Czapli. Nie-

stety, ekipa od funduszy ze-

wnętrznych przez prawie dwa 

lata nie zabłysnęła przygoto-

waniem żadnego strategiczne-

go dla gminy wniosku. W in-

nych gminach jakoś można. Ja 

nie spodziewam się, że ekipa 

od fi nansów burmistrza Czapli 

zaskoczy, choćby miała praco-

wać tam jeszcze przez 20 lat…

Potrzeba kreatywnych lu-

dzi

Nowogard przez ostatnie 

lata nie miał szczęścia do za-

trudnionych w ratuszu ludzi 

zajmujących się pozyskiwa-

niem europejskich funduszy. 

Najczęściej w Wydziale Roz-

woju Lokalnego i Fundusz za-

siadali ludzie z partyjnej no-

minacji lub, po prostu, niekre-

atywne osoby, które męczyły 

się na swoich stanowiskach. 

To dlatego nie mamy w mie-

ście zbyt wiele funkcjonalnych 

miejsc do rekreacji, nowocze-

snej infrastruktury sportowej, 

żłobka, a na wsiach, np. choć-

by przyzwoitych dróg. 

Między innymi dlatego te-

reny wokół naszego jeziora są 

prowizorką, bez poczucia es-

tetyki, a nie rekreacyjnym “el-

dorado” jak zaręczał nasz bur-

mistrz. 

Potrzeba systemowości

Oprócz zmian personalnych 

do efektywnego działania po-

trzeba również rozwiązań sys-

temowych. Gmina powinna co 

roku dysponować przygoto-

waną przez urzędników listą 

programów, w których będzie 

ubiegać się o dofi nansowanie. 

Takie zestawienie powin-

no być szeroko skonsultowa-

ne przez burmistrza ze spo-

łeczeństwem i Radą Miejską. 

Po pierwsze, pozwoliłoby ono 

ustalić priorytety działania, a 

po drugie - dałoby społeczeń-

stwu możliwość łatwego rozli-

czenia realizacji planów. 

Dziś nie wiemy nic na te-

mat strategii gminy. Nie mamy 

więc nawet czego rozliczać. 

Jako społeczeństwo przywy-

kliśmy do nieudolności wła-

dzy. Grzech braku jej rozlicze-

nia ze słabych działań może 

odbić się na naszej jakości ży-

cia. 

Dobrze się przygotować

Przez Polskę od 2014 do 

2020 roku przepłynie druga 

transza środków pomocowych 

z Unii Europejskiej. Nasz sa-

morząd powinien wyciągnąć 

lekcję i już dziś przygotować 

się do ich pozyskiwania. Zmia-

ny wymaga, niestety, struktu-

ra i obsada Wydziału Rozwo-

ju Lokalnego i Funduszy. I o to 

powinny pokusić się władze. 

Pracę w nim powinni znaleźć 

przede wszystkim ludzie mło-

dzi, z charyzmą i dobrze wy-

kształceni. Takich, wśród no-

wogardzian, nie brakuje. Dziś 

najczęściej pracują oni poza 

gminą, a w ratuszu zatrudnia 

się znajomych, próbując „zała-

twić głosy” ich rodzin w przy-

szłych wyborach. 

A co Państwa zdaniem nale-

ży zrobić, by lepiej w przyszło-

ści wykorzystać fi nanse z UE? 

Zapraszam do debaty na ten 

temat na łamach „Dziennika 

Nowogardzkiego”.
Marcin Nieradka - radny

Opinie, komentarze
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Dla Stanisławy 

Łatka 
z okazji 

imienin 

wszystkiego 

najlepszego, dużo, 

dużo zdrówka 

i radości 
życzą Grzejszczaki

Wspomnienie dobra zawsze żywe 

I kolorem się mieni choć włosy siwe. 

Ani lata co biegną, 

Ani rzeczy co znikają 

Tego w niczym nie zmieniają 

Sz.P. Stanisławie Nowak 
w Dniu Imienin 

z najlepszymi życzeniami 

Matce Chrzestnej 

Marysia z rodziną z Nowogardu i Żabowa

ŻYCZENIA

W środowy wieczór 2 maja odbył się koncert zespołu Rezerwat

Zaopiekuj się mną...
…to tytuł jednego z najważniejszych i najbardziej rozpoznawalnych utworów powstałej w 1982 roku łódzkiej formacji rockowej, która 

zawitała do naszego miasta na tegoroczną majówkę. 

Liderem grupy jest Andrzej 

Adamiak – gitarzysta basowy, 

wokalista i producent. Zajmu-

je się również komponowa-

niem i pisaniem tekstów. – Za-

czynaliśmy jeszcze w stanie wo-

jennym. Wtedy, w trudnym dla 

wszystkich czasie, trzeba było 

dostarczyć ludziom choć tro-

chę rozrywki, ale każdy artysta 

miał również coś do powiedze-

nia. Zawsze o coś mi chodziło w 

moich tekstach. Staram się czer-

pać inspirację z różnych źródeł. 

Przede wszystkim z książek, po-

ezji czy eksplorując świat w In-

ternecie. 

Członkowie zespołu uważa-

ją, że w tworzeniu muzyki cho-

dzi o rzetelność i szczerość, ale 

podkreślają, że w odbiorze wie-

le zależy od nas samych, od na-

szego gustu i estetycznej wraż-

liwości. – Muzyka powinna być 

dobrze skomponowana i coś ze 

sobą wnosić, coś co nie tylko za-

pewni odprężenie, ale nas rów-

nież w pewnym sensie uboga-

ci i w jakimś stopniu ukształ-

tuje - mówi Piotr Goliat, kla-

wiszowiec. – Dobra muzyka to 

dla mnie przede wszystkim taka 

muzyka, która się podoba. Czę-

sto bywa, że ludzie próbują do-

patrywać się jakichś technicz-

nych walorów w muzyce, a tak 

naprawdę zapominają o tym, 

żeby sobie jasno i klarownie od-

powiedzieć na to czy, coś nam się 

podoba czy nie. I nie bać się mieć 

odrębne zdanie, niż nasi znajo-

mi. – Podoba się to, co jest praw-

dziwe. Zarówno jeśli chodzi o 

kwestie związane z tworzeniem 

tekstów jak i z komponowaniem 

do nich muzyki. Jeżeli artysta 

robi coś na siłę, to od razu rzu-

ca się to w oczy – zaznacza Piotr 

Goliat. – A najlepiej wyczuwają 

to laicy, czyli ludzie, którzy nie 

grają, ale są odbiorcami. Dlate-

go zajmując się muzyką artysta 

musi być prawdziwy. Czuć to co 

robi – dodaje Bartek Papierz. 

Członkom zespołu spodo-

bało się w Nowogardzie: – To 

jest bardzo przyjemne miasto, 

jest czysto, ładnie. Z chęcią wy-

prowadziłbym się do takiej nie-

wielkiej miejscowości i w spo-

koju tworzył muzykę – powie-

dział Andrzej Adamiak. 

Koncert rozpoczął się z po-

nad pół godzinnym opóźnie-

niem.  Rezerwat zagrał swoje 

największe przeboje m.in. Pa-

rasolki, Histeria,  Zaopiekuj się 

mną, Och lala, czy Kocha ciebie 

niebo całe.

Przed sceną bawiło się kilka-

set osób. Starsi mogli poczuć 

na nowo klimat lat 80 i 90, na-

tomiast najmłodsi poznać ze-

spół, który znacząco wpisuje 

się w spuściznę twórców pol-

skiego rocka. 
(ps)

Zespół Rezerwat na scenie - Plac Szarych Szeregów. 

Koncertu  wysłuchało kilkaset osób. 

Ile kosztowała majówka? 
Choć zarówno Nowogardzki Dom Kultury jak i Urząd Miejski  – organizatorzy tegorocz-

nej majówki, skrzętnie unikają odpowiedzi na zadane przez nas pytanie dotyczące kosztów 

pikniku,  łatwo policzyć, że  czterodniowa impreza mogła kosztować podatników ponad  60 

tys. zł.  Skąd taka kwota? Gro wydatków pochłonęły honoraria dla zaproszonych artystów. 

Ponad  20 tys. zł za koncert 

mógł skasować gminę Nowo-

gard zespół Bayer Full – gwiaz-

da muzyki disco polo. Kilka-

naście tysięcy, to stawka jaką 

zwykle za koncert liczy sobie 

Rezerwat. Najmniej, bo kilka 

tysięcy mógł kosztować występ 

Tomasza Lipnickiego i zespołu 

Lipali, który zagrał 30 kwietnia 

na Placu Szarych Szeregów. To 

jednak nie koniec wydatków.  

Kolejne kilkadziesiąt tysięcy 

złotych, to koszty wynajęcia 

sceny i obsługi technicznej wy-

stępów tj. nagłośnienie, oświe-

tlenie, wynajęcie fi rmy ochro-

niarskiej.  Do tego doliczyć 

należy również koszty energii 

elektrycznej, wynajęcia hote-

li dla zaproszonych gości, czy 

chociażby utrzymania porząd-

ku na terenie imprezy. Nie li-

cząc już organizacji obchodów 

40 – Lecia NDK, czy trzydnio-

wej wizyty niemieckiej delega-

cji z Heide i Berlina, okraszo-

nej dwoma, wykwintnymi ko-

lacjami z udziałem władz No-

wogardu.  Sumując - tegorocz-

na majówka mogła kosztować 

podatników grubo ponad  60 

tys. złotych. 

UM, podobnie zresztą jak 

w przypadku kosztów zeszło-

rocznego występu Stachur-

skiego, unika jednak podania 

konkretnych sum, które wy-

dano na organizację majowego 

pikniku. Nasze pytania w tej 

sprawie wysłane w ubiegłym 

tygodniu na skrzynkę e-mail 

burmistrza, mimo zapewnień 

ze strony R. Czapli,  pozosta-

ją do dnia dzisiejszego bez od-

powiedzi.

Warto podkreślić, że wie-

le ościennych i bogatszych od 

nas gmin np.  Gryfi ce, Gole-

niów czy nawet Szczecin, zre-

zygnowało w tym roku z za-

praszania gwiazd muzyki roz-

rywkowej. Programy majówek 

w tych miastach nastawione 

były głównie na imprezy re-

kreacyjno-sportowe, konkursy 

i występy lokalnych zespołów. 
Marcin Simiński 

Mała refl eksja...  po majówkach i nie tylko...
Nowe chodniki, ławki, parki rozrywki, parkingi, świetlice 

wiejskie, murki, alejki, piękne skwery za chwilę nowoczesna 

klinika medyczna, a do tego jeszcze igrzyska i wino...

Rzec by można - żyć nie umierać! Tylko, że ja jak zwykle mam 

chyba jakiegoś pecha. Wciąż spotykam ludzi, którzy narzekają.  

Mówią, że nie mają pracy,  że nie stać ich na dentystę, ubrania 

dla dzieci, jedzenie, że ledwo ogólnie wiążą koniec z końcem...

Pytają mnie skąd na te wszystkie piękne rzeczy gmina pienią-

dze bierze? Odpowiadam: nie wiem. Nie mamy złóż ropy, mie-

dzi. Nie jesteśmy również turystyczną perełką ani zieloną wy-

spą dla poszukujących pracy. W zamian za to, mamy 11 milio-

nową dziurę w budżecie... 

Gdzie jest to  prawdziwe życie? W Ratuszu, czy  na pięknych 

ławkach i skwerach? Czy może w smutnych domach, gdzie cza-

sami na chleb brakuje?  Aż boję się odpowiadać. Znów powie-

dzą niektórzy, że się czepiam...A teraz w modzie jest przecież 

huraoptymizm...no i Bayer Full. 
Marcin Simiński 



8-10.05.2012 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

5

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

Dla 

Stanisławy 

Styrna 
z okazji 

imienin 
dużo zdrowia 

i słonecznych dni 

życzy Wiesia

Stan

S

dużo

Jadwidze 

i Ryszardowi

Motała 
z okazji 40 lecia 

pożycia małżeńskiego, 

wszystkiego co 

najlepsze na dalsze lata 

wspólnego życia 
składają Daniel 

i Witold z rodzinami

y

Wszystko niech 

w Twoim życiu 

będzie spełnione.

 Z okazji imienin 

najserdeczniejsze 

życzenia 

Stanisławowi 
Płaczek 

składają 

Ryszard i Tadeusz

Dla Barbary Paleta 
z okazji 60 urodzin 

w tym ważnym dniu ślemy Tobie życzenia, 

aby spełniły się Twoje wszystkie marzenia, 

abyś zawsze była szczęśliwa, niech przemijający 

czas dobrze na Ciebie wpływa. 

Najlepsze życzenia dużo zdrowia, 

spełnienia marzeń oraz zadowolenia 

z życia życzą: 

Kochający mąż, dzieci oraz wnuki

ia sp

ŻYCZENIA

Dwa oblicza jednego święta
Tegoroczne obchody Święta Konstytucji 3 Maja miały dwa oblicza, jedno ofi cjalne 

prezentowane przez Urząd Miejski  w obchodach pod obeliskiem na pl.  Wolności i 

drugie  obywatelskie wyrażające się licznym udziałem mieszkańców we Mszy św. w 

kościele pod wezwaniem św. Rafała Kalinowskiego odprawionej przez ks. dzieka-

na Kazimierza Łukjaniuka, pochodem ulicami miasta pod pomnik na ulicy 3 Maja 

i uroczystością pod tymże pomnikiem. 

Około 200  osób przeszło 3 

maja w południe od kościoła 

świętego Rafała pod pomnik 

na ulicy 3 Maja powiewając 

chorągiewkami i  trzymając w 

dłoniach biało czerwone ba-

loniki. Uczestnicy czcili w ten 

nowy sposób radosne świę-

to Konstytucji  3 Maja, a tak-

że przypadającą w tym dniu 

uroczystość Królowej Polski. 

Pod pomnikiem poza odśpie-

waniem hymnu narodowego i 

złożeniem kwiatów przez de-

legacje kombatantów,  Civitas 

Christiana , PSL i Komitetu 

Obywatelskiego zaprezentowa-

no koncepcję inicjatywy oby-

watelskiej dotyczącą renowacji  

pomnika i skweru na którym 

obecnie się znajduje. Wstępnie 

koncepcję tę przedstawiliśmy 

w wydaniu DN, który uka-

zał się przed majowym week-

endem.  Poniżej drukujemy 

fragment tekstu wygłoszonego 

przez przedstawiciela Inicjaty-

wy Obywatelskiej Mirosława 

Berezowskiego podczas opisy-

wanych obchodów:   

Inicjatywa obywatelska ma-

jąca na celu odnowę wizerun-

ku Pomnika Nieznanego Żoł-

 nierza, (czyli tego z armata-

mi) i przy ul. 3 Maja w Nowo-

gardzie

Odnowa ma polegać na do-

daniu pomnikowi cech nawią-

zujących do Konstytucji 3 Maja 

1791r.  i 11 Listopada 1918 r. 

Byłoby to swoistego rodzaju 

nawiązanie do I i II Rzeczypo-

spolitej. W tym celu potrzebna 

jest przede wszystkim zmiana 

orzełka z PRL-u na Orła wzo-

ru z 1826 r. z koroną zamknię-

tą i z orderem Virtuti Militari 

na piersi, orderem ustanowio-

nym przez ten sam Sejm Wiel-

ki, który uchwalał Konstytucję 

3 Maja. Dotychczasowa tablica 

frontowa na pomniku zostałaby 

taka sama, ale odnowiona. Po 

prawej stronie dodana została-

by tablica nawiązująca do od-

zyskania niepodległości w 1918 

r., a po lewej stronie do Konsty-

tucji 3 Maja. Na tylnej ścianie 

zostałaby umieszczona tablica 

informująca o historii tego po-

mnika.

Tablica frontowa

„Bohaterom poległym w wal-

ce o wyzwolenie prastarej ziemi 

słowiańskiej.” 1945

Tablica po prawej stronie

„Być zwyciężonym i nie ulec 

to zwycięstwo,

Zwyciężyć i spocząć na lau-

rach – to klęska.”

„Naród, który nie szanuje 

swojej przeszłości 

Nie zasługuje na szacunek te-

raźniejszości

I nie ma prawa do przyszło-

ści.”

  Józef Piłsudski

Tablica po lewej stronie

„Wady, błędy i niedostatki, ja-

kie się wkradły w ciągu wieków 

do naszego ustroju państwowe-

go i społecznego, my sami sobie 

poprawiliśmy Trzeciego Maja, a 

nie wytoczyliśmy przy tym ani 

kropli krwi ludzkiej.”

          Feliks Koneczny

Tablica na tyle pomnika

„Pomnik zbudowany w 1945 

r. i tegoż roku poświęcony przez 

pierwszego proboszcza w No-

wogardzie ks. Bogdana Szcze-

panowskiego w Święto Niepod-

ległości 11 Listopada. Przy tym 

pomniku w pierwszych latach 

powojennych były organizowa-

ne przez nowogardzkich harce-

rzy manifestacje patriotyczne z 

okazji 3 Maja i 11 Listopada, 

rozpędzane przez milicję i UB.”

Autorem słów na frontowej” 

tablicy jest zasłużony dla No-

wogardu historyk-regionalista

   Stanisław Rzeszowski

Jak planują inicjatorzy re-

nowacji, pomnik miałby zo-

stać nazwany Pomnikiem Nie-

podległości i być może nazwę 

Skweru Niepodległości nadano 

by  placykowi, gdzie pomnik 

jest posadowiony. Tak  zary-

sowany projekt jest oczywiście 

propozycją i  może być jeszcze 

modyfi kowany w powszechnej 

dyskusji.  Po uroczystościach 

uczestnicy składali podpisy 

pod  wnioskiem do władz mia-

sta, którego złożenie  umożli-

wi rozpoczęcie formalnej  pro-

cedury dokonania planowanej 

przez Inicjatywę  Obywatel-

ską zmiany. Pozostaje mieć na-

dzieję, że władze miasta,  radni 

i burmistrz nie pozostaną obo-

jętni  na głos obywateli, których 

sprawy mają zaszczyt  repre-

zentować. Co do obchodów no-

wogardzkich warto zauważyć, 

że w  zdecydowanej większo-

ści miejsc w kraju już od wielu 

lat  obowiązkowym elementem 

tego święta,  jako święta zara-

zem narodowego i kościelnego  

jest udział   lokalnych   władz w 

uroczystych mszach świętych- 

inaczej u nas. W Nowogardzie 

władze  tylko obserwowały  de-

monstrowany patriotyzm  oby-

wateli z oddali.   Zamiast wyda-

wałoby się oczywistej  przychyl-

ności dla  niekwestionowanej  

od lat konieczności , w przy-

padku naszego miasta, wypra-

cowania właściwego,  wolne-

go od  fałszywych kontekstów 

historycznych i godnego miej-

sca publicznego do obchodów 

rocznic i świąt narodowych, 

potraktowały obywatelską ini-

cjatywę jako konkurencję.  Nie 

komentujemy, bo trudno to ko-

mentować. 
sm

Poczty sztandarowe. Marsz wyrusza z kościoła pw. Św. R. Kalinowskiego

ul. Boh. Warszawy

Kwiaty pod pomnikiem przy ul. 3 Maja składają przedstawiciele Civitas 

Christiana w Nowogardzie

Obchody 3 Maja zorganizowane 

na Placu Wolności przez wadze sa-

morządowe
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W dniu 30 kwietnia odbyły się uroczystości 40 – Lecia Nowogardzkiego Domu Kultury. Z tej okazji w sali kinowej odbył się koncert ju-

bileuszowy, w którym oprócz artystów i instruktorów reprezentujących obecnie placówkę, wystąpili także byli pracownicy NDK. 

Jubileusz Nowogardzkiego Domu Kultury  

40 lat minęło...
Zanim na scenie pojawili się 

pierwsi artyści  biorący udział 

w jubileuszowym widowisku 

muzycznym, byli pracownicy 

instytucji otrzymali kwiaty i 

pamiątkowe fragmenty boaze-

rii, która kilka miesięcy temu 

została zdemontowana pod-

czas remontu holu Domu Kul-

tury. Za pomoc przy organiza-

cji wielu imprez kulturalnych 

podziękowano także sponso-

rom, głównie nowogardzkim 

przedsiębiorcom. 

Po tej wzruszającej dla wie-

lu chwili (na wielu twarzach 

zaproszonych, byłych pracow-

ników NDK pojawiły się łzy), 

rozpoczął się koncert, do któ-

rego NDK przygotowywało się 

od kilku tygodni. Widowisko 

podzielone było na dwie części. 

W pierwszej odsłonie, opar-

tej na refl eksji, doświadcze-

niu, przemijaniu i tęsknocie za 

tym co było  na scenie pojawi-

li się  byli i obecni instruktorzy 

oraz wolontariusze sprzed lat 

m.in.: Marianna Mielewczyk, 

Andrzej Frydryk, Ryszard Za-

górski, Leszek Szpon, Andrzej  

Lubczyński, Ryszard Ścibor, 

Paweł Nowak, Agata Kubiak, 

Edyta Barliszyn -Turowska,  

Barbara Źróbek, Wiktoria Do-

mańska, Lech Jurek, Aleksan-

der Śmigiel, Urszula  Klimczak, 

Tomek Lewandowski oraz 

Aneta Drążewska.  W kolejnej 

części spektaklu, w której kró-

lowała młodość, energia i tem-

perament wystąpili soliści i ze-

społy taneczne Flesz Dance I, 

Feniks II, Flesz Dance, Balance, 

pary taneczne Flesz oraz woka-

listki: Majka, Kamila i Asia. 

Na fi nał, wszyscy artyści, Ci 

młodsi i trochę starsi, odśpie-

wali wspólnie z publicznością 

znaną piosenkę „40 lat mi-

nęło”, a na widownię wjechał 

wielki tort. 

Przed i po koncercie zaprosze-

ni goście mogli również obej-

rzeć wystawę zdjęć przygotowa-

ną przez Franciszka Karolew-

skiego, a także prac wykonanych 

w pracowni ceramicznej NDK. 
MS

Na zdjęciu byli pracownicy NDK

Historia  nowogardzkich Festiwali
Przeglądając ostatnio tj. 29 

kwietnia, stronę internetową 

NDK miałam okazję przeczy-

tać zamieszczony tam artykuł 

pn.” 40 LAT MINĘŁO”, któ-

ry w nierzetelny i tendencyj-

ny sposób przedstawia dzia-

łalność NDK w latach 90. , 

jak również w dalszych latach 

jego działalności, a szczegól-

nie przekłamuje prawdę o hi-

storii powstania i organizacji 

przez Dom Kultury Festiwa-

li - mowa tu o dwóch  bardzo 

ważnych dla naszego regionu 

festiwalach tj. Ogólnopolskim 

i Międzynarodowym Festiwa-

lu Filmów Ekologicznych im. 

Macieja Łukowskiego „EKO-

FILM”  Nowogard oraz   Mię-

dzynarodowym Festiwalu Fil-

mu - Muzyki - Malarstwa „Lato 

z Muzami” Nowogard, których 

głównym organizatorem  był  

oczywiście Nowogardzki Dom 

Kultury oraz Urząd Miejski w 

Nowogardzie, a nie jak wid-

nieje w ww. artykule - Dysku-

syjny Klub Filmowy Inteligen-

cji i Studentów „Kontrasty” w 

Szczecinie. Jako były dyrektor 

NDK (ponad 16 letni staż by-

cia dyrektorem  tej Instytucji) 

czuję się w obowiązku sprosto-

wać, a zarazem przypomnieć 

historię  tych dwóch  ważnych 

dla Nowogardu imprez, które 

na stałe bardzo mocno wpisały 

się w kalendarz wydarzeń kul-

turalnych naszego regionu, jak 

również wydarzeń kultural-

nych w kraju i zagranicą. 

 To dzięki ogromnemu po-

parciu władz Miasta  Nowo-

gard dla organizacji Festiwa-

li,  wspierane były one fi nanso-

wo i organizacyjnie przez UM 

oraz mogły mieć własne  opa-

tentowane logo. Natomiast po-

zyskiwane przez Dom Kultury 

środki  unijne,  ministerialne 

oraz od  sponsorów, ciekawie 

i  merytorycznie prowadzone  

sprawiły, że  mogły rozwijać się 

i ewaluować z edycji na edycję. 

Jak były postrzegane nasze 

Festiwale, czym były i kto był 

ich organizatorem, to wszyscy 

w Nowogardzie i nie tylko do-

skonale wiedzą, a były chlubą i 

dumą naszego regionu. 

 Ponadto wymienia się w po-

wyższym artykule z ogromną 

pieczołowitością takie impre-

zy jak „ majówki”, „dożynki” i 

wiele innych drobnych imprez,  

nie twierdzę, że nieważnych, a 

pomija  również bardzo waż-

ną i mającą ogromne bo ponad 

10 letnie tradycje dla  Nowo-

gardu - „Misterium Bożonaro-

dzeniowe”.  W taki sam sposób 

zresztą traktuje się w tym arty-

kule  organizowane festiwale – 

jakby to były zwyczajne „ma-

jówki”. 

W dzisiejszym wydaniu  

przybliżę historię festiwalu 

„Ekofi lm” w Nowogardzie. W 

kolejnych wydaniach DN po-

staram się w streszczonej for-

mie opisać jak powstał festiwal 

„Lato z Muzami” w Nowogar-

dzie. 

Idea zorganizowania I Ogól-

nopolskiego Przeglądu Filmów 

Ekologicznych zrodziła się w 

maju 1989 roku z inicjatywy 

ówczesnego dyrektora Okręgo-

wej Instytucji Rozpowszechnia-

nia Filmów „Art Film” w Szcze-

cinie – Jerzego Miśkiewicza 

(obecnie właściciela Kina Pio-

nier w Sz-nie) i kierownika kina 

„Orzeł” w Nowogardzie- Miro-

sławy Przybyłek (a od września 

1989 dyrektora NDK i festiwa-

lu),  przy znakomitej współ-

pracy z Naczelnikiem Miasta i 

Gminy Nowogard-Tadeuszem 

Hołubowskim oraz współpracy 

z kierownikiem rozpowszech-

niania fi lmów  OIRF „Art Film 

w Sz-nie – Dolandem Paszkie-

wiczem( również prezes DKFIiS 

„Kontrasty” w Szczecinie, któ-

ry przez kilka lat uczestniczył 

w pracach jury tego festiwalu 

i wspierał jego organizatorów 

swoją wiedzą nt. fi lmów, kon-

taktów z ludźmi ze świata fi l-

mu i nie tylko, zmarł w kwiet-

niu 2003 roku).

 Na pierwszym przeglądzie 

zaprezentowanych zostało 26 

fi lmów z sześciu najbardziej 

znanych wytwórni fi lmowych 

w Polsce.

 Już wówczas organizatorzy 

tj. Nowogardzki Dom Kultury 

i Urząd Miasta i Gminy Nowo-

gard założyli, że kolejne edycje 

festiwalu będą organizowane co 

dwa lata.  Jednak okres pomię-

dzy rokiem 89’, a 92’, kiedy to 

odbył się w Nowogardzie II, już  

wtedy Festiwal Filmów Ekolo-

gicznych był w kraju czasem 

wielkich zmian politycznych, 

gospodarczych i społecznych. 

Upadek komunizmu, otworze-

nie granic, rozpad i przekształ-

cenie się dotychczasowych 

struktur i instytucji życia pu-

blicznego wywarły duży wpływ 

na produkcję fi lmową i rozwój 

świadomości ekologicznej. Or-

ganizując po trzech latach, w 

październiku 1992 roku II Ogól-

nopolski Festiwal Filmów Eko-

logicznych EKOFILM’92, orga-

nizatorzy postanowili wprowa-

dzić konkurs fi lmowy i nagro-

dzić twórców. Chciano w ten 

sposób raczej zachęcić młodych 

twórców do zwrócenia uwagi 

na ten gatunek fi lmowy. Posze-

rzając zaś formułę festiwalu do-

pełniono konkurs fi lmowy pre-

zentacją innych sposobów upra-

wiania twórczości ekologicznej 

jak: seminaria, sejmik, wysta-

wy, warsztaty, koncerty, spotka-

nia ,konferencje, spektakle te-

atralne, performance, i inne.  

Już  23 maja 1994 roku nada-

no Ogólnopolskiemu Festiwa-

lowi Filmów Ekologicznych w 

Nowogardzie imię Macieja Łu-

kowskiego – (doktor, docent, re-

żyser fi lmowy, twórca fi l-

Rok 2004 – Wojciech Siemion,  jedna z gwiazd „Ekofi lmu”, podczas spotka-

nia z nowogardzkimi licealistami
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Księdzu kanonikowi
Kazimierzowi Łukjaniukowi

oraz wszystkim uczestniczącym 
w ostatniej drodze

Czesława Pabiś
podziękowania 

składa
żona z synami i ich rodzinami

PODZIĘKOWANIA

mów przyrodniczych i ekolo-

gicznych). W 1998 roku Festi-

wal uzyskał rangę międzyna-

rodową, prezentując fi lmy za-

graniczne. W latach 94’, 96’, 

98’,dyrektorem NDK i festiwa-

lu była wówczas Pani Marian-

na Mielewczyk.

W 1999 r. dyrektor NDK i fe-

stiwalu – Mirosława Przybyłek 

występuje do Prezydenta Rze-

czypospolitej Polskiej, o  obję-

cie  patronatem honorowym w 

2000 roku kolejną edycję Festi-

walu „Ekofi lm”.  Miasto i Gmi-

na Nowogard po raz kolejny 

więc  była  gospodarzem i or-

ganizatorem Festiwalu, który 

na stałe wpisał się w tradycje 

naszego Miasta. Z każdą kolej-

ną edycją festiwalu przybywa-

ło też prezentowanych fi lmów 

konkursowych, a także imprez 

okołofestiwalowych. Cieszył się 

więc on coraz większym uzna-

niem mieszkańców gminy, a 

wśród sympatyków festiwalu 

nie brakowało gości z Polski i 

z zagranicy.  Festiwal z każdą 

edycją coraz to bardziej ewa-

luował angażując  w działania 

całe rzesze uczestników propo-

nowanych przez organizatorów  

konkursów zarówno z Polski 

jak i z zagranicy, a także  wy-

kładowców, nauczycieli, reży-

serów, a nade wszystko dzieci i 

młodzież miasta i gminy Nowo-

gard. Cały tydzień świętowały „ 

ekologicznie” wszystkie placów-

ki kulturalno-oświatowe w całej 

naszej gminie. Dzięki ogromne-

mu poparciu władz Miasta  No-

wogard,  mógł on być Festiwa-

lem, który miał własne opaten-

towane logo, jak również mógł 

ewaluować z każdej edycji na 

edycję. Jak wielka była potrze-

ba tworzenia tego Festiwalu 

świadczyć może duża liczba po-

jawiających się w Nowogardzie 

tytułów  i twórców fi lmowych, 

świadczyć może również duży i 

szybki rozwój formuły festiwa-

lu. (…) „ W ten właśnie spo-

sób stało się możliwe, by w jed-

nym miejscu – w Nowogardzie- 

i czasie – jednego tygodnia, do-

rośli, młodzież i dzieci zwłasz-

cza z gminy Nowogard oraz z 

Polski, z zagranicy mogli zaak-

centować swój udział w działa-

niach dotyczących problemów 

ekologii,” (…)”, tak wypowie-

działa się dyrektor NDK i festi-

walu.  Ostatnia edycja Festiwa-

lu, który trwał jeden tydzień, 

miała miejsce w naszym mie-

ście w 2010 roku.

 W tym roku  w dniach 14-16 

maja kolejna jego odsłona. 
Mirosława Przybyłek

dyrektor NDK w latach 
1989-1993 i 1999-2011

Matury 2012 - zaczęło się bardzo optymistycznie 

„Wesele” jednak  nie,   „Ludzie Bezdomni”- tak
W dniu 04.05.2012 w piątek  216  uczniów z nowogardzkich szkół średnich, przystąpiło do najważniejszego 

egzaminu - egzaminu  maturalnego. Szczegółowy harmonogram tegorocznych matur prezentowaliśmy w 

DN  w poprzednim numerze.  

Uśmiech i zrelaksowana at-

mosfera przed najważniejszym 

egzaminem to, to co głównie 

zobaczyłem wśród licealistów 

klasy maturalnej . W pierw-

szym dniu i etapie, tym pod-

stawowym,  maturzyści napi-

sali egzamin  z języka polskie-

go. Ich pierwszym zadaniem 

było porównać stronnictwa 

na balu u Senatora z III Czę-

ści „Dziadów” Adama Mic-

kiewicza lub dokonać anali-

zy porównawczej dwóch li-

terackich bohaterek: Izabeli 

Łęckiej z „Lalki” Bolesława 

Prusa i Joanny Podhorskiej z 

„Ludzi Bezdomnych” Stefa-

na Żeromskiego. Oprócz wy-

pracowania maturzyści mu-

sieli zmierzyć się z zadaniami 

sprawdzającymi umiejętność 

czytania ze zrozumieniem 

tekstu. W testach  odpowia-

dali pisemnie  na pytania do-

tyczące artykułu z „Tygodni-

ka Powszechnego” i na temat  

porównania tzw. zwykłej En-

cyklopedii i  Wikipedii- en-

cyklopedii tworzonej przez 

internautów w sieci. Tema-

ty  wypracowań i testy zostały 

opracowane dla całego kraju 

przez Centralną Komisję Eg-

zaminacyjną. Prace  maturzy-

stów są  zakodowane i spraw-

dzane później przez egzamina-

torów  z Okręgowych Komisji 

Egzaminacyjnych. Podobnie 

będzie z pracami z  egzaminów 

pisemnych z innych przedmio-

tów. Maturzyści muszą przy-

stąpić do trzech egzaminów 

pisemnych - z języka polskie-

go, matematyki i języka ob-

cego.  Egzaminy z tych przed-

miotów rozpoczęły się od po-

niedziałku. 

Erwin Suszwedyk matu-

rzysta z klasy IV z Techni-

kum Informatycznego  Ze-

społu Szkół Ponadgimnazjal-

nych  na  ul. Poniatowskiego   

– Atmosfera wśród maturzy-

stów była i mam nadzieję, że 

będzie dalej  spokojna. Wiem, 

że większość moich kolegów i 

koleżanek wybierała temat II, 

czyli porównanie Lalki - Bole-

sława Prusa z Ludźmi Bezdom-

nymi Stefana Żeromskiego. Do-

datkowo był również artykuł z 

Wikipedii, który wiele osób oce-

niło za nieco  trudniejszy. Nie 

ukrywam, że większość osób 

spodziewało się, że będą pyta-

nia z „Wesela” i bardzo obawia-

li się również „Potopu”, których 

jednak  nie było. Sam czułem 

się przygotowany, ale o mały 

włos nie przystąpiłbym do eg-

zaminu, gdyż lekko zaspałem i 

w ostatniej minucie zdążyłem 

wejść na salę i na szczęście jesz-

cze zdążyłem. W poniedziałek 

dalsze egzaminy. Tym razem ję-

zyk angielski i inne. Ja osobiście 

będę zdawał z języka angiel-

skiego z którego czuję się bardzo 

pewnie. Życzę wszystkim moim 

kolegom i koleżankom powo-

dzenia na egzaminach. 

Egzaminy maturalne  po-

trwają do 25 maja. 
Jarek Bzowy 

 

Od 1 czerwca lecimy też do Katowic

Lotnisko pod Nowogardem rozwija się 
Regionalny Port Lotniczy im. 

Solidarności  pełniący role głów-

nego portu lotniczego wojewódz-

twa zachodniopomorskiego, leży 

zaledwie 18 km od Nowogardu.  

Port stale rozwija się. Pracuje w 

nim także kilku  mieszkańców 

naszego miasta. Poniżej notatka 

którą otrzymaliśmy od rzeczni-

ka prasowego Portu p Krzysztofa 

Domagalskiego. 

Trwa dobra passa szczeciń-

skiego lotniska, + 14,4 % wzrost 

ruchu pasażerskiego. W pierw-

szym kwartale 2012 Port Lotniczy 

Szczecin-Goleniów obsłużył w ru-

chu rozkładowym o 13,4 % więcej 

pasażerów, niż w analogicznym 

okresie 2011 roku (odpowiednio 

46,373 i 52.571 pasażerów). Jesz-

cze lepiej było w ruchu czartero-

wym, tutaj wzrost wynosi  28.9% 

(odpowiednio 2.978 i 3.839 pasa-

żerów). Całkowity ruch pasażer-

ski wzrósł w tym okresie o 14,3 % 

(odpowiednio 49.351 i 56.410 pa-

sażerów).

Dodatkowo jest nam niezmier-

nie miło poinformować, iż od 

kwietnia 2012, rozkładowe po-

łączenia lotnicze obsługuje już 5 

przewoźników – co jest rekordem 

w historii lotnictwa na Pomorzu 

Zachodnim.  Do PLL LOT,  Ry-

anair,  Norwegian  i Eurolotu do-

łączył OLT Express – co świad-

czy o tym, iż nasze lotnisko staje 

się coraz ważniejszym punktem 

na polskiej mapie lotnisk regio-

nalnych, z którego warto otwie-

rać nowe połączenia. Dzięki uru-

chamianym wkrótce nowym po-

łączeniom do Edynburga, zwięk-

szonej częstotliwości połączeń do 

Poznania i Warszawy oraz po-

dwojoną ilością czarterów tury-

stycznych,  ten doskonały trend 

powinien się utrzymać w ko-

lejnych miesiącach, pozwalając 

oczekiwać w roku 2012 obsługi 

ponad 350.000 pasażerów.   No-

wym kierunkiem uruchamianym  

od   01 czerwca 2012 przez  OLT 

Express Poland  będą  bezpośred-

nie loty na trasie Szczecin – Kato-

wice – Szczecin.  Rejsy będą wy-

konywane 64 miejscowym samo-

lotem typu ATR – 72, zgodnie z 

poniższym rozkładem lotów: 

 pn, wt, sr, czw, pt, sob  -   Szcze-

cin – 08.15 ; Katowice 09.35    Ka-

towice – 10.10 ; Szczecin 11.40

Czas trwania lotu to około – 1 

godzina 20 minut.  Ceny biletów 

zaczynają się od 99 złotych (ze 

wszystkimi opłatami dodatkowy-

mi), a ich ilość w pierwszym roku 

operowania, to aż 50 % dostęp-

nych miejsc.   Sprzedaż biletów 

rusza 07 maja 2012.

  Szczegóły i rezerwacja biletu 

na www.oltexpress.com

 W przypadku pytań – proszę o 

telefon – Krzysztof Domagalski – 

691 388 151
 portInfo. Krzysztof Domagalski

 General Manager
 NSZZ Solidarność 

Szczecin-Goleniów Air
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Budowlane Centrum Handlowe

DOMEDOMEBARTEK -BARTEK -
Twój Partner Budowlany

Oferuje w cenach promocyjnych:

ul. Boh. Warszawy 71 www.bartekdomet.pl• tel. 91 579 02 62 •

- tynki i farby BOLIX

- najnowsze kolekcje płytek ceramicznych: polskie i hiszpańskie

- największy wybór paneli podłogowych w Nowogardzie - 24 kolekcje

- materiały ścienne POROTON, YTONG, SUPOREKS, SILKA

- wyprzedaż drzwi

Super cena na OKNA DACHOWE VELUX i OKPOL

PHU „DEZAR” - SKLEP ŻELAZNY

Artykuły przemysłowe:

Przęsło 2 m – 175 zł

Brama 3,5 m – 530 zł

Brama 4 m – 560 zł

Furtka 0,9 m – 185 zł

Posiadamy w sprzedaży 
również inne wzory ogrodzeń

OCO NA TWOJE 
FINANSE

– od 20 do 300 tys.
– 

W OFERCIE RÓW
Szczecin 

al. Wojska Polskiego 29/17 
tel. 91 812 68 65

RRSO wynosi 5,05%

SPRZEDAŻ ATRAKCYJNYCH MIESZKAŃ

w nowo powstającym budynku mieszkalnym
4-klatkowym (obok SP nr 3), os. Gryfi tów w Nowogardzie

Kontakt: „PRO-BUD” s.c., 72-200 Nowogard, ul. 3 Maja 14, 

tel. 91 39 25 552, 783 570 056, www.probud-nowogard.pl

Wieści z „Dwójki” 

Konkurs ekologiczny 
Dnia 26.04.2012 roku w 

Szkole Podstawowej nr 2 w 

Nowogardzie odbyła się 10 

edycja Międzyszkolnego kon-

kursu ekologicznego dla klas 

III „Chcę, aby na moim nie-

bie było słońce” .Celem kon-

kursu było kształtowanie wła-

ściwych postaw wobec pro-

blemu ochrony środowi-

ska oraz uczenie ekologicz-

nego myślenia. W konkur-

sie wzięli udział uczniowie z 

SP1,SP2,SP3,SP4,SP Wierzbię-

cin ,SP Orzechowo, SP Długo-

łęka. Wszyscy uczestnicy wy-

kazali się ogromną wiedzą z 

zakresu ekologii. Nagrodzono 

wszystkich uczestników kon-

kursu. Oto szczegółowe wyni-

ki :

I miejsce – SP 3 

II miejsce- SP Długołęka

III miejsce – SP 2

Organizatorki konkursu p. 

Urszula Zajda i p. Marzenna 

Florczak dziękują wszystkim 

nauczycielom za przygotowa-

nie uczniów, a p. B. Żurak i p. 

J. Modrzejewskiej za przygoto-

wanie słodkiego poczęstunku.
Inf. własne

Muzyczne zmagania 

z językiem angielskim
Dnia 23.04.12r. w Szko-

le Podstawowej nr 2 odbył się 

gminny konkurs piosenki an-

gielskiej „Singing Bugs” dla 

klas I - III, którego organiza-

torkami były p.A. Dul oraz B. 

Feńczak.

Do konkursu przystąpiło 

6 szkół: SP-1 N-d, SP-2 N-d, 

SP-3 N-d, SP Strzelewo, SP Ża-

bowo i SP Orzechowo. Każ-

dą szkołę reprezentował jeden 

duet lub solista. Łącznie przy-

stapiłóo 24 uczniów.

Z klas pierwszych: 

I miejsce - Michalina Krzy-

wańska SP Orzechowo

II miejsce - Oliwia Toboła SP 

Żabowo

III miejsce Karolina Lesner, 

Oliwia Kukuła SP-2

Klasy drugie:

I m. - Martyna Woźniak SP 

Orzechowo

II m. - Maja Tębłowska SP-3

III m. - Karolina Machocka, 

Aleksandra Saja SP-2

Klasy trzecie

I m. Wiktoria Raczkiewicz i 

Natalia Mazurek SP-2

II m. - Ewa Soroka SP-1

III m. Julia Burzyńska, Kaja 

Maciejewska SP Orzechowo

Natomiast w rankinu szkół I 

miejsce - SP Orzechowo

II miejsce SP-2

III miejsce SP Żabowo

Cały konkurs przebiegał w 

miłej i wesołej atmosferze. 

Dzieci wykazały się wysoką 

znajomością i poprawnością 

językową oraz talentem mu-

zycznym.
Inf. Własne. 

W Kulicach rozmawiali 

Konferencja 

w Pałacu 
Fundacja Europejska Ku-

lice - Kuliz, w dniach 

20,21,22.04.2012r. zorganizo-

wała seminarium dla „Stowa-

rzyszenia na rzecz Wspiera-

nia Współpracy Niemiecko - 

Polskiej” które przeprowadzi-

ło badania na temat: Wsie i 

krajobrazy Pomorza Zachod-

niego w kontekście pruskiej, 

niemieckiej i polskiej histo-

rii. Badaniom zostały podda-

ne zmiany struktury wsi oraz 

przestrzeni życiowej ludności 

wiejskiej od czasu rządów Fry-

deryka II po dzień dzisiejszy. 

Seminarium zorganizowała i 

prowadziła Dyrektor Fundacji 

Lisaweta von Zitzewitz, wspo-

magali prelegenci, naukowcy 

niemieccy jak i polscy. Mię-

dzy innymi: prof. dr Reimar 

von Alrensleben - Falkenberg, 

prof. dr Gunnar Muller - Wal-

dech, Mesekenhorgen oraz dr 

Ewa Gwiazdowska - Szczecin, 

dr Katarzyna Woniak - Augs-

burg. Seminarium było uroz-

maicone  merytorycznie wy-

jazdem do Trzygłowa w dniu 

20.04 oraz wyjazdem na cało-

dniową wyprawę studyjną po 

Południowym Pomorzu: Ju-

chowo - gospodarstwo biody-

namiczne, Borne Sulinowo, 

Siemieczyno - zwiedzanie pa-

łacu i zespołu dworskiego, Jan-

kowo - budynki robotników 

rolnych i spichlerz wg. projek-

tu Waltera Gropiusa oraz do 

Reska, gdzie znajduje się po-

mnik Carla Sprengela – arch. 

zieleni.  W czasie seminarium 

i po jego zakończeniu odby-

wały się dyskusje, co w bardzo  

dużym stopniu zintegrowało 

ponad 70 uczestników konfe-

rencji (polskich i niemieckich) 

i pogłębiło wiadomości zawar-

te w tytule konferencji. 
Inf. Teresa Golińska
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„Czwartki na torze”

Dobre występy zawodników z Nowogardu
W czwartek (3 maja) w 

Szczecinie, odbyła się II seria 

kolarskich zawodów młodzie-

żowych pod nazwą „czwartki 

na torze”. Reprezentanci klu-

bu Panorama-Chrabąszcze 

Nowogard, zaprezentowa-

li się z dobrej strony plasując 

się na wysokich lokatach.

Organizatorem czwartko-

wych zmagań była Fundacja 

Promocji i Rozwoju Olimpij-

skiego Kolarstwa Torowego 

SPRINT i oczywiście Miasto 

Szczecin. W kategorii żak star-

szy (rocznik 2000, 2001 + mło-

dziczka 1999) w wyścigu na 

400 metrów indywidualnie na 

czas, najlepszy okazał się za-

wodnik z Nowogardu – Piotr 

Sowiński, który wygrał z prze-

wagą niemal 2 sekund. Młody 

reprezentant nowogardzkiego 

klubu, przyjął nagrody z rąk 

Ewy Zielińskiej – dyrektora 

oraz organizatora czwartko-

wych zawodów, na co dzień 

pracującej w TVP Szczecin. W 

tej samej konkurencji, wystą-

pił jeszcze jeden nasz zawod-

nik - Maciej Sućko, ostatecznie 

zajmując 4 pozycję. Natomiast 

w wyścigu duńskim, Piotr So-

wiński zajął 2, a Maciej Sućko 

3 miejsce. W generalnej punk-

tacji po II seriach w kategorii 

żak starszy, Piotr Sowiński pla-

suje się na 2 pozycji, ze stratą 

jednego punktu do lidera. Na-

tomiast Maciej Sućko zajmu-

je 4 miejsce, na 5 miejscu jest 

również sklasyfi kowany Da-

mian Ubych, który 3 maja nie 

punktował. W kategorii junior 

młodszy (rocznik 1996 i 1997 

+ juniorki 1995) w wyścigu 

na 400 metrów indywidualnie 

na czas, Remigiusz Komisa-

rek uzyskał 2 czas, przegrywa-

jąc zaledwie o 0,04 sek. W tej 

samej konkurencji 4 czas uzy-

skał Kornel Zwoliński, a Paweł 

Kolasiński uplasował się na 6 

pozycji. W wyścigu duńskim 

Remigiusz Komisarek okazał 

się bezkonkurencyjny i zajął 1 

miejsce, na 3 miejscu znalazł 

się Kornel Zwoliński. W wy-

ścigu punktowym, tym razem 

to Kornel Zwoliński uplaso-

wał się najwyżej zajmując dru-

gie miejsce, natomiast Remi-

giusz Komisarek skończył tuż 

za swoim klubowym kolegą, 

na 3 pozycji. W punktacji ge-

neralnej po II serii w katego-

rii junior młodszy, liderem jest 

Remigiusz Komisarek, który 

z rąk Międzynarodowego sę-

dziego Mirosława Winiarskie-

go, przyjął dyplom oraz nagro-

dy za zwycięstwo. Na 5 miej-

scu sklasyfi kowany jest Kornel 

Zwoliński, który punktował 

tylko w II serii.
KR

Piotr Sowiński na najwyższym stopniu podium, w kon-

kurencji 400 m
Remigiusz Komisarek na najwyższym stopniu podium 

w kategorii junior młodszy po II serii

Święto Szkoły w Szkole Podstawowej  nr 3 w Nowogardzie
Święto Szkoły jest szczegól-

nym wydarzeniem w życiu ca-

łej społeczności szkolnej.   W 

piątek 30 kwietnia 2012r. Szko-

ła Podstawowa nr 3 obchodzi-

ła swoje święto. Rozpoczęło się 

ono zawodami sportowymi na 

boisku sportowym ORLIK , w 

których uczestniczyli ucznio-

wie wszystkich klas wraz z na-

uczycielami i rodzicami. Jak 

przystało na szkołę noszącą w 

swojej nazwie patrona - Pol-

skich Olimpijczyków w świę-

cie brał udział jeden z naj-

wszechstronniejszych kolarzy 

polskich lat 60 - olimpijczyk z 

Tokio i Meksyku Pan Rajmund 

Zieliński. Po zakończeniu 

sportowych zmagań wszyscy 

uczestnicy zawodów  udali się 

pod budynek szkolny, gdzie na 

boisku i na placu zabaw odby-

ła się zabawa przy dźwiękach 

muzyki dyskotekowej, któ-

rą poprowadził nam wodzirej, 

pan Łukasz Włodek ze swo-

im zespołem. Na wszystkich 

uczniów i uczestników czekały 

przepyszne kiełbaski przygoto-

wane na grillach lub upieczo-

ne na ognisku. Wspólna zaba-

wa, to doskonały czas integra-

cji całej społeczności szkolnej, 

uśmiech i zadowolenie na twa-

rzach naszych uczniów świad-

czyły o tym, że bawili się oni 

doskonale. Mamy nadzieję, że 

za rok też dopisze nam dobry 

humor. W imieniu nauczycieli 

serdecznie dziękujemy wszyst-

kim rodzicom, którzy włączy-

li się w przygotowanie naszej 

uroczystości.
Inf. własna

Gdzie ta policja?
Bardzo często przechodzę przez przejście dla pieszych, skrzy-

żowanie ulic 700-lecia i 3 Maja. Niestety spokojnie nie moż-

na przejść   na drugą stronę jezdni, ponieważ samochody jadą 

jak chcą, kompletnie nie stosują się do działającej sygnalizacji 

świetlnej. Na łamach waszej gazety, proszę władze miasta oraz 

policję o interwencję w tej sprawie.

Druga sprawa nurtująca mnie to rowerzyści,  którzy zrobili so-

bie ścieżki rowerowe z chodników. Czy może ktoś wyjaśnić na 

łamach waszej gazety, jak pieszy ma spokojnie poruszać się po 

chodniku.
Stały   czytelnik

@    Ludzie listy piszą  @ 
  Chrześcijańskie Centrum Pomocy Agenda Zboru
Kościoła  Ewangelicznych Chrześcijan w Nowogardzie
ul. 700-Lecia 14,  72-200 Nowogard

DYSTRYBUCJA    ŻYWNOŚCI
Dla podopiecznych OPS

z terenów wiejskich Gminy Nowogard
Czwartek  10.05.2012   10:00 – 15:00
Piątek     11.05.2012     8:00 – 15:00
Sobota 12.05.2012 9:00- do wyczerpania zapasów
Zapraszamy osobiście do siedziby przy 700-Lecia 14 w podwórzu ZBK  z aktualnym skierowa-
niem z OPS-u oraz potwierdzoną  ilością osób w rodzinie i dokumentem tożsamości.

w imieniu Zboru 
Pastor Cezary Komisarz
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Olimpia pokonuje Dąbrovie

Trener pokazał jak się gra…
W czwartek (3 maja) Olimpia Nowogard na własnym stadionie podejmowała 

piłkarzy ze Starej Dąbrowy. Mecz zakończył się pewnym zwycięstwem gospoda-

rzy, a bohaterem spotkania został grający trener – Gracjan Golema.

Olimpia Nowogard – Dąbrovia Stara Dąbrowa 2:0 (2:0)

‘ G. Golema

‘ W. Witoń

Olimpia: Michał Dwojak, Dariusz Stachowiak, Jarosław Garbat, Adrian Woźniak, Krzysztof Zawieru-

cha, Rafał Żuk, Jacek Szewc, Adrian Płuciennik, Mariusz Stachowiak (K. Nowak), Gracjan Golema (N. 

Golema), Wojciech Witoń

Brydż sportowy w parach
W niedzielę (6 maja), odbył się turniej brydża sportowe-

go w parach. Organizatorem i zarazem głównym spon-

sorem nagród był Zarząd Miejsko-Gminnego Zrzesze-

nia LZS. W turnieju wystartowało sześć par.

Klasyfi kacja na podium prezentuje się następująco:

1. Kazimierz Lembas / Stanisław Mosiniak 

2. Czesław Sasin / Sebastian Hnat

3. Marian Siwy / Jan Tandecki
KR

Deska i rakieta burmistrza

Olimpia od pierwszego 

gwizdka dyktowała warunki na 

placu gry. Efektem był szybko 

zdobyty gol. Po strzale z rzutu 

wolnego Rafała Żuka, skutecz-

nie dobijał grający trener Gra-

cjan Golema. Kibice w Wierz-

bięcinie na drugą bramkę cze-

kali niemal pół godziny. Wtedy 

to w 35 minucie Olimpia prze-

prowadziła akcję prawym skrzy-

dłem. Po dośrodkowaniu Gra-

cjana Golemy w końcu odbloko-

wał się Wojciech Witoń, dla któ-

rego była to 14 bramka w sezo-

nie, jednak dopiero pierwsza na 

wiosnę. Wynik z pierwszej poło-

wy ostatecznie utrzymał się do 

końca, choć w drugiej części gry 

Jacek Szewc trafi ł w słupek po 

strzale z 25 metrów. Swoją szan-

sę miał jeszcze Wojciech Witoń 

i Rafał Żuk, jednak piłka już nie 

wpadła do siatki.

Juniorzy Olimpii wygrali swój 

mecz 6:4.

Olimpia pozostanie w A Klasie…

Blamaż w Stargardzie
W niedzielę (6 maja) o godzinie 17.00, Olimpia gra-

ła w Stargardzie z tamtejszą Unią. Niestety piłka-

rze z nowogardzkiego klubu nie sprostali zadaniu 

i po dotkliwej porażce, stracili już realne szanse na 

awans do okręgówki.

Unia Stargard – Olimpia No-

wogard 5:0 (1:0)

Olimpia: Michał Dwojak, Da-

riusz Stachowiak, Jarosław Gar-

bat (Marek Nowacki), Szymon 

Chmielnicki, Adrian Woźniak, 

Jacek Szewc, Krzysztof Kieruzel, 

Krzysztof Zawierucha, Marcin 

Zmudziński (Gracjan Golema), 

Adrian Płuciennik, Mariusz Sta-

chowiak   

W pierwszej połowie obydwa 

zespoły grały poniżej oczeki-

wań. Mimo tego gospodarzom 

udało się objąć prowadzenie, po 

błędzie obrony gości. Wszystko 

rozstrzygnęło się na początku 

drugiej części spotkania. Olim-

pia po pięciu minutach meczu 

straciła drugą bramkę i w tym 

momencie jakby zeszło powie-

trze z piłkarzy gości. Kolejne 

bramki zostały stracone w cią-

gu dziesięciu minut, co oddaje 

całkowity brak koncentracji w 

obronie w tej części meczu. 

Olimpia z trudem dochodzi-

ła do czystych sytuacji. Pod ko-

niec spotkania w dogodnej sy-

tuacji faulowany był Marek No-

wacki, lecz sędzia nie dopatrzył 

się przewinienia defensora Unii. 

Wynik pozostał bez zmian i naj-

wyższa porażka Olimpii w tym 

sezonie stała się faktem.  

Wytłumaczeniem słabej posta-

wy zawodników nie może być tyl-

ko i wyłącznie sztuczna murawa 

boiska w Stargardzie. Przyczyn 

trzeba szukać głębiej, w postawie 

drużyny na boisku. Kolejny mecz 

Olimpia gra u siebie z Rolpolem, 

w którym musimy zobaczyć cał-

kowicie inną drużynę – podsu-

mowuje prezes LKS Olimpia 

Nowogard: Przemysław Saja.
KR

A Klasa Szczecin gr.2 2011/2012

 M P G+ G- Zw. Re. Po.

1. Radowia Radowo Małe 18 45 70 19 14 3 1

2. Olimpia Nowogard 18 37 46 24 11 4 3

3. Dąb Dębice 18 30 43 29 9 3 6

4. Unia Stargard 18 29 54 43 9 2 7

5. Rokpol Chlebowo 18 27 32 30 8 3 7

6. Orzeł Grzędzice 18 27 38 33 7 6 5

7. Dąbrovia Stara Dąbrowa 18 26 29 30 7 5 6

8. Zorza Tychowo 18 23 38 34 6 5 7

9. Orkan Dalewo 18 23 35 41 7 2 9

10. Pomorzanin Krąpiel 18 20 29 33 5 5 8

11. WODR Barzkowice 18 14 24 36 4 2 12

12. Zenit Koszewo 18 2 19 105 0 2 16

17 kolejka:

Orzeł Grzędzice – Zorza Tychowo   1:8

WODR Barzkowice – Unia Stargard   1:2

Radowia Radowo Małe – Rokpol Chlebowo  3:1

Pomorzanin Krąpiel – Zenit Koszewo   1:1

Olimpia Nowogard – Dąbrovia Stara Dąbrowa  2:0

Orkan Dalewo – Dąb Dębice    2:4

18 kolejka:

Dąbrovia Stara Dąbrowa – Pomorzanin Krąpiel  2:1

Zenit Koszewo – Orzeł Grzędzice   2:5

Zorza Tychowo – Orkan Dalewo   2:1

Dąb Dębice – Radowia Radowo Małe   1:4

Rolpol Chlebowo – WODR Barzkowice   4:1

Unia Stargard – Olimpia Nowogard   5:0

W zawodach o deskę bur-

mistrza, bezkonkurencyj-

ny okazał się Aleks Kuch-

ciak, natomiast nagroda 

za  najlepszy trick trafi ła 

w ręce Damiana Górec-

kiego, który wykonał 360 

fl ip przez funbox. Jeśli 

chodzi o rozgrywki teni-

sowe, wystąpiło 6 zawod-

ników. Pierwsze miejsce 

zajął Piotr Wochna, mimo 

tego, na równie duże bra-

wa zasługuje młodziutki 

zawodnik – Bartosz Gaj-

da, który przegrał dopie-

ro w fi nale.

Zawody o deskę burmistrza:

1. Aleks Kuchciak

2. Damian Górecki (nagroda 

za najlepszy trick)

3. Erwin Kędzierski

Zawody o rakietę burmi-

strza:

1. Piotr Wochna

2. Bartosz Gajda

3. Szymon Dobrowolski
KR
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Duży sukces organizatorów

Dolne 2012 
2 maja od godziny 9 rano rozpoczęły się rozgrywki V edycji turnieju „Na Dolnym”. Turniej cieszył się dużym zainteresowaniem i bez 

wątpienia przyniósł dużo satysfakcji uczestnikom, oraz kibicom.  

Do kategorii Szkoły Podstawowe 

zgłosiły się 4 zespoły. W meczach 2x6 

min, drużyny rywalizowały ze sobą 

„każdy z każdym”. Pierwszy mecz roze-

grały Złowieszcze Kleszcze i Hardcoro-

we Teletubisie. Mimo długo utrzymu-

jącego się wyniku remisowego i zacię-

tej walki, mecz otwarcia zakończył się 

zwycięstwem 0:2 dla Teletubisów. Klu-

czowym momentem okazało się spo-

tkanie Żbiku Elektryku i BlackStars. 

Mecz obfi tował w bramki i dał zwy-

cięstwo Żbikom 5:1. Puchar najlepsze-

go strzelca powędrował w ręce Patry-

ka Miklasa, a najlepszym bramkarzem 

turnieju został Dominik Kubacki. Na-

tomiast nagroda najmłodszego uczest-

nika turnieju przypadła dla Patryka 

Kałużki. Wielkie podziękowania dla ro-

dziców oraz opiekunów za doping i trud 

trenerski podczas trwania zawodów. Ży-

czymy sukcesów i radości ze swoich po-

ciech. – Podsumowuje główny organi-

zator turnieju na dolnym - Kamil Nie-

radka. 

1. Żbiku Elektryku   12 pkt

2. Hardcorowe Teletubisie 9 pkt

3. Black Stars    3 pkt

4. Złowieszcze Kleszcze   0 pkt 

Natomiast o godzinie 12:00 rozpo-

częły się zawody kategorii OPEN. Do 

rozgrywek przystąpiło 14 drużyn, z 

których utworzono 2 grupy. Przy peł-

nych trybunach i słonecznej majo-

wej pogodzie rozgrywki fazy grupowej 

trwały do godziny 18:30. Organizato-

rów cieszył fakt, iż w turnieju znalazły 

się drużyny z Mostów, Osiny i Gole-

niowa, co świadczy o jego dużej popu-

larności. Niespodziankom fazy grupo-

wej było odpadnięcie drużyny BTCH. 

Przegrana 1:3 z Galacticos, pozbawiła 

ich miejsca w półfi nałach. 

1. Pędzące Trampki   15 pkt.

2. Mastodontersi        15 pkt.

3. BTCH 12 pkt.

4. Galacticos 9 pkt.

5. Zostawcie butelki    

dla Włodka  9 pkt.

6. Mosty 6 pkt.

7. Nehuera  3 pkt.

1. Pingwiny z Madagaskaru 18 pkt.

2. Parasol     15 pkt.

3. Do Przy 12 pkt.

4. FC Rezerwa   9 pkt.

5. Euroafryka   6 pkt. 

6. Przestań się mazać    3 pkt.

7. Wtrafi eni   0 pkt. 

Pierwszy półfi nał rozegrali Masto-

dontersi z Pingwinami. Po zaciętej wal-

ce miejsce w fi nale zapewnili sobie Ma-

stodontersi, wygrywając 1:0. Drugi 

półfi nał to porażka Parasola z Tramp-

kami 0:2. W skutek czego weterani no-

wogardzkich turniejów walczyli w me-

czu o 3 miejsce z Pingwinami.  Niestety 

i tam niemoc strzelecka pozbawiła ich 

miejsca na „pudle”. Parasol – Pingwi-

ny 1:3. Finałowy mecz rozstrzygnął się 

dopiero w ostatniej minucie dogryw-

ki. Kiedy to Paweł Niezborała, prze-

pięknym strzałem od poprzeczki zza 

pola karnego, trafi ł do bramki rywala. 

Dzięki tej bramce, Mastodontersi zo-

stali zwycięzcami V edycji Turnieju na 

Dolnym. 

1. Mastodontersi

2. Pędzące Trampki

3. Pingwiny z Madagaskaru 

4. Parasol

Nagrody indywidualne trafi ły do Da-

wida Langnera (Król strzelców), Mar-

cina Buczkowskiego (Najlepszy bram-

karz). Poza tym, nagroda za promowa-

nie gry fair play przypadła zespołowi z 

Kulic – Przestań się mazać. 

Organizatorzy serdecznie dziękują za 

pomoc Lilianie Szychowskiej oraz LKS 

Olimpia Nowogard. 
K R

Zawody Strong Man w Nowogardzie

Amatorzy rozgrzali publiczność
Na zakończenie obchodów majowych, mieszkańcy Nowogardu mieli okazję po-

dziwiać zmagania strongmanów. Impreza przyciągnęła mnóstwo kibiców, którzy 

stanęli na wysokości zadania, w przeciwieństwie do samych zawodników…

Zawodnicy reprezentowali 

Lubuskie Towarzystwo Strong 

Man. Do Nowogardu przy-

jechali na zaproszenie władz 

Nowogardu. Pokaz siłaczy był 

sfi nansowany z budżetu miej-

skiego. 

Boisko „na dolnym” niemal 

pękało w szwach! Miło było 

patrzeć, że tak wielu miesz-

kańców gminy zjawiło się na 

czwartkowych zawodach. Nie-

stety z upływem czasu, coraz 

częściej można było dostrzec 

lekkie rozczarowanie publicz-

ności. Zawodowcy, którzy w 

ten sposób zarabiają na życie, 

wypadali delikatnie mówiąc… 

blado. Na 10 zawodników, któ-

rzy brali udział w konkuren-

cjach, ledwo 3-4 potrafi ło wy-

wołać aplauz miejscowej pu-

bliczności. Losy tych zawodów 

odwróciły się dopiero, gdy roz-

poczęła się rywalizacja w kate-

gorii Open – w której to wystą-

pić mógł każdy, kto się czuł na 

siłach. W kategorii Open rywa-

lizowały również kobiety. Przy 

dopingu publiczności, najlep-

szy okazał się Zbigniew Orpel, 

który według opinii kibiców, 

równie dobrze mógłby rywali-

zować z tymi „zawodowcami”. 

Dla mnie to nie są sportowcy, 

to grupa „napakowanych” osób, 

która pod szyldem Strongman 

próbuje zarobić na swoich wy-

stępach, choć do najlepszych w 

kraju brakuje im bardzo dużo. 

Przykro mi, że zarobili również 

w Nowogardzie. Zdecydowanie 

lepiej prezentowali się amato-

rzy, choć dźwigali mniejsze cię-

żary, to i tak zasługują na więk-

sze brawa – podsumowuje je-

den z kibiców, przedstawiający 

się jako pan Wiesław. Nicze-

go nie ujmując Lubuskim „si-

łaczom”, prezentujemy klasyfi -

kację końcową po 5 konkuren-

cjach:
KR

1. Przemysław Karwański

2. Sławomir Rychłowski

3. Przemysław Marczewski

4. Damian Sieradzki

5. Maciej Potrykus 

6. Maciej Przybył

7. Mariusz Bałka

8. Wiesław Kowalski

9. Krzysztof Gruchot

10. Marek Olczak

Jak się okazało najwięcej emocji przyniosły zmagania amatorów

Reprezentanci Gminy Nowogard przed pierwszą konkurencją kategorii Open

Mecz w kategorii szkoły podstawowe
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Pewna wygrana w Brojcach
Pomorzanin Nowogard, w sobotę (5 maja) pewnie  wywalczył 3 punkty w wyjazdowym meczu w Brojcach. Tamtejszy Wicher odstawał 

od nowogardzkich piłkarzy o klasę, a raczej o 3 klasy... Po pewnym zwycięstwie i porażce lidera z Ińska, Pomorzanin wrócił na fotel li-

dera i jest na najlepszej drodze do awansu.
Wicher Brojce – Pomorzanin Nowogard 0:3 (0:1)

   ’30 Galus

   ’55 Galus

   ’87 Młynarczyk 

Pomorzanin: Malanowski – Soska, Łuczak, N. Wnuczyński, Laszkiewicz – G. Wnuczyński (Wawrzy-

niak), Młynarczyk (Fijałkowski), Dobrowolski, Olechnowicz (Langner) – Kurek, Galus (Miklas)

Od pierwszego gwizdka ar-

bitra można było dostrzec, któ-

ra drużyna walczy o awans. Jako 

pierwszy, bramce gospodarzy 

zagroził Kurek, który rozpędzo-

ny mijał kolejnych rywali, po 

czym wpadł w pole karne i ude-

rzył, niestety wprost w bramka-

rza. Z takiego zakończenia tej 

akcji, oprócz miejscowych, cie-

szyli się również sędziowie... 

Tylko z wiadomych sobie po-

wodów, sędzia linowy podczas 

gdy Kurek wypuścił sobie piłkę 

mijając obrońcę, pokazał spalo-

nego! Główny arbiter chyba też 

miał braki edukacyjne, ponie-

waż odgwizdał spalonego w sy-

tuacji, w której Kurek zagrał do...

siebie! No cóż, pozostaje powie-

dzieć: jaka liga, tacy sędziowie... 

Na szczęście tego dnia Pomo-

rzanin był zbyt dobrze dyspo-

nowany, by błędy arbitrów mo-

gły wypaczyć wynik. W 15 mi-

nucie, karygodny błąd w defen-

sywie popełniają gospodarze, do 

piłki dopadł Olechnowicz, któ-

ry w sytuacji „sam na sam” nie-

znacznie się pomylił. Następna 

akcja to strzał Galusa zza pola 

karnego, piłka jednak przelecia-

ła nad poprzeczką. W 30 minu-

cie szczęście opuściło miejsco-

wych. Po centrze Olechnowicza 

z lewego skrzydła, piłka minęła 

bramkarza i wpadła wprost na 

głowę świetnie ustawionego Ga-

lusa, który otwiera wynik strza-

łem z najbliższej odległości. Po 

tej bramce, goście jeszcze kilku-

krotnie zagrozili rywalom, jed-

nak bez efektów bramkowych. O 

piłkarzach gospodarzy w pierw-

szej połowie można powiedzieć 

tylko tyle, że byli obecni na bo-

isku...W drugiej połowie ob-

raz gry się nie zmienił, piłkarze 

z Nowogardu kontrolowali wy-

darzenia na boisku. Po 10 mi-

nutach drugiej części gry, pięk-

ną akcję przeprowadza trój-

ka: Kurek, Olechnowicz, Galus. 

Ten pierwszy z 30 metra poda-

je na lewe skrzydło do Olechno-

wicza, pomocnik Pomorzanina 

od razu dogrywa na 11 metr do 

Galusa, która dopełnia formal-

ności i strzela swojego drugiego 

gola w tym spotkaniu, natomiast 

Olechnowicz zalicza drugą asy-

stę. Po tej bramce spadło tem-

po meczu. Pomorzanin już nie 

forsował tempa, przez co swo-

ją obecność starali się zaznaczyć 

gospodarze. Wicher Brojce miał 

swoją „setkę” po błędzie obrony 

Pomorzanina. Strata piłki przed 

własnym polem karnym spra-

wiła, że napastnik miejscowych 

stanął oko w oko z Malanow-

skim, po minięciu bramkarza 

Pomorzanina, tylko w wiado-

my dla siebie sposób zawodnik 

Wichru Brojce, źle trafi ł w pił-

kę i nie strzelił na pustą bram-

kę z 5 metrów. Na koniec me-

czu, piękne podsumowanie do-

brej gry. Młynarczyk dostaje pił-

kę na 30 metrze od bramki go-

spodarzy, nie atakowany przez 

nikogo, robi dwa kroki i oddaje 

fantastyczny techniczny strzał w 

okienko, bramka stadiony świa-

ta! Pewne zwycięstwo, po bar-

dzo konsekwentnej grze utwier-

dza tylko, że porażka w Poli-

cach była wpadką. Pomorzanin 

nie zwalnia tempa, nie zwalnia 

również GKS Mierzyn, który 

ponownie gromi swoich rywali, 

jednak bardziej niż Pomorzanin, 

na 3 zespół w tabeli musi uważać 

Ina Ińsko, która przegrała u sie-

bie z Mostami i oddała fotel lide-

ra nowogardzkiemu zespołowi. 

Juniorzy Pomorzanina również 

pewnie pokonali zespół Wichru 

Brojce. Juniorzy wygrali 0:4, 

bramki zdobywali: Kubicki, T. 

Wojciechowski, J. Wojciechow-

ski, Podbiegło. W III klasie ju-

niorów gr.1 Szczecin, młodzi pił-

karze Pomorzanina nie mają so-

bie równych! W 16 spotkaniach 

przegrali tylko raz, w Szczecinie 

z Jeziorakiem 2:1, drugi w tabeli 

juniorów Jeziorak w pierwszym 

meczu w Nowogardzie przegrał 

4:2. Juniorzy z Nowogardu mają 

nad piłkarzami ze Szczecina 12 

punktów przewagi na 4 kolej-

ki przed końcem rozgrywek, za-

tem dzięki lepszemu bilansowi 

bezpośrednich spotkań, już te-

raz zostali zwycięzcami swojej 

grupy! Juniorom Pomorzanina 

gratulujemy świetnego sezonu i 

życzymy powtórzenia tego osią-

gnięcia, miejmy nadzieję, że już 

przed meczami seniorów w Wo-

jewódzkiej Okręgówce.
KR    

25 kolejka:

Wicher Brojce – Pomorzanin Nowogard 0:3 

Sparta Gryfi ce – Chemik II Police   1:2

GKS Mierzyn – Vielgovia Szczecin   7:1

Orzeł Łożnica – Błękitni II Stargard  1:3

Wybrzeże Rew. Rewal – Sparta Węgorzyno 2:0  

Ina Ińsko – Promień Mosty    0:1

Flota II Świnoujście – Jeziorak Szczecin  7:1

Iskra Golczewo – Kasta Szczecin-Majowe 3:1

Regionalna Klasa Okręgowa – grupa Szczecin Płn. 2011/2012

  M P G+ G- Zw. Re. Po.

1. Pomorzanin Nowogard 25 54 57 24 17 3 5

2. Ina Ińsko 25 53 46 24 16 5 4

3. GKS Mierzyn 25 51 79 37 15 6 4 

4. Jeziorak Szczecin 25 47 58 41 14 5 6

5. Wybrzeże Rewalskie Rewal 25 47 74 43 14 5 6

6. Iska Golczewo 25 43 61 44 13 4 8

7. Flota II Świnoujście 25 38 71 56 12 2 11

8. Chemik II Police 25 35 53 51 11 2 12

9. Błękitni II Stargard 25 35 66 51 10 5 10

10. Promień Mosty 25 32 54 55 9 5 11

11. Sparta Węgorzyno 25 30 40 43 9 3 13 

12. Wicher Brojce 25 28 37 52 8 4 13

13. Kasta Szczecin-Majowe 25 27 28 48 8 3 14

14. Orzeł Łożnica 25 21 26 55 6 3 16

15. Vielgovia Szczecin 25 17 31 96 5 2 18

16. Sparta Gryfi ce 25 13 27 88 4 1 20

4 zwycięstwo na wiosnę

Ograli Stepnicę w dziesiątkę!
Rezerwy Pomorzanina, na wiosnę są istną rewelacją B Klasy, piłkarze z Nowo-

gardu odnieśli 5 zwycięstwo z rzędu, a 4 na wiosnę. W sobotę (5 maja), o tym 

jak dobrze Paweł Błaszczyk przygotował drugi zespół Pomorzanina do rundy 

rewanżowej, przekonali się piłkarze Zalewu Stepnica, którzy nie zdołali choćby 

zremisować z drużyną, która przez większość meczu grała w dziesięciu!

Zalew Stepnica – Pomorzanin II Nowogard 1:2 (0:0)

  ‘ Podbiegło

  ‘ Iwaniuk

Pomorzanin II: M. Buczkowski – G. Skrzecz, K. Domanowski, M. Grzejszczak, A. Piotrowicz – D. Iwa-

niuk (P. Skowroński), M. Podbiegło, T. Szafran, P. Laszkiewicz (A. Kram) – A. Jurczyk, G. Żyła (M. Pokorski)

W pierwszej połowie nie dzia-

ło się zbyt wiele, piłkarze oby-

dwu zespołów nie forsowali 

tempa, zatem wydarzenia bo-

iskowe wyglądały nieco ospa-

le. Pomorzanin miał kilka groź-

nych sytuacji, niestety zabrakło 

skuteczności. Co najgorsze, dru-

gą żółtą, a co za tym idzie czer-

woną kartę otrzymał Jurczyk, 

zatem od 30 minuty „rezerwo-

wi” musieli grać w osłabieniu. 

Udało się jednak dotrwać bez 

straty gola, a roszady w przerwie 

przyniosły efekty. Jednak, to go-

spodarze jako pierwsi zdoby-

li gola. Zalew rzadko atakował 

bramkę strzeżoną przez Bucz-

kowskiego, jednak po dośrod-

kowaniu w pole karne, zawod-

nik ze Stepnicy otwiera wynik 

meczu. Miejscowi kibice z pew-

nością dopisywali już sobie trzy 

punkty, w końcu mało kto spo-

dziewał się, że osłabiony Pomo-

rzanin może jeszcze zagrozić. 

Nic bardziej mylnego! Po straco-

nej bramce, II zespół Pomorza-

nina zaczął grać „swoje”. Kom-

binacyjna gra i wysoki pres-

sing przyniosły efekty. Obroń-

cy Zalewu pogubili się pod wła-

sną bramką, na skutek podania 

do własnego bramkarza, sędzia 

odgwizduje rzut wolny pośred-

ni, który precyzyjnym strzałem 

pod poprzeczkę wykorzystuje 

Podbiegło. Piłkarze z Nowogar-

du od tego momentu całkowicie 

dominowali na placu gry. Po 5 

minutach od wyrównania było 

już 1:2. Żyła znalazł się „sam na 

sam” z bramkarzem gospoda-

rzy po idealnym podaniu z głę-

bi pola, jego strzał zdołał jeszcze 

obronić bramkarz miejscowych, 

jednak nie miał już szans przy 

dobitce Iwaniuka. Pomorzanin 

po tym golu nie ustawał, a świet-

ne zmiany tylko podkrę-

cały tempo akcji, co chwilę 



8-10.05.2012 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

13

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

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

Dyżur nocny
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala   - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.   - 91 392 69 99
Medyk   - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

 - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz Pogotowie Stomatolo-
giczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos 
 - 91 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  
 - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzie ci, 
Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności 
Gospodarczej  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu
  - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

- 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 26 249

Parafi e Rzymskokatolickie
Parafi a pw.  WNMP  - 91 392 00 30
Parafi a pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafi a pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   

- 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57

Apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM   - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Zawodowe 
- CE Zdroje ul.  Bohaterów Warszawy 78,

telefon/fax.   - 91 392 54 94 

I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 

Prywatne LO i Prywatne Studium 

Zawodowe Bezpłatne Liceum 

dla Dorosłych    - 91 392 21 81 

Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  

 - 91 392 66 91

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 

  - 91 392 01 08 

Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70

Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 

Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 

Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 

Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73

Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07

Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44

Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 

Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   

- 91 392 51 08 

ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62

Przedszkola 

ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 

ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 

ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 

Kultura 

Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 

Biblioteka Wojew. i Miej ska   - 91 392 62 60 

Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 

Poczta 

ul.  3 Maja   - 91 392 69 41

ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 

Taksówki   - 91 392 02 60

Pomoc drogowa   601 93 82 93

  - 91 392 56 44

  601 89 39 44

  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 

Danuta Czerwińska

ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786

Zdzisław Truszyński

ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801

Mirosław Berezowski

ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814

Tadeusz Soroka

ul.  3 Maja 10   - 91 39 25 484

Przychodnia Weterynaryjna „Sikorka” 

Sikorki 41, gm. Nowogard   - 91 39 17 695

SPRZEDAM 

MIESZKANIE 

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

Tel. 603 55 55 32

Solarium 

„Ania”
w GABINECIE 

KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

tel. 91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

GABINET OSMETYCZNY 

„WICHEREK”
Rok założenia 1988

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

PORADY BEZPŁATNE

Nowogard, ul.  Zielona 3 

– obok Rest. „Przystań”, 

Tel. 91 39 207 14
Czynne od 11.00 do 19.00

http://wicherek.info

Sprzedam sklep 
w Wierzbięcinie 
z możliwością przeznaczenia 

na budynek mieszkalny. 
606 148 353; 785 926 678

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

Znakowanie mikrocząsteczkowe 
Autodot Ocis

Serwis i ozonowanie klimatyzacji

NOWOGARD  Pocztowa 3

AUTOZABEZPIECZENIA

785 900 520

Układanie kostki

brukowej

tel. 721 124 740
NOR-BUD

ZATRUDNI

KUCHARZA
- dobre warunki płacowe

Oferty prosimy składać

osobiście w Biurze Hotelu

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej„Gardno” w Nowogardzie 

ogłasza przetarg pisemny nieograniczony 

na ustanowienie i przeniesienie odrębnej 

własności lokalu mieszkalnego

1. Nowogard, ul. Gryfi tów 3   

    Powierzchnia użytkowa 69,30 m2 , parter, trzy pokoje, kuchnia, łazienka, WC, 

korytarz.  

   Cena wywoławcza:    170.000 zł  Wadium:   8.500 zł

 

Składanie ofert do 11.05.2012 r. (piątek) do godz. 14.00,

Otwarcie ofert - 11.05.2012 r. o godz.14.05
Operaty szacunkowe do wglądu w siedzibie Spółdzielni. Spółdzielnia zastrze-

ga sobie prawo swobodnego wyboru ofert, unieważnienie przetargu bez podania 

przyczyn. Dodatkowe informacje  można uzyskać w biurze Spółdzielni  lub tele-

fonicznie pod numerem 091-3910010, 3910011, 3910020.

skrzydłami nękał rywali Kram 

i Skowroński i trzeba przyznać, 

że ten wynik to najmniejszy wy-

miar kary. Chciałem podzięko-

wać całemu zespołowi, za walkę 

i zaangażowanie. Chłopaki po-

kazali charakter i ogromną de-

terminację. Grając w osłabieniu 

odrobili straty i całkowicie zdo-

minowali przeciwnika. – podsu-

mowuje trener Pomorzanina II : 

Paweł Błaszczyk. W niedzielę o 

godzinie 14.00, rywalem Pomo-

rzanina II będzie Prawobrzeże 

Świnoujście. Niedzielni rywale, 

tak jak i „rezerwowi” Pomorza-

nina są rewelacją rundy rewan-

żowej, w 4 spotkaniach odnieśli 

3 zwycięstwa i zanotowali jeden 

remis, zatem zapowiada się do-

bre widowisko.
KR

14 kolejka:

Zalew Stepnica – Pomorzanin II Nowogard    1:2

Prawobrzeże Świnoujście – Znicz Wysoka Kamieńska  3:1

Huragan Wierzchosław – Jastrząb Łosośnica    1:4

Gardominka/Polonia II Mechowo – Zieloni Wyszobór 4:4

B Klasa Szczecin gr.1

    M P G+ G- Zw. Re. Po.

1. Pionier Żarnowo   12 33 43 17 11 0 1

2. Jastrząb Łosośnica   13 27 39 18 9 0 4

3. Znicz Wysoka Kamieńska  12 23 30 23 7 2 3

4. Pomorzanin II Nowogard  12 23 29 19 7 2 3

5. Zalew Stepnica   13 16 38 32 4 4 5

6. Prawobrzeże Świnoujście   12 13 23 32 4 1 7

7. Gar/Polonia II Mechowo   13 11 39 44 3 2 8

8. Huragan Wierzchosław   13 9 28 48 2 3 8

9. Zieloni Wyszobór   12 5 13 49 1 2 9

R E K L A M A
e-mail: reklama@domjudy.pl

TEL.  913 922 165

 TEL. 91 577 20 07
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OGŁO SZE NIA DROB NE
NIERUCHOMOŚI

• Wynajmę pokój od maja tanio. 
608 706 454

• Sprzedam mieszkanie, ul. Po-
niatowskiego, 2 pokoje, pow. 
50,49 m2, parter, po general-
nym remoncie. CENTRUM OB-
ŁSUGI NIERUCHOMOSCI, Tel. 
603 982 407

• Do wynajęcia dwa lokale handlo-
we lub biurowe w centrum No-
wogardu. 787 122 972 

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

• Sprzedam nowe mieszkanie 
2 pokojowe w Nowogardzie. 
Kontakt: 783 570  056.

• Sprzedam działkę budowlaną 
nieuzbrojoną przy ul. Kościuszki 
tel. 693 850 197

• Sprzedam spichlerz, piękny 
obiekt 956 m

2
, tel. 693 996 009

• Sprzedam mieszkanie trzy-
pokojowe w Nowogardzie. 
603 668 681

• Sprzedam działkę z warunka-
mi zabudowy przy ul. Asnyka. 
502 032 422

• Sprzedam mieszkanie trzypo-
kojowe, III piętro, 67 m2, na ul. 
Zamkowej. Wysoki standard tel. 
504  118  857

• Sprzedam mieszkanie dwupoko-
jowe III piętro 55 m2. Cena 125 
tys. 668 927 296

• Mieszkanie w domku czteroro-
dzinnym, bezczynszowe + garaż, 
pom. Gospodarcze i ogródek. 
Sprzedam. 507 522 139

• Do wynajęcia kiosk nr 6 na targo-
wisku miejskim. 91 39 20 714

• Do wynajęcia dwa lokale han-
dlowe w Centrum Nowogardu. 
531 838 667

• Sprzedam mieszkanie trzypoko-
jowe 88 m2, bezczynszowe na 
podwyższonym parterze w cen-
trum miasta. Cena do uzgodnie-
nia. Tel. 693 922 695

• Sprzedam mieszkanie 4-poko-
jowe; 604 441 609

• Sprzedam mieszkanie trzypoko-
jowe w Nowogardzie. 600  626 
244

• Okazyjnie sprzedam dom, cena 
obniżona i do negocjacji na 
działce 714 m2. 662  678  895

• Sprzedam kawalerkę w Nowo-
gardzie, BEZCZYNSZOWA, na 
parterze, funkcjonalny rozkład 
pomieszczeń, kuchnia z oknem, 
bardzo jasny duży pokój, piwni-
ca, okna pcv, ogrzewanie gazo-
we (nowy piec), bez pośrednika,. 
Tylko 89 tys! Kontakt: 512  322 
137

• Sprzedam 4-pokojowe mieszka-
nie w Osinie, 79m2, słoneczne, na 
parterze, bezczynszowe, z balko-
nem, piwnica, w kuchni i przed-
pokoju zabudowa. Mieszkanie 
w bardzo dobrym standardzie. 
Ogrzewanie gazowe, okna pcv. 
Bez pośrednika, NOWA atrakcyj-
na cena. Kontakt: 502 531 348

• Wydzierżawię lokal o powierzch-
ni 28 m

2
 na działalność gospo-

darczą przy ul. Bohater� War-
szawy w Nowogardzie. Tel. 
507 465 448; 91 39 22  072

• Lokale handlowe do wynaję-

cia w Centrum Nowogardu. 
531 838 667

• Sprzedam lub wynajmę podwój-
ny garaż na ul. Zamkowej nada-
jący się na dwa pojedyncze lub 
działalność gosp. 604 977 144

• Sprzedam działkę budowlaną w 
Nowogardzie ul. Monte Cassino. 
601 775 037

• Sprzedam mieszkanie własno-
ściowe, I piętro, bezczynszowe, 
3 pokoje, 58m2, w Nowogardzie. 
Po kapitalnym remoncie, wysoki 
standard, kuchnia w zabudowie, 
glazura, panele, terakota, nowe 
okna, własne ogrzewanie gazo-
we, domofon, piwnica, balkon. 
Cena do uzgodnienia, tel. 605 
522 340.

• Wynajmę mieszkanie czteropo-
kojowe po kapitalnym remoncie, 
własne ogrzewanie na parterze, 
ul. Bema. 504 800 823

• Sprzedam ziemię budowlaną 
uzbrojoną. 91 39 18 307

• Sprzedam dom wolnostojący 
ok. 200 m2 w Nowogardzie. 509 
349 774 

• Pokój do wynajęcia. 505 005 398

• Sprzedam działkę budowlaną w 
Centrum Nowogardu ul. Lipo-
wa 4 o pow. 693 m2 z aktualny-
mi warunkami zabudowy usłu-
gi, handel, mieszkania. Informa-
cje Tel. 600 959 932; 600 931 083 
po 15.00

• Wynajmę garaż w ok. Boh. War-
szawy, Poniatowskiego i 15 Lute-
go. 603 284 503

• Sprzedam dom w Nowogardzie 
w rozliczeniu mieszkanie ul. Je-
sionowa 3. 604 284 597

• Sprzedam działkę 3580 m2. tel. 
601 151 689

• Sprzedam działkę ogrodową w 
Nowogardzie. 725 343 417

• Sprzedam pół domu parter pod-
piwniczony 3 pokoje 82 m2 z 
przybudówkę nadająca się na 
sklep lub działalność z garażem 
murowanym 60 m2. tel. 91 39 
22 072; 507 465 448

• Sprzedam działkę w Wyszomie-
rzu przy drodze. Cena 37 tys. 723 
930 320

• Sprzedam garaż murowany 28 
m2, prąd, woda cena 26  000 zł. 
Tel. 501 622 613

• Sprzedam działkę budowla-
ną o pow. 597 m2. Nowogard. 
511 171 169

• Ładny dom Nowogard, sprze-
dam. 600 617 474

• Wynajmę w domu jednoro-
dzinnym mieszkanie 90 m2. tel. 
668 989 393

• Sprzedam albo wynajmę dom 
nad jeziorem. 1300 m2. tel. 
668 989 393

• Sprzedam mieszkanie 3 poko-
jowe o pow. 58 m kw na I pię-
trze przy ul. Bankowej 8. Tel. 783 
570 060.

• Sprzedam ładną kawalerkę, I pię-
tro, ok. 29 mkw. Dogodna lokali-
zacja. Cena 95 tys. do negocjacji. 
Tel. 608 153 767.

• Sprzedam ziemię 97 ar. W No-
wogardzie. Tel. 601 595 053

• Wynajmę warsztat z kabiną pod 
różnego rodzaju działalność. 
603 550 557

• Pilnie poszukuję dwupokojowe-
go mieszkania do wynajęcia (do 
800 zł) 533 298 846

• Sprzedam działkę ogrodową nad 
samym jeziorem z dużą murowa-
na altankę 36 m2. ul. 3 Maja. 502 
600 146

• Sprzedam mieszkanie ul. 15 lute-
go trzypokojowe o pow. 66 m2 III 
piętro. 695 425 992

• Sprzedam mały dom 57 m2 ul. 
Piłsudskiego 2a. 602 350 301

• Kupię mieszkanie 2 pokojowe w 
bloku Centrum I piętro lub par-
ter. 724 451 734 

• Do wynajęcia mieszkanie dwu-
pokojowe samodzielne w domu 
jednorodzinnym w Nowogar-
dzie. 91 39 20 737

• Sprzedam mieszkanie w bloku w 
Łosośnicy, trzypokojowe, 64 m2, 
bezczynszowe. Tel. 788 875 474

• Sprzedam mieszkanie trzypo-
kojowe III piętro 69,60 m2 środ-
kowe przy ul. Boh. Warsza-
wy naprzeciwko PZMotu. Tel. 
663 321 366

• Sprzedam mieszkanie 78m2 w 
Wierzbięcinie w bloku lub zamie-
nię na 2 pokoje w Nowogardzie. 
691 213 009 

• Sprzedam sklep spożyw-
czy w Płotach. Cena 50 tys zł. 
669 060 659 

• Ostrzyca k/Nowogardu 15 ha 
na kolonii wsi zabudowa, do-
płaty, b. atrakcyjne ok. zł/m2. 
502 103 432

• Długołęka 2500 m2 pod zabudo-
wę 37 0010. Tel. 889 133 882

• Boh Warszawy samodzielna góra 
domu z ogrodem, 245 tys. Tel. 
501 307 666

• Połowa domu k/Dobrej 53 tys. 
725 889 426

• Miętno 2000 m2 za domem pod 
zabudowę. 783 534 677

• Wydzierżawię kiosk Warszawska 
10 i 14. 694 455 280

• Pilnie wynajmę lub kupię miesz-
kanie 3, 4 pokoje do I piętra. 
603 281 005

• Sprzedam kawalerkę 30 m2 w 
Centrum miasta. 723 747 757

• Sprzedam ½ domu w Nowogar-
dzie. 728 933 802

• Sprzedam mieszkanie w Cen-
trum Nowogardu 52 m2 + garaż. 
91 39 20 616

• Wynajmę pawilon o pow. 35 m2 
ul. 5 Marca w Nowogardzie za 
Bankiem PKO. 510 770 263

• Sprzedam ok. 37 m2 ziemi prze-
mysłowej w Nowogardzie. 
601 508 082; 603 450 718

• Sprzedam mieszkanie spółdziel-
cze własnościowe dwupokojo-
we przy ul. Kowalskiej 42,2 m2. 
504 238 422

• Posiadam do wynajęcia miesz-
kanie dwupokojowe w Centrum 
miasta. 785 140 754

• Wynajmę lokal usługowo-han-
dlowy pasaż przy Polo Market. 
604 195 581

• Sprzedam lub zamienię 2 poko-
je w atrakcyjnym miejscu na do-
mek lub pół bliźniaka ( z dopła-
tą). 603 079 260; 512 012 823

• Sprzedam mieszkanie własno-

ściowe trzypokojowe 67 m2 
przy ul. Zamkowej parter. 91 
39 21 397

• Sprzedam działkę budowla-
ną z warunkami zabudowy w 
Nowogardzie przy ul. Asnyka. 
601 500 670; 510 170 263

• Sprzedam nowy dom w Kar-
sku. Działka 1500 m2. Cena 
299 tys. Tel. 691 664 658

• Sprzedam działkę budowla-
ną w Karsku 1500 m2. Cena 80 
tys. . 691 664 658

MOTORYZACJA

• Sprzedam Opony letnie 4 szt. 
Continental Conti 3, 185 65 R15, 
cena 400 zł, tel. 605 522 340.

• Sprzedam Opony letnie Viknig 
Norway Pro Tech 2, 205 55 R16, 4 
szt., cena 400 zł. tel. 605 522 340.

• Sprzedam felgi stalowe do Nis-
sana Almery N16, rok prod. 
12/2001, cena 240 zł, tel. 605 
522 340. 

• Sprzedam Citroen Jumper paka. 
669 320 592

• Sprzedam VW T4, diesel. 603 
839 782

• Motorower King rok prod. 2007, 
cena 1400 zł, 667 354 001

• Sprzedam T2 transporter 1984. 
Tel. 502 853 573

• Sprzedam alufelgi platin R15 na 
cztery śuby + opony letnie Con-
tinental. 696 116 744

• Sprzedam Ford CMAX rok 
prod. 2004 przebieg 185 tys. 
Poj. 2.0 diesel. Posiada immo-
bilajzer, poduszki powietrzne, 
centralny zamek, klimatyza-
cja, koła zapasowe z alufelga-
mi. Cena 22  500. Do uzgodnie-
nia. 603 079 260

• Sprzedam Opel Combo Van rok 
prod. 2003 poj. 1.7D, Cena 4 000 
do negocjacji. 501 249 819

• Sprzedam Opel Astra II rok prod. 
2001 poj. 1.6 kolor granat, mały 
przebieg. 693 950 306 

• Sprzedam VW Passat combi 1,9 
rok prod.  1998. 665 544 518

• Sprzedam Mitsubishi Roger 
poj. 3.2 rok prod. 2000. Tel. 
665 544 518

• Sprzedam Ford Fiesta rok prod. 
1995 poj. 1.3 benzyna + gaz. 
660 171 386

• Sprzedam Renault Clio, rok 
prod. 1992, poj. 1.2 benzyna. Tel. 
501 937 623

• Sprzedam Opel Frontera jeep rok 
prod. 1992, stan db, używany był 
tylko do celów myśliwskich. 91 
39 20 864

• Sprzedam skuter BAOTIAN, rok 
prod. 2005 przebieg 1000 km, 
cena 1500 zł. 605 468 190

ROLNICTWO

• Sprzedam konia, bryczkę stylo-
wą, siodło i uprząż. 508 290 657

• Szkółka drzew owocowych i 
ozdobnych w Karsku poleca 

drzewa i krzewy owocowe, owoc 
tuja szmaragd. Promocja. Wys. 
1m. 10 zł/szt. 606 106 142

• Orka, siew, talerzówka, koszenie i 
zbiór łąk. 608 013 995

• Kupię mieszankę zbożową. 91 39 
20 307

• Siewnik do nawozu Amazon-
ka dwutalerzowy poj. 500 kg. 
723 898 517

• Sprzedam kozę. 796 175 842

• Tanio sprzedam kucyki. 
660 238 541

• Sprzedam łubin słodki. 601 
587 438

• Sprzedam byczki i jałóweczki 
waga 300 kg. 783 678 684

• Kupię małe byczki. 723 777 531

• Sprzedam krowę cielną mlecz-
na (po pierwszym cieleniu) 91 39 
23 492

• Kupię zgrabiarkę podwieszoną 
do ciągnika. 661 933 969

• Kupię ziemię rolną pod inwesty-
cje w woj. Zach - Pom. o pow. 12 
h-20h. tel. 662 234 004 

• Sprzedam grykę. 531 741 232

• Sprzedam grykę. 505 056 886

• Sprzedam prosięta. 791 817 107

USŁUGI

• Wyjazdy Niemcy, Holandia, 
solidnie i tanio z domu i pod 
dom. 603  038  944

• Usługi transportowe IVECO do-
stawcze + laweta + bus osobowy 
do 9 os�. Tel. 607  580  172

• AGENCJA REKLAMOWA VIZART 
- reklamy, banery, tablice, wy-
druki wielkoform., reklama na 
pojazdach - odzieży, PIECZĄTKI, 
wizytówki, plakaty, ulotki, inne. 
Nowogard, ul. 700 lecia 15 (nad 
sklepem zielarskim). Tel. 605 
522 340.

• MALOWANIE, MONTAŻ PANELI 
PODŁOGOWYCH I INNE DROB-
NE NAPRAWY WYKONA „ZŁO-
TA RĄCZKA”; 91 39 22 783, 784 
79 22 70

• Kompleksowe remonty miesz-
kań, montaż i naprawa pieców 
CO. 72 48 14 797

• Czyszczenie uszu za pomocą 
świecowania Nowogard, ul. Zie-
lona 3. 91 39 20 714

• Dywanopranie, 604 373 143.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 
604 373 143.

• Pranie tapicerki samochodo-
wej (osobowe, busy, ciężaro-
we, TIR-y). Tel. 604 373 143.

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

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

• Klimatyzacja! Serwis sprzętu 
AGD. Tel. 697 55 33 10, 693 34 
46 71.

• Cyklinowanie. 692 478 465

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

• AWARIE. Naprawy pieców Va-
iliant, tanie części. 691 686 772

• Bruk-lin układanie kostki bruko-
wej. Tel. 607 083 893, www.bruk-
-linnowogard.com.pl
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OGŁO SZE NIA DROB NE

REGULARNA LINIA MI KRO BU SO WA SEROCKI   Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie    6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie    8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

Informacja PKS 

91 392 18 87   lub   91 469 83 15

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak          kom. 606 148 353
Nowogard (ul.  Rzeszowskiego) - Szczecin (ul.  Św. Ducha)

6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:05; 8:10; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 11:50; 11:55; 12:40; 

14:40; 14:50; 15:00; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:11

Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul.  Rzeszowskiego)

8:10; 9:00; 9:10; 9:30; 9:50; 10:25:11:20(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 13:20; 13:45(F); 14:10; 

14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)

Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:00

Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:50; 17:20; 18:30; 19:30
Kursują od poniedziałku do soboty;  F - kursuje od poniedziałku do piątku;  7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli

ROZKŁAD JAZDY BU SÓW

Regularna linia METRO          tel. 505 619 600
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25 A; 5:50 A; 6:00 A; 8:15 A7; 9:25 A7; 12:30 A7; 12:55 A7; 

15:05 A; 16:30 A7; 18:10 A7

Ze Szczecina do Nowogardu: 6:50 A; 7:25 A; 7:45 A; 11:00 A7; 12:00 A7; 14:35 A7; 15:55 

A7; 16:40 A; 18:25 A7; 19:55 A7
Legenda: A- kursuje od pon do sob;   7 - kursuje w niedzielę

PRZEWÓZ OSÓB - RO MAN BIŃCZYK - Linia Regularna  
 TEL. 0607 310 591 

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU:  
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SOBOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIEDZIELA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

DZIENNIK
NOWOGARDZKI

Ukazuje się we wtorki i piątki  na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, Piotr Słomski, Jarosław Bzowy.  

Jarek Dąbrowski redaktor techniczny, Współ pra cu ją:  Hen ryk Szczu pak.   Ad res re dak cji: 
72-200 No wo gard, ul.  Boh. War sza wy 7A, tel. 91 392 21 65; e-mail: dziennik@domjudy.pl. 

Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

Rozkład jazdy PKP (obowiązuje od 01.04.2012 r.)
 Szczecin Gł. - Nowogard:  6.28-7.28, 8.18-9.21 (tylko w dni powszednie), 10.37-11.39, 12.48-

13.49, 14.47-15.47, 16.40-17.54, 21.15-22.21

Nowogard-Szczecin Gł.:  6.37-7.41, 8.05-9.10, 10.25-11.37 (tylko w dni powszednie), 12.17-

13.22, 14.56-16.03, 16.49-17.52, 18.56-19.56 (tylko w niedzielę i sobotę), 19.07 – 20.08 (tylko 

w dni powszednie)

Nowogard-Kołobrzeg:  7.28-8.55, 9.21-10.40 (tylko w dni powszednie), 11.39-13.05, 13.49-

15.14, 15.47-17.07, 17.56-19.15 (tylko w niedzielę i sobotę), 18.05 – 19.25 (tylko w dni 

powszednie), 22.22-23.42
Kołobrzeg-Nowogard: 5.11-6.37, 6.46-8.04, 9.03-10.24 (tylko w dni powszednie), 11.01-
12.17, 13.37-14.56, 15.25-16.49, 17.26-18.56 (tylko w niedzielę i sobotę), 17.40-19.07 (tylko 
w dni powszednie)

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak

Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

Trasa NOWOGARD – GOLENIÓW – SZCZECIN 

Nowogard ul. Rzeszowskiego : 5:05(A), 5:55(A), 6:10(A), 6:50(7), 7:00(A),  7:50(A), 8:05(7), 

8:25(2,4,6), 8:35(A), 9:10(1,3,5,7), 9:15(2,4,6), 10:05(A)10:30(A,7), 11:31(A), 11:40(7), 12:15(A), 

12:50(A,7), 13:00(A), 13:10(A), 13:25(A,7), 13:50(F), 14:05(A), 14:20(A,7), 15:41(A), 16:00(7), 

16:25(7), 16:30(1,3,5) 16:40(2,4,6,7) 16:50(A), 17:30(7) 17:50(A,7) 18:05(4,5,6,7) 18:20(A,7)

TRASA SZCZECIN – NOWOGARD

Szczecin ul. Św. Ducha: 9:25(A), 11:55(A,7) 12:20(A,7), 13:35(A), 14:00(A,7,R), 

14:30(1,3,5,7)  14:35(2,4,6) 14:55(A,7), 15:10(A) 15:25(A,7), 15:50(A) 16:15(A,7)  16:30(A), 

18:05(A,7,R) 18:20(A,7) 19:05(A,7) 19:25(A,7) 19:50(A,7)

Szczecin ul. Dworcowa :  6:20(A), 7:35(A), 8:40(A,7), 9,00(7,R), 10:05(A,7),  10:50(A,7),  

11:40(A), 13:00(7), 14:20(7), 17:40(A,7), 20:15(A,7),

Goleniów, Dworzec PKP :  7:05(A), 8:20(A), 9:25(A,7), 9:45(7,R), 10:10(A),  10:50(A,7),  

11:36(A,7), 12:26(A), 12:42(A,7),  13:05(A,7), 13:45(7), 14:20(A),  14:45(A,7,R), 15:05(7), 

15:20(1,3,5,7) 15:26(2,4,6) 15:40(A,7) 15:55(A)  16:08(A,7) 16:40(A) 16:59(A,7) 17:15(A), 

17:40(A,7)  18:50(A,7,R)  19:05(A,7), 19:50(A,7) 20:10(A,7) 20:35(A,7) 21:00(A,7)

Trasa NOWOGARD – MASZEWO 

Nowogard ul. Rzeszowskiego :  6:20(S) 15:15(S)

Trasa MASZEWO – NOWOGARD 

Maszewo :  6:55(S) 16:00(S)

Trasa NOWOGARD – MASZEWO – STARGARD SZCZECIŃSKI

Nowogard ul. Rzeszowskiego :  6:50(F),  11:30(F),  13:50(F),  

Trasa STRAGARD SZCZECIŃSKI – MASZEWO - NOWOGARD

Stargard Szcz. Oś. Tysiąclecia :  9:40(A), 12:45(A), 15:05(A)

A - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt S – kursuje w dni nauki szkolnej; 

7 – kursuje w niedziele niebędące świętami F – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz 

świąt 1,3,5 – kursuje w poniedziałki, środy, piątki oprócz świąt; 2,4,6 – kursuje we wtorki, 

czwartki, soboty oprócz świąt; 4,5,6,7 – kursuje w czwartki, piątki, soboty, niedziele oprócz 

świąt; R – kurs do Reska    

Pracowników 
ochrony na obiekty 
handlowe, stawka 

8 zł netto/h, 

tel. 504 040 803

• Montaż ogrodzeń betono-
wych, farmerskich i innych; 
695 085 470; 91 39 72 575

• usługi elektryczne CO, dachy, ta-
nio szybko solidnie. Do 30% ta-
niej. Tel. 506 323 560

• Usługi tokarskie. Sąpolnica 22. 
693 613 396 

• Remonty mieszkań, łazienek. 
600 121 043

• Przewozy przeprowadzki Nowo-
gard i okolice. 784 499 535

• Usługi ogólnobudowlane. 
510 335 162

• AGENCJA REKLAMWA VIZART - 
oprawianie prac - w 2 minuty., 
bindowanie, wydruki A3-A4 ko-
lor, ksero A3-A4 - kolor, lamino-
wanie A3-A4. Tylko u nas naj-
większy wybór okładek. Nowo-
gard, ul. 700 lecia 15 (nad skle-
pem zielarskim). Tel. 605 522 340.

• Korepetycje j. niemiecki, przygo-
towanie do matury. 607 617 844

• Język niemiecki, www.nie-
mieckinowogard.pl; tel. 607 
545 991

• Angielski. Korepetycje. 
697 583 403

• Remonty i wykończenia. 
601 567 369

• REMONTY, MONTAŻE, STOLAR-
KA. 781 016 125

• Transport BUS-MAX. 
604 963 120

• Usługi remontowo-budowla-
ne. 784 053 493

• Przepisywanie prac (magister-
skich, licencjackich, innych), do-
kumentów, CV, listów motyw. in-
nych. Wydruki, Ksero, także kolor. 
Szybko i Solidnie. Studio Rekla-
my Vizart. Nowogard, ul. 700 le-
cia 15 (nad sklepem zielarskim). 
tel 605 522 340.

• Naprawa, regulacja okien, drzwi 
PCV i drewna. 695 181 070

• Usługi dekarskie w Kościusz-
kach. 601  227  631

• Videofi lmowanie i zdjęia cyfro-
we, profesjonalnie różne okazje. 
600 653 124

• Usługi hydrauliczne. 600 653 124

• Usługi ogónobudowlane, glazu-
ra, terakota fachowo i solidnie. 
607 647 515

• Remonty mieszkań. 609 588 
240

• Ubezpieczenia komunikacyjne 
zniżka dla naszych klientów na-
wet do 40% i zapytaj o szczegó-
ły. Nowogard 3 Maja 46 tel. 91 39 
20 701

• Roletki, żaluzje, vertikale. 
695 181 070

• Moskitiery. 695 181 070

• KOREPETYCJE DLA LICEALI-
STÓW I STUDENTÓW Z MATE-
MATYKI, STATYSTYKI, EKONO-
METRII ORAZ  PROFESJONAL-
NE PRZYGOTOWANIA DO EG-

ZAMINÓW POPRAWKOWYCH 
KONTAKT: TEL. 600 924128; 
MAIL: iwonand@wp.pl 

• Transport przeprowadzki szybko 
tanio. 696 138 406

• Szpachlowanie, malowanie, pa-
nele, regipsy. 789 146 025

• Remonty mieszkań. 601 567 369

• Dachy kompleksowo. Remonty. 
691 050 186

• Remont na każdą kieszeń. 
609 715 839

• Kredyty dla fi rm bez BIK-
-na oświadczenie o docho-
dach:513 164 203

• Leasing bez BIK-KRD. Maszy-
ny-samochody, sprzęt kom-
puterowy, itd. Leasing na 
start.513-164-203

• Usługi informatyczne napra-
wa komputerów, instalacja 
oprogramowania, odzyskiwa-
nie danych, dojazd do klienta. 
508 245 385

• TWOJA KSIĘGARNIA INTERNE-
TOWA WWW.KSIEGARNIACYME-
LIA.OSDW.PL

PRACA

• Zwrot podatku z pracy, rodzin-
ne, urlopowe- Niemcy, Holandia, 
Anglia, Irlandia, Dania, Belgia, 
Austria, Włochy, Norwegia. 713 
852 018; 601 759 797

• Podejmę pracę w charakterze 
sprzedawcy, długoletnie do-
świadczenie, obsługa LOTTO. Tel 
660 392 851

• Zatrudnię konsultantkę Orifl a-
me, bezpłatne wpisowe, prezen-
ty na 1300 zł, 604 189 118

• Zaopiekuję się dzieckiem. 
602 690 897

• Zatrudnię w klepie rencistkę lub 
emerytkę (mile widziana umie-
jętność obsługi totalizatora) 
693 850 197

• Zatrudnię hydraulika ze znajo-
mością projektu na budowie w 
ok. Nowogardu. zarobki 2500 – 
3000 zł. 606 151 841

• Praca w Olchowie dla mężczyzny 
sprzedawca. 791 423 559

• Szukam opiekunki dla osoby 
starszej. 501 874 834

• Zaopiekuję się dzieckiem. 
795 926 734

• Dam pracę w pubie SZUFLAN-
DIA w Karsku dziewczynie/chło-
pakowi od zaraz na stanowi-
sku barmanki/barmana wyna-
grodzenie zależne od utargu. 
609 245 816

• Studentka III roku pedagogiki 
pomoże odrobić lekcje włącznie 
z j. angielskim dzieciom  w kla-
sach I-VI. 661 285 062

• Zaopiekuję się dzieckiem. 
519 848 930

• Zatrudnię monterów i elektry-
ków z wykształceniem tech-
nicznym. 91 39 23 887

• Zatrudnię monterów elektry-
ków. 91 39 23 887

INNE

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

• Sprzedam nowy tel. komórkowy 

Sony Ericcson ELM, cena 270 zł, 
tel. 605 522 340

• Sprzedam drewno opałowe i ko-
minkowe, pocięte w klocki z do-
wozem. 663 349 053

• Sprzedam Keyboard. 
602 524 313

• Sprzedam drewno opałowe i ko-
minkowe. 667 788 820

• Przyjmę siatkę leśną z palami lub 
bez pali (może być po rozbiórce, 
stan obojętny), cel ogrodzenie 
budowy domu. Tel. 605 522 340.

• PIECE GAZOWE CO do mieszka-
nia ,domu z Niemiec fi rmy Vail-
lant, gwarancja + serwis, montaż 
na miejscu dwufunkcyjny cena 
od 1.000zl tylko ogrzewanie CO. 
cena 900zl więcej info. Tel 691 
686 772

• ELEKTRYCZNY przepływowy 
podgrzewacz wody do łazien-
ki, kuchni-bar, sklep, domek za-
kład fryzj. na prąd 380V,moc 
18,21kw,male gabaryty z Nie-
miec cena 250zl. Tel 691 686 772

• Junkers gazowy do łazienki, 
kuchni na gaz ziemny lub z bu-
tli/propan/po przeglądzie serwi-
su, mało używany cena 400zł Tel 
691 686 772

• Bojler - podgrzewacz wody ,za-
sobnik, stojący /bez palnika/z 
Niemiec f. Vaillant z wężownica 
do podłączenia go z piecem wę-
glowym, gazowym stan idealny 
cena 500zl. Tel 691 686 772

• Sprzedam drewno kominko-
we, opałowe sprzeda całorocz-
na, posiadam swój transport. 
691 466 441

• Drewno opałowe kominkowe. 
506 232 860

• Kupię szklarnię wym. 6/4 lub 5/4. 
tel. 509 702 817

• Piasek żwir z dowozem 2,5t wy-
wrotka. 514 740 538

• Sprzedam spawarkę elektryczną 
Beiter 250 na 360V, Cena 500 zł. 
Tel. 667 320 054

• Sprzedam wózek inwalidzki z na-
pędem. Telefon. 609 424 557

• Sprzedam węgiel drzewny hurt, 
detal. 502 151 691 

• Sprzedam wózek dziecięcy głę-
boki z nosidełkiem. Cena 200 zł 
i łóżeczko z szufl adą cena 80 zł. 
Tel. 660 543 782

• Podbitka, deska tarasowa, tanio. 
791 423 559

• Sprzedam dwa rowery górskie. 
Tanio. 607 223 071

• Skup niesprawnych zatar-
tych pił STIHL. Cena 100 zł. tel. 
721 668 245

• Sprzedam drewno kominkowe. 
721 668 245

• Sprzedam spawarkę 380 V 
z przewodami, kompletną. 
885 066 200

• Dowóz piasku, żwiru, kamieni, 
wywrotka 2,5t. tel. 514 740 538

• Ofl isy zrzynki tartaczne na opał, 
pocięte w klocki lub w całości 
do samodzielnego pocięcia. Tel. 
514 740 538

• Sprzedam akwarium  z kom-
pletnym wyposażeniem + ryby. 
605 548 121
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PIASEK, ŻWIR,  

CZARNOZIEM, 

POSPÓŁKA 

 ŻWIROWNIA  
DŁUGOŁĘKA

tel. 504 872 700 
Z DOWOZEM 

DO KLIENTA

KANCELARIA 
PRAWNA

nawet trudne sprawy

601 949 077

R E K L A M A
e-mail: reklama@domjudy.pl

TEL.  913 922 165

 TEL. 91 577 20 07

W minioną niedzielę, na nowogardzkim jeziorze odbyły się I Nowogardzkie Mini Re-

gaty o puchar Burmistrza. W zawodach wystartowało pięciu żeglarzy z Klubu Knaga.  

Żaglówki wróciły na nasze jezioro 

I Nowogardzkie Mini Regaty 
Regaty, które zainaugurowa-

ły sezon żeglarski w Nowogar-

dzie,  zorganizowano w kla-

sie Optymist. Żeglarze musie-

li pokonać kilkusetmetrowy 

tor, wytyczony wokół dwóch 

boi. Mimo słabego wiatru i ni-

skiej temperatury wyścig do-

starczył wiele emocji, zarówno 

startującym zawodnikom jak 

i obserwującej ich zmagania, 

kilkunastoosobowej grupie 

kibiców i organizatorów im-

prezy. Choć cały wyścig prze-

biegał dość spokojnie, lekki 

podmuch wiatru na ostatniej 

prostej sprawił, że walka o po-

dium trwała do ostatnich mi-

nut. I tak pierwszy na metę do-

płynął Jacek Meksa. Drugi był 

Dacjan Kijowski. Trzecie miej-

sce zajął 13-letni Jan Rybka - 

najmłodszy zawodnik regat. 

Czwarta była Daria Dawidow-

ska, która straciła szansę na 

podium na ostatnich metrach. 

Piąty dopłynął Michał Dawi-

dowski.  

I Nowogardzkie Mini Regaty 

o puchar Burmistrza były zor-

ganizowane w ramach progra-

mu „Bezpiecznie na wodzie” re-

alizowanego przez Stowarzysze-

nie Klub Żeglarski „Knaga”. Na-

leży mieć nadzieję, że zmagania 

żeglarzy mieszkańcy Nowogar-

du będą mogli oglądać częściej. 

Tym czasem, władze stowarzy-

szenia zapraszają wszystkich 

chętnych do udziału w otwar-

tym konkursie fotografi cznym i 

plastycznym dokumentującym 

sezon żeglarski 2012. Szczegó-

łowe informacje można uzyskać 

pod nr telefonów: 504-397-827;  

601-577-365;  887-467-309;  667-

476-876. 
MS

Andrzej Meksa, przybliża zawodnikom regulamin regat i opisuje trasę, po 

której będą ścigać się żeglarze. 

Od lewej rząd górny: Antoni Bielida, Michał Dawidowski, Daria Dawidowska, Robert Czapla, Danuta Dawidowska. Rząd 

dolny:  Jan Rybka, Dacjan Kijowski oraz Jacek Meksa - zwycięzca I Nowogardzkich Mini Regat o puchar Burmistrza.

Choć słaby wiatr nie pozwalał na osiąganie szybkich prędkości, walka na 

torze i tak była dość zacięta. 
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 Cena 1,80 zł

GAZETA LOKALNA  NOWOGARD • OSINA

APTEKA 
MAJOWA 
ul. 3 MAJA 47

TEL. 91 307  07 08

OTWARTE
Poniedziałek - Piątek  8-19  

Sobota  8-15

Sprawdź naszą ofertę:
• Kredyt gotówkowy
• Kredyt konsolidacyjny
• Kredyt samochodowy
• Kredyt hipoteczny
• Spłata rat LUKAS Banku za 0 zł
• Dogodne warunki 
  dla emerytrów i rencistów

Nowogard, ul. 700 Lecia 21
tel. 91 39 22 172

czynne: pon-pt 9.00-17.00

CENTRUM KREDYTOWE

Prywatny Gabinet 
Stomatologiczny

Oferuje kompleksowe
lecznie stomatologiczne

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

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

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

Zapraszamy!

N
O

W
Y

• Przejazdy zagraniczne
• Linie autobusowe i busy
• Bilety lotnicze i promowe
• Berlin, lotniska

EVATRANS
Agencja

ZIELONE 
PRZEDSZKOLE

OGŁASZA NABÓR NA ROK SZKOLNY 2012/2013
DZIECI W WIEKU OD 2,5 DO 6 LAT

Informacje i zapisy pod nr tel. 91 39 26 691
lub na stronie www.przedszkole.zielona11.pl

INFORMATYCZNO-JĘZYKOWE

O P T Y K
Nowogard, ul. Kościuszki 1

tel. 91 392 18 11

- 50% na oprawy
z wybranych kolekcji

BADANIE OSTROŚCI  WZROKU
(bezpłatne przy zakupie okularów)

Jedna para okularów
na wszystkie odległości

REALIZACJA  RECEPT NFZ

Soczewki 
Progresywne 

- 30%

Akcja: „CZAS NA WZROK”

HALINA GALUS
HELENA WNUK

Zwrot VAT-u 

Nowogard, ul. 3 Maja 14 
(budynek BS,  I piętro)

Chcesz odzyskać VAT? 
Zwróć się do nas. 
Budowa domu, 
remont mieszkania 
od maja 2004 r.

Tutaj 
pozostał 
na 
zawsze

s. 10

Strażak 
jak wielu, 
ale...

s. 4

GABINET  STOMATOLOGICZNY
lek. stom.Paweł Maniecki

Jednowizytowe, bezpieczne wybielanie zębów 
urządzeniem firmy beyond w promocyjnej CENIE 590 pLN
W ofercie gabinetu: kosmetyka stomatologiczna, Protetyka, Stom. zachowawcza, dziecięca

Rejestracja tel.   608 578 628, Nowogard, ul. Bankowa 3e

11 maja br.
od 9.00 - 10.00  

piątek
udzielane będą

bezpłatne porady prawne
w redakcji DN

ul. Boh. Warszawy 7A

Zatrudnimy 
NA SEZON LETNI 

pracowników 
z okolic Nowogardu 

na stanowisku:

KIEROWCA 
– SpRZEDAWCA

Wymagania:
- wykształcenie min. średnie
- prawo jazdy kat „C”
- mile widziane doświadczenie na 

podobnym stanowisku
Oferty prosimy składać osobi-

ście lub na skrzynkę: lodos@list.pl

Prawie 10  mln na potrzebujących 

Rośnie skala ubóstwa

Czytaj s. 3

Konkursy  
o Ziemi  
Nowogar-
dzkiej w 
Bibliotece

s. 7
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Foto tydzień

Od  miesiąca maja rozpoczęły się prace związane  z wymianą poszycia dachu plebanii przy  Para-
fii pw. WNMP w Nowogardzie. Jak zapewnia wykonawca robót właściciel firmy „Zakładu Blachar-
sko - Dekarskiego” - Wojciech Cichocki, na razie prace prowadzone są bez żadnych problemów. 
Zakończenie prac przewidujemy na koniec miesiąca czerwca. 

Taki połów nie zdarza się często. Na zdjęciu Tadeusz Kozioł z Nowogardu ze swoją zdobyczą. 
Szczupak został złowiony w okolicach Łąk Nowogardzkich (rozlewiska w okolicach Bodzęcina) ma 
1 m i 10 cm oraz 8,6 kg wagi. Pan Tadeusz przyznał, że walka z rybą nie była łatwa, ale po 40 mi-
nutach dojrzały szczupak odpuścił i po sesji zdjęciowej trafił na patelnię. 

„ BIBLIOTEKA CIĄGLE W GRZE”. Już po raz dziewiąty biblioteka bierze udział w ogólnopol-
skiej akcji społecznej organizowanej przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Celem tej akcji 
jest promocja czytelnictwa, popularyzacja bibliotek, jak również  jej pracy na rzecz czytelników. 
Akcję rozpoczęto wystawą zbiorów dotyczących  historii nowogardzkiego sportu, zdobytych pu-
charów, medali, dyplomów m. in. olimpijki Ewy Durskiej i olimpijczyka - kolarza Rajmunda Zie-
lińskiego. Jak widać wystawa cieszy się powodzeniem, a młodzież bardzo chętnie ją zwiedza. 

Tak wyglada od dość dawna śmietnik na 
cmentarzu w Jenikowie . Sprawę zglosil nasz 
Czytelnik często odwiedzajacy znajdujące 
się tam groby bliskich. Wiem że to teren gmi-
ny Maszewo -mówi – ale zwracam się do W 
as o upublicznienie tego niedbalstwa w tym  
szczegolnym miejscu,  ponieważ mimo mio-
ich interwecji nikt  nie reaguje na ten skan-
daliczny bałagan, może przeczytają to się za-
wstydzą -kończy. Także mamy nadzieję ,że 
przeczytają zawstydzą się  i posprzątają 

Pomóżmy 
sobie
•	 Przyjmę z wdzięczno-

ścią tapczan wypoczynko-
wy, dywan lub wykładzi-
nę, meblościankę, telewizor, 
komputer.  tel. kontaktowy 
510 936 951 

•	 Przyjmę z wdzięcznością  
kojec dziecięcy dla dziecka 
i materac twardy na łóżko 
piętrowe info.515 696-142 

•	 Oddam ubranie chłopięce 
do 2 lat oraz łóżeczko  tel. 
kontaktowy 781932923

Złota Lira dla  
Ani piotrowskiej !         

Wielkim sukcesem zakończył się udział absolwentki  II Li-
ceum Ogólnokształcącego - Anny piotrowskiej w finale woje-
wódzkim VII Zachodniopomorskiego Konkursu Recytator-
skiego ,,O Złotą Lirę Kornela Ujejskiego”.

Organizatorem konkursu 
jest Katolickie Stowarzyszenie 
„Civitas Christiana” w Szcze-
cinie, a honorowy patronat 
sprawują: Zachodniopomor-
ski Kurator Oświaty i JE ks. 
abp Andrzej Dzięga. Konkurs 
skierowany jest do uczniów 
gimnazjów i szkół ponadgim-
nazjalnych. Finałowe zmaga-
nia ,tym razem ,odbywały w 
Klubie Delta w Szczecinie, 28 
kwietnia 2012r. Wśród juro-
rów znajdowała się m. in. Kry-
styna Maksymowicz – aktorka 
Teatru Współczesnego.  Ania 
zachwyciła interpretacją tek-
stów poetyckich, pokonała ry-
wali  i…  zwyciężyła, zdoby-
wając Złotą Lirę oraz  nagro-
dę główną – dwutygodniową 
wycieczkę do Lwowa! Tak więc 
uczennica  w pięknym sty-
lu zakończyła swoją licealną 
przygodę z recytacją. Należy 
dodać, że Ania  ma na swoim 
koncie wiele sukcesów, m. in. 
w tym roku szkolnym została 
ponownie laureatką Ogólno-
polskiego Przeglądu Twórczo-

ści Zbigniewa Herberta ,,Her-
bertiada”.  Radość ze zwycię-
stwa  w konkursie poświęco-
nym poezji Kornela Ujejskie-
go jest  tym większa, że w tych 
zmaganiach  uczniowie II LO 
byli debiutantami. Gratuluje-
my sukcesu!!!  

Inf. własna
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FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

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

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

602 450 881

Byłeś świadkiem ciekawego wydarzenia?
Powiadom nas!

Dyżur reportera interwencyjnego całą 
dobę, siedem dni w tygodniu!

DZWOŃ lub wyślij sms: 

515 145 383
Zapewniamy całkowitą anonimowość! 

Możesz również do nas napisać: 
dziennik@dzienniknowogardzki.pl lub 

poligraf@post.pl

Umożliwiamy uzyskanie CERTYFIKATU MIĘDZYNARODOWEGO

CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO „PROFESJA”
W NOWOGARDZIE

OGŁASZA NABÓR NA KURS

OPERATOR WÓZKÓW WIDŁOWYCH

Informacji udziela i prowadzi zapisy  sekretariat Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Nawogardzie, ul. Ks. J. Poniatowskiego 21
w godzinach: od 8.00 do 15.00, tel. 91 392 11 62

EntEr  II 
laptop

 serwis - komis
naprawiamy, 
sprzedajemy,

kupujemy laptopy
na ul. Wyszyńskiego 7/3

budynek Straży Pożarnej

tEl. 795 648 748

reKlAmA

Prawie 10  mln na potrzebujących 

Rośnie skala ubóstwa
Rośnie liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej – tak wynika z danych 
nowogardzkiego OpS. W roku 2009 z przyznanych świadczeń skorzystało 838 ro-
dziny, w 2011 liczba ta wzrosła do 855. Do nowogardzkiego ośrodka zgłasza się 
również coraz więcej rodzin, w których dochodzi do przemocy. 

Z danych posiadanych przez 
OPS Nowogard wynika, że w 
2009 z pomocy społecznej sko-
rzystało 399 rodzin bez dzieci, 
283 rodziny z jednym lub dwój-
ką dzieci i 156 rodzin wielodziet-
nych. W roku 2010 było to od-
powiednio 448, 282 i 140, zaś 
w 2011 r. 444, 282 i 129. W uję-
ciu procentowym oznacza to, że 
z pomocy OPS korzysta rocznie 
ok. 9% ogółu ludności gminy (na 
dzień 31 grudnia 2011r. gmina 
Nowogard liczyła dokładnie 24 
355 mieszkańców, z tego 16 515 
w mieście i 7 840 na wsi). 

Chociaż ilość rodzin korzysta-
jących ze świadczeń OPS rośnie, 
spada ogólna liczba osób korzy-
stających z pomocy ośrodka. 

Liczba osób pobierających 
świadczenia z systemu pomocy 
społecznej bez względu na jej ro-
dzaj i formę w stosunku do ogól-
nej liczby ludności gminy zmala-
ła z 2277 w roku 2009 do 2173 
w roku 2011 (różnica wynosi 104 
osoby) – informuje Terasa Skib-
ska, kierownik nowogardzkiego 
OPS. Jeśli chodzi o korzystanie 
rodzin wielodzietnych z Ośrod-
ka Pomocy Społecznej w Gmi-
nie Nowogard zaobserwować 
można malejącą liczbę tych ro-

dzin, które wymagały wsparcia 
tut. Ośrodka w związku z tym, 
iż ogólny przyrost naturalny lud-
ności na terenie naszej Gminy w 
latach 2009-2011 uległ znaczne-
mu zmniejszeniu. Ponadto za-
obserwować można, iż rodziny 
świadomie decydują się z uwa-
gi na trudną sytuację finanso-
wą, na posiadanie mniej niż tro-
je dzieci. 

Dlaczego rodziny nadal są 
zmuszone do korzystania z opie-
ki społecznej? Powodów jest 
wiele. Główne to nadal bezrobo-
cie, problemy z alkoholem i nie-
stety rosnąca liczba przypadków 
przemocy w rodzinie. Jeszcze w 
2009 roku z tego powodu OPS 
objął opieką 4 rodziny. Rok póź-
niej liczba ta wzrosła do 57, a w 
roku 2011 wyniosła 62. Zdaniem 
kierowniczki nowogardzkiego 
OPS tendencja ta jest dowodem 
na to, że przemoc w rodzinie 
przestała być tematem tabu. 

Od 2007r. przy Ośrodku Po-
mocy Społecznej w Nowogar-
dzie podejmuje działania w tym 
zakresie Zespół Interwencji Kry-
zysowej oraz Zespół Interdyscy-
plinarny powołany przez Burmi-
strza Nowogardu.  Od  czasu po-
wołania tych podmiotów ilość 

osób doznających przemocy na 
terenie naszej gminy znacznie 
wzrosła. Wynika to, z większej 
świadomości  społecznej doty-
czącej problematyki przemocy 
w rodzinie, większej dostępności 
do instytucji pomocowych, lep-
szej -  interdyscyplinarnej koor-
dynacji działań instytucji współ-
pracujących w obszarze przeciw-
działania przemocy w rodzinie. 
Znaczna ilość zgłoszeń wynika 
także z reakcji środowiska lokal-
nego i osób bliskich.  Przemoc 
domowa przestała być zjawi-
skiem społecznym zamkniętym 
w „ w czterech ścianach”, coraz 
częściej jest postrzegana jako 
zjawisko negatywne, co znacz-
nie ułatwia służbom pomoco-
wym w zdiagnozowaniu i zapo-
bieganiu problemu – twierdzi T. 
Skibska. 

W roku 2011 z pomocy spo-
łecznej skorzystało 855 rodzin ( 
2.173 osoby w tych rodzinach).  
Na ten cel ze środków gminnych 
wydano 736.065 zł, a z budżetu 
Wojewody 1.784.387 zł.

Na realizację świadczeń ro-
dzinnych i funduszu alimentacyj-
nego wydano 7.331.240 zł (ogó-
łem 2.856 decyzji).

Marcin Simiński 

Nasz komentarz
Mimo, że z  treści informa-

cji uzyskanej z nowogardzkiego 
OPS wynika, że nieznacznie 
spadła liczba osób korzysta-
jących z opieki  w naszej gmi-
nie, to jednak tytuł artykułu jest 
adekwatny do rzeczywistej sy-
tuacji społecznej.  Biorąc bo-
wiem pod uwagę - wspomnia-
ne w wypowiedzi pani kierow-
nik - zjawiska demograficzne, 
zwłaszcza spadek ogólnej popu-
lacji ( z powodu nierejestrowa-
nych  zmian demograficznych 
wynikających z  ruchów migra-
cyjnych pewnie jeszcze głębszy)  
problem  w stosunku do aktual-
nego ogółu ludności niewątpli-
wie  narasta. Naszym zdaniem  
istotne byłoby też zbadanie głę-
bokości  rozwarstwień społecz-
nych – wiele wskazuje bowiem 
na to, że dystans pomiędzy po-

trzebującymi pomocy, a zamoż-
nymi rośnie, co na  przyszłość 
pogarsza prognozy w zakresie 
szybkich możliwości wycho-
dzenia rodzin ubogich z trud-
nej sytuacji życiowej. Mamy na-
dzieję, że istniejące  przy urzę-
dzie burmistrza zespoły  szcze-
gółowo zdiagnozują również  
rzeczywiste i najistotniejsze po-
wody ubóstwa - to ono właśnie, 
zdaje się w większości przy-
padków jest swoistym genera-
torem  także przemocy w ro-
dzinie. Trzeba dać ludziom za-
robić, a przynajmniej stworzyć 
warunki do zarobkowania - to 
jest zawsze wielkie zadanie dla 
władzy publicznej i wtedy wy-
datki na zwalczanie przemocy 
i wspomaganie egzystencjalne 
na pewno zmaleją 

Marek Słomski
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Artur maślak z Wyszomierza 

Strażak jak wielu, ale...
Wśród nas jest wiele osób niepełnosprawnych.  Odnalezienie się w życiu, pełne realizowanie  się osobowościowe wymaga od tych osób, 
często wielkiej determinacji i wyjątkowej siły charakteru.  Warto im  przyjrzeć się bliżej,  ponieważ wszyscy możemy się od nich wiele 
nauczyć.  Właśnie z jednym z nich Arturem Maślakiem z Wyszomierza  rozmawiałem w ostatnią środę...         

Dziennik Nowogardzki: O 
takiej osobie jak pan można  
powiedzieć,  że jest skromny, 
cichy i w pewnym sensie nad-
sprawny...? 

Artur Maślak: Nie wiem czy 
można tak powiedzieć,  bo je-
stem zwyczajnie normalnym 
facetem, który jest po szkole za-
wodowej  i jest niepełnospraw-
ny. Obecnie pobieram  ren-
tę i czasami staram się poma-
gać mamie na roli, a w wolnych 
chwilach oddaję krew i jestem 
członkiem Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej w Wyszomierzu.  
Posiadam także przeszkolenie 
w zakresie pierwszej pomocy. 
Cóż, to by było chyba wszystko. 
Więc jak pan widzi jestem zwy-
czajnym mężczyzną, który sta-

ra się normalnie żyć. 
A może opowie pan w kilku 

zdaniach - na czym polega ta 
niepełnosprawność? 

Mam niedowład kończyn 
dolnych, przez co poruszam się 
troszeczkę  gorzej od osoby peł-
nosprawnej. Ale więcej już nie 
chciałbym mówić o chorobie. 

Kilka miesięcy temu miało 
miejsce wydarzenie, po któ-
rym wiele o panu mówiono. 
proszę przypomnieć okolicz-
ności tamtej sytuacji.

Tak jak zawsze z moim kole-
gą Józkiem Dobruchowskim, 
również  w tym dniu tj.09.08 
2011 jechaliśmy do Goleniowa 
oddać krew. Po powrocie po-
szedłem grać w piłkę siatkową 
na boisko, ale wcześniej jeszcze 

szedłem drogą, która 
znajduje się w Wyszo-
mierzu. Idąc tamtędy 
usłyszałem dość dono-
śny krzyk dochodzą-
cy z pobliskiego po-
dwórza. Szybko pod-
szedłem i zobaczyłem, 
jak znajdujące sie tam 
osoby „klęczą” nad 
mężczyzną, który zo-
stał porażony prądem. 
Widząc to od razu zo-
rientowałem się, że ten 
człowiek potrzebu-
je pomocy i przystą-
piłem do akcji. Wcze-
śniej energicznym to-

nem nakazałem, by stojące w 
pobliżu osoby odsunęły się, a 
sam zacząłem przeprowadzać 
akcję sztucznego oddychania. 
A inne osoby, konkretnie syn 
i żona  tego mężczyzny, wyko-
nywali  masaż serca. Przypo-
mnę, że powinno się to wyko-
nać  w następujący sposób: 30 
ucisków na klatkę piersiową, 
2 wdechy metodą usta-usta. 
To główna zasada reanimacji 
udzielania pierwszej pomocy. 
Pamiętajmy o tym i nie bójmy 
się udzielać pomocy, gdy wi-
dzimy leżącego człowieka. Po-
dejdźmy do takiej osoby,  zo-
rientujmy się  w jakim jest sta-
nie  i zacznijmy jak najprędzej 
działać. W międzyczasie poin-
formujmy sami lub przez  ko-
goś służby ratunkowe  na nr 
112, lub 999 dzwoniąc bezpłat-
nie z tel. komórkowego.

Co pan czuł podczas, gdy 
ratował tego mężczyznę? 

Pamiętałem, aby przede 
wszystkim zachować zimną 
krew i opanować swoje nerwy 
i jak najprędzej udzielić temu 
człowiekowi pomocy.  Ratowa-
liśmy go razem z kolegą  i sy-
nem tego pana, do momentu 
gdy przyjechało pogotowie, a 
przyjechało na szczęście bardzo 
szybko,  ten czas wynosił ok. 
niecałe 10 min. 

Czy w związku tą sytuacją  

czuje się pan bohaterem? 
Zdecydowanie nie.  Myślę, że 

każdy, a szczególnie osoba prze-
szkolona postąpiłaby tak samo. 
Ratowanie życia jest naszym 
obowiązkiem, dlatego zachę-
cam do szkolenia się w zakresie 
pierwszej pomocy.  Chcę przy 
tej okazji powiedzieć, że  jest mi 
bardzo miło, bo zostałem doce-
niony, otóż otrzymałem specjal-
ny dyplom, który na co dzień 
wisi na honorowym miejscu 
w moim domu, a dziś go panu 
prezentuję. 

Czym dla pana jest służba 
w straży pożarnej? 

Przede wszystkim, to nie-
sie pomocy ludziom i ratowa-
nie życia ludzkiego, które prze-
cież jest najważniejsze, ale rów-
nież ciekawą przygodą, którą 
wykonuję od 10 lat. Byt OSP 
w Wyszomierzu  uzależnio-
ny jest od wielu różnych czyn-
ników, szczególnie tych ekono-
micznych. Mam nadzieję, że w 
naszej wsi Ochotnicza Straż Po-
żarna i remiza będzie jak naj-
dłużej, bo jest ona tu potrzebna. 

Strażak musi być gotowy do 
akcji w każdej chwili... 

Oczywiście, że tak. Gdy tylko 
zawyje syrena i dostanę telefon, 
tak było  np. wczoraj,  byłem 
na akcji, która polegała na szu-
kaniu na ul. Poniatowskiego w 
Nowogardzie 4 letniego dziec-
ka, które zaginęło, ale na szczę-
ście się odnalazło i wszystko 
skończyło się dobrze. Tych akcji 
mamy w roku około 20.

Niedawno, a konkretnie 3 
maja w dnu Święta Straży po-
żganej otrzymał pan medal? 

To prawda. Otrzymałem  za 

wysługę lat w służbie wraz z 
moimi kolegami medal, których 
bardzo serdecznie chciałbym 
pozdrowić i życzyć im wielu 
sukcesów, tych osobistych i za-
wodowych. 

Na koniec, jakie ma pan 
marzenia? 

Chciałbym być po prostu 
zdrowym. Czyli normalnie się 
poruszać, uczestniczyć w życiu 
bardziej aktywnie, uprawiać 
sport i grać w piłkę. Ponadto, 
chcę dalej być strażakiem, który 
będzie jeździł wraz z  kolegami 
do akcji nowym wozem strażac-
kim, bo ten który mamy jest już 
bardzo wiekowy. 

Tyle opowiedział nam o so-
bie  pan Artur – a co mówią 
o nim inni? - chyba najlepiej 
wyrazi  to pan Józef Dobru-
chowski,  prezes Gminnych 
Ochotniczych Straży pożar-
nych  - 

Panie redaktorze, to praw-
da, że ten chłopak jest niepeł-
nosprawnym, ale tej niepeł-
nosprawności u niego tak na-
prawdę nie widać, gdyż wyko-
nuje on w zasadzie wszystkie 
powierzone mu obowiązki. To 
on mnie namówił do oddawa-
nia krwi, gdyż sam ją oddaje. 
To jest normalny chłopak, któ-
ry zwyczajnie chce żyć i udzie-
lać się w każdej dziedzinie ży-
cia. Podsumowując, jest on nie-
samowitym człowiekiem, który 
chce żyć normalnie, jak pełno-
sprawni ludzie.

rozmawiał: Jarek Bzowy 

Z ostatniej chwili

Wybory sołtysa  
w Łęgnie

Dnia 10 maja 2012 r. mieszkańcy wsi Łęgno, wybrali po raz 
pierwszy swojego sołtysa. Został nim Józef Włochowicz. Po-
nadto została wybrana Rada Sołecka w skład której wcho-
dzą: Dawid Kapuśniak, Artur Kopciuch i  Krystyna Posuniak. 
Więcej o sołeckich wyborach w gminie Łęgno, we wtorko-
wym wydaniu Dziennika Nowogardzkiego.
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ŚWIĘTO SZKOŁY w SP nr 1 
- MUZYCZNIE, SPORTOWO, PLASTYCZNIE
Każde święto jest dniem wyjątkowym pozwalającym na chwile wytchnienia i relaksu. Tak też właśnie było w Sp nr 1, która 9 maja ob-
chodziła święto swojego patrona Tadeusza Kościuszki. Zwykle takie dni kojarzą się nam z dość podniosłymi apelami, akademiami. W 
tym roku było u nas trochę inaczej - bardziej na luzie, piknikowo i sportowo. Tym bardziej, iż majowa pogoda sprzyja wyjściom i spo-
tkaniom na powietrzu.

W atmosferę tego dnia 
wprowadzili nas muzycy fil-
harmonii szczecińskiej, którzy 
przygotowali i przedstawili ca-
łej społeczności uczniowskiej 
koncert muzyczny, zarówno 
tej z tzw. gatunku muzyki kla-
sycznej, jak i bardziej rozryw-
kowej. 

Uduchowieni dźwiękami 
pięknej muzyki wyruszyli-
śmy do Sarniego Lasu, gdyż 

właśnie tam odbyły się kolej-
ne godziny naszego wspólne-
go świętowania. Jest to wyjąt-
kowe miejsce w naszym mie-
ście, które pozwala na wspól-
ne „piknikowanie” tak dużej 
społeczności, jaką jest szkoła. 
Pogoda zrobiła nam wspaniały 
prezent – słońce, ciepło i bar-
dzo przyjemnie. Trzymała za 
nas kciuki i razem z całą bra-
cią uczniowską dopingowała 

startujące drużyny, reprezen-
tujące poszczególne klasy na-
szej szkoły w zawodach spor-
towych. Miały one charak-
ter oczywiście rywalizacji, ale 
prowadzonej w atmosferze ra-
dosnej, wspólnej zabawy.  Star-
tujący zawodnicy włożyli ma-
ximum wysiłku w poszczegól-
nych konkurencjach, wykazu-
jąc się dużymi umiejętnościa-
mi sportowymi.  

W międzyczasie, gdy trwały 
zmagania sportowe, wytypo-
wani przedstawiciele klas 0-VI 
zmagali się w plenerze malar-
skim. Nasi uzdolnieni mło-
dzi plastycy tworzyli portrety 
swojego patrona. Patrząc i po-
dziwiając ich prace, możemy 
im już teraz wróżyć karierę, 
na polu plastycznym. Wszyst-
kie prace to małe arcydzieła, a 
nieraz i nowe malarskie spoj-
rzenie na postać Tadeusza Ko-
ściuszki.

Uwieńczeniem tego dnia 
było oczywiści ognisko i 
wspólne pieczenie kiełbasek. 

W tak doskonałej przyjaznej, 
radosnej atmosferze, która 
cały czas towarzyszyła wszyst-
kim uczniom, nauczycielom, a 
także wspomagającym nas jak 
zwykle rodzicom, smakowała 
ona nadzwyczajnie !

Trochę zmęczeni, ale w do-
skonałych humorach powróci-
liśmy do naszych domów, a ten 
dzień na pewno będzie powra-
cał w szkolnych wspomnie-
niach, do których nie raz i nie 
dwa powracać będziemy, kiedy 
już staniemy się dorosłymi. 

Zes. red. SP nr 1

W sobotę, 5 maja, na boisku sportowym w Świerczewie odbyła się zabawa taneczna, połączona z piknikiem, z której dochód przekaza-
ny będzie na rzecz chorych na autyzm bliźniaków – Jakuba i Kacpra – mieszkańców wsi. 

Zabawa charytatywna w Świerczewie 

Zagrali dla Jakuba i Kacpra
O sytuacji, w jakiej znajdu-

je się rodzina chłopców, pisali-
śmy kilka tygodni temu. Przy-
pomnijmy, że dom, w którym 
wychowują się chore i wyma-
gające całodobowej opieki 

dzieci jest w opłakanym stanie. 
Do tego rodzina bliźniaków 
boryka się z poważnymi kło-
potami finansowymi. Po na-
szym artykule rodzina otrzy-
mała od jednego darczyńcy za-

pas opału na zimę. Druga oso-
ba ofiarowała cegłę rozbiórko-
wą, która z pewnością przyda 
się przy odbudowie walącego 
się domu, w którym mieszka 
potrzebująca rodzina.

W minioną sobotę we wsi 
zorganizowano zabawę tanecz-
ną połączoną z piknikiem, z 
której dochód w całości zosta-
nie przekazany rodzinie cho-
rych chłopców.   Do tańca za-
grzewał mieszkańców Świer-
czewa zespół Avanti z Nowo-
gardu, który zagrał dla Jakuba 
i Kacpra nie pobierając hono-
rarium. Organizatorami cha-

rytatywnej zabawy były władze 
sołeckie Świerczewa. 

Sołtys wsi, Armata Urszula, 
za pośrednictwem DN, pro-
si ludzi dobrej woli o pomoc w 
odremontowaniu domu, w któ-
rym mieszkają chłopcy. Osoby, 
które  mogą wspomóc akcję 
proszone są o kontakt pod nu-
merem telefonu 783 019 357. 

MS

Pamiątkowe zdjęcie – zespół Avanti, rada sołecka, Jakub, Kacper i ich mama – Rok-
sana Fedak. 

Wspólnej zabawie przyświecał szczytny cel – zbiórka dla potrzebującej rodziny państwa Fedaków. 
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PArAFiA PW. WNieBoWZięciA NmP: msza św. w niedzielę: Nowogard: 7:00, 9:30, 11:00, 12:30, 18:00 (w lipcu 
i sierpniu o 19:00) Karsk: 9:00; Olchowo: 11:00; Wojcieszyn: 12:00; Dąbrowa: 10:00.  msza św. w tygodniu (od pn 
do pt): 7:00, 18:00 (w lipcu i sierpniu o 19:00)    msza św. w sobotę: 9:00, 18:00 (w lipcu i sierpniu o 19:00).    www.
wnmp.info
PArAFiA PW. ŚW. rAFAłA KAliNoWSKiego: msza św. w niedzielę: . 7.30 , 9.00; 11.00, 12.30 i 18.00 (w lipcu 
i sierpniu o 19:00) Kulice: 9:00; Jarchlino: 10:00; Sąpolnica: 10:00.   msza św. w tygodniu: 7:00, 18:00 (w lipcu i 
sierpniu o 19:00).   www.rafalkalinowski.republika.pl
PArAFiA PW. mB FATimSKiej: msze św. w niedzielę: 9.00 i 12.00. Lestkowo: 10.30; Miętno: 13.00.  msza św. w 
tygodniu z wyjątkiem poniedziałku:17.00, w sobotę o godzinie 12.00.    www.mbf-now.firmeo.biz 

Informacje parafialne
   Vox    Ecclesiae...

Słowo Boże na Niedzielę:
Z Ewangelii wg św. Jana (J 15,9-17):
Jezus powiedział do swoich uczniów: Jak Mnie umiłował Oj-

ciec, tak i Ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej! Jeśli 
będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w mi-

łości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego mi-
łości. To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza 
była pełna. To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja 
was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje od-
daje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co 
wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan 
jego, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co 
usłyszałem od Ojca mego. Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i prze-
znaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał - aby 
wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje. To wam przy-
kazuję, abyście się wzajemnie miłowali.

Dzisiejsza Ewangelia jest kontynuacją słów Jezusa. Pragnie On ukazać nam Ojca 
oraz Jego naukę. Chrystus, będąc Synem Bożym wskazał nam jak wypełniać wolę 
Bożą. Dlatego słowa te są dla nas bardzo wyraźną obietnicą oraz drogowskazem.

Każdy z nas ma inny obraz Boga Ojca w swoim sercu, ale niestety zdarza się, że 
jest on zdeformowany i bardzo ludzki. Nie jest to nic dziwnego, tym bardziej, że 
często wzorem na jakim się opieramy są nasi ziemscy rodzice. Człowiek, który jest 
skażony grzechem pierworodnym, nie może być idealny, nieskazitelny. Bywają sy-
tuacje, że dorośli ludzie nie potrafią sobie wyobrazić Boga jako kochającego, do-
brego i sprawiedliwego. Niekiedy nie potrafią zaufać, bądź nawiązać relacji z Oj-
cem poprzez modlitwę, ponieważ czują jakiś opór, dyskomfort. Zdarza się, że w 
rozmowie mówią, że mają jakąś barierę, że nie potrafią otworzyć się na Boga. Nie 
potrafią nawet określić, co tak naprawdę ich blokuje. Nie wiedzą jak sobie z tym 
poradzić i niestety często w rezultacie odpuszczają sobie, w nadziei, że samo się 
wszystko rozwiąże.

Jezus w Ewangelii pragnie nam pomóc i odkłamać nasz obraz, który posiada-
my. Chce ukazać Boga przede wszystkim jako kochającego Tatę, który wydał na 
śmierć swojego Jedynego Syna, aby uratować nasze życie. Tak bardzo pragnie, 
abyśmy się mogli radować Jego obecnością w niebie, że mówi wprost co mamy 
czynić. Tym kluczem do nieba jaki otrzymaliśmy jest Miłość. Chrystus daje nam 
Bożą miłość, która jest doskonała i bezwarunkowa. Otrzymaliśmy ten wielki dar 
za darmo. Jednak Jezus wyraźnie mówi, że w Jego miłości trwają Ci, którzy zacho-
wują Jego naukę i czynią to co im przykazał. Jest to bardzo wyraźna obietnica mi-
łości i wskazówka jak postępować w życiu. 

Kolejne ważne słowa z dzisiejszej Ewangelii, mówią nam o tym, że zostaliśmy 
wybrani i nazwani przyjaciółmi. To kolejny dowód niesamowitej miłości jaka ob-
darzył nas Pan. My również mamy w swoim życiu taką osobę, którą możemy na-
zwać przyjacielem. Jest osoba nam bliska, której ufamy, którą kochamy, za to że 
jest i nas wspiera w naszym codziennym życiu. Z pewnością można powiedzieć, 
że jest to ktoś ważny dla nas. Zauważmy, że Jezus określa nas jako przyjaciół, a nie 
sługi. Mówiąc nam o woli Ojca, obdarował nas wielkim zaufaniem i miłością, bo 
dał to co najcenniejsze. Dlatego też określa nas jako wybranych do tego, abyśmy 
nieśli innym tą niesamowitą radość i miłość płynącą z tych słów.

Chrystus w dzisiejszej Ewangelii zachęca nas do wypełniania słów jakie nam 
dał, bo pragnie byśmy trwali w Miłości Bożej, której jest posłannikiem. Pragnie 
odkłamać obraz jaki posiadamy i dać nam prawdę, którą mamy nieść dla innych. 
Oddając swoje życie za nas dał dowód wielkiej miłości jako przyjaciel i łącznik 
między Bogiem i człowiekiem.

95 lat temu w Fatimie 
Matka Boża zwróciła się 
do Ciebie

W niedzielę 13 maja będziemy ob-
chodzić 95 rocznicę objawień fatim-
skich. Tego dnia, blisko 100 lat temu, 
Matka Boża objawiła się po raz pierw-
szy trójce pastuszków i przekazała 
im   orędzie dla całego współczesnego 
świata.

W tym szczególnym dniu może-
my zatroszczyć się o naszych bliskich 
i przyjaciół. Wykorzystajmy rocznicę 
tego doniosłego wydarzenia, aby po-

dziękować Matce Bożej za Jej wsta-
wiennictwo. Zwróć się do Niej ze swo-
imi intencjami! Zapal świecę i pomódl 
się gorliwie. 

Aby zapalić świecę wystarczy wejść 
na stronę www.modlitwa.fatima.pl .

  Zapal jedną z trzech świec,  świecę 
siedmiodniową,  świecę trzydziesto-
dniową  lub  świecę wieczystą, a Twoja 
intencja zajaśnieje w blasku modlitwy! 

 Red.

Wyjechali o 4 rano

Marsz życia w Rzymie
 W czwartek z niewielkim opóźnieniem kilka minut po 4 rano wyjechał z pl. 

Wolności autokar z pielgrzymami z Nowogardu, którzy  w najbliższą niedzie-
lę wezmą udział w Marszu Życia. Marsz ten przejdzie  ulicami Rzymu od Colo-
seum, do  także znanego z mrocznej historii (więziono tam  w wiekach średnich 
niektórych papieży) Zamku Anioła. Pielgrzymce przewodniczy Ks. Piotr Buda, a  
jej uczestnicy, to głównie młodzież  z nowogardzkiej akcji dla życia funkcjonują-
cej przy parafii pw. WNMP. 

                                                                                                                          Inf własna

 Bolesław Wojciechowski, lat: 83, zmarł: 09.05.2012, pogrzeb: 12.05.2012, po-
grzeb odbędzie  się na cmentarzu w Nowogardzie

Informacje  przekazał zarządca cmentarza Sebastian Furmańczyk

 W tych dniach odeszli do Wieczności 
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ul. Wyszyńskiego 7/3
budynek Straży Pożarnej

tEl. 795 648 748

W 111 rocznicę urodzin

Marsz pamięci Rotmistrza pileckiego
 Rotmistrz Witold pilecki niezwykła postać o odwadze i nieskazitelności, która u każdego kto zapozna się z 
jego życiorysem wywołuje zupełnie autentyczny podziw. Jak czytam o Pileckim to przechodzą mnie ciarki, takie 
jak wtedy, gdy obcujemy z autentyczną wielkością- mówi  pewien młody człowiek po lekturze oświęcimskiej hi-
storii pileckiego.

 I być może, ta niezwykła 
aura, jaka emanuje od tego 
człowieka i to, jak jego posta-
wa jest w stanie porwać mło-
dych spowodował, że w naszej 
trudnej historii  gdzie wycho-
wanie młodzieży przez tyle lat 
( i trochę nadal) podporządko-
wane było ideologicznej pro-
pagandzie, tak konsekwentnie 
wymazywano postać Rotmi-
strza z pamięci i świadomości 
Narodu. Narodu dla pomyśl-
ności i wolności którego z tak 
udokumentowaną godnością 
Rotmistrz Witold Pilecki od-
dał życie. Ale świat  ludzi spra-
wiedliwych i wrażliwych o nim 
nie zapomniał

  W książce „Six Faces of 
Courage”, historyk brytyjski, 
profesor Michael Foot, w 1978  
zaliczył Pileckiego do sześciu 
najodważniejszych ludzi ruchu 
oporu podczas II wojny świa-
towej.  W niedzielę w Szczeci-
nie odbędzie się Marsz Pamię-
ci Rotmistrza, organizowany 
przez młodych ludzi . Oto co 
piszą  w informacji o marszu ...

MARSZ ROTMISTRZA - 
to upamiętnienie jednego z naj-
większych bohaterów w dziejach 
Rzeczpospolitej. Data 13 maja, to 
rocznica urodzin Witolda Pilec-
kiego, społecznika, poety, mala-
rza, rotmistrza Wojska Polskiego, 
kawalerzysty, harcerza, ochotni-

ka 1920 roku, żołnierza podzie-
mia..., organizatora ruchu opo-
ru w KL Auschwitz, powstań-
ca warszawskiego, zamordowa-
nego przez komunistów w 1948 
roku. Rotmistrz Pilecki w latach 
1918-1921 służył w Wojsku Pol-
skim podczas wojny polsko - bol-
szewickiej. Walczył także w Kam-
panii Wrześniowej, po czym prze-
dostał się do Warszawy. Tam zo-
stał jednym z organizatorów Taj-
nej Armii Polskiej. W 1940 Pilec-
ki zgłosił się na ochotnika do Au-
schwitz celem poznania warun-
ków panujących w obozie zagła-
dy. Po ponad dwóch latach uciekł 
z obozu i walczył w Powstaniu 
Warszawskim.

8 maja 1947 roku został 
aresztowany. Przez rok czasu 
był okrutnie torturowany przez 
funkcjonariuszy Urzędu Bez-
pieczeństwa, by 15 maja 1948 
zostać skazanym na śmierć. 25 
maja 1948 został ostatecznie 
stracony... Postać wielka i od-
ważna, dzięki takim ludziom 
dziś możemy mówić w języku 
polskim oraz kultywować naszą 
piękną i niejednokrotnie tra-
giczną historię.

Trasa przemarszu: Plac Sza-
rych Szeregów -> Al. Piastów -> 
ul. Sikorskiego -> Rondo Rot-
mistrza Pileckiego -> Ku Słońcu 
-> Brama Główna Cmentarza 
Centralnego (złożenie kwiatów 

pod tablicą Ofiar Stalinizmu)
Prosimy zabrać ze sobą bia-

ło - czerwone flagi. 
Organizator: Klub Myśli 

Swobodnej
13 maja, godzina 18, Plac 

Szarych Szeregów w Szczeci-
nie - PamiętaMY !

   Warto zauważyć, że rocz-
nica urodzin  Rotmistrza  wy-
pada 13 Maja w dniu rocznicy 
objawień Fatimskich i zama-
chu na Jana Pawła II.  Nic na 
świecie nie jest dziełem przy-
padku... 

Marek Słomski

 Konkursy  o Ziemi  Nowogardzkiej w Bibliotece

Jak młodzi widzą i jak znają swoje miasto i jego okolice     
W dniu 3 Maja 2012 r. w Miejskiej Bibliotece publicznej im. Stefana Żeromskiego   w Nowogardzie, odbyły się finały gminne XVI edy-
cji konkursu wiedzy dla uczniów na temat Ziemi Nowogardzkiej - jej dziejów oraz zagadnień współczesnych. Do konkursu przystapiło 
26 uczniów ze Szkół podstawowych oraz 14 z Gimnazjów. 

Rywalizację zarówno uczniowie 
szkół podstawowych, jak i  gim-
nazjaliści potraktowali  bardzo po-
ważnie, bo do wygrania, oprócz  
atrakcyjnych  nagród,  były też w 
jednej ze szkół  szóstki z przed-
miotu za uzyskanie punktowane-
go miejsca . Po zakończeniu I eta-
pu składającego się z 20 pytań, Ko-
misja Konkursowa powołana przez 
Burmistrza Nowogardu, zakwali-
fikowała do następnej części kon-
kursu 19 uczniów rywalizujących 
w kategorii szkół podstawowych 
oraz 8 konkurujących na poziomie 
gimnazjów.  Po II etapie, złożonym 
z 10 pytań, wyłoniono laureatów 
trzech  pierwszych miejsc w obu 
kategoriach.

Eliminacje gminne w kategorii 
Szkoły Podstawowe wygrali nastę-
pujący uczniowie:

I miejsce – Daria Urbaniak ze 
Szkoły Podstawowej w Błotnie

II miejsce – Marcin Ogiewa ze 
Szkoły Podstawowej w Orzechowie

III miejsce – Konrad Pasik ze 
Szkoły Podstawowej w Orzechowie

Eliminacje gminne w katego-
rii Gimnazja wygrali następujący 
uczniowie:

I miejsce –  Wiktoria Kiryk z 
Gimnazjum nr 2 w Nowogardzie

II miejsce –  Cezary Niziński z 
Gimnazjum nr 3 w Nowogardzie

III miejsce – Michalina Koniecz-
na z Gimnazjum nr 2 w Nowogar-
dzie

Miejska Biblioteka Publiczna 
była tego dnia również miejscem 
zakończenia części plastycznej 
konkursu o Ziemi Nowogardzkiej, 
który odbywa się w czterech kate-
goriach:

- Oddziały „0” w Szkołach Pod-
stawowych i Przedszkolach,

- Szkoły Podstawowe kl. I-III,
- Szkoły Podstawowe kl. IV-VI,
- Gimnazja.
Do tej części konkursu przystą-

piło 11 placówek oświatowych z 
terenu gminy Nowogard. Na kon-
kurs wpłynęło ogółem, aż 309 prac!  
Po dokonaniu ich oceny Komisja 
Konkursowa wyłoniła  autorów - 
laureatów w poszczególnych kate-
goriach.

bI miejsce – Julia Koc z Przed-
szkola nr 4 w Nowogardzie

II miejsce – Kamil Pakulski ze 
Szkoły Podstawowej nr 4

III miejsce – Iga Ptaszek ze Szko-
ły Podstawowej nr 4 w Nowogar-
dzie

Wyróżnienie – Julia Florczak ze 
Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowo-
gardzie

Uczniowie kl. I – III Szkół pod-
stawowych:

I miejsce – Mateusz Wyczkowski 

ze Szkoły Podstawowej nr 3 w No-
wogardzie

II miejsce – Oliwia Dwornik ze 
Szkoły Podstawowej nr 1 w Nowo-
gardzie

III miejsce – Michał Machocki ze 
Szkoły Podstawowej nr 3 w Nowo-
gardzie

Wyróżnienie – Hanna Nikrato-
wicz z Przedszkola nr 4 w Nowo-
gardzie

Uczniowie kl. IV – VI Szkół 
podstawowych:

I miejsce – Aleksandra Szcze-
śniak  ze Szkoły Podstawowej nr 4 
w Nowogardzie

II miejsce – Eliza Kowalczyk ze 
Szkoły Podstawowej nr 1 w Nowo-
gardzie

III miejsce – Wiktoria Bogat-
kowska ze Szkoły Podstawowej nr 
2 w Nowogardzie

Uczniowie Gimnazjów:
Wyróżnienie – Jakub Baran z 

Gimnazjum nr 1 w Nowogardzie
Ponadto dyrektor Miejskiej Bi-

blioteki Publicznej w Nowogardzie 
wyróżniła nagrodą specjalną dwie 
uczennice ze Szkoły Podstawowej 
nr 3 w Nowogardzie: Alicję Kacz-
marek z kl. I  oraz Klaudię Dobosz 
z kl. III.

Laureaci wszystkich kategorii  
tego konkursu zostali wyróżnie-
ni pamiątkowymi dyplomami oraz  

otrzymali nagrody, które wręczył 
Pan Burmistrz Nowogardu Robert 
Czapla.

Organizatorem konkursu  był: 
Urząd Miasta Nowogard i  Wydział 
Edukacji Sportu i Rekreacji Urzędu 
Miejskiego w Nowogardzie.

By przybliżyć rywalizację, DN 
zapytał kilku uczestników o wra-
żenia z konkursu: 

I miejsce – Daria Urbaniak ze 
Szkoły podstawowej w Błotnie -  
Ten konkurs nie należał do najła-
twiejszych, ale też nie miałam z nim 
jakichś większych problemów. Przy-
gotowywałam się do niego ze stron 
internetowych, jak również z Dzien-
nika Nowogardzkiego. Tutaj bardzo 
chciałam podziękować Pani od hi-
storii, która mnie do tego konkur-
su przygotowała i oczywiście moim 
rodzicom, którzy mnie wspierali. 
W konkursie zdobyłam 23 punkty 
na 33.Co do pytań, to dużą  moją 
uwagę  zwróciło pytanie związane z 
„Ekofilmem”. 

I miejsce 4 krotna zwyciężczy-
ni konkursu  –  Wiktoria Kiryk z 
Gimnazjum nr 2 w Nowogardzie 
- Ta  formuła konkursu była dość 
trudna, były bardzo trudne pytania 
szczególnie odnośnie historii Nowo-
gardu, np. zdarzyły się pytania  o 
pierwszego lekarza, czy szpital. Co 

do pytań, to było ich w pierwszym 
etapie 20, a w drugim 10. 

III miejsce – Michalina Ko-
nieczna z Gimnazjum nr 2 w No-
wogardzie - Ten konkurs był tym 
razem bardzo skomplikowany, ale 
poradziłam sobie z pytaniami na 
tyle dobrze, że zajęłam III miejsce. 
Co do zadań były bardzo trudne i 
tu naprawdę trzeba było dobrze my-
śleć. Najwięcej  trudności przyspo-
rzyło mi pytanie z legendą. A jak się 
przygotowywałam do konkursu? To 
po prostu czytałam Książki  i Dzien-
niki Nowogardzkie z całego roku.  

Opracował: Jarosław Bzowy 
informacja wyników: 

Barbara Sroka 
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U nas marki najlepszych 
jakości producentów rowerów

www.bicykl-szczecin.com gwarantujemy 
serwis

Nowogard, ul. Młynarska 7
tel. 91 392 67 30

zapraszamy od 9.00 - 17.00

Nowogard, ul. 3 Maja 12
tel. 91 392 70 64

zapraszamy od 10.00 - 18.00
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SPrZeDAŻ ATrAKcYjNYcH mieSZKAŃ
w nowo powstającym budynku mieszkalnym

4-klatkowym (obok Sp nr 3), os. Gryfitów w Nowogardzie

Kontakt: „pRO-BUD” s.c., 72-200 Nowogard, ul. 3 Maja 14, 
tel. 91 39 25 552, 783 570 056, www.probud-nowogard.pl

WARSZTAT SAMOCHODOWY

SZYBY SAMOCHODOWE

PLANDEKINA WYMIAR NA WYMIAR

Profesjonalna naprawa od A do Z

OSOBOWE, CIĘŻAROWE I MASZYNY

Geometria kół, naprawa zawieszenia,komputerowa diagnostyka pojazdu
naprawy blacharskie i lakierniczePrzegląd i naprawa klimatyzacji,

Ul. Nadtorowa 12
tel 91 39 20 131
kom 601860716

Ul. Kilińskiego 26
tel 91 39 25 627
kom 601897368

Sprzedaż, wymiana, naprawa. Wykonujemy usługi na zlecenie ubezpieczalni

Używane i nowe części do wszystkich marek samochodów

Plandeki do samochodów ciężarowych (łódki, firanki),przykrywające
stelaże, przegrody do hal, przyczepy ciągnikowe i samochodowe

UDZIELAMY GWARANCJI
NA WYKONANE USŁUGI

Rozpoczęcie kursu
16.05.br. godz. 16.00

DLA PAŃ „PROFILAKTYKA RAKA PIERSI” 

WYJAZD NA BADANIA MAMMOGRAFICZNE DLA PAŃ z TERENU 
NOWOGARDU i OKOLIC 

Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej „Zdrowie” dnia 19.05.2012r. 
organizuje wyjazd na badania mammograficzne do NZOZ Medical Care CRiDO 

Szczecin Zdroje. 
Oferta Składa się z kompleksowej porady: 

- badanie mammograficzne 
- wynik badania oraz konsultacja lekarska 

Rejestracja i szczegółowe informacje Samodzielny Publiczny Szpital 
Rejonowy w Nowogardzie w godz.8.30-14.00 tel.91 3921356 wew.122, w siedzibie 

Fundacji, oraz u Lidii 
Bogus tel. 505393636. 

Dobrowolna wpłata na cele statutowe 5 zł. 
PAMIĘTAJ! O ZDROWIE MUSISZ ZADBAĆ SAMA! 

                                     Zapraszam Prezes Fundacji „Zdrowie”Lidia Bogus

Zgubiono 
klucz siwy
Nagroda

605 548 164

r e K l A m A
e-mail: reklama@domjudy.pl

Tel.  913 922 165
 Tel. 91 577 20 07
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 Tutaj pozostał na zawsze

O Franciszku Kozakowskim z Wyszomierek
(cZęŚĆ 1)
publikujemy wspomienia byłego mieszkańca Nowogardu  Jan Czesława Kozakowskiego o swoim stryju Franciszku Kozakowskim 
mieszkańcu Wyszomierek koło Nowogardu. Wspomienienia te to wybrane przez redakcję fragmenty książki , w  której  pan Jan Koza-
kowski zawarł obszerną historię całej swojej rodziny. Ta  publikacja wpisuje się w systematyczne ukazywanie ,  przez DN, losów ludzi 
którzy  po wojnie zasiedlili i zagospodarowali ziemię nowogardzką. To właśnie te losy uświadamiają nam  skąd tak naprawdę jesteśmy 
i poniekad kim jesteśmy czyli dają zasadniczą część  odpowiedzi  na podstawowe pytania o źródła tożsamościowe  tej społeczności.  

Jan Czesław Kozakowski
 Autor o sobie:
 Urodziłem się 27 stycznia 

1948 r. w Nowogardzie. Ro-
dzice prowadzili gospodar-
stwo w Nowych Wyszomier-
kach w gminie Wyszomierz. 
Szkołę podstawową kończy-
łem w Długołęce. Do Liceum 
Ogólnokształcącego w Nowo-
gardzie uczęszczałem w la-
tach 1962-1966. W latach 
1966-1968 uczyłem się w po-
maturalnej Państwowej Szko-
le Ekonomicznej przy Tech-
nikum Handlowym w Szcze-
cinie. We wrześniu 1968 roz-
począłem pracę w firmie rze-
czoznawczo-kontrolnej PO-
LCARGO w Szczecinie, w któ-
rej przepracowałem 40 lat. W 
tym okresie odbyłem zasad-
niczą służbę wojskową oraz 
ukończyłem studia zaoczne na 
wydziale filologii angielskiej 
Uniwersytetu im. Adama Mic-
kiewicza w Poznaniu. Od Wi-
gilii 2008 roku jestem na eme-
ryturze. Mieszkam w Szczeci-
nie od 1966 roku.

Mój Stryjek Franciszek Ko-
zakowski urodził się dnia 
30.01.1897 roku w Ostrownicy, 
gmina Miechów, powiat Iłża. 
Był trzecim dzieckiem Fran-
ciszka Kozakowskiego i Anie-
li ze Stawarzów. Starsi od nie-
go byli: Wiktoria (po mężu 
Korcz), urodzona w 1892 i Jan, 
ur.1895, młodsi: Piotr (mój Oj-
ciec), ur. 1901 i Stanisław, ur. 
1907.

Według Stryjka Francisz-
ka ród Kozakowskich wywo-
dzi się z Krakowskiego. Dzia-
dek Stryjka (mój pradziadek) 

brał czynny udział w powsta-
niu styczniowym. Po upad-
ku powstania pradziadek jako 
furman przewoził przez grani-
cę hrabiego Nadwornego, któ-
ry chciał się przedostać z ro-
syjskiego zaboru do austriac-
kiego. Nadworny, zanim wy-
jechał, podarował dziadkowi 
50 ha lasu za Lipinami. ”Tam 
jest jeszcze moja ziemia – mó-
wił Stryjek Franek. - Brat Ja-
nek tam się urodził. W Czar-
nym Lesie też były nasze pola, 
jakiś klin - za to, że Pradziadek 
przysłużył się powstaniu. Tam 
została moja ciotka, Feliksa 
Weiss. Nadworna mieszkała w 
Radomiu, kamienica stoi na ul. 
Lubelskiej”.

Jeden stryjek Stryjka - Jan - 
był sędzią przysięgłym (może 
on sądził zabójcę prezydenta 
Narutowicza – Eligiusza Nie-
wiadomskiego – bo taki sędzia 
pojawia się w zapisach z proce-
su?). Drugi stryjek -  Aleksan-
der był robotnikiem. Ciotka 
Klimkowa żyła ponad 100 lat. 
Inna ciotka została powieszona 
w powstaniu. 

Ojciec Stryjka Franka do-
stał w spadku dobrą gospo-
darkę. Potem wziął się za mły-
ny, o gospodarkę nie dbał. Lu-
dzie się cieszyli, że uruchomił 
młyn. Potrafił wszystko zro-
bić. Turbiny i kamienie młyń-
skie sprowadzał koleją do Jedl-
ni. Stryjek Franek urodził się 
w Ostrownicy, tam gdzie jego 
ojciec zbudował młyn. Stryjek 
mało się tam nie utopił, wycią-
gnęli go z wody i uratowali, po-
łożyli na płachty, ale chyba dla-
tego potem nie urósł [Stryjek 
miał mniej niż 160 cm – JCK]. 
Dziadek zaciągnął dług na ka-
mienie. „Majstry chcieli wypić, 
wykorzystać ojca, ojciec też lu-
bił wypić. Weiss przejął młyn. 
Ojciec nie chciał gospodarzyć, 
wolał robić na młynach i bu-
dować domy - budował domy 
z bali pod słomę , zawędrował 
nawet pod Warszawę”.- wspo-
mina stryj Franciszek . Miesz-
kali w Ostrownicy, w Lipinach, 
na Budach Niemianowskich, 
w Jedlni. Gdy Stryjek Franek 

miał 8 lat (był to rok 1905) - oj-
ciec oddał go na służbę. Wtedy 
budowano drugi tor kolei z Ra-
domia do Warszawy.

Stryjek pracował u Ulricha w 
Ogrodzie Botanicznym w War-
szawie. Pracował też u hrabie-
go Mościckiego pod Warsza-
wą. Hrabia miał krowy mlecz-
ne i odstawiał mleko do Szpita-
la Dzieciątko Jezus w Warsza-
wie – miał zakontraktowane. 
Stryjek jeździł z tym mlekiem 
do Warszawy. Nieraz w szpita-
lu dostał jeść.

Na początku XX wieku, po 
wędrówkach po Ziemi Ra-
domskiej,  Rodzina Kozakow-
skich osiedla się w Jedlni, do-
piero od 1917 r. zwanej Jedl-
nią-Letnisko. Zamieszkują w 
domu przy ul. Wojciechow-
skiego.

28 czerwca 1914 wybucha I 
Wojna Światowa.

Stryjka Franciszka Kozakow-
skiego władze okupacyjne bio-
rą do kopania okopów. 

14.02.1919 - wybuch wojny 
polsko-bolszewickiej. Franci-
szek i jego brat Piotr zaciągają 
się do wojska. 

„Franciszek Kozakowski 
do Legionów wstąpił na wio-
snę 1919 r. Po 4-tygodniowym 
przeszkoleniu w Jedlni koło 
Radomia skierowano go do 5 
pułku Legionów. Prawdopo-
dobnie był to pułk, który po-
magał powstańcom wielkopol-
skim. Potem połączono „pił-
sudczyków” z „poznaniakami”.  
Franciszek znalazł się w 62 
pułku piechoty, wywodzącym 
się z 8 pułku strzelców wiel-
kopolskich. 62 pp stacjonował 
w Bydgoszczy. Następnie skie-
rowano go na Wołyń, gdzie 
brał udział w działaniach wo-
jennych we Lwowie. Jego spe-
cjalność - saper. Z oficerów pa-
mięta nazwisko: Kukiel - dok-
tor. Wraz z nim z Jedlni poszli 
koledzy: Jan Czyżewski (zginął 
we Lwowie), Krakower, Cie-
sielski, Wojciak. To chyba była 
IV Armia - z dowódców przy-
pomina sobie gen. Kędzier-
skiego, Składkowskiego, Junga.

Szlak bojowy wiódł przez 

Sławutę, Szepietówkę, Berdy-
czów. Do samego Kijowa nie 
doszedł, lecz na Dnieprze brał 
udział w pojmaniu bolszewic-
kich marynarzy rzecznych. 
Stamtąd przerzucono go na 
północ, jakieś 200 km od Miń-
ska (okolica Bobrujska), 30 km 
za Berezyną. W tamtejszych 
bagnach i błotach broniono się 
przez 6 tygodni.  Prawdopo-
dobnie tam uratował życie ran-
nego dowódcy kompanii por. 
Pięknego, syna piekarza z Po-
znania. Kompania straciła 17 
zabitych. Odwrót znad Bere-
zyny odbywał się szlakiem na-
poleońskim i trwał 6 tygodni. 
Z pułku zostało 180 ludzi. W 
okolicach Bugu widział potęż-
ne działa ciągnięte przez Ar-
mię Czerwoną na Warszawę. 
Na szosie Mińsk Maz. - War-
szawa miał okazję zobaczyć 
generała francuskiego. Potem 
trasą Węgrów - Sokołów - Lu-
bartów przeszedł do obrony 
mostu na Wiśle (chyba w oko-
licach Płocka), przeznaczone-
go dla odwodów. Szedł przez 
Nasielsk, Pułtusk, Omieciny, 
Proboszczewice. Bronił drogi 
Nasielsk - Radzymin. Skiero-
wano go potem na szkołę sa-
perską.  

Po bitwie Warszawskiej (12-
15.08.1920) brał udział w po-
goni za Armią Czerwoną - 
walczył w miejscowościach 
Baranowicze, Wołma, Ruba-
szewicze (tu była ostatnia bi-
twa - m.in. ciężkie walki o ko-
ściół)”.  (Fragment listu, który 
w 1990 r. napisałem do Mini-
sterstwa Obrony Narodowej, w 
sprawie uhonorowania Stryjka 
Franciszka za udział w wojnie 
polsko-bolszewickiej) 

 Z wojny polsko-bolszewic-
kiej powrócił do domu na Boże 
Narodzenie 1920. W 1922 r. 
na podstawie Ustawy z dnia 
17 grudnia 1920 roku o nada-
niu ziemi żołnierzom Wojska 
Polskiego, otrzymał ziemię w 
miejscowości Pełcza, gmina 
Werba, powiat Dubno. Dubno 
należało do województwa wo-
łyńskiego, którego stolicą był 
Łuck.  

Dr Mieczysław Orłowicz tak 
opisuje okolice Dubna: „Mia-
sto z daleka pięknie się przed-
stawia na wzgórzu otoczonem 
moczarami Ikwy, nad któremi 
dominują mury zamku, wieże 
cerkwi i kościołów. Dubno leży 
w szerokiej dolinie Ikwy, 191 
m. n. m. Od zachodu ciągnie 
się 25 km. długie i tyleż szero-
kie pasmo Gór Pełczańskich, od 
Szwajcarji Wołyńskiej oddzie-
lone doliną Ikwy. Kilka wzgórz 
tego pasma wznosi się ponad 
300 m. np. zalesiona Czartorja 
(325 m. n. m.) na południe od 
Smordwy, szczyt Ostalec (328 
m. n. m.) na zachód od Peł-
czy. Wzgórza sięgają od Dubna 
i Smordwy, po Kozin i tor ko-
lei do Radziwiłłowa. W środku 
tych wzgórz bogatych w lasy i 
kamieniołomy kredy i wapienia 
leży wioska Pełcza (313 m. n. 
m.) Werba (59 km.) miastecz-
ko o 2.000 m. nad Ikwą któ-
rą tworzy tu szeroką bagnistą 
równinę” (dr Mieczysław Orło-
wicz: Ilustrowany przewodnik 
po Wołyniu,  Łuck 1929 http://
wolyn.ovh.org/ippw)

Franciszek na swoim obejściu w Pełczy

Jako osadnik wojskowy 
Franciszek otrzymał 12 hekta-
rów. Pojechał tam wraz ze swo-
im przyszłym teściem, kolegą z 
tej samej kompanii - Ignacym 
Jańczakiem. W Pełczy postawił 
dom drewniany, kryty dachem 
blaszanym i murowaną obo-
rę. Wokół budynków posadził 
kilkaset drzew, w tym bardzo 
dużo owocowych. Potem na-
przeciwko zbudował cegielnię. 
Najpierw mieszkał tu sam, po-
tem sprowadził żonę.

Franciszek ożenił się z Ma-
rianną Jańczak, urodzo-
ną 19.06.1907 w Pleszewie w 
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Wielkopolsce, córką swoje-
go towarzysza broni z wojny 
polsko-bolszewickiej, Ignace-
go Jańczaka. Na stryjenkę Ma-
riannę wszyscy mówili Mary-
nia. 

Stryjek Franciszek, jako je-
den z pierwszych mieszkań-
ców Pełczy, miał radioodbior-
nik, tzw. radio kryształkowe. 
Słuchał między innymi Lwow-
skiej Fali i Podwieczorku przy 
mikrofonie. Po wojnie Pod-
wieczorek był nadawany przez 
Radio Wolna Europa. Prowa-
dził go Hilary Proszek (Wiktor 
Budzyński). 

Początkowo Stryjek Franci-
szek jako osadnik nie miał ła-
twego życia. Karabin wisiał na 
kołku. Kiedyś w nocy strzelał 
do złodziei, którzy chcieli mu 
ukraść konie. W najlepszym 
czasie miał trzy konie. Czę-
sto przyjeżdżali dziennikarze. 
Kiedyś przyjechał Melchior 
Wańkowicz, z którym Stryjek 
spotkał się wcześniej podczas 
marszu wojsk bolszewickich 
na Warszawę. 

15.02.1930 rodzi się Czesła-
wa Kozakowska, córka Fran-
ciszka i Marianny - moja sio-
stra stryjeczna i moja chrzest-
na zarazem. (na zdjęciu wraz 
z moimi braćmi Sewerynem i 
Robertem).

Razem z kpt. Jerzym Sulimą 
Kamińskim Stryjek Franek za-
łożył w Pełczy tzw. kasę Stef-
czyka (Stryjek mówił: „Staw-
czyka”). Zapoczątkował ją jego 
wkład 600 zł, które dostał za 
niewykupione drzewo z lasu 
(60 m3 x 10 zł = 600 zł). Wyku-
pił 20 m3. Do kasy należało 80 
osób. Za każdego nowozapisa-
nego do Kasy Stryjek dostawał 
5 zł. Pożyczano pieniądze na 3 
procent miesięcznie („3% od 
sta”). Do II Wojny Stryjek po-
mału wybrał swój wkład, zo-
stało tylko jakieś 50 zł.  Kasa 
mieściła się  w domu kapitana 
Kamińskiego mieszkającego 
na górze zwanej z tego powodu 
Kapitanowką. Mieli dziewczy-
nę do prowadzenia kasy. Kasę 
pancerną sprowadzili z miasta, 

była bardzo ciężka, czterech 
ją niosło. Klucze od kasy miał 
Stryjek. Potem Kasa Stefczyka 
zmieniła się w Bank Odrodze-
nia Polski. Na domu była tabli-
ca „Spółdzielnia Osadników 
Wojskowych”. 

Gdy kończył się termin 
zwrotu pożyczki Stryjek zawo-
ził weksle na pocztę do opro-
testowania. Jeden dzień leża-
ły bez kary. Jakiś człowiek po-
życzył 5 zł na wódkę. Żyranci 
go zobaczyli i zaczęli ścigać, 
gdzieś aż za Krzemieniec. Pod-
czas zebrania Kasy Stefczyka 
ktoś zarzucił kpt. Kamińskie-
mu, że prawie się ożenił z Kasą. 
Inny odpowiedział, że gdyby 
on był drużbą, to na pewno 
by się ożenił. Wybuchł ogólny 
śmiech. 

Z pieniędzy zgromadzonych 
w Kasie brat kpt. Kamińskiego 
pożyczył 200 zł i zainwestował 
w imprezę przy otwarciu tune-
lu kolejki wąskotorowej pod 
Warszawą. Zaprosił orkiestrę i 
sprzedawał bilety. Zwróciło się.

07.01.1939 – Prawosławni 
obchodzą pierwszy dzień Bo-
żego Narodzenia. Współży-
cie Polaków i Ukraińców było 
wtedy jeszcze dobre – obcho-
dzili wspólnie swoje święta, 
odwiedzali się, zawierali mie-
szane małżeństwa. 

17.09.1939 - Związek Ra-
dziecki napada na Polskę. Ar-
mia Czerwona zajmuje Wołyń. 
Przez Pełczę przetaczają się 
ogromne czołgi. Potem przy-
jeżdżają – konnymi wozami - 
przedstawiciele władz cywil-
nych. Zaprowadzają swoje po-
rządki, m.in. zakładają koliek-
tywnoje chaziajstwo (dosłow-
nie zespołowe gospodarstwo, 
nie wiem dlaczego tłumaczone 
jako spółdzielnia produkcyj-
na), czyli potocznie mówiąc: 
kołchoz.   

10.02.1940, Pełcza - władze 
radzieckie wywożą Franciszka 
Kozakowskiego, jego żonę Ma-
riannę, 10-letnią córkę Czesła-
wę i babcię Anielę na Sybir - w 
okolice Archangielska. Przy-

szli, załomotali do drzwi i po-
wiedzieli:  -Nu, pamieszcik, so-
birajties. Sawietskaja włast’ że-
łajet priesiedlit was (No, ob-
szarnik, zbierajcie się. Radziec-
ka władza chce was przesie-
dlić (ros.). Podróż wagonami 
bydlęcymi trwa kilka tygodni. 
Dowożą ich do miasta Kotłas, 
gdzie następuje rozdział ze-
słańców. Stamtąd wędrują 210 
km na północ: dzieci i bagaż na 
saniach, dorośli na piechotę. 

15.03.1940, Syberia – po mie-
siącu podróży Franciszek z ro-
dziną dociera do miejsca prze-
znaczenia w siole Czerewko-
wo (Rejon Czerewkowski, Ob-
wód Archangielsk). Obóz na-
zywa się Ust-Zaruba, leży nad 
rzeką Jorgą, dopływem Dwiny, 
która uchodzi do Morza Białe-
go w okolicach Archangielska, 
Otrzymują razczietnyje kniżki 
(książeczki rozliczeniowe) jako 
liesoruby (drwale): Franciszek 
nr 311, a Marianna nr 287.

Na górze okładki książeczki 
mobilizujące hasło: Proletariu-
sze wszystkich krajów łączcie 
się. Książeczka przeznaczona 
jest dla robotników państwo-
wych, spółdzielczych i społecz-
nych przedsiębiorstw i gospo-
darstw.

Na okładce dwa cytaty kla-
syków dotyczące pracy: „Wy-
dajność pracy, to w ostatecz-
nym rozrachunku, najważniej-
sza rzecz dla zwycięstwa, dla 
nowego ustroju społecznego 
(Lenin) i „Najwspanialsze we 
współzawodnictwie polega na 
tym, że wywołuje ono grun-
towny przewrót w spojrzeniu 
ludzi na pracę, albowiem zmie-
nia ono pracę z haniebnego i 
ciężkiego brzemienia, za ja-
kie była uważana wcześniej, 
w sprawę honoru, w sprawę 
chwały, w sprawę ofiarności i 
bohaterstwa (Stalin).

10.05.1940 - napaść Niemiec 
na Belgię, Holandię i Luksem-
burg. Mój Ojciec, chcąc zmylić 
radziecką cenzurę, w liście do 
stryjka Franka na Syberii opisał 
to w ten sposób: „Byk Rudolfa 

pobódł Belcię, Helcię i Lusię”.

30.07.1941, Londyn - Podpi-
sanie układu Sikorski (Polska) 
– Majski (ZSRR). Zesłańcy pol-
scy zostają wypuszczeni z ła-
grów (amnestia) i mogą prze-
nieść się w okolice formowa-
nia Armii Polskiej przez gene-
rała Andersa. Stryjek jedzie do 
przedstawicielstwa polskiego w 
Kotłasie. 

 Aniela Kozakowska otrzy-
muje Udostowierienie nr 137 .i. 
Zaświadczenie stwierdza:

Obywatelka Kozakowska 
Aniela Stawarzewna ur. 1875, 
Gubernia Radomska, powiat 
Radom, wieś Rawica. Na pod-
stawie Dekretu Prezydium rady 
Najwyższej ZSRR amnestiono-
wana jako polski obywatel i ma 
prawo swobodnego zamiesz-
kiwania na terytorium ZSRR 
z wyłączeniem pasów granicz-
nych, stref zakazanych, terenów 
uznanych za wojenne i miast 
poddanych reżimowi katego-
rii I i II. Przy niej znajdują się 
(wykazać członków rodziny do 
10 lat) z wykazaniem nazwiska, 
imiona, wzrostu i pokrewień-
stwa. Ponadto pieczątka: PRO-
DUKTY WYDANE.

Na odwrocie data: 18.X.41. 
Do właściciela Zaświadczenia. 
Obywatelka Kozakowska Anie-
la Stawarzewna udaje się do 
wybranego dla niej miejsca po-
bytu w Obwodzie Kujbyszew-
skim, Rejon Siergiejewskij, sta-
cja kolejowa Kabanowka, Zier-
nosowchoz [Państwowe Go-
spodarstwo zbożowe – JCK]. 
Zaświadczenie ważne jest 3 
miesiące i podlega wymianie na 
paszport (dowód osobisty). Ni-
niejsze poświadcza się podpisa-
mi i pieczęcią. Naczelnik Cze-
rewkowskiego Rejonu NKWD, 
Archangielskiego obwodu, po-
rucznik bezpieczeństwa. Okrą-
gła pieczęć, podpis nieczytelny.

Kujbyszew (obecnie Samara) 
był stolicą obwodu na południu 
Rosji. Jest to port nad Wołgą. Z 
powodu usztywnienia się sta-
nowiska Stalina wobec licz-
by żołnierzy polskich w Armii 
Andersa stryjek Franciszek nie 
zdążył do Armii Andersa. 

Orlanka, obwód Kujbyszew-
ski Orlanka, Ziernosowchoz, 
ZSRR – po żniwach Czesia, cór-
ka Franciszka, idzie na ścierni-
sko, żeby pozbierać leżące tam 
kłosy pozostałe po zbiorach. Z 
zebranego w ten sposób ziar-
na można mieć mąkę na chleb, 
którego tu nigdy nie za dużo. 
Widzi to enkawudzista na ko-
niu i nahajką dotkliwie bije 
14-letnie dziecko. Obowiązuje 
zasada: lepiej niech się zmar-

nuje na polu, niż ktoś miałby 
przywłaszczyć państwową wła-
sność.

6.06.1946, Kujbyszew, ZSRR 
- Franciszek Kozakowski otrzy-
muje Sprawkę (zaświadcze-
nie)  Stwierdza ona, że ob. Ko-
zakowskiemu, z rodziną 3-oso-
bową, wydano 3 bilety podróż-
ne (ważne) do 1 lipca 1946 r. 
r. Franciszek dostał 3 bilety 
– zaświadczenia z Polsko-Ra-
dzieckiej Komisji Mieszanej do 
Spraw Ewakuacji osób naro-
dowości polskiej i żydowskiej 
na podstawie Umowy z dnia 6 
lipca 1945 r. W zaświadczeniu 
nr BE 12573  podaje się, że ob. 
Kozakowski Franciszek s. Fran-
ciszka, zamieszkały w Siergie-
jewskim rejonie, Kujbyszew-
skiego obwodu, udaje się wraz 
z członkami swej rodziny, córka 
Czesława 1930, na stały pobyt 
do Polski na podstawie umowy 
Polsko-Radzieckiej z dnia 6 lip-
ca 1945 r. 

30.06.1946, Jagodin (Jaho-
dyn), USRR – ostatnia stacja 
przed przekroczeniem nowej 
granicy polsko-radzieckiej. Po 
drugiej stronie jest już Doro-
husk. Rodzina Franciszka Ko-
zakowskiego  wraca do Polski - 
nowej i innej Polski.  Na zesła-
niu spędzili ponad 6 lat.

4.07.1946 - Wrocław-Bro-
chów – Państwowy Urząd Re-
patriacyjny (PUR) - punkt eta-
powy dla repatriantów. Koza-
kowscy otrzymują po 200 zł ty-
tułem zapomogi doraźnej. 

5.07.1946 - Wrocław -Bro-
chów – otrzymują suchy pro-
wiant (PUR używa poniemiec-
kiego datownika, bo na piecząt-
ce jest: 5 JUL 1946).

 
15.07.1946 - Wrocław- Bro-

chów – otrzymują   odzież: 1 
płaszcz wojsk., 1 sukienka, 1 
spódniczka, 1 koszula, 1 kale-
sony, 1 spodnie męskie; - otrzy-
mują też 400 zł zapomogi.

27.11.1946, Wrocław – Fran-
ciszek Kozakowski otrzymu-
je w PUR Wrocław bilety na 
przejazd jednorazowy do sta-
cji Nowogród. Stryjek mógł so-
bie wybrać miejsce do osiedle-
nia.  Dowiedziawszy się, że jego 
brat Piotr mieszka na Pomorzu 
Zachodnim, zdecydował się 
osiąść obok niego. Oprócz bi-
letu otrzymał konturową map-
kę nowej Polski, na której część 
miejscowości na Ziemiach Od-
zyskanych nie miała jeszcze 
polskich nazw. Mapkę wydała 
Księgarnia St. Kamińskiego.

Jan Czesław Kozakowski

Część 2 w następnym numerze
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Teraz czas na Iskrę
W sobotę (12 Maja) o godzinie 16:00, pomorzanin Nowogard w meczu z Iskrą 
Golczewo, postara się obronić fotel lidera. Zadanie nie będzie łatwe, gdyż Iskra 
w obecnym sezonie to wymagający rywal.

Pomorzanin w ostatniej ko-
lejce awansował na pierw-
sze miejsce w tabeli, niestety 
za sprawą świetnej gry zespo-
łu z Mierzyna, sprawa awan-
su wciąż nie jest przesądzona. 
Bez oglądania się na innych, 
należy wygrywać kolejne spo-
tkania. Do zakończenia sezonu 
już tylko pięć kolejek. Sobotni 
rywale Pomorzanina grają już 
o przysłowiową pietruszkę, co 
nie oznacza, że należy ich lek-
ceważyć. Na wiosnę, Iskra gra 
w kratkę. Jeden remis z Iną Iń-
sko, 4 zwycięstwa i 4 porażki, 

to bilans sobotnich rywali Po-
morzanina w rundzie rewanżo-
wej. Zawodnicy z Golczewa nie 
prezentują się najlepiej na wy-
jazdach. Z 12 dotychczasowych 
meczów wyjazdowych, Iskra 
wygrała 4, zanotowała 7 pora-
żek i raz udało się piłkarzom z 
Golczewo ugrać 1 punkt. Wy-
soką 6 pozycję w tabeli Iskra za-
wdzięcza świetnej grze na wła-
snym obiekcie, na którym to 
przegrała tylko raz… z Pomo-
rzaninem. W meczu z rundy je-
siennej, piłkarze Pomorzanina 
wygrali po samobójczym golu 

0:1. Zatem statystyki przema-
wiają za nowogardzkim zespo-
łem. Druga w tabeli Ina Ińsko, 
ma najłatwiejsze zadanie po-
śród drużyn z czołówki, gdyż 
czeka ich wyjazd do Szczecina 
i mecz z walczącą o utrzyma-
nie Vielgovią. Natomiast „roz-
pędzony” GKS Mierzyn, spró-
buje podtrzymać dobrą serię i 
pokonać w Stargardzie drugi 
zespół Błękitnych. Tego dnia z 
pewnością kibice z Nowogardu, 
będą mocno trzymać kciuki za 
Błękitnych II.

KR

26 Kolejka
Pomorzanin Nowogard – Iskra Golczewo (12.05; 16:00)
Vielgovia Szczecin – Ina Ińsko   (12.05; 16:00)
Jeziorak Szczecin – Sparta Gryfice  (12.05; 16:30)
Sparta Węgorzyno – Orzeł Łożnica  (12.05; 17:00)
Błękitni II Stargard – GKS Mierzyn  (12.05; 17:30)
Promień Mosty – Flota II Świnoujście  (13.05; 17:00)
Kasta Szczecin-Maj. – Wybrzeże Rew. Rewal (13.05; 17:00)

A Klasa

Olimpia się podniesie?
W sobotę (12 maja) o godzinie 16:30, Olimpia Nowogard na boisku w Wierzbię-
cinie, rozegra swoje 19 spotkanie w tym sezonie. Rywalem będzie Rolpol Chle-
bowo, który zajmuje w tabeli 4 miejsce.

Olimpia Nowogard przeżywa trudne chwi-
le… Po ostatniej porażce w Stargardzie z Unią 
(5:0), nie będzie łatwo podnieść się piłkarzom 
Olimpii. Rolpol, to wymagający rywal, a piłka-
rze Olimpii po utracie szans na awans, mogą 
wyjść na boisko troszkę przybici. Być może tre-
ner drużyny z Nowogardu wykorzysta ostatnie 
spotkania do przetestowania młodych piłkarzy? 
W pierwszym meczu obydwu drużyn, Olimpia 
wygrała w Chlebowie 1:2, dwie bramki wów-
czas zdobył Krzysztof Kieruzel. Goście jednak, 
więcej zwycięstw odnieśli na terenie rywali, niż 
na własnym obiekcie. Czy więc zatem, Olimpia 
podniesie się po wysokiej porażce w Stargar-
dzie, czy uda się pokonać piłkarzy z Chlebowa? 
Przekonamy się już w sobotę.

     
19 Kolejka:
Radowia Radowo Małe – Zorza Tychowo 

(12.05; 15:00)
Olimpia Nowogard – Rolpol Chlebowo 

(12.05; 16:30)
Orkan Dalewo – Zenit Koszewo  

(12.05; 16:30)
WODR Barzkowice – Dąb Dębice  

(13.05; 13:30)
Orzeł Grzędzice – Pomorzanin Krąpiel  

(13.05; 14:30)
Unia Stargard – Dąbrovia Stara Dąbrowa 

(13.05; 17:30)

Czy piłkarze Pomorzanina po meczu z Iskrą wciąż będą się cieszyli z pozycji lidera?

B Klasa

Kto lepszy wiosną?
W B Klasie, pomorzanin II Nowogard jest nie do za-
trzymania na wiosnę! Zmienić, to z pewnością po-
starają się piłkarze ze Świnoujścia. W sobotę (12 
maja) o godzinie 14.00, drugi zespół pomorzanina 
podejmie na własnym boisku prawobrzeże.

Na wiosnę Pomorzanin II jest najlepszym zespołem, na 4 spo-
tkania – 4 zwycięstwa, przy bilansie bramkowym: 7-3. Prawo-
brzeże Świnoujście przy bilansie bramkowym 11-6, wygrało 3 
spotkania i zremisowało jeden mecz, z dotychczasowych 4. W 
pierwszym spotkaniu w Świnoujściu, „rezerwy” Pomorzanina 
wygrały 0:1, po trafieniu Artura Jurczyka. Do zakończenia se-
zonu, piłkarzom z Nowogardu zostały 4 kolejki, miejmy nadzie-
ję, że w sobotę Pomorzanin II odnotuje 5 zwycięstwo na wiosnę.

KR  
15 Kolejka
Pomorzanin II – Prawobrzeże Świnoujście (12.05; 14:00) 
Pionier Żarnowo – Zalew Stepnica  (12.05; 15:00)
Znicz Wysoka Kamieńska – Zieloni Wyszobór (12.05; 17:00)
Huragan Wierzchosław – Gard/Po II Mechowo (13.05; 14:00)

Puchar Polski juniorek i juniorów młodszych w kolarstwie torowym

przyzwoity występ we Wrocławiu
W sobotę i niedzielę (5-6 maja) we Wrocławiu, odbył się puchar polski juniorek i juniorów młodszych w ko-
larstwie torowym. Zawodnicy z klubu LUKS panorama „Chrabąszcze” Nowogard, zaprezentowali się bar-
dzo dobrze, plasując się na wysokich lokatach pośród zawodników z całej polski.

Imprezę, która odbyła się w 
miniony weekend we Wrocła-
wiu, organizował Dolnoślą-
ski Związek Kolarski. Na torze 
zjawili się zawodnicy z takich 
miast jak m.in.: Kalisz, Konin, 
Łódź, Gorzów Wlkp., Gostyń, 
Opole, Kartuzy czy też z Byd-
goszczy. W zawodach roze-
grano eliminacje sprintu 200 
metrów – juniorki i juniorzy 

młodsi, następnie finał na tym 
samym dystansie. 2000 me-
trów indywidualnie, 500 me-
trów, wyścig punktowy, Ke-
irin, sprint olimpijski – junio-
rzy i juniorki. Po za tym odbył 
się konkurs drużynowy wśród 
juniorów młodszych, na dy-
stansie 3000 metrów. Na dy-
stansie 500 metrów, Remigiusz 
Komisarek uzyskał czas 37,13 

sek., co pozwoliło mu uplaso-
wać się na 6 pozycji. Nasz ko-
larz zajął taką samą pozycję w 
klasyfikacji końcowej wyści-
gu punktowego. W klasyfikacji 
końcowej sprintu na dystansie 
200 metrów, Remigiusz Komi-
sarek z czasem 13,32 sek., zajął 
13 pozycję. W tej samej kate-
gorii Kornel Zwoliński uplaso-
wał się na 35 miejscu. W elimi-

nacjach sprintu nazywanego 
Keirin, w biegu I, wystartował 
Remigiusz Komisarek i zajął 
tam 3 miejsce, natomiast Kor-
nel Zwoliński jadący w biegu 
II, zajął ostatnią 5 pozycję, po-
dobnie w biegu półfinałowym. 
Natomiast Komisarek w swo-
im półfinale uplasował się na 
2 pozycji. W finale jednak nasz 
zawodnik musiał uznać wyż-

szość kolarzy z Nowego Dwo-
ru Mazowieckiego i Żyrar-
dowa, przez co w klasyfikacji 
końcowej sprintu „Keirin”, Re-
migiusz Komisarek ostatecznie 
zajął dobrą 6 pozycję.    

KR
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SZKOŁA JAZDY „DRAGON”

Zapisy tel. 723 583 311

ul. 3 Maja 40
Nowogard

Biuro czynne 
od 13 - 17

Najlepsza

zdawalność

14.05.2012 r. 
godz. 16

ROLKI
  Deskorolki    Łyżworolki    Hulajnogi

SKLEP SPORTOWY
ul. 5 Marca 10 (za Netto) • NOWOGARD

tel. 609 13 13 14
ul. 5 Marca 10 (za Netto) • NOWOGARD

tel. 609 13 13 14

www.partnerstal.pl

GARAŻE BLASZANE
HALE, WIATY

 59 83 34 312
91 44 35 187
698 230 205

Obsługujemy cały kraj

OCO NA TWOJE 
FINANSE

PROSTA POŻYCZKA 
DLA CIEBIE 

I TWOJEJ FIRMY
bez BIK

bez zaświadczeń ZUS i US
– od 20 do 300 tys.
– na spłatę uciążliwych długów
– na dobre inwestycje
– dochód min. 1000 zł netto
W OFERCIE RÓWNIEŻ CHWILÓWKI

Szczecin 
al. Wojska Polskiego 29/17 

tel. 91 812 68 65
RRSO wynosi 5,05%

PHU „DEZAR” - SKLEP ŻELAZNY
ul. 15 Lutego 10  • 72-200 Nowogard • tel. 91 39 21 220

NOWOŚĆ    Ogrodzenia ozdobne

Artykuły przemysłowe:
• Piece • Bojlery • Armatura • Rury miedziane i ocynk
• Rury PCV • Śruby • Wkręty • Gwoździe •  Farby • Lakiery • Silikony 
• Siatka ogrodzeniowa • Impregnaty
• Elektronarzędzia • Odzież robocza • Nawozy • Nasiona

Przęsło 2 m – 175 zł
Brama 3,5 m – 530 zł

Brama 4 m – 560 zł
Furtka 0,9 m – 185 zł

Posiadamy w sprzedaży 
również inne wzory ogrodzeń

Wiosenno-Letnia  WYPRZEDAŻ
płytek ceramicznych i dekoracji
- płytki od 5 zł  brutto za m2

- dekoracje od 2 zł brutto za szt.

Wiosenno-Letnia  WYPRZEDAŻ
płytek ceramicznych i dekoracji

Nowogard,  ul.  Młynarska  1a
tel.  91 579 29 29, 91 579 29 28

www.hurtpol.plTECHNIKA GRZEWCZA I SANITARNA
SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA

r e K l A m A
e-mail: reklama@domjudy.pl

Tel.  913 922 165
 Tel. 91 577 20 07
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Mateusz syn 
Małgorzaty 
Zdanowicz ur. 
3.05.2012 z Żelmowa

Julia córka Barbary 
i Krzysztofa Suchy 
ur. 4.05.2012 
z Nowogardu

Syn Renaty Staniul 
ur. 28.04.2012 z 
Nowogardu

Córka Wioletty 
i Marka Tomala 
ur. 4.05.2012 
z Wiewiecka

Jakub syn Barbary 
i Grzegorza 
ur. 5.05.2012 
z Runowa

Michał syn Sabiny 
i Tomasza Bieńko 
ur. 8.05.2012 
z Osowa

Ewa córka Doroty 
Łyp ur. 9.05.2012 
z Mokre

Filip syn Anny 
i Leszka Surdyka 
ur. 3.05.2012 z Dębic

Marcelina córka 
Alicji i Sebastiana 
Kaczmarek 
ur. 4.05.2012 
z Nowogardu

 Autor rubryki: Janusz Roguski
Witamy wśród nas...

Starosta Goleniowski
ogłasza przetarg ustny nieograniczony 

Przedmiotem dzierżawy są nieruchomości:
1. Działka nr 20 o powierzchni 0,3914 ha (stanowiąca użytek RIVa-0,0134 ha, RIVb-0,1089 ha, RV-

0,2691 ha, dla której prowadzona jest KW nr SZ1O/00044729/5, czynsz roczny wynosi 55,38 zł – wa-
dium 10,00 zł

2. Działka nr 22 o powierzchni 0,4289 ha (stanowiąca użytek RIVb-0,1313 ha, RV-0,2976 ha, dla której 
prowadzona jest KW nr SZ1O/00044730/5, czynsz roczny wynosi 55,38 zł – wadium 10,00 zł 

3. Działka nr 28/1 o powierzchni 0,2860 ha (stanowiąca użytek RV-0,2860 ha, dla której prowadzona 
jest KW nr SZ1O/00044733/6, czynsz roczny wynosi 55,38 zł – wadium 10,00 zł

4. Działka nr 28/2 o powierzchni 0,3170 ha (stanowiąca użytek RV-0,3170 ha, dla której prowadzona 
jest KW nr SZ1O/00044734/3, czynsz roczny wynosi 55,38 zł – wadium 10,00 zł

5. Działka nr 45/1 o powierzchni 0,2826 ha (stanowiąca użytek RIVa-0,2826 ha, dla której prowadzona 
jest KW nr SZ1O/00044745/3, czynsz roczny wynosi 55,38 zł – wadium 10,00 zł

6. Działka nr 45/2 o powierzchni 0,3914 ha (stanowiąca użytek RIVa-0,3914 ha, dla której prowadzona 
jest KW nr SZ1O/00044746/0, czynsz roczny wynosi 56,36 zł – wadium 10,00 zł

Powyższe nieruchomości położone są w obrębie 4 miasta Nowogard. Oddanie w dzierżawę nastąpi czas 
nieoznaczony z przeznaczeniem na cel rolny. Kwota czynszu nie obejmuje podatku rolnego.

przetarg odbędzie się w Starostwie powiatowym w Goleniowie przy ul. Dworcowej 1 (pokój 125) w 
dniu 13 czerwca 2012 r. o godz. 900 - działka 20, godz. 920 - działka 22, godz. 940 – działka 28/1, godz. 
1000 – działka 28/2, godz. 1020 – działka 45/1, godz. 1040 – działka 45/2 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie dowodu wpłaty wadium, dowodu tożsamości i 
numeru NIP oraz dodatkowo w przypadku osób prawnych: numeru REGON, wypisów z rejestrów i sto-
sownych pełnomocnictw.

Wadium należy wpłacić do dnia 06 czerwca 2012 r. w kasie znajdującej się w Starostwie Powiatowym 
w Goleniowie lub na konto: Bank Spółdzielczy w Goleniowie  15  9375  0002  0000  0459  2000  0040 (wy-
magane potwierdzenie przelewu).

Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed 
upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

Uczestnikowi, który wygrał przetarg wpłacone wadium zalicza się w poczet czynszu dzierżawnego.
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się od zawarcia umowy przez osobę, która wygrała prze-

targ.
Minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej.
Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościa-

mi (pokój nr 204 II piętro) lub telefonicznie 91-418-05-12 wew. 239.

rośnie kolejny reprezentant Polski!

patryk Miklas z powołaniem
W ostatnich tygodniach młody zawodnik pomorzanina - patryk Miklas otrzy-
mał powołanie do reprezentacji województwa Zachodniopomorskiego. 

Jest to pierwszy i zarazem 
najpoważniejszy krok do ka-
riery reprezentacyjnej, ponie-
waż reprezentacja wojewódz-
twa 28 kwietnia, rozpoczę-
ła walkę o mistrzostwo Pol-
ski, pomiędzy wszystkimi 16 
województwami w kraju. Po 
tych mistrzostwach, wybra-
na zostanie i powołana kadra 
Polski rocznika 2000, w któ-

rej duże szanse zadebiutowa-
nia ma właśnie nasz zawodnik. 
Warto przypomnieć, że już od 
dłuższego czasu jest on obser-
wowany przez trenerów szero-
kiej kadry. Patryk Miklas, to 
zawodnik Pomorzanina No-
wogard, grający w zespole pro-
wadzonym przez Michała So-
kólskiego. Od kilku sezonów 
możemy zaobserwować efek-

ty pracy trenera i zawodników, 
którzy w swojej kategorii wie-
kowej nie ustępują szczeciń-
skim drużynom, rywalizując 
jak równy z równym, z takimi 
zespołami jak: Pogoń Szczecin, 
Arkonia Szczecin, Stal Szcze-
cin, czy Salos. To właśnie z naj-
lepszych zawodników tych ze-
społów, budowana jest kadra 
województwa w której pewne 

zinkowe możliwości Patryka, 
odbyły się w listopadzie 2011 
roku, po których nasz najle-
piej zapowiadający się zawod-
nik znalazł się w szerokiej ka-
drze. Po kolejnych selekcjach 
został wybrany do ścisłej ka-
dry województwa na mistrzo-

stwa Polski i jak zgodnie twier-
dzą trenerzy, może być jednym 
z kluczowych zawodników na 
tym turnieju. Niedługo więc 
okaże się, czy Nowogard do-
czeka się kolejnego reprezen-
tanta Polski.

KR

miejsce ma również nasz za-
wodnik.

Patryk, to uczeń Szkoły Pod-
stawowej nr 1 w Nowogardzie, 
urodzony 3.01.2000r. syn pił-
karza bez którego trudno so-
bie wyobrazić zespół seniorów 
Pomorzanina – Krystiana Mi-
klasa. Nasz młody zawodnik 
dzięki ogromnemu warsztato-
wi trenerskiemu Michała So-
kolskiego i determinacji ro-
dziców, którzy jeżdżą z nim 
na wszystkie możliwe zgru-
powania i turnieje, robi sys-
tematyczne postępy. Pierwsze 
testy, które pokazały nietu-

Patryk Miklas, z pucharem za III miejsce dla młodych piłkarzy Pomorzanina Nowo-
gard, na międzynarodowym turnieju w Dobiegniewie
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BeZPłATNA Pomoc W UZYSKANiU KreDYTU - oFerTA 20 BANKÓW

www.mk-kwadrat.pl

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „przystań”

tel. 91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

GABINET KOSMETYCZNY 
„WICHEREK”

Rok założenia 1988
Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała zabiegi 
kosmetyczne, henna, depilacje, makijaże, 
mikrodermabrazja, peeling kawitacyjny, 
ultradźwięki, eksfoliacje, wypalanie, laser, 
lampy, materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

pORADY BEZpŁATNE
Nowogard, ul.  Zielona 3 
– obok Rest. „Przystań”, 

Tel. 91 392 07 14 
Czynne od 11.00 do 19.00
http://wicherek.info

mieSZKANiA NA SPrZeDAŻ
Nowogard – wysoki standard, 3 pokoje, pow. 68m² – CENA 199.000 zł NOWA CENA 
Nowogard – wysoki standard, 3 pokoje, pow. 80,58m² – CENA 235.000 zł NOWA CENA
Nowogard – 3 pokoje, pow. 77m² + garaż 20 m²  - CENA 230.000 zł 
Nowogard – 3 pokoje, I piętro, pow. 62,9 m² – CENA 170.000 zł NOWA CENA
Nowogard – 3 pokoje, pow. 49m², z widokiem na jezioro – CENA 200.000 zł 
Nowogard – 3 pokoje, parter, pow. 57,8m² – CENA 172.000  zł  
Nowogard – 3 pokoje, parter, pow. 54,1m² – CENA 159.000 zł
Nowogard – 3 pokoje na parterze, pow. 58 m² – CENA 175.000 zł NOWA CENA 
Nowogard – 2 pokoje, pow. 61,69m² – CENA 169.000 zł 
Dobra – 3 pokoje + garaż, pow. 64,5m² lub zamiana  – CENA 165.000 zł

DomY NA SPrZeDAŻ
Nowogard – pod klucz, 5 pokoi, pow. 118,95m², działka 1352m² – CENA 850.000 zł  
Nowogard – 5 pokoi, pow. 240m², działka 886m² – CENA 649.000 zł 
Nowogard – nad jeziorem, 8 pokoi, pow.  340m², działka 2996m²- CENA 820.000 zł 
Błądkowo – 2 pokoje, pow. 110m², działka 1000m² – CENA 169.000 zł 
Dobra – 3 pokoje, pow. 73m², działka 324 – CENA 180.000 zł
Nowogard ( okolica) – stan surowy zamknięty pow. 228,6m², działka 1335m² – CENA 378.000 zł
Nowogard (okolica) –  7 pokoi, pow. 200m², działka 10700m², do remontu – CENA 170.000 zł 
Nowogard ( okolica) – 4 pokoje, pow. 180m², działka 5639m² – CENA 299.000 zł 
Resko – 4 pokoje, pow. 70m², działka 1077m² – CENA 188.000 zł 
Resko – 5 pokoi, pow. 209m², działka 576m² -CENA 300.000 zł 
Świdwin – 6 pokoi, pow. 270m², działka 758m² – CENA 650.000 zł 
Węgorzyno – 3 pokoje, pow. 90m², działka 1142m² – CENA 330.000 zł 
Węgorzyno (okolica) – ze sklepem, 5 pokoi, pow. 241,5m² – CENA 300.000 zł
Drawsko Pomorskie – ze sklepem, centrum, pow. 204m² – CENA 650.000 zł 
Drawsko Pomorskie – 5 pokoi, pow. 200m² -  CENA 249.000 zł

SZKÓŁKA 
DRZEW I KRZEWÓW 

OZDOBNYCH

SZKÓŁKA 
DRZEW I KRZEWÓW 

OZDOBNYCH
Olchowo 74

tel. 507 102 211

Sprzedam sklep  
w Wierzbięcinie  
z możliwością przeznaczenia 

na budynek mieszkalny. 
606 148 353; 785 926 678

ZATRUDNI

KUCHARZA
- dobre warunki płacowe

Oferty prosimy składać

osobiście w Biurze Hotelu

Byłeś świadkiem ciekawego wydarzenia?
Powiadom nas!

Dyżur reportera interwencyjnego całą 
dobę, siedem dni w tygodniu!

DZWOŃ lub wyślij sms: 

515 145 383
Zapewniamy całkowitą anonimowość! 

Możesz również do nas napisać: 
dziennik@dzienniknowogardzki.pl lub 

poligraf@post.pl

SALON GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

VELES
- glazura
- terakota
- panele
- drzwi
- parapety
- ceramika łazienkowa
- wanny, kabiny
- meble łazienkowe
- armatura

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto)
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MIESZKANIA W ATRAKCYJNYCH CENACH:
Nowogard – ul. St. Poniatowskiego – 50,50 m2, 2 pokoje PARTER
Osina – 50/2 - 67,20 m2, 3 pokoje + balkon – PARTER

DZIAŁKI:
Dobra Nowogardzka – „SŁOWIKOWE OSIEDLE”, 
                                                 działki rekreacyjne, 200 m do jeziora Dobre 
Nowogard – działki komercyjne przy ul. Konstytucji 3 Maja

DOMY:
Czermnica 58 – leśniczówka, pow. 135 m2, działka 5 500 m2
Strzelewo – przy lesie, pow. 200 m2, działka 17 000 m2

mieSZKANiA W ATrAKcYjNYcH ceNAcH:
Nowogard, ul. St. Poniatowskiego – 50,50 m2, 2 pokoje PArTer – ceNA SPADłA o 8700 Zł
maszewo, ul. Polna – mieszkanie o pow. 71,40 m2 (3 pokoje) w domu dwurodzinnym wraz z działką.
osina 50/2 - 67,20 m2, 3 pokoje + balkon – PArTer – NiSKi cZYNSZ

DZiAłKi:
mechowo – działka rolna o pow. 49,9281 ha z dopłatami ( pakiet ekologiczny ).
Dobra Nowogardzka – „SłoWiKoWe oSieDle”, działki rekreacyjne, 200 m do jeziora Dobre
Nowogard – działki komercyjne przy ul. Konstytucji 3 maja

DomY:
Wyszomierz – dom w zabudowie bliźniaczej o pow. całk. 116 m2  - działka o pow. 12 422 m2 wraz z działką leśną.
czermnica 58 – leśniczówka, pow. 135 m2, działka 5 500 m2 – oTocZeNie lASÓW
Strzelewo – przy lesie, pow. 200 m2, działka 17 000 m2 + BUDYNeK goSPoDArcZY

NierUcHomoŚi

• Wynajmę pokój od maja tanio. 
608 706 454

•	 Sprzedam mieszkanie, ul. Po-
niatowskiego, 2 pokoje, pow. 
50,49 m2, parter, po general-
nym remoncie. ceNTrUm oB-
łSUgi NierUcHomoSci, Tel. 
603 982 407

• Do wynajęcia dwa lokale handlo-
we lub biurowe w centrum Nowo-
gardu. 787 122 972 

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

•	 Sprzedam nowe mieszkanie 2 
pokojowe w Nowogardzie. Kon-
takt: 783 570  056.

• Sprzedam działkę budowlaną nie-
uzbrojoną przy ul. Kościuszki tel. 
693 850 197

•	 Sprzedam spichlerz, piękny 
obiekt 956 m2, tel. 693 996 009

• Sprzedam mieszkanie trzypokojo-
we w Nowogardzie. 603 668 681

• Sprzedam działkę z warunka-
mi zabudowy przy ul. Asnyka. 
502 032 422

• Sprzedam mieszkanie trzypokojo-
we, III piętro, 67 m2, na ul. Zamko-
wej. Wysoki standard tel. 504  118  
857

• Sprzedam mieszkanie dwupoko-
jowe III piętro 55 m2. Cena 125 
tys. 668 927 296

• Mieszkanie w domku czteroro-
dzinnym, bezczynszowe + garaż, 
pom. Gospodarcze i ogródek. 
Sprzedam. 507 522 139

• Do wynajęcia kiosk nr 6 na targo-
wisku miejskim. 91 39 20 714

• Do wynajęcia dwa lokale han-
dlowe w Centrum Nowogardu. 
531 838 667

• Sprzedam mieszkanie trzypokojo-
we 88 m2, bezczynszowe na pod-
wyższonym parterze w centrum 
miasta. Cena do uzgodnienia. Tel. 
693 922 695

•	 Sprzedam mieszkanie 4-poko-
jowe; 604 441 609

• Sprzedam mieszkanie trzypokojo-
we w Nowogardzie. 600 626 244

• Okazyjnie sprzedam dom, cena 
obniżona i do negocjacji na dział-

ce 714 m2. 662  678  895

• Sprzedam kawalerkę w Nowo-
gardzie, BEZCZYNSZOWA, na 
parterze, funkcjonalny rozkład 
pomieszczeń, kuchnia z oknem, 
bardzo jasny duży pokój, piwni-
ca, okna pcv, ogrzewanie gazowe 
(nowy piec), bez pośrednika,. Tyl-
ko 89 tys! Kontakt: 512 322 137

• Sprzedam 4-pokojowe mieszka-
nie w Osinie, 79m2, słoneczne, na 
parterze, bezczynszowe, z balko-
nem, piwnica, w kuchni i przed-
pokoju zabudowa. Mieszkanie 
w bardzo dobrym standardzie. 
Ogrzewanie gazowe, okna pcv. 
Bez pośrednika, NOWA atrakcyjna 
cena. Kontakt: 502 531 348

• Wydzierżawię lokal o powierzchni 
28 m2 na działalność gospodar-
czą przy ul. Bohater Warszawy w 
Nowogardzie. Tel. 507 465 448; 91 
39 22  072

• Lokale handlowe do wynaję-
cia w Centrum Nowogardu. 
531 838 667

• Sprzedam lub wynajmę podwój-
ny garaż na ul. Zamkowej nada-
jący się na dwa pojedyncze lub 
działalność gosp. 604 977 144

• Sprzedam działkę budowlaną w 
Nowogardzie ul. Monte Cassino. 
601 775 037

• Sprzedam mieszkanie własno-
ściowe, I piętro, bezczynszowe, 
3 pokoje, 58m2, w Nowogardzie. 
Po kapitalnym remoncie, wysoki 
standard, kuchnia w zabudowie, 
glazura, panele, terakota, nowe 
okna, własne ogrzewanie gazowe, 
domofon, piwnica, balkon. Cena 
do uzgodnienia, tel. 605 522 340.

• Wynajmę mieszkanie czteropo-
kojowe po kapitalnym remoncie, 
własne ogrzewanie na parterze, 
ul. Bema. 504 800 823

• Sprzedam ziemię budowlaną 
uzbrojoną. 91 39 18 307

• Sprzedam dom wolnostojący 
ok. 200 m2 w Nowogardzie. 509 
349 774 

• Pokój do wynajęcia. 505 005 398

• Sprzedam działkę budowlaną w 
Centrum Nowogardu ul. Lipowa 4 
o pow. 693 m2 z aktualnymi wa-
runkami zabudowy usługi, han-
del, mieszkania. Informacje Tel. 
600 959 932; 600 931 083 po 15.00

• Wynajmę garaż w ok. Boh. War-
szawy, Poniatowskiego i 15 Lute-
go. 603 284 503

• Sprzedam dom w Nowogardzie w 
rozliczeniu mieszkanie ul. Jesio-
nowa 3. 604 284 597

• Sprzedam działkę 3580 m2. tel. 
601 151 689

• Sprzedam działkę ogrodową w 
Nowogardzie. 725 343 417

• Sprzedam pół domu parter pod-
piwniczony 3 pokoje 82 m2 z 
przybudówkę nadająca się na 
sklep lub działalność z garażem 
murowanym 60 m2. tel. 91 39 
22 072; 507 465 448

• Sprzedam działkę w Wyszomie-
rzu przy drodze. Cena 37 tys. 723 
930 320

• Sprzedam garaż murowany 28 
m2, prąd, woda cena 26 000 zł. Tel. 
501 622 613

• Sprzedam działkę budowlaną o 
pow. 597 m2. Nowogard. 511 171 
169

• Ładny dom Nowogard, sprzedam. 
600 617 474

• Wynajmę w domu jednoro-
dzinnym mieszkanie 90 m2. tel. 
668 989 393

• Sprzedam albo wynajmę dom 
nad jeziorem. 1300 m2. tel. 
668 989 393

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe 
o pow. 58 m kw na I piętrze przy 
ul. Bankowej 8. Tel. 783 570 060.

• Sprzedam ładną kawalerkę, I pię-
tro, ok. 29 mkw. Dogodna lokali-
zacja. Cena 95 tys. do negocjacji. 
Tel. 608 153 767.

•	 Sprzedam ziemię 97 ar. W No-
wogardzie. Tel. 601 595 053

• Wynajmę warsztat z kabiną pod 
różnego rodzaju działalność. 
603 550 557

• Pilnie poszukuję dwupokojowego 
mieszkania do wynajęcia (do 800 
zł) 533 298 846

• Sprzedam mieszkanie ul. 15 lute-
go trzypokojowe o pow. 66 m2 III 
piętro. 695 425 992

•	 Sprzedam mały dom 57 m2 ul. 
Piłsudskiego 2a. 602 350 301

• Kupię mieszkanie 2 pokojowe w 
bloku Centrum I piętro lub parter. 
724 451 734 

• Sprzedam mieszkanie w bloku w 
Łosośnicy, trzypokojowe, 64 m2, 
bezczynszowe. Tel. 788 875 474

• Sprzedam mieszkanie trzypoko-
jowe III piętro 69,60 m2 środkowe 
przy ul. Boh. Warszawy naprze-
ciwko PZMotu. Tel. 663 321 366

• Sprzedam mieszkanie 78m2 w 
Wierzbięcinie w bloku lub zamie-
nię na 2 pokoje w Nowogardzie. 
691 213 009 

• Sprzedam sklep spożywczy w Pło-
tach. Cena 50 tys zł. 669 060 659 

• Ostrzyca k/Nowogardu 15 ha na 
kolonii wsi zabudowa, dopłaty, b. 
atrakcyjne ok. zł/m2. 502 103 432

• Długołęka 2500 m2 pod zabudo-
wę 37 0010. Tel. 889 133 882

• Boh Warszawy samodzielna góra 
domu z ogrodem, 245 tys. Tel. 
501 307 666

• Połowa domu k/Dobrej 53 tys. 
725 889 426

• Miętno 2000 m2 za domem pod 
zabudowę. 783 534 677

• Wydzierżawię kiosk Warszawska 
10 i 14. 694 455 280

• Sprzedam ½ domu w Nowogar-
dzie. 728 933 802

• Wynajmę pawilon o pow. 35 m2 
ul. 5 Marca w Nowogardzie za 
Bankiem PKO. 510 770 263

• Sprzedam ok. 37 m2 ziemi 
przemysłowej w Nowogardzie. 
601 508 082; 603 450 718

• Sprzedam mieszkanie spółdziel-
cze własnościowe dwupokojo-
we przy ul. Kowalskiej 42,2 m2. 
504 238 422

• Posiadam do wynajęcia miesz-
kanie dwupokojowe w Centrum 
miasta. 785 140 754

• Sprzedam działkę budowlaną. 
511 740 444

• Nowogard ul. Górna za STW, dział-
ka o pow. 5864 m2, prez. W planie 
przemysł i usługi, inwestycyjna, 
ogrodzona, droga asfaltowa, cen-
trum miasta, 800 m od głównego 
skrzyżowania, 270 tys. PLN brutto. 
Tel. 660 424 989; 91 43 26 122

•  Nowogard ul. Górna, działka o 
pow. 118700 m2  - 11 ha, ekolo-
gia, prez. W planie przemysł i usłu-
gi, inwestycyjna, droga asfaltowa, 
centrum miasta, 800 m od głów-
nego skrzyżowania, 1  300  000 
PLN, Tel. 660 424 989; 

• Sprzedam działkę budowlaną  w 
Kościuszkach 1200 m2, wszystkie 
media. Cena 60 tys zł. 661 923 610

• Sprzedam ok. 37 ar ziemi prze-
mysłowej w Nowogardzie. Cena 
601 508 082; 603 450 718

• Sprzedam mieszkanie wspólno-
towe, własnościowe o pow. 48 
m2, dwupokojowe, III p. w Cen-
trum Nowogardu. 607 617 849

• Do wynajęcia mieszkanie dwu-
pokojowe umeblowane 900 
zł +   1500 + prąd, woda, gaz. 
668 383 773

• Sprzedam mieszkanie 4-pokojo-
we (67,7 m2) w Nowogardzie, par-
ter, balkon, wc i łazienka osobno. 
Kontakt:  608 514 144.

•	 Wynajmę lokal usługowo-han-
dlowy pasaż przy Polo market. 
604 195 581

• Sprzedam lub zamienię 2 pokoje 
w atrakcyjnym miejscu na do-
mek lub pół bliźniaka ( z dopłatą). 
603 079 260; 512 012 823

•	 Sprzedam mieszkanie własno-
ściowe trzypokojowe 67 m2 
przy ul. Zamkowej parter. 91 39 
21 397

•	 Sprzedam działkę budowlaną 
z warunkami zabudowy w No-
wogardzie przy ul. Asnyka. 601 
500 670; 510 170 263

•	 Sprzedam nowy dom w Karsku. 
Działka 1500 m2. cena 299 tys. 
Tel. 691 664 658

•	 Sprzedam działkę budowlaną w 
Karsku 1500 m2. cena 80 tys. . 
691 664 658

moTorYZAcjA

• Sprzedam Opony letnie 4 szt. 
Continental Conti 3, 185 65 R15, 
cena 400 zł, tel. 605 522 340.

• Sprzedam Opony letnie Viknig 
Norway Pro Tech 2, 205 55 R16, 4 
szt., cena 400 zł. tel. 605 522 340.

• Sprzedam felgi stalowe do Nissa-
na Almery N16, rok prod. 12/2001, 
cena 240 zł, tel. 605 522 340. 

• Sprzedam Citroen Jumper paka. 
669 320 592

• Sprzedam VW T4, diesel. 603 
839 782

• Motorower King rok prod. 2007, 
cena 1400 zł, 667 354 001

• Sprzedam T2 transporter 1984. 
Tel. 502 853 573

• Sprzedam alufelgi platin R15 na 
cztery śuby + opony letnie Conti-
nental. 696 116 744

•	 Sprzedam Ford cmAX rok prod. 
2004 przebieg 185 tys. Poj. 2.0 
diesel. Posiada immobilajzer, 
poduszki powietrzne, centralny 
zamek, klimatyzacja, koła zapa-
sowe z alufelgami. cena 22  500. 
Do uzgodnienia. 603 079 260

• Sprzedam Opel Combo Van rok 
prod. 2003 poj. 1.7D, Cena 4  000 
do negocjacji. 501 249 819

• Sprzedam Opel Astra II rok prod. 
2001 poj. 1.6 kolor granat, mały 
przebieg. 693 950 306 

• Sprzedam VW Passat combi 1,9 
rok prod.  1998. 665 544 518

• Sprzedam Mitsubishi Roger 
poj. 3.2 rok prod. 2000. Tel. 
665 544 518

• Sprzedam Renault Clio, rok 
prod. 1992, poj. 1.2 benzyna. Tel. 
501 937 623

• Sprzedam Opel Frontera jeep rok 
prod. 1992, stan db, używany był 
tylko do celów myśliwskich. 91 39 
20 864

• Sprzedam skuter BAOTIAN, rok 
prod. 2005 przebieg 1000 km, 
cena 1500 zł. 605 468 190
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MARPOL – OKNA S.C. 
 ul. Sienkiewicza 7F  Nowogard 

www.marpolokna.pl    
biuro@marpolokna.pl,   tel. 91 39-27-022

Nowość

energooszczędny pro�l

6 komorowy

z 3 uszczelkami

ul. Rzeszowskiego 7 • Nowogard

NOWY

ADRES:

• Używane markowe opony. Różne 
rozmiary. 887 766 001

rolNicTWo

• Sprzedam konia, bryczkę stylo-
wą, siodło i uprząż. 508 290 657

• Orka, siew, talerzówka, koszenie 
i zbiór łąk. 608 013 995

• Kupię mieszankę zbożową. 91 
39 20 307

• Siewnik do nawozu Amazon-
ka dwutalerzowy poj. 500 kg. 
723 898 517

• Sprzedam kozę. 796 175 842

• Tanio sprzedam kucyki. 
660 238 541

• Sprzedam łubin słodki. 601 
587 438

• Kupię małe byczki. 723 777 531

• Sprzedam krowę cielną mleczna 
(po pierwszym cieleniu) 91 39 
23 492

• Kupię zgrabiarkę podwieszoną 
do ciągnika. 661 933 969

• Kupię ziemię rolną pod inwesty-
cje w woj. Zach - Pom. o pow. 12 
h-20h. tel. 662 234 004 

• Sprzedam grykę. 531 741 232

•	 Sprzedam grykę. 505 056 886

• Sprzedam prosięta. 791 817 107

• Sprzedam dwie krowy z ciela-
kiem. 661 633 977

USłUgi

•	 Wyjazdy Niemcy, Holandia, 
solidnie i tanio z domu i pod 
dom. 603  038  944

• Usługi transportowe IVECO do-
stawcze + laweta + bus osobowy 
do 9 os. Tel. 607  580  172

• AGENCJA REKLAMOWA VIZART 
- reklamy, banery, tablice, wy-
druki wielkoform., reklama na 
pojazdach - odzieży, PIECZĄTKI, 
wizytówki, plakaty, ulotki, inne. 
Nowogard, ul. 700 lecia 15 (nad 
sklepem zielarskim). Tel. 605 
522 340.

•	 mAloWANie, moNTAŻ PANeli 
PoDłogoWYcH i iNNe DroB-
Ne NAPrAWY WYKoNA „Zło-
TA rĄcZKA”; 91 39 22 783, 784 
79 22 70

•	 Kompleksowe remonty miesz-
kań, montaż i naprawa pieców 
co. 72 48 14 797

• Czyszczenie uszu za pomocą 
świecowania Nowogard, ul. Zie-
lona 3. 91 39 20 714

•	 Dywanopranie, 604 373 143.

•	 Sprzątanie biur i mieszkań. 
604 373 143.

•	 Pranie tapicerki samochodo-
wej (osobowe, busy, ciężaro-
we, Tir-y). Tel. 604 373 143.

•	 czyszczenie pościeli weł-
nianych lanoliną. Tel. 
604 373 143.

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

•	 Klimatyzacja! Serwis sprzętu 
AgD. Tel. 697 55 33 10, 693 34 
46 71.

•	 cyklinowanie. 692 478 465

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

•	 AWArie. Naprawy pieców Va-
iliant, tanie części. 691  686 
772

•	 Bruk-lin układanie kostki bruko-
wej. Tel. 607 083 893, www.bruk-
-linnowogard.com.pl

•	 montaż ogrodzeń betono-
wych, farmerskich i innych; 
695 085 470; 91 39 72 575

• usługi elektryczne CO, dachy, 
tanio szybko solidnie. Do 30% 
taniej. Tel. 506 323 560

• Usługi tokarskie. Sąpolnica 22. 
693 613 396 

• Remonty mieszkań, łazienek. 
600 121 043

• Przewozy przeprowadzki Nowo-
gard i okolice. 784 499 535

•	 Usługi ogólnobudowlane. 
510 335 162

• AGENCJA REKLAMWA VIZART 
- oprawianie prac - w 2 minu-
ty., bindowanie, wydruki A3-A4 
kolor, ksero A3-A4 - kolor, la-
minowanie A3-A4. Tylko u nas 
największy wybór okładek. No-
wogard, ul. 700 lecia 15 (nad 
sklepem zielarskim). Tel. 605 
522 340.

• Korepetycje j. niemiecki, przygo-
towanie do matury. 607 617 844

•	 język niemiecki w 40h. Kurs 
przedpołudniowy rozpoczęcie 
15.05.2012 r. informacja i za-
pisy  tel. 607 545 991

•	 www.niemieckinowogard.pl; 

•	 Angielski. Korepetycje. 
697 583 403

• Remonty i wykończenia. 
601 567 369

• REMONTY, MONTAŻE, STOLAR-
KA. 781 016 125

•	 Transport BUS-mAX. 
604 963 120

•	 Usługi remontowo-budowla-
ne. 784 053 493

• Przepisywanie prac (magister-
skich, licencjackich, innych), do-
kumentów, CV, listów motyw. 
innych. Wydruki, Ksero, także 
kolor. Szybko i Solidnie. Studio 
Reklamy Vizart. Nowogard, ul. 
700 lecia 15 (nad sklepem zielar-
skim). tel 605 522 340.

• Naprawa, regulacja okien, drzwi 
PCV i drewna. 695 181 070

• Usługi dekarskie w Kościusz-
kach. 601  227  631

• Videofilmowanie i zdjęia cyfro-
we, profesjonalnie różne okazje. 
600 653 124

• Usługi hydrauliczne. 600 653 124

• Usługi ogónobudowlane, glazu-
ra, terakota fachowo i solidnie. 
607 647 515

•	 remonty mieszkań. 609 588 
240

• Ubezpieczenia komunikacyjne 
zniżka dla naszych klientów na-
wet do 40% i zapytaj o szczegó-
ły. Nowogard 3 Maja 46 tel. 91 39 
20 701

• Roletki, żaluzje, vertikale. 
695 181 070

• Moskitiery. 695 181 070

•	 KorePeTYcje DlA liceAli-
STÓW i STUDeNTÓW Z mATe-
mATYKi, STATYSTYKi, eKoNo-
meTrii orAZ  ProFeSjoNAl-
Ne PrZYgoToWANiA Do eg-
ZAmiNÓW PoPrAWKoWYcH 
KoNTAKT: Tel. 600 924128; 
mAil: iwonand@wp.pl 

• Transport przeprowadzki szybko 
tanio. 696 138 406

• Szpachlowanie, malowanie, pa-
nele, regipsy. 789 146 025

• Remonty mieszkań. 601 567 369

• Dachy kompleksowo. Remonty. 
691 050 186

• Remont na każdą kieszeń. 
609 715 839

• Mam do wynajęcia na (impre-
zy okolicznościowe) pawilon 
(namiot) 6mx12m ze ściankami 
bocznymi. 669 910 736

• Malowanie, szpachlowanie, pa-
nele. 788 566 432

• Kierownik budowy, nadzo-
ry, kosztorysowanie, inwen-
taryzacja, oceny techniczne. 
604 269 301

• Remonty mieszkań, dachów 
794 115 153

• DUR - DACH pokrycia i remonty 
dachów. 691 621 141

• Dachy. 785 562 104

• DUR-BUD- usługi ogólnobudowlane. 
723 295 632

• Kredyty dla firm bez BIK-na 
oświadczenie o dochodach:513 
164 203

• Leasing bez BIK-KRD. Maszy-
ny-samochody, sprzęt kom-
puterowy, itd. Leasing na 
start.513-164-203

•	 Usługi informatyczne napra-
wa komputerów, instalacja 
oprogramowania, odzyskiwa-
nie danych, dojazd do klienta. 
508 245 385

• TWOJA KSIĘGARNIA INTERNE-
TOWA WWW.KSIEGARNIACYME-
LIA.OSDW.PL

PrAcA

• Zwrot podatku z pracy, rodzin-
ne, urlopowe- Niemcy, Holandia, 
Anglia, Irlandia, Dania, Belgia, 
Austria, Włochy, Norwegia. 713 
852 018; 601 759 797

• Podejmę pracę w charakterze 
sprzedawcy, długoletnie do-
świadczenie, obsługa LOTTO. Tel 
660 392 851

• Zatrudnię konsultantkę Orifla-
me, bezpłatne wpisowe, prezen-
ty na 1300 zł, 604 189 118

• Zatrudnię w klepie rencistkę lub 
emerytkę (mile widziana umie-
jętność obsługi totalizatora) 
693 850 197

• Zatrudnię hydraulika ze znajo-
mością projektu na budowie w 
ok. Nowogardu. zarobki 2500 – 
3000 zł. 606 151 841

• Szukam opiekunki dla osoby 
starszej. 501 874 834

• Zaopiekuję się dzieckiem. 
795 926 734

• Dam pracę w pubie SZUFLAN-
DIA w Karsku dziewczynie/

chłopakowi od zaraz na stano-
wisku barmanki/barmana wy-
nagrodzenie zależne od utargu. 
609 245 816

• Studentka III roku pedagogiki 
pomoże odrobić lekcje włącznie 
z j. angielskim dzieciom  w kla-
sach I-VI. 661 285 062

• Zaopiekuję się dzieckiem. 
519 848 930

• Poszukujemy osoby do sprząta-
nia mieszkania, tel. 535 905 530

•	 Zatrudnię monterów i elektry-
ków z wykształceniem tech-
nicznym. 91 39 23 887

•	 Zatrudnię monterów elektry-
ków. 91 39 23 887

iNNe

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

• Sprzedam nowy tel. komórkowy 
Sony Ericcson ELM, cena 270 zł, 
tel. 605 522 340

• Sprzedam drewno opałowe i 
kominkowe, pocięte w klocki z 
dowozem. 663 349 053

• Sprzedam Keyboard. 
602 524 313

• Sprzedam drewno opałowe i ko-
minkowe. 667 788 820

• Przyjmę siatkę leśną z palami lub 
bez pali (może być po rozbiórce, 
stan obojętny), cel ogrodzenie 
budowy domu. Tel. 605 522 340.

• PIECE GAZOWE CO do mieszka-
nia ,domu z Niemiec firmy Vail-
lant, gwarancja + serwis, montaż 
na miejscu dwufunkcyjny cena 
od 1.000zl tylko ogrzewanie CO. 
cena 900zl więcej info. Tel 691 
686 772

• ELEKTRYCZNY przepływowy 
podgrzewacz wody do łazien-
ki, kuchni-bar, sklep, domek 
zakład fryzj. na prąd 380V,moc 
18,21kw,male gabaryty z Nie-
miec cena 250zl. Tel 691 686 772

• Junkers gazowy do łazienki, 
kuchni na gaz ziemny lub z bu-
tli/propan/po przeglądzie serwi-
su, mało używany cena 400zł Tel 
691 686 772

• Bojler - podgrzewacz wody ,za-
sobnik, stojący /bez palnika/z 
Niemiec f. Vaillant z wężownica 
do podłączenia go z piecem wę-
glowym, gazowym stan idealny 
cena 500zl. Tel 691 686 772

•	 Sprzedam drewno kominko-
we, opałowe sprzeda całorocz-
na, posiadam swój transport. 
691 466 441

• Drewno opałowe kominkowe. 
506 232 860

• Kupię szklarnię wym. 6/4 lub 
5/4. tel. 509 702 817

• Piasek żwir z dowozem 2,5t wy-
wrotka. 514 740 538

• Sprzedam spawarkę elektryczną 
Beiter 250 na 360V, Cena 500 zł. 
Tel. 667 320 054

• Sprzedam wózek inwalidzki z 
napędem. Telefon. 609 424 557

• Sprzedam węgiel drzewny hurt, 
detal. 502 151 691 

• Sprzedam wózek dziecięcy głę-
boki z nosidełkiem. Cena 200 zł 
i łóżeczko z szufladą cena 80 zł. 
Tel. 660 543 782

• Podbitka, deska tarasowa, tanio. 
791 423 559

• Sprzedam dwa rowery górskie. 
Tanio. 607 223 071

• Skup niesprawnych zatar-
tych pił STIHL. Cena 100 zł. tel. 
721 668 245

• Sprzedam drewno kominkowe. 
721 668 245

• Sprzedam spawarkę 380 V 
z przewodami, kompletną. 
885 066 200

• Dowóz piasku, żwiru, kamieni, 
wywrotka 2,5t. tel. 514 740 538

• Oflisy zrzynki tartaczne na opał, 
pocięte w klocki lub w całości 
do samodzielnego pocięcia. Tel. 
514 740 538

• Sprzedam akwarium  z kom-
pletnym wyposażeniem + ryby. 
605 548 121

• Drewno kominkowe z dowozem 
tanio. 501 385 072

• Kontener budowlany sprzedam. 
601 938 293

• Tanio sprzedam kafle piecowe, 
rzeźbione używane. 669 430 803

•	 Sprzedam halę kontenerową 
o wym. 17.5/ 6/ 3 metry, ocie-
plona. 661 923 610
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Humor wyszukany
przez Henia SzczupakaPół godziny  

w towarzystwie KarolinyK
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SZAFY GARDEROBY 
ZABUDOWY WNĘK
MEBLE NA WYMIAR

tel. 501 923 309
790 268 865

USŁUGI REMONTOWO BUDOWLANE
Firma zajmuje się:
- ocieplenia budynków
- wykończenie pod klucz
- szpachlowanie, malowanie, itp.

Telefon 784 053 493
www.budowlanaekipa.pl

WYNAJEM RUSZTOWAŃ

Układanie kostki
brukowej

tel. 721 124 740
NOR-BUD

Wirówka. Odgadywane wyrazy wpisujemy prawoskrętnie - pierwsza litera w polu z cyfrą, druga w 
polu oznaczonym. Litery z pól przyciemnionych utworzą pierwszą część rozwiązania końcowego.

1 - wyżsi duchowni katoliccy,
2 - imię męskie(aktor Kaminski),
3 - potocznie fortepianem zwane,
4 - popularna nazwa białej, miękkiej bibuły,
5 - szybki rozwój zawodowy,
6 - kreacja (wytworna niby ...szalet),
7 - gorszace wydarzenie,
8 - w mieszkaniu działowa,
9 - dramat Juliusza Słowackiego lub pseudomin Gomulickiego,
10 - aktualny metropolita krakowski.

Uwaga! Nadchodzą...

Mini  
jolka 
Określenia wyrazów podano 
w przypadkowej kolejności.
Litery z pól przyciemnionych 
utworzą drugą część hasła 
końcowego.

- stolica Bułgarii,
- dziecięca twarzyczka, 
- "żubr" z prerii,
- funkcja trygonometryczna.

rozwiązanie krzyżówki z dnia 4 V
Kupon nr 34
Czas do pracy
Januszonek Teresa, Pokorska Stanisława, Feliksiak Pelagia, Sy-

fert Christiana, Maknia Jadwiga, Borowik Danuta, Bartosik Bar-
bara, Szwal Halina, Stefańska Halina, Furmańczyk Michał, Kacz-
marek Weronika

Zwycięzcy: Kaczmarek Weronika, Pokorska Stanisława, Mak-
nia Jadwiga 

ŚWIEŻO  UTLENIONEJ… 
Żeś uroczą blondynką, to ci każdy powie, 
Gdyby Ci się tak jeszcze rozjaśniło w głowie! 

pLAGA 
By prasa na swoich łamach 
Pisać zaczęła znów, 
O naszych rodzimych chamach, 
O chamskim zalewie słów. 
Statystyk ujmie to prościej, 
Zwyczajnie oznajmi, że 
Przeciętnie na głowę ludności 
„Wiązanek” przypada dwie. 
Jak każdy Polak dziś, 
Mam stwardniały słuch – bowiem kto 
Codziennie żyje wśród chamstwa – 
Dość często nie widzi go. 
Z ulicy więc nolens volens, 
Z publicznych miejsc musze brać, 
Do domu miliony „choler” 
I tych groźniejszych na „…mać” . 
Patrzę z litością i trwogą, 
Widzę jak z twarzą złą, 
Rzuca się cham na kogoś, 
Lży go, o byle co!. 
Już z autobusów i tramwajów ,
Z urzędów, sklepów czy biur, 
Te „słówka” mnie zalewają, 
Słyszę ich groźny chór ! 
Bronię się nadaremnie, 
Ich cała masa – a ja sam … 
Boje się, że i ze mnie ,
Zrobi się wkrótce cham. 
Straszną się staje chorobą 
Jedna z groźniejszych plag ! 
Naród pociąga za sobą, 
Ale lekarzy – brak ! 
Leczcie to chamstwo, leczcie ! 
Jeśli któregoś dnia! 
Zacznę kląć w wierszu – wiedzcie : 
Pisał go cham. 
Nie ja. 

HOROSKOp – RYBY… 
Dam rybom radę, 
Co wiele znaczy: 
Nie bierzcie nigdy 
Na byle haczyk!
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regUlArNA liNiA mi Kro BU So WA SerocKi   Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie    6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie    8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

informacja PKS 
91 392 18 87   lub   91 469 83 15

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak										kom.	606	148	353
Nowogard (ul.  Rzeszowskiego) - Szczecin (ul.  Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:05; 8:10; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 11:50; 11:55; 12:40; 
14:40; 14:50; 15:00; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:11
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul.  Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:30; 9:50; 10:25:11:20(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 13:20; 13:45(F); 14:10; 
14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:00
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:50; 17:20; 18:30; 19:30
Kursują od poniedziałku do soboty;  F - kursuje od poniedziałku do piątku;  7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli

roZKłAD jAZDY BU SÓW

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

Dyżur nocny
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala   - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.   - 91 392 69 99
Medyk   - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

 - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz Pogotowie Stomatolo-
giczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos 
 - 91 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  
 - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzie ci, 
Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności 
Gospodarczej  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
  - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
oPS - ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

- 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 26 249

Parafie rzymskokatolickie
Parafia pw.  WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   

- 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57

Apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM   - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Zawodowe 
- CE Zdroje ul.  Bohaterów Warszawy 78,

telefon/fax.   - 91 392 54 94  
I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium  
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych    - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   

- 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 
Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 
Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 
Taksówki   - 91 392 02 60
Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

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

regularna linia meTro          tel. 505 619 600
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25 A; 5:50 A; 6:00 A; 8:15 A7; 9:25 A7; 12:30 A7; 12:55 A7; 
15:05 A; 16:30 A7; 18:10 A7
Ze Szczecina do Nowogardu: 6:50 A; 7:25 A; 7:45 A; 11:00 A7; 12:00 A7; 14:35 A7; 15:55 
A7; 16:40 A; 18:25 A7; 19:55 A7
Legenda: A- kursuje od pon do sob;   7 - kursuje w niedzielę

PrZeWÓZ oSÓB - ro mAN BiŃcZYK - linia regularna  
 Tel. 0607 310 591 

oD PoNieDZiAłKU Do PiĄTKU:  
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SoBoTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NieDZielA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

SPrZeDAm 
mieSZKANie 
w nowogardzie

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

tel. 603 55 55 32

Poszukuję 
garażu 

do wynajęcia (najchętniej przy 
ul. Zamkowej lub 5 Marca)

tel. 662 536 908

 
 

KANCELARIA 
DORADZTWA PRAWNEGO

tel. 501 341 824 
e-mail: kkolibski@op.pl 

Jeśli chcesz przeprowadzić  
rozwód, podwyższyć  

lub wystąpić  
o alimenty, nabyć spadek? 

Może dręczą Cię  
inne wątpliwości prawne? 

Nie czekaj, aż będzie za późno.
 Porady prawne już od 30 zł

 
Nowogard 

ul. Wojska Polskiego 4  
(nowy budynek – I piętro) 

Proszę o wcześniejszy kontakt 
telefoniczny

DZIENNIK
NOWOGARDZKI

Ukazuje się we wtorki i piątki  na te re nie gmin: No wo gard, osi na. 
re dak cja: marek Słomski prezes, marcin Simiński redaktor naczelny, Piotr Słomski, jarosław Bzowy.  

jarek Dąbrowski redaktor techniczny, Współ pra cu ją:  Hen ryk Szczu pak.   Ad res re dak cji:  
72-200 No wo gard, ul.  Boh. War sza wy 7A, tel. 91 392 21 65; e-mail: dziennik@domjudy.pl. 

Wy daw ca, skład i druk: „Dom judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

rozkład jazdy PKP (obowiązuje od 01.04.2012 r.)
 Szczecin gł. - Nowogard:  6.28-7.28, 8.18-9.21 (tylko w dni powszednie), 10.37-11.39, 12.48-
13.49, 14.47-15.47, 16.40-17.54, 21.15-22.21
Nowogard-Szczecin gł.:  6.37-7.41, 8.05-9.10, 10.25-11.37 (tylko w dni powszednie), 12.17-
13.22, 14.56-16.03, 16.49-17.52, 18.56-19.56 (tylko w niedzielę i sobotę), 19.07 – 20.08 (tylko 
w dni powszednie)
Nowogard-Kołobrzeg:  7.28-8.55, 9.21-10.40 (tylko w dni powszednie), 11.39-13.05, 13.49-
15.14, 15.47-17.07, 17.56-19.15 (tylko w niedzielę i sobotę), 18.05 – 19.25 (tylko w dni 
powszednie), 22.22-23.42
Kołobrzeg-Nowogard: 5.11-6.37, 6.46-8.04, 9.03-10.24 (tylko w dni powszednie), 11.01-
12.17, 13.37-14.56, 15.25-16.49, 17.26-18.56 (tylko w niedzielę i sobotę), 17.40-19.07 (tylko 
w dni powszednie)

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

Trasa NoWogArD – goleNiÓW – SZcZeciN 
Nowogard ul. rzeszowskiego : 5:05(A), 5:55(A), 6:10(A), 6:50(7), 7:00(A),  7:50(A), 8:05(7), 

8:25(2,4,6), 8:35(A), 9:10(1,3,5,7), 9:15(2,4,6), 10:05(A)10:30(A,7), 11:31(A), 11:40(7), 12:15(A), 
12:50(A,7), 13:00(A), 13:10(A), 13:25(A,7), 13:50(F), 14:05(A), 14:20(A,7), 15:41(A), 16:00(7), 
16:25(7), 16:30(1,3,5) 16:40(2,4,6,7) 16:50(A), 17:30(7) 17:50(A,7) 18:05(4,5,6,7) 18:20(A,7)

TrASA SZcZeciN – NoWogArD
Szczecin ul. Św. Ducha: 9:25(A), 11:55(A,7) 12:20(A,7), 13:35(A), 14:00(A,7,R), 

14:30(1,3,5,7)  14:35(2,4,6) 14:55(A,7), 15:10(A) 15:25(A,7), 15:50(A) 16:15(A,7)  16:30(A), 
18:05(A,7,R) 18:20(A,7) 19:05(A,7) 19:25(A,7) 19:50(A,7)

Szczecin ul. Dworcowa :  6:20(A), 7:35(A), 8:40(A,7), 9,00(7,R), 10:05(A,7),  10:50(A,7),  
11:40(A), 13:00(7), 14:20(7), 17:40(A,7), 20:15(A,7),

goleniów, Dworzec PKP :  7:05(A), 8:20(A), 9:25(A,7), 9:45(7,R), 10:10(A),  10:50(A,7),  
11:36(A,7), 12:26(A), 12:42(A,7),  13:05(A,7), 13:45(7), 14:20(A),  14:45(A,7,R), 15:05(7), 
15:20(1,3,5,7) 15:26(2,4,6) 15:40(A,7) 15:55(A)  16:08(A,7) 16:40(A) 16:59(A,7) 17:15(A), 
17:40(A,7)  18:50(A,7,R)  19:05(A,7), 19:50(A,7) 20:10(A,7) 20:35(A,7) 21:00(A,7)

Trasa NoWogArD – mASZeWo 
Nowogard ul. rzeszowskiego :  6:20(S) 15:15(S)
Trasa mASZeWo – NoWogArD 
maszewo :  6:55(S) 16:00(S)
Trasa NoWogArD – mASZeWo – STArgArD SZcZeciŃSKi
Nowogard ul. rzeszowskiego :  6:50(F),  11:30(F),  13:50(F),  
Trasa STrAgArD SZcZeciŃSKi – mASZeWo - NoWogArD
Stargard Szcz. oś. Tysiąclecia :  9:40(A), 12:45(A), 15:05(A)
A - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt S – kursuje w dni nauki szkolnej; 

7 – kursuje w niedziele niebędące świętami F – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz 
świąt 1,3,5 – kursuje w poniedziałki, środy, piątki oprócz świąt; 2,4,6 – kursuje we wtorki, 
czwartki, soboty oprócz świąt; 4,5,6,7 – kursuje w czwartki, piątki, soboty, niedziele oprócz 
świąt; r – kurs do Reska    

pIASEK, ŻWIR,   
CZARNOZIEM, 

pOSpÓŁKA 

 ŻWIROWNIA  
DŁUGOŁĘKA

tel. 504 872 700 
Z DOWOZEM  
DO KLIENTA
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Majowa promocja
niższa cena

Rozpoczęcie kursu
14 maja br.

g. 16.30

goTÓWKA ZAWSZe PoD ręKĄ!
• Pożyczki od 1 200 do 10 000 PLN
• Indywidualnie dobieramy rozwiązania
• Na dowolny cel
• Bez BIK-u

www.profitcredit.pl

Centrum Finansowe Avantis •  ul.	700	Lecia	6A	•	Nowogard

KoNTAKT: 
tel. 513 164 203
       91 392 72 68

PASMANTERIA
ul. 700 Lecia 20F
(pasaż przy Polomarkecie)

Agrykolex sp. z o.o.  •  Autoryzowany Dealer Subaru  •  ul. Struga 78A, 70-777 Szczecin
tel.  91 812 78 80  •  fax.  91 812 78 81  

e-mail:  szczecin@subaru.pl  • www.szczecin.subaru.pl

 

* 
 

Każdy z odwiedzających salony Subaru podczas Drzwi Szeroko Otwartych ma szansę wygrać pomarańczowy samochód Subaru XV na tydzień. 
Dodatkowo w każdym salonie do wygrania pomarańczowy laptop Sony VAIO seria

 
CA i

 
inne ciekawe nagrody. Wystarczy wypełnić ankietę. 

www.subaruxv.pl |  facebook.com/SubaruXV

Zatrzymaj się w salonie Subaru  
podczas Drzwi Szeroko Otwartych  
12–13 maja i wygraj Pomarańczowe*.

OKNO 1465 mm szer. x 1435 mm wys.

SZYBA K=1,0 • OKUCIE MACO PPUH "JOGA" sj.
ul. Górna 4,

72-200 Nowogard
tel. 91 39 25 501

OKNA-SUPERPROMOCJA !!!

TYLKO 499zł*
*cena netto

r e K l A m A
e-mail: reklama@domjudy.pl

Tel.  913 922 165
 Tel. 91 577 20 07
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GAZETA LOKALNA  NOWOGARD • OSINA

 

bzwbk.pl
1 9999

Szczegóły oferty, informacje o opłatach, prowizjach i oprocentowaniu dostępne w placówkach BZ WBK i pod numerem 1 9999. Decyzja kredytowa 
uzależniona od wyniku badania zdolności kredytowej. Opłata za połączenia telefoniczne zgodna z taryfą danego operatora. Stan na 1.02.2012 r.

 

 

 

ul. Warszawska 14 • NOWOGARD
tel. 91 391 03 78

pn.-pt. 9-18;   sob. 10-14

NAWET

0 %PROWIZJIDOBRY
I SZYBKI

KREDYT GOTÓWKOWY ZIELONE 
PRZEDSZKOLE

OGŁASZA NABÓR NA ROK SZKOLNY 2012/2013
DZIECI W WIEKU OD 2,5 DO 6 LAT

Informacje i zapisy pod nr tel. 91 39 26 691
lub na stronie www.przedszkole.zielona11.pl

INFORMATYCZNO-JĘZYKOWE

„Cechowy”  
rajd 
rowerowy

s. 9

GABINET  STOMATOLOGICZNY
lek. stom.Paweł Maniecki

Jednowizytowe, bezpieczne wybielanie zębów 
urządzeniem firmy beyond w promocyjnej CENIE 590 pLN
W ofercie gabinetu: kosmetyka stomatologiczna, Protetyka, Stom. zachowawcza, dziecięca

Rejestracja tel.   608 578 628, Nowogard, ul. Bankowa 3e

Zgubiono 
siwy 

KLUCZ
Nagroda kontakt

605 548 164

R E K L A M A
e-mail: reklama@domjudy.pl

TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07

HURTPOL 
Sp. z o.o. Spółka Komandytowa

Zatrudni 
KIEROWCĘ 

Wymagane:
- prawo jazdy kat. C
- kurs przewóz rzeczy 

CV i list motywacyjny 
prosimy kierować na adres:

kadry@hurtpol.pl
HURTPOL ul. Młynarska 1A 

72-200 Nowogard
tel. 91 579 29 18 

Kancelaria Adwokacko-Radcowska
Adres Kancelarii: Plac Wolności 9 w Nowogardzie, 

parter budynku byłego hotelu „Cisy”, pokój nr 8.
Adwokat  - Monika Osińska  (tel. 605 085 913)

Radca Prawny - Radosław Górski  (tel. 788 802 101)

Szanowni Państwo.
Zawiadamiamy, iż w Nowogardzie  rozpoczęła swoją działalność 

Zatrudnimy 
NA SEZON LETNI 

pracowników z okolic Nowogardu 
na stanowisku:

KIEROWCA – 
SpRZEDAWCA

Wymagania:
- wykształcenie min. średnie
- prawo jazdy kat „C”
- mile widziane doświadczenie na 

podobnym stanowisku
Oferty prosimy składać osobi-

ście lub na skrzynkę: lodos@list.pl

Rozpoczął się „Ekofilm”...

II Konkurs 
ortograficzny 
w Bibliotece

s. 5

Czytaj s. 3 i 4

Maciej Czaczyk 

zagra  

w Nowogardzie 

s. 3
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Kronika policyjna 

 Barbara Rodzeń, lat: 71, zmarła: 10.05.2012, pogrzeb: 
14.05.2012, pogrzeb odbędzie  się na cmentarzu w Nowogardzie

Stefan Kopyciński, lat 84, zmarł: 13.05.2012, pogrzeb: 
17.05.2012, pogrzeb odbędzie się na cmentarzu w Nowogardzie 

Zofia Luberadzka, lat 64, zmarła: 14.05.2012, pogrzeb: 
16.05.2012, pogrzeb odbędzie na cmentarzu w Nowogardzie 

Informacje  przekazał zarządca cmentarza Sebastian Furmańczyk

 W tych dniach odeszli do Wieczności 

07.05.2012 r. 
Godz. 02.50 
Kolizja na drodze w miejsco-

wości Olchowo, gdzie doszło 
do zderzenia samochodu mar-
ki Peugeot Boxer ze zwierzyną 
leśną. 

Godz. 08.30
Kradzież wózka do przewozu 

drewna na ul. Wojska Polskiego. 
Godz. 14.30 
Powiadomienie o kradzieży 

tablicy rejestracyjnej z samo-
chodu marki Opel Astra, zapar-
kowanego na parkingu przy ul. 
700 Lecia. 

08.05.2012 r. 
Godz. 10.30 
Zgłoszenie o uszkodzeniu sa-

mochodu marki Mercedes, za-
parkowanego na ul. Dąbrowsz-
czaków. 

Godz. 11.20 
Powiadomienie o kradzieży 

dwóch kolb pomiarowych oraz 
dwuteownika metalowego na 
stacji paliw przy ul. Dąbrowsz-
czaków. 

Godz. 18.00
Kolizja drogowa na ul. Wy-

szyńskiego. Osoba małoletnia 
jadąc na rolkach stworzyła za-
grożenie w ruchu w wyniku cze-
go kierująca samochodem mar-
ki Citroen, aby uniknąć zderze-
nia uszkodziła pojazd. 

Godz. 18.00
Kradzież tablicy rejestracyjnej 

z pojazdu marki Opel Vectra, 
zaparkowanego na ul. Wiejskiej. 

09.05.2012 r. 
Godz. 17.50 
Pracownik ochrony sklepu 

Biedronka na ul. Warszawskiej 
poinformował o znalezieniu sa-
szetki z dokumentami, zgubio-
nej przez klienta sklepu. 

Godz. 19.00
Kradzież paliwa na stacji Or-

len przez kierującego samocho-
dem osobowym marki Fiat Sie-
na. 

10.50.2012 r. 
Godz. 15.00
Powiadomienie o oszustwie 

na portalu internetowym alle-
gro przy zakupie mebli. 

Godz. 19.00
Kradzież kabli linii napo-

wietrznej, telekomunikacyjnej o 
długości 640 m na odcinku dro-

gi Błotno-Łęgno. 
Godz. 22.50 
Powiadomienie o kradzieży 

laptopa, trzech telefonów ko-
mórkowych z niezabezpieczo-
nego samochodu osobowego, 
zaparkowanego na drodze Si-
korki-Grabin. 

11.05.2012 r. 
Godz. 08.20 
Kolizja drogowa w miejsco-

wości Żabowo, w której uczest-
niczyły dwa pojazdy: ciągnik 
rolniczy oraz Skoda Fabia. 

Godz. 14.00
Powiadomienie o znalezieniu 

częściowo spalonego pojazdu 
marki Peugeot Boxer. 

Godz. 17.00
Kradzież tablicy rejestracyjnej 

z samochodu marki Mercedes, 
zaparkowanego na parkingu 
przed blokiem na ul. 5 Marca. 

Godz. 18.30 
Zdarzenie drogowe do które-

go doszło na drodze dojazdo-
wej do Kolonii Smużyny,  gdzie 
kierujący motorowerem mar-
ki Xintian wjechał w samochód 
marki Ford Focus. 

13.05.2012 r. 
Godz. 03.30 
Powiadomienie o uszkodze-

niu pojazdu marki Opel Vectra 
na drodze w miejscowości Ża-
bowo, gdzie kierujący samocho-
dem najechał na leżący na jezd-
ni betonowy element.  

Godz. 03.40 
Policjanci Ruchu Drogowe-

go KPP Goleniów podczas kon-
troli drogowej w miejscowości 
Świerczewo ujawnili kierujące-
go samochodem marki Merce-
des, Sebastiana L. w stanie po 
użyciu alkoholu z wynikiem 
0,28 promila alkoholu w wydy-
chanym powietrzu. 

Godz. 04.00
Policjanci Ruchu Drogowe-

go KPP Goleniów podczas kon-
troli drogowej w miejscowości 
Czermnica, ujawnili kierują-
cego samochodem marki Opel 
Vectra, Tomasza M. w stanie 
po użyciu alkoholu z wynikiem 
0,28 promila alkoholu w wydy-
chanym powietrzu.

st. insp. Ref. Prewencji  
Klaudia Gieryń 

Nasza Sonda 
pierwsza Komunia Święta: duchowe przeżycie dla dziecka i niemały koszt dla 
rodziców czy zaproszonych gości. Tym razem zapytaliśmy naszych Czytelników, 
co sądzą na temat obdarowywania prezentami z okazji I Komunii Świętej. 

Tomasz, Edyta Wójcik z synkiem Kubusiem  -  I Ko-
munia Święta osobiście nam się jeszcze w tym roku nie szy-
kuje. Ale, jeżeli chodzi o dawanie prezentów na komunię 
to musimy przyznać, że niestety dzieci mają dość wygó-
rowane i bardzo sprecyzowane propozycje i oczekiwania. 
Wydaje nam się, że bez laptopa czy MP3 rodzice chrzestni 
mają małe szanse na oczarowanie dzieci. Co niestety jest 
bardzo smutnym zjawiskiem i nie powinno tak być. I Ko-
munia święta to przede wszystkim przeżycie duchowe dla 
dziecka a nie święto dla prezentów, dlatego życzymy ro-
dzicom chrzestnym i gościom, by rozsądnie obdarowywali 
pierwszokomunijne dzieci. 

Magdalena Zarembska - Kulesza -  Jeżeli chodzi o prezenty to 
powiedziałabym, że powinien być to jakiś taki symboliczny pre-
zent, ale jednocześnie sprawiać radość dzieciom, które przystępują 
do I Komunii św. Nie chciałbym być „staroświecka”, dlatego uwa-
żam, że prezent powinien iść z duchem czasu. Kiedyś był rower, 
a dziś jest...no właśnie, co? Gdy sama szłam do Komunii to pre-
zentów nie dostałam, bo moi rodzice uznawali, że jest to przede 
wszystkim święto duchowe, ale pamiętam, że od rodziców chrzest-
nych otrzymałam pamiątkę. Życzę wszystkim dzieciom wymarzo-
nych prezentów, a obdarowującym, by czynili to na miarę swo-
ich możliwości finansowych. Pamiętajmy o tym, że I Komunia św. 
mam być przede wszystkim radością dla dziecka. 

pani Sara -  Uważam, że I Komunia św. powinna być przede w 
całym znaczeni przeżyciem duchowym, a nie świętem dawania 
prezentów. Nie chcę nikogo oceniać, ale czasami wydaje mi się, że 
te wszystkie uroczystości są organizowane bardziej dla prezentów, 
niż radości przystąpienia do tego sakramentu. Wszystkim dzie-
ciom idącym już wkrótce do I Komunii Św. życzę powodzenia i 
zwłaszcza  przeżywania w duchu tego sakramentu. 

Adam Woźniak wraz z synem Maksymilianem - Zdecydowa-
nie uważam, że powinno być to dla dziecka jak i rodziców prze-
życie duchowe, a prezenty jedynie tylko dodatkiem do całej uro-
czystości, jaką jest I Komunia św. , prezenty powinny mieć cha-
rakter skromny pozbawiony przepychu . I  Komunia ma być tym 
szczególnym czasem dla  dziecka oraz zostawić szczególny ślad w 
jego pamięci i   późniejszym  postępowaniu w duchu prawdziwego  
chrześcijanina. Nasz syn jest już po komunii, którą miał w ubie-
głym roku. Muszę przyznać, że bardzo ją przeżywał i podkreślał, 
że będzie się cieszył z  jakich kolwiek prezentów. Kończąc nie sza-
lejmy cenowo z zakupem prezentów, a kupmy go z głową i roz-
sądnym przeznaczeniem. Wszystkim dzieciom życzymy wszystkiego dobrego i radości  z faktu, że już 
wkrótce przyjmą do swoich serc Pana Jezusa. 

Artur Konior - Powiem tak. Świat pod tym względem zwa-
riował, a konkretnie pod względem kupowania prezentów komu-
nijnych, które są prawie „ z kosmosu”. Uważam, że powinny one 
mieć charakter tradycyjny i bardzo skromny. Kupowanie tych bar-
dzo drogich jest bez sensu, ale jeżeli ktoś chce to proszę bardzo. 
Uważam, że Chrzestni są po to, by przede wszystkim dbać o dobry 
kontakt z dzieckiem. A prezent - jak najbardziej, ale bez szaleń-
stwa . I Komunia dla dziecka to dzień radości i jeden z najważ-
niejszych w Jego  życiu. 

Wysłuchał: Jarek Bzowy 

Pomóżmy sobie
•	 Przyjmę z wdzięcznością tapczan wypoczynkowy, dywan lub wykładzinę, meblościankę, telewizor, kompu-

ter.  tel. kontaktowy 510 936 951 
•	 Przyjmę z wdzięcznością  kojec dziecięcy dla dziecka i materac twardy na łóżko piętrowe info.515 696-142 
•	 Oddam ubranie chłopięce do 2 lat oraz łóżeczko  tel. kontaktowy 781932923
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OPAŁ
węgiel, koks, miał, 

drewno – kominkowe,
 podpałka, brykiet – węglowy, tor-

fowy, drzewny
(towar luzem i workowany)

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

sprzedaż ratalna

ppUH „EDBA” 
Nowogard • ul. Nadtorowa 12

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

REKLAMA

REKLAMA

EntEr  II 
laptop

 serwis - komis
naprawiamy, 
sprzedajemy,

kupujemy laptopy
na ul. Wyszyńskiego 7/3

budynek Straży Pożarnej

tEl. 795 648 748

Maciej Czaczyk zagra  
w Nowogardzie 

We wtorek, 15 maja w No-
wogardzkim Domu Kultury 
zagra Maciej Czaczyk ze swo-
im zespołem– zwycięzca II 
edycji programu „Must be the 
music. Tylko Muzyka” - telewi-
zyjnego show emitowanego w 
Polsacie. Występ młodego mu-
zyka uświetni drugi dzień od-
bywającego się w Nowogardzie 
Ogólnopolskiego Festiwalu 
Filmów Ekologicznych „Eko-
film”. 

Niespełna 18 – letni chłopak 
przebojem wdarł się do schow-
biznesu, wygrywając zeszło-
roczną edycję polsatowskiego 
programu wyławiającego mu-
zyczne talenty.   Czaczyk uro-
dził się w Szczecinie, ale obec-
nie mieszka w Gryfinie. Przy-
godę z muzyką rozpoczął od 
gry na fortepianie. Ale jak sam 
mówi instrument ten go nie 
porwał.  Po pierwszych sześciu 
latach sielskiego życia rodzice 
postanowili rozwijać mój ta-
lent muzyczny zapisując mnie 
na lekcje gry na pianinie. Nie-

stety instrument ten nie przy-
padł mi do gustu. Moją uwagę 
przykuła za to gitara dziadka, 
na której w końcu zaczął uczyć 
mnie grać. Pokazał mi pierwsze 
chwyty i od tego momentu roz-
poczęła się moja przygoda, któ-
ra trwa do dziś – pisze na swo-
jej stronie. 

Czaczyk inspiruje się blu-
esem, głównie rodzimym.  
Podczas występów w Polsacie 
często wykonywał utwory Ta-
deusza Nalepy – idol młode-
go gitarzysty.  Zamiłowania do 
tego gatunku muzycznego za-
szczepił w nim Waldemar Ba-
ranowski, ze szczecińskiego 
zespołu After Blues, z którym 
zresztą M. Czaczyk później 
występował. 

Obecnie artysta pracuje nad 
swoją autorską płytą, która ma 
się ukazać jeszcze w tym roku. 

Moją pracę nad materiałem 
dzielę na dwie drogi. Pierwsza, 
to tworzenie mojej muzyki au-
torskiej, a druga, to współpra-
ca z Robertem Jansonem, któ-

ra jest coraz bliższa, bo dobrze 
się dogadujemy. Być może po-
wstanie coś więcej, niż kolejny 
singiel, który już jest w przy-
gotowaniu i niebawem wejdzie 
do radia RMF FM, ale  mam 
nadzieję, że  także do innych 
– zdradził M. Czaczyk, w wy-
wiadzie którego udzielił w ze-
szłym tygodniu dla „Nowych 
7 Dni Gryfina”- gazecie wcho-
dzącej w skład Grupy Me-
dialnej Dom Judy, wydawcy 
Dziennika Nowogardzkiego. 

Koncert Czaczyka z zespo-
łem rozpocznie się we wtorek 
o godz. 19.00, w sali kinowej 
NDK. Wstęp wolny. 

MS

Wczoraj tj. 14 maja, w Nowogardzkim Domu Kultu-
ry rozpoczął się XII Ogólnopolski i VIII Międzyna-
rodowy Festiwal Filmów Ekologicznych im. Macieja 
Łukowskiego Ekofilm 2012 w Nowogardzie. Impre-
za potrwa trzy dni.  

Choć festiwal rozpoczął się 
wczoraj, to już od kilku tygo-
dni nowogardzkie  szkoły or-
ganizowały szereg konkursów 
i imprez towarzyszących o te-
matyce ekologicznej.  O więk-
szości z nich pisaliśmy w po-
przednich wydaniach DN. I to 
właśnie od wręczenia dyplo-
mów wszystkim laureatom, or-
ganizowanych w placówkach 
oświatowych konkursach, roz-
poczęła się uroczystość otwar-
cia Ekofilmu. 

Wcześniej w holu, dyrektor 
NDK, Aneta Drążewska przy-
witała dwóch honornych gości 
festiwalu – Andrzeja Borow-
skiego, rzeźbiarza, malarza, 
autora reportaży o Bieszcza-
dach, a przede wszystkim czło-
wieka zabiegającego o prawa 
dzikich zwierząt, który na sta-
łe zamieszkuje ten teren (wię-
cej czytaj s. 4), oraz Piotra Paz-
dana – rzeźbiarza spod Gole-
niowa,  którego wystawę prac 
można już było podziwiać w 
ubiegłym roku w Bibliotece 
Miejskiej w Nowogardzie. 

Ekofilm, to przede wszyst-
kim międzynarodowy konkurs  
filmów o tematyce ekologicz-
nej. W tym roku do oceny jury 
wpłynęło 30 filmów. Do kon-
kursu jednak zakwalifikowano 
25. Jury, złożone ze specjali-
stów z zakresu ekologii, leśnic-
twa, ochrony środowiska przez 
cały czas trwania festiwalu wy-

łoni zwycięzcę, którego pozna-
my podczas gali zamykającej 
Festiwal. 

Festiwal, to okazja do pod-
sumowania działań ekologicz-
nych, to spotkanie miłośników 
przyrody. Kierując się dobrem 
przyrody, a szczególnie nas sa-
mych, my dorośli powinniśmy 
postawić sobie za punkt hono-
ru, przekazać kolejnemu poko-
leniu miłość do ziemi – mówi-
ła podczas otwarcia Festiwalu 
dyrektor NDK, A. Drążewska. 

W programie festiwalu są  
także wystawy, konkursy dla 
dzieci i młodzieży z nowo-
gardzkich szkół oraz turnie-
je i kiermasz żywności ekolo-
gicznej. 

Na relację z poszczególnych 
wydarzeń zorganizowanych w 
ramach Ekofilmu zapraszamy 
do kolejnego wydania DN. 

MS

Rozpoczął się „Ekofilm”...
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Pilnie potrzebna krew 
dla naszego taty!!!!

prosimy o pomoc dla Czesława Flor-
kowskiego i zwracamy się z uprzej-
mą prośbą o oddawanie każdej grupy  
krwi, a w szczególności  (B Rh-)! 

Nasz ojciec czeka na pilną i konieczną 
operację  w gryfickim szpitalu, (do któ-
rej nie dojdzie, jeśli szybko nie znajdą 
się dawcy). Każdego, kto może pomóc, 
prosimy się o zgłaszanie się do Regio-
nalnej Stacji Krwiodawstwa przy szpita-
lu w Gryficach od poniedziałku do piąt-
ku w godzinach 07:30 do 09:00 lub Tere-

nowym  Oddziałem  w Goleniowie, ul. 
Nowogardzka 2.  Wszelkie informacje  
można uzyskać dodatkowo pod nume-
rami:

tel. komórkowy 664 002 417
1.Terenowy Oddział  w Gryficach na  

ul. Niechorskiej  27  pod nr  tel. 091 38-
47-009  

2. Terenowy Oddział w Goleniowie 
na ul. Nowogardzkiej  2  pod nr tel. 091 
466 43 32

    Rodzina z dziećmi 

W SP nr 2 śpiewano ekologicznie 

IV Edycja piosenki Ekologicznej 
W dniu 07.05.2012 roku w Nowogardzie odbył się Finał IV Miejsko - Gminnego Konkursu piosenki Ekologicznej   pn. „EKO pIOSEN-
KA”. Uczestnicy startowali w dwóch kategoriach- soliści i zespoły wokalne. 

Na scenie zaprezentowano kilkana-
ście piosenek o tematyce ekologicz-
nej wraz z układami tanecznymi. Przy 
licznie zgromadzonej publiczności 
uczniowskiej, jak również zaproszo-
nych gościach , w tym burmistrza No-
wogardu Roberta Czapli, uczniowie  z 
werwą zaprezentowali  przygotowa-
ne piosenki. Poziom  wykonawców był 
bardzo wyrównany, jednak komisja po 
burzliwych obradach wyłoniła zwy-
cięzców, którymi okazali się:

Kategoria I  soliści klas od I do III 
I  miejsce   Nikola Bartnicka -  Sp 4 

II miejsce   Weronika Lalik    - Sp 1  
III Martyna Basa                      - Sp 4 
W kolejnej części konkursu  brali 

udział  uczniowie klas IV – VI, i tutaj w 
pierwszej trójce znaleźli się 

Kategoria II soliści klas od IV do VI 
I miejsce Wiktoria Rakowska - Sp 

Długołęka 
II miejsce  Julia Mąkowska - Sp 2 
III Julia Szmyt - Sp 3 
W kategorii zespołów wokalnych klas 

od I do III  zwyciężyli: 
Kategoria III  Zespoły wokalne 
 I miejsce  Nikola Hendel i Marysia 

Smolińska 
II miejsce Ewa Soroka i  Zuzanna 

Gurgul 
III miejsce Weronika Nurek i  Lau-

ra  Komajda 
Poziom festiwalu był bardzo wyrów-

nany, dlatego nie dziwi fakt, że członko-
wie komisji mieli nie lada zagadkę, aby 
wyłonić zwycięzców i  w bardzo dużym 
skupieniu przysłuchiwali się wszystkim 
wykonawcom. Festiwal piosenki eko-
logicznej w SP nr 2 z każdym rokiem 
wzbogaca swoją formułę. Gospodarze 
bardzo skrupulatnie przygotowują się 

do tego wydarzenia. Na koniec  warto 
wspomnieć, że gościem honorowym, a  
zarazem  osobiście obecnym członkiem 
jury   była  pani  poseł  Renata Zarem-
ba, i to jej biuro poselskie ufundowało  
nagrody.  Grono pedagogiczne i pani 
dyrektor Szkoły za pośrednictwem DN 
składa serdeczne podziękowania pani 
Poseł .

 Ponadto w komisji konkursu zasia-
dali: Robert Czapla - przewodniczący 
oraz członkowie:  Aneta Drążewska, 
Marek Heizer, Renata Zaremba. 

Jarek Bzowy 

Według komisji wszyscy uczestnicy zasłużyli na miano lauretówBardzo liczna publiczność bardzo uważnie się przysłuchiwała poszczególnym wykonawcą

Ekofilm - spotkanie z  Andrzejem Borowskim

Niedźwiedź, ryś,  
puszczyk górski....
W  poniedziałek  14 maja 2012 o godz.10, w Nowogardzkim Domu 
Kultury, odbyło się spotkanie dla szkół podstawowych z Andrze-
jem Borowskim w ramach rozpoczętego wczoraj Festiwalu  Fil-
mów Ekologicznych Ekofilm.  

Andrzej Borowski (rzeźbiarz, ma-
larz) pochodzi z Wrocławia, w 1978 
roku wraz z rodziną przeprowadził się 
w Bieszczady  (Chmielno nad Sanem). 
Zakochał się w tym miejscu i już go nie 
opuszcza. Jego pasją jest ochrona przy-
rody. Zajmuje się głównie ochroną wil-
ków, a  także niedźwiedzi  i orła białe-
go. Niektóre z tych zwierząt  występu-
ją w filmach. Przybył do nas z Szunką, 
swoim psem który jest mieszanką psa 
i  wilka. 

Orzeł przedni, wilk, niedźwiedź, sa-
lamandra plamista, puchacz, ryś, pusz-
czyk góralski, gronostaj, żmija, wąż 
eskulapa - to zwierzęta, które można 
było zobaczyć na zdjęciach z jego  ko-

lekcji. Następne spotkanie z artystą we 
wtorek, tym razem dla uczniów gimna-
zjów.

Red. 

Wyrazy głębokiego 
współczucia 

oraz słowa otuchy 
z powodu śmierci 

śp. Wacława Druciarka 
rodzinie i bliskim

składają 
Ewelina i Marcin Simińscy
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II konkurs ortograficzny w Bibliotece   

pisali nawet  więźniowie! 
Barbara pawłowska z II LO w Nowogardzie została Drugim Mistrzem Ortogra-
fii Ziemi Nowogardzkiej w konkursie zorganizowanym przez Stowarzyszenie 
Na Rzecz Integracji Osób Niepełnosprawnych „Nasze Szanse” w dniu 12 maja 
2012 roku. 

„Istny miszmasz! Jedno z 
drugim nie miało nic wspól-
nego, ale skłoniło Hanię do 
sięgnięcia po przenajróżniej-
sze źródła informacji. Chyżo 
pobiegła do biblioteki. W ten 
sposób, ta nierozentuzjazmo-
wana panna przekształciła się 
w osobę żądną wiedzy, w ko-
goś, kto potrafi zachłystywać 
się nowymi wiadomościami.”

 - to był fragment tekstu, z 
którym musieli się zmierzyć 
uczestnicy konkursu, któ-
ry odbył się w Nowogardzkiej 
Miejskiej Bibliotece.  Wzięło 
w nim udział ponad 30 uczest-
ników, niestety nieznacznie 
mniej, niż w roku ubiegłym. 
W konkursie mogli brać udział 
wszyscy chętni, niezależnie od 
wieku, dlatego o godz. 11: 00 w 
miejskiej czytelni oprócz mło-
dych,  a nawet bardzo mło-
dych uczestników, ( najmłod-
sza uczestniczka miała 10 lat) 
stawili się także dorośli w tym 
również urzędnicy Urzędu 
Miejskiego z burmistrzem Ro-
bertem Czaplą na czele. Celem 
konkursu  jest rozpropagowa-
nie, jak również kształcenie 
umiejętności w zastosowaniu 
prawidłowych zasad ortogra-
ficznych w pisowni, ale i roz-
wijanie zainteresowań języ-
kiem polskim oraz zwrócenie 
uwagi na poprawną pisownię 
i ortografię. Wszyscy uczestni-
cy musieli się zmierzyć z trud-
nym tekstem napisanym przez 
organizatorki - nauczycielki: 
Marzenę Kaczmarską i Moni-
kę Sokołowską. Poprawność 
napisanego dyktanda spraw-
dziła profesor Uniwersytetu 
Szczecińskiego, dr hab. Ewę 
Kołodziejek - językoznawca. 

Oczekiwania na wyniki były 
dość długie i troszeczkę ner-
wowe dla oczekujących uczest-
ników, ale również dla osób to-
warzyszących i  kibicujących  
uczestnikom. Jak się okazało, 
werdykt był dość zaskakujący  
zwłaszcza dla laureatów, którzy 
nie kryli zadowolenia i zasko-
czenia. Po ogłoszeniu wyni-
ków i wręczeniu nagród,  każ-

dy z uczestników mógł zwe-
ryfikować swoją pracę i zoba-
czyć, jakie popełnił pomyłki w 
zadanym tekście. Zwyciężczy-
ni konkursu oprócz tytułu, dy-
plomu Mistrza Ortografii Zie-
mi Nowogardzkiej, otrzyma-
ła nagrodę główną - laptopa 
ufundowanego przez burmi-
strza Nowogardu. Na zakoń-
czenie był czas na gratulacje i 
pamiątkowe zdjęcia oraz roz-
mowy. Mi nie udało się jed-
nak przeprowadzić wywia-
du ze zwyciężczynią konkur-
su, ponieważ  szybko opuści-
ła gmach biblioteki. Dlatego  o  
wrażenia z dyktanda zapyta-
łem jedną z uczestniczek, któ-
ra uplasowała się w pierwszej 
„8-ce” tego konkursu.  

Dziennik Nowogardzki: Jak 
oceniasz formułę konkursu? 

Klaudia Krekora: Konkurs 
nie był za bardzo trudny, ale 
miałam trochę kłopotów w sta-
wianiu myślników, które trzeba 
było odpowiednio umieścić w 
tekście podczas pisania. 

Czy były jakieś wyrazy, z 
którymi miałaś kłopot ? 

Z pewnością utkwił mi w pa-
mięci wyraz „miszmasz”. Nie 
wiedziałam, że ten wyraz pisze 
się razem.

 Na pewno wiele czasu spę-
dziłaś na przygotowaniu się 
do konkursu?

To prawda. Ale tutaj muszę 
powiedzieć, że bardzo dużo mi 
pomogła moja pani nauczyciel-
ka  od języka polskiego, której 
bardzo serdecznie  chciałabym 
podziękować, również rodzi-
com, którzy dopingowali mnie-
(pod drzwiami),  gdy pisałam.

Twój sposób na nabycie 
umiejętności  poprawnego 
pisania ?

Wydaje mi się, że najlepszym 
sposobem jest po prostu dużo 
czytać i starać się zapamięty-
wać trudne wyrazy!.

O  komentarz  na temat tej 
ciekawej imprezy  zapytaliśmy 
również Marzenę Kaczmarską 
współorganizatorkę II konkur-
su ortograficznego. Oto co  po-
wiedziała: 

Nasz konkurs przygotowywa-
li członkowie Stowarzyszenia 
Na Rzecz Osób Niepełnopraw-
nych „Nasze Szanse”,  działa 
ono  przy Specjalnym Ośrod-
ku Szkolono-Wychowawczym 
w Nowogardzie. Oczywiście w 
naszym konkursie mogą brać 
udział  wszyscy, którzy chcą się 

zmierzyć z ortografia polską. 
Ciekawostką jest fakt, iż w tym 
roku  w konkursie uczestniczą 
także  więźniowie, startuje ich 
ośmiu. Pisali za murami wię-
zienia dokładnie w tym samym 
czasie w specjalnie przygotowa-
nej sali. To dowodzi, że formu-
ła konkursu się rozrasta, co nas 
organizatorów bardzo cieszy. A 
skąd narodził się pomysł kon-
kursu? - Powiem wprost. Z mo-
jej głowy. Nowością jest, że w 
ubiegłym roku mieliśmy tylko 
pierwsze miejsce, a już w tym 
są dwa kolejne, i tak  fundato-
rem II nagrody jest Dziennik 
Nowogardzki, a III Centrum 
Edukacji ” Zielona” - kończy 
wypowiedź współorganizator-
ka.

Organizatorzy konkursu, 
Stowarzyszenie Na Rzecz In-
tegracji Osób Niepełnospraw-
nych „Nasze Szanse” dziękują 
za pomoc w organizacji kon-
kursu wszystkim sponsorom 
oraz burmistrzowi Nowogar-
du za ufundowanie głównej 
nagrody – laptopa, jak również 
pani dyrektor Miejskiej Biblio-
teki Publicznej Zofii Pilarz i 
pozostałym pracownikom za 
udostępnienie i przygotowa-
nie sali i praktyczną pomoc w 
organizacji konkursu. Dzięku-

ję również redakcji Dzienni-
ka Nowogardzkiego za spra-
wowanie patronatu medialne-
go, a wszystkim uczestnikom 
za zaangażowanie i  odwagę 
publicznego  skontrolowania 
swoich umiejętności posługi-
wania się pisownią języka oj-
czystego.

Oto zwycięzcy 
nowogardzkiego  dyktanda: 

I miejsce Barbara pawłow-
ska - II LO w Nowogardzie 
II miejsce Klaudia Ro-
jek - I LO w Nowogardzie 
III Justyna Wieczor-
kiewicz - studentka 
IV Maciej przybylski - II LO 
w Nowogardzie

Najlepsza czwórka uzyska-
ła  wynik 4-5 błędów ortogra-
ficznych o kolejności decydo-
wała ilość błędów  interpunk-
cyjnych . Wyniki w granicach 
średniej  (16 błędów),  uzyski-
wali  najlepsi wśród więźniów 
biorących udział w konkur-
sie. Dla umożliwienia również 
Państwu zabawy z językiem 
polskim, publikujemy poni-
żej oryginalną treść dyktanda 
jednocześnie zachęcamy do 
sprawdzenia się. 

Relacja -   Jarosław Bzowy 

Klaudia Krekora - uczestniczka

Nowogardzkie dyktando 2012 
Do Hani przyszła przesyłka z Hiszpanii. Patrzyła na nią lek-

ko zszokowana, bo skąd jak skąd, ale z Hiszpanii? Ma zna-
jomą w Holandii, „przyszywaną” ciotkę we Francji, ale nie 
zna nikogo stamtąd. Zamiast nadawcy była nazwa tego nie-
pozbawionego uroku państwa. Nad zdumieniem wzię-
ło górę zaciekawienie. Wsunęła rękę do szaroburej koperty  
i wyjęła dwie niebiesko-zielone tekturki, na których wid-
niały dziwne rysuneczki, przypominające hieroglify. Patrzy-
ła na nie bez cienia sympatii, prychnęła nawet nosem, lekce-
ważąco machnęła ręką, po czym wyrzuciła do przydomowe-
go pojemnika na papier. Po ponadpiętnastominutowej prze-
rwie wyjęła porzucone tekturki, aby przyjrzeć im się dokład-
niej. I co się okazało? To nie były żadne hieroglify, lecz moty-
wy roślinne! Różnica horrendalna, zwłaszcza dla Hani, któ-
ra ma znacznie większą wiedzę z biologii niż z historii.  
Po dokładnym obejrzeniu przedmiotów, stwierdziła, że na jednym 
z nich są: liście szałwii, kwiaty nasturcji, kalii, heliotropu i konwa-
lii, a na drugim: dziewięćsił bezłodygowy, przetacznik ożankowy, 
winobluszcz trójklapkowy i bożykwiat.  Istny miszmasz! Jedno  
z drugim nie miało nic wspólnego, ale skłoniło Hanię do sięgnię-
cia po przenajróżniejsze źródła informacji. Chyżo pobiegła do 
biblioteki. W ten sposób, ta nierozentuzjazmowana panna prze-
kształciła się w osobę żądną wiedzy, w kogoś, kto potrafi zachły-
stywać się nowymi wiadomościami. Bo ileż nowych informacji 
przyswoiła! Okazało się, że botanika jest też ciekawa dla laika 
.Ale nie tylko rośliny ją zaciekawiły. Wziąwszy tekturki pod szkło 
powiększające, zauważyła pod miniobrazkami inicjały napisa-
ne maciupeńkimi literami, co także pobudziło ją do myślenia i 
dalszych poszukiwań. Ktoś nie biorący nigdy udziału w takich 
zmaganiach, uznałby ją za niespełna rozumu. Chwilami czuła 
się, jakby stąpała po grząskim gruncie – pomalutku, ostrożnie, z 
niepokojem, choć było w niej tyle pozytywnych emocji i pewno-
ści siebie. Już nikt nie mógłby powiedzieć o niej:  „gryzipiórek”, a 
ona sama poczuła, że niechybnie rozszyfruje tajemnicze inicja-
ły, udowodni, że rysunki są nieprzypadkowymi zbiorami roślin, 
a nade wszystko dowie się, skąd dokładnie i od kogo otrzymała 
chyba nie najtańszy upominek. Chciałaby znać wartość swoich 
cacuszek, na wypadek, gdyby musiała je sprzedać. Szkoda byłoby 
pozbawić się ich za półdarmo, a w życiu bywa różnie…
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Przybłąkała się suka 
– owczarek niemiecki, skórzana czarna obroża, wiadomość 

tel. 509 615 300

Cytat tygodnia 

poseł Andrzej piątak 
„Dzięki kilku śmierdzącym alkoholem 

osobnikom z Solidarności, nie udało mi się 
wyjść z sejmu przed godziną 18-tą”.

Ten wpis umieścił nowogardzki poseł Ruchu 
Palikota na swoim profilu w Facebook w piątek 
- Odbywał się wtedy w Warszawie  protest  Soli-
darności w związku z  przyjętą  przez Sejm usta-
wą o zabezpieczeniach emerytalnych, zawierająca 
m.in. wydłużenie wieku emerytalnego do 67 lat. 

Posłowi - jak cytat wskazuje -przeszkadza godzi-
na, może dwie dłużej w pracy, (jak wygląda ta pra-
ca dobrze wiemy) ale bez problemu zagłosował za 
dwoma latami dłużej w pracy  dla steranych ży-
ciem wyborców. Poseł jak Kali ( chyba  wie, kto to, 
bo Sienkiewicza pewnie czytał, wszak jest posłem, 
a nie ....)  ma dwie miarki. Powinien uważać, oby 
miarka u wyborców  mu się nie przebrała. 

Obserwator

We wtorek, 8 maja w Bibliotece Miejskiej odbyło się spotkanie z Michałem Rem-
basem – historykiem, dziennikarzem, a przede wszystkim podróżnikiem i auto-
rem kilku książek krajoznawczych. W Nowogardzie promował swoje najnowsze 
dzieło pt. „Zachodniopomorskie tajemnice”. 

Spotkanie  z Michałem Rembasem

„Zachodniopomorskie  
tajemnice” odkryte...

Książka to zbiór 37 tekstów 
o ciekawych, często unika-
towych miejscach, o których 
informacji na próżno moż-
na szukać w oficjalnie wyda-
wanych przewodnikach tury-
stycznych. 

Próbujemy na siłę wyszuki-
wać różnych haseł i miejsc, któ-
re będą promować nasz region, 
tymczasem przy niedużym wy-
siłku i determinacji można na-
tknąć się na niespotykane ni-
gdzie indziej, oryginalne bu-
dowle, czy pomniki przyrody – 
mówił do zgromadzonych na 
spotkaniu w nowogardzkiej 
Bibliotece Michał Rembas. 

Rzeczywiście. Podczas spo-
tkania w Bibliotece Rembas 

pokazał kilka przykładów na 
wielkie dziedzictwo historycz-
no-kulturowe naszego regio-
nu. Megalityczne grobowce, 
starsze od piramid w Egipcie 
znajdujące się we wsi pod Star-
gardem Szczecińskim, śluzy na 
międzyodrzu pod Gryfinem, 
czy jedyna płyta nagrobna 
ufundowana przez władcę dla 
błazna, znajdująca  się w ko-
ściele w Sownie, to tylko nie-
które z miejsc o których opo-
wiedział zaproszony do Nowo-
gardu podróżnik. 

Warto dodać, że promowa-
na w Nowogardzie książka, to 
niepierwsza publikacja Rem-
basa. Wcześniej wydał także 
znany album pt. „Nekropolie”, 

w którym opisuje kilkadziesiąt 
cmentarzy znajdujących się w 
Polsce, a także „Dąbie, Prawo-
brzeże Wielkiego Szczecina” 
-  monografię miasta-dzielni-
cy, ale przede wszystkim bo-
gato ilustrowany przewodnik 
po zapomnianych miejscach 
Szczecina. Książki jego autor-
stwa są dostępne dla czytelni-
ków Biblioteki Miejskiej w No-
wogardzie. 

Michał Rembas urodził się 
w Koszalinie, ale mieszka w 
Szczecinie. Na co dzień pracu-
je w Gazecie Wyborczej.  Jego 
teksty ukazują się także w pol-
skiej  edycji National Geogra-
phic. 

MS

Lista Sponsorów Obchodów  
Z Okazji 20 – Lecia Zespołu 
Śpiewaczego Wesoła Ferajna
4
Firma Usługowo Handlowa   Adam  Fedeńczak, Piekarnia 
i Ciastkarnia      Waldemar Pędziszczak, Hurtownia Mięsa 
i Drobiu   Pani  Katarzyna Adamelak, Usługi Pogrzebowe  
- Sebastian  Furmańczyk, Firma TMD – Pani Mirosława 
Bednarek, Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe Elmar  
Pan  Jarosław  Koladyński, Z.P.U.H. Demgrad –  Pani  
Maria   i  Adam Dembińscy, Usługi Geodezyjne –  Pan  
Ryszard  Margas, Spółdzielnia Mieszkaniowa  - Gardno  
Pan  Jan  Smolira, Zakład Instalatorstwa Sanitarnego – 
Pan  Stefan  Wyszomirski, Masarnia Krzemienna  Pan  
Marek  Kowalczyk, Cukiernia  Marysieńka – Pani  Maria  
Malinowska, Wspólnoty Mieszkaniowe –  Pan  Jerzy  
Furmańczyk, Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego – 
Pan  Marian  Jeż, Hurtownia Budowlano  -  Chemiczna– 
Pan  Bogdan  Jakliński, Pan Marek Krzywania, Firma Stw  
-   Kazimierz Lewiński oraz  Dziennik  Nowogardzki 

Sponsorom Dziękują 
Kierownik Zespołu Barbara Źróbek 

i  Członkowie „Wesołej Ferajny”

Zostań Komendantem 
Nowogardzkiej Policji 

w dniu 1 czerwca 2012 r.
Jesteś uczniem szkoły podstawowej, gimnazjalnej lub ponad-

gimnazjalnej, ten konkurs jest dla Ciebie.
Przygotuj pracę plastyczną (w dowolnej technice, maksymal-

nie format A3) o tematyce „Mój własny pomysł na odznakę Po-
licyjną”. Pracę artystyczną dostarcz do 22.05.2012 r. do Pedagoga 
lub Dyrektora w Twojej szkole. 

Wszelkich informacji udziela pedagog szkolny lub st. insp. 
Referatu Prewencji Komisariatu Policji w Nowogardzie, Klau-
dia Gieryń, tel. 0915792302. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 
25.05.2012 r., a informacja o laureacie konkursu przekazana zo-
stanie do  Pedagoga Szkolnego w Twojej szkole. 

pLAN DNIA ZWYCIĘZCY KONKURSU: 
- w programie m.in. – Kierowanie odprawą policjantów; Za-

poznanie się ze strukturą Komisariatu policji w Nowogardzie; 
Udział w patrolowaniu miasta; Spotkanie z Komendantem 
Komendy powiatowej policji w Goleniowie. 

Urząd Miejski informuje:
Bezpłatne lakowanie zębów

Szanowni Rodzice
Urząd Miejski w Nowogardzie uprzejmie informuje, że w ra-

mach realizacji „Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia 
Dzieci  i Młodzieży Szkolnej na 2012 rok” uczniowie szkół pod-
stawowych prowadzonych przez gminę Nowogard w wieku od 
7 do 10 roku życia mogą  bezpłatnie skorzystać z lakowania zę-
bów przedtrzonowych i trzonowych. Usługa ta będzie wykony-
wana przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „DENTAL 
- MED” mieszczący się przy placu Wolności 6 w Nowogardzie  
do 20 grudnia 2012 roku. Osoby zainteresowane skorzystaniem 
z programu proszone są o  telefoniczne umawianie się na wizytę  
z dzieckiem do lekarza stomatologa – Błażeja Nawary w dniach:

poniedziałek, czwartek  -  godz. 1200 – 1800                        

wtorek, środa, piątek  -    godz.   900 -1500                       

 tel. 91 39 22 098
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Wielka chwila, w małej wsi

Łęgno wybrało swoje władze 
sołeckie 
 W dniu 10 maja 2012 r., mieszkańcy wsi Łęgno, wybrali po raz pierwszy swojego 
sołtysa. Został nim Józef Włochowicz. ponadto została wybrana Rada Sołecka w 
skład której wchodzą: Dawid Kapuśniak, Artur Kopciuch i  Krystyna posuniak.

Wybory odbywały się przy 
obecności burmistrza Nowo-
gardu Roberta Czapli, radne-
go Pawła Kolanka i kierownika 
wydziału Gospodarki Komu-
nalno-Mieszkaniowej i Ochro-
ny Środowiska – Tadeusza 
Fiejdasza. Pierwsze wybory 
w historii Łęgna, przyciągnę-
ły liczną grupę mieszkańców 
miejscowości. Przypomnijmy 
że wcześniej Łęgno, wchodziło 
w skład sołectwa Błotno. W ze-
szłym roku, na wniosek miesz-
kańców wsi,  Rada Miejska wy-
raziła w drodze uchwały zgodę 
na wyodrębnienie Łęgna, jako 

samodzielnego sołectwa. 
Na pierwszego w historii 

wsi sołtysa, mieszkańcy Łęgna  
wybrali Józefa Włochowicza, 
natomiast do rady sołeckiej 
wybrani zostali: Dawid Kapu-
śniak, Artur Kopciuch, Kry-
styna Posuniak. Po wyborach 
głos zabrali goście, m.in. Ta-
deusz Fiejdasz, który poruszył 
bardzo ważny temat zanie-
czyszczonej wody w studniach 
na terenie gminy. Następ-
nie mieszkańcy Łęgna, zwra-
cali uwagę burmistrzowi na 
ważne według nich inwesty-
cję na terenie swojej miejsco-

wości. Zdecydowanie najważ-
niejsza wydaje się być moder-
nizacja drogi, która zmierza w 
kierunku Czarnogłowy.  Ro-
bert Czapla sprawiał wrażenie 
przejętego całą sytuacją, jed-
nak po twarzach mieszkańców 
Łęgna ciężko było stwierdzić, 
czy ktokolwiek wierzy w „za-
łatanie” zdewastowanej drogi. 
Tuż po wyborach, nowy soł-
tys wspomniał w rozmowie z 
Dziennikiem Nowogardzkim, 
o najbliższych planach wsi. 
Na pewno wszystkim zależy na 
tym długo oczekiwanym placu 
zabaw, to będzie najważniejsza 

Pamiątkowe zdjęcie przedstawicieli władz, nowego sołtysa i mieszkań-
ców wsi Łęgno

Witaj majowa jutrzenko...
 Śpiewnie -  ,,Witaj majowa jutrzenko, świeć naszej polskiej krainie,   
Uczcimy Ciebie piosenką, polska nigdy nie zaginie. Witaj Maj, 3 Maj 
dla polaków błogi raj… ‘’ oraz zwiewnie „To był maj, pachniała Saska 
Kępa, szalonym, zielonym bzem…’’ a także poważnie pięknym po-
lonezem  poprowadzonym przez Damiana z  V a przeplatane były 
bardzo istotne dla polaków fakty dotyczące 2 i 3 Maja przedstawione 
przez uczniów klasy drugiej Sp nr 4 w Nowogardzie.

 Obradom Sejmu Czteroletniego prze-
wodniczył Marszałek, obecny był Król, 
przedstawiciele Sejmu, mieszczanie i  Jan 
Dekert z memoriałem do Króla. Nato-
miast uczennice ubrane w barwy Rze-
czypospolitej Polskiej „ w podłużnych 
paskach równoległych, z których górny 
– biały, dolny zaś – czerwony ‘’ przypo-
mniały zgromadzonym uczniom i go-
ściom pochodzenie i znaczenie naszych 

barw narodowych. Uroczystość zakoń-
czył chodzony, w którym zobaczyliśmy 
połączone siły przedstawicieli Sejmu, 
Barw Narodowych oraz barw wiosen-
nych. „ Wiwat 3 Maja !” bardzo się podo-
bał, a przygotowały go wych. kl. II p. Ir-
mina Lasota-Kowalska oraz wych. świe-
tlicy  p. Marlena Kubacka.

Inf. własne

inwestycja o którą będę się sta-
rał. Jeśli chodzi o jedyną dro-
gę dojazdową do pracy, to bar-
dziej złożony temat, który wy-
maga wiele czasu – mówił no-
wowybrany sołtys. Wybory w 
Łęgnie podsumował również 
nowo wybrany przedstawiciel 
Rady Sołeckiej- Dawid Kapu-
śniak. Cieszymy się, że pierwsze 
w historii Łęgna wybory sołty-
sa, przebiegły bez żadnych za-

kłóceń. Może również cieszyć 
frekwencja i duże zaintereso-
wanie mieszkańców. 

Łęgno leży 3 km od Błotna i 
jest zamieszkane przez 92 peł-
noletnich obywateli.   Przypo-
mnijmy, że po oprócz Łęgna w 
tym roku po raz pierwszy swo-
je władze sołeckie wybierali 
także mieszkańcy Wierzchów 
i Konarzewa. 

KR 

Sz. Pani Zofii Frydryk 
najserdeczniejsze życzenia 

imieninowe 
składa wdzięczna uczennica Magda S.

W dniu Imienin
Sz.P. Zofii Bartulewicz

wszelkiej pomyślności pogody ducha, 
wielu, wielu radości

życzą koleżanki z Żabowa

„Tam od rana do wieczora 
rządzi Pani „Zosia” 

co przyciągnie każdego 
książkowego mola” 

Pani

Zofii Pilarz 
w Dniu Imienin 

najlepsze życzenia 
składają Przyjaciele
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PHU „DEZAR” - SKLEP ŻELAZNY
ul. 15 Lutego 10  • 72-200 Nowogard • tel. 91 39 21 220

NOWOŚĆ    Ogrodzenia ozdobne

Artykuły przemysłowe:
• Piece • Bojlery • Armatura • Rury miedziane i ocynk
• Rury PCV • Śruby • Wkręty • Gwoździe •  Farby • Lakiery • Silikony 
• Siatka ogrodzeniowa • Impregnaty
• Elektronarzędzia • Odzież robocza • Nawozy • Nasiona

Przęsło 2 m – 175 zł
Brama 3,5 m – 530 zł

Brama 4 m – 560 zł
Furtka 0,9 m – 185 zł

Posiadamy w sprzedaży 
również inne wzory ogrodzeń

OCO NA TWOJE 
FINANSE

PROSTA POŻYCZKA 
DLA CIEBIE 

I TWOJEJ FIRMY
bez BIK

bez zaświadczeń ZUS i US
– od 20 do 300 tys.
– na spłatę uciążliwych długów
– na dobre inwestycje
– dochód min. 1000 zł netto
W OFERCIE RÓWNIEŻ CHWILÓWKI

Szczecin 
al. Wojska Polskiego 29/17 

tel. 91 812 68 65
RRSO wynosi 5,05%

SPRZEDAŻ ATRAKCYJNYCH MIESZKAŃ
w nowo powstającym budynku mieszkalnym

4-klatkowym (obok Sp nr 3), os. Gryfitów w Nowogardzie

Kontakt: „pRO-BUD” s.c., 72-200 Nowogard, ul. 3 Maja 14, 
tel. 91 39 25 552, 783 570 056, www.probud-nowogard.pl

Wiosenno-Letnia  WYPRZEDAŻ
płytek ceramicznych i dekoracji
- płytki od 5 zł  brutto za m2

- dekoracje od 2 zł brutto za szt.

Nowogard,  ul.  Młynarska  1a
tel.  91 579 29 29, 91 579 29 28

www.hurtpol.plTECHNIKA GRZEWCZA I SANITARNA
SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA

Rozpoczęcie kursu
16.05.br. godz. 16.00

Motocross jak offroad  
ekstremalnie trudny
5-6 maja Chełmno gościło motocrossowców  I rundy Mistrzostw polski. Od 
tego roku zmieniono trochę zasady i są to teraz zawody dwudniowe. W pierwszy 
dzień czyli sobotę rozgrywane są treningi zapoznawcze, obowiązkowe i treningi 
klasyfikacyjne „czasowe”. Natomiast w niedzielę, czyli drugiego dnia zawodów 
odbywa się trening zapoznawczy i obydwa biegi konkursowe.

Klub „KM Cisy” na tych 
zawodach reprezentowało 
dwóch zawodników: Michał 
Kozera i Krzysztof Łabuda. 
Krzysztof na treningu czaso-
wym doznał poważnej kontu-
zji ręki i zmuszony był wyco-
fać się z zawodów. Sobota była 
bardzo ciepła, temperatura 24 
st., bardzo się kurzyło przez co 
dwa razy przerywano zawody, 
ponieważ przez kurz doszło 
do kilku poważnych wywro-
tek (nie było widać toru jazdy). 
Spotkało to też naszego Krzy-
sia, który został karetką prze-
wieziony do szpitala i po opa-
trzeniu ręki wrócił na zawo-
dy, lecz nie mógł już starto-
wać. Michał trening kwalifika-
cyjny zakończył na 9 miejscu, 
całkiem nieźle zwarzywszy na 
rangę zawodów. W nocy z so-
boty na niedzielę nad torem 

przeszła potężna burza i całą 
noc padało, co spowodowało 
zatopienie toru. Nawet quady 
nie mogły przejechać po torze, 
więc organizator był zmuszony 
skrócić trasę do odcinka, który 
byłby jeszcze przejezdny. Kto 
pamięta zawody Pucharu Bał-
tyku w Nowogardzie z przed 
trzech lat, to wie, jak wyglą-
da jazda w tak dużym błocie. 
Pierwszy bieg w ekstremalnie 
trudnych warunkach Micha-
łowi udało się pokonać na 7 
pozycji, co było bardzo do-
brym wynikiem. Deszcz ciągle 
padał i z godziny na godzinę 
było coraz gorzej. Drugi bieg, 
to był już offroad, co sprawiało 
duże trudności zawodnikom, 
większość jednak uporała się 
ze wszystkimi trudnościami 
i ukończyła bieg. Jako 9 linię 
mety minął Michał, co w kla-

syfikacji generalnej zawodów 
dało bardzo dobre 8 miejsce. 
Należy pogratulować wyni-
ku i wytrwałości by ukończyć 
zawody – ciężko było, ale tak 
hartuje się stal.

Inf. własna
opr. MS

Sprzedam łóżko 
rehabilitacyjne:

- rama metalowa 
- opuszczane barierki 
- lamelki drewniane, odporne 

na środki dezynfekujące 
- elektryczna funkcja uno-

szenia nóg, głowy, tułowia, 
wysokości (40-80cm) 

- cztery koła antystatyczne z 
blokadą

- wymiary: 90cm x 200cm
- materac 

tel: 607 581 083
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Naszemu koledze

Marcinowi 
Simińskiemu

z okazji urodzin
najlepsze życzenia

samych sukcesów na szczeblu 
zawodowym i prywatnym

życzą 
koleżanki i koledzy 

z pracy

Grad goli w meczu Olimpii

Od 4:0 do…4:4
Wynikiem 4:4 zakończył się mecz pomiędzy Olim-
pią Nowogard, a Rolpolem Chlebowo. Sobotni mecz 
miał dwie odsłony. Do przerwy Olimpia prowadzi-
ła czterema bramkami, jednak w drugiej części roz-
trwoniła przewagę i ostatecznie zremisowała. 

Olimpia Nowogard – Rolpol 
Chlebowo 4:4 (4:0)

‘ R. Żuk
‘ D. Stachowiak
‘ M. Stachowiak
‘ W. Witoń
Olimpia Nowogard: Mi-

chał Dwojak, Dariusz Stacho-
wiak, Jarosław Garbat, Szymon 
Chmielnicki, Adrian Woźniak, 
Jacek Szewc, Rafał Żuk, Patryk 
Wyrzykowski (Gracjan Gole-
ma), Adrian Płuciennik, Ma-
riusz Stachowiak, Wojciech Wi-
toń   

Patrząc na tabele mecz za-
powiadał się ciekawie. Przed 
ostatnią kolejką spotkań, Rol-
pol znajdował się na czwartym 
miejscu w tabeli. Zatem dru-
żyna z Chlebowa miała szanse 
na wygraną i odrobienie trzech 
oczek do piłkarzy Olimpii No-
wogard. Początek meczu nie 
zapowiadał sensacji. Olimpia 
prowadziła swoją grę i bardzo 
szybko objęła prowadzenie. 
W 2 minucie, na wysokości 
pola karnego Patryk Wyrzy-
kowski podał idealnie na śro-
dek do niepilnowanego Rafała 

Żuka. Ten szybko oddał strzał 
przy słupku, nie do obrony 
dla bramkarza przyjezdnych. 
W 14 minucie było już 2:0. W 
polu karnym przewrócony zo-
stał Wojciech Witoń. Pewnym 
egzekutorem rzutu karnego 
okazał się Dariusz Stachowiak. 
Nie miał żadnych trudności z 
pokonaniem byłego bramka-
rza Olimpii Kamila Bagińskie-
go, od tego sezonu broniącego 
barw Rolpolu. Kolejna szansa 
na strzelenie bramki nadarzy-
ła się cztery minuty później. 
Olimpia miała rzut wolny z 25 
metrów od bramki Chlebowa. 
Najbardziej zdecydowany był 
Mariusz Stachowiak i to on 
miał wykonać ten rzut wolny. 
Bramka, jaką zdobył była ozdo-
bą spotkania. Bramkarz nie 
był w stanie wybić piłki, która 
wpadła idealnie pod poprzecz-
kę w prawym rogu bramki. Fe-
stiwal bramek w wykonaniu 
piłkarzy gospodarzy zakoń-
czył Wojciech Witoń. Napast-
nik Olimpii został obsłużony 

świetnym podaniem, otwiera-
jącym drogę do bramki przez 
Mariusza Stachowiaka. W sy-
tuacji sam na sam wystarczyło 
minąć bezradnego bramkarza 
i z najbliższej odległości strze-
lić do bramki. Świetne zawo-
dy grał Płuciennik, który starał 
się strzelać dwukrotnie sprzed 
pola karnego. Z kolei Woźniak 
był nie do przejścia w obro-
nie. Na nim zwykle kończyły 
się wypady zawodników Chle-
bowa pod pole karne miej-
scowych. Druga połowa roz-
poczęła się od ataków gości. 
Olimpia była wyraźnie nasta-
wiona na kontrataki. Zawod-
nicy Chlebowa nie przebierali 
w środkach i często posuwali 
się do fauli na naszych zawod-
nikach. Efekty takiej gry były 
widoczne jak na dłoni. Rol-
pol bardzo szybko na począt-
ku drugiej połowy strzelił dwie 
bramki, które zniwelowały tak 
znaczną przewagę z pierwszej 
połowy spotkania. Ale praw-
dziwy dramat zaczął się pod 

koniec meczu. Wtedy padła 
bramka na 4:3, a już w doliczo-
nym czasie gry na 4:4. Goście 
nie posiadali się ze szczęścia, 
bo udała im się sztuka rzadko 
widywana na boiskach piłkar-
skich. Olimpia w drugiej po-
łowie zaprezentowała się bla-
do na tle piłkarzy z Chlebo-
wa. Zawodnicy z Nowogardu 
nie byli w stanie skonstruować 
żadnej klarownej sytuacji na 
strzelenie gola. Widać było jak 
na dłoni, że gra z kontrataku 
im nie służy. Taki wynik moż-
na uznać za wynik niezadowa-
lający zarówno piłkarzy, trene-
ra jak i kibiców. Dzięki remiso-
wi w meczu Olimpii i wygra-
nej w tej samej kolejce spotkań 
z Zorzą Tychowo Radowia Ra-
dowo Małe przypieczętowa-
ła swój awans do klasy okrę-
gowej. Olimpia najprawdopo-
dobniej po raz kolejny zajmie 
drugie miejsce na koniec sezo-
nu A-klasy. 

 KR

A Klasa Szczecin gr.2 2011/2012
 M P G+ G- Zw. Re. Po.
1. Radowia Radowo Małe 19 48 74 21 15 3 1
2. Olimpia Nowogard 19 38 50 28 11 5 3
3. Dąb Dębice 19 31 45 31 9 4 6
4. Rokpol Chlebowo 19 31 39 31 9 4 6
5. Orzeł Grzędzice 19 30 44 33 8 6 5
6. Dąbrovia Stara Dąbrowa 19 29 31 31 8 5 6
7. Unia Stargard 19 29 55 45 9 2 8
8. Zorza Tychowo 19 23 40 38 6 5 8
9. Orkan Dalewo 19 23 43 49 7 2 10
10. Pomorzanin Krąpiel 19 20 29 39 5 5 9
11. WODR Barzkowice 19 15 26 38 4 3 12
12. Zenit Koszewo 19 2 24 116 0 2 17

19 Kolejka:
Radowia Radowo Małe – Zorza Tychowo 4:2
Olimpia Nowogard – Rolpol Chlebowo 4:4
Orkan Dalewo – Zenit Koszewo   11:5
WODR Barzkowice – Dąb Dębice  2:2
Orzeł Grzędzice – Pomorzanin Krąpiel 6:0
Unia Stargard – Dąbrovia Stara Dąbrowa  1:2

W sobotę, mimo wietrznej pogody ponad 60 osób wyruszyło na coroczny  rajd rowero-
wy, którego organizatorem jest Cech Rzemieślników i przedsiębiorców z Nowogardu. 

„Cechowy”  rajd rowerowy
Był to już trzeci z kolei i zarazem najdłuższy rajd, w którym udział oprócz człon-
ków Cechu wzięli także sympatycy organizacji. Tym razem uczestnicy rowero-
wej wycieczki pokonali  trasę o długości  37 km. Rajd tradycyjnie wyruszył spod 
siedziby Cechu przy ul. 3 Maja, by następnie przez Miętno, Orzechowo, Bogu-
szyce, Żabowo, Konarzewo, Maszkowo, Wojcieszyn zakończyć wyprawę na pla-
ży miejskiej, gdzie na wszystkich czekało ognisko z kiełbaskami. 

W trakcie wyprawy nie za-
brakło atrakcji. W Konarzewie 
grupa zatrzymała się  pod pa-
łacem niegdyś zamieszkiwa-
nym przez Bismarcka, by zre-
generować siły. W Maszkowie 
za to, uczestnicy wyprawy za-
trzymali się przy jednym z naj-
grubszych dębów w Polsce – 
posiadający status pomnika 
przyrody. Było wspólne mie-
rzenie drzewa i pamiątkowe 
zdjęcia. Choć chwilami długa 
i wyczerpująca ze względu na 
silny wiatr i zmienną tempera-
turę trasa, dawała się we znaki 

i nogi odmawiały posłuszeń-
stwa, wszyscy szczęśliwie do-

tarli do celu z uśmiechem na 
ustach. 

Warto dodać, że trasy ko-
lejnych rajdów nie są plano-
wane przypadkowo. Każdego 
roku wytyczane są tak, aby po 
czwartej edycji imprezy utwo-
rzyły na mapie czterolistną 
kończynę. 

Kolejną imprezą, którą już 
planuje Cech, będzie spływ ka-
jakowy. Wyprawa planowana 
jest na przełomie lata i jesieni. 

MS
foto. M. Morawski
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 Tutaj pozostał na zawsze

O Franciszku Kozakowskim z Wyszomierek (CZĘŚĆ 2)

publikujemy wspomnienia byłego mieszkańca Nowogardu,  Jana Czesława Kozakowskiego o swoim stryju Franciszku Kozakowskim 
mieszkańcu Wyszomierek koło Nowogardu. Wspomnienia te, to wybrane przez redakcję fragmenty książki, w  której  pan Jan Koza-
kowski zawarł obszerną historię całej swojej rodziny. Ta  publikacja wpisuje się w systematyczne ukazywanie  przez DN losów ludzi, 
którzy  po wojnie zasiedlili i zagospodarowali ziemię nowogardzką. To właśnie te losy uświadamiają nam,  skąd tak naprawdę jesteśmy 
i poniekąd kim jesteśmy, czyli dają zasadniczą część  odpowiedzi  na podstawowe pytania o źródła tożsamościowe  tej społeczności.  

Listopad, 1946, Nowe Wyszo-
mierki, gromada Długołęka – 
Franciszek Kozakowski przej-
muje gospodarstwo nr 4 - od 
Elżbiety Korzystki, pół kilome-
tra od Piotra Kozakowskiego. 
Znowu Stryjek zostaje osadni-
kiem, tym razem na Kresach 
Zachodnich. I znowu, dzięki 
swojej pracowitości i poświęce-
niu żony i córki, jego gospodar-
stwo staje się jednym z lepszych 
w okolicy. Hoduje trzodę chlew-
ną, krowy, drób, zakłada dużą 
pasiekę.

1947, Nowogard – Franci-
szek Kozakowski otrzymuje Po-
świadczenie gospodarstwa (w 
Nowych Wyszomierkach): 

Kozakowski Franciszek ur. 
15.01.1897 r. w Ostrownicy, gm. 
Miechów, żona: Marianna ur. 
15.07.1907, córka Czesława ur. 
15.02.1930 [błędne daty uro-
dzin – poza Czesławą – JCK]. 
Otrzymał w 1947 r. 10 ha po ob. 
Korzystka Elżbieta. W Pełczy 
posiadał gospodarstwo o pow. 
12 ha, dom drewniany, kryty 
dachem [blacha była! – JCK], 
obora murowana.   
Świadkowie: 1. Bronisława Mę-
karska, córka Ignacego i Wero-
niki, ur. Mechnice, pow. Kęp-
no, w 1914;  2. Bronisław 
Maciórkowski ze wsi Lolówka, 
gm. Werba, pow. Dubno, woj. 
Łuck.

Bronisława Mękarska była 
siostrą Stryjenki Marianny. Po 
przyjeździe na Ziemie Zachod-
nie zatrudniła się w PGR-ze Wę-
gorzyce, gdzie dostała miesz-
kanie. Mieszkała razem z naj-
młodszym synem Zdzisławem. 
Mękarska miała jeszcze starsze-
go syna, Adama, który przeszedł 
ostrą szkołę życia w radzieckich 
domach dziecka. Potem został 
grafikiem (bardzo ładnie malo-
wał) w jakiejś jednostce wojsko-
wej we Wrocławiu. Jeszcze je-
den syn zmarł w wieku 2 lat po 
wywiezieniu rodziny na Sybir. 
Poza Bronisławą i jej dziećmi 
(mąż prawdopodobnie zginął 
na froncie w 1939 r.) na Sybir 
wywieziono jej teściów Stryjka 
Franciszka – Jańczaków. Prze-
bywali też w obwodzie archan-
gielskim – w posiółku Obil.

Bronisław Maciórkowski, zna-
jomy Stryjka,  był gajowym u hr. 
Marii Ledóchowskiej, w 1940 r.  
został wywieziony na Sybir wraz 
z żoną Franciszką z d. Lisowską 
i dziećmi  Mikołajem i Eweliną.   
Po wojnie zamieszkał w Długo-
łęce w powiecie nowogardzkim.

19.02.1953, Nowe Wyszo-
mierki - Stryjek Franek kupu-
je konia od mojego chrzestne-
go Michała Kubiaka. Koń miał 
dowód tożsamości sporządzony 
jeszcze na wzór dowodu przed-
wojennego.  Jest to gniada klacz 
urodzona w 1942. Dowód wy-
stawił powiatowy lekarz wete-
rynarii Cezary Goede. Miejsce 
postoju konia: Nowe-Wyszo-
mierskie. Dowód potwierdzony 
przez Zarząd Gminy Długołę-
ka. Klacz miała 156 cm wzrostu 
i nazywana była przez Stryjków 
Baśką. 

Franciszek i Piotr Kozakow-
scy, mimo szykan nie wstąpi-
li do Spółdzielni Produkcyjnej, 
tzw. kołchozu, założonej w la-
tach 50. w Wyszomierzu. Za to 
w 1958 roku zakładają w No-
wych Wyszomierkach pierwsze 
w okolicy Kółko Rolnicze, na-
wiązując do tradycji kółek rolni-
czych, które powstawały na tere-
nach Polski już na początku XX 
w. Do Kółka zapisują się prawie 
wszyscy mieszkańcy Nowych 
Wyszomierek. Prezesem zostaje 
mój Ojciec. Kółko działało trzy 
lata, potem zostało wcielone do 
Kółka Rolniczego w Wyszomie-
rzu.

1963, Nowe Wyszomierki - 
Stryjek Franciszek jako jeden z 
pierwszych w powiecie przeka-
zuje państwu ziemię w zamian 
za dożywotnią rentę rolniczą - 
(tak wtedy można było otrzy-

mać rentę - trzeba było oddać 
własność! - dopisek DN). Zosta-
wia  sobie jako tzw. dożywocie 
zabudowania, ogródek i kawa-
łek łąki. W sadzie dalej hoduje 
pszczoły, zamiast krów trzyma 
kozy.

 Na zdjęciu poniżej z żoną Ma-
rianną pod bukami, które chro-
niły ich dom przed burzami i 
wichrami .03.10.1987, Nowo-
gard – umiera Czesława Koza-
kowska, córka Stryjka Francisz-
ka. Umarła na nowotwór w wie-
ku 57 lat. Została pochowana 
na cmentarzu w Nowogardzie. 
Nigdy nie wyszła za mąż. Żona 
stryjka umiera w 17.03.1988 
roku Stryjenkę pochowano na 
cmentarzu w Nowogardzie, 
niedaleko swojej córki. Stryjek 
został sam. Początkowo opie-
kowała się nim sąsiadka, pani 
Wielowska, i siostra Stryjenki, 
Bronisława Mękarska, mieszka-
jąca w Węgorzycach. W czerw-
cu udało się umieścić Stryjka w 
Państwowym Domu Rencisty w 
Dębcach pod Gryfinem. 

We wrześniu 1988 r. wybra-

łem się z wnuczką stryjka Sta-
nisława - Ireną i jej mężem na 
Wołyń. Jedziemy pociągiem z 
Legnicy do Lwowa, a potem do 
Dubna, przed wojną miasta po-
wiatowego. Na ulicach widzi-
my mnóstwo flag narodowych. 
Okazuje się, że tak mieszkań-
cy świętują rocznicę „powrotu” 
Zachodniej Ukrainy do ojczy-
zny. Nic dziwnego, przecież jest 
17 września, znamienna data w 
historii.... 

Władek Skarżewski, siostrze-
niec stryjka Stanisława, miesz-
kający tu od urodzenia,  poka-
zuje nam Pełczę, w którym uro-
dzili się moi bracia, córka stryj-
ka Franciszka – Czesia, i dzie-
ci stryjka Stanisława: Tadeusz, 
Barbara, Jadwiga i Kazimierz. 
Pierwszego dnia idziemy na 
wzgórze od wschodniej strony 
wsi, zwane do tej pory „Kapita-
nowka” – od kapitana rezerwy 
Kamińskiego, który tu mieszkał 
przed wojną. Następnego dnia 
idziemy zobaczyć budynki, któ-
re postawił przed wojną stryjek 
Franek. Stoją do tej pory i to w 
nienajgorszym stanie. Blacha na 
dachu domu trzyma się dobrze. 
Stryjek przed wywiezieniem na 
Sybir schował na strychu za bel-
ką pistolet, odznaczenia z woj-
ny polsko-bolszewickiej i doku-
menty. Kiedy w latach 70. jego 
córka Czesia jechała odwiedzić 
Pełczę pomyślał, że mogłaby 
wziąć te pamiątki. Potem jednak 
zrezygnował z tego pomysłu, bo 
Czesia mogłaby mieć problemy 
na granicy. Być może te przed-
mioty w dalszym ciągu są tam 
ukryte. 

Władek ze wzgórza pokazu-
je też drogę, którą bandyci UPA 
prowadzili stryjka Stanisława 
na rozstrzelanie w lesie pod Ka-
śnią. Było to w kwietniu 1943 r., 
po wyjeździe moich Rodziców z 
trzema synami na roboty przy-
musowe do Niemiec.  Mój Oj-
ciec, chcąc uniknąć terroru na-
cjonalistów ukraińskich, sam 
zgłosił się na roboty. Do koń-
ca wojny pracował z rodziną u 
bauera Tolzmanna w Wyszo-
mierzu pod Nowogardem. Sta-
nisław nie posłuchał swojego 
brata. Po jego śmierci stryjen-
ka Leokadia z czwórką małych 

dzieci ukryła się w Dubnie. Po 
wojnie zamieszkali w Legnicy. 
Mój Ojciec odnalazł ich przez 
Polski Czerwony Krzyż dopiero 
w 1956 r. 

 
28.01.1991 - Głos Szczeciń-

ski w numerze 23 01 91 pisze 
o tym, że Prezydent RP przy-
znał ośmiu weteranom z woje-
wództwa szczecińskiego Krzyże 
za Udział w Wojnie 1918 - 1921 
r. oraz awansował ich na wyż-
sze stopnie wojskowe.  Wśród 
odznaczonych był mój stryjek 
Franciszek Kozakowski, który 
został jednocześnie mianowany 
na stopień podporucznika. 

Uroczystość wręczenia od-
znaczenia odbyła się w stycz-
niu 1991 w Państwowym Domu 
Rencisty w Dębcach koło Gry-
fina. Podporucznik Franciszek 
Kozakowski otrzymał również 
dokument Szefa Wojewódzkie-
go Sztabu Wojskowego potwier-
dzający awans na stopień oficer-
ski 

1991, sierpień, Nowe Wyszo-
mierki – Tadeusz przywozi na 
kilka dni Stryjka Franciszka. 
Odwiedzają go starzy przyja-
ciele: sąsiedzi Józef Wielowski i 
Florian Sztengiert, towarzysz od 
wyjazdów na ryby - Wojciech 
Dembowski z Krasnołęki i inni. 
Jest to ostatni pobyt Stryjka w 
jego domu. Tu spędził 42 lata 
swojego życia - dwa razy dłużej 
niż na Wołyniu.

6.04.1992, Dębce k. Gryfina – w 
wieku 95 lat umiera stryjek Fran-
ciszek Kozakowski. Został pocho-
wany na Cmentarzu Nowogardz-
kim, obok swojej żony Marian-
ny, która towarzyszyła mu ponad 
60 lat w wędrówce po tym świe-
cie, wędrówce, którą im zorgani-
zowała burzliwa historia XX wie-
ku. I tak się kończy pewna epoka 
– epoka tytanów tamtych czasów; 
czasów, które ich nie oszczędzały, 
które ich zginały, ale nie złama-
ły. Przed kilku laty Stryjek, opo-
wiadając mi historię swojego ży-
cia, powiedział:  Gdybym miał 
żyć drugie tyle lat i przeżyć jesz-
cze raz to samo, to bym nie chciał. 

Jan Czesław Kozakowski
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Kolejne zwycięstwo „rezerw”

Wiosna nasza ?!
W niedzielę o godzinie 14.00 w Nowogardzie, rezer-
wy pomorzanina odniosły 5 zwycięstwo z rzędu w 
rundzie wiosennej. Tym razem, nowogardzkiej dru-
żynie nie sprostali również nie pokonani na wiosnę 
piłkarze ze Świnoujścia.

Pomorzanin II Nowogard – Prawobrzeże Świnoujście 3 : 0 
(2:0)

‘ K. Domanowski
‘ G. Żyła
‘ D. Wawrzyniak
pomorzanin II: M. Krupski – K. Domanowski, M. Grzejszczak, 

J. Fijałkowski, G. Skrzecz – D. Wawrzyniak (B. Bajerski), M. Pod-
biegło, T. Szafran (A. Piotrowicz), D. Iwaniuk (A. Kram) – G. Żyła 
(P. Laszkiewicz), M. Pokorski

Pomorzanin traci punkty u siebie

Remis jak porażka…
W sobotę o godzinie 16.00 w Nowogardzie, pomorzanin gościł zespół Iskry Gol-
czewo. po słabym meczu gospodarze zaledwie zremisowali, przez co wciąż spra-
wa awansu stoi pod znakiem zapytania.

Pomorzanin przystąpił do 
tego meczu z jedną zmianą 
w składzie, w porównaniu 
do meczu w Brojcach, Na-
tana Wnuczyńskiego zastą-
pił Skórniewski. Pomorzanin 
od początku stwarzał sobie 
groźne sytuacje. Już w 10 mi-
nucie, po udanej indywidu-
alnej akcji Galusa na prawym 
skrzydle, kapitan miejsco-
wych wyłożył piłkę Olechno-
wiczowi, który nie miał pro-
blemów z umieszczeniem jej 
w bramce. Po chwili kopia tej 
akcji, znów wyłożenie piłki 
z prawego skrzydła, jednak 
zabrakło szczęścia. W do-
godnej sytuacji w polu kar-
nym znalazł się również So-
ska, jednak nie zdążył z od-
daniem skutecznego strzału. 

Czym bliżej koniec pierwszej 
połowy, tym gorzej prezento-
wał się Pomorzanin. Gospo-
darze nie forsowali tempa i 

pozwolili rozwinąć skrzydła 
gościom. Gra na 1:0, zemści-
ła się w końcówce spotkania, 
kiedy to po dośrodkowaniu 
z rzutu rożnego swoją bram-
kę zdobył zawodnik Iskry- 
Wojciech Andrzejewski. Do 
końca meczu wynik nie uległ 
zmianie, a Pomorzanin może 
sobie pluć w brodę, bo okazji 
do zdobycia goli nie brako-
wało. Liga zbliża się ku koń-
cowi, już w środę Pomorza-
nin czeka niezwykle ciężki 
wyjazd do Rewala. Tamtejsze 
Wybrzeże prezentuje się bar-
dzo dobrze w rundzie wio-
sennej i na pewno nie będzie 
łatwo o 3 punkty na boisku w 
Rewalu, tym bardziej, że jeśli 
Wybrzeże pokona Pomorza-
nin to włączy się do walki o 
awans. Za plecami Pomorza-
nina zaskoczyła Ina, która w 
końcu wygrała swój mecz i 
powróciła na pozycję lidera. 
Wciąż w świetnej dyspozycji 
jest GKS Mierzyn, który na 
trudnym terenie w Stargar-
dzie, pewnie pokonał rezer-
wy Błękitnych 0:3. Do koń-
ca sezonu tylko 4 kolejki, o 
awans wciąż walczą 3 zespo-
ły (przypomnijmy że dwa 
awansują), wciąż teoretycz-
ne szanse ma również Wy-
brzeże i Jeziorak, zatem koń-
cówka sezonu zapowiada się 
niezwykle emocjonująco. Po 
Wybrzeżu, nowogardzki ze-
spól czeka mecz ze słabiut-
kim w tym sezonie Orłem 
Łożnica, następnie dwa me-
cze „roku”: w Mierzynie z 
GKS-em i u siebie z Iną Iń-
sko.

KR   

Po tej akcji, Olechnowicz zdobył bramkę dla Pomorzanina

pomorzanin Nowogard – Iskra Golczewo 1:1 (1:0)
’10 Olechnowicz  ’82 Andrzejewski
pomorzanin: Malanowski – Soska, Łuczak, Dobrowolski, Lasz-

kiewicz – G. Wnuczyński , Młynarczyk , Skórniewski, Olechno-
wicz  – Gołdyn, Galus

Na zmianę wchodzili: Miklas, Langner, Kurek
Regionalna Klasa Okręgowa – gr. Szczecin płn. 2011/2012
 M P G+ G- Zw. Re.   Po.
1. Ina Ińsko 26 56 50 25 17 5 4
2. Pomorzanin Nowogard 26 55 58 25 17 4 5
3. GKS Mierzyn 26 54 82 37 16 6 4
4. Jeziorak Szczecin 26 50 63 44 15 5 6
5. Wybrzeże Rewalskie Rewal 26 50 76 44 15 5 6
6. Iskra Golczewo 26 44 62 45 13 5 8
7. Chemik II Police 26 38 63 52 12 2 12
8. Flota II Świnoujście 26 35 70 65 11 2 13
9. Promień Mosty 26 35 61 59 10 5 11
10. Błękitni II Stargard 26 35 66 54 10 5 11
11. Sparta Węgorzyno 26 33 47 43 10 3 13
12. Wicher Brojce 26 28 38 62 8 4 14
13. Kasta Szczecin-Majowe 26 27 29 50 8 3 15
14. Orzeł Łożnica 26 21 26 62 6 3 17
15. Vielgovia Szczecin 26 17 32 100 5 2 19
16. Sparta Gryfice 26 16 32 88 5 1 20

26 kolejka:
Pomorzanin Nowogard – Iskra Golczewo  1:1
Vielgovia Szczecin – Ina Ińsko     1:4
Jeziorak Szczecin – Sparta Gryfice    5:3
Sparta Węgorzyno – Orzeł Łożnica    7:0
Błękitni II Stargard – GKS Mierzyn   0:3
Promień Mosty – Flota II Świnoujście   7:4
Kasta Szczecin-Majowe – Wybrzeże Rew. Rewal 1:2
Chemik II Police – Wicher Brojce    10:1

Tego dnia gołym okiem dało 
się zauważyć kto jest lepszy. 
Prawobrzeże w całym meczu 
miało ledwie dwie-trzy do-
godne sytuacje. Rezerwy Po-
morzanina to już nie ten sam 
zespół co jesienią, można było 
dostrzec uważne konstruowa-
nie akcji już od bramkarza. 
Na efekty takiej gry nie trze-
ba było długo czekać. Pierwszą 
groźną akcję zainicjował Sza-
fran, który po przejęciu piłki 
na środku pola, minął dwóch 
graczy i wyłożył piłkę Żyle, 
który w sytuacji sam na sam 
trafił w bramkarza. Po chwili 
było już 1:0. Pomorzanin prze-
prowadził kolejną groźną ak-
cję, po której najpierw Pokor-
ski próbował pokonać bram-
karza, następnie dobijał Sza-
fran- jego strzał również bro-
ni bramkarz ze Świnoujścia, 
jednak nie miał już szans przy 
dobitce nadbiegającego Do-
manowskiego. Drugi gol padł 
po „książkowej” kontrze. Pra-
wobrzeże wykonywało wrzut 
z autu pod polem karnym 
bramki strzeżonej przez Krup-
skiego, piłkę przejął Szafran 
i podaniem na kilkadziesiąt 

metrów uruchomił Żyłę. Na-
pastnik nowogardzkiej dru-
żyny przebiegł niemal 30 me-
trów i tym razem w sytuacji 
sam na sam był już bezbłędny. 
W drugiej części gry gospoda-
rze wciąż dominowali na bo-
isku. Mimo tego padł jeszcze 
tylko jeden gol, jednak nie-
zwykłej urody. Po rzucie wol-
nym z lewej strony pola karne-
go, skutecznie uderzył Waw-
rzyniak i ustalił wynik tego 
spotkania. Po raz kolejny nale-
żą się brawa za zaangażowanie 
zespołu z B Klasy, na szczegól-
ne wyróżnienie zasłużył Ma-
ciej Grzejszczak, który dwo-
ił się i troił na boisku. Do za-
kończenia rozgrywek jeszcze 3 
kolejki. W następnym meczu 
Pomorzanin II zagra na wyjeź-
dzie z outsiderem- Zielonymi 
Wyszobór, następnie u siebie 
ze Zniczem Wysoka Kamień-
ska, a sezon zakończy wyjaz-
dem do Mechowa. Jest więc 
duża szansa na to, aby wiosna 
w B Klasie należała do drugie-
go zespołu Pomorzanina, któ-
ry nie stracił jeszcze choćby 
punktu.

KR 

B Klasa Szczecin gr.1 2011/2012
 M P G+ G- Zw. Re. Po.
1. Pionier Żarnowo 13 36 46 18 12 0 1
2. Jastrząb Łosośnica 13 27 39 18 9 0 4
3. Znicz Wysoka Kamieńska 13 26 44 23 8 2 3
4. Pomorzanin II Nowogard 13 26 32 19 8 2 3
5. Zalew Stepnica 14 16 39 35 4 4 6
6. Prawobrzeże Świnoujście 13 13 23 35 4 1 8
7. Huragan Wierzchosław 14 12 32 49 3 3 8
8. Gar./Polonia II Mechowo 14 11 40 48 3 2 9
9. Zieloni Wyszobór 13 5 13 63 1 2 10

15 kolejka:
Pionier Żarnowo – Zalew Stepnica     3:1
Znicz Wysoka Kamieńska – Zieloni Wyszobór  14:0
Huragan Wierzchosław – Gardo./Polonia II Mechowo 4:1 
Pomorzanin II Nowogard – Prawobrzeże Świnoujście 3:0

Kancelaria  
PraWna

nawet trudne sprawy

601 949 077

R E K L A M A
e-mail: reklama@domjudy.pl

TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07
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Bałtyk – Karkonosze Tour

Najlepsi na świecie 
przejadą przez 
Nowogard
W dniach 21-26 maja 2012 r. odbędzie się jubile-
uszowy XX międzynarodowy wyścig kolarski „Bał-
tyk – Karkonosze Tour ”. Drugi etap tego wyścigu 
odbędzie się na odcinku Gryfice-Nowogard. 

Wyścig Bałtyk – Karkono-
sze Tour, rozpocznie się 20 
maja prologiem w Kołobrzegu, 
który zostanie rozegrany jako 
kryterium uliczne poza kla-
syfikacją generalną wyścigu o 
koszulki sponsorskie i nagro-
dy. Wyścig będzie się składał z 
9 etapów o łącznym dystansie: 
831,8 km. 

W czasie rozgrywania wy-
ścigu, zawodnicy będą mieli 6 
górskich, oraz 30 lotnych pre-
mii. Warto zauważyć, że wy-

ścig ten jest zaliczany do BGŻ 
ProLigi. W drugim etapie, 
zawodnicy wyścigu Bałtyk-
-Karkonosze Tour, swój „start 
ostry” będą mieli w Gryficach 
na Placu Zwycięstwa, na któ-
rym odbędą się również dwie 
lotne premie. W Nowogar-
dzie, kolarze rozegrają 3 lotne 
premie na ulicy 15 lutego, po 
czym przy tej samej ulicy, uda-
dzą się na metę po ponad 67 
kilometrowym etapie.

Plan kolejnych etapów prezentuje się następująco:
21.05.2012 I Etap Kołobrzeg – Gryfice 105,5 km
21.05.2012 II Etap Gryfice – Nowogard 67,4 km
22.05.2012 III Etap Zbąszynek – Zbąszynek 114 km
23.05.2012 IV Etap 
Wolsztyn – Wolsztyn (jazda na czas) 34 km
23.05.2012 V Etap
Wolsztyn – Wolsztyn (kryterium) 54,6 km
24.05.2012 VI Etap Krosno Odrzańskie – Żary 178,6 km
25.05.2012 VII Etap Żary – Leśna 184,2 km
26.05.2012 VIII Etap 
Kowary – Przełęcz Okraj (jazda na czas) 11,6 km
26.05.2012 IX Etap Kowary – Karpacz 81,9 km

Będzie wyścig towarzyszący - 
Grand Prix Nowogardu

Dnia 21 maja, zanim kolarze 
z wyścigu Bałtyk – Karkonosze 
wjadą do Nowogardu aby od-
być lotne premie, zostanie ro-
zegrane Grand Prix Nowogar-
du.

Organizatorami tego wy-
ścigu jest: LUKS Panorama-
-Chrabąszcze Nowogard, 
Urząd Miejski w Nowogardzie 
i MGZ LZS Nowogard. Jed-
nym ze sponsorów tego wyści-
gu jest Dziennik Nowogardz-
ki. W godzinach 16.00-19.00, 

na dystansie 2300 metrów, za-
wodnicy występujący w Grand 
Prix Nowogardu przejadą uli-
cami: 15 lutego (start i meta), 
Młynarska, Cmentarna, Nad-
torowa, Mickiewicza. Zgłosze-
nia pisemne w biurze wyścigu 
w dniu zawodów, w lokalu na 
ul. 15 lutego 8, od godz. 14.00. 
Odprawa techniczna odbę-
dzie się o godz. 16.00, nato-
miast start pierwszej kategorii 
o godz. 16.30.  

Plan trasy wyścigu Grand Prix Nowogardu

Kategorie:
Masters – 4x 2,300 m (9,200m) godz. 16.30
Żak – 1x 2,300 m godz. 16.50
Młodzi i juniorka młodsza – 4x 2,300m (9,200m) godz. 17.00
Junior młodszy i juniorka – 6x 2,300m (13,800m) godz. 17.40
Junior i kobiety – 8x 2,300m (18,400m) godz. 18.00
Nagrody za Grand Prix Nowogardu, zostaną wręczane przy ce-

remonii nagradzania zawodników wyścigu Bałtyk – Karkonosze 
Tour.

KR



15-17.05.2012 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

13

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

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

Dyżur nocny
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala   - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.   - 91 392 69 99
Medyk   - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

 - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz Pogotowie Stomatolo-
giczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos 
 - 91 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  
 - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzie ci, 
Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności 
Gospodarczej  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
  - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

- 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 26 249

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw.  WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   

- 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57

Apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM   - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Zawodowe 
- CE Zdroje ul.  Bohaterów Warszawy 78,

telefon/fax.   - 91 392 54 94  
I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium  
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych    - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   

- 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 
Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 
Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 
Taksówki   - 91 392 02 60
Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

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

SPRZEDAM 
MIESZKANIE 
w nowogardzie

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

tel. 603 55 55 32

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „przystań”

tel. 91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

GABINET OSMETYCZNY 
„WICHEREK”

Rok założenia 1988
Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała zabiegi 
kosmetyczne, henna, depilacje, makijaże, 
mikrodermabrazja, peeling kawitacyjny, 
ultradźwięki, eksfoliacje, wypalanie, laser, 
lampy, materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

pORADY BEZpŁATNE
Nowogard, ul.  Zielona 3 
– obok Rest. „Przystań”, 

Tel. 91 39 207 14 
Czynne od 11.00 do 19.00

http://wicherek.info

Sprzedam sklep  
w Wierzbięcinie  
z możliwością przeznaczenia 

na budynek mieszkalny. 
606 148 353; 785 926 678

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

Znakowanie mikrocząsteczkowe 
Autodot Ocis

Serwis i ozonowanie klimatyzacji

NOWOGARD • Pocztowa 3

AUTOZABEZPIECZENIA

785 900 520

Układanie kostki
brukowej

tel. 721 124 740
NOR-BUD

ZATRUDNI

KUCHARZA
- dobre warunki płacowe

Oferty prosimy składać

osobiście w Biurze Hotelu

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej„Gardno” w Nowogardzie 
ogłasza przetarg pisemny nieograniczony 

na ustanowienie i przeniesienie odrębnej 
własności lokalu mieszkalnego

1. Nowogard, ul. Gryfitów 3   
    Powierzchnia użytkowa 69,30 m2 , parter, trzy pokoje, kuchnia, łazienka, WC, 

korytarz.  
   Cena wywoławcza:    170.000 zł  Wadium:   8.500 zł
 
Składanie ofert do 11.05.2012 r. (piątek) do godz. 14.00,
Otwarcie ofert - 11.05.2012 r. o godz.14.05
Operaty szacunkowe do wglądu w siedzibie Spółdzielni. Spółdzielnia zastrze-

ga sobie prawo swobodnego wyboru ofert, unieważnienie przetargu bez podania 
przyczyn. Dodatkowe informacje  można uzyskać w biurze Spółdzielni  lub tele-
fonicznie pod numerem 091-3910010, 3910011, 3910020.

R E K L A M A
e-mail: reklama@domjudy.pl

TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07

„Nowogardzka Szkoła Cukrzycy»

„chorzy na cukrzycę wiedzący 
najwięcej żyją najdłużej” (prof. Joslin) 

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło w Nowogardzie 
serdecznie zaprasza osoby pragnące przybliżyć sobie zagad-
nienia związane  z cukrzycą do Nowogardzkiej Szkoły Cu-
krzycy w piątek 18 maja 2012r. na godz. 16:00

Zajęcia w „Nowogardzkiej Szkole Cukrzycy” odbywają się   
w Centrum Edukacji i Przedsiębiorczości „PROFIT” Szcze-
cińskiej Fundacji Talent – Promocja – Postęp w Nowogar-
dzie przy ul. Wojska Polskiego 3. Zajęcia są nieodpłatne dla 
wszystkich uczestników. Niezbędne informację można uzy-
skać w Siedzibie  Koła Nowogard, ul. Wojska Polskiego 7 (bu-
dynek laboratorium Szpitala w Nowogardzie) oraz tel.: pod 
nr: 500 553 190; 660 238 483; 606 457 102 oraz w internecie 
pod adresem http: //www.cukrzycanowogard.lh.pl

Tematem wykładów będą zagadnienia:
Retinopatia, nefropatia, neuropatia - łatwiej zapobiegać niż 

leczyć. Stopa cukrzycowa.
 Wykład Lekarza prowadzącego “Szkołę Cukrzycy” Pani dr 

Marzeny Kargul oraz Pana dr Jacka Kargula. 
Eugeniusz Tworek

     Prezes PSD
Koła Nowogard
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OGŁO SZE NIA DROB NE
NIERUCHOMOŚI

• Wynajmę pokój od maja tanio. 
608 706 454

•	 Sprzedam mieszkanie, ul. Po-
niatowskiego, 2 pokoje, pow. 
50,49 m2, parter, po general-
nym remoncie. CENTRUM OB-
ŁSUGI NIERUCHOMOSCI, Tel. 
603 982 407

• Do wynajęcia dwa lokale handlo-
we lub biurowe w centrum No-
wogardu. 787 122 972 

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

•	 Sprzedam nowe mieszkanie 2 
pokojowe w Nowogardzie. Kon-
takt: 783 570  056.

• Sprzedam działkę budowlaną 
nieuzbrojoną przy ul. Kościuszki 
tel. 693 850 197

•	 Sprzedam spichlerz, piękny 
obiekt 956 m2, tel. 693 996 009

• Sprzedam mieszkanie trzy-
pokojowe w Nowogardzie. 
603 668 681

• Sprzedam działkę z warunka-
mi zabudowy przy ul. Asnyka. 
502 032 422

• Sprzedam mieszkanie trzypoko-
jowe, III piętro, 67 m2, na ul. Zam-
kowej. Wysoki standard tel. 504   
118  857

• Sprzedam mieszkanie dwupoko-
jowe III piętro 55 m2. Cena 125 
tys. 668 927 296

• Mieszkanie w domku czteroro-
dzinnym, bezczynszowe + ga-
raż, pom. Gospodarcze i ogródek. 
Sprzedam. 507 522 139

• Do wynajęcia kiosk nr 6 na targo-
wisku miejskim. 91 39 20 714

• Do wynajęcia dwa lokale han-
dlowe w Centrum Nowogardu. 
531 838 667

• Sprzedam mieszkanie trzypoko-
jowe 88 m2, bezczynszowe na 
podwyższonym parterze w cen-
trum miasta. Cena do uzgodnie-
nia. Tel. 693 922 695

•	 Sprzedam mieszkanie 4-poko-
jowe; 604 441 609

• Sprzedam mieszkanie trzypoko-
jowe w Nowogardzie. 600  626 
244

• Okazyjnie sprzedam dom, cena 
obniżona i do negocjacji na dział-
ce 714 m2. 662  678  895

• Sprzedam kawalerkę w Nowo-
gardzie, BEZCZYNSZOWA, na par-
terze, funkcjonalny rozkład po-
mieszczeń, kuchnia z oknem, 
bardzo jasny duży pokój, piwni-
ca, okna pcv, ogrzewanie gazo-
we (nowy piec), bez pośrednika,. 
Tylko 89 tys! Kontakt: 512 322 137

• Sprzedam 4-pokojowe mieszka-
nie w Osinie, 79m2, słoneczne, na 
parterze, bezczynszowe, z balko-
nem, piwnica, w kuchni i przed-
pokoju zabudowa. Mieszkanie 
w bardzo dobrym standardzie. 
Ogrzewanie gazowe, okna pcv. 
Bez pośrednika, NOWA atrakcyj-
na cena. Kontakt: 502 531 348

• Wydzierżawię lokal o powierzchni 
28 m2 na działalność gospodar-
czą przy ul. Bohaterów Warszawy 
w Nowogardzie. Tel. 507 465 448; 
91 39 22  072

• Lokale handlowe do wynaję-
cia w Centrum Nowogardu. 
531 838 667

• Sprzedam lub wynajmę podwój-
ny garaż na ul. Zamkowej nada-
jący się na dwa pojedyncze lub 
działalność gosp. 604 977 144

• Sprzedam działkę budowlaną w 
Nowogardzie ul. Monte Cassino. 
601 775 037

• Sprzedam mieszkanie własno-
ściowe, I piętro, bezczynszowe, 
3 pokoje, 58m2, w Nowogardzie. 
Po kapitalnym remoncie, wysoki 
standard, kuchnia w zabudowie, 
glazura, panele, terakota, nowe 
okna, własne ogrzewanie gazowe, 
domofon, piwnica, balkon. Cena 
do uzgodnienia, tel. 605 522 340.

• Wynajmę mieszkanie czteropo-
kojowe po kapitalnym remoncie, 
własne ogrzewanie na parterze, 
ul. Bema. 504 800 823

• Sprzedam ziemię budowlaną 
uzbrojoną. 91 39 18 307

• Sprzedam dom wolnostojący 
ok. 200 m2 w Nowogardzie. 509 
349 774 

• Pokój do wynajęcia. 505 005 398

• Sprzedam działkę budowlaną w 
Centrum Nowogardu ul. Lipo-
wa 4 o pow. 693 m2 z aktualny-
mi warunkami zabudowy usługi, 
handel, mieszkania. Informacje 
Tel. 600 959 932; 600 931 083 po 
15.00

• Wynajmę garaż w ok. Boh. War-
szawy, Poniatowskiego i 15 Lute-
go. 603 284 503

• Sprzedam dom w Nowogardzie w 
rozliczeniu mieszkanie ul. Jesio-
nowa 3. 604 284 597

• Sprzedam działkę 3580 m2. tel. 
601 151 689

• Sprzedam działkę ogrodową w 
Nowogardzie. 725 343 417

• Sprzedam pół domu parter pod-
piwniczony 3 pokoje 82 m2 z 
przybudówkę nadająca się na 
sklep lub działalność z garażem 
murowanym 60 m2. tel. 91 39 
22 072; 507 465 448

• Sprzedam działkę w Wyszomie-
rzu przy drodze. Cena 37 tys. 723 
930 320

• Sprzedam garaż murowany 28 
m2, prąd, woda cena 26  000 zł. 
Tel. 501 622 613

• Sprzedam działkę budowlaną o 
pow. 597 m2. Nowogard. 511 171 
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• Ładny dom Nowogard, sprzedam. 
600 617 474

• Wynajmę w domu jednoro-
dzinnym mieszkanie 90 m2. tel. 
668 989 393

• Sprzedam albo wynajmę dom 
nad jeziorem. 1300 m2. tel. 
668 989 393

• Sprzedam mieszkanie 3 poko-
jowe o pow. 58 m kw na I pię-
trze przy ul. Bankowej 8. Tel. 783 
570 060.

• Sprzedam ładną kawalerkę, I pię-
tro, ok. 29 mkw. Dogodna lokali-
zacja. Cena 95 tys. do negocjacji. 
Tel. 608 153 767.

• Wynajmę warsztat z kabiną pod 
różnego rodzaju działalność. 
603 550 557

• Pilnie poszukuję dwupokojowe-
go mieszkania do wynajęcia (do 
800 zł) 533 298 846

• Sprzedam mieszkanie ul. 15 lute-
go trzypokojowe o pow. 66 m2 III 
piętro. 695 425 992

•	 Sprzedam mały dom 57 m2 ul. 
Piłsudskiego 2a. 602 350 301

• Sprzedam mieszkanie w bloku w 
Łosośnicy, trzypokojowe, 64 m2, 
bezczynszowe. Tel. 788 875 474

• Sprzedam sklep spożywczy w Pło-
tach. Cena 50 tys zł. 669 060 659 

• Boh Warszawy samodzielna góra 
domu z ogrodem, 245 tys. Tel. 
501 307 666

• Wydzierżawię kiosk Warszawska 
10 i 14. 694 455 280

• Sprzedam ½ domu w Nowogar-
dzie. 728 933 802

• Wynajmę pawilon o pow. 35 m2 
ul. 5 Marca w Nowogardzie za 
Bankiem PKO. 510 770 263

• Sprzedam ok. 37 m2 ziemi prze-
mysłowej w Nowogardzie. 
601 508 082; 603 450 718

• Sprzedam mieszkanie spółdziel-
cze własnościowe dwupokojo-
we przy ul. Kowalskiej 42,2 m2. 
504 238 422

• Sprzedam działkę budowlaną. 
511 740 444

• Nowogard ul. Górna za STW, 
działka o pow. 5864 m2, prez. W 
planie przemysł i usługi, inwe-
stycyjna, ogrodzona, droga asfal-
towa, centrum miasta, 800 m od 
głównego skrzyżowania, 270 tys. 
PLN brutto. Tel. 660 424  989; 91 
43 26 122

•  Nowogard ul. Górna, działka o 
pow. 118700 m2  - 11 ha, ekolo-
gia, prez. W planie przemysł i usłu-
gi, inwestycyjna, droga asfaltowa, 
centrum miasta, 800 m od głów-
nego skrzyżowania, 1  300  000 
PLN, Tel. 660 424 989; 

• Sprzedam działkę budowlaną  w 
Kościuszkach 1200 m2, wszystkie 
media. Cena 60 tys zł. 661 923 610

• Sprzedam ok. 37 ar ziemi prze-
mysłowej w Nowogardzie. Cena 
601 508 082; 603 450 718

• Sprzedam mieszkanie wspólno-
towe, własnościowe o pow. 48 
m2, dwupokojowe, III p. w Cen-
trum Nowogardu. 607 617 849

• Do wynajęcia mieszkanie dwu-
pokojowe umeblowane 900 zł + 
kaucja 1500 + prąd, woda, gaz. 
668 383 773

• Sprzedam mieszkanie 4-poko-
jowe (67,7 m2) w Nowogardzie, 
parter, balkon, wc i łazienka osob-
no. Kontakt:  608 514 144.

• Wynajmę mieszkanie dwupoko-
jowe w Centrum. 798 684 583 lub 
507 023 080

• Garaż wynajmę przy u;. Boh. War-
szawy 21. 91 39 20 307

• Nowogard centrum wynaj-
mę sklep 18 m, lokal 250 m 
533 983 233

• Wynajmę mieszkanie dwupoko-
jowe. 91 39 26 147 

• Sprzedam garaż na ul. Zamkowej 
695 480 058

•	 Wynajmę lokal usługowo-han-
dlowy pasaż przy Polo Market. 
604 195 581

• Sprzedam lub zamienię 2 poko-
je w atrakcyjnym miejscu na do-
mek lub pół bliźniaka ( z dopłatą). 
603 079 260; 512 012 823

•	 Sprzedam mieszkanie własno-
ściowe trzypokojowe 67 m2 
przy ul. Zamkowej parter. 91 39 
21 397

•	 Sprzedam działkę budowlaną 
z warunkami zabudowy w No-
wogardzie przy ul. Asnyka. 601 
500 670; 510 170 263

•	 Sprzedam nowy dom w Karsku. 
Działka 1500 m2. Cena 299 tys. 
Tel. 691 664 658

•	 Sprzedam działkę budowlaną 
w Karsku 1500 m2. Cena 80 tys. 
. 691 664 658

• Wynajmę kubo-kawiarnię oraz 
pomieszczenia parter i I piętro. 
693 946 233.

MOTORYZACJA

• Sprzedam Opony letnie 4 szt. 
Continental Conti 3, 185 65 R15, 
cena 400 zł, tel. 605 522 340.

• Sprzedam Opony letnie Viknig 
Norway Pro Tech 2, 205 55 R16, 4 
szt., cena 400 zł. tel. 605 522 340.

• Sprzedam felgi stalowe do Nissa-
na Almery N16, rok prod. 12/2001, 
cena 240 zł, tel. 605 522 340. 

• Sprzedam Citroen Jumper paka. 
669 320 592

• Sprzedam VW T4, diesel. 603 
839 782

• Motorower King rok prod. 2007, 
cena 1400 zł, 667 354 001

•	 Sprzedam Ford CMAX rok prod. 
2004 przebieg 185 tys. Poj. 2.0 
diesel. Posiada immobilajzer, 
poduszki powietrzne, central-
ny zamek, klimatyzacja, koła 
zapasowe z alufelgami. Cena 
22   500. Do uzgodnienia. 603 
079 260

• Sprzedam Opel Combo Van rok 
prod. 2003 poj. 1.7D, Cena 4 000 
do negocjacji. 501 249 819

• Sprzedam Opel Astra II rok prod. 
2001 poj. 1.6 kolor granat, mały 
przebieg. 693 950 306 

• Sprzedam Renault Clio, rok 
prod. 1992, poj. 1.2 benzyna. Tel. 
501 937 623

• Sprzedam Opel Frontera jeep rok 
prod. 1992, stan db, używany był 
tylko do celów myśliwskich. 91 39 
20 864

• Sprzedam skuter BAOTIAN, rok 
prod. 2005 przebieg 1000 km, 
cena 1500 zł. 605 468 190

• Używane markowe opony. Różne 
rozmiary. 887 766 001

• Sprzedam do Peugeot 309 dużo 
części. 603 499 269

• Sprzedam samochód WV trans-
porter 1,9 TDI ’98 r. tel. 533  983 
233

ROLNICTWO

• Sprzedam konia, bryczkę stylową, 
siodło i uprząż. 508 290 657

• Orka, siew, talerzówka, koszenie i 
zbiór łąk. 608 013 995

• Kupię mieszankę zbożową. 91 39 
20 307

• Siewnik do nawozu Amazon-
ka dwutalerzowy poj. 500 kg. 
723 898 517

• Sprzedam kozę. 796 175 842

• Sprzedam łubin słodki. 601 
587 438

• Sprzedam grykę. 531 741 232

•	 Sprzedam grykę. 505 056 886

• Sprzedam dwie krowy z ciela-
kiem. 661 633 977

• Sprzedam podkaszarkę spali-
nową na gwarancji. Cena 220 zł. 
514 830 447

USŁUGI

•	 Wyjazdy Niemcy, Holandia, so-
lidnie i tanio z domu i pod dom. 
603  038  944

• Usługi transportowe IVECO do-
stawcze + laweta + bus osobowy 
do 9 os. Tel. 607  580  172

• AGENCJA REKLAMOWA VIZART 
- reklamy, banery, tablice, wy-
druki wielkoform., reklama na 
pojazdach - odzieży, PIECZĄTKI, 
wizytówki, plakaty, ulotki, inne. 
Nowogard, ul. 700 lecia 15 (nad 
sklepem zielarskim). Tel. 605 
522 340.

•	 MALOWANIE, MONTAŻ PANELI 
PODŁOGOWYCH I INNE DROB-
NE NAPRAWY WYKONA „ZŁOTA 
RĄCZKA”; 91 39 22 783, 784 79 
22 70

•	 Kompleksowe remonty miesz-
kań, montaż i naprawa pieców 
CO. 72 48 14 797

• Czyszczenie uszu za pomocą 
świecowania Nowogard, ul. Zielo-
na 3. 91 39 20 714

•	 Dywanopranie, 604 373 143.

•	 Sprzątanie biur i mieszkań. 604 
373 143.

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

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

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

•	 Klimatyzacja! Serwis sprzętu 
AGD. Tel. 697 55 33 10, 693 34 
46 71.

•	 Cyklinowanie. 692 478 465

• Firma UNIQA wszystkie ubezpie-
czenia. Poniatowskiego 14/2. 693 
128 108

•	 AWARIE. Naprawy pieców Va-
iliant, tanie części. 691 686 772

•	 Bruk-lin układanie kostki bruko-
wej. Tel. 607 083 893, www.bruk-
linnowogard.com.pl

•	 Montaż ogrodzeń betonowych, 
farmerskich i innych; 695  085 
470; 91 39 72 575

• usługi elektryczne CO, dachy, ta-
nio szybko solidnie. Do 30% ta-
niej. Tel. 506 323 560

• Usługi tokarskie. Sąpolnica 22. 
693 613 396 

• Remonty mieszkań, łazienek. 
600 121 043
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

OGŁO SZE NIA DROB NE

REGULARNA LINIA MI KRO BU SO WA SEROCKI   Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie    6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie    8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

Informacja PKS 
91 392 18 87   lub   91 469 83 15

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak										kom.	606	148	353
Nowogard (ul.  Rzeszowskiego) - Szczecin (ul.  Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:05; 8:10; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 11:50; 11:55; 12:40; 
14:40; 14:50; 15:00; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:11
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul.  Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:30; 9:50; 10:25:11:20(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 13:20; 13:45(F); 14:10; 
14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:00
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:50; 17:20; 18:30; 19:30
Kursują od poniedziałku do soboty;  F - kursuje od poniedziałku do piątku;  7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli

ROZKŁAD JAZDY BU SóW

Regularna linia METRO          tel. 505 619 600
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25 A; 5:50 A; 6:00 A; 8:15 A7; 9:25 A7; 12:30 A7; 12:55 A7; 
15:05 A; 16:30 A7; 18:10 A7
Ze Szczecina do Nowogardu: 6:50 A; 7:25 A; 7:45 A; 11:00 A7; 12:00 A7; 14:35 A7; 15:55 
A7; 16:40 A; 18:25 A7; 19:55 A7
Legenda: A- kursuje od pon do sob;   7 - kursuje w niedzielę

PRZEWóZ OSóB - RO MAN BIŃCZYK - Linia Regularna  
 TEL. 0607 310 591 

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU:  
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SOBOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIEDZIELA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

DZIENNIK
NOWOGARDZKI

Ukazuje się we wtorki i piątki  na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, Piotr Słomski, Jarosław Bzowy.  

Jarek Dąbrowski redaktor techniczny, Współ pra cu ją:  Hen ryk Szczu pak.   Ad res re dak cji:  
72-200 No wo gard, ul.  Boh. War sza wy 7A, tel. 91 392 21 65; e-mail: dziennik@domjudy.pl. 

Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

Trasa NOWOGARD – GOLENIóW – SZCZECIN 
Nowogard ul. Rzeszowskiego : 5:05(A), 5:55(A), 6:10(A), 6:50(7), 7:00(A),  7:50(A), 8:05(7), 

8:25(2,4,6), 8:35(A), 9:10(1,3,5,7), 9:15(2,4,6), 10:05(A)10:30(A,7), 11:31(A), 11:40(7), 12:15(A), 
12:50(A,7), 13:00(A), 13:10(A), 13:25(A,7), 13:50(F), 14:05(A), 14:20(A,7), 15:41(A), 16:00(7), 
16:25(7), 16:30(1,3,5) 16:40(2,4,6,7) 16:50(A), 17:30(7) 17:50(A,7) 18:05(4,5,6,7) 18:20(A,7)

TRASA SZCZECIN – NOWOGARD
Szczecin ul. Św. Ducha: 9:25(A), 11:55(A,7) 12:20(A,7), 13:35(A), 14:00(A,7,R), 

14:30(1,3,5,7)  14:35(2,4,6) 14:55(A,7), 15:10(A) 15:25(A,7), 15:50(A) 16:15(A,7)  16:30(A), 
18:05(A,7,R) 18:20(A,7) 19:05(A,7) 19:25(A,7) 19:50(A,7)

Szczecin ul. Dworcowa :  6:20(A), 7:35(A), 8:40(A,7), 9,00(7,R), 10:05(A,7),  10:50(A,7),  
11:40(A), 13:00(7), 14:20(7), 17:40(A,7), 20:15(A,7),

Goleniów, Dworzec PKP :  7:05(A), 8:20(A), 9:25(A,7), 9:45(7,R), 10:10(A),  10:50(A,7),  
11:36(A,7), 12:26(A), 12:42(A,7),  13:05(A,7), 13:45(7), 14:20(A),  14:45(A,7,R), 15:05(7), 
15:20(1,3,5,7) 15:26(2,4,6) 15:40(A,7) 15:55(A)  16:08(A,7) 16:40(A) 16:59(A,7) 17:15(A), 
17:40(A,7)  18:50(A,7,R)  19:05(A,7), 19:50(A,7) 20:10(A,7) 20:35(A,7) 21:00(A,7)

Trasa NOWOGARD – MASZEWO 
Nowogard ul. Rzeszowskiego :  6:20(S) 15:15(S)
Trasa MASZEWO – NOWOGARD 
Maszewo :  6:55(S) 16:00(S)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO – STARGARD SZCZECIŃSKI
Nowogard ul. Rzeszowskiego :  6:50(F),  11:30(F),  13:50(F),  
Trasa STRAGARD SZCZECIŃSKI – MASZEWO - NOWOGARD
Stargard Szcz. Oś. Tysiąclecia :  9:40(A), 12:45(A), 15:05(A)
A - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt S – kursuje w dni nauki szkolnej; 

7 – kursuje w niedziele niebędące świętami F – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz 
świąt 1,3,5 – kursuje w poniedziałki, środy, piątki oprócz świąt; 2,4,6 – kursuje we wtorki, 
czwartki, soboty oprócz świąt; 4,5,6,7 – kursuje w czwartki, piątki, soboty, niedziele oprócz 
świąt; R – kurs do Reska    

• Przewozy przeprowadzki Nowo-
gard i okolice. 784 499 535

•	 Usługi ogólnobudowlane. 
510 335 162

• AGENCJA REKLAMWA VIZART - 
oprawianie prac - w 2 minuty., 
bindowanie, wydruki A3-A4 kolor, 
ksero A3-A4 - kolor, laminowanie 
A3-A4. Tylko u nas największy wy-
bór okładek. Nowogard, ul. 700 
lecia 15 (nad sklepem zielarskim). 
Tel. 605 522 340.

• Korepetycje j. niemiecki, przygo-
towanie do matury. 607 617 844

•	 Język niemiecki w 40h. Kurs 
przedpołudniowy rozpoczęcie 
15.05.2012 r. informacja i zapi-
sy  tel. 607 545 991

•	 www.niemieckinowogard.pl; 

•	 Angielski. Korepetycje. 
697 583 403

• Remonty i wykończenia. 
601 567 369

• REMONTY, MONTAŻE, STOLARKA. 
781 016 125

•	 Transport BUS-MAX. 
604 963 120

•	 Usługi remontowo-budowlane. 
784 053 493

• Przepisywanie prac (magister-
skich, licencjackich, innych), do-
kumentów, CV, listów motyw. in-
nych. Wydruki, Ksero, także kolor. 
Szybko i Solidnie. Studio Reklamy 
Vizart. Nowogard, ul. 700 lecia 15 
(nad sklepem zielarskim). tel 605 
522 340.

• Naprawa, regulacja okien, drzwi 
PCV i drewna. 695 181 070

• Usługi dekarskie w Kościuszkach. 
601  227  631

• Videofilmowanie i zdjęia cyfrowe, 
profesjonalnie różne okazje. 600 
653 124

• Usługi hydrauliczne. 600 653 124

• Usługi ogónobudowlane, glazu-
ra, terakota fachowo i solidnie. 
607 647 515

•	 Remonty mieszkań. 609 588 
240

• Ubezpieczenia komunikacyjne 
zniżka dla naszych klientów na-
wet do 40% i zapytaj o szczegó-
ły. Nowogard 3 Maja 46 tel. 91 39 
20 701

• Roletki, żaluzje, vertikale. 
695 181 070

• Moskitiery. 695 181 070

•	 KOREPETYCJE DLA LICEALI-
STóW I STUDENTóW Z MATE-
MATYKI, STATYSTYKI, EKONO-
METRII ORAZ PROFESJONALNE 
PRZYGOTOWANIA DO EGZAMI-
NóW POPRAWKOWYCH KON-
TAKT: TEL. 600 924128; MAIL: 
iwonand@wp.pl 

• Transport przeprowadzki szybko 
tanio. 696 138 406

• Szpachlowanie, malowanie, pane-
le, regipsy. 789 146 025

• Remonty mieszkań. 601 567 369

• Dachy kompleksowo. Remonty. 
691 050 186

• Remont na każdą kieszeń. 
609 715 839

• Mam do wynajęcia na (impre-
zy okolicznościowe) pawilon (na-
miot) 6mx12m ze ściankami bocz-
nymi. 669 910 736

• Malowanie, szpachlowanie, pane-
le. 788 566 432

• Kierownik budowy, nadzory, kosz-
torysowanie, inwentaryzacja, oce-
ny techniczne. 604 269 301

• Remonty mieszkań, dachów 
794 115 153

•	 DUR - DACH pokrycia i remonty 
dachów. 691 621 141

•  Dachy. 785 562 104

• DUR-BUD- usługi ogólnobudow-
lane. 723 295 632

• Kredyty dla firm bez BIK-na 
oświadczenie o dochodach:513 
164 203

• Leasing bez BIK-KRD. Maszyny-sa-
mochody, sprzęt komputerowy, 
itd. Leasing na start.513-164-203

•	 Usługi informatyczne napra-
wa komputerów, instalacja 
oprogramowania, odzyskiwa-
nie danych, dojazd do klienta. 
508 245 385

• TWOJA KSIĘGARNIA INTERNETO-
WA WWW.KSIEGARNIACYMELIA.
OSDW.PL

PRACA

• Zwrot podatku z pracy, rodzin-
ne, urlopowe- Niemcy, Holandia, 
Anglia, Irlandia, Dania, Belgia, 
Austria, Włochy, Norwegia. 713 
852 018; 601 759 797

• Podejmę pracę w charakterze 
sprzedawcy, długoletnie do-
świadczenie, obsługa LOTTO. Tel 
660 392 851

• Zatrudnię konsultantkę Oriflame, 
bezpłatne wpisowe, prezenty na 
1300 zł, 604 189 118

• Zatrudnię hydraulika ze znajomo-
ścią projektu na budowie w ok. 
Nowogardu. zarobki 2500 – 3000 
zł. 606 151 841

• Szukam opiekunki dla osoby star-
szej. 501 874 834

• Zaopiekuję się dzieckiem. 
795 926 734

• Dam pracę w pubie SZUFLANDIA 
w Karsku dziewczynie/chłopako-
wi od zaraz na stanowisku bar-
manki/barmana wynagrodzenie 
zależne od utargu. 609 245 816

• Studentka III roku pedagogiki po-
może odrobić lekcje włącznie z j. 
angielskim dzieciom  w klasach 
I-VI. 661 285 062

• Zaopiekuję się dzieckiem. 
519 848 930

• Poszukujemy osoby do sprząta-
nia mieszkania, tel. 535 905 530

• Nawiążę współpracę mającą do-
świadczenie w gastronomii – (re-
stauracja, bar) 600 811 404

• Zatrudnię pracownika o charak-
terze pracy ogólnobudowlanych. 
601 227 631

• Zlecę prace ogólno-budowlane, 
ul. Boh. Warszawy 21. 91 39 20 
307

•	 Zatrudnię monterów i elektry-
ków z wykształceniem tech-
nicznym. 91 39 23 887

•	 Zatrudnię monterów elektry-
ków. 91 39 23 887

INNE

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

• Sprzedam nowy tel. komórkowy 
Sony Ericcson ELM, cena 270 zł, 
tel. 605 522 340

• Sprzedam drewno opałowe i ko-
minkowe, pocięte w klocki z do-
wozem. 663 349 053

• Sprzedam Keyboard. 602 524 313

• Sprzedam drewno opałowe i ko-
minkowe. 667 788 820

• Przyjmę siatkę leśną z palami lub 
bez pali (może być po rozbiórce, 
stan obojętny), cel ogrodzenie 
budowy domu. Tel. 605 522 340.

• PIECE GAZOWE CO do mieszka-
nia ,domu z Niemiec firmy Vail-
lant, gwarancja + serwis, montaż 
na miejscu dwufunkcyjny cena 
od 1.000zl tylko ogrzewanie CO. 
cena 900zl więcej info. Tel 691 
686 772

• ELEKTRYCZNY przepływowy pod-
grzewacz wody do łazienki, kuch-
ni-bar, sklep, domek zakład fryzj. 
na prąd 380V,moc 18,21kw,male 
gabaryty z Niemiec cena 250zl. 
Tel 691 686 772

• Junkers gazowy do łazienki, 
kuchni na gaz ziemny lub z bu-
tli/propan/po przeglądzie serwi-
su, mało używany cena 400zł Tel 
691 686 772

• Bojler - podgrzewacz wody ,za-
sobnik, stojący /bez palnika/z 
Niemiec f. Vaillant z wężownica 
do podłączenia go z piecem wę-
glowym, gazowym stan idealny 
cena 500zl. Tel 691 686 772

•	 Sprzedam drewno kominko-
we, opałowe sprzeda całorocz-
na, posiadam swój transport. 
691 466 441

• Drewno opałowe kominkowe. 
506 232 860

• Kupię szklarnię wym. 6/4 lub 5/4. 
tel. 509 702 817

• Piasek żwir z dowozem 2,5t wy-
wrotka. 514 740 538

• Sprzedam spawarkę elektryczną 
Beiter 250 na 360V, Cena 500 zł. 
Tel. 667 320 054

• Sprzedam wózek inwalidzki z na-
pędem. Telefon. 609 424 557

• Sprzedam węgiel drzewny hurt, 
detal. 502 151 691 

• Sprzedam wózek dziecięcy głę-
boki z nosidełkiem. Cena 200 zł i 
łóżeczko z szufladą cena 80 zł. Tel. 
660 543 782

• Podbitka, deska tarasowa, tanio. 
791 423 559

• Skup niesprawnych zatar-
tych pił STIHL. Cena 100 zł. tel. 
721 668 245

• Sprzedam drewno kominkowe. 
721 668 245

• Dowóz piasku, żwiru, kamieni, 
wywrotka 2,5t. tel. 514 740 538

• Oflisy zrzynki tartaczne na opał, 
pocięte w klocki lub w całości 
do samodzielnego pocięcia. Tel. 
514 740 538

• Sprzedam akwarium  z kom-
pletnym wyposażeniem + ryby. 
605 548 121

• Drewno kominkowe z dowozem 
tanio. 501 385 072

• Kontener budowlany sprzedam. 
601 938 293

• Tanio sprzedam kafle piecowe, 
rzeźbione używane. 669 430 803

• Sprzedam wózek wielofunkcyjny 
firmy tako jumper. 785 635 002

• Sprzedam piec CO dwufazowy 
na gaz ziemny lub butlę. Nowy. 
603 499 269

• Tanio sprzedam piłę elektryczną 
do cięcia metalową, wolnostoją-
cą ul. Boh Warszawy 21. 91 39 20 
307

• Sprzedam kompletną, używa-

ną czteroletnią kuchnię, okleina 
klon, blat granit shivakashi, stół 
na wysokości blatu, cztery hoke-
ry, lodówko-zamrażarka Aryston, 
zmywarka, piekarnik płyta cera-
miczna Bosch, osprzęt Blum, cena 
7000 PLN tel. 660 424 989 

•	 Sprzedam halę kontenerową o 
wym. 17.5/ 6/ 3 metry, ocieplo-
na. 661 923 610
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pIASEK, ŻWIR,  
CZARNOZIEM, 

pOSpÓŁKA 
 ŻWIROWNIA  

DŁUGOŁĘKA

tel. 504 872 700 
Z DOWOZEM 
DO KLIENTA

Oblegany przez chorych
Bioenergoterapeuta  

i Kręgarz
Jacek Mickiewicz

17 MAJA
w Nowogardzie

Już za kilka dni nasze miasto odwiedzi wybitny 
specjalista medycyny naturalnej, znany ze swej 

skuteczności, tłumnie oblegany przez chorych 
bioenergoterapeuta i kręgarz 

Jacek Mickiewicz z Gdańska

Przyjęcia indywidualne - 17 MAJA - Nowogard
- Regionalne Centrum Przedsiębiorczości 

„Pro�t” ul.Wojska Polskiego 3
- w godzinach od 11- 16

- rejestracja na miejscu w gabinecie - informacja 698 584 479

Dalej to nerwice, depresje, choroby tarczycy, 
przewodu pokarmowego, choroby kobiece, guzy torbiele itp. 
Wielu pacjentów zgłasza się z chorobami onkologicznymi.
Bioenergoterapeuta zaleca ścisłą współpracę z lekarzami.

Przyjmować będzie pacjentów na choroby:
- kręgosłupa, bóle pleców, 
- bioder,nóg i rąk.

Czwartki na torze

Nieuwaga Damiana Ubycha
W Szczecinie 10 maja została rozegrana III seria zawodów z cyklu „Czwartki na 
torze”. Zawodnicy LUKS panorama-Chrabąszcze Nowogard, ponownie zapre-
zentowali się z dobrej strony, plasując się na wysokich lokatach.

W III z XIII serii cyklu 
Czwartki na torze, bliski osią-
gnięcia świetnego wyniku był 
Damian Ubych. Zawodnik z 
Nowogardu w kategorii żak 
starszy (rocznik 2000,2001 + 
Młodziczka 1999), w wyścigu 
ze startu wspólnego na dystan-
sie 1.200 metrów, wygrał swój 
pierwszy wyścig, natomiast w 
wyścigu kwalifikacyjnym na 
tym samym dystansie, przez 
własną nieuwagę najechał na 
niebieską linię, przez co został 
zdyskwalifikowany i spadł na 5 
miejsce, mimo iż zdecydowa-
nie prowadził. Dlatego w kla-
syfikacji końcowej tego wyści-
gu zajął drugie miejsce, a po-
winien był zakończyć na naj-
wyższym stopniu podium. W 
punktacji generalnej po III se-
rii kategorii żak starszy, na pro-
wadzeniu jest zawodnik Ra-

tusz Maszewo- Szymon Łako-
my, który uzbierał 41 punktów. 
Drugi z 4 punktami mniej jest 
nasz reprezentant Piotr Sowiń-
ski, na miejscu czwartym skla-
syfikowany jest Maciej Sućko z 
23 punktami, a tuż za nim na 
piątej pozycji znajduje się Da-
mian Ubych z 22 punktami. W 
kategorii młodzik, po III se-
riach w punktacji generalnej, 
najwyżej z naszych zawodni-
ków plasuje się Jakub Ubych, 
który z 41 punktami zajmuje 
ósmą pozycję. Natomiast w ka-
tegorii junior młodszy (rocznik 
1996 i 1997 + juniorki 1995), 
nie zwalnia tempa Remigiusz 
Komisarek. W czwartek nasz 
zawodnik wygrał wyścig duń-
ski, a w wyścigu na 200 metrów 
ze startu lotnego na czas zajął 3 
pozycję, tak samo jak w wyści-
gu scratch. W scratchu wyżej 

uplasował się Paweł Kolasiński 
który zajął 2 miejsce. W punk-
tacji po III serii w kategorii ju-
nior młodszy, na prowadzeniu 
jest zawodnik LUKS Panora-
ma-Chrabąszcze Nowogard- 
Remigiusz Komisarek, który 
uzbierał dotychczas 62 punk-
ty i ma 11 punktów przewagi 
nad zajmującym drugie miej-
sce zawodnikiem ze Szczeci-
na. W tej samej klasyfikacji, 5 
miejsce zajmuje Paweł Kola-
siński, natomiast Kornel Zwo-
liński zajmuję 7 pozycję. Kolej-
ne zawody z serii „Czwartki na 
torze” już 17 maja. W niedzielę 
kolarze z Nowogardu wrócili z 
Górzycy, w której odbywał się 
Puchar Polski, o wynikach na-
szych reprezentantów poinfor-
mujemy w piątkowym wydaniu 
Dziennika Nowogardzkiego. 

KR

Na drugim stopniu podium Damian Ubych, trzeci był Piotr Sowiński, nagrody przyjmowali z rąk Ewy Zielińskiej 
z TVP Szczecin
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GAZETA LOKALNA  NOWOGARD • OSINA

APTEKA 
MAJOWA 
ul. 3 MAJA 47

TEL. 91 307  07 08

OTWARTE
Poniedziałek - Piątek  8-19  

Sobota  8-15

Sprawdź naszą ofertę:
• Kredyt gotówkowy
• Kredyt konsolidacyjny
• Kredyt samochodowy
• Kredyt hipoteczny
• Spłata rat LUKAS Banku za 0 zł
• Dogodne warunki 
  dla emerytrów i rencistów

Nowogard, ul. 700 Lecia 21
tel. 91 39 22 172

czynne: pon-pt 9.00-17.00

CENTRUM KREDYTOWE

Prywatny Gabinet 
Stomatologiczny

Oferuje kompleksowe
lecznie stomatologiczne

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

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

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

Zapraszamy!

N
O

W
Y

• Przejazdy zagraniczne
• Linie autobusowe i busy
• Bilety lotnicze i promowe
• Berlin, lotniska

EVATRANS
Agencja

ZIELONE 
PRZEDSZKOLE

OGŁASZA NABÓR NA ROK SZKOLNY 2012/2013
DZIECI W WIEKU OD 2,5 DO 6 LAT

Informacje i zapisy pod nr tel. 91 39 26 691
lub na stronie www.przedszkole.zielona11.pl

INFORMATYCZNO-JĘZYKOWE

O P T Y K
Nowogard, ul. Kościuszki 1

tel. 91 392 18 11

- 50% na oprawy
z wybranych kolekcji

BADANIE OSTROŚCI  WZROKU
(bezpłatne przy zakupie okularów)

Jedna para okularów
na wszystkie odległości

REALIZACJA  RECEPT NFZ

Soczewki 
Progresywne 

- 30%

Akcja: „CZAS NA WZROK”

HALINA GALUS
HELENA WNUK

Zwrot VAT-u 

Nowogard, ul. 3 Maja 14 
(budynek BS,  I piętro)

Chcesz odzyskać VAT? 
Zwróć się do nas. 
Budowa domu, 
remont mieszkania 
od maja 2004 r.

Kancelaria  
Prawna

nawet trudne sprawy

601 949 077

My 
toniemy w 
śmieciach, 
a oni 
umywają 
ręce

s. 4

GABINET  STOMATOLOGICZNY
lek. stom.Paweł Maniecki

Jednowizytowe, bezpieczne wybielanie zębów 
urządzeniem firmy beyond w promocyjnej CENIE 590 pLN
W ofercie gabinetu: kosmetyka stomatologiczna, Protetyka, Stom. zachowawcza, dziecięca

Rejestracja tel.   608 578 628, Nowogard, ul. Bankowa 3e

24 maja br.
od 13.00 - 14.00  

czwartek
udzielane będą

bezpłatne porady prawne
w redakcji DN

ul. Boh. Warszawy 7A

Nowo-
gardzka 
młodzież 
na ulicach 
Rzymu

s. 11

Zatrudnię 
opiekunkę 
do dziecka 

509 910 772

Kancelaria 
Adwokacko
-Radcowska
Adres Kancelarii: 
Plac Wolności 9 
w Nowogardzie, 

parter byłego hotelu „Cisy”, pok. nr 8.
Adwokat  - Monika Osińska  

(tel. 605 085 913)
Radca Prawny - Radosław Górski

  (tel. 788 802 101)

Szanowni Państwo.
Zawiadamiamy, iż w Nowogardzie  

rozpoczęła swoją działalność 

HURTPOL 
Sp. z o.o. Spółka Komandytowa

Zatrudni 
KIEROWCĘ 

Wymagane:
- prawo jazdy kat. C
- kurs przewóz rzeczy 

CV i list motywacyjny 
prosimy kierować na adres:

kadry@hurtpol.pl
HURTPOL ul. Młynarska 1A 

72-200 Nowogard
tel. 91 579 29 18 Anna Łęska (po prawej) i Dorota Adamkiewicz – zdobywczyni Grand Prix Festiwalu Filmów Ekologicznych „Ekofilm” 2012 w Nowo-

gardzie na scenie Nowogardzkiego Domu Kultury, z pucharem Prezydenta RP. 

Zakończył się „Ekofilm”

Osiem tysięcy dla zwycięzcy...
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Droga 
była   
i zniknęła

Czytaj s. 2

Czytaj s. 3 i 4
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Foto tydzień

Po naszej interwencji piaskownica  przy ul. 700 Lecia została 
zlikwidowana. Z pewnością niebezpieczeństwo zniknęło. Marne 
to jednak pocieszenie dla dzieci z pobliskich bloków - chodziło 
raczej o naprawę jedynego w tym fragmencie miasta miejsca za-
baw dla najmłodszych, a nie o jego likwidację. 

Dobrze, że ostatnio zabrano się za wymianę starych ławek na 
nowe, ładniejsze.  Szkoda tylko, że nowe siedziska nie pojawia-
ją się tam, gdzie naprawdę nie ma gdzie posiedzieć... Na zdjęciu 
spróchniałe ławeczki przy ul. 700-lecia. Mieszkańcy liczą, że też 
doczekają się wymiany...

Przesiedlili ludzi, a teraz dawny budynek socjalny przy ul. Po-
niatowskiego (wylot na Stargard) niszczeje i straszy, a mógłby 
być jeszcze zaadoptowany i wykorzystany na cele mieszkaniowe. 
Tym bardziej, że na przydział mieszkań czeka ponad 200 rodzin 
w gminie Nowogard. Czy tak według naszych władzy ma wyglą-
dać polityka mieszkaniowa? 

Pomóżmy sobie
•	 Przyjmę z wdzięcznością wózek inwalidzki i tapczan dla starszej, schorowanej osoby. Tel. 504 781 780. 
•	 Oddam bloczki cegły rozbiórkowej osobom potrzebującym z własnym transportem tel. 606 253 428

Wolność Tomku w swoim domku

Droga była i zniknęła
Od strony drogi wyjazdowej z Nowogardu w kierunku Szczecina  istnieje kilka 
dróg polnych zjazdowych w stronę Jeziora. Jedna z nich  jest  wyjątkowo solidna  
jak na drogę wewnątrz polna, ponieważ wyłożono ją wiele lat temu  tzw.  płyta-
mi  Jomba. Niestety twierdzenie, że jest droga, na dzisiaj pozostaje aktualne tyl-
ko w połowie. 

Od kilku tygodni na odcin-
ku  długości około 120 metrów 
od strony jeziora płyty Jomba 
zniknęły.  Na razie pozostały 
jeszcze płyty na odcinku oko-
ło 100 metrów od strony dro-
gi głównej. Pytany  przez nas 
Urząd Miasta stwierdził, że o 
sprawie nic  mu nie wiadomo. 
W urzędzie też dowiedzieliśmy 
się, że działka pod tą drogą nie 
jest geodezyjnie wydzielona,  
w związku z tym urząd nie jest 
zarządcą tego wewnątrz polne-
go traktu. Wszystko wskazuje 
na to, że  droga jest położona 
na terenie prywatnym należą-
cym do jednego z właścicieli 
gruntów rolnych położonych 
obok drogi.  Zaistniała sytuacja  
ujawniła  naszym zdaniem po-
ważne zaniedbanie, które  mia-
ło miejsce kilka lat temu, gdy 
atrakcyjne tereny nad jeziorem 
sprzedawano. Nikt nie zadbał 
wtedy o to, aby  w jednolitym 
wówczas areale rolnym wy-
dzielić drogi zjazdowe do je-
ziora,  pozostające w zarządzie 
gminnym.  Oczywiście  drogi 
te istnieją  dotychczas praw-
dopodobnie tylko dlatego, że 
właściciele sami muszą z nich 
korzystać wykonując  prace 
polowe, ale jak wskazuje opi-
sywany przypadek rozbiórki, 
nie wiadomo jak długo będą 
istniały i czy w pewnym mo-
mencie od tej strony nad jezio-

ro  będzie w ogóle swobodny 
dostęp. Na dzisiaj szkoda zde-
wastowanej  drogi stanowiącej 
naturalną wygodną  odnogę w 
stronę jeziora  dla korzystają-

cych ze  ścieżki rowerowej  i 
także zapuszczających  się tam 
wędkarzy.  

Sm
foto: Tadeusz Kozioł     

A tak wygląda zdewastowany odcinek po zdjęciu płyt. W głębi za widocznymi  
drzewami i krzakami jest  nowogardzkie jezioro. 

Tak wyglądała cała droga – na zdjęciu odcinek nie rozebrany, samochody na tra-
sie wyjazdowej z Nowogardu do Szczecina
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FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

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

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

602 450 881

EntEr  II 
laptop

 serwis - komis
naprawiamy, 
sprzedajemy,

kupujemy laptopy
na ul. Wyszyńskiego 7/3

budynek Straży Pożarnej

tEl. 795 648 748

W minioną środę zakończył się XII Ogólnopolski i VIII Międzynarodowy Festiwal Filmów Ekologicznych im. Macieja Łukowskiego 
„Ekofilm” 2012 w Nowogardzie. Grand prix Festiwalu „Ekofilm” oraz puchar prezydenta Rp i bon towarowy na 8 tys. zł,   otrzymał film 
„Wyjąc z Wilkami” w reżyserii  Doroty Adamkiewicz i Joanny Łęskiej. 

Zakończył się „Ekofilm”

Osiem tysięcy dla zwycięzcy... 
Uroczystości zamykające fe-

stiwal rozpoczęły się od otwar-
cia czterech wystaw dotyczą-
cych „Ekofilmu”  wyekspono-
wanych w sali wystawowej Bi-
blioteki Miejskiej w Nowogar-
dzie.  Pierwsza poświęcona jest 
patronowi festiwalu,  zmar-
łemu w 1990 roku Maciejowi 
Łukowskiemu – reżyser i twór-
ca filmów przyrodniczych, wy-
kładowca „łódzkiej filmówki”,  
którego imię „Ekofilm”w No-
wogardzie  nosi dokładnie od 
23 maja 1994 roku. Ekspona-
ty na wystawę nowogardzka 
biblioteka otrzymała od Mu-
zeum Kinematografii w Łodzi, 
dzięki uprzejmości żony i có-
rek filmowca. Są to archiwalne 
teksty z gazet, a także zdjęcia 
dokumentujące pracę i twór-
czość M. Łukowskiego. 

Druga wystawa to fotogra-
fie zgłoszone na tegoroczny 
konkurs fotograficzny odby-
wający się w ramach festiwa-
lu. Oprócz tego zaproszeni na 
zakończenie festiwalu goście, 
w tym spora grupa uczniów i 
wychowawców, mogli obejrzeć 
gazetki szkolne – fotorelacje z 
przebiegu działań ekologicz-
nych podejmowanych przez 
placówki oświatowe z gmi-
ny Nowogard. Wystawiono 
także kroniki dokumentujące 
działalność szkolnych kół Ligi 
Ochrony Przyrody. Ekspozycje 
jeszcze przez kilka dni można 
zwiedzać. 

Z Biblioteki Miejskiej goście 
przeszli do sali kinowej NDK, 
gdzie odbyła się ostatnia część 
programu tegorocznego festi-
walu „Ekofilm”,  podczas któ-
rego oprócz podsumowania  
konkursów przyrodniczych 
odbywających się w czasie 

trwania festiwalu w placów-
kach oświatowych, ogłoszo-
no wyniki i wręczono nagro-
dy międzynarodowego prze-
glądu filmów ekologicznych. 
Przypomnijmy, że w tym roku 
do oceny specjalnie powołanej 
komisji, zgłoszono 30 filmów, 
z czego do oceny zakwalifiko-
wano 25. Wyniki tegorocznego 
konkursu filmowego przedsta-
wiła przewodnicząca jury dr 
Małgorzata Falencka-Jabłoń-
ska z Instytutu Badawczego 
Leśnictwa w Sękocinie Starym. 
I tak nagrodę za pierwsze kro-
ki w filmie ekologicznym jury 
przyznało Tadeuszowi Bara-
nieckiemu uczniowi I klasy LO 
im. Marii Skłodowskiej – Cu-
rie z Kętrzyna za film pt. „Ko-
lorowe piórka”. 

Nagroda specjalna i apa-
rat fotograficzny ufundowany 
przez Celowy Związek Gmin 
RXXI w Nowogardzie otrzy-
mał film pt. „Ostatnia syrena” 
w reżyserii Andrzeja Misiu-
ka. Wyróżnienie otrzymał tak-
że film pt. „Proszę daj wody” 
w reż. Anny i Michała Barań-
skich. Natomiast nagrodę spe-
cjalną Burmistrza Nowogar-
du ufundowaną przez Urząd 
Miejski w Nowogardzie (bon 
towarowy na kwotę 3 tys. zł) 
jury przyznało filmowi pt.  
„Wybrzeże Słowińskie jakiego 
nie znamy” w reż. Grzegorza 
Karbowskiego.  

Trzecią nagrodę przyznano 
dla filmu „Witalny krajobraz 
Małopolski” w reż. Andrzeja 
Dudy. Drugie miejsce komisja 
konkursowa przyznała dla cy-
klu filmów pt. „Obcy”, szcze-
gólnie dwóch z serii pt. „Obcy- 
Gatunki Inwazyjne – rośliny” 
i „Obcy-gatunki inwazyjne w 

Polsce – Zwierzęta” w reż. Ro-
mana Dębskiego i Mikołaja 
Haremskiego. 

Pierwszą nagrodę czy-
li Grand Prix Festiwalu” Eko-
film” oraz puchar Prezydenta 
RP i bon towarowy na 8 tys. zł, 
ufundowany przez Wojewódz-
ki Fundusz Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w 
Szczecinie  otrzymał film „Wy-
jąc z Wilkami”. To  jeden z fil-
mów cyklu „Badacze Natury” 
w reż. Doroty Adamkiewicz i 
Joanny Łęskiej. Jury doceniło 
film za perfekcyjną epopeję o 
życiu wilków oraz wyjątkowe 
walory poznawcze, które  są 
ciekawe bez względu na wiek 
odbiorcy. 

Chciałyśmy powiedzieć, że 
Wasza ziemia przynosi nam 
wielkie szczęście, ponieważ 
4 lata temu dostałyśmy tutaj 
główną nagrodę i od tego czasu 
nasze produkcje się rozmnoży-
ły. Oprócz cyklu Dzikiej Polski 

powstała seria Badacze Natury, 
wyjechałyśmy na Spitsbergen 
realizować kolejny film. Czuje-
my tutaj się naprawdę dobrze – 
mówiły chwilę po ogłoszeniu 
wyników nagrodzone autorki 
zwycięskiego filmu. 

Wysoki poziom 
nowogardzkiego przeglądu fil-
mów podkreślała na zakończe-
nie przewodnicząca tegorocz-
nego składu jury. 

Nasza propozycja jest taka, 
żeby wszystkie nagrodzone fil-
my ukazały się jako pakiet fil-
mów dydaktycznych, kształtu-

jących postawy młodych przy-
rodników. Filmy nagrodzone 
prezentowały bowiem bardzo 
różną tematykę i formę wyra-
zu, która jest godna populary-
zacji pozwalającej popatrzeć na 
przyrodę wielowątkowo – mó-
wiła  dr M. Falencka-Jabłońska

Na zakończenie zgromadzo-
na publiczność obejrzała film, 
który zdobył Grand Prix .  Na-
stępny festiwal „Ekofilm” od-
będzie się tradycyjnie za dwa 
lata. 

Marcin Simiński
Czytaj również s. 4

Wystawa w Bibliotece. Najwięcej emocji i uśmiechów na ustach zwiedzających spra-
wiły kroniki z działalności szkolnych kół Ligi Ochrony Przyrody.

 Podsumowanie Ekoturnieju, w którym wzięło udział 10 Szkół Podstawowych z terenu gminy Nowogard.  Na zdjęciu zwycięskie 
drużyny  z SP nr 1, SP nr 3, i SP w Długołęce.
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Rozmowa z Joanną Łęską i Dorotą Adamkiewicz, reżyserkami filmu pt. „Wyjąc z Wilkami” – zdobywczynie nagrody 
Grand prix Festiwalu „ Ekofilm” 2012 w Nowogardzie. 

„Wolimy pracować w terenie, niż bywać na salonach 
showbiznesu...”

Dziennik Nowogardzki: 
Dlaczego kręcą panie filmy 
przyrodnicze, a nie na przy-
kład kasowe seriale, które 
chętnie dzisiaj emitują ko-
mercyjne stacje telewizyjne? 
Byłoby z pewnością mniej 
pracy i większe pieniądze...

Joanna Łęska: Bo jest to 
dziedzina bardzo odprężają-
ca, przyjazna człowiekowi. Po-
zwala odpocząć od polityki i 
głośnej rozrywki, której wokół 
mamy nadto. Spotykamy fan-
tastycznych ludzi tj. np. boha-
terka nagrodzonego w Nowo-

gardzie filmu, Sabina Nowak. 
To są ludzie z pasją, entuzja-
styczni, pogodni. I my od nich 
to czerpiemy i możemy prze-
kazać publiczności. 

W jaki sposób wybierani są 
bohaterowie filmów? 

Dorota Adamkiewicz: Są to 
osoby, które znamy osobiście 
lub polecają  nam je nasi zna-
jomi. Dużo też przebywamy w 
terenie, więc cały czas poznaje-
my nowych ludzi.  

Czym jest dla pań nagroda 
zdobyta w Nowogardzie? 

JŁ: Na pewno uhonoro-
waniem tego co robimy. Na-
sza praca jest naprawdę cięż-
ka, pełna stresu, wątpliwości, 
nieprzewidywanych sytuacji. 
Nie jest prosto i łatwo filmo-
wać zwierzęta. To nie są akto-
rzy, których można wyuczyć 

roli i na dany moment posta-
wić przed kamerą. Nie mamy 
zresztą na to wszystko zbyt 
dużo czasu i wielkich budże-
tów, więc pojawiają się te emo-
cje związane z obawą, czy to w 
ogóle wyjdzie, czy się uda. Ta-
kie nagrody utwierdzają nas w 
przekonaniu,  że warto mimo 
tych trudności, to robić. To 
miłe, kiedy twoja praca jest do-
ceniana, a jeszcze daje przy-
jemność i niesie za sobą ja-
kieś ważne przesłanie, które w 
tym akurat przypadku dotyczy 
ochrony naszej przyrody. 

W jakiej kondycji jest dzi-
siaj rynek produkcji ekolo-
gicznych – głównie filmów, 
programów telewizyjnych? 
Czy takie filmy znajdują chęt-
nych dystrybutorów i odbior-
ców? 

JŁ: Ostatnio w TVP była po-
wtarzana nasza seria pt. „Dzi-
ka Polska” i to było emitowane 
w niedzielę ok. 13.00 godziny. 
Mimo to, każdy odcinek obej-
rzało ok. 1 miliona osób. To 
mówi samo za siebie. Same by-
łyśmy zresztą tym zaskoczone. 
To nie jest do końca tak, że nie 
ma zapotrzebowania na tego 
typu tematykę. 

Często odbywają się tego 
typu imprezy jak w Nowogar-
dzie? 

DA: Nie. W sumie obok No-
wogardu odbywają się jeszcze 
dwa ważne festiwale w Polsce. 
My jednak tego tak nie śledzi-
my. Wolimy pracować w te-
renie, niż bywać na salonach 
schowbiznesu. 

Rozmawiał Marcin Simiński 

Od lewej: Dorota Adamkiewicz i Joanna Łęska z Pucharem Prezydenta RP. 

Sygnały czytelników: dzikie wysypisko na Kilińskiego

My toniemy w śmieciach, a oni umywają ręce
Mieszkańcy krótkiego odcinka ulicy Kilińskiego prowadzącego do jednej z bram wjazdowych na teren ogrodów działkowych, zmuszeni 
są od kilku miesięcy do oglądania z okien swoich domostw dzikiego wysypiska śmieci. Jak twierdzą, mimo wielu interwencji, nikt nie 
poczuwa się do usunięcia kłopotliwego bałaganu z ich ulicy. 

O sprawie, mieszkańcy ulicy 
poinformowali redakcję telefo-
nicznie, prosząc o interwencję. 
Jak się okazało, od kilku mie-
sięcy pozostawiony przed bra-
mą na działki kosz na butelki 
pet, zasypywany jest śmiecia-
mi.  

Zaczęło się od tego, że ktoś 
pozostawił obok pojemnika na 
plastiki  jeden worek ze śmiecia-
mi. Od  tamtej pory worków i 
śmieci przybywa w zastraszają-
cym tempie. Próbowałem inter-
weniować w tej sprawie w za-
rządzie działek, ale bezskutecz-
nie.  Usłyszałem tam, że kosz 
nie należy do ogrodów działko-
wych, które sprawę zgłosiły do 
Urzędu Miejskiego. Gmina nie 
chce również wziąć za to odpo-
wiedzialności, bo śmieci wyrzu-
cają głównie działkowcy i zda-
niem urzędników, to oni powin-
ni to posprzątać. I tak panowie 
przerzucają z rąk do rąk odpo-
wiedzialność, a my zaczyna-
my  tonąć w odpadach  – mó-
wił oburzony sytuacją miesz-

kaniec ul. Kilińskiego, który 
prosił o zachowanie anonimo-
wości. 

Nikt nie poczuwa się do odpo-
wiedzialności, a śmieci zaczy-
nają już fruwać po całej ulicy. 
To skandal. Działkowcy powin-
ni się wstydzić – mówiła kobie-
ta, która również w tej sprawie 

dzwoniła do redakcji. 
Sprawdziliśmy sygnał od na-

szych Czytelników. Rzeczywi-
ście, przed bramą na działki 
już z dala rzuca się w oczy ster-
ta śmieci. Wśród odpadów jest 
praktycznie wszystko –  butel-
ki, puszki po piwie,  plastiko-
we sztućce i naczynia pozo-

stawione w drodze powrotnej 
z grilla, buty robocze,  pojem-
niki i worki po środkach che-
micznych wykorzystywanych 
w produkcji kwiatów i warzyw, 
a nawet wyschnięte sadzonki. 

Warto podkreślić, że na tere-
nie ogrodów działkowych przy 
ul. 3 Maja nie ma żadnego po-

jemnika do którego działkow-
cy mogliby wyrzucać inne, niż 
organiczne, bo te są wykorzy-
stywane do uprawy ziemi, od-
pady. To jednak nie tłumaczy 
ich z faktu zaśmiecania ulicy 
sąsiadom zza płotu. Przecież 
nagromadzone podczas poby-
tu na działce odpady można 
zabrać do miejsca zamieszka-
nia i tam wyrzucić je do prze-
znaczonych na to pojemników. 

Miejmy nadzieję, że nasza 
interwencja przyniesie sku-
tek, i zarówno zarząd ogrodów 
działkowych, jak i gmina doj-
dą do porozumienia w sprawie 
usunięcia dzikiego wysypiska, 
a co najważniejsze, uregulu-
ją sytuację przy ul. Kilińskiego 
tak, by obrazki ze zdjęć szybko 
przeszły do historii. 

Bo co będzie jak się dowie o 
tym kapituła konkursu „Lider 
Ekologii”, którego jednym z 
laureatów w tym roku jest na-
sza gmina...

MS 
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„Mistrzowie Wiedzy Leśnej”

Największa ilość drużyn
W środę (16 maja) w miejscowości płotkowo, w Ośrodku Edukacyjnym „Zielo-
na Kuźnia”, odbyła się impreza organizowana dla dzieci ze szkół podstawowych, 
mająca na celu wyłonić mistrzów wiedzy leśnej. Tegoroczna edycja cieszyła się 
dużym zainteresowaniem na wskutek czego, do zawodów zgłosiła się jak dotych-
czas, największa liczba uczestników. 

W XII edycji zawodów, wy-
startowało 13 drużyn, złożo-
nych z 3 przedstawicieli każdej 
szkoły. Dzieci rywalizowały w 
następujących punktowanych 
konkurencjach: oznaczanie ro-
ślin zielnych i drzewiastych, 
rozpoznawanie gatunków po 
próbkach drewna, rozpozna-
wanie narzędzi używanych w 
leśnictwie, strzelanie z wia-
trówki i odpowiadanie na py-
tania o tematyce przyrodni-
czej, właściwe skompletowanie 
pędów z kwiatostanu, rozpo-
znawanie owadów i skojarze-
nie eksponatów związanych z 
ich życiem i rozwojem, poda-
nie nazwy danej rośliny i jej za-
stosowania w ziołolecznictwie 

i przemyśle farmaceutycznym. 
Pytania wcale nie były banal-
nie proste i wszyscy uczestni-
cy XII edycji wykazali się dużą 
wiedzą. Reprezentanci dwóch 
ze szkół podstawowych, oka-
zali się najlepsi, zajmując ex 
aequo 1 miejsce: SP w Błotnie 
i ZSP w Osinie, zdobywając po 
71,5 pkt. na 80 możliwych. Za 
sprawą licznych sponsorów, 
każda szkoła została obdaro-
wana nagrodą, a środowy kon-
kurs można uznać za całkowi-
cie udany. W tym roku zain-
teresowanie naszą imprezą ze 
strony szkół było bardzo duże. 
Zgłosiło się 13 drużyn z 4 miej-
scowości, a co roku nie udawa-
ło nam się przekroczyć bariery 

10 zespołów. Pogoda dopisała, 
na początku było nieciekawie 
jeśli chodzi o chmury, ale chyba 
przestraszyły się wiedzy dzieci 
o lesie i pozwoliły na dokończe-
nie konkursu. Podsumowując: 
duże zainteresowanie, wspa-
niała wiedza dzieci, świetna za-
bawa i już zapraszamy wszyst-
kich chętnych w przyszłym roku 
– potwierdza udaną XII edy-
cję zawodów, sędzia główny 
konkursu Rafał Maruszew-
ski z Nadleśnictwa Nowogard, 
zajmujący się m.in. edukacją 
przyrodniczą i ekologiczną. 
Poniżej prezentujemy klasyfi-
kację końcową konkursu „Mi-
strzowie Wiedzy Leśnej”:

Opr.KR

I miejsce i Puchar przechodni zdobyła drużyna ze SP w Długołęce 
w składzie: 

Filip Olejnik, Adrian Krawczyk, Radosław Lewandowski: Opiekun 
Bożena Piotrowska 

I miejsce, SP w Błotnie w składzie: Daria Urbaniak, Igor Gałecki, 
Martyna Antas: Opiekun: Dorota Marynowska

II miejsce, drużyna ZSP w Osinie w składzie: Michał Czomko, Miko-
łaj Wąsik, Anna Guź: Opiekun Aneta Kulik

III miejsce, drużyna z SP w Strzelewie w składzie: Kinga Milczarek, 
Wiktoria Jurgielaniec, Daria Zmitrowicz:  Opiekun: Ewa Rapa

IV miejsce, drużyna z SP w Orzechowie w składzie: Klaudia Pasik, 
Wiktoria Klusaczyk, Monika Rusiniak, Opiekun: Aneta Płusa

IV miejsce, drużyna z SP nr 1 w Nowogardzie w składzie: Jonatan 
Kasperczak, Eliza Kowalczyk, Szymon Sawicki: Opiekun: Romualda 
Rucińska

IV miejsce, drużyna z SP w Żabowie w składzie: Adrian Popielar-
czyk, Malwina Stańczyk, Wiktoria Kamieniak Opiekun: Elżbieta Po-
pińska

V miejsce, drużyna z SP nr 3 w Nowogardzie w składzie: Sandra Klo-
nowska, Jakub Znyk, Weronika Modrzejewska : Opiekun: Agnieszka 
Białczak

VI miejsce, drużyna z SP w Wierzbięcinie w składzie: Julia Łuczak, 
Karolina Syjud, Hanna Gargulińska: Opiekun: Jolanta Przybylska

VII miejsce, drużyna z SP w Łosośnicy w składzie: Sebastian Czar-
necki, Kacper Figas, Jakub Bodys : Opiekun: Jarosław Kajma

VII miejsce, drużyna z SP nr 2 w Nowogardzie w składzie: Wiktoria 
Piasecka, Weronika Walerczak, Katarzyna Młynarska:  Opiekun: Gra-
żyna Jackowska

VIII miejsce, drużyna z SP w Dębicach w składzie: Cyprian Kała-
marz, Adrian Rossa, Kacper Siepka : Opiekun: Aneta Bobrowska

IX miejsce, drużyna z Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowaw-
czego w składzie: Sebastian Kurkowski, Adrian Kaliński, Klaudia Ga-
weł: Opiekun: Katarzyna Lembas

Po lewej reprezentanci SP w Błotnie, przy nich ZSP w Osinie, podczas uroczystego uho-
norowania zwycięzców podczas EkofilmuPamiątkowe zdjęcie wszystkich uczestników konkursu, wraz z opiekunami i organizatorami XII edycji

Obywatel kontra policja – jednak będzie ciąg dalszy 

Wąsala się nie poddaje 
Krystyna Wąsala odwołała się o decyzji kamieńskiej prokuratury, która umorzyła kilka 
tygodni temu śledztwo w sprawie nieumyślnego naruszenia zasad bezpieczeństwa i spo-
wodowania tym samym wypadku drogowego przez policjantów z goleniowskiej dro-
gówki, w wyniku którego kobieta doznała obrażeń ciała. Złożonym przez kobietę zaża-
leniem na decyzję organu ścigania zajmie się w czerwcu Sąd Rejonowy w Goleniowie. 

Przypomnijmy, że całe zda-
rzenie miało miejsce dokład-
nie 16 sierpnia 2011 roku. 
DN jako pierwszy opisał zaj-
ście. Pani Krystyna jechała uli-
cą Boh. Warszawy rowerem do 
pracy.  Jak zeznawała, na wyso-
kości dyskontu Biedronka  pod-
jechał  do jadącej rowerem,  ra-
diowóz policyjny.  Auto zbliżyło 
się tak blisko, że chcąc wjechać 

na chodnik wystraszona kobie-
ta upadła. W wyniku tego pani 
Krystyna doznała złamania ręki 
w dwóch miejscach oraz wybicia 
barku. Miała także mocno odra-
paną twarz. Mimo tego na miej-
sce zdarzenia nie wezwano ka-
retki pogotowia. Natomiast ka-
zano kobiecie dmuchać w alko-
mat, podejrzewając, że jest pod 
wpływem alkoholu. Poszkodo-

wana kobieta oburzona zacho-
waniem policjantów, skierowała 
sprawę do Prokuratury w Gole-
niowie. Ta, po przesłuchaniu ko-
biety, przekazała akta do Kamie-
nia Pomorskiego. 

W czasie prowadzonego 
śledztwa przesłuchano jeszcze 
raz K. Wąsale, a także policjan-
tów podejrzewanych o popeł-
nienie przestępstwa. Prokura-

tor zasięgnął także opinii dwóch 
biegłych sądowych.  W lutym 
odbyły się również oględziny 
miejsca zdarzenia, podczas któ-
rych próbowano zrekonstru-
ować przebieg wydarzeń z sierp-
nia ubiegłego roku. 

Prokurator ostatecznie stwier-
dził, że zarzuty kierowane prze-
ciwko policjantom „nie zawiera-
ją znamion czynu zabronionego”. 

K. Wąsala postanowiła zło-
żyć zażalenie na postanowienie 
prokuratury z Kamienia Pom. 
Jej zdaniem w wyniku przepro-
wadzonego postępowania po-
pełniono błędy w zakresie usta-
lenia okoliczności faktycznych 
zdarzenia.  „Według ustaleń Pro-
kuratury zdarzenie miało miej-
sce pomiędzy szkołą a sklepem. 
W rzeczywistości było to visa a 

vi sklepu Biedronka (krawężnik 
w tym miejscu jest wyższy, aniżeli 
w miejscu wskazanym przez poli-
cjantów” - czytamy we fragmen-
cie zażalenia złożonego przez 
panią Krystynę. Ponadto kobieta 
podkreśla, że „gdyby funkcjona-
riusze zatrzymali się dalej (wła-
śnie między sklepem a szkołą) i 
po wyjściu z radiowozu zatrzy-
mali nadjeżdżającą rowerzystkę 
do wypadku by nie doszło”.

 Jak poinformowano poszko-
dowaną w piśmie z dnia 15 maja 
rozpoznaniem złożonego przez 
kobietę odwołania od decyzji 
organu ścigania, zajmie się w 
czerwcu Sąd Rejonowy w Gole-
niowie. 

O sprawie będziemy informo-
wać na bieżąco. 

MS
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PARAFiA PW. WNiEBOWZięciA NMP: Msza św. w niedzielę: Nowogard: 7:00, 9:30, 11:00, 12:30, 18:00 (w lipcu 
i sierpniu o 19:00) Karsk: 9:00; Olchowo: 11:00; Wojcieszyn: 12:00; Dąbrowa: 10:00.  Msza św. w tygodniu (od pn 
do pt): 7:00, 18:00 (w lipcu i sierpniu o 19:00)    Msza św. w sobotę: 9:00, 18:00 (w lipcu i sierpniu o 19:00).    www.
wnmp.info
PARAFiA PW. ŚW. RAFAłA KALiNOWSKiEgO: Msza św. w niedzielę: . 7.30 , 9.00; 11.00, 12.30 i 18.00 (w lipcu 
i sierpniu o 19:00) Kulice: 9:00; Jarchlino: 10:00; Sąpolnica: 10:00.   Msza św. w tygodniu: 7:00, 18:00 (w lipcu i 
sierpniu o 19:00).   www.rafalkalinowski.republika.pl
PARAFiA PW. MB FATiMSKiEj: Msze św. w niedzielę: 9.00 i 12.00. Lestkowo: 10.30; Miętno: 13.00.  Msza św. w 
tygodniu z wyjątkiem poniedziałku:17.00, w sobotę o godzinie 12.00.    www.mbf-now.firmeo.biz 

Informacje parafialne
   Vox    Ecclesiae...

Słowo Boże na Niedzielę:

podziękowania dla całej rodziny,
ks. proboszcza Grzegorza Legutki, 
firmy pogrzebowej J. Furmańczyka
oraz wszystkich, którzy uczestniczyli

w ostatniej drodze

śp. Wacława 
DRUCIARKA

składa 
pogrążona w smutku żona

Wioli i Dominikowi Golińskim 
wyrazy głębokiego  współczucia i słowa otuchy z powodu 

śmierci ukochanej Mamy i Teściowej 
składają:    

Znajomi i przyjaciele rodziny

Z Ewangelii wg św. Marka (Mk 16,15-20):
I rzekł do nich: Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię 

wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, 
będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. 

Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: w imię moje złe du-
chy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać będą do 
rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce 
kłaść będą, i ci odzyskają zdrowie. Po rozmowie z nimi Pan Jezus został 
wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. Oni zaś poszli i głosili Ewan-
gelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdził naukę znakami, 
które jej towarzyszyły.

Dzisiejsza niedziela w Kościele w Polsce przeżywana jest jako uroczy-
stość Wniebowstąpienia Chrystusa. Przeniesiona jest ona z czwartku na 
niedzielę, aby umożliwić wszystkim katolikom uczestnictwo we wspólno-
towej Eucharystii, gdyż jest to uroczystość nakazana. Chrystus po czter-
dziestu dniach od zmartwychwstania wstępuje do nieba zasiadając po 
prawicy Ojca. Wstępuje tam wraz z ciałem i duszą ludzką, czyli pozosta-
je Bogiem i Człowiekiem. Jest to prawda teologiczna, którą wyznajemy w 
Credo, czyli wyznaniu wiary.

Dla wielu wierzących prawda o wstąpieniu Chrystusa do nieba pozosta-
je nadal abstrakcyjna. Dlatego, żeby ją przybliżyć, wyobraźmy sobie nastę-
pujące wydarzenie.

Z jakiś powodów (politycznych, w wyniku wojny) musieliśmy opuścić 
naszą ukochaną Ojczyznę i wyjechać za granicę. Dłuższy czas przeby-
wamy na tej obczyźnie, ciągle jednak tęskniąc za naszym krajem. Mamy 
wspomnienia i obrazy, które zapadły w naszym sercu o naszej Ojczyźnie. 
Na szczęście nie wyjechaliśmy sami. Jest z nami ktoś, bliski z rodziny. To 
on podtrzymuje nas na duchu. Opowiada o tym jak jest w naszym uko-
chanym kraju i ciągle zapewnia nas, że jeszcze tam wrócimy. Trzeba się 
uzbroić w cierpliwość i czekać. I nagle pewnego dnia okazuje się, że jest 
szansa na powrót. Niestety nie jest to łatwe, ponieważ przebywamy na 
emigracji nielegalnie. Bliska nam jednak osoba znajduje sposób na prze-
dostanie się do kraju i zapewnia nas, że kiedy tam będzie załatwi wszyst-
ko tak, żeby i nas tam sprowadzić. Następuje czas rozłąki, niepewności co 
dalej, ale z drugiej strony, czas oczekiwania na wypełnienie obietnicy bli-
skiej nam osoby.

Jak nietrudno się domyślić każdy z nas obecnie jest właśnie w tym czasie 
tęsknoty za tą bliską Osobą i czasem oczekiwania na spotkanie z Nią i Oj-
czyzną, która jest w niebie. Może mamy trochę łatwiej, gdyż Jezus Chry-
stus odchodząc nie zostawił nas samych, ale posłał Ducha Świętego – Po-
cieszyciela, aby o nas się zatroszczył. Pytanie, które się nasuwa brzmi: czy 
właśnie w ten sposób przeżywamy naszą tymczasową rozłąkę z Jezusem 
Chrystusem (który i tak do końca nas nie zostawił, bo pozostał z nami w 
znakach sakramentalnych)? I czy tęsknimy za spotkaniem z Nim w Oj-
czyźnie Niebieskiej?

Warto w tę uroczystość Wniebowstąpienia Chrystusa przyjrzeć się na-
szej relacji do Jezusa Chrystusa. Czy jest ona żywa i trwała? Czy traktu-
jemy Jezusa jak bliską nam Osobę? Póki co mamy misję do spełnienia tu 
na ziemi: przepowiadać Ewangelię. Jeśli będziemy prawdziwie ją głosili, 
to na pewno Chrystus będzie współdziałał z nami. Dlatego odwagi! Bóg 
jest z nami!

 Henryka Żebrowska, lat: 63, zmarła: 15.05.2012, pogrzeb: 17.05.2012, po-
grzeb odbędzie  się na cmentarzu w Nowogardzie

Bolesław Andrzejewski, lat 61, zmarł: 15.05.2012, pogrzeb: 17.05.2012, po-
grzeb odbędzie się na cmentarzu w Ostrzycy 

Stanisław piotrowski, lat 75, zmarł: 16.05.2012, pogrzeb: 18.05.2012, pogrzeb 
odbędzie na cmentarzu w Nowogardzie 

Zofia piotrowska, lat 71, zmarła: 16.05.2012, pogrzeb: 18.05.2012, pogrzeb 
odbędzie na cmentarzu w Nowogardzie 

Ryszard Miklas, lat 60, zmarł: 17.05.2012, pogrzeb: 19.05.2012, pogrzeb odbę-
dzie na cmentarzu w Nowogardzie 

Krystyna Bednarek, lat 62, zmarła: 12.05.2012, pogrzeb: 22.05.2012, pogrzeb 
odbędzie na cmentarzu w Nowogardzie 

Informacje  przekazał zarządca cmentarza Sebastian Furmańczyk

 w tych dniach odeszli do wieczności 

Miejska Biblioteka Publiczna im. Stefana Żeromskiego 
w Nowogardzie 

zaprasza aktywnych seniorów na kolejne spotkanie z cyklu 
Spotkajmy się w Bibliotece 

22 maja br. /wtorek/ godz. 16.30 
w programie:

- spotkanie z panem MARKIEM HEISEREM na temat: 
„Przyroda wokół nas”

Zapraszam

Podziękowania 
dla Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej 

„Gardno” oraz 
Radzie Nadzorczej za zagospodarowanie  

i  upiększenie zielenią osiedla Żeromskiego
składają 

     Mieszkańcy Osiedla 

Uzupełnienie 
Informuję, że w artykule „Pisali nawet więźniowie” w sposób niezamierzony 

pominąłem w podziękowaniach jednego ze sponsorów, którym była Szczeciń-
ska Szkoła Wyższa Collegium Balticum, która uatrakcyjniła nagrody za dwa 
pierwsze miejsca oraz zapewniła nagrody za trzecie i czwarte miejsce.

Jarek Bzowy 
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Międzynarodowe   Biennale   Ekologiczne  2012 
„My  i  przyroda” w SOSW w Nowogardzie
pod takim hasłem dnia 15 maja odbyło się VI Biennale Wiedzy Ekologicznej w Spe-
cjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Nowogardzie. po uroczystym otwarciu 
przez panią dyrektor, J. Wardzińską i występie artystycznym uczniów rozpoczęły się 
zmagania konkursowe.

Do tej pory biennale miało 
charakter wojewódzki, ale w 
tym roku udział wzięła również 
młodzież ze Szwecji. Różnice 
językowe nie stanowiły żadnej 

bariery, bo zadania konkurso-
we zostały tak przygotowane, 
aby szwedzka młodzież mo-
gła czuć się swobodnie. Nad 
wszystkim czuwali nauczycie-

le i opiekunowie, dzięki czemu 
wszystko przebiegało spraw-
nie i bez zakłóceń. Na pamiąt-
kę pozostały piękne plaka-
ty o tematyce przyrodniczej, a 
ogród szkolny wzbogacił się o 
nowe rośliny posadzone przez 
uczestników konkursu. Powo-
łana wcześniej komisja miała 
problem z dokonaniem oceny, 
ale po długiej dyskusji przy-
znała nagrody najlepszym. A 
było o co walczyć! Po uroczy-
stym wręczeniu nagród wszy-
scy mogli podzielić się wraże-
niami przy słodkim poczęstun-
ku. Później było spotkanie przy 
grillu oraz dyskoteka.

informacja własna

Zespół Błyskawiczka 
nagrodzony

Nowogardzkie zespoły  śpiewacze tj. Wesoła Ferajna  i Błyska-
wiczki brały udział  w Goleniowskich  Prezentacjach  Raz Na Lu-
dowo w dniu 12.05 2012 r w Goleniowie. W kategorii do lat 15 
zespół Błyskawiczka otrzymał tytuł Laureata i zakwalifikował się 
do Lipiańskich Spotkań z żywą Kulturą Pomorza  Zachodniego.

Opr. MS

Znaleziono klucz
W dniu 3 maja 2012r. na ul. 

Bankowej znaleziono klucz do 
zamka typu YETI z czarnym 
breloczkiem. Klucz jest do 
odebrania w hurtowni TWN 
na ul. Bohaterów Warszawy 
34.

Koncert gwiazdy Polsatu w Nowogardzie

Czaczyk: Talent mam od Boga!
„Urodziłem się, bo nie 

miałem innego wyjścia” jak 
pisze na swojej stronie in-
ternetowej Maciej Czaczyk 
- muzyk, który w minio-
ny wtorek wystąpił w sali 
Nowogardzkiego Domu 
Kultury.

Czaczyk to zwycięzca pro-
gramu telewizji Polsat „Must 
be, the music. Tylko muzy-
ka” z 2011 roku. Gdy miał 
sześć lat,  rodzice zapisali go 
na lekcje gry na pianinie. Ten 
instrument niestety nie za-
skarbił sobie jego sympatii. 
Uwagę zwróciła natomiast 
gitara dziadka, na której za-
czął uczyć się pierwszych 
chwytów gitarowych. Nato-

miast zamiłowanie do blu-
esa rozbudził w nim nauczy-
ciel - Waldemar Baranow-
ski ze szczecińskiego zespołu 
After Blues. Ten typ muzyki 
jest grany przez niego najczę-
ściej. Nowogardzki koncert 
Czaczyka cieszył się zaintere-
sowaniem ze strony widowni. 
Po występie zadaliśmy mło-
demu artyście kilka pytań.

Dziennik Nowogardzki: 
Twój śpiew zachwycił wi-
downię...

Maciej Czaczyk: Napraw-
dę? Nie wiem, ale myślę, że 
jest to dar Pana Boga. 

A Twój talent instrumen-
talny?

On też jest od Pana Boga. 

Skąd czerpiesz muzyczne 
inspiracje i jak oceniasz wy-
stęp w Nowogardzie? 

Inspiracje są zewsząd, kon-
kretnie od np. Garyego Mo-
orea. Dbam o to wraz z zespo-
łem, by „solówka” gitarowa 
była zawsze na koncercie. Co 
do koncertu, to mogę powie-
dzieć, że było fajnie i bardzo 
mi się tu podobało, a przy oka-
zji  zachęcam wszystkich do słu-
chania dobrej muzyki.

Minął rok odkąd wygra-
łeś muzyczny program emi-
towany przez stację polsat 
„Must be, the music - tylko 
muzyka”, dlatego zapytam, 
co od tego momentu u Cie-
bie się zmieniło? 

Muszę przyznać, że 
zmieniło się bardzo 
wiele. Przede wszyst-
kim sposób odbiera-
nia mnie i mojej oso-
by przez ludzi. Ale 
również moja pra-
ca i czas, który teraz 
bardziej poświęcam 
muzyce, a mniej np. 
szkole. Nie oznacza 
to jednak, że ją za-
niedbuję. 

Od roku „ocierasz” się  o 
show-business. Czy łatwo jest 
być sławnym? 

Ja, jestem ciągle sobą i gram z 
zespołem swoją muzykę, która 
jest dla mnie największą pasją. 
Myślę, że popularność nie jest 
dla mnie jeszcze uciążliwa. 

Twoje klimaty to blues - 
dlaczego? 

Zaszczepił go we mnie  mój 
pierwszy nauczyciel, a zara-
zem mistrz gitary - Waldemar 
Baranowski ze szczecińskie-
go zespołu After Blues. To jest 
prawdziwy bluesman i wspa-
niały gitarzysta i dzięki niemu 
pojąłem, że prawdziwa muzy-
ka i jej korzenie wywodzą się 
z bluesa.

Współpracujesz z Rober-
tem Jansonem, gitarzystą i li-
derem zespołu Varius Manx. 
Jak do tej współpracy doszło 
i jak ona przebiega? 

Nasza współpraca zawiązała 
się poprzez obecność pana Ro-
berta na widowni podczas pro-
gramu. Coś w nim drgnęło, że 
postanowił zaprosić mnie do 
współpracy. Do dziś ta znajo-
mość jest kontynuowana. My-

ślę, że od starszego kolegi moż-
na się dużo nauczyć. Zobaczy-
my, czym ona zaowocuje.

A co z tej współpracy wyni-
kło?  

 Singiel pt. „Dla ciebie”, który 
właśnie przechodzi testy w sta-
cji RMF. 

Czy były też inne propozy-
cje współpracy...

Obecnie skupiam się tylko na 
tej jednej, a do innych podcho-
dzę z dużym dystansem. 

A koncerty? Ile masz ich 
zaplanowanych podczas wa-
kacji? 

Na razie koncerty staram się 
ograniczać. Powodem jest pra-
ca nad nową płytą. Już wkrótce 
zamierzam wejść do studia, by 
te wszystkie utwory nagrać. Ale 
już po nagraniach zamierzam 
wrócić do koncertów i po pro-
stu śpiewać i grać z moim ze-
społem. 

A  gdzie ostatnio grałeś 
przed Nowogardem? 

W Gryfinie, wspólnie z Korą 
Jackowską. To był bardzo miły 
koncert, który spodobał się wła-
śnie Korze. 

Rozmawiała: Jarek Bzowy 

Pamiątkowe zdjęcie z fankami z Nowogardu

Maciej Czaczyk na scenie NDK
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DREWNIKOWSKI SP. Z O.O.

ul. Andre Citroena 1, 70-772 Szczecin, tel: 91 461 48 85

ul. Boh. Warszawy 19 , 70-372 Szczecin, tel: 91 488 57 12

ul. Rzemieślnicza 12, 72-100 Goleniów, tel: 91 418 06 11; 91 418 42 27

Komisarek drugi w pp
W sobotę i niedzielę (12/13.05) w Górzycy (woj. Lu-
buskie) odbył się puchar polski kobiet i mężczyzn, 
w kolarstwie szosowym. Barwy klubu LUKS pano-
rama-Chrabąszcze Nowogard reprezentowali: Re-
migiusz Komisarek i paweł Kolasiński.

W Górzycy zdecydowanie 
lepiej wypadł Remigiusz Ko-
misarek, który w klasyfika-
cji końcowej w kategorii ju-
nior młodszy na dystansie 65 
km, wjechał na metę z czasem 
1h 35min 10 sek., co pozwoli-
ło mu zająć drugie miejsce. Do 
zwycięzcy, zawodnika LKKS 
Górnik Wałbrzych Pawła 
Przywiędy, naszemu kolarzo-
wi zabrakło 8 sekund. W so-
botę w kategorii junior, Paweł 

Kolasiński zajął 42 miejsce na 
52 zawodników na dystansie 
17 km. Natomiast w niedzielę 
na dystansie 91 km, Paweł Ko-
lasiński zajął 41 pozycję, na 52 
zawodników. Zawodnik Chra-
bąszczy ukończył wyścig z cza-
sem 2h 10min 51sek. Do lidera 
Pawła Madraka z grupy ALKS 
Stal Ocetix-Iglotex, naszemu 
zawodnikowi zabrakło 5min i 
41 sek. 

KR

Na drugim stopniu podium Remigiusz Komisarek, nagrody przyjął z rąk wójta gminy 
Górzyca

Świetny mecz na wybrzeżu!

Bardzo ważne  
3 punkty

W środę (16 maja) o godzinie 17:00, pomorzanin Nowo-
gard rozgrywał mecz 27 kolejki. Rywal był bardzo wymagają-
cy, gdyż piłkarze z Rewala wygrywając, mogli włączyć się do 
walki o awans. pomorzanin rozegrał świetne zawody, obdzie-
rając swoich rywali ze złudzeń, kto bardziej zasługuje na wyż-
szą klasę rozgrywkową.

Wybrzeże Rewalskie Rewal – Pomorzanin Nowogard  
0:3 (0:2) Gołdyn  Olechnowicz, Gołdyn (k)

pomorzanin Nowogard: Malanowski – Łuczak, Soska, Laszkie-
wicz, Natan Wnuczyński – Kurek, Młynarczyk (Langner), Olech-
nowicz, Gracjan Wnuczyński – Galus (Lewandowski), Gołdyn 

KR

Regionalna Klasa Okręgowa – gr. Szczecin Płn. 2011/2012
  M P G+ G- Zw. Re. Po.
1. Ina Ińsko  27 59 51 25 18 5 4
2. Pomorzanin Nowogard  27 58 61 25 18 4 5
3. GKS Mierzyn  27 57 88 38 17 6 4
4. Jeziorak Szczecin  27 53 65 45 16 5 6
5. Wybrzeże Rewalskie Rewal  27 50 76 47 15 5 7
6. Iskra Golczewo  27 44 64 49 13 5 9
7. Chemik II Police  27 38 64 54 12 2 13
8. Flota II Świnoujście  27 38 84 65 12 2 13
9. Błękitni II Stargard  27 35 66 55 10 5 12
10. Promień Mosty  7 35 64 63 10 5 12
11. Sparta Węgorzyno  27 33 48 49 10 3 14
12. Wicher Brojce  27 31 42 64 9 4 14
13. Kasta Szczecin-Majowe  27 28 31 52 8 4 15
14. Orzeł Łożnica  27 22 28 64 6 4 17
15. Sparta Gryfice  27 19 36 91 6 1 20
16. Vielgovia Szczecin  27 17 32 114 5 2 20

Zawody PZW Nowogard 

Wędkowali z łodzi 
W dniu 13 maja br., odbyły się zawody spiningowe z ło-
dzi oraz spławikowe z brzegu, Koła Miejsko Gminnego 
pZW Nowogard. Mimo wietrznej i niesprzyjającej aury, 
zawodnicy osiągnęli zadowalające wyniki. 

Zawody spinningowe 
Jasek Władysław – 1260 pkt.
Zamara Janusz – 940 pkt. 
Rypulak Jan – 160 pkt. 

Zawody spławikowe 
Olejnik Łukasz – 2660 pkt.
Mikołajczyk Stanisław – 1860 pkt. 
Rymanowicz Marek – 1420 pkt. 

Zwycięzcy zostali obdarowa-
ni pucharami oraz nagrodami w 
postaci sprzętu wędkarskiego. 

Zawody obsługiwali: Pasz-
kiewicz Edward – prezes Koła, 
Leśniewski Jan – sędzia głów-
ny, Wiatr Włodzimierz – sekre-
tarz, Rekowska Danuta – sędzia 
kontrolny, Jóźwiak Józef, Kolasa 
Zbigniew.  Po zakończeniu za-
wodów zaproszono uczestników 
na kiełbasę z grilla. 

Inf. Własne 
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U nas marki najlepszych 
jakości producentów rowerów

www.bicykl-szczecin.com gwarantujemy 
serwis

Nowogard, ul. Młynarska 7
tel. 91 392 67 30

zapraszamy od 9.00 - 17.00

Nowogard, ul. 3 Maja 12
tel. 91 392 70 64

zapraszamy od 10.00 - 18.00
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Nowogardzka młodzież na ulicach Rzymu

Razem dla życia...
W niedzielę 13 maja w Rzymie odbył się Narodowy Marsz dla Życia. Tego dnia ulicami Wiecznego Miasta spod Koloseum do Zamku 
Anioła przeszło kilkanaście tysięcy ludzi. Była to druga edycja marszu dla życia we Włoszech. W ubiegłym roku odbyła się w Desenza-
no, w północnej części kraju. Marsz został zorganizowany przez Stowarzyszenie Rodzina Jutro oraz Europejski Ruch Obrony Życia w 
związku z 34 rocznicą wprowadzenia włoskiej ustawy  z 22 maja 1978 roku dopuszczającej aborcję. Do tej pory konsekwencją ustano-
wionego przed ponad 30 laty prawa jest uśmiercenie w  łonie matki już 5 mln ludzi. Do marszu przyłączyli się licznie przedstawiciele 
różnych krajów m.in. z polski, Węgier, Francji, Hiszpanii i Nigerii, a także wyznawcy różnych religii i odłamów – buddyści i protestan-
ci. Na czele marszu poszedł burmistrz Rzymu Gianni Alemanno, który objął całe wydarzenie swoim patronatem.

Znad Odry nad Tyber
Na marsz dla życia wyjecha-

ło wiele autokarów z Polski, w 
tym 5 z naszej diecezji. Nie za-
brakło w tym gronie również 
mieszkańców Nowogardu i 
Stargardu, którzy w czwartek 
nad ranem wyruszyli w trwa-
jącą prawie całą dobę podróż 
do wiecznego miasta. Opie-
kunami liczącej 49 osób gru-
py stargardzko-nowogardzkiej 
byli ks. Piotr Buda z Nowogar-
du i pani Bożena Chołodowicz 
ze Stargardu. Natomiast na 
jej czele w charakterze prze-
wodnika stanął Ernest Skrok 
z Nowogardu, student III roku 
italianistyki, który przez kil-
ka dni sprawnie oprowadzał 
uczestników wyprawy odnaj-
dując się bez problemu w to-
pograficznych zawiłościach 
Wiecznego Miasta. 

Bronimy nienarodzonych!
Ideą, która zgromadziła 

wszystkich uczestników mar-
szu w Rzymie była chęć wy-
rażenia swojego szacunku dla 
życia od momentu poczęcia 
do naturalnej śmierci. Mówi 
Rachella Boticelli z Veneto – 
Życie ludzkie jest największym 
darem Boga, zwłaszcza to nie-
narodzone, które nie jest w sta-
nie się obronić. Niestety nadal 
jest tak, że ono ulega zagła-
dzie w wyniku aborcji. Dlate-

go tu jestem, żeby zamanife-
stować swoje poparcie dla tego 
typu inicjatyw. – Jako chrześci-
janie powinniśmy bronić życia 
ludzkiego w każdej fazie jego 
rozwoju. Nie wolno nam odbie-
rać życia nikomu tylko dlate-
go, że tak nam się podoba. Każ-
dy człowiek ma prawo do ży-
cia. Nawet ten, który już w ło-
nie matki zmaga się z chorobą 
– dodaje Claudia Castellani z 
Rzymu. 

Podczas marszu dało się od-
czuć, że pomimo różnic mię-
dzy jego uczestnikami wyni-
kającymi z przynależności do 
różnych narodów jesteśmy 
jedną rodziną ludzką i chrze-
ścijańską, dla której czynni-
kiem spajającym jest Kościół. 
– Kościół pozostaje dziś jedy-
ną instytucją, która broni życia 
od momentu poczęcia do natu-
ralnej śmierci, dlatego jako ka-

tolicy powinniśmy bronić ży-
cia. Zabicie człowieka nigdy nie 
przyniesie niczego dobrego dla 
społeczności, wprost przeciw-
nie, każde utracone życie osła-
bia całą społeczność. A czło-
wiek jest postrzegany mechani-
stycznie, staje się tylko rzeczą, 
której racją istnienia jest to na 
ile może być przydatna. – mówi 
mieszkanka stolicy Włoch Pa-
ola Gulinelli.

W takim duchu wypowiada-
li się również młodzi obrońcy 

życia z Nowogardu i Stargardu. 
- Musimy bronić życia poczęte-
go ponieważ jest najważniejszą 
wartością, a w dzisiejszych cza-
sach powinniśmy to także ma-
nifestować, aby inni też docenili 
fakt, że życie jest największym 
darem. Dlatego pojechaliśmy do 
Rzymu, aby pokazać to nie tyl-
ko w naszym kraju, ale i całe-
mu światu. – powiedział Kon-
rad Sidor, uczeń II klasy w 1 
LO w Nowogardzie. - Każda 
istota ludzka ma prawo do ży-
cia. Nie można decydować za 
kogoś, nie można zabijać dziec-
ka, które nie może się obronić i 
wypowiedzieć w swojej sprawie. 
– dodaje Natan Wnuczyński, 
uczeń II klasy LO nr 1 w No-
wogardzie. Swój punkt widze-
nia zaprezentowała również 
Kamila Pawlikowska, uczen-
nica II klasy LO nr 1 w Star-
gardzie Szczecińskim - Uwa-
żam, że od momentu poczę-
cia istnieje dusza i powinniśmy 
ten fakt uszanować. Chociaż 
w skrajnych wypadkach abor-
cja jest niestety złem koniecz-
nym. Sądzę, że można usunąć 
ciążę tylko wtedy gdy zagraża 
ona bezpośrednio życiu matki 

i tylko w pierwszym stadium, 
a nie pod koniec okresu rozwo-
ju dziecka poczętego w łonie 
matki. W takich przypadkach 
powinna to być osobista decy-
zja matki. Jak widzimy bardzo 
często mimo tak trudnej sytu-
acji matki decydują się, aby to 
właśnie dziecko pozostało przy 
życiu.  Wypowiedzi młodzie-
ży podsumowuje ksiądz Piotr 
Buda – Dziś dominuje tenden-
cja do zacierania w świadomo-
ści ludzkiej faktu, że człowiek 
powstaje w momencie poczę-
cia i już wtedy ma takie samo 

prawo do życia jak inni. Obro-
na życia dzieci nienarodzonych 
jest takim samym obowiązkiem 
jak obrona człowieka napada-
nego na ulicy, gwałconego czy 
zabijanego. Kiedy widzimy ta-
kie sytuacje nie zastanawiamy 
się długo, ale idziemy na ratu-
nek, tego typu motywację win-
niśmy wyrabiać w sobie także 
w kontekście obrony życia nie-
narodzonych, tzn., że nie tylko 
jesteśmy za życiem, ale chcemy 
aby także inni szanowali życie 
od momentu poczęcia. 

Uczestnicy pielgrzymki w rzymskiej bazylice

Włosi i Polacy razem dla Życia

Ernest Skrok podczas liturgii słowa w Kaplicy Papieskiego Instytutu Polskiego
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Manifestacja cywilizacji ży-
cia

Marsz dla życia jest zbio-
rowym wyrazem prymatów 
cywilizacji chrześcijańskiej, 
której osnową jest szacunek 
i ochrona życia nienarodzo-
nych. Daje on też po raz kolej-
ny możliwość „policzenia się” 
i powiedzenia – Tak! Jest nas 
wielu! Ludzi myślących po-
dobnie i nie bojących się wy-
dobyć swoich poglądów ze sfe-
ry prywatności, aby oddziały-
wać ich treścią na otoczenie. 
Mówi Paola Gulinelli – Takie 
wydarzenia są bardzo ważne, 
gdyż można powiedzieć stano-
wią pewnego rodzaju “ranę” na 
łonie społeczeństwa, ranę w do-
brym znaczeniu tego słowa – 
draśnięcie, które ma nam przy-
pomnieć o czymś istotnym. Na-
gle stajemy się widoczni. To jest 
istotne, gdyż tylko poprzez za-
manifestowanie można w pełni 
ukazać skalę problemu. Abor-
cja pozostawiona w sferze pry-
watnej, pozostanie czymś pry-
watnym. A przecież jest proble-
mem, który dotyczy społeczeń-
stwa  a nie tylko katolików.

 Podobnie jak włoszka myśli 
Konrad Sidor -

 Myślę, że takie marsze są te-
raz potrzebne. I nieważne ile 
kosztują nas wysiłku powin-
niśmy się starać, żeby pokazać 
się z jak najlepszej strony, że-
byśmy zostali zauważeni, by o 
tego typu manifestacjach było 
głośno. Istotne jest by te przed-
sięwzięcia stawały się wielkimi 
wydarzeniami, w którym wszy-
scy chcieliby uczestniczyć i aby 
zachęcały ludzi do wstępowa-
nia w szeregi armii życia, która 
broni go od poczęcia do natu-
ralnej śmierci – stwierdza Kon-
rad.  

- Uważam, że marsz dla życia 
jest bardzo ciekawym i koniecz-
nym wydarzeniem i dlatego 
biorę w nim udział już od jakie-
goś czasu. Myślę, że jeśli ludzie 
zobaczą ile osób popiera tę ideę 
podając racjonalne argumenty, 
to może z czasem przekonają 
się do nich i również staną się 
obrońcami życia. Jeszcze parę 
lat temu nie byłam zwolen-
niczką tej akcji. A nawet opo-
wiadałam się przeciwko niej, 
ponieważ uważałam, że abor-

cja powinna być osobistą decy-
zją każdego z nas. Teraz to się 
zmieniło. Popieram ten marsz i 
czynnie biorę w nim udział. – 
dodaje Kamila Pawlikowska ze 
Stargardu. 

 Marsz dla życia to zamani-
festowanie na zewnątrz, że je-
steśmy za życiem. Jest to ważne 
dla samych obrońców, żeby zo-
baczyć, że jest nas wielu. Choć 
obrona życia ma bardzo silny 
związek z religią to jednak nie 
to jest najważniejsze, gdyż moż-
na mieć różne poglądy. Cho-
dzi tu o nasze człowieczeństwo. 
W obronie życia staje człowiek. 
W takim marszu dowiadujemy 
się, że jest nas więcej i że potra-
fimy się zjednoczyć. A z drugiej 
strony oddziałujemy na innych. 
Nawet jeśli jedna osoba, widząc 
taki marsz, da się przekonać to 
jest już to jakiś sukces. – mówi 
jeszcze ks. Piotr Buda.

Roma Christiana! Roma 
Aeterna!

W trakcie trzydniowego po-
bytu w Wiecznym Mieście, 
gdzie na każdym kroku widać 
jak wiele pozostawiły po so-

bie  materialnych śladów sta-
rożytne dzieje naszego konty-
nentu, młodzież z Nowogardu 
i Stargardu miała okazję zwie-
dzić miejsca związane z histo-
rią Rzymu zarówno jako stoli-
cy cesarstwa, a także jako cen-
trum świata chrześcijańskiego 
– wszak Rzym, jak powiedział 
Jan Paweł II podczas homilii 
inaugurującej swój pontyfikat, 
jest miastem św. Piotra. 

 Rzym to piękne miasto, jest 
tu bardzo dużo zabytków. A co 
najważniejsze z punktu widze-
nia wyznawanej przez nas re-
ligii, to oczywiście siedziba bi-
skupa Rzymu, papieża – snuje  
swoje refleksje Konrad Sidor. 

 Największe wrażenie zro-
bił na mnie Plac św. Piotra. 
Pomniki, rzeźby, obrazy i ru-
iny zapierają dech w piersiach. 
Mamy też dobrego przewodni-
ka, Ernesta , który nas do tych 
wszystkich miejsc doprowadza 
dając nam na ich temat nie-
zbędne informacje. Poza tym 
można z nim przyjemnie po-
rozmawiać. – stwierdza Natan 
Wnuczyński. 

Swoimi przeżyciami dzie-

li się także ks. Piotr Buda – 
Oprócz możliwości zwiedze-
nia miasta tak bardzo zwią-
zanego z historią, dla katolika 
jest to również cel pielgrzymki 
do miejsc, w których nasza re-
ligia się rodziła i dziś ma swo-
je centrum, a poprzez cesarstwo 
rzymskie rozszerzyła się na cały 
świat. Dla mnie jako kapłana, 
jest to także możliwość przeby-
wania w centrum Kościoła, in-
stytucji którą reprezentuję. Tu-
taj w osobie papieża wyraża 
się jedność całego Kościoła po-
wszechnego. 

Pod koniec drogi powrot-
nej do kraju uczestnicy wy-
jazdu zgodnie stwierdzili, że 
chcieliby raz jeszcze powrócić 
do Rzymu. Czy będzie to piel-
grzymka, wycieczka, spotka-
nie Taize - jeszcze nie wiado-
mo. Dziś ważne jest, że udało 
im się tam dotrzeć i wyrazić 
ideę obrony życia nienarodzo-
nych oraz miło zaskoczyć Rzy-
mian powiewając 47 flagami z 
napisem „Kocham życie” w 47 
językach świata.

Piotr Słomski

Autor relacji - w tle panorama Rzymu

Marsz dla Życia wyruszył spod historycznego Koloseum

Święto Szkoły w publicznym Gimnazjum nr 3 w Nowogardzie
9 maja w publicznym Gimnazjum nr 3 im. Zjednoczonej Europy uroczyście obchodzono Święto Szkoły. Tegoroczna impreza miała 
szczególny charakter - dokładnie 5 lat temu nadano placówce imię Zjednoczonej Europy. 

Z tej okazji zorganizowano 
apel, w którym udział wzięli: 
dyrektor szkoły p. Irena Jusz-
czyk, burmistrz Robert Cza-
pla, zastępca burmistrza Da-
mian Simiński, nauczyciele, 
przedstawiciele Rady Rodzi-
ców, uczniowie.

Podczas obchodów Święta 
Szkoły niejednokrotnie pod-
kreślano konieczność funkcjo-
nowania placówki, chwalono 
umiejętności uczniów, kom-
petencje nauczycieli. W swo-
im przemówieniu Burmistrz 
nawiązał do historii Unii Eu-
ropejskiej. Przypomniał o ko-

nieczności utrzymania miejsc 
pracy, o stwarzaniu warunków 
do pozostania młodzieży w ro-
dzinnej miejscowości, zapew-
nieniu jej w przyszłości dobre-
go i godnego życia.

Przygotowany pod kierun-
kiem M. Adrych i M. Dawi-
dowskiej program artystyczny, 
„z przymrużeniem oka” poka-
zał to, co szkoła oferuje zjed-
noczonej Europie. Uczniowie 
zaprezentowali występ kabare-
towy, w którym czynny udział 
wziął gospodarz naszego mia-
sta. 

Ten dzień był również do-

skonałą okazją do zaprezento-
wania wyników prac zespołów 
projektowych. W tym roku 
uczniowie klas II przygotowy-
wali projekty na następujące 
tematy:

Piękno i zagrożenia mojej 
małej ojczyzny 

Ogrodzenie boiska szkolne-
go

O zachowaniu się przy stole
Mojżesz- wielki przywódca
Substancje chemiczne o zna-

czeniu biologicznym
Wolontariat
Zjawiska optyczne w przyro-

dzie.

Najwyżej oceniono prezen-
tację o Nowogardzie - małej 
ojczyźnie. Przygotowujący go 
uczniowie wykazali się staran-
nością i oryginalnością, naj-
lepiej wykorzystali kilkumie-
sięczny okres przygotowań. 

Nad grupą pieczę sprawowała 
p. Jolanta Mielewczyk.

Obchody przebiegły w bar-
dzo miłej i radosnej atmosfe-
rze. Kolejne święto Publiczne-
go Gimnazjum nr 3 już za rok.

Inf. własna
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gOTÓWKA ZAWSZE POD RęKĄ!
• Pożyczki od 1 200 do 10 000 PLN
• Indywidualnie dobieramy rozwiązania
• Na dowolny cel
• Bez BIK-u

www.profitcredit.pl

Centrum Finansowe Avantis •  ul. 700 Lecia 6A • Nowogard

KONTAKT: 
tel. 513 164 203
       91 392 72 68

PASMANTERIA
ul. 700 Lecia 20F
(pasaż przy Polomarkecie)

R E K L A M A
e-mail: reklama@domjudy.pl

TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07

Radość poznawania

Piłka Małego Kibica z szalikiem w prezencie

Spotkaj prawdziwą BARBIE 
i kierowcę HOT WHEELS.

Weź udział w konkursie 
i wygraj atrakcyjne nagrody.

5990zł  4490 zł
Wesoły pilot do telewizora

zestaw Małego Kibica

Duzi i Mali Kibice  
cieszą się 

mistrzostwami

kibicując przed telewizorem

i na żywo

Tylko w 

Akredytowanym 

Sklepie  

Fisher-Price®

Dowiedz się więcej na www.fisher-price.com/pl/ Promocje obowiązują do wyczerpania zapasów.

Zapraszamy na otwarcie 
sklepu akredytowanego

28-30 maja 
od godz. 14.00

Sklep Anusia 
ul. 3 Maja 40 
Nowogard

Punkt 
nadawania 
przesyłek
kurierskich

ul. Wyszyńskiego 7/3
budynek Straży Pożarnej

tEl. 795 648 748
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SZKOŁA JAZDY „DRAGON”

Zapisy tel. 723 583 311

ul. 3 Maja 40
Nowogard

Biuro czynne 
od 13 - 17

Najlepsza

zdawalność

21.05.2012 r. 
godz. 16

ROLKI
  Deskorolki    Łyżworolki    Hulajnogi

SKLEP SPORTOWY
ul. 5 Marca 10 (za Netto) • NOWOGARD

tel. 609 13 13 14
ul. 5 Marca 10 (za Netto) • NOWOGARD

tel. 609 13 13 14

www.partnerstal.pl

GARAŻE BLASZANE
HALE, WIATY

 59 83 34 312
91 44 35 187
698 230 205

Obsługujemy cały kraj

OCO NA TWOJE 
FINANSE

PROSTA POŻYCZKA 
DLA CIEBIE 

I TWOJEJ FIRMY
bez BIK

bez zaświadczeń ZUS i US
– od 20 do 300 tys.
– na spłatę uciążliwych długów
– na dobre inwestycje
– dochód min. 1000 zł netto
W OFERCIE RÓWNIEŻ CHWILÓWKI

Szczecin 
al. Wojska Polskiego 29/17 

tel. 91 812 68 65
RRSO wynosi 5,05%

PHU „DEZAR” - SKLEP ŻELAZNY
ul. 15 Lutego 10  • 72-200 Nowogard • tel. 91 39 21 220

NOWOŚĆ    Ogrodzenia ozdobne

Artykuły przemysłowe:
• Piece • Bojlery • Armatura • Rury miedziane i ocynk
• Rury PCV • Śruby • Wkręty • Gwoździe •  Farby • Lakiery • Silikony 
• Siatka ogrodzeniowa • Impregnaty
• Elektronarzędzia • Odzież robocza • Nawozy • Nasiona

Przęsło 2 m – 175 zł
Brama 3,5 m – 530 zł

Brama 4 m – 560 zł
Furtka 0,9 m – 185 zł

Posiadamy w sprzedaży 
również inne wzory ogrodzeń

R E K L A M A
e-mail: reklama@domjudy.pl

TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07

Majowa promocja
niższa cena

Rozpoczęcie kursu
21 maja br.

g. 16.30

OKNO 1465 mm szer. x 1435 mm wys.

SZYBA K=1,0 • OKUCIE MACO PPUH "JOGA" sj.
ul. Górna 4,

72-200 Nowogard
tel. 91 39 25 501

OKNA-SUPERPROMOCJA !!!

TYLKO 499zł*
*cena netto



Nr 38 (2071)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

14

www.dzienniknowogardzki.pl

WARSZTAT SAMOCHODOWY

SZYBY SAMOCHODOWE

PLANDEKINA WYMIAR NA WYMIAR

Profesjonalna naprawa od A do Z

OSOBOWE, CIĘŻAROWE I MASZYNY

Geometria kół, naprawa zawieszenia,komputerowa diagnostyka pojazdu
naprawy blacharskie i lakierniczePrzegląd i naprawa klimatyzacji,

Ul. Nadtorowa 12
tel 91 39 20 131
kom 601860716

Ul. Kilińskiego 26
tel 91 39 25 627
kom 601897368

Sprzedaż, wymiana, naprawa. Wykonujemy usługi na zlecenie ubezpieczalni

Używane i nowe części do wszystkich marek samochodów

Plandeki do samochodów ciężarowych (łódki, firanki),przykrywające
stelaże, przegrody do hal, przyczepy ciągnikowe i samochodowe

UDZIELAMY GWARANCJI
NA WYKONANE USŁUGI

Polski Komitet Pomocy Społecznej 
Zarząd w Nowogardzie 

informuje mieszkańców miasta, o rozpoczęciu rejestracji osób 
uprawnionych do odbioru żywności pEAD w 2012 roku.

Osoby będące pod opieką Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Nowogardzie (matki samotnie wychowujące dzieci, rodziny wie-
lodzietne i osoby po 70-tym roku życia),proszeni są o sprawdzenie 
czy są na liście. Należy zgłosić się do nas wyłącznie z dowodem oso-
bistym.

Natomiast pozostali mieszkańcy nie będący pod opieką MOPS, a 
posiadający dochód:

526,50 zł na jedną osobę w rodzinie ( matki samotnie wychowują-
ce dzieci,rodzina wielodzietna pow. 3 dzieci)

715,50 zł na osobę samotnie prowadząca gospodarstwo
prosimy o zgłaszanie się z dowodem osobistym i dokumentem 

stwierdzającym dochód (odcinek wypłaty renty, emerytury, zaświad-
czenie o zarobkach w każdy poniedziałek i piątek od 10-tej do 12-tej 
- przez miesiąc maj do momentu otrzymania przez nas pierwszej do-
stawy żywności.

W- ce Prezes Zarządu
Jadwiga Cichecka

ZApROSZENIE
Zarząd i Członkowie Koła 
Ogólnopolskiego Związku 
Sybiraków w Nowogardzie 

serdecznie zapraszają 
mieszkańców na uroczyste 
odsłonięcie i poświęcenie 

płaskorzeźby 
„MATKOM 

SYBIRACZKOM” 
w dniu 22 maja 2012 r. 

na Cmentarzu 
Komunalnym w 

Nowogardzie. 
Uroczystość rozpocznie 
msza św o godz. 11.00 na 
cmentarzu. 

Prezes Koła w Nowogardzie
Franciszka Kobylińska

Zarząd Koła Miejsko - Gminnego 

organizuje w dniu 03.06.2012 r. zawody wędkarskie 
spławikowe dla dzieci i młodzieży 

do lat 14-stu. Zapisy w sklepie „Wędkarz” do dnia 31.05.2012 r. 
Spotkanie zawodników godz. 9.00 k/Neptuna. Zarząd

Bałtyk-Karkonosze Tour i grand 
Prix Nowogardu

poniedziałek  
z kolarstwem

Przypominamy, że już w po-
niedziałek (21 maja) ulicami 
Nowogardu, przejedzie wyścig 
kolarski „Bałtyk-Karkonosze 
Tour”. Zanim kolarze biorący 
udział w tym prestiżowym wy-
ścigu zawitają do naszego mia-
sta, zostanie rozegrany wyścig 
towarzyszący: „Grand Prix No-

wogardu”. Odprawa techniczna 
nowogardzkiego Grand Prix, 
odbędzie się o godzinie 16:00, 
a start pierwszej konkurencji o 
godz. 16:30. Poniżej, prezentu-
jemy szczegółowy  plan II eta-
pu wyścigu Bałtyk-Karkonosze 
Tour (Gryfice-Nowogard).

KR

XX JUBILEUSZOWY MIĘDZYNARODOWY WYŚCIG KOLARSKI „BAŁTYK - KARKONOSZE TOUR”
21.05.2012 r.
II ETAP   GRYFICE - NOWOGARD   67,4 km   
        km   czas przejazdu   
od startu do mety trasa 45 km/h 40 km/h  
0,0 67,4 GRYFICE Plac Zwycięstwa - START OSTRY  
  GRYFICE runda uliczna: Pl. Zwycięstwa, W. Polskiego, Bracka, Niepodległości, W. Polskiego, Plac Zwycięstwa
1,1 66,3 GRYFICE Plac Zwycięstwa - koniec I okrążenia jak wyżej   
2,2 65,2 GRYFICE Plac Zwycięstwa - koniec II okrążenia jak wyżej  
3,3 64,1 GRYFICE Plac Zwycięstwa - koniec III okrążenia jak wyżej - LOTNA PREMIA 
4,4 63,0 GRYFICE Plac Zwycięstwa - koniec IV okrążenia jak wyżej  
5,5 61,9 GRYFICE Plac Zwycięstwa - koniec V okrążenia jak wyżej  
6,6 60,8 GRYFICE Plac Zwycięstwa - koniec VI okrążenia jak wyżej - LOTNA PREMIA 
7,7 59,7 GRYFICE Plac Zwycięstwa - koniec VII okrążenia jak wyżej  
  GRYFICE ul Wojska Polskiego, Nadrzeczna, Niepodległości  
  GRYFICE ul Niepodległości skrzyżowanie drogi w lewo W. Polskiego wyścig jedzie w prawo na WYSOKĄ BRA-

MĘ ul Stargardzka    
8,7 58,7 GRYFICE skrzyżowanie drogi w prawo CENTRUM prosto KAMIEŃ POMORSKI wyścig jedzie w lewo na PŁOTY
12,0 55,4 SKRZYŻOWANIE drogi w prawo BRODNIKI wyścig jedzie prosto na PŁOTY, NOWOGARD
17,5 49,9 SKRZYŻOWANIE drogi w prawo WANIEROWO wyścig jedzie prosto na PŁOTY 
20,4 47,0 PŁOTY    
20,7 46,7 PŁOTY skrzyżowanie drogi prosto SZCZECIN wyścig jedzie w prawo na GOLCZEWO
21,0 46,4 PRZEJAZD PKP NIESTRZEŻONY    
22,2 45,2 SOWNO 
29,9 37,5 SKRZYŻOWANIE drogi w lewo NOWOGARD wyścig jedzie prosto na GOLCZEWO
34,9 32,9 UNIBÓRZ  
35,2 32,2 SKRZYŻOWANIE drogi w prawo GRYFICE wyścig jedzie prosto 
38,2 29,2 SKRZYŻOWANIE drogi (rondo) w prawo GOLCZEWO wyścig jedzie w lewo na NOWOGARD 
43,9 23,5 SKRZYŻOWANIE drogi w lewo WOŁOWIEC wyścig jedzie prosto na NOWOGARD
44,6 22,8 BŁOTNO  
51,4 16,0 OGORZELE 
54,0 13,4 KARSK  
55,8 11,6 WARNKOWO 
56,1 11,3 NOWOGARD 
56,7 10,7 NOWOGARD skrzyżowanie drogi w lewo GDAŃSK wyścig jedzie w prawo na SZCZECIN
57,4 10,0 NOWOGARD skrzyżowanie drogi w prawo SZCZECIN wyścig jedzie prosto na STARGARD SZCZECIŃSKI 
57,7 9,7 PRZEJAZD PKP STRZEŻONY    
  NOWOGARD skrzyżowanie drogi w lewo CHOCIWEL, STARGARD wyścig jedzie prosto w ul 15 lutego
58,0 9,3 NOWOGARD ul 15 lutego skrzyżowanie drogi prosto wyścig jedzie w prawo w ul Młynarską
  NOWOGARD ul Młynarska, Nadtorowa, Mickiewicza, 15 lutego
60,5 6,9 NOWOGARD ul 15 lutego - koniec dojazdu do rundy - LOTNA PREMIA  
  NOWOGARD runda uliczna: 15 lutego, Młynarska, Nadtorowa, Mickiewicza, 15 lutego
62,8 4,6 NOWOGARD ul 15 lutego - koniec I okrążenia jak wyżej - LOTNA PREMIA 
65,1 2,3 NOWOGARD ul 15 lutego - koniec II okrążenia jak wyżej - LOTNA PREMIA 
67,4 0,0 NOWOGARD ul 15 lutego - koniec III okrążenia jak wyżej - META ETAPU  

Na plakacie zawodowa grupa kolarska Bank BGŻ (sponsor również LUKS Panorama-
-Chrabąszcze Nowogard) której dyrektorem sportowym jest wybitny nowogardzki 
kolarz - Zbigniew Szczepkowski

Na plakacie zawodowa grupa kolarska BDC MarcPol, której barwy reprezentuje 
mieszkaniec Nowogardu - Wojciech Ziółkowski (pierwszy od lewej)
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

tel. 91 57 712 48 
tel. 500 702 884
tel. 500 702 855

BEZPłATNA POMOc W UZYSKANiU KREDYTU - OFERTA 20 BANKÓW

www.mk-kwadrat.pl

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „przystań”

tel. 91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

GABINET KOSMETYCZNY 
„WICHEREK”

Rok założenia 1988
Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała zabiegi 
kosmetyczne, henna, depilacje, makijaże, 
mikrodermabrazja, peeling kawitacyjny, 
ultradźwięki, eksfoliacje, wypalanie, laser, 
lampy, materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

pORADY BEZpŁATNE
Nowogard, ul.  Zielona 3 
– obok Rest. „Przystań”, 

Tel. 91 392 07 14 
Czynne od 11.00 do 19.00
http://wicherek.info

DZiAłKi NA SPRZEDAŻ
Radowo Małe – działka o pow. 841m², wydane warunki zabudowy – CENA 20.000 zł OKAZJA!!! 
Węgorzyno – kompleks działek na nowym osiedlu pow. od 750m² do 5000m² – CENA 25zł/m²
Radowo Małe – działka o pow. 841m², wydane warunki zabudowy – CENA 20.000 zł OKAZJA!!! 
Węgorzyno – kompleks działek na nowym osiedlu pow. od 750m² do 5000m² – CENA 25zł/m² 
Węgorzyno – działka pod stacje paliw pow. 5174 m² m - CENA 1 550.000 zł 
Węgorzyno – działka pod zabudowę hotelową o pow. 17349m² – CENA 1.200.000 zł 
Długołęka gm. Nowogard - działka o pow. 4300m² – CENA 54.000 złj 
Wyszomierz – działka o pow. 2500m² – CENA 30.000 zł 
Karsk – działka o pow. 3800m² – CENA 83.000 zł 
Jarchlino – działka o pow. 8900m², bezpośrednio przy drodze – CENA 53.000 zł  
Olchowo – pow. 2, 16 ha lub 6 działek o pow. 3000m² – CENA 1.080.000 zł lub 50 zł/m² 
Bagna ( gm. Maszewo) – działka o pow. 60700m² – CENA 580.000 zł 
Nowogard – działka o pow. 1007m², warunki zabudowy, nad jeziorem – CENA 100.000 zł  
Nowogard – działka o pow. 10441m², inwestycyjna, war. zabudowy – CENA 450.000 zł  
Nowogard – działka o pow. 4868 m² – CENA 219.00 zł  
Nowogard – działka o pow. 2940m² – CENA 132.300 zł NOWA CENA!!! 
Nowogard –  działka o pow. 1600m², warunki zabudowy – CENA 80.000 zł OKAZJA!!!  
Nowogard – działka o pow. 1654m², warunki zabudowy – CENA 127.000 zł  
Nowogard – działka o pow. 1472m², mozliwość zabudowy – CENA 105.000 zł 
Nowogard – działki o pow. od 760m² – 1760m² – CENA 95 zł / m² 
Nowogard – działka o pow. 824m², warunki zabudowy – CENA 74.000 zł 
Nowogard – działka o pow. 615m², warunki zabudowy – CENA 55.000 zł
Nowogard – działka budowlana o pow. 476m² – CENA 85.000 zł 

SALON GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

VELES
- glazura
- terakota
- panele
- drzwi
- parapety
- ceramika łazienkowa
- wanny, kabiny
- meble łazienkowe
- armatura

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto)

Kupię  
gospodarstwo lub 

 grunt rolny  

tel. 664 944 635

W dniu 12 maja  na torze motocrossowym w niemieckim Dreetz oddalonym o 298 
km od Nowogardu, odbyła się II runda zawodów motocrossowych Landen Me-
isterschft  (odpowiednik pucharu polski). Klub „KM Cisy” reprezentował uczeń 
2 roku Technikum Mechanicznego w Nowogardzie Michał Kozera, który posia-
da również niemiecką licencję uprawniającą do startów w zawodach takiej rangi. 

Trudne warunki i awaria maszyny 

Kozera 11  
w „pucharze Niemiec” 

Niemiecki  tor jest bardzo wymagający -  2130 
metrów piasku głębokiego po przysłowiowe 
osie. Jednak zawodnik z Nowogardu takimi wa-
runkami nie był zaskoczony. Nie pierwszy raz 
brał bowiem udział w niemieckich zawodach, a 
takie tory to norma. 

Do treningu z pomiarem czasu przystąpiło 56 
zawodników.  Bardzo dobrze pojechana  „cza-
sówka” pozwoliła Michałowi, jako 13 wjechać 
na maszynę startową do pierwszego biegu. Na 
pierwszym zakręcie leżało 12 motorów, wśród 
których był zawodnik z Nowogardu. Na szczę-
ście motor nie zgasł i jako 28 ruszył w pogoń 
za rywalami. Po każdym okrążeniu było coraz 

lepiej i Michał powoli przesuwał się do przo-
du. Na trzy okrążenia do końca, gdy już doszedł 
do 18 pozycji, Honda odmówiła posłuszeństwa 
(spalone sprzęgło) i zawodnik  musiał skończyć 
dalszą rywalizację.  Szybka „reanimacja” Hon-
dy pozwoliła na wystartowanie w drugim biegu. 
Po starcie Kozera załapał się z czołową grupą, 
co zaowocowało spokojniejszą jazdą. Po dobrze 
przejechanych 25 minutach, jako 11 minął linię 
mety. Wynik lepszy niż podium Pucharu Polski, 
na które na pewno go stać. Przed Michałem te-
raz II runda Pucharu w Olsztynie. 

Opr. MS
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NiERUcHOMOŚi

• Wynajmę pokój od maja tanio. 
608 706 454

• Sprzedam mieszkanie, ul. Po-
niatowskiego, 2 pokoje, pow. 
50,49 m2, parter, po general-
nym remoncie. cENTRUM OB-
łSUgi NiERUcHOMOSci, Tel. 
603 982 407

• Do wynajęcia dwa lokale handlo-
we lub biurowe w centrum Nowo-
gardu. 787 122 972 

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

• Sprzedam nowe mieszkanie 2 
pokojowe w Nowogardzie. Kon-
takt: 783 570  056.

• Sprzedam działkę budowlaną nie-
uzbrojoną przy ul. Kościuszki tel. 
693 850 197

• Sprzedam spichlerz, piękny 
obiekt 956 m2, tel. 693 996 009

• Sprzedam mieszkanie trzypokojo-
we w Nowogardzie. 603 668 681

• Sprzedam działkę z warunka-
mi zabudowy przy ul. Asnyka. 
502 032 422

• Sprzedam mieszkanie trzypokojo-
we, III piętro, 67 m2, na ul. Zamko-
wej. Wysoki standard tel. 504  118  
857

• Sprzedam mieszkanie dwupoko-
jowe III piętro 55 m2. Cena 125 tys. 
668 927 296

• Mieszkanie w domku czteroro-
dzinnym, bezczynszowe + garaż, 
pom. Gospodarcze i ogródek. 
Sprzedam. 507 522 139

• Do wynajęcia kiosk nr 6 na targo-
wisku miejskim. 91 39 20 714

• Do wynajęcia dwa lokale han-
dlowe w Centrum Nowogardu. 
531 838 667

• Sprzedam mieszkanie trzypokojo-
we 88 m2, bezczynszowe na pod-
wyższonym parterze w centrum 
miasta. Cena do uzgodnienia. Tel. 
693 922 695

• Sprzedam mieszkanie 4-poko-
jowe; 604 441 609

• Sprzedam mieszkanie trzypokojo-
we w Nowogardzie. 600 626 244

• Okazyjnie sprzedam dom, cena 
obniżona i do negocjacji na dział-
ce 714 m2. 662  678  895

• Sprzedam kawalerkę w Nowo-
gardzie, BEZCZYNSZOWA, na 
parterze, funkcjonalny rozkład 
pomieszczeń, kuchnia z oknem, 
bardzo jasny duży pokój, piwni-
ca, okna pcv, ogrzewanie gazowe 
(nowy piec), bez pośrednika,. Tyl-
ko 89 tys! Kontakt: 512 322 137

• Sprzedam 4-pokojowe mieszkanie 
w Osinie, 79m2, słoneczne, na par-
terze, bezczynszowe, z balkonem, 
piwnica, w kuchni i przedpokoju 
zabudowa. Mieszkanie w bardzo 
dobrym standardzie. Ogrzewanie 
gazowe, okna pcv. Bez pośredni-
ka, NOWA atrakcyjna cena. Kon-
takt: 502 531 348

• Wydzierżawię lokal o powierzchni 
28 m2 na działalność gospodarczą 
przy ul. Bohaterów Warszawy w 
Nowogardzie. Tel. 507 465 448; 91 
39 22  072

• Lokale handlowe do wynajęcia w 
Centrum Nowogardu. 531 838 667

• Sprzedam lub wynajmę podwójny 

garaż na ul. Zamkowej nadający 
się na dwa pojedyncze lub działal-
ność gosp. 604 977 144

• Sprzedam działkę budowlaną w 
Nowogardzie ul. Monte Cassino. 
601 775 037

• Sprzedam mieszkanie własno-
ściowe, I piętro, bezczynszowe, 
3 pokoje, 58m2, w Nowogardzie. 
Po kapitalnym remoncie, wysoki 
standard, kuchnia w zabudowie, 
glazura, panele, terakota, nowe 
okna, własne ogrzewanie gazo-
we, domofon, piwnica, balkon. 
Cena do uzgodnienia, tel. 605 
522 340.

• Wynajmę mieszkanie czteropo-
kojowe po kapitalnym remoncie, 
własne ogrzewanie na parterze, 
ul. Bema. 504 800 823

• Sprzedam ziemię budowlaną 
uzbrojoną. 91 39 18 307

• Sprzedam dom wolnostojący 
ok. 200 m2 w Nowogardzie. 509 
349 774 

• Pokój do wynajęcia. 505 005 398

• Sprzedam działkę budowlaną w 
Centrum Nowogardu ul. Lipowa 
4 o pow. 693 m2 z aktualnymi wa-
runkami zabudowy usługi, han-
del, mieszkania. Informacje Tel. 
600 959 932; 600 931 083 po 15.00

• Wynajmę garaż w ok. Boh. Warsza-
wy, Poniatowskiego i 15 Lutego. 
603 284 503

• Sprzedam dom w Nowogardzie w 
rozliczeniu mieszkanie ul. Jesiono-
wa 3. 604 284 597

• Sprzedam działkę ogrodową w 
Nowogardzie. 725 343 417

• Sprzedam pół domu parter pod-
piwniczony 3 pokoje 82 m2 z przy-
budówkę nadająca się na sklep 
lub działalność z garażem muro-
wanym 60 m2. tel. 91 39 22  072; 
507 465 448

• Sprzedam działkę w Wyszomie-
rzu przy drodze. Cena 37 tys. 723 
930 320

• Sprzedam garaż murowany 28 
m2, prąd, woda cena 26 000 zł. Tel. 
501 622 613

• Sprzedam działkę budowlaną o 
pow. 597 m2. Nowogard. 511 171 
169

• Ładny dom Nowogard, sprzedam. 
600 617 474

• Wynajmę w domu jednoro-
dzinnym mieszkanie 90 m2. tel. 
668 989 393

• Sprzedam albo wynajmę dom 
nad jeziorem. 1300 m2. tel. 
668 989 393

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe 
o pow. 58 m kw na I piętrze przy ul. 
Bankowej 8. Tel. 783 570 060.

• Sprzedam wygodną kawalerkę, I 
piętro, ok. 29 m kw, bezczynszo-
wa. Do zamieszkania od zaraz. 
Cena 90 tys. Tel. 608 153 767.

• Wynajmę warsztat z kabiną pod 
różnego rodzaju działalność. 
603 550 557

• Pilnie poszukuję dwupokojowego 
mieszkania do wynajęcia (do 800 
zł) 533 298 846

• Sprzedam mieszkanie ul. 15 lute-
go trzypokojowe o pow. 66 m2 III 
piętro. 695 425 992

• Sprzedam mały dom 57 m2 ul. 
Piłsudskiego 2a. 602 350 301

• Sprzedam mieszkanie w bloku w 
Łosośnicy, trzypokojowe, 64 m2, 
bezczynszowe. Tel. 788 875 474

• Boh Warszawy samodzielna góra 
domu z ogrodem, 245 tys. Tel. 
501 307 666

• Wydzierżawię kiosk Warszawska 
10 i 14. 694 455 280

• Sprzedam ½ domu w Nowogar-
dzie. 728 933 802

• Wynajmę pawilon o pow. 35 m2 
ul. 5 Marca w Nowogardzie za Ban-
kiem PKO. 510 770 263

• Sprzedam mieszkanie spółdziel-
cze własnościowe dwupokojo-
we przy ul. Kowalskiej 42,2 m2. 
504 238 422

• Sprzedam działkę budowlaną. 
511 740 444

• Nowogard ul. Górna za STW, dział-
ka o pow. 5864 m2, prez. W planie 
przemysł i usługi, inwestycyjna, 
ogrodzona, droga asfaltowa, cen-
trum miasta, 800 m od głównego 
skrzyżowania, 270 tys. PLN brutto. 
Tel. 660 424 989; 91 43 26 122

•  Nowogard ul. Górna, działka o 
pow. 118700 m2  - 11 ha, ekologia, 
prez. W planie przemysł i usługi, 
inwestycyjna, droga asfaltowa, 
centrum miasta, 800 m od głów-
nego skrzyżowania, 1  300  000 
PLN, Tel. 660 424 989; 

• Sprzedam działkę budowlaną  w 
Kościuszkach 1200 m2, wszystkie 
media. Cena 60 tys zł. 661 923 610

• Sprzedam ok. 37 ar ziemi prze-
mysłowej w Nowogardzie. Cena 
601 508 082; 603 450 718

• Sprzedam mieszkanie wspólnoto-
we, własnościowe o pow. 48 m2, 
dwupokojowe, III p. w Centrum 
Nowogardu. 607 617 849

• Do wynajęcia mieszkanie dwu-
pokojowe umeblowane 900 zł + 
kaucja 1500 + prąd, woda, gaz. 
668 383 773

• Sprzedam mieszkanie 4-pokojo-
we (67,7 m2) w Nowogardzie, par-
ter, balkon, wc i łazienka osobno. 
Kontakt:  608 514 144.

• Wynajmę mieszkanie dwupoko-
jowe w Centrum. 798 684 583 lub 
507 023 080

• Garaż wynajmę przy u;. Boh. War-
szawy 21. 91 39 20 307

• Nowogard centrum wynaj-
mę sklep 18 m, lokal 250 m 
533 983 233

• Wynajmę mieszkanie dwupokojo-
we. 91 39 26 147 

• Sprzedam garaż na ul. Zamkowej 
695 480 058

• Wynajmę klubo-kawiarnię oraz 
pomieszczenia parter i I piętro. 
693 946 233

• Zamienię mieszkanie 47 m2 dwa 
pokoje, kuchnia, łazienka I piętro 
w Bornym Sulinowie na podobne 
w Nowogardzie. 518 166 048

• Sprzedam piętro w bloku na 
wsi 70 m2 z garażem oraz dwa 
pomieszczenia gospodarcze z 
zagrodą z okolicy Dobrej. 600 
128 632

• Wydzierżawię Kiosk Ruchu ul. War-
szawska 10 i 14. Tel. 694 455 280

• Dom poniemiecki przy lesie 
na kolonii wsi k/Nowogardu. 
501 307 666

• Nowogard okolice kilka hektarów 
ziemi rolnej z możliwością zabu-
dowy sprzedam 889 133 882

• Długołęka 25 ar. Pod zabudowę 
725 899 426

• Gmina Dobra poł. Domu z działką 
za 55 tys. 660 206 833

• Ziemię rolną może być pod KRUS, 
hodowlę, dopłaty. 502 103 432

• Pilnie poszukuję mieszkania do 
wynajęcia 4-4 pokojowe do I pię-
tra. 603 281 005

• Zamienię mieszkanie 67 m2 na 
dwupokojowe lub sprzedam. 
667 926 528; 91 39 26 528

• Sprzedam lub zamienię pół domu 
na wsi + 1 ha lasu + działka bu-
dowlane za pół  ceny. 784 660 924

• Do wynajęcia mieszkanie dwupo-
kojowe samodzielne w domu jed-
norodzinnym  w Nowogardzie. 91 
39 20 737

• Sprzedam mieszkanie trzypokojo-
we IV piętro. 795 912 117

• Sprzedam kawalerkę w Centrum 
miasta. 691 137 817

• Wynajmę pokój z kuchnią jednej 
osobie. 602 474 266

• Wynajmę mieszkanie trzypokojo-
we na III p.  600 436 364

• Sprzedam kawalerkę w Nowogar-
dzie bezczynszową na i P. kuchnia 
z oknem duży pokój, piwnica ko-
mórka, ogrzewanie gazowe tel. 
601 871 779

• Sprzedam część domu w Warnko-
wie o pow. 83 m2. Cena 215 000 zł. 
tel. 501 318 555

• Wynajmę lokal usługowo-han-
dlowy pasaż przy Polo Market. 
604 195 581

• Sprzedam lub zamienię 2 pokoje 
w atrakcyjnym miejscu na do-
mek lub pół bliźniaka ( z dopłatą). 
603 079 260; 512 012 823

• Sprzedam mieszkanie własno-
ściowe trzypokojowe 67 m2 przy 
ul. Zamkowej parter. 91 39 21 397

• Sprzedam działkę budowlaną 
z warunkami zabudowy w No-
wogardzie przy ul. Asnyka. 601 
500 670; 510 170 263

• Sprzedam nowy dom w Karsku. 
Działka 1500 m2. cena 299 tys. 
Tel. 691 664 658

• Sprzedam działkę budowlaną 
w Karsku 1500 m2. cena 80 tys.  
691 664 658

MOTORYZAcjA

• Sprzedam Honda Civic 1,5, rok 96, 
cena 2 tys. do negocjacji. przeglad 
do maja 2013. tel. 660 256 363, 
692 758 826

• Sprzedam Opony letnie 4 szt. Con-
tinental Conti 3, 185 65 R15, cena 
400 zł, tel. 605 522 340.

• Sprzedam Opony letnie Viknig 
Norway Pro Tech 2, 205 55 R16, 4 
szt., cena 400 zł. tel. 605 522 340.

• Sprzedam felgi stalowe do Nissa-
na Almery N16, rok prod. 12/2001, 
cena 240 zł, tel. 605 522 340. 

• Sprzedam Citroen Jumper paka. 
669 320 592

• Sprzedam VW T4, diesel. 603 
839 782

• Motorower King rok prod. 2007, 
cena 1400 zł, 667 354 001

• Sprzedam Ford cMAX rok prod. 
2004 przebieg 185 tys. Poj. 2.0 
diesel. Posiada immobilajzer, 
poduszki powietrzne, centralny 
zamek, klimatyzacja, koła zapa-
sowe z alufelgami. cena 22  500. 
Do uzgodnienia. 603 079 260

• Sprzedam Opel Combo Van rok 
prod. 2003 poj. 1.7D, Cena 4  000 
do negocjacji. 501 249 819

• Sprzedam Opel Astra II rok prod. 
2001 poj. 1.6 kolor granat, mały 
przebieg. 693 950 306 

• Sprzedam Renault Clio, rok 
prod. 1992, poj. 1.2 benzyna. Tel. 
501 937 623

• Sprzedam skuter BAOTIAN, rok 
prod. 2005 przebieg 1000 km, 
cena 1500 zł. 605 468 190

• Używane markowe opony. Różne 
rozmiary. 887 766 001

• Sprzedam do Peugeot 309 dużo 
części. 603 499 269

• Sprzedam samochód WV trans-
porter 1,9 TDI ’98 r. tel. 533 983 233

• Sprzedam Toyota Avensis II D4D 
poj. 2l rok prod. 2003 przebieg 186 
tys. km bardzo bogato wyposażo-
na – webasto, skóra duża nawiga-
cja, hak dodatkowo koła zimowe 
cena 28 000 zł. tel. 602 348 926

• Sprzedam Ford Escort poj. 1400 
cm3, rok prod. 1994 tel. 667  994 
240, cena do uzgodnienia. 

ROLNicTWO

• Sprzedam konia, bryczkę stylową, 
siodło i uprząż. 508 290 657

• Orka, siew, talerzówka, koszenie i 
zbiór łąk. 608 013 995

• Kupię mieszankę zbożową. 91 39 
20 307

• Siewnik do nawozu Amazon-
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OgłO SZE NiA DROB NE

MARPOL – OKNA S.C. 
 ul. Sienkiewicza 7F  Nowogard 

www.marpolokna.pl    
biuro@marpolokna.pl,   tel. 91 39-27-022

Nowość

energooszczędny pro�l

6 komorowy

z 3 uszczelkami

ul. Rzeszowskiego 7 • Nowogard

NOWY

ADRES:

SPRZEDAŻ ATRAKcYjNYcH MiESZKAŃ
w nowo powstającym budynku mieszkalnym

4-klatkowym (obok Sp nr 3), os. Gryfitów w Nowogardzie

Kontakt: „pRO-BUD” s.c., 72-200 Nowogard, ul. 3 Maja 14, 
tel. 91 39 25 552, 783 570 056, www.probud-nowogard.pl

ka dwutalerzowy poj. 500 kg. 
723 898 517

• Sprzedam kozę. 796 175 842

• Sprzedam łubin słodki. 601 
587 438

• Sprzedam dwie krowy z cielakiem. 
661 633 977

• Sprzedam podkaszarkę spali-
nową na gwarancji. Cena 220 zł. 
514 830 447

• Kupię łąki. 696 443 643

• Kupię zgrabiarkę konną. 695 
100 400

• Sprzedam krowy i byki mięsne. 
665 785 725

• Sprzedam cielaka 2 m-ce. 500 112 
507

USłUgi

• Wyjazdy Niemcy, Holandia, solid-
nie i tanio z domu i pod dom. 603  
038  944

• Usługi transportowe IVECO dostaw-
cze + laweta + bus osobowy do 9 
os. Tel. 607  580  172

• AGENCJA REKLAMOWA VIZART - 
reklamy, banery, tablice, wydruki 
wielkoform., reklama na pojazdach 
- odzieży, PIECZĄTKI, wizytówki, 
plakaty, ulotki, inne. Nowogard, ul. 
700 lecia 15 (nad sklepem zielar-
skim). Tel. 605 522 340.

• MALOWANiE, MONTAŻ PANELi 
PODłOgOWYcH i iNNE DROB-
NE NAPRAWY WYKONA „ZłOTA 
RĄcZKA”; 91 39 22 783, 784 79 
22 70

• Kompleksowe remonty miesz-
kań, montaż i naprawa pieców 
cO. 72 48 14 797

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

• Dywanopranie, 604 373 143.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 604 
373 143.

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

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

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

• Klimatyzacja! Serwis sprzętu AgD. 
Tel. 697 55 33 10, 693 34 46 71.

• cyklinowanie. 692 478 465

• Firma UNIQA wszystkie ubezpie-
czenia. Poniatowskiego 14/2. 693 
128 108

• AWARiE. Naprawy pieców Va-
iliant, tanie części. 691 686 772

• Bruk-lin układanie kostki brukowej. 
Tel. 607 083  893, www.bruk-linno-
wogard.com.pl

• Montaż ogrodzeń betonowych, 
farmerskich i innych; 695  085 
470; 91 39 72 575

• usługi elektryczne CO, dachy, tanio 
szybko solidnie. Do 30% taniej. Tel. 
506 323 560

• Usługi tokarskie. Sąpolnica 22. 
693 613 396 

• Remonty mieszkań, łazienek. 
600 121 043

• Przewozy przeprowadzki Nowo-
gard i okolice. 784 499 535

• Usługi ogólnobudowlane. 
510 335 162

• AGENCJA REKLAMWA VIZART - 
oprawianie prac - w 2 minuty., 
bindowanie, wydruki A3-A4 kolor, 
ksero A3-A4 - kolor, laminowanie 
A3-A4. Tylko u nas największy wy-
bór okładek. Nowogard, ul. 700 le-
cia 15 (nad sklepem zielarskim). Tel. 
605 522 340.

• Korepetycje i kursy j. niemiecki, 
przygotowanie do matury. 607 617 
844

• język niemiecki. informa-
cja i zapisy  tel. 607 545  991 
www.niemieckinowogard.pl; 

• Angielski. Korepetycje. 
697 583 403

• Remonty i wykończenia. 
601 567 369

• REMONTY, MONTAŻE, STOLARKA. 
781 016 125

• Transport BUS-MAX. 604 963 120

• Usługi remontowo-budowlane. 
784 053 493

• Przepisywanie prac (magisterskich, 
licencjackich, innych), dokumen-
tów, CV, listów motyw. innych. Wy-
druki, Ksero, także kolor. Szybko i 
Solidnie. Studio Reklamy Vizart. No-
wogard, ul. 700 lecia 15 (nad skle-
pem zielarskim). tel 605 522 340.

• Naprawa, regulacja okien, drzwi 
PCV i drewna. 695 181 070

• Usługi dekarskie w Kościuszkach. 
601  227  631

• Videofilmowanie i zdjęia cyfrowe, 
profesjonalnie różne okazje. 600 
653 124

• Usługi hydrauliczne. 600 653 124

• Usługi ogónobudowlane, glazura, 
terakota fachowo i solidnie. 607 647 
515

• Remonty mieszkań. 609 588 240

• Roletki, żaluzje, vertikale. 
695 181 070

• Moskitiery. 695 181 070

• KOREPETYcjE DLA LicEALiSTÓW 
i STUDENTÓW Z MATEMATY-
Ki, STATYSTYKi, EKONOMETRii 
ORAZ  PROFESjONALNE PRZY-
gOTOWANiA DO EgZAMiNÓW 
POPRAWKOWYcH KONTAKT: TEL. 
600 924128; MAiL: iwonand@
wp.pl 

• Transport przeprowadzki szybko ta-
nio. 696 138 406

• Remonty mieszkań. 601 567 369

• Dachy kompleksowo. Remonty. 
691 050 186

• Remont na każdą kieszeń. 
609 715 839

• Mam do wynajęcia na (imprezy 
okolicznościowe) pawilon (namiot) 

6mx12m ze ściankami bocznymi. 
669 910 736

• Malowanie, szpachlowanie, panele. 
788 566 432

• Kierownik budowy, nadzory, kosz-
torysowanie, inwentaryzacja, oceny 
techniczne. 604 269 301

• Remonty mieszkań, dachów 
794 115 153

• Usługi transportowe 1,5 ton. Tel. 
506 534 179

• Docieplenia budynków, podbitki. 
608 847 784

• Audio do domu- różne tanio. 
699 268 478

• Usługi koparko-ładowarki. 667 621 
070

• DUR - DAcH pokrycia i remonty 
dachów. 691 621 141

•  Dachy. 785 562 104

• DUR-BUD- usługi ogólnobudowla-
ne. 723 295 632

• Kredyty dla firm bez BiK-na 
oświadczenie o dochodach:513 
164 203

• Leasing bez BIK-KRD. Maszyny-sa-
mochody, sprzęt komputerowy, itd. 
Leasing na start.513-164-203

• Usługi informatyczne naprawa 
komputerów, instalacja oprogra-
mowania, odzyskiwanie danych, 
dojazd do klienta. 508 245 385

• TWOjA KSięgARNiA iNTERNETO-
WA WWW.KSiEgARNiAcYMELiA.
OSDW.PL

PRAcA

• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, 
urlopowe- Niemcy, Holandia, An-
glia, Irlandia, Dania, Belgia, Austria, 
Włochy, Norwegia. 713 852  018; 
601 759 797

• Podejmę pracę w charakterze sprze-
dawcy, długoletnie doświadczenie, 
obsługa LOTTO. Tel 660 392 851

• Zatrudnię konsultantkę Oriflame, 
bezpłatne wpisowe, prezenty na 
1300 zł, 604 189 118

• Szukam opiekunki dla osoby star-
szej. 501 874 834

• Zaopiekuję się dzieckiem. 
795 926 734

• Dam pracę w pubie SZUFLANDIA 
w Karsku dziewczynie/chłopakowi 
od zaraz na stanowisku barmanki/
barmana wynagrodzenie zależne 
od utargu. 609 245 816

• Zaopiekuję się dzieckiem. 
519 848 930

• Poszukujemy osoby do sprzątania 
mieszkania, tel. 535 905 530

• Nawiążę współpracę mającą do-
świadczenie w gastronomii – (re-
stauracja, bar) 600 811 404

• Zatrudnię pracownika o charak-
terze pracy ogólnobudowlanych. 
601 227 631

• Firma zatrudni mężczyznę z orze-
czeniem niepełnosprawności do 
drobnych prac budowlanych. 91 
39 25 275

• Zatrudnię monterów i elektry-
ków z wykształceniem technicz-
nym. 91 39 23 887

• Zatrudnię monterów elektryków. 
91 39 23 887

iNNE

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

• Sprzedam nowy tel. komórkowy 
Sony Ericcson ELM, cena 270 zł, tel. 
605 522 340

• Sprzedam drewno opałowe i ko-
minkowe, pocięte w klocki z dowo-
zem. 663 349 053

• Sprzedam Keyboard. 602 524 313

• Sprzedam drewno opałowe i ko-
minkowe. 667 788 820

• Przyjmę siatkę leśną z palami lub 
bez pali (może być po rozbiórce, 
stan obojętny), cel ogrodzenie bu-
dowy domu. Tel. 605 522 340.

• PIECE GAZOWE CO do mieszkania 
,domu z Niemiec firmy Vaillant, 
gwarancja + serwis, montaż na 
miejscu dwufunkcyjny cena od 
1.000zl tylko ogrzewanie CO. cena 
900zl więcej info. Tel 691 686 772

• ELEKTRYCZNY przepływowy pod-
grzewacz wody do łazienki, kuch-
ni-bar, sklep, domek zakład fryzj. 
na prąd 380V,moc 18,21kw,male 
gabaryty z Niemiec cena 250zl. Tel 
691 686 772

• Junkers gazowy do łazienki, kuchni 
na gaz ziemny lub z butli/propan/
po przeglądzie serwisu, mało uży-
wany cena 400zł Tel 691 686 772

• Bojler - podgrzewacz wody ,zasob-
nik, stojący /bez palnika/z Niemiec 
f. Vaillant z wężownica do podłą-
czenia go z piecem węglowym, ga-
zowym stan idealny cena 500zl. Tel 
691 686 772

• Sprzedam drewno kominkowe, 
opałowe sprzeda całoroczna, po-
siadam swój transport. 691  466 
441

• Drewno opałowe kominkowe. 
506 232 860

• Kupię szklarnię wym. 6/4 lub 5/4. 
tel. 509 702 817

• Piasek żwir z dowozem 2,5t wy-
wrotka. 514 740 538

• Sprzedam spawarkę elektryczną 
Beiter 250 na 360V, Cena 500 zł. Tel. 
667 320 054

• Sprzedam wózek inwalidzki z napę-
dem. Telefon. 609 424 557

• Sprzedam węgiel drzewny hurt, de-
tal. 502 151 691 

• Podbitka, deska tarasowa, tanio. 
791 423 559

• Dowóz piasku, żwiru, kamieni, wy-

wrotka 2,5t. tel. 514 740 538

• Oflisy zrzynki tartaczne na opał, 
pocięte w klocki lub w całości 
do samodzielnego pocięcia. Tel. 
514 740 538

• Sprzedam akwarium  z kompletnym 
wyposażeniem + ryby. 605 548 121

• Drewno kominkowe z dowozem ta-
nio. 501 385 072

• Kontener budowlany sprzedam. 
601 938 293

• Tanio sprzedam kafle piecowe, 
rzeźbione używane. 669 430 803

• Sprzedam wózek wielofunkcyjny 
firmy tako jumper. 785 635 002

• Sprzedam piec CO dwufazowy 
na gaz ziemny lub butlę. Nowy. 
603 499 269

• Tanio sprzedam piłę elektryczną do 
cięcia metalową, wolnostojącą ul. 
Boh Warszawy 21. 91 39 20 307

• Sprzedam kompletną, używaną 
czteroletnią kuchnię, okleina klon, 
blat granit shivakashi, stół na wy-
sokości blatu, cztery hokery, lodów-
ko-zamrażarka Aryston, zmywarka, 
piekarnik płyta ceramiczna Bosch, 
osprzęt Blum, cena 7000 PLN tel. 
660 424 989 

• Sprzedam akwarium z kompletnym 
wyposażeniem + ryby 605 548 121

• Kupię złoto. 506 534 179

• Kupię siodełko dla dziecka na ba-
gażnik do roweru. 693 068 993

• Sprzedam wózek inwalidzki z napę-
dem elektrycznym. 91 39 25 888

• Tanio sprzedam łaty na dach ok. 
700 mb. 602 474 266

• Sprzedam halę kontenerową o 
wym. 17.5/ 6/ 3 metry, ocieplona. 
661 923 610

• Sprzedam wannę naroznikową 
lewą. tel. 606  265 333

• Oddam śliczne małe szczeniaki w 
dobre ręce. 504 625 966
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Humor wyszukany
przez Henia SzczupakaPół godziny  

w towarzystwie KarolinyK
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SZAFY GARDEROBY 
ZABUDOWY WNęK
MEBLE NA WYMIAR

tel. 501 923 309
790 268 865

USŁUGI REMONTOWO BUDOWLANE
Firma zajmuje się:
- ocieplenia budynków
- wykończenie pod klucz
- szpachlowanie, malowanie, itp.

Telefon 784 053 493
www.budowlanaekipa.pl

WYNAJEM RUSZTOWAŃ

Układanie kostki
brukowej

tel. 721 124 740
NOR-BUD

Czytaj uważnie i znajduj…

POZIOMO:
1 - najwyższa pora dać odprawę chamstwu,
7 – hotel „pod różami”,
8 – Brzechwa łatwo uczłowieczał zwierzątka,
9 – Ren i Narew połączone,
10 – tanio kupię tkaninę wełnianą,
11 – ogarnia mnie stres każdego ranka,
15 – ostra żony reprymenda,
17 – ten dek śliski jest,
18 – ochotnicza praktyka u kowala,
20 – grzmot, ława deszczu, Gdańska nie widać,
22 – biały ekran kinowy,
23 – a las znowu zielony.

PIONOWO:
2 – Kowalski Roch mistrzem intelektu nie był,
3 - szaman tka intrygi,
4 – wypiłeś napar, a teraz do łóżeczka,
5 – gazda nie rozumie cepra,
6 – małych gór nikt nie podziwia,
12 – dobrze kot karmiony,
13 – sady barwnie zakwitają,
14 – Anka radzi – nie tyj!
16 – zostać pasażerem i emigrować,
18 – tarcza rycerza,
19 – stali nabywcy,
21 – nową suknię założyła, a ślubu nie ma. 

Znajduj wyrazy wpisywane do diagramu. Autor ukrył je w podanych zdaniach, które zastępują 
określenia. Np. gdyby zamiast określenia podano zdanie: drobna rzecz każdego dzieciaka ucieszy 
– do diagramu wpisalibyśmy wyraz RZECZKA.
Po poprawnym odgadnięciu wyrazów, litery z pól oznaczonych od 1 do 10 utworzą zdanie w któ-
rym ukryte jest nazwisko poety – rozwiązanie całej krzyżówki

Rozwiązanie krzyżówki z dnia 11 V
Kupon nr 36: Zimni ogrodnicy i Zofia
Kępa Krzysztof, Borowik Danuta, Bartosik Barbara, Szwal Halina, 

Feliksiak Oliwia, Czarnowska Regina, Husarz Anna, Pokorska Stani-
sława, Wypych Alicja, Maknia Jadwiga, Grzelak Magdalena, Furmań-
czyk Natalia, Stefańska Halina

Zwycięzcy: Grzelak Magdalena, Wypych Alicja, Feliksiak Oliwia

LAURY ROZDANE 
Wśród cisów cisza, 
Milczą też krytycy.
„Lury Cisowe” rozdane ,
Tym razem w tajemnicy. 
Ze wszechstron na zaproszenia.
Nie liczni się gromadzą. 
Możnaż, się sprzeciwiać władzaom? 
Jeśli idzie o laureatów, 
To panuje zasada,
Że jak masz znajomości, to w porządku, 
Czyli „mucha nie siada” 

SpRAWIEDLIWOŚĆ 
Powstał problem na pewnym 
Składkowym przyjęciu: 
Rozdzielić sprawiedliwe 
Jadło wśród dziesięciu.
Kto ma dzielić? 
(Pan, mistrzu! – zakrzyknął ktoś z gości, 
Pan o sprawiedliwość, 
Walczył od młodości!
Wszyscy przytaknęli 
W szlachetnym porywie, 
Więc, zacząłem dzielić – 
Dzielić sprawiedliwe. 
Dla każdego kabanos, 
Ale dla mnie świeży. 
Za tę sprawiedliwość 
Coś mi się należy!)
Każdemu kawał gęsi – 
Tylko dla mnie duży!
Kto bowiem sprawiedliwy,
Ten sobie zasłużył! ) 
Niestety…
Obudziłem tylko złość i mściwość,
Sprawiedliwe premiując 
Ludzką sprawiedliwość… 
Wszyscy w najpospolitszej 
Tonąc demagogii 
- Sprawiedliwość dla wszystkich! 
- Darli się, jak mogli. 
Dla wszystkich?... o bracia, 
O obywatele!. 
Sprawiedliwość jest jedna 
Jakżeż ją podzielę? 
Czyż porżnę, Czysz posiekam 
Na kawałki tycie. 
Tę, o którą walczyłem 
Całe moje życie?! 

NIEDOCENIONY 
A ni mu ludzie nie straszni,
A ni losu złośliwość… 
Ten człowiek śpi spokojnie, 
Bo wierzy w niesprawiedliwość...
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REgULARNA LiNiA Mi KRO BU SO WA SEROcKi   Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie    6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie    8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

informacja PKS 
91 392 18 87   lub   91 469 83 15

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak          kom. 606 148 353
Nowogard (ul.  Rzeszowskiego) - Szczecin (ul.  Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:05; 8:10; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 11:50; 11:55; 12:40; 
14:40; 14:50; 15:00; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:11
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul.  Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:30; 9:50; 10:25:11:20(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 13:20; 13:45(F); 14:10; 
14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:00
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:50; 17:20; 18:30; 19:30
Kursują od poniedziałku do soboty;  F - kursuje od poniedziałku do piątku;  7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli

ROZKłAD jAZDY BU SÓW

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

Dyżur nocny
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala   - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.   - 91 392 69 99
Medyk   - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

 - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz Pogotowie Stomatolo-
giczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos 
 - 91 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  
 - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzie ci, 
Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności 
Gospodarczej  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
  - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

- 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 26 249

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw.  WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   

- 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57

Apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM   - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Zawodowe 
- CE Zdroje ul.  Bohaterów Warszawy 78,

telefon/fax.   - 91 392 54 94  
I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium  
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych    - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   

- 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 
Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 
Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 
Taksówki   - 91 392 02 60
Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

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

Regularna linia METRO          tel. 505 619 600
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25 A; 5:50 A; 6:00 A; 8:15 A7; 9:25 A7; 12:30 A7; 12:55 A7; 
15:05 A; 16:30 A7; 18:10 A7
Ze Szczecina do Nowogardu: 6:50 A; 7:25 A; 7:45 A; 11:00 A7; 12:00 A7; 14:35 A7; 15:55 
A7; 16:40 A; 18:25 A7; 19:55 A7
Legenda: A- kursuje od pon do sob;   7 - kursuje w niedzielę

PRZEWÓZ OSÓB - RO MAN BiŃcZYK - Linia Regularna  
 TEL. 0607 310 591 

OD PONiEDZiAłKU DO PiĄTKU:  
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SOBOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NiEDZiELA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

SPRZEDAM 
MiESZKANiE 
w nowogardzie

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

tel. 603 55 55 32

Poszukuję 
garażu 

do wynajęcia (najchętniej przy 
ul. Zamkowej lub 5 Marca)

tel. 662 536 908

 
 

KANCELARIA 
DORADZTWA PRAWNEGO

tel. 501 341 824 
e-mail: kkolibski@op.pl 

Jeśli chcesz przeprowadzić  
rozwód, podwyższyć  

lub wystąpić  
o alimenty, nabyć spadek? 

Może dręczą Cię  
inne wątpliwości prawne? 

Nie czekaj, aż będzie za późno.
 Porady prawne już od 30 zł

 
Nowogard 

ul. Wojska Polskiego 4  
(nowy budynek – I piętro) 

Proszę o wcześniejszy kontakt 
telefoniczny

DZIENNIK
NOWOGARDZKI

Ukazuje się we wtorki i piątki  na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, Piotr Słomski, jarosław Bzowy.  

jarek Dąbrowski redaktor techniczny, Współ pra cu ją:  Hen ryk Szczu pak.   Ad res re dak cji:  
72-200 No wo gard, ul.  Boh. War sza wy 7A, tel. 91 392 21 65; e-mail: dziennik@domjudy.pl. 

Wy daw ca, skład i druk: „Dom judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

Rozkład jazdy PKP (obowiązuje od 01.04.2012 r.)
 Szczecin gł. - Nowogard:  6.28-7.28, 8.18-9.21 (tylko w dni powszednie), 10.37-11.39, 12.48-
13.49, 14.47-15.47, 16.40-17.54, 21.15-22.21
Nowogard-Szczecin gł.:  6.37-7.41, 8.05-9.10, 10.25-11.37 (tylko w dni powszednie), 12.17-
13.22, 14.56-16.03, 16.49-17.52, 18.56-19.56 (tylko w niedzielę i sobotę), 19.07 – 20.08 (tylko 
w dni powszednie)
Nowogard-Kołobrzeg:  7.28-8.55, 9.21-10.40 (tylko w dni powszednie), 11.39-13.05, 13.49-
15.14, 15.47-17.07, 17.56-19.15 (tylko w niedzielę i sobotę), 18.05 – 19.25 (tylko w dni 
powszednie), 22.22-23.42
Kołobrzeg-Nowogard: 5.11-6.37, 6.46-8.04, 9.03-10.24 (tylko w dni powszednie), 11.01-
12.17, 13.37-14.56, 15.25-16.49, 17.26-18.56 (tylko w niedzielę i sobotę), 17.40-19.07 (tylko 
w dni powszednie)

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

Trasa NOWOgARD – gOLENiÓW – SZcZEciN 
Nowogard ul. Rzeszowskiego : 5:05(A), 5:55(A), 6:10(A), 6:50(7), 7:00(A),  7:50(A), 8:05(7), 

8:25(2,4,6), 8:35(A), 9:10(1,3,5,7), 9:15(2,4,6), 10:05(A)10:30(A,7), 11:31(A), 11:40(7), 12:15(A), 
12:50(A,7), 13:00(A), 13:10(A), 13:25(A,7), 13:50(F), 14:05(A), 14:20(A,7), 15:41(A), 16:00(7), 
16:25(7), 16:30(1,3,5) 16:40(2,4,6,7) 16:50(A), 17:30(7) 17:50(A,7) 18:05(4,5,6,7) 18:20(A,7)

TRASA SZcZEciN – NOWOgARD
Szczecin ul. Św. Ducha: 9:25(A), 11:55(A,7) 12:20(A,7), 13:35(A), 14:00(A,7,R), 

14:30(1,3,5,7)  14:35(2,4,6) 14:55(A,7), 15:10(A) 15:25(A,7), 15:50(A) 16:15(A,7)  16:30(A), 
18:05(A,7,R) 18:20(A,7) 19:05(A,7) 19:25(A,7) 19:50(A,7)

Szczecin ul. Dworcowa :  6:20(A), 7:35(A), 8:40(A,7), 9,00(7,R), 10:05(A,7),  10:50(A,7),  
11:40(A), 13:00(7), 14:20(7), 17:40(A,7), 20:15(A,7),

goleniów, Dworzec PKP :  7:05(A), 8:20(A), 9:25(A,7), 9:45(7,R), 10:10(A),  10:50(A,7),  
11:36(A,7), 12:26(A), 12:42(A,7),  13:05(A,7), 13:45(7), 14:20(A),  14:45(A,7,R), 15:05(7), 
15:20(1,3,5,7) 15:26(2,4,6) 15:40(A,7) 15:55(A)  16:08(A,7) 16:40(A) 16:59(A,7) 17:15(A), 
17:40(A,7)  18:50(A,7,R)  19:05(A,7), 19:50(A,7) 20:10(A,7) 20:35(A,7) 21:00(A,7)

Trasa NOWOgARD – MASZEWO 
Nowogard ul. Rzeszowskiego :  6:20(S) 15:15(S)
Trasa MASZEWO – NOWOgARD 
Maszewo :  6:55(S) 16:00(S)
Trasa NOWOgARD – MASZEWO – STARgARD SZcZEciŃSKi
Nowogard ul. Rzeszowskiego :  6:50(F),  11:30(F),  13:50(F),  
Trasa STRAgARD SZcZEciŃSKi – MASZEWO - NOWOgARD
Stargard Szcz. Oś. Tysiąclecia :  9:40(A), 12:45(A), 15:05(A)
A - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt S – kursuje w dni nauki szkolnej; 

7 – kursuje w niedziele niebędące świętami F – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz 
świąt 1,3,5 – kursuje w poniedziałki, środy, piątki oprócz świąt; 2,4,6 – kursuje we wtorki, 
czwartki, soboty oprócz świąt; 4,5,6,7 – kursuje w czwartki, piątki, soboty, niedziele oprócz 
świąt; R – kurs do Reska    

pIASEK, ŻWIR,   
CZARNOZIEM, 

pOSpÓŁKA 

 ŻWIROWNIA  
DŁUGOŁęKA

tel. 504 872 700 
Z DOWOZEM  
DO KLIENTA
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GAZETA LOKALNA  NOWOGARD • OSINA

 

bzwbk.pl
1 9999

Szczegóły oferty, informacje o opłatach, prowizjach i oprocentowaniu dostępne w placówkach BZ WBK i pod numerem 1 9999. Decyzja kredytowa 
uzależniona od wyniku badania zdolności kredytowej. Opłata za połączenia telefoniczne zgodna z taryfą danego operatora. Stan na 1.02.2012 r.

 

 

 

ul. Warszawska 14 • NOWOGARD
tel. 91 391 03 78

pn.-pt. 9-18;   sob. 10-14

NAWET

0 %PROWIZJIDOBRY
I SZYBKI

KREDYT GOTÓWKOWY
ZIELONE 

PRZEDSZKOLE

OGŁASZA NABÓR NA ROK SZKOLNY 2012/2013
DZIECI W WIEKU OD 2,5 DO 6 LAT

Informacje i zapisy pod nr tel. 91 39 26 691
lub na stronie www.przedszkole.zielona11.pl

INFORMATYCZNO-JĘZYKOWE

Bałtyk-Karkonosze 
II etap 
zakończyli
w Nowogardzie

s. 8

Śmierć 
małżeństwa  
z Kulic

s. 5

Zamknęli 
ojcu 
bramę 
do domu 

s. 3

Zatrudnię 
opiekunkę 
do dziecka 

509 910 772

GABINET  STOMATOLOGICZNY
lek. stom.Paweł Maniecki

Jednowizytowe, bezpieczne wybielanie zębów 
urządzeniem firmy beyond w promocyjnej CENIE 590 pLN
W ofercie gabinetu: kosmetyka stomatologiczna, Protetyka, Stom. zachowawcza, dziecięca

Rejestracja tel.   608 578 628, Nowogard, ul. Bankowa 3e

W sobotę tj. 19 maja  
w godzinach porannych  

w sklepie AUMIX 2 
przy ul. Boh. Warszawy 22

 zostawiono na ladzie
 dowód rejestracyjny 

do FORD TRANSIT 
o nr ZGL 28706. 

Osobę, która zabrała 
niechcący ten dowód z lady 
proszę o pilny kontakt lub 
odniesienie go do sklepu: 

531 149 222
Honorowych dawców odesłano z kwitkiem

„Nie przyjmiemy krwi, bo mamy święto...”

Szpital w Gryficach

Kancelaria 
Adwokacko
-Radcowska
Adres Kancelarii: 
Plac Wolności 9 
w Nowogardzie, 

parter byłego hotelu „Cisy”, pok. nr 8.
Adwokat  - Monika Osińska  

(tel. 605 085 913)
Radca Prawny - Radosław Górski

  (tel. 788 802 101)

Szanowni Państwo.
Zawiadamiamy, iż w Nowogardzie  

rozpoczęła swoją działalność 

Zwycięstwo po 
ciężkim boju…

Jeszcze 
punkt i 
będzie 
awans!
W sobotę (19 maja) w Nowo-
gardzie, pomorzanin podej-
mował walczących o utrzy-
manie piłkarzy z Łożnicy. Do 
ostatniej minuty rezultat był 
nie pewny, jednak bezbłędna 
gra między słupkami Mala-
nowskiego, pozwoliła gospo-
darzom skromnie wygrać 1:0.

Czytaj s. 3
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Kronika policyjna 
14.05.2012 r. 
Godz. 08.50 Włamanie do kon-

tenera z artykułami elektryczny-
mi, znajdującego się na terenie 
hurtowni elektrycznej na ul. Boh. 
Warszawy. 

Godz. 09.00 Patrol OPI  w trak-
cie kontroli drogowej w miejsco-
wości Miętno zatrzymał rowerzy-
stę będącego po użyciu alkoholu. 
Mariusz N. miał 0,37 promila al-
koholu w wydychanym powietrzu. 

Godz. 09.00 Patrol OPI  w trak-
cie kontroli drogowej w miejsco-
wości Miętno zatrzymał rowerzy-
stę będącego po użyciu alkoholu. 
Paweł B. miał 0,28 promila alko-
holu w wydychanym powietrzu, 
ponadto posiada aktualny zakaz 
kierowania wszelkimi pojazdami 
mechanicznymi i rowerami. 

15.05.2012 r. 
Godz. 09.15 Policjanci Ruchu 

Drogowego KPP w Goleniowie 
podczas kontroli drogowej w miej-
scowości Błotno ujawnili nietrzeź-
wego rowerzystę. Kazimierz N. 
miał 1,16 promila alkoholu w wy-
dychanym powietrzu. 

Godz. 12.15  Powiadomienie 
o włamaniu do pomieszczenia 
gospodarczego w miejscowości 
Strzelewo, skąd sprawca dokonał 
zaboru dwóch rowerów typu dam-
ka. 

Godz. 12.50 Powiadomienie o 
kradzieży transformatora elek-
trycznego na terenie firmy Nestle 
na ul. Armii Krajowej. 

Godz. 17.10 Powiadomienie o 
kradzieży roweru górskiego spod 
kościoła na ul. Jana Pawła. 

Godz. 19.15 policjanci Ruchu 
Drogowego Kpp w Goleniowie 
podczas kontroli drogowej na ul. 
Armii Krajowej ujawnili kierują-
cego samochodem marki Merce-
des znajdującego się w stanie nie-
trzeźwości, Mariusz B. miał 1,30 
promila alkoholu w wydychanym 
powietrzu. ponadto posiada ak-
tualny zakaz prowadzenia pojaz-
dów mechanicznych. 

17.05.2012 r. 
Godz. 01.50 Patrol OPI podczas 

kontroli drogowej na ul. Boh. War-
szawy, pojazdu marki VW Golf 
ujawnił, że kierujący Piotr L. nie 
posiada uprawnień do kierowania 
oraz dokumentów pojazdu. 

17.05.2012 r. 
Godz. 08.50 policjanci Ru-

chu Drogowego Kpp w Golenio-
wie podczas kontroli drogowej 
w miejscowości Grabin ujawnili 
nietrzeźwego rowerzystę. Leszek 
K. miał 1,50 promila alkoholu w 
wydychanym powietrzu. 

Godz. 11.50 Powiadomienie o 
kradzieży radioodtwarzacza z po-
jazdu stojącego w stodole w miej-
scowości Glicko.

Godz. 16.15 Kolizja drogowa na 
ul. Boh. Warszawy, gdzie doszło 
do zderzenia trzech pojazdów: 
Mazda, Ford Focus, VW T4.

18.05.2012 r. 
Godz. 08.00 Kolizja drogowa na 

ul. Warszawskiej, gdzie kierujący 
samochodem marki Citroen cofa-
jąc uderzył w pojazd marki Merce-
des. 

Godz. 11.30 Powiadomienie o 
kradzieży tablicy rejestracyjnej z 
samochodu marki Fiat Ducato, za-
parkowanego przy ul. Wojska Pol-
skiego. 

Godz. 16.00 Powiadomienie o 
kradzieży biżuterii, pieniędzy i 
laptopa z mieszkania w miejsco-
wości Żabowo. 

Godz. 16.45 Pracownik sklepu 
Biedronka na ul. Boh. Warszawy, 
powiadomił o ujęciu sprawcy kra-
dzieży sklepowej. Patrol na miej-
scy wylegitymował Zbigniewa K. 
ukarany został  mandatem kar-
nym. 

Godz. 19.30 Powiadomienie o 
włamaniu do altanki ogrodowej 
w miejscowości Karsk i kradzieży 
elektronarzędzi. 

19.05.2012 r. 
Godz. 04.45 Opp Szczecin pod-

czas wykonywania czynności 
służbowych na ul. Kościuszki, 
ujawnili u Mateusza W. zawiniąt-
ka papierowe z zawartością suszu 
roślinnego, marihuany. 

Godz. 12.00 Pracownik firmy 
telekomunikacyjnej na ul. Banko-
wej powiadomił o kradzieży z wła-
maniem do dwóch garaży  na tere-
nie byłej Telekomunikacji Polskiej, 
skąd dokonali zaboru 420 m kabla 
telefonicznego z linką nośna. 

Godz. 13.00 Kolizja drogowa 
na ul. Gen. Bema, gdzie doszło do 
zderzenia dwóch pojazdów: Fiat 
oraz VW. 

Godz. 19.45 Wypadek drogowy 
w miejscowości Węgorza, gdzie 
doszło do potrącenia kobiety 
przez motocyklistę. Na miejscu 
ustalono, że kierujący motocy-
klem Honda, Dawid D. stracił 
panowanie nad pojazdem i ude-
rzył w bok samochodu Audi. W 
wyniku zderzenia motocykl zo-
stał przewrócony i sunąc uderzył 
idącą poboczem uczestniczkę ru-
chu. 

20.05.2012 r. 
Godz. 03.50 Policjanci Ruchu 

Drogowego KPP w Goleniowie, 
podczas kontroli drogowej na dro-
dze Czermnica-Świerczewo samo-
chodu marki Opel Astra ujawnili, 
że kierujący Michał K. miał 1,32 
promila alkoholu w wydychanym 
powietrzu. Ponadto nie posiadał 
uprawnień do kierowania pojaz-
dem. 

Godz. 13.10 Pracownica sklepu 
na ul. Żeromskiego powiadomi-
ła, że jeden z klientów zabrał to-
war z lady i uciekł nie płacąc. Pa-
trol ustalił, że  sprawcą zdarzenia 
był Szymon S.

st. isnp. Ref. Prewencji 
Klaudia Gieryń 

Nasza Sonda 

Czy uczestniczyliśmy w Ekofilmie?
Od 14 do 16 maja 2012 r. w Nowogardzkim Domu Kultury, odbywał się XII 
Ogólnopolski i VIII Międzynarodowy Festiwal Filmów Ekologicznych im. Ma-
cieja Łukowskiego „Ekofilm” Nowogard 2012. Zapytaliśmy naszych czytelni-
ków, czy słyszeli o takiej imprezie i czy brali w niej udział. 

Joanna Werner - Wiem, że festiwal miał miejsce w minionym 
tygodniu. Uczestniczyłam jedynie w jego otwarciu, gdyż nasz 
syn odbierał nagrodę. Co do festiwalu, to podobało mi się w nim 
wszystko. Zaproszony artysta malarz, również dodał uroku całej 
formule imprezy.  Żałuję, że nie byłam na projekcji filmów, któ-
re były wyświetlane. Niestety w tych godzinach musiałam być w 
pracy. Wiem, że w ramach festiwalu był również kiermasz żyw-
ności ekologicznej na którym również nie mogłam być. Co do 
oceny, to moim zdaniem było super, bo wszystko co jest” Eko” jest 
po prostu fajne. 

           Julia Orpel z dziećmi Damianem i Basią - Mu-
szę powiedzieć z wielkim żalem, że niestety nie uczestni-
czyłam w nim. Głównym powodem jest oczywiście brak 
czasu spowodowany opieką nad jeszcze małymi dziećmi 
i praca. Co do formuły festiwalu, to niestety nie mogę się 
wypowiedzieć, gdyż nic nie wiem na ten temat. Ale mogę 
powiedzieć, że z osób młodych, które znam osobiście, ra-
czej nikt się tą tematyką za bardzo nie interesuje. Ta pro-
pozycja skierowana jest raczej do osób starszych i może 
wykształconych? Formuła Festiwalu, delikatnie mówiąc 
jest już nieco „nienowoczesna”, co sugeruje, że powin-
na być ona bardziej otwarta, gdyż dzisiejsza młodzież 
raczej koncentruje się na rozrywce i występach muzycz-
nych. 

Małgorzata Szewczuk z córką Julią - Ten Festiwal był chyba 
w czwartek lub piątek minionego tygodnia. W festiwalu nieste-
ty nie uczestniczyłam, gdyż moja mama zachorowała i musia-
łam się nią zaopiekować. Dodatkowo dochodzi opieka nad ma-
łym dzieckiem. Co do informacji na temat festiwalu, to słyszałam 
od znajomych i właśnie z Dziennika Nowogardzkiego. Co do for-
muły, to nie mam jakichś konkretnych zastrzeżeń, ale wydaje mi 
się, że przyszły  festiwal powinien być więcej nagłośniony i zare-
klamowany, a jego formuła nieco bogatsza. 

Sylwia parzybut - Byłam bardzo ciekawa jak ten festiwal bę-
dzie wyglądał oraz jego otwarcie, ale niestety nie miałam moż-
liwości uczestnictwa. Pamiętam, że kilka lat wstecz uczestniczy-
łam w nim, szczególnie wtedy gdy chodziłam do liceum. Co do 
formuły festiwalu, to moim zdaniem powinna być ona bardziej 
otwarta, a szczególnie powinien mieć swoje działania w plenerze,  
mam tu na myśli Plac Wolności, bo to spowodowałoby  większą 
frekwencję i udział społeczeństwa. Co do zapraszanych gości, to 
sugerowałabym takich, którzy mogliby więcej i ciekawiej przeka-
zać informacje  dzieciom. 

Danuta Kowalska - Nie jestem pewna, ale ten festiwal miał 
miejsce 3 lub 4 dni temu. Dowiedziałam się o tym z afiszu. Ale 
właśnie chciałam powiedzieć, że cała ta formuła niestety, ale  
była organizowana najczęściej dla szkół i na terenie szkół. Dla-
tego może to spowodowało, że ja, jako już emerytka nie uczest-
niczyłam w nim. Wydaje mi się, że festiwal powinien być  orga-
nizowany w szkołach, ale także miejscach otwartych. Niestety w 
tegorocznej edycji Festiwalu nie uczestniczyłam, dlatego nie mogę 
się jednoznacznie wypowiedzieć na jego temat. Ale sugeruję, aby  
przyszły festiwal odbywał się bardziej w miejscach publicznych i 
w plenerze, bo to spowoduje, że przyjdzie więcej ludzi. 

Rozmawiał: Jarek Bzowy 
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reKlama

EntEr  II 
laptop

 serwis - komis
naprawiamy, 
sprzedajemy,

kupujemy laptopy
na ul. Wyszyńskiego 7/3

budynek Straży Pożarnej

tEl. 795 648 748

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki 
w Nowogardzie serdecznie zaprasza Rodziców

przyszłych uczniów oddziału przedszkolnego oraz klas pierwszych
na spotkanie organizacyjne, które odbędzie się

24 maja 2012r. (czwartek) o godzinie 17.00

reKlama

Honorowych dawców odesłano z kwitkiem

„Nie przyjmiemy krwi, bo mamy święto...”
Te słowa usłyszało w punkcie krwiodawstwa w Gryficach trzech honorowych dawców,  strażaków z Wyszomierza, którzy próbowali od-
dać krew dla swojego ciężko chorego kolegi. 

Jaka okazja do świętowania 
była ważniejsze niż ludzkie 
życie? Jak się okazało w dniu 
18 maja Regionalne Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecznic-
twa w Gryficach obchodziło 40 
– lecie swojego istnienia. Za-
miast przyjmować krew, per-
sonel wolał miło spędzać czas 
przy kawie i cieście. 

Najpierw pojechaliśmy do 
Goleniowa. Tam usłyszeli-
śmy, że w piątki nie przyjmują 
krwi. Odesłano nas do szpita-
la w Gryficach. Na miejscu do-
wiedzieliśmy się, że już mają za 
dużo krwi, a poza tym dzisiaj 
nie obsługują dawców bo mają 
święto – mówi Józef Dobru-
chowski, który wspólnie z in-
nymi dwoma strażakami z Wy-
szomierza, chciał oddać krew 
swojemu koledze w odpowie-

dzi na apel zamieszczony w 
jednym z poprzednich wydań 
DN. Przypomnijmy tylko, że o 
oddanie krwi dla ciężko cho-
rego mężczyzny zaapelowała 
jego rodzina.  

Wokół sprawy zrobiła się bu-
rza. Z naszych informacji wy-
nika, że jeszcze w piątek wie-
czorem ktoś z szefostwa szpita-
la w Gryficach próbował zała-
godzić całą sytuacją, prosząc o 
nie informowanie mediów na 
temat piątkowego zdarzenia.

Wczoraj próbowaliśmy za-
sięgnąć informacji u same-
go źródła. Niestety kierownik 
Centrum Krwiodawstwa w 
Gryficach jest na urlopie. Za-
stępująca go osoba nie chciała 
nam zdradzić,  kiedy wróci szef 
do pracy. Kategorycznie rów-
nież odmówiła komentarza w 

tej sprawie. 
U nas zamknęli, teraz nie 

chcą naszej krwi...
Być może cała sytuacja nie 

miałaby miejsca, gdyby miesz-
kańcy Nowogardu i okolic mie-
li na miejscu swój punkt krwio-
dawstwa. Takowy funkcjonował 
w naszym mieście do lipca 2004 
roku. Został jednak zlikwidowa-
ny z powodu braku pieniędzy. 
Przynajmniej takie uzasadnie-
nie podano do publicznej wia-
domości. Miesięcznie w naszym 
punkcie krew oddawało około 
150 osób. W ten sposób pozy-
skiwano około 75 litrów krwi, 
nie tylko na potrzeby miejsco-
wego szpitala, ale również ca-
łego województwa. Poza tym w 
punkcie zatrudnienie miały 3 
osoby – jeden lekarz i dwie pie-
lęgniarki. Obecnie najbliższy 

punkt krwiodawstwa dla miesz-
kańców gminy Nowogard znaj-
duje się w Goleniowie i Gry-
ficach. Jednak trzeba do nich 
dojechać na własny koszt. Poza 
tym, sporadycznie organizowa-
ne są terenowe akcje, podczas 
których można oddać osocze. 

Ostatnia miała miejsce w ubie-
głym roku w lipcu, na parkingu 
przy sklepie InterMarche. Orga-
nizatorem akcji był PCK, które-
go zresztą oddział w Nowogar-
dzie, również zlikwidowano na 
początku ubiegłego roku. 

Marcin Simiński 

Zeszłoroczna akcja PCK zorganizowana przy Intermarche w Nowogardzie. 
Niestety takie inicjatywy należą do rzadkości. Na co dzień dawcy  z naszej 
gminy zmuszeni są jeździć do Goleniowa lub Gryfic, żeby oddać krew.

rażąca niewdzięczność w Olchowie

Zamknęli ojcu bramę do domu
pan Henryk do emerytury prowadził w Olchowie gospodarstwo rolne. W 2005 
roku darował aktem notarialnym dom i obejście synowi, zachowując dożywot-
nią służebność pokoju i z używalnością  łazienki i kuchni. Wszystko było dobrze 
do 2011 roku, wtedy właśnie ma swój początek ciąg zdarzeń w wyniku których, 
pan Henryk nie może dzisiaj wejść do swojego mieszkania... 

W 2011 roku syn wraz z sy-
nową sprzedali swoje mieszka-
nie w Nowogardzie i postano-
wili przenieść się do  Olchowa i 
tam na działce którą mu daro-
wałem w 2005 roku, wybudować 
się - mówi Pan Henryk.  Oczy-
wiście nie miałem nic przeciw, 
ponieważ to była jego własność i 
część działki już wcześniej  trak-
towałem jako nadającą się na 
rozbudowę. Niestety po wpro-
wadzeniu się syna stosunki mię-
dzy nim, a Panem Henrykiem, 
zaczęły się pogarszać. Synowa 
miała stale narastające i nieuza-
sadnione pretensje, wielokrotnie 
mnie obrażała, w końcu zaczęła 
podważać moje prawo do używa-
nia zachowanych jako służebność 
dożywotnia pomieszczeń. Scy-
sje, utarczki słowne, złośliwości, 

których doznawał sprawiły, że 
Pan Henryk zaczął zastanawiać 
się nad możliwością formalne-
go cofnięcia darowizny w czę-
ści obejmującej stary dom, aby 
fizycznie odgrodzić się od nie-
wdzięcznej rodziny. To tylko za-
ogniło wzajemne relacje. 

Histeryczne zachowanie syno-
wej w czasie jednej z kolejnych 
utarczek spowodowało, że kaza-
łem jej opuścić mój pokój, ponie-
waż tego nie uczyniła i dalej mnie 
obrażała, wyprowadziłem ją siłą. 
Podała mnie do Sądu o rzekome 
pobicie i niestety Sąd pierwszej 
instancji orzekł dla mnie zakaz 
przebywania na terenie posesji, 
również w pomieszczeniach słu-
żebnych - skarży się prawie sie-
demdziesięcioletni Pan Henryk. 
Sąd odwoławczy uchylił jednak-

że ten wyrok i zmienił go przy-
wracając naszemu bohaterowi 
należne mu prawo do wstępu na 
posesję i używania służebności.

Prawomocny wyrok w tej spra-
wie otrzymałem kilkanaście dni 
temu. Próbowałem wejść do swo-
ich pomieszczeń, niestety nie 
mogłem nawet dojść do budyn-
ku, ponieważ bramy zostały za-
mknięte na kłódkę. Dowiedzia-
łem się też, że wcześniej sprzeda-
li moją krowę, którą  hodowałem 
w jednym z pomieszczeń gospo-
darczych, korzystając z faktu, że 
to ich pomieszczenia i pod pre-
tekstem, że krowa rzekomo była 
chora - tłumaczy Pan Henryk. 

W ubiegłym tygodniu Pan 
Henryk w celu wyegzekwowania 
wyroku Sądu postanowił zwró-
cić się o pomoc do Policji.

Policjanci z Nowogardu telefo-
nicznie powiadomili syna o po-
dejmowanych czynnościach, po 
przyjeździe na miejsce okazało 
się, że brama jest zamknięta na-
dal i syn w kolejnej rozmowie z 
Policją odmówił  wpuszczenia 
mnie na posesję ....W tej sytuacji 
policjanci sporządzili odpowied-
ni wniosek do Sądu o nadanie 
wyrokowi klauzuli wykonalności 
- kończy Pan Henryk.

Tyle  opowieści z historii, któ-

ra nie ma jeszcze swojego fina-
łu, tym bardziej szczęśliwego fi-
nału. Doświadczenia jakie sta-
ły się udziałem Pana Henryka, 
są bynajmniej nieodosobnio-
nym przypadkiem. Stale jednak 
na nowo zadziwia rażąca nie-
wdzięczność, jakiej bywa do-
puszczają się dzieci w stosunku 
do rodziców, często starszych i 
wymagających należnej im od 
najbliższej rodziny pomocy.

sm

Na zdjęciu fragment pokoju, w którym zgodnie z zapisami w akcie nota-
rialnym ma prawo mieszkać Pan Henryk
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Byli ze sobą 55 lat...

Śmierć małżeństwa z Kulic
Nikt z rodziny starszego małżeństwa z Kulic, nie mógł się spodziewać tego, jak zakończy się zwykły z pozoru dzień tygodnia. Była śro-
da, 16 maja. Najpierw chwilę po godz. 20.00 zmarł 75-letni Stanisław piotrowski. Mężczyzna kilka godzin wcześniej został przywiezio-
ny do nowogardzkiego szpitala. po dwóch godzinach w domu zmarła jego żona. Serce kobiety nie wytrzymało po tym jak dowiedziała 
się, że zmarł jej ukochany mąż. 

Informacja o śmierci Pań-
stwa Piotrowskich rozeszła się 
po całej okolicy. Niestety stała 
się też powodem wielu plotek i 
niedomówień. Rodzina zmar-
łych postanowiła uciąć szereg 
spekulacji i  mimo, że emocje 
wciąż są ogromne opowiedzia-
ła redakcji DN o tym, co na-
prawdę się wydarzyło 16 maja. 

Po południu karetka zabra-
ła tatę do szpitala. Źle się czuł. 
Trudno było się z nim porozu-
mieć. Lekarze uznali, że musi 
zostać na oddziale. Po jakimś 
czasie opuściliśmy szpital. Nie 
minęło dużo czasu, kiedy ze 
szpitala zadzwoniła moja ko-
leżanka i powiedziała, że tatuś 
zmarł. Była ok. godz. 20.00 – 
opowiada Maria Wojdyło, cór-
ka śp. Stanisława Piotrowskie-
go. 

 Pani Maria nawet nie przy-
puszczała, że tego dnia może 
się stać jeszcze coś gorszego. 

Zadzwoniliśmy do mamy i 
poinformowaliśmy ją o śmierci 
taty. Była nawet spokojna. Kie-

dy zapytaliśmy, czy chce przy-
jechać do szpitala, powiedziała 
żebyśmy my się wszystkim za-
jęli. Jakiś czas po tej rozmowie 
dostaliśmy telefon, że mama 
zasłabła w domu. Szybko po-
jechaliśmy do Kulic. Na miej-
scu były już karetki. Mimo, że 
mamę reanimowano przez go-
dzinę, zmarła – opowiada cór-
ka śp. Zofii Piotrowskiej. Ko-
bieta zmarła z powodu zatrzy-
mania krążenia. 

Pani Maria odwiedziła naszą 
redakcję wraz z mężem Janem. 
To praktycznie na jego rękach 
zmarła śp. pani Zofia. Do dziś 
nie mogę się otrząsnąć z tego 
co się wydarzyło. Tym bar-
dziej, że śmierć rodziców prze-
rwała intensywne  przygoto-
wania do ślubu ich córki, który 
ma się odbyć we wrześniu. Jak 
mówią, jednak  mimo ogrom-
nego żalu trzeba żyć dalej i te-
raz najważniejsze jest dla nich 
załatwienie wszystkich formal-
ności po zmarłych rodzicach. 

Pogrzeb śp. Państwa Pio-

trowskich odbył się w miniony 
piątek, 18 maja. Z wiadomych 
względów był nietypowy. Ro-
dzina chciała, żeby ich bliscy 
do  końca  ziemskiej drogi byli 
razem. Dlatego też  ostatnią 
podróż  odbyli  w jednym sa-

mochodzie, a na świeżym gro-
bie stanął jeden krzyż. 

Śp. Zofia Piotrowska w lipcu 
miałaby 71 lat. Jej mąż Stani-
sław skończyłby w październi-
ku 75. Byli małżeństwem od 55 
lat. Mieli 4 dzieci – jedną córkę 

i trzech synów. Całe swoje ży-
cie małżeńskie spędzili w Ku-
licach, gdzie niegdyś wspólnie 
pracowali w tamtejszym PGR. 

Marcin Simiński 
foto. S. Furmańczyk

Wszystkim, którzy towarzyszyli 
w ostatniej drodze 

śp. Zofii i Stanisława 
piotrowskich 
serdeczne podziękowania 

składają 
rodziny 

Wojdyło i Piotrowskich

Kościół w Olchowie prawie jak nowy...
Dzięki ofiarności wiernych oraz wsparciu finansowemu ks. proboszcza Grzegorza Legutki w kościele w Olchowie została wykonana 
nowa posadzka z płytki cegły antycznej. Tego trudnego zadania podjęła się firma pana Sławomira Skorupy z Mechowa. 

Efekt końcowy jest wspania-
ły. Wnętrze naszego kościoła 
nabrało oryginalnego i stylo-
wego wyglądu. Z płytek tych 
obudowaliśmy także postu-
ment tabernakulum i parape-
ty. Pomalowane na biało ścia-
ny dopełniły całości. Remont 
przebiegał sprawnie dzięki 

rzetelnemu i profesjonalnemu 
wykonawcy oraz zaangażowa-
niu mieszkańców.

Kolejnym ogromnym wy-
zwaniem w kościele w Olcho-
wie będzie niezbędny remont 
wieży.

Info. Mieszkańcy Olchowa 

Tak było         tak jest teraz

Na zdjęciu pogrzeb śp. Państwa Piotrowskich
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Nowogard nagrodzony
Gmina Nowogard została laureatem konkursu „Zachod-
niopomorski Lider Ekologii” organizowanego przez Woje-
wódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Szczecinie i zainkasowała czek na 100 tys. zł. Na ra-
zie jednak nie wiadomo na co zostaną wydane pieniądze. 

Konkurs, do którego nasza 
gmina zgłosiła się pod koniec 
ubiegłego roku, rozstrzygnię-
to 14 maja w Szczecinie. Nagro-
dy przyznawane były gminom 
najbardziej zaangażowanym w 
działania na rzecz ochrony śro-
dowiska. Samorządy walczyły 
o zwycięstwo w czterech kate-
goriach: gospodarka ściekowa, 
gospodarka odpadami, ochro-
na powietrza oraz edukacja eko-
logiczna. Nasza gmina wzięła 
udział i została laureatem w ka-
tegorii „Przedsięwzięcia w za-
kresie gospodarowania odpada-
mi”. Komisja brała pod uwagę 

działania gminy związane z se-
lektywną zbiórką odpadów i za-
pobieganiem nielegalnego po-
zbywania się śmieci. Główną na-
grodą, obok statuetki, był czek 
na 100 tys. zł. Władze miasta na 
razie nie wiedzą, na co wydają 
pieniądze. 

 Nagroda była dla nas dużym 
zaskoczeniem. Teraz analizu-
jemy regulamin konkursu, któ-
ry jasno określa na co możemy 
przeznaczyć otrzymaną kwotę - 
poinformował w ubiegłym ty-
godniu redakcję DN burmistrz 
Nowogardu, Robert Czapla. 

MS

 Krystyna Augustynek, lat: 65, zmarła: 17.05.2012, pogrzeb: 19.05.2012, pogrzeb odbył  się na cmentarzu w Nowogardzie  
Czesława Więcławska, lat 83, zmarła: 18.05.2012, pogrzeb: 21.05.2012, pogrzeb odbył się na cmentarzu w Nowogardzie 
Marian Husarz, lat 61, zmarł: 18.05.2012, pogrzeb: 19.05.2012, pogrzeb odbył się na cmentarzu w Nowogardzie 
Barbara Kolibska, lat 61, zmarła: 20.05.2012, pogrzeb: 23.05.2012, pogrzeb odbędzie na cmentarzu w Nowogardzie 

Informacje  przekazał zarządca cmentarza Sebastian Furmańczyk

 W tych dniach odeszli do Wieczności 

Moc  muzyki !!!
Niezwykle szybko postępujące zmiany w naszej polskiej (i nie 
tylko) rzeczywistości w pierwszych latach XXI w. sprowoko-
wały mnie do publicznego wyrażania swych opinii na ten te-
mat. Drażniły mnie zmiany zachodzące w oświacie i kulturze, 
ale wprost przerażała indolencja społeczna w tym zakresie. A przecież właśnie 
w reakcjach społecznych należałoby upatrywać głównego wskaźnika poziomu 
szeroko pojętej kultury! 

Dziś, prawie po  dziesię-
ciu latach od ukazania się w 
„Dzienniku Nowogardzkim” 
moich pierwszych publika-
cji, chciałbym do niektórych  z 
nich jeszcze raz powrócić.

Już w 2003 r. włączyłem się 
(jako jeden z nielicznych, jeśli 
nie jedyny) w cykl: „Listy, opi-
nie, polemiki” sprowokowany 
artykułem „Quo vadis szko-
ło?”. Zadałem tam kilka pytań: 
Kto dzisiaj zajmuje się dziećmi 
i młodzieżą po godzinach lek-
cyjnych? –Dlaczego współcze-
sna polska rodzina jest w du-
żej części niewydolna wycho-
wawczo?  

Odzewu społecznego w pra-
sie nie było, ale inny owszem: 
- „Nie warto się denerwować i 
marnować czasu!”

W kolejnym artykule zatytu-

łowanym „Czy ekonomia wy-
nika z kultury?” poruszałem 
problem „macoszego” potrak-
towania muzyki w szkolnic-
twie. Przypominałem, że już 
w starożytności dostrzegano 
ogromne możliwości kształto-
wania pozytywnych cech oso-
bowości człowieka poprzez 
muzykę. 

Dalej sygnalizowałem: „Po-
wie ktoś, że dla zdolnych są 
szkoły muzyczne, które lepiej 
przygotowują przyszłych mu-
zyków. Również się z tym zgo-
dzę. Tylko co z przyszłymi od-
biorcami? Dla kogo będą grać 
absolwenci szkół muzycz-
nych?”.  

Na powyższe pytania każ-
dy - kto widział jak liczną gru-
pę odbiorców mieli wykonaw-
cy koncertu „Czujesz bluesa?” 

– otrzymał już wystarczająco 
spektakularną odpowiedź!

A przecież niezwykła moc 
muzyki objawia się w prze-
różnych okolicznościach, tak-
że dramatycznych. Jakże wy-
mownym tego przykładem jest 
fragment wywiadu z Liao Yiwu 
– Chińczykiem, laureatem Na-
grody im. R. Kapuścińskiego 
za reportaż literacki: „Sam na-
uczyłem się być wolny w zimie 
92r., na spacerniaku. Usłysza-
łem dziwny dźwięk: stary czło-
wiek, mnich, skulony pod ścia-
ną, miał zamknięte oczy i grał 
na flecie xiao. Nad nim drut 
pod napięciem, a na nim wró-
ble. On był wolny, choć lata 
spędził w więzieniu.”

No cóż… 
lech Jurek

KOmeNTarZe, OPINIe

Dużo dymu, mały pożar...
W miniony piątek, 18 maja, ok. godz. 19.00 nad ulicą Młynarską w Nowogardzie 
zawisły czarne kłęby dymu. Okazało się, że w jednym z magazynów po byłej mle-
czarni płoną opony i śmieci. pożar ugasili strażacy z Jednostki Ratowniczo-Ga-
śniczej w Nowogardzie. Akcja trwała kilkanaście  minut. Nikomu nic się nie stało. 

To nie pierwsze takie zdarze-
nie przy Młynarskiej. Przypo-
mnijmy, że w ubiegłym roku, 
tuż obok  płonął opuszczony 
barak usytuowany obok sklepu 
„mleczarskiego”. Wtedy ogień 
zaprószył najprawdopodobniej 
przebywający tam bezdomny. 
Warto zaznaczyć, że opusto-
szałe i popadające w ruinę bu-
dynki, które niegdyś należa-
ły do spółdzielni mleczarskiej, 
są pozostawione bez żadnego 
zabezpieczenia. Nie ma wokół 
nich ogrodzenia. Brakuje też 
informacji o zakazie wstępu. 

Warto, by właściciel tere-
nu zadbał o bezpieczeństwo 

za nim, któregoś razu pożar 
dokona większych zniszczeń, 
albo zagrozi znajdującym się 

po sąsiedzku, funkcjonującym 
obiektom. 

MS

Głos w dyskusji... emerytur
Jest to głos w dyskusji na 

temat kontrowersyjnej usta-
wy ekipy rządzącej, która ra-
dykalnie wydłużyła czas pra-
cy Polaków (wbrew ich woli). 
Przypominamy, że wniosek o 
referendum w sprawie pod-
wyższenia wieku emerytalne-
go poparło prawie dwa milio-
ny Polaków, z którym rządo-
wa koalicja niestety się nie li-
czy.

Wiek emerytalny- 67 lat za-
równo dla mężczyzn jak i ko-
biet.

Niepokoi nas fakt, że ko-
biety tak niewiele znaczą dla 
rządzących, jak instrumental-
nie są traktowane przez męż-
czyzn. Podniesienie wieku 
emerytalnego kobietom o 7 
lat jest tego doskonałym do-
wodem. 

Może są zawody, które nie 
wymagają specjalnej spraw-
ności, ale czy kobieta w wieku 
67 lat może pracować w skle-
pie przy kasie, przy rozwoże-
niu towaru?

 Kobiety pracy się nie boją, 
ale przedłużenie im koniecz-
ności pracy o 7 lat dla wielu z 
nich będzie katastrofą.

W dyskusji na temat sys-
temu emerytalnego zastana-
wialiśmy się, czy w ogóle ro-
zumiemy nasz system emery-
talny? Co w nim jest najważ-
niejsze?

Główna myśl, która pojawia 
się w przekazie na jego temat 

to: ”Im dłużej będziesz praco-
wać emerytura będzie wyż-
sza”. I tu u wielu z nas poja-
wiły się wątpliwości. Przecież 
już tyle razy miało być lepiej. 

I co? Oczywiście, że jest...
jak zwykle.

 U wielu z nas pojawił się 
niepokój o przyszłość oraz 
brak wiary w to, że przedsię-
biorcy będą nas zatrudniać w 
wieku przedemerytalnym.

 A co Państwo na to?
W tych kilku zdaniach 

chcemy wyrazić swój nie-
pokój, a jednocześnie swo-
je stanowisko w sprawie wie-
ku emerytalnego. Pragniemy 
również zachęcić mieszkań-
ców naszego pięknego mia-
steczka do wypowiedzenia się 
w tej bardzo ważnej dla nas 
wszystkich sprawie.

Członkowie Prawa i Sprawiedliwości 
koło w Nowogardzie

Pełnomocnik Prawa i Spra-
wiedliwości koło w Nowogar-
dzie pragnie poinformować, że 
na terenie Nowogardu Poseł Mi-
chał Jach otworzył swoje biuro 
poselskie, które jest czynne od 
poniedziałku do czwartku w wy-
znaczonych godzinach.

Ważne dla Państwa sprawy 
są przyjmowane i przekazywa-
ne do Pana posła w byłym hote-
lu przy Placu Wolności w poko-
ju nr 413.

Istnieje również możliwość za-
pisania się na bezpłatne konsul-
tacje z prawnikiem, który przyj-
muje w biurze Pana posła na te-
renie Stargardu Szczecińskiego.
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 poniżej publikujemy drugą część wspomnień spisanych przez byłą dyrektor NDK, Mirosławę przybyłek, z okazji obchodzonego w tym 
roku 40-lecia powstania instytucji, którą kierowała łącznie kilkanaście lat. Kolejny odcinek zapisków jest poświęcony historii festiwalu 
„Lato z Muziami” - jednej z najważniejszych imprez kulturowych, obok zakończonego w ubiegłym tygodniu festiwalu Ekofilm, organi-
zowanych od lat w Nowogardzie. 

Historia  nowogardzkich Festiwali cz. 2 

Jak powstało „Lato z Muzami” – prawdziwa historia…
Tym razem chciałabym 

przybliżyć Państwu historię 
dotyczącą Festiwalu Filmu- 
Muzyki- Malarstwa „Lato z 
Muzami” w Nowogardzie.

Jako dyrektor 12-tu minio-
nych edycji Festiwalu ”Lato z 
Muzami”, (który w ubiegłym 
roku tj. 2011, obchodził swo-
je piętnastolecie) czuję się w 
obowiązku sprostować, a za-
razem przypomnieć historię  
tego  ważnego dla Nowogardu 
festiwalu, który na stałe bar-
dzo mocno wpisał się w kalen-
darz wydarzeń kulturalnych 
naszego regionu, jak rów-
nież wydarzeń kulturalnych w 
kraju. Festiwalu, który ewa-
luował i zmieniał swoją for-
mułę, w którego organizację i 
tworzenie czynnie włączali się 
sami mieszkańcy Nowogardu 
z dużym  zaangażowaniem 
wyznaczając  poszczególne 
jego etapy i podpowiadając  
jego program. Festiwal, któ-
ry był doskonałą i dobrą pro-
mocją naszego miasta,  które-
go organizatorem był Nowo-
gardzki Dom Kultury i Urząd 
Miejski w Nowogardzie.

W 1997 roku festiwal Ińskie 
Lato Filmowe, który miał bar-
dzo mocne korzenie w Ińsku ( 
do 97’, aż 24 lata był organizo-
wany w Ińsku), popadł w nieła-
skę władz Ińska i na krótko za-
gościł do Nowogardu (trzy edy-
cje). Wtedy to w 1997r. twórca 
ILF Doland Paszkiewicz (pre-
zes Dyskusyjnego Klubu Fil-
mowego Inteligencji i Studen-
tów „Kontrasty” w Szczecinie 
- nazywany  przez przyjaciół 
człowiekiem instytucją kultu-
ry naszego regionu), zwrócił 
się do ówczesnych władz Mia-
sta i Gminy Nowogard oraz 
Nowogardzkiego Domu Kultu-
ry o przyjęcie go pod skrzydła 
naszego Miasta oraz wspólną 
organizację  festiwalu pod na-
zwą Szczecińskie Lato Filmo-
we. 

Organizatorami trzech  
pierwszych edycji festiwa-
lu byli: DKFIiS „Kontrasty” 
w Szczecinie,  Urząd Miasta i 
Gminy w Nowogardzie  – No-
wogardzki Dom Kultury. Pod-
czas jego pierwszych edycji do-
minował film i związani z nim 

ludzie, głównie członkowie dys-
kusyjnych klubów filmowych.  
Gospodarzem  festiwalu była 
wówczas pani Marianna Mie-
lewczyk dyrektor NDK. 

        W 1999 roku dyrektorem 
Nowogardzkiego Domu Kultu-
ry ponownie zostałam  ja. Ten 
wybór sprawił, że z dużym  za-
angażowaniem włączyłam  się  
w organizację festiwalu, mo-
dyfikując  go (m.in. w  nazwie 
na Studium Wiedzy o Filmie 
„Lato Filmowe’99” Nowogard) 
i  zmieniając nieco jego formu-
łę.

 Po trzech edycjach w No-
wogardzie,  Ińskie Lato Filmo-
we wróciło do swojego pierwot-
nego miejsca tj. do Ińska, więc 
organizatorzy (Nowogardzki 
Dom Kultury i Urząd Miasta 
i Gminy w Nowogardzie ) zde-
cydowali, że nie powinno się we 
własnym mieście ( w Nowogar-
dzie), organizować festiwalu z 
obcą nazwą i zapożyczoną for-
mułą, która nie miała swoich 
stałych zwolenników, a szcze-
gólnie tradycji i poklasku spo-
łecznego. 

W tym miejscu  pragnę za-
znaczyć, że Doland Paszkiewicz 
- prezes DKFIiS „Kontrasty” w 
Szczecinie, po przeniesieniu z 
powrotem do Ińska, „własnego 
dziecka”, jakim był festiwal Iń-
skie Lato Filmowe,  wspomagał 
organizatorów festiwalu „Lato 
z Muzami” w Nowogardzie  do 
roku 2002,  m.in. wiedzą dot. 
doboru  filmów, w kontaktach 
z dystrybutorami, w prowadze-
niu spotkań z twórcami po pro-
jekcjach filmów i wielu, wielu 
jeszcze innych kwestiach orga-
nizacyjnych związanych z na-
szym festiwalem. Doland Pasz-
kiewicz po  ciężkiej chorobie w 
kwietniu 2003r zmarł.

Granicą czasową festiwalu, 
kiedy to znacznie zmodyfiko-
wano i poszerzono jego formu-
łę oraz utożsamiono go z mia-
stem i jego mieszkańcami był 
rok 2000, wtedy  to  postano-
wiono nadać mu własną na-
zwę, Festiwal Filmu - Muzyki 
– Malarstwa. Zgodnie z zało-
żeniami festiwalu, celem tej im-
prezy było propagowanie  i pre-
zentacja idei kina ambitnego, 
przegląd polskiej i zagranicznej 

twórczości filmowej oraz mu-
zyki i malarstwa. Tym samym 
z powodzeniem łączono i  po-
szerzano wszystkie te dziedziny 
artystyczne.

 Festiwal  trwał jeden tydzień 
i nigdy od tamtej pory nie miał 
sztywnych ram. Stanowiło to 
o tym, że dynamicznie ewa-
luował i rozkwitał, poszuku-
jąc tym samym coraz to  no-
wych akceptowanych przez jego 
uczestników, gości przyjeżdża-
jących na festiwal, a szczegól-
nie przez mieszkańców Miasta 
i gminy Nowogard - nowości.

Już w 2001r dzięki przychyl-
ności oraz wsparciu finansowe-
mu i organizacyjnemu władz 
Miasta i Gminy Nowogard, fe-
stiwal zyskał rangę międzyna-
rodową oraz własne opatento-
wane logo „Lato z Muzami”.

W 2001r  zostały też po raz 
pierwszy wręczone nagrody 
publiczności  Złoty i Srebrny 
„Laur Cisowy”, dla najciekaw-
szego filmu festiwalu, przyzna-
wane w głosowaniu po ich obej-
rzeniu właśnie przez publicz-
ność.

W corocznych odsłonach fe-
stiwalu organizatorzy wpro-
wadzali dalsze istotne zmiany 
i nowości do jego programu. 
Chcąc zainteresować i zaanga-
żować liczne rzesze młodzieży, 
twórców, artystów, wykładow-
ców  m.in. z takich dziedzin ar-
tystycznych jak: malarstwo, ce-
ramika, teatr, taniec, film, fo-
tografia i innych pokrewnych,  
poszerzono formułę festiwalu 
o Warsztaty Artystyczne dla 
Młodzieży, które były nieod-
łączną częścią Festiwalu „Lato 
z Muzami”.  Co roku warsz-
taty te trwały dwa tygodnie, a 
uczestniczyła w nich głównie 
młodzież z naszego Miasta i 
gminy, ale również młodzież z 
Niemiec, Danii, Łotwy, Ukra-
iny czy Serbii (łącznie ok. 200 
osób każdego roku).

 Festiwal poszerzał swoją for-
mułę i rozkwitał dzięki różno-
rodnym pomysłom organiza-
torów i jego mieszkańców, ale 
również dzięki pozyskiwanym 
przez Nowogardzki Dom Kul-
tury środkom:  unijnym,  od 
Fundacji, sponsorów lokalnych 
i z zewnątrz, a także dzięki po-

mocy finansowej i organiza-
cyjnej UM Nowogard, jak i sa-
mych mieszkańców. Zapotrze-
bowanie na imprezę było tak 
duże, że w następnych latach 
postanowiono wyjść z jego or-
ganizacją w plener. Na scenie 
plenerowej przy NDK odbywa-
ły się codziennie (przez jeden 
tydzień) koncerty muzyczno- 
wokalne, spektakle, kabarety, 
pokazy sztucznych ogni, po-
warsztatowe widowiska mło-
dzieży uczestniczącej w warsz-
tatach, jak również  nocne pro-
jekcje filmów. W Sali kinowej 
NDK także emitowano filmy 
dla dorosłych, po projekcji któ-
rych, odbywały się  spotkania 
z ich twórcami i aktorami. Co 
roku więc Nowogard odwie-
dzały znane postacie ze świa-
ta filmu: reżyserzy, aktorzy, 
którzy uatrakcyjniali festiwal i 
nadawali mu rangę wielkiego 
i  ważnego festiwalu na arenie 
ogólnopolskiej. Uwiecznieniem 
pobytu znanych reżyserów w 
Nowogardzie jest pamiątkowa 
tablica w holu Domu Kultury z 
wygrawerowanymi ich nazwi-
skami.

Corocznie odwiedzali nas 
także znani malarze, którzy od 
1998 roku uczestniczyli w Mię-
dzynarodowym Plenerze Ma-
larskim w Nowogardzie, któ-
ry był nieodłączną częścią fe-
stiwalu.  Malarze na pamiątkę 
pobytu w naszym mieście po-
zostawili przed Domem Kultu-
ry  w tzw. ”Alei Gwiazd” odlew 
swojej stopy.

Organizatorzy nigdy nie za-

pomnieli o najmłodszej pu-
bliczności dla której rok rocz-
nie prezentowano filmy, któ-
rych codzienne projekcje odby-
wały się w Sali kinowej NDK. 
Dla nich też przyjeżdżali arty-
ści z programami artystyczny-
mi oraz organizowano zabawy 
czy stawiano liczne atrakcje np. 
zamki dmuchane, zjeżdżalnie, 
baseny z kulkami itp.

 Festiwal przez wiele lat od-
bywał się pod honorowym pa-
tronatem:

 Konsula Generalnego Nie-
miec w Gdańsku oraz Marszał-
ka Województwa Zachodnio-
pomorskiego.

Długo byłoby można jeszcze 
pisać i wymieniać wszystkie te 
aspekty festiwalu, które sprawi-
ły, że  Nowogard znany jest w 
kraju, a na odbywający się w 
Nowogardzie Festiwal, co roku 
chętnie przyjeżdżały całe ro-
dziny, aby uczestniczyć w im-
prezach okołofestiwalowych, 
czy spotkać  się ze znanymi 
gwiazdami. Przez wszystkie te 
lata  Festiwal „Lato z Muza-
mi” w Nowogardzie był chlu-
bą i wizytówką naszego regio-
nu, a nade wszystko wspaniałą 
coroczną rozrywką i radością 
jego mieszkańców. 

Więc na koniec  nasuwa się 
pytanie, które jest dość proste w 
swojej wymowie. Czy formuła 
festiwalu, która funkcjonowała  
i sprawdzała się przez  wszyst-
kie te lata, mogłaby dalej być  
kontynuowaną?

 Mirosława Przybyłek
dyrektor NDK w latach

1989-1993 i 1999-2011

Otwarcie festiwalu „Lato z Muzamii” - lipiec 2006. Od lewej: Sylwester 
Chęciński, Leon Niemczyk i Jacek Bławut. 
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Urząd miejski odpowiada...

Jak unijne pieniądze opływają Nowogard? 
W nawiązaniu do artykułu pt. „Jak unijne pieniądze opływają Nowogard” (DN, 8-10.05.2012 r.). autorstwa Marcina Nieradki, Wydział Rozwo-
ju Lokalnego i Funduszy odnosi  się do zawartych w artykule informacji, wymagających wyjaśnienia, a niejednokrotnie sprostowania, gdyż tezy 
przedstawiane przez pana Nieradkę dość mocno odbiegają od rzeczywistości, a w kilku przypadkach sprawiają wrażenie celowego pomijania istot-
nych faktów, dając Czytelnikom fałszywy obraz specyfiki funduszy unijnych oraz roli Urzędu Miejskiego w Nowogardzie w ich pozyskiwaniu.

Otóż, Autor już w pierwszym 
akapicie sugeruje, że do pozy-
skania dofinansowania z Urzędu 
Marszałkowskiego (który nota-
bene nie jest jedynym dysponen-
tem funduszy UE w wojewódz-
twie zachodniopomorskim, ale to 
drobiazg) wystarczy jedynie 25% 
wkład własny. 

Niestety, sprawa jest dużo bar-
dziej skomplikowana niż się to 
Radnemu wydaje. Gmina, przystę-
pując do danego konkursu, musi 
wykazać niejednokrotnie 100% 
pokrycie środków na realizację 
inwestycji, na podstawie Uchwa-
ły Rady Miejskiej oraz mieć pro-
jekt wpisany do Wieloletniej Pro-
gnozy Finansowej, co uniemożli-
wia szybkie działanie w przypadku 
wielu konkursów.  Co więcej,  aby  
odpowiedzieć na dany konkurs, 
trzeba już na etapie wniosku dys-
ponować kompletną dokumenta-
cją techniczną (w przypadku pro-
jektów infrastrukturalnych), całą 
gamą  pozwoleń, uzgodnień, kosz-
torysów, co jest czasochłonne i za-
biera niejednokrotnie nawet rok 
przygotowań.

Urząd Miejski w Nowogardzie, 
poprzez Wydział Rozwoju Lo-
kalnego i Funduszy, uzależniony 
jest zatem od aktualnie posiada-
nej dokumentacji. Ma rację Autor 
w innym akapicie, że potrzeba tu 
zmian systemowych, ale  polegają-
cych na wytyczeniu obszarów stra-
tegicznych w planowaniu inwe-
stycji (przygotowanie dokumen-
tacji na najważniejsze projekty), 
tak, aby w okresie programowania 
2014-2020 móc skutecznie apliko-
wać o fundusze unijne, które jak 
głoszą media, będą jeszcze więk-
sze od tych z alokacji 2007-2013. 

W innym akapicie Autor wy-
snuwa wniosek, iż obecny Bur-
mistrz (po zaledwie roku działal-
ności) nie robi nic, aby poprawić 
sytuację wykorzystywania fundu-
szy unijnych przez Urząd Miasta, 
skoro cyt. „…programy europej-
skie coraz częściej ogłaszane są na 
stronach Urzędu Marszałkowskie-
go..”  Otóż jest zupełnie odwrotnie. 

Zważywszy na fakt, iż ostrze 
krytyki Radnego Nieradki skie-
rowane jest w pierwszej kolejno-
ści na obecnego Burmistrza, prze-
śledźmy jak rozwijała się sytuacja 
z wykorzystywaniem funduszy eu-
ropejskich od samego początku.  

Pierwsze środki unijne dla sa-
morządów lokalnych w naszym 
województwie zostały urucho-
mione dość późno, bo pod koniec 
2008 roku. Największy „boom” 
na ich pozyskiwanie to lata 2009-
2010. To okres, gdzie można było 

pozyskać środki na strategicz-
ne dla Gminy cele - infrastruktu-
rę drogową, kultury, sportu, tury-
styki, edukacji, gospodarki wod-
no-ściekowej, ścieżki rowerowe, 
ochronę zdrowia itd. 

Na część z wyżej wymienionych 
priorytetów udało się Gminie No-
wogard zdobyć dofinansowanie. 

Rok 2011, czyli pierwszy rok 
sprawowania władzy przez Ro-
berta Czaplę, to już,  niestety, koń-
cówka środków w dyspozycji Mar-
szałka. Przyjrzyjmy się zatem Har-
monogramom naborów w 2011 r.

Jeśli chodzi o tryb konkursowy, 
to ogłoszono zaledwie 5 konkur-
sów z następujących priorytetów:

1. Działanie 4.1. Energia odna-
wialna i zarządzanie energią.

2. Działanie 4.2. Gospodarka 
odpadami.

3. Działanie 4.4. Ochrona po-
wietrza

4. Działanie 4.5. Ochrona przy-
rody i zapobieganie zagrożeniom 
- poddziałanie 4.5.1. Promowanie 
bioróżnorodności i ochrona przy-
rody (w tym NATURA 2000).

5. Działanie 5.5.1 Rewitali-
zacja obszarów zdegradowa-
nych. 

W przypadku działań 4.1. i 4.4. 
głównymi beneficjentami były 
spółki zajmujące się wykorzysty-
waniem energii odnawialnej oraz 
przedsiębiorstwa związane z bran-
żą ciepłowniczą, odnośnie 4.4. 
– beneficjenci to podmioty zaj-
mujące się zbiórką i przetwarza-
niem odpadów, zaś z działania 4.5. 
Ochrona przyrody i zapobieganie 
zagrożeniom Gmina Nowogard 
została automatycznie wyłączo-
na ze względu na brak obszarów 
szczególnie chronionych na jej te-
renie.

Co zatem pozostało?
Gmina Nowogard, w ra-

mach Konkursu nr 
RPOWZ/5.5.1/2011/1, Oś priory-
tetowa 5 Turystyka, kultura i re-
witalizacja, Działanie 5.5 Rewita-
lizacja, Poddziałanie 5.5.1 Rewita-
lizacja obszarów zdegradowanych, 
złożyła dwa wnioski o strategicz-
nym znaczeniu:

1. „Przebudowa infrastruktu-
ry technicznej, kanalizacyjnej w 
zakresie rozdzielenia kanaliza-
cji ogólnospławnej na sanitarną 
i deszczową w ramach Lokalne-
go Programu Rewitalizacji Mia-
sta Nowogard” (koszt całkowity: 1 
436 200,41 PLN.)

2. „Poprawa w sferze przestrze-
ni poprzez rewitalizację w kierun-
ku rekreacyjno-sportowym - za-
gospodarowanie terenu nad Je-
ziorem Nowogardzkim w ramach 

Lokalnego Programu Rewitaliza-
cji Miasta Nowogard” (koszt 
całkowity:  1 602 336,13 PLN.)

Po pomyślnym przejściu oceny 
formalnej, w trakcie oceny mery-
torycznej oba projekty zajęły ko-
lejno 6 i 10 miejsce na 13 umiesz-
czonych na liście rezerwowej, i 
choć szanse na dofinansowanie w 
trybie późniejszym mają niewiel-
kie, to nie znaczy, że Gmina No-
wogard zrezygnowała z innych 
form dofinansowania bądź kom-
pletnego zaniechania inwestycji.

Tak więc, można stwierdzić, 
że w 2011 roku Gmina Nowo-
gard uczestniczyła jako podmiot 
uprawniony w 100% konkursów 
z Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Zachod-
niopomorskiego.

Jak przedstawia się sytuacja z 
konkursami z RPO w 2012 roku? 
„Aż”  dwa konkursy, adresowane 
do przedsiębiorstw. Nie ma więc 
„huku”, to i nie ma „echa”.

Cały artykuł Marcina Nieradki 
sprawia wrażenie mocno tenden-
cyjnego ujęcia sprawy, z którego 
wniosek jest jeden - Urząd Miej-
ski, a szczególnie Wydział Rozwo-
ju Lokalnego i Funduszy  śpi, i na 
pobudkę się nie zanosi. Czy aby na 
pewno?

W 2011 roku w ramach Progra-
mu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2007-2013 pozyskano dofi-
nansowanie w wysokości 101 246 
zł , które obejmowało Małe pro-
jekty            ( budowa placów za-
baw w Kulicach i Orzeszu , remont 
świetlicy wiejskiej w Wołowcu 
) oraz Odnowę i rozwój wsi ( re-
mont świetlicy wiejskiej w Dąbro-
wie Nowogardzkiej ).

Kilka dni temu podpisano umo-
wę na dofinansowanie projektu 
pn. „Zapewnienie dostępu do In-
ternetu osobom zagrożonym wy-
kluczeniem cyfrowym z terenu 
Gminy Nowogard”, współfinanso-
wanego ze środków Unii Europej-
skiej – Programu Operacyjnego 
Innowacyjna Gospodarka, w kwo-
cie 441 907,08 zł. 

Dodatkowo, pozyskano dotację 
z Ministerstwa Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego - Obszar Progra-
mowy: infrastruktura domów kul-
tury w wysokości 136 000 zł zaś w 
grudniu 2011 roku uzyskano dofi-
nansowanie budowy „Białego Or-
lika” w kwocie  208 000,00 zł

 Skorzystano z funduszy unij-
nych w przypadku projektów z 
Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki, Poddziałanie 9.1.2. Wy-
równywanie szans edukacyjnych 

uczniów z grup o utrudnionym 
dostępie do edukacji oraz zmniej-
szenie różnic w jakości usług edu-
kacyjnych oraz Poddziałania 7.1. 
Rozwój i upowszechnienie aktyw-
nej integracji.

O tych faktach w przedmioto-
wym artykule ani jednej wzmian-
ki, choć są to informacje znane 
nowogardzkim radnym. 

Radny stawia zarzut, iż np. wła-
dze zignorowały program „Mój 
Rynek”. Co więcej, Pan Nieradka 
sprawdził, iż cyt.(…) nikt z Gminy 
nie pokusił się nawet o telefon do 
Urzędu Marszałkowskiego, by do-
wiedzieć się więcej na temat dofi-
nansowań do remontów lokalnych 
targowisk. (…).

Jak się jednak okazuje, Radnego 
przerosło to zadanie, gdyż kontak-
towano się nie tylko telefonicznie, 
ale również mailowo, czego dowo-
dem jest posiadana koresponden-
cja, w której pracownik Wydziału 
PROW Pani Karina Grzeszczyk-
-Wróbel była uprzejma przesłać 
nawet prezentację multimedialną 
dotyczącą programu „Mój Rynek”.

Gdyby  Szanowny Autor zadał 
sobie trud zapoznania się z zasa-
dami konkursu, stosownym Roz-
porządzeniem oraz instrukcją do 
wniosku o dofinansowanie, mógł-
by dowiedzieć się wielu cieka-
wych rzeczy, z których wynika, że 
zgodnie z wytycznymi, na chwi-
lę obecną Gmina Nowogard nie 
może skorzystać z dofinansowa-
nia projektów „Mój Rynek”.  Prze-
szkodą są prawne i organizacyj-
ne rozwiązania dotyczące admi-
nistrowania nowogardzkim tar-
gowiskiem, mianowicie dzierża-
wą przez prywatny podmiot oraz 
samą strukturą targowiska. W 
międzyczasie pracownicy Urzędu 
Miejskiego odbyli dwa spotkania 
z przedstawicielami handlowców 
oraz wspólnie pracują nad kon-
cepcją przebudowy targowiska w 
takiej formie, aby w niedalekiej 
przyszłości skorzystać z funduszy 
PROW.  

Inny zarzut autora, odnośnie 
braku chęci tworzenia, adapta-
cji i doposażenia instytucji opie-
kuńczo-edukacyjnych dla dzieci 
(żłobki), można uznać za bezza-
sadny, ponieważ w zasobach gmi-
ny nie ma obecnie lokalu, który 
można by zaadaptować na żło-
bek, zaś jego budowa od podstaw 
to koszt zbyt wysoki jak na możli-
wości finansowe gminy, co wyka-
zała analiza finansowa, przedłożo-
na radnym. Gmina Nowogard na-
tomiast w tym zakresie udziela do-
tacji celowej dla podmiotów pro-
wadzących żłobki lub kluby dzie-

cięce na terenie gminy Nowogard 
w wys. 250 zł miesięcznie na każ-
de dziecko objęte opieką w żłob-
ku oraz 200 zł  miesięcznie na każ-
de dziecko objęte opieką w klubie 
dziecięcym . W/W dotacje celo-
we zostały uchwalone przez Radę 
Miejską w Nowogardzie uchwa-
łą Nr XV/119/12 z dnia 29 lute-
go 2012 roku. Pan Marcin Nie-
radka jako radny powinien znać 
treść uchwał . Stwierdzenie Autora 
, że gmina Nowogard nic nie robi 
w tym zakresie jest tendencyjne i 
mija się z prawdą .

Na koniec, należy się odnieść  
do sugestii Autora co do braku li-
sty programów, z których będzie 
można uzyskać dofinansowanie 
w 2012 r.  I znowu nie zadano so-
bie trudu sprawdzenia informacji 
– taka lista została sporządzona w 
kwietniu br. i skierowana do Prze-
wodniczącego Komisji Finanso-
wo-Gospodarczej Rady Miejskiej 
w Nowogardzie. 

Wśród źródeł finansowania, 
które brane są pod uwagę w bieżą-
cym roku można wymienić m.in.:

 1. Program Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007-2013 (ka-
nalizacja sanitarna na obszarach 
wiejskich, oczyszczalnie ścieków,  
świetlice wiejskie, place zabaw), 

2. Program Operacyjny Inno-
wacyjna Gospodarka (dofinanso-
wania uzbrojenia terenu inwesty-
cyjnego w obrębach Miętno-Woj-
cieszyn).

3. Norweski Mechanizm Finan-
sowy (modernizacja szpitala w 
Nowogardzie, termomoderniza-
cja w budynkach użyteczności pu-
blicznej w  Nowogardzie).

4. Narodowy Program Przebu-
dowy Dróg Lokalnych (prace bu-
dowlane przy drodze dojazdowej 
do kompleksu boisk Orlik w No-
wogardzie). 

5. Narodowy i Wojewódzki Fun-
dusz Ochrony Środowiska (ter-
momodernizacja w budynkach 
użyteczności publicznej, edukacja 
ekologiczna).

Kończąc, nikt nie odmawia 
Radnemu Marcinowi Nieradce 
i innym mieszkańcom prawa do 
krytyki i wnoszenia sugestii co do 
jakości pracy Urzędu Miejskie-
go – to w końcu niezbywalne pra-
wo każdego obywatela.  Jednakże, 
jeśli występuje się na forum pu-
blicznym i przedstawia określone 
zarzuty, to należy je gruntownie 
zweryfikować, czego w tym przy-
padku nie uczyniono. 

Z poważaniem
  Urszula Berezowska -  Kierownik

Wydziału Rozwoju Lokalnego 
i Funduszy 

Urzędu Miejskiego w Nowogardzie 
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PHU „DEZAR” - SKLEP ŻELAZNY
ul. 15 Lutego 10  • 72-200 Nowogard • tel. 91 39 21 220

NOWOŚĆ    Ogrodzenia ozdobne

Artykuły przemysłowe:
• Piece • Bojlery • Armatura • Rury miedziane i ocynk
• Rury PCV • Śruby • Wkręty • Gwoździe •  Farby • Lakiery • Silikony 
• Siatka ogrodzeniowa • Impregnaty
• Elektronarzędzia • Odzież robocza • Nawozy • Nasiona

Przęsło 2 m – 175 zł
Brama 3,5 m – 530 zł

Brama 4 m – 560 zł
Furtka 0,9 m – 185 zł

Posiadamy w sprzedaży 
również inne wzory ogrodzeń

OCO NA TWOJE 
FINANSE

PROSTA POŻYCZKA 
DLA CIEBIE 

I TWOJEJ FIRMY
bez BIK

bez zaświadczeń ZUS i US
– od 20 do 300 tys.
– na spłatę uciążliwych długów
– na dobre inwestycje
– dochód min. 1000 zł netto
W OFERCIE RÓWNIEŻ CHWILÓWKI

Szczecin 
al. Wojska Polskiego 29/17 

tel. 91 812 68 65
RRSO wynosi 5,05%

SPrZeDaŻ aTraKCYJNYCH mIeSZKaŃ
w nowo powstającym budynku mieszkalnym

4-klatkowym (obok Sp nr 3), os. Gryfitów w Nowogardzie

Kontakt: „pRO-BUD” s.c., 72-200 Nowogard, ul. 3 Maja 14, 
tel. 91 39 25 552, 783 570 056, www.probud-nowogard.pl

pIASEK, ŻWIR,  
CZARNOZIEM, 

pOSpÓŁKA 
 ŻWIROWNIA  

DŁUGOŁĘKA

tel. 504 872 700 
Z DOWOZEM 
DO KLIENTA

r e K l a m a
e-mail: reklama@domjudy.pl

Tel.  913 922 165
 Tel. 91 577 20 07

Bałtyk-Karkonosze 

II etap zakończyli  
w Nowogardzie

Wczoraj w godzinach wieczornych na ulicach Nowogardu zakończył się II etap wyścigu Bałtyk-Karkonosze - jed-
nej z największych imprez kolarskich w Polsce. Relacja z wyścigu oraz wywiady z z uczestnikami już w piątko-
wym wydaniu DN.  Na foto wjeżdżający na lotne premie w Nowogardzie peleton. 
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Święto Niezapominajki  
w przedszkolu nr 1
Najmłodsze dzieci z przedszkola nr 1 obchodziły w dniu 15 maja Święto Nieza-
pominajki.

Przygotowały dla swoich ro-
dziców występ podczas które-
go mogły pochwalić się swoimi 
umiejętnościami . Recytowały 
wiersze, śpiewały  piosenki o 
tematyce przyrodniczej i eko-
logicznej. Z wielkim zaangażo-
waniem i z uśmiechem na twa-
rzy zatańczyły dla publiczności 
„ Tęczę” i„Grozik. 

Wszystkie odświętnie ubra-
ne, przypominały małe-
go, skromnego, niebieskiego 
kwiatka  jakim jest  niezapomi-
najka. Dziewczynki były ubra-
ne w niebieskie spódniczki, 
a na głowach miały  urokliwe 
wianki, również chłopcy mie-
li niebieski akcent  w postaci 
eleganckich krawatów. Występ 
maluchów dał rodzicom wielu 
wzruszeń i radości. 

 Na zakończenie programu 
artystycznego dzieci wraz z ro-
dzicami posadzili w ogrodzie 
przedszkolnym krzew horten-
sji, w ten sposób wniosły swój 
wkład na rzecz  najbliższego 
środowiska . Będą one dbały 
i obserwowały „swój krzew”, 

który będzie rósł razem z nimi 
i  przypominał o ochronie na-
szej pięknej przyrody.  Ser-
decznie dziękuję rodzicom 
za pomoc w zorganizowaniu 
Święta Niezapominajki. 

Jolanta Jackowiak

Wieści z I lO

Z wizytą w Komendzie  
Wojewódzkiej policji 

Trwają w trzeźwości…
W sobotę 19 maja, w godzinach wieczornych w klubie Hania odbył się uroczy-
sty meeting połączony z imprezą taneczną. Okazją do spotkania stały się kolejne 
rocznice trwania w abstynencji kilku klubowiczów. 

I rok w abstynencji świę-
tował Janek, V rok Wojtek, a 
piętnastolecie obchodzili Wal-
dek, Bolek i Mirek.

W imprezie uczestniczyło 
ponad 100 osób. M.in. z No-
wogardu, Świnoujścia, Łobza, 
Gryfic, Szczecinka, Stargardu, 
Maszewa i Złocieńca. 

Była wspaniała atmosfera. 
Kuchnia polowa. Dwóch klu-
bowiczów, Tomek i Staszek, 
zabawiało uczestników zna-
nymi przebojami. Przygrywa-
li tak wdzięcznie, że nogi same 
składały się do tańca. Wspa-
niała zabawa trwała do póź-
nych godzin nocnych.

Uczestników imprezy za-

szczycili swoją obecnością 
burmistrz Robert Czapla wraz 
z oficerem prasowym komen-
dy powiatowej policji w Go-

leniowie podkom. Martą Ma-
ciejuniec, którzy wręczyli upo-
minki abstynentom obchodzą-
cym swoje rocznice. 

(ps)

W dniu 10 maja br. ucznio-
wie I LO w Nowogardzie klasy 
o profilu policyjnym udali się z 
wizytą do Komendy Wojewódz-
kiej Policji w Szczecinie. Pod-
czas pobytu młodzież poznała 
specyfikę pracy w Oddziałach 
Prewencji Policji, a także przyj-
rzała się pracy  w Centrum Do-
wodzenia „Alkazar”. 

Dzięki uprzejmości Dowódcy 
OPP w Szczecinie p. podinspek-
tora Ryszarda Gan, uczniowie 
obejrzeli sprzęt jakim dyspo-
nuje ten właśnie wydział. Mło-
dzież miała także niepowtarzal-
ną okazję obejrzeć ćwiczenia 
OPP, które odbyły się na Stadio-
nie Miejskim im. Floriana Kry-
giera, gdzie swoje mecze rozgry-
wa Klub „Pogoń Szczecin”. 

Młodzi adepci mogli również 
sami przekonać się jak trudne 
zadania stoją przed policjanta-
mi oddziału prewencji. Po ubra-
niu się w specjalne mundury 
oraz uzbrojeniu             w sprzęt, 
uczniowie sami uczestniczyli w 
ćwiczeniach odparcia tłumu, 
pod okiem dowódcy kompa-
ni. Dodatkową atrakcją podczas 
ćwiczeń były armatki wodne. 

Po ćwiczeniach na stadio-
nie grupa wraz z opiekuna-
mi p. podkomisarzem Marci-
nem Kraszewskim oraz p. Jo-
lantą Machut udała się do KWP 
w Szczecinie przy ul. Małopol-
skiej, gdzie na wszystkich ocze-
kiwał już Komendant Powiato-
wy Policji w Goleniowie p. in-
spektor Krzysztof Targoński. 
Pan Komendant wraz z p. nad-
komisarz Katarzyną Kamińską 
– pracownikiem Wydziału Ko-
munikacji Społecznej opowie-
dzieli o pracy w poszczególnych 
wydziałach. Na koniec spotka-
nia wszyscy uczniowie otrzyma-
li podstawowe zasobniki pierw-
szej pomocy, w które zaopatrze-
ni zostali także pracownicy od-
działów prewencji na zbliżające 
się Euro 2012. Apteczki patro-

lowe to niewielkie saszetki wy-
posażone w ustniki do sztucz-
nego oddychania, jednorazowe 
rękawiczki, chusteczki dezyn-
fekujące oraz przede wszystkim 
podstawowe algorytmy pierw-
szej pomocy, z łatwością można 
umieścić na pasie służbowym. 
Ten niewielki element wyposa-
żenia służbowego podnosi bez-
pieczeństwo wykonywania in-
terwencji, a przede wszystkim 
czynności związanych z udziela-
niem pierwszej pomocy.

Kolejnym punktem zwiedza-
nia był Sztab Policji, gdzie wszy-
scy uczestnicy wyjazdu przyj-
rzeli się pracy w Centrum Do-
wodzenia „Alkazar”. Dzięki 
uprzejmości Naczelnika Sztabu 
KWP Szczecin p. podinspekto-
ra Roberta Sielskiego ucznio-
wie poznali pracę policjantów, 
którzy kierują różne służby do 
interwencji podczas sytuacji 
kryzysowych zarówno w zasię-
gu miasta, jak i województwa. 
Wszyscy uczestnicy zgodnie 
przyznali, że wyjazd był niezwy-
kle ciekawy, gdyż „od kuchni” 
można było poznać pracę po-
licji, która profesjonalnie dba 
o  bezpieczeństwo podczas im-
prez masowych, a także dzia-
ła w sytuacjach kryzysowych, 
gdzie potrzebna jest interwen-
cja i współpraca różnych służb.   
Wyjazd do KWP Szczecin był 
kolejnym etapem poznawania 
pracy policji. Wcześniej mło-
dzież odwiedziła już Komisariat 
Policji w Nowogardzie, a także 
Komendę Powiatową Policji w 
Goleniowie. Nie byłoby to moż-
liwe, gdyby nie wsparcie oraz 
patronat nad wszelkimi przed-
sięwzięciami p. insp. Krzysztofa 
Targońskiego Komendanta Po-
wiatowego Policji oraz p. nad-
kom. Leszka Nowaka Komen-
danta Komisariatu Policji w No-
wogardzie.      

Inf. własne 

Chwila refleksji nad tym ile przez te lata udało się dokonać…

Zabawa na parkiecie…
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Polski Komitet Pomocy Społecznej 
Zarząd w Nowogardzie 

informuje mieszkańców miasta, o rozpoczęciu rejestracji osób 
uprawnionych do odbioru żywności pEAD w 2012 roku.

Osoby będące pod opieką Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Nowogardzie (matki samotnie wychowujące dzieci, rodziny wie-
lodzietne i osoby po 70-tym roku życia),proszeni są o sprawdzenie 
czy są na liście. Należy zgłosić się do nas wyłącznie z dowodem oso-
bistym.

Natomiast pozostali mieszkańcy nie będący pod opieką MOPS, a 
posiadający dochód:

526,50 zł na jedną osobę w rodzinie ( matki samotnie wychowują-
ce dzieci,rodzina wielodzietna pow. 3 dzieci)

715,50 zł na osobę samotnie prowadząca gospodarstwo
prosimy o zgłaszanie się z dowodem osobistym i dokumentem 

stwierdzającym dochód (odcinek wypłaty renty, emerytury, zaświad-
czenie o zarobkach w każdy poniedziałek i piątek od 10-tej do 12-tej 
- przez miesiąc maj do momentu otrzymania przez nas pierwszej do-
stawy żywności.

W- ce Prezes Zarządu
Jadwiga Cichecka

ZApROSZENIE
Zarząd i Członkowie Koła 
Ogólnopolskiego Związku 
Sybiraków w Nowogardzie 

serdecznie zapraszają 
mieszkańców na uroczyste 
odsłonięcie i poświęcenie 

płaskorzeźby 
„MATKOM 

SYBIRACZKOM” 
w dniu 22 maja 2012 r. 

na Cmentarzu 
Komunalnym w 

Nowogardzie. 
Uroczystość rozpocznie 
msza św o godz. 11.00 na 
cmentarzu. 

Prezes Koła w Nowogardzie
Franciszka Kobylińska

SKARB pAŃSTWA
 pAŃSTWOWE GOSpODARSTWO LEŚNE 

LASY pAŃSTWOWE
NADLEŚNICTWO  NOWOGARD

72-200  NOWOGARD  ul. Radosława 11
ogłasza przetarg ustny nieograniczony 
na dzierżawę nieruchomości gruntowej

1. Przedmiotem dzierżawy jest nieużytek – bagno o pow. 8,00 ha, 
to jest część działki ewidencyjnej o nr 157/1, obręb ewidencyjny 
Łożnica, Gmina Przybiernów,  obręb leśny Czermnica, oddz.160 
Bc, stanowiący własność Skarbu Państwa będący w zarządzie PGL 
LP Nadleśnictwo Nowogard.    

2. Przetarg - licytacja ustna odbędzie się w dniu 06.06.2012 roku 
o godzinie 900 w siedzibie Nadleśnictwa Nowogard  - świetlica przy 
ul. Radosława 11 w Nowogardzie.

3. Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego za przedmiot prze-
targu  wynosi  0,5 q pszenicy za1 ha.

4.  Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:
- wpłacenie wadium w kwocie 100 zł, które należy wpłacić w ter-

minie do dnia 06.06.2012 roku do godz. 830 na konto Nadleśnictwa 
Nowogard : BOŚ Szczecin 86 1540 1085 2001 5315 4468 0001 lub w 
kasie Nadleśnictwa Nowogard.

5. Wpłacone wadium zostanie zwrócone w terminie trzech dni od 
dnia ogłoszenia wyników, odwołaniu lub unieważnieniu przetargu, 
a dla wybranego oferenta zostanie ono zaliczone na poczet czynszu 
za dzierżawę przedmiotowej nieruchomości.

6.  Wadium ulega przepadkowi na rzecz wydzierżawiającego  w 
razie uchylenia się od zawarcia umowy przez uczestnika przetargu, 
który go wygrał. 

7.  Wygrywający przetarg zobowiązany jest w ustalonym przez 
wydzierżawiającego  terminie do podpisania umowy dzierżawy. 

8. Przedmiot przetargu można oglądać po uprzednim telefonicz-
nym uzgodnieniu terminu.

9. Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami i udzielania nie-
zbędnych informacji ze strony      Nadleśnictwa jest  Helena Za-
wadzka  - tel. ( 091 ) 39 20640 .

10. W terminie 3 dni od zamknięcia przetargu Nadleśnictwo za-
wiadamia pisemnie o rozstrzygnięciu przetargu wszystkich uczest-
ników.

11. Nadleśnictwo ma prawo w uzasadnionym przypadku do 
unieważnienia przetargu.

Zwycięstwo po ciężkim boju…

Jeszcze punkt i będzie awans!
W sobotę (19 maja) w Nowogardzie, pomorzanin podejmował walczących o utrzymanie piłkarzy z Łożnicy. Do ostatniej minuty rezul-
tat był nie pewny, jednak bezbłędna gra między słupkami Malanowskiego, pozwoliła gospodarzom skromnie wygrać 1:0.

Pomorzanin Nowogard – 
Orzeł Łożnica 1:0 (1:0)

‘32 Olechnowicz
pomorzanin Nowogard: 

Malanowski – Soska, Łuczak, 
Laszkiewicz, Natan Wnuczyń-
ski (Langner) – Gracjan Wnu-
czyński, Młynarczyk, Olechno-
wicz (Wawrzyniak), Kurek – 
Galus (Miklas), Gołdyn.

Pierwsze 20 minut spotkania 
były dość senne, być może to 
wpływ mocno przygrzewają-
cego słońca. W połowie pierw-
szej części gry, gospodarze za-
częli grać „swoje”, spokojne 
kreowanie ataku pozycyjnego 
przynosiło co chwila groźne 
sytuacje. Pierwsze ostrzeżenie 
bramkarzowi Orła wysłał Goł-
dyn, po dośrodkowaniu z lewej 

strony boiska efektownie zło-
żył się do strzału, jednak piłka 
minęła słupek. Dosłownie kil-
kanaście sekund po tej akcji, 
w środku pola piłkę przejmu-
je Pomorzanin, Młynarczyk 
z około 30 metra posyła „do-
pieszczone” podanie w ulicz-
kę do Olechnowicza, ten znaj-
duje się sam na sam z bramka-
rzem rywali i bez problemów 
strzela na 1:0. Miejscowi chcie-
li „wykończyć” przeciwników 
już w pierwszej połowie, groź-
nie strzelał z głowy Galus, na-
stępnie Olechnowicz z dystan-
su, jednak do przerwy wynik 
nie uległ zmianie. Swoją okazję 
mięli również goście, jednak 
fantastyczną paradą popisał się 
Malanowski, broniąc strzał z 

głowy pod poprzeczkę, odda-
ny z pięciu metrów. Po zmianie 
stron Pomorzanin mocno roz-
począł, jednak ataki owoco-
wały tylko stałymi fragmenta-
mi gry. Po 60 minutach gry do 
głosu zaczęli dochodzić goście. 
Częściej przebywali pod bram-
ką gospodarzy, jednak nie po-
trafili odmienić losów tego 
spotkania. Mecz przybrał inne 
oblicze, bardziej nerwowe… 
Ostra gra gości przyniosła bo-
lesny uraz Natana Wnuczyń-
skiego (informacja o tym czy 
Wnuczyński wystąpi w Mie-
rzynie w piątkowym wydaniu 
DN) . Mimo tego, to Pomorza-
nin groźniej atakował. Moc-
no uderzał Olechnowicz jed-
nak bramkarz gości przeniósł 
piłkę nad poprzeczką. Potem 
dwa razy sam na sam znalazł 
się Miklas, ale skuteczność do-
świadczonego snajpera pozo-
stawiała tego dnia dużo do ży-
czenia. Piękną bramkę mógł 
jeszcze zdobyć Olechnowicz, 
który potężnie strzelał z rzu-
tu wolnego z 18 metrów, jego 
strzał zdołał sparować bram-
karz Orła. Skromne, ale jakże 
cenne zwycięstwo! Ina Ińsko 
została rozgromiona w Węgo-
rzynie, natomiast Kasta Szcze-
cin-Majowe ukradła punkty 
piłkarzom z Mierzyna, zatem 
remis w niedzielę w Mierzy-
nie zapewni Pomorzaninowi 
awans. Już dziś wiadomo, że 
został zorganizowany specjal-
ny autobus dla kibiców, któ-
rzy postanowią pojechać do 

Mierzyna na ten 
być może decy-
dujący mecz no-
wogardzkiej dru-
żyny. Autobus bę-
dzie podstawiony 
na placu wolno-
ści, symboliczna 
opłata za przejazd 
wyniesie 10 zł, w 
piątkowym wy-
daniu Dziennika 
Nowogardzkiego, 
podamy dokładną 
godzinę wyjazdu 
do Mierzyna.  

KR

28 kolejka:
Promień Mosty – Jeziorak Szczecin   5:0   
Chemik II Police – Iskra Golczewo   2:1
Wicher Brojce – Wybrzeże Rew. Rewal  0:4
Pomorzanin Nowogard – Orzeł Łożnica 1:0  
Sparta Węgorzyno – Ina Ińsko    5:1
Kasta Szczecin-Majowe – GKS Mierzyn  1:1
Błękitni II Stargard – Flota II Świnoujście 6:1
Vielgovia Szczecin – Sparta Gryfice   0:2
Regionalna Klasa Okręgowa – gr. Szczecin płn. 2011/2012
 M P G+ G- Zw. Re. Po.
1. Pomorzanin Nowogard 28 61 62 25 19 4 5
2. Ina Ińsko 28 59 52 30 18 5 5
3. GKS Mierzyn 28 58 89 39 17 7 4
4. Jeziorak Szczecin 28 53 65 50 16 5 7
5. Wybrzeże Rewalskie Rewal 28 53 65 50 16 5 7
6. Iskra Golczewo 28 44 65 51 13 5 10
7. Chemik II Police 28 41 66 55 13 2 13
8. Błękitni II Stargard 28 38 72 56 11 5 12
9. Flota II Świnoujście 28 38 85 71 12 2 14
10. Promień Mosty 28 38 69 63 11 5 12
11. Sparta Węgorzyno 28 36 53 50 11 3 14
12. Wicher Brojce 28 31 42 68 9 4 15
13. Kasta Szczecin-Majowe 28 29 32 53 8 5 15
14. Sparta Gryfice 28 22 38 91 7 1 20
15. Orzeł Łożnica 28 22 28 65 6 4 18
16. Vielgovia Szczecin 28 17 32 116 5 2 21

Na zdjęciu Maciej Gołdyn, który w sobotę sprawiał 
sporo kłopotów obrońcom z Łożnicy
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11 goli w Dębicach

porażka, po efektownym meczu
W niedzielę, (20 maja) na boisku w Dębicach, kibice mieli niepowtarzalną okazję do oglądania festiwalu bramek. Szkoda, że o jedną 
mniej strzelili piłkarze Olimpii, którzy musieli ulec stosunkiem 6:5. 

Dąb Dębice – Olimpia No-
wogard 6:5 (2:3) ‘ Witoń x3 ‘ 
Golema ‘ Stachowiak 

Olimpia Nowogard: Mate-
usz Gralak, Krzysztof Zawie-
rucha, Szymon Chmielnicki, 
Adrian Woźniak, Adrian Ko-
walczyk (Kamil Nowak), Rafał 
Żuk, Paweł Kuś, Adrian Płu-
ciennik, Mariusz Stachowiak, 
Wojciech Witoń, Damian Ada-
meczek (Gracjan Golema) 

Początek spotkania to nie-
znaczna przewaga gospodarzy. 
Dwukrotnie Mateusz Gralak 
musiał ratować swój zespół w 
groźnych sytuacjach. W 12 min. 
Zawodnicy Olimpii przepro-
wadzili składną akcję lewą stro-
ną boiska. Była to pierwsza tego 
dnia bramka Wojciecha Wito-
nia. Jego świetny strzał sprzed 
pola karnego w prawy róg bram-
ki był nie do obrony dla bramka-
rza. Po kilkunastu minutach do 
wyrównania doprowadzili go-
spodarze. W 28 minucie w polu 
karnym sfaulowany został Sta-
chowiak. Do strzału podszedł 

Witoń, który nie dał szans bez-
radnemu przy tym strzale bram-
karzowi. Dąb ponownie zdołał 
wyrównać i było 2:2.

W 45 minucie spotkania z 
odległości 40 metrów, Stacho-
wiak wykonywał rzut wolny. 
Dośrodkowanie okazało się 
nie do zatrzymania dla bram-
karza, który popełnił spo-
ry błąd i przepuścił piłkę le-
cąca pod poprzeczkę. Wyni-
kiem 2:3 zakończyła się pierw-
sza połowa meczu. Po zmianie 
stron gospodarze po raz trze-
ci w tym meczu doprowadza-
ją do remisu. Po wejściu na bo-
isko w drugiej części meczu, 
trener Gracjan Golema miał 
szanse na podwyższenie rezul-
tatu i ją wykorzystał. Delikatny 
lob ponad bramkarzem i piłka 
po raz kolejny ląduje w bram-
ce gospodarzy. Kolejny frag-
ment gry, to dwie bramki dla 
Dębic i pierwsze w tym me-
czu prowadzenie miejscowych. 
Bramka wyrównująca stan me-
czu na 5:5 została strzelona po 

rzucie karnym. W tym meczu 
to Witoń odpowiadał za ten 
element gry w zespole Olim-
pii. Okazało się to trafną de-
cyzją i po raz kolejny w Dębi-
cach był remis. Wyniku remi-
sowego nie udało się obronić 
do końca spotkania. Gospoda-
rze stworzyli sobie jeszcze jed-
ną szanse na strzelenie bram-
ki i ją wykorzystali. Mateusz 
Gralak nie miał za wiele do po-
wiedzenia przy strzale w długi 
róg bramki. Wysoki wynik na 
pewno pozostawia wiele do ży-
czenia. Z ostatniego spotkania 
można wynieść pozytywy. Po 
raz kolejny mecz był możliwo-
ścią do przetestowania młodych 
piłkarzy z drużyny juniorów. 
Oprócz trzech: Płuciennik, Za-
wierucha, Woźniak, trener dał 
szanse Adameczkowi, Adria-
nowi Kowalczykowi oraz Gra-
lakowi. Cieszy powrót do środ-
ka pomocy Pawła Kusia- pod-
sumowuję wyjazd do Dębic 
prezes LKS Olimpia- Przemy-
sław Saja. Lepszy rezultat uda-

ło się odnotować juniorom. Po 
bramkach Adameczka i Olesz-
czyka, Olimpia prowadziła 2:0 
do przerwy. W drugiej połowie 
gospodarze odrobili tylko jed-
ną bramkę mimo, że optycznie 
przeważali praktycznie więk-

szą część spotkania. Wynik 2:1 
dla przyjezdnych jest bardzo 
dobrym rezultatem, ponieważ 
juniorzy Dębu w bieżącym se-
zonie nie zwykli u siebie odda-
wać punktów. 

KR

20 kolejka: 
Dąbrovia Stara Dąbrowa – Orzeł Grzędzice 3:0
Zenit Koszewo – Radowia Radowo Małe  1:3
Zorza Tychowo – WODR Barzkowice   0:1
Dąb Dębice – Olimpia Nowogard    6:5
Rolpol Chlebowo – Unia Stargard    0:1
Pomorzanin Krąpiel – Orkan Dalewo   0:1

A Klasa Szczecin gr.2 2011/2012
 M P G+ G- Zw. Re. Po.
1. Radowia Radowo Małe 20 51 77 22 16 3 1
2. Olimpia Nowogard 20 38 55 34 11 5 4
3. Dąb Dębice 20 34 51 36 10 4 6
4. Dąbrovia Stara Dąbrowa 20 32 34 31 9 5 6
5. Unia Stargard 20 32 56 45 10 2 8
6. Rolpol Chlebowo 20 31 39 32 9 4 7
7. Orzeł Grzędzice 20 30 44 36 8 6 6
8. Orkan Dalewo 20 26 44 49 8 2 10
9. Zorza Tychowo 20 23 40 39 6 5 9
10. Pomorzanin Krąpiel 20 20 29 40 5 5 10
11. WODR Barzkowice 20 18 27 38 5 3 12
12. Zenit Koszewo 20 2 25 119 2 18 25

Czwartki na torze

Sowiński i Komisarek najlepsi
W czwartek (17 maja) na torze w Szczecinie, została rozegrana IV seria wyścigów z cyklu „Czwartki na torze”. Wśród nowogardzkich 
kolarzy najlepiej zaprezentowali się Remigiusz Komisarek i piotr Sowiński. 

Komisarek umocnił się na pozycji lidera 
w klasyfikacji generalnej po IV serii, nato-
miast Sowiński dzięki dobremu występowi 
zrównał się już punktami z liderem klasy-
fikacji generalnej w swojej kategorii. Piotr 
Sowiński wygrał swój wyścig na 400 m. na 
czas, poza tym wygrał wyścig Duński, dzię-
ki czemu w kategorii żak starszy po IV se-
rii, zrównał się punktami z zawodnikiem 
Ratusz Maszewo- Szymonem Łakomym i z 
53 punktami zajmuję drugie miejsce. W ka-
tegorii junior młodszy, Remigiusz Komisa-
rek w wyścigu na czas, na dystansie 400m 
zajął pierwsze miejsce, drugą lokatę w wy-
ścigu kwalifikacyjnym i 1 miejsce w wyścigu 
punktowym. Drugi w wyścigu punktowym 
był Paweł Kolasiński. W klasyfikacji gene-
ralnej w kategorii junior młodszy po IV se-
rii na prowadzeniu jest: Remigiusz Komisa-
rek, który ma już 25 punktów przewagi nad 
zajmującym drugie miejsce zawodnikiem ze 
Szczecina. Piąte miejsce z 29 punktami zaj-
muje Paweł Kolasiński, natomiast na 8 miej-
scu znajduje się obecnie Kornel Zwoliński, 
który dotychczas uzbierał 12 punktów. V se-
ria zawodów„Czwartki na torze” już 24 maja.

KR
Piotr Sowiński na najwyższym stopniu podium za wyścig na czas na 
dystansie 400 metrów

Remigiusz Komisarek, pierwszy na podium za wyścig na czas na dy-
stansie 400 metrów
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Stronę przygotowała grupa 

„ W B R E W ” 
z Zespołu Szkół ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

Opieka merytoryczna: Katarzyna Bielas
redakcja „WBreW”: Natalia Daczkowska, Aleksandra Daćkowska, Piotr 
Jasiek, Sylwia Jeziorska, Katarzyna Kozieł, Aleksandra Laszkiewicz, Pauli-
na Majdzińska, Kinga Piwowarczyk, Monika Romasłowska

Zakończenie klas IV w Zespole Szkół ponadgimnazjalnych
27 kwietnia w Zespole Szkół ponadgimnazjalnych odbyło się uroczyste zakończenie klas IV technikum.

Oprócz absolwentów klas IV 
i ich rodziców oraz nauczycie-
li udział w  uroczystości wzię-
li również: Dyrektor Wydziału 
Oświaty, Kultury i Sportu Sta-
rostwa Powiatowego w Gole-
niowie Pani Renata Chomiń-
ska, Wiceburmistrz Pan Da-
mian Simiński oraz proboszcz 
parafii pod wezwaniem świę-
tego Rafała Kalinowskiego 
w Nowogardzie ksiądz Kazi-
mierz Łukjaniuk. 

Absolwenci Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych mogą 
poszczycić się osiągnięciami w 
nauce, sporcie oraz działalno-
ści artystycznej. Poniżej pre-
zentujemy uczniów, którzy zo-

stali wyróżnieni nagrodami za 
swoje osiągnięcia. 

Nagrodę za bardzo dobre i 
dobre wyniki w nauce otrzy-
mali uczniowie: Sara Bere-
zowska, Alina Bej (jako jedy-
ne otrzymały świadectwo z 
wyróżnieniem), Aneta Bart-
niczuk, Karolina Witkowska, 
Karolina Banachomska, Nata-
lia Bartczak, Katarzyna Rzep-
ka, Anna Nowak, Aleksan-
dra Sienkiewicz, Rafał Milusz, 

Kryspin Krzywański, Robert 
Kusiak, Maciej Łys, Kamil No-
wak, Grzegorz Sokół, Amade-
usz Woźniak, Radosław Ci-
checki, Adrian Kulczykowski, 

Angelika Koko, Paulina Kwiat-
kowska, Joanna Turek i Mate-
usz Wawrzyniak.

Nagrodę za udział w olim-
piadach przedmiotowych 
otrzymali uczniowie: Mate-
usz Wawrzyniak za zajęcia 6 
miejsca w Okręgowych Elimi-
nacjach Wiedzy i Umiejętno-
ści Rolniczych w Pyrzycach, 
Aneta Bartniczuk za udział w 
Olimpiadzie Ekonomicznej, 
Karolina Banachomska i Seba-
stian Madej za udział w Olim-
piadzie z Rachunkowości, Pa-
tryk Wróbel, Robert Kusiak, 

Amadeusz Woźniak, Kryspin 
Krzywański, Hubert Winnic-
ki, Mateusz Biskupski, Kon-
rad Wróblewicz, Grzegorz So-
kół, Wiktor Grzybowski i Ka-
mil Nowak za reprezentowa-
nie szkoły w Maratonie Mate-
matycznym.

Wyróżnienie za godne re-
prezentowanie szkoły w Po-
czcie Sztandarowym otrzyma-
li: Sara Berezowska, Anna No-
wak i Hubert Winnicki.

Nagrodę za godne repre-
zentowanie szkoły oraz wy-
sokie wyniki sportowe otrzy-
mali: Kryspin Krzywański, 
Przemysław Lelowski, Sara 
Berezowska, Aneta Bartni-
czuk, Agnieszka Synowiec, 
Róża Nosek, Sebastian Madej, 
Adam Łuczak, Rafał Milusz, 
Paweł Jeziorski, Hubert Win-
nicki, Erwin Suszwedyk, Anna 
Gielar, Michał Jastrowicz, Ka-
mil Kowalczyk, Mateusz Waw-
rzyniak, Mateusz Biskupski i 
Wiktor Grzybowski.

Nagrody za uczestnictwo 
w pracach miniprzedsiębior-
stwa „Lewe Rączki” otrzymali: 
Anna Nowak, Karolina Bana-
chomska, Alina Bej, Katarzyna 
Witkowska, Katarzyna Rzep-
ka, Aneta Bartniczuk, Kinga 
Ołdak, Aleksandra Sienkie-
wicz, Róża Nosek, Sara Bere-
zowska, Natalia Bartczak, He-

lena Kolanek i Sebastian Ma-
dej.

Nagrodę za reprezentowanie 
szkoły w imprezach lokalnych 
i czynny udział w pracach 
Samorządu Uczniowskiego 
otrzymali: Sara Berezowska, 
Anna Nowak, Erwin Suszwe-
dyk, Katarzyna Ustyjańczuk, 
Alicja Czarnecka, Anna Gie-
lar, Aneta Bartniczuk, Kata-
rzyna Rzepka, Helena Kolanek 
i Agata Potomska.

Wyróżnienie za aktywny i 
entuzjastyczny udział w ży-
ciu kulturalnym „Wieczory te-
atralne” otrzymali: Mateusz 
Biskupski, Mariusz Kwiecień, 
Kryspin Krzywański, Aneta 
Bartniczuk, Katarzyna Wit-
kowska, Natalia Bartczak, Sara 
Berezowska, Anna Nowak, 
Anna Gielar, Robert Kusiak, 
Mateusz Wawrzyniak i Patryk 
Wróbel.

Drodzy absolwenci, opusz-
czacie mury szkoły, w któ-
rej spędziliście cztery długie 
lata. Wchodzicie w dorosłość, 
która wiąże się z podejmowa-
niem decyzji i odpowiedzial-
nością za swoje wybory. Ży-
czymy Wam wszystkiego do-
brego, oby spełniły się Wasze 
marzenia!

„Szczęśliwej drogi już czas!”

Pani Sylwia Antczak podczas wręczania nagród

Dyrektor ZSP Pan Stefan Sitkowski podczas przemówienia

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

Dyżur nocny
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala   - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.   - 91 392 69 99
Medyk   - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

 - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz Pogotowie Stomatolo-
giczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos 
 - 91 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  
 - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzie ci, 
Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności 
Gospodarczej  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
  - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

- 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 26 249

Parafie rzymskokatolickie
Parafia pw.  WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   

- 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57

apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM   - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Zawodowe 
- CE Zdroje ul.  Bohaterów Warszawy 78,

telefon/fax.   - 91 392 54 94  
I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium  
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych    - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   

- 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 
Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 
Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 
Taksówki   - 91 392 02 60
Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

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

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „przystań”

tel. 91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

GABINET OSMETYCZNY 
„WICHEREK”

Rok założenia 1988
Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała zabiegi 
kosmetyczne, henna, depilacje, makijaże, 
mikrodermabrazja, peeling kawitacyjny, 
ultradźwięki, eksfoliacje, wypalanie, laser, 
lampy, materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

pORADY BEZpŁATNE
Nowogard, ul.  Zielona 3 
– obok Rest. „Przystań”, 

Tel. 91 39 207 14 
Czynne od 11.00 do 19.00

http://wicherek.info

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

Znakowanie mikrocząsteczkowe 
Autodot Ocis

Serwis i ozonowanie klimatyzacji

NOWOGARD • Pocztowa 3

AUTOZABEZPIECZENIA

785 900 520

Układanie kostki
brukowej

tel. 721 124 740
NOR-BUD

Kolejne zwycięstwo rezerw

Najmniejszy wymiar kary dla Zielonych
W sobotę (19 maja) o godzinie 14.00, pomorzanin II Nowogard bez problemów ograł outsidera B Klasy - Zielonych Wyszobór. Tym sa-
mym, to 6 zwycięstwo z rzędu na wiosnę, a 7 patrząc jeszcze na wynik z jesieni, już tylko dwa mecze do końca rozgrywek B Klasy, jeśli 
„rezerwowi” utrzymają ten wysoki poziom, to będą niepokonaną na wiosnę drużyną.

Zieloni Wyszobór – Pomorzanin II Nowogard 2:6 (1:3)
Bramki: G. Żyła, M. Pokorski, P. Skowroński, D. Iwaniuk, A. Jurczyk, M. Grzejszczak
pomorzanin II Nowogard: P. Błaszczyk, A. Piotrowicz, M. Grzejszczak, K. Domanowski, G. Skrzecz, P. Skowroński, D. Iwaniuk, A. Jurczyk, B. Bajerski, M. Pokorski, G. Żyła 

KR
16 kolejka:
Zieloni Wyszobór – Pomorzanin II Nowogard  2:6
Zalew Stepnica – Jastrząb Łosośnica   1:4
Prawobrzeże Świnoujście – Pionier Żarnowo  4:2
Gard./Polonia II Mechowo – Znicz Wysoka Kamieńska 2:8
B Klasa Szczecin gr.1 2011/2012
 M P G+ G- Zw. Re. Po.
1. Pionier Żarnowo 14 36 48 22 12 0 2
2. Jastrząb Łosośnica 14 30 43 19 10 0 4
3. Znicz Wysoka Kamieńska 14 29 52 25 9 2 3
4. Pomorzanin II Nowogard 14 29 38 21 9 2 3
5. Zalew Stepnica 15 16 40 39 4 4 7
6. Prawobrzeże Świnoujście 14 16 27 37 5 1 8
7. Huragan Wierzchosław 14 12 32 49 3 3 8
8. Gar./Polonia II Mechowo 15 11 42 56 3 2 10
9. Zieloni Wyszobór 14 5 15 69 1 2 11

Zarząd Koła 
Miejsko - Gminnego 

organizuje 
w dniu 

03.06.2012 r. 
zawody 

wędkarskie 
spławikowe 
dla dzieci 

i młodzieży 
do lat 14-stu. 

Zapisy w sklepie 
„Wędkarz” do dnia 

31.05.2012 r. 
Spotkanie zawodników 
godz. 9.00 k/Neptuna. 

Zarząd
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OGŁO SZe NIa DrOB Ne
NIerUCHOmOŚCI

• Wynajmę pokój od maja tanio. 
608 706 454

•	 Sprzedam mieszkanie, ul. Po-
niatowskiego, 2 pokoje, pow. 
50,49 m2, parter, po general-
nym remoncie. CeNTrUm OB-
ŁSUGI NIerUCHOmOSCI, Tel. 
603 982 407

• Do wynajęcia dwa lokale handlo-
we lub biurowe w centrum Nowo-
gardu. 787 122 972 

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

•	 Sprzedam nowe mieszkanie 2 
pokojowe w Nowogardzie. Kon-
takt: 783 570  056.

• Sprzedam działkę budowlaną nie-
uzbrojoną przy ul. Kościuszki tel. 
693 850 197

•	 Sprzedam spichlerz, piękny 
obiekt 956 m2, tel. 693 996 009

• Sprzedam mieszkanie trzypokojo-
we w Nowogardzie. 603 668 681

• Sprzedam działkę z warunka-
mi zabudowy przy ul. Asnyka. 
502 032 422

• Sprzedam mieszkanie trzypokojo-
we, III piętro, 67 m2, na ul. Zamko-
wej. Wysoki standard tel. 504  118  
857

• Sprzedam mieszkanie dwupoko-
jowe III piętro 55 m2. Cena 125 tys. 
668 927 296

• Mieszkanie w domku czteroro-
dzinnym, bezczynszowe + ga-
raż, pom. Gospodarcze i ogródek. 
Sprzedam. 507 522 139

• Do wynajęcia kiosk nr 6 na targo-
wisku miejskim. 91 39 20 714

• Do wynajęcia dwa lokale han-
dlowe w Centrum Nowogardu. 
531 838 667

• Sprzedam mieszkanie trzypokojo-
we 88 m2, bezczynszowe na pod-
wyższonym parterze w centrum 
miasta. Cena do uzgodnienia. Tel. 
693 922 695

•	 Sprzedam mieszkanie 4-poko-
jowe; 604 441 609

• Sprzedam mieszkanie trzypokojo-
we w Nowogardzie. 600 626 244

• Okazyjnie sprzedam dom, cena 
obniżona i do negocjacji na dział-
ce 714 m2. 662  678  895

• Sprzedam kawalerkę w Nowo-
gardzie, BEZCZYNSZOWA, na par-
terze, funkcjonalny rozkład po-
mieszczeń, kuchnia z oknem, bar-
dzo jasny duży pokój, piwnica, 
okna pcv, ogrzewanie gazowe 
(nowy piec), bez pośrednika,. Tyl-
ko 89 tys! Kontakt:  512 322 137

• Sprzedam 4-pokojowe mieszka-
nie w Osinie, 79m2, słoneczne, na 
parterze, bezczynszowe, z balko-
nem, piwnica, w kuchni i przed-
pokoju zabudowa. Mieszkanie 
w bardzo dobrym standardzie. 
Ogrzewanie gazowe, okna pcv. 
Bez pośrednika, NOWA atrakcyjna 
cena. Kontakt: 502 531 348

• Wydzierżawię lokal o powierzch-
ni 28 m2 na działalność gospodar-
czą przy ul. Bohaterów Warszawy 

w Nowogardzie. Tel. 507 465 448; 
91 39 22  072

• Lokale handlowe do wynaję-
cia w Centrum Nowogardu. 
531 838 667

• Sprzedam lub wynajmę podwój-
ny garaż na ul. Zamkowej nada-
jący się na dwa pojedyncze lub 
działalność gosp. 604 977 144

• Sprzedam działkę budowlaną w 
Nowogardzie ul. Monte Cassino. 
601 775 037

• Sprzedam mieszkanie własno-
ściowe, I piętro, bezczynszowe, 
3 pokoje, 58m2, w Nowogardzie. 
Po kapitalnym remoncie, wysoki 
standard, kuchnia w zabudowie, 
glazura, panele, terakota, nowe 
okna, własne ogrzewanie gazowe, 
domofon, piwnica, balkon. Cena 
do uzgodnienia, tel. 605 522 340.

• Wynajmę mieszkanie czteropo-
kojowe po kapitalnym remoncie, 
własne ogrzewanie na parterze, 
ul. Bema. 504 800 823

• Sprzedam ziemię budowlaną 
uzbrojoną. 91 39 18 307

• Sprzedam dom wolnostojący 
ok. 200 m2 w Nowogardzie. 509 
349 774 

• Pokój do wynajęcia. 505 005 398

• Sprzedam działkę budowlaną w 
Centrum Nowogardu ul. Lipowa 4 
o pow. 693 m2 z aktualnymi wa-
runkami zabudowy usługi, han-
del, mieszkania. Informacje Tel. 
600 959 932; 600 931 083 po 15.00

• Wynajmę garaż w ok. Boh. War-
szawy, Poniatowskiego i 15 Lute-
go. 603 284 503

• Sprzedam dom w Nowogardzie w 
rozliczeniu mieszkanie ul. Jesio-
nowa 3. 604 284 597

• Sprzedam działkę ogrodową w 
Nowogardzie. 725 343 417

• Sprzedam pół domu parter pod-
piwniczony 3 pokoje 82 m2 z 
przybudówkę nadająca się na 
sklep lub działalność z garażem 
murowanym 60 m2. tel. 91 39 
22 072; 507 465 448

• Sprzedam działkę w Wyszomie-
rzu przy drodze. Cena 37 tys. 723 
930 320

• Sprzedam garaż murowany 28 
m2, prąd, woda cena 26 000 zł. Tel. 
501 622 613

• Sprzedam działkę budowlaną o 
pow. 597 m2. Nowogard. 511 171 
169

• Ładny dom Nowogard, sprzedam. 
600 617 474

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe 
o pow. 58 m kw na I piętrze przy 
ul. Bankowej 8. Tel. 783 570 060.

•	 Sprzedam wygodną kawalerkę, 
I piętro, ok. 29 m kw, bezczyn-
szowa. Do zamieszkania od za-
raz. Cena 95 tys. Tel. 608 153 
767.

• Wynajmę warsztat z kabiną pod 
różnego rodzaju działalność. 
603 550 557

• Pilnie poszukuję dwupokojowego 
mieszkania do wynajęcia (do 800 
zł) 533 298 846

• Sprzedam mieszkanie ul. 15 lute-
go trzypokojowe o pow. 66 m2 III 
piętro. 695 425 992

•	 Sprzedam mały dom 57 m2 ul. 
Piłsudskiego 2a. 602 350 301

• Sprzedam mieszkanie w bloku w 
Łosośnicy, trzypokojowe, 64 m2, 
bezczynszowe. Tel. 788 875 474

• Boh Warszawy samodzielna góra 
domu z ogrodem, 245 tys. Tel. 
501 307 666

• Wydzierżawię kiosk Warszawska 
10 i 14. 694 455 280

• Sprzedam ½ domu w Nowogar-
dzie. 728 933 802

• Wynajmę pawilon o pow. 35 m2 
ul. 5 Marca w Nowogardzie za 
Bankiem PKO. 510 770 263

• Sprzedam działkę budowlaną. 
511 740 444

• Nowogard ul. Górna za STW, dział-
ka o pow. 5864 m2, prez. W planie 
przemysł i usługi, inwestycyjna, 
ogrodzona, droga asfaltowa, cen-
trum miasta, 800 m od głównego 
skrzyżowania, 270 tys. PLN brutto. 
Tel. 660 424 989; 91 43 26 122

•  Nowogard ul. Górna, działka o 
pow. 118700 m2  - 11 ha, ekolo-
gia, prez. W planie przemysł i usłu-
gi, inwestycyjna, droga asfaltowa, 
centrum miasta, 800 m od głów-
nego skrzyżowania, 1  300  000 
PLN, Tel. 660 424 989; 

• Sprzedam mieszkanie 4-pokojo-
we (67,7 m2) w Nowogardzie, par-
ter, balkon, wc i łazienka osobno. 
Kontakt:  608 514 144.

• Sprzedam garaż na ul. Zamkowej 
695 480 058

• Wynajmę klubo-kawiarnię oraz 
pomieszczenia parter i I piętro. 
693 946 233

•	 Zamienię mieszkanie 47 m2 dwa 
pokoje, kuchnia, łazienka I piętro 
w Bornym Sulinowie na podobne 
w Nowogardzie. 518 166 048

• Sprzedam piętro w bloku na wsi 
70 m2 z garażem oraz dwa po-
mieszczenia gospodarcze z za-
grodą z okolicy Dobrej. 600 
128 632

• Wydzierżawię Kiosk Ruchu ul. War-
szawska 10 i 14. Tel. 694 455 280

• Pilnie poszukuję mieszkania do 
wynajęcia 4-4 pokojowe do I pię-
tra. 603 281 005

• Zamienię mieszkanie 67 m2 na 
dwupokojowe lub sprzedam. 
667 926 528; 91 39 26 528

• Sprzedam lub zamienię pół domu 
na wsi + 1 ha lasu + działka bu-
dowlane za pół  ceny. 784 660 924

• Sprzedam mieszkanie trzypokojo-
we IV piętro. 795 912 117

• Sprzedam kawalerkę w Centrum 
miasta. 691 137 817

• Wynajmę pokój z kuchnią jednej 
osobie. 602 474 266

• Wynajmę mieszkanie trzypokojo-
we na III p.  600 436 364

• Sprzedam kawalerkę w Nowogar-
dzie bezczynszową na i P. kuchnia 
z oknem duży pokój, piwnica ko-
mórka, ogrzewanie gazowe tel. 
601 871 779

• Sprzedam część domu w Warnko-
wie o pow. 83 m2. Cena 215 000 zł. 
tel. 501 318 555

• Sprzedam mieszkanie trzypokojo-
we III p. 69,60 m2, środkowe przy 
ul. Boh. Warszawy naprzeciwko 
PZMot. 663 321 366

• Sprzedam działkę budowlaną nad 
jeziorem przy ul. Zielonej 1200 
m2. Tel. 509 389 657

• Sprzedam działkę ogrodową. 
692 763 683

• Sprzedam sklep koło Nowogardu. 
530 326 198

•	 Wynajmę lokal usługowo-han-
dlowy pasaż przy Polo market. 
604 195 581

• Sprzedam lub zamienię 2 poko-
je w atrakcyjnym miejscu na do-
mek lub pół bliźniaka ( z dopłatą). 
603 079 260; 512 012 823

•	 Sprzedam mieszkanie własno-
ściowe trzypokojowe 67 m2 
przy ul. Zamkowej parter. 91 39 
21 397

•	 Sprzedam działkę budowlaną 
z warunkami zabudowy w No-
wogardzie przy ul. asnyka. 601 
500 670; 510 170 263

•	 Sprzedam mieszkanie, Nowo-
gard, ul. Bankowa 6, pow. 53,70 
m2, IV piętro, trzy pokoje, cena 
131.600 zł, tel. 91-3910010, 
607607814.

•	 Sprzedam mieszkanie, Nowo-
gard, ul. Gryfitów 3, pow. 69,30 
m2, parter, trzy pokoje, cena 
170.000 zł, tel. 91-3910010, 
607607814.

mOTOrYZaCJa

• Sprzedam Opony letnie 4 szt. 
Continental Conti 3, 185 65 R15, 
cena 400 zł, tel. 605 522 340.

• Sprzedam Opony letnie Viknig 
Norway Pro Tech 2, 205 55 R16, 4 
szt., cena 400 zł. tel. 605 522 340.

• Sprzedam felgi stalowe do Nissa-
na Almery N16, rok prod. 12/2001, 
cena 240 zł, tel. 605 522 340. 

• Sprzedam Citroen Jumper paka. 
669 320 592

• Sprzedam VW T4, diesel. 603 
839 782

• Motorower King rok prod. 2007, 
cena 1400 zł, 667 354 001

•	 Sprzedam Ford CmaX rok prod. 
2004 przebieg 185 tys. Poj. 2.0 
diesel. Posiada immobilajzer, 
poduszki powietrzne, centralny 
zamek, klimatyzacja, koła zapa-
sowe z alufelgami. Cena 22  500. 
Do uzgodnienia. 603 079 260

• Sprzedam Opel Combo Van rok 
prod. 2003 poj. 1.7D, Cena 4  000 
do negocjacji. 501 249 819

• Sprzedam Opel Astra II rok prod. 
2001 poj. 1.6 kolor granat, mały 
przebieg. 693 950 306 

• Używane markowe opony. Różne 
rozmiary. 887 766 001

• Sprzedam samochód WV trans-
porter 1,9 TDI ’98 r. tel. 533 983 233

• Sprzedam Toyota Avensis II D4D 
poj. 2l rok prod. 2003 przebieg 186 
tys. km bardzo bogato wyposażo-
na – webasto, skóra duża nawiga-
cja, hak dodatkowo koła zimowe 
cena 28 000 zł. tel. 602 348 926

• Sprzedam Ford Escort poj. 1400 
cm3, rok prod. 1994 tel. 667  994 
240, cena do uzgodnienia. 

• Sprzedam Audi A6 Avant, rok. 
prod. 1999, ciemny metalik, prze-

bieg 197.000 km, poj. 2,5 TDI, peł-
ne wyposażenie (TV, DVD, skó-
rzana tapicerka), komplet opon 
zimowych, alufelgi 15”, cena do 
uzgodnienia, tel. 608 613 336, tel. 
506 602 767.

rOlNICTWO

• Sprzedam konia, bryczkę stylową, 
siodło i uprząż. 508 290 657

• Orka, siew, talerzówka, koszenie i 
zbiór łąk. 608 013 995

• Kupię mieszankę zbożową. 91 39 
20 307

• Siewnik do nawozu Amazon-
ka dwutalerzowy poj. 500 kg. 
723 898 517

• Sprzedam kozę. 796 175 842

• Sprzedam łubin słodki. 601 
587 438

• Sprzedam dwie krowy z ciela-
kiem. 661 633 977

• Sprzedam podkaszarkę spali-
nową na gwarancji. Cena 220 zł. 
514 830 447

• Kupię łąki. 696 443 643

• Kupię zgrabiarkę konną. 695 
100 400

• Sprzedam krowy i byki mięsne. 
665 785 725

• Sprzedam cielaka 2 m-ce. 500 112 
507

USŁUGI

•	 Wyjazdy Niemcy, Holandia, solid-
nie i tanio z domu i pod dom. 603  
038  944

• Usługi transportowe IVECO dostaw-
cze + laweta + bus osobowy do 9 
os. Tel. 607  580  172

• AGENCJA REKLAMOWA VIZART - re-
klamy, banery, tablice, wydruki wiel-
koform., reklama na pojazdach - 
odzieży, PIECZĄTKI, wizytówki, pla-
katy, ulotki, inne. Nowogard, ul. 700 
lecia 15 (nad sklepem zielarskim). 
Tel. 605 522 340.

•	 malOWaNIe, mONTaŻ PaNe-
lI PODŁOGOWYCH I INNe DrOB-
Ne NaPraWY WYKONa „ZŁOTa 
rĄCZKa”; 91 39 22 783, 784 79 
22 70

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

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

•	 Dywanopranie, 604 373 143.

•	 Sprzątanie biur i mieszkań. 604 
373 143.

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

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

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

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

•	 Cyklinowanie. 692 478 465

• Firma UNIQA wszystkie ubezpie-
czenia. Poniatowskiego 14/2. 693 
128 108

•	 aWarIe. Naprawy pieców Va-
iliant, tanie części. 691 686 772

•	 Bruk-lin układanie kostki brukowej. 
Tel. 607 083  893, www.bruk-linno-
wogard.com.pl
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OGŁO SZe NIa DrOB Ne

reGUlarNa lINIa mI KrO BU SO Wa SerOCKI   Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie    6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie    8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

Informacja PKS 
91 392 18 87   lub   91 469 83 15

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak										kom.	606	148	353
Nowogard (ul.  Rzeszowskiego) - Szczecin (ul.  Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:05; 8:10; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 11:50; 11:55; 12:40; 
14:40; 14:50; 15:00; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:11
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul.  Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:30; 9:50; 10:25:11:20(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 13:20; 13:45(F); 14:10; 
14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:00
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:50; 17:20; 18:30; 19:30
Kursują od poniedziałku do soboty;  F - kursuje od poniedziałku do piątku;  7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli

rOZKŁaD JaZDY BU SóW

regularna linia meTrO          tel. 505 619 600
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25 A; 5:50 A; 6:00 A; 8:15 A7; 9:25 A7; 12:30 A7; 12:55 A7; 
15:05 A; 16:30 A7; 18:10 A7
Ze Szczecina do Nowogardu: 6:50 A; 7:25 A; 7:45 A; 11:00 A7; 12:00 A7; 14:35 A7; 15:55 
A7; 16:40 A; 18:25 A7; 19:55 A7
Legenda: A- kursuje od pon do sob;   7 - kursuje w niedzielę

PrZeWóZ OSóB - rO maN BIŃCZYK - linia regularna  
 Tel. 0607 310 591 

OD PONIeDZIaŁKU DO PIĄTKU:  
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SOBOTa: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIeDZIela: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

DZIENNIK
NOWOGARDZKI

Ukazuje się we wtorki i piątki  na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
re dak cja: marek Słomski prezes, marcin Simiński redaktor naczelny, Piotr Słomski, Jarosław Bzowy.  

Jarek Dąbrowski redaktor techniczny, Współ pra cu ją:  Hen ryk Szczu pak.   ad res re dak cji:  
72-200 No wo gard, ul.  Boh. War sza wy 7a, tel. 91 392 21 65; e-mail: dziennik@domjudy.pl. 

Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

Firmy Usługowo – Handlowej adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

Trasa NOWOGarD – GOleNIóW – SZCZeCIN 
Nowogard ul. rzeszowskiego : 5:05(A), 5:55(A), 6:10(A), 6:50(7), 7:00(A),  7:50(A), 8:05(7), 

8:25(2,4,6), 8:35(A), 9:10(1,3,5,7), 9:15(2,4,6), 10:05(A)10:30(A,7), 11:31(A), 11:40(7), 12:15(A), 
12:50(A,7), 13:00(A), 13:10(A), 13:25(A,7), 13:50(F), 14:05(A), 14:20(A,7), 15:41(A), 16:00(7), 
16:25(7), 16:30(1,3,5) 16:40(2,4,6,7) 16:50(A), 17:30(7) 17:50(A,7) 18:05(4,5,6,7) 18:20(A,7)

TraSa SZCZeCIN – NOWOGarD
Szczecin ul. Św. Ducha: 9:25(A), 11:55(A,7) 12:20(A,7), 13:35(A), 14:00(A,7,R), 

14:30(1,3,5,7)  14:35(2,4,6) 14:55(A,7), 15:10(A) 15:25(A,7), 15:50(A) 16:15(A,7)  16:30(A), 
18:05(A,7,R) 18:20(A,7) 19:05(A,7) 19:25(A,7) 19:50(A,7)

Szczecin ul. Dworcowa :  6:20(A), 7:35(A), 8:40(A,7), 9,00(7,R), 10:05(A,7),  10:50(A,7),  
11:40(A), 13:00(7), 14:20(7), 17:40(A,7), 20:15(A,7),

Goleniów, Dworzec PKP :  7:05(A), 8:20(A), 9:25(A,7), 9:45(7,R), 10:10(A),  10:50(A,7),  
11:36(A,7), 12:26(A), 12:42(A,7),  13:05(A,7), 13:45(7), 14:20(A),  14:45(A,7,R), 15:05(7), 
15:20(1,3,5,7) 15:26(2,4,6) 15:40(A,7) 15:55(A)  16:08(A,7) 16:40(A) 16:59(A,7) 17:15(A), 
17:40(A,7)  18:50(A,7,R)  19:05(A,7), 19:50(A,7) 20:10(A,7) 20:35(A,7) 21:00(A,7)

Trasa NOWOGarD – maSZeWO 
Nowogard ul. rzeszowskiego :  6:20(S) 15:15(S)
Trasa maSZeWO – NOWOGarD 
maszewo :  6:55(S) 16:00(S)
Trasa NOWOGarD – maSZeWO – STarGarD SZCZeCIŃSKI
Nowogard ul. rzeszowskiego :  6:50(F),  11:30(F),  13:50(F),  
Trasa STraGarD SZCZeCIŃSKI – maSZeWO - NOWOGarD
Stargard Szcz. Oś. Tysiąclecia :  9:40(A), 12:45(A), 15:05(A)
a - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt S – kursuje w dni nauki szkolnej; 

7 – kursuje w niedziele niebędące świętami F – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz 
świąt 1,3,5 – kursuje w poniedziałki, środy, piątki oprócz świąt; 2,4,6 – kursuje we wtorki, 
czwartki, soboty oprócz świąt; 4,5,6,7 – kursuje w czwartki, piątki, soboty, niedziele oprócz 
świąt; r – kurs do Reska    

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

• usługi elektryczne CO, dachy, tanio 
szybko solidnie. Do 30% taniej. Tel. 
506 323 560

• Usługi tokarskie. Sąpolnica 22. 
693 613 396 

• Remonty mieszkań, łazienek. 
600 121 043

• Przewozy przeprowadzki Nowo-
gard i okolice. 784 499 535

•	 Usługi ogólnobudowlane. 
510 335 162

• AGENCJA REKLAMA VIZART - opra-
wianie prac - w 2 minuty., bindowa-
nie, wydruki A3-A4 kolor, ksero A3-
A4 - kolor, laminowanie A3-A4. Tyl-
ko u nas największy wybór okładek. 
Nowogard, ul. 700 lecia 15 (nad skle-
pem zielarskim). Tel. 605 522 340.

• Korepetycje j. niemiecki, przygoto-
wanie do matury. 607 617 844

•	 angielski. Korepetycje. 
697 583 403

• Remonty i wykończenia. 
601 567 369

• REMONTY, MONTAŻE, STOLARKA. 
781 016 125

•	 Transport BUS-maX. 604 963 120

•	 Usługi remontowo-budowlane. 
784 053 493

• Przepisywanie prac (magisterskich, 
licencjackich, innych), dokumen-
tów, CV, listów motyw. innych. Wy-
druki, Ksero, także kolor. Szybko i 
Solidnie. Studio Reklamy Vizart. No-
wogard, ul. 700 lecia 15 (nad skle-
pem zielarskim). tel 605 522 340.

•	 Język niemiecki kursy i korepe-
tycje  tel. 607 545  991 www.nie-
mieckinowogard.pl; 

• Naprawa, regulacja okien, drzwi 
PCV i drewna. 695 181 070

• Usługi dekarskie w Kościuszkach. 
601  227  631

• Videofilmowanie i zdjęia cyfrowe, 
profesjonalnie różne okazje. 600 
653 124

• Usługi hydrauliczne. 600 653 124

• Usługi ogónobudowlane, glazura, 
terakota fachowo i solidnie. 607 647 
515

•	 remonty mieszkań. 609 588 240

• Roletki, żaluzje, vertikale. 
695 181 070

• Moskitiery. 695 181 070

•	 KOrePeTYCJe Dla lICealISTóW 
I STUDeNTóW Z maTemaTY-
KI, STaTYSTYKI, eKONOmeTrII 
OraZ PrOFeSJONalNe PrZYGO-
TOWaNIa DO eGZamINóW PO-
PraWKOWYCH KONTaKT: Tel. 
600 924128; maIl: iwonand@
wp.pl 

• Transport przeprowadzki szybko ta-
nio. 696 138 406

• Remonty mieszkań. 601 567 369

• Dachy kompleksowo. Remonty. 
691 050 186

• Remont na każdą kieszeń. 
609 715 839

• Mam do wynajęcia na (imprezy 
okolicznościowe) pawilon (namiot) 
6mx12m ze ściankami bocznymi. 
669 910 736

• Malowanie, szpachlowanie, panele. 
788 566 432

• Kierownik budowy, nadzory, kosz-
torysowanie, inwentaryzacja, oceny 
techniczne. 604 269 301

• Remonty mieszkań, dachów 
794 115 153

• Usługi transportowe 1,5 ton. Tel. 
506 534 179

• Docieplenia budynków, podbitki. 
608 847 784

• Audio do domu- różne tanio. 
699 268 478

• Usługi koparko-ładowarki. 667 621 
070

•	 DUr - DaCH pokrycia i remonty 
dachów. 691 621 141

•  Dachy. 785 562 104

• DUR-BUD- usługi ogólnobudowla-
ne. 723 295 632a

• Auto- holowanie do 2.5 t. 721  668 
245

•	 Kredyty dla firm bez BIK-na 
oświadczenie o dochodach:513 
164 203

•	 leasing bez BIK-KrD. maszyny-sa-
mochody, sprzęt komputerowy, 
itd. leasing na start.513-164-203

•	 Usługi informatyczne naprawa 
komputerów, instalacja oprogra-
mowania, odzyskiwanie danych, 
dojazd do klienta. 508 245 385

• TWOJA KSIĘGARNIA INTERNETOWA 
WWW.KSIEGARNIACYMELIA.OSDW.
PL

PraCa

• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, 
urlopowe- Niemcy, Holandia, An-
glia, Irlandia, Dania, Belgia, Austria, 
Włochy, Norwegia. 713 852  018; 
601 759 797

• Podejmę pracę w charakterze sprze-
dawcy, długoletnie doświadczenie, 
obsługa LOTTO. Tel 660 392 851

• Zatrudnię konsultantkę Oriflame, 
bezpłatne wpisowe, prezenty na 
1300 zł, 604 189 118

• Zaopiekuję się dzieckiem. 
795 926 734

• Nawiążę współpracę mającą do-
świadczenie w gastronomii – (re-
stauracja, bar) 600 811 404

• Zatrudnię pracownika o charak-
terze pracy ogólnobudowlanych. 
601 227 631

• Przyjmę mechanika samochodowe-
go. 601 897 368

•	 Firma zatrudni mężczyznę z orze-
czeniem niepełnosprawności do 
drobnych prac budowlanych. 91 
39 25 275

•	 Zatrudnię monterów i elektryków 
z wykształceniem technicznym. 
91 39 23 887

•	 Zatrudnię monterów elektryków. 
91 39 23 887

INNe

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

• Sprzedam nowy tel. komórkowy 
Sony Ericcson ELM, cena 270 zł, tel. 
605 522 340

• Sprzedam drewno opałowe i ko-
minkowe, pocięte w klocki z dowo-
zem. 663 349 053

• Sprzedam Keyboard. 602 524 313

• Sprzedam drewno opałowe i ko-
minkowe. 667 788 820

• Przyjmę siatkę leśną z palami lub 

bez pali (może być po rozbiórce, 
stan obojętny), cel ogrodzenie bu-
dowy domu. Tel. 605 522 340.

• PIECE GAZOWE CO do mieszkania 
,domu z Niemiec firmy Vaillant, gwa-
rancja + serwis, montaż na miejscu 
dwufunkcyjny cena od 1.000zl tylko 
ogrzewanie CO. cena 900zl więcej 
info. Tel 691 686 772

• ELEKTRYCZNY przepływowy pod-
grzewacz wody do łazienki, kuch-
ni-bar, sklep, domek zakład fryzj. na 
prąd 380V,moc 18,21kw,male gaba-
ryty z Niemiec cena 250zl. Tel 691 
686 772

• Junkers gazowy do łazienki, kuchni 
na gaz ziemny lub z butli/propan/
po przeglądzie serwisu, mało uży-
wany cena 400zł Tel 691 686 772

• Bojler - podgrzewacz wody ,zasob-
nik, stojący /bez palnika/z Niemiec 
f. Vaillant z wężownica do podłą-
czenia go z piecem węglowym, ga-
zowym stan idealny cena 500zl. Tel 
691 686 772

•	 Sprzedam drewno kominkowe, 
opałowe sprzeda całoroczna, po-
siadam swój transport. 691  466 
441

• Drewno opałowe kominkowe. 
506 232 860

• Kupię szklarnię wym. 6/4 lub 5/4. 
tel. 509 702 817

• Sprzedam spawarkę elektryczną Be-
iter 250 na 360V, Cena 500 zł. Tel. 
667 320 054

• Sprzedam wózek inwalidzki z napę-
dem. Telefon. 609 424 557

• Sprzedam węgiel drzewny hurt, de-
tal. 502 151 691 

• Podbitka, deska tarasowa, tanio. 
791 423 559

• Dowóz piasku, żwiru, kamieni, wy-
wrotka 2,5t. tel. 514 740 538

• Drewno kominkowe z dowozem ta-
nio. 501 385 072

• Kontener budowlany sprzedam. 
601 938 293

• Tanio sprzedam kafle piecowe, rzeź-
bione używane. 669 430 803

• Sprzedam wózek wielofunkcyjny fir-
my tako jumper. 785 635 002

• Sprzedam kompletną, używaną 
czteroletnią kuchnię, okleina klon, 
blat granit shivakashi, stół na wy-
sokości blatu, cztery hokery, lodów-
ko-zamrażarka Aryston, zmywarka, 
piekarnik płyta ceramiczna Bosch, 
osprzęt Blum, cena 7000 PLN tel. 
660 424 989 

• Sprzedam akwarium z kompletnym 
wyposażeniem + ryby 605 548 121

• Kupię złoto. 506 534 179

• Kupię siodełko dla dziecka na ba-
gażnik do roweru. 693 068 993

• Sprzedam wózek inwalidzki z napę-
dem elektrycznym. 91 39 25 888

• Tanio sprzedam łaty na dach ok. 700 
mb. 602 474 266

• Kupię starą spawarkę transformato-
rową lub nową może być do napra-
wy cena do 500 zł. 663 565 516

• Drewno kominkowe. 721 668 245

• Skup niesprawnych, zatartych pił 
STIHL, Husqvarna. Cena 100 zł. 
721 668 245

•	 Oddam śliczne, małe szczeniaki w 
dobre ręce, tel: 504 525 966

Odjazdy pociągów w kierunku Kołobrzegu
Odjazd z Nowogardu  7.28   -  kursuje do 29.VI i od 3.IX codziennie
8.06   - 30.VI – 2.IX codziennie
9.21   - kursuje do 29.VI i od 3.IX w dni robocze:30.VI – 2. IX codziennie
11.39; 13.49; 15.47; 17.46; 22.22 (do 18 V) - codziennie
Odjazd pociągów w kierunku Szczecina
Odjazd z Nowogardu  6.37   -  kursuje do 29.VI i od 3.IX codziennie
6.48   - 30.VI – 2.IX codziennie
9.56   - 30.VI – 2.IX w dni robocze
10.25   - kursuje do 29.VI i od 3.IX w dni robocze
8.05; 12.17 (od 1 III); 14.56; 16.49; 18.49 - codziennie
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 Cena 1,80 zł

GAZETA LOKALNA  NOWOGARD • OSINA

APTEKA 
MAJOWA 
ul. 3 MAJA 47

TEL. 91 307  07 08

OTWARTE
Poniedziałek - Piątek  8-19  

Sobota  8-15

Sprawdź naszą ofertę:
• Kredyt gotówkowy
• Kredyt konsolidacyjny
• Kredyt samochodowy
• Kredyt hipoteczny
• Spłata rat LUKAS Banku za 0 zł
• Dogodne warunki 
  dla emerytrów i rencistów

Nowogard, ul. 700 Lecia 21
tel. 91 39 22 172

czynne: pon-pt 9.00-17.00

CENTRUM KREDYTOWE

Prywatny Gabinet 
Stomatologiczny

Oferuje kompleksowe
lecznie stomatologiczne

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

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

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

Zapraszamy!

N
O

W
Y

ZIELONE 
PRZEDSZKOLE

OGŁASZA NABÓR NA ROK SZKOLNY 2012/2013
DZIECI W WIEKU OD 2,5 DO 6 LAT

Informacje i zapisy pod nr tel. 91 39 26 691
lub na stronie www.przedszkole.zielona11.pl

INFORMATYCZNO-JĘZYKOWE

O P T Y K
Nowogard, ul. Kościuszki 1

tel. 91 392 18 11

- 50% na oprawy
z wybranych kolekcji

BADANIE OSTROŚCI  WZROKU
(bezpłatne przy zakupie okularów)

Jedna para okularów
na wszystkie odległości

REALIZACJA  RECEPT NFZ

Soczewki 
Progresywne 

- 30%

Akcja: „CZAS NA WZROK”

HALINA GALUS
HELENA WNUK

Zwrot VAT-u 

Nowogard, ul. 3 Maja 14 
(budynek BS,  I piętro)

Chcesz odzyskać VAT? 
Zwróć się do nas. 
Budowa domu, 
remont mieszkania 
od maja 2004 r.

GABINET  STOMATOLOGICZNY
lek. stom.Paweł Maniecki

Jednowizytowe, bezpieczne wybielanie zębów 
urządzeniem firmy beyond w promocyjnej CENIE 590 pLN
W ofercie gabinetu: kosmetyka stomatologiczna, Protetyka, Stom. zachowawcza, dziecięca

Rejestracja tel.   608 578 628, Nowogard, ul. Bankowa 3e

Kancelaria Adwokacko-Radcowska
Adres Kancelarii: Plac Wolności 9 w Nowogardzie, 

parter byłego hotelu „Cisy”, pok. nr 8.

Szanowni Państwo.
Zawiadamiamy, iż w Nowogardzie  rozpoczęła swoją działalność 

Adwokat  - Monika Osińska  
(tel. 605 085 913)

Radca Prawny - Radosław Górski
  (tel. 788 802 101)

WYPRZEDAŻ Łazienek
patrz str. 13

Czy  latem będziemy pływać w zielonym bagnie?

Nowogardzie jezioro 
znów zarasta glonami!

Ku czci 

Matki 

Sybiraczki

s. 7

Nowy 
taryfikator 
bardziej 
surowy!!!

s. 4

Nowogard 
spragniony 
wielkiego 
kolarstwa…

s. 12

Czytaj s. 3
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Foto tydzień

Skoki  z drzewa mogą przynieść właśnie takie skutki jak widać 
na zdjęciu.  To nie pierwszy taki przypadek, gdzie młody człowiek 
łamie tutaj  nogę - mówią świadkowie nieprzyjemnego dla mło-
dzieńca zdarzenia. 

19 maja 2012 r. odbył się V Wojewódzki Festiwal Zespołów 
Piosenki Ludowej w Drawnie.  Wzięło w nim udział 23 zespo-
ły z województwa zachodniopomorskiego. Za najlepszy uznany 
został zespół z Nowogardu – „Kapela Rycha”. Grupa została na-
grodzona  za oryginalną prezentację pomorskich i zachodnio-
pomorskich utworów. Gratulujemy i życzmy dalszych sukcesów!

Mały skwerek przy ul. 5 Marca już wkrótce będzie miał nowe 
oblicze. Trwają tam bowiem prace polegające na ułożeniu nowej 
i stylowej kostki brukowej.  Prace wykonuje „Firma  Bruk-Lin” 
specjalizująca się w robotach brukarskich i ogólnobudowlanych 
na terenie Nowogardu i okolic.

Pod Kulicami 

Zepchnął  do pobocza 
radiowóz i zwiał! 
Wyjątkowe  zagrożenie dla innych uczestników ruchu, którymi okazali się tym 
razem policjanci z goleniowskiej drogówki, stworzył we wtorek rano kierowca 
pojazdu jadący drogą z Kulic do Nowogardu(obok przystanku w Kulicach).  Ja-
dący z nadmierną prędkością pojazd, nagle zjechał na pas, którym poruszał się 
radiowóz,  w wyniku czego, ten ostatni wylądował w przydrożnym rowie .

Do redakcji przyniesiono 
nam fotografię z miejsca zda-
rzenia z dość nieprecyzyjnymi 
informacjami. Dlatego, by ją  
zweryfikować zwróciliśmy się 
z zapytaniem do podkom. Mar-
ty Maciejuniec Rzecznik Praso-
wej Komendanta Powiatowego 
Policji w Goleniowie. 

- Zdarzenie miało miejsce 
22.05.2012r. w godzinach ran-
nych na drodze Nowogard ,Ku-
lice, Dobra. Policjant jadą-
cy prawidło radiowozem swo-
im pasem, nagle spostrzegł, że 
na jego radiowóz nadjeżdża 
wprost inny cywilny pojazd, by 
uniknąć czołowego zderzenia, 
odbił kierownicą i zatrzymał się 
w przydrożnym rowie. Zdarze-
nie mimo, że miało dynamicz-

ny przebieg, nie skutkowało 
żadnymi obrażeniami osób czy 
zniszczeniem pojazdów. Co do 
winy, to wyraźnie spowodowa-
ła ją osoba prowadząca samo-
chód cywilny. Niestety, nie uda-
ło nam się jej ustalić,  gdyż zbie-
gła ona z miejsca tego zdarze-
nia. Należy w tym miejscu  po-
wiedzieć o samym funkcjona-

riuszu, który wykazał się przy-
tomnością umysłu, dobrymi 
umiejętnościami z zakresu pro-
wadzenia pojazdu,  ale i prawi-
dłowym zachowaniem się na 
drodze  - kończy wypowiedź 
rzecznik KPP z Goleniowa. 

Jarek Bzowy 

Mamie
Mamie zabieganej codziennie
Mamie zapracowanej do bólu
Mamie z troskami od świtu
Mamie czekającej do zmroku
Mamie mającej nadzieje
Mamie spełniającej marzenie
Mamie tłumiącej żale
Mamie nieskarżącej się wcale
Mamie śpiewającej piosenki
Mamie trzymającej mnie za rękę

Mamie uśmiechniętej i ciepłej
Mamie tej, którą mam
Najpiękniej jak potrafię 
Piszę ten wiersz
Kochamy Ciebie MAMO!
Choć nie zawsze o tym mówimy
My stare konie,
Rozbrykane na wygonie
Jakim jest życie.

Autorka: Helena Wolniewicz

Naszym Mamom i wszystkim Pa-
niom, które są Mamami, wszyst-
kiego najlepszego. 
      
   Redakcja
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FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

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

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

602 450 881

EntEr  II 
laptop

 serwis - komis
naprawiamy, 
sprzedajemy,

kupujemy laptopy
na ul. Wyszyńskiego 7/3

budynek Straży Pożarnej

tEl. 795 648 748

Nowogardzkie jezioro znów nawiedziła plaga wodorostów. W zeszłym roku obślizgłe glony skutecznie utrudniały mieszkańcom korzystanie z ką-
pieliska, skutecznie odstraszając miłośników relaksu nad wodą. Czy w tym roku także będziemy skazani na pływanie w zielonym bagnie? 

Czy  latem będziemy pływać w zielonym bagnie?

Nowogardzie jezioro znów zarasta glonami!
To pytanie zadaliśmy Urzędowi Miej- skiemu, ale do zamknięcia tego numeru gazety nie uzy-

skaliśmy odpowiedzi. Przypo-
mnijmy tylko, że w zeszłym roku 
wodna roślinność przysporzyła 
mieszkańcom i władzom mia-
sta sporo kłopotów. Miłośników 
spędzania czasu nad wodą od-
straszał nieprzyjemny zapach, 
jaki wytwarzały obumierające 
rośliny. Natomiast  fani pływa-
nia i sportów wodnych alarmo-
wali, że roślinność stwarza duże 
zagrożenie. Temat glonów tra-
fił  na salę obrad. Niektórzy rad-
ni, próbując szukać rozwiązania 
podpowiadali  burmistrzowi, by 
ten zakupił, a później wpuścił do 
jeziora specjalny gatunek ryb, 
które miałyby problem rozwią-

zać. Mówiono także o specjal-
nych środkach chemicznych, 
które obniżyłyby zakwaszenie 
wody, przez co podwodne ro-
śliny tak chętnie by się nie roz-
mnażały. 

 Władza próbowała walczyć z 
plagą wodorostów po swojemu.  
Na nic zdały się jednak pró-
by mechanicznego oczyszcza-
nia brzegu miejskiej plaży i wy-
ciąganie wodorostów na brzeg. 
Glony na dobre zniknęły dopie-
ro wraz z nadejściem jesieni.  

 Jak widać na zdjęciach, pro-
blem powrócił. Na razie roślin-
ność pojawia się wzdłuż murku. 
Zdaniem wędkujących na ło-

dziach, ogromne połacie glonów 
widać także w dalszych odległo-
ściach od brzegu. 

Miejmy nadzieję, że w tym 
roku władze miasta poważnie 
podejdą do problemu i latem 
mieszkańcy Nowogardu swo-
bodnie będą mogli korzystać z 
walorów akwenu. A o tym w jaki 
sposób urząd ma zamiar pora-
dzić sobie z plagą glonów, poin-
formujemy Państwa niezwłocz-
nie po otrzymaniu odpowiedzi, 
na pytania skierowane przez DN 
do wydziału ochrony środowi-
ska w ratuszu miejskim. 

MS
foto: TK

Nie tylko glony przynoszą miastu złą chlubę - widoczny na zdjęciu murek też pozosta-
wia dużo do życzenia

Skandal z happy endem w tle 

„Tacy pacjenci jak pan, mnie...”
Do redakcji zgłosił się jeden z mieszkańców Nowogardu oburzony zachowaniem lekarza pełniącego dyżur w jednej w nowogardzkich 
przychodni. Oto historia, którą nam opowiedział. 

przywiozę bo nie mam przy so-
bie. W tym momencie pani doktor 
uderzyła ręką w stół i powiedzia-
ła,  że „tacy pacjenci jak Pan, to 
mnie wku...”. Ja mimo tego poje-
chałem po wypis i kiedy wróciłem 
pani doktor na wejściu poinfor-
mowała mnie, że dzwoniła do na-
szej izby przyjęć i tam powiedzia-
no jej, że mnie i tak nie przyjmą 
do szpitala. Skierowania mi osta-
tecznie nie wypisała.  Po wyjściu 
z Praxisu zadzwoniłem do mojego 
lekarza rodzinnego, który mimo, 
że już był po godzinach pracy, bez 

problemu wypisał mi niezbęd-
ny dokument. Pojechałem z tym 
do szpitala, gdzie mnie przyjęto i 
opatrzono nogę bez żadnego pro-
blemu. Z przychodni Praxis korzy-
stałem wielokrotnie i zawsze by-
łem mile obsłużony. Dlatego tym 
bardziej jestem zdziwiony postę-
powaniem pani doktor. 

Podjęliśmy temat zgłoszony 
przez pana Piotra i skontaktowa-
liśmy się z kierownikiem przy-
chodni, który natychmiast za-
reagował na tę informację i za-
dzwonił do oburzonego pacjenta. 

Pan Kosiński zadzwonił do 
mnie. Przeprosił mnie za ten przy-
kry incydent. Obiecał również wy-
ciągnięcie konsekwencji służbo-
wych w stosunku do osoby peł-
niącej tego dnia dyżur  Myślę, że 
w tej sytuacji jest to swoisty happy 
end. Przynajmniej kierownictwo 
przychodni jest fair w stosunku do 
swoich pacjentów. Mam nadzieję, 
że w tej sytuacji pani doktor nie 
potraktuje nikogo tak jak mnie – 
mówi pan Piotr.

sm, MS

8 miesięcy temu doznałem ura-
zu nogi. Było to dwustronne zła-
manie kostki i kości stawowej. Le-
czenie odbywało się na oddzia-
le ortopedii w Gryficach – opo-
wiada Piotr Macyra.  Założono 
mi blachy i śruby. 9 maja usu-
nięto mi to z kończyny.  Zabieg 
przebiegł pomyślne, po czym po 
kilku dniach doszło do stanu za-
palnego tego miejsca.  W ubiegły 
piątek w godzinach wieczornych 
udałem się więc do izby przy-
jęć nowogardzkiego szpitala, by 
sprawdzić co się dzieje. Tam po-
wiedziano mi, że oczywiście mnie 
przyjmą, ale muszę najpierw mieć 
skierowanie, po które miałem się 
udać do Praxisu przy  ulicy Dwor-
cowej. Po wejściu do przychod-
ni spotkała mnie rzecz niebywa-
ła. Wyszła do mnie kobieta, która 

nie miała na sobie białego stroju 
czy chociażby plakietki świadczą-
cej o tym, że jest lekarzem. Później 
dowiedziałem się, że to była pani 
dr. Martynowicz. Kiedy powie-
działem po co przyszedłem, pani 
doktor z marszu mi odpowiedzia-
ła, że absolutnie nie dostanę skie-
rowania, bo moje miejsce jest w 
Gryficach! Powiedziałem jej, że 
nie mam na chwilę obecną czym 
dojechać do tamtejszego szpitala. 
Doszło do potyczki słownej. Pani 
doktor uznała, że jestem agresyw-
ny. Na co ja jej odpowiedziałem, 
że zawsze mówię podniesionym 
głosem i że to właśnie Ona na 
mnie krzyczy.  Oczywiście nawet 
nie spojrzała na nogę. Była coraz 
bardziej zdenerwowana. W pew-
nym momencie poprosiła o wy-
pis. Ja powiedziałem jej, że zaraz 
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Zapraszamy na rozpoczęcie kursu
4 czerwca br. o g. 16.00

Nowy taryfikator bardziej surowy!!!

Komórka, dziecko bez fotelika i wyprzedzanie
Więcej zapłacisz za używanie komórki w czasie kierowania pojazdem, dziecko przewożone bez fotelika i wyprzedzanie na trzecie-
go. To główne zmiany, jakie zostały zapisane w nowym  taryfikatorze wysokości  mandatów, dotyczącym wykroczeń drogowych. Będzie 
on  obowiązywał już od 9 czerwca 2012r.

Taryfikator przewiduje pod-
wyższenie kar za parkowanie 
w miejscu dla osób niepełno-
sprawnych oraz rozmowę przez 
telefon komórkowy. Dotych-
czas za te przewinienia był na-
kładany mandat, jednak bez 
punktów karnych, teraz to się 
zmieni, policjant nałoży pięć 
punktów. Zmiany dotyczą rów-
nież    ochrony    dzieci podczas 
jazdy. Za przewóz dziecka bez 
fotelika, na kierowcę zostaną 
nałożone punkty w ilości sze-
ściu (obecnie trzy), natomiast 
za przewożenie pasażerów bez 
kasku lub zapiętych pasów, kie-
rowca otrzyma cztery punkty 
karne (obecnie jeden). Jazda ze 
zbyt dużą liczbą pasażerów (do-
tychczas jeden punkt), może się 
skończyć dla kierowcy nawet 
dziesięcioma punktami karny-
mi - po jednym za każdego pa-
sażera przewożonego w niewła-
ściwy sposób. Dziesięć punk-
tów może kosztować kierują-
cego także nieustąpienie pierw-
szeństwa pieszemu na oznako-
wanym przejściu (dwa punkty 
więcej niż dotychczas), a pięć - 
za ciągnięcie za autem osób na 
nartach, sankach lub wrotkach 
(obecnie za te wykroczenia nie 
były przyznawane punkty kar-
ne). Nieustąpienie pierwszeń-
stwa pieszemu podczas cofania 
będzie kosztować sześć punk-
tów karnych, o jeden więcej 
niż dotychczas.  Do dziesięciu 
punktów wzrosną też kary za 
wyprzedzanie w niewłaściwych 

miejscach - na przejściach dla 
pieszych (teraz dziewięć punk-
tów) oraz przejazdach rowero-
wych (obecnie osiem punktów) 
oraz tuż przed nimi. Dziesięć 
punktów przypisane będzie kie-
rowcy, który nie zatrzyma się, 
gdy przez jezdnię będzie prze-
chodzić osoba niepełnosprawna 
(obecnie osiem punktów). Pięć 
punktów będzie można dostać 
za cofanie na drodze ekspreso-
wej lub autostradzie (obecnie 
trzy punkty). Policjanci będą 
też mogli naliczać kierowcom 
punkty karne za wykroczenia 
dotychczas w ten sposób nieka-
rane: wjeżdżanie między pojaz-
dy w kolumnie, wjeżdżanie na 
skrzyżowanie, jeśli na nim lub 
za nim nie ma miejsca na kon-
tynuowanie jazdy i niezatrzy-
manie auta przed znakiem stop 
(po dwa punkty), a także za-
krywanie tablic rejestracyjnych, 
zwiększenie prędkości przez 
kierowcę samochodu wyprze-
dzanego i wyprzedzenie pojaz-
du na sygnale w terenie zabu-
dowanym (po trzy punkty). Po 
przekroczeniu liczby 24 punk-
tów karnych, kierowca jeśli chce 
jeździć samochodem, musi 
zdać egzamin kontrolny i otrzy-
mać pozytywną opinię psycho-
loga. By sprecyzować wiedzę na 
temat zmian o komentarz zapy-
taliśmy zastępcę komendanta  
Komisariatu policji w Nowo-
gardzie podinspektora Mariu-
sza Nowak. 

Dziennik Nowogardzki: 

Wcześniej był pan Komendant 
policjantem Ruchu Drogowe-
go, co oznacza, że temat wy-
kroczeń drogowych jest panu 
szczególnie bliski.

Rzeczywiście tak jest.
Już wkrótce nowe zmiany, 

które będą dość istotne zarów-
no dla pieszych, jak i dla kie-
rowców?

Potwierdzam, że ta zmiana 
wkrótce  wchodzi  w życie i    oce-
niam ją jako bardzo korzystną. 
Prace nad wprowadzeniem ta-
kich zmian, były prowadzone od 
dłuższego czasu, ale teraz  zosta-
ły już zakończone  i podpisane 
przez odpowiednich ministrów. 
Potwierdza to, że zostaną one 
wdrożone już od 9 czerwca br.

W tekście informujemy Czy-
telników szczegółowo o zmia-
nach, ale może przybliżmy te 
najbardziej istotne.

Głównym założeniem zmian 
jest poprawa bezpieczeństwa 
dzieci, pasażerów oraz pie-
szych.    Rozszerzeniu uległ kata-
log wykroczeń za które nakłada-
ne są punkty karne, oraz zwięk-
szono ich ilość w stosunku do 
tych    wykroczeń, które były już 
uwzględnione. Do tych najbar-
dziej istotnych i najważniejszych 
w mojej ocenie dla bezpieczeń-
stwa pieszego i kierowcy są: roz-
mowa przez telefon komórkowy 
podczas jazdy, za którą może-
my otrzymać aż 5 punktów kar-
nych - jeżeli policjant ujawni ta-
kie zdarzenie. Uważam, że jest to 
spora ilość, której chyba nie war-
to „zbierać”, biorąc pod uwagę, 
iż na kierowcę nałożony zostanie 
mandat karny.

A przewożenie dzieci. Jak tu-
taj taryfikator reguluje tą kwe-
stię?

  Tak, jest to bardzo ważna 
kwestia, właściwe bezpieczeń-

stwo dzieci. Tu taryfikator jest 
bezwzględny dla niefrasobli-
wych kierowców, którzy nie dba-
ją o bezpieczeństwo własnych 
dzieci, w taryfikatorze wzrasta 
ilość przyznawanych punktów, 
z 3 do 6, jest to bardzo wysokim 
wskaźnikiem.    Można tą sytu-
ację określić jako przełom,  bio-
rąc pod uwagę, iż zgodnie z no-
wymi przepisami, popełnienie 
czterech wykroczeń tego rodza-
ju, spowoduje zebranie maksy-
malnej ilości punktów na koncie 
kierowcy. Kolejne wykroczenie 
związane z niezabezpieczeniem 
dziecka, wiąże się z utratą pra-
wa jazdy. Dotychczas ta liczba 
wykroczeń wynosiła osiem, więc 
proszę zobaczyć jak znaczna jest 
to różnica.

Mamy dzieci, a pasażerowie 
którzy jadą razem z kierowcą?

Muszę powiedzieć, że nie tylko 
kierowca może otrzymać man-
dat, ale właśnie również i pa-
sażer, który np. nie ma zapię-
tych pasów bezpieczeństwa lub 
nie ma kasku ochronnego, gdy 
przewożony jest motocyklem 
jako    pasażer. Tutaj taryfikator 
przewidywał 1 punkt karny teraz 
będą to 4 punkty. Kolejną ważną 
sprawą jest ilość przewożonych 
pasażerów, a właściwie  ich nad-
mierna liczba. Za to przewinie-
nie możemy otrzymać od 1 do 10 
punktów, co jest bezprecedenso-
wym novum, a uzależnione jest 
od ilości pasażerów przewożo-
nych do ilości  określonych w do-
wodzie rejestracyjnym. Ten zapis 
dotyczy głównie przewoźników 
prywatnych, którzy świadczą 
usługi przewozowe na liniach re-
gularnych, tzw. „busami”.

A co mówi taryfikator wzglę-
dem osób pieszych, którzy czę-
sto czekają po kilka minut 
przed „pasami”, a kierowcy nie 

chcą im udzielić pierwszeń-
stwa?

Tutaj jest dość istotna zmiana, 
bo z 8 punktów ”licznik” wrasta  
aż do 10 punktów. Jednakże, po-
wyższa sytuacja nie dotyczy cza-
su oczekiwania przed „pasami”, 
ma ona odniesienie do pieszego 
będącego już na przejściu.

Ostatnimi czasy również 
osoby niepełnosprawne, „wo-
łały” o interwencję w sprawie 
zajmowania im miejsc parkin-
gowych.

Zmiana ta jest bardzo zasad-
nicza, bo oprócz mandatu 500 
zł., kierowca który zajmie miej-
sce przeznaczone do parkowa-
nia dla osoby niepełnosprawnej, 
otrzyma również 5 punktów kar-
nych. Wcześniej była to zerowa 
ilość punktów.

Nowy taryfikator będzie ko-
lejnym narzędziem wymierzo-
nym w lekkomyślnych kierow-
ców i przyczyni się do większe-
go bezpieczeństwa na drogach. 
Już wkrótce zwiększy się ruch 
ze względu na EURO.

Nowe przepisy na pewno przy-
czynią się do respektowania ładu 
i porządku na drodze. Co do 
Euro i ruchu, który już wkrótce 
może się zwiększyć, to wydaje mi 
się, że polscy kierowcy  do tej per-
spektywy są już  przyzwyczajeni. 
To, że akurat w czerwcu będzie-
my mieli rozgrywki nie oznacza, 
że będzie chaos na drogach, gdyż 
polska policja jest już przygoto-
wana do Euro. W miarę możli-
wości będziemy starali się utrzy-
mać jak największą płynność na 
drogach. Dla kierowców, którzy 
będą przeszkadzać w realizacji 
jednego z głównych zadań „za-
pewnienia bezpieczeństwa i po-
rządku na drogach”- został stwo-
rzony nowy taryfikator.

rozmawiał: Jarosław Bzowy

ZApROSZENIE
Zarząd Stowarzyszenia „Akademia w Stronę Marzeń”zaprasza 

mieszkańców osiedla wraz z rodzinami na festyn rodzinny, który odbędzie się dnia
01.06.2012 r (piątek) o godz. 1700

przy Publicznym Gimnazjum Nr 3 ul. Gen. Bema 41 a w Nowogardzie.
Celem imprezy jest zintegrowanie społeczności lokalnej, propagowanie aktywnego i zdrowego 

trybu życia jak również przyjemne spędzenie wolnego czasu.
Zaplanowane atrakcje podczas festynu to m. in.:
- występ artystyczny przygotowany przez młodzież gimnazjalną
- zabawy i konkursy na świeżym powietrzu: rzut ringo do celu, przejście w workach, kalambury
- ognisko z kiełbaskami         
- przejażdżka konna        
Zapraszamy serdecznie

Organizator:   Stowarzyszenie „Akademia w Stronę Marzeń”



25-28.05.12 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

5

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

Z okazji 

50 rocznicy 
pożycia małżeńskiego 
Kochanym Jubilatom 

Gertrudzie 
i Sylwestrowi 
Wasyluk 

serdeczne życzenia 
składa kochający 

syn z rodziną

ŻYCZENIA

Komentarze, opinie 

Z „fachowcami” dyskutować trudno

W nawiązaniu do tekstu z po-
przedniego wydania DN autor-
stwa pani kierownik Wydziału 
Rozwoju Lokalnego i Funduszy 
UM Urszuli Berezowskiej. 

Po jego lekturze odnosi się wra-
żenie, że oboje żyjemy chyba w 
innym mieście. Pani kierownik, 
reprezentująca burmistrza Rober-
ta Czaplę, odpowiadając na mój 
tekst, stwarza wrażenie, jakby wy-
sokiej klasy fachowiec odpowia-
dał czepiającemu się człowiekowi 
nieumiejącemu docenić  władzy, 
która z trudem dąży do poprawy 
bytu mieszkańców. Reprezentu-
jąca burmistrza Pani Berezowska 
przytoczyła kilkanaście różnych 
powodów, przez które w minio-
nym roku nie udało się pozyskać 
funduszy unijnych na żaden stra-
tegiczny dla gminy cel. 

Rzeczywistości nie da się za-
krzyczeć. W innych miastach wy-
rosły hale, boiska sportowe, por-
ty, czy ulice. Tylko, że tam nikt nie 
szuka alibi na nieudolność. Lu-
dzie widzą, że w naszym mieście 
z europejskich pieniędzy nie sko-
rzystano. Tego obrazu tłumacze-
niami w prasie zmienić nie moż-
na.

przez kogo przepadły miliony 
na jezioro?

W moim tekście wywołującym 
debatę wymieniłem trzy progra-
my zewnętrzne, w których nasza 
gmina nie wzięła udziału. Celowo 
nie wymieniłem tych, w których 
walczyliśmy. Chciałem bowiem 
poczekać na odpowiedź. I dobrze 
się stało, bo Pani kierownik Be-
rezowska jako zeszłoroczny prio-
rytet Urzędu i władzy wymieniła 
dwa tak „pieszczone” przez obec-
ną władzę projekty:

1. „Przebudowa infrastruktu-
ry technicznej, kanalizacyjnej w 
zakresie rozdzielenia kanaliza-
cji ogólnospławnej na sanitarną 
i deszczową w ramach Lokalne-
go Programu Rewitalizacji Mia-
sta Nowogard” (koszt całkowity: 1 
436 200,41 PLN.)

2. „Poprawa w sferze przestrze-
ni poprzez rewitalizację w kierun-
ku rekreacyjno-sportowym - za-
gospodarowanie terenu nad Je-
ziorem Nowogardzkim w ramach 
Lokalnego Programu Rewitaliza-
cji Miasta Nowogard” (koszt cał-
kowity:  1 602 336,13 PLN.)

Oba dotyczą odnowy infra-
struktury nad nowogardzkim je-
ziorem, z którym tak wielu wią-
zało nadzieję na rozwój miasta. W 
ani jednym gmina nie otrzymała 
ani złotówki. Świadczy to niestety 
o słabej jakości projektu przygo-
towanego przez Wydział Rozwo-
ju Lokalnego i Funduszy. Za samą 
ocenę tych przygotowanych przez 
wydział i burmistrza Czaplę do-
kumentów niech wystarczy fakt, 
że drugi zajął dopiero 10 miejsce 
na 13 rywalizujących gmin. 

Można Pani kierownik, zarzu-
cać mi czy innym mieszkańcom 
miasta brak fachowej wiedzy. 
Zwrócę jednak uwagę, że to bur-
mistrz Nowogardu otrzymuje za 
to około 12 tys. zł miesięcznie i 
jego zadaniem jest zmiana tej sy-
tuacji. Środków europejskich w 
Nowogardzie nie ma, bo władza 
i Urząd nie umieją i  nie chcą ich 
pozyskiwać. Każde tłumaczenie 
może być dobre, ale ciągle rzeczy-
wistości  zaklinać się nie da.

Robertowi Czapli zabrakło jed-
nak odwagi do postawienia na 
fachowców, którzy umieją  pisać 
dobre wnioski. Po wyborach za-
miast ludzi młodych i wykształco-
nych, którzy po studiach pracują 
poza miastem, albo szukają pra-
cy w Urzędzie, znalazło się miej-
sce dla partyjnych kolegów. Nie 
można liczyć na poprawę sytuacji 
nic nie zmieniając. Śmiem twier-
dzić, że w dziedzinie funduszy ze-
wnętrznych do końca kadencji nie 
doczekamy się sukcesu. 

Oceńcie państwo sami
Podczas gdy Pani kierownik po-

święcała cenny czas na odpisywa-
nie, prostowanie i wyjaśnianie, 
Urząd Marszałkowski podpisywał 
umowy na kolejne dofinansowa-
nia.

M. in. Gmina Pełczyce skorzy-
stała ze środków unijnych. „Stwo-
rzenie 13 lokali socjalnych” w 
ramach Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego na 
lata 2007-2013. Dofinansowanie 
ze środków RPO WZ: 873 656,59 
PLN. Całkowita wartość projektu: 
1 747 313,18 PLN

Mieszkowice dostały pieniądze 
na „Rewitalizację kamienic po-
łożonych na terenie Starego Mia-
sta” w ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego na 
lata 2007-2013. Dofinansowanie 
ze środków RPO WZ: 542 376,43 
PLN, całkowita wartość projektu: 
1 114 316,55 PLN. 

Takie umowy Urząd Marszał-
kowski podpisuje średnio co mie-
siąc. Jak mają się tezy naszej wła-
dzy o małej liczbie programów, 
w których można walczyć o dofi-
nansowanie do przedstawionych 
powyżej informacji? Oceńcie Pań-
stwo sami.

Rynek nie wzbudził zaintere-
sowania

W odpowiedzi Pani Berezow-
ska twierdzi, że gmina zrobiła 
wszystko, by skorzystać ze środ-
ków europejskich na budowę no-
woczesnego targowiska miejskie-
go. W tekście zaręcza, że wielo-
krotnie telefonowano i korespon-
dowano w tej sprawie z Urzędem 
Marszałkowskim. 

Nie wiem z jakiego okresu po-
chodzi ta korespondencja, ale je-
śli można, to proszę o publika-
cję maili na łamach „Dziennika”. 
Chciałbym, aby społeczeństwo, a 
w szczególności handlowcy z tar-
gu dowiedzieli się, jak Urząd wal-
czył o poprawę ich sytuacji. Cie-
kawi mnie fakt, czy zainteresowa-
nie burmistrza Czapli i Pani kie-
rownik Berezowskiej programem 
„Mój rynek” nie zaczęło się od in-
terpelacji na kwietniowej sesji mo-
jej skromnej osoby, dysponującej 
jakże małą wiedzą w tym temacie. 

Jeśli tak, to gratuluję refleksu, bo 
nabór wniosków kończył się dwa 
tygodnie później. Mimo wszystko 
można było wziąć w nim udział. 

- „Przeszkodą są prawne i orga-
nizacyjne rozwiązania dotyczące 
administrowania nowogardzkim 
targowiskiem, mianowicie dzier-
żawą przez prywatny podmiot 
oraz samą strukturą targowiska” 
- piesze w piśmie z poprzedniego 
piątku kierownik Berezowska. 

Jeśli można, to prosiłbym o wy-
jaśnienie powyższego, enigma-
tycznego stwierdzenia. Gminy, 
które wystartowały po fundusze 
dla swoich targowisk mają dziś 
trzy miesiące na uzupełnienie 
wszystkich formalności. Niektó-
re, tak jak Kamień Pomorski, w 
trakcie dosyłały różne dokumen-
ty. Reprezentowany przez Rober-
ta Czaplę urząd woli rozmawiać z 
kupcami o niczym, zamiast spró-
bować pozyskać środki. 

Żłobek nie - lodowisko tak
W piśmie autorstwa kierownik 

Berezowskiej dowiedziałem się, 
że gmina nie będzie starała się o 
pozyskanie funduszy na budowę 
żłobka, bo nie posiada odpowied-
niego lokalu. Powyższe wytłuma-
czenie uznaję za bezpodstawne, 
bo na ten cel można byłoby za-
adoptować ponownie część Re-
gionalnego Centrum Przedsię-
biorczości lub zorganizować taką 
placówkę przy którejś ze szkół 
podstawowych. 

Władze w piątkowym tekście 
jako sukcesy wymieniają, m.in. 
pozyskanie funduszy na budo-
wę Białego Orlika, czy inne małe 
programy. Dziś mieszkańcy, a 
szczególnie młodzi rodzice, mogą 
się zastanowić, co jest bardziej 
potrzebne gminie, placówki takie 
jak żłobek czy lodowisko i skate-
park?

To już temat na inną debatę, 
którą postaram się wywołać za ja-
kiś czas. Będzie ona dotyczyć wy-
sokości podatków i wydatkowa-
nia pieniędzy mieszkańców.

Mimo wszystko cieszę się, że 
choć na łamach DN udało mi się 
sprowokować do dyskusji Urząd 
reprezentujący organ burmistrza. 
Na sesjach Rady Miasta takich 
debat po prostu brakuje. 

Marcin Nieradka

Wyniki nowogardzkich szkół nauki jazdy za 2011rok

Egzamin praktyczny nadal dziesiątkuje
Niżej podajemy informację o ilościowo-procentowych pozytywnych wynikach egzaminów praktycznych, kandydatów na 
kierowców, osiągniętych przez poszczególne jednostki szkolące w II półroczu 2011 r. Są to wyniki zdawalności egzaminów 
praktycznych na kategorię B w ośrodkach wpisanych do rejestru przedsiębiorców na terenie powiatu goleniowskiego. 

Zestawienie wykonano na podstawie informacji o uzyskanych przez osoby egzaminowane wynikach egzaminów, przekazane przez 
dyrektorów ośrodków egzaminowania w Szczecinie, Koszalinie, Gorzowie Wlkp. oraz Legnicy. W celu zmaksymalizowania miaro-
dajności zestawienia, uwzględniono tylko szkoły,  które wyszkoliły więcej niż 1 osobę na miesiąc. Informacje otrzymaliśmy ze staro-
stwa w Goleniowie. Publikujemy tylko wyniki szkół nowogardzkich, pomijając szkoły z innych gmin powiatu.

Lp. Numer i nazwa ośrodka szkolenia kierowców Miejscowość Ilość egzaminów / 
pozytywnie zdanych % l półrocze 2011%

1 Nauka Jazdy SPEED CAR Dorota Marynowska Nowogard 83/23 27.7 bd

2 Nauka Jazdy DRAGON  Piotr Rompel Nowogard 76/21 27,6 bd

3 „NAUKA JAZDY’’ Adam Fedeńczak Nowogard 278/49 17,6 18,5

4 Katarzyna Herka Nowogard 223/33 14,8 20,7

ŚREDNIA ZDAWALNOŚĆ W POWIECIE NA KATEGORIE B wyniosła 21,23%
W stosunku do wyniku z poprzedniego półrocza - tj. II półrocze 2010 r.- zdawalność w powiecie spadła o 3,4%.  Wyniki egzami-

nów w części teoretycznej kształtują się na znacznie wyższym poziomie zdawalności  około 80 %. Najlepszą tutaj z nowogardzkich 
szkół okazała się szkoła DRAGON- Piotr Rompel. 

Opr. sm
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PArAFIA PW. WNIEboWZIęCIA NMP: Msza św. w niedzielę: Nowogard: 7:00, 9:30, 11:00, 12:30, 18:00 (w lipcu 
i sierpniu o 19:00) Karsk: 9:00; Olchowo: 11:00; Wojcieszyn: 12:00; Dąbrowa: 10:00.  Msza św. w tygodniu (od pn 
do pt): 7:00, 18:00 (w lipcu i sierpniu o 19:00)    Msza św. w sobotę: 9:00, 18:00 (w lipcu i sierpniu o 19:00).    www.
wnmp.info
PArAFIA PW. ŚW. rAFAłA KAlINoWSKIEgo: Msza św. w niedzielę: . 7.30 , 9.00; 11.00, 12.30 i 18.00 (w lipcu 
i sierpniu o 19:00) Kulice: 9:00; Jarchlino: 10:00; Sąpolnica: 10:00.   Msza św. w tygodniu: 7:00, 18:00 (w lipcu i 
sierpniu o 19:00).   www.rafalkalinowski.republika.pl
PArAFIA PW. Mb FAtIMSKIEj: Msze św. w niedzielę: 9.00 i 12.00. Lestkowo: 10.30; Miętno: 13.00.  Msza św. w 
tygodniu z wyjątkiem poniedziałku:17.00, w sobotę o godzinie 12.00.    www.mbf-now.firmeo.biz 

Informacje parafialne
   Vox    Ecclesiae...

Słowo Boże na Niedzielę:

 Zdzisław Śliwiński, lat: 64, zmarł: 21.05.2012, pogrzeb: 24.05.2012, pogrzeb 
odbył  się na cmentarzu w Nowogardzie  

Zdzisław Górski, lat 79, zmarł: 21.05.2012, pogrzeb: 23.05.2012, pogrzeb od-
był się na cmentarzu w Nowogardzie 

Marian Małecki, lat 65, zmarł: 23.05.2012, pogrzeb: 25.05.2012, pogrzeb od-
będzie się na cmentarzu w Nowogardzie 

Janusz Wiśniewski, lat 45, zmarł: 23.05.2012, pogrzeb: 25.05.2012, pogrzeb 
odbędzie na cmentarzu w Nowogardzie 

Stanisław Strzępka, lat 84, zmarł: 24.05.2012, pogrzeb: 26.05.2012, pogrzeb 
odbędzie się na cmentarzu w Dobrej

Informacje  przekazał zarządca cmentarza Sebastian Furmańczyk

 W tych dniach odeszli do Wieczności 

Z Ewangelii wg św. Jana (J 20,19-23):
Wieczorem w dniu Zmartwychwstania, tam gdzie przebywa-

li uczniowie, gdy drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, 
przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: Pokój wam! A 
to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem 

uczniowie ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: Pokój wam! Jak Ojciec 
Mnie posłał, tak i Ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział 
im: Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, 
a którym zatrzymacie, są im zatrzymane.

W końcu doczekaliśmy się długo oczekiwanego dnia Zesłania Ducha Świętego. 
Podobnie jak kiedyś Apostołowie zebrani w Wieczerniku, tak i teraz cały Kościół 
oczekuje i trwa na modlitwie, aby Duch Święty zstąpił na wszystkich wierzących. 
Duch Święty jest potrzebny Kościołowi, aby go odmładzać, ożywiać i prowadzić. 
Sam Chrystus powiedział, że Duch Święty przypomni nam Jego słowa i nauczy 
nas wszystkiego czego nie powiedział nam wcześniej. Bo Duch Święty dalej do-
konuje dzieła zbawienia przez Kościół na całym świecie.

Trudno jest mówić o Duchu Świętym, gdyż jest to najbardziej tajemnicza z 
Osób Boskich, choć z drugiej strony wszędzie obecna, bo bez Niej nie byłoby ży-
cia, wiary, sakramentów i Kościoła. Z taką mocą działa Duch Święty, choć przez 
wiele osób, także wierzących jest nieznany, pomijany i jakby nieobecny w co-
dziennym życiu. Do czego można porównać Ducha Świętego? Każde porówna-
nie nie odda całkowicie Jego Osoby i w jakimś stopniu Go umniejszy, ale ludzkim 
językiem inaczej nie potrafimy o Nim mówić. Dlatego porównam Go do zjawiska 
znanego nam wszystkim z życia codziennego. Wiemy doskonale, że do wytwo-
rzenia prądu elektrycznego wykorzystujemy różne źródła energii naturalnej, któ-
re później przetwarzamy na prąd. Np. wiatr napędza ogromny wiatrak, a woda 
padając na koło młyńskie porusza je. Trudno jest określić moc działania tych ży-
wiołów, ale dzięki nim możemy wytworzyć prąd elektryczny, który oświetla na-
sze domy, ulice i zasila nasze urządzenia. Właśnie do takiego prądu elektryczne-
go można porównać Ducha Świętego, bo choć jest on mierzony przez specjal-
ne urządzenia, to gołym okiem go nie widzimy, ale działanie jego odczuwamy 
bez problemu. A jeszcze bardziej uświadamiamy sobie niezbędność prądu elek-
trycznego, wtedy, gdy nam go zabraknie przez dłuższy czas. Pamiętam jak kilka 
lat temu w całym Szczecinie na ponad jeden dzień zabrakło prądu. Miasto było 
sparaliżowane. Nawet nie wszędzie działały telefony komórkowe. Wtedy każdy 
uświadomił sobie jak bardzo jesteśmy uzależnieni od prądu.

Podobnie jest z Duchem Świętym. Choć trudno określić Kim jest, nawet w 
sztuce i symbolice ukazywany jest jako Gołąb, to poznajemy Go po działaniu. 
Duch Święty w ukrywaniu się jest specjalistą i mimo, że wszędzie zostawia znaki 
swojej obecności, to nawet gdybyśmy wynajęli najlepszego detektywa na świecie, 
to i tak Go nie wytropi, bo On sam nie chce się ujawniać. Wracając do porów-
nania Ducha Świętego do prądu elektrycznego, możemy stwierdzić, że również 
brak Ducha Świętego powoduje jeszcze większą świadomość jak bardzo jest On 
nam potrzebny. Żaden sakrament nie miałby swej mocy, gdyby nie Duch Świę-
ty. Na  Mszy św. chleb i wino nie przeistoczyłyby się w Ciało i Krew Chrystusa, w 
sakramencie pokuty i pojednania nie otrzymalibyśmy przebaczenia grzechów, w 
sakramencie namszczenia chorych łaski uzdrowienia duszy i ciała. Żaden sakra-
ment nie przyniósłby żadnego skutku. Słowo Boże bez Ducha Świętego nie mia-
łoby takiej mocy oddziaływania w duszach wierzących. Jak napisał św. Paweł w 
Pierwszym Liście do Koryntian: „mowa moja i moje głoszenie nauki nie miały 
nic z uwodzących przekonywaniem słów mądrości, lecz były ukazywaniem du-
cha i mocy, aby wiara wasza opierała się nie na mądrości ludzkiej, lecz na mocy 
Bożej”. Właśnie na tym polega głoszenie słowa Bożego. Ma to być głoszenie w 

Msza św. z Życiem bez prądu
Rozpoczęliśmy miesiąc maj, miesiąc 

piękny, gdyż w przyrodzie możemy 
obserwować jak wszystko budzi się do 
życia. Trawy i liście się zielenią, kwiaty 
rozwijają pąki, a owoce zaczynają doj-
rzewać. Już niedługo lato! Dlatego w 
tym miesiącu zachęcamy Was, abyście 
na nowo odkryli jak piękne jest ży-
cie! Możemy poczuć pełną piersią i za-
chwycić się darem każdego życia, któ-
re się rozwija, ale szczególnie spójrzmy 
na życie ludzkie, na nasze własne ży-
cie, które jest darem. Warto na nowo 
odkryć cel naszego życia, poczuć się 
kochanym i potrzebnym na tym świe-

cie, bo życie ma się tylko jedno.
Tak jak każdego 25 dnia miesiąca, 

tak i w tym miesiącu zapraszamy 25 
maja na godz. 20:00 do najstarsze-
go kościoła w Nowogardzie. Kolejna 
Msza św. z Życiem bez prądu. Msza 
św. tuż przed dniem matki, dlatego za-
praszamy szczególnie wszystkie mamy, 
a także wszystkie kobiety w stanie bło-
gosławionym. Niech nie zabraknie 
również tych małżonków, którzy mo-
dlą się o narodziny dziecka. Wszyscy 
„odkręćmy się na życie”, bo inaczej nie 
poczujemy i odkryjemy jego piękna!

mocy Ducha Świętego, aby przyniosło owoce. Dzięki takiemu przepowiadanie 
słowo Boga rozszerza się po całym świecie i trwa przez wieki. W ogóle Kościół 
święty trwa tylko dzięki Duchowi Świętemu. Wiemy doskonale, że jako instytucja 
Kościół ma wiele braków, poszczególni ludzie należący do niego popełniają wiele 
błędów, są grzesznikami. Kościół trwa tylko dzięki Duchowi Świętemu. Bez Du-
cha Świętego, gdyby było to tylko dzieło ludzkie, już dawno po Kościele pozosta-
łyby tylko zgliszcza i ruina.

Właśnie tak wielką moc ma Duch Święty. Może wydawać się, że są to wzniosłe 
rzeczy i dotyczą Kościoła jako ogółu. Ale my sami mamy się w tym Kościele od-
naleźć. Właśnie o to chodzi, że Duch Święty działa przez nas słabych ludzi. Wi-
dać to chociażby w sakramentach. Nawet gdy sprawuje je ksiądz, który grzeszy, 
nie ma zbyt wielu talentów, to są one tak samo ważne, gdy sprawuje je kapłan z 
pobożnością. Duch Święty zawsze posługuje się nami i to każdym człowiekiem. 
Nie ma w Kościele nikogo, kto by nie był czymś obdarowany przez Ducha, na-
wet najmniejszym darem. I nie ma nikogo kto by nie miał wyznaczonej przez 
Ducha Świętego misji do spełnienia. Tylko nie wszyscy współpracują z Duchem 
Świętym, nie wszyscy szukają Jego woli, tylko swoją i nie wszyscy odkrywają jaki 
dar lub charyzmat od Niego otrzymali. Dlatego warto w ten dzień Pięćdziesiątni-
cy zadać sobie pytanie do czego wyznaczył mnie Duch Święty i jakich darów mi 
udzielił? Jeżeli jeszcze nie odkryliśmy Jego obecności, tak niezbędnej w naszym 
życiu jak oddech dla naszego ciała, to warto modlić się o tę łaskę każdego dnia. 
Módlmy się: Przyjdź Duchu Święty, napełnij serca swoich wiernych i zapal w nich 
ogień Twojej miłości!



25-28.05.12 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

7

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

Punkt 
nadawania 
przesyłek
kurierskich

ul. Wyszyńskiego 7/3
budynek Straży Pożarnej

tEl. 795 648 748

Wszystkim, którzy uczestniczyli w ostatniej drodze 

śp. Zdzisława Górskiego 
serdeczne podziękowania 

składa rodzina

Wyraz głębokiego współczucia 

z powodu śmierci teściowej 
pani Łucji Goc

składają pracownicy Szkoły Podstawowej w Długołęce

Wyrazy głębokiego współczucia 
z powodu śmierci ojca 

Renacie i Jerzemu 
Dumańskim 

składają 
współpracownicy 

Oddziału Położniczo-Ginekologicznego 
oraz noworodkowego

Serdeczne podziękowania 
dla całego personelu 

Oddziału Wewnętrznego Szpitala w Nowogardzie 
za opiekę nad pacjentem Zdzisławem Górskim 

składa wdzięczna rodzina

Ku czci Matki Sybiraczki
W środę 22 maja po południu zostało odsłonięte popiersie Matki Sybiraczki.

Płaskorzeźba, wmurowana w 
bryłę pomnika Sybiraków znajdu-
jącego się przy bramie wejściowej 
do nowogardzkiego cmentarza, 
ma upamiętniać wszystkie matki, 

które straciły życie na nieludzkiej 
ziemi. Matki, które tylekroć w tra-
gicznych syberyjskich terminach 
podtrzymywały ostatkiem swych 
sił nadzieję, że przyjdzie kiedyś 
dzień i znów oczom dzieci ukażą 
się utęsknione, ojczyste strony. 

Istotę środowego wydarze-
nia najlepiej oddają słowa Pani 
Franciszki Kobylińskiej, Sybi-
raczki, która od lat stoi na czele 
Nowogardzkiego Związku Sybi-
raków - „Bezimiennym, cichym i 
powszednim bohaterkom na mia-
rę antycznej tragedii Matkom Sy-

biraczkom: tym, których prochy 
przechowują śniegi Syberii, ste-
py Kazachstanu i cmentarze pol-
skie. Heroicznym Matkom, które 
z jednakowym oddaniem walczy-

ły z przeciwnościami losu o jedze-
nie dla swoich dzieci i o prawość 
ich serc. Matkom, które były ostoją 
i bezpieczeństwem w czasach, gdy 
wszystko z dnia na dzień traciło 
sens. Matkom o sercach mężnych 
i pełnych wiary w siłę matczynej 
miłości tę płaskorzeźbę umieścili-
śmy.”

Tuż przed odsłonięciem po-
mnika Mszę św. w intencji dusz 
polskich matek, których ko-
ści bieleją pośród syberyjskiego 
bezkresu, odprawił ks. kan. Ka-
zimierz Łukjaniuk, duszpasterz 

Sybiraków naszej diecezji. Na tę 
uroczystość licznie stawiły się 
poczty sztandarowe - Szkół Pod-
stawowych nr 1, 2, 3 i 4 w Nowo-
gardzie, ZSP im. Stanisława Sta-
szica, Zarządu Oddziału Związ-
ku Sybiraków w Szczecinie, Koła 
Szczecin Śródmieście oraz Kół z 
Goleniowa i Gryfic. Przybył także 
zastępca burmistrza Damian Si-
miński oraz Michał Buniak, wice-
prezes Zarządu Oddziału Związ-
ku Sybiraków w Szczecinie.

Obecność najmłodszych pod-
czas uroczystości jest przejawem 
tworzenia się więzi pokoleń, któ-
rych jednym z silniejszych spoiw 
jest pamięć o części polskiej naro-
dowej martyrologii, którą stano-
wią deportacje. Na zakończenie 
uroczystości troje wnucząt pań-
stwa Gronowskich, Sybiraków 
wyrecytowało wiersz „O Matko... 
przez Syberię”.

Piotr Słomski

biblioteka poleca
Miłość, szaleństwo czy żądza władzy

„Kobiety dyktatorów. Prawdziwe historie” Diane Ducret, krakowskie-
go wydawnictwa Znak, to książka o historii życia ośmiu niesamowitych 
kobiet. Kobiet, które pokochały największych tyranów, dyktatorów, 
zwyrodnialców takich jak Lenin, Stalin, Hitler, Mussolini, Mao, Bokas-
sa, Ceausescu i Salazar. Miłość, szaleństwo czy żądza władzy? Co powo-
dowało kobietami, że uwielbiały, pożądały, namiętnie kochały dyktato-
rów, choć przecież wiedziały, jakie popełnili zbrodnie. Co widziały w 
nich kobiety? Przecież byli bezwzględni, okrutni, podejrzliwi i zazdro-
śni także wobec nich. Jak to się stało, że na towarzyszy życia wybrały - 
bądź zostały wybrane - tyranów i dyktatorów?

Na te wszystkie pytania i wiele innych próbuje znaleźć sensowną 
odpowiedź francuska dziennikarka Diane Ducret. Losy opisanych 
przez nią kobiet różni niemal wszystko, oprócz jednego – tragicz-
nego końca. Czy władza jest więc tak bardzo podniecająca? Niektóre 
widziały okrucieństwa i przemoc, a niektóre były tak zaślepione mi-
łością, że nie chciały nic widzieć i ślepo wierzyły w ich ideologię. Tak 
jak Elena Ceausescu w chwili egzekucji wykrzykuje „Czyż nie byłam 
dla was matką? Strzelajcie dzieci”. 

Nie wszystkie miały jednak wolny wybór. Musiały bezwzględnie 
podporządkować się mężom lub kochankom. Pomimo bólu i poczu-
cia niesprawiedliwości zmuszone były zachować swoje rozterki dla 
siebie i w ciszy przystosować się do tego rodzaje układu. Dzień, w 
którym poznały swoich wybranków, był dla nich początkiem końca.

Dyrektor Biblioteki, Zofia Pilarz 

MAtKoM
Złączyły nas więzy niewoli

Może silniejsze niż więzy krwi
Zrodzone z tego co boli

Co gdzieś głęboko jak drzazga tkwi.

Złączyła nas wspólna ziemianka,
Masy śniegu, które ją przykryły,

I strach, i rozpacz jak wyjść na światło,
Z tej syberyjskiej mogiły.

Złączył nas mróz czterdziestostopniowy,
1 z głodu zjadana trawa,

I step bezkresny, i wspólna w nim,
Małych wygnańców zabawa.

Złączyły nas nasze Matki,
Przez sześć lat trwając w jedności,
Wiem teraz jak wtedy cierpiały,
Ale nam nie szczędziły miłości.

Ich uśmiech trzymał dzieciaki przy życiu,
A my, głodne wciąż kilkulatki,

Byliśmy motorem Ich życia,
I Twojej, i mojej Matki.

A po wygnaniu, w kraju,
Też wszystko nam poświęcały,
Przyjm więc je Panie do siebie,

Bo One nas i Ciebie nade wszystko kochały.
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U nas marki najlepszych 
jakości producentów rowerów

www.bicykl-szczecin.com gwarantujemy 
serwis

Nowogard, ul. Młynarska 7
tel. 91 392 67 30

zapraszamy od 9.00 - 17.00

Nowogard, ul. 3 Maja 12
tel. 91 392 70 64

zapraszamy od 10.00 - 18.00
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„Mój Las” sukcesy nowogardzkich uczniów

Dnia 17 maja 2012 r. w auli Wydziału Kształtowa-
nia Środowiska  i Rolnictwa ZUT  w Szczecinie od-
było się uroczyste podsumowanie XXV Edycji Kon-
kursu „Mój Las”. W konkursie brali udział ucznio-
wie nowogardzkich szkół.  

 I tak w I kategorii wiekowej (szkoła podstawowa, 
kl. I – III), temat: „Które ptaki zimują w twojej okoli-
cy?” wyniki przedstawiają się następująco:

  I miejsce: Oliwia Kukuła i Wiktoria Woźniak – 
kl. I a ze Szkoły podstawowej nr 2 w Nowogardzie, 
Opiekun pracy: Urszula Zajda

(Praca została wytypowana do drugiego etapu kon-
kursu na szczeblu centralnym prowadzonym przez Za-
rząd Główny SITL i D w Warszawie)

 I miejsce: Martyna Owczarek i Szymon Wojcie-
chowski – kl. I ze Szkoły podstawowej nr 4 w Nowo-
gardzie, Opiekun pracy: Beata Siedlecka

(Praca została wytypowana do drugiego etapu kon-
kursu na szczeblu centralnym prowadzonym przez Za-
rząd Główny SITL i D w Warszawie) 

 II miejsce: Nikodem Furmańczyk i Konrad Ma-
cyra - kl. I a ze Szkoły podstawowej nr 2 w Nowo-
gardzie, Opiekun pracy: Urszula Zajda

(Praca została wytypowana do drugiego etapu kon-
kursu na szczeblu centralnym prowadzonym przez Za-
rząd Główny SITL i D w Warszawie)

III miejsce: Martyna Grenda i Nikola Tylkowska 
- kl. II ze Szkoły podstawowej nr 3 w Nowogardzie , 
Opiekun pracy: Edyta Kucal

Serdecznie gratulujemy 
uczniom i opiekunom

Muzycznie w  Sp Nr 1
Dnia 23 maja 2012 roku w Szkole podstawowej nr  1 w Nowogardzie odbył się 
Gminny Konkurs piosenki Dziecięcej „Zuza”, zorganizowany i przeprowadzony 
przez nauczyciela muzyki  pana piotra Kędzię.

Celem konkursu była popu-
laryzacja piosenki dziecięcej 
oraz uwrażliwienie na świat 
muzyki. W konkursie brały 
udział dzieci w wieku przed-
szkolnym oraz w kategorii 
I-VI.

Poziom konkursu był bardzo 

wysoki i wyrównany. 
Klasyfikacja zespołowo 

przedstawia się następująco:
I Miejsce ex aequo  zajęły 

drużyny za SP nr 1, SP nr 2,Sp 
nr 4 oraz dzieci z „Zielonego  
przedszkola” i ze szkoły w Ża-
bowie.

Soliści, którzy zajęli czołowe 
miejsca to:

Martyna Basa ze SP nr 4
Wiktoria Raczkiewicz z SP 

nr 2
Gratulujemy wszystkim i 

do następnego razu!
Piotr Kędzia

„Z przyrodą na Ty” 
W dniu 19 maja 2012 roku Stowarzyszenie Mieszkańców Dą-

browy „DĄB” realizowało działanie w ramach projektu „Z przy-
rodą na Ty” polegające na sprzątaniu wsi, boiska, placu zabaw, a 
także nasadzaniu krzewów na placu zabaw. W prace zaangażo-
wały się dzieci i dorośli. Realizując to zadanie zwracaliśmy uwa-
gę, jak ważne jest dbanie o środowisko w którym żyjemy. Dzia-
łanie to było pierwszym działaniem realizowanym w ramach 
realizacji zadania publicznego Ochrona środowiska i edukacja 
ekologiczna na terenie Gminy współfinansowanego przez Urząd 
Miejski w Nowogardzie.     

  

Sprzątaliśmy boisko i pobocze! Dzieci miały ogromną frajdę 
wkładać papierki do worka!

Towarzyszyła nam wspaniała pogoda podczas sadzenia krze-
wów na placu zabaw!

Prezes Stowarzyszenia

Żabowo: będzie 
kolorowo i pięknie

Mieszkańcy Żabowa systematycznie pielęgnu-
ją tereny przy swoich posesjach, aby trwaniki 
były wykoszone. W dniu 19 maja postanowiliśmy 
ukwiecić teren naszej wioski. Na wszystkich moż-
liwych rabatkach posadziłyśmy kwiaty, o które bę-
dziemy dbały. Przed nami jeszcze wiele pracy, bo 
chcemy by nasza wieś była bardziej kolorowa. 

Sołtys dziękuje wszystkim, którzy przyczynili się 
do upiększenia terenu. Liczę na dalsze zaangażo-
wanie. 

Inf. własna
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Nikodem syn 
Magdaleny 
Wawrzyńskiej 
ur. 10.05.2012 
z Maszkowa

Kacper Melan syn 
Anny Szadkowskiej-
Melan ur. 10.05.2012 
ze Szczecina

Alicja córka 
Katarzyny 
Szczepaniak-Golonka 
ur. 10.05.2012 
z Pyrzyc

Patryk syn Anieli 
Czachor 
ur. 13.05.2012 
z Malińca

Maciej syn Angeliki 
Sarnikowskiej 
ur. 20.05.2012 
z Łęgna

Jakub syn Żanety 
Pyrka 
ur. 21.05.2012 
z Mokrzycy

Małgorzata córka 
Emilii Piątkowskiej 
ur. 21.05.2012 
z Malińca

Kacper syn Anny 
i Zbigniewa Stasik 
ur. 23.05.2012 
z Nowogardu

Nicola córka Emilii 
i Zbigniewa ur. 
24.05.2012  
z Czermnicy

Magdalena córka 
Aleksandry 
i Grzegorza 
ur. 10.05.2012 
z Ogorzela

Hania córka 
Magdaleny Laszczyk 
ur. 12.05.2012 
z Starogardu

Julia córka 
Magdaleny i Marcina 
Raj ur. 15.05.2012 
z Runowa 
POmorskiego

Hanna córka 
Urszuli i Łukasza 
Jędrzejczak 
ur. 16.05.2012 
z Tuczy

 Autor rubryki: Janusz Roguski
Witamy wśród nas...  

Zarz¹ d Stowarzyszenia
„Pokolenia” w Nowogardzie

Ko³a Nr 1 Zarz¹ d Miejsko-Gminny
SLD w Nowogardzie

Zarz¹ d Ko³a Lokalnego
FMS w Nowogardzie

Uprzejmie zapraszają wszystkich działaczy, członków i sym-
patyków Sojuszu Lewicy Demokratycznej, Federacji Młodych 
Socjaldemokratów, Stowarzyszenia „Pokolenia”, byłych człon-
ków Sojuszu Lewicy Demokratycznej, organizacji młodzieżo-
wych oraz wszystkich obecnych i byłych radnych Lewicy, a 
także życzliwie zainteresowanych mieszkańców naszego wo-
jewództwa na spotkanie plenerowe  które organizujemy 02 
czerwca  2012r. na kempingu „U Henia” w Nowogardzie 
przy ul. Wojska polskiego 48.

Piknik tradycyjnie już, odbywać się będzie na przepięknie 
położonym terenie „Sarniego Lasu” sąsiadującym z jeziorem 
nowogardzkim, popularnie nazwanym „Harcówką”.

Harcowiada ‘2012 – X  jubileuszowa edycja

Nowogard 02 czerwca

HARCOWIADA , bo tak popularnie nazwaliśmy naszą im-
prezę będzie kolejną okazją do wzajemnych dyskusji, wymia-
ny doświadczeń, wspomnień, a także szansą na spotkanie z 
obecnymi  posłami na Sejm RP, posłem do Parlamentu Euro-
pejskiego oraz radnymi wszystkich szczebli samorządu. 

Podczas spotkania zapewniamy bogatą oprawę towarzy-
sko-kulturalno-rozrywkowo-rekreacyjną oraz smakowity 
bufet.

Oczekujemy na państwa przybycie do ośrodka „U Henia” 
od godziny 14.00 .  Zmotoryzowanym zapewniamy bezpłat-
ny parking strzeżony. Istnieje również możliwość zarezerwo-
wania noclegów w domkach 3 i 4 osobowych (obowiązuje re-
zerwacja całego domku).

 Odpłatność za udział w naszej imprezie wynosi 20 zł. 
Płatność na miejscu, przy rejestracji uczestników.

Pozdrawiamy i czekamy na odzew:
Organizatorzy

podium było na wyciągnięcie ręki 
 20 maja 2012r. Olsztyn gościł uczestników II rundy pucharu polski w moto-
crossie. Tegoroczny puchar polski składa się z czterech rund, w związku z tym 
każda runda jest bardzo ważna a utrata punktów w jednej z nich, może okazać 
się nie do odrobienia by znaleźć się w czołówce. 

 Natomiast w Mistrzostwach 
Polski jest osiem rund. Ob-
sada w PP jest mocniejsza w 
tym roku od MP, gdyż po raz 
pierwszy na PP pojawił się 
sponsor,  który ufundował 
5.000 zł za zdobycie pierwsze-
go miejsca. Klub motocrosso-
wy „KM Cisy” reprezentowali 
Michał Kozera i Krzysztof Ła-
buda, którzy w klasyfikacji ge-
neralnej zajmowali 5 i 8 miej-
sce. Twardy gliniasty tor nie 
sprawiał żadnych trudności 
naszym zawodnikom. Trening 
czasowy wygrał ubiegłoroczny 
vice mistrz Polski Jakub Pią-
tek, o jedną sekundę za nim 
uplasował się Krzysztof Łabu-
da, a Michał Kozera stracił do 
prowadzącego trzy sekundy i 

był ósmy. Krzysztof jako drugi 
wjechał na maszynę startową, 
Michał zajął stanowisko ósme, 
co bardzo podrażniło jego am-
bicje. Po starcie Michał był 
pierwszy i prowadził wyścig 
przez trzy okrążenia, Krzysztof 
po słabszym starcie był w poło-
wie stawki. Prowadzący w kla-
syfikacji generalnej Jakub Maj-
chrzak bardzo naciskał Micha-
ła, aż na czwartym okrążeniu 
udało mu się go wyprzedzić, 
rutyna i doświadczenie zrobi-
ły swoje. Michał jako czwarty 
minął linię mety, Krzysztof był 
jedenasty. Drugi wyścig znów 
pod dyktando zawodników 
„KM Cisy”. Start wygrał Ła-
buda i prowadził przez 8 mi-
nut, Michał jechał piąty. Tylko 

brak doświadczenia, zważyw-
szy na wiek naszych chłopa-
ków – są jednymi z młodszych 
zawodników w grupie – spra-
wił, że nie odnieśli życiowych 
sukcesów. Zawody zaliczamy 
do bardzo udanych. Michał 
po dwóch rundach traci dwa 
punkty do czwartego miejsca, 
a Krzysztof jest siódmy w kla-
syfikacji generalnej. Cieszy-
my się, że mamy dwóch bar-
dzo równo jeżdżących zawod-
ników w Mistrzostwach i Pu-
charze Polski. Następna runda 
pucharu w Obornikach. Chło-
paki zapowiadają atak na po-
dium, czego im bardzo życzy-
my.

 MS

 Wieści z „Dwójki”

„Coś z niczego” 
Dnia 7.05.2012 r. w Szkole podstawowej nr 2 w No-
wogardzie przeprowadzono miejsko – gminny kon-
kurs ekologiczny dla uczniów klas I – III pn. „Coś z 
niczego”. Celem konkursu było wdrażanie uczniów 
do działalności twórczej, kształtowanie postawy 
ekologicznej poprzez umiejętność wykorzystywa-
nia surowców wtórnych oraz rozbudzanie potrzeby 
działania na rzecz ochrony przyrody. 

Do udziału w konkursie 
przystąpili uczniowie z ośmiu 
szkół naszej gminy: z Błotna, 
Żabowa, Strzelewa, Wierzbię-
cina, Orzechowa, SP nr 1, SP 
nr 2 i SP nr 3 z Nowogardu. 

Komisja konkursowa wyło-
niła następujących zwycięz-
ców:

I miejsce Katarzyna Kowal-
ska z Sp nr 3 Nowogard

II miejsce Natalia Olewicka 
z Sp nr 2 Nowogard

III miejsce Mateusz Ko-
złowski – Sp Błotno

Wyróżnienia otrzymali:
Kaczmarek Aleksandra – SP 

nr 2 Nowogard,  Julia Husarz – 
SP Wierzbięcin, Oskar Skoby-
randa – SP Orzechowo. 

Organizatorki konkursu: p. 
Izabela Płaczek i p. Magdale-
na Kozioł dziękują wszystkim 
uczestnikom oraz ich opieku-
nom za udział w konkursie.

Inf. własne
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grand Prix Nowogardu

piotr Sowiński najlepiej z „Chrabąszczy”
W poniedziałek (21 maja) został rozegrany wyścig kolarski „Grand prix Nowogardu”. Była to impreza towarzysząca, jubileuszowemu 
XX międzynarodowemu wyścigowi kolarskiemu „Bałtyk-Karkonosze Tour”. Wyścig cieszył się dużym zainteresowaniem ze strony ki-
biców, a organizatorzy zawodów stanęli na wysokości zadania.

KlASYFIKACjA KoŃCoWA KAtEgorIA ŻAK:
1  ŁAKOMY Szymon  UKS RATUSZ Maszewo   
2  SOWIŃSKI Piotr  LUKS CHRABASZCZE Nowogard  
3  PIKULIK Wiktoria  KK BCM NOWOTEX UZDR. Z. DARŁOW. 
4  SEREMAK Klaudia  KK BCM NOWOTEX UZDR. Z. DARŁOW.  
5  KONOPKA Wiktoria  KK BCM NOWOTEX UZDR. Z. DARŁOW.  
6  ZIMOCH Joanna  KK BCM NOWOTEX UZDR. Z. DARŁOW.  
7  SUĆKO Maciej   LUKS CHRABASZCZE Nowogard  
8  SEREMAK Patrycja  KK BCM NOWOTEX UZDR. Z. DARŁOW.  
9  UBYCH Damian  LUKS CHRABASZCZE Nowogard  
10  SCHOLZ Patrycja  KK BCM NOWOTEX UZDR. Z. DARŁOW.  
11  LENKO Jakub   LUKS CHRABASZCZE Nowogard  
12  FIDOS Weronika  UKS RATUSZ Maszewo  

KlASYFIKACjA KoŃCoWA KAtEgorIA MłoDZIK I jUNIorKA MłoDSZA:
1 ZADARNOWSKI Karol  SSPS PIAST Szczecin 
2  KARWACKA Marlena  KK BCM NOWATEX UZDR. Z. Darłowo 
3  WINIARSKA Paulina  GK BOGO Szczecin 
4  JASIŃSKA Patrycja  KK BCM NOWATEX UZDR. Z. Darłowo 
5  CIEŚLAK Karol   LKS BASZTA Golczewo 
6  PIKULIK Daria   KK BCM NOWATEX UZDR. Z. Darłowo 
7  KASPRZYK Szymon  LKS BASZTA Golczewo 
8  MIŁEK Mateusz  GK BOGO Szczecin 
9  UBYCH Jakub   LUKS PANOR.-CHRAB. Nowogard 
10  ZALEWSKI Jan  GK BOGO Szczecin 
11  WRÓBLEWSKI Bartłomiej  UKS RATUSZ Maszewo 
12  KUCZYŃSKA Marika  UKS RATUSZ Maszewo 
13  BRZEZIŃSKI Karol  LKS BASZTA Golczewo 
14  GAJDZIS Piotr   LUKS PANOR.-CHRAB. Nowogard 
15  PAWLIK Jakub   UKS RATUSZ Maszewo 
16  KOŚCIELAK Michał  LKS BASZTA Golczewo 
17  KALISZ Damian  LKS BASZTA Golczewo 
18  ŁAKOMA Paulina  UKS RATUSZ Maszewo 
19  ŁUCZAK Maciej  SSPS PIAST Szczecin 
20  ŚLĄZAK Dawid  LUKS PANOR.-CHRAB. Nowogard 

KlASYFIKACjA KoŃCoWA KAtEgorIA jUNIor MłoDSZY I KobIEtY oPEN:
1  KOLASIŃSKI Rafał  LKS BASZTA Golczewo 
2  WYPYCH Karol  LKS BASZTA Golczewo 
3  HARKOWSKA Anna  WARMIA i MAZURY 
4 KOMISAREK Remigiusz  PANORAM. - CHRAB. Nowogard 
5  CABAN Patryk   GK BOGO Szczecin 
6  CIECHANOWICZ Rafał  LKS BASZTA Golczewo 
7  NAPIERALSKA Sabina  GK BOGO Szczecin 
8  BEDNARCZYK Paweł  LKS BASZTA Golczewo 
9  ZWOLIŃSKI Kornel  PANORAM. - CHRAB. Nowogard 
10  GAŃSKI Krzysztof  GK BOGO Szczecin 
11  JACYSZYN Patrycja  KK BCM NOWATEX UZDROW. DABKI Z. DarłoW. 
12  FABISZAK Daria  KK BCM NOWATEX UZDROW. DABKI Z. DarłoW. 
13  MAZUR Justyna  KK BCM NOWATEX UZDROW. DABKI Z. DarłoW. 
14  JĘDRZEJCZYK Natalia  GK BOGO Szczecin 
15  MENZINSKA Paulina  KK BCM NOWATEX UZDROW. DABKI Z. DarłoW. 
10  KOMOS Karolina  KK BCM NOWATEX UZDROW.  WYCoFANA

KlASYFIKACjA KoŃCoWA KAtEgorIA jUNIor:
1  WYPYCH Damian  JF DUET Goleniów 
2  SADOWY Rafał  JF DUET Goleniów 
3  TOKARCZYK Kamil JF DUET Goleniów 
4  SIMIŃSKI Szymon  BOGO Szczecin 
5  GOGULSKI Łukasz  JF DUET Goleniów 
6  KOLASIŃSKI Paweł  PANOR.-CHRAB. Nowogard

KlASYFIKACjA KoŃCoWA KAtEgorIA MAStErS:
1 JANICKI Krzysztof
2 URTNOWSKI Michał
3 SZKOŁUDA Zbigniew
4 ZUGAJ Jan

Jako pierwsi kolarze wyścigu 
Grand Prix Nowogardu, wy-
startowali „żacy”. Nowogard 
reprezentowali: Piotr Sowiński, 
Maciej Sućko, Damian Ubych i 
Jakub Lenko. Najlepiej zapre-
zentował się Piotr Sowiński, 
co pozwoliło mu zająć drugie 
miejsce, tuż za zawodnikiem 
UKS Ratusz Maszewo, Szymo-
nem Łakomym. Jak się póź-
niej okazało, Sowiński jako je-
dyny z zawodników LUKS Pa-
norama-Chrabąszcze Nowo-
gard stanął na podium przed 
własną publicznością. Następ-
na kategoria to: młodzik i ju-
niorka młodsza. Tu nasze mia-

sto reprezentowało trzech ko-
larzy: Jakub Ubych, Piotr Gaj-
dzis, Dawid Ślązak. Najwyżej 
sklasyfikowany został Jakub 
Ubych, jednak nie pozwoliło 
mu to powalczyć o podium z 
kolarzami ze Szczecina i Dar-
łowa. Do ciekawej walki do-
szło w kategorii: junior młod-
szy i kobiety open. Nowogard 
tu reprezentował: Remigiusz 
Komisarek i Kornel Zwoliński, 
jednak nasi kolarze nie zdołali 
wywalczyć miejsca na „pudle”. 
Blisko był Komisarek, który do 
samej mety walczył o 3 pozy-
cję. Ostatecznie na pierwszym 
i drugim miejscu zawodnicy 

z Golczewa, natomiast trzecią 
okazała się być reprezentantka 
Warmii i Mazur – Anna Har-
kowska. Kategorię junior cał-
kowicie zdominowali kolarze z 
Goleniowa, którzy uplasowali 
się na pierwszych trzech miej-
scach. Jako jedyny z Nowogar-
du w tej kategorii wystartował 
Paweł Kolasiński. W katego-
rii masters, wystartowało 4 za-
wodników, najlepszy okazał się 
Krzysztof Janicki, natomiast 
reprezentant „Chrabąszczy” 
Michał Urtnowski, dotarł na 
metę jako drugi. Poniżej pre-
zentujemy komplet wyników:

KR

Start wspólny w kategorii junior młodszy i kobiety open

Michał Urtnowski na 2 miejscu w kategorii masters

Po lewej Piotr Sowiński który zajął 2 miejsce w kategorii żak
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WARSZTAT SAMOCHODOWY

SZYBY SAMOCHODOWE

PLANDEKINA WYMIAR NA WYMIAR

Profesjonalna naprawa od A do Z

OSOBOWE, CIĘŻAROWE I MASZYNY

Geometria kół, naprawa zawieszenia,komputerowa diagnostyka pojazdu
naprawy blacharskie i lakierniczePrzegląd i naprawa klimatyzacji,

Ul. Nadtorowa 12
tel 91 39 20 131
kom 601860716

Ul. Kilińskiego 26
tel 91 39 25 627
kom 601897368

Sprzedaż, wymiana, naprawa. Wykonujemy usługi na zlecenie ubezpieczalni

Używane i nowe części do wszystkich marek samochodów

Plandeki do samochodów ciężarowych (łódki, firanki),przykrywające
stelaże, przegrody do hal, przyczepy ciągnikowe i samochodowe

UDZIELAMY GWARANCJI
NA WYKONANE USŁUGI

bałtyk – Karkonosze tour

Nowogard spragniony wielkiego kolarstwa…

Gdy została już zakończona 
dekoracja zwycięzców poszcze-
gólnych kategorii Grand Prix 
Nowogardu, kilkuset osobowa 
grupa widzów oczekiwała na 
przyjazd zawodowych grup ko-
larskich z całej europy, wystę-
pujących w prestiżowym wyści-
gu Bałtyk – Karkonosze Tour. 
Około godziny 19.22, na ulicach 
Nowogardu pojawili się główni 
bohaterowie poniedziałkowych 
zawodów. Jednym z zawod-
ników był występujący na co 
dzień w BDC Marcpol Team1, 
mieszkaniec Nowogardu- Woj-
ciech Ziółkowski. Ku zadowole-
niu wszystkich, Ziółkowski zo-
stał wyróżniony, jako najlepszy 
sprinter II etapu. W klasyfikacji 
końcowej, Wojciech Ziółkow-
ski uplasował się na 38 pozycji. 
Zwycięzcą II etapu (Gryfice-No-

wogard) okazał się zawodnik 
CCC Polsat Polkowice 2- Grze-
gorz Stępniak, który podzielił się 
z nami swoimi odczuciami, tuż 
po zakończeniu wyścigu: Czu-
łem się dzisiaj bardzo dobrze, le-
piej to wyglądało niż ten pierw-
szy etap. Poszła ucieczka, jednak 
ja czuję się silny podczas finiszu 
i dałem sobie radę. Po południu 
dyrektor sportowy kazał mi „cią-
gnąć” cały peleton, jeśli by do tego 
doszło to miałem finiszować, tak 
się stało, jestem z tego bardzo 
szczęśliwy ! Warto jeszcze dodać, 
że zwycięzca Grzegorz Stęp-
niak, dotarł na metę uzysku-
jąc przeciętną prędkość 46,69 
km/h, a w II etapie udział wzię-
ło 102 zawodników. Poniżej pre-
zentujemy klasyfikację końcową 
(pierwszą dziesiątkę) II etapu:

KR

1 STĘPNIAK Grzegorz  CCC POLSAT POLKOWICE
2 WADECKI Adam  BDC MARCPOL TEAM 
3 JANIACZYK Błażej  BANK BGŻ 
4 SMOLEŃ Tomasz  BANK BGŻ 
5 DĄBKOWSKI Konrad  BDC MARCPOL TEAM 
6 KUREK Adrian  UNTENSILNORD NAMED 
7 MATYSIAK Bartłomiej  CCC POLSAT POLKOWICE 
8 CIEŚLIK Paweł  BANK BGŻ 
9 DETKO Artur  ALKS STAL OCETIX-IGLOTEX 
10 WOLSKI Marcin  WIBATECH-LMGK ZIEMIA BRZE 

W poniedziałek, około godziny 19.22, na ulice Nowogardu zawitali kolarze star-
tujący w prestiżowym międzynarodowym wyścigu Bałtyk-Karkonosze Tour. W 
ubiegłym roku, wyścig ten zaledwie przejechał przez Nowogard, tym razem ko-
larze kończyli II etap na mecie przy ul. 15 lutego, wcześniej jednak musieli od-
być trzy lotne premie na ulicach Nowogardu.

Finiszujący na mecie w Nowogardzie - Grzegorz Stępniak

Wojciech Ziółkowski został wybrany najlepszym 
sprinterem II etapu wyścigu Bałtyk-Karkonosze Tour

Podium II etapu wyścigu Bałtyk - Karkonosze Tour, z pucharem zwycięzca 
Grzegorz Stępniak

Kącik kolekcjonera

Złotówka kibica
Koło numizmatyczne i klub 

kolekcjonera zapraszają na „gieł-
dę kolekcjonerską”, rozmaito-
ści i osobliwości. W programie: 

skup, sprzedaż, wymiana i wyce-
na – medale, banknoty, monety, 
znaczki filatelistyczne, karty tele-
foniczne, katalogi, klasery, litera-

tura, oraz inne eksponaty. Czas 
i miejsce giełdy: Nowogardzki 
Dom Kultury, ul. Plac Wolności 
7, 27.05.2012 r. (niedziela) o go-
dzinie 15.00 .

Zapraszamy i czekamy
Klub Kolekcjonera i Koło 

Numizmatyczne, Nowogard
 

„Złotówka kibica” – wydana z okazji Mistrzostw Europy w Polsce i Ukrainie 2012
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SZKOŁA JAZDY „DRAGON”

Zapisy tel. 723 583 311

ul. 3 Maja 40
Nowogard

Biuro czynne 
od 13 - 17

Najlepsza

zdawalność

28.05.2012 r. 
godz. 16

ROLKI
  Deskorolki    Łyżworolki    Hulajnogi

SKLEP SPORTOWY
ul. 5 Marca 10 (za Netto) • NOWOGARD

tel. 609 13 13 14
ul. 5 Marca 10 (za Netto) • NOWOGARD

tel. 609 13 13 14

www.partnerstal.pl

GARAŻE BLASZANE
HALE, WIATY

 59 83 34 312
91 44 35 187
698 230 205

Obsługujemy cały kraj

OCO NA TWOJE 
FINANSE

PROSTA POŻYCZKA 
DLA CIEBIE 

I TWOJEJ FIRMY
bez BIK

bez zaświadczeń ZUS i US
– od 20 do 300 tys.
– na spłatę uciążliwych długów
– na dobre inwestycje
– dochód min. 1000 zł netto
W OFERCIE RÓWNIEŻ CHWILÓWKI

Szczecin 
al. Wojska Polskiego 29/17 

tel. 91 812 68 65
RRSO wynosi 5,05%

PHU „DEZAR” - SKLEP ŻELAZNY
ul. 15 Lutego 10  • 72-200 Nowogard • tel. 91 39 21 220

NOWOŚĆ    Ogrodzenia ozdobne

Artykuły przemysłowe:
• Piece • Bojlery • Armatura • Rury miedziane i ocynk
• Rury PCV • Śruby • Wkręty • Gwoździe •  Farby • Lakiery • Silikony 
• Siatka ogrodzeniowa • Impregnaty
• Elektronarzędzia • Odzież robocza • Nawozy • Nasiona

Przęsło 2 m – 175 zł
Brama 3,5 m – 530 zł

Brama 4 m – 560 zł
Furtka 0,9 m – 185 zł

Posiadamy w sprzedaży 
również inne wzory ogrodzeń

OKNO 1465 mm szer. x 1435 mm wys.

SZYBA K=1,0 • OKUCIE MACO PPUH "JOGA" sj.
ul. Górna 4,

72-200 Nowogard
tel. 91 39 25 501

OKNA-SUPERPROMOCJA !!!

TYLKO 499zł*
*cena netto

Wiosenno-Letnia  WYPRZEDAŻ
płytek ceramicznych i dekoracji
- płytki od 5 zł  brutto za m2

- dekoracje od 2 zł brutto za szt.

Nowogard,  ul.  Młynarska  1a
tel.  91 579 29 29, 91 579 29 28

www.hurtpol.plTECHNIKA GRZEWCZA I SANITARNA
SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA

Oblegany przez chorych
Bioenergoterapeuta  

i Kręgarz
Jacek Mickiewicz

31 MAJA
w Nowogardzie

Już za kilka dni nasze miasto odwiedzi wybitny 
specjalista medycyny naturalnej, znany ze swej 

skuteczności, tłumnie oblegany przez chorych 
bioenergoterapeuta i kręgarz 

Jacek Mickiewicz z Gdańska

Przyjęcia indywidualne - 31 MAJA - Nowogard
- Regionalne Centrum Przedsiębiorczości 

„Pro�t” ul.Wojska Polskiego 3
- w godzinach od 11- 16

- rejestracja na miejscu w gabinecie - informacja 698 584 479

Dalej to nerwice, depresje, choroby tarczycy, 
przewodu pokarmowego, choroby kobiece, guzy torbiele itp. 
Wielu pacjentów zgłasza się z chorobami onkologicznymi.
Bioenergoterapeuta zaleca ścisłą współpracę z lekarzami.

Przyjmować będzie pacjentów na choroby:
- kręgosłupa, bóle pleców, 
- bioder,nóg i rąk.

PA S M A N t E r I A
ul. 700 lecia 20F
(pasaż przy Polomarkecie)
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Polski Komitet Pomocy Społecznej 
Zarząd w Nowogardzie 

informuje mieszkańców miasta, o rozpoczęciu rejestracji osób 
uprawnionych do odbioru żywności pEAD w 2012 roku.

Osoby będące pod opieką Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Nowogardzie (matki samotnie wychowujące dzieci, rodziny wie-
lodzietne i osoby po 70-tym roku życia),proszeni są o sprawdzenie 
czy są na liście. Należy zgłosić się do nas wyłącznie z dowodem oso-
bistym.

Natomiast pozostali mieszkańcy nie będący pod opieką MOPS, a 
posiadający dochód:

526,50 zł na jedną osobę w rodzinie ( matki samotnie wychowują-
ce dzieci,rodzina wielodzietna pow. 3 dzieci)

715,50 zł na osobę samotnie prowadząca gospodarstwo
prosimy o zgłaszanie się z dowodem osobistym i dokumentem 

stwierdzającym dochód (odcinek wypłaty renty, emerytury, zaświad-
czenie o zarobkach w każdy poniedziałek i piątek od 10-tej do 12-tej 
- przez miesiąc maj do momentu otrzymania przez nas pierwszej do-
stawy żywności.

W- ce Prezes Zarządu
Jadwiga Cichecka

Składam serdeczne podziękowania 
wszystkim, którzy 

oddali krew mojemu mężowi 
Czesławowi Florkowskiemu 

Pragnę podziękować także wszystkim osobom, wstawiły 
się do punktów krwiodawstwa z zamiarem oddania krwi, 
a z różnych powodów nie mogącym jej oddać. Informu-
ję, że udało się zgromadzić bardzo dużą ilość krwi, co po-
zwoliło pomóc dodatkowo wielu innym osobom oczeku-
jącym na operacje i zabiegi. 

Anna Florkowska z rodziną

Komunikat Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

rządowy program wspierania niektórych 
osób pobierających świadczenie 
pielęgnacyjne w okresie IV-VI 2012 r.

Rada Ministrów, w dniu 9 maja 2012r., przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia rządowego progra-
mu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz rozporządzenie w spra-
wie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierają-
cych świadczenie pielęgnacyjne w okresie od kwietnia do czerwca 2012 r. Uchwała i rozporządzenie 
przewiduje, że niektóre osoby, tj. matka, ojciec lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny 
dziecka, to osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, która wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinne-
go o jego przysposobienie), mające w kwietniu, maju lub czerwcu 2012 r. prawo do świadczenia pielę-
gnacyjnego na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 
r., Nr 139, poz. 992, z późn. zm.), otrzymają dodatkowe świadczenie w wysokości 100 zł miesięcznie. 
pomoc będzie przyznawana na wniosek ww. osób. Inne niż wyżej wymienione osoby otrzymujące 
świadczenie pielęgnacyjne, nie są objęte rządowym programem wspierania niektórych osób pobie-
rających świadczenie pielęgnacyjne. Zgodnie z przepisami ww. rozporządzenia, pomoc będzie wy-
płacana w przyjętym w danej gminie terminie wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego za miesiąc kwie-
cień, maj, czerwiec 2012 r. Będzie ją przyznawał i wypłacał organ właściwy realizujący w danej gminie 
świadczenia rodzinne (tj. wójt, burmistrz lub prezydent miasta lub upoważniony kierownik/pracownik 
ośrodka pomocy społecznej lub innej jednostki organizacyjnej gminy). W związku z powyższym, decy-
zje ustalające prawo do pomocy podpisuje organ właściwy realizujący w danej gminie świadczenia ro-
dzinne, tj. wójt, burmistrz lub prezydent miasta lub upoważniony do realizacji świadczeń rodzinnych 
w danej gminie kierownik/pracownik ośrodka pomocy społecznej lub innej jednostki organizacyjnej 
gminy. Osoba mająca ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego musi złożyć do ww. organów 
wniosek o przyznanie pomocy (nie został określony wzór takiego wniosku co oznacza, że jego forma 
jest dowolna). Wniosek powinien zostać złożony w terminie do 31 maja 2012 r. Osoby, którym świad-
czenie pielęgnacyjne za miesiąc kwiecień, maj, czerwiec 2012 r. będzie przyznane po 31 maja 2012 r., 
wniosek o przyznanie pomocy powinny złożyć w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja o przy-
znaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego stała się ostateczna. Wnioski złożone po upływie ww. 
terminów zostaną pozostawione bez rozpoznania. Jest to pomoc w kwocie 100 zł miesięcznie i zgodnie 
z ww. rozporządzeniem Rady Ministrów, przysługuje osobom mającym ustalone prawo do świadcze-
nia pielęgnacyjnego za miesiąc kwiecień, maj lub czerwiec 2012 r. oraz realizowana jest w terminie wy-
płaty świadczenia pielęgnacyjnego za ww. miesiące. Oznacza to, że w każdym z ww. miesięcy, osobie 
mającej za dany miesiąc prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, należy wypłacić po 100 zł pomocy.  

Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego

regionalna okręgówka

punkt w Mierzynie daje awans!
W niedzielę (27 maja) o godzinie 17.00 na stadionie w Mierzynie, pomorzanin Nowogard powalczy o awans do wyższej ligi. porażka 
nie przekreśli szans nowogardzkiej drużyny, jednak chociażby remis dający jeden punkt, już zapewni piłkarzom z Nowogardu awans 
do Wojewódzkiej Okręgówki.

Stawka jest olbrzymia! Chyba nikomu nie trzeba 
mówić, że zawodnicy Pomorzanina zrobią wszystko 
aby już w niedzielę świętować awans. Klub zorgani-
zował dla kibiców busa, który będzie podstawiony 
na placu i zabierze o godz.14:30 wszystkich chętnych 
na mecz do Mierzyna, symboliczna opłata za prze-
jazd wyniesie 10 zł. Pomorzanin przystąpi do tego 
meczu niemal w pełnym składzie. Zabraknie tylko 
Dobrowolskiego który nabawił się kontuzji w me-

czu z Iskrą Golczewo, na szczęście groźnie wygląda-
jący uraz Natana Wnuczyńskiego po ostrym zagra-
niu piłkarza z Łożnicy, okazał się nie groźny i mło-
dy defensor nowogardzkiej drużyny wspomoże swój 
zespół w Mierzynie. W pierwszym meczu w Nowo-
gardzie, Pomorzanin bez problemów pokonał GKS 
5:1. Bramki wówczas strzelali: Kurek, Galus, Miklas, 
Skórniewski.  

29 kolejka (27.05):
Flota II Świnoujście – Sparta Węgorzyno
Promień Mosty – Chemik II Police
Jeziorak Szczecin – Vielgovia Szczecin
Sparta Gryfice – Błękitni II Stargard
Ina Ińsko – Kasta Szczecin-Majowe
GKS Mierzyn – Pomorzanin Nowogard
Orzeł Łożnica – Wicher Brojce
Wybrzeże Rewalskie Rewal – Iskra Golczewo

A Klasa
powalczą z Zorzą?

Olimpia Nowogard w niedzielę (27 maja) na sta-
dionie w Wierzbięcinie, po raz ostatni zaprezentu-
je się przed własną publicznością. Choć rywal nie 
jest zbyt wymagający, to słabo ostatnio spisująca się 
Olimpia wcale nie musi mieć łatwej przeprawy.

Piłkarze Olimpii chyba mają już dość tego sezonu… 

Niestety dla nich, muszą rozegrać jeszcze dwa mecze 
o przysłowiową pietruszkę. Mimo, że zwycięstwa nie 
dadzą Olimpii już nic poza lepszym samopoczuciem, 
warto byłoby miłym akcentem zakończyć sezon na 
własnym stadionie, odprawiając z kwitkiem niżej no-
towanych rywali. W pierwszy meczu, piłkarze z No-
wogardu wygrali 1:3, a dwie bramki wówczas zdobył 
D. Stachowiak, natomiast jedną dorzucił Witoń.

21 kolejka (27.05):
Rolpol Chlebowo – Dąbrovia Stara Dąbrowa
Unia Stargard – Dąb Dębice
Olimpia Nowogard – Zorza Tychowo
WODR Barzkowice – Zenit Koszewo
Radowia Radowo Małe – Pomorzanin Krąpiel
Orkan Dalewo – Orzeł Grzędzice

b Klasa
Teraz czas na Znicz

Kolejną drużyną która w niedzielę (27 maja) o godz. 
16.00, spróbuje przerwać pomorzaninowi zwycięską 
serie, będzie Znicz Wysoka Kamieńska. Znicz zajmuję 
3 miejsce, tuż nad „rezerwami” z Nowogardu, jednak 
to wszystko może się zmienić po najbliższym meczu.

W pierwszym spotkaniu to Znicz okazał się lepszy, 
wygrywając na własnym boisku 4:2. Rywale Pomo-
rzanina, na wyjazdach wygrali tylko 3 razy w 7 me-
czach, natomiast na wiosnę w 6 spotkaniach uzbierali 
10 oczek, czyli prawie dwa razy mniej niż w rundzie 
jesiennej. W meczach z udziałem Znicza zazwyczaj 
pada dużo bramek, z pewnością nie inaczej będzie w 

niedzielę w Nowogardzie, miejmy nadzieję że więcej 
piłek trafi do siatki gości.

17 kolejka (27.05):
Huragan Wierzchosław – Zalew Stepnica
Jastrząb Łosośnica – Prawobrzeże Świnoujście
Pionier Żarnowo – Zieloni Wyszobór
pomorzanin II Nowogard – Znicz Wysoka Kam.

KR
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tel. 91 57 712 48 
tel. 500 702 884
tel. 500 702 855

bEZPłAtNA PoMoC W UZYSKANIU KrEDYtU - oFErtA 20 bANKÓW

www.mk-kwadrat.pl

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „przystań”

tel. 91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

GABINET KOSMETYCZNY 
„WICHEREK”

Rok założenia 1988
Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała zabiegi 
kosmetyczne, henna, depilacje, makijaże, 
mikrodermabrazja, peeling kawitacyjny, 
ultradźwięki, eksfoliacje, wypalanie, laser, 
lampy, materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

pORADY BEZpŁATNE
Nowogard, ul.  Zielona 3 
– obok Rest. „Przystań”, 

Tel. 91 392 07 14 
Czynne od 11.00 do 19.00
http://wicherek.info

DZIAłKI NA SPrZEDAŻ
Radowo Małe – działka o pow. 841m², wydane warunki zabudowy – CENA 20.000 zł OKAZJA!!! 
Węgorzyno – kompleks działek na nowym osiedlu pow. od 750m² do 5000m² – CENA 25zł/m²
Radowo Małe – działka o pow. 841m², wydane warunki zabudowy – CENA 20.000 zł OKAZJA!!! 
Węgorzyno – kompleks działek na nowym osiedlu pow. od 750m² do 5000m² – CENA 25zł/m² 
Węgorzyno – działka pod stacje paliw pow. 5174 m² m - CENA 1 550.000 zł 
Węgorzyno – działka pod zabudowę hotelową o pow. 17349m² – CENA 1.200.000 zł 
Długołęka gm. Nowogard - działka o pow. 4300m² – CENA 54.000 złj 
Wyszomierz – działka o pow. 2500m² – CENA 30.000 zł 
Karsk – działka o pow. 3800m² – CENA 83.000 zł 
Jarchlino – działka o pow. 8900m², bezpośrednio przy drodze – CENA 53.000 zł  
Olchowo – pow. 2, 16 ha lub 6 działek o pow. 3000m² – CENA 1.080.000 zł lub 50 zł/m² 
Bagna ( gm. Maszewo) – działka o pow. 60700m² – CENA 580.000 zł 
Nowogard – działka o pow. 1007m², warunki zabudowy, nad jeziorem – CENA 100.000 zł  
Nowogard – działka o pow. 10441m², inwestycyjna, war. zabudowy – CENA 450.000 zł  
Nowogard – działka o pow. 4868 m² – CENA 219.00 zł  
Nowogard – działka o pow. 2940m² – CENA 132.300 zł NOWA CENA!!! 
Nowogard –  działka o pow. 1600m², warunki zabudowy – CENA 80.000 zł OKAZJA!!!  
Nowogard – działka o pow. 1654m², warunki zabudowy – CENA 127.000 zł  
Nowogard – działka o pow. 1472m², mozliwość zabudowy – CENA 105.000 zł 
Nowogard – działki o pow. od 760m² – 1760m² – CENA 95 zł / m² 
Nowogard – działka o pow. 824m², warunki zabudowy – CENA 74.000 zł 
Nowogard – działka o pow. 615m², warunki zabudowy – CENA 55.000 zł
Nowogard – działka budowlana o pow. 476m² – CENA 85.000 zł 

SALON GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

VELES
- glazura
- terakota
- panele
- drzwi
- parapety
- ceramika łazienkowa
- wanny, kabiny
- meble łazienkowe
- armatura

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto)

Kupię  
gospodarstwo lub 

 grunt rolny  

tel. 664 944 635

Zarząd Koła Miejsko-Gminnego 

organizuje w dniu  
03.06.2012 r. 

zawody wędkarskie 
spławikowe dla 

dzieci i młodzieży 
do lat 14-stu. Zapisy w sklepie 

„Wędkarz” do dnia 
31.05.2012 r. 

Spotkanie zawodników 
godz. 9.00 k/Neptuna. 

Zarząd

Zarząd powiatu
podaje do publicznej wiadomości, że w budynku Starostwa 

Powiatowego w Goleniowie przy ul. Dworcowej 1 oraz bu-
dynku byłego hotelu „Cisy” w Nowogardzie przy ul. Plac Wol-
ności 9, na tablicy ogłoszeń została podana informacja o prze-
znaczeniu, do oddania w najem lokalu użytkowego nr 10 o 
pow. 7,29 m², położonego na parterze w budynku byłego ho-
telu „Cisy” w Nowogardzie z przeznaczeniem na prowadze-
nie działalności gospodarczej na czas nieoznaczony, w trybie 
przetargu ustnego nieograniczonego. Dodatkowe informacje 
dotyczące nieruchomości można uzyskać w Wydziale Gospo-
darki Nieruchomościami (pokój 204) lub tel. (91) 418-05-12 
wew. 239.

Wspólnota mieszkaniowa przy ul. Armii Krajowej 29 
poszukuje wykonawcy przełożenia dachu 

i założenia klamr. 
Oferty proszę składać u zarządcy wspólnoty Furmańczyk 

przy ul. 700 lecia. Tel. 600 897 758

DLA pAŃ "pROFILAKTYKA RAKA pIERSI"
WYJAZD NA BADANIA MAMMOGRAFICZNE 
DLA pAŃ z TERENU NOWOGARDU i OKOLIC

Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej "Zdrowie" dnia 
09.06.2012r. organizuje wyjazd na badania mammograficzne do 
NZOZ Medical Care CRiDO Szczecin Zdroje.

Oferta Składa się z kompleksowej porady:
- badanie mammograficzne
- wynik badania oraz konsultacja lekarska
Rejestracja i szczegółowe informacje Samodzielny Publiczny Szpital 

Rejonowy w Nowogardzie w godz.8.30-14.00 tel.91 3921356 wew.122, 
w siedzibie Fundacji, oraz u Lidii Bogus tel.505393636.

Dobrowolna wpłata na cele statutowe 5 zł.
PAMIĘTAJ! O ZDROWIE MUSISZ ZADBAĆ SAMA!
                                     Zapraszam Prezes Fundacji "Zdrowie"Lidia Bogus
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www.uberna.plwww.uberna.pl
Firma o zasięgu ogólnopolskim 

MIESZKANIA W AtrAKCYjNYCH CENACH:
Kłęby, k. golczewa – mieszkanie o pow. 71 m2 (3 pokoje). Cena 135 000 zł
Nowogard, ul. St. Poniatowskiego – 50,50 m2, 2 pokoje PArtEr – CENA SPADłA o 8700 Zł
Maszewo, ul. Polna – mieszkanie o pow. 71,40 m2 (3 pokoje) w domu dwurodzinnym wraz z działką.
osina 50/2 - 67,20 m2, 3 pokoje + balkon – PArtEr – NISKI CZYNSZ

DZIAłKI:
Mechowo – działka rolna o pow. 49,9281 ha z dopłatami ( pakiet ekologiczny ).
Dobra Nowogardzka – „SłoWIKoWE oSIEDlE”, działki rekreacyjne, 200 m do jeziora Dobre
Czermnica – pow. od 3 000 m2, z warunkami zabudowy – UZbrojENIE ENErgIA

DoMY:
Wyszomierz – dom w zabudowie bliźniaczej o pow. całk. 116 m2  - działka o pow. 12 422 m2 wraz z działką leśną.
Czermnica 58 – leśniczówka, pow. 135 m2, działka 5 500 m2 – otoCZENIE lASÓW

NIErUCHoMoŚCI

•	 Sprzedam mieszkanie, ul. Po-
niatowskiego, 2 pokoje, pow. 
50,49 m2, parter, po general-
nym remoncie. CENtrUM ob-
łSUgI NIErUCHoMoSCI, tel. 
603 982 407

• Do wynajęcia dwa lokale handlo-
we lub biurowe w centrum Nowo-
gardu. 787 122 972 

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

•	 Sprzedam nowe mieszkanie 2 
pokojowe w Nowogardzie. Kon-
takt: 783 570  056.

• Sprzedam działkę budowlaną nie-
uzbrojoną przy ul. Kościuszki tel. 
693 850 197

•	 Sprzedam spichlerz, piękny 
obiekt 956 m2, tel. 693 996 009

• Sprzedam mieszkanie trzypokojo-
we w Nowogardzie. 603 668 681

• Sprzedam mieszkanie trzypokojo-
we, III piętro, 67 m2, na ul. Zamko-
wej. Wysoki standard tel. 504 118 
857

• Sprzedam mieszkanie dwupoko-
jowe III piętro 55 m2. Cena 125 
tys. 668 927 296

• Do wynajęcia kiosk nr 6 na targo-
wisku miejskim. 91 39 20 714

• Do wynajęcia dwa lokale han-
dlowe w Centrum Nowogardu. 
531 838 667

• Sprzedam mieszkanie trzypokojo-
we w Nowogardzie. 600 626 244

• Okazyjnie sprzedam dom, cena 
obniżona i do negocjacji na dział-
ce 714 m2. 662  678  895

• Wydzierżawię lokal o powierzchni 
28 m2 na działalność gospodar-
czą przy ul. Bohaterów Warszawy 
w Nowogardzie. Tel. 507 465 448; 
91 39 22  072

• Lokale handlowe do wynaję-
cia w Centrum Nowogardu. 
531 838 667

• Sprzedam działkę budowlaną w 
Nowogardzie ul. Monte Cassino. 
601 775 037

• Sprzedam mieszkanie własno-
ściowe, I piętro, bezczynszowe, 
3 pokoje, 58m2, w Nowogardzie. 
Po kapitalnym remoncie, wysoki 

standard, kuchnia w zabudowie, 
glazura, panele, terakota, nowe 
okna, własne ogrzewanie gazowe, 
domofon, piwnica, balkon. Cena 
do uzgodnienia, tel. 605 522 340.

• Wynajmę mieszkanie czteropo-
kojowe po kapitalnym remoncie, 
własne ogrzewanie na parterze, 
ul. Bema. 504 800 823

• Pokój do wynajęcia. 505 005 398

• Sprzedam działkę budowlaną w 
Centrum Nowogardu ul. Lipowa 4 
o pow. 693 m2 z aktualnymi wa-
runkami zabudowy usługi, han-
del, mieszkania. Informacje Tel. 
600 959 932; 600 931 083 po 15.00

• Wynajmę garaż w ok. Boh. War-
szawy, Poniatowskiego i 15 Lute-
go. 603 284 503

• Sprzedam działkę ogrodową w 
Nowogardzie. 725 343 417

• Sprzedam pół domu parter pod-
piwniczony 3 pokoje 82 m2 z 
przybudówkę nadająca się na 
sklep lub działalność z garażem 
murowanym 60 m2. tel. 91 39 
22 072; 507 465 448

• Sprzedam działkę w Wyszomie-
rzu przy drodze. Cena 37 tys. 723 
930 320

• Sprzedam garaż murowany 28 
m2, prąd, woda cena 26 000 zł. Tel. 
501 622 613

• Sprzedam działkę budowlaną o 
pow. 597 m2. Nowogard. 511 171 
169

• Ładny dom Nowogard, sprzedam. 
600 617 474

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe 
o pow. 58 m kw na I piętrze przy 
ul. Bankowej 8. Tel. 783 570 060.

•	 Sprzedam wygodną kawalerkę, 
I piętro, ok. 29 m kw, bezczyn-
szowa. Do zamieszkania od 
zaraz. Cena 95 tys. tel. 608 153 
767.

• Wynajmę warsztat z kabiną pod 
różnego rodzaju działalność. 
603 550 557

• Pilnie poszukuję dwupokojowego 
mieszkania do wynajęcia (do 800 
zł) 533 298 846

• Sprzedam mieszkanie ul. 15 lute-
go trzypokojowe o pow. 66 m2 III 
piętro. 695 425 992

•	 Sprzedam mały dom 57 m2 ul. 

Piłsudskiego 2a. 602 350 301

• Sprzedam mieszkanie w bloku w 
Łosośnicy, trzypokojowe, 64 m2, 
bezczynszowe. Tel. 788 875 474

• Boh Warszawy samodzielna góra 
domu z ogrodem, 245 tys. Tel. 
501 307 666

• Sprzedam ½ domu w Nowogar-
dzie. 728 933 802

• Wynajmę pawilon o pow. 35 m2 
ul. 5 Marca w Nowogardzie za 
Bankiem PKO. 510 770 263

• Sprzedam działkę budowlaną. 
511 740 444

• Nowogard ul. Górna za STW, dział-
ka o pow. 5864 m2, prez. W planie 
przemysł i usługi, inwestycyjna, 
ogrodzona, droga asfaltowa, cen-
trum miasta, 800 m od głównego 
skrzyżowania, 270 tys. PLN brutto. 
Tel. 660 424 989; 91 43 26 122

•  Nowogard ul. Górna, działka o 
pow. 118700 m2  - 11 ha, ekolo-
gia, prez. W planie przemysł i usłu-
gi, inwestycyjna, droga asfaltowa, 
centrum miasta, 800 m od głów-
nego skrzyżowania, 1  300  000 
PLN, Tel. 660 424 989; 

• Sprzedam mieszkanie 4-pokojo-
we (67,7 m2) w Nowogardzie, par-
ter, balkon, wc i łazienka osobno. 
Kontakt:  608 514 144.

• Sprzedam garaż na ul. Zamkowej 
695 480 058

• Wynajmę klubo-kawiarnię oraz 
pomieszczenia parter i I piętro. 
693 946 233

•	 Zamienię mieszkanie 47 m2 dwa 
pokoje, kuchnia, łazienka I piętro 
w Bornym Sulinowie na podobne 
w Nowogardzie. 518 166 048

• Sprzedam piętro w bloku na wsi 
70 m2 z garażem oraz dwa po-
mieszczenia gospodarcze z zagro-
dą z okolicy Dobrej. 600 128 632

• Wydzierżawię Kiosk Ruchu ul. 
Warszawska 10 i 14. Tel. 694 
455 280

• Zamienię mieszkanie 67 m2 na 
dwupokojowe lub sprzedam. 
667 926 528; 91 39 26 528

• Sprzedam lub zamienię pół domu 
na wsi + 1 ha lasu + działka bu-
dowlane za pół  ceny. 784 660 924

• Sprzedam mieszkanie trzypokojo-
we IV piętro. 795 912 117

• Wynajmę mieszkanie trzypokojo-
we na III p.  600 436 364

• Sprzedam mieszkanie trzypokojo-
we III p. 69,60 m2, środkowe przy 
ul. Boh. Warszawy naprzeciwko 
PZMot. 663 321 366

• Sprzedam działkę budowlaną nad 
jeziorem przy ul. Zielonej 1200 
m2. Tel. 509 389 657

• Sprzedam działkę ogrodową. 
692 763 683

• Sprzedam sklep koło Nowogardu. 
530 326 198

• Sprzedam dom w Nowogardzie 
130 m2. 663 366 399

• Garaż do wynajęcia przy ul. Boh. 
Warszawy 21. Tel.  91 39 20 307

• Sprzedam mieszkanie 78 m2 czte-

ropokojowe bezczynszowe 136 
tys. w Wierzbięcinie lub zamienię 
na dwupokojowe w Nowogar-
dzie. 691 213 009

• Dom 120 m2. Na działce 30 aro-
wej sprzedam 10 km od Nowo-
gardu. 609 307 327

• Sprzedam uroczą posiadłość dom 
na działce 30ar Żabówko k/Nowo-
gardu. 663 489 736

• Studio reklamy Vizart wynajmę 
pow. Reklamową 6,5x3m w No-
wogardzie przy ul. Warszawskiej 
11 od 13.06. tel. 605 522 340

• Mieszkanie do wynajęcia w domu 
wolnostojącym II piętro, 70 m2. 91 
39 23 

• Sprzedam kawalerkę 30 m2. tel. 
691 137 817

• Wynajmę sklep spożywczy przy 
ul. Wojska Polskiego, lokalizacja 
vis a vis Szpitala. 887 467 309

• Sprzedam mieszkanie II piętro 
dwupokojowe. 508 301 853

• Do wynajęcia mieszkanie trzypo-
kojowe. 518 483 194

• Sprzedam mieszkanie, Nowogard, 
ul. Gryfitów 3, pow. 69,30 m2, par-
ter, trzy pokoje, cena 170.000 zł, 
tel. 91-3910010, 607607814.

• Sprzedam mieszkanie, Nowogard, 
ul. Bankowa 6, pow. 53,70 m2, IV 
piętro, trzy pokoje, cena 131.600 
zł, tel. 91-3910010, 607607814.

•	 Wynajmę lokal usługowo-han-
dlowy pasaż przy Polo Market. 
604 195 581

• Sprzedam lub zamienię 2 pokoje 
w atrakcyjnym miejscu na do-
mek lub pół bliźniaka ( z dopłatą). 
603 079 260; 512 012 823

•	 Sprzedam mieszkanie własno-
ściowe trzypokojowe 67 m2 
przy ul. Zamkowej parter. 91 39 
21 397

•	 Sprzedam działkę budowlaną 
z warunkami zabudowy w No-
wogardzie przy ul. Asnyka. 601 
500 670; 510 170 263

MotorYZACjA

• Sprzedam Opony letnie 4 szt. 
Continental Conti 3, 185 65 R15, 
cena 400 zł, tel. 605 522 340.

• Sprzedam dwie opony 185/65/
R15 continental conti 3; stan do-
bry. 605 522 340

• Sprzedam felgi stalowe do Nissa-
na Almery N16, rok prod. 12/2001, 
cena 240 zł, tel. 605 522 340. 

• Sprzedam Citroen Jumper paka. 
669 320 592

• Sprzedam VW T4, diesel. 603 
839 782

• Motorower King rok prod. 2007, 
cena 1400 zł, 667 354 001

•	 Sprzedam Ford CMAX rok prod. 
2004 przebieg 185 tys. Poj. 2.0 
diesel. Posiada immobilajzer, 
poduszki powietrzne, central-
ny zamek, klimatyzacja, koła 
zapasowe z alufelgami. Cena 
22   500. Do uzgodnienia. 603 
079 260

• Sprzedam Opel Combo Van rok 
prod. 2003 poj. 1.7D, Cena 4 000 
do negocjacji. 501 249 819

• Sprzedam Opel Astra II rok prod. 
2001 poj. 1.6 kolor granat, mały 
przebieg. 693 950 306 

• Używane markowe opony. Różne 
rozmiary. 887 766 001

• Sprzedam samochód WV 
transporter 1,9 TDI ’98 r. tel. 
533 983 233

• Sprzedam Toyota Avensis II 
D4D poj. 2l rok prod. 2003 prze-
bieg 186 tys. km bardzo bogato 
wyposażona – webasto, skóra 
duża nawigacja, hak dodatkowo 
koła zimowe cena 28  000 zł. tel. 
602 348 926

• Sprzedam Ford Escort poj. 1400 
cm3, rok prod. 1994 tel. 667  994 
240, cena do uzgodnienia. 

• Sprzedam Audi A6 Avant, rok. 
prod. 1999, ciemny metalik, prze-
bieg 197.000 km, poj. 2,5 TDI, 
pełne wyposażenie (TV, DVD, skó-
rzana tapicerka), komplet opon 
zimowych, alufelgi 15”, cena do 
uzgodnienia, tel. 608 613 336, tel. 
506 602 767.

• Sprzedam samochód Nissan Al-
mera sedan 2005 pierwszy wła-
ściciel, 1.5 benzyna. 609 740 647

•	 Czyszczenie klimatyzacji, od-
grzybianie, ozonowanie, usu-
wanie  nieprzyjemnych za-
pachów i zarazków promocja 
tylko 40 zł. Profesjonalne urzą-
dzenia- 30 min. 609 313 000

rolNICtWo

• Sprzedam konia, bryczkę stylową, 
siodło i uprząż. 508 290 657

• Orka, siew, talerzówka, koszenie i 
zbiór łąk. 608 013 995

• Kupię mieszankę zbożową. 91 39 
20 307

• Siewnik do nawozu Amazon-
ka dwutalerzowy poj. 500 kg. 
723 898 517

• Sprzedam kozę. 796 175 842

• Sprzedam łubin słodki. 601 
587 438

• Sprzedam podkaszarkę spali-
nową na gwarancji. Cena 220 zł. 
514 830 447
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ogło SZE NIA Drob NE

MARPOL – OKNA S.C. 
 ul. Sienkiewicza 7F  Nowogard 

www.marpolokna.pl    
biuro@marpolokna.pl,   tel. 91 39-27-022

Nowość

energooszczędny pro�l

6 komorowy

z 3 uszczelkami

ul. Rzeszowskiego 7 • Nowogard

NOWY

ADRES:

SPrZEDAŻ AtrAKCYjNYCH MIESZKAŃ
w nowo powstającym budynku mieszkalnym

4-klatkowym (obok Sp nr 3), os. Gryfitów w Nowogardzie

Kontakt: „pRO-BUD” s.c., 72-200 Nowogard, ul. 3 Maja 14, 
tel. 91 39 25 552, 783 570 056, www.probud-nowogard.pl

Pomóżmy sobie
•  Przyjmę z wdzięcznością wózek inwalidzki i tapczan dla star-

szej, schorowanej osoby. Tel. 504 781 780. 
•  Oddam bloczki i cegłę rozbiórkową 606 253 428

• Kupię łąki. 696 443 643

• Kupię zgrabiarkę konną. 695 
100 400

• Sprzedam krowy i byki mięsne. 
665 785 725

• Sprzedam prosiaki. 91 39 26 344; 
601 553 885

•	 Naprawa ciągników C-360; 
Mt2-82; presa kostkująca. 
513 088 408

USłUgI

•	 Wyjazdy Niemcy, Holandia, so-
lidnie i tanio z domu i pod dom. 
603  038  944

• Usługi transportowe IVECO do-
stawcze + laweta + bus osobowy 
do 9 os. Tel. 607  580  172

• AGENCJA REKLAMOWA VIZART - 
reklamy, banery, tablice, wydruki 
wielkoform., reklama na pojaz-
dach - odzieży, PIECZĄTKI, wizy-
tówki, plakaty, ulotki, inne. Nowo-
gard, ul. 700 lecia 15 (nad sklepem 
zielarskim). Tel. 605 522 340.

•	 MAloWANIE, MoNtAŻ PANElI 
PoDłogoWYCH I INNE Drob-
NE NAPrAWY WYKoNA „ZłotA 
rĄCZKA”; 91 39 22 783, 784 79 
22 70

•	 Kompleksowe remonty miesz-
kań, montaż i naprawa pieców 
Co. 72 48 14 797

• Czyszczenie uszu za pomocą 
świecowania Nowogard, ul. Zielo-
na 3. 91 39 20 714

•	 Dywanopranie, 604 373 143.

•	 Sprzątanie biur i mieszkań. 604 
373 143.

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

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

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

•	 Klimatyzacja! Serwis sprzętu 
AgD. tel. 697 55 33 10, 693 34 
46 71.

•	 Cyklinowanie. 692 478 465

• Firma UNIQA wszystkie ubezpie-
czenia. Poniatowskiego 14/2. 693 
128 108

•	 AWArIE. Naprawy pieców Va-
iliant, tanie części. 691 686 772

•	 bruk-lin układanie kostki bruko-
wej. Tel. 607 083  893, www.bruk-
-linnowogard.com.pl

•	 Montaż ogrodzeń betonowych, 
farmerskich i innych; 695  085 
470; 91 39 72 575

• usługi elektryczne CO, dachy, ta-
nio szybko solidnie. Do 30% ta-
niej. Tel. 506 323 560

• Usługi tokarskie. Sąpolnica 22. 
693 613 396 

• Remonty mieszkań, łazienek. 
600 121 043

• Przewozy przeprowadzki Nowo-
gard i okolice. 784 499 535

•	 Usługi ogólnobudowlane. 
510 335 162

• AGENCJA REKLAMWA VIZART - 
oprawianie prac - w 2 minuty., 
bindowanie, wydruki A3-A4 kolor, 
ksero A3-A4 - kolor, laminowanie 
A3-A4. Tylko u nas największy wy-
bór okładek. Nowogard, ul. 700 
lecia 15 (nad sklepem zielarskim). 
Tel. 605 522 340.

• Korepetycje j. niemiecki, przygo-
towanie do matury. 607 617 844

•	 Angielski. Korepetycje. 
697 583 403

• Remonty i wykończenia. 
601 567 369

• REMONTY, MONTAŻE, STOLARKA. 
781 016 125

•	 transport bUS-MAX. 
604 963 120

•	 Usługi remontowo-budowlane. 
784 053 493

• Przepisywanie prac (magister-
skich, licencjackich, innych), do-
kumentów, CV, listów motyw. in-
nych. Wydruki, Ksero, także kolor. 
Szybko i Solidnie. Studio Reklamy 
Vizart. Nowogard, ul. 700 lecia 15 
(nad sklepem zielarskim). tel 605 
522 340.

•	 język niemiecki kursy i korepe-
tycje  tel. 607 545 991 www.nie-
mieckinowogard.pl; 

• Naprawa, regulacja okien, drzwi 
PCV i drewna. 695 181 070

• Usługi dekarskie w Kościuszkach. 
601  227  631

• Videofilmowanie i zdjęia cyfrowe, 
profesjonalnie różne okazje. 600 
653 124

• Usługi hydrauliczne. 600 653 124

• Usługi ogónobudowlane, glazura, 
terakota fachowo i solidnie. 607 
647 515

•	 remonty mieszkań. 609 588 
240

• Roletki, żaluzje, vertikale. 
695 181 070

• Moskitiery. 695 181 070

•	 KorEPEtYCjE DlA lICEAlI-
StÓW I StUDENtÓW Z MAtE-
MAtYKI, StAtYStYKI, EKoNo-
MEtrII orAZ  ProFESjoNAlNE 
PrZYgotoWANIA Do EgZAMI-
NÓW PoPrAWKoWYCH KoN-
tAKt: tEl. 600 924128; MAIl: 
iwonand@wp.pl 

• Transport przeprowadzki szybko 
tanio. 696 138 406

• Remonty mieszkań. 601 567 369

• Dachy kompleksowo. Remonty. 
691 050 186

• Remont na każdą kieszeń. 
609 715 839

• Mam do wynajęcia na (imprezy 
okolicznościowe) pawilon (na-
miot) 6mx12m ze ściankami bocz-
nymi. 669 910 736

• Malowanie, szpachlowanie, pane-
le. 788 566 432

• Kierownik budowy, nadzory, kosz-

torysowanie, inwentaryzacja, oce-
ny techniczne. 604 269 301

• Remonty mieszkań, dachów 
794 115 153

• Usługi transportowe 1,5 ton. Tel. 
506 534 179

• Docieplenia budynków, podbitki. 
608 847 784

• Audio do domu- różne tanio. 
699 268 478

• Usługi koparko-ładowarki. 667 
621 070

•	 DUr - DACH pokrycia i remonty 
dachów. 691 621 141

•  Dachy. 785 562 104

• DUR-BUD- usługi ogólnobudow-
lane. 723 295 632

• Auto- holowanie do 2.5 t. 
721 668 245

• Usługi ogólnobudowlane. 
508 871 453

•	 transport przeprowadzki, ta-
nio. 791 111 749

•	 Kredyty dla firm bez bIK-na 
oświadczenie o dochodach:513 
164 203

•	 leasing bez bIK-KrD. Maszy-
ny-samochody, sprzęt kom-
puterowy, itd. leasing na 
start.513-164-203

•	 Usługi informatyczne naprawa 
komputerów, instalacja oprogra-
mowania, odzyskiwanie danych, 
dojazd do klienta. 508 245 385

• TWOJA KSIĘGARNIA INTERNETO-
WA WWW.KSIEGARNIACYMELIA.
OSDW.PL

PrACA

• Zwrot podatku z pracy, rodzin-
ne, urlopowe- Niemcy, Holandia, 
Anglia, Irlandia, Dania, Belgia, 
Austria, Włochy, Norwegia. 713 
852 018; 601 759 797

• Podejmę pracę w charakterze 
sprzedawcy, długoletnie do-
świadczenie, obsługa LOTTO. Tel 
660 392 851

• Zatrudnię konsultantkę Oriflame, 
bezpłatne wpisowe, prezenty na 
1300 zł, 604 189 118

• Zaopiekuję się dzieckiem. 
795 926 734

• Nawiążę współpracę mającą do-
świadczenie w gastronomii – (re-
stauracja, bar) 600 811 404

• Przyjmę mechanika samochodo-
wego. 601 897 368

•	 Firma zatrudni mężczyznę z 
orzeczeniem niepełnosprawno-
ści do drobnych prac budowla-
nych. 91 39 25 275

•	 Zatrudnię monterów i elektry-
ków z wykształceniem technicz-
nym. 91 39 23 887

•	 Zatrudnię monterów elektry-
ków. 91 39 23 887

INNE

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

• Sprzedam drewno opałowe i ko-
minkowe, pocięte w klocki z do-
wozem. 663 349 053

• Sprzedam Keyboard. 602 524 313

• Sprzedam drewno opałowe i ko-
minkowe. 667 788 820

• Przyjmę siatkę leśną z palami lub 
bez pali (może być po rozbiórce, 
stan obojętny), cel ogrodzenie 
budowy domu. Tel. 605 522 340.

• PIECE GAZOWE CO do mieszkania 
,domu z Niemiec firmy Vaillant, 
gwarancja + serwis, montaż na 
miejscu dwufunkcyjny cena od 
1.000zl tylko ogrzewanie CO. cena 
900zl więcej info. Tel 691 686 772

• ELEKTRYCZNY przepływowy pod-
grzewacz wody do łazienki, kuch-
ni-bar, sklep, domek zakład fryzj. 
na prąd 380V,moc 18,21kw,male 
gabaryty z Niemiec cena 250zl. Tel 
691 686 772

• Junkers gazowy do łazienki, 
kuchni na gaz ziemny lub z butli/
propan/po przeglądzie serwisu, 
mało używany cena 400zł Tel 691 
686 772

• Bojler - podgrzewacz wody ,za-
sobnik, stojący /bez palnika/z Nie-
miec f. Vaillant z wężownica do 
podłączenia go z piecem węglo-
wym, gazowym stan idealny cena 
500zl. Tel 691 686 772

•	 Sprzedam drewno kominko-
we, opałowe sprzeda całorocz-
na, posiadam swój transport. 
691 466 441

• Drewno opałowe kominkowe. 
506 232 860

• Kupię szklarnię wym. 6/4 lub 5/4. 
tel. 509 702 817

• Sprzedam spawarkę elektryczną 
Beiter 250 na 360V, Cena 500 zł. 
Tel. 667 320 054

• Sprzedam wózek inwalidzki z na-
pędem. Telefon. 609 424 557

• Sprzedam węgiel drzewny hurt, 
detal. 502 151 691 

• Podbitka, deska tarasowa, tanio. 
791 423 559

• Dowóz piasku, żwiru, kamieni, 
wywrotka 2,5t. tel. 514 740 538

• Drewno kominkowe z dowozem 
tanio. 501 385 072

• Tanio sprzedam kafle piecowe, 
rzeźbione używane. 669 430 803

• Sprzedam wózek wielofunkcyjny 

firmy tako jumper. 785 635 002

• Sprzedam akwarium z komplet-
nym wyposażeniem + ryby 605 
548 121

• Kupię złoto. 506 534 179

• Sprzedam wózek inwalidzki z 
napędem elektrycznym. 91 39 
25 888

• Kupię starą spawarkę transforma-
torową lub nową może być do na-
prawy cena do 500 zł. 663 565 516

• Drewno kominkowe. 721 668 245

• Skup niesprawnych, zatartych pił 
STIHL, Husqvarna. Cena 100 zł. 
721 668 245

• Sprzedam duży kontener. 605 764 
994

•	 oddam śliczne, małe szczeniaki 
w dobre ręce, tel: 504 525 966

• piec co. Typ KOMFORT EKO 25 
nowy z podajnikiem 602 10 11 18

• Kontener 1 osiowy budowlany tel 
do kontaktu 602 10 11 18

• Owczarek niemiecki dziesięcioty-
godniowy, tel. 91 39 21 828

• Szalunki stalowe do betonowych 
cokołów do ogrodzeń łącznie 
7,5m; elektryczne nożyce mło-
teczkowe grubość cięcia do 3mm 
+ nożyce mimośrodowe ręczne 
– łatwe do cięcia stali Fi 400 mm 
/ 32 mm / na 4mm; dwuskrzydło-
wa brama stalowa słupy z furt-
ką w skrzydle w świetle słupów 
4,5m/2,10m, podbicie denkowe; 
zwijarka do blach do grubości 
5mm szerokość walców 2050 mm 
silnik z przedkładnią 16 kw; Wal-
cowany 240 mm 6 długości po 5 
m bieżących. 784 957 680
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SZAFY GARDEROBY 
ZABUDOWY WNęK
MEBLE NA WYMIAR

tel. 501 923 309
790 268 865

USŁUGI REMONTOWO BUDOWLANE
Firma zajmuje się:
- ocieplenia budynków
- wykończenie pod klucz
- szpachlowanie, malowanie, itp.

Telefon 784 053 493
www.budowlanaekipa.pl

WYNAJEM RUSZTOWAŃ

Układanie kostki
brukowej

tel. 721 124 740
NOR-BUD

 W cztery strony...

1 - rodzina roślin - skojarz z wilczym mlekiem
   - najbardziej warszawskie radio,
   - idą pieszo w daleki świat,
2 - psedonim Stefana Wiecheckiego,
   - funkcja rządowa Waldemara Pawlaka,
   - Władysław, młodziutki król Polski, zginął pod 
Warną,
3 - króciutki "członek" zarostu,
    - proporzec klubowy,

   -  przedstawiciel rządu w województwie
   -  Kubanczyk, , Irlandczyk lub Cypryjczyk,
4 -  wieś między jeziorami Ostrowitym i Sławia-
nowym (skojarz z Tiereszkową)
   -  wyspa z Międzyzdrojami,
   -  pierwszy zastępca prezesa,
5 -  wiceszef prokuratury,
   -  zgromadzenie, masówka,
   - twierdza, bastion lub cytadela.

Wszystkie odgadywane wyrazy zaczynają się na literę W wpisywaną w pole z liczbą. Wyrazy wpi-
sujemy w kierunkach wskazanych przez znacznik.
Litery z pól oznaczonych cyframi od 1 do 12 utworzą rozwiązanie końcowe.

Rozwiązanie krzyżówki z dnia 18 V - Kupon nr 38
Rozwiązanie: Herbert
Nadesłali: Józef Górzyński, Pelagia Feliksiak, Justyna Matusiak, 

Stanisława Pokorska, Danuta Borowik, Barbara Bartosik, Halina 
Szwal, Magdalena Skowrońska, Natalia Furmańczyk, Halina Ste-
fańska, Regina Czarnowska, Iwona Kochelska, Pelagia Feliksiak, 
Teresa Januszonek, Jadwiga Maknia

Zwycięzcy: Jadwiga Maknia, Iwona Kochelska, Józef Górzyński

WIOSENNA WIZYTA 
Wiosna jest śliczna, ale kapryśna - 
Jak ta dziewczyna, co do mnie przyszła. 

pRZEMIANY 
Wszystko się kręci ,wszystko płynie, 
Kochane życie wciąż się zmienia, 
Jak barwny obraz w mrocznym kinie - 
W różnych kolorach i odcieniach 
Życie się zmienia i jego styl, 
Zaledwie w parę chwil. 
Pół roku temu pani Ziutka 
Jak heban włosy nosiła czarne.
Dzisiaj już babka to siwiutka, 
Nie ze zmartwienia, lecz od farby. 
Zmienia się moda i modny styl 
Zaledwie w parę chwil. 
Na handel już nie spada lament, 
Każdy sklep starł  z honoru plamę. 
I dziś, gdy nawet ma remanent - 
Na drzwiach wisi napis „Przepraszamy” .
Zmienia się w handlu, pracy styl,
Zaledwie w parę chwil. 
Zmienia się sztuka - jest jak żywa, 
Technika, klimat i tak dalej.
Lecz jeść i kochać, bliźnich kiwać,
Każdy z nas chce dużo i stale. 
Nowe wciąż puka do życia bram, 
Neandertalczyk zawsze ten sam. 

pRZEMYT BRONI WIOSENNEJ   
Wiązkę strzał Amora na pewno przemycę , 
Gdy z panią przekroczę - zielone granice 

WIOSENNY WARIAT 
Gdy wiosną w tatę wstępuje szatan,
Diablice robią z taty wariata. 

ZBRODNIA MAJOWA 
Umarł z miłości, Amor nie chybił. 
Dziewczyna miała (z innym) alibi.
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

rEgUlArNA lINIA MI Kro bU So WA SEroCKI   Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie    6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie    8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

Informacja PKS 
91 392 18 87   lub   91 469 83 15

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak										kom.	606	148	353
Nowogard (ul.  Rzeszowskiego) - Szczecin (ul.  Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:05; 8:10; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 11:50; 11:55; 12:40; 
14:40; 14:50; 15:00; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:11
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul.  Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:30; 9:50; 10:25:11:20(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 13:20; 13:45(F); 14:10; 
14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:00
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:50; 17:20; 18:30; 19:30
Kursują od poniedziałku do soboty;  F - kursuje od poniedziałku do piątku;  7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli

roZKłAD jAZDY bU SÓW

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

Dyżur nocny
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala   - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.   - 91 392 69 99
Medyk   - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

 - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz Pogotowie Stomatolo-
giczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos 
 - 91 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  
 - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzie ci, 
Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności 
Gospodarczej  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
  - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
oPS - ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

- 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 26 249

Parafie rzymskokatolickie
Parafia pw.  WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   

- 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57

Apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM   - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Zawodowe 
- CE Zdroje ul.  Bohaterów Warszawy 78,

telefon/fax.   - 91 392 54 94  
I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium  
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych    - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   

- 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 
Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 
Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 
taksówki   - 91 392 02 60
Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

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

regularna linia MEtro          tel. 505 619 600
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25 A; 5:50 A; 6:00 A; 8:15 A7; 9:25 A7; 12:30 A7; 12:55 A7; 
15:05 A; 16:30 A7; 18:10 A7
Ze Szczecina do Nowogardu: 6:50 A; 7:25 A; 7:45 A; 11:00 A7; 12:00 A7; 14:35 A7; 15:55 
A7; 16:40 A; 18:25 A7; 19:55 A7
Legenda: A- kursuje od pon do sob;   7 - kursuje w niedzielę

PrZEWÓZ oSÓb - ro MAN bIŃCZYK - linia regularna  
 tEl. 0607 310 591 

oD PoNIEDZIAłKU Do PIĄtKU:  
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SobotA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIEDZIElA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

SPrZEDAM 
MIESZKANIE 
w nowogardzie

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

tel. 603 55 55 32

 
 

KANCELARIA 
DORADZTWA PRAWNEGO

tel. 501 341 824 
e-mail: kkolibski@op.pl 

Jeśli chcesz przeprowadzić  
rozwód, podwyższyć  

lub wystąpić  
o alimenty, nabyć spadek? 

Może dręczą Cię  
inne wątpliwości prawne? 

Nie czekaj, aż będzie za późno.
 Porady prawne już od 30 zł

 
Nowogard 

ul. Wojska Polskiego 4  
(nowy budynek – I piętro) 

Proszę o wcześniejszy kontakt 
telefoniczny

DZIENNIK
NOWOGARDZKI

Ukazuje się we wtorki i piątki  na te re nie gmin: No wo gard, osi na. 
re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, Piotr Słomski, jarosław bzowy.  

jarek Dąbrowski redaktor techniczny, Współ pra cu ją:  Hen ryk Szczu pak.   Ad res re dak cji:  
72-200 No wo gard, ul.  boh. War sza wy 7A, tel. 91 392 21 65; e-mail: dziennik@domjudy.pl. 

Wy daw ca, skład i druk: „Dom judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

trasa NoWogArD – golENIÓW – SZCZECIN 
Nowogard ul. rzeszowskiego : 5:05(A), 5:55(A), 6:10(A), 6:50(7), 7:00(A),  7:50(A), 8:05(7), 

8:25(2,4,6), 8:35(A), 9:10(1,3,5,7), 9:15(2,4,6), 10:05(A)10:30(A,7), 11:31(A), 11:40(7), 12:15(A), 
12:50(A,7), 13:00(A), 13:10(A), 13:25(A,7), 13:50(F), 14:05(A), 14:20(A,7), 15:41(A), 16:00(7), 
16:25(7), 16:30(1,3,5) 16:40(2,4,6,7) 16:50(A), 17:30(7) 17:50(A,7) 18:05(4,5,6,7) 18:20(A,7)

trASA SZCZECIN – NoWogArD
Szczecin ul. Św. Ducha: 9:25(A), 11:55(A,7) 12:20(A,7), 13:35(A), 14:00(A,7,R), 

14:30(1,3,5,7)  14:35(2,4,6) 14:55(A,7), 15:10(A) 15:25(A,7), 15:50(A) 16:15(A,7)  16:30(A), 
18:05(A,7,R) 18:20(A,7) 19:05(A,7) 19:25(A,7) 19:50(A,7)

Szczecin ul. Dworcowa :  6:20(A), 7:35(A), 8:40(A,7), 9,00(7,R), 10:05(A,7),  10:50(A,7),  
11:40(A), 13:00(7), 14:20(7), 17:40(A,7), 20:15(A,7),

goleniów, Dworzec PKP :  7:05(A), 8:20(A), 9:25(A,7), 9:45(7,R), 10:10(A),  10:50(A,7),  
11:36(A,7), 12:26(A), 12:42(A,7),  13:05(A,7), 13:45(7), 14:20(A),  14:45(A,7,R), 15:05(7), 
15:20(1,3,5,7) 15:26(2,4,6) 15:40(A,7) 15:55(A)  16:08(A,7) 16:40(A) 16:59(A,7) 17:15(A), 
17:40(A,7)  18:50(A,7,R)  19:05(A,7), 19:50(A,7) 20:10(A,7) 20:35(A,7) 21:00(A,7)

trasa NoWogArD – MASZEWo 
Nowogard ul. rzeszowskiego :  6:20(S) 15:15(S)
trasa MASZEWo – NoWogArD 
Maszewo :  6:55(S) 16:00(S)
trasa NoWogArD – MASZEWo – StArgArD SZCZECIŃSKI
Nowogard ul. rzeszowskiego :  6:50(F),  11:30(F),  13:50(F),  
trasa StrAgArD SZCZECIŃSKI – MASZEWo - NoWogArD
Stargard Szcz. oś. tysiąclecia :  9:40(A), 12:45(A), 15:05(A)
A - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt S – kursuje w dni nauki szkolnej; 

7 – kursuje w niedziele niebędące świętami F – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz 
świąt 1,3,5 – kursuje w poniedziałki, środy, piątki oprócz świąt; 2,4,6 – kursuje we wtorki, 
czwartki, soboty oprócz świąt; 4,5,6,7 – kursuje w czwartki, piątki, soboty, niedziele oprócz 
świąt; r – kurs do Reska    

pIASEK, ŻWIR,   
CZARNOZIEM, 

pOSpÓŁKA 

 ŻWIROWNIA  
DŁUGOŁęKA

tel. 504 872 700 
Z DOWOZEM  
DO KLIENTA

Odjazdy pociągów w kierunku Kołobrzegu
Odjazd z Nowogardu  7.28   -  kursuje do 29.VI i od 3.IX codziennie
8.06   - 30.VI – 2.IX codziennie
9.21   - kursuje do 29.VI i od 3.IX w dni robocze:30.VI – 2. IX codziennie
11.39; 13.49; 15.47; 17.46; 22.22 (do 18 V) - codziennie
Odjazd pociągów w kierunku Szczecina
Odjazd z Nowogardu  6.37   -  kursuje do 29.VI i od 3.IX codziennie
6.48   - 30.VI – 2.IX codziennie
9.56   - 30.VI – 2.IX w dni robocze
10.25   - kursuje do 29.VI i od 3.IX w dni robocze
8.05; 12.17 (od 1 III); 14.56; 16.49; 18.49 - codziennie

r E K l A M A
e-mail: reklama@domjudy.pl

tEl.  913 922 165
 tEl. 91 577 20 07
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gotÓWKA ZAWSZE PoD ręKĄ!
• Pożyczki od 1 200 do 10 000 PLN
• Indywidualnie dobieramy rozwiązania
• Na dowolny cel
• Bez BIK-u

www.profitcredit.pl

Centrum Finansowe Avantis •  ul.	700	Lecia	6A	•	Nowogard

KoNtAKt: 
tel. 513 164 203
       91 392 72 68

Radość poznawania

Piłka Małego Kibica z szalikiem w prezencie

Spotkaj prawdziwą BARBIE 
i kierowcę HOT WHEELS.

Weź udział w konkursie 
i wygraj atrakcyjne nagrody.

5990zł  4490 zł
Wesoły pilot do telewizora

zestaw Małego Kibica

Duzi i Mali Kibice  
cieszą się 

mistrzostwami

kibicując przed telewizorem

i na żywo

Tylko w 

Akredytowanym 

Sklepie  

Fisher-Price®

Dowiedz się więcej na www.fisher-price.com/pl/
                                           www.facebook.pl/sklepanusia

Promocje obowiązują do wyczerpania zapasów.

Zapraszamy na otwarcie 
sklepu akredytowanego

28-30 maja 
od godz. 14.00

Sklep Anusia 
ul. 3 Maja 40 
Nowogard

Majowa promocja
niższa cena

Rozpoczęcie kursu
28 maja br.

g. 16.30
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GAZETA LOKALNA  NOWOGARD • OSINA

ZIELONE 
PRZEDSZKOLE

OGŁASZA NABÓR NA ROK SZKOLNY 2012/2013
DZIECI W WIEKU OD 2,5 DO 6 LAT

Informacje i zapisy pod nr tel. 91 39 26 691
lub na stronie www.przedszkole.zielona11.pl

INFORMATYCZNO-JĘZYKOWE

1 czerwca br.
od 10.00 - 11.00  

piątek
udzielane będą

bezpłatne porady prawne
w redakcji DN

ul. Boh. Warszawy 7A

GABINET  STOMATOLOGICZNY
lek. stom.Paweł Maniecki

Jednowizytowe, bezpieczne wybielanie zębów 
urządzeniem firmy beyond w promocyjnej CENIE 590 pLN
W ofercie gabinetu: kosmetyka stomatologiczna, Protetyka, Stom. zachowawcza, dziecięca

Rejestracja tel.   608 578 628, Nowogard, ul. Bankowa 3e

Kancelaria Adwokacko-Radcowska
Adres Kancelarii: Plac Wolności 9 w Nowogardzie, 

parter byłego hotelu „Cisy”, pok. nr 8.

Szanowni Państwo.
Zawiadamiamy, iż w Nowogardzie  rozpoczęła swoją działalność 

Adwokat  - Monika Osińska  
(tel. 605 085 913)

Radca Prawny - Radosław Górski
  (tel. 788 802 101)

Uroczyste obchody 50-lecia pożycia małżeńskiego

Jaka jest recepta na półwieczne małżeństwo?

Pamiątkowe zdjęcie z uroczystości wręczenia medali za długie pożycie małżeńskie

Czytaj s. 3

ZAGINIONA

s. 3

Ile zarabiają 
R. Czapla
i A. Bielida?

s. 4

Mówili 
wiersze dla 
Jana Pawła II

s. 6

ReklAMA
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Nasza sonda – komu będziemy 
kibicować na Euro?
8 czerwca na Stadionie Narodowym w Warszawie rozpoczną się rozgrywki w ra-
mach Finału Mistrzostw Europy w piłce Nożnej 2012, których gospodarzami są 
polska i Ukraina. W dzisiejszej sondzie zapytaliśmy mieszkańców Nowogardu, 
jak oceniają poziom naszych przygotowań do Euro i kto ich zdaniem zostanie 
zwycięzcą Mistrzostw?

Sebastian Serdyński - Bardzo liczę na naszą drużynę narodową, 
gdyż zauważyłem, że grają  coraz lepiej. Muszą się tylko bardziej 
zmotywować, a my jako kibice zwyczajnie musimy  im zaufać i wie-
rzyć, że będzie wszystko dobrze. Sercem jestem za naszą drużyną, 
ale rozum podpowiada mi, że mistrzami zostaną najprawdopodob-
niej Hiszpanie.

Grzegorz Kamiński - Osobiście stawiam na Hiszpanię, bo uwa-
żam, że właśnie ta drużyna  jest najbardziej przygotowana na nad-
chodzące Euro. Co do przygotowań naszej drużyny, to uważam, że 
poczyniliśmy bardzo duży postęp, a  objawia  się on lepszą techniką  i 
na pewno kondycją piłkarzy, którzy na pewno dadzą z siebie wszyst-
ko, a ich poczynania można było zaobserwować w meczach kontro-
lnych. Co do organizacji Euro, to uważam, że my jako kraj nie jeste-
śmy jeszcze do końca przygotowani, mam tu na myśli przede wszyst-
kim niedokończone drogi. Ale  wierzę w dobrego ducha naszych ki-
biców, ponieważ to oni ładnie ubarwią  Euro swoim dopingiem i my-
ślę, że wówczas nikt nie zauważy naszych drobnych  niedociągnięć. 
A stadiony, uważam, że najpiękniejszy jest narodowy w Warszawie.

Ryszard Kosiorowski  - Euro, oczywiście spędzę na kibicowaniu 
w którymś z nowogardzkich  lokali lub w domu. Jestem mieszkańcem 
Nowogardu od niedawna, mam więc nadzieję, że znajdę taki bar, w 
którym na telebimie będą puszczane mecze.  Moim zdaniem Euro się 
uda, a co do naszej drużyny narodowej, to mimo, że jest dość dobrze 
przygotowana, ale na mistrzostwo nie ma szans. Jednak  na wyjście 
z grupy już tak, jeżeli tylko będzie w to wkładać serce i czuć doping 
polskich kibiców. A kto zdobędzie mistrzostwo? Myślę, że Niemcy lub 
Portugalia. Co do przygotowań, to jeszcze nie jest wszystko dopięte 
na przysłowiowy ostatni  guzik, ale ogrom prac jest już zrobiony, a  
widać to w przekazach telewizyjnych. A stadion? Wszystkie są pięk-
ne, ale ten narodowy w Warszawie jest szczególnie piękny. 

Marcin Gałecki z synem Igorem - Uważam, że Euro 
nam się uda, bo jesteśmy bardzo dobrze do niego przygoto-
wani.  Co do zwycięskiej drużyny, to ja stawiam na Niem-
ców, ale mój syn na Hiszpanów i również bierze pod uwagę 
Polaków. Jeśli chodzi o stadiony, to naszym zdaniem naj-
piękniejszy jest w Gdańsku. Co do kibicowania, to będzie-
my robić to przed telewizorem, jeżeli tylko pozwoli nam na 
to czas. Przy okazji życzmy wszystkim kibicom dobrej za-
bawy, a zawodnikom dobrej gry w duchu fair play. 

Marcin Katanowski z synkiem Julianem -  Bardzo cieszymy 
się, że Euro odbędzie się w naszym kraju i na Ukrainie. Uważam, 
że wszystko przygotowane jest  prawie  super, ale pozostają jesz-
cze niestety,  nadal niedokończone  autostrady. Co do reprezen-
tacji, to myślę, że wyjdzie ona z grupy, a przy większym szczęściu 
może nawet wyżej. Jednak w tym miejscu  nie chciałbym mówić 
już nic więcej, by nie zapeszyć. Dodam jeszcze, że sercem jestem 
z naszą reprezentacją, ale wygrają chyba Niemcy. Co do stadio-
nów, to mimo, że ma trochę złośliwą nazwę „ koszyczek wielka-
nocny” to w mojej ocenie jest najpiękniejszy i ma bardzo nowo-
czesny design. 

rozmawiał: Jarek Bzowy 

Kronika policyjna 
21.05.2012 r. 
Godz. 21.00 Zgłoszenie kra-

dzieży agregatu komory chłodni-
czej ze sklepu spożywczego na ul. 
Boh. Warszawy. 

Godz. 10.00 Pracownik sklepu 
Intermarche powiadomił o uję-
ciu sprawcy kradzieży sklepowej. 
Patrol na miejscu wylegitymował 
Zofię G. Ukarana została manda-
tem karnym. 

Godz. 10.30 Powiadomienie 
o kradzieży z altanki ogrodowej 
przy ul. 3 Maja różnych przed-
miotów. 

Godz. 14.00 Powiadomienie 
o kradzieży 170 sztuk drzewek 
jodły północnej, daglezji oraz 
świerka niebieskiego na ul. Po-
niatowskiego. 

Godz. 15.00 Powiadomienie o 
kradzieży dwóch kratek alumi-
niowych z terenu Przedszkola 
przy ul. Żeromskiego. 

Godz. 15.30 Pracownik sklepu 
Intermarche powiadomił o uję-
ciu sprawcy kradzieży sklepowej. 
Patrol na miejscu wylegitymował 
Henryka B. Ukarany został man-
datem karnym. 

Godz.17.30  Powiadomienie o 
kradzieży dwóch krzyży żeliw-
nych z byłego cmentarza w Ku-
licach. 

22.05.2012 r. 
Godz. 08.15 Pracownik sklepu 

Polo Market powiadomił o uję-
ciu sprawcy kradzieży sklepowej. 
Patrol na miejscu wylegitymował 
Leszka F. Ukarany został manda-
tem karnym. 

Godz. 09.35 Policjanci Ru-
chy Drogowego KPP w Golenio-
wie podczas kontroli drogowej 
w miejscowości Miętno-Wierz-
chy, ujawnili nietrzeźwego rowe-
rzystę. Józef P. miał 2,86 promila 
alkoholu w wydychanym powie-
trzu. 

Godz. 09.35 Pracownik firmy 
Budimex poinformował o kra-
dzieży z terenu placu budowy 
elementu układarki masy bitu-
micznej. 

Godz. 11.40  Powiadomienie o 
włamaniu do garażu i kradzieży 
silników elektrycznych. 

Godz. 14.00 Uszkodzenie kabla 
telekomunikacyjnego w rejonie 
miejscowości Olchowo. 

Godz. 17.30  Kolizja drogowa w 
miejscowości Wojcieszyn, gdzie 
doszło do uszkodzenia ogrodze-
nia przez samochód ciężarowy.

Godz. 05.50 Powiadomienie o 
włamaniu do kiosku Ruchu znaj-
dującego się przy ul. Waryńskie-
go, skąd dokonano kradzieży wy-
robów tytoniowych. 

23.05.2012 r.
Godz. 09.00 Na ul. Wojska Pol-

skiego z mieszkania dokonano 
kradzieży biżuterii złotej. 

Godz. 20.30  Na ul. Zielonej 
dokonano zatrzymania Jakuba U. 
kierującego samochodem mar-
ki Citroen, znajdującego się w 
stanie nietrzeźwości z wynikiem 
0,70 promila alkoholu w wydy-
chanym powietrzu. 

24.05.2012 r. 
Godz. 12.45 Kolizja drogowa 

na ul. Boh. Warszawy, gdzie do-
szło do zderzenia trzech rowerzy-
stów. 

Godz. 16.00  Uszkodzenie szy-
by okiennej w mieszkaniu przy 
ul. Warszawskiej. 

25.05.2012 r. 
Godz. 00.00 Kradzież transfor-

matora energetycznego w miej-
scowości Kolonia Ostrzyca. 

Godz. 06.40  Na ul. Boh. War-
szawy z zaparkowanego samo-
chodu marki Iveco, dokonano 
kradzieży nawigacji samochodo-
wej oraz portfela z zawartością 
pieniędzy. 

Godz. 10.40 Kradzieży piły tar-
czowej elektrycznej z terenu po-
sesji w miejscowości Osowo. 

Godz. 16.20 Pracownik sklepu 
Intermarche powiadomił o uję-
ciu sprawcy kradzieży sklepowej. 
Patrol na miejscu wylegitymował 
Zofię P. Ukarana została manda-
tem karnym. 

Godz. 17.30 Kolizja drogowa 
na ul. 700 Lecia skrzyżowanie z 
ul. 3 Maja, gdzie doszło do zde-
rzenia VW  Sharan, Opel Astra i 
VW Polo.  

26.05.2012 r. 
Godz. 11.30 Kolizja drogo-

wa na ul. Boh. Warszawy, w któ-
rej uczestniczyły dwa pojazdy: 
BMW oraz KIA. 

27.05.2012 r. 
Godz. 01.30 Ujawnienie nie-

trzeźwego rowerzysty przez Poli-
cjantów Ruchu Drogowego KPP 
w Goleniowie w miejscowości 
Błotno. Ernest G. miał 0,80 pro-
mila alkoholu w wydychanym 
powietrzu. 

Godz. 13.15 Patrol OPI pod-
czas kontroli drogowej na ul. 15 
lutego ujawnił nietrzeźwego ro-
werzystę. Robert K. miał 2,69 
promila alkoholu w wydychanym 
powietrzu. 

Godz. 16.30 Włamanie do ga-
rażu w miejscowości Węgorza. Z 
wnętrza znajdującego się tam sa-
mochodu marki Fiat Tipo, doko-
nano kradzieży radioodtwarza-
cza CD. 

 st. insp. Ref. Prewencji 
Klaudia Gieryń 
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ReklAMA

EntEr  II 
laptop

 serwis - komis
naprawiamy, 
sprzedajemy,

kupujemy laptopy
na ul. Wyszyńskiego 7/3

budynek Straży Pożarnej

tEl. 795 648 748

ReklAMA

Uroczyste obchody 50-lecia pożycia małżeńskiego

Jaka jest recepta na półwieczne małżeństwo?
Siwy włos, odświętne stroje, a w sercu radość, którą trudno opisać. 30 par ob-
chodziło swoją uroczystość, 50-lecia pożycia małżeńskiego. Jak co roku od kil-
ku lat spotkali się z tej okazji w restauracji „KAMENA”. Uroczystość odbyła się 
w dniu 24 maja. 

Wyjątkowych gości powi-
tała Danuta Wojciechowska - 
zastępca kierownika Urzędu 
Stanu Cywilnego, a małżeń-
stwa do odznaczenia zaprasza-
ła Mariola Tyrcha. Na uroczy-
stość przybyli również wice-
burmistrz Damian Simiński, 
Przewodniczący Rady Miasta 
Antoni Bielida oraz krewni i 
znajomi Jubilatów. 

W przemówieniu Burmistrz 
zwracając się do Jubilatów po-
wiedział:” Jestem ogromnie za-

szczycony widząc tu Państwa 
i cieszę się, że mogę dziś Pań-
stwu złożyć najserdeczniejsze 
życzenia, a także odznaczyć 
tymi szczególnymi medalami, 
przyznanymi przez Prezyden-
ta RP Bronisława Komorow-
skiego”. 

Po tych słowach przyszedł 
czas na wręczanie odznaczeń, 
kwiatów i  jubileuszowych ze-
garów - „Za długoletnie pożycie 
małżeńskie”.  Przyznane przez 
Prezydenta medale otrzymali: 

Adamek Witold i Irena, Ar-
mata Stanisław i Teresa, Bana-
siak Mieczysław i Maria, Bąk 
Zygmunt i Maria, Burzyńscy 
Henryk i Aniela, Czuba Ka-
zimierz i Józefa, Dankowscy 
Jan i Barbara, Druciarek Ka-
zimiera, Gawlikowscy Zdzi-
sław i Stanisława, Głąbeccy 
Jan i Czesława, Gołąb Stefan 
i Teresa, Iskra Edward i Zo-
fia, Jackowscy Henryk i Jadwi-
ga, Kędzierscy Jan i Czesła-
wa, Kowalczyk Jan i Mirosła-
wa, Kram Romuald i Genowe-
fa, Krzywania  Marta, Langner 
Edmund i Julianna, Lisowscy 
Zygmunt i Stanisława, Mar-
cinkiewicz Eugeniusz i Ma-
rianna, pawliszak Jan i Tere-
sa, Siedleccy Teodor i Anna, 
Sierocińscy Władysław i Wa-
lentyna, Trojanowscy Leon i 
Zdzisława, Wlazły Eugeniusz 
i Wacława, Wielgus Marian i 
Alina, Wołosewicz Tadeusz i 
Ewa, Wójcik Henryk i Józefa, 
Zamiela Jan i Władysława, Że-
lazowscy Lucjan i Danuta.

Danuta i Lucjan Żelazowscy

Zaginęła 
Jolanta 
kotowicz

27-letnia kobieta wyszła z 
domu 22 maja i do dziś nie 
wróciła. Ma 168 cm wzrostu, 
blond włosy i niebieskie oczy.

W dniu zaginięcia była 
ubrana w czarny kostium. Ko-
bieta ma na łopatce tatuaż w 
kształcie smoka. Choć J. Koto-
wicz ostatni raz widziana była 
w Szczecinie, to pochodzi z 
Nowogardu, gdzie mieszkała 
przez wiele lat. 

Ktokolwiek widział Jolan-
tę Kotowicz, wie gdzie może 
się znajdować, proszony jest 
o kontakt z fundacją Itaka 
pod całodobowymi numera-
mi: 801 24 70 70 oraz 22 654 
70 70 lub z policją pod nr 997.  
Można też napisać maila na 
adres itaka@zaginieni.pl.

red. 

Po wręczeniu medali, kwia-
tów i okolicznościowych upo-
minków, przy lampce szampa-
na wspólnie wysłuchano  Mar-
sza Mendelsona. Cała  uroczy-
stość miała bardzo odświętny i 
zarazem radosny charakter, o 
wrażenia z uroczystości tego 
jubileuszu i o to, jaka jest re-

cepta na tak długie i szczęśli-
we pożycie zapytałem jedno z 
małżeństw obchodzących ju-
bileusz. 

„To dla nas bardzo radosny 
dzień i na pewno inny od tych, 
które są już za nami . Ten Ju-
bileusz zawdzięczmy właśnie 
wspólnemu szanowaniu się i 
zaufaniu, którym się darzymy 
już od tylu lat. A receptą na-
szego udanego małżeństwa  jest 
zaufanie i zawierzenie sobie w 

każdych sprawach, a także albo 
przede wszystkim ogromna ra-
dość, której dostarczają nam 
nasi wnukowie: Paweł i Pio-
truś, jak również obydwaj sy-
nowie i synowa. A jaka jest re-
cepta na długowieczne mał-
żeństwo? - po prostu rozumieć 
się bez wypowiadania wielkich 

słów, ze sobą i innymi, którzy 
są z  nami i wokół  nas – po-
wiedzieli Danuta i Lucjan Że-
lazowscy.Uroczystość zakoń-
czyła się wspólnym pamiąt-
kowym zdjęciem. Wszystkim 
Jubilatom redakcja DN skła-
da najserdeczniejsze życzenia, 
spełnienia marzeń, długich lat 
życia oraz doczekania w do-
statku i  zdrowiu następnych 
rocznic. Gratulujemy!

Jarek Bzowy 
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Złożyli oświadczenia majątkowe 

Ile zarabiają R. Czapla i  A. Bielida?
Do końca kwietnia samorządowcy musieli złożyć swoje oświadczenia majątkowe za rok 2011. Obowiązek ten spoczywa nie tylko na 
radnych, ale także na burmistrzu i podległych mu kierownikach poszczególnych wydziałów w gminie. 

R adni  sk ładają  swoj e 
oświadczenia do biura rady w 
Urzędzie Miejskim. Natomiast 
burmistrz i przewodniczący 
Rady Miejskiej zobowiązani są 

przedłożyć swoje oświadczenia 
na biurko wojewody. Informa-
cje te muszą się zgadzać z do-
starczanymi deklaracjami po-
datkowymi. Treść złożonych 

oświadczeń jest podawana do 
publicznej wiadomości. 

Z obowiązku informowania 
o swoim stanie majątkowym, 
nie są zwolnieniu także nowo-

gardzcy radni i urzędnicy. Ile 
zarabiają nasi samorządowcy? 
W dzisiejszym numerze publi-
kujemy oświadczenia złożone 
przez burmistrza Roberta Cza-

plę i przewodniczącego RM 
Antoniego Bielidę. W kolej-
nych numerach przedstawimy 
oświadczenia majątkowe zło-
żone przez naszych radnych.  

MS
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Sygnały czytelników

Jest na Bema wspólnota mieszkaniowa...
Jestem mieszkańcem osiedla 

Bema od roku 1983. Są to cztery 
bloki, które podlegały Zarządo-
wi Lasów Państwowych – Nad-
leśnictwo Nowogard – Okrę-
gowy Zarząd Lasów Państwo-
wych  z siedzibą w Szczecinie. 
W pierwszym okresie bloki o nr 
15,16, 17, 18 podlegały Lasom 
Państwowym. W okresie póź-

niejszym założyliśmy wspólno-
tę mieszkaniową, która istnieje 
do dnia dzisiejszego. Wspólno-
ta powstała dziewięć lat wstecz. 
Został wybrany zarząd z preze-
sem (dane do wiadomości re-
dakcji). Od dnia wyborów nic 
się nie zmienia. Prezes ten sam 
i zarząd ten sam – mimo, że w 
regulaminie wspólnoty jest na-
pisane, że wybory do władz 
wspólnoty, powinny odbywać 
się co 3 lata. Mieszkańcy nie 
otrzymują także sprawozdań 
finansowych, a w regulaminie 
napisane, że takowe dokumen-
ty powinny być przygotowywa-
ne w pierwszym kwartale każ-
dego roku, tak, by każdy miesz-
kaniec miał wgląd do wydawa-
nych pieniędzy. 

Warto też dodać, że na tere-
nie naszej wspólnoty znajdu-
ją się garaże, które mieszkań-

cy już od 20 lat dzierżawią od 
Nadleśnictwa uiszczając każ-
dego miesiąca z tego tytułu 62 
zł. Płacimy też za oświetlenie, 
które znajduje się przy gara-
żach, o koszeniu trawników nie 
wspomnę mimo, że jest to wła-
sność Nadleśnictwa. Nie wystą-
piłbym z tym pismem do redak-
cji, gdyby nie ostatni incydent z 

opłatami za wodę i ścieki. Pre-
zes wspólnoty postanowił samo-
wolnie podnieść cenę tych me-
diów  informując, że mamy pła-
cić 8,61 zł liczone od ilości po-
branej wody, kiedy okazało się, 
że cena wynosi  po podwyżkach 
6,37 zł. Ta sprawa została szyb-
ko wyjaśniona po mojej inter-
wencji. Co by było jednak, gdy-
byśmy o pomyłce nie wiedzieli? 

Jest wiele spraw w naszej 
wspólnocie, które nie tylko ro-
dzą pytania, ale w mojej opinii 
wymagają sprawdzenia. Dla-
tego też liczę, że za pośrednic-
twem mediów zarząd wspólno-
ty zacznie poważnie podchodzić 
do swoich obowiązków i w koń-
cu dowiemy się w jaki sposób i 
na co, są wydawane nasze pie-
niądze...

Imię i nazwisko 
do wiadomości redakcji

 Redakcja DN postanowi-
ła sprawdzić jaka jest sytuacja 
na osiedlu, w którym mieszka 
od lat autor powyższego listu. 
Rzeczywiście zarówno wygląd 
bloków, jak i otoczenie osiedla 
pozostawiają sporo do życze-
nia. Budynki ocieplane przez 
mieszkańców na własną rękę 
wyglądają pstrokato, zaburza-
ją ład architektoniczny osie-
dla. W złym stanie jest także 
większość klatek, a zachwasz-
czone żywopłoty i niestarannie 
pokoszone trawniki dopełnia-
ją całego, niezbyt estetycznego 
wyglądu osiedla. Do tej pory 
nie wymieniono mieszkań-
com także starych i obdartych 

skrzynek pocztowych.  Jedyne 
co przez ostatnie lata udało się 
zrobić we wspólnocie, to ocie-
plić szczyty bloków i rozebrać 
budynek kotłowni. 

Tyle z naszych obserwacji, 
których rezultat można obej-
rzeć także na załączonych zdję-
ciach. 

Jak  natomiast na zarzuty i 
wątpliwości dotyczące finan-
sów wspólnoty, oraz rzekome-
go łamania regulaminu w kwe-
stii chociażby braku organizo-

wania zebrań i wyborów, od-
powiadają członkowie zarządu 
wspólnoty? 

Prezes zarządu wspólnoty, 
Jan Masłowski odpiera zarzu-
ty. Co prawda przyznaje, że z 
nawału prywatnych obowiąz-
ków, zebrania w tym roku jesz-
cze nie zdołał zwołać, ale poza 
tym zarząd osiedla zajmuje się 
wieloma sprawami na bieżąco. 
Obecnie na ostatni guzik do-
pinane są formalności związa-
ne z przekazaniem miastu ok. 

400 metrów sieci wodno-ka-
nalizacyjnej, która przebiega 
przez teren wspólnoty. Do tej 
pory mieszkańcy musieli sami 
zajmować się np. przeczysz-
czaniem zapchanej kanalizacji, 
kiedy inni mieszkańcy mia-
sta mają te usługi zagwaran-
towane w cenie wody. Zarząd 
osiedla chce także, aby gmi-
na przejęła część oświetlenia, 
które również znacznie obcią-
ża konto wspólnoty.  Prezes w 
rozmowie z DN przypomniał 
także inne, ostatnie działania 
zarządu w tym,  min. budowa 
placu zabaw, czy remont dachu 
wykonywany przed ociepla-
niem szczytów bloków.  J. Ma-
słowski podkreśla, że wspólno-
ta nie jest zadłużona, a wszel-
kie, choć może niezbyt wido-
wiskowe  naprawy i remonty, 
wykonywane są za własne pie-
niądze wspólnoty. Tych za wie-
le nie ma. Miesięcznie na kon-
to wspólnoty wpływa ok. 7 tys. 
zł z tytułu funduszu remon-
towego, z tego za same śmieci 
wspólnota płaci ok. 3 tys. zł. 

Red.

Jak widać mieszkańcy z własnych środków ocieplają mieszkania – nie 
wszystkich jednak stać na taki spory, jednorazowy wydatek, dlatego też 
bloki są ocieplone fragmentami. 

Na osiedlu można znaleźć kilka „kwiatków” - na zdjęciu, jedna z latarń znajdu-
jących się przy garażach należących do Nadleśnictwa Nowogard, z przewodami 
wysokiego napięcia na wierzchu. 

 Na osiedlu niezbyt starannie dba się o zieleń. Zachwaszczone żywopłoty i niesta-
rannie pokoszone trawniki nie dodają uroku. 

Wśród laureatów 42 edycji konkursu „Dzieje szczecińskich rodzin” znalazł się Franciszek Karolewski 
z Nowogardu. Znany w naszym mieście kronikarz amator, zdobył I nagrodę w dziale kroniki za pracę 
„Ks. Grzegorz Zaklika Nowogard 1991-2010”. 

Nagrodzony za kronikę o księdzu Zaklice
Na konkurs wpłynęło łącznie 26 prac. Jury przyznawa-

ło wyróżnienia w sześciu kategoriach m.in. pamiętniki, mo-
nografie rodzinne, korniki, czy dokumentacje historyczne i 
społeczno-kulturalne. 

Finałowa gala konkursu odbyła się w dniu 22 maja na Zam-
ku Książąt Pomorskich. Organizatorem konkursu było Szcze-
cińskie Towarzystwo Kultury. 

Gratulujemy Panu Franciszkowi życząc dalszego zapału do 
pracy i wielu sukcesów! 

Tych, którzy chcieliby obejrzeć i przeczytać publikację F. 
Karolewskiego dotyczącą posługi, jaką w Nowogardzie peł-
nił śp. ks. G. Zaklika informujemy, że kronika jest dostępna 
w nowogardzkiej czytelni Miejskiej Biblioteki. 

MS
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W czwartek, 24 maja w Szkole podstawowej nr 4 w Nowogardzie, odbyła się siódma edycja miejsko - gminnego konkursu recytatorskie-
go poezji Jana pawła II “Wypłyń na głębię”. 

konkurs recytatorski w SP nr 4 

Mówili wiersze dla Jana pawła II
Zanim wybrzmiały pierw-

sze wersy poezji, społeczność 
uczniowska oddała hołd bło-
gosławionemu Janowi Pawło-
wi II - patronowi szkoły, skła-
dając kwiaty i paląc znicze 
przy obelisku z wizerunkiem 
Papieża Polaka znajdującym 
się przed budynkiem placów-
ki. Następnie uczestnicy kon-
kursu i zaproszeni goście prze-
szli do świetlicy, gdzie Magda-
lena Zarębska -Kulesza i Rena-
ta Lisowska z SP nr 4 witając 
wszystkich przybyłych, oficjal-
nie otworzyły siódmą edycję 
przeglądu recytatorskiego. By 
wprawić wszystkich w odpo-
wiedni nastrój pani Halina Za-
jąc z Wojcieszyna - gość spe-
cjalny konkursu, przedstawiła 
wiersz swojego autorstwa po-
święcony Ojcu Świętemu. 

W przeglądzie wzięło udział 
35 uczniów z 7 Szkół Podsta-
wowych z terenu naszej gmi-

ny. Zgodnie z regulaminem, 
uczestnicy konkursu prezen-
towali swoje umiejętności re-
cytatorskie w dwóch katego-
riach tj. klasy I-III i klasy IV-
-VI. Występy oceniała komisja 
w składzie: Izabela Koladyńska 
- przewodnicząca, Zofia Pilarz, 
Genowefa Makarewicz oraz 
siostra Hiacynta. I tak w kate-
gorii klas I-III pierwsze miej-
sce zajął Wojciech Jarząb z SP 
nr 2 (op. Krystyna Gradzik). 
Drugie miejsce zajęła Martyna 
Owczarek z SP nr 4 (op. Beata 
Siedlecka), a trzecie miejsce 
Kaja Kowalska również z SP 
nr 4 (op. Beata Andrysiak). W 
tej kategorii przyznano także 
trzy wyróżnienia dla Ewy So-
roki z SP nr 1, Oliwii Macie-
juniec z SP nr 3 i Oliwii Tobo-
ły z SP w Żabowie. 

W kategorii klas IV-VI 
pierwsze miejsce, podobnie 

jak w zeszłym roku zajął Karol 
płaczek z SP nr 2 (op. Anna 
Buczyńska), druga była Klau-
dia Krekora z SP nr 1 (Edy-
ta Kamińska). Trzecie miejsce 
zajęły ex aequo Sara Yahfouf 
z SP nr 1 (op. Marta Ziółkow-
ska) i Bartosz Gajda z SP Ża-
bowo (op. Irena Bińczyk-Zie-
lińska). W tej kategorii wyróż-
niono jeszcze Darię Zmitro-

wicz z SP w Strzelewie. 
Zwycięzcy i wyróżnieni 

otrzymali nagrody książkowe. 
Wszyscy uczestnicy na zakoń-
czenie otrzymali pamiątkowe 
dyplomy. Sponsorami nagród 

byli księża Grzegorz Legutko 
i Kazimierz Łukjaniuk, oraz 
p. Halina Zając i radny Mar-
cin Nieradka. Słodki poczę-
stunek tradycyjnie ufundowa-
ły Piekarnie: PP. Pędziszczak, 
Marianna Malinowska i Karsk. 
Organizatorami konkursu 
byli: Renata Lisowska, Helena 
Zagórska, Edward Tychoniec 
oraz wszyscy nauczyciele i dy-

rekcja SP nr 4. 
Ponieważ poziom konkursu 

był bardzo wysoki, publikuje-
my listę wszystkich uczestni-
ków:  Klasy I-III: Klara Kra-
szewska kl. I SP nr 1, Angela 
Sikora kl. I SP nr 1, Ewa Soroka 
kl. III SP nr 1, Wojciech Jarząb 
kl. I SP nr 2, Miłosz Bujalski kl. 
II SP nr 2, Natalia Mazurek kl. 
III SP nr 2, Julia Klukowska kl. 
I SP nr 3, Karolina Przybyłek 
kl. I SP nr 3, Oliwia Macieju-
niec kl. I SP nr 3, Kacper Wa-
chowiak kl. I SP nr 3, Marty-
na Owczarek kl. I SP nr 4, Na-
talia Wojnowska kl. II SP nr 4, 
Kaja Kowalska kl. III SP nr 4, 
Oliwia Toboła kl. I SP w Żabo-
wie, Natan Baj kl. II SP w Ża-
bowie, Jakub Nowak kl. II SP 

w Żabowie, Kornelia Dawgie-
łowicz kl. II SP nr 1; Klasy IV-
-VI: Sara Yahfouf kl. V SP nr 1, 
Sandra Dąbrowska kl. V SP nr 
1, Klaudia Krekora kl. V SP nr 
1, Wiktoria Piasecka kl. VI SP 
nr 2, Karol Płaczek kl. V SP nr 
2, Maria Korszeń kl. IV SP nr 
2, Marta Marciniak kl. IV SP 
nr 4, Klaudia Więzowska kl. V 
SP nr 4, Maja Kowalska kl. IV 
SP nr 4, Natalia Tomkowiak kl. 
IV SP w Żabowie,  Wiktoria 

Kamieniak kl. VI SP w Żabo-
wie, Bartosz Gajda kl. VI SP w 
Żabowie, Agnieszka Sowińska 
kl. V SP w Strzelewie, Daria 
Zmitrowicz kl. V SP w Strzele-
wie, Arkadiusz Nagły kl. IV SP 
w Strzelewie, Natalia Osmelak 
kl. VI SP w Orzechowie, Ewe-
lina Balbus kl. VI SP w Orze-
chowie, Klaudia Pasik kl. VI 
SP w Orzechowie. 

Marcin Simiński

Zdjęcie do szkolnej kroniki - uczestnicy konkursu, organizatorzy, opiekunowie, rodzice oraz zaproszeni goście i sponsorzy. 

Na zdjęciu uczniowie, którzy wedłgu jury byli najlepsi w kat. klas IV-VI. 
Od lewej: Karol Płaczek, Klaudia Krekora, Sara Yahfouf, Bartosz Gajda i 
Daria Zmitrowicz. 

Wojtek Jarząb z SP nr 2 odbiera nagrodę za zajęcie pierwszego miejsca w 
konkursie recytatorskim w kat. klas I-III z rąk Zofii Pilarz - dyrektora Bi-
blioteki Miejskiej w Nowogardzie. 
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Ciepło i słodko

Dzień Dziecka z Caritasem 
W sobotę 26 maja na terenie Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji w Nowogardzie, 
parafialny Zespół Caritas przy parafii p.w. Wniebowzięcia NMp, zorganizował 
Dzień Dziecka dla najmłodszych mieszkańców naszego miasta. 

Spotkanie rozpoczęło się o 
godz. 11 tej od przywitania 
wszystkich zebranych przez 
Przewodniczącego Zespołu 
Caritas Rafała Paśko, ks. Pro-
boszcza Grzegorza Legutko 
oraz Burmistrza Nowogardu 
Roberta Czaplę. Po ciepłych 
słowach i życzeniach skie-
rowanych do dzieci oraz ich 
mam, które tego dnia obcho-
dziły swoje święto, dzieci zo-
stały obdarowane słodyczami 
przez Burmistrza Nowogardu 
Roberta Czaplę i Przewodni-
czącego Rady Miejskiej Anto-
niego Bielidę. Ponadto wszyst-
kie mamy otrzymały słodki 
upominek od ks. Proboszcza 
Grzegorza Legutko. W trak-
cie wspólnej zabawy nie zabra-
kło kiełbasek z grilla, pysznej 

grochówki, ciast oraz innych 
słodkości. W ramach atrakcji 
dla dzieci przyjechał wóz stra-
żacki, do którego każde dziec-
ko mogło wejść i zapoznać się 
z wyposażeniem ratunkowo-
-gaśniczym każdego straża-
ka. Dzięki uprzejmości pana 
Jerzego Furmańczyka, dzieci 
mogły pojeździć konno. Na-
tomiast uczennice I LO w No-
wogardzie przeprowadziły za-
bawy i zawody sportowe. Pan 
Jarosław Bzowy przeprowadził 
konkursy muzyczne i recyta-
torskie, podczas których więk-
szość dzieci zaśpiewała lub za-
recytowała wiersz dla swoich 
Mam. 

Dzień Dziecka mógł się od-
być dzięki uprzejmości i po-
mocy sponsorów. Dziękuje-

my: Ks. Proboszczowi Grzego-
rzowi Legutko, Burmistrzowi 
Robertowi Czapli, Przewodni-
czącemu Rady Miejskiej An-
toniemu Bielidzie, Panu Zbi-
gniewowi Gumiennemu wła-
ścicielowi „Ośrodka Wypo-
czynku i Rekreacji”, piekarni 
Pana Waldemara Pędziszcza-
ka, Państwu Sachryń i firmie 
LODOS, cukierni „Asprod”, 
masarni „Krzemienna” Pana 
Marka Kowalczyka, Henryko-
wi Grygowskiemu, Dariuszo-
wi Grygowskiemu, cukierni 
Pani Malinowskiej, właścicie-
lom piekarni „Karsk” Państwu 
Lisiewiczom i Ławniczakom, 
piekarni Saturn i Państwu Szo-
cik, folwarkowi „U Furmana 
pod lasem” Pana Jerzego Fur-
mańczyka, Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Orzechowie, PBO 
GRINBUD i Panu Mariano-
wi Jeżowi, Panu Adamowi Fe-
deńczakowi, Panu Wiktorowi 
Smolińskiemu z firmy ZUK, 
Panu Dariuszowi Cichockie-
mu, Pani Dyrektor oraz uczen-
nicom Żanecie Cieślak, Kami-
li Piórkowskiej, Paulinie Pode-
bskiej, Jagodzie Czuchaj i Edy-
cie Szarama z I LO w Nowo-
gardzie, Panu Mieczysławowi 

Burak, Pani Ewie Brzezińskiej, 
Pani Małgorzacie Madalińskiej 
i Panu Ernestowi Skrok oraz 
wszystkim parafianom i dar-
czyńcom, którzy swoją pracą i 
ofiarnością włączyli się w przy-
gotowanie Dnia Dziecka. 

autor relacji - Rafał Paśko
Przewodniczący Parafialnego 

Zespołu Caritas 

Zespół Caritas przy parafii pw. WNMP

Od 7 czerwca br., zmieniają się przepisy dotyczące wymiany wtórników i dowodów rejestracyjnych. Kierowcy nie będą już musieli no-
sić do wydziałów komunikacji tablic rejestracyjnych. Zapłacą też mniej za wyrobienie nowego dowodu rejestracyjnego.

Wymiana dowodu rejestracyjnego po nowemu

Będzie prościej i taniej...
Osoby ubiegające się o uzy-

skanie wtórnika z powodu  
utraty lub zniszczenia orygina-
łu, albo o wymianę z powodu 
braku miejsca  na wpisy badań 
technicznych lub zmiany da-
nych wpisanych do dowodu, 

nie  będą musiały przedstawiać 
w Wydziale Komunikacji ta-
blic rejestracyjnych  w celu wy-
miany znaków legalizacyjnych, 
tzw. hologramów. 

Od dnia 7 czerwca 2012 r. w 
powyższych przypadkach sta-

ry numer seryjny z tablic,  bę-
dzie przepisywany do nowego 
dowodu rejestracyjnego w po-
staci  nadrukowanej adnota-
cji urzędowej  – informuje Sła-
womir Szwed, dyrektor  Wy-
działu Komunikacji Starostwa 

Powiatowego w Goleniowie.  
To nie koniec zmian. Obniżce 
ulegają opłaty (o koszt znaków 
legalizacyjnych tj. o 12,50 zł ) z 

86,- zł do 73,50 zł ( w przy-
padku, gdy pojazd będzie użyt-
kowany do czasu uzyskania  

nowego dowodu rejestracyjne-
go ) i z 67,- zł do 54,50 zł ( w 
przypadku, gdy pojazd  nie bę-
dzie użytkowany do czasu uzy-
skania nowego dowodu reje-
stracyjnego ).

MS
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PHU „DEZAR” - SKLEP ŻELAZNY
ul. 15 Lutego 10  • 72-200 Nowogard • tel. 91 39 21 220

NOWOŚĆ    Ogrodzenia ozdobne

Artykuły przemysłowe:
• Piece • Bojlery • Armatura • Rury miedziane i ocynk
• Rury PCV • Śruby • Wkręty • Gwoździe •  Farby • Lakiery • Silikony 
• Siatka ogrodzeniowa • Impregnaty
• Elektronarzędzia • Odzież robocza • Nawozy • Nasiona

Przęsło 2 m – 175 zł
Brama 3,5 m – 530 zł

Brama 4 m – 560 zł
Furtka 0,9 m – 185 zł

Posiadamy w sprzedaży 
również inne wzory ogrodzeń

OCO NA TWOJE 
FINANSE

PROSTA POŻYCZKA 
DLA CIEBIE 

I TWOJEJ FIRMY
bez BIK

bez zaświadczeń ZUS i US
– od 20 do 300 tys.
– na spłatę uciążliwych długów
– na dobre inwestycje
– dochód min. 1000 zł netto
W OFERCIE RÓWNIEŻ CHWILÓWKI

Szczecin 
al. Wojska Polskiego 29/17 

tel. 91 812 68 65
RRSO wynosi 5,05%

SPRZeDAŻ ATRAkCYJNYCH MIeSZkAŃ
w nowo powstającym budynku mieszkalnym

4-klatkowym (obok Sp nr 3), os. Gryfitów w Nowogardzie

Kontakt: „pRO-BUD” s.c., 72-200 Nowogard, ul. 3 Maja 14, 
tel. 91 39 25 552, 783 570 056, www.probud-nowogard.pl

Zapraszamy na rozpoczęcie kursu
4 czerwca br. o g. 16.00

Nadleśnictwo Nowogard informuje, iż w dniach od 01-03.06.2012 roku odbędą się Dni Otwar-
te w Lasach Państwowych.  Z tej okazji pragniemy zaprosić do uczestnictwa w zaproponowanych 
przez Nadleśnictwo atrakcjach:

01.06.2012 r.  
godz.  13.00 – 15.00  „Poznajemy Nadleśnictwo Nowogard” – biurowiec nadleśnictwa –możli-

wość zapoznania się z funkcjonowaniem i specyfiką pracy w nadleśnictwie.
godz. 10.00 – 15.00   Spotkania ze szkołami w obiektach edukacyjnych „Zielona Kuźnia w Płot-

kowie” i ścieżka edukacyjna „Szlakiem Olbrzymów” – zajęcia edukacyjne.
02.06.2012 r. 
godz. 10.00 – 12.00 „Rajd rowerowy” zbiórka godz. 10.00 na pętli autobusowej naprzeciw bu-

dynku nadleśnictwa. Celem rajdu jest promocja terenów leśnych na przykładzie wybranych ele-
mentów leśnictwa Radosław między innymi: plantacja nasienna z takimi gatunkami drzew jak: 
modrzew, daglezja, buk, świerk oraz pomnik przyrody – głaz narzutowy. (Rajd i jego realizacja 
możliwa będzie tylko podczas sprzyjających warunków atmosferycznych)

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Znaleziono 
Na parkingu w okolicach rynku znaleziono okula-

ry lecznicze (brązowa oprawa), które są  do odebra-
nia w redakcji DN.
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Trójka i NDK na wycieczce w Serbii
Już po raz piąty uczniowie 

Szkoły Podstawowej nr 3, mło-
dzież Nowogardzkiego Domu 
Kultury oraz przedstawiciele 
Urzędu Miasta i Rady Miejskiej 
w dniach 14 - 22. V. 2012 r. od-
wiedzili serbską szkołę w Prania-
ni. Tam mieli możliwość uczest-
niczenia w 12 warsztatach, na 
których poznawali serbską kul-
turę, historię, taniec i tradycyjne 
serbskie potrawy. Ogromną po-
pularnością cieszyły się przede 
wszystkim warsztaty tkackie, 
na których tkano na krosnach, 
sztuka ta choć trudna wzbudza-
ła wiele zainteresowania. Wie-
lu uczestników wymiany bra-
ło udział również w warszta-
tach zdrowej żywności, podczas 
których gotowano i smakowa-
no prawdziwych serbskich przy-
smaków takich jak: musaka, gi-
banica pieczonych bezpośrednio 
na palenisku. Jeden z uczestni-
ków miał możliwość zwiedza-
nia serbskiej telewizji, w któ-
rej brał udział w teleturnieju. 
W tym roku po raz pierwszy 
warsztaty w Serbii organizowane 
były pod patronatem UNESCO, 
dzięki czemu polska młodzież 
mogła poznać kolegów i kole-
żanki z Macedonii i Słowenii. 

W ramach współpracy miast 
przedstawiciele Rady Mia-
sta i Urzędu Miejskiego wraz z 
przedstawicielami SP 3 i NDK 
udali się na oficjalną wizy-
tę do burmistrza Gornego Mi-
lanovca, z którym wymienili 
się doświadczeniami i nadzieją 
na dalszą owocną współpracę. 
Podczas wizyty odwiedziliśmy 
również zaprzyjaźnioną szkołę 
w Ivanicy oraz serbskie uzdrowi-

sko w Raczka Baniu. Uczestnicy 
brali również udział w sparta-
kiadzie sportowej integrując się 
z innymi uczestnikami warszta-
tów, jak również zwiedzali nową 
rozlewnie wody mineralnej. 
W drodze powrotnej zwiedzali-
śmy piękną serbską stolicę - Bel-
grad, który na wszystkich wy-
warł ogromne wrażenie, zwłasz-
cza zoo, w którym podziwiać 
było można przepiękne gatun-

ki różnego rodzaju ptactwa oraz 
innych egzotycznych zwierząt. 
Dyrekcja, nauczyciele i serbscy 
uczniowie przyjęli naszą gru-
pę w bardzo serdeczny i przyja-
zny sposób, nawiązały się nowe 
przyjaźnie i sympatie, wraże-
nia jakie robią na uczestnikach 
serbskie krajobrazy są bezcen-
ne, a doświadczenia zdobywane 
podczas uczestniczenia w serb-
skich warsztatach są cennym 

doświadczeniem życiowym. Z 
niecierpliwością czekamy na na-
szych serbskich przyjaciół, któ-
rzy odwiedzą nas już 5 lipca 
podczas „Lata z muzami”. Ży-
czymy im równie ciekawych do-
świadczeń. 

Za pomoc finansową  w organi-
zacji wyjazdu dziękujemy Burmi-
strzowi Nowogardu i Radzie Miej-
skiej.

Informacja własna
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Porażka na koniec przed własną publicznością

Zorza skuteczniejsza
W niedzielę (27 maja) Olimpia na własnym boisku przegrała z Zorzą Tychowo 
1:3.  Zawodnicy z Nowogardu znaleźli sposób na strzelenie tylko jednej bramki, 
dobrze dysponowanemu bramkarzowi gości. 

Olimpia Nowogard – Zorza 
Tychowo 1:3 (0:1) ‘ Jacek Szewc

Olimpia Nowogard: Michał 
Dwojak, Dariusz Stachowiak, 
Adrian Woźniak, Jacek Szewc, 
Rafał Żuk, Paweł Kuś, Adrian 
Płuciennik, Patryk Wyrzykow-
ski (Michał Jemilianowicz), 
Mariusz Stachowiak, Wojciech 
Witoń

Początek spotkania z Zorzą 
nie zapowiadał ciężkiej prze-
prawy. Piłkarze Olimpii stwo-
rzyli sobie kilka sytuacji, z któ-
rych można było się pokusić o 
strzelenie bramki.  Już w dru-
giej minucie bardzo dobre do-
środkowanie Mariusza Stacho-
wiaka trafiło na głowę Wito-
nia. Niestety jego strzał po-
szybował ponad bramką. W 9 
min. swoją akcję lewą stroną 
boiska miał Paweł Kuś. Jednak, 
jego podanie wzdłuż bram-
ki już nie wiele dało i żaden z 

napastników gospodarzy nie 
był w stanie sfinalizować ak-
cji. Chwilę później Witoń po 
raz kolejny miał świetną sytu-
ację. Jednak w decydującym 
momencie snajperowi Olimpii 
zabrakło zimnej krwi i strzał 
nie znalazł drogi do bramki. 
Kwadrans po rozpoczęciu Ma-
riusz Stachowiak z linii 16 me-
trów uderzył bardzo mocno, 
tylko, że w poprzeczkę… Piłka 
za każdym razem jak na złość 
nie chciała wpaść do bramki. 
Na domiar złego Zorza wy-
korzystała błąd w obronie za-
wodników z Nowogardu i od 
tego momentu trzeba było go-
nić wynik. Wynik 0:1 do prze-
rwy nie napawał optymizmem. 
Ponadto napastnicy Olimpii 
mieli problem ze skutecznym 
wykończeniem akcji. W dru-
giej części należało podejść z 
większą koncentracją  do sy-

tuacji bramkowych, które wy-
pracowuje drużyna. Początek 
drugiej części meczu wyraź-
nie można zapisać dla Olim-
pii, która zdecydowanie przy-
cisnęła. Po jednej z akcji prze-
prowadzonej prawą stroną bo-
iska, Jacek Szewc umiejętnie 
opanował piłkę i co najważ-
niejsze skutecznie strzelił do 
bramki przeciwnika. Radość 
nie trwała długo. Zorza chcia-
ła się szybko odgryźć miejsco-
wym za utratę tej bramki. Nie-
stety, z powodzeniem… Prze-
prowadzona akcja prawą stro-
ną Zorzy została przypadkiem 
wykończona przez naszego 
obrońcę, od którego nóg piłka 
niefortunnie się odbiła i wpa-
dła do bramki. Sytuacje na ko-
lejne wyrównanie miał Wi-
toń. Po jego strzale, podobnie 
jak w kilku innych sytuacjach, 
na posterunku stał bramkarz 

21 kolejka:
Rolpol Chlebowo – Dąbrovia Stara Dąbrowa 2:3
Unia Stargard – Dąb Dębice   3:1
Olimpia Nowogard – Zorza Tychowo  1:3
WODR Barzkowice – Zenit Koszewo  13:1
Radowia Radowo Małe – Pomorzanin Krąpiel 5:1
Orkan Dalewo – Orzeł Grzędzice   3:0

A Klasa Szczecin gr.2 2011/2012
 M P G+ G- Zw. Re. Po.
1. Radowia Radowo Małe 21 54 82 23 17 3 1
2. Olimpia Nowogard 21 38 56 37 11 5 5
3. Dąbrovia Stara Dąbrowa 21 35 37 33 10 5 6
4. Unia Stargard 21 35 59 46 11 2 8
5. Dąb Dębice 21 34 52 39 10 4 7
6. Rolpol Chlebowo 21 31 41 35 9 4 8
7. Orzeł Grzędzice 21 30 44 39 8 6 7
8. Orkan Dalewo 21 29 47 49 9 2 10
9. Zorza Tychowo 21 26 43 40 7 5 9
10. WODR Barzkowice 21 21 40 39 6 3 12
11. Pomorzanin Krąpiel 21 20 30 45 5 5 11
12. Zenit Koszewo 21 2 26 132 0 2 19

Zorzy. Tak samo jak po strza-
le Pawła Kusia piłka mogła 
wpaść do bramki, ale golkiper 
gości pokazał w tym spotka-
niu bardzo dużo efektownych 
i skutecznych interwencji. Na 
dwadzieścia minut przed koń-
cem spotkania Zorza strzeliła 
kolejną bramkę i stan meczu 
przedstawiał się już 1:3. Zorza 
umiejętnie grała na czas, pił-
karze kopali po autach. Coraz 

częściej, wraz z upływającym 
czasem,  piłkarze Olimpii nie 
potrafili znaleźć na to recep-
ty. Wynik nie zmienił się już 
do końca spotkania. Olimpia 
zagrała słaby mecz. Spotkanie 
mogło potoczyć się inaczej, 
ale do tego potrzebna jest sku-
teczność, czego ewidentnie po 
stronie gospodarzy tego dnia 
zabrakło.

KR

Wycieczka rowerowa  
z ekologią w tle 
W sobotę 19 maja br. członkowie szkolnego koła Ligi Ochrony przyrody dzia-
łający w Gimnazjum nr 2 w  Nowogardzie wybrali się na wycieczkę rowerową 
do Olszycy, w której znajduje się jeden z najgrubszych buków w polsce. 

Dowiedzieliśmy się, że jego średnica wy-
nosi 25m, wysokość 33m oraz, że liczy 
on aż 150 lat! Następnie pojechaliśmy do 
Czermnicy nad jezioro. Poznawaliśmy tam 
okoliczny krajobraz oraz tamtejszą przyro-
dę, a wszystko to w promieniach pięknego 
majowego słońca. 

Wycieczka nie odbyłaby się bez pomocy 
opiekunów; pani Katarzyny Durskiej oraz 
pani Agnieszki Kokoszki. Bardzo nam się 
podobało i z chęcią jeszcze kiedyś poje-
dziemy na taką wyprawę. Po 30 km wysił-
ku cała grupa pojechała na zasłużone lody.

Patrycja Pietrzyk, kl. IId 
LOP GIMNAZJUM nr 2

 Genowefa Więzowska, lat: 84, zmarła: 25.05.2012r., pogrzeb: 28.05.2012r., pogrzeb od-
był  się na cmentarzu w Nowogardzie  

Katarzyna Suliga, lat 16, zmarła: 28.05.2012, pogrzeb: 30.05.2012, pogrzeb odbędzie się 
na cmentarzu w Nowogardzie 

Informacje  przekazał zarządca cmentarza Sebastian Furmańczyk

 W tych dniach odeszli do Wieczności 

Pomóżmy sobie
•	 Przyjmę z wdzięcznością wózek inwalidzki i tapczan dla starszej, schorowanej osoby. Tel. 

504 781 780. 
•	 Oddam bloczki i cegłę rozbiórkową 606 253 428
•	 Przyjmę z wdzięcznością w dobrym stanie  kolorowy telewizor 21 calowy tel. 782556716

komunikat Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
Rządowy program wspierania niektórych osób 

pobierających świadczenie pielęgnacyjne  
w okresie IV-VI 2012 r.

Rada Ministrów, w dniu 9 maja 2012r., przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia rzą-
dowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne 
oraz rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego progra-
mu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie od 
kwietnia do czerwca 2012 r. Uchwała i rozporządzenie przewiduje, że niektóre osoby, 
tj. matka, ojciec lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny dziecka, to osoba 
faktycznie opiekująca się dzieckiem, która wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o 
jego przysposobienie), mające w kwietniu, maju lub czerwcu 2012 r. prawo do świadcze-
nia pielęgnacyjnego na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach ro-
dzinnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992, z późn. zm.), otrzymają dodatkowe świad-
czenie w wysokości 100 zł miesięcznie. pomoc będzie przyznawana na wniosek ww. 
osób. Inne niż wyżej wymienione osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, nie 
są objęte rządowym programem wspierania niektórych osób pobierających świadcze-
nie pielęgnacyjne. Zgodnie z przepisami ww. rozporządzenia, pomoc będzie wypłacana 
w przyjętym w danej gminie terminie wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego za miesiąc 
kwiecień, maj, czerwiec 2012 r. Będzie ją przyznawał i wypłacał organ właściwy reali-
zujący w danej gminie świadczenia rodzinne (tj. wójt, burmistrz lub prezydent miasta 
lub upoważniony kierownik/pracownik ośrodka pomocy społecznej lub innej jednost-
ki organizacyjnej gminy). W związku z powyższym, decyzje ustalające prawo do pomo-
cy podpisuje organ właściwy realizujący w danej gminie świadczenia rodzinne, tj. wójt, 
burmistrz lub prezydent miasta lub upoważniony do realizacji świadczeń rodzinnych w 
danej gminie kierownik/pracownik ośrodka pomocy społecznej lub innej jednostki or-
ganizacyjnej gminy. Osoba mająca ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego musi 
złożyć do ww. organów wniosek o przyznanie pomocy (nie został określony wzór ta-
kiego wniosku co oznacza, że jego forma jest dowolna). Wniosek powinien zostać złożo-
ny w terminie do 31 maja 2012 r. Osoby, którym świadczenie pielęgnacyjne za miesiąc 
kwiecień, maj, czerwiec 2012 r. będzie przyznane po 31 maja 2012 r., wniosek o przyzna-
nie pomocy powinny złożyć w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja o przyznaniu 
prawa do świadczenia pielęgnacyjnego stała się ostateczna. Wnioski złożone po upły-
wie ww. terminów zostaną pozostawione bez rozpoznania. Jest to pomoc w kwocie 100 
zł miesięcznie i zgodnie z ww. rozporządzeniem Rady Ministrów, przysługuje osobom 
mającym ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego za miesiąc kwiecień, maj lub 
czerwiec 2012 r. oraz realizowana jest w terminie wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego za 
ww. miesiące. Oznacza to, że w każdym z ww. miesięcy, osobie mającej za dany miesiąc 
prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, należy wypłacić po 100 zł pomocy.  

Dział Świadczeń rodzinnych
i Funduszu Alimentacyjnego
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Mierzyn bliżej awansu

Fatalny występ pomorzanina…
W niedzielę, (27 maja) pomorzanin Nowogard pojechał do Mierzyna walczyć o awans. Walki nie zabrakło, niestety to gospodarze po-
kazali większy charakter, pokonując pomorzanina 4:2, do tego grając całą drugą połowę w dziewięciu!

GKS Mierzyn – Pomorzanin 
Nowogard 4:2 (1:1) ‘ Ga-
lus x2

pomorzanin Nowogard: 
Malanowski – Soska, Natan 
Wnuczyński, Laszkiewicz, Łu-
czak – Kurek (Miklas), Mły-
narczyk, Dobrowolski, Gracjan 
Wnuczyński – Gołdyn, Galus 
(Langner) 

Gospodarze otworzyli wy-
nik tego spotkania, po dalekim 
wrzucie z autu i zamieszaniu 
w polu karnym, piłka znalazła 
się miedzy słupkami bramki 
strzeżonej przez Malanowskie-
go. Pomorzanin wrócił do gry 
po bramce Galusa, asystę zali-
czył Gołdyn, który przedłużył 
podanie z głębi pola. Na mi-
nutę przed końcem pierwszej 
części gry, z boiska wyleciał za-
wodnik GKS-u za drugą żółtą 
kartkę. Mało tego, w przerwie 
czerwoną kartkę otrzymał ko-
lejny piłkarz gospodarzy, za 
zbyt dosadne wyrażanie opi-
nii na temat sędziowania. Za-
wodnicy z Nowogardu chy-
ba poczuli się zbyt pewnie, bo 

grając z przewagą dwóch pił-
karzy, prezentowali się gorzej, 
niż gdy siły były wyrównane… 
Ku zdziwieniu licznie zgro-
madzonej publiczności z No-
wogardu, gospodarze ponow-
nie obejmują prowadzenie. Za 
sprawą ładnej akcji, napastnik 
z Mierzyna dopełnia formal-
ności i strzela do pustej bram-
ki. Po raz drugi w tym meczu 
kapitan Pomorzanina strzela 
bramkę na wagę awansu. Go-
ście dokładnie przeprowadzi-
li atak pozycyjny i po strzale 
po ziemi z 16 metrów, Galus 
ponownie doprowadza do re-
misu. Defensorzy z Nowogar-
du najwyraźniej nie wyciągnęli 
wniosków z pierwszej połowy, 
gdyż trzeci gol również padł 
po w rzutce z autu. Czwarty 
gol dla gospodarzy to już strzał 
życia, który ukoronował wielki 
mecz całego zespołu.  W skła-
dzie Pomorzanina pojawił się 
Dobrowolski i Natan Wnu-
czyński, zatem ich drobne ura-
zy okazały się nie na tyle groź-
ne, by wykluczyć tych piłkarzy 

z gry. To jednak jedyny opty-
mizm niedzielnego spotkania. 
Pomorzanin uległ po słabym 
meczu i strasznie sobie skom-
plikował sytuację w tabeli. Do 
tego, w najważniejszym me-
czu w sezonie najprawdopo-
dobniej nie zagrają kluczowi 
zawodnicy. Kontuzji nabawił 
się strzelec dwóch bramek i za-
razem wyróżniający się wyso-
ką formą kapitan nowogardz-
kiej drużyny- Paweł Galus. W 
Mierzynie nie zagrał kontuzjo-
wany Olechnowicz, który rów-
nież w ostatnich meczach był 
„motorem napędowym” Po-
morzanina. Ponad to, nieod-
powiedzialne zachowanie Mi-
klasa spowodowało, że nasz 
napastnik otrzymał czerwo-
ną kartkę i również nie pomo-
że swojej drużynie w meczu o 
awans z Iną Ińsko. W ostatniej 
kolejce wszystko się wyjaśni, 
jednak nie można już kalkulo-
wać, Pomorzanin musi wygrać 
jeśli chce opuścić Regionalną 
Okręgówkę…
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Trwa zwycięska seria

Rycerze wiosny 2012!
Pomorzanin II Nowogard – 

Znicz Wysoka Kamieńska 2:0 
(1:0) ‘ G. Żyła, D. Iwaniuk

pomorzanin II Nowogard: 
K. Haberski – G. Skrzecz, K. 
Domanowski, M. Grzejszczak, 
A. Piotrowicz - D. Iwaniuk, T. 
Szafran (A. Kram), M. Podbie-
gło, A. Jurczyk (M. Pokorski) 
– G. Żyła (P. Laszkiewicz), D. 

Iwaniuk (M. Cyran)
W niedzielę na boisku w No-

wogardzie, rezerwy Pomorza-
nina podtrzymały świetną pas-
sę, tym razem piłkarze Znicza 
wrócili do domu bez zdobyczy 
punktowych. To już 7 zwycię-
stwo, w 7 meczach rundy wio-
sennej, jeśli dodamy jeszcze 
ostatni mecz z jesieni- z Polo-

nią II Mechowo, to 8 zwycię-
stwo z rzędu Pomorzanina! Po-
morzanin wygrał pewnie 2:0 
po golach Żyły i Iwaniuka, „re-
zerwowi” zdominowali fizycz-
nie swoich rywali i mogli bar-
dziej okazale wygrać ten mecz, 
jednak zabrakło wykończenia. 
Zawodnicy Pomorzanina spra-
wili swoim kibicom miłą nie-

29 kolejka:
Flota II Świnoujście – Sparta Węgorzyno 1:1
Promień Mosty – Chemik II Police  6:3
Jeziorak Szczecin – Vielgovia Szczecin  13:0
Sparta Gryfice – Błękitni II Stargard  1:5
Ina Ińsko – Kasta Szczecin-Majowe  3:0
GKS Mierzyn – Pomorzanin Nowogard 4:2
Orzeł Łożnica – Wicher Brojce   2:4
Wybrzeże Rew. Rewal – Iskra Golczewo 3:3

Regionalna Klasa Okręgowa – gr. Szczecin płn. 2011/2012

 M P G+ G- Zw. Re. Po.
1. Ina Ińsko 29 62 55 30 19 5 5
2. Pomorzanin Nowogard 29 61 64 29 19 4 6
3. GKS Mierzyn 29 61 93 41 18 7 4
4. Jeziorak Szczecin 29 56 78 50 17 5 7
5. Wybrzeże Rew. Rewal 29 54 83 50 16 6 7
6. Iskra Golczewo 29 45 68 54 13 6 10
7. Błękitni II Stargard 29 41 77 57 12 5 12
8. Promień Mosty 29 41 75 66 12 5 12
9. Chemik II Police 29 41 69 61 13 2 14
10. Flota II Świnoujście 29 39 86 72 12 3 14
11. Sparta Węgorzyno 29 37 54 51 11 4 14
12. Wicher Brojce 29 34 46 70 10 4 15
13. Kasta Szczecin-Majowe 29 29 32 56 8 5 16
14. Sparta Gryfice 29 22 39 96 7 1 21
15. Orzeł Łożnica 29 22 30 69 6 4 19
16. Vielgovia Szczecin 29 17 32 129 5 2 22

17 kolejka:
Huragan Wierzchosław – Zalew Stepnica  2:2 
Jastrząb Łosośnica – Prawobrzeże Świnoujścia 4:1
Pionier Żarnowo – Zieloni Wyszobór  6:2
Pomorzanin II – Znicz Wysoka Kamieńska 2:0

B Klasa Szczecin gr. 1 2011/2012
 M P G+ G- Zw. Re. Po.
1. Pionier Żarnowo 15 39 54 24 13 0 2
2. Jastrząb Łosośnica 15 33 47 20 11 0 4
3. Pomorzanin II Nowogard 15 32 40 21 10 2 3
4. Znicz Wysoka Kamieńska 15 29 52 27 9 2 4
5. Zalew Stepnica 16 17 42 41 4 5 7
6. Prawobrzeże Świnoujście 15 16 28 41 5 1 9
7. Huragan Wierzchosław 15 13 34 51 3 4 8
8. Gar./Polonia II Mechowo 15 11 42 56 3 2 10
9. Zieloni Wyszobór 15 5 17 75 1 2 12

spodziankę, kończąc sezon na 
własnym boisku w specjalnie 
przygotowanych na tę okolicz-
ność koszulkach na których 
widniał napis: „Pomorzanin 
II Nowogard Rycerze Wiosny 
2012” . Kto jak kto, ale nowo-
gardzcy piłkarze z B Klasy, jak 
najbardziej mają prawo mó-
wić o sobie „Rycerze Wiosny” 
i chodzić z wysoko uniesioną 
głową. Do końca sezonu je-
den mecz z pewnością piłka-
rze Pomorzanina II wybiegną  
skoncentrowani do ostatnie-
go gwizdka w tym sezonie, aby 
celebrować imponującą serię.

KRStoją od lewej: M. Podbiegło, T. Szafran, A. Piotrowicz, P. Skowroński, G. Żyła, P. laszkiewicz, M. Mroczko (kierownik drużyny), M. Pokorski, k. Do-
manowski, P. Błaszczyk (trener). Dolny rząd od lewej: D. Iwaniuk, M. Cyran, A. kram, k. Haberski, A. Jurczyk, G. Skrzecz, B. Bajerski, M. Grzejszczak 
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Stronę przygotowała grupa 

„ W B R E W ” 
z Zespołu Szkół ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

Opieka merytoryczna: Katarzyna Bielas
Redakcja „WBReW”: Natalia Daczkowska, Aleksandra Daćkowska, Piotr 
Jasiek, Sylwia Jeziorska, Katarzyna Kozieł, Aleksandra Laszkiewicz, Pauli-
na Majdzińska, Kinga Piwowarczyk, Monika Romasłowska

27 kwietnia uczniowie Zespołu Szkół ponadgimnazjalnych - tworzący zespół te-
atralny De Rollek - wzięli udział w Rejonowym przeglądzie Amatorskich Zespo-
łów Teatralnych, który odbył się w Nowogardzkim Domu Kultury.

Novalis – niemiecki poeta i 
prozaik epoki romantyzmu – ma-
wiał, że „Teatr to aktywna reflek-
sja człowieka nad samym sobą”. 
Sala teatralna, scena, aktorzy, wi-
downia to podstawowe elementy 
każdego teatru, jest jednak jeszcze 
coś więcej- ten specyficzny na-
strój, który czujemy w oczekiwa-
niu na spektakl, inaczej brzmią-
ca cisza, inny zapach. To wszystko 
składa się na magię teatru – jeśli 
przychodzimy zobaczyć spektakl, 
to znaczy, że pragniemy zaistnieć 
w innej rzeczywistości, zawieramy 
podświadomie umowę z aktorami 
i zaczynamy być częścią świata, 
który tworzą na scenie...Być akto-
rem to znaczy zmierzyć się nie tyl-
ko z prawdą o człowieku, ale tak-
że zmierzyć się z własnymi moż-
liwościami i słabościami. Praw-
dziwe aktorskie wyzwanie przyjęli 
uczniowie Zespołu Szkół Ponad-
gimnazjalnych, którzy stworzy-
li w październiku 2011 roku ze-
spół teatralny o nazwie De Rol-
lek. W jego skład wchodzi mło-
dzież z klas drugich technikum, 
która znajduje się pod opieką Pani 
Anny Durniewicz i Pani Katarzy-
ny Bielas. Celem zespołu stał się 
udział w przeglądzie, który po-
przedziła kilkumiesięczna ciężka 
praca. Przygotowania były okazją 
do odkrycia zdolności aktorskich, 
ale także szansą na odbycie nieza-
pomnianej przygody (prawdziwej 
podróży w nieznane wcześniej re-
jony teatralne). Uczniowie z nie-
cierpliwością czekali na dzień wy-
stępu (nie obyło się bez prawdzi-

wej aktorskiej tremy), który miał 
okazać się sprawdzianem kilku-
miesięcznych przygotowań. W 
przeglądzie brały udział cztery 
zespoły – jeden zespół w katego-
rii I (szkoły podstawowe), dwa ze-
społy w kategorii II (gimnazjum) 
oraz jeden zespół w kategorii III 
(szkoły ponadgimnazjalne - ZSP).  
Widoczny przed wystąpieniem 
stres zniknął, gdy aktorzy znaleź-
li się na scenie. Wszystko poszło 
zgodnie z planem i zespół zagrał 
komedię wzorowo bez żadnej po-
myłki, wywołując wśród widowni 
duże emocje. „Cyrk rodzinny” to 
spektakl muzyczny oparty na mo-
tywach komedii Moliera pt.: „Ską-
piec”. Opowiada o perypetiach ro-
dziny, na czele której stoi niezwy-
kle skąpy Harpun (w tej roli Kasia 
Kozieł). Apodyktyczny ojciec nie 
potrafi znaleźć wspólnego języka 
ze swoimi dziećmi Lizką (Beata 
Hałas) i Kajetanem (Paweł Brze-
ziński) oraz lokatorem Walusiem 
(Ewelina Kałużna).  Pragnie oże-
nić się powtórnie ze skromną Ma-

rią (Hania Siemierz), w której za-
kochany jest także Kajetan. Har-
pun nieustannie sprzecza się ze 
swoim lokajem, który jest rów-
nież kucharzem, kierowcą i osta-
tecznie ojcem Walusia i Marii (tu-
taj poczwórna rola Dawida Or-
łowskiego). W tle pojawia się 
również piękna pokojówka, któ-
ra bywa czasami kelnerką (Aneta 
Ankowska). Wszystko oczywiście 
kończy się happy endem, choć 
nic wcześniej na to nie wskazy-
wało. Scenariusz był dla aktorów 
prawdziwym wyzwaniem, ponie-
waż musieli wykazać się nie tyl-
ko umiejętnościami aktorskimi, 
ale i wokalnymi. Część muzyczna 
powstała dzięki Panu Ryszardowi 
Zagórskiemu, który stworzył na 
potrzeby spektaklu nowe aranża-
cje takich przebojów jak: Money, 
money zespołu ABBA, Jesteś sza-
lona zespołu Boys, Typ niepokor-
ny Stachurskiego, O, Ela straci-
łaś przyjaciela Chłopców z Placu 
Broni, Przetańczyć z tobą chcę całą 
noc Anny Jantar i Życie jest nowelą 
Ryszarda Rynkowskiego. Pierw-
szym reżyserem spektaklu była 
Pani Anna Durniewicz, drugim 
Pani Katarzyna Bielas, która stwo-
rzyła także scenariusz. Po wspa-
niałym występie uczniowie i opie-
kunowie z niecierpliwością czeka-
li na werdykt komisji, która przy-
znała im wyróżnienie za zaskaku-
jące zakończenie. Mamy nadzie-
ję, że ten mały sukces jest dopiero 
początkiem wspaniałej teatralnej 
przygody uczniów naszej szkoły, 
którzy niewątpliwie poznali czym 
jest magia teatru. 

„Cyrk rodzinny”, czyli Zespół De Rollek na scenie 
Nowogardzkiego Domu Kultury

Panna Maria na obiedzie u Harpuna (na pierwsze zupka chińska, na dru-
gie pierogi z Biedronki okraszone cebulką)

Waluś kontra Harpun (policjant wszystko notuje)

Prawdziwy cyrk rodzinny

Scena finałowa – (od lewej strony) Aneta Ankowska, Ewelina Kałużna, Be-
ata Hałas, Paweł Brzeziński, Hania Siemierz, Kasia Kozieł i Dawid Orłowski

Happy end, czyli miłość wygrywa

konkurs Wielkanocny w ZSP
2 kwietnia w Zespole Szkół ponadgimnazjalnych odbył się 
konkurs wielkanocny w języku angielskim i niemieckim. 

W konkursie udział wzięły 43 
osoby (23 osoby – język angiel-
ski, 20 osób – język niemiecki). 
Po językowych zmaganiach wy-
niki przedstawiły się następująco:

Język angielski:
I miejsce – Daniel Czyż (kl. II 

TH)
II miejsce – Erwin Suszwedyk 

(kl. IV TI) i Hubert Winnicki 
(kl. IV TI)

III miejsce - Wojciech Rafiń-
ski (kl. III TŻ)

Język niemiecki: 
I miejsce – Dorota Błaszczyk 

(kl. III TŻ)
II miejsce – Magdalena Ko-

walska (kl. III TE)
III miejsce – Aneta Grzej-

dziak  (kl. III TŻ)
Konkurs zorganizowali: Pan 

Michał Daca, Pani Ewelina Fe-
dak, ks. Marcin Gudełajski, Pani 
Marta Portas, Pani Mirosława 
Szymaniak i Pani Magdalena 
Wojciechowska.
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INFORMATOR lOkAlNY - NOWOGARD
In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
tel. miejski   - 91 57 92 311 
Straż Pożarna   - 998
Pogotowie Ratunkowe   - 999 
Pogotowie Gazowe   - 992
Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994

Dyżur nocny
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala   - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.   - 91 392 69 99
Medyk   - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

 - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz Pogotowie Stomatolo-
giczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos 
 - 91 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  
 - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzie ci, 
Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności 
Gospodarczej  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
  - 91 392 54 64

Wydział ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

- 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 26 249

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw.  WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   

- 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57

Apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM   - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Zawodowe 
- CE Zdroje ul.  Bohaterów Warszawy 78,

telefon/fax.   - 91 392 54 94  
I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium  
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych    - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   

- 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 
kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 
Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 
Taksówki   - 91 392 02 60
Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

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

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „przystań”

tel. 91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

GABINET OSMETYCZNY 
„WICHEREK”

Rok założenia 1988
Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała zabiegi 
kosmetyczne, henna, depilacje, makijaże, 
mikrodermabrazja, peeling kawitacyjny, 
ultradźwięki, eksfoliacje, wypalanie, laser, 
lampy, materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

pORADY BEZpŁATNE
Nowogard, ul.  Zielona 3 
– obok Rest. „Przystań”, 

Tel. 91 39 207 14 
Czynne od 11.00 do 19.00

http://wicherek.info

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

Znakowanie mikrocząsteczkowe 
Autodot Ocis

Serwis i ozonowanie klimatyzacji

NOWOGARD • Pocztowa 3

AUTOZABEZPIECZENIA

785 900 520

Układanie kostki
brukowej

tel. 721 124 740
NOR-BUD

R e k l A M A
e-mail: reklama@domjudy.pl

Tel.  913 922 165
 Tel. 91 577 20 07

Zarząd Koła Miejsko-Gminnego 

organizuje w dniu  
03.06.2012 r. 

zawody wędkarskie 
spławikowe dla 

dzieci i młodzieży 
do lat 14-stu. Zapisy w sklepie 

„Wędkarz” do dnia 
31.05.2012 r. 

Spotkanie zawodników 
godz. 9.00 k/Neptuna. 

Zarząd

DLA pAŃ "pROFILAKTYKA RAKA pIERSI"
WYJAZD NA BADANIA MAMMOGRAFICZNE 
DLA pAŃ z TERENU NOWOGARDU i OKOLIC

Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej "Zdrowie" dnia 
09.06.2012r. organizuje wyjazd na badania mammograficzne do 
NZOZ Medical Care CRiDO Szczecin Zdroje.

Oferta Składa się z kompleksowej porady:
- badanie mammograficzne
- wynik badania oraz konsultacja lekarska
Rejestracja i szczegółowe informacje Samodzielny Publiczny Szpital 

Rejonowy w Nowogardzie w godz.8.30-14.00 tel.91 3921356 wew.122, 
w siedzibie Fundacji, oraz u Lidii Bogus tel.505393636.

Dobrowolna wpłata na cele statutowe 5 zł.
PAMIĘTAJ! O ZDROWIE MUSISZ ZADBAĆ SAMA!
                                     Zapraszam Prezes Fundacji "Zdrowie"Lidia Bogus

Wspólnota mieszkaniowa przy ul. Armii Krajowej 29 
poszukuje wykonawcy przełożenia dachu 

i założenia klamr. 
Oferty proszę składać u zarządcy wspólnoty Furmańczyk 

przy ul. 700 lecia. Tel. 600 897 758

Możliwość dostawy do klienta.
Kontakt tel. 609 532 701

Sprzedam recykling ceglany

Dnia 3 czerwca 
o godz. 10.00  

w miejscowości 

Czermnica 
odbędzie się 

spartakiada LZS 
w programie piłka nożna, 

piłka siatkowa, gry i zabawy 
dla dzieci. Zapraszamy 

wszystkie chętne zespoły. 
Organizatorzy 

Uwaga dzieci 
Zarząd Koła PZW „Tęczak” 

organizuje otwarte 
zawody wędkarskie 
dla dzieci do lat 14. 

Zawody odbędą się 
10.06.2012 r. 

Zapisy przy restauracji 
„Neptun” w dniu zawodów od 
godz. 9.30 do 10.00. Uczestnik 

zawodów zobowiązany jest do 
posiadania własnej siatki na ryby

Zarząd
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•	 Sprzedam mieszkanie, ul. Ponia-
towskiego, 2 pokoje, pow. 50,49 
m2, parter, po generalnym remon-
cie. CeNTRUM OBŁSUGI NIeRUCHO-
MOSCI, Tel. 603 982 407

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

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

•	 Sprzedam nowe mieszkanie 2 poko-
jowe w Nowogardzie. kontakt: 783 
570  056.

• Sprzedam działkę budowlaną nie-
uzbrojoną przy ul. Kościuszki tel. 693 
850 197

•	 Sprzedam spichlerz, piękny obiekt 
956 m2, tel. 693 996 009

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe 
w Nowogardzie. 603 668 681

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe, 
III piętro, 67 m2, na ul. Zamkowej. Wy-
soki standard tel. 504 118 857

• Sprzedam mieszkanie dwupokojowe 
III piętro 55 m2. Cena 125 tys. 668 927 
296

• Do wynajęcia kiosk nr 6 na targowisku 
miejskim. 91 39 20 714

• Do wynajęcia dwa lokale handlowe w 
Centrum Nowogardu. 531 838 667

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe 
w Nowogardzie. 600 626 244

• Okazyjnie sprzedam dom, cena ob-
niżona i do negocjacji na działce 714 
m2. 662  678  895

• Wydzierżawię lokal o powierzchni 
28 m2 na działalność gospodarczą 
przy ul. Bohaterów Warszawy w No-
wogardzie. Tel. 507  465  448; 91 39 
22  072

• Lokale handlowe do wynajęcia w Cen-
trum Nowogardu. 531 838 667

• Sprzedam działkę budowlaną w 
Nowogardzie ul. Monte Cassino. 
601 775 037

• Sprzedam mieszkanie własnościo-
we, I piętro, bezczynszowe, 3 pokoje, 
58m2, w Nowogardzie. Po kapitalnym 
remoncie, wysoki standard, kuchnia w 
zabudowie, glazura, panele, terakota, 
nowe okna, własne ogrzewanie gazo-
we, domofon, piwnica, balkon. Cena 
do uzgodnienia, tel. 605 522 340.

• Wynajmę mieszkanie czteropokojo-
we po kapitalnym remoncie, własne 
ogrzewanie na parterze, ul. Bema. 504 
800 823

• Pokój do wynajęcia. 505 005 398

• Sprzedam działkę budowlaną w Cen-
trum Nowogardu ul. Lipowa 4 o pow. 
693 m2 z aktualnymi warunkami za-
budowy usługi, handel, mieszkania. 
Informacje Tel. 600  959  932; 600  931 
083 po 15.00

• Wynajmę garaż w ok. Boh. Warszawy, 
Poniatowskiego i 15 Lutego. 603 284 
503

• Sprzedam działkę ogrodową w Nowo-
gardzie. 725 343 417

• Sprzedam pół domu parter podpiwni-
czony 3 pokoje 82 m2 z przybudówkę 
nadająca się na sklep lub działalność 

z garażem murowanym 60 m2. tel. 91 
39 22 072; 507 465 448

• Sprzedam działkę w Wyszomierzu 
przy drodze. Cena 37 tys. 723 930 320

• Sprzedam garaż murowany 28 
m2, prąd, woda cena 26  000 zł. Tel. 
501 622 613

• Sprzedam działkę budowlaną o pow. 
597 m2. Nowogard. 511 171 169

• Ładny dom Nowogard, sprzedam. 
600 617 474

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe o 
pow. 58 m kw na I piętrze przy ul. Ban-
kowej 8. Tel. 783 570 060.

•	 Sprzedam wygodną kawalerkę, I 
piętro, ok. 29 m kw, bezczynszowa. 
Do zamieszkania od zaraz. Cena 95 
tys. Tel. 608 153 767.

• Wynajmę warsztat z kabiną pod róż-
nego rodzaju działalność. 603 550 557

• Pilnie poszukuję dwupokojowego 
mieszkania do wynajęcia (do 800 zł) 
533 298 846

• Sprzedam mieszkanie ul. 15 lutego 
trzypokojowe o pow. 66 m2 III piętro. 
695 425 992

•	 Sprzedam mały dom 57 m2 ul. Pił-
sudskiego 2a. 602 350 301

• Sprzedam mieszkanie w bloku w Ło-
sośnicy, trzypokojowe, 64 m2, bez-
czynszowe. Tel. 788 875 474

• Boh Warszawy samodzielna góra 
domu z ogrodem, 245 tys. Tel. 
501 307 666

• Sprzedam ½ domu w Nowogardzie. 
728 933 802

• Wynajmę pawilon o pow. 35 m2 ul. 
5 Marca w Nowogardzie za Bankiem 
PKO. 510 770 263

• Sprzedam działkę budowlaną. 
511 740 444

• Nowogard ul. Górna za STW, działka 
o pow. 5864 m2, prez. W planie prze-
mysł i usługi, inwestycyjna, ogrodzo-
na, droga asfaltowa, centrum miasta, 
800 m od głównego skrzyżowania, 
270 tys. PLN brutto. Tel. 660 424 989; 
91 43 26 122

•  Nowogard ul. Górna, działka o pow. 
118700 m2  - 11 ha, ekologia, prez. W 
planie przemysł i usługi, inwestycyj-
na, droga asfaltowa, centrum miasta, 
800 m od głównego skrzyżowania, 
1 300 000 PLN, Tel. 660 424 989; 

• Sprzedam mieszkanie 4-pokojowe 
(67,7 m2) w Nowogardzie, parter, bal-
kon, wc i łazienka osobno. Kontakt:  
608 514 144.

• Sprzedam garaż na ul. Zamkowej 
695 480 058

• Wynajmę klubo-kawiarnię oraz 
pomieszczenia parter i I piętro. 
693 946 233

•	 Zamienię mieszkanie 47 m2 dwa po-
koje, kuchnia, łazienka I piętro w Bor-
nym Sulinowie na podobne w Nowo-
gardzie. 518 166 048

• Sprzedam piętro w bloku na wsi 70 
m2 z garażem oraz dwa pomieszcze-
nia gospodarcze z zagrodą z okolicy 
Dobrej. 600 128 632

• Wydzierżawię Kiosk Ruchu ul. War-
szawska 10 i 14. Tel. 694 455 280

• Zamienię mieszkanie 67 m2 na dwu-
pokojowe lub sprzedam. 667 926 528; 
91 39 26 528

• Sprzedam lub zamienię pół domu na 
wsi + 1 ha lasu + działka budowlane 
za pół  ceny. 784 660 924

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe 

IV piętro. 795 912 117

• Wynajmę mieszkanie trzypokojowe 
na III p.  600 436 364

• Sprzedam mieszkanie trzypokojo-
we III p. 69,60 m2, środkowe przy ul. 
Boh. Warszawy naprzeciwko PZMot. 
663 321 366

• Sprzedam działkę budowlaną nad je-
ziorem przy ul. Zielonej 1200 m2. Tel. 
509 389 657

• Sprzedam działkę ogrodową. 
692 763 683

• Sprzedam sklep koło Nowogardu. 
530 326 198

• Sprzedam dom w Nowogardzie 130 
m2. 663 366 399

• Garaż do wynajęcia przy ul. Boh. War-
szawy 21. Tel.  91 39 20 307

• Sprzedam mieszkanie 78 m2 cztero-
pokojowe bezczynszowe 136 tys. w 
Wierzbięcinie lub zamienię na dwupo-
kojowe w Nowogardzie. 691 213 009

• Dom 120 m2. Na działce 30 arowej 
sprzedam 10 km od Nowogardu. 
609 307 327

• Sprzedam uroczą posiadłość dom na 
działce 30ar Żabówko k/Nowogardu. 
663 489 736

• Studio reklamy Vizart wynajmę pow. 
Reklamową 6,5x3m w Nowogardzie 
przy ul. Warszawskiej 11 od 13.06. tel. 
605 522 340

• Mieszkanie do wynajęcia w domu 
wolnostojącym II piętro, 70 m2. 91 39 
23 209

• Sprzedam kawalerkę 30 m2. tel. 
691 137 817

• Wynajmę sklep spożywczy przy ul. 
Wojska Polskiego, lokalizacja vis a vis 
Szpitala. 887 467 309

• Sprzedam mieszkanie II piętro dwu-
pokojowe. 508 301 853

• Do wynajęcia mieszkanie trzypokojo-
we. 518 483 194

• Sprzedam mieszkanie M3 ul. Zielona. 
91 39 21 444

• Wynajmę mieszkanie trzypokojowe 
Gryfitów. 900 zł + opłaty 608 622 920

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe 
Gryfitów, 185  tys. zł. 608 622 920

• Do wynajęcia mieszkanie cztero-
pokojowe centrum Nowogard. 
516 838 105

• DO wynajęci a kawalerka 30 m2. Nowe 
budownictwo dobra lokalizacja ume-
blowane (pralka, lodówka, zmywar-
ka) 800zł + opłaty kaucja 1200 zł. tel. 
666 128 274

• Sprzedam mieszkanie, Nowogard, 
ul. Gryfitów 3, pow. 69,30 m2, parter, 
trzy pokoje, cena 170.000 zł, tel. 91-
3910010, 607607814.

• Sprzedam mieszkanie, Nowogard, ul. 
Bankowa 6, pow. 53,70 m2, IV piętro, 
trzy pokoje, cena 131.600 zł, tel. 91-
3910010, 607607814.

•	 Wynajmę lokal usługowo-han-
dlowy pasaż przy Polo Market. 
604 195 581

• Sprzedam lub zamienię 2 pokoje w 
atrakcyjnym miejscu na domek lub 
pół bliźniaka ( z dopłatą). 603 079 260; 
512 012 823

•	 Sprzedam mieszkanie własnościo-
we trzypokojowe 67 m2 przy ul. 
Zamkowej parter. 91 39 21 397

•	 Sprzedam działkę budowlaną z wa-
runkami zabudowy w Nowogar-
dzie przy ul. Asnyka. 601 500  670; 
510 170 263

MOTORYZACJA

• Sprzedam toyotę Yaris rok prod. 2000 
Cena 12 300 zł do uzgodnienia. tel. 
668 844 738.

• Sprzedam Opony letnie 4 szt. Conti-
nental Conti 3, 185 65 R15, cena 400 
zł, tel. 605 522 340.

• Sprzedam dwie opony 185/65/
R15 continental conti 3; stan dobry. 
605 522 340

• Sprzedam felgi stalowe do Nissana Al-
mery N16, rok prod. 12/2001, cena 240 
zł, tel. 605 522 340. 

• Sprzedam Citroen Jumper paka. 
669 320 592

• Sprzedam VW T4, diesel. 603 839 782

• Motorower King rok prod. 2007, cena 
1400 zł, 667 354 001

•	 Sprzedam Ford CMAX rok prod. 
2004 przebieg 185 tys. Poj. 2.0 die-
sel. Posiada immobilajzer, podusz-
ki powietrzne, centralny zamek, kli-
matyzacja, koła zapasowe z alufel-
gami. Cena 22   500. Do uzgodnie-
nia. 603 079 260

• Sprzedam Opel Astra II rok prod. 2001 
poj. 1.6 kolor granat, mały przebieg. 
693 950 306 

• Używane markowe opony. Różne roz-
miary. 887 766 001

• Sprzedam samochód WV transporter 
1,9 TDI ’98 r. tel. 533 983 233

• Sprzedam Toyota Avensis II D4D poj. 
2l rok prod. 2003 przebieg 186 tys. km 
bardzo bogato wyposażona – weba-
sto, skóra duża nawigacja, hak dodat-
kowo koła zimowe cena 28 000 zł. tel. 
602 348 926

• Sprzedam Ford Escort poj. 1400 cm3, 
rok prod. 1994 tel. 667 994 240, cena 
do uzgodnienia. 

• Sprzedam Audi A6 Avant, rok. prod. 
1999, ciemny metalik, przebieg 
197.000 km, poj. 2,5 TDI, pełne wypo-
sażenie (TV, DVD, skórzana tapicerka), 
komplet opon zimowych, alufelgi 15”, 
cena do uzgodnienia, tel. 608 613 336, 
tel. 506 602 767.

• Sprzedam samochód Nissan Almera 
sedan 2005 pierwszy właściciel, 1.5 
benzyna. 609 740 647

• Sprzedam Citroen Xsara II rok prod, 
2001 Diesel, 2.0 HDI Cena do uzgod-
nienia. 9400. 509 987 574

•	 Czyszczenie klimatyzacji, odgrzy-
bianie, ozonowanie, usuwanie  nie-
przyjemnych zapachów i zarazków 
promocja tylko 40 zł. Profesjonalne 
urządzenia- 30 min. 609 313 000

ROlNICTWO

• Sprzedam konia, bryczkę stylową, sio-
dło i uprząż. 508 290 657

• Orka, siew, talerzówka, koszenie i 
zbiór łąk. 608 013 995

• Kupię mieszankę zbożową. 91 39 
20 307

• Siewnik do nawozu Amazonka dwuta-
lerzowy poj. 500 kg. 723 898 517

• Sprzedam kozę. 796 175 842

• Sprzedam łubin słodki. 601 587 438

• Sprzedam podkaszarkę spalinową na 
gwarancji. Cena 220 zł. 514 830 447

• Kupię łąki. 696 443 643

• Kupię zgrabiarkę konną. 695 100 400

• Sprzedam krowy i byki mięsne. 665 
785 725

• Sprzedam prosiaki. 91 39 26  344; 
601 553 885

• Sprzedam kaczki. 91 39 50 140

•	 Sprzedam zbożową mieszankę dla 
kur. 605 516 508 po 20.00.

•	 Naprawa ciągników C-360; MT2-82; 
presa kostkująca. 513 088 408

USŁUGI

•	 Wyjazdy Niemcy, Holandia, solidnie 
i tanio z domu i pod dom. 603  038  
944

• Usługi transportowe IVECO dostawcze 
+ laweta + bus osobowy do 9 os. Tel. 
607  580  172

• AGENCJA REKLAMOWA VIZART - rekla-
my, banery, tablice, wydruki wielko-
form., reklama na pojazdach - odzieży, 
PIECZĄTKI, wizytówki, plakaty, ulotki, 
inne. Nowogard, ul. 700 lecia 15 (nad 
sklepem zielarskim). Tel. 605 522 340.

•	 MAlOWANIe, MONTAŻ PANelI 
PODŁOGOWYCH I INNe DROBNe 
NAPRAWY WYkONA „ZŁOTA RĄCZ-
kA”; 91 39 22 783, 784 79 22 70

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

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

•	 Dywanopranie, 604 373 143.

•	 Sprzątanie biur i mieszkań. 604 373 
143.

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

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

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

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

•	 Cyklinowanie. 692 478 465

• Firma UNIQA wszystkie ubezpiecze-
nia. Poniatowskiego 14/2. 693 128 108

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

•	 Bruk-lin układanie kostki brukowej. 
Tel. 607 083 893, www.bruk-linnowo-
gard.com.pl

•	 Montaż ogrodzeń betonowych, far-
merskich i innych; 695  085 470; 91 
39 72 575

• usługi elektryczne CO, dachy, tanio 
szybko solidnie. Do 30% taniej. Tel. 
506 323 560

• Usługi tokarskie. Sąpolnica 22. 
693 613 396 

• Remonty mieszkań, łazienek. 600 121 
043

• Przewozy przeprowadzki Nowogard i 
okolice. 784 499 535

•	 Usługi ogólnobudowlane. 
510 335 162

• AGENCJA REKLAMWA VIZART - opra-
wianie prac - w 2 minuty., bindowa-
nie, wydruki A3-A4 kolor, ksero A3-A4 
- kolor, laminowanie A3-A4. Tylko u 
nas największy wybór okładek. Nowo-
gard, ul. 700 lecia 15 (nad sklepem zie-
larskim). Tel. 605 522 340.

• Korepetycje j. niemiecki, przygotowa-
nie do matury. 607 617 844
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OGŁO SZe NIA DROB Ne

ReGUlARNA lINIA MI kRO BU SO WA SeROCkI   Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie    6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie    8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

Informacja PkS 
91 392 18 87   lub   91 469 83 15

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak										kom.	606	148	353
Nowogard (ul.  Rzeszowskiego) - Szczecin (ul.  Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:05; 8:10; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 11:50; 11:55; 12:40; 
14:40; 14:50; 15:00; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:11
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul.  Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:30; 9:50; 10:25:11:20(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 13:20; 13:45(F); 14:10; 
14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:00
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:50; 17:20; 18:30; 19:30
Kursują od poniedziałku do soboty;  F - kursuje od poniedziałku do piątku;  7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli

ROZkŁAD JAZDY BU SóW

Regularna linia MeTRO          tel. 505 619 600
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25 A; 5:50 A; 6:00 A; 8:15 A7; 9:25 A7; 12:30 A7; 12:55 A7; 
15:05 A; 16:30 A7; 18:10 A7
Ze Szczecina do Nowogardu: 6:50 A; 7:25 A; 7:45 A; 11:00 A7; 12:00 A7; 14:35 A7; 15:55 
A7; 16:40 A; 18:25 A7; 19:55 A7
Legenda: A- kursuje od pon do sob;   7 - kursuje w niedzielę

PRZeWóZ OSóB - RO MAN BIŃCZYk - linia Regularna  
 Tel. 0607 310 591 

OD PONIeDZIAŁkU DO PIĄTkU:  
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SOBOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIeDZIelA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

DZIENNIK
NOWOGARDZKI

Ukazuje się we wtorki i piątki  na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, Piotr Słomski, Jarosław Bzowy.  

Jarek Dąbrowski redaktor techniczny, Współ pra cu ją:  Hen ryk Szczu pak.   Ad res re dak cji:  
72-200 No wo gard, ul.  Boh. War sza wy 7A, tel. 91 392 21 65; e-mail: dziennik@domjudy.pl. 

Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

Trasa NOWOGARD – GOleNIóW – SZCZeCIN 
Nowogard ul. Rzeszowskiego : 5:05(A), 5:55(A), 6:10(A), 6:50(7), 7:00(A),  7:50(A), 8:05(7), 

8:25(2,4,6), 8:35(A), 9:10(1,3,5,7), 9:15(2,4,6), 10:05(A)10:30(A,7), 11:31(A), 11:40(7), 12:15(A), 
12:50(A,7), 13:00(A), 13:10(A), 13:25(A,7), 13:50(F), 14:05(A), 14:20(A,7), 15:41(A), 16:00(7), 
16:25(7), 16:30(1,3,5) 16:40(2,4,6,7) 16:50(A), 17:30(7) 17:50(A,7) 18:05(4,5,6,7) 18:20(A,7)

TRASA SZCZeCIN – NOWOGARD
Szczecin ul. Św. Ducha: 9:25(A), 11:55(A,7) 12:20(A,7), 13:35(A), 14:00(A,7,R), 

14:30(1,3,5,7)  14:35(2,4,6) 14:55(A,7), 15:10(A) 15:25(A,7), 15:50(A) 16:15(A,7)  16:30(A), 
18:05(A,7,R) 18:20(A,7) 19:05(A,7) 19:25(A,7) 19:50(A,7)

Szczecin ul. Dworcowa :  6:20(A), 7:35(A), 8:40(A,7), 9,00(7,R), 10:05(A,7),  10:50(A,7),  
11:40(A), 13:00(7), 14:20(7), 17:40(A,7), 20:15(A,7),

Goleniów, Dworzec PkP :  7:05(A), 8:20(A), 9:25(A,7), 9:45(7,R), 10:10(A),  10:50(A,7),  
11:36(A,7), 12:26(A), 12:42(A,7),  13:05(A,7), 13:45(7), 14:20(A),  14:45(A,7,R), 15:05(7), 
15:20(1,3,5,7) 15:26(2,4,6) 15:40(A,7) 15:55(A)  16:08(A,7) 16:40(A) 16:59(A,7) 17:15(A), 
17:40(A,7)  18:50(A,7,R)  19:05(A,7), 19:50(A,7) 20:10(A,7) 20:35(A,7) 21:00(A,7)

Trasa NOWOGARD – MASZeWO 
Nowogard ul. Rzeszowskiego :  6:20(S) 15:15(S)
Trasa MASZeWO – NOWOGARD 
Maszewo :  6:55(S) 16:00(S)
Trasa NOWOGARD – MASZeWO – STARGARD SZCZeCIŃSkI
Nowogard ul. Rzeszowskiego :  6:50(F),  11:30(F),  13:50(F),  
Trasa STRAGARD SZCZeCIŃSkI – MASZeWO - NOWOGARD
Stargard Szcz. Oś. Tysiąclecia :  9:40(A), 12:45(A), 15:05(A)
A - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt S – kursuje w dni nauki szkolnej; 

7 – kursuje w niedziele niebędące świętami F – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz 
świąt 1,3,5 – kursuje w poniedziałki, środy, piątki oprócz świąt; 2,4,6 – kursuje we wtorki, 
czwartki, soboty oprócz świąt; 4,5,6,7 – kursuje w czwartki, piątki, soboty, niedziele oprócz 
świąt; R – kurs do Reska    

Odjazdy pociągów w kierunku Kołobrzegu
Odjazd z Nowogardu  7.28   -  kursuje do 29.VI i od 3.IX codziennie
8.06   - 30.VI – 2.IX codziennie
9.21   - kursuje do 29.VI i od 3.IX w dni robocze:30.VI – 2. IX codziennie
11.39; 13.49; 15.47; 17.46; 22.22 (do 18 V) - codziennie
Odjazd pociągów w kierunku Szczecina
Odjazd z Nowogardu  6.37   -  kursuje do 29.VI i od 3.IX codziennie
6.48   - 30.VI – 2.IX codziennie
9.56   - 30.VI – 2.IX w dni robocze
10.25   - kursuje do 29.VI i od 3.IX w dni robocze
8.05; 12.17 (od 1 III); 14.56; 16.49; 18.49 - codziennie

pIASEK, ŻWIR,  
CZARNOZIEM, 

pOSpÓŁKA 
 ŻWIROWNIA  

DŁUGOŁĘKA

tel. 504 872 700 
Z DOWOZEM 
DO KLIENTA

•	 Angielski. korepetycje. 697 583 403

• Remonty i wykończenia. 601 567 369

• REMONTY, MONTAŻE, STOLARKA. 
781 016 125

•	 Transport BUS-MAX. 604 963 120

•	 Usługi remontowo-budowlane. 
784 053 493

• Przepisywanie prac (magisterskich, li-
cencjackich, innych), dokumentów, 
CV, listów motyw. innych. Wydruki, 
Ksero, także kolor. Szybko i Solidnie. 
Studio Reklamy Vizart. Nowogard, ul. 
700 lecia 15 (nad sklepem zielarskim). 
tel 605 522 340.

•	 Język niemiecki kursy i korepetycje  
tel. 607 545 991 www.niemieckino-
wogard.pl; 

• Naprawa, regulacja okien, drzwi PCV i 
drewna. 695 181 070

• Usługi dekarskie w Kościuszkach. 601  
227  631

• Videofilmowanie i zdjęia cyfrowe, pro-
fesjonalnie różne okazje. 600 653 124

• Usługi hydrauliczne. 600 653 124

• Usługi ogónobudowlane, glazura, te-
rakota fachowo i solidnie. 607 647 515

•	 Remonty mieszkań. 609 588 240

• Roletki, żaluzje, vertikale. 695 181 070

• Moskitiery. 695 181 070

•	 kORePeTYCJe DlA lICeAlISTóW I 
STUDeNTóW Z MATeMATYkI, STA-
TYSTYkI, ekONOMeTRII ORAZ PRO-
FeSJONAlNe PRZYGOTOWANIA DO 
eGZAMINóW POPRAWkOWYCH 
kONTAkT: Tel. 600 924128; MAIl: 
iwonand@wp.pl 

• Transport przeprowadzki szybko ta-
nio. 696 138 406

• Remonty mieszkań. 601 567 369

• Dachy kompleksowo. Remonty. 
691 050 186

• Remont na każdą kieszeń. 609 715 839

• Mam do wynajęcia na (imprezy oko-
licznościowe) pawilon (namiot) 
6mx12m ze ściankami bocznymi. 
669 910 736

• Malowanie, szpachlowanie, panele. 
788 566 432

• Kierownik budowy, nadzory, kosztory-
sowanie, inwentaryzacja, oceny tech-
niczne. 604 269 301

• Remonty mieszkań, dachów 
794 115 153

• Usługi transportowe 1,5 ton. Tel. 
506 534 179

• Docieplenia budynków, podbitki. 608 
847 784

• Audio do domu- różne tanio. 
699 268 478

• Usługi koparko-ładowarki. 667 621 
070

•	 DUR - DACH pokrycia i remonty da-
chów. 691 621 141

•  Dachy. 785 562 104

• DUR-BUD- usługi ogólnobudowlane. 
723 295 632

• Auto- holowanie do 2.5 t. 721 668 245

• Usługi ogólnobudowlane. 
508 871 453

• Usługi ogólnobudowlane –docieple-
nia. 607 654 692

• Panele, regipsy, szpachlowanie, malo-
wanie. 789 146 025

•	 Transport przeprowadzki, tanio. 
791 111 749

•	 kredyty dla firm bez BIk-na oświad-
czenie o dochodach:513 164 203

•	 leasing bez BIk-kRD. Maszyny-sa-
mochody, sprzęt komputerowy, itd. 
leasing na start.513-164-203

•	 Usługi informatyczne naprawa 
komputerów, instalacja oprogra-
mowania, odzyskiwanie danych, 
dojazd do klienta. 508 245 385

• TWOJA KSIĘGARNIA INTERNETOWA 
WWW.KSIEGARNIACYMELIA.OSDW.PL

PRACA

• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, 
urlopowe- Niemcy, Holandia, Anglia, 
Irlandia, Dania, Belgia, Austria, Wło-
chy, Norwegia. 713 852 018; 601 759 
797

• Podejmę pracę w charakterze sprze-
dawcy, długoletnie doświadczenie, 
obsługa LOTTO. Tel 660 392 851

• Zatrudnię konsultantkę Oriflame, bez-
płatne wpisowe, prezenty na 1300 zł, 
604 189 118

• Zaopiekuję się dzieckiem. 795 926 734

• Nawiążę współpracę mającą doświad-
czenie w gastronomii – (restauracja, 
bar) 600 811 404

• Przyjmę mechanika samochodowego. 
601 897 368

• Zatrudnimy doświadczonego stolarza 
do produkcji mebli. 696 034 712

•	 Zapraszamy na zbiór truskawek de-
serowych z szypułką b. dobre , in-
formacje i kontakt. 502  616  240; 
510 730 398 

•	 Firma zatrudni mężczyznę z orze-
czeniem niepełnosprawności do 
drobnych prac budowlanych. 91 39 
25 275

•	 Zatrudnię monterów i elektryków 
z wykształceniem technicznym. 91 
39 23 887

•	 Zatrudnię monterów elektryków. 
91 39 23 887

INNe

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

• Sprzedam drewno opałowe i komin-
kowe, pocięte w klocki z dowozem. 
663 349 053

• Sprzedam Keyboard. 602 524 313

• Sprzedam drewno opałowe i komin-
kowe. 667 788 820

• Przyjmę siatkę leśną z palami lub bez 
pali (może być po rozbiórce, stan obo-
jętny), cel ogrodzenie budowy domu. 
Tel. 605 522 340.

• PIECE GAZOWE CO do mieszkania 
,domu z Niemiec firmy Vaillant, gwa-
rancja + serwis, montaż na miejscu 
dwufunkcyjny cena od 1.000zl tyl-
ko ogrzewanie CO. cena 900zl więcej 
info. Tel 691 686 772

• ELEKTRYCZNY przepływowy pod-
grzewacz wody do łazienki, kuchni-
-bar, sklep, domek zakład fryzj. na 
prąd 380V,moc 18,21kw,male gabary-
ty z Niemiec cena 250zl. Tel 691 686 
772

• Junkers gazowy do łazienki, kuchni 
na gaz ziemny lub z butli/propan/po 
przeglądzie serwisu, mało używany 
cena 400zł Tel 691 686 772

• Bojler - podgrzewacz wody ,zasobnik, 
stojący /bez palnika/z Niemiec f. Vail-
lant z wężownica do podłączenia go 
z piecem węglowym, gazowym stan 
idealny cena 500zl. Tel 691 686 772

•	 Sprzedam drewno kominkowe, 

opałowe sprzeda całoroczna, po-
siadam swój transport. 691 466 441

• Drewno opałowe kominkowe. 
506 232 860

• Kupię szklarnię wym. 6/4 lub 5/4. tel. 
509 702 817

• Sprzedam spawarkę elektryczną Be-
iter 250 na 360V, Cena 500 zł. Tel. 
667 320 054

• Sprzedam wózek inwalidzki z napę-
dem. Telefon. 609 424 557

• Sprzedam węgiel drzewny hurt, detal. 
502 151 691 

• Podbitka, deska tarasowa, tanio. 
791 423 559

• Dowóz piasku, żwiru, kamieni, wy-
wrotka 2,5t. tel. 514 740 538

• Drewno kominkowe z dowozem ta-
nio. 501 385 072

• Tanio sprzedam kafle piecowe, rzeź-
bione używane. 669 430 803

• Sprzedam wózek wielofunkcyjny fir-
my tako jumper. 785 635 002

• Sprzedam akwarium z kompletnym 
wyposażeniem + ryby 605 548 121

• Kupię złoto. 506 534 179

• Sprzedam wózek inwalidzki z napę-
dem elektrycznym. 91 39 25 888

• Kupię starą spawarkę transformato-
rową lub nową może być do naprawy 
cena do 500 zł. 663 565 516

• Drewno kominkowe. 721 668 245

• Skup niesprawnych, zatartych pił 
STIHL, Husqvarna. Cena 100 zł. 
721 668 245

• Sprzedam duży kontener. 605 764 994

•	 Oddam śliczne, małe szczeniaki w 
dobre ręce, tel: 504 525 966

• piec co. Typ KOMFORT EKO 25 nowy z 
podajnikiem 602 10 11 18

• Kontener 1 osiowy budowlany tel do 
kontaktu 602 10 11 18

• Owczarek niemiecki dziesięciotygo-
dniowy, tel. 91 39 21 828

•	 Sprzedam nowe łaty dachowe 700 
mb. 602 474 266

• Szalunki stalowe do betonowych co-
kołów do ogrodzeń łącznie 7,5m; 
elektryczne nożyce młoteczkowe 
grubość cięcia do 3mm + nożyce mi-
mośrodowe ręczne – łatwe do cięcia 
stali Fi 400 mm / 32 mm / na 4mm; 
dwuskrzydłowa brama stalowa słu-
py z furtką w skrzydle w świetle słu-
pów 4,5m/2,10m, podbicie denko-
we; zwijarka do blach do grubości 
5mm szerokość walców 2050 mm sil-
nik z przedkładnią 16 kw; Walcowany 
240 mm 6 długości po 5 m bieżących. 
784 957 680
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 Cena 1,80 zł

GAZETA LOKALNA  NOWOGARD • OSINA

APTEKA 
MAJOWA 
ul. 3 MAJA 47

TEL. 91 307  07 08

OTWARTE
Poniedziałek - Piątek  8-19  

Sobota  8-15

Sprawdź naszą ofertę:
• Kredyt gotówkowy
• Kredyt konsolidacyjny
• Kredyt samochodowy
• Kredyt hipoteczny
• Spłata rat LUKAS Banku za 0 zł
• Dogodne warunki 
  dla emerytrów i rencistów

Nowogard, ul. 700 Lecia 21
tel. 91 39 22 172

czynne: pon-pt 9.00-17.00

CENTRUM KREDYTOWE

Prywatny Gabinet 
Stomatologiczny

Oferuje kompleksowe
lecznie stomatologiczne

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

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

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

Zapraszamy!

N
O

W
Y

ZIELONE 
PRZEDSZKOLE

OGŁASZA NABÓR NA ROK SZKOLNY 2012/2013
DZIECI W WIEKU OD 2,5 DO 6 LAT

Informacje i zapisy pod nr tel. 91 39 26 691
lub na stronie www.przedszkole.zielona11.pl

INFORMATYCZNO-JĘZYKOWE

O P T Y K
Nowogard, ul. Kościuszki 1

tel. 91 392 18 11

- 20% na okulary
przeciwsłoneczne

BADANIE OSTROŚCI  WZROKU
(bezpłatne przy zakupie okularów)

Jedna para okularów
na wszystkie odległości

REALIZACJA  RECEPT NFZ

Okulary
Progresywne 

- 30%

CZAS NA WZROK

GABINET  STOMATOLOGICZNY
lek. stom.Paweł Maniecki

Jednowizytowe, bezpieczne wybielanie zębów 
urządzeniem firmy beyond w promocyjnej CENIE 590 pLN
W ofercie gabinetu: kosmetyka stomatologiczna, Protetyka, Stom. zachowawcza, dziecięca

Rejestracja tel.   608 578 628, Nowogard, ul. Bankowa 3e

Zatrudnię na straż pracy panią /pana
min. wykształcenie średnie, 

skierowanie z biura pracy na stanowisko handlowiec 

606 821 725

Kancelaria Adwokacko-Radcowska
Adres Kancelarii: Plac Wolności 9 w Nowogardzie, 

parter byłego hotelu „Cisy”, pok. nr 8.

Szanowni Państwo.
Zawiadamiamy, iż w Nowogardzie  rozpoczęła swoją działalność 

Adwokat  - Monika Osińska  
(tel. 605 085 913)

Radca Prawny - Radosław Górski
  (tel. 788 802 101)

Ile 
zarabiają
nasi radni?

s. 5

Zmarł 
Henryk 
Szczupak

s. 18

1 czerwca - Dzień Dziecka 

Te rączki niosą naszą przyszłość

Na zdjęciu dzieci z Przedszkola nr 1 
przy ul. Żeromskiego 
wraz z opiekunami

fo
to

 M
S

s. 3 i 4

Obwodnica dla 
Nowogardu 
czy tylko obok
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Foto tydzień Nasza Sonda na Dzień Dziecka
Międzynarodowy Dzień Dziecka, to święto wszystkich dzieci w polsce, ale rów-
nież na całym świecie. Dzień ten zarówno w polsce, jak i w innych krajach ob-
chodzony jest 1 czerwca od 1952roku. Jego inicjatorem była organizacja  „The 
International Union for protection of Childhood”, której celem było zapewnie-
nie poczucie bezpieczeństwa dzieciom na całym świecie. Tym razem zapytali-
śmy dzieci ze Szkoły podstawowej nr 3 w Nowogardzie - jakie mają marzenia, 
oraz jak spędzą ten dzień?

Michał Kotulski - Jeszcze nie wiem. Ale chyba z rodzicami 
pojadę do Szczecina na jakieś zakupy do Galaxy lub do McDo-
nald’s. Nie mam  konkretnych, tych wymarzonych marzeń  jeże-
li chodzi o prezenty, ale chciałbym mieć nowy, bardziej nowo-
czesny telefon. A z okazji Dnia Dziecka życzę całej społeczności 
dziecięcej, wszystkiego najlepszego. 

Hania Grygowska - Mój Dzień Dziecka będę spędzała wśród 
przyjaciół, później na pewno pójdę z nimi do miasta, aby zoba-
czyć czy  są organizowane jakieś gry i zabawy, w których mogli-
byśmy  uczestniczyć.  A  prezenty, to bardzo mi się marzy taka 
prawdziwa piłka do koszykówki, bo tą którą mam jest już trochę 
zużyta. A moje marzenie,  chciałabym kiedyś zostać zawodową 
koszykarką, a późnej lekarzem. Wszystkim dzieciom życzę dużo 
zdrowia i super zabawy w tym dniu, a także, by spełniły się ich 
marzenia.

Sandra Klonowska - Dzień Dziecka spędzę na dyskotece, któ-
ra na pewno będzie zorganizowana tam gdzie mieszkam na co 
dzień. A moim, takim ukrytym  marzeniem jest otrzymanie  bi-
letu na koncert  Rihanny lub Ewy Farny, no i jeszcze  takie chyba 
mało realne marzenie, … chciałabym wystąpić w prawdziwym 
konkursie tanecznym. Wszystkim dzieciom, życzę by były zado-
wolone ze swoich prezentów i aby zawsze były szczęśliwe i zado-
wolone.

Julka Drobińska - Mój Dzień Dziecka będę spędzała w towa-
rzystwie mojej mamy i rodzeństwa. Ale myślę, że może również 
gdzieś się wybierzemy?,  np. na lody i spacer. Co do prezentów, 
to bardzo chciałabym dostać płytę mojego ulubionego zespo-
łu Wonda in Action oraz  chciałabym pojechać na ich koncert. 
Wszystkim dzieciom życzę, aby były szczęśliwe.

Maksym Sobczyk -  Dzień Dziecka  będę spędzał raczej z ro-
dzicami, późnej pojadę do moich dziadków i cioci. Co do prezen-
tów, to byłoby super, gdybym dostał bilet na Euro, które właśnie 
rozpoczyna się już za parę dni i na pewno będę je oglądał. Co do 
faworytów, to stawiam na polską drużynę, za którą będę moc-
no trzymał kciuki. Wszystkim dzieciom życzę wszystkiego naj-
lepszego. 

Rozmawiał: Jarek Bzowy 

Pomóżmy sobie
• Przyjmę z wdzięcznością wózek inwalidzki i tapczan dla star-

szej, schorowanej osoby. Tel. 504 781 780. 
• Oddam bloczki i cegłę rozbiórkową 606 253 428
• Przyjmę z wdzięcznością w dobrym stanie  kolorowy telewizor 

21 calowy tel. 782556716

Widoczne na zdjęciu gniazdo łabędzie znajduje się na mo-
krawiskach położonych wzdłuż drogi do byłej przesypowni. Jak 
alarmuje redakcję DN jedna z  mieszkanek osiedla „Czereśniowy 
sad”, która z okien balkonów obserwuje ptaki, samica z młody-
mi od paru dni próbuje wydostać się z tego terenu i przeprowa-
dzić młode łabądki na większy akwen. Niestety uniemożliwiają 
to rosnące wokół rozlewiska wysokie chaszcze. Nasza czytelnicz-
ka zgłosiła sprawę do Wydziału Ochrony Środowiska w Urzędzie 
Miejskim w Nowogardzie. Tam obiecano pomóc ptakom. Na ra-
zie nie wiadomo jednak, czy urząd podjął w tym celu jakieś kro-
ki.  Jedno jest pewne. Młode muszą szybko opuścić ten teren – 
tutaj nie mają przestrzeni, żeby nauczyć się latać. Do tego z dnia 
na dzień spada poziom wody na mokrawiskach, a to oznacza, że 
wkrótce rodzinie łabędzi zabraknie pożywienia. 

Trwa modernizacja alejek asfaltowych biegnących wzdłuż mu-
rów obronnych. Za nim położona zostanie nowa nawierzchnia, 
skruszono starą i dokonano cięcia korekcyjnego korzeni drzew 
rosnących wzdłuż deptaku. Obecnie, jak widać na zdjęciu, ob-
sadzane są nowe krawężniki. Prace na zlecenie UM w Nowogar-
dzie, prowadzi firma AZBUD. 

Kolejne bloki należące 
do SM Gardno, pięknie-
ją. Od kilku tygodni trwa 
ocieplanie budynku  przy 
ul. Warszawskiej. Doce-
lowo, w ramach progra-
mu termomoderniza-
cji, wszystkie bloki spół-
dzielni będą jak nowe – 
tak przynajmniej zapo-
wiada Zarząd Gardna. 
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FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

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

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

602 450 881

Byłeś świadkiem ciekawego wydarzenia?
Powiadom nas!

Dyżur reportera interwencyjnego całą 
dobę, siedem dni w tygodniu!

DZWOŃ lub wyślij sms: 

515 145 383
Zapewniamy całkowitą anonimowość! 

Możesz również do nas napisać: 
dziennik@dzienniknowogardzki.pl lub 

poligraf@post.pl

EntEr  II 
laptop

 serwis - komis
naprawiamy, 
sprzedajemy,

kupujemy laptopy
na ul. Wyszyńskiego 7/3

budynek Straży Pożarnej

tEl. 795 648 748

Organizowanie imprez 
okolicznościowych 

(wesela, chrzciny 
i inne uroczystości). 
Sala – konferencje. 

Tel. 509 591 996

Podsumowanie zgłoszonych uwag

Obwodnica dla Nowogardu czy tylko obok
Wykonana w wyjątkowo szybkim tempie za 228 mln zł obwodnica Nowogardu od kilku miesięcy (grudzień 2011) jest w użytkowaniu. 
Już po otwarciu obwodnicy okazało się, że oprócz naturalnych poprawek wykonawczych powstało wiele problemów wynikających z nie-
doróbek projektowych zwłaszcza w obszarach poszczególnych węzłów Wojcieszyn (zjazd Nowogard - Wschód), Warnkowo (zjazd No-
wogard - południe) i Olchowo (zjazd Nowogard - Zachód).

Kilkakrotnie na łamach na-
szej gazety zajmowaliśmy się 
utrudnieniami, jakie wynikały 
z tych niedoróbek. Stwarzały 
one problemy nie tylko dla kie-
rowców korzystających z ob-
wodnicy, ale także dla miesz-
kańców poszczególnych miej-
scowości. Dlatego miejscowi 
sołtysi i radni, w ciągu ostat-
nich miesięcy aktywnie inter-
weniowali u inwestora w celu 
usunięcia wad i wprowadzenia 
niezbędnych zmian, zarówno 
w organizacji ruchu, jak i po-
stulowano wykonanie nieist-
niejących, a potrzebnych no-
wych elementów infrastruk-
tury. W imieniu mieszkań-
ców występowały też w tych 
sprawach władze Nowogardu. 
Poniżej prezentujemy krótki 
przegląd zgłaszanych uwag w 
podziale na poszczególne wę-
zły, przedstawiamy także sta-
nowiska wobec tych zastrzeżeń 
inwestora czyli GDDKiA.     

Węzeł  Nowogard  Zachód - 
Olchowo

W sprawach komplikacji ja-
kie powstały dla mieszkańców 
Olchowa w wyniku zastosowa-
nych na węźle Nowogard - Za-
chód rozwiązań, występował 
parokrotnie radny M. Laskow-
ski mieszkaniec tej miejsco-
wości. Oto jak do tych uwag 
ustosunkował się inwestor w 
dwóch kolejnych pismach, któ-
re zbiorczo zawiera odpowiedź 

zawartą w drugim piśmie, dla-
tego ją właśnie cytujemy:

 2. W odpowiedzi na pismo... 
Generalna Dyrekcja Dróg Kra-
jowych i Autostrad Oddział w 
Szczecinie informuje, że:

-   wniosek 1, 2  -  zgodnie  z  
informacją  udzieloną w  pi-
śmie   jw.   została zmieniona 
stała  organizacja ruchu  po-
przez  zmianę treści tablicy 
E-1b zlokalizowanej 500  m  
przed   łącznicą węzła  „Nowo-
gard - Zachód” relacji Szcze-
cin-Nowogard. Zmiana  po-
lega  na uzupełnieniu o infor-
mację o skrzyżowaniu  do  m.  
Wyszomierz  w  celu  zapewnie-
nia prawidłowej interpretacji 
tego  miejsca przez  kierowców. 
Obecnie  zamówiona została  u 
producenta  nowa   tablica,  a  
jej  wymiana  zaplanowana jest    
do   20-go maja  br.

-  wnioski 3, 5 i 6 - zgodnie z 
informacją udzieloną w piśmie 
jw. chodnik na relacji  Olcho-
wo-Wyszomierz łączący  nowo 
wybudowany   chodnik  z ist-
niejącym chodnikiem w Olcho-
wie  jest obecnie w ostatniej   fa-
zie projektowania i  po  uzy-
skaniu  stosownych  decyzji  i 
uzgodnień  zostanie  skierowa-
ny do  realizacji (przewidywa-
ny termin wykonania - lipiec  
2012). W tym  opracowaniu 
projektowym jest  uwzględnio-
ne również oświetlenie istnie-
jącego przejścia  dla pieszych. 
Zgodnie   z  uprzednią infor-
macją jest rozważana  możli-
wość  wykonania  zatoki   po-
stojowej  dla   pojazdów komu-
nikacji zbiorowej, zaś   ostatecz-
na  decyzja  o  jej  lokalizacji 
zostanie podjęta po wybudowa-
niu powyżej omówionego chod-

nika. Termin jej wykonania  bę-
dzie   uzależniony  od  czasu   
wykonania  dokumentacji pro-
jektowej,   dokonania  wyma-
ganych  prawem   uzgodnień  i 
uzyskania decyzji na jej realiza-
cję a także od możliwości finan-
sowych Oddziału.

-  wniosek  4 - Oddział  pod-
trzymuje swoje  stanowisko 
określone w informacji udzielo-
nej w piśmie jw., tj. komunika-
cja z tą częścią  Olchowa  po-
winna się odbywać   poprzez   
układ  węzła  „Nowogard  - Za-
chód”,  a  przy  relacji Olcho-
wo-Szczecin jest  zapewniona 
dodatkowa możliwość wyjaz-
du poprzez wewnętrzny  układ  
dróg. Możliwość  nawrotu  po-
jazdów   komunikacji zbiorowej 
zatrzymujących  się  na  zato-
ce   postojowej przy   cmenta-
rzu  jest zapewniona w obrębie 
skrzyżowania ze starym odcin-
kiem drogi krajowej nr 6 lub 
na nowo wybudowanym placu 
manewrowym na końc u pozo-
stawionego odcinka tej drogi.

- wniosek 7 - GDDKiA Od-
dział w Szczecinie informuje, 
że przedmiotowy ekran został 
zaprojektowany i wykonany w 
sposób zapewniający komfort 
akustyczny mieszkańcom gra-
niczących z drogą budynków. 
Należy również zaznaczyć, że 
sugerowana przez Pana zmiana 
materiał u, z którego wykonany 
jest obecnie ekran, nie jest bez 
znaczenia dla komfortu aku-

stycznego tychże mieszkańców. 
Zastosowany obecnie ekran 
akustyczny jest ekranem po-
chłaniającym, natomiast mate-
riał który Pan proponuje może 
pełnić jedynie funkcję ekra-
nu odbijającego, co nie jest bez 
znaczenia zarówno dla terenu 
znajdującego się za ekranem, 
ale także dla terenu znajdują-
cego się po stronie przeciwnej. 
Sugerowane przez Pana zmiany 
nie mogą być wprowadzone bez 
analizy przeprowadzonej przez 
osoby do tego przygotowane, 
tak aby pozorne polepszenie nie 
odniosło zgoła odmiennego re-
zultatu. Jednocześnie informu-
jemy, że tut. Oddział nie jest w 
posiadaniu jakichkolwiek pism 
zawierających wnioski Pań-
stwa Sawickich o zmianę ro-
dzaju wypełnienia ekranów, i 
na dzień dzisiejszy jest przeciw-
ny proponowanej zmianie.

- wniosek 8 - GDDKiA Od-
dział w Szczecinie w chwili 
obecnej nie ma prawnych moż-
liwości wykonywania oświe-
tlenia przy posesji nr 49, gdyż 
zgodnie z ustawą prawo energe-
tyczne, obowiązek ten należy do 
urzędu gminy (w tym przypad-
ku UMiG Nowogard). Na całej 
długości nowego i starego chod-
nika w m. Olchowo nie była 
przewidywana realizacja do-
datkowego sztucznego oświetle-
nia tych odcinków chodnika...

dokończenie s.  4Rowerem przez wiadukt do Olchowa bezpiecznie nie pojedziesz
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Węzeł Nowogard-południe 
(Warnkowo - Karsk)

Głównym problemem jaki 
ujawnił się na tym węźle, był 
brak przejścia dla pieszych i 
rowerzystów prowadzącego 
przez wiadukt nad obwodni-
cą do miejscowości Karsk. W 
tej sprawie zgłoszone zostały 
interwencje przez sołtysa Kar-
ska i odbyło się kilka spotkań 
władz miasta z inwestorem w 
wyniku których ustalony zo-
stał sposób rozwiązania pro-
blemu.

„Obecnie trwają prace pro-
jektowe , których celem jest wy-
dzielenie jednego pasa ruchu z 
istniejącego przejazdu i prze-
znaczenia go dla ruchu pieszo 
-rowerowego. Zaprojektowane 
będzie ten dojście z obu stron 
i połączenie z ciągami pieszy-
mi Karska i Warnkowa. Zmian 
dokonamy w ciągu kilku naj-
bliższych miesięcy - informuje 
nasz przedstawiciel GDDKiA 

Węzeł Nowogard - Wschód 
(Wojcieszyn)

Tutaj sołtys Wojcieszyna i 

mieszkańcy sformułowali swo-
je uwagi w dwóch segmentach, 
pierwszy dotyczył uciążliwo-
ści odczuwanych przez miesz-
kańców, drugi trudności dla 
kierowców związanych z nie-
właściwą konfiguracją i ozna-
czeniem zjazdu na obwodnicę 
przed Wojcieszynem dla po-
jazdów jadących z Nowogardu 
. Oto częściowe cytaty z odpo-
wiedzi inwestora: 

1  W  odpowiedzi  na   pisma   
i wnioski ..GDDKiA Oddział  w 
Szczecinie- Kierownik Projektu 
in formuje, że :

- kwestia odwodnienia terenu 

przyległego do układu komuni-
kacyjnego w pobliżu świetlicy 
wiejskiej w m.  Wojcieszyn jest  
obecnie  w opracowaniu projek-
towym i po  jego  zakończeniu 
zostanie wdrożony do  realizacji 
niezwłocznie terminie  w póź-
niejszym,.

- kwestia  wjazdów  do   pose-
sji  przylegających  do   świetlicy  
wiejskiej  w   m.

Wojcieszyn zostanie rozwią-
zana projektowo  w  ramach 
opracowania problemu odwod-
nienia tejże  świetlicy a same  
roboty  budowlane zostaną 
wykonane niezwłocznie, przy  
sprzyjających warunkach at-
mosferycznych;

-   tablica znaku E-4 na skrzy-
żowaniu  drogi   gminnej   do   
Kolonii  Wojcieszyn

zawierająca nieprawidłową  
nazwę   miejscowości  zosta-
ła   zamówiona  do wykonania  
przez   Wykonawcę  robót   i zo-
stanie  wymieniona  

- GDDI<iA Oddział  w Szcze-
cinie w chwili obecnej nie widzi  
obiektywnych przyczyn i  tech-
nicznych  konieczności  doko-
nania  wymiany i jednocześnie  
poniesienia nieuzasadnionych 
kosztów  operacji zamiany za-

montowanych paneli  ekranów 
akustycznych na  panele   prze-
zroczyste. Wymiana taka  bę-
dzie  rozważona przy jedno-
znacznym uzasadnieniu   ko-
nieczności  wykonania  takiej 
wymiany w przypadku wyka-
zania  faktycznych utrudnień  
dla  mieszkańców   lub niedo-
statecznym dopływie światła 
słonecznego do przyległych bu-
dynków.

I druga odpowiedź w spra-
wie oznakowania drogi dojaz-
dowej do Wojcieszyna. W tej 
sprawie wystąpienia kierowała 
także po naszej interwencji no-
wogardzka policja.

W  odpowiedzi  na  pismo   w  
sprawie  jw.,  Generalna Dyrek-
cja  Dróg   Krajowych i Auto-
strad Oddział   w  Szczecinie 
informuje,  że  zgodnie z  obo-
wiązującymi  przepisami, znak  
D-4a  (b)  stosuje się w celu  
oznaczenia zjazdu na  drogę, 
której przeciwległy koniec nie 
ma połączenia z inną drogą.

Ponieważ droga wjazdowa 
do Wojcieszyna łączy się z in-
nymi drogami ogólnodostępny-
mi,  nie   tworzącymi   układu  
zamkniętego,  wprowadzenie  
znaku D-4a „droga bez prze-
jazdu” jest niemożliwe.

Odnosząc się do propozy-
cji  zmiany  pierwszeństwa,  na  
skrzyżowaniu  łącznicy węzła  
Nowogard Wschód  z dawną 
drogą krajową nr  6, przedsta-
wionej przez  Komisariat Po-
licji w  Nowogardzie, z  uwagi 
na  przebieg dawnej drogi kra-
jowej  i geometrię skrzyżowa-
nia, wprowadzenie powyższej 
zmiany będzie  zagrażało bez-
pieczeństwu.

Jednocześnie  informuję,   że   
dostrzegając  poruszane  pro-

blemy,   tut. Oddział wprowa-
dził  zmiany  w   organizacji  ru-
chu,  w   rejonie  węzła  Nowo-
gard  Wschód   oraz skrzyżowa-
nia w miejscowości Wojcieszyn, 
polegające na  umieszczeniu:

l. przed  włączeniem łącznicy 
węzła  do  dawnej drogi  krajo-
wej nr  6, dla obu relacji  zna-
ku  ostrzegawczego  A-30   z  ta-
bliczką koloru  żółtego,  o  treści

„Zmiana organizacji ruchu” 
oraz światłem ostrzegawczym,

2.  w odległości 400  m  przed  
skrzyżowaniem, dodatkowych 
znaków  kierunku, wskazują-
cych dojazd do drogi  krajowej,

3.   dodatkowych  drogowska-
zów  w  kształcie strzały,  wska-
zujących  kierunek do miejsco-
wości Szczecin  i Gdańsk,

4.   tablic  prowadzących cią-
głych w  prawo  U-3c  l w  lewo  
U-3d, stanowiących zamknięcie 
drogi wjazdowej do Wojcieszy-
na (zjazd z wiaduktu).

Stan dopasowywania roz-
wiązań obwodnicy do ocze-
kiwań i potrzeb mieszkańców 
naszej gminy, którzy z obwod-
nicą muszą żyć na co dzień, 
można by na podstawie po-
wyższego zestawienia ocenić, 
jako umiarkowanie satysfak-
cjonujący. Pozostaje mieć na-
dzieję, że elementy deklarowa-
ne przez inwestora zostaną wy-
konane w całości, a życie samo 
zweryfikuje jego stanowiska 
tam, gdzie dotychczas GDD-
KiA nie dostrzega problemu. 
W zestawieniu nie zajmowali-
śmy się niedoróbkami wyko-
nawczymi, które są objęte pię-
cioletnim okresem gwarancyj-
nym i które często ujawniają 
się dopiero w trakcie eksplo-
atacji drogi.    

opr. sm

Mieszkańcy walczą o możliwość bezpiecznego przejścia do Karska

Ze względu na złe oznakowanie wielu wjeżdża do Wojcieszyna zamiast na obwodnicę

Szkolenia dla strażaków z OSP

Do komory dymowej tylko 
 z aparatem tlenowym! 
Od marca do maja tego roku miały miejsce szkolenia dla strażaków ochotników z jedno-
stek OSp gminy Nowogard. W kursie wzięli udział również strażacy z OSp  Osowo.

Tylko jednego dnia w Bornym Sulinowie  odbyły się 
zajęcia  praktyczne, które później przeniosły się już do 
Nowogardu, gdzie zdawali testy. Najpierw, w Bornym 
Sulinowie odbyły się zajęcia praktyczne. Druhowie 
przeszli m.in. ćwiczenia w komorze dymowej. Następ-
nie już w Nowogardzie, zmagali się  z wiedzą teore-
tyczną, udzielając odpowiedzi na 25 pytań testowych. 

 Choć szkolenie było bardzo ciężkie, to udało mi się je 
zaliczyć i zdobyć kolejne uprawnienia, które pozwalają 
mi od teraz używać aparatu do ochrony dróg oddecho-
wych – mówi  strażak Paweł Jeż z OSP Osowo, jeden 
z uczestników szkolenia.  Zajęcia odbywały się w spe-
cjalnej komorze dymowej, gdzie wcześniej musiałem 

wraz z innymi kolegami przejść test sprawnościowo - 
wydolnościowy. Wszystko mi się udało i dziś mogę po-
wiedzieć, że jestem na kolejnym szczeblu uprawnień, 
co bardzo mnie cieszy.  Co do początków mojej służby 
w zastępach straży, to muszę powiedzieć, że straż za-
wsze mnie interesowała. Jako dziecko bardzo chętnie 
bawiłem się samochodami strażackimi, dziś z dumą 
mogę powiedzieć, że właśnie jestem strażakiem. 

Na pytanie, czego życzy się strażakom P. Jeż odpo-
wiada: Bezpiecznych akcji i szczęśliwych z nich  powro-
tów. Tego też życzy redakcja DN, gratulując umiejęt-
ności i zdobytych kwalifikacji. 

Jarek Bzowy 
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Zapraszamy na rozpoczęcie kursu
4 czerwca br. o g. 16.00

Ile zarabiają nasi radni? 
W poprzednim numerze DN opublikowaliśmy treść oświadczeń majątkowych złożonych przez burmistrza Nowogardu i przewodni-
czącego Rady Miejskiej. W dzisiejszym numerze gazety, zgodnie z zapowiedzią, publikujemy informacje na temat zarobków oszczęd-
ności i posiadanego majątku, jakie w swoich oświadczeniach zadeklarowali nowogardzcy radni – w poniżej tabeli ułożeni alfabetycznie. 
Imię i Nazwisko/
Przynależność partyjna  

Oszczędności Nieruchomości Zarobki w 2011 roku

 Augustynek Robert (PSL) Nie dotyczy Mieszkanie o pow. 54 m2 
– wartość 100 000 zł
Budynek biurowo-warszatatowy o pow. 
472 m2 
– wartość 280 000 zł 
Grunty  o pow. 0,92 ha – wartość 70 
000  zł 

Działalność gospodarcza 
– brak dochodu 
Dieta radnego 
– 5 880 zł

 Bociarski Michał (PSL) ok. 10 tys. zł Nie dotyczy Praca w Agencji 
Restrukturyzacji i 
Modernizacji Rolnictwa 
– 41 370,90 zł
Dieta radnego
- 10 800 zł

Gała Bogumił (Wspólny 
Nowogard)

Nie dotyczy Dwa domy o pow. 194 i 200 m2 – 
łączna wartość 700 000 zł 
Działki rolne wraz z zabudowaniami  
o pow. 0,6241 ha i 0,6579 ha – łączna 
wartość 100 000 zł 

Działalność gospodarcza 
– przychód 217,643,88 zł /
dochód – 39 878,39 zł 
Dieta radnego
 – 700 zł (radny podał dochód 
miesięczny)

Jurek Lech (SLD) 5 000,00 zł Mieszkanie o pow. 42 m2 – nie podano 
wartości 

Emerytura 
– 20105,28 zł 
Umowy zlecenie
- 13 325 zł 
Dieta radnego 
– 8400 zł 

Kania Andrzej (WN) 15 000,00 zł Dom o pow. 104 m2 
– wartość 240 000 zł
Działka rolna o pow. 0,172 ha – 
wartość 20 000 zł 

Dieta radnego oraz 
wynagrodzenie z tytułu 
sprawowania funkcji 
społecznych 
- 8 943,96 zł 

Kolanek Paweł (PSL) Nie dotyczy Działka rolna o pow. 0,5 ha 
– wartość 7 000 zł 

Dieta radnego 
– 8 611 zł 
Umowy zlecenie 
- 4 000 zł 
Umowa o pracę 
- 6 150,96 zł 
Świadczenia z FGŚP -1043,30 
zł 

Kozieł Czesław (SLD) Nie dotyczy Mieszkanie o pow. 45,80 m2 
- wartość 120 000 zł 

Emerytura 
- 22 474,52 zł 
Dieta radnego 
- 10 800 zł 

Krzywania Marek 
(Nowogardzkie Forum 
Samorządowe) 

28 000,00 zł Dom o pow. 220 m2 
- wartość 600 000 zł 
Mieszkanie o pow. 45 m2 
- wartość 230 000 zł 
Gospodarstwo rolne o pow. 3,5 ha 
- wartość 60 000 zł 
Działka zabudowana domem 
mieszkalnym – pow. 486 m2 
- wartość 70 000 zł 

Wynagrodzenie z tytułu 
zatrudnienia 
- 58 476,08 zł 
Przychód ze sprzedaży akcji 
- 7 305,15 zł 
Dieta radnego 
- 8400 zł 
Wynajem mieszkania 
- 15 750,59 zł 
Gospodarstwo rolne 
- przychód 5300/dochód 3 
000 zł 

Kubicki Jerzy (PSL) ok.10 000 zł Dom o pow. 60 m2 
- wartość 100 000 zł 
Gospodarstwo rolne z zabudowaniami 
o pow. 32 ha
- 200 000 zł 

Gospodarstwo rolne 
- przychód 60 000 zł/dochód 
20 000 zł 
Dieta radnego -
nie podano 

Laskowski Mieczysław (PSL) 2 897,98 
zł – rachunek 
depozytowy

Dom o pow. 69,5 m2 
- wartość 100 000 zł 
grunty o pow. 0,25 ha 
- wartość 10 000 zł 

Dieta radnego 
- 9 900 zł 
Delegacje 
- 204,80 zł 

Marcinkowski Cezary (PO) 8 738,48 zł Mieszkanie o pow. 65,90 m2
- wartość 240 000 zł 
Gospodarstwo rolne o pow. 3,8061 ha 
- wartość 270 000 zł 

Zatrudnienie
 – 58 868,96 zł 
Dieta radnego 
- 8 400 zł 

Nieradka Marcin 
(niezrzeszony)

Nie dotyczy Nie dotyczy Zatrudnienie w spółce „Dom 
Judy” 
- 6399,25 zł 
Dieta radnego 
- 8 280 zł 

Paśko Rafał (PSL) 28 000,00 zł Mieszkanie o pow. 38,18 m2
- wartość 120 000 zł 

Umowa o pracę 
- 41 490,67 zł
Dieta radnego 
- 8560 zł 
Dieta członka zarządu 
Rodzinnych Ogrodów 
Działkowych 
- 480 zł 
Umowy zlecenie 
- 6 169,60 zł 

Saniuk Roman (SLD) 30 000,00 zł Zakład Wyrobów Budowalnych o pow. 
1 ha 
- wartość 200 000 zł 

Działalność gospodarcza 
- dochód 7657,60 zł 
Zasiłek chorobowy 
- 17 050,14 zł 
Dieta – radny nie podał 

Saniuk Stanisław (PSL) 4 000,00 zł Mieszkania o pow. 57,80 m2 i 66 m2 - 
łączna wartość 650 000 zł 
Garaż o pow. 18 m2 
- wartość 10 000 zł 

Zatrudnienie
- 1097,30 zł 
Emerytura 
- 67 527,46 zł 
Umowy zlecenia i diety 
- 14 385,53 zł 

Szafran Tomasz (WN) 8 000,00 zł Mieszkanie o pow. 42,66 m2 
- 160 000 zł 

Zatrudnienie w ZSO 
Nowogard 
- 37 149,03 zł 
Dieta radnego 
- 8 400 zł 

Szpilkowski Rafał (WN) Nie dotyczy Mieszkanie o pow. 68 m2 
- wartość 160 000 zł 
Działka budowlana o pow. 590 m2 
- wartość 75 000 zł 

Działalność – Pracownia 
Architektoniczna - 
przychód 53 600 zł/dochód 
34 125 zł 
Dieta radnego 
- 8 050 zł 

Tandecki Jan (SLD) 22 000,00 zł Mieszkanie o pow. 58,60 m2 
-wartość 160 000 zł 
Garaż murowany 
- wartość 13 000 zł 

Emerytura 
- 27 526,40 zł 
Dieta radnego 
- 8 400 zł 

Wiatr Michał (WN) 47 000,00 zł Dwie działki rolne o pow. 081 ha i 0,16 
ha o łącznej wartości 17 800 zł 

Zatrudnienie 
- 47 057,26 zł 
inne źródła z tytułu praw 
autorskich 
- 365 zł 
Dieta radnego
- 8 400 zł  

Wolny Marcin (SLD) Nie dotyczy Mieszkanie o pow. 69,56 m2 
- wartość 202 000 zł 

Zatrudnienie z tytułu umowy 
i pracę 
- 51 868,89 zł 
Umowy zlecenia 
- 9 284,42 zł 
Dieta radnego
- 8 260 zł 

Opr. MS

SPRZEDAŻ ATRAKCYJNYCH MIESZKAŃ
w nowo powstającym budynku mieszkalnym

4-klatkowym (obok Sp nr 3), os. Gryfitów w Nowogardzie

Kontakt: „pRO-BUD” s.c., 72-200 Nowogard, ul. 3 Maja 14, 
tel. 91 39 25 552, 783 570 056, www.probud-nowogard.pl
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PARAFIA PW. WNIEBOWZIęCIA NMP: Msza św. w niedzielę: Nowogard: 7:00, 9:30, 11:00, 12:30, 18:00 (w lipcu 
i sierpniu o 19:00) Karsk: 9:00; Olchowo: 11:00; Wojcieszyn: 12:00; Dąbrowa: 10:00.  Msza św. w tygodniu (od pn 
do pt): 7:00, 18:00 (w lipcu i sierpniu o 19:00)    Msza św. w sobotę: 9:00, 18:00 (w lipcu i sierpniu o 19:00).    www.
wnmp.info
PARAFIA PW. ŚW. RAFAłA KALINOWSKIEGO: Msza św. w niedzielę: . 7.30 , 9.00; 11.00, 12.30 i 18.00 (w lipcu 
i sierpniu o 19:00) Kulice: 9:00; Jarchlino: 10:00; Sąpolnica: 10:00.   Msza św. w tygodniu: 7:00, 18:00 (w lipcu i 
sierpniu o 19:00).   www.rafalkalinowski.republika.pl
PARAFIA PW. MB FATIMSKIEJ: Msze św. w niedzielę: 9.00 i 12.00. Lestkowo: 10.30; Miętno: 13.00.  Msza św. w 
tygodniu z wyjątkiem poniedziałku:17.00, w sobotę o godzinie 12.00.    www.mbf-now.firmeo.biz 

Informacje parafialne
   Vox    Ecclesiae...

Słowo Boże na Niedzielę:
Z Ewangelii wg św. Mateusza (Mt 28,16-20):
Jedenastu uczniów udało się do Galilei na górę, tam gdzie Jezus 

im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak 
wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: 
Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i na-

uczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świę-
tego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami 
przez wszystkie dni, aż do skończenia świata.

Okres Wielkanocny już zakończony. Rozpoczął się Okres Zwykły, co nie oznacza, 
że nic szczególnego się w nim nie dzieje. Ten okres można porównać do codzienno-
ści naszego życia. Dni naszego życia przychodzą i odchodzą. Wiele wydarzeń powta-
rza się, ale przecież żadna sekunda naszego życia nie jest taka sama. Czasem mamy 
ochotę cieszyć się, skakać z radości, ale przychodzą także dni goryczy, smutku i łez. 
Tak upływa nasze, jak często mówimy, „szare życie”. Gdy jednak zatrzymamy się 
choć chwilę i pomyślimy o kruchości naszego życia, o jego przemijalności i o tym, że 
żadna jego chwila się nie powtórzy, to przychodzi refleksja nad sensem naszego by-
cia tu na ziemi. Przecież nie żyjemy z przypadku i bez określonego celu. Sens ten nie-
stety gubimy w codziennym zabieganiu i traceniu sił na to co zbyteczne. Bardzo do-
brze rozumieją to osoby, które usłyszały nieodwołalny wyrok – wyrok o nieuchron-
nej śmierci. Mam na myśli osoby nieuleczalnie chore przebywające w hospicjach. 
Dla nich wiele rzeczy, które nas na co dzień zajmują nie ma znaczenia (szczególnie 
chodzi o rzeczy materialne i pogoń za nimi), a z drugiej strony potrafią dostrzec tak 
drobne szczegóły, których my na co dzień nie widzimy. Oni patrzą człowiekowi głę-
boko w oczy i stamtąd potrafią wszystko wyczytać. Nic nie da się przed nimi ukryć. 
Jakie to dziwne, że wielu z nas (mimo, że mamy świadomość przemijalności życia!) 
nie cieszy się każdą jego chwilą. Dopóki nie usłyszymy konkretnego wyroku na na-
sze życie, to żyjemy jakbyśmy mieli nigdy nie opuścić tego świata. W momencie, 
gdy dowiadujemy się o naszej chorobie, to nie możemy się wówczas z tym pogodzić. 
A czasem potrzebny jest nam taki wstrząs, można rzec mocne rekolekcje, żebyśmy 
zwrócili wreszcie uwagę na to co istotne… Łatwo się o tym pisze, ale nikt nie wie jak 
się zachowa, dopóki to go nie spotka. Warto jednak żyć refleksyjnie, aby nie zmar-
nować danego nam przez Boga czasu, bo życie ma się tylko jedno.

Wracam do rozważań na temat Okresu Zwykłego, który powraca do nas po czter-
dziestodniowym Okresie Wielkiego Postu i pięćdziesięciodniowym Okresie Wiel-
kanocnym. Nie do końca będzie to zwyczajny okres w Kościele. Czeka nas bowiem 
jeszcze kilka większych uroczystości takich jak: Uroczystość Trójcy Przenajświęt-
szej, Boże Ciało i Uroczystość Serca Jezusowego. Właśnie w tę niedzielę przypada 
Uroczystość Trójcy Przenajświętszej. Jedną z trudniejszych – jeśli nie najtrudniejszą 
– do zrozumienia prawdę wiary chrześcijańskiej. Ja bowiem zrozumieć, że Bóg choć 
jest jeden, niepodzielny, to istnieje w trzech Osobach? Filozofia określa to, że Bóg 
ma jedną naturę Boską, ale jest w trzech Osobach jako Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch 
Święty. Jak to pojąć skoro nawet samych siebie nie potrafimy zrozumieć?

Przy okazji rozważań na temat Trójcy Świętej bardzo często cytowane jest opo-
wiadanie o św. Augustynie. Ten uczony i nauczyciel Kościoła spacerował pewnego 
dnia brzegiem morza. Pracował wtedy nad traktatem o Trójcy Świętej i myślał nad 
tym, jak to jeden Bóg istnieje w trzech Osobach. Nagle dostrzegł chłopczyka, któ-
ry klęczał nad wykopanym dołkiem i muszlą przelewał do niego wodę z morza. Co 
ty robisz dziecko? - zapytał. Chcę przelać całe morze do tego dołka. Wtedy święty 
uśmiechnął się pobłażliwie: Dziecko, przecież to nie jest możliwe, abyś tak niezmie-
rzony ocean pomieścił w maleńkim dołku. Chłopiec uśmiechnął się i odpowiedział: 
A ty, Augustynie myślisz, że zdołasz pojąć nieskończonego Boga? Łatwiej ja ten ol-
brzymi ocean zmieszczę w tym dołeczku, niż ty swoim ludzkim umysłem zdołasz 
pojąć Boga.

Po tym wydarzeniu św. Augustyn zrozumiał, że sam Bóg zażądał pokory od nie-
go. Nie wszystko jesteśmy w stanie zgłębić i zrozumieć w naszym życiu. Nawet to 
co dotyka naszego życia. Nie oznacza to jednak, że te rzeczy, czy sytuacje są pozba-
wione sensu. Po prostu perspektywa patrzenia naszego, ludzkiego jest diametral-
nie różna od patrzenia Bożego, wiecznego. Stańmy dzisiaj w pokorze przed Bogiem 
uznając Jego wielkość i wszechmoc prosząc równocześnie o to, by Bóg odkrył przed 
nami sens naszego własnego życia. Nie zapominajmy o ostatnim zdaniu z dzisiejszej 
Ewangelii: A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. I to 
niech nam wystarczy!

 Teresa Kiełbasa, lat: 60, zmarła: 29.05.2012r., pogrzeb: 31.05.2012r., pogrzeb 
odbył  się na cmentarzu w Nowogardzie  

Zbigniew Serdyński, lat 47, zmarł: 22.05.2012, pogrzeb: 01.06.2012, pogrzeb 
odbędzie się na cmentarzu w Nowogardzie 

Helena Kluszczyńska, lat: 95, zmarła: 30.05.2012r., pogrzeb: 01.06.2012r., po-
grzeb odbędzie  się na cmentarzu w Nowogardzie  

Informacje  przekazał zarządca cmentarza Sebastian Furmańczyk

 W tych dniach odeszli do Wieczności 

Marek Gróbarczyk, Poseł do Parlamentu Europejskiego oraz Terenowe Biuro 
Radia Maryja w Szczecinie zapraszają do uczestnictwa w proteście w obronie TV 
TRWAM, pluralizmu mediów i wolności słowa w Polsce

pROTEST W BRUKSELI
przed parlamentem Europejskim

wtorek, 5. czerwca 2012 r.
Zgłoszenia przyjmujemy do soboty, 2. czerwca pod nr teł. kom.: 720 101 204 

lub w Biurze Radia Maryja (Szczecin, ul. Św. Ducha 9)
pONIEDZIAŁEK - 4.06.2012 r.
godz. 6.30 - zbiórka (Szczecin, ul. Św. Ducha 9, przed Biurem Radia Maryja)
godz. 7.00 -wyjazd autokaru ze Szczecina w kierunku Brukseli
WTOREK - 5.06.2012 r.
godz. 9.00 - 11.00 protest przed Parlamentem Europejskim w Brukseli
godz. 13.00 -wyjazd do Szczecina (powrót pod Biuro Radia Maryja ok. półno-

cy)
Organizatorzy zapewniają bezpłatnie: transport autokarem, nocleg ze śniada-

niem w hotelu w Brukseli, ubezpieczenie podróżne.

Uczniowie, rodzice i nauczyciele Szkoły 
Podstawowej nr 2

zapraszają wszystkich mieszkańców na FESTYN RODZINNY

PODHASłEM: "Mama, Tata i Ja w SP-2"
który odbędzie się w dniu
02.06.2012 r. o godz. 10.00

na boisku szkolnym przy ul. Żeromskiego 5
W programie moc atrakcji:
mecz Urząd Miejski- SP-2 
pokaz udzielania pierwszej pomocy
loteria fantowa 
zamek dmuchany
aukcja
trampolina
karaoke 
przejażdżka konna
gry i zabawy dla dzieci 
bigos dyrektora

pokaz akcji gaśniczej
pieczone kiełbaski
pokaz sprzętu policyjnego 
 ciasto, kawa, herbata, gofry
festiwal piosenki 
 pajda chleba ze smalcem
paralotnia 
miód
pomiar ciśnienia 
 wyroby rękodzielnicze

Zarząd Stowarzyszenia „Akademia w Stronę Marzeń”zaprasza 
mieszkańców osiedla wraz z rodzinami na festyn rodzinny, który odbę-

dzie się dnia
01.06.2012 r (piątek) o godz. 1700

przy Publicznym Gimnazjum Nr 3 ul. Gen. Bema 41 a w Nowogardzie.
Celem imprezy jest zintegrowanie społeczności lokalnej, propagowanie aktyw-

nego i zdrowego trybu życia jak również przyjemne spędzenie wolnego czasu.
Zaplanowane atrakcje podczas festynu to m. in.:
- występ artystyczny przygotowany przez młodzież gimnazjalną
- zabawy i konkursy na świeżym powietrzu: rzut ringo do celu, przejście w 

workach, kalambury
- ognisko z kiełbaskami 
- przejażdżka konna 
Zapraszamy serdecznie

Organizator:   Stowarzyszenie „Akademia w Stronę Marzeń”
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Punkt 
nadawania 
przesyłek
kurierskich

ul. Wyszyńskiego 7/3
budynek Straży Pożarnej

tEl. 795 648 748

Nowogardzki  twórca wśród autorów

Wyszła  „Antologia polskiej poezji Tożsamościowej”
pod koniec kwietnia na rynku wydawniczym, nakładem wrocławskiego wydawnictwa „Sztuka i Naród”  ukazała się szczególna pozycja 
„Antologia polskiej poezji tożsamościowej”. Wśród dwudziestu współczesnych poetów, których wiersze znalazły się w antologii jest też 
nowogardzki twórca i zarazem wydawca DN Marek Słomski. Inicjatorem i autorem publikacji jest dziennikarz i poeta p Tomasz Kosty-
ła. poniżej fragmenty  wywiadu z autorem antologii

KSD: Z Twojej inicjatywy 
na rynku ukazała się „Anto-
logia polskiej poezji tożsamo-
ściowej”. Jest to pierwsza taka 
publikacja po 1945 roku. Za-
nim porozmawiamy o Antolo-
gii 2012 wyjaśnij Czytelnikom 
skąd czerpie współczesne wy-
danie swoje źródła?

T.J.K.: ANTOLOGIA jest 
przede wszystkim otwarciem 
się myśli narodowej na kultu-
rę polską, która po 1945 roku 
stała się nieobecna. Mówimy 
o kulturze tożsamościowej, 
a więc osadzonej w pewnych 
kanonach religijnych, etnicz-
nych, geograficznych oraz po-
litycznych. Antologia jest na-
wiązaniem do dorobku „Sztu-
ki i Narodu”, ponieważ optyka 
ideowa środowiska skupione-
go wokół tego pisma, jest dla 
mnie jak i dla autorów wierszy, 
bardzo bliska.

Czy uważasz, że wśród Pola-
ków jest zapotrzebowanie na 
tego typu publikacje?

A czy podczas zaborów, czy 
w trakcie okupacji hitlerow-
skiej było zapotrzebowanie na 
życie kulturalne? Dzisiaj rów-
nież żyjemy w czasach okupa-
cji- okupacji globalnej, do któ-
rej przygotował nas Lech Wa-
łęsa, a wtrącił z premedyta-
cją Lech Kaczyński podpisu-
jąc Traktat Lizboński. Polityka 
polska sprowadza się do slo-
ganów liberalnej nowomowy i 
podsyca jedynie walkę o zacho-
wanie mitu smoleńskiej trage-
dii. W takim wymiarze nie ma 
drogi do sukcesu dla polskiej 
polityki narodowej. Musi na-
stąpić odrodzenie polskiej kul-
tury, która wyłoni autentyczne 
elity polskie, odporne na pie-

niądze banksterów. Nie wiemy 
dzisiaj, czy jest w Polsce zapo-
trzebowanie na poezję tożsa-
mościową, ale można zrobić 
wszystko, aby stała się mod-
na i pożądana. Poezja nie jest 
dla mas, ale pośród tego szare-
go żywiołu znajdują się ludzie, 
którzy nie zawsze wpatrują się 
w ekran telewizora. Skoro więc 
w katolickim kraju można 
zboczenie seksualne wynieść 
do rangi szansy na sukces, to 
czemu kultura tożsamościowa 

ma nie dotrzeć do normalnej 
większości, która na sodomię 
patrzy z obrzydzeniem?

Jednak ludzie wolą bardziej 
oglądać niż czytać, a jak już 
czytają, to tylko o sprawach, o 
których za kilka godzin się już 
nie pamięta.

To prawda. Z tym, że aby 
tak było pracowano nad Po-
lakami od 1945 roku. Proces 
prania mózgu trwa już 67 lat. 
To sporo czasu. Jest więc spo-
ro pracy aby przekonać nie-
jednego, żeby zamiast na piwo 
czy papierosy, przeznaczył te 

pieniądze na zakup przynaj-
mniej jednej książki w mie-
siącu. Trzeba sobie zdać spra-
wę, ze opanowały nas trendy. 
Nie wiedza merytoryczna, ale 
emocje i trendy. Jest moda na 
bycie nikim. Lansuje się mit 
metroseksualności, panuje po-
gląd, że nie warto nic robić, 
skoro mamy wszystko. W ta-
kim świecie ktoś powinien w 
końcu odrodzić kulturę toż-
samościową. Jest to poniekąd 
naturalny odruch obronny. 

Jeśli czytanie stanie się mod-
ne, społeczeństwo dorośnie do 
roli narodu.

Kim są poeci, których twór-
czość zamieszcza Antologia?

Zgromadziliśmy dwudziestu 
poetów w różnym przedzia-
le wiekowym. Rocznikowo od 
1956 do 1993. Bardzo mile za-
skoczyła mnie ich twórczość. 
Prezentują utwory dobre i bar-
dzo dobre, o szerokiej tema-
tyce. Można by rzec, że jest w 
tych utworach mało polityki, 
za to wiele uczuć. Piękna liry-
ka, która siłą rzeczy nawiązu-

je do dorobku poetów z pisma 
„Sztuka i Naród”. Ja czytałem 
te teksty z wielką przyjemno-
ścią

Jakie macie plany na przy-
szłość?

Tak jak wielokrotnie wspo-
minałem, chcemy odrodzić 
kulturę tożsamościową w Pol-
sce w jej wielu aspektach twór-

czych jest to sprawa niezwy-
kle ważna jako jedyne spoiwo 
substancji narodowej w cza-
sie i przestrzeni. Podczas oku-
pacji kraju i upadku wartości, 
jedynie kultura tożsamościo-
wa budzi i ożywia Duszę Na-
rodu, który dzięki temu odzy-
skuje wolność. Sztuka polska 
odzwierciedla naszą Duszę i 
w zależności od jej stanu albo 
ją usypia albo ożywia. Dlatego 
zamach na sztukę polską jest 
zamachem na rodzimą tożsa-
mość. I my chcemy się temu 
przeciwstawić. 

Dziękuję za rozmowę.
Z Tomaszem J. Kostyłą 

rozmawiała Agnieszka Piwar.
Źródło: ksd.media.pl

„Antologia polskiej poezji 
tożsamościowej” jest dostępna w 

sprzedaży od dnia 23 kwietnia 
2012 roku. Informacje oraz 

zamówienia pod adresem: 
biuro@sztukainarod.pl

Wszystkim, 
którzy uczestniczyli 

w uroczystościach pogrzebowych 

śp.  Mariana 
Małeckiego 

serdeczne podziękowania 
składają 

żona, córki z rodzinami

W dniu 2 czerwca 2012 r. 
mija piąta rocznica śmierci 

śp. Świetlany Jeż. 
Msza św. w intencji zmarłej odprawiona zostanie 

w dniu 2 czerwca 2012 r. (sobota) 
o godz. 18.00 w Kościele 

pw. św. Rafała Kalinowskiego w Nowogardzie 
o wspomnienie i życzliwą pamięć 

prosi mąż i córka z rodziną

Zgubiono
W dniu 29.05.2012r.(wtorek)  między godz. 13 – 14 w oko-

licy sklepu ogrodniczego „Laskowscy”, zgubiono portfel na 
nazwisko Naumiuk Janina. Uczciwego znalazcę proszę o od-
danie zguby lub kontakt Tel. 509 349 779

Zaleziono: 
Znaleziono klucz do samochodu m-ki  OPEL. Klucz jest do 

odebrania w redakcji DN 

Na parkingu w okolicach rynku znaleziono okulary leczni-
cze (brązowa oprawa), które są  do odebrania w redakcji DN. 
Red.
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U nas marki najlepszych jakości producentów rowerów

www.bicykl-szczecin.com gwarantujemy 
serwis

Nowogard, ul. Młynarska 7
tel. 91 392 67 30

zapraszamy od 9.00 - 17.00

Nowogard, ul. 3 Maja 12
tel. 91 392 70 64

zapraszamy od 10.00 - 18.00

Rowerek AYA12" i MP12" 
cena bieżąca 329 zł; 

cena promocyjna 199 zł
Do roweru 24" 

/tj. Grand Sandra, Grand Inessa, Grand rifter Replika/ 
gratis zapięcie + nakrętki led na wentyle

PROMOCJA!!!
Rowerek MP16" 

cena bieżąca 369 zł; 

cena promocyjna 299 zł
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FINAŁ OLIMpIADY  
W ZGIERZU

Zakończyły się zmagania uczniów w 
etapie centralnym XX edycji Ogólno-
polskiej Olimpiady promocji Zdrowe-
go Stylu Życia polskiego Czerwonego 
Krzyża. Od 24 do 26 maja 2012 r. uczest-
nicy olimpiady prezentowali swoje umie-
jętności związane z udzielaniem pierw-
szej pomocy, wiedzę z zakresu historii 
Czerwonego Krzyża, promocji zdrowe-
go stylu życia i ekologii. Dodatkowo każ-
dy uczestnik zaprezentował komisji akcję 
prozdrowotną przeprowadzoną w środo-
wisku lokalnym, jej cele i osiągnięte efek-
ty. II Liceum Ogólnokształcące repre-
zentowała Katarzyna Pastusiak, tegorocz-

na absolwentka szkoły. Komisja sędziow-
ska wysoko oceniła wiedzę i umiejętno-
ści Kasi przyznając jej 1. miejsce i tytuł 
laureatki. Główną nagrodę wręczył Dy-
rektor Generalny Polskiego Czerwonego 
Krzyża dr Jerzy Zaborowski. Dodatkową 
nagrodą był indeks na Wydział Nauki o 
Zdrowiu  Uniwersytetu Medycznego w 
Łodzi wręczony przez dziekana wydziału 
prof. dr hab. Tomasza Kostkę. (na zdjęciu 
po lewej: dziekan Wydział Nauki o Zdro-
wiu  Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, 
po prawej: Dyrektor Generalny Polskiego 
Czerwonego Krzyża dr Jerzy Zaborow-
ski).

Za 10 dni...

Nasz chłopak wyprowadzi piłkarzy na Euro 
ponad 220 dzieci z całej polski  wprowadzi  na stadiony piłkarzy podczas tegorocznych Mistrzostw Europy UEFA EURO 2012,  które 
odbędą się 8 czerwca w polsce i na Ukrainie. Jednym z Eskortujących  jest Nowogardzianin, siedmioletni Wiktor Duraj, uczeń Szkoły 
podstawowej nr 1  w Nowogardzie. Wiktor, jako 1 z 4 dzieci z województwa zachodniopomorskiego, dostał się do eskorty i będzie kibi-
cem meczu w poznaniu.

Dziennik Nowogardzki: 
Zapewne lubisz grać w piłkę?

Wiktor Duraj - Jasne, że lubię. 
A piłką zaraził mnie mój kuzyn 
Patryk z którym często  gram. 

A Twoi ulubieni piłkarze? 
Z Polaków, to Kuba Błaszczy-

kowski reprezentant i kapitan 
reprezentacji Polski, również 
zawodnik Borussii Dortmund. 
A z zagranicznych, to Leo Messi 
z klubu FC Barcelona. 

powiedz nam, jak to się sta-
ło, że znalazłeś się w eskorcie 
McDonald’s?

 Pojechałem z mamą do 
McDonald’sa, tam kupiliśmy 
hamburgery, a przy okazji 
mama wypełniła za mnie ku-
pon i wrzuciła go do oznaczo-
nej skrzynki. Później się okaza-
ło, że było losowanie i wyloso-
wali właśnie mnie!  

(Tutaj głos zabiera mama 
Wiktora – Monika Duraj, 
obecna przy naszej rozmowie )

 Rzeczywiście, to był przypa-
dek i łud szczęścia, który Wik-
torek dostał od losu. Muszę 
przyznać, że zupełnie nie spo-
dziewaliśmy się tej wygranej, 
a kupon  wypełniliśmy i wrzu-
ciliśmy do skrzynki „ od tak”.  
Po około tygodniu nie pamię-
taliśmy już o tym fakcie, kie-
dy zadzwonił do nas telefon, w 
którym oznajmiono  nam, że 
Wiktorek został uczestnikiem  
eskorty na Euro. Proszę sobie 
wyobrazić, jak ogromna była 
jego radość  i również  nasza. 
Jesteśmy z mężem i z całą ro-
dziną bardzo szczęśliwi i dum-
ni z tego faktu  

Czy w związku z tym 
uczestniczyłeś w jakichś kon-
kurencjach sprawnościowych 
i w jakich miejscowościach to 
się odbywało?

Byłem z mamą w ciągłych 
rozjazdach, bo eliminacje i fi-
nały były w kilku miastach 
Polski. Byliśmy  w Poznaniu, 
Gdańsku i Warszawie. A tam  
musiałem  zaliczyć takie kon-
kurencje jak: slalom  z prowa-
dzeniem piłki miedzy pachoł-
kami, bieg na 14 metrów na 
czas, strzał do bramki w okre-
ślone punkty , dmuchanie w 
”wuwuzele”, gdzie zmierzono 
mi przy pomocy specjalnego 
urządzenia siłę głosu, oraz ta 

najtrudniejsza, która dotyczy-
ła znajomości każdej z „11”pił-
karzy w drużynie z 16 państw 
biorących udział w Euro. A po-
legało to na tym, że losowało 
się 3 piłkarzy i należało ich do-
pasować, na specjalnej planszy, 
do Państwa z którego on pocho-
dzi. 

Czy miałeś już próby wy-
prowadzania zawodników? 

Tak, same próby były cięż-
kie, bo wszyscy musimy ładnie 
i schludnie wyglądać i mieć od-
powiednie fryzury. Ja z rado-
ści, że Euro odbywa się w na-
szym Państwie, wcześniej wy-
strzygłem sobie na  boku gło-
wy „siatkę”, która niestety  do 
pierwszego meczu  musi znik-
nąć z mojej fryzury, tego wy-
magają przepisy, bym mógł 
uczestniczyć. 

powiedz naszym Czytelni-
kom do ilu meczy jesteś przy-
dzielony podczas Euro? 

Na razie będę tylko w jednym 
- 10 czerwca, gdzie zagrają 
drużyny z Irlandii i Chorwacji. 
Co do innych meczy, to jeszcze 
nic nie wiem, gdyż to wszystko 
jest na razie tajemnicą.

Kończąc Wiktorku, po-
wiedz jakiego zawodnika 
chciałbyś  wyprowadzić na 
płytę? A jeżeli możesz nam 
zdradzić, to powiedz czym 
obdarowali Cię sponsorzy? 

Chciałbym powiedzieć, że 
jeszcze nie byłem na tak wiel-

kim stadionie i chyba się tego 
trochę boję. Na płytę bardzo 
chciałbym wyprowadzić Fran-
ka Lamparta z Anglii i Kubę 
Błaszczykowskiego. A  od spon-
sora dostałem: piłkę, koszulkę, 
trąbę- potocznie nazwaną „wu-
wuzele”, grę FIFA 2012, strój 
kompletny „wyjściowy” oraz za 
dojście do finału  wierzę stereo” 
SHARP. Aha i jeszcze bilet dla 
rodziców na spotkanie w któ-
rym będę wyprowadzał zawod-
ników. 

Czy po rozgrywkach i po-
wrocie do Nowogardu ze-
chcesz  podzielić się wrażenia-
mi z naszymi Czytelnikami? 

Jasne, że tak. Życzę wszyst-
kim dobrego kibicowania i 
oglądania mnie 10 czerwca, 
gdzie będę wychodził z piłka-
rzami Irlandii i Chorwacji.  

Historia programu - Pro-
gram „Dziecięca Eskorta 
McDonald’s” został zainicjo-
wany przez McDonald’s  w 
2002 roku podczas rozgrywek 
Pucharu Świata FIFA w Japo-
nii i Korei. Od tej pory towa-
rzyszy on każdej piłkarskiej 
imprezie rangi Mistrzostw 
Świata czy Europy. Realiza-
cja tej inicjatywy jest możliwa 
dzięki współpracy McDonal-
d’s z takimi organizacjami jak 
FIFA oraz UEFA. Do dnia dzi-
siejszego już kilkadziesiąt kra-
jów w których funkcjonuje ta 
firma, uczestniczyło w realiza-
cji programu, wysyłając repre-
zentacje dzieci na piłkarskie 
imprezy najwyższej rangi.

Jarosław Bzowy

Laureatka konkursu (w środku) 
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Czy sytuacja pacjenta i lekarza  jest symetryczna 

Jeszcze o  incydencie w punkcie Nocnej Opieki Medycznej 
Zamieszczony w poprzednim numerze  DN tekst, dotyczący skargi pacjenta na sposób jego przyjęcia  w ubiegły piątek podczas wizyty 
w godzinach wieczornych w punkcie obsługi nocnej i świątecznej, spowodował wystąpienia w sprawie osób  będących świadkami, bądź 
uczestnikami opisywanej przez pacjenta sytuacji. poniżej drukujemy przesłane oświadczenia.

Nasz komentarz
Przedstawione wyżej oświadczenia świadczą o tym, że re-

lacja pacjenta nie do końca oddawała być może  przebieg 
zdarzeń  i  przedstawiała wszystkie fakty.  Lekarka i perso-
nel medyczny mają prawo do obrony swojego zachowania 
i rzetelnej  prawdy  o  rzeczywistych zdarzeniach. Niemniej 
jednak, warto sobie przy okazji tego incydentu uświado-
mić, jak często wszyscy  i pacjenci i ludzie pracujący w 
służbie zdrowia, padamy ofiarami regulacji systemowych, 
które każą biegać od  przysłowiowego Annasza do Kajfa-
sza,  zaniepokojonemu stanem swego zdrowia  pacjento-
wi (nieważne czy słusznie czy nie – naturalne, że nie zna  
on stopnia zagrożenia), a lekarzom każą go ganiać.  Dla-
tego też oceniając zachowania pacjenta,  nie możemy po-
sługiwać się tylko kategoriami   savoir - vivru, trzeba wie-
dzieć, że oczekuje on wyrozumiałości dla swojego niepoko-
ju, czy bólu i ,że ma prawo być zirytowany, gdy spotyka się 
według niego z nieadekwatnymi do potrzeb procedurami, 
czy formalizmem  pracowników służby zdrowia. Sytuacja 
pod tym względem pacjenta i z drugiej  strony lekarza, czy 
pielęgniarki, nie jest  w pełni symetryczna i oceny podob-
nych w  wyrazie zachowań muszą jednak tę niesymetrycz-
ność  uwzględniać.  

Red.

Oświadczenie Krzysztofa 
Kosińskiego

Artykuł piątkowy o zachowa-
niu dr M. dyżurującej w Noc-
nej Opiece Lekarskiej  ( NOL ) 
spowodował to, że kilkakrotnie 
zostało użyte słowo przychod-
nia „Praxis” co sugeruje jed-
noznacznie, że to ja prowadzę 
te dyżury. Wyjaśniam więc, że 
dyżury prowadzi Szpital Gole-
niów, którego to lekarze świad-
czą nocną i świąteczną opiekę 
w moich pomieszczeniach (Pra-
xis-u). Nie mogę więc mieć żad-
nej możliwości wyciągania kon-
sekwencji służbowych w stosun-
ku do pracowników Szpitala w 
Goleniowie.

Ponieważ incydent miał 
miejsce w mojej przychodni za-
dzwoniłem do pacjenta z infor-
macją, żeby kierował swoje za-
żalenie do dyrektora w Gole-
niowie, natomiast sam obieca-
łem porozmawiać z Panią Dr. 
M. Ponieważ jak mi wiadomo 
zarówno Pani doktor, jak i inne 
osoby zajmą w tej sprawie swoje 
stanowisko dlatego nie będę re-
lacjonował rezultatów mojego 
badania przebiegu incydentu. 
Oczywiście cała ta sprawa skła-
nia mnie do wielu refleksji na 
temat zarówno rozwiązań sys-
temowych, jak i warunków w 
jakich muszą wykonywać swo-
je obowiązki pracownicy służ-
by zdrowia, jak i szukać pomo-
cy nasi pacjenci. Przedstawię je 
jednak przy innej okazji, aby w 
kontekście konkretnej sytuacji 
nie urazić niepotrzebnie nikogo. 

Z poważaniem       
Krzysztof Kosiński 

- SZOZ Praxis

Oświadczenie  pani doktor 
Anny Martynowicz - Czudiak

Oświadczenie to dostarczył 
do redakcji pełnomocnik i za-
razem mąż pani doktor. Infor-
mujemy jednocześnie pełno-
mocnika, że w sprawie kontak-
towaliśmy się zgodnie z naszą 
wiedzą z osobą odpowiedzial-
ną za dyżury,  dlatego, a także 
z powodów technicznych nie 
rozmawialiśmy z Panią doktor.  
A oto treść oświadczenia Pani 
doktor:

 „Dnia 19.05.2012r. tj. w so-

botę w godzinach wieczornych 
p. Piotr M. zjawił się punkcie 
Nocnej i Świątecznej Opieki 
Lekarskiej (NiŚOL) mieszczą-
cej się w budynku przychodni 
„PRAXIS” przy ul. Dworcowej 
w Nowogardzie. Od wejścia 
jego postawa była roszczenio-
wa oraz wulgarna. 

Będąc jeszcze w gabinecie 
socjalnym, usłyszałam na ko-
rytarzu pacjenta, wykrzyku-
jącego wulgaryzmy i epitety 
pod adresem pielęgniarek Izby 
Przyjęć Szpitala w Nowogar-
dzie. Kiedy wyszłam do pa-
cjenta, poprosiłam, żeby się 
uspokoił i nie wyzywał, bo w 
taki sposób nie będę z nim roz-
mawiała. Niestety, to nic nie 
dało. W tym momencie po-
winnam wezwać policję i teraz 
bardzo żałuję, że tego nie zro-
biłam. Pacjent nadal zacho-
wywał się w ten sam sposób i 
żądał skierowania do Szpitala 
w Nowogardzie twierdząc, że 
płaci składki i mu się to nale-
ży a naszym obowiązkiem jest 
mu dać to, czego on oczeku-
je. Kiedy zapytałam, z jakie-
go powodu żąda skierowania 
oznajmił, że od trzech dni ma 
bóle kończyny dolnej w miej-
scu, skąd usunięto mu śru-
by. Poprosiłam, więc o wypis 
ze Szpitala. Niestety, pacjent 
nie posiadał przy sobie żad-
nej dokumentacji medycznej, 
w związku, z czym poprosi-
łam go o przywiezienie tej do-
kumentacji, co też uczynił. Jak 
się okazało pacjent był leczony 
na Oddziale Ortopedycznym 
w Gryficach. Wtedy poprosi-
łam pacjenta by pokazał mi 
nogę. Był tam niewielki obrzęk 
i zaczerwienienie wokół miej-
sca rany pooperacyjnej. Uzna-
łam, że skoro był leczony w 
Gryficach lepiej żeby zobaczył 
go lekarz ortopeda, o czym po-
informowałam pacjenta, któ-
remu to się bardzo nie spodo-
bało i zaczął wykrzykiwał, że 
po żadnych Gryficach nie bę-
dzie jeździł i nie przyjął wypi-
sanego przeze mnie skierowa-
nia na Ortopedię Szpitala w 
Gryficach a na odchodne wy-
krzyczał, że i tak sobie załatwi 
skierowanie do Szpitala w No-

wogardzie. Ponadto chce nad-
mienić, że w gabinecie przy 
przyjęciu była obecna pielę-
gniarka i również potwierdza 
złe, agresywne i niedorzeczne 
zachowanie pacjenta. W mię-
dzyczasie skontaktowałam się 
z Izbą Przyjęć Szpitala w No-
wogardzie, wtedy usłyszałam, 
że pacjent był tam też bardzo 
agresywny i żądał przyjęcia 
przez chirurga, co również po-
twierdza pielęgniarka dyżu-
rująca. Z wizyty i zachowania 
pacjenta została sporządzona 
notatka odnotowana w książ-
ce przyjęć pacjentów.” 

Oświadczenia pielęgniarek

Otrzymaliśmy również 
oświadczenia pielęgniarek, 
zarówno pielęgniarki pełnią-
cej dyżur w punkcie świą-
tecznej i nocnej opieki, jak 
i  pielęgniarki obecnej pod-
czas przyjmowania pacjen-
ta w izbie przyjęć w szpita-
lu. Oświadczenie pielęgniar-
ki dyżurującej w Praxisie w 
swojej treści  dotyczącej fak-
tów i ocen pokrywa się z 
oświadczeniem Pani doktor, 
dlatego pominiemy jego pu-
blikację, natomiast oświad-
czenie pielęgniarki ze szpi-
tala dotyczy sytuacji na izbie 
przyjęć w szpitalu, oto jego 
treść: 

„Dnia 19.05.2012r. tj. w so-
botę w godzinach wieczor-
nych. p. Piotr M. zjawił się na 

Izbie Przyjęć Szpitala w No-
wogardzie. Od wejścia jego 
postawa była roszczeniowa 
oraz wulgarna. Po wysłucha-
niu, jakie roszczenia ma pa-
cjent udzieliłam mu infor-
mację, że ze względu na to, 
że nie jest w stanie bezpośred-
niego zagrożenia życia oraz że 
nie został przywieziony przez 
karetkę pogotowia musi mieć 
skierowanie od lekarza ro-
dzinnego lub lekarza z Punk-
tu Nocnej i Świątecznej opie-
ki POZ oczywiście, jeżeli ten 
stwierdzi, że pacjent wymaga 
takiej konsultacji.

W odpowiedzi na taką in-
formację z ust pacjenta po-
sypała się wiązanka epitetów 
pod adresem lekarzy i pielę-
gniarek. Po długim tłumacze-
niu, że niestety taki jest system 
opieki zdrowotnej i niestety 
musi mieć takie skierowanie p. 
Piotr M. wyszedł z Izby Przy-
jęć rzucając wulgaryzmami.

Po upływie jakiegoś czasu 
p. Piotr M. powrócił ze skie-
rowaniem wypisanym przez 
swojego lekarza rodzinnego. 
Pacjent był wtedy już grzecz-
ny i miły.
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Regionalna Okręgówka - Wszystko albo nic...
W niedzielę (3 czerwca) o godzinie 17:00, pomorzanin na własnym stadionie rozegra najważniejszy mecz w roku z zespołem lidera - 
Iną Ińsko. Stawka jest ogromna dla obydwu drużyn, gdyż zwycięzca tego spotkania awansuje do wyższej klasy rozgrywkowej. 

Teraz jest już nie istotne, jaką szansę stracili piłka-
rze LKS-u w Mierzynie… Trzeba o tym jak najszyb-
ciej zapomnieć i zagrać na 100% w ostatnim meczu 
w tym sezonie. GKS Mierzyn, który zajmuje trzecie 
miejsce i tak jak Pomorzanin uzbierał 61 punktów, 
jest niemal murowanym faworytem do awansu. Za-
tem z tych trzech drużyn, to właśnie piłkarze z No-
wogardu mają najtrudniejsze zadanie. Mierzyn zagra 
ze słabo spisującym się Wichrem Brojce i ciężko jest 
uwierzyć w to, że nagle Wicher zagra wielkie zawo-
dy. Przy zwycięstwie GKS-u, Pomorzanina ratuje tyl-
ko i wyłącznie zwycięstwo! Inie wystarczy w Nowo-
gardzie remis… Na domiar złego, gospodarze mogą 

przystąpić do tego meczu poważnie osłabieni. Naj-
prawdopodobniej nie zagra najskuteczniejszy piłkarz 
w tym sezonie - Paweł Galus. Na pewno nie zastą-
pi go Krystian Miklas, który otrzymał w Mierzynie 
czerwoną kartkę. Pozostaje wierzyć, że na tym kończą 
się personalne problemy Pomorzanina. W pierwszym 
meczu w Ińsku, padł remis 1:1, a gola na wagę punk-
tu zdobył Miklas. W niedzielę piłkarze z Nowogardu 
muszą wzbić się na wyżyny! To jest ich czas i tylko 
od nich zależy czy wykonają krok w przód, czy też w 
przyszłym sezonie ponownie będą walczyć w Regio-
nalnej Okręgówce. Zachęcamy wszystkich do przy-
bycia na stadion w Nowogardzie w niedzielę o godz. 

17:00, miejscowym piłkarzom na pewno przyda się 
głośny doping od pierwszej do ostatniej minuty. 

30 kolejka (03.06. 17:00):
Chemik II Police – Wybrzeże Rewalskie Rewal
Iskra Golczewo – Orzeł Łożnica
Wicher Brojce – GKS Mierzyn
Pomorzanin Nowogard – Ina Ińsko
Kasta Szczecin-Majowe – Flota II Świnoujście
Sparta Węgorzyno – Sparta Gryfice
Błękitni II Stargard – Jeziorak Szczecin
Vielgovia Szczecin – Promień Mosty

A Klasa - Na koniec Koszewo
W niedzielę (3 czerwca) o godzinie 17:00, Olimpia Nowogard zakończy sezon 2011/2012 wyjazdem do Koszewa. Niedzielny rywal jest 
outsiderem tabeli i od przyszłego sezonu skupi się już na walce w B Klasie.

Wreszcie koniec… chciałoby się powiedzieć patrząc 
na ostatnie rezultaty Olimpii. Nowogardzcy piłkarze 
od początku rundy rewanżowej borykali się ze spory-
mi kłopotami, w momencie w którym Olimpia całko-
wicie straciła szansę na awans, piłkarze zaczęli noto-
wać słabe wyniki. Pod znakiem zapytania stoi skład 
Olimpii, jednak trener Gracjan Golema z pewnością 
się tym nie przejmuje, Olimpia ma bardzo zdolnych 
juniorów i możliwe, że nawet oni pokonają w niedzie-

lę Zenit Koszewo. Skąd takie wnioski? Podpowiada 
nam to statystyka: w 21 kolejkach sezonu 2011/2012 
Zenit Koszewo uzbierał zaledwie 2 punkty… Mało 
tego, niedzielni rywale Olimpii strzelili tylko 26 bra-
mek, przy czym stracili 132! Czyli średnio nieco po-
nad 6 goli w meczu… Co tu dużo mówić – tego prze-
ciwnika po prostu trzeba wypunktować. W Nowogar-
dzie w rundzie jesiennej, Olimpia nieco oszczędziła 
piłkarzy z Koszewa, wygrywając „tylko” 5:0, bramki 

wówczas strzelali: Witoń x 3, Żuk, Wyrzykowski.
22 kolejka (03.06. 17:00):
Dąbrovia Stara Dąbrowa – Orkan Dalewo
Orzeł Grzędzice – Radowia Radowo Małe
Pomorzanin Krąpiel – WODR Barzkowice
Zenit Koszewo – Olimpia Nowogard
Zorza Tychowo – Unia Stargard
Dąb Dębice – Rolpol Chlebowo

B Klasa - pozostaną niepokonani?
W Mechowie, w niedzielę o godzinie 16:00, „Rycerze Wiosny” w B Klasie pożegnają sezon 2011/2012. „Rezerwowi” postarają się pod-
trzymać zwycięską serię i efektownie zakończyć rozgrywki.

Rywal nie jest zbyt wymagający, w ligowej tabeli 
plasuje się na przedostatnim miejscu. W pierwszym 
spotkaniu w Nowogardzie, Pomorzanin wygrał 2:0 
po golach: Gaika i Pokorskiego. Przypomnijmy, że 
Pomorzanin II na wiosnę jeszcze nie przegrał, zatem 
miło byłoby zaczynać sezon 2012/2013 jako niepoko-
nana drużyna, tym bardziej, że gdy Pomorzanin wy-

grywał mecz za meczem, to Mechowo systematycz-
nie spadało w dół tabeli. Żadne znaki na niebie nie 
wskazują cudu w Mechowie, więc już możemy pogra-
tulować „rezerwowym” fantastycznej wiosny i życzy-
my takiej samej gry w przyszłym sezonie, a co za tym 
idzie awansu do A Klasy.

18 kolejka (02/03.06. 16:00):

Znicz Wysoka Kamieńska – Pionier Żarnowo
Gar./Polonia II Mechowo – Pomorzanin II Nowo-

gard
Zieloni Wyszobór – Jastrząb Łosośnica
Prawobrzeże Świnoujście – Huragan Wierzchosław

KR

W dniach 26-27.05.2012 Oborniki były gospodarzem III rundy pucharu polski w motocrossie. pierwszy raz rozgrywano puchar polski 
dwudniowy, co sprawiło wiele problemów organizacyjnych związanych z czasowym dotarciem niektórych zawodników, ponieważ nie 
do wszystkich klubów dotarły na czas e-maile ze zmianami organizacyjnymi. Nowogardzki klub „Cisy” również padł ofiarą zamiesza-
nia nie otrzymując harmonogramu czasowego III rundy.

Wieści z torów motocrossowych
Michał Kozera spóźnił się 

na trening z pomiarem czasu i 
uczestnictwo w zawodach stało 
pod dużym znakiem zapytania. 
Na czterdzieści minut przed 
pierwszym biegiem zarząd klu-
bu obornickiego zezwolił Mi-
chałowi na start, lecz dopiero z 
40 pola startowego. Drugi nasz 
zawodnik Krzysztof  Łabuda na 
kółku zapoznawczym doznał 
poważnej kontuzji ręki (złama-
nie) i będzie musiał pauzować 
około trzech miesięcy. W prak-
tyce oznacza to koniec startów 
w całym sezonie. A szkoda, bo 
zawodnik zajmował bardzo 

wysokie 7 miejsce w klasyfika-
cji generalnej. 

Start Kozery z tak odległe-
go pola startowego nie dawał 
żadnych szans na jakiekolwiek 
czołowe lokaty, ale parę punk-
tów można było zyskać sa-
mym uczestnictwem, ponie-
waż ostatni zawodnik zdobywa 
1 punkt. Po starcie był w trze-
ciej dziesiątce, a potem tylko 
walka z rywalami i wspaniała 
jazda, którą zauważyła również 
kamera poznańskiej telewi-
zji. Dało to 11 miejsce na me-
cie pierwszego biegu. Wywrot-
ka Więckowskiego w końcowej 

fazie wyścigu, który w klasyfi-
kacji generalnej był dwa punk-
ty przed Michałem doprowa-
dziła do tego, że obydwaj mieli 
równą ilość punktów. W prze-
rwie między biegami był wy-
wiad do poznańskiej gazety 
związany z uczestnictwem Mi-
chała w Mistrzostwach Euro-
py, które odbędą się w Oborni-
kach za trzy tygodnie. Wywiad 
zmotywował Michała i dodał 
mu wiary na lepszy wynik w 
drugim biegu. W pierwszym 
zakręcie po starcie był 17, co 
dawało spore szanse na lepszy 
wynik. Po 25 minutach bez-

błędnej jazdy jako ósmy minął 
linię mety, co pozwoliło utrzy-
mać 5 miejsce w klasyfikacji 
generalnej , ze stratą 10 punk-
tów do czwartego miejsca i 21 
punktów do podium. Pozosta-
je jeszcze jedna runda w So-
chaczewie i wszystko jest moż-

liwe. W Sochaczewie zaczyna 
się również Puchar Polski ko-
biet, który będzie miał 4 run-
dy.  Udział w nim weźmie Ża-
neta Zacharewicz. 

Życzymy wszystkim połama-
nia kół.

Inf. własne
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WARSZTAT SAMOCHODOWY

SZYBY SAMOCHODOWE

PLANDEKINA WYMIAR NA WYMIAR

Profesjonalna naprawa od A do Z

OSOBOWE, CIĘŻAROWE I MASZYNY

Geometria kół, naprawa zawieszenia,komputerowa diagnostyka pojazdu
naprawy blacharskie i lakierniczePrzegląd i naprawa klimatyzacji,

Ul. Nadtorowa 12
tel 91 39 20 131
kom 601860716

Ul. Kilińskiego 26
tel 91 39 25 627
kom 601897368

Sprzedaż, wymiana, naprawa. Wykonujemy usługi na zlecenie ubezpieczalni

Używane i nowe części do wszystkich marek samochodów

Plandeki do samochodów ciężarowych (łódki, firanki),przykrywające
stelaże, przegrody do hal, przyczepy ciągnikowe i samochodowe

UDZIELAMY GWARANCJI
NA WYKONANE USŁUGI

Anita Lena córka 
Elżbiety Sawczyszyn 
ur. 24.05.2012 z 
Łagodzin

Filip syn Sylwi 
Zacharskiej ur. 
28.05.2012 z Dobrej

Paweł syn Eweliny 
Augustyn ur. 
24.05.2012 ze 
Szczecina

Nadia córka Anny 
Kaniowskiej ur. 
28.05.2012 z 
Konarzewa

Filip syn Eweliny 
Kazana ur. 
26.05.2012 ze 
Sikorek

Piotr syn Michaliny 
Albiniak ur. 
25.05.2012 z Dalna

Maria córka 
Natali Śmigiel 
ur. 28.05.2012 z 
Nowogardu

Jakub syn Anny 
Pałczyńskiej ur. 
29.05.2012 z 
Bodzęcina

 Autor rubryki: Janusz Roguski
Witamy wśród nas...

Goście z Heide w Nowogardzie

pytają się swoich opiekunów:  
„Kiedy znów tutaj przyjadą?”
W dniach 25 - 27.05. 2012 roku zawitała do naszej miejscowości delegacja miasta partnerskiego Heide. Nie była to jednak zwyczajna 
wizyta, ponieważ tym razem gośćmi byli młodzi mieszkańcy Heide, którzy nie mieli dotąd okazji odwiedzić Nowogardu.

Podczas weekendowej wizy-
ty, młodzi chłopcy reprezen-
tujący klub sportowy Heider 
VS, wzięli udział w zorganizo-
wanym na stadionie Pomorza-
nina Nowogard turnieju pił-
karskim w ramach Mini Euro, 
nawiązującym do zbliżających 
się w Polsce Mistrzostw Euro-
py w piłce nożnej. Ku zasko-

czeniu kibiców i organizato-
rów goście z Heide w pięknym 
stylu wygrali turniej inkasując 
sporą nagrodę. Wizyta rozpo-
częła się jednak już w piątek, 
kiedy to młodzi piłkarze wraz 
z trenerami i obywatelem ho-
norowym miasta Heine- Wo-
elk Reinhard, przybyli do na-
szego miasta. Po zakwatero-

waniu i zjedzeniu obiadu uda-
li się do Kulic, gdzie zwiedzali 
zabytkowy zamek Bismarcka i 
zapoznali się z historią nasze-
go miasta. Po południu na-
tomiast udali się na stadion, 
gdzie odbyli trening i rozegra-
li sparingowy mecz z drużyną 
trampkarzy Pomorzanina No-
wogard. Oprócz wielu atrakcji 
przygotowanych z okazji przy-
jazdu gości, mieli oni czas na 
zwiedzanie naszego miasta, w 

którym największe wrażenie 
na przyjezdnych zrobił skate-
park. W sobotę odbyło się na-
tomiast losowanie grup Mini 
Euro, oraz rozegrano wspo-
mniany już turniej piłkarski, 
którego zwycięzcami okazali 
się młodzi piłkarze z Heide.

Wizyta w Nowogardzie zro-
biła na gościach ogromne wra-
żenie, nawiązali oni nowe zna-
jomości z rówieśnikami z No-
wogardu, zwiedzili wiele cie-

kawych miejsc i jedyne pytanie 
jakie zadawali to: kiedy znowu 
przyjadą do Nowogardu.

Ta ciekawa i dostarczająca 
wiele wrażeń wizyta nie do-
szłaby do skutku, gdyby nie 
wsparcie Fundacji Współpra-
cy Polsko – Niemieckiej, któ-
ra dofinansowała organizację 
projektu pod nazwą: Integra-
cyjny weekend z Mini Euro – 
poznajmy naszą historię.

KR
Goście z Heide podczas zwiedzania pałacu Bismarcka

Pamiątkowe zdjęcie młodych piłkarzy Haider VS i Pomorzanina Nowogard wraz ze szkoleniowcami

Młodzi piłkarze klubu Haider VS na stadionie Pomorzanina
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SZKOŁA JAZDY „DRAGON”

Zapisy tel. 723 583 311

ul. 3 Maja 40
Nowogard

Biuro czynne 
od 13 - 17

Najlepsza

zdawalność

4.06.2012 r. 
godz. 16

www.partnerstal.pl

GARAŻE BLASZANE
HALE, WIATY

 59 83 34 312
91 44 35 187
698 230 205

Obsługujemy cały kraj

OCO NA TWOJE 
FINANSE

PROSTA POŻYCZKA 
DLA CIEBIE 

I TWOJEJ FIRMY
bez BIK

bez zaświadczeń ZUS i US
– od 20 do 300 tys.
– na spłatę uciążliwych długów
– na dobre inwestycje
– dochód min. 1000 zł netto
W OFERCIE RÓWNIEŻ CHWILÓWKI

Szczecin 
al. Wojska Polskiego 29/17 

tel. 91 812 68 65
RRSO wynosi 5,05%

PHU „DEZAR” - SKLEP ŻELAZNY
ul. 15 Lutego 10  • 72-200 Nowogard • tel. 91 39 21 220

NOWOŚĆ    Ogrodzenia ozdobne

Artykuły przemysłowe:
• Piece • Bojlery • Armatura • Rury miedziane i ocynk
• Rury PCV • Śruby • Wkręty • Gwoździe •  Farby • Lakiery • Silikony 
• Siatka ogrodzeniowa • Impregnaty
• Elektronarzędzia • Odzież robocza • Nawozy • Nasiona

Przęsło 2 m – 175 zł
Brama 3,5 m – 530 zł

Brama 4 m – 560 zł
Furtka 0,9 m – 185 zł

Posiadamy w sprzedaży 
również inne wzory ogrodzeń

OKNO 1465 mm szer. x 1435 mm wys.

SZYBA K=1,0 • OKUCIE MACO PPUH "JOGA" sj.
ul. Górna 4,

72-200 Nowogard
tel. 91 39 25 501

OKNA-SUPERPROMOCJA !!!

TYLKO 499zł*
*cena netto

R E K L A M A
e-mail: reklama@domjudy.pl

TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07

PA S M A N T E R I A
ul. 700 Lecia 20F
(pasaż przy Polomarkecie)

GOTÓWKA ZAWSZE POD RęKĄ!
• Pożyczki od 1 200 do 10 000 PLN
• Indywidualnie dobieramy rozwiązania
• Na dowolny cel
• Bez BIK-u

www.profitcredit.pl

Centrum Finansowe Avantis •  ul. 700 Lecia 6A • Nowogard

KONTAKT: 
tel. 513 164 203
       91 392 72 68

wspólne oglądanie

(na plaży)zaprasza na 

Bar Przy 
Promenadzie

wspólne oglądanie
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DLA pAŃ "pROFILAKTYKA RAKA pIERSI"
WYJAZD NA BADANIA MAMMOGRAFICZNE 
DLA pAŃ z TERENU NOWOGARDU i OKOLIC

Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej "Zdrowie" dnia 
09.06.2012r. organizuje wyjazd na badania mammograficzne do 
NZOZ Medical Care CRiDO Szczecin Zdroje.

Oferta Składa się z kompleksowej porady:
- badanie mammograficzne
- wynik badania oraz konsultacja lekarska
Rejestracja i szczegółowe informacje Samodzielny Publiczny Szpital 

Rejonowy w Nowogardzie w godz.8.30-14.00 tel.91 3921356 wew.122, 
w siedzibie Fundacji, oraz u Lidii Bogus tel.505393636.

Dobrowolna wpłata na cele statutowe 5 zł.
PAMIĘTAJ! O ZDROWIE MUSISZ ZADBAĆ SAMA!
                                     Zapraszam Prezes Fundacji "Zdrowie"Lidia Bogus

Budnaar
POKRYCIE I REMONTY 

dachów,
docieplenia, podbitka

tel. 726 169 098

Spartakiada w Kikorzach

Gospodarze najlepsi
W niedzielę (27 maja) w Kikorzach (gm. Osina) odbył się festyn 
sportowo – rekreacyjny. W zmaganiach wzięli udział piłkarze oraz 
siatkarze, ponadto dla najmłodszych uczestników zorganizowano 
program gier i zabaw.

W otwartym turnieju piłki nożnej 
zgłosiło się 6 drużyn: Kikorze, Ko-
ściuszki, Węgorza, Węgorzyce, Wyszo-
mierz, Osowo. Drużyny rywalizowały 
w grupach złożonych z 3 drużyn, sys-
temem każdy z każdym. W grupie A 
dwie drużyny uzyskały tyle samo punk-
tów, oraz identyczny bilans bramkowy, 
zatem, aby rozstrzygnąć kto wyjdzie 
z grupy, rozegrano serię rzutów kar-
nych. Mimo świetnej postawy bramka-
rzy, lepsi okazali się piłkarze z Kościu-
szek którzy wygrali 2:1. Zwycięzcy grup 
zagrali w finale, natomiast drużyny z 
drugiego miejsca rywalizowały o trze-
cią lokatę. Najlepsi okazali się piłkarze 
gospodarzy, którzy pokonali w finale 
Węgorzyce 2:1. Umiejętne wykonanie 
„jedenastek” pomogło zawodnikom  z 
Kościuszek nie tylko w „grupowej do-
grywce”, ale również w meczu o 3 miej-
sce, gdyż po regulaminowym czasie 
gry, padł bezbramkowy remis, zahar-
towani zawodnicy Kościuszek wygra-
li w karnych z Węgorzycami 2:1. War-
to jeszcze dodać, że sędziowaniem za-
jęli się Arkadiusz Domagała i Stanisław 
Rutkowski. 

Grupa A
M G+ G- P
1. Węgorzyce  2 0 6
2. Kościuszki  0 1 1
3. Osowo  0 1 1
Wyniki:
Kościuszki – Węgorzyce  0:1
Osowo – Kościuszki   0:0
Węgorzyce – Osowo   1:0

Grupa B
M  G+ G- P
1. Kikorze  2 0 4
2. Węgorza  1 0 4
3. Wyszomierz  0 3 0
Wyniki:
Wyszomierz – Kikorze  0:2
Węgorza – Wyszomierz 1:0
Kikorze – Węgorza   0:0
Mecz o 3 miejsce:
Kościuszki – Węgorza 0:0 
(rzuty karne 1:2)
Finał:
Kikorze – Węgorzyce 2:1

W turnieju siatkarskim wystąpiło 5 
drużyn, które rywalizowały w jednej 
grupie systemem „każdy z każdym” . 
Klasyfikacja w grupie była klasyfikacją 
końcową. Wygrywał zespół, który jako 
pierwszy zdobył dwa sety, ponieważ gra 
do 3 setów mogłaby się niewygodnie 
przedłużać. Siatkarze z Kikorzy tak jak 
i piłkarze, okazali się bezkonkurencyjni 
i zajęli pierwsze miejsce.  

Osowo – Kikorze  0:2
Kościuszki – Węgorzyce  2:0
Kikorze – Wyszomierz  2:1
Wyszomierz – Kościuszki 0:2
Węgorzyce – Osowo  2:1
Wyszomierz – Osowo  2:0
Kościuszki – Osowo  2:0
Węgorzyce – Wyszomierz 2:0
Kikorze – Węgorzyce  2:0
Kikorze – Kościuszki   2:0

M         punkty/sety
1. Kikorze  8 /  8:1
2. Kościuszki  7 /  6:2
3. Węgorzyce  6 /  4:5
4. Wyszomierz    4 /  3:6
5. Osowo  2 /  1:8

Oprócz otwartych rozgrywek pił-
karskich i siatkarskich, dla najmłod-
szych uczestników festynu sportowo-
-rekreacyjnego został zorganizowany 
blok gier i zabaw, które odbywały się 
pod czujnym okiem sędziów: Agniesz-
ki Stępień i Huberta Buriaka. Ponadto 
jednym z ważniejszych wydarzeń tego 
dnia, było postawienie masztu, któ-
ry został wykonany i oddany do użyt-
ku przez firmę Drewpol z Osiny. Na 
maszcie zawisły 3 flagi: Polska, Stowa-
rzyszenia LZS i flaga Olimpijska. Orga-
nizatorzy również uhonorowali pamięć 
9 osób, mieszkańców Kikorzy, któ-
rzy przez całe swoje życie promowali i 
wspierali ideę sportu na terenie gminy. 
Po odczytaniu nazwisk osób zasłużo-
nych dla Kikorzy, flaga na maszcie zo-
stała opuszczona do połowy, natomiast 
zgromadzeni mieszkańcy uczcili wyżej 
wymienionych minutą ciszy. 

KR

Organizatorzy niedzielnej sparta-
kiady chcieli szczególnie podziękować 
wszystkim ludziom dobrej woli, dzię-
ki którym festyn sportowo-rekreacyjny 
mógł dojść do skutku: 

Firma Drewpol Osina 
Daniel Górnicki
Mateusz Lewiński
Marian Pustelnik
Teresa Lis
Hubert Buriak
Paweł Buriak
Agnieszka Stępień
Bodzio Górecki
LZS „Wena” Kikorze
Koło Numizmatyczne Nowogard Ta-

deusz Łukaszewicz
Wójt Gminy Osina

Ludzie sportu- mieszkańcy Kikorzy, 
którzy już od nas odeszli:

Ś.P. Ryszard Kornacki
Ś.P. Stefan Górecki
Ś.P. Stanisław Jakubiak
Ś.P. Stanisław Podsiadło
Ś.P. Zdzisław Górecki
Ś.P. Florian Łuczkowiak
Ś.P. Jan Marciniak
Ś.P. Tadeusz Kowalski
Ś.P. Jolanta Kowalska

Na zdjęciu zawodnicy z Kikorzy i kapitan zespołu Kościuszki

Grand Prix Nowogardu
prezentujemy pełną listę sponsorów i podziękowa-
nia dla osób dzięki którym,  21 maja odbył się wyścig 
Grand prix Nowogardu:

Urząd Miasta Nowogard
Zrzeszenie M.G. LZS Nowogard – Jan Tandecki
Dziennik Nowogardzki – patron medialny
Radny Marcin Nieradka
Praxis – Krzysztof Kosiński
Auto-Top – Stanisław Brzost
ERJOT – Jerzy Brzost
Nowogardzki Dom Kultury
Sklep Sportowy – Małgorzata Kubicka
Biuro Turystyczne ul. 5 marca – Magdalena Gołąb
Sklepy – p. Laskowscy
Łukasz Bonda – firma „T”
Szpital Miejski w Nowogardzie – dyr. Kazimierz Lembas
Komenda Miejska Policji w Nowogardzie –  kom.Leszek Nowak
Plus – Inter-Consult S.A. – Bogumiła Lisiewicz
Koło Numizmatyczne Nowogard
Biuro wyścigu w SP nr2 - Dyrektor SP nr2
ZBK – za pomoc w transporcie sprzętu

Podziękowania dla wszystkich wolontariuszy  

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
w Nowogardzie składa podziękowania 

Emilowi Kinasz za  podarowane kwiaty.

Dyrekcja i pracownicy Ośrodka
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tel. 91 57 712 48 
tel. 500 702 884
tel. 500 702 855

BEZPłATNA POMOC W UZYSKANIU KREDYTU - OFERTA 20 BANKÓW

www.mk-kwadrat.pl

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „przystań”

tel. 91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

GABINET KOSMETYCZNY 
„WICHEREK”

Rok założenia 1988
Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała zabiegi 
kosmetyczne, henna, depilacje, makijaże, 
mikrodermabrazja, peeling kawitacyjny, 
ultradźwięki, eksfoliacje, wypalanie, laser, 
lampy, materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

pORADY BEZpŁATNE
Nowogard, ul.  Zielona 3 
– obok Rest. „Przystań”, 

Tel. 91 392 07 14 
Czynne od 11.00 do 19.00
http://wicherek.info

MIESZKANIA NA SPRZEDAŻ
Smorawina – 2 pokoje, parter, działka 490m² – CENA 35.000 zł
łobez – kawalerka, I piętro, pow. 30,40m² – CENA 86.000 zł  
łobez – kawalerka , III pietro, pow. 30m² – CENA 83.000 zł 
Nowogard – kawalerka, III pietro, pow. 29,93m² – CENA 90.000 zł 
Nowogard – kawalerka, I piętro, pow. 28,40m² – CENA 95.000 zł
Nowogard – wysoki standard, 3 pokoje, pow. 68m² – CENA 199.000 zł NOWA CENA 
Nowogard – wysoki standard, 3 pokoje, pow. 80,58m² – CENA 235.000 zł NOWA CENA
Nowogard – 3 pokoje, pow. 77m² + garaż 20 m²  - CENA 230.000 zł 
Nowogard – 3 pokoje, I piętro, pow. 62,9 m² – CENA 170.000 zł NOWA CENA
Nowogard – 3 pokoje, pow. 49m², z widokiem na jezioro – CENA 200.000 zł 
Nowogard – 3 pokoje, parter, pow. 57,8m² – CENA 172.000  zł  
Nowogard – 3 pokoje, parter, pow. 54,1m² – CENA 159.000 zł
Nowogard – 3 pokoje na parterze, pow. 58 m² – CENA 175.000 zł NOWA CENA 
Nowogard – 2 pokoje, pow. 61,69m² – CENA 169.000 zł 
Dobra – 3 pokoje + garaż, pow. 64,5m² lub zamiana  – CENA 165.000 zł 
Węgorzyno – 3 pokoje, I pietro, pow. 66,9m² – CENA 130.000 zł 
Węgorzyno – 4 pokoje, II piętro pow. 74m² – CENA 175.000 zł 
Węgorzyno – 3 pokoje, parter, pow. 63m² – CENA 140.000 zł 
Węgorzyno – 3 pokoje, II piętro, pow. 43,38m² – CENA 105.000 zł

SALON GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

VELES
- glazura
- terakota
- panele
- drzwi
- parapety
- ceramika łazienkowa
- wanny, kabiny
- meble łazienkowe
- armatura

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto)

Kupię  
gospodarstwo lub 

 grunt rolny  

tel. 664 944 635

Zarząd Koła Miejsko-Gminnego 

organizuje w dniu  
03.06.2012 r. 

zawody wędkarskie 
spławikowe dla 

dzieci i młodzieży 
do lat 14-stu. Zapisy w sklepie 

„Wędkarz” do dnia 
31.05.2012 r. 

Spotkanie zawodników 
godz. 9.00 k/Neptuna. 

Zarząd

Wspólnota mieszkaniowa przy ul. Armii Krajowej 29 
poszukuje wykonawcy przełożenia dachu 

i założenia klamr. 
Oferty proszę składać u zarządcy wspólnoty Furmańczyk 

przy ul. 700 lecia. Tel. 600 897 758

Informacja PKPS
Polski Komitet Pomocy Społecznej w Nowogardzie 

informuje, że w dniu 6 czerwca br od 9-tej do 14-tej 
wydajemy mleko i ser osobom zarejestrowany. Ponad-
to w dalszym ciągu rejestrujemy osoby,które są od lat 
pod naszą opieką,a ich sytuacja nie uległa poprawie. 
Należy się zgłosić u nas  w poniedziałek, lub piątek od 
10-tej do 12-tej z dokumentami dochodu i dowód oso-
bisty.

Szczególny na miejscu.
Jadwiga Cichecka

Uwaga dzieci Zarząd Koła PZW „Tęczak” 
organizuje otwarte zawody wędkarskie  

dla dzieci do lat 14. Zawody odbędą się 10.06.2012 r. 
Zapisy przy restauracji „Neptun” w dniu zawodów od godz. 

9.30 do 10.00. Uczestnik zawodów zobowiązany jest do posiadania 
własnej siatki na ryby. Zarząd
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Ford Scorpio 2 
rok prod. 1995, przebieg 162 tys. poj. 2.0, 

elektryczne szyby, dwie poduszki, 
szyberdach cena 2100 zł do uzgodnienia. 

Tel. 505 843 590

Sprzedam Mercedes 180 C 
poj. 2.0 rok prod. 2001 24 tys. przebiegu, 
stan idealny, bezwypadkowy, elektryka, 

sześć poduszek I właściciel, czarny 
metalik cena 18 tys. zł. 

Tel. 505 843 590

NIERUCHOMOŚCI

• Sprzedam mieszkanie, ul. Ponia-
towskiego, 2 pokoje, pow. 50,49 
m2, parter, po generalnym re-
moncie. CENTRUM OBłSUGI NIE-
RUCHOMOSCI, Tel. 603 982 407

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

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

• Sprzedam działkę budowlaną nie-
uzbrojoną przy ul. Kościuszki tel. 
693 850 197

• Sprzedam spichlerz, piękny 
obiekt 956 m2, tel. 693 996 009

• Sprzedam mieszkanie trzypokojo-
we w Nowogardzie. 603 668 681

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe, 
III piętro, 67 m2, na ul. Zamkowej. 
Wysoki standard tel. 504 118 857

• Sprzedam mieszkanie dwupoko-
jowe III piętro 55 m2. Cena 125 tys. 
668 927 296

• Do wynajęcia kiosk nr 6 na targowi-
sku miejskim. 91 39 20 714

• Do wynajęcia dwa lokale han-
dlowe w Centrum Nowogardu. 
531 838 667

• Sprzedam mieszkanie trzypokojo-
we w Nowogardzie. 600 626 244

• Okazyjnie sprzedam dom, cena ob-
niżona i do negocjacji na działce 714 
m2. 662  678  895

• Wydzierżawię lokal o powierzchni 
28 m2 na działalność gospodarczą 
przy ul. Bohaterów Warszawy w No-
wogardzie. Tel. 507  465  448; 91 39 
22  072

• Lokale handlowe do wynajęcia w 
Centrum Nowogardu. 531 838 667

• Sprzedam działkę budowlaną w 
Nowogardzie ul. Monte Cassino. 
601 775 037

• Sprzedam mieszkanie własnościo-
we, I piętro, bezczynszowe, 3 poko-
je, 58m2, w Nowogardzie. Po kapi-
talnym remoncie, wysoki standard, 
kuchnia w zabudowie, glazura, pa-
nele, terakota, nowe okna, własne 
ogrzewanie gazowe, domofon, piw-
nica, balkon. Cena do uzgodnienia, 
tel. 605 522 340.

• Wynajmę mieszkanie czteropokojo-
we po kapitalnym remoncie, własne 
ogrzewanie na parterze, ul. Bema. 
504 800 823

• Pokój do wynajęcia. 505 005 398

• Sprzedam działkę budowlaną w 
Centrum Nowogardu ul. Lipowa 4 o 
pow. 693 m2 z aktualnymi warunka-
mi zabudowy usługi, handel, miesz-
kania. Informacje Tel. 600  959  932; 
600 931 083 po 15.00

• Wynajmę garaż w ok. Boh. Warsza-
wy, Poniatowskiego i 15 Lutego. 603 
284 503

• Sprzedam działkę ogrodową w No-
wogardzie. 725 343 417

• Sprzedam pół domu parter pod-
piwniczony 3 pokoje 82 m2 z przy-
budówkę nadająca się na sklep lub 
działalność z garażem murowanym 
60 m2. tel. 91 39 22 072; 507 465 448

• Sprzedam działkę w Wyszomie-
rzu przy drodze. Cena 37 tys. 723 
930 320

• Sprzedam garaż murowany 28 
m2, prąd, woda cena 26 000 zł. Tel. 
501 622 613

• Sprzedam działkę budowlaną o 
pow. 597 m2. Nowogard. 511  171 
169

• Ładny dom Nowogard, sprzedam. 
600 617 474

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe 
o pow. 58 m kw na I piętrze przy ul. 
Bankowej 8. Tel. 783 570 060.

• Sprzedam wygodną kawalerkę, I 
piętro, ok. 29 m kw, bezczynszo-
wa. Do zamieszkania od zaraz. 
Cena 95 tys. Tel. 608 153 767.

• Wynajmę warsztat z kabiną pod 
różnego rodzaju działalność. 
603 550 557

• Pilnie poszukuję dwupokojowego 
mieszkania do wynajęcia (do 800 zł) 
533 298 846

• Sprzedam mieszkanie ul. 15 lutego 
trzypokojowe o pow. 66 m2 III pię-
tro. 695 425 992

• Sprzedam mały dom 57 m2 ul. Pił-
sudskiego 2a. 602 350 301

• Sprzedam mieszkanie w bloku w Ło-
sośnicy, trzypokojowe, 64 m2, bez-
czynszowe. Tel. 788 875 474

• Boh Warszawy samodzielna góra 
domu z ogrodem, 245 tys. Tel. 
501 307 666

• Sprzedam ½ domu w Nowogardzie. 
728 933 802

• Wynajmę pawilon o pow. 35 m2 ul. 
5 Marca w Nowogardzie za Bankiem 
PKO. 510 770 263

• Sprzedam działkę budowlaną. 
511 740 444

• Nowogard ul. Górna za STW, dział-
ka o pow. 5864 m2, prez. W planie 
przemysł i usługi, inwestycyjna, 
ogrodzona, droga asfaltowa, cen-
trum miasta, 800 m od głównego 
skrzyżowania, 270 tys. PLN brutto. 
Tel. 660 424 989; 91 43 26 122

•  Nowogard ul. Górna, działka o pow. 
118700 m2  - 11 ha, ekologia, prez. W 
planie przemysł i usługi, inwestycyj-
na, droga asfaltowa, centrum miasta, 
800 m od głównego skrzyżowania, 
1 300 000 PLN, Tel. 660 424 989; 

• Sprzedam mieszkanie 4-pokojowe 
(67,7 m2) w Nowogardzie, parter, 
balkon, wc i łazienka osobno. Kon-
takt:  608 514 144.

• Wydzierżawię Kiosk Ruchu ul. War-
szawska 10 i 14. Tel. 694 455 280

• Sprzedam mieszkanie trzypokojo-
we IV piętro. 795 912 117

• Wynajmę mieszkanie trzypokojowe 
na III p.  600 436 364

• Sprzedam mieszkanie trzypokojo-
we III p. 69,60 m2, środkowe przy ul. 
Boh. Warszawy naprzeciwko PZMot. 
663 321 366

• Sprzedam działkę budowlaną nad 
jeziorem przy ul. Zielonej 1200 m2. 
Tel. 509 389 657

• Sprzedam działkę ogrodową. 
692 763 683

• Sprzedam sklep koło Nowogardu. 
530 326 198

• Sprzedam dom w Nowogardzie 130 
m2. 663 366 399

• Sprzedam mieszkanie 78 m2 czte-
ropokojowe bezczynszowe 136 
tys. w Wierzbięcinie lub zamienię 
na dwupokojowe w Nowogardzie. 
691 213 009

• Dom 120 m2. Na działce 30 arowej 
sprzedam 10 km od Nowogardu. 
609 307 327

• Sprzedam uroczą posiadłość dom 
na działce 30ar Żabówko k/Nowo-
gardu. 663 489 736

• Studio reklamy Vizart wynajmę 
pow. Reklamową 6,5x3m w Nowo-
gardzie przy ul. Warszawskiej 11 od 
13.06. tel. 605 522 340

• Mieszkanie do wynajęcia w domu 
wolnostojącym II piętro, 70 m2. 91 
39 23 209

• Sprzedam kawalerkę 30 m2. tel. 
691 137 817

• Wynajmę sklep spożywczy przy ul. 
Wojska Polskiego, lokalizacja vis a 
vis Szpitala. 887 467 309

• Sprzedam mieszkanie II piętro dwu-
pokojowe. 508 301 853

• Do wynajęcia mieszkanie trzypoko-
jowe. 518 483 194

• Sprzedam mieszkanie M3 ul. Zielo-
na. 91 39 21 444

• Wynajmę mieszkanie trzypoko-
jowe Gryfitów. 900 zł + opłaty 
608 622 920

• Sprzedam mieszkanie trzypokojo-
we Gryfitów, 185  tys. zł. 608 622 920

• Do wynajęcia mieszkanie cztero-
pokojowe centrum Nowogard. 
516 838 105

• Sprzedam duży kontener . 
605 764 994

• DO wynajęci a kawalerka 30 m2. 
Nowe budownictwo dobra lokaliza-
cja umeblowane (pralka, lodówka, 
zmywarka) 800zł + opłaty kaucja 
1200 zł. tel. 666 128 274

• Sprzedam mieszkanie na Poniatow-
skiego parter 64 m2 trzy pokoje 165 
tys. tel. 501 307 666

• Mieszkanie k/Reska. 72 m2 65 tys. 
783 534 677

• Długołęka k/Nowogardu działka 
pod zabudowę 2500 m2. Za 35 tys. 
889 133 882

• Boh. Warszawy samodzielna góra 
domu 1000 m2 czteropokojowe 
działka 237 tys. 501 307 666

• Ziemia rolna do 10 ha pod dopłaty 
sprzedam. 502 103 432

• Sprzedam pół bliźniaka ok. 100m2, 
działka 1100 m2, duży ogród. Wy-
mienione okna, dach, ocieplony. 
Wewnątrz do remontu. 350000 zł. 
Tel. 513157166

• Sprzedam parter domu 110 m2 z 
piwnicami garażem i podwórkiem. 
600 809 312; 604 903 853

• Sprzedam działki budowlane 10 
i 16 ar. Kościuszki. 91 39 26  624; 
723 109 458

• Do wynajęcia trzypokojowe ume-
blowane, I piętro ul. Bankowa. 
603 895 622

• Do wynajęcia mieszkanie ul. Woj-
ska Polskiego 800 zł + kaucja. 
693 869 595

• Sprzedam mieszkanie dwupoko-
jowe po kompletnym remoncie: 
kuchnia pod zabudową, szafa pod 
zabudową (w cenie mieszkania) w 
Nowogardzie 137 tys. lub zamie-
nię na trzypokojowe. 608  613  632; 
781 016 115

• Sprzedam sklep w Centrum Płot. 
695 044 663

• Sprzedam działkę budowlaną w 
Wojcieszynie, atrakcyjna cena. 
534 574 617

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe 
o pow. 58 m kw na I piętrze przy ul. 
Bankowej 8. Tel. 783 570 060

• Sprzedam mieszkanie, Nowogard, 
ul. Gryfitów 3, pow. 69,30 m2, parter, 
trzy pokoje, cena 170.000 zł, tel. 91-
3910010, 607607814.

• Sprzedam mieszkanie, Nowogard, 
ul. Bankowa 6, pow. 53,70 m2, IV pię-
tro, trzy pokoje, cena 131.600 zł, tel. 
91-3910010, 607607814.

• Wynajmę lokal usługowo-han-
dlowy pasaż przy Polo Market. 
604 195 581

• Sprzedam lub zamienię 2 poko-
je w atrakcyjnym miejscu na do-
mek lub pół bliźniaka ( z dopłatą). 
603 079 260; 512 012 823

• Sprzedam mieszkanie własno-
ściowe trzypokojowe 67 m2 przy 
ul. Zamkowej parter. 91 39 21 397

• Sprzedam działkę budowlaną 
z warunkami zabudowy w No-
wogardzie przy ul. Asnyka. 601 
500 670; 510 170 263

MOTORYZACJA

• Sprzedam Opony letnie 4 szt. Conti-
nental Conti 3, 185 65 R15, cena 400 
zł, tel. 605 522 340.

• Sprzedam dwie opony 185/65/R15 
continental conti 3; stan dobry. 
605 522 340

• Sprzedam felgi stalowe do Nissana 
Almery N16, rok prod. 12/2001, cena 
240 zł, tel. 605 522 340. 

• Sprzedam Citroen Jumper paka. 
669 320 592

• Sprzedam VW T4, diesel. 603 
839 782

• Motorower King rok prod. 2007, 
cena 1400 zł, 667 354 001

• Sprzedam Ford CMAX rok prod. 
2004 przebieg 185 tys. Poj. 2.0 
diesel. Posiada immobilajzer, 
poduszki powietrzne, centralny 
zamek, klimatyzacja, koła zapa-
sowe z alufelgami. Cena 22   500. 
Do uzgodnienia. 603 079 260

• Sprzedam Opel Astra II rok prod. 
2001 poj. 1.6 kolor granat, mały 
przebieg. 693 950 306 

• Używane markowe opony. Różne 
rozmiary. 887 766 001

• Sprzedam Ford Escort poj. 1400 
cm3, rok prod. 1994 tel. 667  994 
240, cena do uzgodnienia. 

• Sprzedam Audi A6 Avant, rok. prod. 
1999, ciemny metalik, przebieg 
197.000 km, poj. 2,5 TDI, pełne wy-
posażenie (TV, DVD, skórzana tapi-
cerka), komplet opon zimowych, 
alufelgi 15”, cena do uzgodnienia, 
tel. 608 613 336, tel. 506 602 767.

• Sprzedam samochód Nissan Almera 
sedan 2005 pierwszy właściciel, 1.5 
benzyna. 609 740 647

• Sprzedam Citroen Xsara II rok prod, 
2001 Diesel, 2.0 HDI Cena do uzgod-
nienia. 9400. 509 987 574

• Sprzedam WV diesel rok prod. 
1993, poj. 1.9 cena do uzgodnienia. 
697 400 901

• Czyszczenie klimatyzacji, odgrzy-
bianie, ozonowanie, usuwanie  
nieprzyjemnych zapachów i za-
razków promocja tylko 40 zł. Pro-
fesjonalne urządzenia- 30 min. 
609 313 000

ROLNICTWO

• Sprzedam konia, bryczkę stylową, 
siodło i uprząż. 508 290 657

• Orka, siew, talerzówka, koszenie i 
zbiór łąk. 608 013 995

• Kupię mieszankę zbożową. 91 39 
20 307

• Siewnik do nawozu Amazonka 
dwutalerzowy poj. 500 kg. 723 898 
517
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MARPOL – OKNA S.C. 
 ul. Sienkiewicza 7F  Nowogard 

www.marpolokna.pl    
biuro@marpolokna.pl,   tel. 91 39-27-022

Nowość

energooszczędny pro�l

6 komorowy

z 3 uszczelkami

ul. Rzeszowskiego 7 • Nowogard

NOWY

ADRES:

Możliwość dostawy do klienta.
Kontakt tel. 609 532 701

Sprzedam recykling ceglany

• Sprzedam kozę. 796 175 842

• Sprzedam łubin słodki. 601 587 438

• Kupię łąki. 696 443 643

• Sprzedam krowy i byki mięsne. 665 
785 725

• Sprzedam prosiaki. 91 39 26  344; 
601 553 885

• Sprzedam kaczki. 91 39 50 140

• Sprzedam krowy cielne. 518 639 390

• Sprzedam zbożową mieszankę 
dla kur. 605 516 508 po 20.00.

• Naprawa ciągników C-360; MT2-
82; presa kostkująca. 513 088 408

USłUGI

• Wyjazdy Niemcy, Holandia, solid-
nie i tanio z domu i pod dom. 603  
038  944

• Usługi transportowe IVECO dostaw-
cze + laweta + bus osobowy do 9 
os. Tel. 607  580  172

• AGENCJA REKLAMOWA VIZART - 
reklamy, banery, tablice, wydruki 
wielkoform., reklama na pojazdach 
- odzieży, PIECZĄTKI, wizytówki, pla-
katy, ulotki, inne. Nowogard, ul. 700 
lecia 15 (nad sklepem zielarskim). 
Tel. 605 522 340.

• MALOWANIE, MONTAŻ PANELI 
PODłOGOWYCH I INNE DROB-
NE NAPRAWY WYKONA „ZłOTA 
RĄCZKA”; 91 39 22 783, 784 79 22 
70

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

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

• Dywanopranie, 604 373 143.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 604 
373 143.

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

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

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

• Klimatyzacja! Serwis sprzętu AGD. 
Tel. 697 55 33 10, 693 34 46 71.

• Cyklinowanie. 692 478 465

• Firma UNIQA wszystkie ubezpie-
czenia. Poniatowskiego 14/2. 693 
128 108

• AWARIE. Naprawy pieców Va-
iliant, tanie części. 691 686 772

• Bruk-lin układanie kostki brukowej. 
Tel. 607 083  893, www.bruk-linno-
wogard.com.pl

• Montaż ogrodzeń betonowych, 
farmerskich i innych; 695 085 470; 
91 39 72 575

• usługi elektryczne CO, dachy, tanio 
szybko solidnie. Do 30% taniej. Tel. 
506 323 560

• Usługi tokarskie. Sąpolnica 22. 
693 613 396 

• Remonty mieszkań, łazienek. 
600 121 043

• Przewozy przeprowadzki Nowogard 
i okolice. 784 499 535

• Usługi ogólnobudowlane. 
510 335 162

• AGENCJA REKLAMWA VIZART - 
oprawianie prac - w 2 minuty., 
bindowanie, wydruki A3-A4 kolor, 
ksero A3-A4 - kolor, laminowanie 
A3-A4. Tylko u nas największy wy-
bór okładek. Nowogard, ul. 700 lecia 
15 (nad sklepem zielarskim). Tel. 605 
522 340.

• Korepetycje j. niemiecki, przygoto-
wanie do matury. 607 617 844

• Angielski. Korepetycje. 
697 583 403

• Remonty i wykończenia. 
601 567 369

• REMONTY, MONTAŻE, STOLARKA. 
781 016 125

• Transport BUS-MAX. 604 963 120

• Usługi remontowo-budowlane. 
784 053 493

• Przepisywanie prac (magisterskich, 
licencjackich, innych), dokumentów, 
CV, listów motyw. innych. Wydruki, 
Ksero, także kolor. Szybko i Solidnie. 
Studio Reklamy Vizart. Nowogard, 
ul. 700 lecia 15 (nad sklepem zielar-
skim). tel 605 522 340.

• Język niemiecki kursy i korepe-
tycje  tel. 607 545  991 www.nie-
mieckinowogard.pl; 

• Naprawa, regulacja okien, drzwi 
PCV i drewna. 695 181 070

• Usługi dekarskie w Kościuszkach. 
601  227  631

• Videofilmowanie i zdjęia cyfrowe, 
profesjonalnie różne okazje. 600 
653 124

• Usługi hydrauliczne. 600 653 124

• Usługi ogónobudowlane, glazura, 
terakota fachowo i solidnie. 607 647 
515

• Remonty mieszkań. 609 588 240

• Roletki, żaluzje, vertikale. 
695 181 070

• Moskitiery. 695 181 070

• KOREPETYCJE DLA LICEALISTÓW 
I STUDENTÓW Z MATEMATY-
KI, STATYSTYKI, EKONOMETRII 
ORAZ  PROFESJONALNE PRZY-
GOTOWANIA DO EGZAMINÓW 
POPRAWKOWYCH KONTAKT: TEL. 
600 924128; MAIL: iwonand@
wp.pl

• Transport przeprowadzki szybko ta-
nio. 696 138 406

• Remonty mieszkań. 601 567 369

• Dachy kompleksowo. Remonty. 
691 050 186

• Remont na każdą kieszeń. 
609 715 839

• Mam do wynajęcia na (imprezy 
okolicznościowe) pawilon (namiot) 
6mx12m ze ściankami bocznymi. 
669 910 736

• Malowanie, szpachlowanie, panele. 
788 566 432

• Kierownik budowy, nadzory, kosz-
torysowanie, inwentaryzacja, oceny 
techniczne. 604 269 301

• Remonty mieszkań, dachów 
794 115 153

• Usługi transportowe 1,5 ton. Tel. 
506 534 179

• DUR - DACH pokrycia i remonty 
dachów. 691 621 141

•  Dachy. 785 562 104

• DUR-BUD- usługi ogólnobudowla-
ne. 723 295 632

• Auto- holowanie do 2.5 t. 
721 668 245

• Usługi ogólnobudowlane. 
508 871 453

• Usługi ogólnobudowlane –docie-
plenia. 607 654 692

• Panele, regipsy, szpachlowanie, ma-
lowanie. 789 146 025

• Odnawianie drzwi i okien drew-
nianych i dachowych. 788  210  419; 
722 360 296

• Dachy i remonty mieszkań. 
796 101 370

• Mieszkania od podstaw.794 115 153 

• Usługi koparko-ładowarką. 
606 106 142

• Transport przeprowadzki, tanio. 
791 111 749

• Kredyty dla firm bez BIK-na 
oświadczenie o dochodach:513 
164 203

• Leasing bez BIK-KRD. Maszyny-sa-
mochody, sprzęt komputerowy, 
itd. Leasing na start.513-164-203

• Usługi informatyczne naprawa 
komputerów, instalacja oprogra-
mowania, odzyskiwanie danych, 
dojazd do klienta. 508 245 385

• TWOJA KSIĘGARNIA INTERNETOWA 
WWW.KSIEGARNIACYMELIA.OSDW.PL

PRACA

• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, 
urlopowe- Niemcy, Holandia, An-
glia, Irlandia, Dania, Belgia, Austria, 
Włochy, Norwegia. 713 852  018; 
601 759 797

• Podejmę pracę w charakterze sprze-
dawcy, długoletnie doświadczenie, 
obsługa LOTTO. Tel 660 392 851

• Zatrudnię konsultantkę Oriflame, 
bezpłatne wpisowe, prezenty na 
1300 zł, 604 189 118

• Zaopiekuję się dzieckiem. 
795 926 734

• Przyjmę mechanika samochodowe-
go. 601 897 368

• Zatrudnimy doświadczonego stola-
rza do produkcji mebli. 696 034 712

• Zatrudnię lub stworzę stanowi-
sko pracy fryzjer damski/męski. 
785 563 315

• Przyjmę do pracy drukarzy i do wy-
kończenia wnętrz. 888 603 612

• Szukam opiekunki do 2 dzieci, kilka 
godzin tygodniowo. 660 061 372 po 
15.00

• Zapraszamy na zbiór truskawek 
deserowych z szypułką b. dobre , 
informacje i kontakt. 502 616 240; 
510 730 398 

• Firma zatrudni mężczyznę z orze-
czeniem niepełnosprawności do 
drobnych prac budowlanych. 91 
39 25 275

• Zatrudnię monterów i elektryków 
z wykształceniem technicznym. 
91 39 23 887

• Zatrudnię monterów elektryków. 
91 39 23 887

INNE

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

• Sprzedam drewno opałowe i ko-
minkowe, pocięte w klocki z dowo-
zem. 663 349 053

• Sprzedam Keyboard. 602 524 313

• Sprzedam drewno opałowe i ko-
minkowe. 667 788 820

• Przyjmę siatkę leśną z palami lub 
bez pali (może być po rozbiórce, 
stan obojętny), cel ogrodzenie bu-
dowy domu. Tel. 605 522 340.

• PIECE GAZOWE CO do mieszkania 
,domu z Niemiec firmy Vaillant, gwa-
rancja + serwis, montaż na miejscu 
dwufunkcyjny cena od 1.000zl tylko 
ogrzewanie CO. cena 900zl więcej 
info. Tel 691 686 772

• ELEKTRYCZNY przepływowy pod-
grzewacz wody do łazienki, kuch-
ni-bar, sklep, domek zakład fryzj. 
na prąd 380V,moc 18,21kw,male 
gabaryty z Niemiec cena 250zl. Tel 
691 686 772

• Junkers gazowy do łazienki, kuchni 
na gaz ziemny lub z butli/propan/
po przeglądzie serwisu, mało uży-
wany cena 400zł Tel 691 686 772

• Bojler - podgrzewacz wody ,zasob-
nik, stojący /bez palnika/z Niemiec 
f. Vaillant z wężownica do podłą-
czenia go z piecem węglowym, ga-
zowym stan idealny cena 500zl. Tel 
691 686 772

• Sprzedam drewno kominkowe, 
opałowe sprzeda całoroczna, po-
siadam swój transport. 691  466 
441

• Drewno opałowe kominkowe. 
506 232 860

• Kupię szklarnię wym. 6/4 lub 5/4. 
tel. 509 702 817

• Sprzedam spawarkę elektryczną 
Beiter 250 na 360V, Cena 500 zł. Tel. 
667 320 054

• Sprzedam wózek inwalidzki z napę-
dem. Telefon. 609 424 557

• Sprzedam węgiel drzewny hurt, de-
tal. 502 151 691 

• Podbitka, deska tarasowa, tanio. 
791 423 559

• Dowóz piasku, żwiru, kamieni, wy-
wrotka 2,5t. tel. 514 740 538

• Drewno kominkowe z dowozem ta-
nio. 501 385 072

• Tanio sprzedam kafle piecowe, rzeź-
bione używane. 669 430 803

• Sprzedam akwarium z kompletnym 
wyposażeniem + ryby 605 548 121

• Kupię złoto. 506 534 179

• Sprzedam wózek inwalidzki z napę-
dem elektrycznym. 91 39 25 888

• Kupię starą spawarkę transformato-
rową lub nową może być do napra-
wy cena do 500 zł. 663 565 516

• Drewno kominkowe. 721 668 245

• Skup niesprawnych, zatartych pił 
STIHL, Husqvarna. Cena 100 zł. 
721 668 245

• Sprzedam duży kontener. 605  764 
994

• Oddam śliczne, małe szczeniaki w 
dobre ręce, tel: 504 525 966

• piec co. Typ KOMFORT EKO 25 nowy 
z podajnikiem 602 10 11 18

• Kontener 1 osiowy budowlany tel 
do kontaktu 602 10 11 18

• Owczarek niemiecki dziesięciotygo-
dniowy, tel. 91 39 21 828

• Sprzedam nowe łaty dachowe 
700 mb. 602 474 266

• Szalunki stalowe do betonowych 
cokołów do ogrodzeń łącznie 7,5m; 
elektryczne nożyce m

• Sprzedam używane kosiarki spali-
nowe. 91 57 71 998

• Przyjmę gruz Karsk. 601 587 438

• Sprzedam wózek inwalidzki w bdb 
stanie z napędem elektrycznym na 
joystick. 91 39 25 888
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SZAFY GARDEROBY 
ZABUDOWY WNęK
MEBLE NA WYMIAR

tel. 501 923 309
790 268 865

USŁUGI REMONTOWO BUDOWLANE
Firma zajmuje się:
- ocieplenia budynków
- wykończenie pod klucz
- szpachlowanie, malowanie, itp.

Telefon 784 053 493
www.budowlanaekipa.pl

WYNAJEM RUSZTOWAŃ

Układanie kostki
brukowej

tel. 721 124 740
NOR-BUD

Ich święto

Dzisiaj polecam Państwu zadanie zwane "jolką". Miejsce wpisywania wyrazów takiej krzyżówki 
należy odgadnąć samemu, autor podaje bowiem określenia w przypadkowej kolejności. W dia-
gramie ujawniono wszystkie spółgłoski N, a określenia (dla ułatwienia) podzielono na poziome i 
pionowe.
Litery z pól ponumerowanych od 1 do 14 utworzą rozwiązanie końcowe. Miłej zabawy!

POZIOMO:
- nóż niczym miecz, do wycinania trzciny cukro-

wej,
- bułka o kształcie księżyca w nowiu,
- imię pani Wałęsowej,
- na dłoni ulicznego rozrabiaki,
- rodzaj kawy rozpuszczalnej,
- pierożek w barszczyku,
- produkt z ropy, przez lata napełniano nią lam-

py,
- nieudany wypiek, zakalec,
- Anastazja dla przyjaciół,
- inna nazwa lilii wodnej, grzybienia,
- budynek teatru starogreckiego,
- chciał być koniecznie muzykantem.

PIONOWO:
- malutki uparciuszek,
- żuk gnojowy, lubi toczyć kulki z łajna,
- rodzaj ciasta z orzechami,
- osad w postaci drobnych kryształków lodu,
- dzwon na ringu,
- młoda owca,
- rzeka w Rosji, w hinduiźmie bóg miłości, zwie-

rzę krętorogie, a nawet japoński sierp bojowy,
- księżniczka uwielbiająca burgunda,
- imię Kruczkowskiego,
- miasto w Lokrydzie (z liter wyrazu PUNTO),
- mityczny synonim bezowocnej pracy - kamień 

zawsze się staczał z góry,
- uwodziciel, bałamut, flirciarz, kobieciarz,
- umówione spotkanie zakochanych.

Rozwiązanie krzyżówki z dnia 25 V 
Kupon nr 40
Cztery wiatry
Józef Dobrowolski, Irena Ościłowska, Jolanta Gruszczyńska, Alicja 

Wypych, Regina Czarnowska, Pelagia Feliksiak, Michał Furmańczyk, 
Teresa Januszonek, Andrzej Leszczyński, Halina Stefaniak, Cecylia 
Furmańczyk, Danuta Borowik, Barbara Bartosik, Halina Szwal

Zwycięzcy: Irena Ościłowska, Andrzej Leszczyński, Józef Dobrowol-
ski

W  czwartek o  godzinie 15 umęczony ciężką chorobą  
odszedł od nas Henryk Szczupak.  Przez wiele lat, właśnie 
w dniu składu gazety, w  czwartki w godzinach popołu-
dniowych śp. Henryk odwiedzał  naszą redakcję  z kolej-
ną  porcją  dowcipów zamieszczanych w rubryce „Humor 
Henia Szczupaka”. Przychodził także w ostatnich miesią-
cach, gdy choroba coraz bardziej go osłabiała. Zakończy-
ło się ziemskie życie śp. Henryka, kończymy też rubrykę, 
która była jego oryginalnym pomysłem i która wielu przy-
nosiła tak potrzebny w życiu uśmiech i chwile pogodnej 
refleksji. W tym momencie, jak wierzymy tylko czasowe-
go rozstania, składamy rodzinie Pana Henryka wyrazy 
współczucia i żalu, w  którym łączymy się  ze wszystkimi 
dla których Pan Henio był tak jak dla nas, wyjątkowym 
przyjacielem. Prosimy też Dobrego Pana, aby przyjął go 
do wiecznej radości, która nigdy nie ma końca.

W imieniu całej  redakcji DN - wydawca Marek Słomski

1 maja 2012 jedno z ostatnich zdjęć Henryka Szczupaka

pogrzeb śp. Henryka Szczupaka odbędzie się w najbliższy 
poniedziałek (04.06.2012r.)

(Wspomnienie o  śp.  Henryku Szczupaku w najbliższych wydaniach DN)
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REGULARNA LINIA MI KRO BU SO WA SEROCKI   Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie    6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie    8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

Informacja PKS 
91 392 18 87   lub   91 469 83 15

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak          kom. 606 148 353
Nowogard (ul.  Rzeszowskiego) - Szczecin (ul.  Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:05; 8:10; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 11:50; 11:55; 12:40; 
14:40; 14:50; 15:00; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:11
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul.  Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:30; 9:50; 10:25:11:20(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 13:20; 13:45(F); 14:10; 
14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:00
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:50; 17:20; 18:30; 19:30
Kursują od poniedziałku do soboty;  F - kursuje od poniedziałku do piątku;  7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli

ROZKłAD JAZDY BU SÓW

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

Dyżur nocny
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala   - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.   - 91 392 69 99
Medyk   - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

 - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz Pogotowie Stomatolo-
giczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos 
 - 91 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  
 - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzie ci, 
Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności 
Gospodarczej  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
  - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

- 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 26 249

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw.  WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   

- 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57

Apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM   - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Zawodowe 
- CE Zdroje ul.  Bohaterów Warszawy 78,

telefon/fax.   - 91 392 54 94  
I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium  
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych    - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   

- 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 
Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 
Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 
Taksówki   - 91 392 02 60
Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

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

Regularna linia METRO          tel. 505 619 600
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25 A; 5:50 A; 6:00 A; 8:15 A7; 9:25 A7; 12:30 A7; 12:55 A7; 
15:05 A; 16:30 A7; 18:10 A7
Ze Szczecina do Nowogardu: 6:50 A; 7:25 A; 7:45 A; 11:00 A7; 12:00 A7; 14:35 A7; 15:55 
A7; 16:40 A; 18:25 A7; 19:55 A7
Legenda: A- kursuje od pon do sob;   7 - kursuje w niedzielę

PRZEWÓZ OSÓB - RO MAN BIŃCZYK - Linia Regularna  
 TEL. 0607 310 591 

OD PONIEDZIAłKU DO PIĄTKU:  
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SOBOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIEDZIELA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

SPRZEDAM 
MIESZKANIE 
w nowogardzie

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

tel. 603 55 55 32

 
 

KANCELARIA 
DORADZTWA PRAWNEGO

tel. 501 341 824 
e-mail: kkolibski@op.pl 

Jeśli chcesz przeprowadzić  
rozwód, podwyższyć  

lub wystąpić  
o alimenty, nabyć spadek? 

Może dręczą Cię  
inne wątpliwości prawne? 

Nie czekaj, aż będzie za późno.
 Porady prawne już od 30 zł

 
Nowogard 

ul. Wojska Polskiego 4  
(nowy budynek – I piętro) 

Proszę o wcześniejszy kontakt 
telefoniczny

DZIENNIK
NOWOGARDZKI

Ukazuje się we wtorki i piątki  na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, Piotr Słomski, Jarosław Bzowy.  

Jarek Dąbrowski redaktor techniczny, Współ pra cu ją:  Hen ryk Szczu pak.   Ad res re dak cji:  
72-200 No wo gard, ul.  Boh. War sza wy 7A, tel. 91 392 21 65; e-mail: dziennik@domjudy.pl. 

Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

Trasa NOWOGARD – GOLENIÓW – SZCZECIN 
Nowogard ul. Rzeszowskiego : 5:05(A), 5:55(A), 6:10(A), 6:50(7), 7:00(A),  7:50(A), 8:05(7), 

8:25(2,4,6), 8:35(A), 9:10(1,3,5,7), 9:15(2,4,6), 10:05(A)10:30(A,7), 11:31(A), 11:40(7), 12:15(A), 
12:50(A,7), 13:00(A), 13:10(A), 13:25(A,7), 13:50(F), 14:05(A), 14:20(A,7), 15:41(A), 16:00(7), 
16:25(7), 16:30(1,3,5) 16:40(2,4,6,7) 16:50(A), 17:30(7) 17:50(A,7) 18:05(4,5,6,7) 18:20(A,7)

TRASA SZCZECIN – NOWOGARD
Szczecin ul. Św. Ducha: 9:25(A), 11:55(A,7) 12:20(A,7), 13:35(A), 14:00(A,7,R), 

14:30(1,3,5,7)  14:35(2,4,6) 14:55(A,7), 15:10(A) 15:25(A,7), 15:50(A) 16:15(A,7)  16:30(A), 
18:05(A,7,R) 18:20(A,7) 19:05(A,7) 19:25(A,7) 19:50(A,7)

Szczecin ul. Dworcowa :  6:20(A), 7:35(A), 8:40(A,7), 9,00(7,R), 10:05(A,7),  10:50(A,7),  
11:40(A), 13:00(7), 14:20(7), 17:40(A,7), 20:15(A,7),

Goleniów, Dworzec PKP :  7:05(A), 8:20(A), 9:25(A,7), 9:45(7,R), 10:10(A),  10:50(A,7),  
11:36(A,7), 12:26(A), 12:42(A,7),  13:05(A,7), 13:45(7), 14:20(A),  14:45(A,7,R), 15:05(7), 
15:20(1,3,5,7) 15:26(2,4,6) 15:40(A,7) 15:55(A)  16:08(A,7) 16:40(A) 16:59(A,7) 17:15(A), 
17:40(A,7)  18:50(A,7,R)  19:05(A,7), 19:50(A,7) 20:10(A,7) 20:35(A,7) 21:00(A,7)

Trasa NOWOGARD – MASZEWO 
Nowogard ul. Rzeszowskiego :  6:20(S) 15:15(S)
Trasa MASZEWO – NOWOGARD 
Maszewo :  6:55(S) 16:00(S)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO – STARGARD SZCZECIŃSKI
Nowogard ul. Rzeszowskiego :  6:50(F),  11:30(F),  13:50(F),  
Trasa STRAGARD SZCZECIŃSKI – MASZEWO - NOWOGARD
Stargard Szcz. Oś. Tysiąclecia :  9:40(A), 12:45(A), 15:05(A)
A - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt S – kursuje w dni nauki szkolnej; 

7 – kursuje w niedziele niebędące świętami F – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz 
świąt 1,3,5 – kursuje w poniedziałki, środy, piątki oprócz świąt; 2,4,6 – kursuje we wtorki, 
czwartki, soboty oprócz świąt; 4,5,6,7 – kursuje w czwartki, piątki, soboty, niedziele oprócz 
świąt; R – kurs do Reska    

pIASEK, ŻWIR,   
CZARNOZIEM, 

pOSpÓŁKA 

 ŻWIROWNIA  
DŁUGOŁęKA

tel. 504 872 700 
Z DOWOZEM  
DO KLIENTA

Odjazdy pociągów w kierunku Kołobrzegu
Odjazd z Nowogardu  7.28   -  kursuje do 29.VI i od 3.IX codziennie
8.06   - 30.VI – 2.IX codziennie
9.21   - kursuje do 29.VI i od 3.IX w dni robocze:30.VI – 2. IX codziennie
11.39; 13.49; 15.47; 17.46; 22.22 (do 18 V) - codziennie
Odjazd pociągów w kierunku Szczecina
Odjazd z Nowogardu  6.37   -  kursuje do 29.VI i od 3.IX codziennie
6.48   - 30.VI – 2.IX codziennie
9.56   - 30.VI – 2.IX w dni robocze
10.25   - kursuje do 29.VI i od 3.IX w dni robocze
8.05; 12.17 (od 1 III); 14.56; 16.49; 18.49 - codziennie

R E K L A M A
e-mail: reklama@domjudy.pl

TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07
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Rozpoczęcie 
kursu

4 czerwca br.
g. 16.30

Firma Cukierniczo-Piekarnicza w Kamieniu Pomorskim

poszukuje wykwali�kowanych 
piekarzy i cukierników

do pracy w oddziale w Golczewie (ul. 9 Maja 1)
kontakt: 668 019 250 baza, 91 38 20 080 lub 91 38 23 100

e-mail: biuro@zelek.com.pl 
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GAZETA LOKALNA  NOWOGARD • OSINA

ZIELONE 
PRZEDSZKOLE

OGŁASZA NABÓR NA ROK SZKOLNY 2012/2013
DZIECI W WIEKU OD 2,5 DO 6 LAT

Informacje i zapisy pod nr tel. 91 39 26 691
lub na stronie www.przedszkole.zielona11.pl

INFORMATYCZNO-JĘZYKOWE

Uwaga kolejne 
wydanie DN

w piątek 8 czerwca

Kancelaria Adwokacko-Radcowska
Adres Kancelarii: Plac Wolności 9 w Nowogardzie, 

parter byłego hotelu „Cisy”, pok. nr 8.

Szanowni Państwo.
Zawiadamiamy, iż w Nowogardzie  rozpoczęła swoją działalność 

Adwokat  - Monika Osińska  
(tel. 605 085 913)

Radca Prawny - Radosław Górski
  (tel. 788 802 101)

Zatrudnię 
a staż pracy 
panią /pana

min. wykształcenie 
średnie, 

skierowanie z biura pracy 
na stanowisko handlowiec 

606 821 725

Pomorzanin 
wywalczył 
awans!

s. 10
W czwartek  

7 czerwca  
Boże Ciało

reklama

reklama

Czytaj s. 3

Tragedia w Trzechlu – Sąd ogłosił wyrok 

Mieszkańcy wsi czują się 
urażeni...

Nasza sonda

Czy na Bema 
jest inaczej?

s. 4

Procesja 
Eucharystyczna  
w parafii  
pw. WNMP  
o godz. 11.00 
(nowa trasa 
procesji ul. 
Sądowa, ul. 
5 Marca, ul. 
700 Lecia, pl. 
Wolności)

U św. R. Kalinowskiego 
tradycyjnie jak co roku.
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Czy na  Osiedlu Bema  
jest  inaczej?
Czy mieszkańcy  czują się bezpieczni na swoim osiedlu?, czy mają pracę?, czy 
narzekają na stan ulic oraz jaka jest tamtejsza młodzież?  Z takimi pytaniami 
zwróciliśmy się do naszych Czytelników, którzy mieszkają w tamtej części mia-
sta Nowogard. 

 Henryk Szewc - Mieszkam na tym osiedlu od 70 – tych lat i 
mam spore uwagi co do życia w tej części Nowogardu. A co do 
konkretów, to  problemy są bardzo ogólne i dotyczą naszego osie-
dla, ale pewnie i innych osiedli gdzieś w Polsce. Jest kilka tema-
tów, które są tematami gorącymi i dotyczą głównie braku pracy 
zwłaszcza dla młodzieży, która jest bez żadnego konkretnego za-
jęcia, czego przykładem są stojące grupki, szczególnie porą wie-
czorową. Młodzież ta głośno się wtedy zachowuje i pali na klat-
kach schodowych papierosy. I ostatnią ważną według mnie rze-
czą, jest powolne „wyludnianie” osiedla, proces ten systematycz-
nie narasta. A najważniejszą sprawą dla nas starszych ludzi, to 
jest opieka medyczna, której nam tutaj na miejscu bardzo bra-
kuje.   

Pan  Michał - Jak mi się tu żyje? Od jakiegoś czasu miesz-
kam na ulicy Wiejskiej, ale przychodzę tu do swojego ojca, któ-
ry mieszka na tym osiedlu na stałe. Co do „ciemnych” stron tego 
osiedla, to jest totalny brak zajęcia, szczególne dla naszej mło-
dzieży, która nie ma w zasadzie żadnego wsparcia oraz w nie-
których wypadkach także  kontroli ze strony rodziców . Rodzice 
są najczęściej zajęci pracą i zarabianiem pieniędzy, a nie opieką 
nad dziećmi. Dzieci te są pokoleniem Coca coli, hamburgerów i 
Internetu. Więc pytam, gdzie jest ruch fizyczny dla tych dzieci? 
Nie ma tu żadnych boisk, placów zabaw czy kawiarni, które  mło-
dzież mogłaby odwiedzać i z których mogłaby korzystać. Pamię-
tam był tutaj kiedyś dość duży PGR, było wiele atrakcji, a ludzie 
mieli pracę i żyło im się spokojnie. Teraz nie pozostało tutaj nic. 
Więc pytam, jak mają żyć? 

Zbigniew Lipiec - Żyje mi się tu spokojnie, bo jest tutaj cisza. Na 
szczęście nie widuję jakichś groźnych wandali, co w ostatnich latach 
w naszym kraju było dość dostrzegalne. Teraz jest lepiej i bardzo 
mnie to cieszy. Inną sprawą jest brak zajęcia dla młodzieży i obiek-
tów takich jak odpowiednie boisko czy plac zabaw. Ale najważniej-
szą sprawą według mnie jest występujące tu bezrobocie, jak również 
brak boiska piłkarskiego z którego bardzo cieszyłaby się nasza mło-
dzież. Dlatego apeluję do władz i burmistrza! - młodzież tutejsza po-
trzebuje boiska sportowego. 

Dariusz Budzyński ze szwagrem Karolem - General-
nie muszę powiedzieć, że żyje mi się tutaj dobrze. Jedynym, 
nielicznym mankamentem jest blok nr 17, gdzie płot i mu-
rek są w katastrofalnym stanie. Wiele też ma do życzenia 
chodnik i niektóre kladki schodowe. Inną bolącą sprawą 
jest brak zajęcia dla młodzieży i brak pracy dla osób doro-
słych. Wszystkim mieszkańcom naszego osiedla życzę zgo-
dy i zdrowia. 

Józefa Kożybska z wnuczkiem Karolem - Mieszkam na tym 
osiedlu 25 lat i żyje mi się tu dobrze. Chcę powiedzieć, że nie 
ma tutaj zajęcia dla naszej młodzieży. Kiedyś były tu Kluby mło-
dzieżowe, a teraz nie ma nic, młodzież chodzi bez jakiegoś celu, 
bo  co ma popołudniami tutaj robić?,  a my dorośli nie mamy 
na to wpływu. Ponadto bardzo brakuje dzieciom placu zabaw, a 
młodzieży boiska sportowego, które na pewno rozwiązałyby wie-
le problemów.

Jarek Bzowy 

Kronika policyjna 

 Władysław Urtnowski, lat: 86, zmarł: 30.05.2012r., pogrzeb: 
02.06.2012r., pogrzeb odbył  się na cmentarzu w Nowogardzie  

Henryk Szczupak, lat 75, zmarł: 31.05.2012, pogrzeb: 
04.06.2012, pogrzeb odbył się na cmentarzu w Nowogardzie 

Bronisława Kłosińska, lat: 79, zmarła: 01.06.2012r., pogrzeb: 
02.06.2012r., pogrzeb odbył  się na cmentarzu w Nowogardzie  

Antoni Starzyński, lat 73, zmarł: 01.06.2012, pogrzeb: 
04.06.2012, pogrzeb odbył się na cmentarzu w Nowogardzie 

Informacje  przekazał zarządca cmentarza Sebastian Furmańczyk

 W tych dniach odeszli do Wieczności 

28.05.2012 r. 
Godz. 19.20 Uszkodzenie 

szyby w drzwiach wejścio-
wych do sklepu w miejscowo-
ści Osowo. 

29.05.2012 r.  
Godz. 09.20 Pracownik 

energetyki Enea powiadomił 
o uszkodzeniu drzwi wejścio-
wych w budynku, głównego 
punktu zasilania znajdującego 
się przy ul. 3 Maja. 

Godz. 18.05 Powiadomienie 
o stojącym w lesie spalonym 
wraku samochodu w okoli-
cach miejscowości Imno. Po 
sprawdzeniu pojazdu okazało 
się, że figuruje jako utracony. 

30.05.2012 r. 
Godz. 14.00 Kradzież biżu-

terii złotej z mieszkania na ul. 
Wyszyńskiego. 

Godz. 17-18.00 Kradzież 
roweru marki Arkus na ul. 3 
Maja.   

31.05.2012 r. 
Godz. 11.00 Kolizja drogowa 

na ul. Boh. Warszawy, gdzie 
w zaparkowany pojazd marki 
Peugeot Partner, podczas ma-
newru cofania uderzył pojazd 
marki Peugeot Boxer. 

Godz. 13.30 Kradzież rowe-
ru marki Ranger, typu góral, 
koloru czerwonego spod blo-
ku na ul. Żeromskiego.  

Godz. 18.40 Kolizja drogowa 
w miejscowości Żabowo, gdzie 
doszło do zderzenia samocho-
du marki Ford i Skoda.  

01.06.2012 r. 
Godz. 09.55 Kolizja drogo-

wa na ul. Warszawskiej, gdzie 
doszło do zderzenia pojazdów 
marki VW Golf i VW Passat. 

Godz. 17.00 Pracownik skle-
pu Netto powiadomił o ujęciu 
sprawcy kradzieży sklepowej. 
Patol na miejscu wylegitymo-
wał sprawcę zdarzenia Piotra 
G. 

02.06.2012 r. 
Godz. 20.30 Kradzież pali-

wa na stacji Orlen przez kie-
rującego samochodem marki 
BMW. 

Godz. 18.45 Ochrona skle-
pu Biedronka na ul. Warszaw-
skiej powiadomiła, iż nieznany 
mężczyzna dokonał zaboru al-
koholu i ucieka w kierunku ul. 
Wyszyńskiego. Patrol dokonał 
zatrzymania mężczyzny na ul. 
Szkolnej, okazał się nim Piotr 
G. 

03.06.2012 r. 
Godz. 22.10 Kolizja drogo-

wa na ul. 15 Lutego z udziałem 
dwóch pojazdów: Ford Fiesta 
oraz motorower. Patrol w trak-
cie obsługi zdarzenia ujawnił, 
że kierujący pojazdem marki 
Ford Fiesta, Tomasz K. znaj-
duje się w stanie po spożyciu 
alkoholu z wynikiem 0,33 pro-
mila alkoholu w wydychanym 
powietrzu. 

st. insp. Ref.  Prewencji 
Klaudia Gieryń 

Pomóżmy sobie
• Przyjmę z wdzięcznością wózek inwalidzki i tapczan dla star-

szej, schorowanej osoby. Tel. 504 781 780. 
• Oddam bloczki i cegłę rozbiórkową 606 253 428
• Przyjmę z wdzięcznością w dobrym stanie  kolorowy telewizor 

21 calowy tel. 782556716

Zaleziono: 
Znaleziono klucz do samochodu 

marki  OPEL. Klucz jest do odebrania 
w redakcji DN 

Na parkingu w okolicach rynku zna-
leziono okulary lecznicze (brązowa 
oprawa), które są  do odebrania w re-
dakcji DN. Red.
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reklama

EntEr  II 
laptop

 serwis - komis
naprawiamy, 
sprzedajemy,

kupujemy laptopy
na ul. Wyszyńskiego 7/3

budynek Straży Pożarnej

tEl. 795 648 748

reklama

Spektakularna akcja policji

Zatrzymano mieszkańca 
Nowogardu
W ubiegłą środę policja szczecińska posiłkując się oddziałem antyterrorystycz-
nym, przeprowadziła   akcję zatrzymania 7-dmiu osób, wchodzących w skład gru-
py przestępczej czerpiącej zyski z organizacji nierządu. Wsród zatrzymanych jest 
również mieszkaniec Nowogardu, pozostali  pochodzą ze Stargardu i Szczecina. 

Akcja miała spektakularny 
przebieg, 4 osoby zatrzymano 
na ulicy w Stargardzie, nowo-
gardzianina  i dwoje pozosta-
łych zatrzymano w ich miesz-
kaniach. Ze względu na do-
bro śledztwa na razie policja 
nie udziela żadnych szczegóło-

wych informacji, podkreśla je-
dynie, że sprawa ma charakter 
rozwojowy i niewykluczone 
są dalsze zatrzymania. Postę-
powanie w sprawie  rozpoczę-
ło się na początku  tego roku i 
zostało zainspirowane skargą, 
którą wniosły kobiety zajmu-

jące się nierządem, który orga-
nizowali zatrzymani – kobiety 
skarżyły się na złe traktowa-
nie i ujawniły różne szczegóły 
przestępczej działalności  szaj-
ki. Sprawę prowadzi Prokura-
tura Rejonowa w Stargardzie.

sm

Ryszard D., 24-letni mieszkaniec Trzechla został skazany na 9 lat i 3 miesiące więzienia, za spowodowanie ciężkiego uszkodzenia cia-
ła 10-letniej Sylwii.  Dwa lata temu mężczyzna zwabił do swojego mieszkania dziewczynkę,  skrępował ją, częściowo rozebrał, a potem 
uderzył kołkiem w głowę. Nieprzytomne dziecko porzucił na ławce pod sklepem, a potem sam  wezwał pogotowie. Sylwia cudem uszła 
z życiem. 

Tragedia w Trzechlu – Sąd ogłosił wyrok 

Mieszkańcy wsi czują się urażeni...
 Mimo, że od tragedii mi-

nęło ponad dwa lata, dopie-
ro w miniony czwartek Sąd 
Okręgowy w Szczecinie ogło-
sił wyrok, odsłaniając niezna-
ne dotąd kulisy sprawy (pro-
ces był częściowo utajniony).  
Okazało się, że Sąd nie zna-
lazł wystarczających dowo-
dów, które  świadczyłyby o 
tym, że Ryszard D. usiłował 
zabić dziewczynkę. Zarzuca-
ła mu to prokuratura żądając 
kary 15 lat pozbawienia wol-
ności. Jak ustalono, oskar-
żony nie zgwałcił też dziew-
czynki. Sąd uwierzył Ry-
szardowi D., który w trakcie 
śledztwa tłumaczył, że chciał 
tylko nastraszyć całą wieś i 
zemścić się na kolegach za 
to, że jest wyzywany od „pe-
dofila”. Nie można zrzucać na 
niego wszystkich grzechów, ja-
kie popełniono w Trzechlu – 
mówił  sędzia Paweł Marycz, 
uzasadniając wyrok i dając 
jasno do zrozumienia, że do 
tragedii być może by nie do-
szło,  gdyby na wsi Ryszarda 
D. nie wytykano palcami.  

Po ogłoszeniu wyroku 
Trzechel trafił na czołówki 
największych gazet regional-
nych. Obraz jaki wyłonił się 
z tych publikacji, częściowo 

oparty na wypowiedziach sę-
dziego, zbulwersował jednak 
mieszkańców Trzechla. We 
wsi znów zawrzało. 

Jak tak można? Czytając te 
gazety można odnieść wraże-
nie, że u nas mieszka sama 
patologia. I jeszcze na nas 
zrzuca się teraz czyjeś grzechy  
– mówi zdenerwowana Pani 
Iwona, mieszkanka wsi. 

Mieszkańcy nie chcą ko-
mentować samego wyroku. 
Najbardziej zabolało ich to, 
w jakim świetle zostali posta-
wieni przez niektóre media i 
sędziego. 

Zrzucono na nas winę za to, 
że jemu coś strzeliło do głowy. 
Przecież go tutaj nikt nie wy-
zywał. Zresztą on chodził wła-
snymi drogami. Nie miał tutaj 
kolegów, chodził do szkoły w 
Strzelewie, a nie jak większość 
z tutejszych do Błotna. Prze-
cież gdyby ktoś z nas wiedział, 
że on zrobi taką starszą rzecz, 
to byśmy do tego nie dopuści-
li – mówi kolejna, napotkana 
przez redakcję DN w miej-
scowym sklepie kobieta, nie 
kryjąca swojego oburzenia. 

Mieszkańcy podkreślają 
również, że od tragicznego 
zdarzenia, nikt się sprawą nie 
interesował aż do teraz. 

Jak to się stało, pełno było 
policji, dziennikarzy. Po kil-
ku dniach wszyscy wyjecha-
li. Nikt o nic nie pytał. Żad-
nej policji nie było. Nikogo nie 
wzywano na świadków. Póź-
niej wszystko ucichło, aż do 
teraz – mówi kolejny miesz-
kaniec wsi. 

 Najgorsze jest to, że żaden 
z tych dziennikarzy nawet 
nie przyjechał tutaj, nie spy-

tał nas o zdanie, a teraz pi-
szą bzdury – mówi sprzedaw-
czyni ze sklepu, w którym od 
kilku dni żywo komentowa-
ne są relacje prasowe opisu-
jące ogłoszenie wyroku. 

Mieszkańcy nie chcą po-
dawać swoich nazwisk. Jak 
mówią, na wsi różnie bywa, 
a rozdrapywanie zagojonych 
ran sprzed dwóch lat jest im 
dzisiaj niepotrzebne. Zapo-
wiadają jednak, że nie zosta-
wią tak sprawy. Chcą, by ga-
zety przeprosiły ich, za ich 
zdaniem oczerniające teksty. 

W jednej z gazet przeczy-
tałam, że jesteśmy „zapadłą 
wsią, w której mieszka 200 

osób”.  Bardzo mi się to nie po-
doba – mówi Aniela Maszy-
na, która mieszka w Trzech-
lu od 25 lat, a od dwóch ka-
dencji pełni funkcję sołtysa 
wsi. Będę żądała od autora 
tego tekstu, żeby nas przepro-
sił, a może przyjechał do nas 
i zobaczył na żywo czy na-
prawdę tak jest. W każdej wsi 
jest jakaś bieda, jakaś krzyw-
da ludzka. Nie jesteśmy w tym 
temacie wyjątkowi.   

Mieszkańcy zastanawiają się 
nad złożeniem do sądu zbio-
rowego pozwu przeciwko ga-
zetom, które w ich odczuciu 
zniesławiły wieś i jej obywateli. 

Marcin Simiński

 Mieszkańcy nie są zadowoleni z tego, jak niektóre media zrelacjonowały zakończenie sprawy, którą przed dwo-
ma laty żyła cała Polska. Na zdjęciu świąteczne wydanie jednej z regionalnych gazet. Pomylono tutaj nawet na-
zwę wsi. 
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„Był przyjacielem  
rodziców pozostanie  
i w Naszej pamięci” 

Rodzinie zmarłego  

śp. Władysława 
Urtnowskiego 

wyrazy szczerego 
współczucia  

składa  
rodzina Szychowskich 

koNDoleNCje

Pożegnaliśmy śp. Henryka Szczupaka
W poniedziałek na cmentarzu w Nowogardzie odbył się  pogrzeb zmarłego w miniony czwartek śp. Henryka Szczupaka. W ostatniej 
ziemskiej drodze zmarłemu towarzyszyła pogrążona w bólu rodzina oraz  przyjaciele i znajomi licznie przybyli na tę uroczystość. 

Złożenie ciała w grobie zmarłego 
poprzedziła  Msza Św. odprawiona za 
Jego duszę w kaplicy na cmentarzu.  Śp. 
Henryk, oprócz wielu zainteresowań, 
które czynnie uprawiał w czasie swoje-
go 75- letniego życia zajmował się też 
pisaniem i zbieraniem żartobliwych 
aforyzmów, sentencji. Te pełne pogod-
nego humoru teksty publikował przez 
wiele lat w DN.  

Dlatego  nad grobem w imieniu re-
dakcji pożegnał go Piotr Słomski  taki-
mi słowami: 

Jak tam Heniu w Niebie? 
To nie do opowiedzenia 
Słów brakuje, a ponadto 
Cóż by Wam zostało do wierzenia... 
My przyjaciele z redakcji DN, żegna-

my Ciebie w taki sposób, jak i Ty zawsze 
z dystansem, kulturą i humorem komen-
towałeś rzeczywistość. Będzie nam tego 
brakowało, ale zostanie wdzięczna pa-
mięć, która zawsze przechowuje każde 
dobro. Spoczywaj w pokoju. 

Redakcja 
Dziennika Nowogardzkiego

fot. F.Karolewski

W Aptece Niebieskiej 2 - osąd bez podstaw! 
Do czytania, do oglądania, 

wreszcie... do patrzenia. W 
atrakcyjnej cenie, modele dla 
każdego. Teraz po okulary nie 
trzeba iść do optyka. Kupić 
je można na targu, w droge-
riach i aptekach, do której za-
licza się również nowogardz-
ka apteka w Przychodni na 
ul. Kościuszki, w której naby-
łam okulary w dniu 01.06 br. 
Nie byłoby w tym dziwnego, 
gdyby nie fakt, iż po dokład-
niejszym obejrzeniu w domu 
stwierdziłam, że mają wadli-
wą konstrukcję. A  wada ta, 
to źle rozstawione tzw. „no-
ski”, które po dłuższym użyt-
kowaniu zwyczajnie  prze-
szkadzałyby powodując dys-
komfort, który polegałby na 
nierównym osadzeniu się na 
nosie i uciskaniu, co było-
by dość niewygodne np. przy 
czytaniu. Dlatego stwierdzi-

łam, że je zareklamuję. Przy-
szłam więc do apteki i powie-
działam pani  Aptekarce ja-
kie są maje zastrzeżenia, co 
do zakupionych przeze mnie 
okularów. Jakież jednak było 
moje zdziwienie, gdy pani za-
częła samodzielnie je wygi-
nać, równocześnie próbując 
je naprawić. Jednak po chwili 
zakomunikowała mi, że musi 
wyjść na zaplecze i tam doko-
nać oceny sytuacji. Po dłużej 
chwili oczekiwania pani wró-
ciła i oznajmiła mi, że niestety 
nie może mi pomóc, gdyż jak 
to wyraziła, „Okulary są pęk-
nięte i ktoś najprawdopodob-
niej musiał na nie usiąść ”. 
Na tę informację dość nerwo-
wo zareagowałam i oznajmi-
łam, że jest to nie prawda i w 
takim razie proszę o kontakt 
z  panią Kierowniczką apte-
ki. Po przyjściu Pani Kierow-

nik i dłuższej rozmowie, któ-
ra niestety miała dość chłod-
ny i nonszalancki charakter, 
nie udało się uzyskać satys-
fakcjonującej mnie informa-
cji, której wynik mógł być je-
den, albo wymienić  okulary, 
albo oddać pieniążki i prze-
prosiny za oskarżenie mnie, 
które powinno zaistnieć nie-
zależnie od przebiegu sytu-
acji.  Usłyszałam  natomiast 
tylko, że „wszystko zależy od 
producenta i proszę oczekiwać 
na nasz telefon” –  tak oznaj-
miła mi pani Kierownik apte-
ki. Wiem, że kwota 16-tu zło-
tych,  to przecież nie majątek, 
który w stosunku do okularów 
kupionych u optyka za kwotę 
dużo razy wyższą, nie powin-
na być dla takiej Apteki pro-
blemem, jednak sądzę, że nikt 
z personelu  nie powinien tego 
bagatelizować. Myślę, że jedy-

nie profesjonalne, kulturalne 
załatwienie sprawy, którego 
istotą jest zadowolenie klien-
ta, który dość często zosta-
wia  dużo większe kwoty, niż 
16 zł (do tej pory w aptece tej  
zostawiałam dużo, większe 
kwoty za zakupione medyka-
menty)powinno być nadrzęd-
ną sprawą personelu tej apte-
ki. Kończąc chcę powiedzieć, 
że każdy  powinien wyznawać 
Zasadę -  primum non noce-
re – po pierwsze nie szkodzić! 
Co ma konkretne w tej sytu-
acji uzasadnienie. Napisałam 
o tym, ponieważ chcę  zwrócić 
uwagę personelowi tej apteki, 
że sprzedawanie okularów czy 
innych medykamentów, to nie 
sprzedaż cukierków, które gdy 
nie maskują można wyrzu-
cić do kosza  czy odłożyć na 
półkę. W mojej ocenie perso-
nel z tej  apteki  nie zachował 

się profesjonalnie oskarżając 
mnie i szydząc ze mnie, dla-
tego czuję się pokrzywdzona i 
liczę na przeprosiny,  jak rów-
nież wymianę okularów na 
nowe. 

Z poważaniem była  
klientka Apteki 
dane osobowe 

do wiadomość redakcji DN   

@    Ludzie listy piszą  @ 
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odpowiedź  Um w Nowogardzie

Walka z glonami odłożona  
na później...
„Należy zauważyć, że wszelkie prace związane z  rekultywacją jeziora należy roz-
począć dopiero po zakończeniu rozdziału sieci kanalizacji ogólnospławnej na sieć 
deszczową i kanalizacyjną” – informuje Joanna Krępa, z-ca kierownika Wy-
działu GKMiOŚ w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie odpowiadając na artykuł 
pt. „Nowogardzkie jezioro znowu zarasta glonami” opublikowany 25 maja w 
Dzienniku Nowogardzkim. Treść całej odpowiedzi nadesłanej w dniu wczoraj-
szym (4 czerwca)  publikujemy poniżej. 

Rekultywacja jeziora 
nowogardzkiego

W odpowiedzi na artykuł 
„Nowogardzkie jezioro zno-
wu zarasta glonami”, który 
ukazał się w Dzienniku No-
wogardzkim informuję,  że 
wszczęte zostało postępowa-
nie na wykonanie ekspertyzy 
jakości wód i osadów jezior-
nych.  Badania  będą miały na 
celu szczegółowe scharaktery-
zowanie rodzaju zanieczysz-
czeń występujących w wo-
dach jeziora nowogardzkiego 
co pozwoli na dobór właści-
wej metody rekultywacji je-
ziora i określi czas trwania 
tego procesu. Celem rekulty-
wacji jezior jest przywrócenie 
ich poprzednich funkcji, a tak-
że cech fizycznych, chemicz-
nych i biologicznych jak naj-
bardziej zbliżonych do natu-
ralnych. Dobór odpowiedniej 
metody, uwarunkowany jest 
odmiennością poszczególnych 
jezior, różnicami w sposobach 
i zakresach zanieczyszczenia, 
a także ich położenia w zlew-
ni. Należy zauważyć, że więk-

szość stosowanych metod re-
kultywacji zbiorników wod-
nych jest na ogół bardzo kosz-
towna i długotrwała.         

Jezioro nowogardzkie od 
wielu lat podlega proceso-
wi eutrofizacji tzn. użyźnie-
nia. W normalnych warun-
kach jest to proces powolny i 
dotyczy praktycznie wszyst-
kich zbiorników wodnych i 
cieków. W wyniku działalno-
ści człowieka, wzrostu chemi-
zacji rolnictwa i uprzemysło-
wienia proces ten coraz szyb-
ciej powoduje degradację wód. 
Jeziora silnie zeutrofizowane 
charakteryzują się wysokimi 
zawartościami związków bio-
gennych – pożywkowych, co 
powoduje w powierzchniowej 
warstwie wody ich „zakwity” 
i zmniejsza przezroczystość. 
W zbiorniku wzrasta przede 
wszystkim ilość sinic, które 
utrzymując się na powierzch-
ni toni wodnej tworzą zielone 
kożuchy.

Należy zauważyć, że wszel-
kie prace związane z  rekul-
tywacją jeziora należy roz-

począć dopiero po zakończe-
niu rozdziału sieci kanalizacji 
ogólnospławnej na sieć desz-
czową i kanalizacyjną. Rekul-
tywacja będzie skuteczna do-
piero wówczas gdy odcięte zo-
staną wszelkie źródła zanie-
czyszczeń, doprowadzające 
biogeny do jeziora.

Do czasu wykonania kom-
pletu badań fizyko-chemicz-
nych oraz podjęcia decyzji w 
sprawie sposobu rekultywacji 
jeziora roślinność wodna bę-
dzie usuwana w sposób me-
chaniczny.

Odnosząc się do sprawy re-
montu murku okalającego 
brzeg jeziora nadmieniam, że 
nowe obrzeże będzie wyko-
nane dopiero po zakończeniu 
prac związanych z  moderni-
zacją kanalizacji deszczowej, 
ponieważ wyloty deszczówki 
będą umieszczane bezpośred-
nio przy brzegu jeziora, oczy-
wiście jeżeli Rada Miejska za-
bezpieczy środki na to zadanie 
w budżecie gminy.      

z-ca kierownika 
Wydziału GKMiOŚ

Joanna Krępa        

Czy Ty rozumiesz system emerytalny?

Kto kogo powinien 
spałować?
Z koła Prawa i Sprawiedliwości w Nowogardzie 
otrzymaliśmy refleksje na temat zmian w  systemie  
emerytalnym oto ich treść:

Telewizja publiczna i komer-
cyjna od momentu, kiedy wła-
dzę zdobyła Platforma Obywa-
telska stała się zakładniczką ko-
alicji rządzącej. Skrajne poglą-
dy prezentowane  w mediach są 
destruktywne dla całej niemal 
naszej wspólnoty. Nie bądź-
my gołosłowni, podeprzyjmy 
się wypowiedzią byłego prezy-
denta. Wałęsa w czasie prote-
stów przeciw proponowanemu  
przez Platformę Obywatelską 
projektowi tzw. reformy eme-
rytalnej zapytany :co by zrobił 
gdyby był prezydentem?  Kazał-
bym pałować! Odpowiedział w 
swoim poplątanym stylu, uka-
zując nieposkromioną pychę, 
zuchwałość i arogancję. W te-
lewizji obserwowaliśmy także 
dwa obrazy: jeden niemy z ge-
stykulującym P. Dudą i prote-
stującymi, drugi z dziennikar-
ką,  która miała obok politycz-
nego celebrytę, opowiadającego 
dyrdymały nie do zniesienia.

Parlamentarne  koalicje, 
to dziwny szarpiący nerwy 
twór polityczny. Przegłosowu-
je  wszystko co leci. Nawet to, 
że wtorek jest poniedziałkiem. 
Byle zachować władzę dającą 
stołki i intratne synekury. In-
stytucje kontrolujące władzę, 
także samorządową nie wyka-
zują zbytniej aktywności, nie 
wywiązują się ze swoich kon-
stytucyjnych i ustawowych 
obowiązków. Państwo brnie w 
coraz to większe długi. Hasło 
tzw. reformy emerytalnej  jest 
tak ogłupiające, że ironizują z 
niego nawet ci, którzy się jesz-
cze nie urodzili. Konkludując,  
to spałować należy tych, któ-
rzy dopuszczają się na narodzie 
aktu przemocy: materialnej, 
ekonomiczno-gospodarczej, 
psychicznej i moralno-etycz-
nej. Kosztem najuboższych, 
ciężko i pewnie do śmierci pra-
cujących, tworzy się nowa bur-
żuazja Eurolandu. Oby to nie 
był nowy totalitaryzm.

Dla Polski najgorszą jest in-
ercja Polaków, stan zobojętnie-
nia,  mówiący wszystko mi jed-
no. N ie dajmy się, nie pozwól-
my by znów doszło do tego, co 
już było. Pamiętajmy, że Kon-

stytucja Rzeczypospolitej  Pol-
skiej w art. 4 p. l mówi- władza 
zwierzchnia należy do Narodu!

Dziś jesteś młody i masz 
przed sobą 40; 30; 20 lat, a może 
mniej do bariery kiedy myślisz, 
że ją przeskoczysz i będziesz 
szczęśliwym emerytem. Słysza-
łeś, że to 60 lat dla kobiet, 65 lat 
dla mężczyzn, a Twój wybrany 
poseł zdecydował, że masz pra-
cować do 67 roku życia- kobie-
to i mężczyzno.

Rząd mówi:- po co Ci wcze-
śniejsza emerytura?

- im dłużej będziesz praco-
wać emerytura będzie wyższa. 
RZĄD KŁAMIE!

-słyszałeś o pustych kontach 
emerytalnych,

- słyszałeś o zapaści systemu 
emerytalnego,

- pamiętasz te reklamy 1999r, 
o I i II Filarze emerytalnym,

-słyszałeś, że na twoje konto 
nie wpływa 7,3, a tylko 2,3%,

-przeczytałeś list z ZUS.

Dobry Gospodarz odkłada 
do spichlerza, a nie okrada i 
trwoni. Likwiduje zakłady. Za-
paść systemu emerytalnego do-
piero nas czeka.

Przykro przyznać - masz ta-
kich posłów. Wybrałeś gło-
sując, wybrałeś nie głosując. 
RZĄD zabrał, to co dziedziczo-
ne.

Nigdy nie ściskał Cię moc-
niej za gardło niepokój o przy-
szłość?

Kim jesteś: informatykiem, 
ekonomistą, prawnikiem, han-
dlowcem, specjalistą innej 
dziedziny - zastanów się, czy 
dalej jesteś, za tymi, co szyku-
ją Ci biedę?

Kiedy będziesz cieszyć się, ze 
swojego hobby?

53% przedsiębiorców prze-
widuje, że wydłużenie wieku 
emerytalnego zmniejszy go-
towość firm do zatrudnienia 
osób w wieku przed emerytal-
nym.

To TY jesteś odpowiedzialny  
za swoją przyszłość!

Pełnomocnik Prawa i 
Sprawiedliwości

Koło w Nowogardzie
Pozdrawiam i zapraszam do Biu-
ra PiS w byłym Hotelu pok. nr 413
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Forum Pokrzywdzonych przez Państwo

Renta rodzinna – kiedy i dla kogo? 
W jakich sytuacjach można ubiegać się o rentę rodzinną? Kto może wnioskować  o przyznanie takiego świadczenia? Gdzie należy złożyć 
wymagane dokumenty? Na te, i wiele innych pytań odpowiadają prawnicy ze stowarzyszenia Forum Pokrzywdzonych przez Państwo, 
w kolejnej odsłonie porad prawnych przygotowywanych dla naszych Czytelników. 

Renta rodzinna przysługu-
je członkom rodziny osoby, 
która w chwili śmierci miała 
ustalone prawo do emerytury 
lub renty z tytułu niezdolno-
ści do pracy lub spełniała wa-
runki wymagane do uzyskania 
jednego z tych świadczeń. Przy 
ocenie prawa do renty przyj-
muje się, że osoba zmarła była 
całkowicie niezdolna do pracy.

Renta rodzinna przysługuje 
także członkom rodziny oso-
by, która w chwili śmierci po-
bierała zasiłek przedemerytal-
ny, świadczenie przedemery-
talne lub nauczycielskie świad-
czenie kompensacyjne. W ta-
kim przypadku przyjmuje się, 
że osoba zmarła spełniała wa-
runki do uzyskania renty z ty-
tułu całkowitej niezdolności 
do pracy.

Powyżej wspomniano, że do 
renty rodzinnej uprawnieni są 
członkowie rodziny. Ustawa 
dokładnie określa, jakie osoby 
mogą się o taką rentę ubiegać. 
Do tych osób należą:

1) dzieci własne, dzieci dru-
giego małżonka oraz dzieci 
przysposobione;

2) przyjęte na wychowanie 
i utrzymanie przed osiągnię-
ciem pełnoletności wnuki, ro-
dzeństwo i inne dzieci, z wyłą-
czeniem dzieci przyjętych na 
wychowanie i utrzymanie w 
ramach rodziny zastępczej lub 
rodzinnego domu dziecka;

3) małżonek (wdowa i wdo-
wiec);

4) rodzice.
UWAGA: Za rodziców uwa-

ża się także ojczyma, macochę, 
oraz osoby adoptujące.

Aby otrzymać rentę należy 
spełnić także dalsze warunki, 
które są inne dla każdej grupy. 
Dzieci własne, dzieci drugiego 
małżonka i dzieci przysposo-
bione mają prawo do renty ro-
dzinnej:

1) do ukończenia 16 lat;
2) do ukończenia nauki w 

szkole, jeżeli przekroczyły 16 
lat życia, nie dłużej jednak niż 
do osiągnięcia 25 lat życia, albo

3) bez względu na wiek, jeże-
li stały się całkowicie niezdolne 
do pracy oraz do samodzielnej 
egzystencji lub całkowicie nie-
zdolne do pracy w powyższych 
okresach.

Niemniej, jeżeli dziecko 
osiągnęło 25 lat życia, będąc na 
ostatnim roku studiów w szko-
le wyższej, prawo do renty ro-
dzinnej przedłuża się do za-
kończenia tego roku studiów. 
Z kolei przyjęte na wychowa-
nie i utrzymanie wnuki, ro-
dzeństwo i inne dzieci mają 
prawo do renty rodzinnej, je-
żeli powyższe warunki. Oso-
ba należące do tej grupy muszą 
spełniać dodatkowe warun-
ki. Otrzymają rentę jeśli zo-
stały przyjęte na wychowanie i 
utrzymanie co najmniej na rok 
przed śmiercią ubezpieczone-
go (emeryta lub rencisty), chy-
ba że śmierć była następstwem 
wypadku, oraz nie mają prawa 
do renty po zmarłych rodzi-
cach, a gdy rodzice żyją, jeżeli:

a) nie mogą zapewnić im 
utrzymania albo

b) ubezpieczony (emeryt lub 
rencista) lub jego małżonek był 
ich opiekunem ustanowionym 
przez sąd.

Wdowa ma prawo do ren-
ty rodzinnej, jeżeli w chwili 
śmierci męża osiągnęła wiek 
50 lat lub była niezdolna do 

pracy albo wychowuje co naj-
mniej jedno z dzieci, wnuków 
lub rodzeństwa uprawnione 
do renty rodzinnej po zmar-
łym mężu, które nie osiągnę-
ło 16 lat, a jeżeli kształci się w 
szkole – 18 lat życia, lub jeżeli 
sprawuje pieczę nad dzieckiem 
całkowicie niezdolnym do pra-
cy oraz do samodzielnej egzy-
stencji lub całkowicie niezdol-
nym do pracy, uprawnionym 
do renty rodzinnej.

Prawo do renty rodzin-
nej nabywa również wdo-
wa, która osiągnęła wiek 50 
lat lub stała się niezdolna do 
pracy po śmierci męża, nie 
później jednak niż w ciągu 
5 lat od jego śmierci lub od 
zaprzestania wychowywania 
dzieci, o których napisano po-
wyżej.

Wdowa niespełniająca wa-
runków do renty rodzinnej i 
jednocześnie niemająca nie-
zbędnych źródeł utrzymania 
ma prawo do okresowej renty 
rodzinnej przez okres jednego 
roku od chwili śmierci męża 
oraz w okresie uczestnicze-
nia w zorganizowanym szko-

leniu mającym na celu uzyska-
nie kwalifikacji do wykonywa-
nia pracy zarobkowej, nie dłu-
żej jednak niż przez 2 lata od 
chwili śmierci męża.

Zasady dotyczące wdów sto-
suje się także do wdowców.

Rodzice mają prawo do renty 
rodzinnej, jeżeli ubezpieczony 
(emeryt lub rencista) bezpo-
średnio przed śmiercią przy-
czyniał się do ich utrzyma-
nia oraz spełniają dla wdowy i 
wdowca.

Renta rodzinna wynosi:
1) dla jednej osoby upraw-

nionej – 85% świadczenia, któ-
re przysługiwałoby zmarłemu;

2) dla dwóch osób uprawnio-
nych – 90% świadczenia, które 
przysługiwałoby zmarłemu;

3) dla trzech lub więcej osób 
uprawnionych – 95% świad-
czenia, które przysługiwałoby 
zmarłemu.

Świadczenie, które przysłu-
giwałoby zmarłemu to kwo-
ta emerytury lub renty z tytu-
łu całkowitej niezdolności do 
pracy.

Forum Pokrzywdzonych 
przez Państwo 

V miedwiański rajd Pojazdów Zabytkowych

Zatrzymali się na dwie godziny w Nowogardzie
W dniach 1-3 czerwca 2012 

roku odbył się V Miedwiański 
Rajd Pojazdów Zabytkowych, 
organizowany jest przez Auto-

mobilklub Stargardzki, a któ-
rego komandorem jest – An-
drzej Noceń. 2 czerwca przed 
godziną 13 uczestnicy rajdu 

zaczęli zjeżdżać się  na Plac 
Wolności. Tam przez dwie go-
dziny prezentowali swoje po-
jazdy. Wśród zabytkowych sa-

mochodów można było po-
dziwiać m.in. popularne „ma-
luchy”, „duże fiaty” i „syrenki”, 
które jeszcze całkiem niedaw-

no  królowały na naszych dro-
gach. Z Nowogardu uczestni-
cy rajdu udali się do Stargardu 
Szczecińskiego. 

MS
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Samochody  terenowe w Łęgnie!

Festyn pokazał, że zasługują na sołectwo
Zorganizować Dzień Dziecka na wsi i to na taką skalę!,  było wyzwaniem nie tylko dla nowo wybranego po raz pierwszy sołtysa, ale i 
jego  mieszkańców.  Łęgno liczy tylko 96 mieszkańców, a od maja br.  jest nowym sołectwem.   

Takiej imprezy chyba ta wieś 
nie pamiętała odkąd powsta-
ła. Kto był, ten widział. Kto nie 
przyjechał, niech żałuje. Fe-
styn, który zorganizowano w 
Łęgnie z okazji Dnia Dziec-
ka połączono z festynem wiej-
skim, pokazami samochodów 
terenowych i motocykli. Im-
prezę przygotowywała cała lo-
kalna społeczność i rada sołec-
ka z nowym sołtysem na czele. 
Wszyscy włożyli  w organizację 
tej imprezy  wiele pracy i serca 
:  takie zaangażowanie, to do-
wód  naszej integracji - twierdzą 
mieszkańcy Łęgna. A słowa te 
potwierdza Józef Włochowicz 
, nowo wybrany sołtys, który 
zarządza osadą od 10 maja br.- 
Jak pan redaktor widzi imprezę 
tę organizujemy po raz pierwszy 
dla naszych dzieci, ale i dla całej 
naszej społeczności. Inicjatywa 

wyszła od rady sołeckiej i pani 
sołtys z Błota. Co do organiza-
cji, to wszystko udało nam się 
przeprowadzić tak jak sobie za-
łożyliśmy. W programie impre-
zy zaplanowaliśmy m.in. gry, lo-
terię fantową, zabawy na świe-
żym powietrzu połączone z pie-
czeniem kiełbasek i bardzo wi-
dowiskowy pokaz samochodów 
terenowych z K.M CISY 4#4 
Nowogard. Kierowcy tych po-
jazdów zademonstrowali nam 
swoje umiejętności i wyjątkowe 
samochody. Równie liczną gru-
pę stanowili motocykliści, któ-
rzy przyjechali na naszą impre-
zę  swoimi motocyklami - mówi 
nowy „szeryf ” Łęgna. 

Aby było odświętnie miesz-
kańcy postanowili także pięk-
nie udekorować swoją miejsco-
wość. Ponadto przygotowano 
specjalne stoły do konsump-

cji i miejsce na ognisko i grilla. 

Atrakcji więc nie brakowało, a 
zabawa była bardzo udana i w 
dobry sposób przeprowadzo-
na, co można było dostrzec na 
miejscu. A rzeczywiście orygi-
nalności i pikanterii całej im-
prezie, dodały właśnie samo-
chody terenowe i motocykle, 
które były niesamowitą atrakcją 
i niespodzianką zwłaszcza dla 
milusińskich. Impreza trwała 
od godziny 13 do 18:00. 

Jarek Bzowy 

Dzień dziecka bardzo spodobał się wszystkim, a w szczególności dzieciom

,,Ochrona środowiska przedszkolakom z jedynki bliska” 
Pod takim hasłem prowa-

dzone były działania ekolo-
giczne w Przedszkolu nr 1 w 
ramach ,,Ekofilm 2012”. Sze-
reg działań, które  były pod-
jęte  w tym okresie zapocząt-
kowała uroczystość z okazji 
,,Dnia marchewki”, której ce-
lem było kształcenie nawy-
ków zdrowego odżywiania się. 
Popularyzacja haseł i działań 
na rzecz ochrony środowiska 
miała miejsce podczas obcho-
dów ,,Dnia Ziemi”. Następnym 
ważnym wydarzeniem w życiu 
naszego przedszkola była wy-
stawa pt. ,,Moje ulubione zwie-
rzątko” , która również skiero-
wana była do społeczności lo-
kalnej. Tego dnia dzieci mia-
ły okazję przynieść i pokazać 
swoje zwierzątka. Na wystawie 

nie zabrakło świnek morskich, 
żółwi, chomików, rybek, króli-
ków i wielu innych , a nad ca-
łością czuwał  zaproszony gość  
– zootechnik pani Anna Ro-
dzik, która zapoznała dzieci ze 
swoją pracą, przeprowadziła 
krótką pogadankę na temat za-
sad opieki i karmienia zwierząt 
oraz zaprezentowała strzyże-
nie psa. W zamian za to  dzieci 
przekazały  do schroniska dla 
zwierząt karmę, którą wcze-
śniej wraz ze swoimi rodzica-
mi przynosiły do przedszkola. 
Na uroczystości ,,Pasowania 
na miłośnika przyrody” swoją 
obecnością zaszczycił nas  pre-
zes   ZO-LOP w  Nowogardzie 
pan Marek Haiser, który został 
poproszony o dokonanie sym-
bolicznego pasowania dzieci 

czteroletnich, aby stali się oni 
nowymi ekologami. Obchody  
,,Dnia słońca” przebiegały we 
wspólnej zabawie  i  integro-
waniu się społeczności przed-
szkolnej. Dzieci dowiedzia-
ły się, że słońce jest potrzebne 
do życia, ale może być również 
szkodliwe dla zdrowia. Trzylat-

ki  wraz ze swoją panią zorga-
nizowały dla  rodziców ,,Dzień 
Niezapominajki” na pamiąt-
kę którego posadziły w ogro-
dzie przedszkolnym kwiat hor-
tensji. Podejmując wszystkie te  
działania nie zapomniałyśmy 
o naszym najbliższym otocze-
niu, czyli  ogrodzie przedszkol-
nym, którego upiększyłyśmy w 
sadzonki drzewek oraz różne-
go rodzaju  kwiaty podarowa-
ne przez panią Martę Kinasz z 
własnej hodowli. W tym cza-
sie nasze sześciolatki  również 
reprezentowały przedszkole 
podczas różnych konkursów  
międzyprzedszkolnych  z któ-
rych jeden z nich pt. ,,Piosenka 
ekologiczna”,  został zorganizo-
wany w naszej placówce. Dzie-
ci poprzez piosenkę ukazywa-

ły piękno otaczającej nas przy-
rody oraz zachęcały do posza-
nowania jej.  Na zakończenie 
wszystkich działań ekologicz-
nych w Przedszkolu nr 3 zosta-
ła zorganizowana  spartakia-
da, której organizatorem było 
między innymi nasze przed-
szkole.

Pragnę dodać, iż wszyst-
kim tym uroczystościom przy-
świecały  występy artystyczne 
w wykonaniu naszych przed-
szkolaków, do których zostały 
przygotowane pod kierunkiem  
swoich pań nauczycielek oraz 
rodziców, którzy wspierali re-
alizację naszych zadań. 

Opracowanie: 
Karolina Grygowska
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Zaginęła suka 
o imieniu Chira 

wysokość ok. 40 cm. 

792 583 723 
Nagroda

Nasi na dniu konkursów w Gimnazjum w Dobrej
25 maja był w Gimnazjum w 

Dobrej dniem konkursów. Od 
samego rana do gimnazjum za-
częły napływać rzesze młodych 
reprezentantów szkół z okolic 
Dobrej wraz z opiekunami. Go-
ściliśmy gimnazjalistów z Łobza, 
Nowogardu, Węgorzyna, Cho-
ciwla, Reska, i Radowa Małe-
go. Jednocześnie odbyły się trzy 
konkursy: ortograficzny, mate-
matyczny i piosenki niemieckiej.

W przerwie młodzież wraz 
z naszym nauczycielem histo-
rii i katechetą wybrała się na 
krótką wycieczkę po Dobrej, a 
komisje sprawdziły prace kon-
kursowe, jury wybrało zwy-
cięzców. W dekoracji laure-
atów uczestniczyli: dyrektor 
Gimnazjum im. Unii Europej-
skiej w Dobrej, pani Urszula 

Kołodziejczyk, Skarbnik Gmi-
ny, pan Sławomir Brodniak 
oraz opiekunki konkursów. 

Nikt nie wyjechał z pustymi 
rękami: były puchary, dyplo-
my, nagrody rzeczowe i książ-
kowe, a także dyplomy i na-
grody pocieszenia dla wszyst-
kich uczestników.

Oto wyniki:
W Konkursie Piosenki Nie-

mieckiej wzięło udział 21 
uczestników z siedmiu szkół.

I miejsce – Gimnazjum nr 1 
im. Szarych Szeregów w No-
wogardzie oraz  Gimnazjum 
Integracyjne im. A. Mickiewi-
cza w Łobzie

II miejsce – Gimnazjum im. 
K. Górskiego w Resku

III miejsce – Gimnazjum nr 
1 w Nowogardzie

Opiekun konkursu p. Joanna 
Sochacka

W VI Konkursie Ortogra-
ficznym wzięło udział 14 osób 
z siedmiu szkół.

W zmaganiach indywidu-
alnych (dyktando) zwycię-
żyli:

I miejsce – Katarzyna Sob-
czak – Gimnazjum w Radowie 
Małym

II miejsce – Zuzanna Po-
wchowicz – Gimnazjum im. 
K. Górskiego w Resku

III miejsce – Piotr Krutow-

ski – Gimnazjum im. K. Gór-
skiego w Resku

W zmaganiach zespołowych 
(test ortograficzny) zwycięży-
ła reprezentacja Gimnazjum z 
Radowa Małego.

Opiekun konkursu: p. Rena-
ta Siegień

Konkurs Matematyczny 
„Rusz głową”

I miejsce - Aleksandra 
Krzęćko – Gimnazjum im. 
Orła Białego w Węgorzynie

II miejsce – Ewelina Mantur 
– Gimnazjum im. Unii Euro-

pejskiej w Dobrej
III miejsce – Zuzanna Bar-

tosz – Gimnazjum im. Unii 
Europejskiej w Dobrej

Zespołowo – zwyciężyli gim-
nazjaliści z Gimnazjum im. 
Orła Białego w Węgorzynie

Opiekun konkursu: p. Mał-
gorzata Podgórska. 

Wszystkim przybyłym re-
prezentantom i ich opieku-
nom serdecznie dziękujemy za 
przybycie i miłe słowa pod na-
szym adresem organizatorów. 

W minioną sobotę (2 czerwca) na boisku Szkoły Podstawowej nr 2 odbył się festyn pod nazwą „mama, tata i ja” 

Mama, tata i ja w SP  2 
Festyn rozpoczął się od me-

czy w koszykówkę i piłkę noż-
ną – Urząd Miejski kontra SP 
2. W obu meczach wygrała 
„dwójka”. Oprócz emocji spor-
towych organizatorzy pikni-
ku zorganizowali wiele innych 
atrakcji. Był pokaz udzielania 
pierwszej pomocy, loteria fan-
towa i karaoke. Dzieci mogły 
pojeździć konno i z bliska po-
znać budowę paralotni, której 
podniebny lot uniemożliwi-
ła niestety kapryśna tego dnia 
pogoda. Nie zabrakło dmu-
chanego zamku i trampoliny. 
W trakcie festynu przeprowa-
dzono także aukcję ciekawych 
przedmiotów m.in. obrazów 
i oryginalnych koszulek zna-

nych klubów piłkarskich. Jak 
na prawdziwy piknik przysta-
ło, wśród atrakcji dla ducha 
nie mogło zabraknąć też cze-
goś dla ciała – o to zadbała 

społeczność szkoły, oferując 
na stoiskach pyszne wypieki, 
kiełbaski z grilla, a także „bi-
gos dyrektora”. 

Dochód z festynu zostanie 

przeznaczony na zakup ksero-
kopiarki, która znacznie ułatwi 
pracę w szkole. 

Organizatorzy festynu 
„Mama, tata i ja w SP 2” dzię-
kują za pomoc w organizacji 
imprezy następującym sponso-
rom: Urząd Miejski w Nowo-
gardzie, Radni, senator Sławo-
mir Preiss, PUWiS, Firma Ewy 
Kasprzyk, Firma Marka Kowal-

czyka z Krzemiennej, Krzysz-
tof Saniuk, Jerzy Furmańczyk, 
Marta Kinasz, Kazimierz Lem-
bas, Małgorzata Ołubiec, Biurex 
– Stanisław Rynkiewicz, Joanna 
Szarek, LODOS p. Krystyna Sa-
chryń, Księgarnia „Cymelia” p. 
Karapuda, Joanna Werner, Księ-
garnia Tuliszków, rodzice, na-
uczyciele i pracownicy szkoły. 

MS

Nie zabrakło części artystycznej – na zdjęciu najmłodsi wychowankowie SP 2

 „Bigos dyrektora” rozchodził się jak przysłowiowe, świe-
że bułeczki

Pokaz pierwszej pomocy prowadzili uczniowie z 
klasy policyjnej z I LO

 Drużyny reprezentujące Urząd Miejski i SP 2 tuż po meczu



5-7.06.2012 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

9

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

wspólne oglądanie

(na plaży)zaprasza na 

Bar Przy 
Promenadzie

wspólne oglądanie

OCO NA TWOJE 
FINANSE

PROSTA POŻYCZKA 
DLA CIEBIE 

I TWOJEJ FIRMY
bez BIK

bez zaświadczeń ZUS i US
– od 20 do 300 tys.
– na spłatę uciążliwych długów
– na dobre inwestycje
– dochód min. 1000 zł netto
W OFERCIE RÓWNIEŻ CHWILÓWKI

Szczecin 
al. Wojska Polskiego 29/17 

tel. 91 812 68 65
RRSO wynosi 5,05%

PIASEK, ŻWIR,  
CZARNOZIEM, 

POSPÓŁKA 
 ŻWIROWNIA  

DŁUGOŁĘKA

tel. 504 872 700 
Z DOWOZEM 
DO KLIENTA

Dzień matki w Nowogardzie 
W Szkole Podstawowej nr 3 

Dzień Matki, to najcieplejsze 
ze świąt w całym roku. Matka 
maleńkiego dziecka wzbudza 
podobne wzruszenie, jak mat-
ka staruszka, której dzieci już 
dorosły. Od dzieciństwa uczy-
my się szacunku do naszych 
matek, a miłość, która nas z 

nimi łączy, to jeden z najpięk-
niejszych prezentów, jakimi 
obdarzył nas Bóg.

Dzień Matki, to święto pod-
czas którego powinniśmy oka-
zać naszym kochanym ma-
mom wyrazy miłości i szacun-
ku, w jakiś szczególny sposób, 

np. obsypując naszą mamę 
kwiatami, upominkami lub 
buziakami, które przecież nic 
nie kosztują.

24 maja 2012 r. dzieci ze 
Szkoły Podstawowej nr 3 w 
Nowogardzie uczciły świę-

to swoich Mam dedykując im 
krótką inscenizację.  Okaza-
ły im w ten sposób miłość i 
wdzięczność za życie, trud i 
wychowanie.

Kochanym Mamom z okazji 
ich święta składamy najlepsze 

życzenia: zdrowia, dużo rado-
ści i pogody ducha. Niech Do-
bry Bóg przez wstawiennictwo 
Maryi – najlepszej z Matek ob-
darza potrzebnymi łaskami.

s. Maksymiliana Lik

W Przedszkolu nr 2 
Jak co roku w  Przedszkolu 

nr 2 bardzo uroczyście jest ob-
chodzone Święto Mamy i Taty. 
W tym dniu świętują wspól-
nie całe rodziny. W czasie uro-
czystego spotkania dzieci mają 
okazję zaprezentować swoje 
różnorodne talenty i umiejęt-
ności zdobyte w czasie poby-
tu w przedszkolu. Jest wspa-
niała zabawa - taneczne popi-
sy, wiersze i piosenki specjal-
nie dedykowane mamie i tatu-

siowi, oraz  samodzielnie przez 
dzieci wykonane upominki. 
Na zakończenie nie zabrakło 
również słodkiego poczęstun-
ku. Uroczyste spotkanie przy-
gotowały nauczycielki Beata 
Filipek z 4 letnimi dziećmi i 
Marta Kuligowska z 5 letni-
mi dziećmi. Wszystkim rodzi-
com życzymy radości, zdrowia 
i dumy ze swoich dzieci.

Zajac Franciszka
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jest upragniony awans!

Wicher trochę pomógł…
Sezon 2011/2012 w Regionalnej Okręgówce dobiegł końca. Można odetchnąć z ulgą, gdyż w niedzielę w meczu o awans z liderem z Iń-
ska, mimo niekorzystnego wyniku, Pomorzanin Nowogard wywalczył awans do Wojewódzkiej Okręgówki!

Pomorzanin Nowogard – 
Ina Ińsko 1:1 (1:1)

‘ Młynarczyk
Pomorzanin Nowogard: 

Malanowski – Soska, Łuczak 
(Langer), Laszkiewicz, Natan 
Wnuczyński – Gracjan Wnu-
czyński, Młynarczyk, Olechno-
wicz (Wawrzyniak), Dobrowol-
ski – Gołdyn (Lewandowski), 
Kurek

W niedzielę (3 czerwca) na 
stadionie w Nowogardzie padł 
rekord frekwencji w tym sezo-
nie. Ciężko dokładnie określić 
ilu było kibiców, jednak jeśli 
uznamy, że około 700-800, to 
raczej za dużo się nie pomyli-
my. Atmosfera była nadzwy-
czaj dobra jak na Okręgówkę, 
bębny, trąby, serpentyny itd. i 
co chwila przyśpiewki kibiców 
Pomorzanina oraz fanów z Iń-
ska, którzy przyjechali do No-
wogardu z nadzieją świętowa-

nia tu swojego awansu. Rywa-
lizacja rozpoczęła się w dość 
sennym tempie, jednak jako 
pierwsi groźniej zaatakowali 
miejscowi. Na 1-0 mógł trafić 
Olechnowicz, gdy po dośrod-
kowaniu trafiła do niego bez-
pańska piłka, jednak nie po-
trafił znaleźć drogi do bram-
ki. Następnie Gołdyna uprze-
dza bramkarz Iny, potem moc-
no strzela Olechnowicz, ale nie 
dokładnie. Chwilę potem de-
fensorzy z Ińska nieporadnie 
wyprowadzają piłkę z własnej 
połowy, pressing Olechnowi-
cza przynosi skutek, pomocnik 
z Nowogardu przejmuje piłkę 
i inicjuje groźną akcję poda-
jąc w pole karne, tam jeden z 
miejscowych wystawia futbo-
lówkę Młynarczykowi, który 
ładnym technicznym strzałem 
przy słupku, wprawia w eufo-
rię cały stadion! W tym mo-
mencie było 1:0 i to Pomorza-

nin był jedną nogą w Woje-
wódzkiej Okręgówce. Radość 
gospodarzy nie trwała zbyt 
długo, Ina wyrównuje po rzu-
cie rożnym… Dośrodkowa-
na w pole karne piłka sprawi-
ła sporo kłopotów defensorom 
Pomorzanina, futbolówka nie-
oczekiwanie wpada do bram-
ki Pomorzanina, po samobój-
czym trafieniu Łuczaka… Do 
przerwy wynik nie uległ zmia-
nie, więc po 45 minutach Ina 
miała awans, natomiast Pomo-
rzanin pozostawał w Regional-
nej Okręgówce. To jednak nie 
zmartwiło miejscowych kibi-
ców, w dzisiejszych czasach za 
sprawą Internetu i telefonów, 
na bieżąco można było do-
wiadywać się wyniku z meczu 
Brojce-Mierzyn. W Brojcach 
do przerwy było już 2:0 dla go-
spodarzy, co oznaczało, że Po-
morzanin i Ina wspólnie awan-
sują wyżej. Możliwe, że pił-

karze poznali ten wynik i nie 
chcieli już sobie robić „krzyw-
dy”,  gdyż do końca meczu już 
mało się działo. Druga poło-
wa, to przewaga Iny i napięte 
oczekiwanie na ostateczny wy-
nik GKS-u Mierzyn. W ostat-
nich minutach spotkania pił-
karze z Nowogardu chyba już 
za bardzo się rozluźnili, co mo-
gło skończyć się drugim golem 
Iny. Będący ostatnim obroń-
cą Soska w karygodny sposób 
traci piłkę, przez co napastnik 
Iny ma przed sobą kilkadzie-
siąt metrów do przebiegnięcia i 
Malanowskiego, wpada w pole 
karne, mija bramkarza gospo-
darzy i strzela do pustej bram-
ki… Niestety dla Iny na tyle 
słabo, że Soska zdążył wrócić 
i wybić piłkę zmierzającą do 
bramki. Arbiter gwizdnął po 
raz ostatni i wybucha wielka 
euforia, radość miejscowych 
przeplatała się z radością gości, 
wystrzeliły szampany i obiek-
tywnie musimy przyznać, że 
awans wywalczyły dwa naj-
silniejsze zespoły w tej grupie 
Regionalnej Okręgówki. Szko-
da, że na koniec sezonu przy 
rekordowej frekwencji jak na 
warunki Okręgówki, Pomo-
rzanin zagrał na pół gwizdka 
te ostatnie 45 minut, to było 
widać gołym okiem, że piłka-
rze mają w głowie dobry wy-
nik w Brojcach i myślą już tyl-
ko o końcu. Taka publiczność 
na pewno zasługiwała na zwy-

cięstwo, jednak patrząc na to z 
drugiej strony, Ina była lepsza 
w niedzielę i najważniejsze, że 
Pomorzanin ma awans, gdyż 
Wicher rozgromił Mierzyn aż 
5:0! Pomorzanin od przyszłego 
sezonu zagra w Wojewódzkiej 
Okręgówce! W ramach wyja-
śnień, Wojewódzka Okręgów-
ka, to już ostatni szczebel przed 
IV ligą, jakże z utęsknieniem 
wyczekiwaną w Nowogardzie. 
W piątkowym wydaniu Dzien-
nika Nowogardzkiego podamy 
informacje na temat zakończe-
nia sezonu, które odbędzie się 
w najbliższy weekend. Na dziś 
wiadomo, że zostanie rozegra-
ny mecz pomiędzy Pomorza-
ninem i Pomorzaninem II. 

KR   

30 kolejka:
Chemik II Police – Wybrzeże Rew. Rewal 1:5
Iskra Golczewo – Orzeł Łożnica   5:1
Wicher Brojce – GKS Mierzyn   5:0
Pomorzanin Nowogard – Ina Ińsko  1:1
Kasta Szczecin-Majowe – Flota II Świnoujście 0:1
Sparta Węgorzyno – Sparta Gryfice  3:1
Błękitni II Stargard – Jeziorak Szczecin  3:1
Vielgovia Szczecin – Promień Mosty 2:6

Regionalna Klasa Okręgowa – gr. Szczecin Płn. 2011/2012

Radość piłkarzy i kibiców po ostatnim gwizdku

Na zdjęciu strzelec bramki- Mły-
narczyk

 M P G+ G- Zw. Re. Po.
1. Ina Ińsko 30 63 56 31 19 6 5
2. Pomorzanin Nowogard 30 62 65 30 19 5 6
3. GKS Mierzyn 30 61 93 46 18 7 5
4. Wybrzeże Rew. Rewal 30 57 88 51 17 6 7
5. Jeziorak Szczecin 30 56 79 53 17 5 8
6. Iskra Golczewo 30 48 73 55 14 6 10
7. Błękitni II Stargard 30 44 80 58 13 5 12
8. Promień Mosty 30 44 81 68 13 5 12
9. Flota II Świnoujście 30 42 87 72 13 3 14
10. Chemik II Police 30 41 70 66 13 2 15
11. Sparta Węgorzyno 30 40 57 52 12 4 14
12. Wicher Brojce 30 37 51 70 11 4 15
13. Kasta Szczecin-Majowe 30 29 32 57 8 5 17
14. Sparta Gryfice 30 22 40 99 7 1 22
15. Orzeł Łożnica 30 22 31 74 6 4 20
16. Vielgovia Szczecin 30 17 34 135 5 2 23
 * Sparta Gryfice i Orzeł Łożnica rozegrają baraż który wyłoni drugiego spadkowicza  Jeszcze długo piłkarze z Nowogardu będą w szampańskim nastroju
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okazałe zwycięstwo na koniec

Niepokonani… Wiosną niepokonani!
Pomorzanin II Nowogard w efektowny sposób zakończył swój sezon, wygrywając w Mechowie 1:4. Tym samym rezerwy z Nowogardu 
zwyciężyły we wszystkich 8 meczach rundy rewanżowej!

Gardominka/Polonia II Me-
chowo – Pomorzanin II Nowo-
gard 1:4 (0:1)

Bramki dla Pomorzanina: D. 
Iwaniuk, T. Szafran, P. Laszkie-
wicz, M. Podbiegło

Pomorzanin II: K. Haberski, 
G. Skrzecz, K. Domanowski, M. 
Grzejszczak, A. Piotrowicz, A. 
Kram, M. Podbiegło, T. Szafran, 
P. Laszkiewicz, D. Iwaniuk, M. 
Pokorski (P. Skowroński)

Początek spotkania nie zwia-
stował sporych emocji, jednak 
czym dłużej trwało to spotkanie, 
tym więcej akcji konstruowa-
li goście. Miejscowych ratowa-
ła tylko nieskuteczność Pomo-

rzanina, jednak już przy sytuacji 
Iwaniuka, bramkarz gospodarzy 
był bez szans. Pierwsza połowa 
zakończyła się skromnym pro-
wadzeniem rezerw z Nowogar-
du. Po przerwie sporo ostrych 
zagrań z obydwu stron gospo-
darze przycisnęli, czego efektem 
był gol kontaktowy. Bramka pa-
dła po dośrodkowaniu i precy-
zyjnym strzale głową. Od tego 
momentu grał już tylko Pomo-
rzanin. Przyjezdni pałali chęcią 
kolejnego zwycięstwa i po skład-
nej akcji, wymianie kilku podań, 
Szafran po raz drugi wyprowa-
dza Pomorzanin na prowadzenie. 
Trzecią bramkę po strzale głową 

dorzucił Laszkiewicz i chyba już 
nikt nie wątpił w 8 zwycięstwo 
na wiosnę. Kropkę nad „i” posta-
wił Podbiegło, sprytnym strza-
łem z rzutu wolnego z ok. 16 me-
trów. W ten sposób Pomorza-
nin II Nowogard kończy sezon z 
kompletem zwycięstw w rundzie 
rewanżowej. Słowa uznania na-
leżą się wszystkim zawodnikom, 
którzy zostawili na boisku serce, 
zaangażowanie i nierzadko zdro-
wie. Jednocześnie wierzymy, że 
„Rycerze Wiosny 2012” przenio-
są wysoką dyspozycję na jesień w 
nadchodzącym sezonie i na całe-
go powalczą o A Klasę.

KR

18 kolejka:
Znicz Wysoka Kamieńska – Pionier Żarnowo 1:5
Gar./Pol. II Mechowo – Pomorzanin II Nowogard 1:4
Zieloni Wyszobór – Jastrząb Łosośnica  0:3
Prawobrzeże Świnoujście – Huragan Wierzchosław 6:1

B Klasa Szczecin gr. 1 2011/2012
 M P G+ G- Zw. Re. Po.
1. Pionier Żarnowo 16 42 59 25 14 0 2
2. Jastrząb Łosośnica 16 36 50 20 12 0 4
3. Pomorzanin II Nowogard 16 35 44 22 11 2 3
4. Znicz Wysoka Kamieńska 16 29 53 32 9 2 5
5. Prawobrzeże Świnoujście 16 19 34 42 6 1 9
6. Zalew Stepnica 16 17 42 41 4 5 7
7. Huragan Wierzchosław 16 13 35 57 3 4 9
8. Gar./Polonia II Mechowo 16 11 43 60 3 2 11
9. Zieloni Wyszobór 16 5 17 78 1 2 13

olimpia przegrywa z outsiderem

Fatalny występ w Koszewie
Stratą aż sześciu bramek zakończyła się wyprawa piłkarzy Olimpii na mecz z Zenitem Koszewo. Niedzielne spotkanie nie układało się 
najlepiej dla nowogardzkich zawodników już od samego początku.  

Początek meczu należał zde-
cydowanie do gospodarzy, któ-
rzy bardzo wysoko podeszli 
ze swoją obroną, w ten sposób 
mocno utrudniając grę zespo-
łowi Olimpii. Powodowało to 
szybkie przerywanie akcji, czę-
sto piłkarze z Nowogardu byli 
łapani na spalone. W 18 i 24 mi-
nucie gry, Zenit przeprowadza 
dwie akcje, po których kolejno 
strzela bramki. Obie po rzut-
kach w pole karne Olimpii. Trzy 
minuty później Zawierucha 
minimalizuje straty do jednej 
bramki. Strzał z prawej strony z 
ostrego konta był nie do obrony 
dla miejscowego bramkarza. 

Nie dość tego, że Olim-
pia przegrywała jedną bram-
ką, to po bardzo ostrym zagra-
niu, kontuzji doznał Rafał Żuk, 
gracz środka pola zespołu Olim-
pii. Już w 35 minucie trzeba było 

dokonać zmiany kontuzjowane-
go zawodnika, za którego poja-
wił się Michał Jemilianowicz.  

W 40 min. po raz kolejny Ze-
nit przeprowadził skuteczną ak-
cję. Dośrodkowanie w pole kar-
ne i strzał z główki ustalił wy-
nik do przerwy na 3:1. W dru-
giej połowie należało liczyć na 
zupełnie inną grę, bardziej sku-
teczną z przodu.  Na początku 
drugiej części meczu Olimpia 
osiągnęła optyczną przewagę na 
boisku. W 56 minucie wreszcie 
zawodnicy gości, a konkretnie 
Damian Kościuk strzelił bramkę 
finalizując ładną akcję lewą stro-
ną boiska. 

Po dobrym początku, to jed-
nak gospodarze okazali się bar-
dziej skuteczni. W 67 padła 
bramka na 4:2 i było to pierw-
sze trafienie z trzech, które usta-
liły końcowy wynik. Olimpia 

nie pokazała już do końca me-
czu żadnej akcji zakończonej 
bramką. Akcje nowogardzkiego 
zespołu kończyły się w okoli-
cach szesnastki gospodarzy lub 
strzałami, które nie przyniosły 
bramek. Olimpia mimo poraż-
ki utrzymała drugie miejsce w 
tabeli na koniec rozgrywek A-
-klasy.   

KR
Olimpia: Kamil Nowak, Da-

riusz Stachowiak, Dawid Grzelak, 
Adrian Woźniak, Marek Nowacki, 
Rafał Żuk (Michał Jemilianowicz), 
Krzysztof Zawierucha (Adam 
Oleszczyk), Adrian Płuciennik, Pa-
tryk Wyrzykowski, Damian Ko-
ściuk, Wojciech Witoń

Zenit Koszewo – Olimpia No-
wogard 6:2 (3:1) 

Bramki: Zawierucha, Kościuk

22 kolejka:
Dąbrovia Stara Dąbrowa – Orkan Dalewo 1:0
Orzeł Grzędzice – Radowia Radowo Małe 3:3
Pomorzanin Krąpiel – WODR Barzkowice 0:0
Zenit Koszewo – Olimpia Nowogard  6:2
Zorza Tychowo – Unia Stargard   3:1
Dąb Dębice – Rolpol Chlebowo   1:1

A Klasa Szczecin gr.2 2011/2012
 M P G+ G- Zw. Re. Po.
1. Radowia Radowo Małe 22 55 85 26 17 4 1
2. Olimpia Nowogard 22 38 58 43 11 5 6
3. Dąbrovia Stara Dąbrowa 22 38 38 33 11 5 6
4. Unia Stargard 22 35 60 49 11 2 9
5. Dąb Dębice 22 35 53 40 10 5 7
6. Rolpol Chlebowo 22 32 42 36 9 5 8
7. Orzeł Grzędzice 22 31 47 42 8 7 7
8. Zorza Tychowo 22 29 46 41 8 5 9
9. Orkan Dalewo 22 29 47 50 9 2 11
10. WODR Barzkowice 22 22 40 39 6 4 12
11. Pomorzanin Krąpiel 22 21 30 45 5 6 11
12. Zenit Koszewo 22 5 32 134 1 2 19

DLA PAŃ "PROFILAKTYKA RAKA PIERSI"
WYJAZD NA BADANIA MAMMOGRAFICZNE 
DLA PAŃ z TERENU NOWOGARDU i OKOLIC

Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej "Zdrowie" dnia 
09.06.2012r. organizuje wyjazd na badania mammograficzne do 
NZOZ Medical Care CRiDO Szczecin Zdroje.

Oferta Składa się z kompleksowej porady:
- badanie mammograficzne
- wynik badania oraz konsultacja lekarska
Rejestracja i szczegółowe informacje Samodzielny Publiczny Szpital 

Rejonowy w Nowogardzie w godz.8.30-14.00 tel.91 3921356 wew.122, 
w siedzibie Fundacji, oraz u Lidii Bogus tel.505393636.

Dobrowolna wpłata na cele statutowe 5 zł.
PAMIĘTAJ! O ZDROWIE MUSISZ ZADBAĆ SAMA!
                                     Zapraszam Prezes Fundacji "Zdrowie"Lidia Bogus

Uwaga dzieci 
Zarząd Koła PZW „Tęczak” 

organizuje otwarte 
zawody wędkarskie 
dla dzieci do lat 14. 

Zawody odbędą się 
10.06.2012 r. 

Zapisy przy restauracji 
„Neptun” w dniu zawodów od 
godz. 9.30 do 10.00. Uczestnik 

zawodów zobowiązany jest do 
posiadania własnej siatki na ryby

Zarząd
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Stronę przygotowała grupa 

„ W B R E W ” 
z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

opieka merytoryczna: Katarzyna Bielas
redakcja „WBreW”: Natalia Daczkowska, Aleksandra Daćkowska, Piotr 
Jasiek, Sylwia Jeziorska, Katarzyna Kozieł, Aleksandra Laszkiewicz, Pauli-
na Majdzińska, Kinga Piwowarczyk, Monika Romasłowska

WIZYTA GOŚCI Z MACEDONII 
Już po raz drugi gościliśmy w naszej szkole uczniów i nauczycieli z Macedonii, którzy przyjechali do nas w ramach wymiany polsko – 
macedońskiej.

Nasi goście przyjechali do 
nas z Veles, gdzie uczą się w 
szkole zawodowej „Kole Ne-
delkovski”. Tygodniowy po-
byt obfitował w wiele atrakcji. 
Uczniowie zwiedzili Nowo-
gard, Szczecin, Międzyzdro-
je i Wolin. Dużym zaintereso-
waniem cieszyły się warsztaty 
prowadzone przez Lewe Rącz-
ki, podczas których każdy z 
gości mógł wykonać własno-
ręcznie łabędzia. Wiele emocji 
wzbudził także Telemost, dzię-
ki któremu mogliśmy połączyć 
się ze szkołą w Veles i przeka-
zać najserdeczniejsze życze-
nia. Wiele radości przyniósł 
naszym gościom pobyt  w go-
spodarstwie agroturystycznym 

u Pana Furmańczyka, a tak-
że w Lagunie (basen w Gry-
finie).Wymiana uczniów jest 
doskonałą okazją do wzajem-
nego poznawania odmiennych 
kultur, a także do zawierania 
przyjaźni. Otwartość i opty-
mizm naszych gości spowodo-
wał, że szybko ich polubiliśmy 
i chętnie spędzaliśmy z nimi 
każdą chwilę. Mamy nadzieję, 
że wizyta uczniów i nauczycieli 
z Macedonii pozostanie nieza-
pomnianą przygodą i ważnym 
elementem współpracy polsko 
– macedońskiej. 

Przedstawiamy fotorelację 
z pobytu naszych przyjaciół z 
Macedonii. 

Poniedziałek – zwiedzanie Nowogardu

Piątek – w Lagunie:)Czwartek – na molo w Międzyzdrojach 

Środa – zwiedzania ciąg dalszy

Środa – zwiedzanie Muzeum Techniki i Komunikacji w SzczecinieWtorek – to się nazywa prawdziwa zabawa:)Wtorek – z wizytą u Pana Furmańczyka

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

Dyżur nocny
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala   - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.   - 91 392 69 99
Medyk   - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

 - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz Pogotowie Stomatolo-
giczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos 
 - 91 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  
 - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzie ci, 
Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności 
Gospodarczej  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
  - 91 392 54 64

Wydział ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
oPS - ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

- 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 26 249

Parafie rzymskokatolickie
Parafia pw.  WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   

- 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57

apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM   - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Zawodowe 
- CE Zdroje ul.  Bohaterów Warszawy 78,

telefon/fax.   - 91 392 54 94  
I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium  
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych    - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   

- 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 
kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 
Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 
Taksówki   - 91 392 02 60
Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

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

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

tel. 91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

GABINET OSMETYCZNY 
„WICHEREK”

Rok założenia 1988
Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała zabiegi 
kosmetyczne, henna, depilacje, makijaże, 
mikrodermabrazja, peeling kawitacyjny, 
ultradźwięki, eksfoliacje, wypalanie, laser, 
lampy, materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

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

Tel. 91 39 207 14 
Czynne od 11.00 do 19.00

http://wicherek.info

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

Znakowanie mikrocząsteczkowe 
Autodot Ocis

Serwis i ozonowanie klimatyzacji

NOWOGARD • Pocztowa 3

AUTOZABEZPIECZENIA

785 900 520

Układanie kostki
brukowej

tel. 721 124 740
NOR-BUD

Wspólnota mieszkaniowa 
przy ul. Armii Krajowej 29 

poszukuje 
wykonawcy 

przełożenia dachu 
i założenia klamr. 

Oferty proszę składać 
u zarządcy wspólnoty 

Furmańczyk 
przy ul. 700 lecia.  
Tel. 600 897 758

Możliwość dostawy do klienta.
Kontakt tel. 609 532 701

Sprzedam recykling ceglany

Budnaar
PokrYCIe I remoNTY 

dachów,
docieplenia, podbitka

tel. 726 169 098

Uwaga dzieci Zarząd Koła PZW „Tęczak” 
organizuje otwarte zawody wędkarskie  

dla dzieci do lat 14. Zawody odbędą się 10.06.2012 r. 
Zapisy przy restauracji „Neptun” w dniu zawodów od godz. 

9.30 do 10.00. Uczestnik zawodów zobowiązany jest do posiadania 
własnej siatki na ryby. Zarząd

Piątek – w Lagunie:)

Ford Scorpio 2 
rok prod. 1995, przebieg 162 tys. poj. 2.0, 

elektryczne szyby, dwie poduszki, 
szyberdach cena 2100 zł do uzgodnienia. 

Tel. 505 843 590

Sprzedam Mercedes 180 C 
poj. 2.0 rok prod. 2001 24 tys. przebiegu, 
stan idealny, bezwypadkowy, elektryka, 

sześć poduszek I właściciel, czarny 
metalik cena 18 tys. zł. 

Tel. 505 843 590
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oGŁo SZe NIa DroB Ne
NIerUCHomoŚCI

•	 Sprzedam mieszkanie, ul. Ponia-
towskiego, 2 pokoje, pow. 50,49 
m2, parter, po generalnym remon-
cie. CeNTrUm oBŁSUGI NIerU-
CHomoSCI, Tel. 603 982 407

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

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

• Sprzedam działkę budowlaną nie-
uzbrojoną przy ul. Kościuszki tel. 693 
850 197

•	 Sprzedam spichlerz, piękny obiekt 
956 m2, tel. 693 996 009

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe 
w Nowogardzie. 603 668 681

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe, 
III piętro, 67 m2, na ul. Zamkowej. Wy-
soki standard tel. 504 118 857

• Sprzedam mieszkanie dwupokojowe 
III piętro 55 m2. Cena 125 tys. 668 927 
296

• Do wynajęcia kiosk nr 6 na targowi-
sku miejskim. 91 39 20 714

• Do wynajęcia dwa lokale handlowe 
w Centrum Nowogardu. 531 838 667

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe 
w Nowogardzie. 600 626 244

• Okazyjnie sprzedam dom, cena ob-
niżona i do negocjacji na działce 714 
m2. 662  678  895

• Wydzierżawię lokal o powierzchni 28 
m2 na działalność gospodarczą przy 
ul. Bohaterów Warszawy w Nowogar-
dzie. Tel. 507 465 448; 91 39 22  072

• Lokale handlowe do wynajęcia w 
Centrum Nowogardu. 531 838 667

• Sprzedam działkę budowlaną w 
Nowogardzie ul. Monte Cassino. 
601 775 037

• Sprzedam mieszkanie własnościo-
we, I piętro, bezczynszowe, 3 poko-
je, 58m2, w Nowogardzie. Po kapi-
talnym remoncie, wysoki standard, 
kuchnia w zabudowie, glazura, pa-
nele, terakota, nowe okna, własne 
ogrzewanie gazowe, domofon, piw-
nica, balkon. Cena do uzgodnienia, 
tel. 605 522 340.

• Wynajmę mieszkanie czteropokojo-
we po kapitalnym remoncie, własne 
ogrzewanie na parterze, ul. Bema. 
504 800 823

• Pokój do wynajęcia. 505 005 398

• Sprzedam działkę budowlaną w Cen-
trum Nowogardu ul. Lipowa 4 o pow. 
693 m2 z aktualnymi warunkami za-
budowy usługi, handel, mieszkania. 
Informacje Tel. 600 959 932; 600 931 
083 po 15.00

• Wynajmę garaż w ok. Boh. Warsza-
wy, Poniatowskiego i 15 Lutego. 603 
284 503

• Sprzedam działkę ogrodową w No-
wogardzie. 725 343 417

• Sprzedam pół domu parter podpiw-
niczony 3 pokoje 82 m2 z przybu-
dówkę nadająca się na sklep lub dzia-
łalność z garażem murowanym 60 
m2. tel. 91 39 22 072; 507 465 448

• Sprzedam działkę w Wyszomierzu 
przy drodze. Cena 37 tys. 723 930 320

• Sprzedam garaż murowany 28 
m2, prąd, woda cena 26  000 zł. Tel. 
501 622 613

• Sprzedam działkę budowlaną o pow. 
597 m2. Nowogard. 511 171 169

• Ładny dom Nowogard, sprzedam. 
600 617 474

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe 
o pow. 58 m kw na I piętrze przy ul. 
Bankowej 8. Tel. 783 570 060.

•	 Sprzedam wygodną kawalerkę, I 
piętro, ok. 29 m kw, bezczynszowa. 
Do zamieszkania od zaraz. Cena 95 
tys. Tel. 608 153 767.

• Wynajmę warsztat z kabiną pod 
różnego rodzaju działalność. 
603 550 557

• Pilnie poszukuję dwupokojowego 
mieszkania do wynajęcia (do 800 zł) 
533 298 846

• Sprzedam mieszkanie ul. 15 lutego 
trzypokojowe o pow. 66 m2 III piętro. 
695 425 992

•	 Sprzedam mały dom 57 m2 ul. Pił-
sudskiego 2a. 602 350 301

• Sprzedam mieszkanie w bloku w Ło-
sośnicy, trzypokojowe, 64 m2, bez-
czynszowe. Tel. 788 875 474

• Boh Warszawy samodzielna góra 
domu z ogrodem, 245 tys. Tel. 
501 307 666

• Sprzedam ½ domu w Nowogardzie. 
728 933 802

• Wynajmę pawilon o pow. 35 m2 ul. 
5 Marca w Nowogardzie za Bankiem 
PKO. 510 770 263

• Sprzedam działkę budowlaną. 
511 740 444

• Nowogard ul. Górna za STW, działka 
o pow. 5864 m2, prez. W planie prze-
mysł i usługi, inwestycyjna, ogrodzo-
na, droga asfaltowa, centrum miasta, 
800 m od głównego skrzyżowania, 
270 tys. PLN brutto. Tel. 660 424 989; 
91 43 26 122

•  Nowogard ul. Górna, działka o pow. 
118700 m2  - 11 ha, ekologia, prez. W 
planie przemysł i usługi, inwestycyj-
na, droga asfaltowa, centrum miasta, 
800 m od głównego skrzyżowania, 
1 300 000 PLN, Tel. 660 424 989; 

• Sprzedam mieszkanie 4-pokojowe 
(67,7 m2) w Nowogardzie, parter, bal-
kon, wc i łazienka osobno. Kontakt:  
608 514 144.

• Wydzierżawię Kiosk Ruchu ul. War-
szawska 10 i 14. Tel. 694 455 280

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe 
IV piętro. 795 912 117

• Wynajmę mieszkanie trzypokojowe 
na III p.  600 436 364

• Sprzedam mieszkanie trzypokojo-
we III p. 69,60 m2, środkowe przy ul. 
Boh. Warszawy naprzeciwko PZMot. 
663 321 366

• Sprzedam działkę budowlaną nad je-
ziorem przy ul. Zielonej 1200 m2. Tel. 
509 389 657

• Sprzedam dom w Nowogardzie 130 
m2. 663 366 399

• Sprzedam mieszkanie 78 m2 czte-
ropokojowe bezczynszowe 136 
tys. w Wierzbięcinie lub zamienię 
na dwupokojowe w Nowogardzie. 
691 213 009

• Dom 120 m2. Na działce 30 arowej 
sprzedam 10 km od Nowogardu. 
609 307 327

• Sprzedam uroczą posiadłość dom na 
działce 30ar Żabówko k/Nowogardu. 
663 489 736

• Studio reklamy Vizart wynajmę pow. 
Reklamową 6,5x3m w Nowogardzie 
przy ul. Warszawskiej 11 od 13.06. tel. 
605 522 340

• Mieszkanie do wynajęcia w domu 
wolnostojącym II piętro, 70 m2. 91 39 
23 209

• Sprzedam kawalerkę 30 m2. tel. 
691 137 817

• Wynajmę sklep spożywczy przy ul. 
Wojska Polskiego, lokalizacja vis a vis 
Szpitala. 887 467 309

• Sprzedam mieszkanie II piętro dwu-
pokojowe. 508 301 853

• Do wynajęcia mieszkanie trzypokojo-
we. 518 483 194

• Wynajmę mieszkanie trzypokojowe 
Gryfitów. 900 zł + opłaty 608 622 920

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe 
Gryfitów, 185  tys. zł. 608 622 920

• Sprzedam duży kontener . 
605 764 994

• DO wynajęci a kawalerka 30 m2. 
Nowe budownictwo dobra lokali-
zacja umeblowane (pralka, lodów-
ka, zmywarka) 800zł + opłaty kaucja 
1200 zł. tel. 666 128 274

• Sprzedam mieszkanie na Poniatow-
skiego parter 64 m2 trzy pokoje 165 
tys. tel. 501 307 666

• Sprzedam pół bliźniaka ok. 100m2, 
działka 1100 m2, duży ogród. Wy-
mienione okna, dach, ocieplony. We-
wnątrz do remontu. 350000 zł. Tel. 
513157166

• Sprzedam działki budowlane 10 
i 16 ar. Kościuszki. 91 39 26  624; 
723 109 458

• Do wynajęcia trzypokojowe ume-
blowane, I piętro ul. Bankowa. 
603 895 622

• Sprzedam działkę budowlaną w Ko-
ściuszkach. Wszystkie media, po-
zwolenie na budowę, 1200 m2. Tel. 
661 923 610

• Do wynajęcia mieszkanie dwupoko-
jowe umeblowane 900 zł + kaucja 
1500 zł. 668 383 773

• Osina sprzedam dom 110 m2 + pod-
dasze, garaż OC gazowe + kominek, 
działka 1800 m2. 696 458 110

• Do wynajęcia mieszkanie ul. Woj-
ska Polskiego 800 zł + kaucja. 
693 869 595

• Sprzedam kawalerkę 36 m2, przy ul. 
Żeromskiego, 89 tys. zł do uzgodnie-
nia. 510 260 950

• Wynajmę lub sprzedam garaż na ul. 
Jana Pawła II tel. 607 580 172

• Sprzedam sklep w Centrum Płot. 
695 044 663

• Sprzedam działkę budowlaną w 
Wojcieszynie, atrakcyjna cena. 
534 574 617

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe 
o pow. 58 m kw na I piętrze przy ul. 
Bankowej 8. Tel. 783 570 060

• Sprzedam grunty rolne w miejscowo-
ści Sikorki (gm. Nowogard) 604 318 771

• Sprzedam mieszkanie, Nowogard, 
ul. Gryfitów 3, pow. 69,30 m2, parter, 
trzy pokoje, cena 170.000 zł, tel. 91-
3910010, 607607814.

• Sprzedam mieszkanie, Nowogard, ul. 
Bankowa 6, pow. 53,70 m2, IV piętro, 
trzy pokoje, cena 131.600 zł, tel. 91-
3910010, 607607814.

•	 Wynajmę lokal usługowo-han-
dlowy pasaż przy Polo market. 
604 195 581

• Sprzedam lub zamienię 2 poko-
je w atrakcyjnym miejscu na do-
mek lub pół bliźniaka ( z dopłatą). 
603 079 260; 512 012 823

•	 Sprzedam mieszkanie własnościo-
we trzypokojowe 67 m2 przy ul. 
Zamkowej parter. 91 39 21 397

•	 Sprzedam działkę budowlaną z 
warunkami zabudowy w Nowogar-
dzie przy ul. asnyka. 601 500 670; 
510 170 263

moTorYZaCja

• Sprzedam Opony letnie 4 szt. Conti-
nental Conti 3, 185 65 R15, cena 400 
zł, tel. 605 522 340.

• Sprzedam dwie opony 185/65/
R15 continental conti 3; stan dobry. 
605 522 340

• Sprzedam felgi stalowe do Nissana Al-
mery N16, rok prod. 12/2001, cena 
240 zł, tel. 605 522 340. 

• Sprzedam Citroen Jumper paka. 
669 320 592

• Sprzedam VW T4, diesel. 603 839 782

• Motorower King rok prod. 2007, cena 
1400 zł, 667 354 001

• Sprzedam Ford CMAX rok prod. 2004 
przebieg 185 tys. Poj. 2.0 diesel. Po-
siada immobilajzer, poduszki po-
wietrzne, centralny zamek, klimaty-
zacja, koła zapasowe z alufelgami. 
Cena 22  500. Do uzgodnienia. 603 
079 260

• Sprzedam Opel Astra II rok prod. 2001 
poj. 1.6 kolor granat, mały przebieg. 
693 950 306 

• Używane markowe opony. Różne roz-
miary. 887 766 001

• Sprzedam Ford Escort poj. 1400 cm3, 
rok prod. 1994 tel. 667 994 240, cena 
do uzgodnienia. 

• Sprzedam Citroen Xsara II rok prod, 
2001 Diesel, 2.0 HDI Cena do uzgod-
nienia. 9400. 509 987 574

• Sprzedam WV diesel rok prod. 
1993, poj. 1.9 cena do uzgodnienia. 
697 400 901

• Sprzedam Citroen C4 Picasso rok prod. 
2008, poj. 1.6 HDI cena do uzgodnie-
nia. 608 613 632; 781 016 115

• Sprzedam Toyota Avensis II D4D poj. 
2l rok prod. 2003 przebieg 186 tys. 
km bardzo bogato wyposażona – we-
basto, skora duża nawigacja, hak do-
datkowo koła zimowe cena 28 000 zł. 
tel. 602 348 926

• Czyszczenie klimatyzacji, odgrzybia-
nie, ozonowanie, usuwanie  nieprzy-
jemnych zapachów i zarazków pro-
mocja tylko 40 zł. Profesjonalne urzą-
dzenia- 30 min. 609 313 000

rolNICTWo

• Sprzedam konia, bryczkę stylową, 
siodło i uprząż. 508 290 657

• Orka, siew, talerzówka, koszenie i 
zbiór łąk. 608 013 995

• Kupię mieszankę zbożową. 91 39 
20 307

• Siewnik do nawozu Amazonka dwu-
talerzowy poj. 500 kg. 723 898 517

• Sprzedam łubin słodki. 601 587 438

• Kupię łąki. 696 443 643

• Sprzedam krowy i byki mięsne. 665 
785 725

• Sprzedam krowy cielne. 518 639 390

• Sprzedam prosiaki, byczki, krowy i 
nutrie. 888 757 586

USŁUGI

•	 Wyjazdy Niemcy, Holandia, solid-
nie i tanio z domu i pod dom. 603   
038  944

• Usługi transportowe IVECO dostaw-
cze + laweta + bus osobowy do 9 os. 
Tel. 607  580  172

• AGENCJA REKLAMOWA VIZART - re-
klamy, banery, tablice, wydruki wiel-
koform., reklama na pojazdach - 
odzieży, PIECZĄTKI, wizytówki, pla-
katy, ulotki, inne. Nowogard, ul. 700 
lecia 15 (nad sklepem zielarskim). Tel. 
605 522 340.

•	 maloWaNIe, moNTaŻ PaNelI 
PoDŁoGoWYCH I INNe DroBNe 
NaPraWY WYkoNa „ZŁoTa rĄCZ-
ka”; 91 39 22 783, 784 79 22 70

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

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

•	 Dywanopranie, 604 373 143.

•	 Sprzątanie biur i mieszkań. 604 
373 143.

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

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

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

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

•	 Cyklinowanie. 692 478 465

• Firma UNIQA wszystkie ubezpie-
czenia. Poniatowskiego 14/2. 693 
128 108

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

•	 Bruk-lin układanie kostki brukowej. 
Tel. 607 083 893, www.bruk-linnowo-
gard.com.pl

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

• usługi elektryczne CO, dachy, tanio 
szybko solidnie. Do 30% taniej. Tel. 
506 323 560

• Usługi tokarskie. Sąpolnica 22. 
693 613 396 

• Remonty mieszkań, łazienek. 600 121 
043

• Przewozy przeprowadzki Nowogard i 
okolice. 784 499 535

•	 Usługi ogólnobudowlane. 
510 335 162

• AGENCJA REKLAMWA VIZART - opra-
wianie prac - w 2 minuty., bindowa-
nie, wydruki A3-A4 kolor, ksero A3-
A4 - kolor, laminowanie A3-A4. Tylko 
u nas największy wybór okładek. No-
wogard, ul. 700 lecia 15 (nad sklepem 
zielarskim). Tel. 605 522 340.

• Korepetycje j. niemiecki, przygoto-
wanie do matury. 607 617 844
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oGŁo SZe NIa DroB Ne

reGUlarNa lINIa mI kro BU So Wa SeroCkI   Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie    6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie    8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

Informacja PkS 
91 392 18 87   lub   91 469 83 15

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak										kom.	606	148	353
Nowogard (ul.  Rzeszowskiego) - Szczecin (ul.  Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:05; 8:10; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 11:50; 11:55; 12:40; 
14:40; 14:50; 15:00; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:11
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul.  Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:30; 9:50; 10:25:11:20(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 13:20; 13:45(F); 14:10; 
14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:00
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:50; 17:20; 18:30; 19:30
Kursują od poniedziałku do soboty;  F - kursuje od poniedziałku do piątku;  7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli

roZkŁaD jaZDY BU SóW

regularna linia meTro          tel. 505 619 600
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25 A; 5:50 A; 6:00 A; 8:15 A7; 9:25 A7; 12:30 A7; 12:55 A7; 
15:05 A; 16:30 A7; 18:10 A7
Ze Szczecina do Nowogardu: 6:50 A; 7:25 A; 7:45 A; 11:00 A7; 12:00 A7; 14:35 A7; 15:55 
A7; 16:40 A; 18:25 A7; 19:55 A7
Legenda: A- kursuje od pon do sob;   7 - kursuje w niedzielę

PrZeWóZ oSóB - ro maN BIŃCZYk - linia regularna  
 Tel. 0607 310 591 

oD PoNIeDZIaŁkU Do PIĄTkU:  
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SoBoTa: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIeDZIela: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

DZIENNIK
NOWOGARDZKI

Ukazuje się we wtorki i piątki  na te re nie gmin: No wo gard, osi na. 
re dak cja: marek Słomski prezes, marcin Simiński redaktor naczelny, Piotr Słomski, jarosław Bzowy.  

jarek Dąbrowski redaktor techniczny, Współ pra cu ją:  Hen ryk Szczu pak.   ad res re dak cji:  
72-200 No wo gard, ul.  Boh. War sza wy 7a, tel. 91 392 21 65; e-mail: dziennik@domjudy.pl. 

Wy daw ca, skład i druk: „Dom judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

Firmy Usługowo – Handlowej adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

Trasa NoWoGarD – GoleNIóW – SZCZeCIN 
Nowogard ul. rzeszowskiego : 5:05(A), 5:55(A), 6:10(A), 6:50(7), 7:00(A),  7:50(A), 8:05(7), 

8:25(2,4,6), 8:35(A), 9:10(1,3,5,7), 9:15(2,4,6), 10:05(A)10:30(A,7), 11:31(A), 11:40(7), 12:15(A), 
12:50(A,7), 13:00(A), 13:10(A), 13:25(A,7), 13:50(F), 14:05(A), 14:20(A,7), 15:41(A), 16:00(7), 
16:25(7), 16:30(1,3,5) 16:40(2,4,6,7) 16:50(A), 17:30(7) 17:50(A,7) 18:05(4,5,6,7) 18:20(A,7)

TraSa SZCZeCIN – NoWoGarD
Szczecin ul. Św. Ducha: 9:25(A), 11:55(A,7) 12:20(A,7), 13:35(A), 14:00(A,7,R), 

14:30(1,3,5,7)  14:35(2,4,6) 14:55(A,7), 15:10(A) 15:25(A,7), 15:50(A) 16:15(A,7)  16:30(A), 
18:05(A,7,R) 18:20(A,7) 19:05(A,7) 19:25(A,7) 19:50(A,7)

Szczecin ul. Dworcowa :  6:20(A), 7:35(A), 8:40(A,7), 9,00(7,R), 10:05(A,7),  10:50(A,7),  
11:40(A), 13:00(7), 14:20(7), 17:40(A,7), 20:15(A,7),

Goleniów, Dworzec PkP :  7:05(A), 8:20(A), 9:25(A,7), 9:45(7,R), 10:10(A),  10:50(A,7),  
11:36(A,7), 12:26(A), 12:42(A,7),  13:05(A,7), 13:45(7), 14:20(A),  14:45(A,7,R), 15:05(7), 
15:20(1,3,5,7) 15:26(2,4,6) 15:40(A,7) 15:55(A)  16:08(A,7) 16:40(A) 16:59(A,7) 17:15(A), 
17:40(A,7)  18:50(A,7,R)  19:05(A,7), 19:50(A,7) 20:10(A,7) 20:35(A,7) 21:00(A,7)

Trasa NoWoGarD – maSZeWo 
Nowogard ul. rzeszowskiego :  6:20(S) 15:15(S)
Trasa maSZeWo – NoWoGarD 
maszewo :  6:55(S) 16:00(S)
Trasa NoWoGarD – maSZeWo – STarGarD SZCZeCIŃSkI
Nowogard ul. rzeszowskiego :  6:50(F),  11:30(F),  13:50(F),  
Trasa STraGarD SZCZeCIŃSkI – maSZeWo - NoWoGarD
Stargard Szcz. oś. Tysiąclecia :  9:40(A), 12:45(A), 15:05(A)
a - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt S – kursuje w dni nauki szkolnej; 

7 – kursuje w niedziele niebędące świętami F – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz 
świąt 1,3,5 – kursuje w poniedziałki, środy, piątki oprócz świąt; 2,4,6 – kursuje we wtorki, 
czwartki, soboty oprócz świąt; 4,5,6,7 – kursuje w czwartki, piątki, soboty, niedziele oprócz 
świąt; r – kurs do Reska    

Odjazdy pociągów w kierunku Kołobrzegu
Odjazd z Nowogardu  7.28   -  kursuje do 29.VI i od 3.IX codziennie
8.06   - 30.VI – 2.IX codziennie
9.21   - kursuje do 29.VI i od 3.IX w dni robocze:30.VI – 2. IX codziennie
11.39; 13.49; 15.47; 17.46; 22.22 (do 18 V) - codziennie
Odjazd pociągów w kierunku Szczecina
Odjazd z Nowogardu  6.37   -  kursuje do 29.VI i od 3.IX codziennie
6.48   - 30.VI – 2.IX codziennie
9.56   - 30.VI – 2.IX w dni robocze
10.25   - kursuje do 29.VI i od 3.IX w dni robocze
8.05; 12.17 (od 1 III); 14.56; 16.49; 18.49 - codziennie

•	 angielski. korepetycje. 
697 583 403

• Remonty i wykończenia. 601 567 369

• REMONTY, MONTAŻE, STOLARKA. 
781 016 125

•	 Transport BUS-maX. 604 963 120

•	 Usługi remontowo-budowlane. 
784 053 493

• Przepisywanie prac (magisterskich, 
licencjackich, innych), dokumentów, 
CV, listów motyw. innych. Wydruki, 
Ksero, także kolor. Szybko i Solidnie. 
Studio Reklamy Vizart. Nowogard, ul. 
700 lecia 15 (nad sklepem zielarskim). 
tel 605 522 340.

•	 język niemiecki kursy i korepety-
cje  tel. 607 545 991 www.niemiec-
kinowogard.pl; 

• Naprawa, regulacja okien, drzwi PCV i 
drewna. 695 181 070

• Usługi dekarskie w Kościuszkach. 601  
227  631

• Videofilmowanie i zdjęia cyfrowe, 
profesjonalnie różne okazje. 600 
653 124

• Usługi hydrauliczne. 600 653 124

• Usługi ogónobudowlane, glazura, 
terakota fachowo i solidnie. 607 647 
515

•	 remonty mieszkań. 609 588 240

• Roletki, żaluzje, vertikale. 695 181 070

• Moskitiery. 695 181 070

•	 korePeTYCje Dla lICealISTóW 
I STUDeNTóW Z maTemaTY-
kI, STaTYSTYkI, ekoNomeTrII 
oraZ  ProFeSjoNalNe PrZYGo-
ToWaNIa Do eGZamINóW Po-
PraWkoWYCH koNTakT: Tel. 600 
924128; maIl: iwonand@wp.pl 

• Transport przeprowadzki szybko ta-
nio. 696 138 406

• Remonty mieszkań. 601 567 369

• Dachy kompleksowo. Remonty. 
691 050 186

• Remont na każdą kieszeń. 
609 715 839

• Mam do wynajęcia na (imprezy oko-
licznościowe) pawilon (namiot) 
6mx12m ze ściankami bocznymi. 
669 910 736

• Malowanie, szpachlowanie, panele. 
788 566 432

• Kierownik budowy, nadzory, kosz-
torysowanie, inwentaryzacja, oceny 
techniczne. 604 269 301

• Remonty mieszkań, dachów 
794 115 153

• Usługi transportowe 1,5 ton. Tel. 
506 534 179

•	 DUr - DaCH pokrycia i remonty da-
chów. 691 621 141

•  Dachy. 785 562 104

• DUR-BUD- usługi ogólnobudowlane. 
723 295 632

• Usługi ogólnobudowlane. 
508 871 453

• Usługi ogólnobudowlane –docieple-
nia. 607 654 692

• Panele, regipsy, szpachlowanie, ma-
lowanie. 789 146 025

• Odnawianie drzwi i okien drew-
nianych i dachowych. 788  210  419; 
722 360 296

• Dachy i remonty mieszkań. 
796 101 370

• Mieszkania od podstaw.794 115 153 

•	 Usługi koparko-ładowarką. 
606 106 142

•	 Transport przeprowadzki, tanio. 
791 111 749

•	 kredyty dla firm bez BIk-na 
oświadczenie o dochodach:513 
164 203

•	 leasing bez BIk-krD. maszyny-sa-
mochody, sprzęt komputerowy, 
itd. leasing na start.513-164-203

•	 Usługi informatyczne naprawa 
komputerów, instalacja oprogra-
mowania, odzyskiwanie danych, 
dojazd do klienta. 508 245 385

• TWOJA KSIĘGARNIA INTERNETOWA 
WWW.KSIEGARNIACYMELIA.OSDW.
PL

PraCa

• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, 
urlopowe- Niemcy, Holandia, Anglia, 
Irlandia, Dania, Belgia, Austria, Wło-
chy, Norwegia. 713 852 018; 601 759 
797

• Podejmę pracę w charakterze sprze-
dawcy, długoletnie doświadczenie, 
obsługa LOTTO. Tel 660 392 851

• Zatrudnię konsultantkę Oriflame, 
bezpłatne wpisowe, prezenty na 
1300 zł, 604 189 118

• Przyjmę mechanika samochodowe-
go. 601 897 368

• Zatrudnimy doświadczonego stola-
rza do produkcji mebli. 696 034 712

• Zatrudnię lub stworzę stanowi-
sko pracy fryzjer damski/męski. 
785 563 315

• Przyjmę do pracy brukarzy. 
662 125 370

• Przyjmę do wykończenia wnętrz. 
888 603 612

• Szukam opiekunki do 2 dzieci, kilka 
godzin tygodniowo. 660 061 372 po 
15.00

• Zatrudnię murarza emeryta na ¼ eta-
tu. 600 436 364

• Przyjmę kierowcę na łódkę. 668  509 
770

•	 Zapraszamy na zbiór truskawek 
deserowych z szypułką b. dobre , 
informacje i kontakt. 502 616 240; 
510 730 398 

•	 Firma zatrudni mężczyznę z orze-
czeniem niepełnosprawności do 
drobnych prac budowlanych. 91 
39 25 275

•	 Zatrudnię monterów i elektryków 
z wykształceniem technicznym. 91 
39 23 887

•	 Zatrudnię monterów elektryków. 
91 39 23 887

INNe

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

• Sprzedam drewno opałowe i komin-
kowe, pocięte w klocki z dowozem. 
663 349 053

• Sprzedam Keyboard. 602 524 313

• Sprzedam drewno opałowe i komin-
kowe. 667 788 820

• PIECE GAZOWE CO do mieszkania 
,domu z Niemiec firmy Vaillant, gwa-
rancja + serwis, montaż na miejscu 
dwufunkcyjny cena od 1.000zl tyl-
ko ogrzewanie CO. cena 900zl więcej 
info. Tel 691 686 772

• ELEKTRYCZNY przepływowy pod-
grzewacz wody do łazienki, kuchni-
-bar, sklep, domek zakład fryzj. na 
prąd 380V,moc 18,21kw,male gaba-
ryty z Niemiec cena 250zl. Tel 691 686 
772

• Junkers gazowy do łazienki, kuchni 
na gaz ziemny lub z butli/propan/po 
przeglądzie serwisu, mało używany 
cena 400zł Tel 691 686 772

• Bojler - podgrzewacz wody ,zasobnik, 
stojący /bez palnika/z Niemiec f. Vail-
lant z wężownica do podłączenia go 
z piecem węglowym, gazowym stan 
idealny cena 500zl. Tel 691 686 772

•	 Sprzedam drewno kominkowe, 
opałowe sprzeda całoroczna, po-
siadam swój transport. 691  466 
441

• Drewno opałowe kominkowe. 
506 232 860

• Kupię szklarnię wym. 6/4 lub 5/4. tel. 
509 702 817

• Sprzedam spawarkę elektryczną Be-
iter 250 na 360V, Cena 500 zł. Tel. 
667 320 054

• Sprzedam wózek inwalidzki z napę-
dem. Telefon. 609 424 557

• Sprzedam węgiel drzewny hurt, de-
tal. 502 151 691 

• Podbitka, deska tarasowa, tanio. 
791 423 559

• Dowóz piasku, żwiru, kamieni, wy-
wrotka 2,5t. tel. 514 740 538

• Drewno kominkowe z dowozem ta-
nio. 501 385 072

• Tanio sprzedam kafle piecowe, rzeź-
bione używane. 669 430 803

• Sprzedam akwarium z kompletnym 
wyposażeniem + ryby 605 548 121

• Kupię złoto. 506 534 179

• Kupię starą spawarkę transformato-
rową lub nową może być do naprawy 
cena do 500 zł. 663 565 516

• Skup niesprawnych, zatartych pił 
STIHL, Husqvarna. Cena 100 zł. 
721 668 245

• Sprzedam duży kontener. 605  764 
994

•	 oddam śliczne, małe szczeniaki w 
dobre ręce, tel: 504 525 966

• piec co. Typ KOMFORT EKO 25 nowy z 
podajnikiem 602 10 11 18

• Kontener 1 osiowy budowlany tel do 
kontaktu 602 10 11 18

• Sprzedam używane kosiarki spalino-
we. 91 57 71 998

• Przyjmę gruz Karsk. 601 587 438

• Sprzedam szafę kolor renge. 
698 169 531

• Sprzedam halę kontenerową wymia-
ry 17,5/6/3m. 661 923 610
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PHU „DEZAR” - SKLEP ŻELAZNY
ul. 15 Lutego 10  • 72-200 Nowogard • tel. 91 39 21 220

NOWOŚĆ    Ogrodzenia ozdobne

Artykuły przemysłowe:
• Piece • Bojlery • Armatura • Rury miedziane i ocynk
• Rury PCV • Śruby • Wkręty • Gwoździe •  Farby • Lakiery • Silikony 
• Siatka ogrodzeniowa • Impregnaty
• Elektronarzędzia • Odzież robocza • Nawozy • Nasiona

Przęsło 2 m – 175 zł
Brama 3,5 m – 530 zł

Brama 4 m – 560 zł
Furtka 0,9 m – 185 zł

Posiadamy w sprzedaży 
również inne wzory ogrodzeń

SPrZeDaŻ aTrakCYjNYCH mIeSZkaŃ
w nowo powstającym budynku mieszkalnym

4-klatkowym (obok SP nr 3), os. Gryfitów w Nowogardzie

Kontakt: „PRO-BUD” s.c., 72-200 Nowogard, ul. 3 Maja 14, 
tel. 91 39 25 552, 783 570 056, www.probud-nowogard.pl

Firma Cukierniczo-Piekarnicza w Kamieniu Pomorskim

poszukuje wykwali�kowanych 
piekarzy i cukierników

do pracy w oddziale w Golczewie (ul. 9 Maja 1)
kontakt: 668 019 250 baza, 91 38 20 080 lub 91 38 23 100

e-mail: biuro@zelek.com.pl 
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 Cena 1,80 zł

GAZETA LOKALNA  NOWOGARD • OSINA

APTEKA 
MAJOWA 
ul. 3 MAJA 47

TEL. 91 307  07 08

OTWARTE
Poniedziałek - Piątek  8-19  

Sobota  8-15

Sprawdź naszą ofertę:
• Kredyt gotówkowy
• Kredyt konsolidacyjny
• Kredyt samochodowy
• Kredyt hipoteczny
• Spłata rat LUKAS Banku za 0 zł
• Dogodne warunki 
  dla emerytrów i rencistów

Nowogard, ul. 700 Lecia 21
tel. 91 39 22 172

czynne: pon-pt 9.00-17.00

CENTRUM KREDYTOWE

Prywatny Gabinet 
Stomatologiczny

Oferuje kompleksowe
lecznie stomatologiczne

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

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

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

Zapraszamy!

N
O

W
Y

ZIELONE 
PRZEDSZKOLE

OGŁASZA NABÓR NA ROK SZKOLNY 2012/2013
DZIECI W WIEKU OD 2,5 DO 6 LAT

Informacje i zapisy pod nr tel. 91 39 26 691
lub na stronie www.przedszkole.zielona11.pl

INFORMATYCZNO-JĘZYKOWE

O P T Y K
Nowogard, ul. Kościuszki 1

tel. 91 392 18 11

- 20% na okulary
przeciwsłoneczne

BADANIE OSTROŚCI  WZROKU
(bezpłatne przy zakupie okularów)

Jedna para okularów
na wszystkie odległości

REALIZACJA  RECEPT NFZ

Okulary
Progresywne 

- 30%

CZAS NA WZROK

HALINA GALUS
HELENA WNUK

Zwrot VAT-u 

Nowogard, ul. 3 Maja 14 
(budynek BS,  I piętro)

Chcesz odzyskać VAT? 
Zwróć się do nas. 
Budowa domu, 
remont mieszkania 
od maja 2004 r.

Kancelaria Adwokacko-Radcowska
Adres Kancelarii: Plac Wolności 9 w Nowogardzie, 

parter byłego hotelu „Cisy”, pok. nr 8.

Szanowni Państwo.
Zawiadamiamy, iż w Nowogardzie  rozpoczęła swoją działalność 

Adwokat  - Monika Osińska  
(tel. 605 085 913)

Radca Prawny - Radosław Górski
  (tel. 788 802 101)

Sesja  
w ekspresowym 

tempie
s. 4

Czytaj s. 3

s. 13

Nasi kolarze 
znów na 
podium

Pszczoły  
ofiarami  
wandali 

Ojca pobili 
na klatce 
schodowej

s. 2
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Foto tydzień

Truskawek na rynku niewiele, a jak już są, to bardzo drogie. 
Te na zdjęciu, które można zakupić tuż przed bramą wejściową 
do ogrodów działkowych przy ul. 3 Maja,  są z własnej  planta-
cji. Sprzedawczyni zapewniała nas, że są uprawiane ekologicznie, 
przez co są nie tylko smaczne, ale i bardzo zdrowe. Ceny sprze-
daży zaczynają się od 7 zł do nawet 9 zł za  1 kg. 

Dobra wiadomość dla podróżujących linią miejską autobusu, 
korzystających z postoju przy ul. 700 Lecia.  W miejsce starej 
wiaty przystankowej, którą usunięto we wtorek już wkrótce po-
stawiony będzie nowy przystanek. 

W czwartek obchodziliśmy Boże Ciało, uroczystość liturgiczną 
ku czci Najświętszego Sakramentu.  Na zdjęciu dom Pana Ma-
riana przy ul. Boh. Warszawy, który tradycyjnie na ten uroczysty 
dzień został przystrojony,  by służyć jako jeden z ołtarzy na dro-
dze procesji idącej z parafii pw. Św. Rafała Kalinowskiego.    

  Halo redakcja  

Ojca pobili na klatce 
schodowej…

Do redakcji zadzwoniła 
wzburzona kobieta. W trakcie 
rozmowy okazało się, że dzwo-
ni z Holandii,  gdzie aktual-
nie przebywa  i interweniuje w 
sprawie swojego ponad sześć-
dziesięcioletniego ojca, który  
jest mieszkańcem ulicy Osie-
dlowej 3 i który został pobity 
przed wejściem na klatkę scho-
dową:

Ojciec  został skopany prawie 
do nieprzytomności - mówi ko-
bieta -  zabrali go do szpitala, a 
pobicia dokonał trzydziestola-
tek znany memu tacie, mieszka 
bowiem w pobliżu. Niestety nie 
mogę przez najbliższe trzy tygo-
dnie być w  kraju, ale zaraz po 
powrocie nie dopuszczę, aby ta-
kie bestialstwo uszło komuś na 
sucho, oddam sprawę do proku-
ratury – kończy.

Zapytana przez nas rzecz-
nik prasowa policji w Gole-

niowie p.  Marta Maciejuniec  
potwierdziła fakt  zaistnienia 
zdarzenia:

Policjanci rzeczywiście inter-
weniowali we wtorek w póź-
nych  godzinach popołudnio-
wych na ulicy Osiedlowej. Do 
leżącego przed klatką schodo-
wą  mężczyzny  z widocznymi 
obrażeniami twarzy i jak się 
potem okazało pleców, przyje-
chało też  pogotowie. Na oko-
liczność zdarzenia została spo-
rządzona notatka. Wskazany 
przez pokrzywdzonego sprawca 
pobicia nie chciał rozmawiać z 
Policją  na ten temat. Obraże-
nia poszkodowanego okazały 
się na szczęście na tyle niegroź-
ne, że na własne życzenie opu-
ścił on szpital. Policja aby pod-
jąć następne działania w spra-
wie, musi dokonać ostatecznej 
kwalifikacji formalnej czynu, a 
tutaj istotne  jest zarówno osta-

tecznie stwierdzony czas  nie-
zdolności do pracy z powodu 
obrażeń, a także jeśli ten czas 
jest poniżej 7-dmiu dni, for-
malny wniosek pokrzywdzone-
go. Na ten moment taki wnio-
sek jeszcze nie wpłynął - koń-
czy pani rzecznik.

Jak udało się nam ustalić już 
po rozmowie z panią rzecznik,  
sprawca pobicia  jednak  zło-
żył wyjaśnienia w sprawie. We-
dług tych nieoficjalnych infor-
macji  sprawca stwierdził, że 
pomiędzy mężczyznami do-
szło do utarczki słownej, którą 
sprowokował starszy mężczy-
zna. Sprawca zaprzecza jakoby 
pobił  mężczyznę, natomiast w 
ferworze dyskusji odepchnął go 
w wyniku czego tamten upadł  
tak nieszczęśliwie, że się potur-
bował. Sprawca twierdzi, że to 
on sam wezwał pogotowie.   

Red. 

W tej klatce doszło do incydentu, który wyjaśnia nowogardzka policja
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FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

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

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

602 450 881

Byłeś świadkiem ciekawego wydarzenia?
Powiadom nas!

Dyżur reportera interwencyjnego całą 
dobę, siedem dni w tygodniu!

DZWOŃ lub wyślij sms: 

515 145 383
Zapewniamy całkowitą anonimowość! 

Możesz również do nas napisać: 
dziennik@dzienniknowogardzki.pl lub 

poligraf@post.pl

EntEr  II 
laptop

 serwis - komis
naprawiamy, 
sprzedajemy,

kupujemy laptopy
na ul. Wyszyńskiego 7/3

budynek Straży Pożarnej

tEl. 795 648 748

Organizowanie imprez 
okolicznościowych 

(wesela, chrzciny 
i inne uroczystości). 
Sala – konferencje. 

Tel. 509 591 996

Świerczewo: Zniszczyli 50 uli

Pszczoły ofiarami wandali 
W nocy z 2 na 3 czerwca w Świerczewie nieznani dotąd sprawcy zniszczyli ule, w których 
mogło mieszkać nawet 4,5 miliona pszczół. Pasieka należała do radnego gminy Micha-
ła Bociarskiego. Straty sięgają kilku tysięcy złotych.  Wandali szuka nowogardzka policja. 

Do zdarzenia doszło praw-
dopodobnie w godzinach ran-
nych. Pasieka wędrowna w ilo-
ści 50 rodzin pszczelich była 
zlokalizowana na pożytku rze-
pakowym, z dala od dróg  oraz 
zabudowań. 

Ule były ustawione w odległo-
ści 1,5-2 km od wioski.  Nie ma 
więc mowy o tym, żeby komuś 
przeszkadzały. Z tego co wiem 
z 2 na 3 w miejscowości Świer-
czewo, miała miejsce impre-
za związana z dniem dziecka. 
Najwidoczniej ktoś z uczestni-
ków szukał wrażeń po zabawie  
– podejrzewa M. Bociarski,  
właściciel zniszczonych uli. 

Wandale zniszczyli  wylotki i 
dachy w ulach, połamali deski 

w nadstawkach i ramki.  Zde-
wastowane zostało 80% uli. 
Właściciel pasieki stracił 10 ro-
dzin pszczelich. Jak sam mówi, 
straty materialne nie są naj-
większym problemem. Od kil-
ku lat ekolodzy biją na alarm z 
powodu drastycznie spadającej 
liczebności tych owadów. Tyl-

ko w tym roku w Polsce, po zi-
mie pogłowie pszczół zmniej-
szyło się o 30%.

Poniesione straty są niewy-
mierne – tak materialne, jak i 
środowiskowe oraz społeczne. 
Nie dość, że rodziny pszczele 
nękają choroby, które je dzie-
siątkują, to jeszcze jacyś po-
zbawieni wyobraźni chuligani  
dobijają te bardzo pożyteczne 
owady – dodaje poszkodowa-
ny pszczelarz. 

M. Bociarski zapowiada, że 
nie odpuści wandalom. Zajście 
już zostało zgłoszone na komi-
sariat policji w Nowogardzie. 
Ta prowadzi dochodzenie w 
sprawie. 

Marcin Simiński 

Nasz komentarz:
„Gdy zginie ostatnia pszczoła na kuli ziemskiej, ludzkości po-

zostaną 4 lata życia”  -
powiedział nie kto inny, ale sam Albert Einstein. Pszczoły 

ze względu na ich znaczenie dla  ekosystemu i w konsekwen-
cji życia na ziemi, otaczane były od zawsze wyjątkową estymą. 
Przypomnijmy, że owady te dokonują procesu zapylania więk-
szości gatunków  roślin w tym drzew owocowych. Co oznacza 
brak pszczelej pracy w tym zakresie przekonano się tam, gdzie 
w wyniku zanieczyszczenia środowiska doszło do masowego 
wyginięcia pszczół. Oczywiście znaczenia  dla zdrowej diety 
pszczelich produktów, zwłaszcza miodu nie trzeba chyba tutaj 
przypominać.  Nic więc dziwnego, że w kulturze i codziennym 
obyczaju szacunek dla pszczół  i dbałość o nie były tak zakorze-
nione, a działania na szkodę tych owadów traktowane jako wy-
stępek, szczególnie potępiany społecznie. W takim kontekście 
dopiero do końca można sobie uświadomić rozmiar bezmyśl-
ności i swoistego  zdziczenia  tych, co za przedmiot zabawy ob-
rali sobie zniszczenie pasieki pana Bociarskiego.  Jeśli to ma 
dla sprawców jakiekolwiek znaczenie, to pamiętajcie, że żyw-
ność którą codziennie spożywacie,  bynajmniej nie bierze się ze 
sklepu ani marketu – tam ją tylko sprzedają.  Oczywiście jeśli 
sprawcami kierowała tylko chęć wyrządzenia  szkody material-
nej właścicielowi pasieki(czego też nie można wykluczyć ), nie 
stawia tej sprawy w innym świetle, a właściwie jeszcze pogłębia  
odczucie  przerażenia wobec takich  zachowań.     

Wmurowali akt i budują dalej...
W dniu 5 czerwca 2012 na placu budowy regionalnego zakładu gospodarowa-
nia odpadami w Słajsinie, dokonano uroczystego wmurowania aktu erekcyjnego. 
Uroczystość miała raczej symboliczny charakter. Na placu budowy prace trwają 
bowiem już od kilku miesięcy.

 Przypomnijmy, że w Słajsi-
nie powstaje zakład, do któ-
rego śmieci komunalne będą 
zwożone z 27 gmin wchodzą-
cych w skład Celowego Związ-
ku RXXI, w tym z Nowogar-
du. Projekt obejmuje nie tylko 
zbieranie odpadów, ale rów-
nież odzysk i ich unieszkodli-
wianie. Serce całej instalacji 
będzie się znajdowało w Słaj-
sinie, gdzie powstaje składo-

wisko i kompostowania. To tu-
taj będą trafiały śmieci z terenu 
gmin członkowskich. W trzech 
innych gminach tj. w Kamieniu 
Pomorskim, Drawsku Pomor-
skim i Świnoujściu powstają  
stacje przeładunkowe wraz z 
zapleczem do magazynowania 
odpadów oraz placami kompo-
stowania odpadów zielonych. 
Obiekty mają być gotowe już 
30 czerwca. Natomiast cały za-

kład w Słajsinie ma być gotowy 
do końca tego roku. 

Cała instalacja będzie kosz-
towała natomiast 109 mln zł, z 
czego  69 mln to środki unij-
ne , a  przetwarzać będzie 120 
tys. ton śmieci rocznie.  Udział 
samego Związku w realizo-
wanej inwestycji wyniesie do-
kładnie 3 mln 250 tys. zł. Poza 
tym R-XXI zaciągnęło pożycz-
kę od Narodowego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w kwocie 17 mln 
zł, którą poręczyły gminy Świ-
noujście, Drawsko Pomorskie, 
Nowogard, Stepnica, Gryfice, 

Wolin oraz Złocieniec.  Wyko-
nawcą robót, wyłonionym w 
drodze przetargu jest Budimex 
S.A z Warszawy. 

Marcin Simiński 
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Przyszli, zagłosowali i wyszli...

Sesja w ekspresowym tempie
12 minut i 3 sekundy -  tyle dokładnie trwała sesja Rady Miejskiej, która odbyła się w środę 6 czerwca. Radni mieli do przegłosowania 
tylko jedną uchwałę. Niektórzy nie zdążyli wypić nawet kawy. 

Sesja była nietypowa pod 
każdym względem. Nie dość, 
że radni dowiedzieli się o niej 
raptem tydzień temu, to jesz-
cze zwołano posiedzenie na 
godzinę 8.00. Zwykle sesje 
rozpoczynały się w południe. 
Mało tego, 21 radnych skrzyk-
nięto tylko po to, by przepro-
wadzić jedno głosowanie. 

Co takiego skłoniło Prze-
wodniczącego Rady Miejskiej, 
Antoniego Bielidę, do przepro-
wadzenia sesji w niespotyka-
nym dotąd pośpiechu? 

Radni głosowali nad zmia-
ną uchwały dotyczącej przystą-
pienia do sporządzenia zmia-
ny miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego 
dla obrębu Słajsino. Głosowa-
nie było konieczne bo uchwa-
lony dotychczas plan zakładał, 
że każda powstająca inwestycja 
budowlana w tym obrębie gmi-
ny, ma być podłączona do sie-
ci kanalizacyjnej. Ta jak wia-
domo na razie nie powstanie.  

Dlatego też konieczne były 
zmiany w zapisach uchwały, 
które pozwolą do czasu wybu-
dowania sieci „pełnospławnej”, 
odprowadzać ścieki do zbior-
ników bezodpływowych, a nie 
studzienek kanalizacyjnych. 
Ponadto zmniejszono obszar 
wcześniej włączony do całe-
go opracowania dotyczącego 
obrębu Słajsino o fragment, 
na którym miała powstać fer-

ma norek (projektant inwe-
stora nie dokończył całej nie-
zbędnej procedury, która blo-
kowała ostatecznie uchwale-
nie całego planu dla tego ob-
rębu).  Treść uchwały nie wy-
wołała większych wątpliwości 
wśród radnych. Jedynie Mar-
cin Nieradka i Rafał Szpilkow-
ski zadawali pytania. Intereso-
wało ich głównie to, dlaczego 
uchwałę należy przyjąć aku-

rat teraz i czy zmiany w planie 
przestrzennym będą się wiąza-
ły z kosztami. Urzędnicy tłu-
maczyli się, że głosowanie mu-
siało się odbyć właśnie w tym 
dniu, bo gonią ich terminy, a 
sama zmiana przepisów nie 
powoduje konsekwencji finan-
sowych. Po krótkiej wymianie 
zdań, radni przyjęli propono-
waną treść zmiany do uchwały. 

Po głosowaniu Przewodniczą-
cy obrad podziękował wszyst-
kim  za przybycie (na sali zebra-
ło się 20 radnych) informując 
jednocześnie, że kolejna sesja 
odbędzie się w dniu 27 czerwca. 
Będzie to zapewne ostatnie po-
siedzenie przed wakacyjną prze-
rwą. Czy tym razem radni będą 
mieli więcej pracy? 

MS

Nasz komentarz 
Kiedy pytaliśmy dlaczego sesje zwoływane są ostatnio co dwa 

miesiące, a nie jak było dotychczas raz na miesiąc – Przewod-
niczący Bielida odpowiedział, że posiedzenia będą się odbywa-
ły wtedy, kiedy będzie przygotowana dostateczna ilość uchwał 
i materiałów, nad którymi radni będą głosować. Mówił też, że 
nie będzie zwoływał sesji „tylko po to, by kilku radnych robi-
ło sobie konferencje prasowe”. No cóż, jak widać jednak, punkt 
widzenia zmienia się od punktu siedzenia.  Antoni Bielida – 
pełniący także intratną funkcję przewodniczącego Związku 
RXXI, który to właśnie buduje zakład w Słajsinie, potrafił zwo-
łać całą radę na kilkanaście minut tylko po to, by zagłosowała 
nad uchwałą dotyczącą głównie, jak na razie markowanej jego 
nazwiskiem inwestycji...Bo na razie nic nie wskazuje na to, że 
koło wysypiska śmieci będą chcieli się ludzie budować...

Redakcja 

 „Okrąglak” już od piątku  otwiera swoje podwoje 
dla kibiców Euro 
Pierwszy mecz UEFA EURO 2012 już dzisiaj, Polska zagra z Grecją. Więc, gdzie najlepiej oglądać mecze i poczuć atmosferę tych niepo-
wtarzalnych mistrzostw? - w rodzinnych domach, czy nowogardzkich lokalach?

„Okrąglak”  przy ul. 3 Maja, 
od kilku tygodni  jest gruntow-
nie odnawiany. Nowym dzier-
żawcą obiektu jest Sebastian 
Furmańczyk, który otwarcie 
lokalu zaplanował na początek 
Euro 2012, bowiem z tej oka-
zji lokal zaoferuje  także  moż-
liwość oglądania mistrzostw 
w atmosferze pubu  i dlate-
go szczególnie jest  szykowa-
ny na przybycie pierwszych ki-

biców. By sprawdzić na jakim 
etapie są prace i czego może-
my się  spodziewać  wybierając 
się do „Okrąglaka”, rozmawia-
my z dzierżawcą  tego lokalu 
Sebastianem Furmańczykiem 
- Lokal otwieramy już w piątek  
o godz. 12:00. Staramy się, by 
wszystko było zrobione na czas 
i już dziś mogę zapewnić, że w 
zasadzie jest on już przygoto-
wany. Pozostały jeszcze drobne 

prace, ale zapewniam, że zosta-
ną one zakończone na czas. Ki-
bice więc  będą mogli wygodnie 
tu usiąść w nowiutkich lożach, 
zobaczyć za darmo wszyst-
kie mecze już w dniu otwarcia 
Euro. Chcę powiedzieć, że Euro  
to wydarzenie, które w Polsce 
i na Ukrainie już chyba nigdy 
się nie powtórzy. Stwierdzili-
śmy  więc, że musimy pokazać 
tą imprezę naszym mieszkań-
com  i z pobliskich miejscowo-
ści w odpowiedniej pubowej  at-
mosferze, która mam nadzieję 
będzie także bardzo sportowa 
i w duchu prawdziwego kibica 
- mówi właściciel „Okrąglaka”. 
Zależy nam bowiem  na tym, 
aby przychodzili do nas klien-
ci, zapoznali się z lokalem i do-
cenili jego funkcjonalność, jak 
również wystrój, który zapro-
jektowany jest według najnow-
szych trendów.  Wszystkie me-
cze będą wyświetlane na 2 du-
żych monitorach i telebimie. 

Każdy z klientów będzie mógł 
obejrzeć mecze naszej reprezen-
tacji i innych drużyn do bardzo 
późnych godzin wieczornych, 
oraz zostać jeszcze po meczu 
w zasadzie do ostatniego klien-
ta.  Lokal będzie mógł przyjąć  
ponad 40 osób, ponadto dodat-
kowo będą  rozstawione stoliki 
z 6 miejscami na tarasie wido-
kowym. 

 A dlaczego właśnie w „Okrą-
glaku” kibice powinni oglądać 
mecze? 

 Ponieważ oferujemy bardzo  

przystępne ceny, różnego rodza-
ju piwa, pizze, dania z kurcza-
ka, przekąski, oraz wyśmieni-
tą specjalnie przygotowaną na 
tę okazję golonkę, a wszystko 
to  przygotuje naszym wyśmie-
nitym  gościom  szefowa kuchni. 
W naszym lokalu będzie rów-
nież unosił się  duch atmosfery 
kibicowania Euro, który na pew-
no przy wspólnym oglądaniu 
przysporzy wiele radości i jesz-
cze więcej emocji - kończy wy-
powiedź Sebastian Furmańczyk 

rozmawiał - Jarek Bzowy 
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Akademia Europejska w Kulicach

Seminarium o Ziemi 
Nowogardzkiej
Dwa lata temu Fundacja Akademia Europejska w Kuli-
cach zainaugurowała cykl seminariów poświęconych hi-
storii ziemi nowogardzkiej, jej społeczeństwu, gospodar-
ce, kulturze i przyrodzie – od średniowiecza, aż po dzień 
dzisiejszy. Myślą przewodnią tych spotkań jest wzmoc-
nienie poczucia tożsamości i uświadomienie możliwości 
kształtowania tego regionu.

W ten weekend, w dniach 
9 i 10 czerwca odbędzie sie w 
Kulicach drugie seminarium z 
tego cyklu. Przewidziane jest 
m.in. wystąpienie wice-burmi-
strza Nowogardu, p. Damiana 
Simińskiego, który wraz z pra-
cownikami Urzędu Miejskie-
go przedstawi kierunki roz-
woju przestrzennego gminy 
Nowogard. Omawiane będą 
zagadnienia z zakresu histo-
rii Nowogardu przed 1945 r. 
i po wojnie, aż do przełomu 
politycznego lat 80 i 90 tych, 
a także rola sportu w mieście, 
walory przyrodnicze i tury-

styczne ziemi nowogardzkiej 
oraz kwestia tzw. edukacji re-
gionalnej. Seminarium skoń-
czy się w niedzielę wyprawą 
studyjną do Nowogardu, Do-
brej i Błądkowa, gdzie przewi-
dziane jest spotkanie z Radą 
Sołecką. W ramach semina-
rium odbędzie się ponadto 
promocja tomu z materiałami 
pierwszej sesji o ziemi nowo-
gardzkiej w 2010 roku.

Udział w seminarium jest 
nieodpłatny. Akademia w Ku-
licach prosi interesantów o 
zgłoszenie się pod numerem 
telefonu 91 39 133 83.

PROGRAM
Sobota, 9 czerwca 2012
09.00 Powitanie
Lisaweta von Zitzewitz, Kulice
09.15 Kierunki rozwoju prze-

strzennego gminy Nowogard
Damian Simiński, Vice-Bur-

mistrz Nowogardu
Elżbieta Szpilkowska, Paweł 

Krugły
10.00 Sytuacja społeczna i go-

spodarcza w Nowogardzie w la-
tach 1945-1949 w świetle spra-
wozdań władz terenowych

Dr Małgorzata Machałek, Mu-
zeum Narodowe w Szczecinie

11.15 Sport w Nowogardzie
Tomasz Parzybut, Warszawa
12.00 Przełom polityczny lat 

80 i 90 tych w Nowogardzie
Jan Kopyciński, Nowogard
15.00 Historia Kościoła w No-

wogardzie po 1945 roku
Piotr Słomski, Nowogard
15.45 Z dziejów szkolnictwa 

w powiecie nowogardzkim do 
1945 roku

Sylwia Wesołowska, Książnica 
Pomorska, Szczecin

17.00 Z Pomorza przez Śląsk 
do Berlina. Hans Lutsch – ar-
chitekt, konserwator zabytków, 
historyk sztuki

Jerzy Grzelak, Muzeum Naro-
dowe w Szczecinie

17.45 Edukacja regionalna
Dr Paweł Migdalski, Uniwer-

sytet Szczeciński
19.30 Architektura Nowogar-

du na przełomie XIX/XX w.
Marian Szpilkowski, Nowo-

gard

Niedziela, 10 czerwca 2012
09.00 Renesansowe płyty na-

grobne w kościele św. Klary w 
Dobrej Nowogardzkiej

Zbigniew Miler, Gorzów Wlkp.
09.45 Błądkowo dziś i dawniej
Mirosław Pertkiewicz, Błąd-

kowo
11.00 Walory przyrodnicze 

Ziemi Nowogardzkiej
Tadeusz Piotrowski, Nadle-

śnictwo Nowogard
11.45 Nieznane atrakcje tury-

styczne Nowogardu
Michał Rembas, Szczecin
13.30 Wyprawa studyjna:
Pomniki w Nowogardzie
Kościół św. Klary w Dobrej 

Nowogardzkiej
Błądkowo – spotkanie z Radą 

Solecką i piknik kawowy

W odpowiedzi na  artykuł zatytułowany „Jeszcze o incydencie w punkcie Nocnej Opieki Medycz-
nej”, zamieszony w Nr 42 Dziennika Nowogardzkiego, który zawierał oświadczenia Pana 
Krzysztofa Kosińskiego oraz Pani Doktor Martynowicz-Czudiak, pragnę ustosunkować się do tychże 
oświadczeń oraz jednocześnie ostatecznie wyjaśnić niniejszą sprawę.

W moim liście, który został opublikowany w Nr 40 Dziennika Nowogardzkiego kilkukrotnie padła 
nazwa Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Praxis”. Pragnę sprecyzować, iż oczywiście cho-
dzi o Punkt Nocnej i Świątecznej Opieki Lekarskiej, który to mieści się w pomieszczeniach Praxis’u pro-
wadzonego przez Pana Krzysztofa Kosińskiego. Kierując list do redakcji Dziennika Nowogardzkiego 
miałem na celu wyłącznie zwrócenie uwagi na nieodpowiednie zachowanie Pani dr Martynowicz-Czu-
diak.  Jak wspomniałem w poprzednim liście, z przychodni Praxis korzystałem w przeszłości wielokrotnie 
i zawsze byłem mile obsłużony, dlatego też pod adresem SZOZ Praxis nie mogę skierować żadnych nega-
tywnych uwag.  

Niezależnie od powyższego, w odniesieniu do twierdzeń Pani Doktor opublikowanych w nr 40 Dzien-
nika Nowogardzkiego, chciałem zauważyć, że zgodnie z treścią składanego przez lekarzy Przyrzecze-
nia Lekarskiego, nawiązującego do tradycyjnej Przysięgi Hipokratesa, lekarz zobowiązuje się „dopoma-
gać cierpiącym, zwracającym się do niego o pomoc, mając na celu wyłącznie ich dobro”. W mojej ocenie, 
a więc osoby chorej i zwracającej się o pomoc,  zachowanie Pani Dr Martynowicz-Czudiak nie było ta-
kim, którego oczekuje się od jakiegokolwiek człowieka, a tym bardziej lekarza. Zdaję sobie sprawę z tego, 
iż zawód wykonywany przez Panią Doktor wiąże się z bardzo dużą odpowiedzialnością oraz ogromnym 
stresem, jednakże każdy wykonujący ten zawód powinien powstrzymać się od uwalniania negatywnych 
emocji wobec pacjenta, a w szczególności nie powinien kierować pod jego adresem słów wulgarnych. Na-
leży zaznaczyć, że Pani Doktor zainicjowała potyczkę słowną. Od początku naszej rozmowy nie wykazy-
wała najmniejszej chęci zrozumienia o co mi chodzi i co mi dolega, nie była zainteresowana udzieleniem 
mi jakiejkolwiek pomocy i nie potrafiła spokojnie, bez podnoszenia głosu, wytłumaczyć dlaczego nie mogę 
uzyskać od niej skierowania. Chciałem przypomnieć, że świadkiem tego zdarzenia nie była tylko Pani 
Pielęgniarka, lecz także inna osoba postronna, która jest gotowa opisać tę sytuację w razie potrzeby. Nad-
mienić należy także, że tego samego dnia udałem się także do innego lekarza, który od razu przystąpił do 
badania i stwierdził stan zapalny po zabiegu operacyjnym, który winien być skonsultowany przez lekarza 
chirurga.  Kolejny lekarz bez żadnych uwag wypisał mi skierowanie. 

Reasumując należy stwierdzić, że nie jestem osobą, która często korzysta z konsultacji lekarskich (tylko 
i wyłącznie w sytuacjach kiedy muszę), lecz nigdy wcześniej nie spotkałem się z podobną sytuacją. Liczę 
na to, iż nagłośnienie niniejszej sprawy spowoduje, że niektórzy lekarze zaczną patrzeć na pacjentów, jak 
na ludzi potrzebujących pomocy, a nie jak na źródło problemów czy zamieszania. Nadto zastanowią się, 
że swoim zachowaniem niweczą pracę wielu lekarzy, którzy w sposób bezinteresowny i z oddaniem wyko-
nują swój zawód. Gorąco wierzę, że w przyszłości inni pacjenci unikną sytuacji podobnych do tej, która 
mnie spotkała. A bohaterkę tego listu proszę o chwilę refleksji…….

Piotr Macyra 

@    Ludzie listy piszą  @ 
Gmina Osina

Świetlica ma 
ożywić Bodzęcin

Mieszkańcy Bodzęcina 
mogą aktywnie spędzać czas 
w świetlicy wiejskiej. 

Kilka lat temu gmina zde-
cydowała się na remont bu-
dynku. Od dwóch stał on jed-
nak w ogóle nie wykorzystany. 
W środku nie było najczyściej, 
zaczęła wdzierać się wilgoć, a 
młodzież korzystała z niego bez 
dozoru. We wsi znalazła się jed-
nak Aleksandra Wysłuch. Daw-
na mieszkanka Bodzęcina przy-
jechała z Goleniowa z pomy-
słem tchnięcia życia w świetlicę. 

- Pomysł zrodził się sponta-
nicznie. Oglądałam takie miej-
sca w innych wsiach, patrzy-
łam, że można wypełnić je ży-
ciem. Szukałam również spo-
sobu na siebie. Ta praca po-
zwala mi również zajmować 
się małym dzieckiem – mówi 
A. Wysłuch.

Pani Aleksandra pierw-
sze kroki skierowała do władz 
gminy. Tam, jak mówi zosta-
ła przyjęta z dużym entuzja-
zmem. W budynku przepro-
wadziła spore kosmetyczne 
zmiany. Świetlica działa od 
około dwóch tygodni. Można 

posiedzieć przy kameralnych 
stolikach, wypić kawę, czy po-
grać w gry.

- Dzierżawię budynek od 
gminy. W jednej części prowa-
dzę małą działalność handlo-
wą - sklepik. Mam w obowiąz-
ku dbanie o świetlice. Chcę or-
ganizować czas mieszkańcom 
wioski. Myślę, że będą odbywać 
się tutaj imprezy, ogniska, kon-
kursy – mówi pani Aleksandra. 

Pani Wysłuch interesuje się 
fotografią i plastyką. Chce, by 
miejscowe dzieci zrzeszyły się 
w przyszłości w kółka zainte-
resowań.

- Myślę, że to pieczenie 
dwóch pieczeni na jednym 
ogniu. Można trochę zarobić i 
zorganizować czas mieszkań-
com. Nie ukrywam, że mam 
pomysł na te miejsce. Miesz-
kańcy także reagują pozy-
tywnie i są z niego zadowole-
ni. Chcę, by w świetlicy zna-
lazły się pomoce edukacyjne, 
czy gry planszowe – uważa A. 
Wysłuch. W świetlicy znajdują 
się trzy komputery. Z czasem 
mają być wykorzystywane do 
nauki przez miejscowe dzieci. 
Animatorka myśli o stworze-
niu w świetlicy miejsca, które 
z czasem stałoby się „punktem 
przedszkolnym”.

- Chcemy iść w tym kierun-
ku. Nawet dziś dzieci mogą tu-
taj spokojnie przebywać. Ro-
dzice powinni być spokojni – 
mówi pani Aleksandra.  Od 
początku inicjatywę powsta-
nia świetlicy popierał radny 
Jerzy Salwa.

- Cieszę się, że mieszkańcy 
mogą spędzać tutaj czas. Ro-
bimy wszystko, by na wiosce 
zachodziły pozytywne zmiany. 
Myślę, że mieszkańcy to doce-
nią, a także zaangażują się w 
to miejsce – mówi radny z Bo-
dzęcina.

Wieś położona w gminie 
osina liczy dziś ponad 300 
mieszkańców.    

Marcin Nieradka      

Świetlica w całej okazałości
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PARAFiA Pw. wNiEbOwZięciA NMP: Msza św. w niedzielę: Nowogard: 7:00, 9:30, 11:00, 12:30, 18:00 (w lipcu 
i sierpniu o 19:00) Karsk: 9:00; Olchowo: 11:00; Wojcieszyn: 12:00; Dąbrowa: 10:00.  Msza św. w tygodniu (od pn 
do pt): 7:00, 18:00 (w lipcu i sierpniu o 19:00)    Msza św. w sobotę: 9:00, 18:00 (w lipcu i sierpniu o 19:00).    www.
wnmp.info
PARAFiA Pw. Św. RAFAłA KAliNOwSKiEGO: Msza św. w niedzielę: . 7.30 , 9.00; 11.00, 12.30 i 18.00 (w lipcu 
i sierpniu o 19:00) Kulice: 9:00; Jarchlino: 10:00; Sąpolnica: 10:00.   Msza św. w tygodniu: 7:00, 18:00 (w lipcu i 
sierpniu o 19:00).   www.rafalkalinowski.republika.pl
PARAFiA Pw. Mb FAtiMSKiEj: Msze św. w niedzielę: 9.00 i 12.00. Lestkowo: 10.30; Miętno: 13.00.  Msza św. w 
tygodniu z wyjątkiem poniedziałku:17.00, w sobotę o godzinie 12.00.    www.mbf-now.firmeo.biz 

Informacje Parafialne
   Vox    Ecclesiae...

Słowo Boże na Niedzielę:

 Henryka Story, lat: 69, zmarła: 05.06.2012r., pogrzeb: 09.06.2012r., pogrzeb 
odbędzie  się o godz. 13,00 na cmentarzu w Nowogardzie  

Bogusław Mieleńczuk, lat 71, zmarł: 05.06.2012, pogrzeb: 08.06.2012r., po-
grzeb odbędzie się o godz. 14,00 na cmentarzu w Nowogardzie 

Informacje  przekazał zarządca cmentarza Sebastian Furmańczyk

 W tych dniach odeszli do Wieczności 

Z Ewangelii wg św. Marka (Mk 3, 20-35):
Potem przyszedł do domu, a tłum znów się zbierał, tak, że nawet po-

silić się nie mogli. Gdy to posłyszeli Jego bliscy, wybrali się, żeby Go po-
wstrzymać. Mówiono bowiem: Odszedł od zmysłów. Natomiast uczeni 
w Piśmie, którzy przyszli z Jerozolimy, mówili: Ma Belzebuba i przez 

władcę złych duchów wyrzuca złe duchy. Wtedy przywołał ich do siebie i mówił im w 
przypowieściach: Jak może szatan wyrzucać szatana? Jeśli jakieś królestwo wewnętrznie 
jest skłócone, takie królestwo nie może się ostać. I jeśli dom wewnętrznie jest skłócony, to 
taki dom nie będzie mógł się ostać. Jeśli więc szatan powstał przeciw sobie i wewnętrznie 
jest skłócony, to nie może się ostać lecz koniec z nim. Nie, nikt nie może wejść do domu 
mocarza i sprzęt mu zagrabić, jeśli mocarza wpierw nie zwiąże, i wtedy dom jego ograbi. 
Zaprawdę, powiadam wam: wszystkie grzechy i bluźnierstwa, których by się ludzie do-
puścili, będą im odpuszczone. Kto by jednak zbluźnił przeciw Duchowi Świętemu, nigdy 
nie otrzyma odpuszczenia, lecz winien jest grzechu wiecznego. Mówili bowiem: Ma du-
cha nieczystego. Tymczasem nadeszła Jego Matka i bracia i stojąc na dworze, posłali po 
Niego, aby Go przywołać. Właśnie tłum ludzi siedział wokół Niego, gdy Mu powiedzieli: 
Oto Twoja Matka i bracia na dworze pytają się o Ciebie. Odpowiedział im: Któż jest moją 
matką i /którzy/ są braćmi? I spoglądając na siedzących dokoła Niego rzekł: Oto moja 
matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę Bożą, ten Mi jest bratem, siostrą i matką.

Tekst dzisiejszej Ewangelii porusza kwestię, która dotyczy każdego człowieka. Oto sta-
je przed nami obraz Jezusa Chrystusa, ale ukazany w sądach i opinii innych ludzi. Ewan-
gelista opisuje dzisiejsze zdarzenie, po pierwsze z dystansu czasowego, a po drugie, jako 
człowiek opisujący wydarzenie, ale w nie, niezaangażowany. Krótko mówiąc przekazuje 
pewien fakt jako osoba trzecia, ale niezaangażowana emocjonalnie w wydarzenie, które 
opisuje. Św. Marek zapisuje, że Jezus tak był oblegany przez ludzi, że na nic nie miał czasu. 
Nie miał czasu nawet, żeby odpocząć. Inaczej jednak odbierają całe wydarzenie poszcze-
gólni ludzie, którzy są naocznymi obserwatorami. Część ludzi oceniła, że Jezus „odchodzi 
od zmysłów”. Stwierdzili to pewnie, po ogromnym zmęczeniu jakie rysowało się na Jego 
twarzy. Druga grupa ludzi, uczeni w Piśmie, widzą sprawę inaczej. Oni zwracają uwagę na 
czyny Jezusa, gdy wypędzał złe duchy. Ich zdaniem jedynym wytłumaczeniem ogromnej 
mocy Jezusa (oni przecież tego nie potrafili) było oskarżenie Go, że „mocą Belzebuba” to 
czyni. Wiemy dobrze, że obie oceny były błędne.

Tak się dzieje i w naszym życiu. Często oceniamy ludzi, sytuacje, wydarzenia. Właści-
wie jest to nieuniknione. Trudno nie oceniać i nie wydawać żadnych opinii. Mądrość po-
lega na tym, żeby oceniać trafnie, a nie zawsze mamy taką możliwość. Czasem trzeba się 
powstrzymać od jakiejś opinii. Druga sprawa, to intencja z jaką coś oceniamy. Mówiąc in-
nymi słowy, warto zastanowić się po co wydajemy sąd? Czy chcemy komuś pomóc, zwie-
rzyć się i opowiedzieć o wydarzeniu, które mamy na sercu, czy po prostu chcemy kogoś 
obmówić, pośmiać się, umniejszyć w oczach innych? Motywy mogą być różne. A chodzi 
o te najbardziej ukryte, ponieważ czasami samych siebie oszukujemy. Próbujemy wmówić 
sobie, że chcemy dobra dla jakiegoś człowieka którego oceniamy, a tak naprawdę powodu-
je nami pycha i złość.

Jest jeszcze jedna kwestia nad którą warto się zastanowić. Każdy z nas powinien odpowie-
dzieć sobie na następujące pytania: w jaki sposób odbieramy świat, który nas otacza? Czy 
zazwyczaj doszukujemy się wad ludzkich, wszędzie widzimy zło, podstęp? Czy uważamy, że 
wszyscy są przeciwko nam, nawet zdarzenia? Czy mamy dużo wrogów, osób, których nie lu-
bimy, z którymi nie rozmawiamy? Czy często się kłócimy? Są to konkretne pytania, na któ-
re warto sobie odpowiedzieć. Można też zadać je sobie pozytywnie. Czy zazwyczaj widzimy 
życzliwych ludzi wokół siebie, staramy się dostrzec zawsze coś pozytywnego, nawet wtedy, 
gdy cierpimy? Wiele różnych czynników składa się na znalezienie odpowiedzi na te pyta-
nia. Niestety czasem nasze życie dało nam w kość i teraz nie potrafimy spojrzeć pozytywnie 
na otaczający nas świat. Dlatego ja też nie oceniam, chcę tylko stwierdzić, że obraz rzeczy-
wistości nas otaczającej zależy także od nas. Od tego co mamy w sercu. Dwie różne osoby 
patrząc na to samo wydarzenie, mogą je opisać w zupełnie różnych barwach. Dlatego, tak 
ważne jest poznawanie siebie, a później, na ile to możliwe, zmiana samych siebie na lepsze.

Jest taka krótka bajka z morałem o pewnym psie: Włócząc się tu i tam, wielkie psisko zna-
lazło się w pokoju, którego ściany pokryte były ogromnymi lustrami. Wydawało mu się, że jest 
otoczony psami. Wściekał się, zaczął szczerzyć zęby i warczeć. Wszystkie psy na lustrzanych 
ścianach naturalnie zrobiły podobnie, pokazując swe groźne kły. Pies zaczął kręcić się jak sza-
lony wokół siebie, aby obronić się przed atakującymi,  rzucił się na jednego z domniemanych 
napastników. Upadł w końcu na podłogę wycieńczony i krwawiący w wyniku okropnego zde-
rzenia z lustrem. Gdyby choć raz pomachał przyjaźnie ogonem, wszystkie psy z luster odpo-
wiedziałyby mu tym samym. I byłoby to spotkanie radosne.

Człowiek znajduje zawsze to, co pragnie odnaleźć. Warto szukać dobra wokół siebie.

Przyjęli pierwszą 
Komunię Świętą 

W Parafii pw. Św. Rafała Kalinowskiego w Nowogardzie w dniu 3 czerwca 
2012 roku do  Komunii Świętej przystąpiły 72 osoby. Byli to uczniowie ze Szkoły 
Podstawowej nr 2 i  Szkoły Podstawowej nr 3 w Nowogardzie.

Otrzymali Sakrament 
Bierzmowania 

W Parafii pw. Św. Rafała Kalinowskiego w Nowogardzie w 2012 roku  Sakrament 
Bierzmowania otrzymało 29 osób, uczniów z Gimnazjum nr 2 w Nowogardzie.

Foto: MS, inf. MP
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Punkt 
nadawania 
przesyłek
kurierskich

ul. Wyszyńskiego 7/3
budynek Straży Pożarnej

tEl. 795 648 748

Z żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp. Bogusława 
Mieleńczuka 

członka Zarządu Miasta i Gminy Nowogard, 
delegata do Sejmiku Samorządowego  

Województwa Szczecińskiego w latach 1994 – 1998.

Żonie Pani Marii Mieleńczuk 
oraz rodzinie

wyrazy głębokiego współczucia i słowa otuchy
składają

Burmistrz Nowogardu 
Robert Czapla

Zca Burmistrza Nowogardu 
Damian Simiński

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Nowogardzie 

Antoni Bielida

z radnymi 
Rady Miejskiej 
w Nowogardzie

Wyrazy szczerego współczucia
Pani Marii Mieleńczuk

oraz całej rodzinie
z powodu śmierci

męża, ojca, dziadka

śp. Bogusława  
Mieleńczuka 

składają
koleżanki i koledzy

z Sojuszu Lewicy Demokratycznej
w Nowogardzie

Serdeczne wyrazy współczucia rodzinie  
z powodu śmierci 

męża, ojca i dziadka 

śp. Henryka Szczupaka 
składa 

zarząd koła miejsko-gminnego PZW nr 36 
w Nowogardzie

Serdeczne wyrazy współczucia i głębokiego żalu

Pani Elżbiecie Szpilkowskiej
z powodu  

śmierci ojca
w imieniu swoim i pracowników 

Urzędu Miejskiego w Nowogardzie
składają

Przewodniczący        Zastępca  Burmistrz
Rady Miejskiej         Burmistrza  Nowogardu
Antoni Bielida Damian Simiński Robert Czapla 

„Nigdy nie miałem czasu dla siebie. Od osiemnaste-
go roku życia pracuję dużo i ciężko, prowadząc wła-
sny biznes. Jednak nadmiar pracy i koncentracja 
na pracy zawodowej wywołały stres i uświadomi-
ły, że coś mi umyka, coś tracę. Któregoś dnia wpa-
dła mi w ręce książka o podróży motocyklem do-
okoła świata, która zainspirowała mnie do włó-
częgi po drogach i bezdrożach naszej planety”. 
       Dariusz Oskroba

Timor, Australia, Indone-
zja, Malezja, Tajlandia, Indie, 
Pakistan, Iran i Turcja to tra-
sa, jaką przebył wraz z przy-
jacielem Dariusz OSKROBA 
autor książki „DOSIĘGNĄĆ 
HORYZONTU, czyli motocy-
klem przez świat”. Czyż sam 
opis trasy nie jest już dla ama-
torów podróży doskonałą za-
chętą do sięgnięcia po książkę? 
Dla mnie był, a jeszcze do tego 
na motocyklu. Nie jest to typo-
wy dziennik z podróży, przed-
stawiający kolejno przebyte ki-
lometry z dokładnym opisem 
trasy, hoteli, zabytków. 

Książka jest wręcz czymś od-
wrotnym, napisana lekkim po-
tocznym językiem, z humo-
rem lekko podszytym ironią 
autor opisuje zaobserwowa-
ne zjawiska, które często nie 
mieszczą się w głowie prze-
ciętnemu Polakowi. Przedsta-
wia świat w sposób ciekawy, 
śmieszny, a czasami gorzki czy 

bolesny, właśnie taki jaki jest w 
rzeczywistości. Czytając czu-
łam się jakbym słuchała opo-
wieści. Dariusz Oskroba to do-
skonały obserwator, nie boi się 
wyrażać własnych myśli, nie 
porównuje, nie podaje histo-
rycznego tła, nie zachęca jak w 
turystycznych przewodnikach. 
Przedstawione miejsca i ludzie 
są oceniani subiektywnie. I to 
nadaje tej książce tyle smacz-
ku. Np.:

„Czasem w niektórych miej-
scach (…) odpływam. Włącza 
mi się film, niekiedy z dźwię-
kiem, czuje nawet zapachy. 
Włącza mi się projekcja życia 
tego miejsca przed setkami lat. 
Słyszę rżenie koni i stuk młotów 
w kuźni, widzę ludzi kręcących 
się za swoimi sprawami i po-
krzykujących przekupniów”...

Resztę wyobraźmy sobie 
sami czytając „Dosięgnąć ho-
ryzontu czyli motocyklem 
przez świat”. Ta książka jest 

jedną z tych, które powinien 
przeczytać każdy planujący 
podobny wyjazd, ale będzie 
również odpowiednia dla tych, 
którzy tylko marzą o takich 
wyprawach lub są ciekawi jak 
jest gdzieś daleko stąd...do któ-
rych i ja się zaliczam.

Dyrektor Biblioteki
Zofia Pilarz

Biblioteka poleca

Jak zostać mistrzem?

Odpowiedź na to pytanie 
znają na pewno laureatki Mię-
dzyszkolnego Konkursu Or-
tograficznego w Przybierno-
wie, które pokonały rywali z 
dziewięciu Gimnazjów powia-
tu goleniowskiego. Są to trzy 
uczennice Gimnazjum nr 2 w 
Nowogardzie: Klaudia Domi-

niczak, Zosia Sawicka i Kinga 
Nowak. Udowodniły one, że 
najlepiej znają zasady ortogra-
ficzne i zdobyły I miejsce w ry-
walizacji grupowej tego kon-
kursu.

Konkurencja indywidualna 
– dyktando naszpikowane pu-
łapkami ortograficznymi typu: 

rdzawo – popielato – szara 
dzierzba czy harce horrendal-
nie rozchichotanych dziewoi 
– też zakończyła się sukcesem: 
Klaudia Dominiczak zdobyła 
I miejsce i uzyskała tytuł Mi-
strza Ortografii, Zosia Sawicka 
została II Wicemistrzem, zdo-
bywając III miejsce.

Dziewczynom gratulujemy i 
chylimy czoła przed ogromną 
wiedzą i umiejętnościami ję-
zykowymi, które niestety, dla 
wielu Polaków stanowią szczyt 
nie do zdobycia.

inf. własna
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U nas marki najlepszych jakości producentów rowerów

www.bicykl-szczecin.com gwarantujemy 
serwis

Nowogard, ul. Młynarska 7
tel. 91 392 67 30

zapraszamy od 9.00 - 17.00

Nowogard, ul. 3 Maja 12
tel. 91 392 70 64

zapraszamy od 10.00 - 18.00

Rowerek AYA12" i MP12" 
cena bieżąca 329 zł; 

cena promocyjna 199 zł
Do roweru 24" 

/tj. Grand Sandra, Grand Inessa, Grand rifter Replika/ 
gratis zapięcie + nakrętki led na wentyle

PROMOCJA!!!
Rowerek MP16" 

cena bieżąca 369 zł; 

cena promocyjna 299 zł
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Powiat Goleniowski / Powiatowy Urząd Pracy w Goleniowie 
zapraszają do udziału w projekcie „POSTAW NA SIEBIE”. 

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych zarejestrowanych w 
Powiatowym Urzędzie Pracy w Goleniowie  

lub Filii w Nowogardzie w wyniku utraty pracy z przyczyn 
dotyczących zakładu pracy który przechodził procesy adaptacyjne 

i modernizacyjne w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed 
przystąpieniem do projektu,  

zamieszkujących obszar pow. goleniowskiego.
Projekt zakłada realizację następujących zadań:

•	 poradnictwo zawodowe
•	 poradnictwo psychologiczne
•	 szkolenia zawodowe (w ramach następujących branż: 

przetwórstwo spożywcze, handel i usługi, administracja 
biurowa, remontowo-budowlane, metalurgia, obróbka 
drewna, IT)

•	 szkolenie „ABC Przedsiębiorczości”
•	 Staże zawodowe
•	 Jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności 

gospodarczej
•	 Podstawowe wsparcie pomostowe
•	 Przedłużone wsparcie pomostowe

Uczestnicy projektu mogą liczyć na:
•	 stypendium za udział w szkoleniach i stażu
•	 podręczniki i materiały szkoleniowe
•	 indywidualne podejście do każdego Uczestnika
•	 dyplomy ukończenia szkoleń i zaświadczenia o odbyciu 

stażu

Rekrutacja od 06 do 20 czerwca 2012r.
Realizacja projektu jest współfinansowana przez Unię Europejską w 

ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Więcej szczegółów na stronie: www.postaw-na-siebie.

pupgoleniow.pl oraz w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy

 

Projekt „POSTAW NA SIEBIE” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Powiat Goleniowski        Powiatowy Urząd Pracy w Goleniowie    Powiatowy Urząd Pracy w Goleniowie Filia Nowogard
Ul. Dworcowa 1                Ul. Zakładowa 3                                              Plac Wolności 9
72-100 Goleniów             72-100 Goleniów                           72-200 Nowogard
                                               biURO PROjEKtU
             Tel. 91 418-34-95   w.36                           Tel. 91 39-21-376  w.34

Dzień Dziecka w Policji 
W dniu 25 Maja br. komisja składająca się z funkcjonariuszy Policji wyłoniła zwy-
ciężczynię IV edycji konkursu plastycznego pt. „Mój własny pomysł na odznakę 
Policyjną” o fotel Komendanta Nowogardzkiej Policji.  Uczennica Gimnazjum 
nr 2, Julita Kaleta, zdobyła I miejsce, rywalizując z uczniami szkół całej Gminy. 
Pracę Julity oceniono najwyżej ze względu na nowe, świeże podejście do tematu. 
Wykonała odznakę własnego pomysłu, bez powielania już istniejących wzorców. 

Dzień „Komendantowania” rozpoczęła już 
o 7.30, w odpowiednim stroju uczestniczyła w 
odprawie Policjantów. 

Godz. 8.00- Kierowała odprawą kierowniczą 
podczas, której odbyła się telekonferencja z Ko-
mendantem Powiatowym Policji w Golenio-
wie, odprawiła służbę dyżurną oraz dekretowa-
ła pocztę, rozdzielając zadania dla poszczegól-
nych pionów Policji. 

Godz. 9.30 Zapoznała się ze strukturą Komi-
sariatu Policji w Nowogardzie. Zwiedzała jed-
nostkę, gdzie zapoznała się jej sprzętem, wypo-
sażeniem oraz  pracą Policjanta Dyżurnego.

Godz. 11.00 wyjazd do Komendy Powiato-
wej Policji w Goleniowie, gdzie zameldowała 
się  Komendantowi Powiatowemu oraz jego Za-
stępcy. 

 Pani Komendant nie kryła zadowolenia ze 
spędzonego dnia u boku nadkom. Leszka No-
waka, który pokazał pracę Policjanta „od kuch-
ni”. Posumowała jednym zadaniem „nie wie-
działam, że jest tu tyle papierów”. Na zakończe-
nie otrzymała dyplom oraz niespodzianki rze-
czowe na pamiątkę wyjątkowego dnia. 

inf. własna

Święto dzieci  
w Przedszkolu nr 1 
W naszym Przedszkolu corocznie obchodzony jest Dzień 
Dziecka. W tym roku przygotowaliśmy dla naszych mi-
lusińskich wiele ciekawych propozycji, gier i zabaw. Naj-
większą atrakcją był występ Klauna, który zademonstro-
wał dzieciom kilka niesamowitych sztuczek, jak robienie 
zwierzątek z balonów i puszczanie przepięknych koloro-
wych baniek mydlanych.

 Dzieci świetnie się bawi-
ły, natomiast personel i rodzi-
ce zadbali o grillowane i słod-
kie co nieco. Jak przystało na 
Dzień Dziecka nie mogło za-
braknąć też prezentów dla na-
szych milusińskich.

Tego samego dnia odbył 
się również Festyn Rodzinny,  
który obfitował w wiele atrak-

cji typu: wata cukrowa, dmu-
chany samolot, loteria fanto-
wa, pyszne ciasta, grillowana 
kiełbaska, lody i wiele innych 
pyszności.

Dziękujemy wszystkim, któ-
rzy uczestniczyli w Festynie 
i wsparli naszą placówkę. Do 
zobaczenia za rok.

Tekst: Marzena Wiśniewska

Festyn rodzinny na osiedlu Bema
Na osiedlu Bema zawiązało się Stowarzyszenie „ Akademia w Stronę Marzeń”. 
Głównym celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności na rzecz Publicz-
nego Gimnazjum nr 3 im. Zjednoczonej Europy, Szkoły Podstawowej nr 4 im. 
Jana Pawła II oraz mieszkańców Osiedla. Pierwszym działaniem Stowarzysze-
nia był Festyn Rodzinny zorganizowany dnia 1 czerwca.

 Impreza rozpoczęła się o go-
dzinie 17.00. Przybyli miesz-
kańcy osiedla, dzieci mło-
dzież szkolna oraz zaprosze-
ni goście m.in. przedstawicie-
le banku BGŻ – pani Renata 
Kołomyjska  i  pani …. oraz 
Grażyna i Stanisław Rynkie-
wicz. Byli również mieszkańcy 
z innych dzielnic  Nowogardu 
oraz mieszkańcy kilku pobli-
skich wsi.  

Pani Zofia Przybyszewska 
zaprezentowała Stowarzysze-
nie „Akademię w Stronę Ma-
rzeń”, oraz przedstawiła człon-
ków - założycieli. Po czym, 
przybyli wraz z dziećmi goście 
zostali zaproszeni do czynne-
go udziału w zabawach, lo-
terii fantowej oraz degustacji 
ciast i pieczenia kiełbasek. W 
organizację festynu zaangażo-
wani byli  również uczniowie 
Publicznego Gimnazjum nr 3, 
przygotowując Kabareton i Ka-
raoke. Przeprowadzono tak-
że konkurs na logo Stowarzy-
szenia. Najwięcej radości naj-
młodszym sprawiła jazda kon-
na, która była możliwa dzię-
ki panu Jerzemu Furmańczy-
kowi. Pan Jerzy Furmańczyk 
oraz pani Bogna Ziemba dbali 

o bezpieczeństwo młodych lu-
dzi na koniu. Rozmowy pro-
wadzone w trakcie przejażdżki 
zachęciły młodzież do tej for-
my aktywnego wypoczynku. 
Dużą atrakcją okazały się kon-
kurencje sprawnościowe: wy-
ścigi w workach, ubijanie piany 
z białek, czy przeciąganie liny. 
Po każdej konkurencji zwy-

cięzcy otrzymywali upomin-
ki. Zabawa, która zakończyła 
się przed godziną 21,  miała na 
celu zintegrowanie środowiska 
lokalnego, zaś pozyskane pod-
czas imprezy fundusze pozwo-
lą na zorganizowanie kolej-
nych, miejmy nadzieję równie 
udanych spotkań.   

Beata  Kubiak

Zarząd Stowarzyszenia „Akademia - w Stronę Marzeń” 
dziękuje członkom stowarzyszenia za pomoc w zorganizowaniu 

Festynu Rodzinnego na osiedlu Bema.
Dziękujemy serdecznie: Państwu Wiesławie i Jerzemu 

Furmańczykom oraz  Pani Bognie Ziembie - za użyczenie i 
sprowadzenie koni oraz zorganizowanie przejażdżki dla dzieci 

Panu Waldemarowi Pędziszczak – 
za nieodpłatne przekazanie chleba

Panu Wiesławowi Juszczyk za zakupienie wędliny Panu Cezare-
mu Mielewczykowi za wykonanie zdjęć Członkom stowarzysze-
nia, którzy zasponsorowali ciasto, napoje, naczynia jednorazowe 
oraz nagrody za miejsca w konkursach. Serdecznie dziękujemy
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PIASEK, ŻWIR,   
CZARNOZIEM, 

POSPÓŁKA 

 ŻWIROWNIA  
DŁUGOŁĘKA

tel. 504 872 700 
Z DOWOZEM  
DO KLIENTA

SZKOŁA JAZDY „DRAGON”

Zapisy tel. 723 583 311

ul. 3 Maja 40
Nowogard

Biuro czynne 
od 13 - 17

Najlepsza

zdawalność

11.06.2012 r. 
godz. 16

www.partnerstal.pl

GARAŻE BLASZANE
HALE, WIATY

 59 83 34 312
91 44 35 187
698 230 205

Obsługujemy cały kraj

OCO NA TWOJE 
FINANSE

PROSTA POŻYCZKA 
DLA CIEBIE 

I TWOJEJ FIRMY
bez BIK

bez zaświadczeń ZUS i US
– od 20 do 300 tys.
– na spłatę uciążliwych długów
– na dobre inwestycje
– dochód min. 1000 zł netto
W OFERCIE RÓWNIEŻ CHWILÓWKI

Szczecin 
al. Wojska Polskiego 29/17 

tel. 91 812 68 65
RRSO wynosi 5,05%

PHU „DEZAR” - SKLEP ŻELAZNY
ul. 15 Lutego 10  • 72-200 Nowogard • tel. 91 39 21 220

NOWOŚĆ    Ogrodzenia ozdobne

Artykuły przemysłowe:
• Piece • Bojlery • Armatura • Rury miedziane i ocynk
• Rury PCV • Śruby • Wkręty • Gwoździe •  Farby • Lakiery • Silikony 
• Siatka ogrodzeniowa • Impregnaty
• Elektronarzędzia • Odzież robocza • Nawozy • Nasiona

Przęsło 2 m – 175 zł
Brama 3,5 m – 530 zł

Brama 4 m – 560 zł
Furtka 0,9 m – 185 zł

Posiadamy w sprzedaży 
również inne wzory ogrodzeń

OKNO 1465 mm szer. x 1435 mm wys.

SZYBA K=1,0 • OKUCIE MACO PPUH "JOGA" sj.
ul. Górna 4,

72-200 Nowogard
tel. 91 39 25 501

OKNA-SUPERPROMOCJA !!!

TYLKO 499zł*
*cena netto

R E K l A M A
e-mail: reklama@domjudy.pl

tEl.  913 922 165
 tEl. 91 577 20 07

PA S M A N t E R i A
ul. 700 lecia 20F
(pasaż przy Polomarkecie)

wspólne oglądanie

(na plaży)zaprasza na 

Bar Przy 
Promenadzie

wspólne oglądanie
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Szkolenia dla uczniów podstawówki

Młodzi żeglarze w KNADZE
We wtorek (5 czerwca) Stowarzyszenie Klub Żeglarski KNAGA w Nowogardzie, zaprosił do siebie uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 
w Nowogardzie. Powodem wizyty młodych uczniów nad nowogardzkim jeziorem, były szkolenia mające na celu zachęcenie dzieci do 
czynnego i bezpiecznego spędzania czasu nad wodą.

Zajęcia rozpoczęły się o go-
dzinie 9.00 w świetlicy SP nr 
1 w Nowogardzie od kursu 
pierwszej pomocy, który pro-
wadził Michał Dawidowski z 
Powiatowej Komendy Głów-
nej Straży Pożarnej w Kamie-
niu Pomorskim. Uczniowie 
klas I, II i III uczyli się, jak 
opatrywać rany, oraz odbyli 
kurs pierwszej pomocy na ma-
nekinie. Następnie po dwu go-
dzinnym wykładzie, dzieci wy-
ruszyły pod opieką rodziców 
i wychowawczyni II b - pani 

Róży Górczewskiej ,w stronę 
plaży na której swoją siedzibę 
ma klub KNAGA. Zanim jed-
nak dzieci mogły odbyć swój 
pierwszy rejs żaglówką, wysłu-
chały wykładu na temat nie-
bezpieczeństw czyhających 
na nie nad wodą. Wykład po-
prowadziła inspektor prewen-
cji  Klaudia Gieryń pracow-
nik  Komendy Miejskiej w No-
wogardzie. Następnie, najważ-
niejsza postać w klubie KNA-
GA, Komandor Tadeusz Ho-
łubowski, zachęcał uczniów 

SP nr1 do czynnego spędzania 
czasu nad wodą. Zanim dzieci 
udały się na molo do którego 
były przycumowane żaglów-
ki, odbyło się jeszcze szybkie 
szkolenie z tematyki żeglowa-
nia, tu o poziom merytorycz-
ny wykładów zadbali żeglarze 
z Klubu KNAGA: Michał Urt-
nowski, Jacek Meksa i Danuta 
Dawidowska. Gdy dzieci po-
znały już wszystkie zasady bez-
pieczeństwa, nadszedł czas na 
tak długo wyczekiwane żeglo-
wanie. Ku zdumieniu wszyst-

kich, nawet uczniowie twier-
dzący, że boją się wody, bez 
problemów pokonali swój lęk 
wchodząc do żaglówki. Cała 
wizyta dzieci z SP nr1 w klubie 
KNAGA okazała się strzałem 
w dziesiątkę, wszyscy ucznio-
wie świetnie się bawili i z pew-
nością przekonali się do spę-
dzania czasu nad wodą. Wy-
chowawczyni II b i tym samym 
organizatorka wtorkowych 
szkoleń Róża Górczewska, 
chciałaby wyrazić najszczer-
sze podziękowania za pomoc 

w organizacji tej wyprawy, pa-
nie Danucie Dawidowskiej z 
klubu KNAGA, oraz jej ro-
dzicom, którzy zadbali o to by 
dzieci nie żeglowały z pustymi 
brzuszkami,  panu  Michałowi 
Dawidowskiemu za fachowe 
szkolenia z pierwszej pomocy. 
Pani wychowawczyni wielkie 
podziękowania składa  rów-
nież rodzicom: Annie Król, 
Edycie Wróblewskiej, Marko-
wi Saniukowi, Janowi Macie-
jewskiemu. 

KR

Kurs pierwszej pomocy pod czujnym okiem Michała 
Dawidowskiego

Uczennica SP nr 1 w Nowogardzie, podczas swojego pierwszego rejsu pod opieką 
Jacka Meksy

Uczniowie Szkoły Podstawowej w trakcie szkolenia z bezpieczeństwa podczas że-
glowania, prowadzonego przez Michała Urtnowskiego

PZw: Spotkali się nad jeziorem

Zawody dla dzieci i młodzieży
W dniu 03.06.2012 na jeziorze w Nowogardzie odbyły się Zawody Wędkarskie Spławikowe dla 
dzieci i młodzieży z okazji Dnia Dziecka, zorganizowane przez Koło Miejsko - Gminne PZW. 

Warunki atmosferyczne (sil-
ny wiatr) oraz zanieczysz-
czenie glonami nie pozwoli-
ły osiągnąć dobrych wyników. 
Mimo tego zabawa była fajna, 
a dzieci zostały obdarowane 
nagrodami rzeczowymi, napo-
jami, oraz słodyczami i pieczo-
nymi kiełbaskami. 

W poszczególnych katego-
riach wiekowych dzieci odpo-

wiadały na pytania z zakresu 
ekologii oraz zagadnień zwią-
zanych z wędkarstwem. Trzeba 
przyznać, że wszyscy uczestni-
cy wykazali się dużą wiedzą. 
Poniżej wyniki w poszczegól-
nych kategoriach wiekowych. 

Dzieci do lat 10:
Bonifrowski Aleks
Mrówka Anna 
Dyląg Igor 

Dzieci do 12 lat:
Michalczuk Bartłomień
Mrówka Marcin
Mikołajczyk Natalia 
Młodzież do 14 lat: 
Pertkiewicz Rafał
Motyl Marek 
Dyląg Jakub.
Zawody obsługiwali: Paszkie-

wicz Edward – sędzia główny, 
Zamara Janusz – z-ca sędziego 

głównego, Wiatr Włodzimierz 
– sekretarz, sędziowie kontrol-
ni: Jasek Władysław, Rekowska 

Danuta, Rekowski Bogusław, 
Pędziszczak Krzysztof. 

Inf. własne 

PODZięKOwANiE
Polski  Czerwony  Krzyż, Delegatura  w  Goleniowie w dniu 

02.06.2012 r. przeprowadziła   kwestę  uliczną  zgodnie  z  De-
cyzją  nr.10/11  z  dnia 19 grudnia 2011r.  wydaną przez Mar-
szałka Województwa  Zachodniopomorskiego.

 Zebrane pieniądze w kwocie 505,65 zł. przeznaczymy na re-
alizację zadań statutowych PCK i  klubu HDK  Nowogard.

W kweście udział wzięli honorowi  krwiodawcy  z  klubu  
HDK  Nowogard  oraz uczennice  Zespołu  Szkół  Ogólno-
kształcących II  LO w  Nowogardzie.

Serdecznie  dziękujemy  wszystkim  mieszkańcom  za 
wsparcie  finansowe  podczas  sobotniej  kwesty  ulicznej.

Prosimy o wsparcie naszych działań, za co z góry serdecznie 
dziękujemy.

Delegatura  PCK w  Goleniowie     Pełnomocnik  ZOO  PCK
Mirosława   Wielgus        Kazimiera  Goc 
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Kolarski wyścig Olimpijczyków

„Chrabąszcze” na podium
W niedzielę (3 czerwca) w Chojnie odbył się kolarski wyścig olimpijczyków. Wy-
ścig rozegrano w dwóch kryteriach: młodzicy i dzieci, oraz dzieci i oldboje. Ko-
larze z Nowogardu spisali się przyzwoicie, zajmując miejsca na „pudle”.

Była to pierwsza tego typu 
impreza w Chojnie. Trasą ko-
larzy były pasy startowe na 
opuszczonym lotnisku. Hono-
rowymi gośćmi byli: Ryszard 
Szurkowski, Rajmund Zieliń-
ski, Krzysztof Pierwieniecki i 
Wojciech Matusiak. Zawod-
nicy otrzymywali pamiątko-
we dyplomy, medale, puchary 
i nagrody rzeczowe, natomiast 
rowery ufundował Burmistrz 
Gminy Chojna Adam Fedoro-
wicz. W klasyfikacji wyścigu 
ze startu wspólnego na dystan-
sie 5300 metrów w kategorii 
młodzież, pierwsze miejsce za-
jął Rafał Kolasiński z Golcze-
wa, drugi był jego kolega z klu-
bu Karol Wypych, natomiast 
na trzecim miejscu ukończył 

Remigiusz Komisarek. Na 7 
miejscu znalazł się Kolasiński 
Paweł, natomiast jako 14 przy-
jechał Jakub Ubych. W wyści-
gu na tym samym dystansie ze 

startu wspólnego w kategorii 
dzieci, z bardzo dobrym skut-
kiem wystartowało 3 naszych 
zawodników. Wygrał Szymon 
Łakomy z klubu Ratusz Masze-
wo, natomiast drugie miejsce 
zajął Piotr Sowiński z LUKS 
Panorama-Chrabąszcze No-
wogard, tuż za nim uplasował 
się jego kolega z klubu Maciej 
Sućko, natomiast na czwar-
tym miejscu zakończył Da-
mian Ubych. W kategorii Old 
Boys, wyścig ze startu wspól-
nego odbywał się na dystansie 
15 km 900 metrów. Najlepsza 
okazała się reprezentantka go-
spodarzy Elżbieta Kozłowska, 
na drugim miejscu ukończył 
Rafał Serafin z Gryfina, nato-
miast trzeci był kolarz z Nowo-
gardu Paweł Kolasiński.

KR

Klub Kolekcjonera

Oficjalne monety 
UEFA Euro 2012
Narodowy Bank Polski wprowadził do obiegu mone-
ty upamiętniające Mistrzostwa Europy w piłce noż-
nej 2012.  Koło numizmatyczne Nowogard posiada 
już niektóre z wyżej wymienionych monet. 

Do nabycia w kole numizma-
tycznym w Nowogardzie znaj-
dują się monety o nominale 
2zł, wykonane stemplem zwy-
kłym ze stopu Nordic Gold. 
Koło numizmatyczne posiada 
również niezwykle efektownie 
prezentującą się monetę o no-
minale 20zł, wykonaną stem-
plem lustrzanym w srebrze. 
Niestety, koło numizmatyczne 
posiada tylko jedną tego typu 

monetę. Mennica wypuści-
ła również monety wykonane 
ze złota o nominale 100 i 500 
zł. Po więcej informacji, jak i 
gdzie można nabyć poszcze-
gólne monety,  wszystkich za-
interesowanych, którzy chcą 
zapoznać się z ofertą NBP, za-
praszamy do koła numizma-
tycznego w Nowogardzie. 

KR

Paweł Kolasiński na 3 stopniu podium w kategorii Old Boys

Drugi Piotr Sowiński i trzeci Maciej Suć-
ko w kategorii żak w wyścigu z okazji 
dni Chojny

Remigiusz Komisarek na 3 stopniu po-
dium, nagrody wręczał burmistrz Choj-
ny, w raz z olimpijczykiem Ryszardem 
Szurkowskim

W ramach projektu zostaną przeprowadzone: 

masaż i drenaż limfatyczny.
- Terapia psychologiczna dla kobiet, które stały się 

niepełnosprawne i ich rodzin (zajęcia indywidualnie i grupowe).

Szczegółowe informacje dotyczące terminów zajęć można 
uzyskać u Pani Wiesławy Kuś (Prezes Stowarzyszenia):
- pod nr tel. 509-996-102
- na stronie internetowej www.lila-roz-nowogard.ugu.pl 

 Kobiet Stowarzyszenie
z Problemami 

Onkologicznymi 
„Lila-róż”

ZAPROSZENIE
Zapraszamy Panie po chorobie 
onkologicznej z terenu Gminy 

Nowogard i Gminy Dobra.

do udziału w projekcie:

„Ochrona zdrowia 
niepełnosprawnych kobiet 

po przebytej chorobie 
onkologicznej”

ZADANIE WSPÓŁFINANSOWANE Z BUDŻETU 
WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Termin realizacji projektu od 16 maja do 30 listopada 2012 r.

czermnica  
zaprasza

Zapraszamy na zabawę taneczną do Czermnicy w dniu 
9 czerwca. 

Rozpoczęcie imprezy o godz. 20.00. 

Festyn  
w wyszomierzu

W dniu 10 czerwca w Wyszomierzu odbędzie się fe-
styn rodzinny, połączony z Dniem Dziecka. 

W programie pokaz straży pożarnej, policji, konku-
rencje sportowe i zabawy dla najmłodszych. 

Impreza rozpocznie się o godz. 12.30. 

Miejska 
Biblioteka Publiczna

im. Stefana Żeromskiego
w Nowogardzie

z a p r a s z a 

11 czerwca br.
(poniedziałek) 
o godz. 17.00

na otwarcie

WYSTAWY 
MALARSTWA

mieszkanki 
Nowogardu

 PANI 
BOŻENY KUBIAK
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Nikola córka Ilony 
i Pawła ur. 3.06.2012 
z Nowogardu

Natasza córka 
Eweliny Kowalczyk 
ur. 31.05.2012 
ze Szczecina

Alan syn Mileny 
Grzybowskiej 
ur. 1.06.2012 
z Łobza

Alisa córka Karoliny 
Kwiatkowskiej 
ur. 31.05.2012 
z Siedlic

 Autor rubryki: Janusz Roguski
Witamy wśród nas...

DOM POMOcY SPOłEcZNEj 
w NOwOGARDZiE SMUŻYNY 2

Ogłasza przetarg ofertowy  
na sprzedaż samochodu marki FORD TNASIT 
produkcji 1966 o numerze rejestracyjnym SCZ 9753. Pojazd 

można oglądać w dniach 4 VI – 12 VI 2012 r. w godz. Od 9.00 
do 14.00. Dokumenty przetargowe można uzyskać w siedzi-
bie Sprzedającego pok. 120 I p. Oraz na stronie internetowej 
www.nowogard.domypomocy.pl. Dodatkowe informacje moż-
na uzyskać pod nr tel. 91 39 20 825

„czwartki na torze”

Komisarek odrabia straty
W czwartek (31 maja) odbyła się 6 z 13 serii wyścigów z cyklu „Czwartki na torze”. Reprezentanci Nowogardu po raz kolejny udowod-
nili, że są mocni na szczecińskim torze i uzyskali wysokie lokaty. 

Zawodnicy z LUKS Pano-
rama-Chrabąszcze Nowogard 
nie wystąpili w V serii, przez 
co stracili sporo punktów, a 
Remigiusz Komisarek spadł 
na drugie miejsce w klasyfika-
cji generalnej. Zatem walka na 
torze zapowiadała się niezwy-
kle emocjonująco. W kategorii 
żak starszy (rocznik 2000,2001 
+ Młodziczka 1999) zaprezen-
towali się: Piotr Sowiński, Da-
mian Ubych, Maciej Sućko, Ja-
kub Lenko. W tej kategorii no-
wogardzcy zawodnicy niemal 
zdominowali rywalizację. W 
wyścigu eliminacyjnym wy-
grał Szymon Łakomy z Ratu-
sza Maszewo, drugi był Piotr 
Sowiński, natomiast trzeci Da-
mian Ubych. W wyścigu Duń-
skim kolejność nieco się od-
wróciła, tym razem to Sowiń-
ski zwyciężył, drugi był repre-
zentant Maszewa, ponownie 
na trzecim miejscu skończył 

Ubych, a tuż za nim uplasował 
się Maciej Sućko. W punkta-
cji po VI serii w kategorii żak 
starszy, prowadzi Szymon Ła-
komy z Maszewa, co cieka-
we, nad drugim Sowińskim 
posiada przewagę 6 punktów, 
dokładnie tyle ile uzyskał w 
V serii, w której przypomnij-
my zabrakło naszych kolarzy. 
Na trzecim miejscu plasuje się 
Damian Ubych, natomiast Ma-
ciej Sućko zajmuje 4 lokatę. Ja-
kub Lenko, który brał udział 
dotychczas w 3 seriach, pla-
suje się obecnie na 8 miejscu. 
W kategorii młodzik (rocznik 
1998 i 1999 + juniorki młod-
sze 1997) wystartował Jakub 
Ubych i Dawid Ślązak. Tu za-
wodnicy z Nowogardu w ka-
tegoriach: wyścig na 400 me-
trów indywidualnie na czas, 
wyścig duński, wyścig scratch 
– nie zaprezentowali się najle-
piej i nie zajęli miejsc na po-

dium. W klasyfikacji general-
nej w kategorii młodzik po VI 
seriach prowadzi Bartłomiej 
Wróblewski z klubu Ratusz 
Maszewo, zanim dwóch kola-
rzy ze Szczecina. Jakub Ubych, 
który dotychczas wystartował 
w 4 seriach, zajmuje 9 pozy-
cję, dla Dawida Ślązaka były 
to pierwsze zawody z cyklu 
„Czwartki na torze”. W kate-
gorii junior młodszy (rocznik 
1996 i 1997 + juniorki 1995) 
Remigiusz Komisarek odro-
bił 4 punkty do nowego lidera 
klasyfikacji generalnej Patryka 
Cabana, z klubu BOGO Szcze-
cin. Komisarek stracił pozy-
cję lidera po tym,  jak nie wy-
startował w V serii. W wyści-
gu na 400 metrów indywidu-
alnie na czas, Komisarek uzy-
skał drugą pozycję, w wyścigu 
eliminacyjnym nasz zawodnik 
uplasował się na 3 miejscu, w 
obydwu przypadkach Komisa-

rek znajdował się wyżej w kla-
syfikacji, niż lider Patryk Ca-
ban. Kolarz ze Szczecina oka-
zał się lepszy tylko w wyścigu 
punktowym, w którym zajął 4 
miejsce, przy 8 pozycji Komi-
sarka. W punktacji po VI se-
rii kategorii junior młodszy, na 
prowadzeniu utrzymuje się Pa-
tryk Caban z BOGO Szczecin 
ze 110 punktami. Remigiusz 
Komisarek jest drugi, z dorob-

kiem 106 punktów na koncie, 
trzeci Paweł Daniel z BOGO 
Szczecin, do Komisarka traci 
już 45 punktów. Kolejna, VII 
edycja „Czwartków na torze” 
odbędzie się 14 czerwca, tra-
dycyjnie na szczecińskim torze 
znajdującym się na Al. Wojska 
Polskiego 246, początek zawo-
dów o godzinie 17.00.

KR 

Piotr Sowiński na pierwszym miejscu w klasyfikacji wyścigu duńskiego

Przegląd Piosenki Żeglarskiej

„Nowogardzkie Szuwary 2012”
Stowarzyszenie Klub Żeglarski KNAGA ma przyjemność zapro-
sić wszystkich zainteresowanych na pierwszy organizowany w 
Nowogardzie przegląd piosenki żeglarskiej.

W konkursie mogą brać udział soli-
ści i zespoły, śpiewające dawną pieśń 
pracy marynarzy, jak i współczesną 
piosenkę żeglarską. Czas prezentacji 
około 10 minut, dobór piosenek jest 
dowolny, przy czym jedna piosenka 
powinna być tradycyjnym przebojem 
muzyki żeglarskiej. Przegląd konkur-
sowy rozpocznie się dnia 23.06.2012 r. 
o godz. 15.00 na plaży miejskiej, nato-
miast koncert laureatów odbędzie się o 
godz. 18.00 tego samego dnia. Termin 
zgłaszania udziału w konkursie upły-

wa z dniem 15.06.2012 r. Karta zgło-
szenia wraz z regulaminem jest do po-
brania na: www.ndk.pl , www.nowo-
gard.pl , szczegółowe informacje pod 
adresem: knaga.nowogard@wp.pl , lub 
telefonicznie: 667476876, 913926554, 
913926283. Kartę zgłoszenia należy 
przesłać na adres: knaga.nowogard@
wp.pl lub pocztą: Stowarzyszenie Klub 
żeglarski KNAGA, ul. Roosevelta 30, 
72-200 Nowogard. 

KR
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bEZPłAtNA POMOc w UZYSKANiU KREDYtU - OFERtA 20 bANKÓw

www.mk-kwadrat.pl

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

tel. 91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

GABINET KOSMETYCZNY 
„WICHEREK”

Rok założenia 1988
Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała zabiegi 
kosmetyczne, henna, depilacje, makijaże, 
mikrodermabrazja, peeling kawitacyjny, 
ultradźwięki, eksfoliacje, wypalanie, laser, 
lampy, materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

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

Tel. 91 392 07 14 
Czynne od 11.00 do 19.00
http://wicherek.info

DOMY NA SPRZEDAŻ

Błądkowo – 2 pokoje, pow. 110m², działka 1000m² – CENA 159.000 zł NOWA CENA!!! 
Wyszomierz – bliźniak o pow. 116m² działka o pow. 12422m² – CENA 200.000zł 
Mielno gm. Węgorzyno – dom o pow. 120m², działka 2655m² – CENA 115.000 zł 
Nowogard – 2 pokoje, pow. 57m², działka o pow.142m² – CENA 145.000 zł 
Nowogard – pod klucz, 5 pokoi, pow. 118,95m², działka 1352m² – CENA 850.000 zł  
Nowogard – 5 pokoi, pow. 240m², działka 886m² – CENA 649.000 zł 
Nowogard – nad jeziorem, 8 pokoi, pow.  340m², działka 2996m²- CENA 820.000 złj 
Dobra – 3 pokoje, pow. 73m², działka 324 – CENA 160.000 zł 
Nowogard (okolica) – 4 pokoje, pow. 180m², działka 5639m² – CENA 299.000 zł 
Resko – 4 pokoje, pow. 70m², działka 1077m² – CENA 175.000 zł 
Resko – 5 pokoi, pow. 209m², działka 576m² -CENA 300.000 zł
Resko – parter domu, 3 pokoje, pow. 88.03m², działka 978m² – CENA 170.000 zł 
Resko – bliźniak o pow. 80m², działka 1242m² – CENA 250.000 zł 
Świdwin – 6 pokoi, pow. 270m², działka 758m² – CENA 650.000 zł 
Węgorzyno – 3 pokoje, pow. 90m², działka 1142m² – CENA 330.000 zł 
Węgorzyno (okolica) – ze sklepem, 5 pokoi, pow. 241,5m² – CENA 300.000 zł
Drawsko Pomorskie – ze sklepem, centrum, pow. 204m² – CENA 650.000 zł 
Drawsko Pomorskie – 5 pokoi, pow. 200m² -  CENA 225.000 zł

Wspólnota mieszkaniowa przy ul. Armii Krajowej 29 
poszukuje wykonawcy przełożenia dachu 

i założenia klamr. 
Oferty proszę składać u zarządcy wspólnoty Furmańczyk 

przy ul. 700 lecia. Tel. 600 897 758

Budnaar
POKRYciE i REMONtY 

dachów,
docieplenia, podbitka

tel. 726 169 098

SZAFY GARDEROBY 
ZABUDOWY WNĘK
MEBLE NA WYMIAR

tel. 501 923 309
790 268 865

USŁUGI REMONTOWO BUDOWLANE
Firma zajmuje się:
- ocieplenia budynków
- wykończenie pod klucz
- szpachlowanie, malowanie, itp.

Telefon 784 053 493
www.budowlanaekipa.pl

WYNAJEM RUSZTOWAŃ

Układanie kostki
brukowej

tel. 721 124 740
NOR-BUD

Zaprasza na

Przykładowe zestawy:
- botwinka, kieszonka schabowa, ziemniaki, zest. surówek
- krem z brokuł, �let drobiowy z orzechami, 
   ziemniaki, zest. surówek
- krupnik, �let drobiowy z grila z pomidorem 
   i serem mozzarelą, ziemniaki, zest. surówek
- ogórkowa, dorsz, ziemniaki, zest. surówek
- pomidorowa, �let drobiowy panier., 
   ziemniaki, zest. surówek
- grochówka, schabowy, ziemniaki, zest. surówek
- rosół, karkowka z grilla, ziemniaki, zest. surówek

 promocyjne obiady domowe
w cenie 15 zł

tel. 91 39 20 221

Zarząd Stowarzyszenia Uniwer-
sytet Trzeciego Wieku w Nowogar-
dzie informuje, że w wyniku złożo-
nej oferty na realizację zadania pu-
blicznego w 2012 r. otrzymał dotację 
z Urzędu Miasta i Gminy w Nowogar-
dzie w wysokości 10 000 zł. Kwota ta 

przeznaczona jest w całości na zada-
nie publiczne realizowane przez Uni-
wersytet Trzeciego Wieku w Nowo-
gardzie jako rodzaj zadania: „Działal-
ność w zakresie organizacji wsparcia 
dla emerytów i rencistów na terenie 
Gminy Nowogard” w okresie 01 mar-

ca do 31 grudnia 2012 r. Oprócz kwo-
ty dotacji zadanie to jest finansowane 
ze środków własnych i wkładu osobo-
wego (w tym pracy społecznej człon-
ków UTW i świadczeń wolontariuszy). 
Wartość udziału własnego i wkładu 
osobowego wyniesie łącznie 6 550 zł. 
Całkowity koszt zadania publiczne-
go wyniesie 16  550 zł. Kwota ta zo-
stała rozdzielona wg rodzajów kosz-
tów ponoszonych na realizację zada-
nia, co przedstawiono w tabeli.

Założone w ofercie formy zajęć są 
realizowane na bieżąco. Uczestnicy 
zajęć są systematyczni i zdyscyplino-
wani. Oprócz zajęć odbywających się 
w ramach realizacji zadania publicz-
nego (wymienionych wyżej) odby-
wają się wykłady i spotkania semi-
naryjne oraz warsztaty prowadzone 
głównie w ramach wolontariatu. Są 
to min. zajęcia szkoleniowe w ramach 
cyklu „BEZPIECZNY SENIOR” i cy-
klu „ZDROWIE SENIORA”, warszta-
ty psychologiczne, szkolenie w zakre-
sie ekonomii.

Jesteśmy wdzięczni wszystkim oso-
bom z różnych instytucji wspierających 
nasze poczynania. Zajęcia będą się odby-
wać przynajmniej do końca listopada br.

Za Zarząd Ryszard Jan Zagórski

 

Rodzaj kosztu W tym zł
kwota dotacji środki własne wolontariat

1 2 3 4 5 6

1 150,00 150,00

2

3 500,00

4 Bilety wstępu na basen

5 400,00 400,00

6 400,00 400,00

7 Zajęcia komputerowe 600,00 600,00

8 500,00

9

10

11

12

13 Zamieszczenie inf. pras. 300,00 300,00
14 Zakup projektora

15 500,00 500,00

Razem złotych:

 Lp. Całkowity
koszt w zł

Wynagrodzenie trenera 
Nordic Walking
Wynagrodzenie trenera 
Aqua Gimnastyka 1 200,00 1 200,00

Transport do Goleniowa 
na basen 2 000,00 1 500,00

1 425,00 1 425,00
Zajęcia z języka 
angielskiego
Zajęcia z języka 
niemieckiego

Wynagrodzenie 
informatyka 1 500,00 1 000,00

Wynagrodzenie 
koordynatora projektu 1 200,00 1 200,00

Obsługa księgowa 
projektu 1 200,00 1 200,00

Dofinansowanie 
wycieczek 
krajoznawczych

1 475,00 1 475,00

Sprawozdawczość i 
ewidencja beneficjentów 1 000,00 1 000,00

3 200,00 1 600,00 1 600,00
Zakup materiałów do 
prowadzenia zajęć

16 550,00 10 000,00 2 100,00 4 450,00

Stowarzyszenie Uniwersytet trzeciego wieku 
w Nowogardzie ul. wojska Polskiego 3, 72-200 Nowogard 

e-mail: kontakt@utw.nowogard.pl, www.utw.nowogard.pl

Serdeczne podziękowania 
dla Pana Krzysztofa Filipa – Firma MONT-BUD, Intermarche, 
Stanisława Rynkiewicza- Biurex, Firmie Lodos oraz piekarni 
Pędziszczak za pomoc rzeczową niezbędną do przeprowadzenia 
zabawy z okazji Dnia Dziecka w sołectwie Konarzewo

Sołtys i rada sołecka



Nr 44 (2077)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

16

www.dzienniknowogardzki.pl

OGłO SZE NiA DROb NE

S
P

R
Z

E
D

A
Ż

K
U

P
N

O

www.uberna.plwww.uberna.pl
Firma o zasięgu ogólnopolskim 

NiERUcHOMOŚci tYlKO w ROZSĄDNYcH cENAcH !
MiESZKANiA:

Kłęby, k. Golczewa – mieszkanie o pow. 71 m2 (3 pokoje). cena 135 000 zł
Nowogard, ul. St. Poniatowskiego – 50,50 m2, 2 pokoje PARtER – cENA SPADłA O 8700 Zł
Maszewo, ul. Polna – mieszkanie o pow. 71,40 m2 (3 pokoje) w domu dwurodzinnym wraz z działką.

DZiAłKi:
Mechowo – działka rolna o pow. 49,9281 ha z dopłatami ( pakiet ekologiczny ).
Dobra Nowogardzka – „SłOwiKOwE OSiEDlE”, działki rekreacyjne, 200 m do jeziora Dobre

DOMY:
wyszomierz – dom w zabudowie bliźniaczej o pow. całk. 116 m2  - działka o pow. 12 422 m2 wraz z działką leśną.
czermnica 58 – leśniczówka, pow. 135 m2, działka 5 500 m2 – OtOcZENiE lASÓw

NiERUcHOMOŚci

• Sprzedam mieszkanie, ul. Poniatow-
skiego, 2 pokoje, pow. 50,49 m2, par-
ter, po generalnym remoncie. CEN-
TRUM OBŁSUGI NIERUCHOMOSCI, Tel. 
603 982 407

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

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

• Sprzedam działkę budowlaną nie-
uzbrojoną przy ul. Kościuszki tel. 693 
850 197

•	 Sprzedam spichlerz, piękny obiekt 
956 m2, tel. 693 996 009

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe 
w Nowogardzie. 603 668 681

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe, 
III piętro, 67 m2, na ul. Zamkowej. Wy-
soki standard tel. 504 118 857

• Sprzedam mieszkanie dwupokojowe 
III piętro 55 m2. Cena 125 tys. 668 927 
296

• Do wynajęcia kiosk nr 6 na targowi-
sku miejskim. 91 39 20 714

• Do wynajęcia dwa lokale handlowe 
w Centrum Nowogardu. 531 838 667

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe 
w Nowogardzie. 600 626 244

• Okazyjnie sprzedam dom, cena ob-
niżona i do negocjacji na działce 714 
m2. 662  678  895

• Wydzierżawię lokal o powierzchni 28 
m2 na działalność gospodarczą przy 
ul. Bohaterów Warszawy w Nowogar-
dzie. Tel. 507 465 448; 91 39 22  072

• Lokale handlowe do wynajęcia w 
Centrum Nowogardu. 531 838 667

• Sprzedam działkę budowlaną w 
Nowogardzie ul. Monte Cassino. 
601 775 037

• Sprzedam mieszkanie własnościo-
we, I piętro, bezczynszowe, 3 pokoje, 
58m2, w Nowogardzie. Po kapitalnym 
remoncie, wysoki standard, kuchnia w 
zabudowie, glazura, panele, terakota, 
nowe okna, własne ogrzewanie gazo-
we, domofon, piwnica, balkon. Cena 
do uzgodnienia, tel. 605 522 340.

• Wynajmę mieszkanie czteropokojo-
we po kapitalnym remoncie, własne 
ogrzewanie na parterze, ul. Bema. 504 
800 823

• Pokój do wynajęcia. 505 005 398

• Sprzedam działkę budowlaną w Cen-
trum Nowogardu ul. Lipowa 4 o pow. 
693 m2 z aktualnymi warunkami za-
budowy usługi, handel, mieszkania. 
Informacje Tel. 600 959 932; 600 931 
083 po 15.00

• Wynajmę garaż w ok. Boh. Warszawy, 
Poniatowskiego i 15 Lutego. 603 284 
503

• Sprzedam działkę ogrodową w No-
wogardzie. 725 343 417

• Sprzedam pół domu parter podpiwni-
czony 3 pokoje 82 m2 z przybudówkę 
nadająca się na sklep lub działalność 
z garażem murowanym 60 m2. tel. 91 
39 22 072; 507 465 448

• Sprzedam działkę w Wyszomierzu 
przy drodze. Cena 37 tys. 723 930 320

• Sprzedam garaż murowany 28 
m2, prąd, woda cena 26  000 zł. Tel. 
501 622 613

• Sprzedam działkę budowlaną o pow. 
597 m2. Nowogard. 511 171 169

• Ładny dom Nowogard, sprzedam. 
600 617 474

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe o 
pow. 58 m kw na I piętrze przy ul. Ban-
kowej 8. Tel. 783 570 060.

• Sprzedam wygodną kawalerkę, I pię-
tro, ok. 29 m kw, bezczynszowa. Do 
zamieszkania od zaraz. Cena 95 tys. 
Tel. 608 153 767.

• Wynajmę warsztat z kabiną pod róż-
nego rodzaju działalność. 603 550 557

• Pilnie poszukuję dwupokojowego 
mieszkania do wynajęcia (do 800 zł) 
533 298 846

• Sprzedam mieszkanie ul. 15 lutego 
trzypokojowe o pow. 66 m2 III piętro. 
695 425 992

• Sprzedam mały dom 57 m2 ul. Piłsud-
skiego 2a. 602 350 301

• Sprzedam mieszkanie w bloku w Ło-
sośnicy, trzypokojowe, 64 m2, bez-
czynszowe. Tel. 788 875 474

• Boh Warszawy samodzielna góra 
domu z ogrodem, 245 tys. Tel. 
501 307 666

• Sprzedam ½ domu w Nowogardzie. 
728 933 802

• Wynajmę pawilon o pow. 35 m2 ul. 
5 Marca w Nowogardzie za Bankiem 
PKO. 510 770 263

• Sprzedam działkę budowlaną. 
511 740 444

• Nowogard ul. Górna za STW, działka 
o pow. 5864 m2, prez. W planie prze-
mysł i usługi, inwestycyjna, ogrodzo-
na, droga asfaltowa, centrum miasta, 
800 m od głównego skrzyżowania, 
270 tys. PLN brutto. Tel. 660 424 989; 
91 43 26 122

• Nowogard ul. Górna, działka o pow. 
118700 m2  - 11 ha, ekologia, prez. W 
planie przemysł i usługi, inwestycyj-
na, droga asfaltowa, centrum miasta, 
800 m od głównego skrzyżowania, 
1 300 000 PLN, Tel. 660 424 989; 

• Sprzedam mieszkanie 4-pokojowe 
(67,7 m2) w Nowogardzie, parter, bal-
kon, wc i łazienka osobno. Kontakt:  
608 514 144.

• Wydzierżawię Kiosk Ruchu ul. War-
szawska 10 i 14. Tel. 694 455 280

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe 
IV piętro. 795 912 117

• Wynajmę mieszkanie trzypokojowe 
na III p.  600 436 364

• Sprzedam mieszkanie trzypokojo-
we III p. 69,60 m2, środkowe przy ul. 
Boh. Warszawy naprzeciwko PZMot. 
663 321 366

• Sprzedam dom w Nowogardzie 130 
m2. 663 366 399

• Sprzedam mieszkanie 78 m2 czte-
ropokojowe bezczynszowe 136 
tys. w Wierzbięcinie lub zamienię 
na dwupokojowe w Nowogardzie. 
691 213 009

• Sprzedam uroczą posiadłość dom na 
działce 30ar Żabówko k/Nowogardu. 
663 489 736

• Studio reklamy Vizart wynajmę pow. 
Reklamową 6,5x3m w Nowogardzie 
przy ul. Warszawskiej 11 od 13.06. tel. 
605 522 340

• Mieszkanie do wynajęcia w domu 
wolnostojącym II piętro, 70 m2. 91 39 
23 209

• Sprzedam kawalerkę 30 m2. tel. 
691 137 817

• Wynajmę sklep spożywczy przy ul. 
Wojska Polskiego, lokalizacja vis a vis 
Szpitala. 887 467 309

• Sprzedam mieszkanie II piętro dwu-
pokojowe. 508 301 853

• Do wynajęcia mieszkanie trzypokojo-
we. 518 483 194

• Sprzedam duży kontener . 
605 764 994

• DO wynajęci a kawalerka 30 m2. 
Nowe budownictwo dobra lokaliza-
cja umeblowane (pralka, lodówka, 
zmywarka) 800zł + opłaty kaucja 
1200 zł. tel. 666 128 274

• Sprzedam mieszkanie na Poniatow-
skiego parter 64 m2 trzy pokoje 165 
tys. tel. 501 307 666

• Sprzedam pół bliźniaka ok. 100m2, 
działka 1100 m2, duży ogród. Wy-
mienione okna, dach, ocieplony. We-
wnątrz do remontu. 350000 zł. Tel. 
513157166

• Do wynajęcia trzypokojowe ume-
blowane, I piętro ul. Bankowa. 
603 895 622

• Sprzedam działkę budowlaną w 
Kościuszkach. Wszystkie media, po-

zwolenie na budowę, 1200 m2. Tel. 
661 923 610

• Osina sprzedam dom 110 m2 + pod-
dasze, garaż OC gazowe + kominek, 
działka 1800 m2. 696 458 110

• Wynajmę lub sprzedam garaż na ul. 
Jana Pawła II tel. 607 580 172

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe 
o pow. 58 m kw na I piętrze przy ul. 
Bankowej 8. Tel. 783 570 060

• Sprzedam mieszkanie, Nowogard, 
ul. Gryfitów 3, pow. 69,30 m2, parter, 
trzy pokoje, cena 170.000 zł, tel. 91-
3910010, 607607814.

• Sprzedam mieszkanie, Nowogard, ul. 
Bankowa 6, pow. 53,70 m2, IV piętro, 
trzy pokoje, cena 131.600 zł, tel. 91-
3910010, 607607814.

• Wynajmę lokal usługowo-handlowy 
pasaż przy Polo Market. 604 195 581

• Sprzedam lub zamienię 2 pokoje w 
atrakcyjnym miejscu na domek lub 
pół bliźniaka ( z dopłatą). 603 079 260; 
512 012 823

• Sprzedam mieszkanie własnościowe 
trzypokojowe 67 m2 przy ul. Zamko-
wej parter. 91 39 21 397

• Sprzedam działkę budowlaną z wa-
runkami zabudowy w Nowogar-
dzie przy ul. Asnyka. 601 500  670; 
510 170 263

• Sprzedam mieszkanie na Poniatow-
skiego parter 64 m2 trzy pokoje 165 
tys. tel. 501 307 666

•  Mieszkanie k/Reska. 72 m2 65 tys. 
783 534 677

• Długołęka k/Nowogardu działka pod 
zabudowę 2500 m2. Za 35 tys. 889 
133 882

• Boh. Warszawy samodzielna góra 
domu 1000 m2 czteropokojowe dział-
ka 237 tys. 501 307 666

•  Ziemia rolna do 10 ha pod dopłaty 
sprzedam. 502 103 432

• Sprzedam sklep/mieszkanie 43 m2. k/
Nowogardu. 530  326 198

• Do wynajęcia dwupokojowe, samo-
dzielne mieszkanie w domu jedno-
rodzinnym w Nowogardzie. 91 39 
20 737

• Kawalerkę wynajmę. 784 872 667

• Wynajmę pokój jednej osobie (kobie-
ta). 91 85 23 353

•	 www.nowogard.nieruchomosci.pl

• Kawalerka 36 m2 bezczynszowa 
sprzedam. 608 817 214

•  Sprzedam grunty rolne w miej-
scowości Sikorki (gm. Nowogard) 
604 318 771

• Do wynajęcia mieszkanie dwupoko-
jowe umeblowane 900 zł + kaucja 
1500 zł. 668 383 773

• Sprzedam kawalerkę 36 m2, przy ul. 
Żeromskiego, 89 tys. zł do uzgodnie-
nia. 510 260 950

• Sprzedam mieszkanie 4-pokojowe 
(67,7 m2) w Nowogardzie, parter, bal-
kon, wc i łazienka osobno. Kontakt: 
608 

• Sprzedam działkę rolno-budowlaną 
w Krzywicach. Powierzchnia 4016 
m2, woda, gaz, prąd. Kontakt: 608 
514 144.514 144.

• Sprzedam lub zamienię na mieszka-
nie w Nowogardzie dom ( 150 m2) 
w okolicy Nowogardu. Dom po kapi-
talnym remoncie na działce 1400 m2. 
Cena 395.000 tys. Tel. 692383706

MOtORYZAcjA

• Sprzedam Opony letnie 4 szt. Conti-
nental Conti 3, 185 65 R15, cena 400 
zł, tel. 605 522 340.

• Sprzedam dwie opony 185/65/
R15 continental conti 3; stan dobry. 
605 522 340

• Sprzedam felgi stalowe do Nissana 
Almery N16, rok prod. 12/2001, cena 
240 zł, tel. 605 522 340. 

• Sprzedam VW T4, diesel. 603 839 782

• Motorower King rok prod. 2007, cena 
1400 zł, 667 354 001

•	 Sprzedam Ford cMAX rok prod. 
2004 przebieg 185 tys. Poj. 2.0 die-
sel. Posiada immobilajzer, podusz-
ki powietrzne, centralny zamek, 
klimatyzacja, koła zapasowe z alu-
felgami. cena 22   500. Do uzgod-
nienia. 603 079 260

• Sprzedam Opel Astra II rok prod. 2001 
poj. 1.6 kolor granat, mały przebieg. 
693 950 306 

• Używane markowe opony. Różne roz-
miary. 887 766 001

• Sprzedam Ford Escort poj. 1400 cm3, 
rok prod. 1994 tel. 667 994 240, cena 
do uzgodnienia. 

• Sprzedam Citroen Xsara II rok prod, 
2001 Diesel, 2.0 HDI Cena do uzgod-
nienia. 9400. 509 987 574

• Sprzedam WV diesel rok prod. 
1993, poj. 1.9 cena do uzgodnienia. 
697 400 901

• Sprzedam Mercedes 180 C poj. 2.0 rok 
prod. 2001 24 tys. przebiegu, stan ide-
alny, bezwypadkowy, elektryka, sześć 
poduszek I właściciel, czarny metalik 
cena 18 tys. zł. Tel. 505 843 590

• Ford Scorpio 2 rok prod. 1995, prze-
bieg 162 tys. poj. 2.0, elektryczne 
szyby, dwie poduszki, szyberdach 
cena 2100 zł do uzgodnienia. Tel. 
505 843 590

• Sprzedam WV Passat poj. 1,9 TD rok 
prod. 200/2003, skóra, automat cena 
14 tys. zł. 508 290 657

• Sprzedam Totota Yaris, rok prod. 
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MARPOL – OKNA S.C. 
 ul. Sienkiewicza 7F  Nowogard 

www.marpolokna.pl    
biuro@marpolokna.pl,   tel. 91 39-27-022

Nowość

energooszczędny pro�l

6 komorowy

z 3 uszczelkami

ul. Rzeszowskiego 7 • Nowogard

NOWY

ADRES:

2000, cena 12300 zł do uzgodnienia. 
Tel. 668 844 738

• Sprzedam Seat Ibiza 1992 r. i Fia-
ta Cinquecento rok prod. 1997 tel. 
663 848 540; 697 212 538

• Sprzedam Citroen C4 Picasso rok prod. 
2008, poj. 1.6 HDI cena do uzgodnie-
nia. 608 613 632; 781 016 115

ROlNictwO

• Sprzedam konia, bryczkę stylową, sio-
dło i uprząż. 508 290 657

• Orka, siew, talerzówka, koszenie i 
zbiór łąk. 608 013 995

• Kupię mieszankę zbożową. 91 39 

20 307

• Siewnik do nawozu Amazonka dwu-
talerzowy poj. 500 kg. 723 898 517

• Sprzedam łubin słodki. 601 587 438

• Kupię łąki. 696 443 643

• Sprzedam krowy i byki mięsne. 665 
785 725

• Sprzedam krowy cielne. 518 639 390

• Sprzedam prosiaki 785 590 138

• Sprzedam prosiaki, byczki, krowy i nu-
trie. 888 757 586

USłUGi

• Wyjazdy Niemcy, Holandia, solidnie i 
tanio z domu i pod dom. 603  038  944

• Usługi transportowe IVECO dostaw-
cze + laweta + bus osobowy do 9 os. 
Tel. 607  580  172

• AGENCJA REKLAMOWA VIZART - 
reklamy, banery, tablice, wydruki 
wielkoform., reklama na pojazdach 
- odzieży, PIECZĄTKI, wizytówki, pla-
katy, ulotki, inne. Nowogard, ul. 700 
lecia 15 (nad sklepem zielarskim). Tel. 
605 522 340.

•	 MAlOwANiE, MONtAŻ PANEli 
PODłOGOwYcH i iNNE DRObNE 
NAPRAwY wYKONA „ZłOtA RĄcZ-
KA”; 91 39 22 783, 784 79 22 70

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

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

• Dywanopranie, 604 373 143.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 604 373 
143.

• Pranie tapicerki samochodowej (oso-
bowe, busy, ciężarowe, TIR-y). Tel. 604 
373 143.

• Czyszczenie pościeli wełnianych lano-
liną. Tel. 604 373 143.

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

• Klimatyzacja! Serwis sprzętu AGD. Tel. 
697 55 33 10, 693 34 46 71.

• Cyklinowanie. 692 478 465

• Firma UNIQA wszystkie ubezpie-
czenia. Poniatowskiego 14/2. 693 
128 108

• AWARIE. Naprawy pieców Vailiant, ta-
nie części. 691 686 772

• Bruk-lin układanie kostki brukowej. 
Tel. 607 083 893, www.bruk-linnowo-
gard.com.pl

• Montaż ogrodzeń betonowych, far-
merskich i innych; 695  085 470; 91 
39 72 575

• usługi elektryczne CO, dachy, tanio 
szybko solidnie. Do 30% taniej. Tel. 
506 323 560

• Usługi tokarskie. Sąpolnica 22. 
693 613 396 

• Remonty mieszkań, łazienek. 600 121 
043

• Przewozy przeprowadzki Nowogard i 
okolice. 784 499 535

• Usługi ogólnobudowlane. 
510 335 162

• AGENCJA REKLAMWA VIZART - opra-
wianie prac - w 2 minuty., bindowa-
nie, wydruki A3-A4 kolor, ksero A3-A4 
- kolor, laminowanie A3-A4. Tylko u 
nas największy wybór okładek. No-
wogard, ul. 700 lecia 15 (nad sklepem 
zielarskim). Tel. 605 522 340.

• Korepetycje j. niemiecki, przygotowa-
nie do matury. 607 617 844

• Angielski. Korepetycje. 697 583 403

• Remonty i wykończenia. 601 567 369

• REMONTY, MONTAŻE, STOLARKA. 
781 016 125

• Transport BUS-MAX. 604 963 120

• Usługi remontowo-budowlane. 
784 053 493

• Przepisywanie prac (magisterskich, 
licencjackich, innych), dokumentów, 
CV, listów motyw. innych. Wydruki, 
Ksero, także kolor. Szybko i Solidnie. 
Studio Reklamy Vizart. Nowogard, ul. 
700 lecia 15 (nad sklepem zielarskim). 
tel 605 522 340.

•	 język niemiecki kursy i korepetycje  
tel. 607 545 991 www.niemieckino-
wogard.pl; 

• Naprawa, regulacja okien, drzwi PCV i 
drewna. 695 181 070

• Usługi dekarskie w Kościuszkach. 601  
227  631

• Videofilmowanie i zdjęia cyfrowe, 
profesjonalnie różne okazje. 600 
653 124

• Usługi hydrauliczne. 600 653 124

• Usługi ogónobudowlane, glazura, 
terakota fachowo i solidnie. 607 647 
515

• Remonty mieszkań. 609 588 240

• Roletki, żaluzje, vertikale. 695 181 070

• Moskitiery. 695 181 070

• Transport przeprowadzki szybko ta-
nio. 696 138 406

• Remonty mieszkań. 601 567 369

• Mam do wynajęcia na (imprezy 
okolicznościowe) pawilon (namiot) 
6mx12m ze ściankami bocznymi. 
669 910 736

• Malowanie, szpachlowanie, panele. 
788 566 432

• Kierownik budowy, nadzory, kosz-
torysowanie, inwentaryzacja, oceny 
techniczne. 604 269 301

• Remonty mieszkań, dachów 
794 115 153

• Usługi transportowe 1,5 ton. Tel. 
506 534 179

• DUR - DACH pokrycia i remonty da-
chów. 691 621 141

• Dachy. 785 562 104

• DUR-BUD- usługi ogólnobudowlane. 
723 295 632

• Usługi ogólnobudowlane. 
508 871 453

• Usługi ogólnobudowlane –docieple-
nia. 607 654 692

• Panele, regipsy, szpachlowanie, malo-
wanie. 789 146 025

• Odnawianie drzwi i okien drew-
nianych i dachowych. 788  210  419; 
722 360 296

• Dachy i remonty mieszkań. 
796 101 370

• Mieszkania od podstaw.794 115 153 

• Usługi koparko-ładowarką. 606  106 
142

• Transport przeprowadzki, tanio. 
791 111 749

• Kredyty dla firm bez BIK-na oświad-
czenie o dochodach:513 164 203

• Leasing bez BIK-KRD. Maszyny-samo-
chody, sprzęt komputerowy, itd. Le-
asing na start.513-164-203

• Usługi informatyczne naprawa kom-
puterów, instalacja oprogramowa-
nia, odzyskiwanie danych, dojazd do 
klienta. 508 245 385

• Remonty, dachy, ocieplenia. 692  562 
306

•	 twOjA KSięGARNiA iNtERNEtO-
wA www.KSiEGARNiAcYMEliA.
OSDw.Pl

PRAcA

• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, 
urlopowe- Niemcy, Holandia, Anglia, 
Irlandia, Dania, Belgia, Austria, Wło-
chy, Norwegia. 713 852 018; 601 759 
797

• Podejmę pracę w charakterze sprze-
dawcy, długoletnie doświadczenie, 
obsługa LOTTO. Tel 660 392 851

• Zatrudnię konsultantkę Oriflame, 
bezpłatne wpisowe, prezenty na 1300 
zł, 604 189 118

• Przyjmę mechanika samochodowe-
go. 601 897 368

• Zatrudnię lub stworzę stanowi-
sko pracy fryzjer damski/męski. 
785 563 315

• Przyjmę do pracy brukarzy. 
662 125 370

• Przyjmę do wykończenia wnętrz. 
888 603 612

• Szukam opiekunki do 2 dzieci, kilka 
godzin tygodniowo. 660  061  372 po 
15.00

• Zatrudnię murarza emeryta na ¼ eta-
tu. 600 436 364

• Przyjmę kierowcę na łódkę. 668  509 
770

•	 Zapraszamy na zbiór truskawek 
deserowych z szypułką b. dobre , 
informacje i kontakt. 502 616 240; 
510 730 398 

•	 Firma zatrudni mężczyznę z orze-
czeniem niepełnosprawności do 
drobnych prac budowlanych. 91 39 
25 275

•	 Zatrudnię monterów i elektryków 
z wykształceniem technicznym. 91 
39 23 887

•	 Zatrudnię monterów elektryków. 
91 39 23 887

• Zaopiekuję się dzieckiem. 
669 283 347

• Zatrudnię pracownika na gospodar-
stwie rolnym z umiejętnościami ob-
sługi maszyn rolniczych, opieka nad 
zwierzętami z mieszkanie na gospo-
darstwie. 781 295 846

• Zaopiekuję się dzieckiem. 
602 690 897

• Zbiór truskawek w Olchowie. 
693 344 778

• Plantacja borówki amerykańskiej za-
trudni zbieraczy w miesiącach lipiec 
sierpień. 515 143 186

iNNE

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

• Sprzedam drewno opałowe i komin-
kowe, pocięte w klocki z dowozem. 
663 349 053

• Sprzedam Keyboard. 602 524 313

• Sprzedam drewno opałowe i komin-
kowe. 667 788 820

• PIECE GAZOWE CO do mieszkania 
,domu z Niemiec firmy Vaillant, gwa-
rancja + serwis, montaż na miejscu 
dwufunkcyjny cena od 1.000zl tylko 
ogrzewanie CO. cena 900zl więcej 
info. Tel 691 686 772

• ELEKTRYCZNY przepływowy pod-
grzewacz wody do łazienki, kuchni-
-bar, sklep, domek zakład fryzj. na 
prąd 380V,moc 18,21kw,male gabary-
ty z Niemiec cena 250zl. Tel 691 686 
772

• Junkers gazowy do łazienki, kuchni 
na gaz ziemny lub z butli/propan/po 
przeglądzie serwisu, mało używany 
cena 400zł Tel 691 686 772

• Bojler - podgrzewacz wody ,zasobnik, 
stojący /bez palnika/z Niemiec f. Vail-
lant z wężownica do podłączenia go 
z piecem węglowym, gazowym stan 
idealny cena 500zl. Tel 691 686 772

•	 Sprzedam drewno kominkowe, 
opałowe sprzeda całoroczna, po-
siadam swój transport. 691 466 441

• Drewno opałowe kominkowe. 
506 232 860

• Kupię szklarnię wym. 6/4 lub 5/4. tel. 
509 702 817

• Sprzedam spawarkę elektryczną 
Beiter 250 na 360V, Cena 500 zł. Tel. 
667 320 054

• Sprzedam wózek inwalidzki z napę-
dem. Telefon. 609 424 557

• Sprzedam węgiel drzewny hurt, de-
tal. 502 151 691 

• Podbitka, deska tarasowa, tanio. 
791 423 559

• Dowóz piasku, żwiru, kamieni, wy-
wrotka 2,5t. tel. 514 740 538

• Drewno kominkowe z dowozem ta-
nio. 501 385 072

• Tanio sprzedam kafle piecowe, rzeź-
bione używane. 669 430 803

• Sprzedam akwarium z kompletnym 
wyposażeniem + ryby 605 548 121

• Kupię złoto. 506 534 179

• Kupię starą spawarkę transformato-
rową lub nową może być do naprawy 
cena do 500 zł. 663 565 516

• Skup niesprawnych, zatartych pił 
STIHL, Husqvarna. Cena 100 zł. 
721 668 245

• Oddam śliczne, małe szczeniaki w do-
bre ręce, tel: 504 525 966

• piec co. Typ KOMFORT EKO 25 nowy z 
podajnikiem 602 10 11 18

• Kontener 1 osiowy budowlany tel do 
kontaktu 602 10 11 18

• Sprzedam używane kosiarki spalino-
we. 91 57 71 998

• Przyjmę gruz Karsk. 601 587 438

• Sprzedam szafę kolor renge. 
698 169 531

• Sprzedam halę kontenerową wymia-
ry 17,5/6/3m. 661 923 610

• Sprzedam wykaszarkę Stihla żyłkę 
stan idealny 300 zł. 502 103 432

• Sprzedam szafę kolor renge. 
698 169 531
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Uwaga dzieci Zarząd Koła PZW „Tęczak” 
organizuje otwarte zawody wędkarskie  

dla dzieci do lat 14. Zawody odbędą się 10.06.2012 r. 
Zapisy przy restauracji „Neptun” w dniu zawodów od godz. 

9.30 do 10.00. Uczestnik zawodów zobowiązany jest do posiadania 
własnej siatki na ryby. Zarząd

Pół godziny  
w towarzystwie KarolinyK

U
PO

N
  4

4 

POZIOMO:
1 - miasto w aglomeracji warszawskiej, nad rzeką Świ-
der,
7 - Auguste, francuski impresjonista, obraz "Śniadanie 
wioślarzy",
8 - surowiec na drewno,
9 - wszechświat,
10 - wśród papug,
11 - warszawskie osiedle, graniczy z Sadybą i Wilano-
wem,
13 - "interesowny" owoc palmy,
16 - metoda kopiowania tekstów i rysunków,
17 - dziecięca gra (w szkole?),
20 - siostra mamy lub taty,
22 - jednostka siły oznaczana literą N (od nazwiska 
Newton),
23 - pokrywa garnki produkowane w Olkuszu,
24 - w dziejach Ziemii epoka kamienia gładzonego,
25 - epos Homera o wojnie trojańskiej,,
26 - w judaiźmie siódmy dzień tygodnia, sabat,

PIONOWO:
2 - trąba powietrzna,
3 - przyprawa zwana lebiodką pospolitą,,
4 - wielobarwna roślina zwana także szafranem,
5 - nauka opisująca aktualny stan wszechswiata (ina-
czej opis kosmosu),
6 - wieś w gminie Krynki ze słynnym meczetem,
12 - zrzęda, maruda, w dodatku zgryźliwy,
13 - dział karbochemii zajmujący się przeróbka węgla 
na koks,
14 - germinacja czyli procesy zachodzące w nasionach 
powodujące wzrost siewki,
15 - coś co łączy Katowice z ...kosmosem,
18 - zmętnienie rogówki oka, bielmo,
19 - wiadoma rzecz... Warszawa,
21 - "kolega" banana, z czupryną chuligana.

PODPOWIEDZI:
Koksochemia, Kosmografia, Kruszyniany,

A może do lasu...

Litery z pól ponumerowanych od 1 do 14 utworzą rozwiązanie.

WARSZTAT SAMOCHODOWY

SZYBY SAMOCHODOWE

PLANDEKINA WYMIAR NA WYMIAR

Profesjonalna naprawa od A do Z

OSOBOWE, CIĘŻAROWE I MASZYNY

Geometria kół, naprawa zawieszenia,komputerowa diagnostyka pojazdu
naprawy blacharskie i lakierniczePrzegląd i naprawa klimatyzacji,

Ul. Nadtorowa 12
tel 91 39 20 131
kom 601860716

Ul. Kilińskiego 26
tel 91 39 25 627
kom 601897368

Sprzedaż, wymiana, naprawa. Wykonujemy usługi na zlecenie ubezpieczalni

Używane i nowe części do wszystkich marek samochodów

Plandeki do samochodów ciężarowych (łódki, firanki),przykrywające
stelaże, przegrody do hal, przyczepy ciągnikowe i samochodowe

UDZIELAMY GWARANCJI
NA WYKONANE USŁUGI

Rozwiązanie krzyżówki z dnia 1 VI
Kupon nr 42:  Pomyśl o dziecku
Danuta Borowik, Halina Szwal, Barbara Bartosik, Teresa Czarnecka, 

Urszula Kaczmarek, Edmund Skibiszewski, Jadwiga Maknia, Wiesława 
Kaczmarek, Halina Stefańska, Cecylia Furmańczyk, Irena Domagalska, 
Regina Czarnowska, Monika Kukuła, Agata Kochelska

Zwycięzcy: Edmund Skibiszewski, Monika Kukuła, Danuta Borowik
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REGUlARNA liNiA Mi KRO bU SO wA SEROcKi   Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie    6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie    8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

informacja PKS 
91 392 18 87   lub   91 469 83 15

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak										kom.	606	148	353
Nowogard (ul.  Rzeszowskiego) - Szczecin (ul.  Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:05; 8:10; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 11:50; 11:55; 12:40; 
14:40; 14:50; 15:00; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:11
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul.  Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:30; 9:50; 10:25:11:20(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 13:20; 13:45(F); 14:10; 
14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:00
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:50; 17:20; 18:30; 19:30
Kursują od poniedziałku do soboty;  F - kursuje od poniedziałku do piątku;  7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli

ROZKłAD jAZDY bU SÓw

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

Dyżur nocny
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala   - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.   - 91 392 69 99
Medyk   - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

 - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz Pogotowie Stomatolo-
giczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos 
 - 91 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  
 - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzie ci, 
Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności 
Gospodarczej  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
  - 91 392 54 64

wydział Ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

- 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 26 249

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw.  WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   

- 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57

Apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM   - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Zawodowe 
- CE Zdroje ul.  Bohaterów Warszawy 78,

telefon/fax.   - 91 392 54 94  
I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium  
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych    - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   

- 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 
Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 
Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 
taksówki   - 91 392 02 60
Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

Gabinety weterynaryjne 
Danuta czerwińska
ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław truszyński
ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław berezowski
ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814
tadeusz Soroka
ul.  3 Maja 10   - 91 39 25 484
Przychodnia weterynaryjna „Sikorka” 
Sikorki 41, gm. Nowogard   - 91 39 17 695

Regularna linia MEtRO          tel. 505 619 600
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25 A; 5:50 A; 6:00 A; 8:15 A7; 9:25 A7; 12:30 A7; 12:55 A7; 
15:05 A; 16:30 A7; 18:10 A7
Ze Szczecina do Nowogardu: 6:50 A; 7:25 A; 7:45 A; 11:00 A7; 12:00 A7; 14:35 A7; 15:55 
A7; 16:40 A; 18:25 A7; 19:55 A7
Legenda: A- kursuje od pon do sob;   7 - kursuje w niedzielę

PRZEwÓZ OSÓb - RO MAN biŃcZYK - linia Regularna  
 tEl. 0607 310 591 

OD PONiEDZiAłKU DO PiĄtKU:  
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SObOtA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NiEDZiElA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

 
 

KANCELARIA 
DORADZTWA PRAWNEGO

tel. 501 341 824 
e-mail: kkolibski@op.pl 

Jeśli chcesz przeprowadzić  
rozwód, podwyższyć  

lub wystąpić  
o alimenty, nabyć spadek? 

Może dręczą Cię  
inne wątpliwości prawne? 

Nie czekaj, aż będzie za późno.
 Porady prawne już od 30 zł

 
Nowogard 

ul. Wojska Polskiego 4  
(nowy budynek – I piętro) 

Proszę o wcześniejszy kontakt 
telefoniczny

DZIENNIK
NOWOGARDZKI

Ukazuje się we wtorki i piątki  na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, Piotr Słomski, jarosław bzowy.  

jarek Dąbrowski redaktor techniczny, współ pra cu ją:  Hen ryk Szczu pak.   Ad res re dak cji:  
72-200 No wo gard, ul.  boh. war sza wy 7A, tel. 91 392 21 65; e-mail: dziennik@domjudy.pl. 

wy daw ca, skład i druk: „Dom judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

trasa NOwOGARD – GOlENiÓw – SZcZEciN 
Nowogard ul. Rzeszowskiego : 5:05(A), 5:55(A), 6:10(A), 6:50(7), 7:00(A),  7:50(A), 8:05(7), 

8:25(2,4,6), 8:35(A), 9:10(1,3,5,7), 9:15(2,4,6), 10:05(A)10:30(A,7), 11:31(A), 11:40(7), 12:15(A), 
12:50(A,7), 13:00(A), 13:10(A), 13:25(A,7), 13:50(F), 14:05(A), 14:20(A,7), 15:41(A), 16:00(7), 
16:25(7), 16:30(1,3,5) 16:40(2,4,6,7) 16:50(A), 17:30(7) 17:50(A,7) 18:05(4,5,6,7) 18:20(A,7)

tRASA SZcZEciN – NOwOGARD
Szczecin ul. Św. Ducha: 9:25(A), 11:55(A,7) 12:20(A,7), 13:35(A), 14:00(A,7,R), 

14:30(1,3,5,7)  14:35(2,4,6) 14:55(A,7), 15:10(A) 15:25(A,7), 15:50(A) 16:15(A,7)  16:30(A), 
18:05(A,7,R) 18:20(A,7) 19:05(A,7) 19:25(A,7) 19:50(A,7)

Szczecin ul. Dworcowa :  6:20(A), 7:35(A), 8:40(A,7), 9,00(7,R), 10:05(A,7),  10:50(A,7),  
11:40(A), 13:00(7), 14:20(7), 17:40(A,7), 20:15(A,7),

Goleniów, Dworzec PKP :  7:05(A), 8:20(A), 9:25(A,7), 9:45(7,R), 10:10(A),  10:50(A,7),  
11:36(A,7), 12:26(A), 12:42(A,7),  13:05(A,7), 13:45(7), 14:20(A),  14:45(A,7,R), 15:05(7), 
15:20(1,3,5,7) 15:26(2,4,6) 15:40(A,7) 15:55(A)  16:08(A,7) 16:40(A) 16:59(A,7) 17:15(A), 
17:40(A,7)  18:50(A,7,R)  19:05(A,7), 19:50(A,7) 20:10(A,7) 20:35(A,7) 21:00(A,7)

trasa NOwOGARD – MASZEwO 
Nowogard ul. Rzeszowskiego :  6:20(S) 15:15(S)
trasa MASZEwO – NOwOGARD 
Maszewo :  6:55(S) 16:00(S)
trasa NOwOGARD – MASZEwO – StARGARD SZcZEciŃSKi
Nowogard ul. Rzeszowskiego :  6:50(F),  11:30(F),  13:50(F),  
trasa StRAGARD SZcZEciŃSKi – MASZEwO - NOwOGARD
Stargard Szcz. Oś. tysiąclecia :  9:40(A), 12:45(A), 15:05(A)
A - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt S – kursuje w dni nauki szkolnej; 

7 – kursuje w niedziele niebędące świętami F – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz 
świąt 1,3,5 – kursuje w poniedziałki, środy, piątki oprócz świąt; 2,4,6 – kursuje we wtorki, 
czwartki, soboty oprócz świąt; 4,5,6,7 – kursuje w czwartki, piątki, soboty, niedziele oprócz 
świąt; R – kurs do Reska    

Odjazdy pociągów w kierunku Kołobrzegu
Odjazd z Nowogardu  7.28   -  kursuje do 29.VI i od 3.IX codziennie
8.06   - 30.VI – 2.IX codziennie
9.21   - kursuje do 29.VI i od 3.IX w dni robocze:30.VI – 2. IX codziennie
11.39; 13.49; 15.47; 17.46; 22.22 (do 18 V) - codziennie
Odjazd pociągów w kierunku Szczecina
Odjazd z Nowogardu  6.37   -  kursuje do 29.VI i od 3.IX codziennie
6.48   - 30.VI – 2.IX codziennie
9.56   - 30.VI – 2.IX w dni robocze
10.25   - kursuje do 29.VI i od 3.IX w dni robocze
8.05; 12.17 (od 1 III); 14.56; 16.49; 18.49 - codziennie

SALON GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

VELES
- glazura
- terakota
- panele
- drzwi
- parapety
- ceramika łazienkowa
- wanny, kabiny
- meble łazienkowe
- armatura

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto)

Kupię  
gospodarstwo lub 

 grunt rolny  

tel. 664 944 635

Możliwość dostawy do klienta.
Kontakt tel. 609 532 701

Sprzedam recykling ceglany
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Rozpoczęcie 
kursu

11 czerwca br.
g. 16.30

Firma Cukierniczo-Piekarnicza w Kamieniu Pomorskim

poszukuje wykwali�kowanych 
piekarzy i cukierników

do pracy w oddziale w Golczewie (ul. 9 Maja 1)
kontakt: 668 019 250 baza, 91 38 20 080 lub 91 38 23 100

e-mail: biuro@zelek.com.pl 

 

 

 

 

BON RABATOWY 
do zrealizowania w placówkach Banku Spółdzielczego w Goleniowie 

Upoważnia do obniżenia oprocentowania o 
                     „Kredytu dla mistrzów”

Okres ważności bonu do 20.06.2012 r.

1,0 
punkt procentowy 

Bank Spółdzielczy 
w Goleniowie 

SPRZEDAŻ AtRAKcYjNYcH MiESZKAŃ
w nowo powstającym budynku mieszkalnym

4-klatkowym (obok SP nr 3), os. Gryfitów w Nowogardzie

Kontakt: „PRO-BUD” s.c., 72-200 Nowogard, ul. 3 Maja 14, 
tel. 91 39 25 552, 783 570 056, www.probud-nowogard.pl

GOtÓwKA ZAwSZE POD RęKĄ!
• Pożyczki od 1 200 do 10 000 PLN
• Indywidualnie dobieramy rozwiązania
• Na dowolny cel
• Bez BIK-u

www.profitcredit.pl

Centrum Finansowe Avantis •  ul.	700	Lecia	6A	•	Nowogard

KONtAKt: 
tel. 513 164 203
       91 392 72 68
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Czytaj s. 6

GAZETA LOKALNA  NOWOGARD • OSINA

ZIELONE 
PRZEDSZKOLE

OGŁASZA NABÓR NA ROK SZKOLNY 2012/2013
DZIECI W WIEKU OD 2,5 DO 6 LAT

Informacje i zapisy pod nr tel. 91 39 26 691
lub na stronie www.przedszkole.zielona11.pl

INFORMATYCZNO-JĘZYKOWE

Kancelaria Adwokacko-Radcowska
Adres Kancelarii: Plac Wolności 9 w Nowogardzie, 

parter byłego hotelu „Cisy”, pok. nr 8.

Szanowni Państwo.
Zawiadamiamy, iż w Nowogardzie  rozpoczęła swoją działalność 

Adwokat  - Monika Osińska  
(tel. 605 085 913)

Radca Prawny - Radosław Górski
  (tel. 788 802 101)

Zarobki radnych 
powiatowych

s. 5

reklama

reklama

Czytaj s. 3

Ścigają, a sami zły przykład dają 

Maszkowo: kto okaleczył piękne dęby? 

Na zdjęciu okaleczone dęby rosnące wzdłuż drogi do Maszkowa. 

Wywiad z trenerem 
Pomorzanina  
Tomaszem Surmą

s. 10, 11

Nowogard 
wydał 
nowego 
kapłana

s. 4

Fedeńczak marcin
Fedorczuk-Smolira anna 
korkosz Józef
kulinicz Tomasz
lembas kazimierz
Włodarczyk Wojciech 

W dniach 9-10 
czerwca odbyło się 
II Spotkanie kulickie 
poświęcone ziemi 
nowogardzkiej, 
jej historii, 
społeczeństwu i 
kulturze.

W poszukiwa-
niu źródeł toż-
samości…
Seminarium, które odby-
ło się w ubiegły weekend 
jest kontynuacją zainau-
gurowanego przed dwoma 
laty, w ramach działalno-
ści Fundacji Akademii Eu-
ropejskiej Kulice-Külz, cy-
klu spotkań poświęconych 
historii ziemi nowogardz-
kiej – od jej zarania aż do 
czasów obecnych.
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Nasza sonda na   
temat EURO  2012 
Pierwsze emocje już opadły zarówno  po meczu  otwarcia, jak również po innych 
rozegranych już meczach. Tym razem zapytaliśmy naszych Czytelników o ogól-
ne wrażenia dotyczące mistrzostw  oraz  o występ polskiej reprezentacji. 

Szymon Czerewacz - Pierwsze mecze już są za nami. Co do 
naszej drużyny, to oceniam ich występ na bardzo dobry, a w 
szczególności w pierwszej połowie spotkania. Mam nadzieję, że z 
każdym następnym meczem będzie im szło jeszcze lepiej. A kul-
tura kibiców,  właśnie słyszałem w TV, że kibice rosyjscy nie za-
chowywali się dobrze. Wydaje mi się, że w czasie wtorkowego  
meczu, pomiędzy drużyną polską, a rosyjską, służby porządkowe 
powinny być szczególnie czujne. Życzę wszystkim dobrego i rado-
snego kibicowania.

Patryk Świrgoń  - Cóż pierwsze mecze oceniam bardzo do-
brze. Co do naszej drużyny, to uważam, że dobrze grali. Było kil-
ka  bardzo fajnych  akcji, ale w tych najważniejszych, niestety, za-
brakło im wykończenia, które doprowadziłoby  do ostatecznego 
zwycięstwa nad Grekami. Co do stadionów, to uważam, że orga-
nizatorzy bardzo się postarali i mam nadzieję, że będą tak trzy-
mać dalej. Jeżeli chodzi o kulturę stadionową, to pewnie ma pan 
na myśli ten incydent z kibicami rosyjskimi, którzy oczywiście nie 
powinni tak się zachować i ten incydent nie powinien mieć miej-
sca. Uważam, że przy takich imprezach wszyscy powinni ze sobą 
współpracować. 

Jan Krawczyk – Otwarcie mistrzostw było super. Jeżeli chodzi  o 
kulturę stadionową, to jest ona chyba dobra, a te małe zajścia - oczy-
wiście nie powinny mieć miejsca. To dobrze, że polska policja tak 
szybko zareagowała, co świadczy o ich dobrym przygotowaniu do 
Euro. Jeżeli chodzi o mecze, to jest wiele niespodzianek, których przy-
kładem jest np. Dania, która pokonała Holandię. A co do polskiej 
drużyny, to wierzę, że uda się jej pokonać Rosjan, bo nie może być 
inaczej. Jednak wiem, że będzie ciężko, dlatego zachęcam wszystkich 
do kibicowania. 

Marta Pińkowska z córką Laurą - Może to co powiem 
zabrzmi groteskowo, ale piłką nożną ogólnie się nie intere-
suję, aczkolwiek życzę naszej drużynie narodowej jak najle-
piej, oraz osiągnięcia sukcesów. Natomiast zachowania Ro-
sjan, to oczywiście w całej rozciągłości nie popieram tego 
typu zachowań. Uważam, że wszyscy kibice kibicujący 
Euro, powinni być dla siebie zwyczajnie  mili i okazywać so-
bie  jak najwięcej kultury osobistej, bo ta impreza piłkarska  
jest również, a może przede wszystkim, właśnie dla nich. 

Pan Marek – Panie, a co pan by chciał wiedzieć? Otwarcia Euro  
nie widziałem, ale czułem je! Panie  chciałbym, by nasza polska dru-
żyna wygrała, ale wiem, że może być różnie i ciężko. Co do samej 
drużyny, to na początku dobrze grali z Grekami  i nawet strzelili im 
gola, ale po tym , już w drugiej połowie byli  leniwi i nie chciało im 
się tak grać.  Chyba myśleli, że jak się” jedną cegłówkę położy, to  mur 
postawi się wyżej już sam..”. Co do meczów, to nie wiem czy będę 
je oglądał, bo pracuję, ale życzę naszej drużynie jak najlepiej. Jeżeli 
chodzi o rosyjskich kibiców, to nie wiem co oni chcieli osiągnąć ta-
kim zachowaniem? Powinni  szybko poprawić swoje zachowanie, by 
świat się z nich nie śmiał. Przyjechali do Polski, to powinni zachowy-

wać się tak inteligentnie, jak my w stosunku  do nich i innych kibiców, którzy przyjechali tu z całej Europy 
.Wszystkim kibicom życzę wszystkiego najlepszego oraz, żeby nasza drużyna wygrała. 

rozmawiał: Jarek Bzowy

Kronika policyjna 
04.06.2012 r. 
Godz. 13.30 Powiadomienie o 

kradzieży z włamaniem do po-
mieszczenia gospodarczego w 
miejscowości Boguszyce, gdzie 
sprawca dokonał zaboru prze-
wodów elektrycznych od spa-
warki, prostownika oraz akumu-
latora. 

Godz. 17.15 Pracownik skle-
pu Biedronka na ul. Bohaterów 
Warszawy, powiadomił o zatrzy-
maniu sprawcy kradzieży skle-
powej. Patrol na miejscu wylegi-
tymował Barbarę L., ukarana zo-
stała mandatem karnym. 

Godz. 19.20 Powiadomienie o 
włamaniu do garażu na ul. Zam-
kowej, skąd dokonano kradzieży 
radioodtwarzaczy samochodo-
wych oraz pilota zdalnego stero-
wania do łodzi. 

05.06.2012 r. 
Godz. 12.00 Powiadomienie o 

kradzieży sklepowej w Polo Mar-
ket  przez ochronę sklepu. Patrol 
na miejscu wylegitymował Lesz-
ka F., ukarany został mandatem 
karnym. 

06.06.2012 r. 
Godz. 04.40 Powiadomienie o 

włamaniu do sklepu Auto Activ 
na ul. 15 lutego, gdzie sprawca 
dokonał kradzieży kasetki z pie-
niędzmi. 

Godz. 06.30 Partol OPI w trak-
cie patrolowania miasta ujawnił 
wyłamane drzwi wejściowe do 
baru Mavi Kebab na ul. 3 Maja. 

Godz. 19.30 Pracownik skle-
pu Inter Marche, powiadomił o 
ujęciu sprawcy kradzieży skle-
powej. Daniel W. dokonał kra-
dzieży artykułów spożywczych, 
ponadto podczas interwencji za-
kłócał porządek publiczny, uży-
wał słów wulgarnych. 

Godz. 22.00 Funkcjonariusze 
Straży Granicznej podczas kon-
troli drogowej ujawnili, że Mate-
usz T. posiada przy sobie zawi-
niątko  z suszem roślinnym oraz 
zawiniątko z folii aluminiowej z 
zawartością proszku koloru bia-
łego. Badanie testerem wykaza-
ło, że są to narkotyki. Sprawca 
zatrzymany i osadzony w PDOZ 
KPP Goleniów. 

07.06.2012 r. 
Godz. 20.00 Powiadomienie o 

kradzieży roweru  marki Arkus 
Tubing, koloru niebieskiego na 
ul. Poniatowskiego. 

Godz. 22.30  Patrol OPI w 
trakcie kontroli na drodze Kuli-
ce-Wierzbięcin ujawnił nietrzeź-
wego rowerzystę. Emil B. miał 
2,56 promila alkoholu w wydy-
chanym powietrzu.  

09.06.2012 r.
Godz. 08.00 Pracownik TP S.A 

powiadomił o włamaniu do ga-
raży na ul. Bankowej i kradzieży 
przewodów elektrycznych. 

Godz. 10.00 Kradzież 20 sztuk 
paczek styropianu złożonego 
przed blokiem na  ul. Luboszan.

Godz. 11.50 Powiadomienie o 
uszkodzeniu samochodu mar-
ki VW Golf, zaparkowanego na 
parkingu przy ul. Warszawskiej. 
Uszkodzenia dokonał kierujący 
innym pojazdem, który odjechał 
z miejsca zdarzenia. 

10.06.2012 r. 
Godz. 23.00 Powiadomienie o 

zdarzeniu ogniowym w maga-
zynach PKP bocznica kolejowa. 
Patrol na miejscu ustalił, że pod 
nieczynną rampą kolejową paliły 
się śmieci. Straż pożarna ugasiła 
zarzewie ognia. 

st. insp. Ref. Prewencji 
Klaudia Gieryń 

 Antoni Ocytko lat: 78, zmarł: 05.06.2012, pogrzeb: 11.06.2012, 
pogrzeb odbył  się na cmentarzu w Nowogardzie  

Andrzej Kruszyński, lat 61, zmarł: 07.06.2012, pogrzeb: 
09.06.2012, pogrzeb odbył się na cmentarzu w Nowogardzie 

Wiktoria Jagoda, lat 77, zmarła: 10.06.2012, pogrzeb: 
13.06.2012, pogrzeb odbędzie się o godz. 14,00 na cmentarzu w 
Nowogardzie 

Hubert Jarząbek, lat 66, zmarł: 09.06.2012, pogrzeb: 
12.06.2012, pogrzeb odbędzie się o godz. 15,00 na cmentarzu w 
Nowogardzie 

Danuta Szewczyk, lat 61, zmarła: 10.06.2012, pogrzeb: 
12.06.2012, pogrzeb odbędzie się o godz. 13,00 na cmentarzu w 
Nowogardzie

Władysław Gawron lat: 85, zmarł: 09.06.2012, pogrzeb odbę-
dzie się na cmentarzu w woj. Śląskim   

Tadeusz Sadkowski, lat 63, zmarł: 10.06.2012, pogrzeb: 
13.06.2012, pogrzeb odbędzie się o godz. 12,00 na cmentarzu w 
Nowogardzie 

Informacje  przekazał zarządca cmentarza Sebastian Furmańczyk

 W tych dniach odeszli do Wieczności 
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reklama

EntEr  II 
laptop

 serwis - komis
naprawiamy, 
sprzedajemy,

kupujemy laptopy
na ul. Wyszyńskiego 7/3

budynek Straży Pożarnej

tEl. 795 648 748

reklama

Przy drodze w kierunku  Maszkowa, nieznana dotąd osoba ścięła kilka konarów dębów nie mając na to pozwolenia. Urząd Miejski za-
powiada, że na dniach przekaże sprawę nowogardzkiej policji.  Jeśli organom ścigania uda się ustalić sprawcę nielegalnej ścinki, odpo-
wie on prawdopodobnie nie tylko za okaleczenie drzew, ale także za kradzież ściętych konarów. 

Ścigają, a sami zły przykład dają 

Maszkowo: kto okaleczył piękne dęby? 
O tym, że kilka tygodni 

temu ktoś okaleczył drzewa, 
redakcja DN dowiedziała się 
od jednego z naszych czytel-
ników. Mężczyzna wykonał 
kilka zdjęć, na których widać 
obcięte konary dorodnych dę-
bów rosnących na drodze do 
Maszkowa (zjazd z drogi nr 
6).  Wszystko wskazuje na to, 
że akcja musiała być zorgani-
zowana i dobrze przemyśla-
na. Gałęzie zostały obcięte piłą 
motorową i to dość  równo, co 
może sugerować, że zrobiła to 
osoba mająca w tej dziedzinie 
pewne doświadczenie. Konary 
znajdowały się także na sporej 
wysokości.  Żeby do nich się-
gnąć, ktoś musiał użyć wyso-
kiej drabiny albo podnośnika. 

Na razie nie wiadomo w ja-
kim celu ścięto gałęzie. Pew-
ne jest, że zrobiono to nielegal-
nie. Tak przynajmniej twierdzi 
Urząd Miejski, poinformowa-
ny przez DN o całym zdarze-
niu. 

Oględziny potwierdziły usu-
nięcie konarów z koron dę-
bów rosnących przy  drodze i 
na skraju cmentarza w Masz-
kowie.  Sprawca samowolnego 
ścięcia konarów nie jest znany. 
Przedmiotowa sprawa zostanie 
skierowana do organów ściga-
nia w celu identyfikacji i ukara-
nia sprawcy okaleczenia drzew 
– poinformował nas Artur Ba-
jerski  z Wydziału Gospodarki 
Komunalnej, Mieszkaniowej i 
Ochrony Środowiska UM No-
wogard. 

Chociaż dęby w Maszko-
wie  nie są pomnikami przy-
rody,  za ich uszkodzenie może 
grozić jednak wysoka grzyw-
na sięgająca nawet kilkuset ty-
sięcy złotych. Policja twierdzi 
jednak, że tego typu sprawy 
nie są łatwe. 

Wszystko zależy od tego, ja-
kiego typu są to uszkodze-
nia, czy drzewa są objęte jakąś 
szczególną ochroną i w jakim są 
wieku. Takie postępowania nie 

należą do łatwych – przyznaje 
Mariusz Nowak, zastępca ko-
mendanta nowogardzkiej po-
licji. 

Urzędnicy miejscy przygo-
towali już dokumentację po-
twierdzającą dokonanie niele-
galnej ścinki drzew w Maszko-
wie. Ta, po podpisaniu przez 
burmistrza, ma być podsta-
wą do sformułowania przez 
gminę wniosku do policji o 
wszczęcie postępowania w celu 
ustalenia sprawcy zniszczenia 
dębów. Jeśli uda się ustalić jego 
dane, odpowie on nie tylko za 
okaleczenie drzew. Będzie mu-
siał także  zdradzić policji, co 
się stało z pozyskanym w trak-
cie ścinki drewnem. O sprawie 
będziemy informować na bie-
żąco.

W mieście też przycięli...czy 
legalnie?

Niestety władze miasta, któ-
re z urzędu muszą ścigać nie-
legalnie ścinających drzewa, 
czy też gałęzie na nich, same 
też pozwalają sobie na wątpli-
we  praktyki. W ubiegłym ty-
godniu przycięto gałęzie drzew 
ozdobnych rosnących wzdłuż 
głównych ulic miasta. Najwię-
cej konarów obcięto na drze-
wach rosnących wzdłuż ul. 
700-lecia i Warszawskiej. Wy-
wołało to sporo kontrowersji 
wśród naszych czytelników. 

Jak można kaleczyć drzewa 
kiedy są w pełni swojej wege-
tacji. Nie mówiąc już o tym, że 
trwają okresy lęgowe ptaków. 
Przecież to nawet zwykły dział-
kowiec wie, że drzewka przyci-
na się późną jesienią lub zimą. 
Pytanie, czy to jest w ogóle le-
galne, żeby w czerwcu drzewa 
obcinać – pytał nasz czytel-
nik, nie ukrywając swojego 
oburzenia wyrażając je w dość 
ostrych słowach, których tutaj 
nie zacytujemy.  

Tyle się mówi o ochronie zie-
leni, a u nas ostatnio jakby te 
trendy były w odwrocie. Wyle-
wają beton na zieleńcach, kła-

dą polbruki i gdzie tylko znaj-
dzie się wolne miejsce, a teraz 
jeszcze niszczą zieleń – mówił 
kolejny czytelnik, który rów-
nież zatelefonował do redakcji 
w sprawie przycinania drzew 
w centrum miasta. 

Wątpliwości w kwestii okre-
su, w którym gmina zleciła 
przycięcie ozdobnych drzew 
mają nie tylko mieszkańcy, ale 
także lokalni miłośnicy przy-
rody. 

Trudno stwierdzić jedno-
znacznie, czy w tym przypad-
ku złamano prawo. Ustawa o 
ochronie przyrody nie mówi 
bowiem wprost o terminach, 
w których dopuszcza się przy-
cinanie konarów drzew i krze-
wów. Wiadomo jednak, i tak jest 
przyjęte od lat, że tego typu za-
biegów nie robi się w okresie gdy 
drzewa weszły już  w stadium 
wegetacji, a ptactwo, również 
to zamieszkujące blisko siedlisk 
ludzkich, ma okresy lęgowe. Jest 
to mówiąc delikatnie - „niehu-

manitarne” – przyznaje nasz 
rozmówca, przyrodnik z wy-
kształcenia, ekolog z zamiłowa-
nia, który ze względu na miej-
sce wykonywania swojej pracy 
chciał pozostać anonimowy. 

Faktycznie. Ustawa z dnia 16 
kwietnia 2004 o ochronie przy-
rody nie precyzuje w jakich 
dokładnie terminach można 
dokonywać przycinania koron 
drzew. Jednak w art. 82 pk. 1A,  
wspomnianej ustawy, czytamy, 
że „(...)zabiegi w obrębie ko-
rony drzewa na terenach zie-
leni lub zadrzewieniach mogą 
obejmować wyłącznie: 1) usu-
wanie gałęzi obumarłych, nad-
łamanych lub wchodzących w 
kolizje z obiektami budowla-
nymi lub urządzeniami tech-

nicznymi(...)”. Czy w przy-
padku drzew przyciętych w 
centrum miasta można było 
zastosować ten zapis? Próbo-
waliśmy ustalić to w UM No-
wogard.  Niestety urzędnicy 
nie chcieli rozmawiać z DN, 
twierdząc, że mają „zakaz roz-
mawiania z mediami”. Nasze 
wątpliwości, spotęgowane sy-
gnałami czytelników i naszych 
rozmówców, przekazaliśmy 
więc wczoraj na piśmie do bur-
mistrza Nowogardu oraz  kie-
rownika Wydziału GKMiOŚ 
– Tadeusza Fiejdasza. Do za-
mknięcia tego numeru gazety 
odpowiedzi nie otrzymaliśmy. 
Do sprawy wrócimy w najbliż-
szych wydaniach DN. 

Marcin Simiński 

Drzewa w pasie zieleni przy ul. 700-lecia (na 
przeciw ratusza miejskiego). Kilka dni temu na 
zlecenie gminy przycięte dolne gałęzie. 

Pomóżmy sobie
• Przyjmę z wdzięcznością wózek inwalidzki i tapczan dla starszej, schorowanej osoby. Tel. 504 

781 780. 
• Przyjmę z wdzięcznością 2 osobowy fotel do spania, pralkę automatyczną i używaną  pokojową 

meblościankę Tel. 665 - 566-856
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Pan Marian  oferuje tryskawki prosto z plantacji, która rozciąga się za wi-
doczną na zdjęciu  przyczepą campingową.

rozpoczyna się sezon zbiorów

Truskawki  też potrzebowały deszczu
Tegoroczna susza,  która spowodowała  problemy z właściwą  wegetacją  roślin, 
dała się we znaki również  truskawkom. Aczkolwiek nadmiar deszczu im szko-
dzi, szczególnie w ostatnim okresie przed zbiorami,  ale jego brak też  wpływa 
na poziom plonu. 

Przy drodze na Stargard 
przed Sąpolnicą rozciąga się  
jedna z większych plantacji 
truskawek w naszej gminie.  
Przejeżdżający tędy mogą za-
kupić świeże owoce,   które w  
punkcie urządzonym w  przy-
czepie campingowej sprzedaje 
Pan Marian z  Nowogardu.

Dzisiaj sprzedaję truskawki  
po 7 zł za kilogram - mówi p 

Marian - niestety z powodu ko-
nieczności podlewania planta-
cji, koszty  tegorocznej  uprawy 
znacznie wzrosły. Plantator od 
ponad miesiąca systematycz-
nie podlewa krzaki z owocami, 
było to konieczne, aby uratować 
zbiory zagrożone  brakiem od 
wielu tygodni opadów.

Aczkolwiek truskawki są już 
sprzedawane, to na plantacji 

nie widać jeszcze zbierających 
owoce pracowników.

Intensywny  zbiór zacznie się 
prawdopodobnie pod koniec ty-
godnia.  Zazwyczaj  trwa on 
kilkanaście dni. Teraz zbieramy 
już dojrzałe owoce w małej ilo-
ści do sprzedaży w takich punk-
tach, jak choćby mój - informu-
je p. Marian . 

sm

Nowogard  wydał nowego  kapłana!

Msza św.  prymicyjna  
Ojca Piotra Kurka
W  ubiegłą  Niedzielę  parafia p.w. WNMP w Nowogardzie przeżywała szczegól-
ną  i wyjątkową uroczystość.  Swoją Mszę Świętą  prymicyjną odprawił  pocho-
dzący z tej parafii, wyświęcony  kilka dni temu w Łodzi, ojciec Piotr Kurek. Jest 
to pierwszy Kapłan zakonny  pochodzący z naszego miasta. Tutaj też mieszkają 
jego rodzice.  I właśnie z domu rodzinnego do świątyni  w której modlitewnym 
zaciszu dojrzewało jego powołanie, przeprowadzono  neoprezbitera  ojca Piotra  
w uroczystej procesji. 

Córka pisze w sprawie 
pobitego ojca...

Na wstępie pragnę złożyć serdeczne podziękowania Panu Re-
daktorowi Marcinowi Simińskiemu za błyskawiczne zaintere-
sowanie się tym incydentem. Nie spodziewałam się, iż instnieją 
jeszcze osoby o tak dobrym sercu reagujące na krzywdę starusz-
ków. Mam też świadomośc faktu, iż jako redaktor musi pozostać 
pan obiektywny i jest zobowiązany przedstawić wersję obu stron. 

Po przeczytaniu artykułu jestem zaskoczona “poprzekręca-
niem” faktów i wyrzekaniem się przez sprawcę pobicia, które-
go dokonał. Myślę, iż z powodu wstydu lub obawy o ewentualne 
konsekwencje karne brutalnego pobicia dokonanego przez ra-
townika pogotowia, który niemiłosiernie skatował mojego le-
żącego na ziemi ojca inwalidę-emetyta w podeszłym wieku, był 
to najlepszy komentarz jaki ten sprawca mógł w tym momen-
cie wymyśleć. Po prostu wyrzeka się i kłamie. Niestety fakty i 
dowody wyglądają bardzo odmiennie od wersji napastnika. Tak 
więc wszelkie dowody oraz obdukcje lekarskie pozostawmy już 
do dezcyzji sądu w sprawie karnej o pobicie. 

Kłamstwa tego sprawcy nie są dla mnie aż tak istotne w tym 
momencie, ważne dla mnie jest, aby wszystkie przypadki za-
atakowania i pobicia inwalidy czy emeryta w podeszłym wie-
ku przez osobnika młodego były tępione, ścigane i karane w 
całym kraju!

Takie przypadki nie powinny być tolerowane! Bez względu 
na to, kim jest ten staruszek czy babcia emerytka, uważam, że 
nie wolno kopać osoby w wieku emerytalnym lub inwalidy przez 
młodego napastnika, ponieważ są to osoby stare, zniedołężniałe 
i często zchorowane. Po prostu osoba w wieku emerytalnym nie 
ma żadnej nawet najmniejszej szansy w przypadku napaści i po-
bicia przez osobę młodą i silną. Takie agresywne sytuacje stano-
wią zagrożenie zdrowia i życia każdego staruszka. 

Jednocześnie proszę wszystkich świadkow naocznych tego zda-
rzenia o kontakt, proszę osoby które zrobiły zdjęcia lub materiał 
video kamerą telefonu komórkowego o udostępnienie tego ma-
teriału. Ktokolwiek widział to zajście w dniu 05.06.2012-wtorek- 
około godz 18:30 przy bloku nr. 3 na ul. Osiedlowej w Nowogar-
dzie, bardzo proszę o kontakt. Z góry bardzo serdecznie dziękuję.

Aneta van Rhee-Machoń,
 ul: Osiedlowa 3/6, 
72-200 Nowogard, 

e-mail: Anetam@live.nl

@    Ludzie listy piszą  @ 

W  trakcie homilii wygłoszo-
nej przez przybyłego na uro-
czystość  współbrata zakonne-
go neoprezbitera  ojca Andrze-
ja Mielewczuka, padły też waż-
ne słowa o znaczeniu rodziny 
dla wytrwania w powołaniu.  

To nie jest łatwo w dzisiej-
szym czasie wytrwać tyle lat w 
drodze do kapłaństwa, zdarza-
ją się też chwile, niekiedy dłu-

gie chwile zwątpienia, ale wte-
dy  doceniamy jak ważne są 
osoby, które Pan Bóg stawia na 
naszej drodze, często są to oso-
by z naszej najbliższej rodzi-
ny, taką ważną dla ojca Piotra 
osobą był jak wiem jego dzia-
dek.  Uświadamiamy sobie tak-
że właśnie w momentach trud-
nych, a zwłaszcza gdy je prze-
trwamy, że to nie własne siły, 

ale łaska, którą otrzymujemy w 
tajemnicy Bożego Miłosierdzia  
prowadzi nas tą ewangeliczną  
krętą drogą - powiedział ojciec 
Andrzej.

Na zakończenie uroczysto-
ści  ojciec Piotr udzielił spe-
cjalnego prymicyjnego błogo-
sławieństwa licznie zebranym 
mieszkańcom naszego miasta. 

sm
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PIZZERIA FANTAZJA zaprasza 
klientów na kibicowanie przy piwie 

kolejne rekordy na naszym 
lotnisku

Nawet EURO - 2012  
korzysta z tego portu 

Ruch pasażerski na lotnisku 
Szczecin-Goleniów im. NSZZ 
Solidarność wzrósł o 87,5 %. 
Dzięki nowym połączeniom, 
jak również większej ilości pa-
sażerów na już istniejących po-
łączeniach, ruch na lotnisku w 
maju w porównaniu z majem 
2011, wzrósł o 87,6 %, osiąga-
jąc rekordową w dziejach lotni-
ska miesięczną ilość odprawio-
nych pasażerów, równą 39.458 
- informuje DN rzecznik portu 
lotniczego p Krzysztof Doma-
galski - od początku roku, (w 
okresie styczeń – maj), wzrost 
ruchu pasażerskiego wyniósł 
31,5 %.

Tak dobre wyniki, możliwe są 
nie tylko dzięki rekordowej ilo-
ści 10 rozkładowych połączeń 
lotniczych, ale również dzię-
ki wysokiemu obłożeniu samo-
lotów, sięgającemu średnio na 
wszystkich trasach 77,4 %.

Sądzimy, że taki trend utrzy-
ma się również w kolejnych 

miesiącach, w czym z pewno-
ścią pomogą nowe połączenia 
(Edynburg, Katowice), a ilość 
obsłużonych w 2012 roku pa-
sażerów przekroczy 450.000, 
gwarantując wzrost z roku na 
rok na poziomie 60 % - kończy 
nasz rozmówca.

Przypomnijmy, że lotnisko 
szczecińskie znajduje się zale-
dwie 18 km od Nowogardu i 
pełni funkcję portu lotniczego 
dla całego regionu zachodnio-
pomorskiego, zapewniając po-
łączenia krajowe z Warszawą i 
niektórymi miastami w Polsce 
- Gdańsk, Katowice , Kraków, 
a także połączenia międzyna-
rodowe m.in. do Anglii i Irlan-
dii. W czasie mistrzostw Euro-
py w piłce nożnej EURO-2012 
z lotniska tego korzysta repre-
zentacja Danii, która zakwa-
terowała się w Kołobrzegu – 
patrz zdjęcia. 

sm

Oświadczenia majątkowe ciąg dalszy...

Zarobki radnych powiatowych
Obowiązek składania deklaracji o swoich zarobkach, posiadanych oszczędnościach, nierucho-

mościach, a także kredytach i samochodach o wartości pow. 10 tys. zł, ciąży na samorządowcach 
wszystkich szczebli administracji – od radnych i urzędników gminnych po sejmik i urząd wo-
jewódzki.  W poprzednich wydaniach DN publikowaliśmy oświadczenia nowogardzkich władz. 
Tym razem zebraliśmy informacje z oświadczeń majątkowych złożonych przez członków rady po-
wiatu goleniowskiego, którzy zdobyli swoje mandaty w gminie Nowogard. 

Imię i nazwisko/
przynależność 
partyjna 

Oszczędności Nieruchomości Zarobki za 2011 rok 

Fedeńczak marcin 
(PO)

20 000,00 zł ½ udziału w 2 budynkach 
letniskowych o obszarze 
0,0276ha – wartość 97 500  
zł 

 Działalność gospodarcza – 
transport pasażerski/lądowy 
– dochód 54 723,46 zł-
 Umowa o pracę ¼ etatu -5 
865,00 zł 
Diety i obowiązki społeczne 
– Starostwo Powiatowe w 
Goleniwie-13 344,76 zł 

Fedorczuk-Smolira 
anna (PO)

Środki w walucie 
polskiej
 – 189 000 zł 
środki w walucie 
obcej – 4 900  EUR 
- 3 200  USD 
Papiery 
wartościowe – 
Pionier na kwotę 
349 000  zł 

Dom o pow. 268m2
 – wartość 600 000 zł 
Mieszkanie o pow. 70 m2 
– wartość 230 000 zł 
Lokal użytkowy o pow. 
234,14m2
- wartość 460 000 zł 

Działalność gospodarcza 
(Indywidualna 
Specjalistyczna Praktyka 
Lekarska; Niepubliczny 
Zakład Opieki Zdrowotnej 
Spółka Cywilna) 
- 385 856,33 zł 
Dieta radnej 
- 12 430,02 zł 
Umowa o pracę 
- 13 987,31 

korkosz Józef  (PSL) ok. 10 000 zł Mieszkanie komunalne o 
pow. 85 m2 – wartość ok. 
70 000 zł

 Dyrektor Szkoły 
Podstawowej w 
Wierzbięcinie
- 91 588,68 zł –
Dieta radnego 
– 17 009,93 zł 

kulicznicz Tomasz    
wicestarosta (PSL)

76 050,00 zł Mieszkanie o pow. 46 m2 – 
wartość 120 000 zł

Starostwo Powiatowe w 
Goleniowie 
 - 134.701,39 zł  
Dochód netto z tytułu najmu 
mieszkania  
- 9 000 zł 

lembas kazimierz 
(SLD) 

Środki w walucie 
polskiej 
- 90 000 zł 
Środki w walucie 
obcej
- 3 200 EUR 
- 500 USD

Dom o pow. 70 m2 
- wartość 130 000 zł 
Gospodarstwo rolne o pow. 
10 ha i 25 ha 
- wartość 130 000 zł 
Budynek mieszkalny i 
budynki gospodarcze 10 
ha plus 25 ha w użyczeniu 
od syna (z tego dochód 30 
000 zł)

Firma jednoosobowa 
(działalność w zakresie 
zarządzania) 
- 70 402,96 zł 
Celowy Związek Gmin RXXI  - 
3 403,27 zł 
Emerytura
- 57 798,80 zł 
Polski Związek Działkowców 
Nowogard  - 120 zł 
Diety radnego 
- 14 526,84 zł 

Włodarczyk 
Wojciech 
(SLD)

Środki w walucie 
polskiej 
- 25 954,47 zł 
Środki w walucie 
obcej
- 2 488,57 USD
- 422,36 EUR 

Dom o pow. całkowitej 360 
m2 
- wartość ok.600 000 zł 
Mieszkanie o pow. 57,8 m2 
– wartość ok.120 000 zł 

Indywidualna Praktyka 
Lekarska – lek. chirurg – 
umowa cywilno prawna – 
207 652,11 zł 
Umowy zlecenie 
- 20 344
Dieta radnego 
- 11 833,18 zł 

MS

  Chrześcijańskie Centrum Pomocy
Agenda Zboru Kościoła  Ewangelicznych Chrześcijan w Nowogardzie

ul.700-Lecia 14,  72-200 Nowogard

DYSTrYBUCJa  ŻYWNOŚCI
dla podopiecznych OPS

z terenów wiejskich Gminy Nowogard
Czwartek  14.06.2012   10:00 – 15:00
Piątek     15.06.2012      8:00 – 15:00
Poniedziałek  18.06.2012  8:00
                             do wyczerpania zapasów
Zapraszamy osobiście do siedziby przy ul.700-Lecia 14 w po-

dwórzu ZBK  z aktualnym skierowaniem z OPS-u oraz potwier-
dzoną  ilością osób w rodzinie i dokumentem tożsamości.

W imieniu Zboru 
Pastor Cezary Komisarz
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W dniach 9-10 czerwca odbyło się II Spotkanie kulickie poświęcone ziemi 
nowogardzkiej, jej historii, społeczeństwu i kulturze.

W poszukiwaniu źródeł tożsamości…
Seminarium, które odbyło się w ubiegły weekend jest kontynuacją zainaugurowanego przed dwoma laty, w ramach działalności Fundacji 
Akademii Europejskiej Kulice-Külz, cyklu spotkań poświęconych historii ziemi nowogardzkiej – od jej zarania aż do czasów obecnych. 

Przedsięwzięcie to ma na 
celu poszukiwanie czynników 
konstytuujących tożsamość 
Polaków, którzy zostali osie-
dleni na tych terenach po za-
kończeniu II wojny światowej. 

W tym roku, w trakcie II edy-
cji, seminarium obfitowało za-
równo wielością jak i różnorod-
nością tematyczną wygłoszo-
nych referatów, o czym infor-
mował zamieszczony na łamach 
ubiegło-piątkowego DN harmo-
nogram konferencji. Nadmienić 
trzeba, że nie jedno wystąpie-
nie zakończyło się ożywionymi 

dyskusjami. Konferencja zosta-
ła poprowadzona przez Lisawe-
tę von Zitzewitz, która od 1994 
roku jest dyrektorką i organiza-
torką Akademii Europejskiej w 
Kulicach. 

Drugiego dnia seminarium 
prelegenci i pozostali uczest-
nicy udali się na tzw. wyprawę 
studyjną do Dobrej i Błądko-
wa, w trakcie której nauczyciel 
historii z Gorzowa Wielkopol-
skiego, Zbigniew Miler, z po-
chodzenia Pomorzanin, dzielił 
się swoją wiedzą na temat tych 
miejscowości, niejednokrotnie 
wprawiając uczestników spo-
tkania w zadumę nad dziejami 
tego zakątka naszego regionu.

Całość zakończył piknik w 
Błądkowie. Uczestnicy konfe-
rencji zostali serdecznie przy-
witani przez mieszkańców na 
czele z gospodyniami terenu 
Panią burmistrz Dobrej, Bar-
barą Wilczek i Panią sołtys, 
Błądkowa Anną Jarczewską. 
Śpiewano wdzięczne ludowe 

pieśni, racząc się miejscowy-
mi przysmakami, na końcu 
wzniesiono uroczysty toast.

W takich oto warunkach, z 
jednej strony w atmosferze po-
głębionej konferencyjnej reflek-
sji nad tym co minione i teraź-
niejsze, a także przy wspólnym 
zastawionym suto stole i luźnej 
gawędzie, rodzi się wspólnota 
ludzi, którzy zrządzeniem dzie-
jowych zawirowań osiedli na Po-
morzu Zachodnim.

Seminarium jest współfinan-
sowane przez Stowarzyszenie 
na rzecz Wspierania Współ-
pracy Niemiecko-Polskiej. 

Piotr Słomski

W trakcie prelekcji Mini wykład z historii ziemi nowogardzkiej

Piknik w Błądkowie

Wspólne pamiątkowe zdjęcie
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Spartakiada w Bodzęcinie 
Wójt Gminy Osiana, Rada Sołecka i Radny Jerzy Salwa  zaprasza-

ją  na Festyn rekreacyjno-sportowy „Rodzinnie, zdrowo i na spor-
towo”. Festyn odbędzie się w dniu 17  czerwca 2012 roku, o godz. 
10.00 w Bodzęcinie. W programie gry, zabawy, konkurencje sporto-
we. Serdecznie wszystkich zapraszamy. 

Radny i Rada Sołecka 

Integracja Warnkowa  

Były konie, motocykle  
i smaczne  jadło
Te i wiele innych atrakcji czekało na wszystkich, którzy  wzięli udział w festynie 
integracyjnym połączonym z obchodami Dnia Dziecka. Festyn zorganizowano 
7 czerwca w Warnkowie na terenie Willi „Zbyszko”. Była to pierwsza tego typu 
inicjatywa w tej miejscowości. 

Impreza cieszyła się spo-
rym zainteresowaniem wśród 
mieszkańców Warnkowa oraz 
licznie przybyłych dzieci. Dla 
wszystkich przygotowano sze-
reg atrakcji. Oprócz smaczne-
go poczęstunku (na stole nie 
zabrakło tradycyjnej kiełbaski 
z grilla, grochówki, ale także 
pysznych domowych wypie-
ków i świeżych owoców)  na 
uczestników festynu czekały 
nie lada atrakcje. Był dmucha-
ny zamek, jazda konno i moż-
liwość przejażdżki motocy-
klem. Ponadto podczas festy-
nu cały czas przeprowadzano 
gry i zabawy sprawnościowe, 
w których brały  udział zarów-

no dzieci jak i dorośli. Zorga-
nizowane atrakcje wspaniale 
dopełniła słoneczna tego dnia 
pogoda. A wszystko to spra-
wiło, że festyn szybko przero-
dził się w prawdziwy rodzinny 
piknik, podczas którego królo-
wała atmosfera sprzyjająca in-
tegracji. W rozmowach przy 
stole, zmotywowani udaną or-
ganizacją pikniku mieszkańcy 
Warnkowa, planowali kolejne 
tego typu spotkania. 

Impreza nie miałaby tak ra-
dosnego i odświętnego charak-
teru, gdyby nie zaangażowanie 
i wkład darczyńców, którymi 
byli: Willa „Zbyszko” - Pań-
stwo Ptaszyńscy, Firma Lo-

dos - Państwa Sachryń , Fir-
ma  BUDMAT – L.Cedro, D. 
Szulejko, Marcin Pietraszek, 
Grzegorz Jasiński, Piekarnia 
Pędziszczak, J.Furmańczyk  
udostępnienie jazdy konno, 
Przedsiębiorstwo Handlowo-
-Usługowe STHIL Nowogard 
- A. Jurczak, Masarnia Marek  
Kowalczyk, Masarnia Farmer 
J. Zaniewski, Sklep” Anusia„ 
Państwa Białczak,   Nowo-
gardzcy  radni: Michał Bo-
ciarski, Rafał Paśko, Bogu-
mił Gała oraz inni darczyńcy, 
którzy chcieli pozostać ano-
nimowi.

Jarek Bzowy 

Społeczność Warnkowa

Strzelewo: Festyn 
pełen atrakcji  
Dnia 06 czerwca 2012 roku w Szkole Podstawowej w Strze-
lewie odbył się Festyn Rodzinny, podczas którego dzieci, ro-
dzice oraz mieszkańcy mogli skorzystać z wielu atrakcji. 

Na początku rozegrane zosta-
ły konkurencje sportowe dla klas 
0, I-III oraz IV, takie jak: skok w 
dal, bieg na 60 m, rzut piłeczką, 
wyścigi rzędów, skakanka, hu-
la-hop, rzut do celu itp. Klasy 
starsze rozegrały też mecze piłki 
ręcznej oraz koszykówki. Rodzi-
ce natomiast zagrali mecz w pił-
kę siatkową.

Po zaciętej rywalizacji, dzie-
ciaki przez kilka godzin korzy-
stały z ogromnej, dmuchanej 
zjeżdżalni, jeździły konno, oglą-
dały pokazy strażackie, podzi-
wiały wielki ciągnik rol-
niczy, a w międzyczasie 
zajadały się lodami, watą 
cukrową, piekły kiełba-
ski oraz wygrywały su-
per nagrody w loterii 
fantowej.

Wszyscy, którzy przy-
byli na nasz festyn mogli 
zmierzyć poziom cukru 
oraz ciśnienie krwi.

Ta wspaniała, corocz-

na impreza nie odbyłaby się, 
gdyby nie nasi sponsorzy, dlate-
go serdecznie dziękujemy:

- Jerzemu Furmańczykowi za 
przejażdżki koniem; - wójto-
wi Osiny Krzysztofowi Szwedo; 
- ekipie strażaków z Węgorzy: 
Z. Doszczeczko, G. i M. Husia-
tyńscy, S. Kopiecki; - Stanisła-
wowi Husiatyńskiemu - za udo-
stępnienie ciągnika rolniczego; 
- Radzie Rodziców za sponsoro-
wanie zamku; - firmie Lodos za 
ufundowanie lodów

Zapraszamy za rok!
mk

Świerczewo dziękuje
W dniu 2 czerwca w Świercze-

wie, odbyła się zabawa zorgani-
zowana z okazji Dnia Dziecka. 
Sponsorami imprezy byli: Urząd 
Miejski w Nowogardzie, Nad-
leśnictwo Nowogard, Wspólny 
Nowogard, firma Lodos, Roman 
Saniuk, Stanisław Ciechanow-
ski, Biedronka, Cukiernia „Ma-
rysieńka”, Bicykl – Jan Zugaj, 
Ewa Deluga, InterMarche, Hur-
townia – Czesław Sowa, ks. pro-

boszcz Krzysztof Socha, Karoli-
na i Andrzej Chróściccy, Kata-
rzyna i Sylwester Jeziorscy, Bog-
dan Wawryczuk i Marta Ziół-
kowska – konkurencje sportowe.

 Sołtys dziękuje również za za-
angażowanie całej Radzie Sołec-
kiej i wszystkim, którzy choć w 
najmniejszym stopniu pomogli 
zorganizować festyn dla dzieci 
ze Świerczewa. 

klub Hania

Jak co roku był zamek
Już od kilku lat członkowie klubu Hania organizują dla dzieci wspólne gry i za-
bawy z okazji ich święta. Nie inaczej było i w tym roku. Wśród zabaw znalazło 
się przeciąganie liny, biegi w workach, biegi z przeszkodami i największa atrak-
cja dmuchany zamek. Dzieci mogły sprawdzić swoje możliwości gry w bilard.

Organizatorami byli sami 
członkowie klubu, którzy 
otrzymali niewielkie wsparcie 
od burmistrza. Pogoda nie za-
wiodła. Słoneczna aura, gorąca 
atmosfera i trud zmagań spor-
towych mogły ochłodzić przy-
gotowane przez organizatorów 
lody i napoje. Przygotowywa-
no dla dzieci także gofry, któ-
re cieszyły się dużym powo-
dzeniem. Dodatkową rzeczą 
były identyfikatory z imieniem 
dzieci, które były pomocne w 
wypisywaniu dyplomów za 

uczestnictwo w konkur-
sach. Dyplomy otrzyma-
li też główni organizato-
rzy Aneta, Bolek, Kry-
sia, Zygmunt, Staszek 
oraz Ula. Po zakończe-
niu zabaw i gier odby-
ło się wspólne ognisko 
przy muzyce i pieczenie 
kiełbasek.

Nie zabrakło wspania-
łej zabawy i szczerych 
uśmiechów dzieci.

jd
fot. kama
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OCO NA TWOJE 
FINANSE

PROSTA POŻYCZKA 
DLA CIEBIE 

I TWOJEJ FIRMY
bez BIK

bez zaświadczeń ZUS i US
– od 20 do 300 tys.
– na spłatę uciążliwych długów
– na dobre inwestycje
– dochód min. 1000 zł netto
W OFERCIE RÓWNIEŻ CHWILÓWKI

Szczecin 
al. Wojska Polskiego 29/17 

tel. 91 812 68 65
RRSO wynosi 5,05%

PIASEK, ŻWIR,  
CZARNOZIEM, 

POSPÓŁKA 
 ŻWIROWNIA  

DŁUGOŁĘKA

tel. 504 872 700 
Z DOWOZEM 
DO KLIENTA

r e k l a m a
e-mail: reklama@domjudy.pl

Tel.  913 922 165
 Tel. 91 577 20 07

Dzień otwarty Straży Granicznej na lotnisku
W czwartek 24 maja klasa 

IIA SP Nr 1 uczestniczyła w 
niezwykle ciekawych zajęciach 
na lotnisku w Goleniowie. Pra-
cownicy Służby Granicznej, 
która na co dzień zajmuje się 
ochroną lotniska przygotowa-
li i przeprowadzili zajęcia edu-
kacyjne, dzięki którym mogli-
śmy poznać zakres prac i obo-
wiązków, jakimi zajmują się na 
lotnisku. Aby było co oglądać 
i podziwiać. Tym bardziej, że 
ich praca, to przede wszystkim 
bezpieczeństwo lotniska, pa-
sażerów i tego wszystkiego co 
się tu dzieje. Na co dzień nawet 
chyba nie zdajemy sobie spra-
wy, iż jest jej tak dużo. Owiana 
jest ona również pewną aurą 
tajemniczości i przez to jeszcze 
bardziej pobudzała ciekawość 
dzieci.

Poznaliśmy od tzw. „kuchni” 
cały port lotniczy, wiemy już, 
jak wygląda odprawa pasaże-
rów, co możemy i w jakiej ilo-
ści wziąć na pokład samolotu, 
jakie czynności wykonać, aby 
móc odbyć lot samolotem itp.

W codziennej pracy Służby 
Graniczne wykorzystują także 
psy. Ich niezwykłe zdolności 

zostały nam pokazane w spe-
cjalnym popisie. Patrząc na ich 
poczynania można śmiało po-
wiedzieć, iż to mali czarodzie-
je, a ich umiejętności, to praw-
dziwa woltyżerka.

Nie ma mowy o bezpie-
czeństwie bez odpowiedniego 
sprzętu, który pomaga wykryć 
wszelkiego typu zagrożenia. 
Oglądaliśmy i podziwialiśmy 
mechanicznego robota, spo-
sób usuwania niebezpiecznych 
ładunków itp. Każde dziec-
ko było również odprawiane i 
sprawdzane specjalnymi wy-
krywaczami metalu. Śmiechu 
i frajdy mieliśmy co nie miara, 
gdy na ekranie komputera zo-
baczyliśmy, jakie skarby znaj-
dują się wewnątrz naszych ple-
caków i torebek. 

Pobrano także od nas odciski 
palców i każdy z nas dostał je w 
formie imiennego dokumentu.   
Mamy nadzieję, iż w rzeczywi-
stości nigdy nie będziemy mu-
sieli być pasażerami wozu słu-
żącego do transportu areszto-
wanych, ale w formie zabawo-
wej, kiedy nas aresztowano na 
niby i wsadzono do więźniar-
ki, było to bardzo atrakcyj-

ne i wzbudzało ogólną radość, 
choć komfort przewozu w cia-
snej, okratowanej przestrze-
ni był raczej żaden. Oprócz 
więźniarki, to najwięcej frajdy 
dało nam podziwianie wozu 
strażackiego. W pokazie, kie-
dy woda lała się strumieniami, 
nawet specjalnie daliśmy się 
mocno ochlapać. Dobrze, że 
była przepiękna pogoda i szyb-
ko zdołaliśmy wyschnąć. Ale 
ile było śmiechu! 

Wspaniali pracownicy Służ-
by Granicznej, którzy bardzo 
dobrze znają naturalną cie-
kawość dzieciaków, cały czas 
udzielali wszelkich informa-

cji, odpowiadali na każde py-
tania, a przede wszystkim byli 
niezwykle mili, uśmiechnięci i 
bardzo wyrozumiali. Dzięki im 
wielkie za to!

Klasa II A- Anna Tracz

Uczniowie i wychowawca 
klasy II a SP nr 1

Serdecznie dziękują
Państwu Magdalenie  

i Tomaszowi Fedeńczakom
Za zapewnienie bezpłatnego 

przewozu na zajęcia 
edukacyjne podczas dnia 

otwartego Służby Granicznej 
na lotnisku w Goleniowie. 
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Olimpia na mini euro

Wylosowali Anglię
W sobotę 9 czerwca piłkarze rocznika 96’ Olimpii Nowogard 
wzięli udział w silnie obsadzonym turnieju w Swobnicy. Za-
wody były imitacją rozgrywanego obecnie na boiskach Pol-
ski i Ukrainy Turnieju Mistrzostw Europy. Do wyjścia z gru-
py piłkarzom Olimpii zabrakło dosłownie jednej bramki.

Organizatorem imprezy był 
Hetman Grzybno wraz z LZS 
Tywą Swobnica. W turnieju 
wzięło udział ostatecznie 14 ze-
społów z terenu woj. zachodnio-
pomorskiego. System gry miał 
imitować prawdziwe rozgrywki 
Mistrzostw Europy rozgrywa-
nych w Polsce i na Ukrainie. 

Przed przystąpieniem do roz-
grywek, każda zgłoszona druży-
na miała wylosować z jakim kra-
jem będą grać. Dla każdej dru-
żyny uczestniczącej w zawodach 
dostarczona była flaga poszcze-
gólnych krajów - uczestników 
prawdziwego Euro. Olimpia mia-
ła okazję reprezentować barwy 
angielskie. Obsada turnieju była 
bardzo silna. W zawodach osta-
tecznie wystąpiły po dwa zespo-
ły Pogoni i Salosu Szczecin, Aka-
demia Piłkarska Szczecin, Dąb 
Dębno, Energetyk Gryfino, Iskra 
Banie, Ogniwo Babinek, KLUKS 
Krzywin, Orzeł Trzcińsko, Unia 
Dolice oraz Hetman Grzybno. 
W pierwszym meczu grupowym 
Olimpia zmierzyła się z Salosem 
Szczecin I. Przeciwnik był wy-
magający, co potwierdził począ-
tek meczu. Przeciwnicy narzucili 
swój styl gry. Taka gra nie prze-
łożyła się jednak na bramki dla 
Szczecinian. W drugiej części, to 
Olimpia stworzyła więcej dogod-
nych sytuacji, tylko piłka za każ-
dym razem nie chciała przekro-
czyć linii bramkowej. Wynik 0:0 
nie zadowolił żadnej ze stron.

Decydujący dla młodego ze-
społu Olimpii w walce o ćwierć-
finał był mecz z Iskrą Banie. Po-
jedynek zaczął się bardzo źle dla 
nowogardzkich piłkarzy. Iskra 
bardzo szybko objęła prowadze-
nie 2:0 i taki rezultat utrzymał 
się do przerwy. W drugiej czę-

ści Olimpia potrafiła częściowo 
zminimalizować straty, jednak 
to Iskra cieszyła się z awansu 
do dalszej części turnieju. Osta-
tecznie w finałowej rozgrywce 
pierwsze miejsce w turnieju za-
jęli piłkarze Pogoni II Szczecin 
(Portugalia), którzy w finale za-
wodów pokonali Salos I Szcze-
cin (Francja) 1:0. Zastanawia-
jące jest to, czy końcowe wyni-
ki rozgrywek Dolnodrzańskiego 
Mini Euro, będą miały pokrycie 
w rzeczywistości. Dla przykładu 
- drużyna Polski (KLUKS Krzy-
win) zajęła ostatnie miejsce w 
swojej grupie. Oby nie tak wy-
glądały prawdziwe mistrzostwa.  

Należy pochwalić organiza-
torów za sprawne przeprowa-
dzenie imprezy oraz atrakcyj-
ne nagrody. Każdy uczestnik 
otrzymał pamiątkowy medal za 
uczestnictwo w turnieju. Ponad-
to na miejscu między meczami 
serwowany był ciepły posiłek 
dla zawodników.    

Olimpia zagrała w składzie: 
Tomasz Piotrowski, Szymon 
Kaczmarek, Mateusz Dziedzic, 
Bartłomiej Kuleta, Damian Ada-
meczek, Damian Kościuk, Łu-
kasz Zapałowski, Łukasz Konior, 
Hubert Giziński, Wojciech Rogin

KR
Źródło: http://www.mini-euro.

blogspot.com 

Zagrali mecz z domem dziecka 
„Najlepszym przyjacielem jest ten, który nie pytając o powód twego smutku, potrafi sprawić, że 

znów wraca radość.”
Jan Bosko

IV Ogólnopolski Turniej Piłki ręcznej Oldbojów  
o puchar Prezydenta miasta koszalina

Handball Nowogard na podium!
W sobotę miasto Koszalin gościło uczestników IV Ogólnopolskiego Turnieju 
Piłki Ręcznej Oldbojów o Puchar Prezydenta Miasta Koszalina.

Uczestnikami zmagań spor-
towych były drużyny: w kate-
gorii kobiet: Pogoń Szczecin, 
Relax Świdwin, Ochota War-
szawa, AZS Koszalin; w kate-
gorii mężczyzn: Grupa A: Po-
goń Szczecin, Tęcza Kościan, 
Handball Szczecinek, Hand-
ball Nowogard, Grupa B: MKS 
Wieluń, „Orły Glinickiego” 
Warszawa, Włókniarz Pabiani-
ce, Gwardia Koszalin.

Pierwszy mecz nowogardz-
ki szczypiorniak rozegrał z 
drużyną Handball Szczecinek, 
gdzie po  zaciętym pojedynku, 
tuż przed końcowym gwizd-
kiem sędziego Szczecinek, pro-
wadził jedną bramką. Nasz ze-
spół miał już tylko „rzut bez-
pośredni”, do którego podszedł 
jak się okazało,  niezawodny  
Jarek Galus i rzucił przepiękną 
bramkę, która dała nam cenny 
remis. 

Taki wynik nie był dla nasze-
go zespołu szczytem marzeń, 
na szczęście cały zespół potra-
fił się zmobilizować i do kolej-
nego meczu z zespołem Po-
goni Szczecin, podeszliśmy w 
pełnej koncentracji. Całe spo-
tkanie przebiegało wg naszych 
warunków, a rywale nie zagro-
zili nam nawet przez chwilę. 
Handball Nowogard po ład-
nym i skutecznym spotka-
niu, wygrał różnicą 3 bramek. 
W szatni nastroje zaczęły być 
coraz bardziej bojowe i nio-

sły chęć odnoszenia kolejne-
go zwycięstwa. Ostatni mecz 
w  grupie Nowogard rozegrał 
z Tęczą Kościan. To spotkanie 
zawodnicy z Nowogardu roz-
poczęli wyśmienicie, ponieważ 
po 4 minutach meczu Hand-
ball prowadził 4:0, a po kolej-
nych 3 minutach 7:1. 

Gra naszego zespołu była 
idealna. Każdy element gry 
układał się dla nas bardzo po-
myślnie. Stuprocentowe ak-
cje drużyny z Kościana, rewe-
lacyjnie bronił nasz bramkarz 
Piotr Wojciechowski, który 
tego dnia wykazał się wyśmie-
nitą formą. Wynik końcowy 
tego spotkania 16:8 dla Hand-
ball Nowogard, który awanso-
wał do finału z drużyną Włók-
niarz Pabianice. Mecz finałowy 
stał na bardzo wysokim pozio-
mie i mógł podobać się zgro-
madzonej w Hali Politechniki 
Koszalińskiej publiczności. 

Niestety, nasz zespół Hand-
ball Nowogard uległ mocnej 
drużynie z Pabianic 14:10 i za-
jął wysokie drugie miejsce w 
turnieju. Organizatorzy wy-
różnili Piotra Wojciechowskie-
go (Handball Nowogard), któ-
ry został wybrany Najlepszym 
Bramkarzem.

Klasyfikacja drużynowa ko-
biet:

I miejsce i Puchar Prezyden-
ta Miasta - AZS Koszalin,

II – Ochota Warszawa,

III – Pogoń Szczecin,
IV – Relax Świdwin.
Klasyfikacja drużynowa 

mężczyzn:
I miejsce i Puchar za Zwycię-

stwo – Włókniarz Pabianice,
II – Handball Nowogard,
III – KSPR Gwardia Kosza-

lin,
IV – „Tęcza” Kościan”,
V- „Orły Zglinickiego” War-

szawa,
VI - Handball Szczecinek
VII – Pogoń Szczecin,
VIII – MKS Wieluń
Skład drużyny:
Piotr Wojciechowski, Szy-

mon Koc, Bartosz Zdanowicz, 
Piotr Machut, Jarosław Galus, 
Zygmund Zamara, Tomasz 
Płachecki, Adrian Cedro, Ma-
riusz Sierzchała, Wiesław Pio-
trowicz, Michał Błażewicz, Ar-
tur Włodarczyk, Andrzej Pa-
jąk.

Piotr Machut

W dniu 6 czerwca 2012 roku 
klasa Vc z SP 1 wraz z wycho-
wawcą p. Bogdanem Waw-
ryczukiem odwiedziła Dom 
Dziecka w Nowogardzie. 
Uczniowie nawiązali znajomo-
ści z wychowankami placów-
ki, którzy przyjęli Nas bardzo 
mile oprowadzając po swoich 
pokojach i opowiadając, jak 
spędzają wolny czas         i czym 
się interesują. Następnie wszy-
scy udaliśmy się na boisko 
„Orlik”, gdzie rozegrany zo-

stał mecz towarzyski. W trak-
cie meczu mimo zaciętej wal-
ki nie brakowało śmiesznych 
i zabawnych sytuacji, co prze-
platało się ze wspaniałymi za-
graniami i bramkami wycho-
wanków Domu Dziecka ,jak i 
również uczniów klasy Vc. Po 
zakończenie meczu uczniowie 
wręczyli słodycze oraz puchar 
przyjaźni dla nowych kolegów 
i koleżanek z Domu Dziec-
ka. Cała wizyta miała na celu 
uświadomienie uczniom, że 

niektóre dzieci znajdują się w 
trudniejszych i bardziej przy-
krych sytuacjach życiowych. 
Niepotrzebne utarczki mię-
dzy sobą i niezdrowa rywali-
zacja muszą ustąpić przyjazne-
mu i koleżeńskiemu zachowa-
niu wobec siebie, rodziny i in-
nych osób. Myślę, że ta wizyta 
pozwoli uczniom Naszej szko-
ły na małą refleksję nad swoim 
zachowaniem i tym w szkole, i 
tym w domu.
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Zakończenie sezonu 2011/2012 w Pomorzaninie Nowogard

„Rezerwowi” ograli pierwszy zespół!
W sobotę (9 czerwca) na stadionie w Nowogardzie, zostało zorganizowane zakończenie sezonu dla piłkarzy pierwszego i drugiego ze-
społu Pomorzanina. O godzinie 16.00 rozpoczął się pokazowy mecz pomiędzy rezerwami i pierwszym zespołem, następnie zawodnicy 
we wspólnym gronie oglądali mecz Euro 2012 Holandia – Dania.

Na boisku w obydwu zespo-
łach zabrakło kluczowych za-
wodników, poza tym dało się 
odczuć, że to tylko pokazo-
wy mecz, ponieważ zawodni-
cy nie byli w stu procentach 
z koncentrowani. Mimo tego, 
warto było przyjść tego dnia 
na stadion, choćby po to, aby 
zobaczyć w akcji przymierza-
nego do Pomorzanina lewo-
-nożnego piłkarza Vielgovii 
Szczecin – Adama Tomaszew-
skiego. W drużynie rezerw, 
na murawie pojawiły się trzy 
nowe postacie: Kamil Owsiń-
ski, Jarosław Fijałkowski i Sła-
womir Połatyński. Ten ostat-
ni, to były zawodnik Sarmaty 
Dobra, grywał w IV lidze i jest 
już doświadczonym zawodni-
kiem, który na pewno wzmoc-
ni drugi zespół. Kamil Owsiń-
ski, to 20 letni wychowanek 
Sarmaty Dobra, natomiast Ja-
rosław Fijałkowski w sezonie 
2011/2012 grał w pierwszym 
zespole Pomorzanina, jed-
nak nie otrzymywał zbyt wie-
lu szans, dlatego od przyszłego 
sezonu wzmocni rezerwy. Jed-
nak największą niespodzian-
ką w składzie Pomorzanina II, 
była obecność Jarosława Kacz-
marka. Ten niezwykle zasłu-
żony dla nowogardzkiej piłki 
zawodnik, w minionym sezo-
nie wywalczył awans z Rado-
wią do Regionalnej Okręgówki 
i był kluczowym zawodnikiem 

tej drużyny. W sobotę przy-
wdział barwy drugiego zespo-
łu i jeśli obydwa kluby dogada-
ją się w sprawie transferu, jest 
duża szansa, że od przyszłego 
sezonu Kaczmarek zasili szere-
gi Pomorzanina II.

Przed rozpoczęciem me-
czu piłkarze rezerw uhono-
rowali piłkarzy Tomasza Sur-
my, ustawiając się w szpaler, 
przez który przeszli zawodni-
cy pierwszego zespołu, którzy 
przyjmowali gratulacje od ko-
legów z B Klasy i zostali na-
grodzeni gromkimi brawami. 
Po tym miłym akcencie i pa-
miątkowych zdjęciach, rozpo-
częło się pokazowe spotkanie 
na dystansie 2x 35 minut. Co 
ciekawe w roli sędziego zapre-
zentował się Olechnowicz. Po 
pierwszym gwizdku skończy-
ły się uprzejmości „rezerwo-
wych”, którzy nadspodziewa-
nie gładko uporali się z pierw-
szym zespołem 6:2. Po meczu 
piłkarze obydwu zespołów za-
siedli wspólnie przed telewizo-
rem i pasjonowali się sobotni-
mi meczami na Euro 2012. 

Pomorzanin Nowogard – 
Pomorzanin II Nowogard 
2:6

Gole I zespół: Laszkiewicz, 
Langner

Gole II zespół: Kram, Sza-
fran, Owsiński, Żyła x2, Kacz-
marek  

KR

Wywiad z trenerem Pomorzanina Nowogard - Tomaszem Surmą

„Wciąż graliśmy pod presją…”
Z Pomorzaninem był związany od zawsze, najpierw trenując drużyny juniorskie, następnie seniorów. Kolejnym epizodem w trenerskiej 
karierze Tomasza Surmy była Sarmata Dobra, z którą dwukrotnie rok po roku awansował najpierw do V, a potem do IV ligi. Po powro-
cie do Nowogardu, w pierwszym sezonie pracy wywalczył z Pomorzaninem awans do Wojewódzkiej Okręgówki (dawna V liga). O co 
będzie walczył ze swoją drużyną w przyszłym sezonie? Czy Pomorzanin się wzmocni? Na te i inne pytania, odpowiadał specjalnie dla 
Dziennika Nowogardzkiego trener Tomasz Surma, w wywiadzie przeprowadzonym w sobotę (9 czerwca) podczas zakończenia sezonu 
na stadionie w Nowogardzie.

Dziennik Nowogardzki: Nie 
podlega żadnej wątpliwości, 
że to był najlepszy moment na 
awans. W przyszłym sezonie 
do Regionalnej Okręgówki do-
łączą silne zespoły z wysokim 
budżetem, odczuwał pan pre-
sję z tym związaną?

Tomasz Surma: Odczuwa-

łem... Sam chciałem awansować, 
bo to dla mnie jest taki „kop”. W 
przyszłym sezonie nie wiem czy 
bym w ogóle został w tym klu-
bie, brak awansu to byłaby dla 
mnie porażka. Dobrze się złoży-
ło, ja mam motywację, mam chę-
ci i myślę, że to pociągniemy w tej 
wyższej lidze.

Motywacja i chęci na pewno, 
ale ma pan chyba jeszcze jakiś 
złoty środek na awans? Awans 
z Sarmatą do V i do IV ligi - 
rok po roku, teraz w pierw-
szym sezonie pracy w Pomo-
rzaninie awans do Wojewódz-
kiej Okręgówki. Czy możemy 
już mówić, że trener Tomasz 

Surma to specjalista od awan-
sów?

Nie, tu chodzi o funkcjono-
wanie całego klubu. Tu każdy 
wniósł swoją cegiełkę, każdy... To 
nie jest tak, że trener przyjdzie 
i zrobi coś. Naprawdę zastałem 
tu klub poukładany, jest wszyst-
ko, to duża zasługa Marcina 

Stoją od lewej: adam Tomaszewski, Tomasz Surma (trener), Zbigniew kowalczyk (kierownik drużyny), Paweł 
Łuczak, Natan Wnuczyński, mateusz krupski, kamil młynarczyk, Paweł Galus, michał laszkiewicz, Sylwester 
Bednarek, marcin Skórniewski (prezes), krzysztof Haberski Dolny rząd od lewej: Łukasz Olechnowicz, Dawid 
langner, kamil lewandowski, Gracjan Wnuczyński, maciek Dobrowolski, Dawid kurek, Dominik Wawrzyniak

Stoją od lewej: P. Błaszczyk (trener), k. Owsiński, J. kaczmarek, m. Pokorski, a. kram, k. Haberski, T. Szafran, 
P. laszkiewicz, a. Piotrowicz, m. mroczko (kierownik drużyny), m. Skórniewski (prezes) dolny rząd od lewej: 
G. Skrzecz, m. Podbiegło, S. Połatyński, m. Grzejszczak, G. Żyła, P. Skowroński, J. Fijałkowski, D. Wawrzyniak, 
D. kurek
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Chora na Mukowiscydozę 
Patrycja wraz z rodzicami 

dziękuje 
za przekazany 1% podatku

Możliwość dostawy do klienta.
Kontakt tel. 609 532 701

Sprzedam recykling ceglany

Skórniewskiego, ja tu po prostu 
jestem jedną częścią tej machiny.

Malanowski wygrał rywali-
zację między słupkami (wypo-
życzony z Hutnika Szczecin) 
czy to oznacza, że zostanie on 
na przyszły sezon?

Na ten temat więcej będzie 
wiedział prezes, jednak chciał-
bym żeby został. Chcemy, aby 
został Krupski i Malanowski, bo 
są to dwaj dobrzy bramkarze, a 
myślę, że nam potrzeba takich. 

W Wojewódzkiej Okręgów-
ce przydadzą się wzmocnienia, 
możemy się spodziewać trans-
ferów? 

No, dzisiaj oglądaliśmy jedne-
go zawodnika Vielgovii Szczecin 
Adama Tomaszewskiego, strze-
lił nam bramkę w Nowogardzie, 
kiedy przegraliśmy 0:2. Dobry 
zawodnik i mogę powiedzieć, że 
na 99% będzie grał u nas, pozo-
staję tylko nam uzgodnić formal-
ności między klubami.

Pomorzanin ma obecnie 
młody zespół, mimo wszystko 
da pan szansę ogrywania się 
nowym 17-18 letnim zawodni-
kom?

Już takich mamy w pierwszym 
składzie... Oczywiście, każda pe-
rełka będzie zauważona i każ-
da perełka dostanie szansę, jeże-
li tylko udowodni swoją przydat-
ność dla zespołu.

Meczem sezonu i zara-
zem wyczynem sezonu moż-
na okrzyknąć 3:2 z Promie-
niem Mosty, takie mecze na 
długo zapadają w pamięć. Czy 
do ostatniego gwizdka wierzył 
pan w korzystny wynik?

Nie wierzyłem, powiem szcze-
rze... Nie wierzyłem, stało się 
jak stało i ja powiedziałem, że 
ten mecz może zadecydować o 
naszym późniejszym awansie. 
Naprawdę, to był bardzo ciężki 
mecz, my graliśmy praktycznie 
wciąż pod presją, nie mieliśmy 
w tabeli przewagi punktowej po-
wiedzmy 5-7 punktów, nigdy tak 
nie było. Cały czas ktoś nas go-
nił, ktoś nam siedział na ogonie, 
to był Mierzyn, Wybrzeże, czy 
Iskra Golczewo, naprawdę ciężko 
się gra pod taką presją, tym bar-
dziej, że mamy bardzo młody ze-

spół i zawsze ci chłopcy wytrzy-
mują tą presję. 

Kiedy rozpoczną się trenin-
gi i nad czym, przede wszyst-
kim musi popracować pański 
zespół?

Sądzę, że tak koło 10 lipca, 
sprawdzę jeszcze kiedy zaczyna-
my sezon i wtedy ogłoszę właśnie 
termin. Miesiąc, maksymalnie 
półtora miesiąca okresu przygo-
towawczego z pewnością wystar-
czy. Jeśli chodzi o mankamenty, 
to na pewno gra obronna całego 
zespołu, od napastnika począw-
szy, nie chodzi tylko o obroń-
ców, mówię tu o organizacji gry 
obronnej przez cały zespół.

Powiedział pan w przerwie 
meczu z Iną jaki jest wynik w 
Brojcach, czy też nie chciał pan 
dopuszczać do piłkarzy tych 
informacji?

Nie powiedziałem, ale siłą rze-
czy moi zawodnicy dowiadywa-
li się od kibiców, ja również wie-
działem.

Zapanowała wtedy zupełnie 
inna atmosfera?

Oczywiście, psychicznie już 
tak, powietrze z nas zeszło, wie-
dzieliśmy już, że jest 3:0 potem 
4:0 i czuliśmy już ten awans.

Za nami mecz Polaków z 
Grekami, jak pan myśli: czego 
zabrakło naszym piłkarzom 
do pełni sukcesu?

Odwagi trenera! W momen-
cie kiedy nie szło, wydaje mi się, 
że trener Smuda powinien wpro-
wadzić kreatywnego zawodnika, 
albo jednego, albo nawet dwóch, 
typu Mierzejewski, typu Wolski, 
lub Grosicki na pod męczonych 
rywali, tego zabrakło... Chyba, że 
trener Smuda był zadowolony z 
tego remisu i chciał go utrzymać.

Kto według pana zostanie 
Mistrzem Europy?

Ciężkie pytanie... Liczę na Po-
laków! Zawsze jestem pozytyw-
nie nastawiony do reprezentacji 
Polski i zawsze wierzę, że nasi 
zajdą jak najwyżej. 

Czego możemy panu życzyć 
przed nadchodzącym sezo-
nem?

Zdrowia i braku kontuzji 
wśród zawodników.

Rozmawiał Rafał Kowalczuk

Tomasz Surma wraz z zespołem, przyjmujący gratulację od piłkarzy rezerw

r e k l a m a
e-mail: reklama@domjudy.pl

Tel.  913 922 165
 Tel. 91 577 20 07

Kancelaria  
PraWna

nawet trudne sprawy

601 949 077

„Gryf maraton”

Sowiński na podium
W niedzielę (10 czerwca)  odbyła się druga edycja wyścigu kolarskiego z serii 
„Gryf Maraton”. Kolarze LUKS Panorama-Chrabąszcze Nowogard, zaprezento-
wali się przyzwoicie zajmując miejsca na podium w swoich kategoriach.

W kategorii „Open Gryfik” 
Piotr Sowiński uplasował się 
na 3 miejscu, natomiast jego 
koledzy z klubu Maciej Sućko 

i Damian Ubych, odpowied-
nio na pozycjach 6 i 7. Michał 
Urtnowski na dystansie „ma-
raton” zajął 5 miejsce, dzięki 

czemu przesunął się w klasyfi-
kacji generalnej zawodów na 3 
pozycję. 

KR

3 seria Pucharu Polski - Chrzypsko Wielkie

Kolasiński wraca do gry! 
W niedzielę (10 czerwca) w Chrzypsku Wielkim (woj. wielkopolskie) odbyła się 
3 seria Pucharu Polski, który zarazem jest przepustką na Ogólnopolską Olim-
piadę Młodzieży w Krakowie dla juniorów młodszych, natomiast dla juniorów 
PP, to eliminacje na Mistrzostwa Świata. 

Puchar Polski tradycyjnie był 
bardzo silnie obsadzony. No-
wogard reprezentowali Remi-
giusz Komisarek i Paweł Kola-
siński. Najlepsze miejsce uzy-
skał Kolasiński, który na dy-
stansie 108 km ze startu wspól-
nego zajął 15 miejsce (25 punk-

towanych). Przypomnijmy, że 
Kolasiński przez trzy miesiące 
borykał się z kontuzją i należy 
przyznać, że powrócił w moc-
nym stylu.  Warto zauważyć, że 
na zawodach PP obecni są tre-
nerzy kadry, zatem to świetna 
okazja, aby się godnie zapre-

zentować. Ostatnia 4 seria PP 
odbędzie się w Grudziądzu, po 
niej 120 najlepszych zawodni-
ków z Polski, zakwalifikuje się 
na Ogólnopolską Olimpiadę 
Młodzieży, która odbędzie się 
w Krakowie.

KR

Piotr Sowiński na trzecim stopniu podium.jpgOd lewej - Damian Ubych, Piotr Sowiński i Maciej Sućko, koncentrujący 
się przed startem II edycji Gryf Maraton
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Stronę przygotowała grupa 

„ W B R E W ” 
z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

Opieka merytoryczna: Katarzyna Bielas
redakcja „WBreW”: Natalia Daczkowska, Aleksandra Daćkowska, Piotr 
Jasiek, Sylwia Jeziorska, Katarzyna Kozieł, Aleksandra Laszkiewicz, Pauli-
na Majdzińska, Kinga Piwowarczyk, Monika Romasłowska

XXXVI Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych 
1 i 2 czerwca w Miętnem koło Garwolina (województwo mazowieckie) odbyła się XXXVI edycja Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rol-
niczych, w której wzięła udział  uczennica Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Aneta Grzejdziak, znajdująca się pod opieką Pani Be-
aty Woźnicy – Stanisławek.

Harmonogram pobytu wy-
glądał następująco:

31 maja (czwartek) – przy-
jazd i zakwaterowanie uczest-
ników i opiekunów;

1 czerwca (piątek) - śnia-
danie, uroczyste otwarcie, eli-
minacje pisemne- test, obiad, 
wyjazd opiekunów do Kazi-
mierza Dolnego, etap prak-
tyczny dla uczestników w po-
szczególnych blokach, kolacja, 
spotkanie Komitetu Głównego 
z opiekunami, dyskoteka, pro-
jekcja filmów, grill dla opieku-
nów;

2 czerwca (sobota) - śniada-

nie, program kulturalny, ogło-
szenie wyników, uroczyste za-
kończenie, obiad.

W olimpiadzie uczestniczy-
li uczniowie z następujących 
bloków: 

Produkcja roślinna, 
Ogrodnictwo, 
Agrobiznes, 
Mechanizacja rolnictwa, 
Architektura krajobrazu, 
Żywienie człowieka i gospo-

darstwo domowe, 
Produkcja zwierzęca,
 Leśnictwo,
Ochrona i inżynieria środo-

wiska.

W olimpia-
dzie wzięło odział 
około 200 osób. 
Każdy uczeń 
otrzymał na po-
witanie encyklo-
pedię wędkar-
stwa, notes, dłu-
gopis, komplet 
widokówek i in-
formator o oko-
licy, a podczas 
udziału w teście 
maskotkę. Naj-
liczniejszą grupę 
stanowili ucznio-
wie znajdujący się 
w bloku Żywienia 

człowieka i gospodarstwa do-
mowego oraz Mechanizacji 
rolnictwa. W tych blokach była 
też największa liczba uczniów, 
którzy zdobyli ponad 90 punk-
tów na 120 możliwych. Na-
gradzane były tylko 3 pierw-
sze miejsca z każdego bloku, za 
które uczniowie otrzymali na-
grody rzeczowe (laptopy, tor-
by i  zegarki) oraz stypendia. 
Za odpowiednio wysoką licz-
bę punktów uczestnik otrzy-
mywał tytuł laureata. Aneta 
Grzejdziak, uczennica klasy 
III TŻ, otrzymała 96 punktów 
na 120 możliwych i tym sa-
mym otrzymała tytuł laureata 
(uplasowała się na 12 miejscu 
wśród 35 uczestników z bloku 
żywienia). Wszyscy zadowole-
ni i zachęceni do dalszej pracy 
powrócili do domów. Kolejny 
etap centralny planowany jest 
w Warszawie w Szkole Głów-
nej Gospodarstwa Wiejskiego. 
Przed Anetą w październiku 
etap szkolny, w kwietniu okrę-
gowy, a w czerwcu centralny.

Gratulujemy Anecie i Pani 
Beacie Woźnicy – Stanisła-
wek.  

Trzymamy  kciuki w na-
stępnym roku szkolnym!

kĄCIk kUlINarNY 
Czas na truskawki - pyszny biszkopt  
z delikatnym kremem i truskawkami 

Biszkopt: 
1,5 szklanki mąki,
1,5 szklanki cukru pudru,
8 jajek,
1 łyżeczka proszku do pieczenia.
Krem:
½ litra mleka,
2 łyżki mąki,
2 łyżki budyniu śmietankowego,
2/3 szklanki cukru pudru,
1 masło extra.
Truskawki i 3 galaretki truskawkowe (3 gala-

retki na jeden litr wody).
Przepis na biszkopt: 
Żółtka utrzeć z cukrem pudrem, dodać ubitą 

pianę. Następnie po trochu dodawać mąkę wy-
mieszaną z proszkiem do pieczenia, lekko wy-
mieszać. Wylać na blachę wyłożoną papierem 
do pieczenia. Piec przez około 0,5 godziny w 
temperaturze 180 stopni.

 Przepis na krem: 
Z mleka, mąki i budyniu śmietankowego ugo-

tować krem. Wystudzić. Masło utrzeć z cukrem 
pudrem i po trochu dodawać do kremu. Krem 
utrzeć na puszystą masę. 

Przekładanie:
Na wystudzony biszkopt wyłożyć krem, uło-

żyć truskawki i zalać tężejącą galaretką tru-
skawkową.

smACZNeGo!!!

Przed rozpoczęciem pisania tekstu

 Aneta przed Zespołem Szkół Rolniczych w Miętnem

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

Dyżur nocny
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala   - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.   - 91 392 69 99
Medyk   - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

 - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz Pogotowie Stomatolo-
giczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos 
 - 91 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  
 - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzie ci, 
Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności 
Gospodarczej  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
  - 91 392 54 64

Wydział ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

- 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 26 249

Parafie rzymskokatolickie
Parafia pw.  WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   

- 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57

apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM   - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Zawodowe 
- CE Zdroje ul.  Bohaterów Warszawy 78,

telefon/fax.   - 91 392 54 94  
I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium  
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych    - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   

- 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 
kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 
Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 
Taksówki   - 91 392 02 60
Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

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

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

tel. 91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

GABINET OSMETYCZNY 
„WICHEREK”

Rok założenia 1988
Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała zabiegi 
kosmetyczne, henna, depilacje, makijaże, 
mikrodermabrazja, peeling kawitacyjny, 
ultradźwięki, eksfoliacje, wypalanie, laser, 
lampy, materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

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

Tel. 91 39 207 14 
Czynne od 11.00 do 19.00

http://wicherek.info

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

Znakowanie mikrocząsteczkowe 
Autodot Ocis

Serwis i ozonowanie klimatyzacji

NOWOGARD • Pocztowa 3

AUTOZABEZPIECZENIA

785 900 520

Układanie kostki
brukowej

tel. 721 124 740
NOR-BUD

Wspólnota mieszkaniowa 
przy ul. Armii Krajowej 29 

poszukuje 
wykonawcy 

przełożenia dachu 
i założenia klamr. 

Oferty proszę składać 
u zarządcy wspólnoty 

Furmańczyk 
przy ul. 700 lecia.  
Tel. 600 897 758

Budnaar
POkrYCIe I remONTY 

dachów,
docieplenia, podbitka

tel. 726 169 098

Zaprasza na

Przykładowe zestawy:
- botwinka, kieszonka schabowa, ziemniaki, zest. surówek
- krem z brokuł, �let drobiowy z orzechami, 
   ziemniaki, zest. surówek
- krupnik, �let drobiowy z grila z pomidorem 
   i serem mozzarelą, ziemniaki, zest. surówek
- ogórkowa, dorsz, ziemniaki, zest. surówek
- pomidorowa, �let drobiowy panier., 
   ziemniaki, zest. surówek
- grochówka, schabowy, ziemniaki, zest. surówek
- rosół, karkowka z grilla, ziemniaki, zest. surówek

 promocyjne obiady domowe
w cenie 15 zł

tel. 91 39 20 221

Powiat Goleniowski / Powiatowy Urząd Pracy w Goleniowie 
zapraszają do udziału w projekcie „POSTAW NA SIEBIE”. 

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych zarejestrowanych w 
Powiatowym Urzędzie Pracy w Goleniowie  

lub Filii w Nowogardzie w wyniku utraty pracy z przyczyn 
dotyczących zakładu pracy który przechodził procesy adaptacyjne 

i modernizacyjne w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed 
przystąpieniem do projektu,  

zamieszkujących obszar pow. goleniowskiego.
Projekt zakłada realizację następujących zadań:

• poradnictwo zawodowe
• poradnictwo psychologiczne
• szkolenia zawodowe (w ramach następujących branż: 

przetwórstwo spożywcze, handel i usługi, administracja 
biurowa, remontowo-budowlane, metalurgia, obróbka 
drewna, IT)

• szkolenie „ABC Przedsiębiorczości”
• Staże zawodowe
• Jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności 

gospodarczej
• Podstawowe wsparcie pomostowe
• Przedłużone wsparcie pomostowe

Uczestnicy projektu mogą liczyć na:
• stypendium za udział w szkoleniach i stażu
• podręczniki i materiały szkoleniowe
• indywidualne podejście do każdego Uczestnika
• dyplomy ukończenia szkoleń i zaświadczenia o odbyciu 

stażu

Rekrutacja od 06 do 20 czerwca 2012r.
Realizacja projektu jest współfinansowana przez Unię Europejską w 

ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Więcej szczegółów na stronie: www.postaw-na-siebie.

pupgoleniow.pl oraz w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy

 

Projekt „POSTAW NA SIEBIE” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Powiat Goleniowski        Powiatowy Urząd Pracy w Goleniowie    Powiatowy Urząd Pracy w Goleniowie Filia Nowogard
Ul. Dworcowa 1                Ul. Zakładowa 3                                              Plac Wolności 9
72-100 Goleniów             72-100 Goleniów                           72-200 Nowogard
                                               BIUrO PrOJekTU
             Tel. 91 418-34-95   w.36                           Tel. 91 39-21-376  w.34
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• Sprzedam mieszkanie, ul. Poniatow-
skiego, 2 pokoje, pow. 50,49 m2, 
parter, po generalnym remoncie. 
CENTRUM OBŁSUGI NIERUCHOMO-
SCI, Tel. 603 982 407

• Do wynajęcia dwa lokale handlowe 
lub biurowe w centrum Nowogar-
du. 787 122 972 

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

• Sprzedam działkę budowlaną nie-
uzbrojoną przy ul. Kościuszki tel. 
693 850 197

•	 Sprzedam spichlerz, piękny 
obiekt 956 m2, tel. 693 996 009

• Sprzedam mieszkanie trzypokojo-
we w Nowogardzie. 603 668 681

• Sprzedam mieszkanie trzypokojo-
we, III piętro, 67 m2, na ul. Zamko-
wej. Wysoki standard tel. 504 118 
857

• Sprzedam mieszkanie dwupokojo-
we III piętro 55 m2. Cena 125 tys. 
668 927 296

• Do wynajęcia kiosk nr 6 na targowi-
sku miejskim. 91 39 20 714

• Do wynajęcia dwa lokale han-
dlowe w Centrum Nowogardu. 
531 838 667

• Sprzedam mieszkanie trzypokojo-
we w Nowogardzie. 600 626 244

• Okazyjnie sprzedam dom, cena ob-
niżona i do negocjacji na działce 
714 m2. 662  678  895

• Wydzierżawię lokal o powierzchni 
28 m2 na działalność gospodarczą 
przy ul. Bohaterów Warszawy w No-
wogardzie. Tel. 507  465  448; 91 39 
22  072

• Lokale handlowe do wynajęcia w 
Centrum Nowogardu. 531 838 667

• Sprzedam działkę budowlaną w 
Nowogardzie ul. Monte Cassino. 
601 775 037

• Sprzedam mieszkanie własnościo-
we, I piętro, bezczynszowe, 3 poko-
je, 58m2, w Nowogardzie. Po kapi-
talnym remoncie, wysoki standard, 
kuchnia w zabudowie, glazura, pa-
nele, terakota, nowe okna, własne 
ogrzewanie gazowe, domofon, piw-
nica, balkon. Cena do uzgodnienia, 
tel. 605 522 340.

• Wynajmę mieszkanie czteropokojo-
we po kapitalnym remoncie, własne 
ogrzewanie na parterze, ul. Bema. 
504 800 823

• Pokój do wynajęcia. 505 005 398

• Sprzedam działkę budowlaną w 
Centrum Nowogardu ul. Lipowa 4 o 
pow. 693 m2 z aktualnymi warunka-
mi zabudowy usługi, handel, miesz-
kania. Informacje Tel. 600  959  932; 
600 931 083 po 15.00

• Wynajmę garaż w ok. Boh. Warsza-
wy, Poniatowskiego i 15 Lutego. 
603 284 503

• Sprzedam działkę ogrodową w No-
wogardzie. 725 343 417

• Sprzedam pół domu parter pod-
piwniczony 3 pokoje 82 m2 z przy-
budówkę nadająca się na sklep lub 

działalność z garażem murowanym 
60 m2. tel. 91 39 22 072; 507 465 448

• Sprzedam działkę w Wyszomie-
rzu przy drodze. Cena 37 tys. 723 
930 320

• Sprzedam garaż murowany 28 
m2, prąd, woda cena 26 000 zł. Tel. 
501 622 613

• Sprzedam działkę budowlaną o 
pow. 597 m2. Nowogard. 511  171 
169

• Ładny dom Nowogard, sprzedam. 
600 617 474

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe 
o pow. 58 m kw na I piętrze przy ul. 
Bankowej 8. Tel. 783 570 060.

• Sprzedam wygodną kawalerkę, I 
piętro, ok. 29 m kw, bezczynszowa. 
Do zamieszkania od zaraz. Cena 95 
tys. Tel. 608 153 767.

• Wynajmę warsztat z kabiną pod 
różnego rodzaju działalność. 
603 550 557

• Pilnie poszukuję dwupokojowego 
mieszkania do wynajęcia (do 800 zł) 
533 298 846

• Sprzedam mieszkanie ul. 15 lutego 
trzypokojowe o pow. 66 m2 III pię-
tro. 695 425 992

• Sprzedam mały dom 57 m2 ul. Pił-
sudskiego 2a. 602 350 301

• Sprzedam mieszkanie w bloku w 
Łosośnicy, trzypokojowe, 64 m2, 
bezczynszowe. Tel. 788 875 474

• Boh Warszawy samodzielna góra 
domu z ogrodem, 245 tys. Tel. 
501 307 666

• Sprzedam ½ domu w Nowogardzie. 
728 933 802

• Wynajmę pawilon o pow. 35 m2 ul. 
5 Marca w Nowogardzie za Bankiem 
PKO. 510 770 263

• Nowogard ul. Górna za STW, dział-
ka o pow. 5864 m2, prez. W pla-
nie przemysł i usługi, inwestycyjna, 
ogrodzona, droga asfaltowa, cen-
trum miasta, 800 m od głównego 
skrzyżowania, 270 tys. PLN brutto. 
Tel. 660 424 989; 91 43 26 122

• Nowogard ul. Górna, działka o pow. 
118700 m2  - 11 ha, ekologia, prez. 
W planie przemysł i usługi, inwe-
stycyjna, droga asfaltowa, centrum 
miasta, 800 m od głównego skrzy-
żowania, 1  300  000 PLN, Tel. 660 
424 989; 

• Sprzedam mieszkanie 4-pokojowe 
(67,7 m2) w Nowogardzie, parter, 
balkon, wc i łazienka osobno. Kon-
takt:  608 514 144.

• Wydzierżawię Kiosk Ruchu ul. War-
szawska 10 i 14. Tel. 694 455 280

• Sprzedam mieszkanie trzypokojo-
we IV piętro. 795 912 117

• Wynajmę mieszkanie trzypokojowe 
na III p.  600 436 364

• Sprzedam mieszkanie trzypokojo-
we III p. 69,60 m2, środkowe przy ul. 
Boh. Warszawy naprzeciwko PZMot. 
663 321 366

• Sprzedam dom w Nowogardzie 130 
m2. 663 366 399

• Sprzedam mieszkanie 78 m2 czte-
ropokojowe bezczynszowe 136 
tys. w Wierzbięcinie lub zamienię 
na dwupokojowe w Nowogardzie. 
691 213 009

• Sprzedam uroczą posiadłość dom 
na działce 30ar Żabówko k/Nowo-
gardu. 663 489 736

• Studio reklamy Vizart wynajmę 

pow. Reklamową 6,5x3m w Nowo-
gardzie przy ul. Warszawskiej 11 od 
13.06. tel. 605 522 340

• Mieszkanie do wynajęcia w domu 
wolnostojącym II piętro, 70 m2. 91 
39 23 209

• Sprzedam kawalerkę 30 m2. tel. 
691 137 817

• Wynajmę sklep spożywczy przy ul. 
Wojska Polskiego, lokalizacja vis a 
vis Szpitala. 887 467 309

• Sprzedam mieszkanie II piętro dwu-
pokojowe. 508 301 853

• Do wynajęcia mieszkanie trzypoko-
jowe. 518 483 194

• Sprzedam duży kontener . 
605 764 994

• DO wynajęci a kawalerka 30 m2. 
Nowe budownictwo dobra lokali-
zacja umeblowane (pralka, lodów-
ka, zmywarka) 800zł + opłaty kaucja 
1200 zł. tel. 666 128 274

• Sprzedam mieszkanie na Poniatow-
skiego parter 64 m2 trzy pokoje 165 
tys. tel. 501 307 666

• Sprzedam pół bliźniaka ok. 100m2, 
działka 1100 m2, duży ogród. Wy-
mienione okna, dach, ocieplony. 
Wewnątrz do remontu. 350000 zł. 
Tel. 513157166

• Do wynajęcia trzypokojowe ume-
blowane, I piętro ul. Bankowa. 
603 895 622

• Sprzedam działkę budowlaną w Ko-
ściuszkach. Wszystkie media, po-
zwolenie na budowę, 1200 m2. Tel. 
661 923 610

• Osina sprzedam dom 110 m2 + 
poddasze, garaż OC gazowe + ko-
minek, działka 1800 m2. 696  458 
110

• Wynajmę lub sprzedam garaż na ul. 
Jana Pawła II tel. 607 580 172

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe 
o pow. 58 m kw na I piętrze przy ul. 
Bankowej 8. Tel. 783 570 060

• Sprzedam mieszkanie, Nowogard, 
ul. Gryfitów 3, pow. 69,30 m2, parter, 
trzy pokoje, cena 170.000 zł, tel. 91-
3910010, 607607814.

• Sprzedam mieszkanie, Nowogard, 
ul. Bankowa 6, pow. 53,70 m2, IV pię-
tro, trzy pokoje, cena 131.600 zł, tel. 
91-3910010, 607607814.

• Wynajmę lokal usługowo-han-
dlowy pasaż przy Polo Market. 
604 195 581

• Sprzedam lub zamienię 2 poko-
je w atrakcyjnym miejscu na do-
mek lub pół bliźniaka ( z dopłatą). 
603 079 260; 512 012 823

• Sprzedam mieszkanie własnościo-
we trzypokojowe 67 m2 przy ul. 
Zamkowej parter. 91 39 21 397

• Sprzedam działkę budowlaną z wa-
runkami zabudowy w Nowogar-
dzie przy ul. Asnyka. 601 500  670; 
510 170 263

• Do wynajęcia dwupokojowe, samo-
dzielne mieszkanie w domu jedno-
rodzinnym w Nowogardzie. 91 39 
20 737

• Kawalerkę wynajmę. 784 872 667

• Wynajmę pokój jednej osobie (ko-
bieta). 91 85 23 353

•	 www.nowogard.nieruchomosci.
pl

• Kawalerka 36 m2 bezczynszowa 
sprzedam. 608 817 214

• Sprzedam mieszkanie 4-pokojowe 

(67,7 m2) w Nowogardzie, parter, 
balkon, wc i łazienka osobno. Kon-
takt: 608 

• Sprzedam działkę rolno-budowlaną 
w Krzywicach. Powierzchnia 4016 
m2, woda, gaz, prąd. Kontakt: 608 
514 144.514 144.

• Sprzedam lub zamienię na miesz-
kanie w Nowogardzie dom ( 150 
m2) w okolicy Nowogardu. Dom 
po kapitalnym remoncie na dział-
ce 1400 m2. Cena 395.000 tys. Tel. 
692383706

• Wynajmę mieszkanie trzypokojowe 
783 921 448

• Mieszkanie trzypokojowe 69,30 m2. 
I piętro ul. Światowida cena 185 tys. 
tel. 606 261 316

• Sprzedam parter domu 110 m2 z 
piwnicami, garażem i podwórkiem. 
600 809 312; 604 903 853

• Do wynajęcia mieszkanie dwupoko-
jowe umeblowane 900 zł + kaucja 
1500 + prąd, woda, gaz. 668 383 773

mOTOrYZaCJa

• Sprzedam Opony letnie 4 szt. Conti-
nental Conti 3, 185 65 R15, cena 400 
zł, tel. 605 522 340.

• Sprzedam dwie opony 185/65/R15 
continental conti 3; stan dobry. 
605 522 340

• Sprzedam felgi stalowe do Nissa-
na Almery N16, rok prod. 12/2001, 
cena 240 zł, tel. 605 522 340. 

• Sprzedam VW T4, diesel. 603 
839 782

• Motorower King rok prod. 2007, 
cena 1400 zł, 667 354 001

•	 Sprzedam Ford CmaX rok prod. 
2004 przebieg 185 tys. Poj. 2.0 
diesel. Posiada immobilajzer, po-
duszki powietrzne, centralny za-
mek, klimatyzacja, koła zapaso-
we z alufelgami. Cena 22  500. Do 
uzgodnienia. 603 079 260

• Sprzedam Opel Astra II rok prod. 
2001 poj. 1.6 kolor granat, mały 
przebieg. 693 950 306 

• Używane markowe opony. Różne 
rozmiary. 887 766 001

• Sprzedam Ford Escort poj. 1400 
cm3, rok prod. 1994 tel. 667  994 
240, cena do uzgodnienia. 

• Sprzedam Citroen Xsara II rok prod, 
2001 Diesel, 2.0 HDI Cena do uzgod-
nienia. 9400. 509 987 574

• Sprzedam WV diesel rok prod. 
1993, poj. 1.9 cena do uzgodnienia. 
697 400 901

• Sprzedam WV Passat poj. 1,9 TD 
rok prod. 200/2003, skóra, automat 
cena 14 tys. zł. 508 290 657

• Sprzedam Seat Ibiza 1992 r. i Fia-
ta Cinquecento rok prod. 1997 tel. 
663 848 540; 697 212 538

rOlNICTWO

• Sprzedam konia, bryczkę stylową, 
siodło i uprząż. 508 290 657

• Orka, siew, talerzówka, koszenie i 
zbiór łąk. 608 013 995

• Kupię mieszankę zbożową. 91 39 
20 307

• Siewnik do nawozu Amazonka 
dwutalerzowy poj. 500 kg. 723 898 
517

• Sprzedam łubin słodki. 601 587 438

• Kupię łąki. 696 443 643

• Sprzedam krowy i byki mięsne. 665 
785 725

• Sprzedam krowy cielne. 
518 639 390

• Sprzedam prosiaki 785 590 138

• Sprzedam prosięta. 791 817 107

• Pszenżyto sprzedam 600 zł/tona 
(zostało 2tony). 91 57 83 097

USŁUGI

• Wyjazdy Niemcy, Holandia, solid-
nie i tanio z domu i pod dom. 603   
038  944

• Usługi transportowe IVECO dostaw-
cze + laweta + bus osobowy do 9 
os. Tel. 607  580  172

• AGENCJA REKLAMOWA VIZART - 
reklamy, banery, tablice, wydruki 
wielkoform., reklama na pojazdach 
- odzieży, PIECZĄTKI, wizytówki, pla-
katy, ulotki, inne. Nowogard, ul. 700 
lecia 15 (nad sklepem zielarskim). 
Tel. 605 522 340.

•	 malOWaNIe, mONTaŻ PaNe-
lI PODŁOGOWYCH I INNe DrOB-
Ne NaPraWY WYkONa „ZŁOTa 
rĄCZka”; 91 39 22 783, 784 79 
22 70

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

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

• Dywanopranie, 604 373 143.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 604 373 
143.

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

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

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

• Klimatyzacja! Serwis sprzętu AGD. 
Tel. 697 55 33 10, 693 34 46 71.

• Cyklinowanie. 692 478 465

• Firma UNIQA wszystkie ubezpie-
czenia. Poniatowskiego 14/2. 693 
128 108

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

• Bruk-lin układanie kostki brukowej. 
Tel. 607 083  893, www.bruk-linno-
wogard.com.pl

• Montaż ogrodzeń betonowych, far-
merskich i innych; 695  085 470; 91 
39 72 575

• usługi elektryczne CO, dachy, tanio 
szybko solidnie. Do 30% taniej. Tel. 
506 323 560

• Usługi tokarskie. Sąpolnica 22. 
693 613 396 

• Remonty mieszkań, łazienek. 
600 121 043

• Przewozy przeprowadzki Nowo-
gard i okolice. 784 499 535

• Usługi ogólnobudowlane. 
510 335 162

• AGENCJA REKLAMWA VIZART - 
oprawianie prac - w 2 minuty., bin-
dowanie, wydruki A3-A4 kolor, kse-
ro A3-A4 - kolor, laminowanie A3-
A4. Tylko u nas największy wybór 



12-14.06.2012 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

15

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

OGŁO SZe NIa DrOB Ne

reGUlarNa lINIa mI krO BU SO Wa SerOCkI   Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie    6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie    8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

Informacja PkS 
91 392 18 87   lub   91 469 83 15

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak										kom.	606	148	353
Nowogard (ul.  Rzeszowskiego) - Szczecin (ul.  Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:05; 8:10; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 11:50; 11:55; 12:40; 
14:40; 14:50; 15:00; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:11
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul.  Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:30; 9:50; 10:25:11:20(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 13:20; 13:45(F); 14:10; 
14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:00
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:50; 17:20; 18:30; 19:30
Kursują od poniedziałku do soboty;  F - kursuje od poniedziałku do piątku;  7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli

rOZkŁaD JaZDY BU SóW

regularna linia meTrO          tel. 505 619 600
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25 A; 5:50 A; 6:00 A; 8:15 A7; 9:25 A7; 12:30 A7; 12:55 A7; 
15:05 A; 16:30 A7; 18:10 A7
Ze Szczecina do Nowogardu: 6:50 A; 7:25 A; 7:45 A; 11:00 A7; 12:00 A7; 14:35 A7; 15:55 
A7; 16:40 A; 18:25 A7; 19:55 A7
Legenda: A- kursuje od pon do sob;   7 - kursuje w niedzielę

PrZeWóZ OSóB - rO maN BIŃCZYk - linia regularna  
 Tel. 0607 310 591 

OD PONIeDZIaŁkU DO PIĄTkU:  
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SOBOTa: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIeDZIela: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

DZIENNIK
NOWOGARDZKI

Ukazuje się we wtorki i piątki  na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
re dak cja: marek Słomski prezes, marcin Simiński redaktor naczelny, Piotr Słomski, Jarosław Bzowy.  

Jarek Dąbrowski redaktor techniczny, Współ pra cu ją:  Hen ryk Szczu pak.   ad res re dak cji:  
72-200 No wo gard, ul.  Boh. War sza wy 7a, tel. 91 392 21 65; e-mail: dziennik@domjudy.pl. 

Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

Firmy Usługowo – Handlowej adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

Trasa NOWOGarD – GOleNIóW – SZCZeCIN 
Nowogard ul. rzeszowskiego : 5:05(A), 5:55(A), 6:10(A), 6:50(7), 7:00(A),  7:50(A), 8:05(7), 

8:25(2,4,6), 8:35(A), 9:10(1,3,5,7), 9:15(2,4,6), 10:05(A)10:30(A,7), 11:31(A), 11:40(7), 12:15(A), 
12:50(A,7), 13:00(A), 13:10(A), 13:25(A,7), 13:50(F), 14:05(A), 14:20(A,7), 15:41(A), 16:00(7), 
16:25(7), 16:30(1,3,5) 16:40(2,4,6,7) 16:50(A), 17:30(7) 17:50(A,7) 18:05(4,5,6,7) 18:20(A,7)

TraSa SZCZeCIN – NOWOGarD
Szczecin ul. Św. Ducha: 9:25(A), 11:55(A,7) 12:20(A,7), 13:35(A), 14:00(A,7,R), 

14:30(1,3,5,7)  14:35(2,4,6) 14:55(A,7), 15:10(A) 15:25(A,7), 15:50(A) 16:15(A,7)  16:30(A), 
18:05(A,7,R) 18:20(A,7) 19:05(A,7) 19:25(A,7) 19:50(A,7)

Szczecin ul. Dworcowa :  6:20(A), 7:35(A), 8:40(A,7), 9,00(7,R), 10:05(A,7),  10:50(A,7),  
11:40(A), 13:00(7), 14:20(7), 17:40(A,7), 20:15(A,7),

Goleniów, Dworzec PkP :  7:05(A), 8:20(A), 9:25(A,7), 9:45(7,R), 10:10(A),  10:50(A,7),  
11:36(A,7), 12:26(A), 12:42(A,7),  13:05(A,7), 13:45(7), 14:20(A),  14:45(A,7,R), 15:05(7), 
15:20(1,3,5,7) 15:26(2,4,6) 15:40(A,7) 15:55(A)  16:08(A,7) 16:40(A) 16:59(A,7) 17:15(A), 
17:40(A,7)  18:50(A,7,R)  19:05(A,7), 19:50(A,7) 20:10(A,7) 20:35(A,7) 21:00(A,7)

Trasa NOWOGarD – maSZeWO 
Nowogard ul. rzeszowskiego :  6:20(S) 15:15(S)
Trasa maSZeWO – NOWOGarD 
maszewo :  6:55(S) 16:00(S)
Trasa NOWOGarD – maSZeWO – STarGarD SZCZeCIŃSkI
Nowogard ul. rzeszowskiego :  6:50(F),  11:30(F),  13:50(F),  
Trasa STraGarD SZCZeCIŃSkI – maSZeWO - NOWOGarD
Stargard Szcz. Oś. Tysiąclecia :  9:40(A), 12:45(A), 15:05(A)
a - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt S – kursuje w dni nauki szkolnej; 

7 – kursuje w niedziele niebędące świętami F – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz 
świąt 1,3,5 – kursuje w poniedziałki, środy, piątki oprócz świąt; 2,4,6 – kursuje we wtorki, 
czwartki, soboty oprócz świąt; 4,5,6,7 – kursuje w czwartki, piątki, soboty, niedziele oprócz 
świąt; r – kurs do Reska    

Odjazdy pociągów w kierunku Kołobrzegu
Odjazd z Nowogardu  7.28   -  kursuje do 29.VI i od 3.IX codziennie
8.06   - 30.VI – 2.IX codziennie
9.21   - kursuje do 29.VI i od 3.IX w dni robocze:30.VI – 2. IX codziennie
11.39; 13.49; 15.47; 17.46; 22.22 (do 18 V) - codziennie
Odjazd pociągów w kierunku Szczecina
Odjazd z Nowogardu  6.37   -  kursuje do 29.VI i od 3.IX codziennie
6.48   - 30.VI – 2.IX codziennie
9.56   - 30.VI – 2.IX w dni robocze
10.25   - kursuje do 29.VI i od 3.IX w dni robocze
8.05; 12.17 (od 1 III); 14.56; 16.49; 18.49 - codziennie

okładek. Nowogard, ul. 700 lecia 15 
(nad sklepem zielarskim). Tel. 605 
522 340.

• Korepetycje j. niemiecki, przygoto-
wanie do matury. 607 617 844

• Angielski. Korepetycje. 697 583 403

• Remonty i wykończenia. 
601 567 369

• REMONTY, MONTAŻE, STOLARKA. 
781 016 125

• Transport BUS-MAX. 604 963 120

• Usługi remontowo-budowlane. 
784 053 493

• Przepisywanie prac (magister-
skich, licencjackich, innych), do-
kumentów, CV, listów motyw. in-
nych. Wydruki, Ksero, także kolor. 
Szybko i Solidnie. Studio Reklamy 
Vizart. Nowogard, ul. 700 lecia 15 
(nad sklepem zielarskim). tel 605 
522 340.

•	 Język niemiecki kursy i korepe-
tycje  tel. 607 545  991 www.nie-
mieckinowogard.pl; 

• Naprawa, regulacja okien, drzwi 
PCV i drewna. 695 181 070

• Usługi dekarskie w Kościuszkach. 
601  227  631

• Videofilmowanie i zdjęia cyfrowe, 
profesjonalnie różne okazje. 600 
653 124

• Usługi hydrauliczne. 600 653 124

• Usługi ogónobudowlane, glazura, 
terakota fachowo i solidnie. 607 647 
515

• Remonty mieszkań. 609 588 240

• Roletki, żaluzje, vertikale. 
695 181 070

• Moskitiery. 695 181 070

• Transport przeprowadzki szybko ta-
nio. 696 138 406

• Remonty mieszkań. 601 567 369

• Mam do wynajęcia na (imprezy 
okolicznościowe) pawilon (namiot) 
6mx12m ze ściankami bocznymi. 
669 910 736

• Malowanie, szpachlowanie, panele. 
788 566 432

• Kierownik budowy, nadzory, kosz-
torysowanie, inwentaryzacja, oceny 
techniczne. 604 269 301

• Remonty mieszkań, dachów 
794 115 153

• Usługi transportowe 1,5 ton. Tel. 
506 534 179

• DUR - DACH pokrycia i remonty da-
chów. 691 621 141

• Dachy. 785 562 104

•	 Usługi koparko-ładowarką.  
667 621 070

• DUR-BUD- usługi ogólnobudowla-
ne. 723 295 632

• Usługi ogólnobudowlane. 
508 871 453

• Usługi ogólnobudowlane–docie-
plenia. 607 654 692

• Panele, regipsy, szpachlowanie, ma-
lowanie. 789 146 025

• Odnawianie drzwi i okien drew-
nianych i dachowych. 788 210 419; 
722 360 296

• Dachy i remonty mieszkań. 
796 101 370

• Mieszkania od podstaw. 794 115 
153 

• Usługi koparko-ładowarką. 606 106 
142

• Transport przeprowadzki, tanio. 
791 111 749

• Kredyty dla firm bez BIK-na oświad-
czenie o dochodach:513 164 203

• Leasing bez BIK-KRD. Maszyny-sa-
mochody, sprzęt komputerowy, itd. 
Leasing na start.513-164-203

• Usługi informatyczne naprawa 
komputerów, instalacja oprogra-
mowania, odzyskiwanie danych, 
dojazd do klienta. 508 245 385

• Remonty, dachy, ocieplenia. 
692 562 306

•	 Docieplenia budynków. 
693 629 827

•	 Docieplenia budynków, podbitki. 
608 847 784

•	 TWOJa kSIĘGarNIa INTerNeTO-
Wa WWW.kSIeGarNIaCYmelIa.
OSDW.Pl

PraCa

• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, 
urlopowe- Niemcy, Holandia, An-
glia, Irlandia, Dania, Belgia, Austria, 
Włochy, Norwegia. 713 852  018; 
601 759 797

• Podejmę pracę w charakterze sprze-
dawcy, długoletnie doświadczenie, 
obsługa LOTTO. Tel 660 392 851

• Zatrudnię konsultantkę Oriflame, 
bezpłatne wpisowe, prezenty na 
1300 zł, 604 189 118

• Przyjmę mechanika samochodowe-
go. 601 897 368

• Przyjmę do pracy brukarzy. 
662 125 370

• Przyjmę do wykończenia wnętrz. 
888 603 612

• Szukam opiekunki do 2 dzieci, kilka 
godzin tygodniowo. 660 061 372 po 
15.00

• Zatrudnię murarza emeryta na ¼ 
etatu. 600 436 364

• Przyjmę kierowcę na łódkę. 668 509 
770

•	 Zapraszamy na zbiór truska-
wek deserowych z szypułką b. 
dobre , informacje i kontakt. 
502 616 240; 510 730 398 

•	 Zatrudnię monterów i elektry-
ków z wykształceniem technicz-
nym. 91 39 23 887

•	 Zatrudnię monterów elektryków. 
91 39 23 887

• Zaopiekuję się dzieckiem. 
669 283 347

• Zatrudnię pracownika na gospo-
darstwie rolnym z umiejętnościami 
obsługi maszyn rolniczych, opieka 
nad zwierzętami z mieszkanie na 
gospodarstwie. 781 295 846

• Zaopiekuję się dzieckiem. 
602 690 897

• Zbiór truskawek w Olchowie. 
693 344 778

• Zaopiekuję się starszą osobą. 91 39 
26 493

• Zatrudnimy doświadczonego sa-
modzielnego stolarza do mebli. 
606 830 893

INNe

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

• Sprzedam drewno opałowe i ko-
minkowe, pocięte w klocki z dowo-
zem. 663 349 053

• Sprzedam Keyboard. 602 524 313

• Sprzedam drewno opałowe i ko-
minkowe. 667 788 820

• PIECE GAZOWE CO do mieszka-
nia ,domu z Niemiec firmy Vail-
lant, gwarancja + serwis, montaż 
na miejscu dwufunkcyjny cena od 
1.000zl tylko ogrzewanie CO. cena 
900zl więcej info. Tel 691 686 772

• ELEKTRYCZNY przepływowy pod-
grzewacz wody do łazienki, kuch-
ni-bar, sklep, domek zakład fryzj. na 
prąd 380V,moc 18,21kw,male gaba-
ryty z Niemiec cena 250zl. Tel 691 
686 772

• Junkers gazowy do łazienki, kuchni 
na gaz ziemny lub z butli/propan/
po przeglądzie serwisu, mało uży-
wany cena 400zł Tel 691 686 772

• Bojler - podgrzewacz wody ,zasob-
nik, stojący /bez palnika/z Niemiec 
f. Vaillant z wężownica do podłą-
czenia go z piecem węglowym, ga-
zowym stan idealny cena 500zl. Tel 
691 686 772

•	 Sprzedam drewno kominkowe, 
opałowe sprzeda całoroczna, po-
siadam swój transport. 691  466 
441

• Drewno opałowe kominkowe. 
506 232 860

• Kupię szklarnię wym. 6/4 lub 5/4. 
tel. 509 702 817

• Sprzedam spawarkę elektryczną 
Beiter 250 na 360V, Cena 500 zł. Tel. 
667 320 054

• Sprzedam wózek inwalidzki z napę-
dem. Telefon. 609 424 557

• Sprzedam węgiel drzewny hurt, de-
tal. 502 151 691 

• Podbitka, deska tarasowa, tanio. 
791 423 559

• Dowóz piasku, żwiru, kamieni, wy-
wrotka 2,5t. tel. 514 740 538

• Drewno kominkowe z dowozem ta-
nio. 501 385 072

• Tanio sprzedam kafle piecowe, rzeź-
bione używane. 669 430 803

• Sprzedam akwarium z kompletnym 
wyposażeniem + ryby 605 548 121

• Kupię złoto. 506 534 179

• Kupię starą spawarkę transformato-
rową lub nową może być do napra-
wy cena do 500 zł. 663 565 516

• Skup niesprawnych, zatartych pił 
STIHL, Husqvarna. Cena 100 zł. 
721 668 245

• Oddam śliczne, małe szczeniaki w 
dobre ręce, tel: 504 525 966

• piec co. Typ KOMFORT EKO 25 nowy 
z podajnikiem 602 10 11 18

• Kontener 1 osiowy budowlany tel 
do kontaktu 602 10 11 18

• Sprzedam używane kosiarki spali-
nowe. 91 57 71 998

• Przyjmę gruz Karsk. 601 587 438

• Sprzedam halę kontenerową wy-
miary 17,5/6/3m. 661 923 610

• Sprzedam wykaszarkę Stihla żyłkę 
stan idealny 300 zł. 502 103 432

• Sprzedam szafę kolor renge. 
698 169 531

• Sprzedam kobiałki i kontener. 
607 403 081

• Kupię 30 płyt jumbo używane. 
607 690 741
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PHU „DEZAR” - SKLEP ŻELAZNY
ul. 15 Lutego 10  • 72-200 Nowogard • tel. 91 39 21 220

NOWOŚĆ    Ogrodzenia ozdobne

Artykuły przemysłowe:
• Piece • Bojlery • Armatura • Rury miedziane i ocynk
• Rury PCV • Śruby • Wkręty • Gwoździe •  Farby • Lakiery • Silikony 
• Siatka ogrodzeniowa • Impregnaty
• Elektronarzędzia • Odzież robocza • Nawozy • Nasiona

Przęsło 2 m – 175 zł
Brama 3,5 m – 530 zł

Brama 4 m – 560 zł
Furtka 0,9 m – 185 zł

Posiadamy w sprzedaży 
również inne wzory ogrodzeń

SPrZeDaŻ aTrakCYJNYCH mIeSZkaŃ
w nowo powstającym budynku mieszkalnym

4-klatkowym (obok SP nr 3), os. Gryfitów w Nowogardzie

Kontakt: „PRO-BUD” s.c., 72-200 Nowogard, ul. 3 Maja 14, 
tel. 91 39 25 552, 783 570 056, www.probud-nowogard.pl

Firma Cukierniczo-Piekarnicza w Kamieniu Pomorskim

poszukuje wykwali�kowanych 
piekarzy i cukierników

do pracy w oddziale w Golczewie (ul. 9 Maja 1)
kontakt: 668 019 250 baza, 91 38 20 080 lub 91 38 23 100

e-mail: biuro@zelek.com.pl 
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 Cena 1,80 zł

GAZETA LOKALNA  NOWOGARD • OSINA

APTEKA 
MAJOWA 
ul. 3 MAJA 47

TEL. 91 307  07 08

OTWARTE
Poniedziałek - Piątek  8-19  

Sobota  8-15

Sprawdź naszą ofertę:
• Kredyt gotówkowy
• Kredyt konsolidacyjny
• Kredyt samochodowy
• Kredyt hipoteczny
• Spłata rat LUKAS Banku za 0 zł
• Dogodne warunki 
  dla emerytrów i rencistów

Nowogard, ul. 700 Lecia 21
tel. 91 39 22 172

czynne: pon-pt 9.00-17.00

CENTRUM KREDYTOWE

Prywatny Gabinet 
Stomatologiczny

Oferuje kompleksowe
lecznie stomatologiczne

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

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

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

Zapraszamy!

N
O

W
Y

ZIELONE 
PRZEDSZKOLE

OGŁASZA NABÓR NA ROK SZKOLNY 2012/2013
DZIECI W WIEKU OD 2,5 DO 6 LAT

Informacje i zapisy pod nr tel. 91 39 26 691
lub na stronie www.przedszkole.zielona11.pl

INFORMATYCZNO-JĘZYKOWE

O P T Y K
Nowogard, ul. Kościuszki 1

tel. 91 392 18 11

- 20% na okulary
przeciwsłoneczne

BADANIE OSTROŚCI  WZROKU
(bezpłatne przy zakupie okularów)

Jedna para okularów
na wszystkie odległości

REALIZACJA  RECEPT NFZ

Okulary
Progresywne 

- 30%

CZAS NA WZROK

Kancelaria Adwokacko-Radcowska
Adres Kancelarii: Plac Wolności 9 w Nowogardzie, 

parter byłego hotelu „Cisy”, pok. nr 8.

Szanowni Państwo.
Zawiadamiamy, iż w Nowogardzie  rozpoczęła swoją działalność 

Adwokat  - Monika Osińska  
(tel. 605 085 913)

Radca Prawny - Radosław Górski
  (tel. 788 802 101)

Nikt nie chce 
harcówki

s. 4

Czytaj s. 3

s. 7

Gdy maluję, 
to patrzę w 
niebo

Okradli kebab, 
teraz siedzą w 
areszcie

s. 2

Przewody ciśnieniowe

Przedsiębiorstwo

zakuwanie i regeneracja
Nowogard • ul. Boh. Warszawy 34

tel. 91 392 25 68

Sp. z o.o.
KOSZALIN

Przewody ciśnieniowe

Po godzinach pracy  w sytuacjach awaryjnych tel. 602 306 901
Otwarte  pn-pt 8.00- 16.00,  sb. 8.00-14.00

HURTPOL SP. Z O.O. 
SP. KOMANDYTOWA
Zatrudni specjalistę 
do  obsługi klienta 

hurtowego  w Nowogardzie
Wymagamy:
- wykształcenie min. średnie, prefero-

wane wyższe
- komunikatywność i dobra organiza-

cja pracy, kreatywność
- mile widziane doświadczenie w ob-

słudze klienta
- znajomość branży sanitarnej i obsłu-

gi komputera
Oferty: ul. Młynarska 1a;  

Nowogard lub kadry@hurtpol.pl

R E K L A M A
e-mail: reklama@domjudy.pl

TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07

Ptaszkowo: Kolejne obietnice  i dwa lata bez wody...

„Uważam, że zostałam potraktowana  
jak zwykły śmieć”

Na zdjęciu jeden z domów w Ptaszkowie, w którym mieszkańcy od lat żyją bez dostępu do bieżącej wody. 
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Foto tydzień

Trwa remont pokrycia dachowego domu parafialnego przy 
ul. Kard. Wyszyńskiego. Od strony marketu nowe dachówki 
już ułożono. Równocześnie, na terenie parafii, prowadzone są 
prace osuszania fundamentów zabytkowego kościoła. 

Na zdjęciu Państwo Elwira i Edward Giki z Żabówka, na tle 
bazyliki w Licheniu, którą odwiedzili w Boże Ciało obchodzo-
ne w ubiegłym tygodniu. 

Kierowcy narzekają, że droga wewnętrzna wokół 
Nowogardzkiego Domu Kultury jest nieoznakowana. To po-
woduje utrudnienia w ruchu, który w obszarze Placu Wolno-
ści sprawia nie małe kłopoty kierowcom.  

Pomóżmy sobie
• Przyjmę z wdzięcznością wózek inwalidzki i tapczan dla starszej, schorowanej osoby. Tel. 504 781 

780. 
• Przyjmę z wdzięcznością 2 osobowy fotel do spania, pralkę automatyczną i używaną  pokojową 

meblościankę Tel. 665 - 566-856
• Przyjmę z wdzięcznością lodówkę i wózek dziecięcy  z wyprawką tel. 510-93-69-51

Okradli „kebab”, teraz siedzą w areszcie 
Nowogardzcy policjanci zatrzymali trzech sprawców włamania do punktu gastronomicznego 
– „kebab” przy ul. Zielonej.  Zatrzymani to mężczyźni w wieku 20-30 lat. Sąd Rejonowy w Go-
leniowie postanowił o zastosowanie wobec zatrzymanych aresztu na okres trzech miesięcy.

O sprawie poinformowało 
biuro prasowe komendy po-
wiatowej policji w Goleniowie. 
W nocy z wtorku na środę do-
szło do włamania do punktu 
gastronomicznego w Nowo-
gardzie. Trzech sprawców wy-
łamało zamek w drzwiach wej-
ściowych i dostało się do środ-
ka lokalu. Przestępcy skradli 
kasetkę z pieniędzmi i ucie-
kli. W kasetce znajdowało się 
1500 złotych. Przestępstwo zo-
stało zarejestrowane przez ka-
merę przemysłowego monito-

ringu. Policjanci zabezpieczyli 
ten zapis i po jego przejrzeniu 
wytypowali sprawców włama-
nia. Tego samego dnia rano, 
policjanci zatrzymali dwóch 
mężczyzn, trzeci z nich został 
zatrzymany wieczorem. Męż-
czyźni przyznali się do popeł-
nienia tego przestępstwa. Oka-
zało się, że tej samej nocy wła-
mali się do jednego ze sklepów 
w Nowogardzie, skąd też skra-
dli pieniądze. Policjanci odzy-
skali część skradzionego mie-
nia, resztę włamywacze zdąży-

li wydać. Śledczy zapowiadają, 
że sprawa ma charakter roz-
wojowy, gdyż zatrzymani mają 
swój udział w innych przestęp-
stwach popełnionych w ostat-
nim czasie na terenie gminy 
Nowogard. 

Dwóch z zatrzymanych męż-
czyzn było już karanych za 
kradzieże i włamania. Tym ra-
zem odpowiedzą za popełnio-
ne przestępstwa w warunkach 
recydywy.  

ms

Dlaczego Panie  
stoją przy kasie?

Redakcję w ostatnich dniach 
odwiedziła roztrzęsiona Czy-
telniczka  informując nas, że 
dokonawszy  zakupów w jed-
nym z marketów nowogardz-
kich i stojąc w kolejce do kasy  
została zaintrygowana  faktem, 
że Panie obsługujące kasę stoją, 
a krzesełka  na których dotąd 
siedziały zniknęły.  Spytała więc 
kasjerki co się stało. Sprzedają-
ca  poinformowała, że jest to 
nowe zarządzenie kierownic-
twa marketu i odtąd już tak ma 
być - będą obsługiwać  klien-
tów stojąc.  Czytelniczka nie 
mogąc  opanować wzburzenia 
z powodu - jej zdaniem - nie-
ludzkiego traktowania  ciężko i 
wiele godzin pracujących Pań, 

zrezygnowała na znak prote-
stu z dokonanych zakupów w 
tym  sklepie i postanowiła ni-
gdy już tam się nie pojawiać. 
W ciągu ostatnich  dni  otrzy-
maliśmy też kilkanaście telefo-
nów od klientów sklepu,  a na-
szych Czytelników, zadziwio-
nych tą sytuacją i wyrażających  
współczucie dla stojących przy 
kasie Pań. W czwartek, niestety 
bezskutecznie spróbowaliśmy  
skontaktować się z prezesem  
firmy prowadzącej nowogardz-
ki market.  Jak się dowiedzieli-
śmy, prezes na ogół przebywa w 
podległym mu także sklepie w 
Goleniowie, tam jednak auto-
matyczna sekretarka nie połą-
czyła nas  mimo wielokrotnych 

prób, centralka nie łączyła też z 
operatorem. Z powodu braku 
tego kontaktu nie wymieniamy 
na razie nazwy marketu, w któ-
rym zastosowano to budzące 
taki sprzeciw,  także klientów,  
rozwiązanie. Mamy nadzieję, 
że kierownictwo sklepu  po tym 
tekście, postanowi przedstawić 
w najbliższym czasie  opinii  
publicznej  argumenty, które  
przemawiają za takimi decyzja-
mi,  a  ponieważ w sklepie tym  
jest sprzedawana też nasza  ga-
zeta (oby dalej), zapewne wia-
domość  o społecznych reak-
cjach  na  takie  warunki pracy 
kasjerek, dotrze do Pana Preze-
sa. 

Redakcja DN  
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FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

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

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

602 450 881

Byłeś świadkiem ciekawego wydarzenia?
Powiadom nas!

Dyżur reportera interwencyjnego całą 
dobę, siedem dni w tygodniu!

DZWOŃ lub wyślij sms: 

515 145 383
Zapewniamy całkowitą anonimowość! 

Możesz również do nas napisać: 
dziennik@dzienniknowogardzki.pl lub 

poligraf@post.pl

EntEr  II 
laptop

 serwis - komis

naprawiamy, 
sprzedajemy,

kupujemy laptopy
na ul. Wyszyńskiego 7/3

budynek Straży Pożarnej

tEl. 795 648 748

Organizowanie imprez 
okolicznościowych 

(wesela, chrzciny 
i inne uroczystości). 
Sala – konferencje. 

Tel. 509 591 996

Ptaszkowo: Kolejne obietnice  i dwa lata bez wody...

„Uważam, że zostałam  
potraktowana jak zwykły śmieć”
Najpierw kazali im kupić wielbłąda, później mówili, że nie mają pieniędzy w budżecie, na końcu obiecywali budowę studni głębinowej 
-  na tym się skończyło. Mieszkańcy Ptaszkowa wody bieżącej jak nie mieli, tak nie mają do dziś. 

Gmina od lat zwodzi kilku-
nastu mieszkańców tej małej 
wsi położonej obok Bochlina, 
którzy  nie mają dostępu do 
bieżącej wody. Studnia, która 
znajduje się pod domem latem 
wysycha, a zimą zamarza. Poza 
tym, mieszkańcy nie chcą  pić 
z niej wody. Twierdzą, że jest 
brudna i zatruta. Wykorzystu-
ją ją tylko do prania. Co jakiś 
czas PUWiS dostarcza im czy-
stą wodę w baniakach.  Ale 
wodę do domu trzeba sobie 
przynieść, dźwigając kilka razy 
dziennie ciężkie wiadra. 

Kiedy kilka lat temu zaczęli 
upominać się o doprowadzenie 
wody, usłyszeli w miejskim ra-
tuszu, że mają sobie kupić wiel-
błąda lub topić zimą śnieg. Po-
przednie władze tematu nie za-
łatwiły. O Ptaszkowie podczas 
kampanii wyborczej przypo-
mniał sobie kandydujący wów-
czas Robert Czapla. Jak twier-
dzi jedna z mieszkanek Ptasz-
kowa, będący wtedy radnym 
SLD, R. Czapla,  obiecał, że jak 
burmistrzem zostanie, wodę 
do Ptaszkowa, ale także pobli-
skiego Bochlina doprowadzi. 
Kiedy wybory wygrał, okazało 
się, że mimo deklaracji  wybor-
czych, w budżecie pieniędzy 
na budowę wodociągu do wsi 
nie zapisano. W zamian za to, 
oświadczając to na piśmie, bur-

mistrz Czapla obiecał budowę 
studni głębinowej wyposażonej 
w pompę. Znów na obietnicach 
się skończyło. Ptaszkowo dalej 
przypomina bardziej Saharę, 
niż polską wieś. Mieszkańcom 
puściły nerwy. 

W ostatni poniedziałek uda-
łam się burmistrza, by po raz 
kolejny upomnieć się o naszą 
sprawę – mówi Romana Łu-
kasiewicz. Uważam ,że zosta-
łam potraktowana jak zwykły 
śmieć.  Burmistrz zapytał się 
mnie czy może ma mi jeszcze 
wybudować willę z basenem i 
dać dwa tysiące miesięcznie na 
życie. Powiedziałam mu wte-
dy otwarcie: Jak były wybory, to 
nawet nas do sklepu pan woził, 
żeby listy podpisywać za drobne 
zakupy. Uwierzyłam panu i od-
dałam głos na pana. Dzisiaj ża-
łuję, bo jak Ziemba by został, to 
wodę dawno bym miała

Kobieta zdradziła w rozmo-
wie z DN, że z dnia na dzień 
pogarsza się jej zdrowie, bo 
zmuszona jest dźwigać ciężkie 
wiadra z wodą. 

Poszłam do ratusza, bo mam 
dość wszystkiego. Już chodzę 
o kulach, bo otworzyła mi się 
rana na brzuchu od dźwigania 
tej wody – dodaje mieszkanka 
Ptaszkowa. 

Pani Romana twierdzi za to, 
że nie da za wygraną. Już przy-

gotowuje pismo do wojewody, 
w którym chce opisać całą sy-
tuację. Swoją sprawą chce tak-
że zainteresować władze po-
wiatu. 

W tej sprawie nie udało nam 
się uzyskać komentarza burmi-
strza, ponieważ jak nam wia-
domo do wtorku wziął urlop. Z 
naszych informacji wynika, że 

spędza czas w Paryżu. Tam za-
pewne wody nie brakuje, a i in-
nych przyjemności nie mało...

Marcin Simiński 

Tak wygląda codzienność państwa Łukasiewiczów – rodzina kilka razy dziennie musi dźwigać ciężkie 
wiadra z czystą wodą. Fot. archiwum



Nr 46 (2079)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

4

www.dzienniknowogardzki.pl

Wszystkim, którzy uczestniczyli w ostatniej 
drodze i  ceremonii pogrzebowej 

mojego męża i naszego taty  

śp. Henryka Szczupaka 
serdeczne podziękowania 

składa: 
żona wraz z dziećmi 

 TVP nie doceniła skromności

Czepili się Czapli jak rzep...
Na zaproszenie burmistrza Roberta Czapli, ekipa TVP-3 w składzie trzech osób  plus samochód, przybyła w ostatni wtorek na uroczy-
ste otwarcie  wyremontowanego chodnika  na skwerku róg Sądowej i 5 Marca.  

Dopiero wieczorem i to w 
godzinach  gdy wszyscy oglą-
dali mecz Polska – Rosja,  wy-
emitowana została  relacja z 
tego doniosłego wydarzenia. 
Relacja  zamiast  ukazać  po-
wagę kolejnego dokonania 
burmistrza,  utrzymana  zo-
stała  w  prześmiewczym tonie 
(widać wyraźnie, że  TVP nie 
rozumie co się tutaj w Nowo-
gardzie dzieje!). Przyzwyczaje-
ni do pomp i gali przy tego ro-
dzaju okazjach,  dziennikarze 
wyraźnie byli rozczarowani, 
że gali pompy i poczęstunku w 
Nowogardzie nie było.  Jechali 
60 km i tyle samo z powrotem 
i nawet sobie nie pojedli. Ale w 

Nowogardzie nikt nie będzie 
wydawał pieniędzy podatni-
ków na  wyżerkę dla darmo-
zjadów.  Wyjaśnił to sam bur-
mistrz  Czapla, którego poparł 
i uzupełnił  wice Przewodni-
czący Rady  Stanisław Saniuk.

Chodzi o mieszkańców, aby 
mogli korzystać  z dobrodziejstw 
naszej pracy, a nie o przecina-
nie wstęgi czy picie szampana - 
mówił miej więcej i jak zawsze 
bardzo słusznie burmistrz.

Mieszkańcy nie zawsze do-
ceniają  trud władzy i trzeba 
skromnie im  o tym przypo-
mnieć  - wtórował radny St. Sa-
niuk.

W całej tej historii nie zgadza 

nam się tylko jedno, skoro mia-
ło być tak skromnie, to po co za-
praszano telewizję?. My też by-
liśmy proszeni,  ale tym razem 
znając zamiłowanie burmistrza 
do skromności nie poszliśmy,  
aby umożliwić naszemu wło-
darzowi realizację etycznego 
wskazania...  niech nie wie pra-
wica, co czyni lewica...

Chodnik rzeczywiście ładny, 
a nawet bardzo ładny - stwier-
dził  przypadkowy przecho-
dzień -  burmistrz zrobił to bar-
dzo dobrze  -  mówił – widzi-
cie, nawet jest tępy - wskazując 
oczywiście na chodnik, a nie 
na kogokolwiek.

Redakcja

Na koniec sierpnia tego roku, Powiat ma ogłosić piąty już z kolei przetarg na sprzedaż byłego internatu przy ul. Wojska Polskiego – po-
pularnej harcówki. Cztery poprzednie „aukcje” zakończyły się fiaskiem. Na zakup malowniczo położonej posesji nie było chętnych. 

Nikt nie chce harcówki...
Budynek przez lata funkcjo-

nował jako  internat Specjalne-
go Ośrodka Szkolno - Wycho-
wawczego. Kiedy w zeszłym 
roku wychowankowie placów-
ki przeprowadzili się do nowej 
„bursy” przy ul. Poniatowskie-
go, popularnie zwaną przez 
mieszkańców harcówkę, wy-
stawiono na sprzedaż. 

Pierwszy przetarg odbył się 
w sierpniu ubiegłego roku. 
Najpierw powiat chciał za nie-
ruchomość 900 tys. zł. Później 
cena spadła do 700 tys. zł.  Ale 
i to nie przyciągnęło chętnych. 
Może tym razem się uda. Krą-

ży pogłoska, że jeśli tym razem 
się nie uda sprzedać nierucho-
mości, to przedwojenny budy-
nek zostanie wyburzony. Uzy-
skany w ten sposób wolny plac 
o łącznej powierzchni 1041 m2 
zostanie podzielony na frag-
menty i sukcesywnie sprzeda-
ny, jako działki pod zabudo-
wę mieszkalną. Tomasz Kuli-
nicz, wicestarosta powiatu, nie 
zaprzecza, że taki pomysł padł 
podczas jednej z narad Zarzą-
du Powiatu. 

Tym razem obniżyliśmy cenę 
do ok. 600 tys. zł., za tyle wysta-
wimy nieruchomość. Jeśli cho-

dzi o pomysł dotyczący wybu-
rzenia tego obiektu, to rzeczy-
wiście w luźnej rozmowie ktoś 
rzucił takie hasło. Pomysł ten 
nie uzyskał aprobaty – twierdzi 
wicestarosta. 

Pojawia się pytanie, dlacze-
go przez taki czas budynkiem 
nie zainteresowała się gmina 
Nowogard? Z tym pytaniem 
zwróciliśmy do burmistrza 
Nowogardu. Jak nas zapewnia-
no wczoraj w ratuszu, odpo-
wiedź otrzymamy w przyszłym 
tygodniu.   

Faktem jest, że w obiekcie z 
powodzeniem można przygo-

tować kilkanaście mieszkań 
socjalnych. Lista oczekujących 
na ich przyznanie zawiera 200 
nazwisk. To oczywiście tyl-
ko jeden z możliwych do wy-
obrażenia sobie wariantów za-
gospodarowania tej  nierucho-
mości. Niewątpliwie jednak, ze 
względu na walory krajobra-
zowe miejsca architektonicz-
ne obiektu, a także  konotacje 
historyczno-sentymentalne ja-
kie związane są z harcówką, 
obojętność i brak aktywności 
gminy co do dalszych losów 
tej nieruchomości, może bu-
dzić zdziwienie. W tym przy-
padku nie tłumaczy takiej po-
stawy Gminy  fakt, że  formal-
ne właścicielstwo dzierży po-
wiat.  Gdyby podobnie postę-

powano chociażby w przypad-
ku nowogardzkiego szpitala, 
który również zgodnie z usta-
wą kompetencyjną pozostawał 
w zarządzie powiatu, to dzisiaj 
nie mielibyśmy już tej placów-
ki. Ówczesne  władze gminy 
jednak nie poszły po najmniej-
szej linii oporu i szpital prze-
jęły  dlatego dzisiaj,  niektórzy 
będą za chwilę mieli co otwie-
rać  i zbierać laury. A może o 
to chodzi, by tylko zbierać lau-
ry? A to co trudne i przyniesie 
owoc w niewiadomym czasie 
pozostawić, jako zbędny ba-
last nieprzydatny dla  bieżące-
go, siłą rzeczy powierzchowne-
go i służącego tylko próżności 
wizerunku.

Sm, MS 
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przy piwie

Pucz  fiskalny

Przyjęty przez komisje sej-
mowe tryb ratyfikacji traktatu 
fiskalnego jest niekonstytucyj-
ny. Polskie prawo przewiduje 
bowiem, w sytuacji przekaza-
nia kompetencji władzy pań-
stwowej organom międzynaro-
dowym, lub umów integracyj-
nych, ratyfikację kwalifikowaną 
większością 2/3 głosów obu izb 
polskiego parlamentu, lub po-
przez referendum. Tymczasem 
uchwała komisji sejmowych 
przewiduje ratyfikację zwy-
kłą większością głosów. Decy-
zja większości koalicyjnej, któ-
ra przegłosowała tą procedurę 
spowodowana jest brakiem wy-
maganej kwalifikowanej więk-
szości przez ugrupowania po-
pierające wprowadzenie trakta-
tu fiskalnego. Nie usprawiedli-
wia to jednak jawnego złama-
nia  norm konstytucyjnych.

Traktat fiskalny bowiem w 
sposób jednoznaczny zmie-
nia kompetencje konstytucyj-
nych organów władzy państwo-
wej, prowadząc do przekaza-
nia kolejnych  jej kompeten-

cji organom Unii Europejskiej 
i tym samym taka zmiana wy-
maga ratyfikacji kwalifikowa-
ną większością 2/3 głosów. We-
dług polskiej konstytucji, Sejm 
jest jedyną władzą   decydują 
o kompetencjach poszczegól-
nych organów władzy państwo-
wej, trybie zobowiązań finan-
sowych oraz podejmowanych 
kroków naprawczych finansów 
publicznych. Zaś Rada Mini-
strów jest jedynym organem 
decydującym o wysokości defi-
cytu budżetowego. Traktat po-
przez wprowadzenie “mechani-
zmu korygującego’, który będzie 
uruchamiany “automatycznie’ 
w przypadku stwierdzenia od-
chyleń od zakładanej wysokości 
deficytu budżetowego, zmienia 
kompetencje naczelnych władz 
Rzeczpospolitej. Zasady działa-
nia tego ‘mechanizmu’ ma jed-
nostronnie określić Komisja 
Europejska. Mają one dotyczyć  
charakteru, zakresu harmono-
gramu  działań naprawczych 
oraz określi  zakres działania 
instytucji krajowych w tym za-
kresie. Ponadto na mocy “pro-
cedury nadmiernego deficytu” 
państwo poddane jego rygorom 
zobowiązane jest pod rygorem 
drakońskich kar finansowych 
do wdrożenia reform struktu-
ralnych zatwierdzonych przez 
instytucje Unii Europejskiej. 
Organy te jednocześnie staną 
się nadzorcą polskich organów 
władzy w zakresie  wykonania 
“programu  naprawczego”.  W 
świetle przepisów traktatu fi-
skalnego, w sytuacji kryzysu fi-
nansowego, konstytucyjne or-
gany władzy państwowej tracą 
swe fundamentalne kompeten-
cje dotyczące polityki fiskal-
nej i budżetowej i tym samym 
zostają zdegradowane do roli  
wykonawczej polityki ustala-
nej na poziomie Unii Europej-
skiej. Unia Europejska uzyskuje 
prawo do definiowania zakresu 
kompetencji konstytucyjnych 
organów władzy państwowej. I 

tym samym spełnia wymogi za-
pisów dotyczących „przekaza-
nia kompetencji” władzy pań-
stwowej organom międzynaro-
dowym, co wymaga kwalifiko-
wanej większości ratyfikacyjnej.

Pomijając podstawowy fakt, 
czy zdefiniowane w traktacie 
fiskalnym kompetencje władz 
Unii Europejskiej są zgodne z 
polską racją stanu i polskimi in-
teresami, propozycja ratyfikacji 
zwykłą większością jest niekon-
stytucyjna. Także  niemiecki 
Trybunał Konstytucyjny , dzia-
łając na podstawie podobnych 
do polskich przepisów w nie-
mieckiej konstytucji, uznał, że 
ratyfikacja traktatu fiskalnego 
w Niemczech jest możliwa tyl-
ko w ramach procedury kwalifi-
kowanej większości 2/3 głosów 
Bundestagu.

Wymogi Konstytucji polskiej 
wymagają więc ratyfikacji w 
trybie kwalifikowanej większo-
ści. Próba pominięcia tej pro-
cedury jest próbą zamachu na 
ustrój konstytucyjny Rzecz-
pospolitej. Decyzja większości 
parlamentarnej przegłosowu-
jąca tryb ratyfikacyjny zwykłą 
większością głosu jest więc pu-
czem konstytucyjnym, jest dzia-
łaniem sprzecznym z Konstytu-
cją i jako taka nie może obowią-
zywać. Lekceważenie konsty-
tucyjnych procedur ratyfikacji 
umów międzynarodowych jest 
drastycznym łamaniem prawa 
i „ukrainizacją” polskiej polity-
ki i polskiego ustroju konstytu-
cyjnego. Decyzja rządu Donal-
da Tuska przeforsowania trak-
tatu fiskalnego wbrew  polskie-
mu prawu, jest zagrożeniem 
podmiotowości konstytucyj-
nych naszego narodu i jako taka 
musi spotkać się ze zdecydowa-
nym oporem. Dlatego Prawi-
ca Rzeczpospolitej organizuje 
protest przeciwko puczowi fi-
skalnemu w sobotę 2 czerwca 
o godz. 13.30 przed minister-
stwem Spraw Zagranicznych. 
Nie ma zgody zarówno na po-
niewieranie polskiej konstytucji 
przez rząd Donalda Tuska, jak i 
nie ma zgody na dalsze ograni-
czanie polskiej suwerenności.

Marian Piłka
Autor jest wiceprezesem 

Prawicy Rzeczypospolitej, 
byłym wiceprzewodniczącym Komisji 

Spraw Zagranicznych Sejmu RP

Jest coś, przy czym 
będę się upierał !
Nie wiem dokładnie, ile osób siedziało wygodnie w fotelach sali 
NDK podczas koncertu zatytułowanego „Czujesz bluesa?”, któ-
ry miał miejsce kilka tygodni temu. Może było ich pięćdziesięciu, 
może czterdziestu, a może – jeszcze mniej. 

Spierał się jednak nie będę, bo 
i o co? Przecież zdecydowana 
większość tych, którzy byli na 
sali, ale nie byli na scenie (celo-
wo unikam słowa „słuchacz”), 
nie mogła być w żaden sposób 
brana pod uwagę jako poten-
cjalni kandydaci na studentów 
artystycznej uczelni. Dla mnie 
od dawna jest oczywiste, że na-
sza młodzież jest ofiarą systemu 
edukacji, i to edukacji społecz-
nej, której tylko jednym z ele-
mentów jest obecna edukacja 
szkolna.  Żadna gwiazda – na-
wet jasno świecąca – nie roz-
proszy mroków roztaczanych 
przez zły system edukacyjny!

Potraktowanie muzyki jako 
„towaru” jest w dalszym ciągu 
nie do przyjęcia, ponieważ pro-
wadzi do stopniowej degradacji, 
a w końcu do samotnice - sta-
wienia najistotniejszych war-
tości z niej płynących. Wpraw-
dzie twórca czy odtwórca, może 
jeszcze przez jakiś czas mieć na-
dzieję, że swój „towar” sprzeda 
– a odbiorcy? Dla ilu z nas jesz-
cze wszechstronny rozwój oso-
bo - wości jest wartością, dla 
której potrafimy zrezygnować z 
bezpardonowego pędu za „ma-
moną”? 

 Szeroko pojmowana kultu-
ra danej społeczności jest ści-
śle związana z mentalnością, a 
tę należy kształtować poprzez 
odpowiednią edukację! Skutki 
falstartu – przypadkowego czy 
zamierzonego – powinny pod-
legać natychmiastowemu zmi-
nimalizowaniu. Nie będę spie-
rał się o to, kto w tej sytuacji jest 
najbardziej winien. Najpierw 
każdy z nas musi sobie sam 
odpowiedzieć na pytanie: Czy 
„zgrzeszyłem” tylko poprzez za-
niechanie?

Moim skromnym zdaniem 
właśnie wprowadzenie, a na-
stępnie nieodpowiednie rozwi-
janie  ostatniej reformy oświaty, 
przesądziło ostatecznie o tym, 
że powstał coraz szybciej wi-
rujący (a zatem wsysający) lej, 
który w dalszym ciągu konse-
kwentnie odhumanizowuje na-
szą cywilizację. Jest to zły trend, 
a naszym „zbiorowym obowiąz-
kiem” jest podjęcie zdecydowa-
nych poczynań w celu jego wy-
hamowania. Szeroko pojęta kul-
tura jest nadrzędna nawet wo-
bec ekonomii.

   I… przy tym będę się upie-
rał!          

   lech Jurek
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Słowo Boże na Niedzielę:

Podziękowanie 

Serdecznie dziękuję za pomoc 
przy ustawianiu i ozdabianiu ołtarza Państwu: 

Tychoniec, Cedro, Kiniarz, 
Wiśniewski, Woźniak, 

Adamelak wraz z córką, 
Otomańskim oraz 

wszystkim życzliwym, 
którzy pomogli w 

przygotowaniu 
Ołtarza na tegoroczne 
Święto Bożego Ciała 

przy ul. Boh. Warszawy 
- Serdeczne Bóg zapłać! 

Składa: Marian Sudomierski 
z rodziną

Z Ewangelii wg św. Marka (Mk 4,26-34):
Jezus powiedział do tłumów: Z królestwem Bożym dzieje się tak, jak 

gdyby ktoś nasienie wrzucił w ziemię. Czy śpi, czy czuwa, we dnie i w 
nocy, nasienie kiełkuje i rośnie, on sam nie wie jak. Ziemia sama z sie-

bie wydaje plon, najpierw źdźbło, potem kłos, a potem pełne ziarnko w 
kłosie. A gdy stan zboża na to pozwala, zaraz zapuszcza się sierp, bo pora już na żniwo. 
Mówił jeszcze: Z czym porównamy królestwo Boże lub w jakiej przypowieści je przed-
stawimy? Jest ono jak ziarnko gorczycy; gdy się je wsiewa w ziemię, jest najmniejsze ze 
wszystkich nasion na ziemi. Lecz wsiane wyrasta i staje się większe od jarzyn; wypusz-
cza wielkie gałęzie, tak że ptaki powietrzne gnieżdżą się w jego cieniu. W wielu takich 
przypowieściach głosił im naukę, o ile mogli [ją] rozumieć. A bez przypowieści nie prze-
mawiał do nich. Osobno zaś objaśniał wszystko swoim uczniom.

Współczesną kulturę można określić mianem „kultury typu instant”. Można ją scha-
rakteryzować hasłem: fast food, fast sex, fast car. „Fast food” ponieważ żyjemy w dobie 
kuchenek mikrofalowych, popularnych zupek w pięć minut, gorących kubków oraz sieci 
barów szybkiej obsługi. Nie lubimy czekać na podanie ulubionego hamburgera dłużej niż 
15 minut. „Fast sex” ponieważ wielu młodych ludzi decyduje się na współżycie bez zobo-
wiązań i zaangażowania emocjonalnego, często zmieniają partnerów a inicjacja seksualna 
coraz częściej przypada na wiek szkoły gimnazjalnej. „Fast car” oznacza ogromny wzrost 
nowości technologicznych w dziedzinie komunikacji i telekomunikacji. Połączenia lotni-
cze są tak rozbudowane, że możemy dotrzeć w kilka godzin niemal w każdy zakątek na-
szego globu. Produkowane są coraz szybsze samochody i pociągi, ale największe tempo 
rozwoju obserwujemy w dziedzinie telekomunikacji. W Polsce aktywnych telefonów ko-
mórkowych jest więcej niż Polaków. Już prawie każdy ma telefon komórkowy, dzięki cze-
mu ma się kontakt wszędzie tam, gdzie się aktualnie jest. Dzięki łączności Internetowej 
mamy kontakt z najodleglejszymi zakątkami świata. Przepływ informacji jest tak szybki, 
że w ciągu jednego dnia dociera do nas więcej informacji niż do człowieka żyjącego w śre-
dniowieczu przez całe jego życie. Wszystko to określa naszą współczesną kulturę mianem 
„instant”, czyli natychmiast. Nie lubimy czekać. Denerwujemy się jak coś się opóźnia, albo 
nie działa po naszej myśli.

Nie oznacza to, że wszystko w naszej kulturze jest negatywne. Sam postęp, gdy bierze 
pod uwagę godność człowieka i zasady etyczne, jest nam potrzebny. Niestety bezmyślne 
korzystanie ze zdobyczy techniki, uleganie modom i nadmierny konsumpcjonizm powo-
duje, że nie zmierzamy w odpowiednim kierunku rozwoju technicznego, fizycznego i du-
chowego. Człowiek ma panować nad światem i jego zdobyczami, a nie świat nad nami. 
Niestety, jako ludzie, ciągle popełniamy ten sam błąd i dajemy się łatwo zniewolić.

W dzisiejszym fragmencie Ewangelii Jezus wyraźnie rysuje inny obraz postępu. Po-
równuje Królestwo Boże do nasienia, z którego wyrasta plon zboża oraz do ziarna gor-
czycy, najmniejszego z ziaren, z którego wyrasta wielki krzew, na którym chronią się pta-
ki. Każdy chyba wie, że nie przyśpieszymy na tyle wzrostu rośliny, aby naocznie zobaczyć 
jej wzrost. Etapów jej wzrostu nie przeskoczymy, tak jak nie przyśpieszymy fizycznego 
wzrostu naszego ciała. Musimy cierpliwie czekać aż posadzone rośliny wzrosną, aby wy-
dać plon. Tak jest z działaniem Boga, który działa niezwykle szybko i skutecznie, ale nie 
w pojęciu naszego świata, który chce mieć wszystko natychmiast. Dlatego wielu ludzi nie 
może zrozumieć planów Bożych, bo są one „nie na nasze czasy”. Dlatego też wielu mło-
dych ludzi nie widzi swojego miejsca w Kościele, bo Kościół to nie fast food. Oczywiście 
nie oznacza, to że Kościół ma być ze wszystkim zawsze w tyle, bo postęp i korzystanie z 
nowych technik i zdobyczy ludzkiej myśli, także jest wskazany (niestety zdarza się, że ku-
lejemy pod tym względem). Jednak w pewnych podstawowych i istotnych kwestiach Ko-
ściół nie może działać pochopnie i liczy się ogromna rozwaga w podejmowaniu ważnych 
decyzji. Właśnie dlatego Kościół oskarżany jest o zacofanie, ale owo „zacofanie” pozwo-
liło Kościołowi na trwanie przez tyle wieków. Bo nie można być „mądrzejszym” od Pana 
Boga. W wierze trzeba pokory i cierpliwości.

ks. Piotr Buda

Warto to przeczytać
Papież demaskuje pustkę 
masońskich słów "Ody do radości"

To, co Beethoven kreśli swą muzy-
ką, jest wyidealizowaną wizją ludzko-
ści. Radość, którą opiewa, nie ma cha-
rakteru chrześcijańskiego – powie-
dział Benedykt XVI w przemówieniu 
po wieczornym koncercie w La Scali. 
Papież podjął polemikę z ideą bóstwa 
i radości przedstawioną przez Schille-
ra w „Odzie do radości”. Stanowi ona 
finał IX symfonii Beethovena, zapre-
zentowanej Papieżowi w mediolań-
skim teatrze, a przez Unię Europejska 
została uznana za Hymn Europy.

Aby pokazać, że wyidealizowana wi-
zja świata nie przystaje do rzeczywi-
stości, Benedykt XVI odwołał się do 
niedawnych wydarzeń we Włoszech.

„Nad tym koncertem, który miał być 
radosnym świętem z okazji spotkania 
ludzi pochodzących z niemal wszyst-
kich narodów, kładzie się cieniem 
trzęsienie ziemi, które zadało ogrom-
ne cierpienia tak wielu mieszkańcom 
naszego kraju – powiedział Papież. – 
Słowa zaczerpnięte z «Ody do rado-
ści» Schillera brzmią nam jakby pu-
ste, więcej, wydają się nieprawdziwe. 
Nie doświadczamy bynajmniej iskry 
bogów z Pól Elizejskich. Nie jesteśmy 
upojeni ogniem, lecz raczej sparaliżo-
wani cierpieniem z powodu tak wiel-
kiego i niepojętego zniszczenia, któ-
re tak wielu ludziom odebrało życie, 
dom i schronienie. Również hipote-

za, że gdzieś tam za rozgwieżdżonym 
niebem musi przebywać dobry ojciec, 
wydaje się nam wątpliwa. Czy dobry 
ojciec jest tylko tam, za rozgwieżdżo-
nym niebem, a Jego dobroć do nas nie 
dociera? My szukamy Boga, który nie 
panuje z daleka, lecz wkracza w nasze 
życie i w nasze cierpienia”.

Benedykt XVI podkreślił, że wi-
zja przedstawiona przez Schillera i 
Beethovena jest chybiona. „Nie po-
trzebujemy nierealnych wywodów o 
Bogu dalekim i braterstwie, które do 
niczego nie zobowiązuje. Poszukuje-
my Boga bliskiego. Dążymy do bra-
terstwa, które pośród cierpień wspiera 
bliźniego i tym samym pomaga iść na-
przód” – mówił Papież. Przypomniał 
również, że w programie Światowego 
Spotkania Rodzin po tym koncercie 
przewidziano adorację Najświętsze-
go Sakramentu. „Pójdziemy do Boga, 
który wszedł i nadal wchodzi w na-
sze cierpienia. Do Boga, który cierpi z 
nami i dla nas, i przez to sprawił, że lu-
dzie potrafią dzielić cierpienia innych 
i przemienić je w miłość” – powiedział 
Benedykt XVI polemizując z „Odą do 
radości” z IX symfonii Beethovena.

kb/ rv
http://www.radiovaticana.org/pol/

Articolo.asp?c=593325

Marianna Kądziela, lat 87, zmarła: 12.06.2012, pogrzeb: 15.06.2012, pogrzeb od-
będzie się o godz. 14,00 na cmentarzu w Nowogardzie 

Lucyna Rybak, lat 72, zmarła: 13.06.2012, pogrzeb: 15.06.2012, pogrzeb odbę-
dzie się o godz. 12,00 na cmentarzu w Nowogardzie 

Feliks Kłosiński, lat 83, zmarł: 13.06.2012, pogrzeb: 16.06.2012, pogrzeb odbę-
dzie się o godz. 14,00 na cmentarzu w Nowogardzie 

Informacje  przekazał zarządca cmentarza Sebastian Furmańczyk

 W tych dniach odeszli do Wieczności 
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Proboszczowi parafii pw. WNMP
ks. Grzegorzowi Legutce,

ks. Piotrowi Budzie i siostrom zakonnym
składamy serdeczne podziękowanie

za życzliwość i udzieloną pomoc w organizacji 
i odprawieniu mszy prymicyjnej
przez naszego syna Piotra Kurka

Zofia i Stanisław Kurek
Dziękujemy panu organiście i scholi parafialnej

Ks. Piotrowi Budzie, 
panom Rafałowi Paśko i Ryszardowi Lisowi

dziękujemy
za zorganizowanie przyjazdu młodzieży 

z naszej parafii na uroczystość 
święceń kapłańskich 

naszego syna Piotra Kurka
w Łodzi - Łagiewnikach

Zofia i Stanisław Kurek

Dziękujemy 
mieszkańcom 

naszego miasta 
za liczny udział 

w mszy prymicyjnej 
oraz za okazaną 

życzliwość i serdeczne 
przyjęcie

Zofia i Stanisław  
Kurek

Miejska Biblioteka Publiczna
im. Stefana Żeromskiego  w Nowogardzie

z a p r a s z a
aktywnych seniorów na kolejne spotkanie z cyklu

„Spotkajmy się w Bibliotece”
19 czerwca br. (wtorek) godz. 16.30

 w programie:
spotkanie z Panem JACKIEM STRÓŻYŃSKIM 

(dyrektorem Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana w 
Zielonej Górze) i rozmowa o Księdzu Rafale Kalinow-
skim i Polakach na Syberii.

Wystawa malarstwa i rysunku  w bibliotece 

Gdy maluje, to patrzy w niebo! 
W Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Stefana Żeromskiego w Nowogardzie w dniu 11 
czerwca, o godz. 17.00 odbyła się  wystawa prac malarstwa i rysunku  mieszkanki Nowo-
gardu, pani  Bożeny  Kubiak. Wystawa ta  potrwa do pierwszych dni lipca. 

Prace prezentowane podczas 
wystawy wprowadzają nas w ta-
jemnicę ukrytą w świecie, wyra-
żając ją w trochę surrealistycznej  
formie. Malarka  poprzez  swo-
je  obrazy zaprasza nas  do wej-
ścia w tę tajemnicę.  Przedstawio-
ne obrazy oraz szkice, charaktery-
zuje  szczególna w nich precyzja. 
Oto co powiedziała sama Malarka 
czytelnikom DN. 

Dziennik Nowogardzki -  Od 
kiedy zaczęła się Pni intereso-
wać malarstwem? I kiedy zaczę-
ła Pani malować?

Bożena Kubiak - Muszę powie-
dzieć, że moje obrazy malowałam 
już od dawana, ale tak na większą 
skalę, to maluję od 3 lat. W obra-
zach chciałam przekazać odbior-
com „co wyszło z moich  przemy-
śleń i fantazji, które gdzieś tam 
były ukryte w mojej głowie, w mo-
ich myślach”. 

W malarstwie i szkicowa-
niu ważna jest forma, która ma 
wpływ na specyficzny styl w ja-
kim Pani maluje i szkicuje.

Jest mi trochę trudno to sprecy-
zować, ale nazwałabym to  sty-
lem własnym,  który jest mieszan-
ką różnych stylów. Ja, jak Pan wi-
dzi próbuję różnych stylów i każ-
dy z nich jest bardzo interesujący. 

Ale ten najbardziej ulu-
biony to surrealizm, któ-
rego przedstawicielem był  
Salvador Dalí,  bardzo po-
doba mi się również Impre-
sjonizm, którego przedstawi-
cielem jest Claude Monet - 
uwielbiam tego malarza. 

Co symbolizują Pani 
prace oraz jakie moty-
wy lub przedmioty lubi 
pani malować najbar-
dziej? 

Może zabrzmi to za-
gadkowo, ale właśnie 
symbolizują one jakąś ta-

jemnicę.  A jeżeli chodzi o motywy, 
to lubię malować niebo i chmury, 
bo one rzeczywiście mnie fascynu-
ją. Mieszkam w bloku na 4 piętrze, 
na tych wysokościach widzę, jak 
niebo rozciąga się szeroką pano-
ramą i  otula pięknymi chmurami, 
widok ten prowokuje mnie do roz-
łożenia sztalug i malowania. 

Jakimi technikami najbar-
dziej Pani lubi malować i ryso-
wać? oraz ile obrazów dotych-
czas Pani namalowała. 

Myślę, że około 50 obrazów, ale 
są w tym również i rysunki. Nie 
mam aż tak sprecyzowanej i ulu-
bionej techniki, ponieważ osobiście 
bardzo lubię malować jak również 
rysować.

Na wystawie mamy okazję zo-
baczyć tylko kilka Pani fanta-
stycznych prac, proszę powie-
dzieć, kiedy szczególnie lubi 

pani malować?
Najchętniej maluję, gdy jestem 

w domu sama, co do pleneru, to 
raczej na tym obszarze nie lubię 
malować. Lubię kierować się tym, 
co przychodzi mi do głowy i nie 
kopiować konkretnych, schema-
tycznych obrazów, które przecież 
już są. 

 A co chciałaby Pani jeszcze 
namalować? 

Szafirowe, barwne  morze w któ-
rymś z egzotycznych krajów, myślę 
tu  np. o Karaibach.

Czy chciałaby Pani  na łamach 
Dziennika Nowogardzkiego za-
prosić mieszkańców  Nowogar-
du  do odwiedzenia swojej wy-
stawy? 

Bardzo serdecznie zapraszam 
wszystkich do zobaczenia moich 
obrazów. Muszę powiedzieć, że 
jestem mile zaskoczona propozy-
cją zrobienia wystawy w Nowo-
gardzie, ponieważ  jest ona moją 
pierwszą w życiu wystawą w ogóle. 
Dlatego nie ukrywam, że bardzo 
ją przeżywałam, ale mam nadzie-
ję, że będzie ona się podobać No-
wogardzianom, którzy przyjdą do 
biblioteki na moją wystawę. A ko-
rzystając z okazji, pragnę serdecz-
nie podziękować na łamach  DN  
Pani Zofii Pilarz, Dyrektor Miej-
skiej Biblioteki Publicznej  w No-
wogardzie za zaproszenie mnie i 
zorganizowanie mojej wystawy

rozmawiał: Jarek Bzowy 

Z a p r o s z e n i e 
III Festyn – Wojcieszyn 2012  

Mieszkańcy wsi Wojcieszyn serdecznie zapraszają w 
dniu 30 czerwca 2012 roku od godz. 15.00, na plac przy 
Kaplicy i gwarantują świetną zabawę. 

W programie m.in.: 
gry, zabawy, konkursy dla dzieci i dorosłych
występy zaprzyjaźnionych solistów i zespołów muzycznych
widowisko pt. „Hej wesele, weselisko” 
wiejska grochówka, własne wypieki, wspólne ognisko, za-

bawa taneczna, bufet obficie zaopatrzony oraz wiele innych 
atrakcji i niespodzianek. 

Organizatorzy

W odpowiedzi na list naszej pacjentki, opublikowany w Dzien-
niku Nowogardzkim w dniu 5 czerwca 2012 roku, pragniemy 
wyjaśnić zaistniałą sytuację. 

4 czerwca pacjentka zgłosiła się do naszej placówki w celu re-
klamacji zakupionych 1 czerwca 2012 okularów korekcyjnych. 
Powodem złożenia reklamacji była wada jakościowa polegającą 
na tzw. skrzywieniu nosków. Reklamacja została przyjęta do roz-
patrzenia. Dwa dni później, 6 czerwca otrzymaliśmy informację 
o jej przyjęciu przez producenta, o czym niezwłocznie poinfor-
mowaliśmy pacjentkę. Zaproponowaliśmy, że po przedstawieniu 
przez pacjentkę dowodu zakupu, dokonamy zwrotu poniesio-
nych kosztów lub wymiany towaru na nowy. Pacjentka nie zgo-
dziła się jednak na żadną z propozycji. 

Dziwi nas, że, mimo, iż proces reklamacji został przeprowa-
dzony bardzo szybko, sprawnie i na korzyść pacjentki, nie jest 
ona usatysfakcjonowana zaproponowanymi przez aptekę roz-
wiązaniami. Nasza firma kładzie ogromny nacisk na jakość ob-
sługi, a dobro i zadowolenie pacjentów jest dla nas zawsze naj-
wyższym priorytetem, dlatego pragniemy ponownie potwier-
dzić możliwość zwrotu kosztów zakupu lub wymiany towaru 
na nowy.  Jednocześnie pragniemy zapewnić, że personel apteki 
postąpił zgodnie z obowiązującymi przepisami i dobrą praktyką 
obowiązującą w placówkach aptecznych. 

Z wyrazami szacunku, Wiktor Miałkowski
Dyrektor Marketingu, Mediq Polska Sp. z o.o.

@    Ludzie listy piszą  @ 

POdzięKOWANiA POdzięKOWANiA POdzięKOWANiA
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U nas marki najlepszych jakości producentów rowerów

www.bicykl-szczecin.com gwarantujemy 
serwis

Nowogard, ul. Młynarska 7
tel. 91 392 67 30

zapraszamy od 9.00 - 17.00

Nowogard, ul. 3 Maja 12
tel. 91 392 70 64

zapraszamy od 10.00 - 18.00

Rowerek AYA12" i MP12" 
cena bieżąca 329 zł; 

cena promocyjna 199 zł
Do roweru 24" 

/tj. Grand Sandra, Grand Inessa, Grand rifter Replika/ 
gratis zapięcie + nakrętki led na wentyle

PROMOCJA!!!
Rowerek MP16" 

cena bieżąca 369 zł; 

cena promocyjna 299 zł
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Powiat Goleniowski / Powiatowy Urząd Pracy w Goleniowie 
zapraszają do udziału w projekcie „POSTAW NA SIEBIE”. 

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych zarejestrowanych w 
Powiatowym Urzędzie Pracy w Goleniowie  

lub Filii w Nowogardzie w wyniku utraty pracy z przyczyn 
dotyczących zakładu pracy który przechodził procesy adaptacyjne 

i modernizacyjne w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed 
przystąpieniem do projektu,  

zamieszkujących obszar pow. goleniowskiego.
Projekt zakłada realizację następujących zadań:

•	 poradnictwo zawodowe
•	 poradnictwo psychologiczne
•	 szkolenia zawodowe (w ramach następujących branż: 

przetwórstwo spożywcze, handel i usługi, administracja 
biurowa, remontowo-budowlane, metalurgia, obróbka 
drewna, IT)

•	 szkolenie „ABC Przedsiębiorczości”
•	 Staże zawodowe
•	 Jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności 

gospodarczej
•	 Podstawowe wsparcie pomostowe
•	 Przedłużone wsparcie pomostowe

Uczestnicy projektu mogą liczyć na:
•	 stypendium za udział w szkoleniach i stażu
•	 podręczniki i materiały szkoleniowe
•	 indywidualne podejście do każdego Uczestnika
•	 dyplomy ukończenia szkoleń i zaświadczenia o odbyciu 

stażu

Rekrutacja od 06 do 20 czerwca 2012r.
Realizacja projektu jest współfinansowana przez Unię Europejską w 

ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Więcej szczegółów na stronie: www.postaw-na-siebie.

pupgoleniow.pl oraz w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy

 

Projekt „POSTAW NA SIEBIE” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Powiat Goleniowski        Powiatowy Urząd Pracy w Goleniowie    Powiatowy Urząd Pracy w Goleniowie Filia Nowogard
Ul. Dworcowa 1                Ul. Zakładowa 3                                              Plac Wolności 9
72-100 Goleniów             72-100 Goleniów                           72-200 Nowogard
                                               biURO PROjEKTU
             Tel. 91 418-34-95   w.36                           Tel. 91 39-21-376  w.34

Spartakiada w Bodzęcinie 
Wójt Gminy Osiana, Rada Sołecka i Radny Jerzy Salwa  zaprasza-

ją  na Festyn rekreacyjno-sportowy „Rodzinnie, zdrowo i na sporto-
wo”. Festyn odbędzie się w dniu 17  czerwca 2012 roku, o godz. 10.00 
w Bodzęcinie. W programie gry, zabawy, konkurencje sportowe. Ser-
decznie wszystkich zapraszamy.  Radny i Rada Sołecka 

Urząd Miejski w Nowogardzie • Szkoła Tańca „Flesz” • Zespół „Saran-Band”

Serdecznie zapraszamy  na 
I PLENER RZEŹBIARSKI W ŻABOWIE

który odbędzie się w dniach 28-30 czerwca 2012
W programie:
28 czerwca 2012
Twórcza praca rzeźbiarzy od godz. 1000 do 1800;
Warsztaty tańca dla dorosłych i dla dzieci w godz. 1600 do 2000;
Wieczorek muzyczno-wokalny przy akompaniamencie zespołów muzycznych w godz. 2000-2300 ;
Degustacja potraw regionalnych; 
29 czerwca 2012
Twórcza praca rzeźbiarzy od 1000 do 1800 ;
Warsztaty tańca dla dorosłych i dla dzieci w godzinach 1600 do 2000;
Wieczorek muzyczno-wokalny przy akompaniamencie zespołów muzycznych w godz. 2000-2300;
Degustacja potraw regionalnych;
30 czerwca 2012
Twórcza praca rzeźbiarzy od 1000 do 1800 ;
Warsztaty tańca dla dorosłych i dla dzieci od godz.1600;
Degustacja potraw regionalnych; 
Możliwość zbadania ciśnienia, poziomu cukru, cholesterolu i trójglicerydów – badania przepro-

wadzać będą członkowie Polskiego Towarzystwa Diabetyków Koło Nowogard w godz. 1600-2000 ;
Podsumowanie I PLENERU RZEŹBIARSKIEGO od godz. 1800;
Pokaz tańca o godz. 1900;
Zabawa taneczna przy akompaniamencie zespołu muzycznego Saran Band od godz.2000;
Patronat: PEKAO S.A.  w Nowogardzie             Patronat medialny: Dziennik Nowogardzki

Inicjatywa dofinansowana z budżetu gminy Nowogard

 Dąbrowa: Wycieczka 
do Słowińskiego Parku 

Narodowego
W tym roku 

dla dzieci z 
sołectwa Dąbrowa zorgani-
zowaliśmy wyjazdowy dzień 
dziecka. Wycieczkę zorga-
nizowaliśmy do Słowińskie-
go Parku Narodowego. W 
ramach wycieczki zwiedzi-
liśmy muzeum przyrodni-
cze w Klukach, wędrowali-
śmy po zielonych wydmach, 
brzegiem morza. Największą 
atrakcją była wspinaczka po 
„górach” ruchomych wydm. 
Przez cały dzień towarzyszy-
ła nam wspaniała pogoda i 
dobre humory. Organizowa-
ne  były konkursy z wielo-
ma nagrodami. W wycieczce 

uczestniczyło 52 osoby. Wy-
jazd zorganizowało Stowarzy-
szenie Mieszkańców Dąbrowy 
„DĄB” wspólnie z Radą So-
łecką. Wyjazd współfinanso-
wany przez Urząd Miejski w 
Nowogardzie w ramach za-
dania publicznego ochrona 
środowiska i edukacja ekolo-
giczna pod nazwą „Z przyro-
dą na Ty”. Dziękujemy rów-
nież Oddziałowi Banku Cre-
dit Agricole w Nowogardzie 
za ufundowanie nagród dla 
dzieci. Składamy również po-
dziękowanie rodzicom, którzy 
pomagali w czasie wycieczki 
jako opiekunowie. 

Prezes  Stowarzyszenia
Zbigniew Florkowski

Szczyt zdobyty, można odpocząć!!

W ZGODZIE Z NATURĄ
31 maja br. my, czyli zagorzali członkowie Ligi Ochrony Przyrody (uczniowie 
klasy II D Gimnazjum nr 2 i uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego), poje-
chaliśmy na wycieczkę „W zgodzie z naturą”. 

Kierunkiem docelowym na-
szej wyprawy był Ogród Den-
drologiczny w Glinnej, któ-
ry mieści się na terenie Nad-
leśnictwa  Gryfino. Po drodze 
zatrzymaliśmy się na chwilę 
w Kołbaczu, aby poznać bliżej 
Opactwo Cystersów z końca 
XII w. Imponujący i dobrze za-
chowany budynek wzbudził w 
nas ogromny zachwyt. 

Następnie, czekał nas Ogród 
Dendrologiczny w Glinnej. 
Mogliśmy tam podziwiać ro-
ślinność, która, jak się dowie-
dzieliśmy przywożona była 
z różnych zakątków świata, 

po to, by móc rosnąć i rozwi-
jać się właśnie w arboretum w 
Glinnej. Po dość wyczerpują-
cym zwiedzaniu ogrodu, nad-

szedł wyczekiwany moment - 
pieczenie kiełbasek nad ogni-
skiem. 

Wreszcie, najedzeni i szczę-
śliwi ruszyliśmy w dalszą dro-
gę. Tym razem obraliśmy kie-
runek na Nowe Czarnowo, 
aby móc dotrzeć do Krzywego 
Lasu. Jest to miejsce magicz-
ne, w którym rosną zdeformo-
wane sosny tylko w kierunku 
północnym. To  właśnie w tym  
ciekawym miejscu nadszedł 
czas na zrobienie pamiątko-
wych zdjęć.  

Chcielibyśmy serdecznie  
podziękować naszym opieku-
nom, pani Elżbiecie Lignar-
skiej,  pani Katarzynie Dur-
skiej oraz panu  Markowi  Do-
browolskiemu. To właśnie 
dzięki nim mogliśmy tak miło 
spędzić dzień. Dziękujemy! 

Kinga Dumańska, kl. II D 
LOP Gimnazjum nr 2
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Podziękowania 
Szkoła Podstawowa w Strzelewie, 

składa gorące podziękowania 
Panu Stanisławowi Ciechanowskiemu 

za udostępnienie ciągnika rolniczego w czasie festynu, 
który odbył się w dniu 6 czerwca. 

Podziękowania
Dziękujemy sponsorom: Poland Fur Production Sp. z o o, Johannes von Ansem, 
Radzie i Wójtowi Osiny, wszystkim mamom biorącym udział w przygotowaniu 

tej imprezy.  Pani Ani Pelc, Wiolecie Musielińskiej  
z Fermy Produkcyjnej Kur z Bodzęcina, dzięki którym wycieczka dzieci z okazji 

„Dnia Dziecka” do „ZOO SAFARI” Świerkocin mogła się odbyć. 
Serdecznie dziękujemy w imieniu naszych dzieci, 

Rady Sołeckiej, Radnego - Jerzego Salwy i sołtysa Bodzęcina.

Młodzież  Szkoliła  
się w Pile 
Uczniowie klasy policyjnej I LO w Nowogardzie w 
ramach zajęć z edukacji policyjnej udali się do Szko-
ły Policji w Pile. 

Tam poznali zasady i zakres 
szkolenia policji, gdyż szkoła 
ta specjalizuje się w kształce-
niu kadr policji kryminalnej. 
Uczniowie zaznajomieni zo-
stali także z zadaniami związa-
nymi z pracą dochodzeniowo-
-śledczą, oraz operacyjno-roz-
poznawczą. Przy okazji Dnia 
Otwartego Szkoły, uczniowie 
tej klasy mogli obejrzeć poka-
zy japońskiej sztuki walki z Pil-
skiego Centrum AIKIDO, tre-
sury psów służbowych, musz-
try pododdziałów zwartych, 
czynności wykonywanych na 
miejscu pożaru przez funkcjo-

nariuszy Komendy Powiato-
wej Państwowej Straży Pożar-
nej w Pile, technik interwencji 
– zatrzymania niebezpieczne-
go przestępcy, oraz przeszuka-
nia pojazdu z użyciem psa do 
wykrywania narkotyków, za-
prezentowany przez żołnierzy 
Oddziału Żandarmerii Woj-
skowej w  Szczecinie. Ponadto 
dużym zainteresowaniem cie-
szyły się stoiska z bronią, a tak-
że historyczne ekspozycje wy-
posażenia Milicji Obywatel-
skiej.   

Informacja własna 

Polonistyczne sukcesy Klaudii Rojek 
 Klaudia Rojek, uczennica drugiej klasy I Liceum Ogólnokształcącego 

im. ppor. E. Gierczak w Nowogardzie, odniosła ostatnio dwa godne od-
notowania sukcesy. Najpierw znalazła się w gronie najlepszych uczniów 
w X edycji ogólnopolskiego konkursu – Literacka Nagroda „Pawiego Pió-
ra” organizowanego przez Zespół Szkół Poligraficzno – Księgarskich im. 
Zenona Klemensiewicza w Krakowie. Później, jako jedyna z powiatu go-
leniowskiego i jedna z najlepszych z całego województwa zakwalifikowa-
ła się również do zawodów ogólnopolskich XLII Olimpiady Literatury i 
Języka Polskiego, których organizatorem jest Komitet Główny Olimpiady 
przy Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.

  Jedynka    
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Konkurs Literacki 
Konkurs literacki  odbywał 

się pod patronatem Małopol-
skiego Kuratora Oświaty, „Ga-
zety Wyborczej”, „Tygodnika 
Powszechnego”, Stowarzysze-
nia Księgarzy Polskich, Insty-
tutu Książki i polegał na no-
minowaniu polskich współ-
czesnych utworów literac-
kich, opublikowanych w cią-
gu ostatnich kilku lat. Celem 
pracy było zachęcenie do prze-
czytania utworu. W konkursie 
wzięto pod uwagę pomysł, ję-
zyk i styl autora pracy. Klau-
dia jako jedyna uczennica z 
województwa zachodniopo-
morskiego znalazła się w gro-
nie nagrodzonych i uzyskała 
pierwsze wyróżnienie. Zdolna 
i niezwykle wrażliwa licealist-
ka wybrała tomik poetycki Wi-
sławy Szymborskiej pt. „Tutaj” 
i dokonała niebywale zaskaku-
jącej, skłaniającej do wzruszeń 
i refleksji prezentacji wiersza 
noblistki pt. „Kilkunastolet-
nia”. Prezentacja była obszer-
na i ukazywała kontrowersyj-
ny obraz społeczeństwa, w dzi-
siejszych czasach coraz mniej 
wrażliwego na poezję.

Olimpiada Literatury i Ję-
zyka Polskiego

Klaudia Rojek jako jedyna 
z powiatu goleniowskiego za-
kwalifikowała się również do 
zawodów ogólnopolskich XLII 
Olimpiady Literatury i Języ-
ka Polskiego, których organi-
zatorem jest Komitet Główny 

Olimpiady przy Instytucie Ba-
dań Literackich Polskiej Aka-
demii Nauk w Warszawie. Li-
cealistka znalazła się w gronie 
najlepszych dwudziestu ośmiu 
osób województwa zachodnio-
pomorskiego.

W roku szkolnym 2011/ 2012 
w I Liceum Ogólnokształcą-
cym do XLII OLiJP przygo-
towywały się dwie uczenni-
ce klasy drugiej: Klaudia Ro-
jek i Kornelia Ławniczak pod 
kierunkiem polonistki, pani 
Kornelii Sztengiert – Kowal-
czyk.  Przygotowania do olim-
piady polonistycznej to przede 
wszystkim możliwość świa-
domego podejmowania po-
znawczego wysiłku, ambitnego 
przekraczania progów wiedzy 
szkolnej, możliwość dociera-
nia do zawartych w piśmien-
nictwie różnych epok ludzkich 
myśli, doświadczeń. Zmagania 
obejmowały kilka bardzo pra-
cochłonnych etapów, podczas 
których uczennice wykazały 
się imponującą wiedzą litera-
turoznawczą i językową, tak-
że wyobraźnią i samodzielnym 
myśleniem o języku i literatu-
rze – na poziomie akademic-
kim. 

Na początek uczennice  na-
pisały prace historycznolite-
rackie. Rozprawy dziewcząt 
spotkały się z przychylną opi-
nią recenzentów etapu okrę-
gowego. Doceniono przede 
wszystkim samodzielność i 
oryginalność opracowania, 
wyraziste zasady budowy wy-
wodu oraz wysoki poziom ję-

zykowy. Kolejny etap to eli-
minacje pisemne, które odby-
ły się na Wydziale Filologicz-
nym Uniwersytetu Szczeciń-
skiego.  Dziewczęta pisały pra-
ce, wymagające od nich bar-
dzo dobrego przygotowania z 
zakresu poetyki i teorii litera-
tury, ponieważ wybrały tema-
ty obejmujące  analizę i inter-
pretację wierszy. Zmierzyły się 
również z testem z o charakte-
rze  językoznawczym. Również 
ten etap zakończył się pomyśl-
nie dla obu uczennic. Radość 
była wielka, ponieważ zarów-
no Klaudia, jak i Kornelia uzy-
skały bardzo wysokie wyniki 
za prace literackie.

Uczennice przystąpiły do eli-
minacji ustnych etapu okręgo-
wego. Pytania stawiane przez 
Komisję, składająca się z pra-
cowników naukowych Uni-
wersytetu Szczecińskiego  
związane były z tematem i za-
wartością pracy oraz z hi-
storyczną i językową wie-
dzą uczennic. Ten etap przy-
niósł sukces jednej z uczennic 
I Liceum Ogólnokształcącego, 
Klaudii Rojek, która została 
zakwalifikowana do zawodów 
III stopnia, a te odbywały się 
w Konstancinie i w Warszawie.

 Uzyskany przez Klaudię ty-
tuł finalisty XLII Olimpiady 
Literatury i Języka Polskiego 
zwalnia ją z egzaminu matu-
ralnego z języka polskiego. 

Inf. i foto I LO
opr. MS/DN

Kolejni fotografowie 
nagrodzeni 

Nadszedł czas na wyłonienie najlepszych zdjęć w comiesięcz-
nym konkursie fotograficznym. Internauci wyróżnili zdjęcie 
nr 5  - Pani Martyny Kawy, natomiast jury wybrało zdjęcie nr 
6 autorstwa Pana Tomasza Września. Majowa edycja pt. „Drze-
wo” dowodzi, jak wiele osób wspaniale wykorzystuje aparat. Gra-
tulujemy i zapraszamy do nadsyłania zdjęć o tematyce „...na wsi”. 

Inf. NDK

Tomasz WrzesieńMartyna Kawa
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Nasi  grali na gitarze 

Nowogardzcy gitarzyści w Trzęsaczu
Uczniowie ze Szkoły Mu-

zycznej, filii  w Nowogardzie  
odnieśli sukces podczas kon-
kursu odbywającego się w ra-
mach XV Międzynarodowego 
Festiwalu Muzyki Gitarowej 
w Trzęsaczu w dniach 07.06.-
09.06.2012r. Festiwal nad mo-
rzem cieszy się od lat dużym 
zainteresowaniem gitarzystów 
z całej Polski. W tym roku jury 
doceniło umiejętności nowo-
gardzkich uczniów. Wśród 
laureatów w swojej grupie wie-

kowej znalazł się Jakub Dwor-
nik, który zajął III miejsce. W 
kategorii duety, Jakub Dwor-
nik wraz z Hanią Wilińską zo-
stali laureatami  również III 
miejsca. Oprócz tego Jakub de-
cyzją jury otrzymał gitarę jako 
nagrodę specjalną. Hania i Ja-
kub są uczniami klasy gitary 
pana Cezarego Strokosza.  Ju-
bileuszowy festiwal w Trzęsa-
czu dostarczył młodym wy-
konawcom, ich pedagogom 
i opiekunom wiele wyjątko-

wych wrażeń artystycznych 
ze względu na odbywające się 
w zabytkowym kościele   kon-
certy uznanego kompozytora 
Marka Pasiecznego oraz Kwar-
tetu Śląskiego. Największą na-
grodą dla nowogardzkich gi-
tarzystów był ich występ pod-
czas koncertu galowego w trzę-
sackim kościele przed licznym 
gronem słuchaczy i sympaty-
ków festiwalu.   

Inf. własna

Jakub Dwornik i Hania Wilińska

Uczniowie SP 1 kibicują naszej reprezentacji
Cała Polska kibicuje polskim piłkarzom podczas rozgrywek EURO 2012 – nie tylko na stadionach. Wielu kibiców znajdziemy również w szkołach. Zza szkolnych ła-

wek polską drużynę wspierają uczniowie naszej „Jedynki”.
We wtorek 12 czerwca 2012r. wszyscy - na znak solidarności i poparcia dla naszej drużyny - ubrali się w stroje biało-czerwone. 

Inf. własna

Zawody „Tęczaka”,  czyli Grędowie górą!   
W ostatni weekend Koło PZW Tęczak w Nowogardzie zorganizowało zawody wędkarskie dla dzieci i młodzieży. Na starcie stanęło dwu-
dziestu zawodników i zawodniczek. Tym razem aura dopisała, w przeciwieństwie do lat ubiegłych, niebo było prawie bezchmurne. 

Młodym adeptom wędkar-
stwa towarzyszyli także licznie 
rodzice, którzy wspomagali 
swoje pociechy. Nie tylko teo-
retycznie, ale jak tu nie wspo-
móc, skoro najmłodszy dzie-
ciak z wędką miał zaledwie 
cztery lata. 

Najważniejsze jednak, jak to 
w każdych zawodach wędkar-
skich, że ryba brała na wrzu-
caną do wody zanętę. I już od 
pierwszego gwizdka sędziego 

głównego Henryka Marca, za-
częły lądować w sadzykach. 

Szczęście złowienia ryb do-
pisało połowie zawodników, 
choć nikt bez upominku z za-
wodów nie wrócił, ponieważ 
każdy otrzymał jakiś wędkar-
ski gadżet za dzielny udział w 
zmaganiach. 

Zawody wygrała Martyna 
Gręda z łącznym wynikiem 
1288 pkt., II miejsce Rafał Per-
tkiewicz - 507 pkt., III m Niko-

la Gręda - 482 pkt. IV m - Mi-
chał Czonko, V m - Weronika 
Maszyna, VI m - Łukasz Patyk. 

Nagrody dla najlepszych 
ufundowało Koło PZW Tę-
czak oraz sponsorzy;  Joanna i 
Krzysztof Łuczak – sklep „Pro-
myk”, Tadeusz Kozioł, Marze-
na i Wojciech Kazimierczak 

– sklep wędkarski „Tęczak”, 
Henryk Marzec, Ryszard Pa-
leta, Ryszard Patyk, Jan Lipski, 
Tomasz Patyk, Kamil Paleta, 
Zygmunt Heland, Arkadiusz 
Błaszczyk, a pani Maria Ma-
linowska ufundowała pyszne 
ciasteczka wypieczone w pie-
karni „Marysiańska”. 

Zawody obsługiwali człon-
kowie Koła PZW Tęczak; Ry-
szard Patyk – komandor zawo-
dów, Henryk Marzec – sędzia 
główny, Zygmunt Heland, Jan 
Lipski, Ryszard Paleta, Robert 
Macełko, Tomasz Patyk. 

 z wędkarskim pozdrowieniem 
Zygmunt Heland 
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Pomorzanin zagra z santosem Fc!

Dwa piłkarskie światy?
To nie żart! W piątek (15 czerwiec) o godzinie 17.00 na stadionie w Nowogardzie, młodzi piłkarze Pomorzanina No-
wogard będą mieli niepowtarzalną okazję rywalizować z rówieśnikami ze słynnego brazylijskiego Santosu!

W meczu wystąpią chłopcy z 
rocznika 1999/2000. Wszystko 
za sprawą brazylijskiej szkół-
ki piłkarskiej „Brazili Da Bola”, 
która od kwietnia tego roku jest 
nowym partnerem Pomorzani-
na Nowogard. To właśnie na 
zaproszenie tej szkółki młodzi 
piłkarze Santosu przylecieli do 
Polski, a dokładnie do Stargar-
du gdzie rozegrali turniej o pu-

char Burmistrza i   emocjono-
wali się meczem otwarcia Euro 
2012 w stargardzkiej strefie ki-
bica. Pomorzanin opłaci przy-
jazd Brazylijczyków ze Star-
gardu i pomeczowy poczęstu-
nek. To na pewno jedno z naj-
ciekawszych wydarzeń sporto-
wych w naszym mieście tego 
roku. Brazylia słynie ze świet-
nych szkółek piłkarskich i uta-

lentowanych młodych piłkarzy. 
Mecz Pomorzanina z Santosem 
wcale nie musi być jednostron-
nym widowiskiem, choć same 
osiągnięcia brazylijskiego ze-
społu w światowej piłce wzbu-
dzają duży szacunek. Czy w 
piątek kibice będą świadkami 
pojedynku dwóch „piłkarskich 
światów”? Wszystkich zainte-
resowanych zapraszamy na sta-

dion w Nowogardzie, w piątek 
o godzinie 17.00.

 Klub piłkarski Santos Fute-
bol Clube powstał w 1912 roku 
i 14 kwietnia obchodził swo-
je stulecie. Podczas swojej hi-
storii dwukrotnie zdobył Pu-
char Interkontynentalny, trzy-
krotnie Copa Libertadores, licz-
ne tytuły mistrzowskie w Bra-
zylii i swoim stanie Sao Paulo, 

natomiast w 2011 roku piłka-
rze Santosu wywalczyli wice-
mistrzostwo w Klubowych Mi-
strzostwach Świata. Przez wiele 
lat w Santosie występował Pele, 
obecnie gwiazdą Santosu jest 
napastnik reprezentacji Brazy-
lii- Neymar.

KR

Wywiad z trenerem Pomorzanina ii Nowogard- Pawłem błaszczykiem

„Wspólnie ciągniemy ten wózek”
B Klasa to najniższa klasa rozgrywkowa w Polsce. Mimo tego każdy pozytywny wyczyn - nawet tam może zostać dostrzeżony. W tym roku na 
ustach wszystkich drużyn w B Klasie, była postawa w rundzie wiosennej rezerw Pomorzanina. „Rycerze Wiosny 2012”.  Wygrali wszystkie 8 spo-
tkań i postraszyli rywali przed przyszłym sezonem. Kto jest ojcem tego sukcesu? Trener Paweł Błaszczyk twierdzi, że cały zespół, piłkarze „odbi-
jają piłeczkę” mówiąc, że to zasługa trenera, który odpowiednio przygotował i zmobilizował zespół, ponad to zadbał o jak najlepszą atmosferę w 
drużynie. O wiosennym sukcesie Pomorzanina II i aspiracjach na przyszły sezon, w rozmowie specjalnie dla Dziennika Nowogardzkiego, opowie-
dział trener Paweł Błaszczyk podczas sobotniego (9 czerwca) zakończenia sezonu w Pomorzaninie.

Dziennik Nowogardzki: 
Wielkie gratulacje za niesa-
mowitą wiosnę, jak myślisz 
co było waszą siłą?

Paweł Błaszczyk: Zgranie ze-
społu, kolektyw i praca na tre-
ningach. Nad tym sukcesem 
pracowaliśmy od stycznia, dla 
nas to był sukces, bo w końcu 
wszystkie mecze wiosną wygra-
liśmy. Były mecze słabsze i lep-
sze, ale jednak to zgranie zespo-
łu odgrywało podstawową rolę 
i oczywiście kolektyw, drużyna 
na boisku, jak i poza nim. 

Zespół stoi za Tobą murem, 
to na pewno tylko pomaga 
wpływać na lepszą atmosferę?

No pewnie, ja jestem po-
czątkującym trenerem, to mój 
pierwszy sezon w którym pro-
wadzę zespół z ławki, wyszło to 
tak troszeczkę nieoczekiwanie, 
ale myślę, że stworzyliśmy fajną 
ekipę która się wspiera, chłop-
cy wspierają mnie – ja ich, li-
czą się z moim słowem, ja rów-
nież ich uwagi biorę do siebie i 

wspólnie ciągniemy ten wózek.
Jesteś wstanie zadeklaro-

wać, że zrobicie wszystko aby 
opuścić B Klasę?

Tak! Jestem w stanie stwier-
dzić, że przy tym materiale jaki 
mamy i pracy którą wykonali-
śmy, poza tym przy nie wiel-
kich korektach w składzie które 
już planujemy, jestem w stanie 
zadeklarować, że w przyszłym 
roku będziemy bić się o awans 
i jesteśmy murowanym kandy-
datem.

Wiemy, że boiska i styl gry 
waszych rywali pozostawiają 
wiele do życzenia. Gdzie było 
najciężej w tym sezonie? 

Najtrudniejszy mecz taki 
gdzie nie szło od samego począt-
ku – a udało się wygrać, to było 
spotkanie w Wierzchosławiu. 
Tam wygraliśmy 1:2 ale było 
bardzo ciężko... Równie dobrze 
mogliśmy ten mecz zremisować, 
lub przegrać, jednak wtedy grał 
z nami Krupski i naprawdę po-
mógł w wywalczeniu tego zwy-
cięstwa. Wygrywaliśmy 0:1, po-
tem był remis, Huragan prze-
ważał ale to my strzeliliśmy na 
1:2 i wtedy Wierzchosław miał 
kilka sytuacji aby wyrównać. 
Poza tym, tam było najgorsze 
boisko na jakim przyszło nam 
grać, tak źle było jeszcze tylko 
w Wyszoborze gdzie graliśmy z 
Zielonymi.

Czy na treningi Pomorzani-
na II może przyjść każdy kto 
wykazuje aspiracje do gry?

Tak, zapraszamy każdego je-
śli ktoś chcę przyjść potrenować. 
Mamy kolegów którzy przycho-
dzą, trenują z nami, chcą tre-
nować- nie chcą jednak grać bo 
nie czują się na siłach, ale po-
doba im się atmosfera. Jest ta-
kich 4-5 chłopaków, pomagają 
budować atmosferę i są zawsze 
na trybunach z drużyną, ale 
grać nie chcą.

Wiesz już czy ktoś z rezerw 
zasili pierwszy zespół w przy-
szłym sezonie?

Nie chciałbym wyróżniać, 
jednak w naszym zespole są za-
wodnicy, którzy są najlepsi w 
całej B Klasie na swoich pozy-
cjach, dla mnie osobiście takim 
wielkim odkryciem to jest Ma-
ciej Grzejszczak, który grając z 

Domanowskim w środku obro-
ny pokazuję dużą klasę. Dla 
mnie to jest najlepszy obrońca w 
naszej lidze, a czy w pierwszym 
zespole będzie trenował to ja 
myślę, że to już bardziej pytanie 
do trenera Surmy. Ja mogę tyl-
ko z czystym sumieniem go po-
lecić i wiem, że treningi z pierw-
szym zespołem dadzą Maćkowi 
bardzo wiele w jego rozwoju, bo 
jest to materiał z którego moż-
na coś „ulepić”. 

Jakie dajesz szanse Polsce w 
grupie A, po meczu otwarcia? 
(wywiad został przeprowa-
dzony przed meczem Polska-
-Rosja) 

Po naszym występie, po 
pierwszych 30 minutach, to po 
prostu przecierałem oczy ze 
zdumienia jak gra nasza repre-
zentacja! Potem wszystko sia-
dło... Nie wiem czy psychika im 
przeszkodziła trochę, może już 
myśleli, że ten mecz jest ich ma-
jąc przewagę bramki i jednego 
zawodnika. Po prostu coś pę-
kło, możliwe, że fizycznie nie 
wytrzymali, bo mający trzy-
dziestkę na karku Karagounis 
nie może być szybszy od Błasz-
czykowskiego... Coś tam nie za-
grało, ale ja jestem wiecznym 
optymistą i mam nadzieję że z 
tej grupy wyjdziemy. 

Hiszpania obroni tytuł? 
Kto jest Twoim faworytem na 
Euro?

Jeśli ktoś ma pierwszy raz w 
historii obronić tytuł, to myślę, 

że będą to Hiszpanie, jednak po 
wczorajszym meczu stawiam 
na Rosję. To będzie według 
mnie taki „czarny koń”. Z Cze-
chami rozegrali świetny mecz.

Nam chyba pozostaje tylko 
życzyć, aby zwycięska seria 
trwała jak najdłużej?

Ja dziękuje za te życzenia, są 
to życzenia bardzo ważne dla 
mnie i chłopaków. Miło, że w 
Nowogardzie też przychodzą 
kibice na tą naszą B Klasę, to w 
końcu najniższa klasa rozgryw-
kowa, ale zdarzały się spotkania 
jak np. w meczu z Łosośnicą, 
gdzie koledzy naliczyli na try-
bunach ok. 100-150 osób, było 
nam wtedy bardzo miło i cieszę 
się, że praca moich zawodni-
ków którą wykonują na trenin-
gach bardzo sumiennie, jest tak 
później doceniana. Dziękuję za-
wodnikom, że starają się być na 
każdym treningu, bo frekwencje 
też mamy wysoką, choć różnie 
to bywa bo niektórzy studiu-
ją, inni mają pracę i oczywiście 
każdy ma  swoje życie prywat-
ne. To na pewno jakiś pierwia-
stek tego sukcesu, że zawodnicy 
starają się być na każdym tre-
ningu i to pomaga w budowa-
niu atmosfery i też w uzyskiwa-
niu tych wyników. Ja jeszcze na 
koniec, chciałbym podziękować 
całemu zespołowi za zaangażo-
wanie i ciężką pracę przez cały 
sezon 2011/2012. 

Rozmawiał Rafał Kowalczuk
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SZKOŁA JAZDY „DRAGON”

Zapisy tel. 723 583 311

ul. 3 Maja 40
Nowogard

Biuro czynne 
od 13 - 17

Najlepsza

zdawalność

18.06.2012 r. 
godz. 16

www.partnerstal.pl

GARAŻE BLASZANE
HALE, WIATY

 59 83 34 312
91 44 35 187
698 230 205

Obsługujemy cały kraj

OCO NA TWOJE 
FINANSE

PROSTA POŻYCZKA 
DLA CIEBIE 

I TWOJEJ FIRMY
bez BIK

bez zaświadczeń ZUS i US
– od 20 do 300 tys.
– na spłatę uciążliwych długów
– na dobre inwestycje
– dochód min. 1000 zł netto
W OFERCIE RÓWNIEŻ CHWILÓWKI

Szczecin 
al. Wojska Polskiego 29/17 

tel. 91 812 68 65
RRSO wynosi 5,05%

PHU „DEZAR” - SKLEP ŻELAZNY
ul. 15 Lutego 10  • 72-200 Nowogard • tel. 91 39 21 220

NOWOŚĆ    Ogrodzenia ozdobne

Artykuły przemysłowe:
• Piece • Bojlery • Armatura • Rury miedziane i ocynk
• Rury PCV • Śruby • Wkręty • Gwoździe •  Farby • Lakiery • Silikony 
• Siatka ogrodzeniowa • Impregnaty
• Elektronarzędzia • Odzież robocza • Nawozy • Nasiona

Przęsło 2 m – 175 zł
Brama 3,5 m – 530 zł

Brama 4 m – 560 zł
Furtka 0,9 m – 185 zł

Posiadamy w sprzedaży 
również inne wzory ogrodzeń

OKNO 1465 mm szer. x 1435 mm wys.

SZYBA K=1,0 • OKUCIE MACO PPUH "JOGA" sj.
ul. Górna 4,

72-200 Nowogard
tel. 91 39 25 501

OKNA-SUPERPROMOCJA !!!

TYLKO 499zł*
*cena netto

PA s M A N T E R i A
ul. 700 Lecia 20F
(pasaż przy Polomarkecie)

R E K L A M A
e-mail: reklama@domjudy.pl

TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07

sPRzEdAŻ ATRAKcYjNYcH MiEszKAŃ
w nowo powstającym budynku mieszkalnym

4-klatkowym (obok SP nr 3), os. Gryfitów w Nowogardzie

Kontakt: „PRO-BUD” s.c., 72-200 Nowogard, ul. 3 Maja 14, 
tel. 91 39 25 552, 783 570 056, www.probud-nowogard.pl
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DYREKTOR NOWOGARDZKIEGO DOMU KULTURY
OGŁASZA

dzierżawę bezprzetargową terenu na Placu Wolności 1 
w  okresie  od dnia 13.07.2012  do dnia 15.07.2012  zlokalizowanego  za pomnikiem 

(pomiędzy Biblioteką, a NDK):
w celu prowadzenia działalności  gastronomiczno - handlowo - rekreacyjnej.

 Cena minimalna   czynszu dzierżawnego za cały okres dzierżawy  wynosi odpowiednio :
1) za lokalizację  Nr 1 (miejsce za pomnikiem) - dystrybucja piwa - min. 3 nalewaki (po uprzednim uzyskaniu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 

w Urządzie Gminy) oraz napojów bezalkoholowych -  zapewnienie miejsc konsumpcyjnych w liczbie 11 stołów i parasoli oraz 22 ławki -  1000 zł 
2) za lokalizację  Nr 2 (przy bibliotece) – gastronomia ciężka (grilowane mięsa, wędliny itp. złotych ; 600 zł 
3) za lokalizację Nr 3 (przy NDK)  - fast food  - 400 zł 
4) za lokalizację Nr 4 (do ustalenia) - lody - 300 zł 
5) za lokalizację Nr 5  (do ustalenia) - gofry - 300 zł 
6) za lokalizację Nr 6  (do ustalenia) - zabawki - 300 zł 
7) za lokalizację Nr 7  (do ustalenia) - wata cukrowa - 300 zł 
8) za lokalizację Nr 8 (plac przed NDK) – mini plac zabaw - 500 zł 

Do zaoferowanej   stawki czynszu doliczony zostanie podatek VAT w stawce 23% .
Czynsz dzierżawny + 23% VAT należy wpłacić w ciągu 3 dni po uzyskaniu informacji o wyborze dzierżawcy na konto:  

Pekao o/Nowogard   34 1240 3884 1111 0000 4209 2568

Umowy na obsługę gastronomiczno - handlowo - rekreacyjną będą podpisywane według kolejności składania wniosków. 
Oferty przyjmowane będą od dnia 15 czerwca do dnia 22 czerwca, do godz. 14.00. 
Oferent, który złożył ofertę jako pierwszy i spełnił wszystkie wymogi formalne, zostanie zawiadomiony o wyborze telefonicznie.
W przypadku nie wpłacenia czynszu we wskazanym wyżej terminie organizator zaproponuje dzierżawę kolejnemu oferentowi.
Oferta pisemna powinna zawierać:

1. imię i nazwisko oraz adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz jej siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot, kontakt telefoniczny
2. datę sporządzenia oferty,
3. aktualny wypis z ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z Krajowego Rejestru Sądowego

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „Lokalizacja nr 1” lub „Lokalizacja nr 2” ...,”Lokalizacja nr 8”, w sekretariacie Nowogardzkiego 
Domu Kultury, Plac Wolności 7; 72-200 Nowogard 
Informacje szczegółowe: Nowogardzki Dom Kultury, plac Wolności 7, 72-200 Nowogard, tel. 913926283
Uwagi ogólne:

1. przed wykonaniem montażu obiektów, miejsce  i sposób prowadzenia przyłączy  energii elektrycznej, wjazd i wyjazd pojazdami mechanicznymi  należy 
uzgodnić stosownie wcześniej z Nowogardzkim Domem Kultury kontakt tel. 91 39 26 283; 

2. szczegółowa lokalizacja w terenie działalności gastronomiczno -handlowo -rekreacyjnej   wyznaczona zostanie przez pracownika Nowogardzkiego Domu 
Kultury, kontakt tel. 91 39 26 283; 

3. w przypadku skrócenia okresu dzierżawy na wniosek Dzierżawcy lub prowadzenia działalności w okresie krótszym niż okres na jaki został oddany grunt w 
dzierżawę – Dzierżawcy nie będzie przysługiwał  proporcjonalny zwrot wcześniej wpłaconego czynszu dzierżawnego;

4. wydzierżawiający nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości wykonywania uprawnień przez Dzierżawcę wynikających z  umowy spowodowanych 
działaniem siły wyższej. Pod pojęciem siły wyższej należy rozumieć zdarzenie, którego nie można było przewidzieć i przeciwdziałać mu przy zachowaniu 
staranności, a w szczególności zdarzenia dotyczących sił przyrody oraz decyzji administracyjnych;

5. dzierżawca zobowiązany jest do codziennego utrzymania porządku i czystości w obrębie działania usługi, w tym uprzątnięcie po zakończeniu imprezy;
 Dyrektor Nowogardzkiego Domu Kultury 

Aneta Drążewska

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Gardno” ogłasza

PRZETARG  
NIEOGRANICZONY

na wymianę  
sieci ciepłowniczej 

(rury preizolowane) 
na osiedlu XXX-lecia w Nowogardzie

Składanie ofert do 29.06.2012 r.  godz. 12.00.
Specyfikacja warunków zamówienia dostępna w  siedzibie 

SM Gardno przy ul. Osiedlowej 6,   tel. 91 3910010.
Osoba wyznaczona do kontaktów z oferentami: Elżbieta 

Gierach, tel. 91 3910014.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru 

oferenta oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczy-
ny.
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Zarząd Powiatu w Goleniowie
ogłasza przetarg ustny nieograniczony

Przedmiot najmu – lokal użytkowy nr 10 o pow. 7,29 m² - wadium 21,00 zł
usytuowany na parterze w budynku byłego hotelu „Cisy” w Nowogardzie na działce nr 146/1 w obrębie 3 mia-
sta Nowogard. Oddanie przedmiotu najmu nastąpi na czas nieoznaczony z przeznaczeniem na prowadzenie 
działalności gospodarczej.
Wywoławcza stawka wyjściowa za 1 m² powierzchni lokalu użytkowego wynosi 27,67 zł plus podatek VAT 23 
% w stosunku miesięcznym. Stawka czynszu nie obejmuje opłat za media oraz podatku od nieruchomości.
Przetarg odbędzie się w dniu 17 lipca 2012 r. o godz. 9ºº w Starostwie Powiatowym w Goleniowie przy 
ul. Dworcowej 1 (pokój 125).
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie dowodu wpłaty wadium, dowodu tożsamości i nume-
ru NIP oraz dodatkowo w przypadku osób prawnych: numeru REGON, wypisów z rejestrów i stosownych 
pełnomocnictw.
Wadium należy wpłacić do dnia 11 lipca 2012 r. w kasie znajdującej się w Starostwie Powiatowym w Gole-
niowie lub na konto: Bank Spółdzielczy w Goleniowie  15  9375  0002  0000  0459  2000  0040 (wymagane 
potwierdzenie przelewu). 
Za datę wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu środków na wskazany powyżej rachunek bankowy.
Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upły-
wem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
Uczestnikowi, który wygrał przetarg wpłacone wadium zalicza się w poczet czynszu najmu.
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się od zawarcia umowy przez osobę, która wygrała przetarg.
Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami (po-
kój nr 204 II piętro) lub telefonicznie 91-418-05-12 wew. 239.
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tel. 91 57 712 48 
tel. 500 702 884
tel. 500 702 855

bEzPłATNA POMOc W UzYsKANiU KREdYTU - OFERTA 20 bANKÓW

www.mk-kwadrat.pl

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

tel. 91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

GABINET KOSMETYCZNY 
WICHEREK

Rok założenia 1988
Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała zabiegi 
kosmetyczne, henna, depilacje, makijaże, 
mikrodermabrazja, peeling kawitacyjny, 
ultradźwięki, eksfoliacje, wypalanie, laser, 
lampy, materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

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

Tel. 91 392 07 14 
Czynne od 11.00 do 19.00
http://wicherek.info

dOMY NA sPRzEdAŻ

Błądkowo – 2 pokoje, pow. 110m², działka 1000m² – CENA 159.000 zł NOWA CENA!!! 
Wyszomierz – bliźniak o pow. 116m² działka o pow. 12422m² – CENA 200.000zł 
Mielno gm. Węgorzyno – dom o pow. 120m², działka 2655m² – CENA 115.000 zł 
Nowogard – 2 pokoje, pow. 57m², działka o pow.142m² – CENA 145.000 zł 
Nowogard – pod klucz, 5 pokoi, pow. 118,95m², działka 1352m² – CENA 850.000 zł  
Nowogard – 5 pokoi, pow. 240m², działka 886m² – CENA 649.000 zł 
Nowogard – nad jeziorem, 8 pokoi, pow.  340m², działka 2996m²- CENA 820.000 złj 
Dobra – 3 pokoje, pow. 73m², działka 324 – CENA 160.000 zł 
Nowogard (okolica) – 4 pokoje, pow. 180m², działka 5639m² – CENA 299.000 zł 
Resko – 4 pokoje, pow. 70m², działka 1077m² – CENA 175.000 zł 
Resko – 5 pokoi, pow. 209m², działka 576m² -CENA 300.000 zł
Resko – parter domu, 3 pokoje, pow. 88.03m², działka 978m² – CENA 170.000 zł 
Resko – bliźniak o pow. 80m², działka 1242m² – CENA 250.000 zł 
Świdwin – 6 pokoi, pow. 270m², działka 758m² – CENA 650.000 zł 
Węgorzyno – 3 pokoje, pow. 90m², działka 1142m² – CENA 330.000 zł 
Węgorzyno (okolica) – ze sklepem, 5 pokoi, pow. 241,5m² – CENA 300.000 zł
Drawsko Pomorskie – ze sklepem, centrum, pow. 204m² – CENA 650.000 zł 
Drawsko Pomorskie – 5 pokoi, pow. 200m² -  CENA 225.000 zł

Wspólnota mieszkaniowa przy ul. Armii Krajowej 29 
poszukuje wykonawcy przełożenia dachu 

i założenia klamr. 
Oferty proszę składać u zarządcy wspólnoty Furmańczyk 

przy ul. 700 lecia. Tel. 600 897 758

Budnaar
POKRYciE i REMONTY 

dachów,
docieplenia, podbitka

tel. 726 169 098

SZAFY GARDEROBY 
ZABUDOWY WNęK
MEBLE NA WYMIAR

tel. 501 923 309
790 268 865

USŁUGI REMONTOWO BUDOWLANE
Firma zajmuje się:
- ocieplenia budynków
- wykończenie pod klucz
- szpachlowanie, malowanie, itp.

Telefon 784 053 493
www.budowlanaekipa.pl

WYNAJEM RUSZTOWAŃ

Układanie kostki
brukowej

tel. 721 124 740
NOR-BUD

Zaprasza na

Przykładowe zestawy:
- botwinka, kieszonka schabowa, ziemniaki, zest. surówek
- krem z brokuł, �let drobiowy z orzechami, 
   ziemniaki, zest. surówek
- krupnik, �let drobiowy z grila z pomidorem 
   i serem mozzarelą, ziemniaki, zest. surówek
- ogórkowa, dorsz, ziemniaki, zest. surówek
- pomidorowa, �let drobiowy panier., 
   ziemniaki, zest. surówek
- grochówka, schabowy, ziemniaki, zest. surówek
- rosół, karkowka z grilla, ziemniaki, zest. surówek

 promocyjne obiady domowe
w cenie 15 zł

tel. 91 39 20 221

„Nowogardzka szkoła 
cukrzycy”

„Chorzy na cukrzycę wiedzący najwięcej żyją najdłużej” 
(prof. Joslin) 

Dnia 15 czerwca 2012r. odbędzie się ostatni wykład  
pierwszej edycji „Nowogardzkiej Szkoły Cukrzycy”

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło w Nowogardzie 
serdecznie zaprasza na wykład oraz uroczyste zakończe-
nie pierwszej edycji „Szkoły Cukrzycy” w piątek 15 czerwca 
2012r. na godz. 16:00

Zajęcia w „Nowogardzkiej Szkole Cukrzycy” odbywają się   
w Centrum Edukacji i Przedsiębiorczości „PROFIT” Szcze-
cińskiej Fundacji Talent – Promocja – Postęp w Nowogar-
dzie przy ul. Wojska Polskiego 3. Zajęcia są nieodpłatne dla 
wszystkich uczestników. Niezbędne informację można uzy-
skać w Siedzibie  Koła Nowogard, ul. Wojska Polskiego 7 (bu-
dynek laboratorium Szpitala w Nowogardzie) oraz tel.: pod 
nr: 500 553 190; 660 238 483; 606 457 102 oraz w internecie 
pod adresem http: //www.cukrzycanowogard.lh.pl

Tematem wykładów będą zagadnienia:
Zawał serca, udar mózgu - czy to też powikłania cukrzycy?
Zespół metaboliczny – problem społeczny XXI wieku
Wykład poprowadzi: Pomysłodawca, Założyciel oraz Koor-

dynator Programu „Szkoła Cukrzycy” Federacji „Porozumie-
nia Zielonogórskiego” diabetolog Pan dr Andrzej Paciorkowski.

 Eugeniusz Tworek
 Prezes PSD,  Koła Nowogard

Zarząd  Spółdzielni  Mieszkaniowej
„Cisy” w Nowogardzie ul. Ks.J. Poniatowskiego 7a

O G Ł A S Z A  II PRZETARG USTNY   NIEOGRANICZONY
na  ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego

  
 Lokalizacja, położenie:       Nowogard  ul. Boh. Warszawy 44a/13 (parter) 
 Kategoria lokalu:               M-4 (3 pokoje) o  powierzchni użytkowej – 59,90m2 
 Rodzaj ogrzewania lokalu: centralne 
 Cena wywoławcza – 137.416,50zł

Przetarg odbędzie się w dniu 13 lipca 2012r. 
Szczegółowych informacji udzielamy w siedzibie S-ni lub  tel. 0913925261, kom. 697 104 578

Należność za ogłoszenia uregulujemy  po wystawieniu faktury Vat.
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• Sprzedam mieszkanie, ul. Poniatow-
skiego, 2 pokoje, pow. 50,49 m2, par-
ter, po generalnym remoncie. CEN-
TRUM OBŁSUGI NIERUCHOMOSCI, 
Tel. 603 982 407

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

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

• Sprzedam działkę budowlaną nie-
uzbrojoną przy ul. Kościuszki tel. 693 
850 197

•	 sprzedam spichlerz, piękny obiekt 
956 m2, tel. 693 996 009

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe 
w Nowogardzie. 603 668 681

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe, 
III piętro, 67 m2, na ul. Zamkowej. 
Wysoki standard tel. 504 118 857

• Sprzedam mieszkanie dwupoko-
jowe III piętro 55 m2. Cena 125 tys. 
668 927 296

• Do wynajęcia kiosk nr 6 na targowi-
sku miejskim. 91 39 20 714

• Do wynajęcia dwa lokale handlowe 
w Centrum Nowogardu. 531 838 667

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe 
w Nowogardzie. 600 626 244

• Okazyjnie sprzedam dom, cena ob-
niżona i do negocjacji na działce 714 
m2. 662  678  895

• Wydzierżawię lokal o powierzchni 
28 m2 na działalność gospodarczą 
przy ul. Bohaterów Warszawy w No-
wogardzie. Tel. 507  465  448; 91 39 
22  072

• Lokale handlowe do wynajęcia w 
Centrum Nowogardu. 531 838 667

• Sprzedam działkę budowlaną w 
Nowogardzie ul. Monte Cassino. 
601 775 037

• Sprzedam mieszkanie własnościo-
we, I piętro, bezczynszowe, 3 pokoje, 
58m2, w Nowogardzie. Po kapital-
nym remoncie, wysoki standard, 
kuchnia w zabudowie, glazura, pa-
nele, terakota, nowe okna, własne 
ogrzewanie gazowe, domofon, piw-
nica, balkon. Cena do uzgodnienia, 
tel. 605 522 340.

• Wynajmę mieszkanie czteropokojo-
we po kapitalnym remoncie, własne 
ogrzewanie na parterze, ul. Bema. 
504 800 823

• Pokój do wynajęcia. 505 005 398

• Sprzedam działkę budowlaną w 
Centrum Nowogardu ul. Lipowa 4 o 
pow. 693 m2 z aktualnymi warunka-
mi zabudowy usługi, handel, miesz-
kania. Informacje Tel. 600  959  932; 
600 931 083 po 15.00

• Wynajmę garaż w ok. Boh. Warsza-
wy, Poniatowskiego i 15 Lutego. 603 
284 503

• Sprzedam działkę ogrodową w No-
wogardzie. 725 343 417

• Sprzedam pół domu parter pod-
piwniczony 3 pokoje 82 m2 z przy-
budówkę nadająca się na sklep lub 
działalność z garażem murowanym 
60 m2. tel. 91 39 22 072; 507 465 448

• Sprzedam działkę w Wyszomie-
rzu przy drodze. Cena 37 tys. 723 
930 320

• Sprzedam garaż murowany 28 
m2, prąd, woda cena 26  000 zł. Tel. 
501 622 613

• Sprzedam działkę budowlaną o pow. 
597 m2. Nowogard. 511 171 169

• Ładny dom Nowogard, sprzedam. 
600 617 474

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe 
o pow. 58 m kw na I piętrze przy ul. 
Bankowej 8. Tel. 783 570 060.

• Sprzedam wygodną kawalerkę, I pię-
tro, ok. 29 m kw, bezczynszowa. Do 
zamieszkania od zaraz. Cena 95 tys. 
Tel. 608 153 767.

• Wynajmę warsztat z kabiną pod 
różnego rodzaju działalność. 
603 550 557

• Pilnie poszukuję dwupokojowego 
mieszkania do wynajęcia (do 800 zł) 
533 298 846

• Sprzedam mieszkanie ul. 15 lutego 
trzypokojowe o pow. 66 m2 III piętro. 
695 425 992

• Sprzedam mały dom 57 m2 ul. Pił-
sudskiego 2a. 602 350 301

• Sprzedam mieszkanie w bloku w Ło-
sośnicy, trzypokojowe, 64 m2, bez-
czynszowe. Tel. 788 875 474

• Boh Warszawy samodzielna góra 
domu z ogrodem, 245 tys. Tel. 
501 307 666

• Sprzedam ½ domu w Nowogardzie. 
728 933 802

• Wynajmę pawilon o pow. 35 m2 ul. 
5 Marca w Nowogardzie za Bankiem 
PKO. 510 770 263

• Nowogard ul. Górna za STW, działka 
o pow. 5864 m2, prez. W planie prze-
mysł i usługi, inwestycyjna, ogrodzo-
na, droga asfaltowa, centrum miasta, 
800 m od głównego skrzyżowania, 
270 tys. PLN brutto. Tel. 660 424 989; 
91 43 26 122

• Nowogard ul. Górna, działka o pow. 
118700 m2  - 11 ha, ekologia, prez. W 
planie przemysł i usługi, inwestycyj-
na, droga asfaltowa, centrum miasta, 
800 m od głównego skrzyżowania, 
1 300 000 PLN, Tel. 660 424 989; 

• Sprzedam mieszkanie 4-pokojowe 
(67,7 m2) w Nowogardzie, parter, 
balkon, wc i łazienka osobno. Kon-
takt:  608 514 144.

• Wydzierżawię Kiosk Ruchu ul. War-
szawska 10 i 14. Tel. 694 455 280

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe 
IV piętro. 795 912 117

• Wynajmę mieszkanie trzypokojowe 
na III p.  600 436 364

• Sprzedam mieszkanie trzypokojo-
we III p. 69,60 m2, środkowe przy ul. 
Boh. Warszawy naprzeciwko PZMot. 
663 321 366

• Sprzedam dom w Nowogardzie 130 
m2. 663 366 399

• Sprzedam mieszkanie 78 m2 czte-
ropokojowe bezczynszowe 136 
tys. w Wierzbięcinie lub zamienię 
na dwupokojowe w Nowogardzie. 
691 213 009

• Sprzedam uroczą posiadłość dom na 
działce 30ar Żabówko k/Nowogardu. 
663 489 736

• Studio reklamy Vizart wynajmę pow. 
Reklamową 6,5x3m w Nowogardzie 
przy ul. Warszawskiej 11 od 13.06. 
tel. 605 522 340

• Mieszkanie do wynajęcia w domu 
wolnostojącym II piętro, 70 m2. 91 
39 23 209

• Sprzedam kawalerkę 30 m2. tel. 
691 137 817

• Wynajmę sklep spożywczy przy ul. 

Wojska Polskiego, lokalizacja vis a vis 
Szpitala. 887 467 309

• Sprzedam mieszkanie II piętro dwu-
pokojowe. 508 301 853

• Do wynajęcia mieszkanie trzypoko-
jowe. 518 483 194

• Sprzedam duży kontener . 
605 764 994

• DO wynajęci a kawalerka 30 m2. 
Nowe budownictwo dobra lokaliza-
cja umeblowane (pralka, lodówka, 
zmywarka) 800zł + opłaty kaucja 
1200 zł. tel. 666 128 274

• Sprzedam mieszkanie na Poniatow-
skiego parter 64 m2 trzy pokoje 165 
tys. tel. 501 307 666

• Sprzedam pół bliźniaka ok. 100m2, 
działka 1100 m2, duży ogród. Wy-
mienione okna, dach, ocieplony. We-
wnątrz do remontu. 350000 zł. Tel. 
513157166

• Sprzedam działkę budowlaną w 
Kościuszkach. Wszystkie media, po-
zwolenie na budowę, 1200 m2. Tel. 
661 923 610

• Osina sprzedam dom 110 m2 + pod-
dasze, garaż OC gazowe + kominek, 
działka 1800 m2. 696 458 110

• Wynajmę lub sprzedam garaż na ul. 
Jana Pawła II tel. 607 580 172

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe 
o pow. 58 m kw na I piętrze przy ul. 
Bankowej 8. Tel. 783 570 060

• Sprzedam mieszkanie, Nowogard, 
ul. Gryfitów 3, pow. 69,30 m2, parter, 
trzy pokoje, cena 170.000 zł, tel. 91-
3910010, 607607814.

• Sprzedam mieszkanie, Nowogard, 
ul. Bankowa 6, pow. 53,70 m2, IV pię-
tro, trzy pokoje, cena 131.600 zł, tel. 
91-3910010, 607607814.

• Wynajmę lokal usługowo-handlowy 
pasaż przy Polo Market. 604 195 581

• Sprzedam lub zamienię 2 poko-
je w atrakcyjnym miejscu na do-
mek lub pół bliźniaka ( z dopłatą). 
603 079 260; 512 012 823

• Sprzedam mieszkanie własnościowe 
trzypokojowe 67 m2 przy ul. Zamko-
wej parter. 91 39 21 397

• Sprzedam działkę budowlaną z 
warunkami zabudowy w Nowogar-
dzie przy ul. Asnyka. 601 500  670; 
510 170 263

•	 www.nowogard.nieruchomosci.pl

• Kawalerka 36 m2 bezczynszowa 
sprzedam. 608 817 214

• Sprzedam mieszkanie 4-pokojowe 
(67,7 m2) w Nowogardzie, parter, bal-
kon, wc i łazienka osobno. Kontakt: 
608 

• Sprzedam działkę rolno-budowlaną 
w Krzywicach. Powierzchnia 4016 
m2, woda, gaz, prąd. Kontakt: 608 
514 144.514 144.

• Sprzedam lub zamienię na miesz-
kanie w Nowogardzie dom ( 150 
m2) w okolicy Nowogardu. Dom 
po kapitalnym remoncie na dział-
ce 1400 m2. Cena 395.000 tys. Tel. 
692383706

• Wynajmę mieszkanie trzypokojowe 
783 921 448

• Mieszkanie trzypokojowe 69,30 m2. 

I piętro ul. Światowida cena 185 tys. 
tel. 606 261 316

• Sprzedam parter domu 110 m2 z 
piwnicami, garażem i podwórkiem. 
600 809 312; 604 903 853

• Do wynajęcia mieszkanie dwupoko-
jowe umeblowane 900 zł + kaucja 
1500 + prąd, woda, gaz. 668 383 773

• Sprzedam mieszkanie 2 pokoje. 47 
m2, bezczynszowe, samodzielne, CO 
gazowe. W db stanie. 797 720 233

• Sprzedam kawalerkę. 601 927 982

• Magazyn, biuro, plac do wynajęcia.  
607 289 286

• Sprzedam prawo do mieszka-
nia spółdzielczo – lokatorskie. 
691 846 632

• Sprzedam działkę z warunkami za-
budowy ul. Asnyka. 502 032 422

• Pilnie potrzebna  kawalerka, dwupo-
kojowe mieszkanie (parter) do wy-
najęcia niedrogie. 510 936 951

MOTORYzAcjA

• Sprzedam Opony letnie 4 szt. Conti-
nental Conti 3, 185 65 R15, cena 400 
zł, tel. 605 522 340.

• Sprzedam dwie opony 185/65/
R15 continental conti 3; stan dobry. 
605 522 340

• Sprzedam felgi stalowe do Nissana 
Almery N16, rok prod. 12/2001, cena 
240 zł, tel. 605 522 340. 

• Sprzedam VW T4, diesel. 603 839 782

• Motorower King rok prod. 2007, 
cena 1400 zł, 667 354 001

•	 sprzedam Ford cMAX rok prod. 
2004 przebieg 185 tys. Poj. 2.0 
diesel. Posiada immobilajzer, 
poduszki powietrzne, centralny 
zamek, klimatyzacja, koła zapaso-
we z alufelgami. cena 22  500. do 
uzgodnienia. 603 079 260

• Sprzedam Opel Astra II rok prod. 
2001 poj. 1.6 kolor granat, mały prze-
bieg. 693 950 306 

• Używane markowe opony. Różne 
rozmiary. 887 766 001

• Sprzedam Ford Escort poj. 1400 
cm3, rok prod. 1994 tel. 667 994 240, 
cena do uzgodnienia. 

• Sprzedam Citroen Xsara II rok prod, 
2001 Diesel, 2.0 HDI Cena do uzgod-
nienia. 9400. 509 987 574

• Sprzedam WV diesel rok prod. 
1993, poj. 1.9 cena do uzgodnienia. 
697 400 901

• Sprzedam Seat Ibiza 1992 r. i Fia-
ta Cinquecento rok prod. 1997 tel. 
663 848 540; 697 212 538

• Sprzedam BMW E 36  320i Stan db, 
cena 5300 do uzgodnienia. Tel. 
791 561 195

ROLNicTWO

• Sprzedam konia, bryczkę stylową, 
siodło i uprząż. 508 290 657

• Orka, siew, talerzówka, koszenie i 
zbiór łąk. 608 013 995

• Kupię mieszankę zbożową. 91 39 
20 307

• Siewnik do nawozu Amazonka dwu-
talerzowy poj. 500 kg. 723 898 517

• Sprzedam łubin słodki. 601 587 438

• Kupię łąki. 696 443 643

• Sprzedam krowy i byki mięsne. 665 
785 725

• Sprzedam krowy cielne. 518 639 390

• Sprzedam prosiaki 785 590 138

• Sprzedam prosięta. 791 817 107

• Pszenżyto sprzedam 600 zł/tona (zo-
stało 2tony). 91 57 83 097

• Sprzedam krowy mamki mieszańce 
do dalszej hodowli i Piasta RCW 3. 
500 197 442

• Sprzedam owies. 693 344 667

UsłUGi

• Wyjazdy Niemcy, Holandia, solidnie 
i tanio z domu i pod dom. 603  038  
944

• Usługi transportowe IVECO dostaw-
cze + laweta + bus osobowy do 9 
os. Tel. 607  580  172

• AGENCJA REKLAMOWA VIZART - 
reklamy, banery, tablice, wydruki 
wielkoform., reklama na pojazdach 
- odzieży, PIECZĄTKI, wizytówki, pla-
katy, ulotki, inne. Nowogard, ul. 700 
lecia 15 (nad sklepem zielarskim). 
Tel. 605 522 340.

•	 MALOWANiE, MONTAŻ PANELi 
POdłOGOWYcH i iNNE dROb-
NE NAPRAWY WYKONA „złOTA 
RĄczKA”; 91 39 22 783, 784 79 22 
70

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

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

• Dywanopranie, 604 373 143.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 604 373 
143.

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

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

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

• Klimatyzacja! Serwis sprzętu AGD. 
Tel. 697 55 33 10, 693 34 46 71.

• Cyklinowanie. 692 478 465
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MARPOL – OKNA S.C. 
 ul. Sienkiewicza 7F  Nowogard 

www.marpolokna.pl    
biuro@marpolokna.pl,   tel. 91 39-27-022

Nowość

energooszczędny pro�l

6 komorowy

z 3 uszczelkami

ul. Rzeszowskiego 7 • Nowogard

NOWY

ADRES:

Sprzedam ponton 
wędkarski, 

nowy - na gwarancji, 
nieużywany, zarejestrowany. 

Wiadomość: 
Sklep Wędkarski „Tęczak” 
lub pod nr tel. 669 030 959

Firma Koschem s.j. 

poszukuje pracowników na stanowisko 
kierownika do sprawnego utrzymania ruchu i automatyka. 

Oferujemy atrakcyjne wynagrodzenie pracę z doświadczonym 
zespole i w firmie o ugruntowanej pozycji. 

Zgłoszenia: piotr@koschem.pl 

• Firma UNIQA wszystkie ubezpie-
czenia. Poniatowskiego 14/2. 693 
128 108

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

• Bruk-lin układanie kostki brukowej. 
Tel. 607 083  893, www.bruk-linno-
wogard.com.pl

• Montaż ogrodzeń betonowych, far-
merskich i innych; 695  085 470; 91 
39 72 575

• usługi elektryczne CO, dachy, tanio 
szybko solidnie. Do 30% taniej. Tel. 
506 323 560

• Usługi tokarskie. Sąpolnica 22. 

693 613 396 

• Remonty mieszkań, łazienek. 
600 121 043

• Przewozy przeprowadzki Nowogard 
i okolice. 784 499 535

• Usługi ogólnobudowlane. 
510 335 162

• AGENCJA REKLAMWA VIZART - opra-
wianie prac - w 2 minuty., bindowa-
nie, wydruki A3-A4 kolor, ksero A3-
A4 - kolor, laminowanie A3-A4. Tylko 
u nas największy wybór okładek. 
Nowogard, ul. 700 lecia 15 (nad skle-
pem zielarskim). Tel. 605 522 340.

• Korepetycje j. niemiecki, przygoto-
wanie do matury. 607 617 844

• Angielski. Korepetycje. 697 583 403

• Remonty i wykończenia. 601 567 369

• REMONTY, MONTAŻE, STOLARKA. 
781 016 125

• Transport BUS-MAX. 604 963 120

• Usługi remontowo-budowlane. 
784 053 493

• Przepisywanie prac (magisterskich, 
licencjackich, innych), dokumentów, 
CV, listów motyw. innych. Wydruki, 
Ksero, także kolor. Szybko i Solidnie. 
Studio Reklamy Vizart. Nowogard, 
ul. 700 lecia 15 (nad sklepem zielar-
skim). tel 605 522 340.

•	 język niemiecki kursy i korepety-
cje  tel. 607 545 991 www.niemiec-
kinowogard.pl; 

• Naprawa, regulacja okien, drzwi PCV 
i drewna. 695 181 070

• Usługi dekarskie w Kościuszkach. 
601  227  631

• Videofilmowanie i zdjęia cyfrowe, 
profesjonalnie różne okazje. 600 
653 124

• Usługi hydrauliczne. 600 653 124

• Usługi ogónobudowlane, glazura, 
terakota fachowo i solidnie. 607 647 
515

• Remonty mieszkań. 609 588 240

• Roletki, żaluzje, vertikale. 
695 181 070

• Moskitiery. 695 181 070

• Transport przeprowadzki szybko ta-
nio. 696 138 406

• Remonty mieszkań. 601 567 369

• Malowanie, szpachlowanie, panele. 
788 566 432

• Remonty mieszkań, dachów 
794 115 153

• Usługi transportowe 1,5 ton. Tel. 
506 534 179

• DUR - DACH pokrycia i remonty da-
chów. 691 621 141

• Dachy. 785 562 104

•	 Usługi koparko- ładowarką.  
667 621 070

• Usługi ogólnobudowlane. 
508 871 453

• Usługi ogólnobudowlane –docie-
plenia. 607 654 692

• Panele, regipsy, szpachlowanie, ma-
lowanie. 789 146 025

• Odnawianie drzwi i okien drew-
nianych i dachowych. 788  210  419; 
722 360 296

• Dachy i remonty mieszkań. 
796 101 370

• Mieszkania od podstaw.794 115 153 

• Usługi koparko-ładowarką. 606  106 
142

• Transport przeprowadzki, tanio. 
791 111 749

• Kredyty dla firm bez BIK-na oświad-
czenie o dochodach:513 164 203

• Leasing bez BIK-KRD. Maszyny-sa-
mochody, sprzęt komputerowy, itd. 
Leasing na start.513-164-203

• Usługi informatyczne naprawa kom-
puterów, instalacja oprogramowa-
nia, odzyskiwanie danych, dojazd do 
klienta. 508 245 385

• Remonty, dachy, ocieplenia. 
692 562 306

• Przyjmę do dociepleń. 785 931 513

•	 docieplenia budynków. 
693 629 827

•	 docieplenia budynków, podbitki. 
608 847 784

•	 TWOjA KsięGARNiA iNTERNETO-
WA WWW.KsiEGARNiAcYMELiA.
OsdW.PL

PRAcA

• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, urlo-
powe- Niemcy, Holandia, Anglia, Ir-
landia, Dania, Belgia, Austria, Włochy, 
Norwegia. 713 852 018; 601 759 797

• Podejmę pracę w charakterze sprze-
dawcy, długoletnie doświadczenie, 
obsługa LOTTO. Tel 660 392 851

• Zatrudnię konsultantkę Oriflame, 
bezpłatne wpisowe, prezenty na 
1300 zł, 604 189 118

• Przyjmę mechanika samochodowe-
go. 601 897 368

• Przyjmę do pracy brukarzy. 
662 125 370

• Zatrudnię murarza emeryta na ¼ 
etatu. 600 436 364

• Przyjmę kierowcę na łódkę. 668 509 
770

•	 zapraszamy na zbiór truskawek 
deserowych z szypułką b. dobre , 
informacje i kontakt. 502 616 240; 
510 730 398 

•	 zatrudnię monterów i elektryków 
z wykształceniem technicznym. 91 
39 23 887

•	 zatrudnię monterów elektryków. 
91 39 23 887

• Zaopiekuję się dzieckiem. 669 283 347

• Zatrudnię pracownika na gospodar-
stwie rolnym z umiejętnościami ob-
sługi maszyn rolniczych, opieka nad 
zwierzętami z mieszkanie na gospo-
darstwie. 781 295 846

• Zaopiekuję się dzieckiem. 602 690 897

• Zbiór truskawek w Olchowie. 
693 344 778

• Zaopiekuję się starszą osobą. 91 39 
26 493

• Zatrudnimy doświadczonego sa-
modzielnego stolarza do mebli. 
606 830 893

• Zaopiekuję się dzieckiem. 669 283 347

•	 dobrego spawaczo – ślusarza 
przyjmę. 503 032 234

• Szukam opiekunki dla dwuletniego 
chłopca. 793  736  050 proszę dzwo-
nić do 11.00 lub po 19.00

• Zaopiekuję się dzieckiem we wła-
snym mieszkaniu. 791  518  804; 
501 608 701

• Przyjmę do pracy w sklepie Groszek. 
502 735 901

iNNE

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

• Sprzedam drewno opałowe i komin-
kowe, pocięte w klocki z dowozem. 
663 349 053

• Sprzedam Keyboard. 602 524 313

• Sprzedam drewno opałowe i komin-
kowe. 667 788 820

• PIECE GAZOWE CO do mieszkania 
,domu z Niemiec firmy Vaillant, gwa-
rancja + serwis, montaż na miejscu 
dwufunkcyjny cena od 1.000zl tylko 
ogrzewanie CO. cena 900zl więcej 
info. Tel 691 686 772

• ELEKTRYCZNY przepływowy pod-
grzewacz wody do łazienki, kuchni-
-bar, sklep, domek zakład fryzj. na 
prąd 380V,moc 18,21kw,male gaba-
ryty z Niemiec cena 250zl. Tel 691 
686 772

• Junkers gazowy do łazienki, kuchni 
na gaz ziemny lub z butli/propan/po 
przeglądzie serwisu, mało używany 
cena 400zł Tel 691 686 772

• Bojler - podgrzewacz wody ,zasob-
nik, stojący /bez palnika/z Niemiec f. 
Vaillant z wężownica do podłączenia 
go z piecem węglowym, gazowym 
stan idealny cena 500zl. Tel 691 
686 772

•	 sprzedam drewno kominkowe, 

opałowe sprzeda całoroczna, po-
siadam swój transport. 691  466 
441

• Drewno opałowe kominkowe. 
506 232 860

• Kupię szklarnię wym. 6/4 lub 5/4. tel. 
509 702 817

• Sprzedam spawarkę elektryczną 
Beiter 250 na 360V, Cena 500 zł. Tel. 
667 320 054

• Sprzedam wózek inwalidzki z napę-
dem. Telefon. 609 424 557

• Sprzedam węgiel drzewny hurt, de-
tal. 502 151 691 

• Podbitka, deska tarasowa, tanio. 
791 423 559

• Dowóz piasku, żwiru, kamieni, wy-
wrotka 2,5t. tel. 514 740 538

• Drewno kominkowe z dowozem ta-
nio. 501 385 072

• Tanio sprzedam kafle piecowe, rzeź-
bione używane. 669 430 803

• Sprzedam akwarium z kompletnym 
wyposażeniem + ryby 605 548 121

• Kupię złoto. 506 534 179

• Kupię starą spawarkę transformato-
rową lub nową może być do napra-
wy cena do 500 zł. 663 565 516

• Skup niesprawnych, zatartych pił 
STIHL, Husqvarna. Cena 100 zł. 
721 668 245

• Oddam śliczne, małe szczeniaki w 
dobre ręce, tel: 504 525 966

• piec co. Typ KOMFORT EKO 25 nowy 
z podajnikiem 602 10 11 18

• Kontener 1 osiowy budowlany tel do 
kontaktu 602 10 11 18

• Przyjmę gruz Karsk. 601 587 438

• Sprzedam halę kontenerową wymia-
ry 17,5/6/3m. 661 923 610

• Sprzedam wykaszarkę Stihla żyłkę 
stan idealny 300 zł. 502 103 432

• Sprzedam szafę kolor renge. 
698 169 531

• Sprzedam kobiałki i kontener. 
607 403 081

• Kupię 30 płyt jumbo używane. 
607 690 741

• Sprzedam silniki elektryczne różne 
(wysokoobrotowe) 693 344 667

• Sprzedam opryskiwacz 400l. uszko-
dzona pompa. Cena 800 zł. do nego-

cjacji. 604 731 582

• Sprzedam nowe meble ogrodo-
we – aluminiowe, sześć składanych 
krzeseł + stół o blacie z grubego 
szkła hartowanego. Cena 650 zł. 
698 131 639

• Sprzedam nową trampolinę o śred-
nicy 4 m. solidna pełen komplet 
(siatka słupki, sprężyny, drabinka) 
cena 850 zł. 698 131 639

• Kupię tralinkę lub płyty chodnikowe. 
721 668 245

• Kupię pieska rasy małej, pinczerek, 
york. 607 647 240

• Sprzedam gołębie ozdobne, różne 
rasy. 785 931 513

• Piec CO Zębiec na miał, węgiel, drew-
no KMW16 na 135 m2 pow. Używany 
jeden sezon sprzedam lub zamienię 
na większy KMW23. Tel. 721 371 642 

• Sprzedam ponton wędkarski nowy 
na gwarancji, nieużywany, zareje-
strowany. Wiadomość sklep wędkar-
ski „Tęczak” 669 030 959

• Sprzedam wypoczynek kanapa, 
dwa fotele, dwie pufy, wypoczynek 
młodzieżowy kanapa i pufy i meble 
pokojowe cena do uzgodnienia. 
530 994 408
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Piłka ponad wszystko

WARSZTAT SAMOCHODOWY

SZYBY SAMOCHODOWE

PLANDEKINA WYMIAR NA WYMIAR

Profesjonalna naprawa od A do Z

OSOBOWE, CIĘŻAROWE I MASZYNY

Geometria kół, naprawa zawieszenia,komputerowa diagnostyka pojazdu
naprawy blacharskie i lakierniczePrzegląd i naprawa klimatyzacji,

Ul. Nadtorowa 12
tel 91 39 20 131
kom 601860716

Ul. Kilińskiego 26
tel 91 39 25 627
kom 601897368

Sprzedaż, wymiana, naprawa. Wykonujemy usługi na zlecenie ubezpieczalni

Używane i nowe części do wszystkich marek samochodów

Plandeki do samochodów ciężarowych (łódki, firanki),przykrywające
stelaże, przegrody do hal, przyczepy ciągnikowe i samochodowe

UDZIELAMY GWARANCJI
NA WYKONANE USŁUGI

W diagram należy wpisać podane niżej wyrazy tak, aby powstała prawidłowo rozwiązana krzy-
żówka. Wyrazy podano w kolejności przypadkowej bez podzialu na pionowe i poziome. Litery z 
pól oznaczonych kółeczkami utworzą rozwiązanie końcowe.
Dla dociekliwych szaradzistów podano znaczenia wyrazów trudnych.

UBYTEK - HEUREKA - AMPER - IWANY - RYCERZ - RENIAK - IKRZAKI - KMICIC - ROZTOPY - TUTUB 
- YAMAHA - SUSZAK - ZIEMIA - WICHER - ALEKO - RYBITWA - MAZUT - RAUSZ - PHIALE - ICCHAK - 
POTRZOS - ARTEMIS.

Objaśnienia:
- ARTEMIS - nazwa bogini Artemidy, nazwa Pla-
netoidy nr 105, czuwający w marketach w Ja-
ponii robot „ochroniarz”.

- HEUREKA  - z jęz. greckiego”znalazłem”, okrzyk 
radości kojarzony z Archimedesem, eureka! od-
kryłem! (ciało zanurzone w wodzie...)

- IWANY - wieś w gminie Rypin

- PHIALE - starogreckie naczynie ceramiczne lub 
metalowe, ozdobna misa bez uchwytów,

- ICCHAK - Rabin, izraelski generał i mąż stanu. 
Dwukrotny premier. Pokojowa nagroda Nobla 
w 1994 roku wraz Jaserem  Arafatem.

- RENIAK - Marian, pisarz, autor książki „Nie-
bezpieczne ścieżki”. Jego prawdziwe nazwisko 
brzmiało Marian, Józef Strużyński. Najpierw 
był oficerem w AK i WiN, potem konfidentem 
UBP. Na podstawie jego donosów zlikwidowa-
no wielu ludzi podziemia walczących przeciw-
ko władzy ludowej. Odszedł na emeryturę jako 
oficer Milicji Obywatelskiej.

- POTRZOS - ptak z rodziny trznadli zwany wró-
blem trzcinowym, inaczej ortolan,

- TUTUB - dawne miasto w Mezopotamii, dzi-
siaj wykopalisko archeologiczne Chafadżi

Przyjemnej zabawy!

Rozwiązanie krzyżówki z dnia 8 Vi
Kupon nr 44 • Pierwsze grzyby
Alicja Wypych, Elżbieta Lewandowska, Regina Czarnowska, Helena 

Saja, Edyta zwolińska, Piotr feliksiak, Roman Kaczmarek, Teresa Czar-
necka, Maria Kloch, Sławomir Skowroński, Pelagia Feliksiak, Krystyna 
Zawidzka, Jadwiga Maknia, Edmund Skibiszewski, 

Zwycięzcy: Edyta Zwolińska, Elżbieta Lewandowska, Maria Kloch
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REGULARNA LiNiA Mi KRO bU sO WA sEROcKi   Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie    6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie    8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

informacja PKs 
91 392 18 87   lub   91 469 83 15

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak										kom.	606	148	353
Nowogard (ul.  Rzeszowskiego) - Szczecin (ul.  Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:05; 8:10; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 11:50; 11:55; 12:40; 
14:40; 14:50; 15:00; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:11
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul.  Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:30; 9:50; 10:25:11:20(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 13:20; 13:45(F); 14:10; 
14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Nowogard-stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:00
stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:50; 17:20; 18:30; 19:30
Kursują od poniedziałku do soboty;  F - kursuje od poniedziałku do piątku;  7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli

ROzKłAd jAzdY bU sÓW

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

dyżur nocny
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala   - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.   - 91 392 69 99
Medyk   - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

 - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz Pogotowie Stomatolo-
giczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos 
 - 91 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  
 - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzie ci, 
Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności 
Gospodarczej  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
  - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
OPs - Ośrodek Pomocy społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

- 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 26 249

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw.  WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   

- 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57

Apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM   - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39

szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Zawodowe 
- CE Zdroje ul.  Bohaterów Warszawy 78,

telefon/fax.   - 91 392 54 94  
I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium  
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych    - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   

- 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 
Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 
Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 
Taksówki   - 91 392 02 60
Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
danuta czerwińska
ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786
zdzisław Truszyński
ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław berezowski
ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814
Tadeusz soroka
ul.  3 Maja 10   - 91 39 25 484
Przychodnia Weterynaryjna „sikorka” 
Sikorki 41, gm. Nowogard   - 91 39 17 695

Regularna linia METRO          tel. 505 619 600
z Nowogardu do szczecina: 5:25 A; 5:50 A; 6:00 A; 8:15 A7; 9:25 A7; 12:30 A7; 12:55 A7; 
15:05 A; 16:30 A7; 18:10 A7
ze szczecina do Nowogardu: 6:50 A; 7:25 A; 7:45 A; 11:00 A7; 12:00 A7; 14:35 A7; 15:55 
A7; 16:40 A; 18:25 A7; 19:55 A7
Legenda: A- kursuje od pon do sob;   7 - kursuje w niedzielę

PRzEWÓz OsÓb - RO MAN biŃczYK - Linia Regularna  
 TEL. 0607 310 591 

Od PONiEdziAłKU dO PiĄTKU:  
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
sObOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NiEdziELA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

 
 

KANCELARIA 
DORADZTWA PRAWNEGO

tel. 501 341 824 
e-mail: kkolibski@op.pl 

Jeśli chcesz przeprowadzić  
rozwód, podwyższyć  

lub wystąpić  
o alimenty, nabyć spadek? 

Może dręczą Cię  
inne wątpliwości prawne? 

Nie czekaj, aż będzie za późno.
 Porady prawne już od 30 zł

 
Nowogard 

ul. Wojska Polskiego 4  
(nowy budynek – I piętro) 

Proszę o wcześniejszy kontakt 
telefoniczny

DZIENNIK
NOWOGARDZKI

Ukazuje się we wtorki i piątki  na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek słomski prezes, Marcin simiński redaktor naczelny, Piotr słomski, jarosław bzowy.  

jarek dąbrowski redaktor techniczny, Współ pra cu ją:  Hen ryk szczu pak.   Ad res re dak cji:  
72-200 No wo gard, ul.  boh. War sza wy 7A, tel. 91 392 21 65; e-mail: dziennik@domjudy.pl. 

Wy daw ca, skład i druk: „dom judy” sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

Trasa NOWOGARd – GOLENiÓW – szczEciN 
Nowogard ul. Rzeszowskiego : 5:05(A), 5:55(A), 6:10(A), 6:50(7), 7:00(A),  7:50(A), 8:05(7), 

8:25(2,4,6), 8:35(A), 9:10(1,3,5,7), 9:15(2,4,6), 10:05(A)10:30(A,7), 11:31(A), 11:40(7), 12:15(A), 
12:50(A,7), 13:00(A), 13:10(A), 13:25(A,7), 13:50(F), 14:05(A), 14:20(A,7), 15:41(A), 16:00(7), 
16:25(7), 16:30(1,3,5) 16:40(2,4,6,7) 16:50(A), 17:30(7) 17:50(A,7) 18:05(4,5,6,7) 18:20(A,7)

TRAsA szczEciN – NOWOGARd
szczecin ul. Św. ducha: 9:25(A), 11:55(A,7) 12:20(A,7), 13:35(A), 14:00(A,7,R), 

14:30(1,3,5,7)  14:35(2,4,6) 14:55(A,7), 15:10(A) 15:25(A,7), 15:50(A) 16:15(A,7)  16:30(A), 
18:05(A,7,R) 18:20(A,7) 19:05(A,7) 19:25(A,7) 19:50(A,7)

szczecin ul. dworcowa :  6:20(A), 7:35(A), 8:40(A,7), 9,00(7,R), 10:05(A,7),  10:50(A,7),  
11:40(A), 13:00(7), 14:20(7), 17:40(A,7), 20:15(A,7),

Goleniów, dworzec PKP :  7:05(A), 8:20(A), 9:25(A,7), 9:45(7,R), 10:10(A),  10:50(A,7),  
11:36(A,7), 12:26(A), 12:42(A,7),  13:05(A,7), 13:45(7), 14:20(A),  14:45(A,7,R), 15:05(7), 
15:20(1,3,5,7) 15:26(2,4,6) 15:40(A,7) 15:55(A)  16:08(A,7) 16:40(A) 16:59(A,7) 17:15(A), 
17:40(A,7)  18:50(A,7,R)  19:05(A,7), 19:50(A,7) 20:10(A,7) 20:35(A,7) 21:00(A,7)

Trasa NOWOGARd – MAszEWO 
Nowogard ul. Rzeszowskiego :  6:20(S) 15:15(S)
Trasa MAszEWO – NOWOGARd 
Maszewo :  6:55(S) 16:00(S)
Trasa NOWOGARd – MAszEWO – sTARGARd szczEciŃsKi
Nowogard ul. Rzeszowskiego :  6:50(F),  11:30(F),  13:50(F),  
Trasa sTRAGARd szczEciŃsKi – MAszEWO - NOWOGARd
stargard szcz. Oś. Tysiąclecia :  9:40(A), 12:45(A), 15:05(A)
A - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt s – kursuje w dni nauki szkolnej; 

7 – kursuje w niedziele niebędące świętami F – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz 
świąt 1,3,5 – kursuje w poniedziałki, środy, piątki oprócz świąt; 2,4,6 – kursuje we wtorki, 
czwartki, soboty oprócz świąt; 4,5,6,7 – kursuje w czwartki, piątki, soboty, niedziele oprócz 
świąt; R – kurs do Reska    

Odjazdy pociągów w kierunku Kołobrzegu
Odjazd z Nowogardu  7.28   -  kursuje do 29.VI i od 3.IX codziennie
8.06   - 30.VI – 2.IX codziennie
9.21   - kursuje do 29.VI i od 3.IX w dni robocze:30.VI – 2. IX codziennie
11.39; 13.49; 15.47; 17.46; 22.22 (do 18 V) - codziennie
Odjazd pociągów w kierunku Szczecina
Odjazd z Nowogardu  6.37   -  kursuje do 29.VI i od 3.IX codziennie
6.48   - 30.VI – 2.IX codziennie
9.56   - 30.VI – 2.IX w dni robocze
10.25   - kursuje do 29.VI i od 3.IX w dni robocze
8.05; 12.17 (od 1 III); 14.56; 16.49; 18.49 - codziennie

SALON GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

VELES
- glazura
- terakota
- panele
- drzwi
- parapety
- ceramika łazienkowa
- wanny, kabiny
- meble łazienkowe
- armatura

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto)

Kupię  
gospodarstwo lub 

 grunt rolny  

tel. 664 944 635

Możliwość dostawy do klienta.
Kontakt tel. 609 532 701

Sprzedam recykling ceglany
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Rozpoczęcie 
kursu

18 czerwca br.
g. 16.30

Firma Cukierniczo-Piekarnicza w Kamieniu Pomorskim

poszukuje wykwali�kowanych 
piekarzy i cukierników

do pracy w oddziale w Golczewie (ul. 9 Maja 1)
kontakt: 668 019 250 baza, 91 38 20 080 lub 91 38 23 100

e-mail: biuro@zelek.com.pl 

GOTÓWKA zAWszE POd RęKĄ!
• Pożyczki od 1 200 do 10 000 PLN
• Indywidualnie dobieramy rozwiązania
• Na dowolny cel
• Bez BIK-u

www.profitcredit.pl

Centrum Finansowe Avantis •  ul.	700	Lecia	6A	•	Nowogard

KONTAKT: 
tel. 513 164 203
       91 392 72 68

Michał Kozera 5 zawodnikiem 
w Pucharze Polski
10-06-2012 odbyła się ostatnia runda Pucharu 
Polski mężczyzn i I runda kobiet w Sochaczewie. 
Klub „KM Cisy” reprezentowali Michał Kozera i 
Żaneta Zacharewicz.

 Do treningu z pomiarem 
czasu wraz z Michałem stanęło 
49 zawodników. Po 25 minu-
tach wszystko było jasne. Jako 
pierwszy na maszynę startową 
wjechał Jakub Piątek, Michał 
był siódmy. Po bardzo dobrym 
starcie Michał objął prowa-
dzenie. Prowadząc przez poło-
wę wyścigu był mocno atako-
wany i w końcu popełnia błąd 
na dohamowaniu do jednego z 
zakrętów. Po wyjściu z zakrę-
tu był 5 i tą pozycję utrzymał 
aż do mety. Po starcie do dru-
giego biegu walka na kierow-
nice była już na prostej starto-
wej, co nie pozwoliło ani Mi-

chałowi, ani Maichrzako-
wi dobrze wystartować i 
byli odpowiednio 8 i 9. W 
pierwszym zakręcie na trzy 
okrążenia przed metą Michał 
był 4, a Maichrzak zajmował 
5 pozycję, co zadowalało oby-
dwu. Jednak atak Maichrza-
ka na Michała doprowadził 
do wywrotki obojga zawodni-
ków i doprowadziło to do stra-
ty 2 miejsca przez Maichrzaka, 
natomiast Michał utrzymał 5 
miejsce w klasyfikacji general-
nej Pucharu Polski. Dobry wy-
nik Michała zważywszy iż we 
wszystkich startach była pełna 
maszyna (40 miejsc), a sklasy-

fikowanych ogółem było 89 za-
wodników.

W biegu kobiet na starcie ra-
zem z Żanetą stanęło 13 dziew-
czyn. Pod nieobecność Joaśki 
Miler Żaneta wygrała obydwa 
biegi. Szczegółowy opis PP ko-
biet w następnym wydaniu DN.

W czwartek Michał wyjeżdża 
na Mistrzostwa Europy trwają-
ce 3 dni. Trzydniowy pobyt na 
ME za sponsorował szczeciń-
ski klub Proracing Team.

MS

Pierwsze sparingi w lipcu

Silni rywale  
na początek
Pomorzanin Nowogard zna swoich pierwszych 
trzech sparingowych rywali. Przeciwnikami będą 
dwa IV ligowe zespoły i “starzy znajomi” z Regional-
nej Okręgówki.

Pierwszy sparing Pomorza-
nin rozegra w Kamieniu Po-
morskim z tamtejszym Gry-
fem. W poprzednim sezonie 
Gryf w IV lidze zajął 3 miejsce 
za Pogonią II Szczecin i Ener-
getykiem Gryfino. To na pew-
no bardzo wymagający ry-
wal, który pozwoli zweryfiko-
wać trenerowi Surmie w jakiej 
formie są jego piłkarze. Na-
stępnym przeciwnikiem będą 
zawodnicy z Rewala, którzy 
w ubiegłym sezonie walczy-
li z Pomorzaninem o awans 

do Wojewódzkiej Okręgówki. 
Mecz z Wybrzeżem zostanie 
rozegrany w Nowogardzie, tak 
jak trzeci mecz sparingowy, w 
którym rywalem będzie IV li-
gowa Sarmata Dobra. 

14 lipiec – Gryf Kamień Po-
morski – Pomorzanin Nowo-
gard

21 lipiec – Pomorzanin No-
wogard – Wybrzeże Rewalskie 
Rewal

28 lipiec – Pomorzanin No-
wogard – Sarmata Dobra

KR
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20 czerwca br.
od 11.00 - 12.00  

środa
udzielane będą

bezpłatne porady prawne
w redakcji DN

ul. Boh. Warszawy 7A

Kancelaria Adwokacko-Radcowska
Adres Kancelarii: Plac Wolności 9 w Nowogardzie, 

parter byłego hotelu „Cisy”, pok. nr 8.

Szanowni Państwo.
Zawiadamiamy, iż w Nowogardzie  rozpoczęła swoją działalność 

Adwokat  - Monika Osińska  
(tel. 605 085 913)

Radca Prawny - Radosław Górski
  (tel. 788 802 101)

Walne 
Zgromadzenie 
nowogardzkiego 
Cechu

Udana 
spartakiada 
w Bodzęcinie

 Nowogardzka 
„Szkoła 
Cukrzycy” 
zakończyła  
I edycję 

s. 4 s. 6 s. 11

Ciągniki naszych rolników za-
blokowały ulice przed ANR w 
Szczecinie

Czytaj s. 3

Rolnicy z Nowogardu też protestują

Oddajcie nam  
naszą ziemię !
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Nasza Sonda 
Piłkarskie Euro 2012 dla Polski i Polaków to wspaniała  impreza,  która  zachwy-
ca  tysiące  fanów piłki nożnej,  którzy przyjechali do nszego kraju kibicować  
swoim drużynom. Naszym kibicom  do szczęścia zabrakło tylko sukcesu pol-
skiej reprezentacji, która odpadła ostatecznie po przegranym  meczu z repre-
zentacją Czech.  Dlatego tym razem spytaliśmy naszych czytelników, jak ocenia-
ją  występy “naszych “ i  czy dalej , mimo odpadnięcia  z rozgrywek  reprezentacji 
Polski, będą interesować się Euro i oglądać kolejne  mecze. 

Pan Krzysztof z córeczką Adą - Jeżeli chodzi o ogólne roz-
grywki, to impreza rzeczywiście nam się udała. Ten ostatni mecz 
naszej drużynie nie wyszedł nam tak jak powinien. Co do dalsze-
go oglądania Euro, to będę je oglądał na pewno, bo warto. A cze-
go? Bo taka impreza w Polsce jest po raz pierwszy i raczej w przy-
szłości długo się nie powtórzy. Co do ostatniego meczu, to niestety 
nie poszedł on nam dobrze. Ale uważam, że mimo wszystko le-
piej, że przegraliśmy go z Czechami niż Rosjanami.  Co do meczu 
to uważam, że mogliśmy go wygrać, ale niestety nasza drużyna 
chyba była przemęczona i za bardzo „wybiegana”. Cóż, pozostał 
żal. Co do typu na zwycięzcę, typuję drużynę niemiecką. 

Karol Grzeszczuk  z synkiem Marcelem - Zacznę od tego, że 
piłką niewiele się interesuję. Co do śledzenia i kibicowania na-
szej drużynie, to robiłem to ze względu właśnie na nią. Co do na-
szej drużyny, to mimo wszystko uważam, że chłopaki byli dziel-
ni, bo starali się grać bardzo równo, natomiast w ostatnim  meczu  
wydaje mi się, że chłopaki stracili pewność siebie i umiejętność 
wykończenia sytuacji, z których mogła paść bramka. Mimo to  
oczywiście, postaram się oglądać dalsze mecze, ale tylko te , które 
będą bardziej ciekawsze.

 

Piotr Kazuba - Jak najbardziej będę oglądał dalej Euro do ostat-
niego finałowego meczu. Jeżeli chodzi o ostatni mecz, to jestem za-
wiedziony, bo pierwszą połowę drużyna zagrała dobrze, a w tej dru-
giej, zabrakło siły, umiejętności i wiary w to zwycięstwo. W zakresie 
oceny gry  naszej reprezentacji, to nie chciałbym jej oceniać, gdyż są 
od tego specjaliści i to oni powinni prognozować i oceniać poziom 
drużyny. Co do kibicowania, to oczywiście kibicowałem w domo-
wej strefie kibica. Drużyny w finale? - to trudno jest  powiedzieć, ale 
może będzie to finał Hiszpania - Niemcy.

 Leszek Cedro - Tak się składa, że byłem osobiście na stadionie 
we Wrocławiu, gdy grały drużyny z Grecji i Czech. To jak się Polska 
przygotowała do mistrzostw pod względem organizacyjnym, okre-
ślę jednym wyrazem super i na stadionie i dworcach czy ulicach 
miasta!.  Natomiast inną sprawą jest przygotowanie naszej druży-
ny, która niestety już odpadła z EURO. Zabrakło w niej profesjo-
nalnej organizacji, którą zaprzepaścił moim zdaniem PZPN, który 
nie zapewnił odpowiednich warunków organizacyjnych, sprawy te  
były dyskutowane publicznie   w mediach i to wydaje mi się  było 
zupełnie niepotrzebne, bo dla drużyny liczył się przede wszystkim 
spokój i jak najlepszy wynik. Kolejną sprawą, która  powinna ina-
czej wyglądać,  to zbyt rzadkie zmiany zawodników i bardzo zła 
taktyka, którą opracował trener Smuda. Nie mi oceniać trenera, ale 
założenia taktyczne jego oraz sztabu szkoleniowego, były po prostu złe. Co do dalszego śledzenia Euro, 
to oczywiście będę dalej je oglądał, bo jestem prawdziwym fanem i kibicem futbolu.  

Pan Henryk - Przykro mi o tym mówić, ale jak nasza drużyna 
odpadła, to ja raczej już nie będę oglądał rozgrywek EURO. Co 
do naszej drużyny, to spisali się i grali tak jak mogli najlepiej. To 
co było możliwe to osiągnęli. A co zawiodło? Ten ostatni mecz z 
Czechami, który był zwyczajnie pechowy. Po prostu szkoda i jest 
mi żal. 

Wysłuchał: Jarek Bzowy 

Kronika policyjna 
11.06.2012 r. 
Godz. 09.45  Powiadomienie 

o kradzieży roweru typu kolar-
ka z posesji znajdującej się na 
ul. Luboszan. 

Godz. 17.15  Wybicie szyby 
na działce przy ul. Ogrodowej 
przez Mateusza B.

 
12.06.2012 r.  
Godz. 08.00  Kradzież sy-

gnalizacji świetlnej na przejeź-
dzie kolejowym w Żabowie. 

Godz. 11.00  Powiadomienie 
o kradzieży cielaka z terenu 
posesji w miejscowości Karsk. 

Godz. 17.35  Kolizja drogo-
wa na ul. Wyszyńskiego, gdzie 
kierujący samochodem marki 
Opel najechał na motorower. 

13.06.2012 r.   
Godz. 07.20  Powiadomie-

nie o włamaniu do piwnicy na 
ul. Warszawskiej, zajmowanej 
przez pracowników zakładu 
budowlanego, ocieplającego 
budynek. 

Godz. 13.40   Powiadomie-
nie o oszustwie na portalu in-
ternetowym Allegro przy za-
kupie pendrive. 

14.06.2012 r. 
Godz. 12.45 Pracownik skle-

pu Intermarche powiadomił o 
zatrzymaniu sprawczyni kra-
dzieży sklepowej. Patrol na 
miejscu wylegitymował Zofię 
K. Ukarana została mandatem 
karnym. 

Godz. 16.30 Pracownik 
ochrony sklepu Lidl powiado-
mił o zatrzymaniu nieletniego 
sprawcy kradzieży sklepowej, 
którym okazał się Jakub Z. 

15.06.2012 r. 
Godz. 09.00  Włamanie do 

pomieszczenia gospodarcze-
go w miejscowości Długołę-
ka i kradzież dwóch pił moto-
rowych. Ok. godz. 17.00 Poli-
cjanci dokonali zatrzymania 

sprawców zdarzenia, Jacka Ł. 
oraz Piotra K. 

Godz. 15.30  Funkcjonariusz 
ZK w Nowogardzie powiado-
mił o ujawnieniu przy skaza-
nym suszu roślinnego w po-
staci marihuany. 

16.06.2012 r. 
Godz. 00.55  Policjanci OPI 

w trakcie kontroli drogowej 
na ul. Gen. Bema ujawnili nie-
trzeźwego rowerzystę. Michał 
A. miał 1,88 promila alkoholu 
w wydychanym powietrzu. 

Godz. 14.00 Uszkodzenie 
podstawy tablicy informacyj-
nej przy fontannie nad jezio-
rem Nowogardzkim. 

Godz. 15.50  Patrol OPI w 
trakcie kontroli drogowej po-
między miejscowościami Kuli-
ce-Jarchlino, samochodu mar-
ki Seat Cordoba, ujawnił kie-
rującego Daniela S. bez do-
kumentów samochodu, prawa 
jazdy, ubezpieczenia OC, po-
nadto tablice rejestracyjne na-
leżały do innego pojazdu. 

Godz. 15.20  Policjanci Ru-
chu Drogowego KPP w Gole-
niowie podczas kontroli dro-
gowej w miejscowości Strze-
lewo ujawnili kierującego sa-
mochodem marki Opel Astra 
w stanie po użyciu alkoholu. 
Dominik B. miał 0,24 promila 
alkoholu w wydychanym po-
wietrzu. 

17.06.2012 r. 
Godz. 16.00 Uszkodze-

nie szyby tylnej w samocho-
dzie Ford Mondeo na parkin-
gu osiedlowym przy ul. Ponia-
towskiego.

Godz. 18.00 Wypadek dro-
gowy w miejscowości Żabowo. 
Kierująca samochodem mar-
ki Renault wykonując manewr 
cofania potrąciła pieszą. 

st. insp. Ref. Prewencji 
Klaudia Gieryń 

Pomóżmy sobie
• Przyjmę z wdzięcznością wózek inwalidzki i tapczan dla star-

szej, schorowanej osoby. Tel. 504 781 780. 
• Przyjmę z wdzięcznością 2 osobowy fotel do spania, pralkę au-

tomatyczną i używaną  pokojową meblościankę Tel. 665 - 
566-856

• Przyjmę z wdzięcznością lodówkę i wózek dziecięcy  z wypraw-
ką tel.510-93-69-51

Byłeś świadkiem  ciekawego zdarzenia, 
wykonałeś oryginalne zdjęcia, jesteś w 

posiadaniu interesujących wiadomości?  
Zadzwoń lub napisz do nas o każdej porze. 
Tel. 513 088 309  e-mail: poligraf@post.pl



19-21.06.2012 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

3

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

ReklAmA

EntEr  II 
laptop

 serwis - komis

naprawiamy, 
sprzedajemy,

kupujemy laptopy
na ul. Wyszyńskiego 7/3

budynek Straży Pożarnej

tEl. 795 648 748

ReklAmA

Dobrze prosperujące Gospodarstwo Rolne 
w okolicach Łobza o pow. 1200 ha,  

zatrudni:
ZARZĄDCĘ GOSPODARSTWA ROLNEGO

na dobrych warunkach pracy.
Wymagania:
- wykształcenie wyższe rolnicze,
- doświadczenie w prowadzeniu wielkoobszarowego gospo-
darstwa rolnego,
- umiejętność zarządzania  ludźmi,
- komunikatywność i bardzo dobra organizacja pracy.

Kontakt:  602 299 789

Dzisiaj, tj. 19 czerwca odbędzie się druga  rozprawa z powództwa Zdzisława 
Bogdańskiego, byłego kierownika Wydziału Nieruchomości, Geodezji i Rolnic-
twa w UM Nowogard, przeciwko burmistrzowi Nowogardu, Robertowi Czapli. 

kolejna rozprawa urzędnika z burmistrzem
Czy Czapla będzie przepraszał Bogdańskiego? 

Przypomnijmy, że były 
urzędnik UM Nowogard 
oskarża burmistrza Czaplę o 
naruszenie dobrego imienia. 
Sprawa jest prowadzona z po-
wództwa cywilnego. Bogdań-
ski poczuł się urażony po tym, 
jak burmistrz zrzucił na niego 
winę za zamieszanie wywołane 
wokół próby likwidacji kapli-
cy w Wojcieszynie. Cała spra-
wa miała miejsce w kwietniu 
ubiegłego roku.

Pierwszy raz obie strony 
spotkały się na sali rozpraw 13 
marca br. Wtedy to zeznawa-
li świadkowie wskazani przez 
Zdzisława Bogdańskiego. Dzi-
siaj na sali rozpraw przesłuchi-
wani będą m.in. Antoni Bieli-
da i sołtys Błotna Danuta No-
wak. To świadkowie wyzna-
czeni przez R. Czaplę.  Z na-
szych informacji wynika, że 
sąd wezwał na rozprawę także 
kolejnego świadka wskazane-

go przez byłego podwładnego 
burmistrza. 

Jeśli Robert Czapla przegra 
sprawę, będzie musiał prze-
prosić zgodnie z treścią po-
zwu,  na łamach kilku lokal-
nych gazet, w tym DN, Z. Bog-
dańskiego „za bezpodstawne 
zarzucenie jemu samowolnego 
– bez konsultacji z burmistrzem 
– podjęcia decyzji o likwidacji 
kaplicy”, a także zapłacić za-
dośćuczynienie. MS

Rolnicy z Nowogardu też protestują

Oddajcie nam naszą ziemię !
Rolnik już nie może! Rząd mu nie pomoże?!  - to jedno z licznych haseł, jakie moż-
na  było przeczytać w poniedziałek na ciągnikach okupujących jezdnię  pod gmachem 
Agencji Nieruchomości Rolnych w Szczecinie. Od 14 czerwca protestują tutaj  rolnicy z 
województwa zachodniopomorskiego, także z Nowogardu. Mimo, że odbywające się co 
kilka godzin wyjazdy ciągników na ulice Szczecina w celu ich zablokowania i wyraże-
nia w ten sposób niezadowolenia z poczynania władz utrudnia życie mieszkańcom, to 
jednak popierają oni taką formę protestu i wykazują zrozumienie dla tej akcji - W koń-
cu chodzi tu o dobro nas wszystkich – mówi jeden z młodych mieszkańców Szczecina. 

Pośród wielu postulatów, z 
jakimi rolnicy trwają w pro-
teście, oblegając od piątku bu-
dynek ANR na Wałach Chro-
brego, jest kwestia wyprze-
daży gruntów koordynowa-
na przez wymienioną agencję. 
Jak się okazuje jej skutki będą 
opłakane dla stanu posiadania 
ziemi przez Polaków w ogó-
le, gdyż całe połacie gruntów 
w wyniku niekorzystnych de-
cyzji rządu trafią w ręce obce-
go kapitału. Na czym cała sy-
tuacja polega i o co chodzi w 
tym proteście? Oddajmy głos 
jego uczestnikom. Mówi An-
drzej Pabisiak, rolnik z Żabo-
wa – W naszym proteście cho-
dzi o rację stanu, której podsta-
wą jest m.in. posiadanie ziemi 
na własność. Dzisiaj chce się to 
nam odebrać poprzez wyprze-
dawanie ziemi obcokrajowcom. 
Sytuację komentuje również 
Artur Majchrzak, rolnik ze 
Strzelewa – Większość ziemi 
jest już rozdysponowana wśród 
cudzoziemców, którzy mają 
20-30 letnie umowy dzierżaw-
ne (np. w gminie Nowogard 
2,500 ha jest obecnie w rękach 
niemieckich) a pozostała część 
gruntów które ma w swoim po-
siadaniu ANR głównie po daw-
nych PGR jest z jakichś przy-

czyn nie do ruszenia.  Niemcy, 
Francuzi, Duńczycy, Holendrzy 
i inne zagraniczne podmioty, 
które mają wykupione u nas 
grunty, dysponują takim kapi-
tałem, który nawet trudno nam 
sobie wyobrazić. Problem sta-
nowi za duża swoboda ANR-u 
w dysponowaniu gruntami pod 
sprzedaż. Zbyt mały wpływ na 
tę kwestię mają Związki Zawo-
dowe czy Izby Rolne. Minister 
Sawicki obiecywał, że będzie 
możliwość pierwokupu grun-
tów, które rolnicy już dzierża-
wią. Niestety sytuacja się po-
gorszyła, gdyż procent kredytu 
na zakup ziemi dzierżawionej 
wynosi ponad 5 punktów, nato-
miast kredyt na wykup ziemi w 
drodze przetargu wynosi 2%. A 
więc w takiej sytuacji bardziej 
opłaca się stanąć do przetargu. 
Trzeba się zdecydować na jed-
no z podanych rozwiązań, gdyż 
ziemia ma być zabrana jeśli rol-
nik nie zdecyduje się na jej wy-
kup. Przy 100.000 PLN, 5% to 
nie jest jeszcze duża kwota, na-
tomiast przy chęci wykupienia 
ziemi za np. 1.000000 PLN bę-
dzie to już kwota, nierzadko 
nie do spłaty. Dlatego żądamy 
w związku z tym przynajmniej 
2 punktowego oprocentowa-
nia kredytów pod zakup ziemi 

w drodze pierwokupu, takiego 
jak to ma miejsce w procedu-
rze przetargu. Niestety uczest-
nictwo w przetargach też jest 
utrudnione. Wyjaśnia nam to 
Bartłomiej Leja, syn rolnika 
z Kościuszek – Są ludzie, któ-
rzy mają po paręset, paręnaście 
ha w dzierżawie; agencja sprze-
daje tę ziemię razem z rolnika-
mi, to nie w porządku. ANR 
wystawia ziemię na tzw. prze-
targ nieograniczony, w którym 
uczestniczą ludzie podstawie-
ni, którzy są przedstawicielami 
np. kapitału zagranicznego, i te 
właśnie osoby przebijają kwo-
ty wyjściowe w przetargu, w 
wyniku czego rolnika nie stać, 
aby w takiej procedurze wziąć 
udział i m.in. w ten sposób 
grunty wędrują w obce ręce. Na 
falach Polskiego Radia Szcze-
cin proceder ten wyjaśnia Ju-
lian Sierpiński, prezes Zachod-
niopomorskiej Izby Rolniczej 
– „Grunty rolne mają służyć 
powiększeniu gospodarstw ro-
dzinnych, które produkują na 
rynek, a tak się nie dzieje. Pro-
blem jest taki, że tzw. figuran-
ci, pomimo że nie mają gospo-
darstw towarowych, stają do 
przetargów. Agencja zaś tole-
ruje takie osoby.” (fragment re-
lacji Łukasza Kolasy). 

Rolnicy podnieśli też larum 
przed zapowiadanymi obniż-
kami bezpośrednich dopłat, 
które również staną się czynni-
kiem obniżającym stopę życio-
wą polskiego rolnika: obniżka 
ma wynieść 10% za ten rok i, 
jak donoszą wiadomości z mi-
nisterialnych kuluarów, kolej-
ne 10 w roku następnym:  ... to 
będzie miało znaczący wpływ 
na osłabienie opłacalności pro-
dukcji – stwierdza Andrzej Pa-
bisiak. 

Rolnicy wyrażają również 
swój sprzeciw wobec wprowa-
dzenia podatku dochodowego, 
który również będzie stanowić 
dodatkowe obciążenie dla i tak 
już porządnie odchudzonego 
rolniczego portfela. 

Punkty zapalne stanowią 
również podwyższenie wieku 
emerytalnego do 67 roku ży-

cia i przymusowe zalesianie 
gruntów uprawnych. Rolnicy 
przedstawili również postu-
lat zwiększenia limitów zuży-
cia paliwa rolniczego na ha. a 
także sprzeciwiają się otwarciu 
furtki ustawowej na GMO.  W 
poniedziałek do Szczecina do-
jechał prezes Agencji Nieru-
chomości Rolnej w Warszawie 
Lesław Świętochowski , z któ-
rym delegacja rolników rozpo-
częła negocjacje. 

Szkoda, że minister Sawicki 
się tu do tej pory nie pojawił. 
Cały czas czekamy na jakieś de-
cyzje, ustalenia, no i protestuje-
my do skutku. Jeśli dalej tak bę-
dziemy jesteśmy gotowi wpro-
wadzić protest głodowy – doda-
je Bartłomiej Leja.

Piotr Słomski

Na zdjęciu: Zbigniew Luter z Glicka - przewodniczący komisji rewizyjnej i  
Bany Lech - wiceprezes Zachodniopomorskiej Izby Rolnej , przed negocja-
cjami z prezesem AWR.
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 Nowogardzka „Szkoła Cukrzycy” zakończyła I edycję 

„Chorzy na cukrzycę wiedzący najwięcej żyją najdłużej”
15 czerwca 2012r. odbył się ostatni wykład oraz uroczyste zakończenie pierwszej edycji „Nowogardzkiej Szkoły Cukrzycy”, w której za-
jęcia trwały od listopada ubiegłego roku. Projekt jest formą wsparcia dla osób chorych na cukrzycę, ich rodzin i opiekunów i ma na celu 
systematyczne i uporządkowane przekazywanie wiedzy o tej chorobie, naukę właściwej samokontroli i polepszenie jakości życia diabe-
tyków.  W zakończeniu  I edycji programu oprócz jego uczestników i organizatorów wzięli udział zaproszeni goście i z-ca burmistrza 
Nowogardu Damian Simiński, Prezes Fundacji „Zdrowie” Lidia Bogus i Jerzy Jabłoński dyr. Centrum Edukacji i Przedsiębiorczości, 
„Profit” w Nowogardzie . 

Cukrzyca to bardzo groźna i 
podstępna choroba, która nie-
leczona wystarczająco wcze-
śnie i  prawidłowo, powodu-
je bardzo poważne powikła-
nia prowadzące w wielu wy-
padkach do śmierci. Jest to też 
choroba, która dotyka znacz-
ną populację ludzi. Aby uświa-
domić sobie skalę zagrożenia, 
przytoczmy kilka danych sta-
tystycznych:

- co 15 minut umiera czło-
wiek z  powodu powikłań cu-
krzycy

- co 19 min ma miejsce am-
putacja z  powodu powikłań 
cukrzycy

- co 1, 5  godziny ktoś traci 
wzrok z powodu powikłań cu-
krzycy

- co 4  godziny kolejny pa-
cjent rozpoczyna dializotera-
pię z  powodu powikłań cu-
krzycy.

Te dane dość wymownie 
określają  jak bardzo groźną 
chorobą może być Cukrzyca, 
jeżeli człowiek  nią dotknięty 
nie będzie przestrzegał  zasad 
jej leczenia w tym diety i ko-
nieczności  aktywnego życia. 
Program edukacyjny „Szkoła 
Cukrzycy” został zainicjowa-
ny  w całym kraju przed nie-
spełna rokiem. W spotkaniach 
edukacyjnych w 104 „Szkołach 
Cukrzycy” w całej Polsce brało 
udział ponad 2500 osób, w za-
jęciach nowogardzkiej szkoły , 
które odbywały się w pomiesz-
czeniach CEP Profit  uczestni-
czyło  37 osób. Przyświecała im 
myśl  diabetologa prof. Joslina:  

„chorzy na cukrzycę wiedzą-
cy najwięcej żyją najdłużej” . 
Na program szkoły składały się 
dwa segmenty tematyczne:

1. Zawał serca, udar mózgu 
- czy to też powikłania cu-
krzycy?

2. Zespół metaboliczny – 
problem społeczny XXI wie-
ku

Prelegentami byli leka-
rze specjaliści: pomysłodaw-
ca,  oraz koordynator progra-
mu „Szkoła Cukrzycy” Fede-
racji „Porozumienia Zielono-
górskiego” diabetolog Pan dr 
Andrzej Paciorkowski i  lekarz 
prowadzący „Nowogardzką 
Szkołę Cukrzycy” - dr neuro-
log Marzena Kargul. To dzię-
ki ich wiedzy, jak również ser-
decznemu podejściu, uczestni-
cy, a zarazem pacjenci naby-
wali wiedzę o chorobie, która 
została u nich zdiagnozowa-
na. Dużą rolę w koordynacji 
prowadzenia nowogardzkiej 
szkoły cukrzycy odegrał Eu-
geniusz Tworek - Prezes PSD 
Koła w Nowogardzie, któ-
ry nie szczędząc sił i zapału,  
podjął się trudu organizacyj-
nego oraz wspiera  uczestni-
ków I edycji tych spotkań. On 
też  prowadząc  uroczystość za-
kończenia,  serdecznie wszyst-
kim podziękował za przyby-
cie, a szczególnie lekarzom 
za bezinteresowną pomoc 
w organizacji i prowadzeniu 
„Szkoły cukrzycy”, zarządowi 
nowogardzkiego koła za zaan-
gażowanie,  jak również  bur-
mistrzowi za ufundowane na-

grody  dla uczestników szkoły 
cukrzycy i wspieranie koła  w 
jego realizacjach.  

Ta edukacja przyniosła  dużo  
pożytku, skłoniła  wielu do  
zmiany trybu życia  i uświado-
miła, że życie z chorobą może 
być zupełnie normalne - powie-
dział prezes E. Tworek . Głów-
ną nagrodę, rower, ufundowa-
ną przez Burmistrza Nowogar-
du  wylosowała pani Krystyna 
Bzowa, która otrzyma tę na-
grodę osobiście  z rąk burmi-
strza na najbliżej Sesji Rady 
Miasta. W trakcie tej uroczy-
stości  w bezpośrednich roz-
mowach zebrałem opinię  nie-
których uczestników na temat 
programu:

  „Nasza szkoła nie jest tyl-

ko dla ludzi z cukrzycą. Każ-
da zainteresowana osoba może 
przyjść i uczestniczyć w zaję-
ciach. Zajęcia są prowadzo-
ne nieodpłatnie dla wszystkich 
chętnych chcących uczestni-
czyć w tych szkoleniach. Jeste-
śmy pełni szacunku dla naszej 
pani dr Marzeny Kargul, ale i 
pana dr Andrzeja Paciorkow-
skigo. Mamy nadzieję, że reali-
zacja tego programu przyniesie 
każdemu z nas wiele radości, 
jak również pełnej świadomości 
o chorobie, której obecność w 
naszych ciałach nie przekreśla 
naszego życia, bo jeżeli będzie-
my postępować zgodnie z wska-
zówkami, które wypracowali-
śmy tu na spotkaniach i zaży-
wać ruchu fizycznego oraz prze-

strzegać diety, wówczas choroba 
Cukrzycy nie jest aż tak uciążli-
wa. Ukończenie szkoły cukrzy-
cy i otrzymanie świadectwa, to 
dla nas bardzo ważny krok w 
walce z chorobą – to główne 
wątki przeplatające się w wy-
powiedziach  uczestników tego 
programu. By zobrazować, że 
cukrzyca to choroba, z którą 
można żyć i prawie  normalnie 
funkcjonować poprosiłem o 
komentarz lekarza diabetolo-
ga dr Andrzeja Paciorowskie-
go,  który przyjechał ze Środy 
Wielkopolskiej na zakończenie 
I edycji „Nowogardzkiej Szko-
ły Cukrzycy” (rozmowa obok).

Jarek Bzowy

Zawody strażackie 

OSP Węgorza najlepsza 
W dniu 9 czerwca w Goleniowie odbyły się Powiatowe Zawody Pożarnicze. Spo-
śród 25 startujących drużyn najlepsza okazała się grupa z OSP Węgorza. 

Wszystkie drużyny walczy-
ły  o Puchar Komendanta Po-
wiatowego PSP w Goleniowie 
oraz o cenne nagrody. Zwycię-
żyła drużyna z OSP Węgorza, 
drugie miejsce zajęła OSP Ru-
rzyca, a trzecie OSP Maszewo. 

Nagrody zwycięzcom wręczył 
nadbrygadier Henryk Cegieł-
ka - Zachodniopomorski Ko-
mendant Wojewódzki PSP w 
Szczecinie, Komendant Powia-
towy Państwowej Straży Po-
żarnej w Goleniowie oraz bur-

mistrzowie i wójtowie gmin.
Warto dodać, że w OSP Wę-

gorza oprócz miejscowych 
strażaków służy także dwóch 
druhów z Bodzęcina. 

MS
foto: UM Osina  Strażacy z OSP z pucharem Komendanta Powiatowego PSP za zdobycie 

pierwszego miejsca w zawodach strażackich.
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Przy dzisiejszym 
dniu radości,

życzmy 100 lat pomyślności.
Niech Ci życie  

w szczęściu płynie,
niech Cię radość nie ominie!

Dla Mariana Jeża
z okazji urodzin  
i zbliżających się 

      imienin
życzą 

kochająca żona
i syn Mateusz

ŻYCZeNIA

Dziennik Nowogardzki: 
Panie doktorze, czym zajmu-
je się szkoła cukrzycy, która 
powołał pan do życia? 

Dr Andrzej Paciorkowski – 
Panie redaktorze „ Szkoła Cu-
krzycy” to pomysł na możliwość 
przekazania swoim pacjentom, 
czy w ogóle osobom z cukrzycą 
w miarę dostępnej wiedzy na 
temat ich  choroby. W ramach 
zajęć odbyło się  osiem spotkań 
organizowanych co miesiąc, na 
których omawialiśmy poszcze-
gólne tematy, które jako leka-
rze chcemy przekazać naszym 
pacjentom. Zaproponowaliśmy 
taką formę, ponieważ wiedza 

i świadomość chorego jest naj-
ważniejsza w procesie jego wal-
ki z chorobą. Cukrzyca  towa-
rzyszy choremu 24 godziny na 
dobę, natomiast z lekarzem jest 
on  w gabinecie zaledwie kilka-
naście minut i to raz na kilka 
miesięcy. Podczas wizyty u le-
karza nie ma czasu ani możli-
wości na przekazanie wszyst-
kich niezbędnych informacji i 
dlatego  powstała „Szkoła Cu-
krzycy”.

Może teraz chwilę poroz-
mawiamy o początkach no-
wogardzkiej Szkoły Cukrzy-
cy? 

Pomysł „Szkoły Cukrzycy” 
powstał 7 lat temu w Środzie 
Wielkopolskiej, gdzie dla swo-
ich pacjentów robiłem spotka-
nia edukacyjne na które przy-
gotowywałem specjalne pre-
zentacje multimedialne, po-
zwalające na lepsze przekaza-
nie podstawowych informacji. 
Ta inicjatywa została następ-
nie przekazana przeze mnie do 
Federacji Porozumienie Zielo-
nogórskie. Jest to ogólnopolski 

związek lekarzy, głównie leka-
rzy rodzinnych. Dzięki tej kon-
cepcji ten program edukacyjny 
został rozpropagowany w całej 
Polsce. Tematem tym zaintere-
sowaliśmy Zarząd Główny PSD 
w Bydgoszczy, z propozycją 
partnerstwa w  propagowaniu 
„Szkoły Cukrzycy” w  kołach re-
gionalnych.  Zarząd  koła w No-
wogardzie i pan Prezes Euge-
niusz Tworek podjęli tę  inicja-
tywę i stąd realizacja programu 
w waszym mieście.

Szkoła Nowogardzka nie 
mogłaby tak dobrze funkcjo-
nować, gdyby nie zaangażo-
wanie pani dr Marzeny Kar-
gul.

Tak, to prawda, że Szko-
ła świetnie była prowadzona 
właśnie przez panią dr Marze-
nę Kargul, która nie szczędziła 
swojego czasu, by zaangażować 
się w ten projekt. Sumiennie, co 
miesiąc przez 2 godziny spoty-
kała się z pacjentami i przedsta-
wiała im kolejne tematy, które 
bardzo dobrze były odbiera-
nie przez uczestników. Te spo-

tkania to  nie były tylko wykła-
dy. Uczestnicy otrzymywali też 
streszczenia omawianych te-
matów oraz rozwiązywali  spe-
cjalne testy, które  przygotowa-
łem w ramach programu „Szko-
ły Cukrzycy”. Ich istotą było 
„wypunktowanie” spraw, które  
uważałem za najważniejsze do 
zapamiętania. 

Ten symboliczny koniec no-
wogardzkiej Szkoły Cukrzy-
cy, co oznacza dla pacjenta?

Nas  jako lekarzy cieszy, że 
przekazaliśmy pacjentom  waż-
ną, podstawową wiedzę na te-
mat ich choroby. Cieszy też 
to, że pacjenci tę wiedzę chcą 
przyjmować, co czasami nie jest 
łatwe. Jako lekarze chcemy do-
brze leczyć, ale też „wciągać” 
chorego w cały proces leczenia 
choroby. Jego większa  świa-
domość, umożliwia lepsze na-
sze leczenia. Dzisiaj już wiemy, 
że to nie koniec nowogardzkiej 
edycji Szkoły Cukrzycy.  Pani 
Doktor Kargul , Prezes i Zarząd 
Koła PSD zapewniają, że Szko-
ła Cukrzycy jest bardzo potrze-

ba w tym mieście, że prowadzo-
na będzie od  jesieni jej II edy-
cja.  

Kończąc nie mogę nie zadać 
tego pytania Panu doktoro-
wi jako specjaliście odnośnie 
symptomów cukrzycy. Prze-
cież ona nie boli? 

To prawda, że ona nie boli. 
Muszę powiedzieć, że dla 
wszystkich najważniejszą spra-
wą jest rozpoznanie tej choro-
by jak najwcześniej. Czyli nie 
wtedy, gdy występują już uciąż-
liwe objawy: duże pragnienie, 
wzmożona senność, zmęczenie 
lub bardzo wysoki poziom cu-
kru, albo co jeszcze gorsze po-
wikłania cukrzycy. Przypomnę, 
że  poziom glukozy powyżej 126 
mg na czczo, to już cukrzyca. 
Kończąc pragnę serdecznie po-
dziękować wszystkim uczestni-
kom „Szkoły Cukrzycy. Życzę  
im zdrowia i wytrwałości, która 
jest bardzo ważna w życiu, ale 
i w walce z chorobą. Życzę też 
udanych wakacji po zakończo-
nym „roku szkolnym”. 

Rozmawiał: Jarek Bzowy

Rozmowa z dr Andrzejem Paciorkowkim 

Będzie II edycja szkoły cukrzycy

AkCJA „ZBIeRAmY kReW DlA POlSkI”  W NOWOGARDZIe
16 czerwca 2012 roku w Nowogardzie przed sklepem Intermarche przeprowadzono akcję promującą honorowe krwiodawstwo w ra-
mach V edycji akcji pod tytułem „Zbieramy Krew dla Polski”.

Akcja została poprzedzo-
na kampanią informacyjną na 
terenie miasta. Podczas akcji  
udzielano  informacji na temat 
honorowego oddawania krwi 
i procedur temu towarzyszą-
cych oraz rozdawano  ulotki i 
materiały informacyjne na te-
mat honorowego krwiodaw-
stwa. Dla najmłodszych przy-
gotowano rodzinny konkurs 
plastyczny dot. honorowego 
krwiodawstwa. Rozdawano 
także okolicznościowe balo-
niki. Natomiast dla dorosłych 
przygotowano konkurs wiedzy 
nt. honorowego krwiodaw-
stwa i zdrowego stylu życia.  Wszyscy uczestnicy konkur-

sów nagradzani byli upomin-
kami ufundowanymi przez 
Zachodniopomorski Oddział 
Okręgowy Polskiego Czer-
wonego Krzyża w Szczecinie i 
sklep Intermarche.

Ponadto zorganizowano sto-
isko pomiaru ciśnienia tętni-
czego, stoisko pierwszej po-
mocy z pokazami i ćwiczenia-
mi na fantomie oraz stoisko z 
malowaniem twarzy. W akcji 
wzięło udział około 300 osób. 

Spośród osób biorących 

udział w rodzinnym konkursie 
plastycznym rozlosowano 10 
nagród w postaci apteczek sa-
mochodowych. Nagrody wy-
losowali: Marta Wysokińska, 
Małgorzata Konior, Natalia 
Andrzejczak, Kamil Masłow-
ski, Karina Górnik, Kamila So-
wińska, Wioletta Fiał, Beata 
Leśniczek, Halina Jasek, Woj-
ciech Gurazdowski.

Wielką szkodą jest, że nie 
doszło do poboru krwi, gdyż 
wiele osób było zainteresowa-
nych właśnie poborem krwi na 

miejscu. Przychodziły rodzi-
ny wraz z dziećmi chcąc poka-
zać młodszym pokoleniom na 
czym polega honorowe krwio-
dawstwo. 

Największym zainteresowa-
niem cieszył bezpłatny pomiar 
ciśnienia oraz malowanie na-
rodowych barw na różnych 
częściach ciała ze względu na 
zaplanowany w ramach EURO 
2012 w danym dniu mecz piłki 
nożnej Polska – Czechy. 

Słowa podziękowania skła-
damy osobom, które poma-
gały w akcji tj. Pani Danucie 
Michalak z NZOZ Pielęgniar-
stwo w Środowisku Naucza-
nia i Wychowania w Nowogar-
dzie, Panu Władysławowi Wy-
rzykowskiemu – Zasłużone-
mu Honorowemu Dawcy Krwi 
oraz  uczennicom z Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych II 
Liceum Ogólnokształcącego 
w Nowogardzie: Joannie Kar-
skiej, Hannie Kulińskiej, Kata-
rzynie Kołcz, Jagodzie Glanc, 
Klaudii Jenicz, Klaudii Po-
źniak, Dominice Miśkiewicz. 

Ponadto serdecznie dzięku-
jemy Kierownictwu sklepu za 

miłą współpracę i przekazanie 
dodatkowych upominków dla 
uczestników konkursów.

W akcji uczestniczyły także 
media nowogardzkie: Dzien-
nik Nowogardzki, któremu 
serdecznie dziękujemy za od-
wiedzenie stoiska PCK oraz 
zainteresowanie tematyką ho-
norowego krwiodawstwa.

Z czerwonokrzyskim 
pozdrowieniem

Tekst oraz zdjęcia
Urszula Sobiesińska
Koordynator akcji w 

Nowogardzie
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Filip Olejnik 
Uczeń klasy V Szkoły Podstawowej 

w Długołęce. Wychowawczyni Mag-
dalena Sawicka. Średnia ocen 4,82.

Szkolny ekolog i sportowiec, sym-
patyczny kolega. Ma na swoim koncie 
wiele osiągnięć:

I miejsce w  konkursie przyrodni-
czym „Parki Narodowe”

I miejsce w przyrodniczym kon-
kursie „Wiedza Leśna”

II miejsce w Turnieju Ekologicz-
nym.

VI  miejsce w konkursie Bezpie-
czeństwo Ruchu Drogowego

Zakwalifikował się do finału Eko-
-konkursu

III miejsce w zawodach  sporto-
wych Unihokej i tenis stołowy.

To laureat wielu szkolnych konkur-
sów: matematycznych, sportowych, 
ekologicznych. 

Najlepsi uczniowie szkół Gminy Nowogard (część I)

Primus inter pares
W czasie gdy dzieci i młodzież  nowogardzkich szkół  kończą swoją  edukację w roku szkolnym 2011-2012, prezentujemy Państwu najlepszych,  wy-
branych przez kierownictwa szkół, uczniów z poszczególnych placówek. Primus Inter Pares -  to znaczy „pierwszy wśród równych sobie”, wydaje 
się, że ta łacińska sentencja  wybrana na tytuł  cyklu  oddaje istotę i sens  tej prezentacji – chcielibyśmy, aby sylwetki najlepszych promowały posta-
wy, które są dostępne dla wielu, dzisiaj oni są pierwsi wśród równych sobie, jutro mogą być to inni  wśród tych równych.  Cieszymy się także, że w 
ten sposób mamy okazję dodatkowo wynagrodzić trud samych uczniów, jak i ich wychowawców. Z  konieczności wynikającej z objętości materia-
łu prezentację podzieliliśmy na kilka części. Zaczynamy od szkół podstawowych - w jednym odcinku zaprezentujemy jedną szkołę podstawową z 
miasta i dwie szkoły wiejskie. Dzisiaj  najlepsi z SP nr 1, SP Orzechowo i SP Długołęka.

Klaudia Krekora VB
Wychowawca: Marzena Za-

dróżna
Średnia ocen: 5,72
Szczególne osiągnięcia:
- I miejsce  w miejsko-gmin-

nym konkursie recytatorskim 
„Wypłyń na głębie”- poezja Jana 
Pawła II oraz o Janie Pawle II,

- I miejsce w Międzyszkolnym 
konkursie Języka Angielskiego 
Butterfly Kategoria klasy 3,

- I miejsce w Międzyszkol-
nym konkursie ortograficznym 
„Mistrz Ortografii klas II”

-II miejsce w miejsko gminnym 
konkursie recytatorskim „Wypłyń 
na głębie”-poezja Jana Pawła II 
edycja VII,

- uczestnictwo w warsztatach 
teatralnych zorganizowanych 
przez Kuratorium Oświaty w 
Szczecinie i Teatr Lalek „Pleciu-
ga” w Szczecinie

- uczestnictwo w zajęciach tań-
ca towarzyskiego VI miejsce w 

Polsko-Niemieckich Spotkaniach 
tanecznych organizowanych 
przez Miejsko-Gminny Ośrodek 
kultury w Lipianach oraz uczest-
nictwo w IX Nowogardzkich Spo-
tkaniach Tanecznych o puchar 
Burmistrza Nowogardu osiągając 
5 miejsce 

Eliza Kowalczyk VB
Wychowawca: Marzena Za-

dróżna
Średnia ocen: 5,45
Szczególne osiągnięcia:
- I miejsce  w gminnym kon-

kursie plastycznym „Dzieciaki 
Lubią Zwierzaki” 

- I miejsce  w gminnym kon-
kursie plastycznym III-edycja „W 
świecie Legend Pomorza Zachod-
niego” w kategorii wiekowej IV-
-VI

- laureatka eliminacji gmin-
nych XIII edycji Ogólnopolskiego 
Konkursu Plastycznego dla dzie-

ci pod hasłem „Powódź, pożar, 
dniem czy nocą –straż przychodzi 
ci z pomocą”

- I miejsce  w gminnym kon-
kursie plastycznym IV-edycja „W 
świecie Legend Pomorza Zachod-
niego” w kategorii wiekowej IV-
-VI,

- II miejsce w gminnym kon-
kursie „Przydrożne rośliny lecz-
nicze”,

- I miejsce w gminnym konkur-
sie plastycznym „Ptaki polski”

-II miejsce w konkursie pla-
stycznym XVI edycja „Nasza Zie-
mia Nowogardzka”

- III miejsce w Międzyszkolnym 
konkursie plastycznym „Dziecia-
ki rysują zwierzaki” organizowa-
ne przez ZCDN w Gryficach

- I miejsce w Ogólnopolskim 
Międzyszkolnym Konkursie 
„Make friends with insects” orga-
nizowanym przez Szczecin Inter-
national School,

- Uczennica uczestniczyła trzy-
krotnie w zawodach pływania 
zdobywając II miejsce w VI Za-
wodach Akademii Pływania, III 
miejsce w III Zawodach Akade-
mii Pływania oraz IV miejsce w 
V Zawodach Akademii Pływania.

Antonia Misiewicz VIA
Wychowawca: Romualda Ruciń-

ska
Średnia ocen: 5,8
Szczególne osiągnięcia:
- I miejsce w VI Miejsko –Gmin-

nym Konkursie - Matematycznego 
Asa kl .V

- II miejsce- matematyczne Asy z 
VI klasy

- II miejsce Mały Pitagoras (mate-
matyka)

- I miejsce zespołowo – Matema-
tyczne Asy z VI klasy

- III miejsce w Międzyszkolnym 
Konkursie  Języka angielskiego (kl. 
IV)

- II miejsce w V Trzebiatowskim 
Festiwalu Pieśni Chrześcijańskiej – 
zespołowo (10 osób)

- III miejsce zespołowo w konkur-
sie matematycznym „Czwóreczka”

- III miejsce w szkole w konkursie 
KANGUR w kategorii klas IV (XVIII 
edycja)

-wyróżnienie w konkursie matema-
tycznym ”Kangur 2012”

- II miejsce – Konkurs Fotograficz-
ny-III Międzynarodowy Konkurs Ar-
tystyczny im. W .Pietrzaka (2012)

 Jeździectwo konne 
- I miejsce Zawody Regionalne 

(2010)
- I miejsce Zawody Regionalne 

(2011)
- V miejsce Puchar Polski (2010)
- IV miejsce Halowe Zawody Ogól-

nopolskie  
- III miejsce Halowy Puchar Polski
- II miejsce Zawody Ogólnopolskie
- I miejsce Zawody Ogólnopolskie
- I miejsce Halowe Zawody Ogól-

nopolskie (2010)
- I miejsce Halowy Puchar Polski 

(2011)
- II miejsce Zawody Ogólnopolskie  

(2o11)
- IV miejsce Halowe Zawody Ogól-

nopolskie
- I miejsce Mistrzostwa Polski Ku-

ców i Małych Koni (2011)
- I miejsce Ranking Roczny Dzie-

ci i Młodzieży w Jeździectwie za 2011
- I miejsce Zawody Ogólnopolskie 

2011
- V miejsce Mistrzostwa Polski 

2012
Akademia Pływania
-III miejsce w IV Zawodach Aka-

demii Pływania

SP 1 w Nowogardzie

SP DługołękaSP Orzechowo

Klaudia Pasik
Klasa VI, średnia ocen 5,27, 

wychowawca: Andrzej Pluta
Osiągnięcia:
I miejsce w Mistrzostwach 

Gminy w Tenisie Stołowym 
Dziewcząt

III miejsce w Mistrzostwach 
Powiatu w Tenisie Stołowym 
Dziewcząt

II miejsce w konkursie Mate-
matyczne Asy z VI klasy

Laureat w konkursie bożonaro-
dzeniowym NDK

Konrad Pasik
Klasa VI, średnia ocen 5,09, 

wychowawca: Andrzej Pluta
Osiągnięcia:
II miejsce indywidualnie  w 

eliminacjach powiatowych, IV 
miejsce indywidualnie  w elimi-
nacjach wojewódzkich Turnieju 
Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu 
Drogowego

I miejsce drużynowo w elimi-
nacjach powiatowych, II miejsce 
drużynowo w eliminacjach woje-
wódzkich Turnieju Wiedzy o Bez-
pieczeństwie Ruchu Drogowego

I miejsce drużynowo w konkur-
sie Matematyczne Asy z VI klasy

III miejsce w konkursie „Zna-
my Ziemię Nowogardzką”

Marcin Ogiewa
Klasa VI, średnia ocen 4,72, 

wychowawca: Andrzej Pluta
Osiągnięcia:
I miejsce w konkursie Matema-

tyczne Asy z VI klasy
II miejsce w konkursie „Znamy 

Ziemię Nowogardzką”
I miejsce drużynowo w elimi-

nacjach powiatowych, II miejsce 
drużynowo w eliminacjach woje-
wódzkich Turnieju Wiedzy o Bez-
pieczeństwie Ruchu Drogowym.

Adrian Krawczyk 
Uczeń szóstej klasy Szkoły Podsta-

wowej w Długołęce. Wychowawczyni 
Dorota Klimczak. Średnia ocen 4,75.

Sympatyczny kolega, aktywny 
sportowiec i uczestnik wielu konkur-
sów. Jego osiągnięcia to:

I miejsce w przyrodniczym kon-
kursie „Wiedza Leśna”

II miejsce w Turnieju Ekologicz-
nym.

V miejsce w konkursie „Organizm 
i środowisko”

VI  miejsce w konkursie Bezpie-
czeństwo Ruchu Drogowego

Zakwalifikował się do finału Eko-
-konkursu

III miejsce w zawodach  sporto-
wych Unihokej i tenis stołowy.

Laureat szkolnych konkursów: 
matematycznych, sportowych, eko-
logicznych.
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W sobotę (16 czerwca) odbyło się Walne Zgromadzenie Członków nowogardzkiego Cechu. Podczas zebrania, tradycyjnie zorganizowanego 
w Restauracji „Barnim”, odznaczono kilku zasłużonych dla rzemiosła lokalnych przedsiębiorców, a także zaprezentowano nowy sztandar. 

Walne Zgromadzenie nowogardzkiego Cechu

Wręczyli odznaczenia i pokazali nowy sztandar
Cech Rzemieślników i Przed-

siębiorców w Nowogardzie 
zrzesza 53 członków. W ze-
szłym roku w  szeregi organi-
zacji weszło 5 nowych przed-
siębiorców.  W sobotnim wal-
nym udział wzięło 31 człon-
ków. Spotkanie rozpoczęło się 
od wręczenia oficjalnych od-
znaczeń Cechu dla zasłużonych 
działaczy. Srebrny medal imie-
nia Jana Kilińskiego otrzymali 
Dariusz Szulejko (starszy Ce-
chu) i Waldemar Pędziszczak. 
Honorowa Odznaka Rzemio-
sła trafiła do 4 nowogardzkich 
przedsiębiorców: Leszka Ce-
dro, Adama Fedeńczaka, Hen-
ryka Wiąza i Mieczysława Bu-
rzyńskiego. Pięciu kolejnych 
zostało uhonorowanych od-
znaką Zasłużonych dla Rze-
miosła Ziemi Szczecińskiej, a 
byli to: Ksenia Radecka, An-
drzej Szcześniak, Janusz Sien-
kiewicz, Jacek Cyboroń i Artur 
Kawicki. 

Zarząd nowogardzkiego Ce-
chu postanowił także wręczyć 
dyplomy gratulacyjne paniom 
Anecie Dziedzic i Mariannie 
Malinowskiej, których ucznio-
wie szkolący się w zawodach 
fryzjer i cukiernik osiągnę-
li najlepsze wyniki w nauce. 
Uczniowie Ci otrzymali wcze-
śniej, decyzją Zarządu Cechu, 
nagrody rzeczowe za swoje 
osiągnięcia. 

Kolejnym punktem zebrania 
było przyjęcie sprawozdania 
Zarządu za rok 2011. 

Aktualnie mamy 21 zakładów 
szkolących uczniów młodocia-
nych. Niepokojące jest z roku na 
rok zmniejszające się zaintereso-
wanie uczniów praktyką nauki 
zawodu. W zakładach aktual-
nie pobiera naukę 73 uczniów. 
W klasach pierwszych jest 19, 
w drugich 26, a w trzecich 28 
uczniów - mówił do zgroma-
dzonych na sali Dariusz Szu-
lejko, starszy Cechu w Nowo-
gardzie, który w imieniu całego 
Zarządu podsumowywał dzia-
łalność stowarzyszenia za rok 
2011. 

Jak wynika z podsumowa-
nia sytuacja finansowa organi-
zacji jest stabilna (rok 2011 za-
mknięto na plusie – ok. 3 tys. 
zł). Nie pozwala to jednak na 
realizację wszystkich zadań. 
Wciąż na dalszy plan odsuwa-
ny jest remont elewacji siedziby 
Cechu przy ul. 3 Maja. Z wła-
snych środków udało się wyko-
nać za to remont toalety znaj-
dującej się w piwnicy, z któ-
rej korzystają dzierżawcy po-
mieszczeń. 

Cieszy też fakt zaangażowania 
koleżanek i kolegów w rozwiązy-
wanie problemów Cechu. Szcze-
gólne podziękowania należą się  
Norbertowi Dworakowi, które-
go firma nieodpłatnie wykonała 
i zamontowała okna w piwnicy 
naszego budynku. Chcemy rów-
nież poinformować, że Zbigniew 
Feńczak wykonuje nieodpłatnie 
nowe meble do biura Cechu – 
mówił starszy Cechu. 

Nowogardzki Cech, oprócz 
stricte statutowych zadań nie 
zapomina także o pielęgnowa-
niu dobrej atmosfery panują-
cej w organizacji. Dlatego też 
w rocznym sprawozdaniu zna-
lazły się podziękowania dla 
członków Cechu, za udział w 
kilku imprezach sportowo - re-
kreacyjnych i wspólnych wy-
jazdach na uroczystości bran-
żowe. 

W kolejnym punkcie zebra-
nia członkowie głosowali nad 
przyjęciem kilku uchwał.  Jed-
na z ważniejszych dotyczy-
ła składki członkowskiej, którą 
muszą opłacać zrzeszeni w or-
ganizacji rzemieślnicy. Mimo, 
że zarząd stał na stanowisku, 
aby pozostawić składkę na do-
tychczasowym poziomie tj. 30 
zł/miesięcznie, z sali padła pro-
pozycja podniesienia tej kwoty 
o 5 zł. Nieśmiało rzucony po-
mysł został ostatecznie przyjęty 
większością głosów. 

Ostatnim punktem zaplano-
wanym w porządku obrad wal-
nego zgromadzenia była pre-
zentacja nowego sztandaru or-
ganizacji, który został uszyty 
we Wrocławiu. Płótno, które 
służyło organizacji do tej pory  
uszyte było w latach 70-tych, 
i było pod wieloma względa-
mi nieaktualne. Nowy sztandar 
został sfinansowany głównie 
z datków przekazanych przez 
przedsiębiorców zrzeszonych w 
nowogardzkim Cechu. Pienią-
dze dołożyła także  Izba Rze-

mieślnicza  w Szczecinie oraz 
Urząd Miejski w Nowogardzie 
i Starostwo Powiatowe w Go-
leniowie. Wszyscy darczyńcy 
mogli przybić tabliczki ze swo-
imi nazwiskami wbijając je w 
drzewiec sztandaru za pomocą 
stuletniego młoteczka!

Udział w sobotnim zebra-
niu, obok zarządu i członków 
Cechu, wzięli zaproszeni go-
ście w osobach: Stefan Sitkow-
ski – dyrektor Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych w No-
wogardzie, Marek Krzywania 
– radny Nowogardzkiego Fo-
rum Samorządowego, Włady-
sław Jefremienko – prezes Izby 
Rzemieślniczej w Szczecinie 
oraz Mariusz Zalewski – czło-
nek Zarząd Powiatu Goleniow-
skiego. Na sali zabrakło przed-
stawiciela Urzędu Miejskiego w 
Nowogardzie. 

Marcin Simiński 

Wspólna fotografia – w tle nowy sztandar Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Nowogardzie. Płótno z jednej 
strony ma wyszyte logo Cechu. Z drugiej, na czerwonym tle znajduje się herb miasta Nowogard. fot. M. Morawski

 Waldemar Pędziszczak otrzymuje Srebrny Medal im. Jana Kilińskiego. 
Wyróżnienie to otrzymał także D. Szulejko (pierwszy z lewej). 

Pamiątkową tabliczkę do drzewca nowego sztandaru Cechu przybija je-
den z fundatorów – Piotr Balejko – właściciel Restauracji „Barnim”. Po le-
wej J. Koladyński

Ksenia Radecka otrzymuje odznakę „Zasłużony dla Rze-
miosła Ziemi Szczecińskiej” z rąk Władysława Jefremien-
ko – prezesa Izby Rzemieślniczej w Szczecinie oraz Dariu-
sza Szulejki – starszego Cechu w Nowogardzie. 
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„Ostatni raz  
z moją klasą...”
Choć rok szkolny zakończy się oficjalnie 29 czerwca, szóstoklasiści ze Szkoły 
Podstawowej nr 2 już w zeszły  piątek (15 czerwca) podziękowali swoim nauczy-
cielom za trud jaki włożyli w ich edukację, prezentując krótką inscenizację mu-
zyczno-recytatorską. 

Delikatni, stremowani i w 
pełni świadomi kończenia 
pierwszego poważnego eta-
pu w swoim życiu, wzruszyli 
rodziców oraz grono pedago-
giczne. Pożegnali swoją szko-
łę piosenką, recytacją, tań-
cem, a także... Naganą, którą 

w humorystyczny sposób wy-
razili swoją wdzięczność na-
uczycielom oraz innym pra-
cownikom szkoły. Po przed-
stawieniu, uczniowie wraz ze 
swoimi nauczycielami udali 
się na bal do pizzerii Fantazja. 

A już we wrześniu przywi-

tają pierwszą klasę gimna-
zjum. Redakcja DN życzy już 
dziś dalszych sukcesów w na-
uce. 

Opr. MS
foto dzięki uprzejmości 

Pawła Biernackiego Art Studio. 
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OCO NA TWOJE 
FINANSE

PROSTA POŻYCZKA 
DLA CIEBIE 

I TWOJEJ FIRMY
bez BIK

bez zaświadczeń ZUS i US
– od 20 do 300 tys.
– na spłatę uciążliwych długów
– na dobre inwestycje
– dochód min. 1000 zł netto
W OFERCIE RÓWNIEŻ CHWILÓWKI

Szczecin 
al. Wojska Polskiego 29/17 

tel. 91 812 68 65
RRSO wynosi 5,05%

Spartakiada  
w Wojcieszynie 

sołtys, rada sołecka oraz 
Zarząd LZS Wojcieszyn 
zapraszają wszystkie chęt-

ne zespoły do wzięcia udziału 
w zawodach sportowych orga-
nizowanych na obiekcie spor-
towym w Wojcieszynie w dniu  
24.06.2012 r.  w programie otwar-
ty turniej piłki nożnej i siatkowej 
oraz wiele innych atrakcji. 

Serdecznie Zapraszamy

Janina Cypko, lat: 63, zmarła: 14.06.2012, pogrzeb: 16.06.2012, 
pogrzeb odbył się  na cmentarzu w Rogowie 

Cecylia Matros, lat: 83, zmarła: 14.06.2012, pogrzeb: 
18.06.2012, pogrzeb odbył się na cmentarzu w Nowogardzie 

Elżbieta Grzesiak, lat: 51, zmarła: 16.06.2012, pogrzeb: 
18.06.2012, pogrzeb odbył się na cmentarzu w Nowogardzie 

Bronisław Jarmużek, lat: 66, zmarł: 18.06.2012, pogrzeb: 
20.06.2012, pogrzeb odbędzie się  o godz. 14,00 na cmentarzu w 
Nowogardzie  

Informacje  przekazał zarządca cmentarza Sebastian Furmańczyk

Zajęcie otwarte dla rodziców w przedszkolu nr 1

 W tych dniach odeszli do Wieczności 

Dnia 13 czerwca 2012, zo-
stały zorganizowane zajęcia 
otwarte dla rodziców z Przed-
szkola nr 1 w Nowogardzie 
w najmłodszej grupie przed-
szkolnej. Rodzice mogli ob-
serwować umiejętności swoich 
pociech. Dzieci słuchały opo-
wiadania „Przygoda na ulicy.”, 
wypowiadały się na temat  tre-
ści utworu a następnie układa-
ły historyjkę  obrazkową .Po-
znały zasady bezpieczeństwa 
ruchu drogowego m. in. prze-

chodzenia po pasach przy zie-
lonym świetle  oraz  zakazu  za-
bawy  w pobliżu jezdni. Rodzi-
ce mogli zapoznać się z metodą  
glottodydaktyki wg B. Rocław-
skiego mająca na celu  przygo-
towaniem dzieci do nauki czy-
tania i pisania. 

Jedną z ważnych elementów 
w tej metodzie jest kształtowa-
nie wymowy dziecka .W czasie 
zabaw dzieci ćwiczyły narządy 
mowy naśladując rożne pojazdy 
oraz wymawiając  samogłoski 

w izolacji .Dzieci  od  począt-
ku edukacji przedszkolnej  mają 
kontakt z literą szczególnie pi-
saną: podczas budowania z 
klocków logo, układania pocię-
tych  rozsypanek  obrazkowych 
oprócz tego w sali zawieszony 
jest  alfabet.  W trakcie zajęcia 
przedszkolaki  ćwiczyły pamięć 
wzrokową porównując i dobie-
rając takie same litery, odczy-
tując z układu narządów mowy 
głoski bez udziału  głosu  oraz 
dokonywały syntezy sylabowej 
rozwijając słuch fonemowy. 

Na zakończenie zajęcia za-
prosiłam rodziców do wspól-
nej zabawy.  Maluszki wykona-

ły na plecach rodziców masaż 
w oparciu o zabawę  „ Tu pły-
nie rzeczka „ wg Bogdanowicz 
. Bardzo ważnym elementem 
we współpracy z rodzicami jest 
włączenie ich w proces kształ-
towania małego człowieka. 

Rodzice z oddziału I przybyli 
bardzo licznie na zajęcie , byli 
zainteresowani i bardzo zado-
woleni z takiej formy współ-
pracy z przedszkolem 

Wychowawca grupy
Jolanta Jackowiak

„Jak dobrze mieć sąsiada, on wiosną się uśmiechnie, jesienią zagada...”– śpiewały niegdyś 
Alibabki. Słowa te nie zawsze się jednak sprawdzają. Od roku doświadcza tego kilkunastu 
działkowiczów posiadających swoje ogrody, tuż obok fabryki dywaników samochodowych.

Jak (nie) dobrze mieć sąsiada...

Działkowcy prowadzą swoje śledztwo...
Do niedawna właściciele dzia-

łek spokojnie mogli przyjeżdżać 
na swoje ogrody jedyną, pro-
wadzącą do nich drogą polną. 
Droga należy do znajdującej się 
tuż za płotem fabryki. Jej dyrek-
cja wyraziła jednak zgodę, aby 
działkowicze mogli z niej ko-
rzystać. Tym bardziej, że do jed-
nej z działek dojeżdża rodzina z 
niepełnosprawnym dzieckiem.  
Jednak od roku komuś samo-
chody i działkowcy zaczęli wy-
raźnie przeszkadzać. 

Kilka razy mieliśmy przebite 
opony w samochodach. Nie wie-

dzieliśmy co się dzieje. Dopiero 
po wnikliwym sprawdzeniu drogi 
okazało się, że ktoś umyślnie pod-
kłada wyostrzone z pręta gwoź-
dzie, maskując je skrzętnie pod 
gruzami i trawą – opowiada re-
dakcji jedna z działkowiczek. 

Myśl konstrukcyjna złośli-
wego „sąsiada” z miesiąca na 
miesiąc się rozwijała. Ostatnio 
gwoździe były wbijane w desecz-
kę, następnie owijane w folię i li-
ście, a dopiero potem układane 
pod gruzami. Działkowcy zwra-
cają uwagę, że ostre przeszkody 
zagrażają nie tylko przejeżdża-

jącym tędy kierowcom, ale tak-
że rowerzystom i pieszym. Jakby 
tego było mało, ktoś zaczął też 
wyrzucać na działkach śmieci, 
chcąc niewątpliwie zniechęcić 
ludzi do wypoczynku w tym za-
cisznym do tej pory zakątku. 

Działkowcy zapowiadają, że 
nie dadzą się stąd przegonić. Po-
stanowili walczyć z bezmyślnym 
zachowaniem. Zbierają dowody 
i faktury za wymianę przebitych 
kół. Mają też na oku podejrzane-
go. Chcą wszystkie zebrane ma-
teriały przekazać policji. 

MS
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Zbiór  
truskawek  

od 20.06.2012 
 Sąpolnica. 

91 39 25 203

Sprzedam ponton 
wędkarski, 

nowy - na gwarancji, 
nieużywany, zarejestrowany. 

Wiadomość: 
Sklep Wędkarski „Tęczak” 
lub pod nr tel. 669 030 959

Powiat Goleniowski / Powiatowy Urząd Pracy w Goleniowie 
zapraszają do udziału w projekcie „POSTAW NA SIEBIE”. 

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych zarejestrowanych w 
Powiatowym Urzędzie Pracy w Goleniowie  

lub Filii w Nowogardzie w wyniku utraty pracy z przyczyn 
dotyczących zakładu pracy który przechodził procesy adaptacyjne 

i modernizacyjne w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed 
przystąpieniem do projektu,  

zamieszkujących obszar pow. goleniowskiego.
Projekt zakłada realizację następujących zadań:

• poradnictwo zawodowe
• poradnictwo psychologiczne
• szkolenia zawodowe (w ramach następujących branż: 

przetwórstwo spożywcze, handel i usługi, administracja 
biurowa, remontowo-budowlane, metalurgia, obróbka 
drewna, IT)

• szkolenie „ABC Przedsiębiorczości”
• Staże zawodowe
• Jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności 

gospodarczej
• Podstawowe wsparcie pomostowe
• Przedłużone wsparcie pomostowe

Uczestnicy projektu mogą liczyć na:
• stypendium za udział w szkoleniach i stażu
• podręczniki i materiały szkoleniowe
• indywidualne podejście do każdego Uczestnika
• dyplomy ukończenia szkoleń i zaświadczenia o odbyciu 

stażu

Rekrutacja od 06 do 20 czerwca 2012r.
Realizacja projektu jest współfinansowana przez Unię Europejską w 

ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Więcej szczegółów na stronie: www.postaw-na-siebie.

pupgoleniow.pl oraz w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy

 

Projekt „POSTAW NA SIEBIE” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Powiat Goleniowski        Powiatowy Urząd Pracy w Goleniowie    Powiatowy Urząd Pracy w Goleniowie Filia Nowogard
Ul. Dworcowa 1                Ul. Zakładowa 3                                              Plac Wolności 9
72-100 Goleniów             72-100 Goleniów                           72-200 Nowogard
                                               BIURO PROJekTU
             Tel. 91 418-34-95   w.36                           Tel. 91 39-21-376  w.34

Urząd Miejski w Nowogardzie • Szkoła Tańca „Flesz” • Zespół „Saran-Band”

Serdecznie zapraszamy  na 
I PLENER RZEŹBIARSKI W ŻABOWIE

który odbędzie się w dniach 28-30 czerwca 2012
W programie:
28 czerwca 2012
Twórcza praca rzeźbiarzy od godz. 1000 do 1800;
Warsztaty tańca dla dorosłych i dla dzieci w godz. 1600 do 2000;
Wieczorek muzyczno-wokalny przy akompaniamencie zespołów muzycz-

nych w godz. 2000-2300 ;
Degustacja potraw regionalnych; 
29 czerwca 2012
Twórcza praca rzeźbiarzy od 1000 do 1800 ;
Warsztaty tańca dla dorosłych i dla dzieci w godzinach 1600 do 2000;
Wieczorek muzyczno-wokalny przy akompaniamencie zespołów muzycz-

nych w godz. 2000-2300;
Degustacja potraw regionalnych;
30 czerwca 2012
Twórcza praca rzeźbiarzy od 1000 do 1800 ;
Warsztaty tańca dla dorosłych i dla dzieci od godz.1600;
Degustacja potraw regionalnych; 
Możliwość zbadania ciśnienia, poziomu cukru, cholesterolu i trójglicery-

dów – badania przeprowadzać będą członkowie Polskiego Towarzystwa Dia-
betyków Koło Nowogard w godz. 1600-2000 ;

Podsumowanie I PLENERU RZEŹBIARSKIEGO od godz. 1800;
Pokaz tańca o godz. 1900;
Zabawa taneczna przy akompaniamencie zespołu muzycznego Saran Band 

od godz.2000;

Patronat: PEKAO S.A.  w Nowogardzie     Patronat medialny: Dziennik Nowogardzki

Inicjatywa dofinansowana z budżetu gminy Nowogard

IV seria  Pucharu  Polski

Komisarek walczy o Ogólnopolską 
Olimpiadę Młodzieży
W powiecie Grudziądz w dniach 16/17 czerwca odbyła się IV seria Pucharu Pol-
ski.  Nowogard reprezentował Remigiusz Komisarek, który uplasował się na 
punktowanych pozycjach. Na dzień dzisiejszy nie wiadomo jeszcze czy suma 
punktów jaką uzbierał nasz zawodnik, wystarczy aby zakwalifikować się na 
Ogólnopolską Olimpiadę Młodzieży. 

Pierwszy wyścig rozgry-
wany 16 czerwca, był zara-
zem III Memoriałem Zdzisła-
wa Żuchowskiego i odbył się 
w miejscowości Gruta. W jeź-
dzie indywidualnej na czas na 
dystansie 10 km,  Remigiusz 
Komisarek przejechał trasę z 
czasem 13:49,94 co pozwoli-
ło mu zająć 22 miejsce w kate-
gorii junior młodszy. Następ-
nego dnia nasz reprezentant 
pojechał nieco lepiej. Tym ra-
zem wyścig odbył się w miej-
scowości Świecie nad Osą i był 

jednocześnie IX Memoriałem 
Szymona Wołocha. Zawodni-
cy po starcie wspólnym rywa-
lizowali na trasie okrężnej o 
dystansie 79,1 km (7 okrążeń 
trasy). Zawodnik LUKS Pano-
rama-Chrabąszcze Nowogard 
- Remigiusz Komisarek był o 
włos od przebicia się do pierw-
szej dziesiątki, jednak jego ró-
wieśnicy z Torunia dowieźli do 
mety swoją 10 i 11 pozycję, a 
kolarz z Nowogardu ostatecz-
nie zajął 12 miejsce.

KR

17 punktów w mistrzostwach europy michała kozery 

Wielki sukces młodego nowogardzianina!
W dniach 15-17 czerwca Oborniki były organizatorem VI rundy Mistrzostw 
Europy Wschodniej w motocrossie. 

Od piątku na torze panowa-
ły bardzo trudne warunki zwią-
zane z dużymi opadami w tym 
rejonie Polski. Już pierwsze-
go dnia 5 zawodników zosta-
ło odwiezionych do szpitala z 
poważnymi urazami. Patrząc 
na sprzęt którym przyjecha-
li zawodnicy z europy było wi-
dać jak wielka dzieli nas różni-
ca, lecz sport jest nieprzewidy-
walny i to jest w nim najpięk-
niejsze. Bo w sporcie nie ważne 
jest jak wyglądasz i czym jeź-
dzisz, ale jakie masz umiejęt-
ności i szczęście. Dlatego Mi-
chał Kozera może te ME zali-
czyć do najlepszych zawodów 
w swojej pięcioletniej karierze 
sportów motorowych. Nie co 
dzień zawodnicy z tak małe-
go kluby jakim jest „KM Cisy” 
mogą ścigać się w ME i zdoby-
wać punkty. Jesteśmy dumni że 
Michał z herbem Nowogardu 
reprezentował Nasze miasto na 
tych zawodach, czego życzymy 
również innym sportowcom 
Naszego miasta. Słuchając Ma-
zurka na tak wielkiej imprezie 
w Polsce i być nowogardziani-
nem to coś czego nie da się za-
pomnieć do końca życia.

Wszystkie biegi w bardzo 
trudnych warunkach nie prze-
szkadzały Michałowi bo to 

nie on liczył na wielki wynik. 
W pierwszym biegu zajął 12 
miejsce startując z odległego 
pola startowego, co było wiel-
kim wyczynem dla 17 letnie-
go ucznia technikum rolnicze-
go. Dla Michała była to pierw-
sza runda ME i nie liczyły się 
zdobyte punkty, a możliwość 
rywalizacji i satysfakcja z po-
konania rywali. Drugi bieg po 
kolejnych opadach był jeszcze 
trudniejszy. Czołówce w klasy-
fikacji generalnej ME zależało 
tylko na tym by go ukończyć i 
zdobyć jakieś punkty. Dla Mi-
chała drugi bieg to była duża 
frajda, przez co był wyluzowa-
ny, na co nie mogli sobie po-
zwolić jego konkurenci i po 

bardzo dobrej jeździe jako 11 
minął linię mety. Nawet ko-
mentator telewizji poznań-
skiej w wywiadzie udzielonym 
przez Naszego zawodnika py-
tał dlaczego nie ściga się w 
ME. Lecz budżet jaki jest po-
trzebny na objechanie jedena-
stu krajów europy (bo tyle jest 
rund) nie jest realny dla Mi-
chała i jego sponsorów. Jesz-
cze długo zostanie w Michała 
i Naszej pamięci udział w ME 
gdzie zdobył 17 punktów i za-
jął 11 miejsce.

Następne zawody to MP w 
Olsztynie, są to zawody dwu-
dniowe na których teraz musi 
się skupić.

Opracował KR

Remigiusz Komisarek (pierwszy z 
lewej) na trasie IX Memoriału Szy-
mona Wołocha
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Z okazji 
25 lecia  

małżeństwa 

Bożenie  
i Arturowi 

dużo miłości 
i radości w życiu 

małżeńskim 
życzą 

rodzice Wasylukowie.

Z okazji jakże pięknych

30 Godów 
życzymy Wam abyście dalej 
szli przez życie, trzymając 
się mocno za ręce zawsze 

uśmiechnięci, zawsze razem, 
zawsze pewni swoich uczuć.

Dla Barbary
i Jana Lipskich

składa 
Ania z mężem 

i córkami

Niech ten Jubileusz
Milowym będzie kamieniem.

Czekamy następnych
Z wielkim w sercu

Wzruszeniem.

Dla Barbary  
i Jana
z okazji 

30 lecia małżeństwa
składają 

koleżanki z pracy 
sklep „Promyk”

Żyjcie nam przez długie lata,
niech się Wam szczęście zaplata,
Wasz słoneczny dzisiaj uśmiech

nigdy niech Wam nie uśnie!

Dla  Barbary  
i Jana Lipskich

z okazji 30 lecia 
małżeństwa
życzą rodzice, 
siostry, bracia  
z rodzinami

Wielu miodowych dni,
Wspólnych radości bez trosk,

Spełnienia wymarzonych chwil,
Oby sprzyjał Wam los!

Dla  Barbary  
i Jana Lipskich
z okazji 30 lecia 

małżeństwa

życzą dzieci 
z rodzinami 

i wnuczką Lenką

ŻYCZeNIAŻYCZeNIA ŻYCZeNIA ŻYCZeNIA ŻYCZeNIA

„Rodzinnie, zdrowo i na sportowo”

Udana spartakiada w Bodzęcinie
W niedzielę (17 czerwca) o godzinie 10.00, rozpoczął się w Bodzęcinie festyn rekreacyjno - sportowy pod nazwą „Rodzinnie, zdrowo i 
na sportowo”. Spartakiada cieszyła się dużym zainteresowaniem ze strony uczestników, gdyż rywalizowały ze sobą drużyny, aż z 4 gmin. 

Organizatorem był Rad-
ny Gminy Osina - Jerzy Sal-
wa, przy dużym wsparciu Rady 
Sołeckiej z Bodzęcina i spor-
towców z drużyny „Zryw” Bo-
dzęcin. Poza turniejem piłki 
nożnej i siatkówki, najmłodsi 
uczestnicy spartakiady mogli 
sprawdzić swoje siły w przeróż-
nych grach, konkursach i zaba-

wach. W tych konkurencjach 
w roli sędziego zaprezentowały 
się: Honorata Bojko, Joanna Je-
mioła, Renata Jakubowska. W 
otwartym turnieju piłki nożnej 
i siatkówki, do walki o zwycię-
stwo zgłosiło się 8 drużyn (pił-
ka nożna) i 9 drużyn (siatków-
ka) z 4 gmin: Goleniów, Nowo-
gard, Resko, Osina. Kapitano-

wie drużyn piłkarskich wcze-
śniej losowali swojego przeciw-
nika, gdyż turniej został roze-
grany systemem przegrywający 
odpada, zatem po pierwszym 
meczu 4 zespoły musiały po-
żegnać się z turniejem. Dodaj-
my, że mecze trwały 2x 15 mi-
nut, w przypadku remisu de-
cydowały rzuty karne. W roli 
sędziów wystąpili: Arkadiusz 
Domagała i Stanisław Rutkow-
ski. Zwycięzcą została drużyna 
Huraganu Wierzchosław, a ty-
tuł najlepszego strzelca zdobył 
piłkarz zwycięskiej drużyny - 
Daniel Sadzyński, który zdobył 
3 gole.   W rozgrywkach siat-
karskich wystąpiło 9 zespołów, 
które zostały podzielone na 3 
grupy. Zwycięzca każdej z grup 
przechodził do finału, w któ-
rym finaliści grali „każdy z każ-
dym”. Mecze rozgrywane były 
do dwóch zwycięskich setów, 
natomiast jeden set trwał do 15 
punktów, w przypadku trzecie-
go seta, tie-break rozgrywany 
był do 11 punktów. Tu o wyso-
ki poziom sędziowania zadbał 
Marcin Łukaszewski, który jest 
licencjonowanym sędzią i na co 
dzień mieszka w Goleniowie. 
Wszystkich zwycięzców nie-
dzielnej spartakiady w Bodzęci-
nie, pamiątkowymi pucharami 
i dyplomami nagradzali: Wójt 
Gminy Osina Krzysztof Szwe-
do, Radny Gminy Osina Jerzy 
Salwa i kapitan zespołu „Zryw” 
Bodzęcin - Dawid Jurek. Orga-
nizatorzy pragną podziękować 
Agnieszce Puszcz za zabezpie-
czenie gastronomiczno - roz-
rywkowe, oraz Tadeuszowi Łu-
kaszewiczowi i firmie KRAM 
za profesjonalne prowadzenie, 
nagłośnienie i oprawę muzycz-
ną podczas zawodów.

KR

Piłka nożna:
„Zryw” Bodzęcin – „Huragan” Wierzchosław 0:3
„Wena” Kikorze – „Jantar” Kościuszki 0:3
LZS Węgorzyce – Wyszomierz 2:2 – rzuty karne 2:3
Łosośnica – Sołectwo Osowo 1:0
Półfinał
„Huragan” Wierzchosław – „Jantar” Kościuszki 0:0 – rzuty karne 4:3
Wyszomierz – Łosośnica 0:2
 Mecz o 3 miejsce
„Jantar” Kościuszki – Wyszomierz 
rzuty karne- 3:1 (decyzją kapitanów rozegrano tylko rzuty karne)
Finał
„Huragan” Wierzchosław – Łosośnica 0:0 – rzuty karne 3:2

Siatkówka:
Gr. A
Kikorze – Łosośnica 0:2 (5:15, 6:15)
Kikorze – Wierzchosław 2:0 (15:12, 15:8)
Wierzchosław – Łosośnica 0:2 (4:15, 4:15)
1. Łosośnica 4pkt/sety: 4:0 
2. „Wena” Kikorze 3pkt/sety: 2:2
3. „Czarno-Czarni” Wierzchosław 2pkt/sety: 0:4
Gr. B
Bodzęcin – Kościuszki 0:2 (6:15, 5:15)
Węgorzyce – Bodzęcin 0:2 (0:15, 0:15)
Kościuszki – Węgorzyce 2:0 (15:0, 15:0)
1. „Jantar” Kościuszki 4pkt/sety: 4:0
2. „Zryw” Bodzęcin  3pkt/sety: 2:2
3. Węgorzyce 2pkt/sety: 0:4
Gr. C
Krzywice – Wyszomierz 2:0 (15:6, 15:4)
Sikorki – Krzywice 2:0 (15:13, 15:10)
Wyszomierz – Sikorki 0:2 (8:15, 7:15)
1. „Sokół” Sikorki 4pkt/sety: 4:0 
2. „Ampol” Krzywice 3pkt/sety: 2:2
3. Wyszomierz 2pkt/sety: 0:4
Finał
Łosośnica – „Jantar” Kościuszki 2:1 (11:15, 15:10, 11:5)
„Jantar” Kościuszki – „Sokół” Sikorki 0:2 (7:15, 13:15)
„Sokół” Sikorki – Łosośnica 2:0 (15:13, 15:13)
1. „Sokół” Sikorki
2. Łosośnica
3. „Jantar” Kościuszki Drużyna piłkarska - Sołectwo Osowo

Na pierwszym planie obserwujący zmagania sportowców Radny Gminy 
Osina i organizator niedzielnej spartakiady- Jerzy Salwa

Kapitanowie drużyn piłkarskich i siatkarskich, po lewej Łosośnica, po pra-
wo Kościuszki
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Stronę przygotowała grupa 

„ W B R E W ” 
z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

Opieka merytoryczna: Katarzyna Bielas
Redakcja „WBReW”: Natalia Daczkowska, Aleksandra Daćkowska, Piotr 
Jasiek, Sylwia Jeziorska, Katarzyna Kozieł, Aleksandra Laszkiewicz, Pauli-
na Majdzińska, Kinga Piwowarczyk, Monika Romasłowska

Jak pomnożyć 100 tysięcy złotych, czyli uczniowie ZSP w półfinałach 
Wojewódzkich Konkursu Ekonomicznego „Z KLASY DO KASY”

Konkurs „Z klasy do kasy” 
rozpoczął się 5 marca 2012 
roku i potrwa do 23 czerwca 
2012 roku.  Biorą w nim udział 
uczniowie szkół gimnazjalnych 
i ponadgimnazjalnych z całej 
Polski. Chętni uczniowie stwo-
rzyli w swoich szkołach grupy, 
czyli Komitety Inwestycyjne, 
co było podstawowym warun-
kiem uczestniczenia w konkur-
sie. Przez 8 kolejnych tygodni 
22 Komitety Inwestycyjne, re-
prezentujące naszą szkołę, mia-
ły za zadanie skonstruowanie 
optymalnego „portfela inwesty-
cyjnego” poprzez maksymalne 
pomnożenie wirtualnej kwoty 
100 tysięcy złotych, która została 
przyznana na początku konkur-
su. Uczniowie ZSP poradzili so-

bie dobrze w pierwszym etapie, 
czego wynikiem było zakwalifi-
kowanie się dwóch  Komitetów 
do Półfinałów Wojewódzkich, 
które miały miejsce 15 czerwca 
(jeszcze nie znamy wyników). 
Reprezentacja ZSP:

Komitet Inwestycyjny „Czarne 
ogiery” w składzie: Paweł Tesar-
ski, Paweł Celmerowski, Adrian 
Kamiński, Sebastian Borowiecki 
i Maciej Forgiel. Opiekunem ze-
społu jest Pan Jarosław Chudyk.

Komitet Inwestycyjny „MiTo-
Ku” w składzie: Miłosz Igras, To-
masz Iwan i Kuba Gradus. Opie-
kunem grupy jest Pani Jowita 
Pawlak.

Na wyróżnienie zasługują tak-
że Smerfetki, czyli Komitet In-
westycyjny z klasy I TE. Koordy-

natorem konkursu jest Pani Syl-
wia Antczak.

REPREZENTACJA ZSP NA 
TRENINGU W KOŁOBRZEGU

14 czerwca grupa uczniów 
z Zespołu Szkół Ponadgim-
nazjalnych w Nowogardzie 
uczestniczyła w treningu re-
prezentacji Danii, który miał 
miejsce na stadionie im. Seba-
stiana Karpiniuka w Kołobrze-
gu. 

Był to trening otwarty repre-
zentacji Danii, która zakwalifi-
kowała się do mistrzostw Euro-
py EURO 2012 Polska – Ukra-
ina. W wyjeździe wzięli udział 
wyróżnieni uczniowie, którzy 
reprezentują naszą szkołę w za-
wodach sportowych. Skład re-
prezentacji ZSPJ: 

Trener: Pan Dyrektor Stefan 
Sitkowski,

Kapitan: Pan Marcin Wolny,
Zawodnicy: Anita Szcześniak, 

Paula Wojnowska, Dawid Jurek, 
Paweł Łuczak, Dawid Drzewiec-
ki i Adrian Woźniak.

Anita Szcześniak

Skład reprezentacji ZSPJ

Zakończenie ostatnich klas Zasadniczej Szkoły Zawodowej
15 czerwca w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Nowogardzie odbyło się uroczyste zakończenie nauki szkolnej uczniów klas zawodowych.

W uroczystości wzięli udział 
absolwenci klas: III E, III M, II 
F oraz II M/K, dyrekcja szkoły, 
grono pedagogiczne oraz rodzi-
ce. Absolwenci szkoły zawodo-
wej mogą poszczycić się osią-

gnięciami w nauce, sporcie oraz 
innymi działaniami na rzecz 
szkoły. Poniżej prezentujemy 
uczniów, którzy zostali wyróż-
nieni za swoje osiągnięcia:

Nagrodę za bardzo dobre i do-

bre wyniki w nauce otrzymali:
Absolwenci z  klasy III E – 

Eryk Kuźma (jako jedyny otrzy-
mał świadectwo z wyróżnie-
niem), Przemysław Luter, Prze-
mysław Baranowski i Krzysztof 
Zawierucha.

Absolwenci z klasy III M- 
Marcin Idziak, Adrian Bartczak 
i Krystian Olejniczak.

Absolwenci z klasy II F – Ali-
cja Koprowska, Weronika Pole-
wiak i Ewelina Jurczak. 

Absolwent z klasy II M/K – 
Marcin Kowalczyk.

Nagrodę ufundowaną przez 
Cech Rzemiosł w Nowogardzie 
otrzymali:

Eryk Kuźma z klasy III E.
Przemysław Luter z klasy III E.
Nagrodę za godne reprezento-

wanie szkoły oraz wysokie wyni-
ki sportowe otrzymali:

Dawid Jurek z klasy III M.
Przemysław Luter z klasy III E.
Adrian Płuciennik z klasy II F. 
Dyplomy za pomoc przy pra-

cach remontowo-budowla-
nych na rzecz szkoły otrzymali 
uczniowie klasy III M.

Po rozdaniu nagród wycho-
wawcy klas wręczyli absolwen-
tom świadectwa ukończenia 
szkoły. Uczniowie otrzymali 
drobne upominki od swoich ko-
legów z niższych klas oraz wpi-
sywali się obowiązkowo do księ-
gi absolwentów. Wiele wzruszeń 
dostarczyło przemówienie We-

roniki Polewiak i Weroniki Ra-
zik, które występowały w imie-
niu absolwentów. Uroczysty 
apel zakończyły słowa prowa-
dzącej uroczystość Anity Szcze-
śniak: „W imieniu społeczno-
ści uczniowskiej mam zaszczyt 
złożyć Wam gratulacje za po-
myślne ukończenie szkoły. Że-
gnam Was słowami sympatii i 
ciepłymi życzeniami. Osiągaj-
cie w życiu to, czego pragnie-
cie. Powodzenia!”  

Dołączamy się do tych ży-
czeń!

Absolwenci z klasy III E

Absolwenci z klasy III M
 Marcin Kowalczyk po otrzymaniu 
nagrody za dobre wyniki w nauce

Eryk Kuźma otrzymuje nagrodę za bardzo dobre wyniki w nauce z rąk Pana 
Dyrektora Stefana Sitkowskiego i wychowawcy Pana Jerzego Ostasza
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INFORmATOR lOkAlNY - NOWOGARD
In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
tel. miejski   - 91 57 92 311 
Straż Pożarna   - 998
Pogotowie Ratunkowe   - 999 
Pogotowie Gazowe   - 992
Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994

Dyżur nocny
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala   - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.   - 91 392 69 99
Medyk   - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

 - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz Pogotowie Stomatolo-
giczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos 
 - 91 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  
 - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzie ci, 
Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności 
Gospodarczej  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
  - 91 392 54 64

Wydział ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

- 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 26 249

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw.  WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   

- 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57

Apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM   - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Zawodowe 
- CE Zdroje ul.  Bohaterów Warszawy 78,

telefon/fax.   - 91 392 54 94  
I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium  
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych    - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   

- 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 
kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 
Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 
Taksówki   - 91 392 02 60
Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

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

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

tel. 91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

GABINET OSMETYCZNY 
”WICHEREK”

Rok założenia 1988
Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała zabiegi 
kosmetyczne, henna, depilacje, makijaże, 
mikrodermabrazja, peeling kawitacyjny, 
ultradźwięki, eksfoliacje, wypalanie, laser, 
lampy, materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

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

Tel. 91 39 207 14 
Czynne od 11.00 do 19.00

http://wicherek.info

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

Znakowanie mikrocząsteczkowe 
Autodot Ocis

Serwis i ozonowanie klimatyzacji

NOWOGARD • Pocztowa 3

AUTOZABEZPIECZENIA

785 900 520

Układanie kostki
brukowej

tel. 721 124 740
NOR-BUD

Wspólnota mieszkaniowa 
przy ul. Armii Krajowej 29 

poszukuje 
wykonawcy 

przełożenia dachu 
i założenia klamr. 

Oferty proszę składać 
u zarządcy wspólnoty 

Furmańczyk 
przy ul. 700 lecia.  
Tel. 600 897 758

Możliwość dostawy do klienta.
Kontakt tel. 609 532 701

Sprzedam recykling ceglany

Budnaar
POkRYCIe I RemONTY 

dachów,
docieplenia, podbitka

tel. 726 169 098

R e k l A m A
e-mail: reklama@domjudy.pl

Tel.  913 922 165
 Tel. 91 577 20 07

Kancelaria  
PraWna

nawet trudne sprawy

601 949 077

DLA PAŃ 
„PROFILAKTYKA RAKA PIERSI” 

WYJAZD NA BADANIA MAMMOGRAFICZNE DLA PAŃ z TERENU 
NOWOGARDU i OKOLIC

Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej „Zdrowie” dnia 07.07.2012r. organizuje wyjazd na 
badania mammograficzne do NZOZ Medical Care CRiDO Szczecin Zdroje.

Oferta Składa się z kompleksowej porady:
- badanie mammograficzne, - wynik badania oraz konsultacja lekarska
Rejestracja i szczegółowe informacje Samodzielny Publiczny Szpital Rejonowy w Nowogar-

dzie w godz. 8.30-14.00 tel. 91 3921356 wew. 122, w siedzibie Fundacji, oraz u Lidii Bogus tel. 
505393636. 

Dobrowolna wpłata na cele statutowe 5 zł.
PAMIĘTAJ! O ZDROWIE MUSISZ ZADBAĆ SAMA! 

DLA PANÓW
„PROFILAKTYKA RAKA PROSTATY”

Tylko dla Panów „Profilaktyka Raka Prostaty”
Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej Zdrowie organizuje kolejną już edycję progra-

mu „Profilaktyka Raka Prostaty” dla mężczyzn powyżej 40 roku życia. Badania odbędą się 
07.07.2012r.W Samodzielnym Publicznym Szpitalu Rejonowym w Nowogardzie.W zakres ba-
dania wchodzą: badanie krwi PSA oraz badanie

lekarskie.Szczegółowe informacje (termin badania krwi i godz badania lekarskiego) Samo-
dzielny Publiczny Szpital Rejonowy w Nowogardzie tel. 91 3921356 wew. 122, w siedzibie Fun-
dacji oraz u Lidii Bogus tel. 505393636.

Dobrowolna wpłata na cele statutowe 20 zł.
PAMIĘTAJ TY TEŻ MUSISZ DBAĆ O ZDROWIE. 

zapraszam prezes fundacji „Zdrowie” Lidia Bogus
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• Sprzedam mieszkanie, ul. Poniatow-
skiego, 2 pokoje, pow. 50,49 m2, par-
ter, po generalnym remoncie. CENTRUM 
OBŁSUGI NIERUCHOMOSCI, Tel. 603 
982 407

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

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

• Sprzedam działkę budowlaną nieuzbro-
joną przy ul. Kościuszki tel. 693 850 197

•	 Sprzedam spichlerz, piękny obiekt 
956 m2, tel. 693 996 009

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe w 
Nowogardzie. 603 668 681

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe, III 
piętro, 67 m2, na ul. Zamkowej. Wysoki 
standard tel. 504 118 857

• Sprzedam mieszkanie dwupokojowe 
III piętro 55 m2. Cena 125 tys. 668 927 
296

• Do wynajęcia kiosk nr 6 na targowisku 
miejskim. 91 39 20 714

• Do wynajęcia dwa lokale handlowe w 
Centrum Nowogardu. 531 838 667

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe w 
Nowogardzie. 600 626 244

• Okazyjnie sprzedam dom, cena obniżo-
na i do negocjacji na działce 714 m2. 662  
678  895

• Wydzierżawię lokal o powierzchni 28 m2 
na działalność gospodarczą przy ul. Bo-
haterów Warszawy w Nowogardzie. Tel. 
507 465 448; 91 39 22  072

• Lokale handlowe do wynajęcia w Cen-
trum Nowogardu. 531 838 667

• Sprzedam działkę budowlaną w Nowo-
gardzie ul. Monte Cassino. 601 775 037

• Sprzedam mieszkanie własnościowe, I 
piętro, bezczynszowe, 3 pokoje, 58m2, w 
Nowogardzie. Po kapitalnym remoncie, 
wysoki standard, kuchnia w zabudowie, 
glazura, panele, terakota, nowe okna, 
własne ogrzewanie gazowe, domofon, 
piwnica, balkon. Cena do uzgodnienia, 
tel. 605 522 340.

• Wynajmę mieszkanie czteropokojowe 
po kapitalnym remoncie, własne ogrze-
wanie na parterze, ul. Bema. 504 800 823

• Pokój do wynajęcia. 505 005 398

• Sprzedam działkę budowlaną w Cen-
trum Nowogardu ul. Lipowa 4 o pow. 
693 m2 z aktualnymi warunkami zabu-
dowy usługi, handel, mieszkania. Infor-
macje Tel. 600 959 932; 600 931 083 po 
15.00

• Wynajmę garaż w ok. Boh. Warszawy, Po-
niatowskiego i 15 Lutego. 603 284 503

• Sprzedam działkę ogrodową w Nowo-
gardzie. 725 343 417

• Sprzedam pół domu parter podpiwni-
czony 3 pokoje 82 m2 z przybudówkę 
nadająca się na sklep lub działalność z 
garażem murowanym 60 m2. tel. 91 39 
22 072; 507 465 448

• Sprzedam działkę w Wyszomierzu przy 
drodze. Cena 37 tys. 723 930 320

• Sprzedam garaż murowany 28 m2, prąd, 
woda cena 26 000 zł. Tel. 501 622 613

• Sprzedam działkę budowlaną o pow. 
597 m2. Nowogard. 511 171 169

• Ładny dom Nowogard, sprzedam. 
600 617 474

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe o 
pow. 58 m kw na I piętrze przy ul. Banko-
wej 8. Tel. 783 570 060.

• Sprzedam wygodną kawalerkę, I piętro, 
ok. 29 m kw, bezczynszowa. Do zamiesz-
kania od zaraz. Cena 95 tys. Tel. 608 153 
767.

• Wynajmę warsztat z kabiną pod różnego 
rodzaju działalność. 603 550 557

• Pilnie poszukuję dwupokojowego 
mieszkania do wynajęcia (do 800 zł) 
533 298 846

• Sprzedam mieszkanie ul. 15 lutego 
trzypokojowe o pow. 66 m2 III piętro. 
695 425 992

• Sprzedam mały dom 57 m2 ul. Piłsud-
skiego 2a. 602 350 301

• Sprzedam mieszkanie w bloku w Łoso-
śnicy, trzypokojowe, 64 m2, bezczynszo-
we. Tel. 788 875 474

• Boh Warszawy samodzielna góra domu z 
ogrodem, 245 tys. Tel. 501 307 666

• Sprzedam ½ domu w Nowogardzie. 
728 933 802

• Wynajmę pawilon o pow. 35 m2 ul. 5 
Marca w Nowogardzie za Bankiem PKO. 
510 770 263

• Nowogard ul. Górna za STW, działka o 
pow. 5864 m2, prez. W planie przemysł 
i usługi, inwestycyjna, ogrodzona, dro-
ga asfaltowa, centrum miasta, 800 m od 
głównego skrzyżowania, 270 tys. PLN 
brutto. Tel. 660 424 989; 91 43 26 122

• Nowogard ul. Górna, działka o pow. 
118700 m2  - 11 ha, ekologia, prez. W 
planie przemysł i usługi, inwestycyjna, 
droga asfaltowa, centrum miasta, 800 m 
od głównego skrzyżowania, 1  300  000 
PLN, Tel. 660 424 989; 

• Sprzedam mieszkanie 4-pokojowe (67,7 
m2) w Nowogardzie, parter, balkon, wc 
i łazienka osobno. Kontakt:  608 514 144.

• Wydzierżawię Kiosk Ruchu ul. Warszaw-
ska 10 i 14. Tel. 694 455 280

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe IV 
piętro. 795 912 117

• Wynajmę mieszkanie trzypokojowe na 
III p.  600 436 364

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe III 
p. 69,60 m2, środkowe przy ul. Boh. War-
szawy naprzeciwko PZMot. 663 321 366

• Sprzedam dom w Nowogardzie 130 m2. 
663 366 399

• Sprzedam mieszkanie 78 m2 czteropo-
kojowe bezczynszowe 136 tys. w Wierz-
bięcinie lub zamienię na dwupokojowe 
w Nowogardzie. 691 213 009

• Sprzedam uroczą posiadłość dom na 
działce 30ar Żabówko k/Nowogardu. 
663 489 736

• Studio reklamy Vizart wynajmę pow. 
Reklamową 6,5x3m w Nowogardzie 
przy ul. Warszawskiej 11 od 13.06. tel. 
605 522 340

• Mieszkanie do wynajęcia w domu wol-
nostojącym II piętro, 70 m2. 91 39 23 209

• Sprzedam kawalerkę 30 m2. tel. 
691 137 817

• Wynajmę sklep spożywczy przy ul. Woj-
ska Polskiego, lokalizacja vis a vis Szpita-
la. 887 467 309

• Sprzedam mieszkanie II piętro dwupo-
kojowe. 508 301 853

• Do wynajęcia mieszkanie trzypokojowe. 
518 483 194

• Sprzedam duży kontener . 605 764 994

• DO wynajęci a kawalerka 30 m2. Nowe 
budownictwo dobra lokalizacja ume-
blowane (pralka, lodówka, zmywar-
ka) 800zł + opłaty kaucja 1200 zł. tel. 
666 128 274

• Sprzedam mieszkanie na Poniatowskie-
go parter 64 m2 trzy pokoje 165 tys. tel. 
501 307 666

• Sprzedam pół bliźniaka ok. 100m2, dział-
ka 1100 m2, duży ogród. Wymienione 
okna, dach, ocieplony. Wewnątrz do re-
montu. 350000 zł. Tel. 513157166

• Sprzedam działkę budowlaną w Ko-
ściuszkach. Wszystkie media, po-
zwolenie na budowę, 1200 m2. Tel. 
661 923 610

• Osina sprzedam dom 110 m2 + podda-
sze, garaż OC gazowe + kominek, działka 
1800 m2. 696 458 110

• Wynajmę lub sprzedam garaż na ul. Jana 
Pawła II tel. 607 580 172

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe o 
pow. 58 m kw na I piętrze przy ul. Banko-
wej 8. Tel. 783 570 060

• Sprzedam mieszkanie, Nowogard, ul. 
Gryfitów 3, pow. 69,30 m2, parter, trzy 
pokoje, cena 170.000 zł, tel. 91-3910010, 
607607814.

• Sprzedam mieszkanie, Nowogard, ul. 
Bankowa 6, pow. 53,70 m2, IV piętro, trzy 
pokoje, cena 131.600 zł, tel. 91-3910010, 
607607814.

• Wynajmę lokal usługowo-handlowy pa-
saż przy Polo Market. 604 195 581

• Sprzedam lub zamienię 2 pokoje w 
atrakcyjnym miejscu na domek lub 
pół bliźniaka ( z dopłatą). 603  079  260; 
512 012 823

• Sprzedam mieszkanie własnościowe 
trzypokojowe 67 m2 przy ul. Zamkowej 
parter. 91 39 21 397

• Sprzedam działkę budowlaną z warun-
kami zabudowy w Nowogardzie przy ul. 
Asnyka. 601 500 670; 510 170 263

•	 www.nowogard.nieruchomosci.pl

• Kawalerka 36 m2 bezczynszowa sprze-
dam. 608 817 214

• Sprzedam mieszkanie 4-pokojowe (67,7 
m2) w Nowogardzie, parter, balkon, wc i 
łazienka osobno. Kontakt: 608 

• Sprzedam działkę rolno-budowla-
ną w Krzywicach. Powierzchnia 4016 
m2, woda, gaz, prąd. Kontakt: 608 
514 144.514 144.

• Sprzedam lub zamienię na mieszkanie w 
Nowogardzie dom ( 150 m2) w okolicy 
Nowogardu. Dom po kapitalnym remon-
cie na działce 1400 m2. Cena 395.000 tys. 
Tel. 692383706

• Wynajmę mieszkanie trzypokojowe 
783 921 448

• Mieszkanie trzypokojowe 69,30 m2. I 
piętro ul. Światowida cena 185 tys. tel. 
606 261 316

• Sprzedam parter domu 110 m2 z 
piwnicami, garażem i podwórkiem. 
600 809 312; 604 903 853

• Do wynajęcia mieszkanie dwupokojo-
we umeblowane 900 zł + kaucja 1500 + 
prąd, woda, gaz. 668 383 773

• Sprzedam mieszkanie 2 pokoje. 47 m2, 
bezczynszowe, samodzielne, CO gazo-
we. W db stanie. 797 720 233

• Sprzedam kawalerkę. 601 927 982

• Magazyn, biuro, plac do wynajęcia.  
607 289 286

• Sprzedam prawo do mieszkania spół-
dzielczo – lokatorskie. 691 846 632

• Sprzedam działkę z warunkami zabudo-
wy ul. Asnyka. 502 032 422

• Pilnie potrzebna  kawalerka, dwupoko-
jowe mieszkanie (parter) do wynajęcia 
niedrogie. 510 936 951

• Garaż wynajmę Boh. Warszawy 21. 91 39 
20 307

• Sprzedam trzy pokoje + garaż murowa-
ny, ogród, działka 1000 m2 lub zamiana 
na dwa pokoje w bloku w centrum (par-
ter I piętro (z dopłatą)) 724 451 734

mOTORYZACJA

• Sprzedam Opony letnie 4 szt. Continen-
tal Conti 3, 185 65 R15, cena 400 zł, tel. 
605 522 340.

• Sprzedam dwie opony 185/65/R15 con-
tinental conti 3; stan dobry. 605 522 340

• Sprzedam felgi stalowe do Nissana Al-
mery N16, rok prod. 12/2001, cena 240 
zł, tel. 605 522 340. 

• Sprzedam VW T4, diesel. 603 839 782

• Motorower King rok prod. 2007, cena 
1400 zł, 667 354 001

•	 Sprzedam Ford CmAX rok prod. 2004 
przebieg 185 tys. Poj. 2.0 diesel. Po-
siada immobilajzer, poduszki po-
wietrzne, centralny zamek, klimatyza-
cja, koła zapasowe z alufelgami. Cena 
22  500. Do uzgodnienia. 603 079 260

• Sprzedam Opel Astra II rok prod. 2001 
poj. 1.6 kolor granat, mały przebieg. 
693 950 306 

• Używane markowe opony. Różne roz-
miary. 887 766 001

• Sprzedam Ford Escort poj. 1400 cm3, 
rok prod. 1994 tel. 667 994 240, cena do 
uzgodnienia. 

• Sprzedam Citroen Xsara II rok prod, 2001 
Diesel, 2.0 HDI Cena do uzgodnienia. 
9400. 509 987 574

• Sprzedam WV diesel rok prod. 1993, poj. 
1.9 cena do uzgodnienia. 697 400 901

• Sprzedam Seat Ibiza 1992 r. i Fiata Cinqu-
ecento rok prod. 1997 tel. 663 848 540; 
697 212 538

• Sprzedam BMW E 36 320i Stan db, cena 
5300 do uzgodnienia. Tel. 791 561 195

• Sprzedam motocykl Suzuki Bandit 600 
cm2. 784 462 949

ROlNICTWO

• Sprzedam konia, bryczkę stylową, siodło 
i uprząż. 508 290 657

• Orka, siew, talerzówka, koszenie i zbiór 
łąk. 608 013 995

• Kupię mieszankę zbożową. 91 39 20 307

• Siewnik do nawozu Amazonka dwutale-
rzowy poj. 500 kg. 723 898 517

• Sprzedam łubin słodki. 601 587 438

• Kupię łąki. 696 443 643

• Sprzedam krowy i byki mięsne. 665 
785 725

• Sprzedam krowy cielne. 518 639 390

• Sprzedam prosiaki 785 590 138

• Sprzedam prosięta. 791 817 107

• Pszenżyto sprzedam 600 zł/tona (zostało 
2tony). 91 57 83 097

• Sprzedam krowy mamki mieszań-

ce do dalszej hodowli i Piasta RCW 3. 
500 197 442

• Sprzedam owies. 693 344 667

USŁUGI

• Wyjazdy Niemcy, Holandia, solidnie i ta-
nio z domu i pod dom. 603  038  944

• Usługi transportowe IVECO dostawcze + 
laweta + bus osobowy do 9 os. Tel. 607  
580  172

• AGENCJA REKLAMOWA VIZART - rekla-
my, banery, tablice, wydruki wielkoform., 
reklama na pojazdach - odzieży, PIE-
CZĄTKI, wizytówki, plakaty, ulotki, inne. 
Nowogard, ul. 700 lecia 15 (nad sklepem 
zielarskim). Tel. 605 522 340.

•	 mAlOWANIe, mONTAŻ PANelI POD-
ŁOGOWYCH I INNe DROBNe NAPRA-
WY WYkONA „ZŁOTA RĄCZkA”; 91 39 
22 783, 784 79 22 70

• Kompleksowe remonty mieszkań, mon-
taż i naprawa pieców CO. 72 48 14 797

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

• Dywanopranie, 604 373 143.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 604 373 143.

• Pranie tapicerki samochodowej (oso-
bowe, busy, ciężarowe, TIR-y). Tel. 604 
373 143.

• Czyszczenie pościeli wełnianych lanoli-
ną. Tel. 604 373 143.

• Usługi transportowe Transit Max + przy-
czepa. 500 297 054.

• Klimatyzacja! Serwis sprzętu AGD. Tel. 
697 55 33 10, 693 34 46 71.

• Cyklinowanie. 692 478 465

• Firma UNIQA wszystkie ubezpieczenia. 
Poniatowskiego 14/2. 693 128 108

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

• Bruk-lin układanie kostki brukowej. Tel. 
607 083  893, www.bruk-linnowogard.
com.pl

• Montaż ogrodzeń betonowych, far-
merskich i innych; 695  085 470; 91 
39 72 575

• usługi elektryczne CO, dachy, tanio 
szybko solidnie. Do 30% taniej. Tel. 506 
323 560

• Usługi tokarskie. Sąpolnica 22. 
693 613 396 

• Remonty mieszkań, łazienek. 600  121 
043

• Przewozy przeprowadzki Nowogard i 
okolice. 784 499 535

• Usługi ogólnobudowlane. 510 335 162

• AGENCJA REKLAMWA VIZART - oprawia-
nie prac - w 2 minuty., bindowanie, wy-
druki A3-A4 kolor, ksero A3-A4 - kolor, la-
minowanie A3-A4. Tylko u nas najwięk-
szy wybór okładek. Nowogard, ul. 700 le-
cia 15 (nad sklepem zielarskim). Tel. 605 
522 340.

• Korepetycje j. niemiecki, przygotowanie 
do matury. 607 617 844

• Angielski. Korepetycje. 697 583 403

• Remonty i wykończenia. 601 567 369

• REMONTY, MONTAŻE, STOLARKA. 
781 016 125

• Transport BUS-MAX. 604 963 120

• Usługi remontowo-budowlane. 
784 053 493

• Przepisywanie prac (magisterskich, li-
cencjackich, innych), dokumentów, CV, 
listów motyw. innych. Wydruki, Ksero, 
także kolor. Szybko i Solidnie. Studio 
Reklamy Vizart. Nowogard, ul. 700 le-
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OGŁO SZe NIA DROB Ne

ReGUlARNA lINIA mI kRO BU SO WA SeROCkI   Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie    6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie    8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

Informacja PkS 
91 392 18 87   lub   91 469 83 15

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak										kom.	606	148	353
Nowogard (ul.  Rzeszowskiego) - Szczecin (ul.  Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:05; 8:10; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 11:50; 11:55; 12:40; 
14:40; 14:50; 15:00; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:11
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul.  Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:30; 9:50; 10:25:11:20(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 13:20; 13:45(F); 14:10; 
14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:00
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:50; 17:20; 18:30; 19:30
Kursują od poniedziałku do soboty;  F - kursuje od poniedziałku do piątku;  7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli

ROZkŁAD JAZDY BU SóW

Regularna linia meTRO          tel. 505 619 600
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25 A; 5:50 A; 6:00 A; 8:15 A7; 9:25 A7; 12:30 A7; 12:55 A7; 
15:05 A; 16:30 A7; 18:10 A7
Ze Szczecina do Nowogardu: 6:50 A; 7:25 A; 7:45 A; 11:00 A7; 12:00 A7; 14:35 A7; 15:55 
A7; 16:40 A; 18:25 A7; 19:55 A7
Legenda: A- kursuje od pon do sob;   7 - kursuje w niedzielę

PRZeWóZ OSóB - RO mAN BIŃCZYk - linia Regularna  
 Tel. 0607 310 591 

OD PONIeDZIAŁkU DO PIĄTkU:  
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SOBOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIeDZIelA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

DZIENNIK
NOWOGARDZKI

Ukazuje się we wtorki i piątki  na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: marek Słomski prezes, marcin Simiński redaktor naczelny, Piotr Słomski, Jarosław Bzowy.  

Jarek Dąbrowski redaktor techniczny, Współ pra cu ją:  Hen ryk Szczu pak.   Ad res re dak cji:  
72-200 No wo gard, ul.  Boh. War sza wy 7A, tel. 91 392 21 65; e-mail: dziennik@domjudy.pl. 

Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

Trasa NOWOGARD – GOleNIóW – SZCZeCIN 
Nowogard ul. Rzeszowskiego : 5:05(A), 5:55(A), 6:10(A), 6:50(7), 7:00(A),  7:50(A), 8:05(7), 

8:25(2,4,6), 8:35(A), 9:10(1,3,5,7), 9:15(2,4,6), 10:05(A)10:30(A,7), 11:31(A), 11:40(7), 12:15(A), 
12:50(A,7), 13:00(A), 13:10(A), 13:25(A,7), 13:50(F), 14:05(A), 14:20(A,7), 15:41(A), 16:00(7), 
16:25(7), 16:30(1,3,5) 16:40(2,4,6,7) 16:50(A), 17:30(7) 17:50(A,7) 18:05(4,5,6,7) 18:20(A,7)

TRASA SZCZeCIN – NOWOGARD
Szczecin ul. Św. Ducha: 9:25(A), 11:55(A,7) 12:20(A,7), 13:35(A), 14:00(A,7,R), 

14:30(1,3,5,7)  14:35(2,4,6) 14:55(A,7), 15:10(A) 15:25(A,7), 15:50(A) 16:15(A,7)  16:30(A), 
18:05(A,7,R) 18:20(A,7) 19:05(A,7) 19:25(A,7) 19:50(A,7)

Szczecin ul. Dworcowa :  6:20(A), 7:35(A), 8:40(A,7), 9,00(7,R), 10:05(A,7),  10:50(A,7),  
11:40(A), 13:00(7), 14:20(7), 17:40(A,7), 20:15(A,7),

Goleniów, Dworzec PkP :  7:05(A), 8:20(A), 9:25(A,7), 9:45(7,R), 10:10(A),  10:50(A,7),  
11:36(A,7), 12:26(A), 12:42(A,7),  13:05(A,7), 13:45(7), 14:20(A),  14:45(A,7,R), 15:05(7), 
15:20(1,3,5,7) 15:26(2,4,6) 15:40(A,7) 15:55(A)  16:08(A,7) 16:40(A) 16:59(A,7) 17:15(A), 
17:40(A,7)  18:50(A,7,R)  19:05(A,7), 19:50(A,7) 20:10(A,7) 20:35(A,7) 21:00(A,7)

Trasa NOWOGARD – mASZeWO 
Nowogard ul. Rzeszowskiego :  6:20(S) 15:15(S)
Trasa mASZeWO – NOWOGARD 
maszewo :  6:55(S) 16:00(S)
Trasa NOWOGARD – mASZeWO – STARGARD SZCZeCIŃSkI
Nowogard ul. Rzeszowskiego :  6:50(F),  11:30(F),  13:50(F),  
Trasa STRAGARD SZCZeCIŃSkI – mASZeWO - NOWOGARD
Stargard Szcz. Oś. Tysiąclecia :  9:40(A), 12:45(A), 15:05(A)
A - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt S – kursuje w dni nauki szkolnej; 

7 – kursuje w niedziele niebędące świętami F – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz 
świąt 1,3,5 – kursuje w poniedziałki, środy, piątki oprócz świąt; 2,4,6 – kursuje we wtorki, 
czwartki, soboty oprócz świąt; 4,5,6,7 – kursuje w czwartki, piątki, soboty, niedziele oprócz 
świąt; R – kurs do Reska    

Odjazdy pociągów w kierunku Kołobrzegu
Odjazd z Nowogardu  7.28   -  kursuje do 29.VI i od 3.IX codziennie
8.06   - 30.VI – 2.IX codziennie
9.21   - kursuje do 29.VI i od 3.IX w dni robocze:30.VI – 2. IX codziennie
11.39; 13.49; 15.47; 17.46; 22.22 (do 18 V) - codziennie
Odjazd pociągów w kierunku Szczecina
Odjazd z Nowogardu  6.37   -  kursuje do 29.VI i od 3.IX codziennie
6.48   - 30.VI – 2.IX codziennie
9.56   - 30.VI – 2.IX w dni robocze
10.25   - kursuje do 29.VI i od 3.IX w dni robocze
8.05; 12.17 (od 1 III); 14.56; 16.49; 18.49 - codziennie

cia 15 (nad sklepem zielarskim). tel 605 
522 340.

•	 Język niemiecki kursy i korepetycje  
tel. 607 545  991 www.niemieckino-
wogard.pl; 

• Naprawa, regulacja okien, drzwi PCV i 
drewna. 695 181 070

• Usługi dekarskie w Kościuszkach. 601   
227  631

• Videofilmowanie i zdjęia cyfrowe, profe-
sjonalnie różne okazje. 600 653 124

• Usługi hydrauliczne. 600 653 124

• Usługi ogónobudowlane, glazura, tera-
kota fachowo i solidnie. 607 647 515

• Remonty mieszkań. 609 588 240

• Roletki, żaluzje, vertikale. 695 181 070

• Moskitiery. 695 181 070

• Transport przeprowadzki szybko tanio. 
696 138 406

• Remonty mieszkań. 601 567 369

• Malowanie, szpachlowanie, panele. 
788 566 432

• Remonty mieszkań, dachów 794 115 153

• Usługi transportowe 1,5 ton. Tel. 
506 534 179

• DUR - DACH pokrycia i remonty dachów. 
691 621 141

• Dachy. 785 562 104

•	 Usługi koparko- ładowarką.  667 621 
070

• Usługi ogólnobudowlane. 508 871 453

• Usługi ogólnobudowlane –docieplenia. 
607 654 692

• Panele, regipsy, szpachlowanie, malo-
wanie. 789 146 025

• Odnawianie drzwi i okien drewnianych 
i dachowych. 788 210 419; 722 360 296

• Dachy i remonty mieszkań. 796 101 370

• Mieszkania od podstaw.794 115 153 

• Usługi koparko-ładowarką. 606 106 142

• Transport przeprowadzki, tanio. 791 111 
749

• Kredyty dla firm bez BIK-na oświadcze-
nie o dochodach:513 164 203

• Leasing bez BIK-KRD. Maszyny-samo-
chody, sprzęt komputerowy, itd. Leasing 
na start.513-164-203

• Usługi informatyczne naprawa kompu-
terów, instalacja oprogramowania, od-
zyskiwanie danych, dojazd do klienta. 
508 245 385

• Remonty, dachy, ocieplenia. 692 562 306

• Przyjmę do dociepleń. 785 931 513

• BUD NAAR dachy remonty dachów ocie-
plenia budynków. 726 160 098

•	 Docieplenia budynków. 693 629 827

•	 Docieplenia budynków, podbitki. 
608 847 784

•	 TWOJA kSIĘGARNIA INTeRNeTOWA 
WWW.kSIeGARNIACYmelIA.OSDW.
Pl

PRACA

• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, urlo-
powe- Niemcy, Holandia, Anglia, Irlan-
dia, Dania, Belgia, Austria, Włochy, Nor-
wegia. 713 852 018; 601 759 797

• Podejmę pracę w charakterze sprzedaw-
cy, długoletnie doświadczenie, obsługa 
LOTTO. Tel 660 392 851

• Zatrudnię konsultantkę Oriflame, bez-
płatne wpisowe, prezenty na 1300 zł, 
604 189 118

• Przyjmę mechanika samochodowego. 
601 897 368

• Przyjmę do pracy brukarzy. 662 125 370

• Zatrudnię murarza emeryta na ¼ etatu. 
600 436 364

• Przyjmę kierowcę na łódkę. 668 509 770

•	 Zapraszamy na zbiór truskawek de-
serowych z szypułką b. dobre , infor-
macje i kontakt. 502 616 240; 510 730 
398 

•	 Zatrudnię monterów i elektryków z 
wykształceniem technicznym. 91 39 
23 887

•	 Zatrudnię monterów elektryków. 91 
39 23 887

• Zaopiekuję się dzieckiem. 669 283 347

• Zatrudnię pracownika na gospodar-
stwie rolnym z umiejętnościami obsłu-
gi maszyn rolniczych, opieka nad zwie-
rzętami z mieszkanie na gospodarstwie. 
781 295 846

• Zaopiekuję się dzieckiem. 602 690 897

• Zbiór truskawek w Olchowie. 
693 344 778

• Zaopiekuję się starszą osobą. 91 39 
26 493

• Zatrudnimy doświadczonego samo-
dzielnego stolarza do mebli. 606 830 893

• Zaopiekuję się dzieckiem. 669 283 347

•	 Dobrego spawaczo – ślusarza przyj-
mę. 503 032 234

• Szukam opiekunki dla dwuletniego 
chłopca. 793 736 050 proszę dzwonić do 
11.00 lub po 19.00

• Zaopiekuję się dzieckiem we własnym 
mieszkaniu. 791 518 804; 501 608 701

• Przyjmę do pracy w sklepie Groszek. 
502 735 901

•	 Zatrudnię kierowcę kat. C+e na trasie 
Polska - Norwegia, tel. 607 585 561

INNe

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

• Sprzedam drewno opałowe i komin-
kowe, pocięte w klocki z dowozem. 
663 349 053

• Sprzedam Keyboard. 602 524 313

• Sprzedam drewno opałowe i kominko-
we. 667 788 820

• PIECE GAZOWE CO do mieszkania 
,domu z Niemiec firmy Vaillant, gwaran-
cja + serwis, montaż na miejscu dwu-
funkcyjny cena od 1.000zl tylko ogrze-
wanie CO. cena 900zl więcej info. Tel 691 
686 772

• ELEKTRYCZNY przepływowy pod-
grzewacz wody do łazienki, kuchni-
-bar, sklep, domek zakład fryzj. na prąd 
380V,moc 18,21kw,male gabaryty z Nie-
miec cena 250zl. Tel 691 686 772

• Junkers gazowy do łazienki, kuchni na 
gaz ziemny lub z butli/propan/po prze-
glądzie serwisu, mało używany cena 
400zł Tel 691 686 772

• Bojler - podgrzewacz wody ,zasobnik, 
stojący /bez palnika/z Niemiec f. Vaillant 
z wężownica do podłączenia go z pie-
cem węglowym, gazowym stan idealny 
cena 500zl. Tel 691 686 772

•	 Sprzedam drewno kominkowe, opa-
łowe sprzeda całoroczna, posiadam 
swój transport. 691 466 441

• Drewno opałowe kominkowe. 506  232 
860

• Kupię szklarnię wym. 6/4 lub 5/4. tel. 509 
702 817

• Sprzedam spawarkę elektryczną Beiter 

250 na 360V, Cena 500 zł. Tel. 667  320 
054

• Sprzedam wózek inwalidzki z napędem. 
Telefon. 609 424 557

• Sprzedam węgiel drzewny hurt, detal. 
502 151 691 

• Podbitka, deska tarasowa, tanio. 
791 423 559

• Dowóz piasku, żwiru, kamieni, wywrot-
ka 2,5t. tel. 514 740 538

• Drewno kominkowe z dowozem tanio. 
501 385 072

• Tanio sprzedam kafle piecowe, rzeźbio-
ne używane. 669 430 803

• Sprzedam akwarium z kompletnym wy-
posażeniem + ryby 605 548 121

• Kupię złoto. 506 534 179

• Kupię starą spawarkę transformatorową 
lub nową może być do naprawy cena do 
500 zł. 663 565 516

• Skup niesprawnych, zatartych pił STIHL, 
Husqvarna. Cena 100 zł. 721 668 245

• Oddam śliczne, małe szczeniaki w dobre 
ręce, tel: 504 525 966

• piec co. Typ KOMFORT EKO 25 nowy z 
podajnikiem 602 10 11 18

• Kontener 1 osiowy budowlany tel do 
kontaktu 602 10 11 18

• Przyjmę gruz Karsk. 601 587 438

• Sprzedam halę kontenerową wymiary 
17,5/6/3m. 661 923 610

• Sprzedam wykaszarkę Stihla żyłkę stan 
idealny 300 zł. 502 103 432

• Sprzedam szafę kolor renge. 698 169 531

• Sprzedam kobiałki i kontener. 
607 403 081

• Kupię 30 płyt jumbo używane. 
607 690 741

• Sprzedam silniki elektryczne różne (wy-
sokoobrotowe) 693 344 667

• Sprzedam opryskiwacz 400l. uszkodzo-
na pompa. Cena 800 zł. do negocjacji. 
604 731 582

• Sprzedam nowe meble ogrodowe – alu-
miniowe, sześć składanych krzeseł + stół 
o blacie z grubego szkła hartowanego. 
Cena 650 zł. 698 131 639

• Sprzedam nową trampolinę o średnicy 4 
m. solidna pełen komplet (siatka słupki, 
sprężyny, drabinka) cena 850 zł. 698 131 
639

• Kupię tralinkę lub płyty chodnikowe. 
721 668 245

• Kupię pieska rasy małej, pinczerek, york. 
607 647 240

• Sprzedam gołębie ozdobne, różne rasy. 
785 931 513

• Piec CO Zębiec na miał, węgiel, drewno 
KMW16 na 135 m2 pow. Używany jeden 
sezon sprzedam lub zamienię na więk-
szy KMW23. Tel. 721 371 642 

• Sprzedam ponton wędkarski nowy na 
gwarancji, nieużywany, zarejestrowa-
ny. Wiadomość sklep wędkarski „Tęczak” 
669 030 959

• Sprzedam wypoczynek kanapa, dwa fo-
tele, dwie pufy, wypoczynek młodzieżo-
wy kanapa i pufy i meble pokojowe cena 
do uzgodnienia. 530 994 408

•	 Śliczne pieski oddam w dobre ręce. 
504 525 966

• Sprzedam dwa foteliki do samochodu 
do 36 kg za 100 zł i fotelik do karmienia 
ze stolikiem. 787 050 120
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PHU „DEZAR” - SKLEP ŻELAZNY
ul. 15 Lutego 10  • 72-200 Nowogard • tel. 91 39 21 220

NOWOŚĆ    Ogrodzenia ozdobne

Artykuły przemysłowe:
• Piece • Bojlery • Armatura • Rury miedziane i ocynk
• Rury PCV • Śruby • Wkręty • Gwoździe •  Farby • Lakiery • Silikony 
• Siatka ogrodzeniowa • Impregnaty
• Elektronarzędzia • Odzież robocza • Nawozy • Nasiona

Przęsło 2 m – 175 zł
Brama 3,5 m – 530 zł

Brama 4 m – 560 zł
Furtka 0,9 m – 185 zł

Posiadamy w sprzedaży 
również inne wzory ogrodzeń

SPRZeDAŻ ATRAkCYJNYCH mIeSZkAŃ
w nowo powstającym budynku mieszkalnym

4-klatkowym (obok SP nr 3), os. Gryfitów w Nowogardzie

Kontakt: „PRO-BUD” s.c., 72-200 Nowogard, ul. 3 Maja 14, 
tel. 91 39 25 552, 783 570 056, www.probud-nowogard.pl

PIASEK, ŻWIR,  CZARNOZIEM, POSPÓŁKA 
 ŻWIROWNIA  DŁUGOŁĘKA

tel. 504 872 700 
Z DOWOZEM DO KLIENTA

XVII Amatorskie mistrzostwa Polski  
w kolarstwie Górskim Family Cup 2012

Nowogardzkie podium!
W niedzielę (17 czerwiec) odbyły się amatorskie mi-
strzostwa Polski w kolarstwie górskim, znane pod nazwą 
“Family Cup 2012”. Znakomicie zaprezentowali się za-
wodnicy z Nowogardu, którzy w swojej kategorii wieko-
wej zajęli pierwsze trzy miejsca! 

Najlepszy był Piotr Sowiński, 
tuż za nim uplasował się Maciej 
Sućko, natomiast na 3 miejscu 
ukończył Damian Ubych. Rów-
nie bezkonkurencyjny co jego 
młodsi koledzy był Michał Urt-
nowski, który w kategorii Open 

zajął 1 miejsce, wyprzedzając 
sklasyfikowanego na drugim 
miejscu zawodnika ze Szczeci-
na, aż o 2 minuty. Nie zawiódł 
również Jakub Ubych, który wy-
walczył 3 miejsce pośród swo-
ich rówieśników.  KR

Nowogardzkie podium podczas Family Cup 2012

Michał Urtnowski wjeżdżający 
jako pierwszy na metę

Jakub Ubych na 3 stopniu podium w swojej kategorii 
wiekowej

„Czwartki na torze” 7 seria

Bez Komisarka i Sowińskiego
W czwartek (14 czerwca) na torze w Szczecinie przy Al. Wojska Polskiego, odby-
ła się 7 z 13 edycji wyścigów „Czwartki na torze.” Do 13 serii, która zarazem jest 
wielkim finałem, zostało tylko 5 edycji, zawodnicy z Nowogardu wciąż utrzy-
mują się na wysokich lokatach i liczą się w walce o zwycięstwo w finale.

Tym razem na torze zabra-
kło obecnie najlepiej prezen-
tujących się „Chrabąszczy”, w 
kategorii żak starszy, nie wy-
startował Piotr Sowiński, nato-
miast pośród juniorów młod-
szych zabrakło Remigiusza 
Komisarka. Obydwaj kola-
rze mimo wszystko utrzyma-
li swoje pozycje w generalnej 
klasyfikacji i zajmują w swo-
ich kategoriach wiekowych 2 
miejsce. W kategorii młodzik 
zabrakło również Jakuba Uby-
cha, który opuścił już 3 serie i 

ciężko będzie mu przebić się 
do czołówki. W kategorii żak 
starszy najlepiej wypadł Ma-
ciej Sućko, który był 3 w wy-
ścigu eliminacyjnym. W klasy-
fikacji generalnej miejsca 2, 3 i 
4 zajmują kolarze LUKS Pano-
rama-Chrabąszcze Nowogard, 
zaczynając od drugiego miej-
sca: Piotr Sowiński, Damian 
Ubych i Maciej Sućko. W kate-
gorii młodzik kolejne 7 punk-
tów dorzucił Dawid Ślązak, dla 
którego to była dopiero II se-
ria. W tej edycji będzie ciężko 

mu odegrać znaczącą rolę, ale 
na pewno to doświadczenie z 
toru zaowocuje w przyszłym 
sezonie. Nie miał w czwartek 
szczęścia wracający po kontu-
zji Paweł Kolasiński, zawodnik 
z Nowogardu nie mógł wal-
czyć o punkty z powodu prze-
ziębienia. Mimo, że Kolasiński 
opuścił 3 serie, zajmuje przy-
zwoite 10 miejsce w klasyfika-
cji generalnej, w kategorii ju-
nior młodszy. Kolejna 8 seria 
już 21 czerwca.

KR
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GAZETA LOKALNA  NOWOGARD • OSINA

APTEKA 
MAJOWA 
ul. 3 MAJA 47

TEL. 91 307  07 08

OTWARTE
Poniedziałek - Piątek  8-19  

Sobota  8-15

Sprawdź naszą ofertę:
• Kredyt gotówkowy
• Kredyt konsolidacyjny
• Kredyt samochodowy
• Kredyt hipoteczny
• Spłata rat LUKAS Banku za 0 zł
• Dogodne warunki 
  dla emerytrów i rencistów

Nowogard, ul. 700 Lecia 21
tel. 91 39 22 172

czynne: pon-pt 9.00-17.00

CENTRUM KREDYTOWE

Prywatny Gabinet 
Stomatologiczny

Oferuje kompleksowe
lecznie stomatologiczne

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

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

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

Zapraszamy!

N
O

W
Y

ZIELONE 
PRZEDSZKOLE

OGŁASZA NABÓR NA ROK SZKOLNY 2012/2013
DZIECI W WIEKU OD 2,5 DO 6 LAT

Informacje i zapisy pod nr tel. 91 39 26 691
lub na stronie www.przedszkole.zielona11.pl

INFORMATYCZNO-JĘZYKOWE

O P T Y K
Nowogard, ul. Kościuszki 1

tel. 91 392 18 11

- 20% na okulary
przeciwsłoneczne

BADANIE OSTROŚCI  WZROKU
(bezpłatne przy zakupie okularów)

Jedna para okularów
na wszystkie odległości

REALIZACJA  RECEPT NFZ

Okulary
Progresywne 

- 30%

CZAS NA WZROK

HALINA GALUS
HELENA WNUK

Zwrot VAT-u 

Nowogard, ul. 3 Maja 14 
(budynek BS,  I piętro)

Chcesz odzyskać VAT? 
Zwróć się do nas. 
Budowa domu, 
remont mieszkania 
od maja 2004 r.

Kancelaria Adwokacko-Radcowska
Adres Kancelarii: Plac Wolności 9 w Nowogardzie, 

parter byłego hotelu „Cisy”, pok. nr 8.

Szanowni Państwo.
Zawiadamiamy, iż w Nowogardzie  rozpoczęła swoją działalność 

Adwokat  - Monika Osińska  
(tel. 605 085 913)

Radca Prawny - Radosław Górski
  (tel. 788 802 101)

Czytaj s. 3

s. 9 i 11s. 4 s. 6

Przewody ciśnieniowe

Przedsiębiorstwo

zakuwanie i regeneracja
Nowogard • ul. Boh. Warszawy 34

tel. 91 392 25 68

Sp. z o.o.
KOSZALIN

Przewody ciśnieniowe

Po godzinach pracy  w sytuacjach awaryjnych tel. 602 306 901
Otwarte  pn-pt 8.00- 16.00,  sb. 8.00-14.00

R E K L A M A
e-mail: reklama@domjudy.pl

TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07

Czy boisko w Wierzbięcinie 
zarośnie chwastami? 

Bogdański: 
„straszyli mnie 
i proponowali 
pracę”

Imieniny 
Kulic

Jak się żyje 
naszym 
żywicielom?
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Foto tydzień

Odkąd gmina stała się właścicielem drogi  nr 6 na odcinku Olchowo 
– Nowogard, znacznie pogorszyła się jakość wykonywanych prac pie-
lęgnacyjnych na poboczu ulicy. Chaszcze są już tak wysokie, że przy-
słoniły biegnącą równolegle do drogi ścieżkę rowerową. Mało tego, jak 
zgłaszają telefonicznie nasi czytelnicy, wśród bujnej, dzikiej roślinności, 
zadomowił się ponoć także niebezpieczny dla ludzi „barszcz Sosnow-
skiego”. Warto zadbać o to, co przy fanfarach i w blasku fleszy oficjalnie 
oddano do użytku, inaczej lada dzień popularna i ochoczo uczęszczana 
ścieżka zarośnie chwastami i słuch o niej zaginie. 

Po wielu latach swej działalności zamknięto księgarnię przy ul. 3 
Maja, którą w okresie kiedy ten fragment miasta określany był mianem 
centrum, mieszkańcy popularnie nazywali „starą księgarnią”. Wówczas 
bowiem, nieopodal znajdowała się także  księgarnia „Bajka” – zwana 
„nową”. Od momentu otwarcia obwodnicy, o czym informowaliśmy 
wielokrotnie, przepływ klienteli przy ul. 3 Maja znacznie zmalał, a co 
za tym idzie, spadły i obroty w handlu. Wcześniej z krajobrazu ulicy 
zniknął punkt totalizatora sportowego. Na pocieszenie, stałych bywal-
ców „starej” księgarni informujemy, że została ona przeniesiona na ul. 
700 – Lecia. 

Od roku prosimy władze naszej spółdzielni (Gardno – dop. red.), 
by przycięto drzewa, które zasłaniają nam całe okna, co sprawia, że w 
mieszkaniach jest zimno i ciemno. Składaliśmy już wnioski z podpisami. 
Wciąż jednak jesteśmy zwodzeni – skarżył się jeden z naszych czytelni-
ków, który zadzwonił do redakcji DN. Blok o którym mowa, znajduje 
się na roku ulic 15-Lutego i Żeromskiego. Jak widać na zdjęciach, rze-
czywiście niektórzy lokatorzy mogą się czuć jakby mieszkali w lesie – 
przynajmniej w okresie pełnej wegetacji roślin. 

Przewozili łupy w bagażniku

Zatrzymani tuż po włamaniu
W Nowogardzie policja zatrzymała dwóch sprawców kradzieży z włamaniem - 
informuje biuro prasowe Komendy Powiatowej Policji w Goleniowie. Włamy-
wacze ukradli elektronarzędzia warte 3000 zł. Prokuratura Rejonowa w Gole-
niowie zastosowała wobec zatrzymanych dozór Policji. 

Kilka dni temu, policjan-
ci w Nowogardzie zatrzyma-
li do kontroli drogowej For-
da. W pojeździe znajdowa-
ło się dwóch młodych męż-
czyzn. W bagażniku pojazdu 

policjanci znaleźli piły spali-
nowe, pochodzące z przestęp-
stwa. Okazało się, że chwilę 
wcześniej mężczyźni włama-
li się do pomieszczeń gospo-
darczych w podnowogardz-

kiej wsi. Sprawcy zerwali kłód-
kę drzwi wejściowych i ukradli 
sprzęt warty 3000 zł. Daleko 
jednak nie uciekli, gdyż zostali 
zatrzymani do kontroli.  Męż-
czyzn  zatrzymano i przewie-
ziono do policyjnej izby za-
trzymań. W trakcie przeszuka-
nia w mieszkaniach sprawców, 
policjanci znaleźli narzędzia, 
elektronarzędzia i przedmio-
ty gospodarstwa domowego, 
które też prawdopodobnie po-
chodzą z przestępstwa. Trwają 
ustalenia właścicieli, zabezpie-
czonego mienia. Śledczy zapo-
wiadają, że sprawa ma charak-
ter rozwojowy, gdyż mężczyźni 
popełniali inne przestępstwa 
przeciwko mieniu na terenie 
całego kraju. Teraz za kradzież 
z włamaniem grozi im do 8 lat 
pozbawienia wolności.  

Opr. MS
Na zdjęciu zarekwirowane przez policję skradzione narzędzia

Pomóżmy sobie
• Przyjmę z wdzięcznością wózek inwalidzki i tapczan dla starszej, schorowanej osoby. Tel. 504 781 

780. 
• Przyjmę z wdzięcznością 2 osobowy fotel do spania, pralkę automatyczną i używaną  pokojową 

meblościankę Tel. 665 - 566-856
• Przyjmę z wdzięcznością lodówkę i wózek dziecięcy  z wyprawką tel. 510-93-69-51.

ZNALEZIONO
Na cmentarzu znaleziono okulary w metalowych 
oprawach odcieniu  brązowego, które są do 
odebrania w redakcji DN 

Znaleziono cztery klucze patentowe (w tym jeden z 
niebieską zatyczką)na czerwonej smyczy z napisem 
„wyluzuj”, które są do odebrania w redakcji DN. 

red. 
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FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

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

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

602 450 881

Byłeś świadkiem ciekawego wydarzenia?
Powiadom nas!

Dyżur reportera interwencyjnego całą 
dobę, siedem dni w tygodniu!

DZWOŃ lub wyślij sms: 

515 145 383
Zapewniamy całkowitą anonimowość! 

Możesz również do nas napisać: 
dziennik@dzienniknowogardzki.pl lub 

poligraf@post.pl

EntEr  II 
laptop

 serwis - komis

naprawiamy, 
sprzedajemy,

kupujemy laptopy
na ul. Wyszyńskiego 7/3

budynek Straży Pożarnej

tEl. 795 648 748

Organizowanie imprez 
okolicznościowych 

(wesela, chrzciny 
i inne uroczystości). 
Sala – konferencje. 

Tel. 509 591 996

Dobrze prosperujące Gospodarstwo Rolne 
w okolicach Łobza o pow. 1200 ha,  

zatrudni:
ZARZĄDCĘ GOSPODARSTWA ROLNEGO

na dobrych warunkach pracy.
Wymagania:
- wykształcenie wyższe rolnicze,
- doświadczenie w prowadzeniu wielkoobszarowego gospo-
darstwa rolnego,
- umiejętność zarządzania  ludźmi,
- komunikatywność i bardzo dobra organizacja pracy.

Kontakt:  602 299 789

SPRZEDAŻ
SERWIS

MYJNIE SAMOCHODOWE
MYJKI CIŚNIENIOWE
ODKURZACZE

SPRZEDAŻ
SERWIS

KER-TECHNIK Ul. Woj. Polskiego 3b, 72-200 NOWOGARD

KARCHER
603  890  506

Ostatnie dni Olimpii... 

Czy boisko w Wierzbięcinie zarośnie chwastami? 
Jak dowiedziała się redakcja DN, Ludowy Klub Sportowy Olimpia Nowogard najprawdopodobniej zakończy swoją działalność. Władze 
klubu mają podjąć ostateczną decyzję w tej sprawie za kilka dni. Powodem jest brak funduszy na dalszą działalność klubu.  

Przypomnijmy, że wszyst-
ko się zaczęło w połowie mar-
ca tego roku. Wtedy to pojawi-
ły się informacje, że wniosek o 
przyznanie środków z budżetu 
gminy, który władze Olimpii 
złożyły w ramach konkursu dla 
organizacji pozarządowych, 
zostanie odrzucony przez ko-
misję powołaną przez burmi-
strza Roberta Czaplę. Tak też 
się stało. W jednej chwili klub 
został bez budżetu. Jego wła-
dze próbowały ratować orga-
nizację, prosząc burmistrza by 
ten przyznał jej pieniądze nie-
zbędne do dalszego funkcjono-
wania. Po petycjach i „poza bo-
iskowej” walce, burmistrz po-
stanowił przyznać klubowi pił-
karskiemu LKS Olimpia środki 
na działalność, tyle, że w wyso-
kości zaledwie 14 tys. zł. Wia-

domo było, że kwota ta nie daje 
szans na utrzymanie klubu – 
przynajmniej w dotychczaso-
wej formie. Potwierdzał to sam 
prezes klubu, Przemysław Saja, 
mówiąc w jednym z wywiadów 
udzielonych dla DN, że „dyspo-
nując przyznanymi przez bur-
mistrza funduszami, nie jeste-
śmy w stanie dotrwać do końca 
na trzech frontach (seniorzy, ju-
niorzy, trampkarze)”.

Olimpia nie zeszła jednak z 
boiska i ostatkami sił uczestni-
czyła w rozgrywkach. Wszystko 
wskazuje jednak na to, że był to 

ostatni sezon w krótkiej histo-
rii klubu piłkarskiego z Wierz-
bięcina. Choć władze Olimpii 
nie podjęły jeszcze formalnie 
decyzji, w nieoficjalnych roz-
mowach z DN zdradziły, że na 
dniach zarząd klubu podejmie 
decyzję o jego likwidacji. 

Tym samym, klub w którym z 
powodzeniem trenowało i gra-
ło ponad 100 młodych piłkarzy, 
w tym także dzieci, przejdzie 
do historii. Pytanie tylko, co w 
zamian młodzieży wiejskiej za-
proponują władze miasta? 

KR, MS

Nasz komentarz 

Jak władza rozlicza politycznych przeciwników...
I stało się. Za kilka tygodni stadion w Wierzbięcinie zarośnie 

pewnie chwastami, a po klubie Olimpia, pozostaną puchary i 
wspomnienia. Nie jednemu działaczowi sportowemu z pew-
nością zakręci się łza w oku. Miejskie władze dały realny do-
wód na to, że o sporcie wiejskim potrafią tylko mówić...

Warto jednak przypomnieć, że powolne „uśmiercanie” klu-
bu zaczęło się jeszcze w ubiegłym roku. Już wtedy, Marcin 
Wolny z SLD, członek Komisji Rewizyjnej, zakwestionował, 
z pewnością dbając o słuszne interesy publicznych finansów, 
sprawozdanie finansowe klubu za rok 2010. Burmistrz wąt-
pliwości komisji wziął sobie do serca i zlecił audyt zewnętrz-
ny, wydając z miejskiej kasy kilka tysięcy złotych.  „Księgowe 
śledztwo” zakończyło się fiaskiem – nie stwierdzono nieprawi-
dłowości w wydatkowaniu gminnych pieniędzy przyznanych 
klubowi. Wydawało się, że będzie spokój... Był lecz nie na dłu-
go. Przy kolejnej okazji Olimpii ścięto głowę, negatywnie opi-
niując jej wniosek o przyznanie funduszy na dalszą działal-
ność. Podobnie zresztą zrobiono w tym roku z Wiejskimi Klu-
bami Sportowymi. 

I jak tu się nie doszukiwać analogii – pewnie to przypadek, 
że obie organizacje stworzyli ludzie, którzy dzisiaj w stosunku 
do władzy są w opozycji...                                            

  Marcin Simiński
redaktor naczelny

Jeden z ostatnich meczy rozegranych przez drużynę trampkarzy Olimpii pod koniec maja tego roku. Wszystko wskazuje na to, że po 
klubie pozostaną tylko fotograficzne wspomnienia. 
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Z okazji 
25 lecia  

małżeństwa 

Bożenie  
i Arturowi 

dużo miłości 
i radości w życiu 

małżeńskim 
życzą 

rodzice Wasylukowie.

Dużo zdrowia i miłości, 
moc uśmiechu i słodkości, 
mało smutków, trudów, łez 
niech się spełni to co chcesz! 

Dla Janiny 
Grudzińskiej 

z okazji 
60 urodzin 

życzą 
mąż, dzieci,  

zięć i wnuczki

Z okazji jakże pięknych

30 Godów 
życzymy Wam abyście dalej 
szli przez życie, trzymając 
się mocno za ręce zawsze 

uśmiechnięci, zawsze razem, 
zawsze pewni swoich uczuć.

Dla Barbary
i Jana Lipskich

składa 
Asia z mężem 

i córkami

ŻYCZENIA

4 lipca sąd przesłucha Roberta Czaplę 

Bogdański: „straszyli mnie i proponowali pracę”
„Pan Robert Czapla razem z przewodniczącym rady Antonim Bielidą organizowali ze mną łącznie trzy spotkania,  podczas których obaj 
wprost żądali ode mnie, abym wycofał pozew z sądu, w podtekście grożąc mi, że coś na  mnie znajdą, proponując mi gratyfikację finanso-
wą, jak również pracę. Podziękowałem za takie propozycje, bo dla mnie honor i nazwisko są ważniejsze niż pieniądze” – mówił, zeznając 
przed Sądem Okręgowym w Szczecinie,  Zdzisław Bogdański emerytowany kierownik Wydziału Nieruchomości, Geodezji i Rolnictwa 
UM Nowogard, który oskarżył burmistrza Roberta Czaplę o naruszenie jego dobrego imienia. 

Obie strony spotkały się na 
sali sądowej w miniony wtorek. 
Była to już druga rozprawa. 
Przypomnijmy, że były urzęd-
nik UM Nowogard oskarżył 
burmistrza o naruszenie dóbr 
osobistych, po tym, jak R. Cza-
pla zrzucił na niego winę za za-
mieszanie wokół próby likwi-
dacji kaplicy w Wojcieszynie. 
31 marca 2011 roku w  gabine-
cie pana burmistrza, podczas 
załatwiania swoich spraw wy-
działowych dostałem ustne po-
lecenie od Roberta Czapli, które 
brzmiało cytuję: proszę zrobić 
porządek w świetlicach wiej-
skich i zakazać uprawiania kul-
tu religijnego – mówił na sali 
rozpraw Z. Bogdański.  

Emerytowany kierownik 
UM twierdził, że próbował su-
gerować burmistrzowi Czapli, 
aby ten przemyślał swoją de-
cyzję, podkreślając, że chodzi 
o sprawę kościoła, która może 
wywołać „reperkusje społecz-
ne”.  Jak zeznał, usłyszał tylko 
abym nie dyskutował i wyko-
nał polecenie. 

W związku z tym przygoto-
wałem projekt pisma, którego 
treść przeanalizowałem z sekre-
tarzem gminy. W dniu 1 kwiet-
nia w teczce z dokumentami 
do podpisu dla burmistrza zło-
żyłem pismo z moją parafką. 
To był piątek. W poniedziałek 
rano, pan burmistrz Czapla po-
przez swoją sekretarkę wezwał  
mnie do siebie osobiście.  Zwró-
cił mi niepodpisane pisma z 
wyraźnym poleceniem, abym to 
ja podpisał i wysłał do sołtysów. 
Byłem zniesmaczony strasznie, 
że tak niepopularne decyzje le-
żące w kompetencji burmistrza 
muszę sam  osobiście podpisać. 
I zaczęło się – kontynuował  
Bogdański. Kiedy sołtysi otrzy-
mali te pisma przychodziły do 
mnie  delegacje z Wojcieszyna 
i Łęgna, którym musiałem wy-
jaśniać, że nie mam z tym nic 
wspólnego i jest to decyzja bur-
mistrza. Ja tylko wykonałem 
polecenie burmistrza. 

Kilka dni później Zdzisław 
Bogdański udał się na zwol-

nienie lekarskie. Miał od daw-
na zaplanowany poważny za-
bieg chirurgiczny. 

W dniu 12 kwietnia, kie-
dy już byłem na zwolnieniu, z 
samego rana przyszedłem do 
ratusza aby przekazać swoje 
obowiązki. O godz. 7.30 bur-
mistrz wezwał mnie do siebie, 
mocno ubolewając nad moim 
zdrowiem. Pobiegłem do nie-
go ucieszony ze swoimi sprawa-
mi zawodowymi. Robert Cza-
pla przeprowadził ze mną roz-
mowę nie mówiąc nic w spra-
wie kaplicy, ale zmuszał mnie 
abym złożył podanie o zwolnie-
nie się z pracy i pójście na eme-
ryturę. Moja odpowiedź była 
krótka - na emeryturę odejdę 
z dniem 31 sierpnia 2011 – bo 
tak ustaliłem z burmistrzem w 
styczniu. Nie miałem świado-
mości, że tego dnia wieczorem 
mieszkańcy Wojcieszyna zorga-
nizowali zebranie  na które za-
proszono również burmistrza – 
opowiadał były podwładny R. 
Czapli. 

Z. Bogdański o przebiegu 
spotkania dowiedział się od 
uczestników zebrania i swoich 
znajomych, którzy zaczęli do 
niego telefonować jeszcze ze 

świetlicy w Wojcieszynie. 
Wysoki sądzie, tego dnia 

otrzymałem dużo telefonów od 
swoich znajomych gdzie padały 
słowa: Robert Czapla łże, kła-
mie w żywe oczy. Informowa-
no mnie, że burmistrz  oskar-
żył mnie publicznie o kłam-
stwo, tłumacząc, że  on nigdy 
takiego polecenia nie wydawał. 
Również to oświadczenie bur-
mistrza ukazało się w prasie – 
mówił wyraźnie łamiącym się 
głosem, były urzędnik. 

Poczułem się dotknięty i po-
niżony tą sytuacją. Skierowa-
łem pismo do przewodniczące-
go Rady Miejskiej w Nowogar-
dzie Antoniego Bielidy, w któ-

rym prosiłem, aby radni spo-
wodowali, żeby burmistrz przy-
znał się do swojego kłamstwa. 
Ja wówczas byłem daleki od 
kierowania tej sprawy do sądu. 
Przewodniczący rady pisma na 
sesji nie odczytał.  Od tego mo-
mentu aż do lipca milczałem i 
byłem niepokojony przez swo-
ich znajomych i społeczeństwo i 
pod ich wpływem skierowałem 
swoje pismo do sądu, by docho-
dzić swoich racji. W miesiącu 
maju przewodniczący RM za-
prosił mnie na rozmowę, w któ-
rej lekceważył  ten temat i nie 
chciał w ogóle słyszeć, aby Ro-
bert Czapla kogokolwiek prze-
praszał, a tym bardziej mnie. 

Na tym się ta rozmowa skoń-
czyła. Pan Robert Czapla ra-
zem z przewodniczącym rady 
Antonim Bielidą organizowali 
ze mną łącznie trzy spotkania,  
podczas których obaj wprost 
żądali ode mnie, abym wyco-
fał pozew z sądu, w podtekście 
grożąc mi, że coś na  mnie znaj-
dą, proponując mi gratyfikację 
finansową, jak również pracę. 
Podziękowałem za takie propo-
zycje, bo dla mnie honor i na-
zwisko są ważniejsze niż pie-
niądze. 

Oprócz Zdzisława Bogdań-
skiego, Sąd przesłuchał także 
kilku świadków, w tym Prze-
wodniczącego RM Antoniego 
Bielidę, sołtys Błotna – Danutę 
Nowak i Wojcieszyna – Andże-
likę Saję, oraz Marka Antczaka 
– byłego pracownika Wydzia-
łu Architektury w UM Nowo-
gard. Ich zeznania nie wniosły 
niczego nowego do sprawy. 

Po złożeniu wyjaśnień przez 
Z. Bogdańskiego, Sąd miał 
przesłuchać burmistrza Nowo-
gardu.  Broniący R. Czaplę ad-
wokat poprosił jednak sędzinę 
o przesunięcie przesłuchania 
na kolejny termin.  Mecenas 
tłumaczył, że „ma w domu ma-
lowanie”, a rozprawa przedłu-
żyła się ponad zarezerwowany 
czas. Sąd ostatecznie  przychy-
lił się do tego wniosku, zwołu-
jąc kolejny termin rozprawy na 
dzień 4 lipca. Tego dnia sprawa 
prawdopodobnie będzie miała 
swój finał. 

Marcin Simiński  

Zdjęcie z sali rozpraw - zeznaje Zdzisław Bogdański. Po prawej Robert Czapla wraz ze swoim obrońcom



22-25.06.12 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

5

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

Punkt 
nadawania 
przesyłek
kurierskich

ul. Wyszyńskiego 7/3
budynek Straży Pożarnej

tEl. 795 648 748

Gmina odpowiada  
w sprawie harcówki...

Tydzień temu informowa-
liśmy, że powiat po raz pią-
ty wystawił na sprzedaż bu-
dynek po byłym internacie 
SOSW w Nowogardzie, po-
pularnie zwany przez miesz-
kańców harcówką. W tek-
ście na temat losów atrakcyj-
nej posesji sugerowaliśmy, że 
w budynku można urządzić 
kilkanaście mieszkań dla ro-
dzin oczekujących na przy-
znanie lokalu socjalnego. 
Zdając sobie jednak sprawę, 
że wydatek rzędu kilkuset ty-
sięcy złotych na zakup nieru-
chomości nie był planowa-
ny w budżecie miasta Nowo-
gard, zapytaliśmy burmistrza 
Nowogardu czy gmina skła-
dała do  władz  Starostwa Po-
wiatowego w Goleniowie  ja-
kąkolwiek ofertę kupna tej 
nieruchomości, bądź przeję-

cia mienia na jakichś specjal-
nych warunkach? 

Poniżej prezentujemy od-
powiedź, którą na to pytanie 
w imieniu R. Czapli, przysła-
ła do redakcji Ewa Jakubce-
wicz z Wydziału Gospodar-
ki Nieruchomościami, Geo-
dezji i Rolnictwa UM Nowo-
gard:

„W nawiązaniu do zapytania 
w sprawie nieruchomości zlo-
kalizowanej na działce 76 ob-
rębu nr 1 miasta Nowogard ul. 
Wojska Polskiego 37a informu-
ję, że powyższa nieruchomość 
stanowi  własność Starostwa 
Powiatowego w Goleniowie. 
Cena wywoławcza 4 przetargu 
wynosiła 720.000,00 zł, cena 
ogłoszonego V przetargu wyno-
si 630.000,00 zł. 

Gmina Nowogard nie skła-
dała wniosku o zakup wska-
zanej nieruchomości ze wzglę-
du na brak środków finanso-
wych przewidzianych w budże-
cie gminy Nowogard. Jednakże 
toczyły się rozmowy z przed-
stawicielami Starostwa Powia-
towego w Goleniowie o nieod-
płatne przejęcie części działki 
nr 76, na której jest zlokalizo-
wane boisko sportowe, jednak-
że Starostwo nie wyraża na to 
zgody. 

Z poważaniem
Z-ca Kierownika

mgr Ewa Jakubcewicz”

Z a p r o s z e n i e 
III Festyn 

– Wojcieszyn 2012  
Mieszkańcy wsi Wojcieszyn serdecznie zapraszają w dniu 

30 czerwca 2012 roku od godz. 15.00, na plac przy Kaplicy i 
gwarantują świetną zabawę. 

W programie m.in.: 
- pokaz musztry paradnej orkiestry oraz mażoretek z Płot
widowisko pt. „Hej wesele, weselisko”; występy zaprzyjaź-

nionych solistów i zespołów muzycznych; gry, zabawy, kon-
kursy dla dzieci i dorosłych; wiejska grochówka; własne wy-
pieki; wspólne ognisko; zabawa taneczna; bufet obficie zaopa-
trzony oraz wiele innych atrakcji i niespodzianek. 

Organizatorzy

Patron imprezy

Festyn rodzinny  
w Wyszomierzu

W dniu 10.06.2012r. od-
był się festyn rodzinny z oka-
zji Dnia Dziecka. Jak co roku 
zorganizowano dla dzieci wie-
le zabaw i konkursów. Były po-
kazy miejscowych strażaków, 
przejażdżka radiowozem poli-
cyjnym oraz prowadzona przez 
panów policjantów z Komisa-
riatu w Nowogardzie pogadan-
ka z zakresu bezpieczeństwa w 
ruchu drogowym. Dużą atrak-
cją była przejażdżka bryczką 
konną prowadzona przez pana 
Ryszarda Samsona. Na zakoń-
czenie były pieczone kiełbaski 
oraz wspólna zabawa z rodzi-
cami. Organizator pragnie po-
dziękować osobom i firmom, 
które bacznie przyczyniły się 

do organizacji tej imprezy: 
Dziękujemy firmie Poland Fur 
Production z Leszczna, Pro-
bud z Wyszomierza, Paniom 
z Rady Sołeckiej, Panu Anto-
niemu Bielidzie, Panu Komen-

dantowi Komisariatu  w No-
wogardzie, Panom Strażakom 
z OSP Wyszomierz, Państwo 
Enche z Wyszomierza.

Sołtys Andrzej Kania



Nr 48 (2081)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

6

www.dzienniknowogardzki.pl

PARAFIA PW. WNIEBOWZIęCIA NMP: Msza św. w niedzielę: Nowogard: 7:00, 9:30, 11:00, 12:30, 18:00 (w lipcu 
i sierpniu o 19:00) Karsk: 9:00; Olchowo: 11:00; Wojcieszyn: 12:00; Dąbrowa: 10:00.  Msza św. w tygodniu (od pn 
do pt): 7:00, 18:00 (w lipcu i sierpniu o 19:00)    Msza św. w sobotę: 9:00, 18:00 (w lipcu i sierpniu o 19:00).    www.
wnmp.info
PARAFIA PW. ŚW. RAFAłA KALINOWsKIEgO: Msza św. w niedzielę: . 7.30 , 9.00; 11.00, 12.30 i 18.00 (w lipcu 
i sierpniu o 19:00) Kulice: 9:00; Jarchlino: 10:00; Sąpolnica: 10:00.   Msza św. w tygodniu: 7:00, 18:00 (w lipcu i 
sierpniu o 19:00).   www.rafalkalinowski.republika.pl
PARAFIA PW. MB FATIMsKIEJ: Msze św. w niedzielę: 9.00 i 12.00. Lestkowo: 10.30; Miętno: 13.00.  Msza św. w 
tygodniu z wyjątkiem poniedziałku:17.00, w sobotę o godzinie 12.00.    www.mbf-now.firmeo.biz 

Informacje Parafialne
   Vox    Ecclesiae...

Słowo Boże na Niedzielę:

 W tych dniach odeszli do Wieczności 
Józef Szmyt, lat: 71, zmarł: 18.06.2012, pogrzeb: 20.06.2012, pogrzeb odbył się  

na cmentarzu w Nowogardzie  
Informacje  przekazał zarządca cmentarza Sebastian Furmańczyk

Z Ewangelii wg św. Łukasza (Łk 1,57-66.80):
Dla Elżbiety nadszedł czas rozwiązania i urodziła syna. Gdy jej 

sąsiedzi i krewni usłyszeli, że Pan okazał tak wielkie miłosierdzie 
nad nią, cieszyli się z nią razem. Ósmego dnia przyszli, aby obrze-
zać dziecię, i chcieli mu dać imię ojca jego, Zachariasza. Jednakże 

matka jego odpowiedziała: Nie, lecz ma otrzymać imię Jan. Odrze-
kli jej: Nie ma nikogo w twoim rodzie, kto by nosił to imię. Pytali więc znakami jego 
ojca, jak by go chciał nazwać. On zażądał tabliczki i napisał: Jan będzie mu na imię. 
I wszyscy się dziwili. A natychmiast otworzyły się jego usta, język się rozwiązał i mó-
wił wielbiąc Boga. I padł strach na wszystkich ich sąsiadów. W całej górskiej krainie 
Judei rozpowiadano o tym wszystkim, co się zdarzyło. A wszyscy, którzy o tym sły-
szeli, brali to sobie do serca i pytali: Kimże będzie to dziecię? Bo istotnie ręka Pańska 
była z nim. Chłopiec zaś rósł i wzmacniał się duchem, a żył na pustkowiu aż do dnia 
ukazania się przed Izraelem.

Na dzisiejszą niedzielę przypada Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela. Po-
stać bardzo ważna dla historii zbawienia. To on zapowiedział przyjście Mesjasza i bez-
pośrednio przygotował ludzi na spotkanie z nim. On łączy w sobie dwa wielkie roz-
działy w historii ludzkości: czasu przed narodzeniem Jezusa Chrystusa i czas nowej ery, 
gdy na świat przyszedł obiecany Zbawiciel. Czyli łączy on w sobie Stary i Nowy Testa-
ment. Postać tak ważna, że w liturgii obchodzimy zarówno jego narodzenie jak i mę-
czeńską śmierć. Sam Jezus powiedział o nim, że „między nienarodzonymi z niewiast 
nie powstał większy niż Jan Chrzciciel”. Jego narodzeniu towarzyszyły liczne znaki, tak 
jak usłyszeliśmy to w dzisiejszej Ewangelii. A mimo to był to człowiek niesamowitej 
pokory i oddania się Bogu. Jest on wzorem nie tylko dla kapłanów, którzy idąc przed 
Bogiem zapowiadają Go, ale dla wszystkich wierzących.

Św. Jan Chrzciciel ukazuje nam w jaki sposób powinniśmy realizować plan Boży, któ-
ry każdy z nas otrzymał od Boga. Zanim się narodziliśmy Pan Bóg wybrał dla nas za-
danie do wykonania. Życie polega na odkryciu powołania zaszczepionego przez Boga i 
zrealizowaniu go. Św. Jan przypomina nam o tym, gdyż jego życie od początku do koń-
ca było realizowaniem woli Bożej. Już przy jego narodzinach widzimy szczególne wy-
branie przez Boga tego świętego męża. Narodził się sześć miesięcy przed Chrystusem z 
rodziców, którzy po ludzku nie powinni mieć już dzieci, gdyż Elżbieta była niepłodna i 
wraz z Zachariaszem byli już staruszkami. Już od młodości św. Jan Chrzciciel wiedział, 
że ma poświęcić życie, aby ogłosić światu przyjście Mesjasza. Nawoływał wszystkich do 
nawrócenia i przygotowania się na ten moment. Mimo, że Bóg wybrał go do naprawdę 
wielkiego dzieła pozostał skromny. Sam mówił o sobie: „idzie za mną mocniejszy ode 
mnie, a ja nie jestem godzien, aby się schylić i rozwiązać rzemyk u Jego sandałów”. Szło 
za nim wielu uczniów, ale to on wskazał im prawdziwego Nauczyciela – Jezusa Chry-
stusa. Nie chciał, aby to za nim kroczyły wielkie tłumy, gdyż wraz z przyjściem Zbawi-
ciela jego misja się zakończyła. Swoje oddanie i wierność Bogu potwierdził do końca 
kiedy zginął śmiercią męczeńską ścięty w więzieniu na rozkaz króla Heroda.

Św. Jan Chrzciciel, człowiek, który patrząc po ludzku nie reprezentował sobą nic 
wielkiego. Chodził bowiem ubrany w skórę wielbłądzią, żywił się szarańczą i miodem 
leśnym oraz mieszkał na pustyni. Przed Bogiem był jednak wielkim człowiekiem. Jego 
wielkość widoczna była w pokorze. On nie skupiał na sobie uwagi, bo przyszedł po to 
by głosić przyjście Jezusa. Potrafił usunąć się w cień, wtedy kiedy wypełnił swoją mi-
sję. Nie żądał za to zapłaty, bo wiedział, że to było jego obowiązkiem. Postać naprawdę 
niesamowita, szczególnie, gdy spojrzymy na współczesne czasy. Gdzie w środkach ma-
sowego przekazu, szczególnie w telewizji, zobaczymy ludzi, którzy poświęcają się ja-
kiemuś szczytnemu celowi, drugiemu człowiekowi? Tak zwani celebryci pokazują sie-
bie i na sobie skupiają uwagę. Nie chcą przekazać jakiś wartości, odpowiedniej posta-
wy, szczególnie młodym ludziom. Popatrzymy jakimi autorytetami jesteśmy otoczeni? 
Czy są to postacie warte naśladowania? Czy znajdziemy takich, którzy w odpowiednim 
momencie potrafią się usunąć na bok, aby pozwolić innym na rozwój? Wierzę, że tak, 
choć niewiele takich osób znajdziemy i z pewnością świat ich nie stawia na piedestale. 
Bo pokora w naszych czasach nie jest w cenie. Świat mówi, żeby „kombinować”, bo jak 
nie zawalczysz o swoje, to  przegrasz. Czy tego uczy nas Jezus? Niech św. Jan Chrzciciel 
będzie wyrzutem w naszych sumieniach, że jeszcze tak dużo jest w nas egoizmu i py-
chy, a tak mało pokory i uniżenia.

Imieniny  Kulic...
czyli wspomnienie odpustowe ku czci św. Antoniego Padewskiego.

13 czerwca br. Kulice obchodzi-
ły swoje imieniny, ponieważ tu wier-
ni czczą Św. Antoniego Padewskiego, 
którego Kościół wspominał tego dnia 
w świętej  liturgii. Było to równocze-
śnie święto wszystkich tutejszych 
mieszkańców oraz wszystkich piel-
grzymów przybywających do Kulic. 
To trafne sformułowanie, bowiem św. 
Antoni, patron świątyni w Kulicach, 
jest także patronem Kościoła żywego 
i pielgrzymującego. Oprócz indywi-
dualnych patronek i  patronów każdy 
z nas ma w  niebie wspólnego patro-
na i opiekuna spraw duchowych i do-
czesnych. Tym  niebiańskim stróżem 
jest św. Antoni z Padwy jeden z najbar-
dziej znanych, kochanych i czczonych 
świętych w Kościele katolickim. Święty 
Antoni jest patronem osób i rzeczy za-
ginionych, wielu miast (m.in. Lizbo-
ny, Padwy, w Polsce - Lublina), para-
fii oraz kościołów na całym świecie, 
franciszkanów, antoninek oraz wielu 

bractw, dzieci, górników, małżeństw, 
narzeczonych, położnic, ubogich, po-
dróżnych. 

Mszy Świętej odpustowej przewod-
niczył wikary parafii św. Rafała Kali-
nowskiego w Nowogardzie ks. Marcin 
Gudełajski, również wygłosił homilie 
ku czci św. Antoniego. Na te uroczy-
stości przybyli pielgrzymi z Jarchli-
na, Wierzbięcina, Dobrkowa oraz No-
wogardu – za co jesteśmy im bardzo 
wdzięczni. Po sparowanej Eucharystii, 
wszyscy przybyli pielgrzymi oraz tutej-
si wierni zostali zaproszeni na wspólne 
świętowanie na plac zabaw. Miejsco-
wi gospodarze wspólnie zorganizowa-
li piknik z grilem, gorącą herbatą oraz 
kawą, a miejscowe gospodynie poczę-
stowały przepysznym ciastem.

Dziękujemy wszystkim za zaangażo-
wanie w przygotowanie uroczystości 
odpustowych zarówno podczas litur-
gii Mszy Świętej,  jak i przygotowania 
pikniku. 

informacja własna
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Serdeczne wyrazy współczucia i głębokiego żalu Państwu 
Dorocie i Lesławowi Grzesiak 

z powodu  
śmierci mamy i teściowej 

składają koleżanki i koledzy  
z wydziału Lakierni ze Swedwoodu w Goleniowie

Msza św. z Życiem  
bez prądu

Dziecko, gdy przychodzi 
na świat przynosi do rodzi-
ny coś nowego. Wszyscy czują 
się jakoś młodziej i radośniej, 
bo malutkie dziecko wno-
si ogromną radość na świat. 
Nie tylko rodziny to odczu-
wają, ale każdy kto widzi małe 
dziecko na rękach matki, albo 
wesoło biegające po podwór-
ku. Wiele dzieci niestety nie 
może przyjść na ten świat, aby 
uczynić go piękniejszym. Dla-
tego podejmujemy modlitwę, 
by każde dziecko miało tę jed-
ną niepowtarzalną szansę. Bo 
życie ma się jedno. Jeśli rodzi-
cie odbiorą swojemu dziecku 
tę szansę, to już nigdy jej nie 
otrzymają na nowo…

Dlatego zapraszamy 25 
czerwca na godz. 20:00 do 
najstarszego kościoła w No-
wogardzie. Kolejna Msza św. 
z Życiem bez prądu. Msza św. 
w miesiącu, kiedy swój dzień 
świętują wszystkie dzieci oraz 
ojcowie. Zapraszamy nie tylko 
dzieci i tatusiów, ale wszyst-
kich, którzy chcą podziękować 
za dar nowo poczętego lub już 
narodzonego życia ludzkiego i 
za dar ojcostwa.

Intryga kryminalna 
w samym środku 

futbolowego światka
„Zarówno powieść krymi-

nalna jak i mecz piłkarski mają 
formułę zamkniętą: kryminał 
ciąży ku nieuchronnemu fi-
nałowi i rozwiązaniu sprawy, 
mecz kończy ostatni gwizdek 
sędziego. I kryminał i futbol 
mają swoją dramaturgię oraz 
bohaterów, na których temat 
prowadzi się zażarte dyskusje. 
I jeśli przykuje na kilka godzin 
waszą uwagę, odwodząc – po-
dobnie jak mecz piłkarski – od 
codzienności, autorskie zada-
nie zostanie wykonane”.

Mariusz Czubaj
W doskonałym momencie 

„wstrzelił” się ze swoją naj-
nowszą książką „Zanim zno-
wu zabiję” MARIUSZ CZU-
BAJ. Kilka dni przed Mistrzo-
stwami Europy w piłce nożnej, 
na dodatek rozgrywających się 
u nas. Użyję sportowego okre-
ślenia i powiem, że było to 
piękne zagranie.

„Zanim znowu zabiję” to po-
wieść kryminalna, której ak-

cja rozpoczyna się 10 kwietnia 
2010 roku. Znany piłkarz ka-
dry narodowej rzuca się pod 
pociąg, jednak w obliczu ka-
tastrofy smoleńskiej wypadek 
ten pozostaje bez echa. Dwa 
tygodnie po tych wydarze-
niach do Katowic przyjeżdża 
Józef Heinz i prosi syna Rudol-
fa o pomoc w rozwiązaniu za-
gadkowej śmierci. Tu zakoń-
czę opisywanie treści, przecież 
to kryminał! Zapewniam jed-
nak, że Mariusz Czubaj uknuł 
doskonałą intrygę, która wcią-
gnie nie tylko fanów piłki noż-
nej. Połączył piłkarski światek 
z niezbyt kolorową rzeczywi-
stością, ujawnił nieczyste za-
grania, które zdarzają się nie 
tylko podczas meczu, a także 
zdemaskował mroczną naturę 
człowieka.

Dodam jeszcze kilka słów 
o autorze. Mariusz Czubaj 
jest profesorem antropolo-
gii kultury. Zajmuje się m.in. 
badaniami kultury popular-

nej w tym antropologią spor-
tu. Wydał kilkanaście książek. 
W 2008 r. Otrzymał Nagrodę 
Wielkiego Kalibru za najlep-
szą powieść kryminalną i sen-
sacyjną. „Zanim znowu zabiję” 
zapewni wszystkim czytelni-
kom kilka godzin dobrej roz-
rywki.

Dyrektor Biblioteki
Zofia Pilarz

Biblioteka poleca
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U nas marki najlepszych jakości producentów rowerów

www.bicykl-szczecin.com gwarantujemy 
serwis

Nowogard, ul. Młynarska 7
tel. 91 392 67 30

zapraszamy od 9.00 - 17.00

Nowogard, ul. 3 Maja 12
tel. 91 392 70 64

zapraszamy od 10.00 - 18.00

Rowerek AYA12" i MP12" 
cena bieżąca 329 zł; 

cena promocyjna 199 zł
Do roweru 24" 

/tj. Grand Sandra, Grand Inessa, Grand rifter Replika/ 
gratis zapięcie + nakrętki led na wentyle

PROMOCJA!!!
Rowerek MP16" 

cena bieżąca 369 zł; 

cena promocyjna 299 zł
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Rolnicy podpisali porozumienie

Są rezultaty w walce o własność ziemi
Jak informowaliśmy w ostatnim numerze gazety rolnicy z zachodniopomorskiego ( w tym z naszej gminy I powiatu) skupieni w ramach Ogólnopol-
skiego Komitetu Protestacyjnego Rolników przeprowadzili kilkudniowy protest okupując budynek Agencji Nieruchomości Rolnej w Szczecinie. W po-
niedziałek w godzinach wieczornych  protest został zawieszony w wyniku podpisania porozumienia z przybyłym do Szczecina  prezezem ANR w War-
szawie . Leszkiem Świętochowskim. Niżej prezentujemy treść porozumienia  oraz rozmowę z  p Edwardem Kosmalem przewodniczącym Rady Woje-
wódzkiej NSZZ Solidarność RI , który podpisał to porozumienie w imieniu Komitetu Strajkowego Rolników.

Porozumienie
Porozumienia  Prezesa Agen-

cji Nieruchomości Rolnej w War-
szawie Pana  Leszka Święto-
chowskiego Z Przedstawiciela-
mi  Międzywojewódzkiego Ko-
mitetu Protestacyjnego Rolników 
Województwa Zachodniopomor-
skiego, które odbyło się 18 czerw-
ca 2012 r. w siedzibie ANR OT w 
Szczecinie

Mając  na  uwadze realizację   
celów   ustawy  o  kształtowaniu   
ustroju   rolnego   związanych 
przede  wszystkim ze wspiera-
niem przez  ANR procesu   po-
większania gospodarstw  rodzin-
nych. Przedstawiciele Komite-
tu  Protestacyjnego  MKPRWZ  
i  Agencji   Nieruchomości  Rol-
nych  ustalają co następuje:

1. Wyeliminowanie z  przetar-
gów  ograniczonych osób ,nie-
uprawnionych” - tzw. „słupy”.

Propozycja rozwiązania :
• zobowiązanie  członków  

komisji przetargowych do  szcze-
gólnej  i wnikliwej analizy    doku-
mentów   przedkładanych  przez   
osoby   chcące wsiąść  udział  w 
przetargu ograniczonym, w celu  
wyeliminowania, figurantów”,

• jeśli zachodzi uzasad-
niona  wątpliwość potwierdzona  
dowodami, na występowanie w 
przetargach ograniczonych osób  
podstawionych, przetargi będą 
odwoływane lub  unieważniane, 
Agencja  nie  będzie dopuszczać 
takich osób do uczestnictwa w 
przetargach,

•  przeprowadzenie szko-
lenia dla  urzędników  gmin  po-
twierdzających oświadczenia do 
uczestnictwa w przetargach ogra-
niczonych,

• propozycja zmiany  usta-
wy - możliwość  nabycia  przez   
jedną osobę,  w całym  okresie, 
ł ą cznie z posiadanym areałem 

do  300  ha  użytków rolnych od 
ANR,

•  publikacja ogłoszeń 
przetargowych na przetarg ogra-
niczony w terminie nie później-
szym niż 35  dni  od  daty  prze-
targu, w  celu  umożliwienia ko-
misjom dokonania wnikliwszej    
analizy   dokumentacji   składa-
nej   przez    osoby ubiegające 
się o dopuszczenie do przetargów 
ograniczonych.

2. Przedłużanie umów dzier-
żaw  celu utrzymania płynnośc i 
finansowej gospodarstw.

Propozycja rozwiązania:
• Na uzasadniony  wnio-

sek dzierżawcy, po  uzyskaniu 
pozytywnej opinii Izby Rolniczej,

• szczegóły  rozszerzenia  
wytycznych zostaną opracowane 
przy  udziale  Rady Społecznej 
przy  Prezesie  ANR i Minister-
stwie  Rolnictwa.

3.   Wstrzymanie sprzedaży z 
dzierżawcami.

Propozycja rozwiązania :
Nieruchomości  obciążone ak-

tywną umową   dzierżawy,  w  któ-
rych dzierżawcą jest rolnik indy-
widualny w rozumieniu ustawy 
o kształtowaniu ustroju rolnego, 
nie podlegają sprzedaży w trybie 
przetargowym,

4. Przeprowadzanie  przetar-
gów ograniczonych na dzierżawę 
na   wniosek Izby Rolniczej:

Propozycja   rozwiązania:  w  
związku  z   ustawowym  obo-
wiązkiem przeprowadzenia  w   
pierwszej  kolejności  przetargu  
ograniczonego  na  sprzedaż nie-
ruchomości,  w   przypadku  gdy 
pierwszy przetarg  ograniczony   
na  sprzedaż będzie  nieskutecz-
ny,  a nie ma  wniosków   innych  
grup  uprawnionych do uczest-
nictwa w przetargach ograniczo-
nych, nieruchomość zostanie wy-
stawiona do przetargu ograniczo-

nego na dzierżawę  na zasadny  
wniosek Izby Rolniczej.

5.   Możliwość   nabywania    
gruntów  przez dzierżawców ko-
rzystających z prawa pierwszeń-
stwa nabycia z  możliwością roz-
łożenia ceny  sprzedaży na  raty i 
zastosowaniem oprocentowania w 
wysokości 2%.

Propozycja  rozwiązania: Za-
stosowanie  oprocentowania  w  
wysokości  2%   dla osób    speł-
niających  kryterium    rolnika   
indywidualnego,  którzy   wy-
dzierżawili nieruchomość w dro-
dze  przetargowej.

6.  Powiadamianie dzierżaw-
ców o   konieczności składania   
wniosków  z   co najmniej 3  mie-
sięcznym   wyprzedzeniem  w  
przypadku  zamiaru przedłużania 
umowy dzierżawy.

Propozycja  rozwiązania: 
Agencja wyśle  do  wszystkich 
dzierżawców  pisma informujące  
o konieczności składania  wnio-
sków o przedłużenie umowy 
dzierżawy w ustawowym trzy-
miesięcznym terminie w przy-
padku  zamiaru dalszego dzierża-
wienia nieruchomości.

Komitet protestacyjny podniósł 
jeszcze następujące kwestie, które  
winny  zostać roz patrzone prze z 
ANR lub M inisterstwo Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi w zakresie:

•  Możliwości uznania 
umowy dzierżawy jako  
pełnoprawnej formy rozdy-
sponowania gruntów,

•  Możliwości ograniczenia 
ilości  działek  możliwych do w 
ylicytowania w danym przetargu 
do jednej,

•  Weryfikacji stanowiska 
ANR  w  zakresie  zabezpieczenia  
umów   sprzedaży nieruchomości 
rolnych, postulat Komitetu hipo-
teka i weksel,

•  Weryfikacji stanowi-
ska ANR  w   zakresie  wysokości  
nowych  czynszów zabezpieczeń 
w przypadku przedłużania umów  
dzierżawy.

Rozmowa telefoniczna  
z panem Edwardem Ko-
smalem

Redakcja: Witamy . Po kil-
ku dniach czynnego protestu 
rolników podpisał Pan po-
rozumienie z szefem Agencji 
Nieruchomości Rolnej. Jak 
Pan ocenia to porozumienie 
I  co daję ono rolnikom ?

Edward Kosmal: Udało się 
nam załatwić istotną część 
postulatów sformułowanych 
przez Komitet Protestacyj-
ny zwłaszcza w zakresie do-
tyczącym kompetencji Agen-
cji Nieruchomości Rolnych. Po 
pierwsze porozumienie daje to 
,że rolnicy nie będą sprzeda-
wani “z ziemią” tzn z aktyw-
nymi umowami dzierżawy . 
W ubiegłym roku  odbyło się 
97 takich skandalicznych na-
szym zdaniem transakcji . Po-
rozumienie wprowadza blo-
kadę dla takiego procederu. 
Druga bardzo istotna sprawa 
to kwestia pierwokupu  czy 
pierwowykupu. Po trzech la-
tach dzierżawienia rolnicy 

mogą teraz nabywać ziemię z 
rozłożeniem płatności na raty 
z oprocentowaniem 2% a nie 
jak dotychczas 5,91%. Poro-
zumienie gwarantuje też moż-
liwość przedłużania umów 
dzierżawnych po uzyskaniu 
opinii Izby Rolniczej – dotych-
czas stosowano takie rozwią-
zania  tylko w wyjątkowych 
przypadkach od teraz jest to 
zasada w praktyce obligato-
ryjna.

Red: W jakim trybie będzie 
monitorowna realizacja po-
rozumienia I jakie terminy 
wprowadzenia uzgodnień w 
życie zostały ustalone?

E. K. Dwa główne postula-
ty weszły w życie “od zaraz”, 
ponieważ prezes  agencji przy-
gotował się przed przyjazdem 
do nas I odpowiednie zarzą-
dzenia wewnętrzne przywiózł 
“w teczce” Pozostałe postulaty 
będą też zrealizowane w  wy-
niku decyzji, zarządzeń i wy-
tycznych Prezesa Agencji Nie-
ruchomości Rolnej.

Red: Protest został na razie 
zawieszony...

E.K. Tak, ponieważ nie 
wszystkie postulaty zostały 
załatwione, zwłaszcza te któ-
re wymagają rozmów z  mini-
sterstwem. Obiecano nam, że 
minister przyjedzie do Szcze-
cina w pierwszych tygodniach 
lipca. Dokładny termin zosta-
nie uzgodniony z Wojewodą. 
Wtedy też poruszymy I mam 
nadzieję załatwimy pozosta-
łe sprawy, zwłaszcza kwestię 
ograniczenia  wymaganych  
przy dzierżawie zabezpieczeń 
płatności do hipotek I weksli 
oraz  ograniczenia możliwo-

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

tel. 91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

GABINET KOSMETYCZNY 
WICHEREK

Rok założenia 1988
Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała zabiegi 
kosmetyczne, henna, depilacje, makijaże, 
mikrodermabrazja, peeling kawitacyjny, 
ultradźwięki, eksfoliacje, wypalanie, laser, 
lampy, materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

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

Tel. 91 392 07 14 
Czynne od 11.00 do 19.00
http://wicherek.info

ści podwyższania czynszu w 
trakcie trwania I przedłuża-
nia  dzierżaw. Dzisiaj zda-
rza się się, że podwyższki te 
wynoszą nawet 300-500%. 
Chcemy też rozmawiać z mi-
nistrem o pracy Agencji, którą 
rolnicy oceniają bardzo nega-
tywnie.

Red Dziękujemy I pozdra-
wiamy Pana

E.K. Ja również dziękuję   

O temacie czytaj też s. 11
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Mateusz Szarek 
Uczeń klasy Szkoły Podsta-

wowej nr 2 w Nowogardzie. 
Jest grzecznym i odpowie-
dzialnym uczniem. Wywiązu-
je się terminowo z podjętych 
przez siebie przedsięwzięć. Lu-
biany, zarówno przez rówie-
śników jak i grono nauczyciel-
skie. Dyscyplina pracy i kon-
centracja podczas lekcji poma-
gają mu w zdobywaniu bardzo 
dobrych ocen, z testów kom-
petencji uzyskał najlepszy wy-
nik w szkole (średnia 4, 8). Jest 
laureatem wielu konkursów:

- zdobył tytuł matematycz-
nego Asa klas VI w VIII Miej-
sko- Gminnym Konkursie. 

- uzyskał tytuł Matematycz-
nego Asa II stopnia klas szó-
stych w powiatowym Mię-
dzyszkolnym konkursie Mate-

matycznym „czwóreczka” 
- w szkolnym konkursie 

„Ambasadora Kultury” UZY-
SKAŁ III miejsce 

- w „Kangurze „ matema-
tycznym uzyskał najlepszy wy-
nik w szkole 

Wychowawczynią jest Da-
nuta Marcinkiewicz 

Szymon Karapuda 
Jest uczniem klasy IV Szkoły 

Podstawowej nr 2 w Nowogar-
dzie. Jego wszechstronne za-
interesowania przyniosły mu 
wiele sukcesów w ciągu czte-
rech lat nauki. Reprezentował 
on szkołę w licznych konkur-
sach międzyszkolnych. Jego 
zdolności humanistyczne za-
owocowały wysokimi lokatami 
w następujących konkursach 
miejsko-gminnych: I miej-
sce w konkursie literackim „ 
Moja Baśń” 2012 r., II miejsce 

w konkursie „ Mistrz ortografii 
(2010r i 2011), a w 2012 otrzy-
mał wyróżnienie w tym kon-
kursie. 

W miejsko-gminnym kon-
kursie „ Matematyczne Asy z 
IV klasy” zajął I miejsce otrzy-
mując tytuł  „Matematycznego 
Asa” i przyczynił się do dru-
żynowego zwycięstwa w kon-
kursie. Godnie reprezento-
wał naszą szkołę w Powiato-
wym Konkursie „ czwórecz-
ka” zajmując V miejsce. Szy-
mon zdobył również III miej-
sce w miejsko-gminnym kon-
kursie plastycznym w Świecie 
Legend Pomorza Zachodniego 
(2011), II miejsce w miejsko- 
gminnym konkursie przyrod-
niczym dla klas III (2010). 
Udział w konkursach wyma-
gających wiele wysiłku i do-
datkowej pracy nie przeszka-
dza Szymonowi w uzyskiwa-
niu bardzo dobrych ocen i ce-
lujących ocen ze wszystkich 
przedmiotów. Aktywnie anga-
żuje się w życie klasy i szkoły, 
od pierwszej klasy udziela się 
w trójce klasowej. Jest lubia-
ny przez kolegów, chętnie po-
maga innym w nauce.  Nauka 
nie jest jedyną pasją Szymona. 

Od czwartego roku życia jest 
uczestnikiem zajęć Klubu Tań-
ca Sportowego FLESZ dzia-
łającego przy Nowogadzkim 
Domu Kultury i reprezentuje 
gminę Nowogard w turniejach 
tanecznych. Obecnie posiada 
klasę taneczną „F”, ale dzięki 
bardzo dobrym rezultatom w 
czasie sezonu 2011/12, otrzy-
mał promocję do klasy „E”.  W 
przyszłym sezonie będzie tre-
nował z najlepszymi parami w 
klubie. 

Wychowawcą jest: Jolanta 
Tychoniec  

Wiktora Piasecka 
Uczennica klasy VI a, od kla-

sy pierwszej uzyskiwała świa-
dectwo z wyróżnieniem. W 
klasie VI uzyskała średnią 4, 

88. Brała udział w wielu kon-
kursach szkolnych i międzysz-
kolnych:

 - Wojewódzki Konkurs Hi-
storyczny „Szare Szeregi” 

- Gminny Konkurs wiedzy o 
Nowogardzie 

- Eko Konkurs 
- Mistrzowie Wiedzy Leśnej 
Matematyczne Asy z kl. 6 
- Powiatowy Konkurs Orto-

graficzny 
- Mistrz Ortografii kl. 6 
- Powiatowy Konkurs Mate-

matyczno- Przyrodniczy 
- I m w szkolnym Konkursie 

ortograficznym
- Mistrz Ortografii kl. 6 
- Powiatowy Konkurs języ-

ka polskiego z elementami hi-
storii

Wiktoria aktywnie uczestni-
czy w życiu szkoły, angażuje się 
we wszystkie uroczystości kla-
sowe i większość szkolnych np. 
50 lecie szkoły, coroczne fe-
styny rodzinne, uroczystość z 
okazji Święta Niepodległości, 
Konstytucji 3 Maja oraz Święto 
Miasta Nowogard.

Wychowawcą jest: Anna 
Kowalczyk-Krzywania

Najlepsi uczniowie szkół gminy Nowogard (część II)

Primus inter pares
W czasie gdy dzieci i młodzież  nowogardzkich szkół  kończą swoją  edukację w roku szkolnym 2011-2012, prezentujemy Państwu najlepszych,  wy-
branych przez kierownictwa szkół, uczniów z poszczególnych placówek. Primus Inter Pares -  to znaczy „pierwszy wśród równych sobie”, wydaje 
się, że ta łacińska sentencja  wybrana na tytuł  cyklu  oddaje istotę i sens  tej prezentacji – chcielibyśmy, aby sylwetki najlepszych promowały posta-
wy, które są dostępne dla wielu, dzisiaj oni są pierwsi wśród równych sobie, jutro mogą być to inni  wśród tych równych.  Cieszymy się także, że w 
ten sposób mamy okazję dodatkowo wynagrodzić trud samych uczniów, jak i ich wychowawców. Z  konieczności wynikającej z objętości materiału 
prezentację podzieliliśmy na kilka części. Dzisiaj  najlepsi z SP nr 2, SP Błotna i SP Strzelewo.

Daria Urbaniak 
Jest uczennicą  klasy VI 

Szkoły Podstawowej w Błotnie. 
Średnia ocen w I semestrze 5,4; 
wychowawca E. Radecka.

Osiągnięcia w roku szkol-
nym 2011/2012:

I miejsce w Powiatowym 
konkursie ekologicznym pod 
hasłem „Organizm, a środowi-
sko”,

I miejsce w XVI miejsko-
-gminnym konkursie „Nasz 
Ziemia Nowogardzka”,

I miejsce w miejsko-gmin-
nym konkursie czytelniczym 
pt. „W krainie polskich legend”,

I miejsce w miejsko-gmin-
nym konkursie matematycz-
nym „Mały Pitagoras”’

I miejsce w konkursie wie-
dzy ekologicznej „Eko-Kon-
kurs 2012”,

I miejsce w XII edycji kon-
kursu Nadleśnictwa Nowogard 
„Wiedza Leśna”,

II miejsce w VII Miejsko-
-Gminnym Konkursie „Mate-
matyczne Asy z Klasy”’

II miejsce w gminnym kon-
kursie plastycznym „Ptaki Pol-
ski”.

Weronika Godziszew-
ska 

Jest uczennicą V klasy, śred-
nia ocen 4,6, jej wychowawcą 
jest Dorota Marynowska

Osiągnięcia w mijającym 
roku szkolnym:

III miejsce w gminnym kon-
kursie plastycznym „W świecie 
legend Pomorza Zachodniego”,

V miejsce w konkursie „Wie-
dza o Nowogardzie”

I miejsce w konkursie ma-
tematycznym na wykonanie 
„Super bryły”,

wyróżnienie w gminnym 
konkursie plastycznym „Ptaki 
Polski”.

Justyna Juszczyńska 
Jest uczennicą III klasy i 

osiąga bardzo dobre wyniki 
w nauce, jej wychowawcą jest 
Maria Urbaniak

Osiągnięcia w mijającym 
roku szkolnym:

III miejsce w międzyszkol-
nym konkursie przyrodniczym 
„Przyroda wokół nas”,

IV miejsce w międzyszkol-
nym konkursie matematycz-
nym uczniów klas trzecich,

IV miejsce w miejsko-gmin-
nym konkursie „W krainie pol-
skich legend”’

II miejsce w konkursie na 
Kartkę Bożonarodzeniową.

sP 2 w Nowogardzie

sP Błotno
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sP strzelewo

Wiktoria Jurgielaniec
Średnia ocen 5,3 klasa V, wy-

chowawca Małgorzata Kurzawa
III miejsce drużynowo w 

gminnym konkursie Wiedzy 
o Lesie, II miejsce w rozgryw-
kach gminnych piłki siatkowej, 
III miejsce w gminnych roz-
grywkach piłki ręcznej

Daria Zmitrowicz

Średnia ocen 5,3 klasa V, wy-
chowawca Małgorzata Kurza-
wa

III miejsce drużynowo w 
gminnym konkursie Wiedzy 
o Lesie, wyróżnienie w miej-
sko-gminnym konkursie recy-
tatorskim „Wypłyń na głębię”, 
wyróżnienie w gminnym kon-
kursie wiedzy Legendy pol-
skie, II miejsce w rozgrywkach 
gminnych piłki siatkowej, III 
miejsce w gminnych rozgryw-
kach piłki ręcznej

Agata Kusa
Średnia ocen 5,1 klasa IV wy-
chowawca Agnieszka Forgiel
wyróżnienie w gminnym kon-
kursie Moja baśń

Kinga Milczarek
Średnia ocen 5,1 klasa VI wy-
chowawca Ewa Rapa
wyróżnienie w gminnym kon-
kursie Rośliny Lasu, III miej-
sce drużynowo w Konkursie 
Wiedzy o Lesie, II miejsce w 
rozgrywkach gminnych piłki 
siatkowej, III miejsce w gmin-
nych rozgrywkach piłki ręcz-
nej

Urząd Miejski w Nowogardzie • Szkoła Tańca „Flesz” • Zespół „Saran-Band”

Serdecznie zapraszamy  na 

I PLENER RZEŹBIARSKI 
W ŻABOWIE

który odbędzie się w dniach 28-30 czerwca 2012
W programie:
28 czerwca 2012
Twórcza praca rzeźbiarzy od godz. 1000 do 1800;
Warsztaty tańca dla dorosłych i dla dzieci w godz. 1600 do 2000;
Wieczorek muzyczno-wokalny przy akompaniamencie zespołów muzycz-

nych w godz. 2000-2300 ;
Degustacja potraw regionalnych; 
29 czerwca 2012
Twórcza praca rzeźbiarzy od 1000 do 1800 ;
Warsztaty tańca dla dorosłych i dla dzieci w godzinach 1600 do 2000;
Wieczorek muzyczno-wokalny przy akompaniamencie zespołów muzycz-

nych w godz. 2000-2300;
Degustacja potraw regionalnych;
30 czerwca 2012
Twórcza praca rzeźbiarzy od 1000 do 1800 ;
Warsztaty tańca dla dorosłych i dla dzieci od godz.1600;
Degustacja potraw regionalnych; 
Możliwość zbadania ciśnienia, poziomu cukru, cholesterolu i trójglicery-

dów – badania przeprowadzać będą członkowie Polskiego Towarzystwa Dia-
betyków Koło Nowogard w godz. 1600-2000 ;

Podsumowanie I PLENERU RZEŹBIARSKIEGO od godz. 1800;
Pokaz tańca o godz. 1900;
Zabawa taneczna przy akompaniamencie zespołu muzycznego Saran Band 

od godz.2000;

Patronat: PEKAO S.A.  w Nowogardzie     Patronat medialny: Dziennik Nowogardzki

Inicjatywa dofinansowana z budżetu gminy Nowogard

Budnaar
POKRYCIE I REMONTY 

dachów,
docieplenia, podbitka

tel. 726 169 098

Nasza sonda

Jak się żyje naszym żywicielom?
Co rolnicy myślą o  ubiegłotygodniowym proteście opisywanym  we wtorek przez 
DN i jak oceniają obecnie swoją sytuację jako producentów rolnych – spytaliśmy 
napotkanych przez nas rolników  podczas rekonesansu po nowogardzkich wsiach

Pan Zbigniew z Dąbrowy - 
Do najważniejszych obecnych 
kłopotów polskiego rolnictwa 
uznałbym zbyt wysoką cenę pa-
liwa, która w krajach zachod-
nich jest dużo niższa oraz zbyt 
drogie środki ochrony roślin. A 
co do artykułu, który był na ła-
mach DN to uważam, że oczy-
wiście nie powinno tak być, bo 
gdyby polscy rolnicy mieli od-
powiednie warunki do upra-
wy, to wówczas w Europie byli-
by „potęgą”. Ta ziemia powinna 
być dla nas, bo mając ją i od-
powiednie warunki, powinni-
śmy ją uprawiać i zbierać z niej 
plony. Co do sytuacji w polskim 
rolnictwie, to ja oceniam jako 
słaba, bo wielu rolników upra-
wia ziemię tylko dla dopłat, a 
nie dla produkcji. Polskiemu 

rolnictwu i rolnikom życzę jak 
najlepiej oraz, aby trwał przy 
swoim i walczył o swoją ziemię. 

Kazimierz Kania  z Dą-
browy - Powiem kolokwialnie 
„unijno-rolnicza kołdra robi 
się coraz krótsza”, bo są ludzie, 
którzy zrobili na tym pieniądze. 
Dziś mamy dwa rodzaje rolni-
ków, tych z prawdziwego zda-
rzenia którzy myślą o ziemi i 
nie degradacji jej i rolników 
biznesmenów, którzy w rolnic-
twie widzą tylko biznes.  Ziemia 
jest stworem, którego nie da się 
oszukać. Ten protest o którym 
pisał Dziennik Nowogardzki, 
był jak najbardziej słuszny i po-
pieram go zdecydowanie. Co do 
polskiego rolnictwa, to powiem, 
że mocno wzrastają koszty pro-

dukcji działalności rolniczej. Co 
do dopłat z Unii, to powiem tak 
- bez dopłat po prostu nie ma 
nas. Właśnie czekam na do-
płatę, jak na zmiłowanie. Na 
obecną chwilę się zapożyczy-
łem i kombinuję jak to zadłuże-
nie spłacić, czekam więc z nie-
cierpliwością, kiedy te pienią-
dze przyjdą, bo są to znaczące 
pieniądze. Praktycznie  ta kwo-
ta nawet podstawowa bez tych 
„dodatków” kompensuje zale-
głości na inne wydatki i środki 
produkcji. Co do zalesiania to 
uważam, że jest to nieporozu-
mienie. Ta ziemia powinna być 
przekazywana dla nas rolni-
ków, bo ziemi ubywa, ponieważ 
jej duże połacie idą pod jakieś 
inwestycje. Ziemia jest produk-
tem, którego się nie wyproduku-
je. Jeżeli będzie się  ją dalej tyl-
ko eksploatować, a nie użyźniać 
i zasalać, to stracimy ją. Dla-
czego moja truskawka z mojej 
uprawy jest słodka?, bo ziemia 
na której wyrasta jest użyźnio-
na, a nie zasalana, jak to ma 
miejsce w innych krajach Unii. 
Dlatego jest to proces, który 

musi trwać przez wiele lat. Co 
do dzisiejszych kłopotów pol-
skiego rolnictwa, to zdecydowa-
nie cierpi ono na brak pienię-
dzy, a w kontekście Unii, to rol-
nik musi być na bieżąco z upra-
wą. Co do rozwiązań unijnych 
w kwestii ziemi, to jeżeli tak 
będzie dalej to w naszym kra-
ju nic po niej nie zostanie- poza 
inwestycjami, których działal-
ność będzie opierała się na eks-
pansywnej produkcji stosowa-
nej chociażby przez wielkie fer-
my, a nie na produkcji trady-
cyjnej szanującej polską ziemię. 
Życzę więc polskiemu rolnictwu 
spokoju i pieniędzy. 

Dariusz Olejnik z Ostrzy-
cy - Muszę swoją wypowiedź 
zacząć od stwierdzenia, że nie 
jest dobrze w polskim rolnic-
twie, a w szczególności w kwe-
stii sprzedaży ziemi. Do prze-
targów podstawiani są ludzie, 
którzy przebijają ceny, na któ-
re nas rolników nie będzie stać. 
Dużym błędem jest fakt, że zie-
mia jest przeznaczana na wol-
ny rynek, a następnie puszcza-
na do przetargów nieograniczo-

nych, w których startują osoby, 
które mają dużo pieniędzy. Co 
do sprzedaży ziemi to uważam, 
że powinna  być ona  sprzeda-
wana poprzez przetarg w da-
nym obrębie czy miejscowości 
dla jego mieszkańców. A jeżeli z 
tego „tortu” już  coś zostanie na-
wet o  niskiej  klasie, to jak jest 
ktoś odważny z zachodu, to pro-
szę bardzo niech gospodarzy. Co 
do protestu który opisywał DN, 
to oczywiście że go popieram i 
nawet miałem w nim uczestni-
czyć, ale ze względów rodzin-
nych  nie mogłem pojechać. W 
tym proteście najbardziej zain-
teresowała mnie sprawa wyku-
pu właśnie ziemi i niewątpliwie 
bardzo złe podejście obecnego 
rządu do polskiego rolnictwa, 
które zakrawa na określenie ter-
minem tzw. „wolnej amerykan-
ki”, mówiąc inaczej, to dzieją 
się sprawy, które nie powinny 
się dziać. Co do tytułu „oddaj-
cie nam naszą ziemię”, to jest 
jak najbardziej zasady i pod-
pisuję się pod nim z całą powa-
gą. Co do perspektyw polskiego 
rolnictwa i rolników, to jeżeli 
nic się nie zmieni, to będzie im 
bardzo ciężko. Zadłużenie jakie 
mają nie wróży nic dobrego na-
wet u tych, którzy określają się 
mianem dobrych rolników. Ży-
czę dla polskiego rolnictwa god-
nych pieniędzy, za które rolnik 
będzie mógł godnie produkować 
i żyć z rodziną. 

Wysłuchał: Jarek Bzowy 
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Handball Nowogard z Pucharem Burmistrza Świdwina

Najlepsza drużyna, najlepszy bramkarz
W ubiegłą sobotę zespół Handball Nowogard był uczestnikiem I Ogólnopolskiego Turnieju Piłki Ręcznej o Puchar Burmistrza Świ-
dwina. W imprezie w kategorii mężczyzn wzięli udział: Gwardia Koszalin, „Dąbie” Szczecin, Handball Szczecinek, Tęcza Kościan oraz 
MKS Wieluń, natomiast w kategorii kobiet Pogoń Szczecin, AZS Koszalin oraz gospodarz Relax Świdwin.

W kategorii kobiet mecze to-
czyły się systemem „każdy z każ-
dym”, a zwyciężyła drużyna AZS 

Koszalin, na drugim miejscu 
uplasował się zespół Pogoń Szcze-
cin, na trzecim stopniu podium 

stanął Relax Świdwin. Katego-
ria mężczyzn była podzielona na 
dwie grupy. Zespół z Nowogardu 
w  pierwszym meczu spotkał się 
z drużyną Tęczy Kościan, gdzie 
po trudnym i zaciętym spotka-
niu do ostatnich sekund Hand-
ball Nowogard zremisował 11:11. 
Taki wynik dawał jeszcze szan-
sę na walkę o finał, choć wszyst-
ko zależało od szczypiornistów z 
Nowogardu. W następnym me-
czu Handball Nowogard musiał 
wygrać jak największą liczbą bra-
mek, tylko takie rozstrzygnięcie 
pozwoliło by wciąż realnie myśleć 
o finale. Rywalem w drugim me-
czu był MKS Wieluń, a spotkanie 
to zaczęło się perfekcyjnie dla za-
wodników z Nowogardu, którzy 
po 5 minutach gry prowadzili 6:1. 
W bramce nie do pokonania był 
niezawodny „Mazi” – Piotr Woj-
ciechowski, który pięknymi pa-
radami zniechęcał rywali do ko-
lejnych rzutów. Handball grał jak 
z nut. Funkcjonował szybki atak, 
w  którym bardzo skuteczny oka-
zał się Zygmund Zamara. Spotka-

nie zakończyło się wynikiem 19:4 
dla Nowogardzian. Niestety, ten 
wynik wciąż nie gwarantował fi-
nału, gdyż wszystko zależało od 
wyniku w meczu  Tęcza Kościan 
– MKS Wieluń. Tęcza wygrała, 
jednak różnicą 8 bramek, co spra-
wiło że w finale znaleźli się szczy-
piorniści z Nowogardu. Mecze fi-
nałowe zawsze powodują szybsze 
bicie serca, a rywalizacja z dru-
żyną Gwardii Koszalin przyspo-
rzyła  emocji do samego końca. 
W pierwszej połowie górę wzięła 
twarda i zarazem skuteczna gra w 
obronie, gdyż na zegarze w prze-
rwie widniał wynik 2:3 dla Hand-
ball Nowogard. W drugiej poło-
wie na parkiecie było nerwowo, 
nikt nie odpuszczał, walka toczyła 
się bramka za bramkę. W końco-
wych minutach drużyna z Kosza-
lina wyszła na prowadzenie. Se-
kundy mijały nieubłaganie, Gwar-
dia wygrywała 6:5, a zawodnikom 
z Nowogardu pozostały sekundy 
do końca meczu. Chwilę przed 
końcowym gwizdkiem zawodnik 
Handball Nowogard został sfau-

lowany i sędzia podyktował rzut 
wolny bezpośredni. Zespół z Ko-
szalina zaczął świętowanie, ale jak 
się po chwili okazało za wcześnie, 
ponieważ rzut wykorzystał Paweł 
Stępniak i doprowadził do remi-
su. Sędziowie prowadzący spotka-
nie ustalili, że o zwycięstwie zade-
cydują rzuty karne. Emocje sięga-
ły zenitu, publiczność ucichła, by 
po chwili na cześć zespołu Hand-
ball Nowogard, spadł deszcz braw 
zgromadzonej widowni, ponie-
waż nowogardzki zespół okazał 
się zwycięzcą rzutów karnych i 
całego turnieju. Drużyna wróciła 
z Pucharem Burmistrza, oraz na-
grodą indywidualną dla najlep-
szego bramkarza Piotra Wojcie-
chowskiego.  

Skład drużyny Handball No-
wogard: Piotr Wojciechowski, Ar-
tur Włodarczyk, Paweł Stępniak, 
Bartosz Jurkiewicz, Zygmund Za-
mara, Szymon Koc, Piotr Machut, 
Maciej Błażewicz, Michał Bła-
żewicz, Wiesław Piotrowicz. 
 

KR

santos FC gromi w Nowogardzie

Jednak dwa piłkarskie światy...
W piątek (15 czerwca) kibice którzy o godzinie 17.00 udali się na stadion w No-
wogardzie, mięli niepowtarzalną okazję oglądać w akcji piłkarzy z rocznika 
1999/2000 słynnego brazylijskiego klubu piłkarskiego Santos FC. 

W barwach Pomorzanina za-
prezentowali się następujący pił-
karze: Mateusz Lasocki (bram-
karz), Adrian Banasiewicz, Patryk 
Miklas, Mariusz Biegajło, Patryk 
Olesiński, Kacper Królik, Oliwier 
Józefiak, Maciej Bobrowski, Miko-
łaj Bobrowski, Mateusz Toruński, 
Nikodem Woźniak, Michał Wo-
roniecki, Łukasz Chodor, Patryk 
Ustyjańczuk, Miłosz Kwieciński, 
Dawid Łachmanowicz. Mecz mło-
dych piłkarzy z Brazylii ze swoimi 
rówieśnikami z Nowogardu cie-
szył się przyzwoitym zaintereso-
waniem, w końcu to nie codzien-
na sytuacja, że klub m.in. wielkie-

go Pele zawitał w naszym małym 
mieście. Przypomnijmy, że tramp-
karze Santosu gościli w Polsce, 
a dokładniej w Stargardzie od 8 
czerwca. Podczas swojego pobytu 
ograli takie drużyny jak np. Pogoń 
Szczecin, Błękitni Stargard, Che-
mik Police. Na zaproszenie Ro-
berto Mendesa ze szkółki piłkar-
skiej „Brazili Da Bola” (która swo-
ją bazę treningową ma na stadio-
nie Pomorzanina i współpracuje 
z nowogardzkim klubem), San-
tos FC rozegrał mecz towarzyski z 
drużyną Pomorzanina prowadzo-
ną przez Michała Sokulskiego. Je-
śli ktoś się łudził, że młodzi Brazy-

lijczycy będą mieli problemy z na-
szymi piłkarzami to pierwsze mi-
nuty już rozwiały te wątpliwości. 
Mecz był rozgrywany na dystansie 
2x 20 minut i zakończył się zwy-
cięstwem Santosu 12:0 (7:0). Na 
usprawiedliwienie naszych mło-
dych piłkarzy należy wspomnieć, 
że tylko dwóch z nich grało kie-
dyś na pełnowymiarowym bo-
isku. Dla piłkarzy Santosu to co-
dzienność i dało się to zauważyć 
w samym sposobie poruszania się 
po boisku poszczególnych for-
macji. Kibice mogli oglądać po-
układaną grę w wykonaniu mło-
dziutkich filigranowych zawodni-
ków, jeden z nich nawet zauroczył 
wszystkich pięknym golem z oko-
ło 30 metrów! Ktoś może pomy-
śleć po co organizować takie me-
cze skoro kończą się takim wyni-
kiem? Otóż, to doskonały sposób 
do uczenia się od najlepszych, a 
na pewno za taką uchodzi szkół-
ka piłkarska Santosu. Nauki ja-
kie z tego meczu mogą wyciągnąć 
trampkarze Pomorzanina będą 

bezcenne i zaowocują w przyszło-
ści. Cieszę się, że chłopaki mieli 
możliwość zagrania z rówieśnika-
mi z Santosu - legendarnego klubu 
z Brazylii. Wydaje mi się, że to naj-
lepsza drużyna z jaką do tej pory 
graliśmy. Stworzyliśmy zaledwie 
kilka sytuacji bramkowych, ale ho-
norowej bramki nie udało się zdo-
być. Brazylijczycy byli bardzo do-
brze przygotowani technicznie, ale 
tego można było się spodziewać. 
Zaskoczyli mnie natomiast za-
awansowaną organizacją gry, doj-
rzałą zespołowa piłką. Grali nie-
malże jak juniorzy. Inna sprawa, 
że my po raz pierwszy graliśmy 
na całym boisku, na 7 metrowe 
bramki, po jedenastu, na spalone. 
Mamy ekipę złożoną z chłopaków 
z rocznika 1999 ale i młodszych z 
2000. Nadto brakowało kilku do-
brych zawodników- podsumowu-
je trener Pomorzanina Michał 
Sokulski. Dzięki pomocy Rober-
ta Mendesa który wystąpił w roli 
tłumacza, Dziennik Nowogardzki 
miał niepowtarzalną okazję prze-
prowadzić krótką rozmowę z tre-
nerem młodych piłkarzy Santosu 
którym jest Estevan Cattoni.

Dziennik Nowogardzki: Jak 
wygląda młody zespół Santosu 
na tle pozostałych drużyn w tym 
przedziale wiekowym w stanie 
Sao Paulo? 

Estevan Cattoni: Obecnie jeste-

śmy mistrzami stanu Sao Paulo 
w tej kategorii wiekowej. Jednak 
w naszym Stanie jest jeszcze mnó-
stwo niezwykle silnych drużyn jak 
np. Corinthians, Palmeiras czy Sao 
Paulo. To naprawdę silne zespo-
ły i ciesze się, że obecnie jesteśmy 
najlepsi, bo ciężko wywalczyć mi-
strzostwo w naszym stanie. 

Kojarzy pan jakiegoś swojego 
rodaka który występował, lub 
występuje na ligowych boiskach 
w Polsce?

Roger Guerreiro i ... Roberto 
Mendes! (śmiech)Tak poważnie, 
to Roberto był dobrym piłkarzem 
jednak niestety nie udało mu się 
zrobić dużej kariery. Roger grał 
w silnych brazylijskich klubach, 
stamtąd trafił do europy. Jednak 
muszę tutaj dodać, że niestety nie 
znam swoich rodaków z Polskiej 
ligi, ponieważ szczerze mówiąc 
dobry i znany brazylijski piłkarz 
jest... za drogi dla polskich klu-
bów... Niestety takie są fakty i czę-
sto brazylijscy piłkarze z takich lig 
jak Polska, nie mieli by szans w sil-
niejszych ligach. 

Jak wam się podobało w Pol-
sce?

Będziemy mile wspominać ten 
pobyt. Każdy z moich zawodni-
ków cieszy się z wyjazdu do Polski 
i już myślimy o tym aby wrócić tu 
w przyszłym roku.

KR
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SZKOŁA JAZDY „DRAGON”

Zapisy tel. 723 583 311

ul. 3 Maja 40
Nowogard

Biuro czynne 
od 13 - 17

Najlepsza

zdawalność

25.06.2012 r. 
godz. 16

www.partnerstal.pl

GARAŻE BLASZANE
HALE, WIATY

 59 83 34 312
91 44 35 187
698 230 205

Obsługujemy cały kraj

OCO NA TWOJE 
FINANSE

PROSTA POŻYCZKA 
DLA CIEBIE 

I TWOJEJ FIRMY
bez BIK

bez zaświadczeń ZUS i US
– od 20 do 300 tys.
– na spłatę uciążliwych długów
– na dobre inwestycje
– dochód min. 1000 zł netto
W OFERCIE RÓWNIEŻ CHWILÓWKI

Szczecin 
al. Wojska Polskiego 29/17 

tel. 91 812 68 65
RRSO wynosi 5,05%

PHU „DEZAR” - SKLEP ŻELAZNY
ul. 15 Lutego 10  • 72-200 Nowogard • tel. 91 39 21 220

NOWOŚĆ    Ogrodzenia ozdobne

Artykuły przemysłowe:
• Piece • Bojlery • Armatura • Rury miedziane i ocynk
• Rury PCV • Śruby • Wkręty • Gwoździe •  Farby • Lakiery • Silikony 
• Siatka ogrodzeniowa • Impregnaty
• Elektronarzędzia • Odzież robocza • Nawozy • Nasiona

Przęsło 2 m – 175 zł
Brama 3,5 m – 530 zł

Brama 4 m – 560 zł
Furtka 0,9 m – 185 zł

Posiadamy w sprzedaży 
również inne wzory ogrodzeń

OKNO 1465 mm szer. x 1435 mm wys.

SZYBA K=1,0 • OKUCIE MACO PPUH "JOGA" sj.
ul. Górna 4,

72-200 Nowogard
tel. 91 39 25 501

OKNA-SUPERPROMOCJA !!!

TYLKO 499zł*
*cena netto

PA s M A N T E R I A
ul. 700 Lecia 20F
(pasaż przy Polomarkecie)

R E K L A M A
e-mail: reklama@domjudy.pl

TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07

PIASEK, ŻWIR,  CZARNOZIEM, POSPÓŁKA 

 ŻWIROWNIA  DŁUGOŁĘKA
tel. 504 872 700  

Z DOWOZEM DO KLIENTA
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SZAFY GARDEROBY 
ZABUDOWY WNĘK
MEBLE NA WYMIAR

tel. 501 923 309
790 268 865

Szymon syn Aliny 
i Tomasza ur. 
17.06.2012 
z Długołęki

Martynka córka 
Doroty Podgórskiej 
ur. 20.06.2012 
z Łobza

Staś syn Agaty Szklar 
ur. 14.06.2012 
ze îwieszewa

Magdalena córka 
Justyny Śluz 
ur. 17.06.2012 
z Orzechowa

Marcelina córka 
Anety Kubskiej 
ur. 14.06.2012 
z Ostrzycy

Łukasz syn Beaty 
i Dariusza Kopera 
ur. 19.06.2012 
z Wo-owca

Piotr syn Marleny 
Karaś ur. 15.06.2012 
ze Szczytnik

Wiktor syn Sylwi 
Sędek ur. 18.06.2012 
z Krzemiennej

 Autor rubryki: Janusz Roguski
Witamy wśród nas...

KOMINKI SOŁOWIEJ
Nowogard, ul. Boh Warszawy 103A/1

Oferujemy:
- kominki i obudowę, piece, projektowanie, montaż
- wkłady z płaszczem wodnym od 2400 zł
- współpracujemy ze wszystkimi firmami
- sprzedaż kolektorów słonecznych. Oferujemy pomoc przy 

składaniu wniosków o dotacje z NFOŚiGW
- sprzedaż i montaż odkurzaczy centralnych
- wkłady kominowe. Kominy dwupłaszczowe, materiały montażowe
- przeglądy i remonty kominków
- sprzedaż ratalna
- nadzór i kierowanie robotami budowlanymi

Przy zakupie urządzeń z montażem, w budynkach mieszkalnych taniej VAT - 8%

Kontakt www.kominkisolowiej.pl
Tel. 91 39 25 000, kom. 507 967 205

Sklep otwarty pon. –pt. 9-17; sob. 9-13

sPRZEDAŻ ATRAKCYJNYCH MIEsZKAŃ
w nowo powstającym budynku mieszkalnym

4-klatkowym (obok SP nr 3), os. Gryfitów w Nowogardzie

Kontakt: „PRO-BUD” s.c., 72-200 Nowogard, ul. 3 Maja 14, 
tel. 91 39 25 552, 783 570 056, www.probud-nowogard.pl

Starosta Goleniowski

ogłasza I przetarg  ustny nieograniczony
Przedmiot przetargu:
Nieruchomość niezabudowana stanowiąca własność Skarbu Państwa, położona w obrębie 
1 miasta Nowogard, przy ul. Tadeusza Kościuszki -  Nr 118/1 o pow. 2170 m2 - KW numer 
SZ1O/00044488/3

- cena wywoławcza 85.000,00 zł 
- wadium 8.500,00 zł

Do ceny wynegocjowanej w przetargu dolicza się podatek VAT w wysokości 23 %
Działka posiada Decyzję Burmistrza Nowogardu Nr 115/WZ/2007 o warunkach zabudowy dla in-
westycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem wraz  z urzą-
dzeniami budowlanymi. 
Ograniczenia – nad częścią powierzchni działki przebiega linia wysokiego napięcia.

Przetarg odbędzie się w dniu  24 lipca  2012 roku  o godz. 1100 w siedzibie Starostwa Powiatowego 
przy ul. Dworcowej 1 (III piętro pokój 401)

Wadium w podanej wysokości należy wpłacić na konto Starostwa Powiatowego -  Bank 
Spółdzielczy w Goleniowie 15-9375-0002-0000-0459-2000-0040 do dnia  20 lipca 2012 r. 

Za datę wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu środków na wskazany powyżej rachunek ban-
kowy.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu będzie okazanie wpłaty wadium oraz okazanie dowodu toż-
samości oferenta, a w przypadku udziału osób prawnych aktualnego dokumentu poświadczającego 
tożsamość firmy (ostatni miesiąc) oraz stosownych pełno 
Małżonkowie oboje biorą udział w przetargu osobiście lub okazują pełnomocnictwo drugiego mał-
żonka na udział w przetargu, celem nabycia nieruchomości za wylicytowana cenę.   
Wadium zalicza się na poczet ceny sprzedaży nieruchomości osobie, która wygra przetarg. 
W przypadku uchylenia się przez osobę od zawarcia umowy notarialnej wadium ulega przepadkowi.
Minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.
Informacje dotyczące przetargu można uzyskać w  Wydziale Gospodarki Nieruchomościami  (pokój 
203 II piętro) lub tel. (91) 418-05-12 wew. 238 oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego.

W dniu 26.06.2012 
zapraszamy na „gryla” 

godz. 13.00 na jezioro 
„Nowogardno” 
przy domkach. 

Emeryci z żonami – 
wstęp 5 zł od osoby. 

Przewidziane konkursy 
sprawnościowe 
z nagrodami.

Przewodniczący Jerzy 
Tębłowski

Bukiecik życzeń  
dla Rodziców
czyli Dzień Mamy i Taty w Zielonym Przedszkolu

„Mamo, Tato, dziś wszystkie 
dzieci niosą Wam życzeń bu-
kiecik”. Tym aktem, na prze-
łomie maja i czerwca w Zie-
lonym Przedszkolu odby-
ły się uroczystości związane z 
Dniem Mamy i Taty, które po-
ruszyły serca każdego rodzi-
ca...

W każdej grupie wrzało od 
śpiewów, tańców, pląsów i ży-
czeń płynących  z małych serc. 
Część artystyczną wieńczyło 
wręczenie rodzicom upomin-
ków zrobionych przez przed-
szkolaków oraz poczęstunek 

w miłej atmosferze dumnych i 
szczęśliwych rodziców.

Informacja własna

spartakiada  
w Wojcieszynie 

Sołtys, Rada Sołecka oraz 
Zarząd LZS Wojcieszyn 

zapraszają wszystkie chętne ze-
społy do wzięcia udziału w za-
wodach sportowych organi-
zowanych na obiekcie sporto-
wym w Wojcieszynie w dniu  
24.06.2012 r. w programie 
otwarty turniej piłki nożnej i siat-
kowej oraz wiele innych atrakcji. 

Serdecznie Zapraszamy
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 II Piknik na Łące w Długołęce 
Po raz kolejny, 16 czerw-

ca, Stowarzyszenie „ Jutrzen-
ka” zorganizowało przy  wspar-
ciu Gminy Nowogard festyn ro-
dzinny – „II Piknik na Łące”. Jak 
na piknik przystało, pogoda była 
wspaniała i towarzyszyła z krót-
ką przerwą na czerwcową ule-
wę, do końca trwania imprezy.  
Przygotowano atrakcje dla dzie-
ci i dorosłych. Były konkursy 
plastyczne, literackie i sportowe. 
Wspaniale działająca  „Kuchnia 
pod klonem”  oferowała uczest-
nikom smaczne dania w posta-
ci sałatek i  surówek, a na de-
ser pyszny makaron z truskaw-
kami. Zapach pieczonych kieł-
basek,  aromat świeżego ciasta 
i kawy oraz  radosna atmosfera 
towarzyszyła uczestnikom, któ-
rzy mogli także przysłuchiwać 
się zmaganiom uczestników 
konkursu – Must be the music 
( Tylko muzyka). Surowi  juro-
rzy wyłonili  laureatów, którzy 
zaśpiewali piosenki  związane 
z  odbywającym się Euro. Była 
więc piosenka  „Futbol” i „Koko 
Euro Spoko” w wykonaniu  Da-
miana i Szymona , ubranych w 
stroje kibiców oraz wiele innych 
utworów. Zwyciężyła  Ania  Do-
bruchowska, która zaśpiewa-
ła piosenkę  Kai Paschalskiej –
„ Przyjaciel potrzebny od zaraz”.  
Najmłodsi  malowali piękne ob-
razki przedstawiające  krajobraz 
okolicy  oraz próbowali  ułożyć 
rymowankę o  swojej miejsco-
wości. Nie było to proste zada-
nie, ale niektórym się udało :

„W Długołęce sympatyczni 
ludzie mieszkają i smaczne cia-
sto na festynie zajadają”  - napi-
sała Weronika  

Ania zaś ułożyła wierszyk: 
W Długołęce wśród zieleni
Szkoła wśród drzew się mieni.
W szkole zawsze jest wesoło
Bo przyjaciół mamy wkoło.
Są tu domki oraz bloki.
Jeden jest niski drugi zaś wy-

soki.
Wesoła szkoła wśród drzew się 

mieni,
Wszyscy są tu mili i zadowo-

leni.
Laureaci konkursów otrzyma-

li nagrody rzeczowe. 

Wspaniały dmuchany zamek  
był ogromną frajdą dla wszyst-
kich dzieci i nawet krótkotrwała 

ulewa nie odstraszyła amatorów  
skakania.

Mali sportowcy próbowa-
li swych sił w konkurencjach 
sportowych. Każdy uczestnik 
otrzymywał drobne upominki. 
W miarę upływu czasu rosło na-
pięcie w oczekiwaniu na mecz 
Polski z Czechami. Wszyscy  po-
czuli się kibicami i przygotowy-
wali się do sportowych przeżyć 
malując twarze i typując wyniki. 
Najczęściej powtarzał się wynik 
2:1 dla Polski. Dziś już wiemy, że 
było to tylko marzenie. W go-
dzinach popołudniowych, kiedy 
wyczerpały się atrakcje, a pikni-
kowa kuchnia rozdała wszyst-
kie przysmaki i w dogasającym 
ognisku dopiekały się ziemnia-
ki, wylosowano główną nagro-
dę festynu  - piłkę nożną  oraz 
inne nagrody. Napięcie i oczeki-
wanie rosło i …jest!  Piłkę wylo-
sowała Natalia.  Na tym zakoń-
czył się festyn, który jak co roku 

zgromadził wielu uczestników 
i pozostawił miłe wspomnienia  
oraz stworzył okazję na wspólne 
spędzenie czasu. Festyn corocz-
nie odbywa się na boisku przy 
Szkole Podstawowej w Długołę-
ce. Przy jego organizacji  poma-
gają  członkowie Stowarzysze-
nia, jak  również Rada Rodzi-
ców i nauczyciele zatrudnieni w 
placówce.  

Dziękując wszystkim za udział  
w imprezie,  szczególnie dzięku-
ję tym, którzy zaangażowali się 
w organizację  i  przygotowa-
nie festynu: Panu Jackowi  Jan-
kowskiemu, Wioletcie i Agacie 
Kozakiewicz - wspaniałym ku-
charkom, Pani Annie Rakow-
skiej, Paniom Renacie i Emilii  
Krawczyk, Jolancie Jankowskiej, 
Weronice Smoguleckiej – orga-
nizatorkom konkursów sporto-
wych,   Andrzejowi  Sawickie-
mu za podtrzymywanie ogni-
ska i wspaniałe kiełbaski;  za 
pyszne ciasta Paniom: Agniesz-
ce Gronowskiej, Joannie Łu-
gowskiej, Agacie Kozakiewicz, 
Renacie Ołdak,  Sylwii Kłys oraz 
Paniom  Bożenie Mirocie,  Iwo-
nie Cichockiej , Izabeli Husarz i  
Irenie Potomskiej za  pomoc w 
przygotowaniach festynu, Ma-
rysi, Zosi i Klaudii za przygoto-
wanie i przeprowadzenie loterii 
fantowej.  Szczególne podzięko-
wania dla  nauczycielek zatrud-
nionych w szkole, które zorga-
nizowały i prowadziły konkursy 
plastyczne, muzyczne i literac-
kie : Pani Magdalenie Sawickiej, 
Łucji  Goc, Ewie Kulczyk i Rena-
cie Góreckiej

Dziękuję również Panu Bur-
mistrzowi Robertowi Czapli  
za życzliwość w przyznawaniu 
środków na realizację takich ini-
cjatyw.

Ze słonecznymi pozdrowienia-
mi dla wszystkich uczestników,  
organizatorów i sympatyków z 
zaproszeniem: do zobaczenia za 
rok  

 W imieniu Zarządu 
Stowarzyszenia „Jutrzenka” 

Danuta Ziółkowska 

tel. 91 57 712 48 
tel. 500 702 884
tel. 500 702 855

BEZPłATNA POMOC W UZYsKANIU KREDYTU - OFERTA 20 BANKÓW

www.mk-kwadrat.pl

MIEsZKANIA NA sPRZEDAŻ
smorawina – 2 pokoje, parter, działka 490m² – CENA 35.000 zł 
Nowogard – kawalerka, III pietro, pow. 29,93m² – CENA 90.000 zł 
Nowogard – kawalerka, I piętro, pow. 28,40m² – CENA 95.000 zł
Nowogard – wysoki standard, 3 pokoje, pow. 68m² – CENA 199.000 zł NOWA CENA 
Nowogard – wysoki standard, 3 pokoje, pow. 80,58m² – CENA 235.000 zł NOWA CENA
Nowogard – 3 pokoje, pow. 77m² + garaż 20 m²  - CENA 230.000 zł 
Nowogard – 3 pokoje, I piętro, pow. 62,9 m² – CENA 170.000 zł NOWA CENA
Nowogard – 3 pokoje, pow. 49m², z widokiem na jezioro – CENA 200.000 zł 
Nowogard – 3 pokoje, parter, pow. 57,8m² – CENA 172.000  zł 
Nowogard – 3 pokoje na parterze, pow. 58 m² – CENA 175.000 zł NOWA CENA 
Nowogard – 2 pokoje, pow. 61,69m² – CENA 169.000 zł 
Dobra – 3 pokoje + garaż, pow. 64,5m² lub zamiana  – CENA 165.000 zł

DOMY NA sPRZEDAŻ
Wyszomierz – bliźniak o pow. 116m², działka
Nowogard – 2 pokoje, pow. 57m², działka 142m² – CENA 145.000 zł 
Nowogard – pod klucz, 5 pokoi, pow. 118,95m², działka 1352m² – CENA 850.000 zł  
Nowogard – 5 pokoi, pow. 240m², działka 886m² – CENA 649.000 zł 
Nowogard – nad jeziorem, 8 pokoi, pow.  340m², działka 2996m²- CENA 820.000 zł 
Błądkowo – 2 pokoje, pow. 110m², działka 1000m² – CENA 159.000 zł NOWA CENA 
Dobra – 3 pokoje, pow. 73m², działka 324 – CENA 160.000 zł 
Nowogard ( okolica) – 4 pokoje, pow. 180m², działka 5639m² – CENA 299.000 z
Drawsko Pomorskie – ze sklepem, centrum, pow. 204m² – CENA 650.000 zł 
Drawsko Pomorskie – 5 pokoi, pow. 200m² -  CENA 225.000 zł

Wspólnota mieszkaniowa przy ul. Armii Krajowej 29 
poszukuje wykonawcy przełożenia dachu 

i założenia klamr. 
Oferty proszę składać u zarządcy wspólnoty Furmańczyk 

przy ul. 700 lecia. Tel. 600 897 758

Zaprasza na

Przykładowe zestawy:
- botwinka, kieszonka schabowa, ziemniaki, zest. surówek
- krem z brokuł, �let drobiowy z orzechami, 
   ziemniaki, zest. surówek
- krupnik, �let drobiowy z grila z pomidorem 
   i serem mozzarelą, ziemniaki, zest. surówek
- ogórkowa, dorsz, ziemniaki, zest. surówek
- pomidorowa, �let drobiowy panier., 
   ziemniaki, zest. surówek
- grochówka, schabowy, ziemniaki, zest. surówek
- rosół, karkowka z grilla, ziemniaki, zest. surówek

 promocyjne obiady domowe
w cenie 15 zł

tel. 91 39 20 221
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www.uberna.plwww.uberna.pl
Firma o zasięgu ogólnopolskim 

www.uberna.plwww.uberna.pl
Firma o zasięgu ogólnopolskim 

NIERUCHOMOŚCI TYLKO W ROZsĄDNYCH CENACH !
DZIAłKI:

Mechowo – działka rolna o pow. 49,9281 ha z dopłatami ( pakiet ekologiczny ).
Dobra Nowogardzka – „słOWIKOWE OsIEDLE”, działki rekreacyjne, 200 m do jeziora Dobre
Czermnica – pow. od 3 000 m2, z warunkami zabudowy – UZBROJENIE ENERgIA

DOMY:
Wyszomierz – dom w zabudowie bliźniaczej o pow. całk. 116 m2  - działka o pow. 12 422 m2 wraz z działką leśną.
Czermnica 58 – leśniczówka, pow. 135 m2, działka 5 500 m2 – OTOCZENIE LAsÓW

NIERUCHOMOŚCI

• Sprzedam mieszkanie, ul. Poniatowskiego, 2 
pokoje, pow. 50,49 m2, parter, po general-
nym remoncie. CENTRUM OBŁSUGI NIERU-
CHOMOSCI, Tel. 603 982 407

• Do wynajęcia dwa lokale handlowe lub biu-
rowe w centrum Nowogardu. 787 122 972 

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

• Sprzedam działkę budowlaną nieuzbrojoną 
przy ul. Kościuszki tel. 693 850 197

•	 sprzedam spichlerz, piękny obiekt 956 
m2, tel. 693 996 009

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe w No-
wogardzie. 603 668 681

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe, III pię-
tro, 67 m2, na ul. Zamkowej. Wysoki standard 
tel. 504 118 857

• Sprzedam mieszkanie dwupokojowe III pię-
tro 55 m2. Cena 125 tys. 668 927 296

• Do wynajęcia kiosk nr 6 na targowisku miej-
skim. 91 39 20 714

• Do wynajęcia dwa lokale handlowe w Cen-
trum Nowogardu. 531 838 667

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe w No-
wogardzie. 600 626 244

• Okazyjnie sprzedam dom, cena obniżona 
i do negocjacji na działce 714 m2. 662   678   
895

• Lokale handlowe do wynajęcia w Centrum 
Nowogardu. 531 838 667

• Sprzedam działkę budowlaną w Nowogar-
dzie ul. Monte Cassino. 601 775 037

• Sprzedam mieszkanie własnościowe, I piętro, 
bezczynszowe, 3 pokoje, 58m2, w Nowogar-
dzie. Po kapitalnym remoncie, wysoki stan-
dard, kuchnia w zabudowie, glazura, panele, 
terakota, nowe okna, własne ogrzewanie 
gazowe, domofon, piwnica, balkon. Cena do 
uzgodnienia, tel. 605 522 340.

• Wynajmę mieszkanie czteropokojowe po 
kapitalnym remoncie, własne ogrzewanie na 
parterze, ul. Bema. 504 800 823

• Pokój do wynajęcia. 505 005 398

• Sprzedam działkę budowlaną w Centrum 
Nowogardu ul. Lipowa 4 o pow. 693 m2 z ak-
tualnymi warunkami zabudowy usługi, han-
del, mieszkania. Informacje Tel. 600 959 932; 
600 931 083 po 15.00

• Wynajmę garaż w ok. Boh. Warszawy, Ponia-
towskiego i 15 Lutego. 603 284 503

• Sprzedam działkę ogrodową w Nowogar-
dzie. 725 343 417

• Sprzedam pół domu parter podpiwniczony 3 
pokoje 82 m2 z przybudówkę nadająca się na 
sklep lub działalność z garażem murowanym 
60 m2. tel. 91 39 22 072; 507 465 448

• Sprzedam działkę w Wyszomierzu przy dro-
dze. Cena 37 tys. 723 930 320

• Sprzedam garaż murowany 28 m2, prąd, 
woda cena 26 000 zł. Tel. 501 622 613

• Sprzedam działkę budowlaną o pow. 597 m2. 
Nowogard. 511 171 169

• Ładny dom Nowogard, sprzedam. 
600 617 474

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe o pow. 58 
m kw na I piętrze przy ul. Bankowej 8. Tel. 783 
570 060.

• Sprzedam wygodną kawalerkę, I piętro, ok. 
29 m kw, bezczynszowa. Do zamieszkania od 
zaraz. Cena 95 tys. Tel. 608 153 767.

• Wynajmę warsztat z kabiną pod różnego ro-
dzaju działalność. 603 550 557

• Pilnie poszukuję dwupokojowego mieszka-
nia do wynajęcia (do 800 zł) 533 298 846

• Sprzedam mieszkanie ul. 15 lutego trzypo-
kojowe o pow. 66 m2 III piętro. 695 425 992

• Sprzedam mały dom 57 m2 ul. Piłsudskiego 
2a. 602 350 301

• Sprzedam mieszkanie w bloku w Łosośnicy, 
trzypokojowe, 64 m2, bezczynszowe. Tel. 
788 875 474

• Boh Warszawy samodzielna góra domu z 
ogrodem, 245 tys. Tel. 501 307 666

• Sprzedam ½ domu w Nowogardzie. 
728 933 802

• Wynajmę pawilon o pow. 35 m2 ul. 5 Marca w 
Nowogardzie za Bankiem PKO. 510 770 263

• Nowogard ul. Górna za STW, działka o pow. 
5864 m2, prez. W planie przemysł i usługi, 
inwestycyjna, ogrodzona, droga asfalto-
wa, centrum miasta, 800 m od głównego 
skrzyżowania, 270 tys. PLN brutto. Tel. 660 
424 989; 91 43 26 122

• Nowogard ul. Górna, działka o pow. 118700 
m2  - 11 ha, ekologia, prez. W planie przemysł 
i usługi, inwestycyjna, droga asfaltowa, cen-
trum miasta, 800 m od głównego skrzyżowa-
nia, 1 300 000 PLN, Tel. 660 424 989; 

• Sprzedam mieszkanie 4-pokojowe (67,7 m2) 
w Nowogardzie, parter, balkon, wc i łazienka 
osobno. Kontakt:  608 514 144.

• Wydzierżawię Kiosk Ruchu ul. Warszawska 10 
i 14. Tel. 694 455 280

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe IV pię-
tro. 795 912 117

• Wynajmę mieszkanie trzypokojowe na III p.  
600 436 364

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe III p. 
69,60 m2, środkowe przy ul. Boh. Warszawy 
naprzeciwko PZMot. 663 321 366

• Sprzedam dom w Nowogardzie 130 m2. 
663 366 399

• Sprzedam mieszkanie 78 m2 czteropokojo-
we bezczynszowe 136 tys. w Wierzbięcinie 
lub zamienię na dwupokojowe w Nowogar-
dzie. 691 213 009

• Sprzedam uroczą posiadłość dom na działce 
30ar Żabówko k/Nowogardu. 663 489 736

• Studio reklamy Vizart wynajmę pow. Rekla-
mową 6,5x3m w Nowogardzie przy ul. War-
szawskiej 11 od 13.06. tel. 605 522 340

• Mieszkanie do wynajęcia w domu wolnosto-
jącym II piętro, 70 m2. 91 39 23 209

• Sprzedam kawalerkę 30 m2. tel. 691 137 817

• Wynajmę sklep spożywczy przy ul. Woj-
ska Polskiego, lokalizacja vis a vis Szpitala. 
887 467 309

• Do wynajęcia mieszkanie trzypokojowe. 
518 483 194

• Sprzedam duży kontener . 605 764 994

• DO wynajęci a kawalerka 30 m2. Nowe bu-
downictwo dobra lokalizacja umeblowane 
(pralka, lodówka, zmywarka) 800zł + opłaty 
kaucja 1200 zł. tel. 666 128 274

• Sprzedam mieszkanie na Poniatowskie-
go parter 64 m2 trzy pokoje 165 tys. tel. 
501 307 666

• Sprzedam pół bliźniaka ok. 100m2, działka 
1100 m2, duży ogród. Wymienione okna, 
dach, ocieplony. Wewnątrz do remontu. 
350000 zł. Tel. 513157166

• Osina sprzedam dom 110 m2 + poddasze, 
garaż OC gazowe + kominek, działka 1800 
m2. 696 458 110

• Wynajmę lub sprzedam garaż na ul. Jana 
Pawła II tel. 607 580 172

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe o pow. 58 
m kw na I piętrze przy ul. Bankowej 8. Tel. 783 
570 060

• Sprzedam mieszkanie, Nowogard, ul. Gry-
fitów 3, pow. 69,30 m2, parter, trzy pokoje, 
cena 170.000 zł, tel. 91-3910010, 607607814.

• Sprzedam mieszkanie, Nowogard, ul. Banko-
wa 6, pow. 53,70 m2, IV piętro, trzy pokoje, 
cena 131.600 zł, tel. 91-3910010, 607607814.

• Wynajmę lokal usługowo-handlowy pasaż 
przy Polo Market. 604 195 581

• Sprzedam mieszkanie własnościowe trzypo-
kojowe 67 m2 przy ul. Zamkowej parter. 91 
39 21 397

• Sprzedam działkę budowlaną z warunkami 
zabudowy w Nowogardzie przy ul. Asnyka. 
601 500 670; 510 170 263

•	 www.nowogard.nieruchomosci.pl

• Kawalerka 36 m2 bezczynszowa sprzedam. 
608 817 214

• Sprzedam mieszkanie 4-pokojowe (67,7 m2) 
w Nowogardzie, parter, balkon, wc i łazienka 
osobno. Kontakt: 608 

• Sprzedam działkę rolno-budowlaną w Krzy-
wicach. Powierzchnia 4016 m2, woda, gaz, 
prąd. Kontakt: 608 514 144.514 144.

• Sprzedam lub zamienię na mieszkanie w 
Nowogardzie dom ( 150 m2) w okolicy No-
wogardu. Dom po kapitalnym remoncie 
na działce 1400 m2. Cena 395.000 tys. Tel. 
692383706

• Mieszkanie trzypokojowe 69,30 m2. I piętro 
ul. Światowida cena 185 tys. tel. 606 261 316

• Sprzedam parter domu 110 m2 z piwnica-
mi, garażem i podwórkiem. 600  809  312; 
604 903 853

• Sprzedam mieszkanie 2 pokoje. 47 m2, bez-
czynszowe, samodzielne, CO gazowe. W db 
stanie. 797 720 233

• Magazyn, biuro, plac do wynajęcia.  
607 289 286

• Sprzedam prawo do mieszkania spółdzielczo 
– lokatorskie. 691 646 632

• Sprzedam działkę z warunkami zabudowy ul. 
Asnyka. 502 032 422

• Pilnie potrzebna  kawalerka, dwupokojowe 
mieszkanie (parter) do wynajęcia niedrogie. 
510 936 951

• Garaż wynajmę Boh. Warszawy 21. 91 39 
20 307

• Sprzedam trzy pokoje + garaż murowany, 
ogród, działka 1000 m2 lub zamiana na dwa 
pokoje w bloku w centrum (parter I piętro (z 
dopłatą)) 724 451 734

• Cztery pokoje 78 m2. Cena 1500 zł wynajmę. 
607 342 607

• Działka 4900 m2 w Błotnym Młynie tanio 
sprzedam. 607 342 607

• Zamienię mieszkanie dwupokojowe IIp. na 
własnościowe Ip lub sprzedam. 601 871 779

• Sprzedam kawalerkę 1p, kuchnia z oknem 
bezczynszowa. 601 871 779

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe 
do remontu cena 115 tys do negocjacji. 
693 060 845

• Sprzedam Poniatowskiego 64 m2 trzypoko-
jowe parter. 165 tys. 501 307 666

• Resko ok. na wsi 70 m2, trzy pokoje do za-
mieszkania od zaraz 63 tys. 889 133 882.

• Sprzedam kawalerkę 38 m2 własnościowa 
bezczynszowa 125 tys zł. 660 987 036

• Szczecin prawobrzeże mieszkanie dwupoko-
jowe II p. własność odrębna wraz z garażem 
mała opłata zamienię na własnościowe trzy-
pokojowe w Nowogardzie. 606 686 285

• Nowogard sprzedam działki budowlane. 
665 503 129

• Wynajmę sklep spożywczy przy ul. Wojska 
Polskiego naprzeciwko szpitala. 513 356 702 

• Wynajmę pokój 798 382 886

• Sprzedam garaż murowany ul. 15 Lutego. 
695 980 401

• Sprzedam dom w Nowogardzie w rozlicze-
niu mieszkanie ul. Jesionowa 3. 604 284 597

• Sprzedam pół domu parter podpiwniczony 
3 pokoje 82 m2 z przybudówką nadająca się 
na sklep lub działalność z garażem murowa-
nym 60 m2. tel. 91 39 22 072; 507 465 448

• Wynajmę garaż przy ul. Zamkowej przy gł. 
Drodze. 607 580 172

• Odstąpię działkę owocowo-warzywną z mu-
rowanym domkiem obok zakładu karnego 
693869595.

MOTORYZACJA

• Sprzedam Opony letnie 4 szt. Continental 
Conti 3, 185 65 R15, cena 400 zł, tel. 605 
522 340.

• Sprzedam dwie opony 185/65/R15 continen-
tal conti 3; stan dobry. 605 522 340

• Sprzedam felgi stalowe do Nissana Almery 
N16, rok prod. 12/2001, cena 240 zł, tel. 605 
522 340. 

• Sprzedam VW T4, diesel. 603 839 782

• Motorower King rok prod. 2007, cena 1400 
zł, 667 354 001

•	 sprzedam Ford CMAX rok prod. 2004 
przebieg 185 tys. Poj. 2.0 diesel. Posiada 
immobilajzer, poduszki powietrzne, cen-
tralny zamek, klimatyzacja, koła zapaso-
we z alufelgami. Cena 22  500. Do uzgod-
nienia. 603 079 260

• Sprzedam Opel Astra II rok prod. 2001 poj. 
1.6 kolor granat, mały przebieg. 693 950 306 

• Sprzedam Ford Escort poj. 1400 cm3, rok 
prod. 1994 tel. 667 994 240, cena do uzgod-
nienia. 

• Sprzedam Citroen Xsara II rok prod, 2001 
Diesel, 2.0 HDI Cena do uzgodnienia. 9400. 
509 987 574

• Sprzedam BMW E 36 320i Stan db, cena 5300 
do uzgodnienia. Tel. 791 561 195

• Sprzedam motocykl Suzuki Bandit 600 cm3. 
784 462 949

• Sprzedam Ford Fiesta rok prod. 1994 poj. 1.1 
stan techniczny dobry. Cena do uzgodnie-
nia. 500 364 748

• Sprzedam Hyundai Pony rok prod. 1994. Tel. 
667 320 054

• Sprzedam Golf-3 rok prod. 1994, poj. 1.6 
benzyna stan bardzo dobry cena 3700 do 
uzgodnienia. 601 860 644

ROLNICTWO

• Sprzedam konia, bryczkę stylową, siodło i 
uprząż. 508 290 657

• Orka, siew, talerzówka, koszenie i zbiór łąk. 
608 013 995

• Kupię mieszankę zbożową. 91 39 20 307

• Siewnik do nawozu Amazonka dwutalerzo-
wy poj. 500 kg. 723 898 517

• Sprzedam łubin słodki. 601 587 438

• Kupię łąki. 696 443 643

• Sprzedam krowy i byki mięsne. 665 785 725

• Sprzedam krowy cielne. 518 639 390

• Sprzedam prosiaki 785 590 138

• Pszenżyto sprzedam 600 zł/tona (zostało 
2tony). 91 57 83 097

• Sprzedam krowy mamki mieszańce do dal-
szej hodowli i Piasta RCW 3. 500 197 442

• Sprzedam owies. 693 344 667

UsłUgI

• Wyjazdy Niemcy, Holandia, solidnie i tanio z 
domu i pod dom. 603  038  944

• Usługi transportowe IVECO dostawcze + la-
weta + bus osobowy do 9 os. Tel. 607  580  
172

• AGENCJA REKLAMOWA VIZART - reklamy, 
banery, tablice, wydruki wielkoform., re-
klama na pojazdach - odzieży, PIECZĄTKI, 
wizytówki, plakaty, ulotki, inne. Nowogard, 
ul. 700 lecia 15 (nad sklepem zielarskim). Tel. 
605 522 340.

•	 MALOWANIE, MONTAŻ PANELI PODłO-
gOWYCH I INNE DROBNE NAPRAWY WY-
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MARPOL – OKNA S.C. 
 ul. Sienkiewicza 7F  Nowogard 

www.marpolokna.pl    
biuro@marpolokna.pl,   tel. 91 39-27-022

Nowość

energooszczędny pro�l

6 komorowy

z 3 uszczelkami

ul. Rzeszowskiego 7 • Nowogard

NOWY

ADRES:

Sprzedam ponton 
wędkarski, 

nowy - na gwarancji, 
nieużywany, zarejestrowany. 

Wiadomość: 
Sklep Wędkarski „Tęczak” 
lub pod nr tel. 669 030 959

Zbiór  
truskawek  

od 20.06.2012 
 Sąpolnica. 

91 39 25 203

KONA „ZłOTA RĄCZKA”; 91 39 22 783, 784 
79 22 70

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

• Czyszczenie uszu za pomocą świecowania 
Nowogard, ul. Zielona 3. 91 39 20 714

• Dywanopranie, 604 373 143.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 604 373 143.

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

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

• Usługi transportowe Transit Max + przycze-
pa. 500 297 054.

• Klimatyzacja! Serwis sprzętu AGD. Tel. 697 55 
33 10, 693 34 46 71.

• Cyklinowanie. 692 478 465

• Firma UNIQA wszystkie ubezpieczenia. Po-
niatowskiego 14/2. 693 128 108

• AWARIE. Naprawy pieców Vailiant, tanie czę-
ści. 691 686 772

• Bruk-lin układanie kostki brukowej. Tel. 607 
083 893, www.bruk-linnowogard.com.pl

• Montaż ogrodzeń betonowych, farmerskich i 
innych; 695 085 470; 91 39 72 575

• usługi elektryczne CO, dachy, tanio szybko 
solidnie. Do 30% taniej. Tel. 506 323 560

• Usługi tokarskie. Sąpolnica 22. 693 613 396 

• Remonty mieszkań, łazienek. 600 121 043

• Przewozy przeprowadzki Nowogard i okoli-
ce. 784 499 535

• Usługi ogólnobudowlane. 510 335 162

• AGENCJA REKLAMWA VIZART - oprawianie 
prac - w 2 minuty., bindowanie, wydruki A3-
A4 kolor, ksero A3-A4 - kolor, laminowanie 
A3-A4. Tylko u nas największy wybór okła-
dek. Nowogard, ul. 700 lecia 15 (nad sklepem 
zielarskim). Tel. 605 522 340.

• Korepetycje j. niemiecki, przygotowanie do 
matury. 607 617 844

• Angielski. Korepetycje. 697 583 403

• Remonty i wykończenia. 601 567 369

• REMONTY, MONTAŻE, STOLARKA. 
781 016 125

• Transport BUS-MAX. 604 963 120

• Usługi remontowo-budowlane. 784 053 493

• Przepisywanie prac (magisterskich, licen-
cjackich, innych), dokumentów, CV, listów 
motyw. innych. Wydruki, Ksero, także kolor. 
Szybko i Solidnie. Studio Reklamy Vizart. No-
wogard, ul. 700 lecia 15 (nad sklepem zielar-
skim). tel 605 522 340.

•	 Język niemiecki kursy i korepetycje  tel. 
607 545 991 www.niemieckinowogard.pl; 

• Naprawa, regulacja okien, drzwi PCV i drew-
na. 695 181 070

• Usługi dekarskie w Kościuszkach. 601   227   
631

• Videofilmowanie i zdjęia cyfrowe, profesjo-
nalnie różne okazje. 600 653 124

• Usługi hydrauliczne. 600 653 124

• Usługi ogónobudowlane, glazura, terakota 
fachowo i solidnie. 607 647 515

• Remonty mieszkań. 609 588 240

• Roletki, żaluzje, vertikale. 695 181 070

• Moskitiery. 695 181 070

• Transport przeprowadzki szybko tanio. 
696 138 406

• Remonty mieszkań. 601 567 369

• Malowanie, szpachlowanie, panele. 
788 566 432

• Remonty mieszkań, dachów 794 115 153

• Usługi transportowe 1,5 ton. Tel. 506 534 179

• DUR - DACH pokrycia i remonty dachów. 
691 621 141

• Dachy. 785 562 104

•	 Usługi koparko- ładowarką.  667 621 070

• Usługi ogólnobudowlane. 508 871 453

• Usługi ogólnobudowlane –docieplenia. 
607 654 692

• Panele, regipsy, szpachlowanie, malowanie. 
789 146 025

• Odnawianie drzwi i okien drewnianych i da-
chowych. 788 210 419; 722 360 296

• Dachy i remonty mieszkań. 796 101 370

• Mieszkania od podstaw.794 115 153 

• Usługi koparko-ładowarką. 606 106 142

• Transport przeprowadzki, tanio. 791 111 749

• Kredyty dla firm bez BIK-na oświadczenie o 
dochodach:513 164 203

• Leasing bez BIK-KRD. Maszyny-samocho-
dy, sprzęt komputerowy, itd. Leasing na 
start.513-164-203

• Usługi informatyczne naprawa komputerów, 
instalacja oprogramowania, odzyskiwanie 
danych, dojazd do klienta. 508 245 385

• Remonty, dachy, ocieplenia. 692 562 306

• Przyjmę do dociepleń. 785 931 513

• BUD NAAR dachy remonty dachów ocieple-
nia budynków. 726 169 098

• Malowanie, tapetowanie, tapeta natryskowa, 
szybko tanio. 667 435 942

• Remonty łazienek, glazura, terakota, hydrau-
lika. 667 435 942

• Kuchnie, szafy, meble na wymiar. 884  288 
560

•	 Zdjęcia weselne i okolicznościowe tanio. 
605 856 538

•	 TWOJA KsIęgARNIA INTERNETOWA 
WWW.KsIEgARNIACYMELIA.OsDW.PL

PRACA

• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, urlopo-
we- Niemcy, Holandia, Anglia, Irlandia, Da-
nia, Belgia, Austria, Włochy, Norwegia. 713 
852 018; 601 759 797

• Podejmę pracę w charakterze sprzedawcy, 
długoletnie doświadczenie, obsługa LOTTO. 
Tel 660 392 851

• Zatrudnię konsultantkę Oriflame, bezpłatne 
wpisowe, prezenty na 1300 zł, 604 189 118

• Przyjmę mechanika samochodowego. 
601 897 368

• Przyjmę do pracy brukarzy. 662 125 370

• Zatrudnię murarza emeryta na ¼ etatu. 
600 436 364

• Przyjmę kierowcę na łódkę. 668 509 770

•	 Zapraszamy na zbiór truskawek desero-
wych z szypułką b. dobre , informacje i 
kontakt. 502 616 240; 510 730 398 

•	 Zatrudnię monterów i elektryków z wy-
kształceniem technicznym. 91 39 23 887

•	 Zatrudnię monterów elektryków. 91 39 
23 887

• Zaopiekuję się dzieckiem. 669 283 347

• Zaopiekuję się dzieckiem. 602 690 897

• Zbiór truskawek w Olchowie. 693 344 778

• Zaopiekuję się dzieckiem. 669 283 347

•	 Dobrego spawaczo – ślusarza przyjmę. 
503 032 234

• Zaopiekuję się dzieckiem we własnym miesz-
kaniu. 791 518 804; 501 608 701

• Przyjmę do pracy w sklepie Groszek. 
502 735 901

• Przyjmę do pracy samodzielnego stolarza. 
606 830 893

• Przyjmę kierowcę na łódkę. 668 509 770

•	 Zatrudnię do dociepleń. 784 053 493

•	 Zatrudnię kierowcę kat. C+E na trasie Pol-
ska - Norwegia, tel. 607 585 561

INNE

• Sprzedam drewno  bukowe i dębowe pocię-
te i porąbane- 603 353 789

• Sprzedam drewno opałowe i kominkowe, 
pocięte w klocki z dowozem. 663 349 053

• Sprzedam Keyboard. 602 524 313

• Sprzedam drewno opałowe i kominkowe. 
667 788 820

• PIECE GAZOWE CO do mieszkania ,domu z 
Niemiec firmy Vaillant, gwarancja + serwis, 
montaż na miejscu dwufunkcyjny cena od 
1.000zl tylko ogrzewanie CO. cena 900zl wię-
cej info. Tel 691 686 772

• ELEKTRYCZNY przepływowy podgrzewacz 
wody do łazienki, kuchni-bar, sklep, domek 
zakład fryzj. na prąd 380V,moc 18,21kw,male 
gabaryty z Niemiec cena 250zl. Tel 691 686 
772

• Junkers gazowy do łazienki, kuchni na gaz 
ziemny lub z butli/propan/po przeglądzie 
serwisu, mało używany cena 400zł Tel 691 
686 772

• Bojler - podgrzewacz wody ,zasobnik, stojący 
/bez palnika/z Niemiec f. Vaillant z wężowni-

ca do podłączenia go z piecem węglowym, 
gazowym stan idealny cena 500zl. Tel 691 
686 772

•	 sprzedam drewno kominkowe, opałowe 
sprzeda całoroczna, posiadam swój trans-
port. 691 466 441

• Drewno opałowe kominkowe. 506 232 860

• Kupię szklarnię wym. 6/4 lub 5/4. tel. 509 702 
817

• Sprzedam spawarkę elektryczną Beiter 250 
na 360V, Cena 500 zł. Tel. 667 320 054

• Sprzedam wózek inwalidzki z napędem. Tele-
fon. 609 424 557

• Sprzedam węgiel drzewny hurt, detal. 
502 151 691 

• Podbitka, deska tarasowa, tanio. 791 423 559

• Dowóz piasku, żwiru, kamieni, wywrotka 
2,5t. tel. 514 740 538

• Drewno kominkowe z dowozem tanio. 
501 385 072

• Tanio sprzedam kafle piecowe, rzeźbione 
używane. 669 430 803

• Kupię starą spawarkę transformatorową lub 
nową może być do naprawy cena do 500 zł. 
663 565 516

• Skup niesprawnych, zatartych pił STIHL, Hu-
sqvarna. Cena 100 zł. 721 668 245

• Oddam śliczne, małe szczeniaki w dobre 
ręce, tel: 504 525 966

• piec co. Typ KOMFORT EKO 25 nowy z podaj-
nikiem 602 10 11 18

• Kontener 1 osiowy budowlany tel do kontak-
tu 602 10 11 18

• Przyjmę gruz Karsk. 601 587 438

• Sprzedam wykaszarkę Stihla żyłkę stan ideal-
ny 300 zł. 502 103 432

• Sprzedam szafę kolor renge. 698 169 531

• Sprzedam kobiałki i kontener. 607 403 081

• Kupię 30 płyt jumbo używane. 607 690 741

• Sprzedam silniki elektryczne różne (wysoko-
obrotowe) 693 344 667

• Sprzedam opryskiwacz 400l. uszkodzo-
na pompa. Cena 800 zł. do negocjacji. 
604 731 582

• Sprzedam nowe meble ogrodowe – alumi-
niowe, sześć składanych krzeseł + stół o bla-
cie z grubego szkła hartowanego. Cena 650 
zł. 698 131 639

• Sprzedam nową trampolinę o średnicy 4 m. 
solidna pełen komplet (siatka słupki, spręży-
ny, drabinka) cena 850 zł. 698 131 639

• Kupię pieska rasy małej, pinczerek, york. 
607 647 240

• Piec CO Zębiec na miał, węgiel, drewno 
KMW16 na 135 m2 pow. Używany jeden 
sezon sprzedam lub zamienię na większy 
KMW23. Tel. 721 371 642 

• Sprzedam ponton wędkarski nowy na gwa-
rancji, nieużywany, zarejestrowany. Wiado-
mość sklep wędkarski „Tęczak” 669 030 959

• Sprzedam wypoczynek kanapa, dwa fotele, 
dwie pufy, wypoczynek młodzieżowy kana-
pa i pufy i meble pokojowe cena do uzgod-
nienia. 530 994 408

•	 Śliczne pieski oddam w dobre ręce. 
504 525 966

• Sprzedam dwa foteliki do samochodu do 36 
kg za 100 zł i fotelik do karmienia ze stoli-
kiem. 787 050 120

• Labradory biszkoptowe i czarne. 506 971 681

• Oddam kotki. 91 39 21 664

• sprzedam laptopa Lenovo, Y530, cena 1600 
zł, tel. 605 522 340
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8 WARSZTAT SAMOCHODOWY

SZYBY SAMOCHODOWE

PLANDEKINA WYMIAR NA WYMIAR

Profesjonalna naprawa od A do Z

OSOBOWE, CIĘŻAROWE I MASZYNY

Geometria kół, naprawa zawieszenia,komputerowa diagnostyka pojazdu
naprawy blacharskie i lakierniczePrzegląd i naprawa klimatyzacji,

Ul. Nadtorowa 12
tel 91 39 20 131
kom 601860716

Ul. Kilińskiego 26
tel 91 39 25 627
kom 601897368

Sprzedaż, wymiana, naprawa. Wykonujemy usługi na zlecenie ubezpieczalni

Używane i nowe części do wszystkich marek samochodów

Plandeki do samochodów ciężarowych (łódki, firanki),przykrywające
stelaże, przegrody do hal, przyczepy ciągnikowe i samochodowe

UDZIELAMY GWARANCJI
NA WYKONANE USŁUGI

Krzyżówka panoramiczna

USŁUGI REMONTOWO BUDOWLANE
Firma zajmuje się:
- ocieplenia budynków
- wykończenie pod klucz
- szpachlowanie, malowanie, itp.

Telefon 784 053 493
www.budowlanaekipa.pl

WYNAJEM RUSZTOWAŃ

Układanie kostki
brukowej

tel. 721 124 740
NOR-BUD

Rozwiązanie krzyżówki z dnia 15 VI Kupon nr 44
Rozwiązanie: Kibice - Justyna Grenda, Roman Kaczmarek, Celina 

Stefańska, Barbara Bartosik, Danuta Borowik, Halina Szwal, Krystyna 
Zawidzka, Zbigniew Szeremeta, Jadwiga Maknia, Alicja Wypych, Ma-
riusz Kasprzyk, Pelagia Feliksiak, Stanisława Pokorska, Teresa Januszo-
nek, Teresa, Edmund Skibiszewski, Regina Czarnowska, Agata Kochel-
ska, Helena Saja, Magdalena Skowrońska, Piotr Feliksiak 

Zwycięzcy: Stanisława Pokorska, Mariusz Kasprzyk, Justyna Grenda
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REgULARNA LINIA MI KRO BU sO WA sEROCKI   Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie    6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie    8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

Informacja PKs 
91 392 18 87   lub   91 469 83 15

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak										kom.	606	148	353
Nowogard (ul.  Rzeszowskiego) - Szczecin (ul.  Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:05; 8:10; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 11:50; 11:55; 12:40; 
14:40; 14:50; 15:00; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:11
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul.  Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:30; 9:50; 10:25:11:20(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 13:20; 13:45(F); 14:10; 
14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Nowogard-stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:00
stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:50; 17:20; 18:30; 19:30
Kursują od poniedziałku do soboty;  F - kursuje od poniedziałku do piątku;  7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli

ROZKłAD JAZDY BU sÓW

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

Dyżur nocny
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala   - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.   - 91 392 69 99
Medyk   - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

 - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz Pogotowie Stomatolo-
giczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos 
 - 91 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  
 - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzie ci, 
Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności 
Gospodarczej  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
  - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
OPs - Ośrodek Pomocy społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

- 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 26 249

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw.  WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   

- 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57

Apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM   - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39

szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Zawodowe 
- CE Zdroje ul.  Bohaterów Warszawy 78,

telefon/fax.   - 91 392 54 94  
I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium  
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych    - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   

- 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 
Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 
Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 
Taksówki   - 91 392 02 60
Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

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

Regularna linia METRO          tel. 505 619 600
Z Nowogardu do szczecina: 5:25 A; 5:50 A; 6:00 A; 8:15 A7; 9:25 A7; 12:30 A7; 12:55 A7; 
15:05 A; 16:30 A7; 18:10 A7
Ze szczecina do Nowogardu: 6:50 A; 7:25 A; 7:45 A; 11:00 A7; 12:00 A7; 14:35 A7; 15:55 
A7; 16:40 A; 18:25 A7; 19:55 A7
Legenda: A- kursuje od pon do sob;   7 - kursuje w niedzielę

PRZEWÓZ OsÓB - RO MAN BIŃCZYK - Linia Regularna  
 TEL. 0607 310 591 

OD PONIEDZIAłKU DO PIĄTKU:  
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
sOBOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIEDZIELA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

 
 

KANCELARIA 
DORADZTWA PRAWNEGO

tel. 501 341 824 
e-mail: kkolibski@op.pl 

Jeśli chcesz przeprowadzić  
rozwód, podwyższyć  

lub wystąpić  
o alimenty, nabyć spadek? 

Może dręczą Cię  
inne wątpliwości prawne? 

Nie czekaj, aż będzie za późno.
 Porady prawne już od 30 zł

 
Nowogard 

ul. Wojska Polskiego 4  
(nowy budynek – I piętro) 

Proszę o wcześniejszy kontakt 
telefoniczny

DZIENNIK
NOWOGARDZKI

Ukazuje się we wtorki i piątki  na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek słomski prezes, Marcin simiński redaktor naczelny, Piotr słomski, Jarosław Bzowy.  

Jarek Dąbrowski redaktor techniczny, Współ pra cu ją:  Hen ryk szczu pak.   Ad res re dak cji:  
72-200 No wo gard, ul.  Boh. War sza wy 7A, tel. 91 392 21 65; e-mail: dziennik@domjudy.pl. 

Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

Trasa NOWOgARD – gOLENIÓW – sZCZECIN 
Nowogard ul. Rzeszowskiego : 5:05(A), 5:55(A), 6:10(A), 6:50(7), 7:00(A),  7:50(A), 8:05(7), 

8:25(2,4,6), 8:35(A), 9:10(1,3,5,7), 9:15(2,4,6), 10:05(A)10:30(A,7), 11:31(A), 11:40(7), 12:15(A), 
12:50(A,7), 13:00(A), 13:10(A), 13:25(A,7), 13:50(F), 14:05(A), 14:20(A,7), 15:41(A), 16:00(7), 
16:25(7), 16:30(1,3,5) 16:40(2,4,6,7) 16:50(A), 17:30(7) 17:50(A,7) 18:05(4,5,6,7) 18:20(A,7)

TRAsA sZCZECIN – NOWOgARD
szczecin ul. Św. Ducha: 9:25(A), 11:55(A,7) 12:20(A,7), 13:35(A), 14:00(A,7,R), 

14:30(1,3,5,7)  14:35(2,4,6) 14:55(A,7), 15:10(A) 15:25(A,7), 15:50(A) 16:15(A,7)  16:30(A), 
18:05(A,7,R) 18:20(A,7) 19:05(A,7) 19:25(A,7) 19:50(A,7)

szczecin ul. Dworcowa :  6:20(A), 7:35(A), 8:40(A,7), 9,00(7,R), 10:05(A,7),  10:50(A,7),  
11:40(A), 13:00(7), 14:20(7), 17:40(A,7), 20:15(A,7),

goleniów, Dworzec PKP :  7:05(A), 8:20(A), 9:25(A,7), 9:45(7,R), 10:10(A),  10:50(A,7),  
11:36(A,7), 12:26(A), 12:42(A,7),  13:05(A,7), 13:45(7), 14:20(A),  14:45(A,7,R), 15:05(7), 
15:20(1,3,5,7) 15:26(2,4,6) 15:40(A,7) 15:55(A)  16:08(A,7) 16:40(A) 16:59(A,7) 17:15(A), 
17:40(A,7)  18:50(A,7,R)  19:05(A,7), 19:50(A,7) 20:10(A,7) 20:35(A,7) 21:00(A,7)

Trasa NOWOgARD – MAsZEWO 
Nowogard ul. Rzeszowskiego :  6:20(S) 15:15(S)
Trasa MAsZEWO – NOWOgARD 
Maszewo :  6:55(S) 16:00(S)
Trasa NOWOgARD – MAsZEWO – sTARgARD sZCZECIŃsKI
Nowogard ul. Rzeszowskiego :  6:50(F),  11:30(F),  13:50(F),  
Trasa sTRAgARD sZCZECIŃsKI – MAsZEWO - NOWOgARD
stargard szcz. Oś. Tysiąclecia :  9:40(A), 12:45(A), 15:05(A)
A - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt s – kursuje w dni nauki szkolnej; 

7 – kursuje w niedziele niebędące świętami F – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz 
świąt 1,3,5 – kursuje w poniedziałki, środy, piątki oprócz świąt; 2,4,6 – kursuje we wtorki, 
czwartki, soboty oprócz świąt; 4,5,6,7 – kursuje w czwartki, piątki, soboty, niedziele oprócz 
świąt; R – kurs do Reska    

Odjazdy pociągów w kierunku Kołobrzegu
Odjazd z Nowogardu  7.28   -  kursuje do 29.VI i od 3.IX codziennie
8.06   - 30.VI – 2.IX codziennie
9.21   - kursuje do 29.VI i od 3.IX w dni robocze:30.VI – 2. IX codziennie
11.39; 13.49; 15.47; 17.46; 22.22 (do 18 V) - codziennie
Odjazd pociągów w kierunku Szczecina
Odjazd z Nowogardu  6.37   -  kursuje do 29.VI i od 3.IX codziennie
6.48   - 30.VI – 2.IX codziennie
9.56   - 30.VI – 2.IX w dni robocze
10.25   - kursuje do 29.VI i od 3.IX w dni robocze
8.05; 12.17 (od 1 III); 14.56; 16.49; 18.49 - codziennie

SALON GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

VELES
- glazura
- terakota
- panele
- drzwi
- parapety
- ceramika łazienkowa
- wanny, kabiny
- meble łazienkowe
- armatura

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto)

Kupię  
gospodarstwo lub 

 grunt rolny  

tel. 664 944 635

Możliwość dostawy do klienta.
Kontakt tel. 609 532 701

Sprzedam recykling ceglany
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Szybki kurs
w wakacje

2 lipca br.
g. 16.30

gOTÓWKA ZAWsZE POD RęKĄ!
• Pożyczki od 1 200 do 10 000 PLN
• Indywidualnie dobieramy rozwiązania
• Na dowolny cel
• Bez BIK-u

www.profitcredit.pl

Centrum Finansowe Avantis •  ul.	700	Lecia	6A	•	Nowogard

KONTAKT: 
tel. 513 164 203
       91 392 72 68

Pierwsze zajęcia już od 1 sierpnia 2012 r.
tel.:  660 536 104

Nowogardzki Klub Malucha

„Błękitna Chmurka” 
(punkt żłobkowy)

Ogłaszamy nabór dzieci 
na rok 2012/2013 w wieku 1-3 lat
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GAZETA LOKALNA  NOWOGARD • OSINA

Dnia 
27 czerwca br. 

po 16.00
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PRAXIS - 

ul. Dworcowa
bezpłatnie 

przyjmować 
będzie

DIABETOLOG
rejestracja  
godzinowa  

91 39 20 787

Kancelaria Adwokacko-Radcowska
Adres Kancelarii: Plac Wolności 9 w Nowogardzie, 

parter byłego hotelu „Cisy”, pok. nr 8.

Szanowni Państwo.
Zawiadamiamy, iż w Nowogardzie  rozpoczęła swoją działalność 

Adwokat  - Monika Osińska  
(tel. 605 085 913)

Radca Prawny - Radosław Górski
  (tel. 788 802 101)

s. 3 s. 9 s. 11

Bezpłatne Liceum
Ogólnokształcące dla Dorosłych

ogłasza nabór
Informacje i zapisy

ul. Zielona 11, tel. 91 392 66 91
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UM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA
DOROSŁYCH

Rozpoczęcie roku szkolnego w sobotę 11 lutego godz. 8.00

Zapewniamy BEZPŁATNĄ NAUKĘ przez cały okres kształcenia

www.zielona.mojaszkola.net

W NOWOGARDZ IE

Rozpoczęcie roku szkolnego w sobotę 1 września 2012

Musiał 
opuścić 
mieszkanie,  
teraz śpi pod 
parasolem...

„6” nadal  groźna dla kierowców 

TIR  zmiażdżył Nissana
W ubiegły  piątek 22.06 
przed południem w 
miejscowości Olchowo 
w okolicy stacji paliw, 
miał miejsce groźny wy-
padek, w którym uczest-
niczyły 2  pojazdy - Nis-
san terenowy i Samo-
chód ciężarowy z nacze-
pą typu TIR. 

Czytaj s. 4

Starszaki 
pożegnały 
przedszkole

Sowiński 
w formie, 
Komisarek 
liderem
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Nasza sonda 
Już 29 czerwca w piątek, uczniowie zakończą rok szkolny. Zapytaliśmy dzieci ze 
Szkoły Podstawowej nr 4 w Nowogardzie, jak minął rok szkolny i co planują w 
wakacje?

Nikola Bartnicka - Mijający rok szkolny zakończyłam bardzo 
dobrze. Na wakacje pojadę na tydzień do mojej prababci do Osie-
ku, a później gdy wrócę, to będę wakacje spędzać razem z rodziną 
w domu. Mam nadzieję, że będę się świetnie bawić. Ponadto chcę 
też trochę poczytać różnych książek i czasami pograć  na moich 
skrzypcach oraz pośpiewać. Wszystkim dzieciom życzę udanych i 
słonecznych wakacji.

Martyna Basa - Chodzę do pierwszej klasy, a na wakacje po-
jadę gdzieś z ciocią? Może nad morze, ponieważ bardzo lubię się 
kąpać, a w wolnym czasie od zabawy będę siedziała i malowała, 
bo bardzo lubię to robić. Lubię czytać książki, a w szczególności 
bajeczki, te kolorowe. Wszystkim dzieciom życzę dużo szczęścia i 
udanych wakacji, pozdrawiam moich rodziców i życzę im by  za-
wsze byli zdrowi. 

 Oliwer i Kacper Dudek - Może pojedziemy w cza-
sie wakacji do kuzyna, który mieszka w Trzemesznie 
i jeszcze chyba nad morze. A będziemy się tam bawić 
w różne zabawy i gry takie jak: „ w chowanego”, „ber-
ka” i oczywiście grać w piłkę, bo oglądamy teraz ra-
zem Euro. A stawiamy na Ronaldo, czyli na Portuga-
lię. Polska drużyna nam się podobała, ale przegrała z 
Czechami, bo mieli słabych obrońców. Z naszych pił-
karzy najlepszy jest Kuba Błaszczykowski.   Dzieciom 
na wakacje życzymy dużo zdrowia oraz, żeby nie cho-
rowały i miło spędziły wakacje ze swoimi kolegami i 
nie kłóciły się z nimi. 

Zuzanna Kret - A ja pojadę w wakacje do Niemiec do mojej pra-
babci oraz pradziadka. Tam  będę się bawić,  pływać na basenie i 
chodzić  z pradziadkiem do jego pracy do ogrodu, bo on jest ogrod-
nikiem. Oczywiście  będę  także chodziła po sklepach, bo też to lu-
bię. A później wracam  do moich koleżanek i kolegów. Dzieciom 
życzę, by dobrze spędziły wakacje. 

Sebastian Niedźwiecki - A ja będę jechał na wakacje do babci 
do Sikorek, a później weźmiemy babcię nad morze, bo będziemy 
tam też nocować pod namiotem, ale nie wiem do jakiej miejsco-
wości pojedziemy. Jak wrócimy do domu, to wtedy wezmę swoje 
zabawki i może pojedziemy jeszcze gdzieś na cały tydzień z moją 
siostrą. Będziemy się tam bawić i grać w różne gry. Teraz oglą-
dam też mecze.  Myślę, że mistrzami w piłkę zostanie Portuga-
lia. Wszystkim dzieciom życzę zdrowia i dużo szczęścia i żeby po 
wakacjach mieli dużo piątek, by pani też ich chwaliła jak wrócą 
z wakacji do szkoły. 

Wysłuchał: Jarek Bzowy 

Kronika policyjna 

Byłeś świadkiem  ciekawego zdarzenia, wykonałeś oryginalne 
zdjęcia, jesteś w posiadaniu interesujących wiadomości?  

Zadzwoń lub napisz do nas o każdej porze. 

Tel. 513 088 309              e-mail: poligraf@post.pl

Pomóżmy sobie
•	 Przyjmę	 z	wdzięcznością	wózek	 inwalidzki	 i	 tapczan	 dla	

starszej,	schorowanej	osoby.	Tel.	504	781	780.	
•	 Przyjmę	z	wdzięcznością	2	osobowy	fotel	do	spania,	pral-

kę	automatyczną	i	używaną		pokojową	meblościankę	Tel.	
665	-	566-856

•	 Przyjmę	z	wdzięcznością	lodówkę	i	wózek	dziecięcy		z	wy-
prawką,	łóżko	piętrowe		tel.512-71-13-48

18.06.2012 r. 
Godz. 13.50  Kierujący sa-

mochodem marki Suzuki Vi-
tara powiadomił o kolizji dro-
gowej w miejscowości Karsk , 
zjazd na obwodnicę , gdzie kie-
rujący pojazdem marki Merce-
des wymusił pierwszeństwo 
przejazdu. W wyniku zdarze-
nia poszkodowany chcąc unik-
nąć zderzenia zjechał gwał-
townie z jezdni i uderzył w ba-
rierkę ochronną. 

Godz. 14.45  Pracownik skle-
pu Lidl powiadomił o ujęciu 
trzech nieletnich osób na kra-
dzieży sklepowej. Na miejscu 
Partol wylegitymował Patryka 
O., Dawida B. i Macieja A. 

Godz. 15.20   Powiadomie-
nie o kradzieży motoroweru 
YLSMCO QUEST , zaparko-
wanego na parkingu niestrze-
żonym przy ul. 15 Lutego. 

Godz. 17.45  Kolizja drogo-
wa na ul. 700 Lecia, kierujący 
pojazdem marki Ford Transit 
nie zachował bezpiecznej od-
ległości pomiędzy pojazdami i 
uderzył w tył samochodu mar-
ki Ford Escord. 

21.06.2012 r. 
Godz. 08.00  Pracownik 

sklepu Lidl powiadomił o za-
trzymaniu sprawcy kradzieży 
sklepowej. Patrol na miejscu 
ustalił, że Jarosław S. dokonał 
zaboru alkoholu. 

Godz. 11.00  W sklepie Netto 
dokonano zatrzymania nielet-
niego sprawcy kradzieży skle-
powej. Patrol na miejscu wyle-
gitymował Damiana G.

Godz. 18.30  Kolizja drogo-
wa na ul. Boh. Warszawy, gdzie 
doszło do zderzenia samocho-
du marki Ford Escord z pojaz-
dem marki Skoda Felicja. 

22.06.2012 r. 
Godz. 09.40  Kolizja dro-

gowa za miejscowością Kiko-
rze, gdzie doszło do zderzenia 
czołowego samochodu marki 
Nissan X-trail z samochodem 
marki Scania. 

Godz. 13.15   Powiadomie-
nie o kradzieży 10 szt. tui z te-
renu działki przy ul. Wiejskiej.

Godzi 13.20   Kolizja drogo-
wa na ul 15 Lutego, gdzie do-
szło do zderzenia pojazdów 
Suzuki Swift oraz Land Rover. 

23.06.2012 r. 
Godz. 01.55  Patrol OPI w 

trakcie kontroli drogowej na 
ul. Boh. Warszawy samochodu 
marki Renault 19, ujawnił, że 
kierujący Mateusz M. znajduje 
się w stanie nietrzeźwości 1,96 
promila alkoholu w wydycha-
nym powietrzu oraz nie posia-
da uprawnień do kierowania 
pojazdami mechanicznymi. 

Godz. 10.00  Kierujący sa-
mochodem marki Opel Vi-
varo powiadomił o zdarzeniu 
drogowym na ul. 3 Maja, gdzie 
małoletni chłopiec chcąc prze-
jechać rowerem po przejściu 
dla pieszych uderzył w bok ja-
dącego pojazdu. 

24.06.2012 r. 
Godz. 10.00  Powiadomienie 

o kradzieży dwóch obrazów z 
terenu ośrodka wypoczynko-
wego na ul. Wojska Polskiego. 

Godz. 11.20   Kolizja dro-
gowa w pobliżu miejscowości 
Żabowo, gdzie kierujący Opel 
Corsa uderzył w tył motocykla 
trójkołowca Toth Twa.

st. insp. Ref. Prewencji 
Klaudia Gieryń 

ZNALEZIONO
Znaleziono cztery klucze patento-

we (w tym jeden z niebieską zatycz-
ką)na czerwonej smyczy z napisem 
„wyluzuj”, które są do odebrania w 
redakcji DN. 

red. 
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REKLAMA

EntER  II 
laptop

 sERwIs - komIs
naprawiamy, 
sprzedajemy,

kupujemy laptopy
na ul. Wyszyńskiego 7/3

budynek Straży Pożarnej

tEL. 795 648 748

REKLAMA

Dobrze	prosperujące	Gospodarstwo	Rolne	
w	okolicach	Łobza	o	pow.	1200	ha,		

zatrudni:
ZARZĄDCĘ GOSPODARSTWA ROLNEGO

na	dobrych	warunkach	pracy.
Wymagania:
-	wykształcenie	wyższe	rolnicze,
-	doświadczenie	w	prowadzeniu	wielkoobszarowego	gospo-
darstwa	rolnego,
-	umiejętność	zarządzania		ludźmi,
-	komunikatywność	i	bardzo	dobra	organizacja	pracy.

Kontakt:  602 299 789

SPRZEDAŻ
SERWIS

MYJNIE SAMOCHODOWE
MYJKI CIŚNIENIOWE
ODKURZACZE

SPRZEDAŻ
SERWIS

KER-TECHNIK Ul. Woj. Polskiego 3b, 72-200 NOWOGARD

KARCHER
603  890  506

odwiedź nas w Goleniowie 
ul. M. Konopnickiej 76; tel. 91 418 56 57 

www.mikulski-nieruchomosci.pl 

Nowo otwarte
BIURO OBSŁUGI 
NIERUCHOMOŚCI
Mikulski Nieruchomości NIERUCHOMOŚCI

Poszukuje 
mieszkań, domów i działek 
na sprzedaż i wynajem
wejdź do naszej strefy VIP 
Kontakt z doradcą Piotr Warzybok 

530 855 003

Sprzedaj z nami szybko 
swoją nieruchomość! 

Rozpoczęcie kursu  
2 lipca  br.  g. 16.00

Pan Zbigniew Lewicki od trzech miesięcy mieszka pod gołym niebem, bez żad-
nych środków do życia. Po tym jak zmarła jego konkubina, musiał opuścić lokal 
socjalny, który 3 lata temu kobiecie przyznała gmina przy ul. Reja (popularne ba-
raki). O sytuacji w jakiej znalazł się mężczyzna, zaalarmowali redakcję sąsiedzi. 

Musiał opuścić mieszkanie,  
teraz śpi pod parasolem...

Nasz komentarz
Sytuacja, w której znalazł się Pan Zbigniew jest zapewne wy-

nikiem również jego wyborów i decyzji. Ale oczywista jest rów-
nież inna prawda - żaden człowiek nie powinien w takiej sytu-
acji trwać i jeśli potrzebuje pomocy, to po to są właśnie służby 
społeczne, aby reagować, więcej, taki jest jedyny sens istnienia 
tych służb. Ale jak ustaliliśmy, nowogardzki OPS nie miał ro-
zeznania w sytuacji, a nie miał, ponieważ nikt nie wie dlacze-
go burmistrz, któremu te służby podlegają nie przekazał proś-
by  p. Zbigniewa  o pomoc i  nie podjął w tej sprawie żadnego 
działania.  Cieszy natomiast to, że reagują zwykli ludzie, którym 
nikt  za to nie płaci.  Być może Ci, którzy za wypełnianie swoich 
obowiązków wobec lokalnej społeczności biorą pieniądze (nie-
małe pieniądze) i których do określonych działań zobowiązuje 
prawo, odczytają swoje powinności dopiero po tym tekście. Ale 
oczywiście lepiej późno niż wcale. 

Redakcja

Byliśmy razem przez 16 lat. 
Najpierw mieszkaliśmy przy 
Placu Wolności. Nie płaciliśmy 
regularnie czynszu. Powsta-
ło zadłużenie i po jakimś cza-
sie dostaliśmy eksmisje. Gmina 
przyznała konkubinie mieszka-
nie socjalne, a komornik ścią-
gnął ostatecznie całe zadłuże-
nie z jej renty – opowiada Pan 
Zbigniew Lewicki. 

W kwietniu tego roku kobie-
ta zmarła po ciężkiej chorobie. 
Pan Zbigniew z dnia na dzień 
musiał opuścić jej mieszkanie. 
Mężczyzna nie był zameldo-
wany w lokalu. 

Przyszła tutaj  komisja z 
„adeemu” i powiedzieli mi, 
że mam w ciągu jednego dnia 
opuścić mieszkanie. Zrobiłem 
to.  Poinformowano mnie bo-
wiem, że mieszkanie otrzymała 
już inna rodzina. I tak zostałem 
bez dachu nad głową – opowia-

da ze łzami w oczach mężczy-
zna.

Pan Zbigniew początkowo 
znalazł schronienie w przy-
domowej komórce. Kiedy w 
mieszkaniu, w którym do-
tychczas mieszkał, zadomowi-
ła się kolejna rodzina, musiał 
opuścić i to pomieszczenie. 
Od tamtego momentu, 63-let-
ni mężczyzna śpi na  podwór-
ku.  Jedyne co mu zostało to 
tapczan, dwie pufy, pościel i 
pies.  Nie ma też żadnych środ-
ków do życia. Dwa lata brakuje 
mu do emerytury, a do pracy 
się nie nadaje, bo ma poważne  
problemy z kręgosłupem. 

Twierdzi, że pisał podanie 
do burmistrza, aby ten mu po-
mógł. Do dnia dzisiejszego na 
swoje pismo odpowiedzi nie 
uzyskał. 

Pisałem do burmistrza, że 
nie mam gdzie mieszkać. Nie 

dostałem żadnej odpowiedzi –  
twierdzi Pan Zbigniew. 

Bo choć sami za wiele nie 
mają, okoliczni mieszkańcy 
starają się pomóc mężczyźnie 
jak tylko mogą. 

To nie do pomyślenia, że po 
tylu latach wspólnego mieszka-
nia człowiek pozostaje bez da-
chu nad głową. Sam za wiele 
nie mam, ale kiedy tylko mogę 
przyniosę jakieś jedzenie Zbysz-
kowi. Ostatnio podarowa-
łem mu także duży parasol, bo 
wcześniej spał dosłownie pod 
gołym niebem  – mówi pan Ta-
deusz, mieszkający nieopodal. 

Teraz jest lato, a co będzie 
zimą? Gdzie ten chłopina się 
podzieje?  - martwi się sąsiadka 
Pana Zbigniewa.  

O sytuacji mężczyzny nie-
wiele wiedzieli pytani wczoraj 
przez nas urzędnicy. W ZBK 
przyznano jedynie, że mężczy-

W tej komórce, przez kilka dni 
mieszkał Pan Zbigniew. 

zna rzeczywiście „przebywał” 
w lokalu do  śmierci swojej 
konkubiny.   Na stałe zameldo-
wany był jednak w swoim by-
łym  rodzinnym domu w Ża-
bowie. Kiedy zmarła jego ży-
ciowa partnerka, wymeldował 
się jednak stamtąd.  Tak ponoć 
doradziła mu rodzina, prze-
konując, że to jedyny sposób, 
by mógł pozostać w lokalu po 
zmarłej kobiecie. 

W Ośrodku Pomocy Spo-
łecznej ostatnie zapiski do-
tyczące Pana Zbigniewa po-
chodzą z 2005 roku. Wtedy to 
wspólnie ze swoją konkubiną 
otrzymał jednorazowy zasi-
łek celowy. O tym, że mężczy-
zna jest obecnie bez dachu nad 
głową, kierownik OPS dowie-
działa się dopiero z rozmowy 
z DN.

Pozostaje mieć nadzieję, że 
schorowany i wyraźnie zała-

many sytuacją w jakiej się zna-
lazł mężczyzna, uzyska jak naj-
szybciej pomoc i nie dołączy 
do powiększającej się z roku na 
rok grupy bezdomnych, marz-
nących zimą w ogrodowych al-
tankach. 

Marcin Simiński 

Pan Zbigniew jest załamany swoją sytuacją – na kanapie, pod parasolem wspólnie ze swoim psem. Żeby nie są-
siedzi, już dawno by sobie nie poradził. 
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„6” nadal  groźna dla kierowców 

TIR  zmiażdżył Nissana 
W ubiegły  piątek 22.06 przed południem w miejsco-
wości Olchowo w okolicy stacji paliw, miał miejsce 
groźny wypadek, w którym uczestniczyły 2  pojazdy 
- Nissan terenowy i Samochód ciężarowy z naczepą 
typu TIR. 

Straż Pożarna, policja i służ-
by medyczne po raz kolejny 
pokazały, jak bardzo potra-
fią razem i sprawnie koordy-
nować akcję, w której liczy się 
każda chwila gdy chodzi o ży-
cie ludzkie. 

Wypadek wydarzył się  przed 
godz.10: 00, samochód tereno-
wy Nissan jadący w stronę No-
wogardu raptownie zjechał na 
lewy pas jezdni, zderzając się 
z ciężarowym pojazdem typu 
TIR. Siła uderzenia była tak  
ogromna, że przód Nissana 
uległ znacznemu zniszczeniu, 
a pogięte elementy samochodu 
połamały kończyny dolne kie-
rowcy i uwięziły go pojeździe. 
Aby uwolnić kierowcę, stra-

żacy musieli rozciąć karoserię 
pojazdu. Oto co na temat zda-
rzenia mówi  Rzecznik Praso-
wy  Komendy Powiatowej Poli-
cji w Goleniowie Marta Macie-
juniec: Potwierdzam, że do tej 
sytuacji doszło na drodze kra-
jowej nr 6 za stacją benzynową 
w miejscowości Olchowo. Jadą-
cy kierowca pojazdem m-ki Nis-
san od strony Goleniowa, nagle 
stracił panowanie nad kierow-
nicą i zjechał na przeciwległy 
pas zderzając się lewą stroną z  
pojazdem ciężarowym jadącym 
od strony Nowogardu. Wsku-
tek czego samochód ciężarowy 
utknął „bokiem” w rowie, przy-
gniatając tym samym samo-
chód m-ki Nissan, którego kie-

rowca został zakleszczony. W 
wyniku szybko przeprowadzo-
nej akcji straży pożarnej męż-
czyzna ten został uwolniony, a 
następnie prędko przeniesiony 
do helikoptera i przetranspor-
towany z urazami kończyn dol-
nych  w pełni przytomny, do kli-
nicznego szpitala w Szczecinie 
na ul. Unii Lubelskiej na lecze-
nie. Co do okoliczności wypad-
ku, to oczywiście  policja będzie 
prowadzić  postępowanie wyja-
śniające które wyjaśni, dlaczego 
doszło do tego groźnego wypad-
ku. Na obecną chwilę nie chcia-
łabym mówić o konkretnych 
przyczynach tego zdarzenia, 
bo to zostanie dopiero ustalone 
w  prowadzonym przez policję 
śledztwie – kończy wypowiedź 
pani rzecznik. 

Warto dodać, że to kolejne 
w ostatnich tygodniach  zda-
rzenie, które miało miejsce na 
drodze nr 6,   co wskazuje, że 

to miejsce jest na tyle niebez-
piecznym, że należy zachować 
tutaj szczególną ostrożność. 

 Jarek Bzowy 

Forum Pokrzywdzonych przez Państwo radzi 

Testament – fakty i mity 
Wiedzę na temat zasad dziedziczenia nabywamy przeważnie oglądając filmy lub seriale. 
Niestety rzeczywistość, którą przedstawia telewizja, znacząco różni się od polskich realiów.

Przeważnie dziedziczenie ko-
jarzy nam się ze swobodą spad-
kodawcy, który po swojej śmier-
ci może dowolnie zadyspono-
wać majątkiem. Na gruncie na-
szego polskiego prawa ta swo-
boda jest dość ograniczona w 
porównaniu z naszymi wyobra-
żeniami.

Co prawda spadkodaw-
ca może zapisać swoim spad-
kobiercom określone rzeczy w 
drodze tak zwanego zapisu, ale 
zapis nie jest powołaniem do 

spadku. Powołanie do spadku 
to powołanie do części lub ca-
łości masy spadkowej. Do masy 
spadkowej wchodzą prawa i 
obowiązki. Prawa to przeważnie 
prawa majątkowe takie jak wła-
sność nieruchomości, rzeczy 
ruchomych (samochody, obra-
zy, biżuteria i inne). Natomiast 
obowiązki to długi spadkowe, 
do których należą między inny-
mi niespłacone kredyty, koszty 
leczenia, pogrzebu i inne.

Spadkodawca, który powołuje 

nas do spadku, powołuje nas do 
części majątku. Może to być 1/4 
spadku, 1/7, 4/9 itp. Spadko-
dawca, który powołuje do części 
spadku, nie może do tych części 
przypisać konkretnych przed-
miotów. Dlatego mówi się, że 
spadkodawca nie może doko-
nać w testamencie działu spad-
ku. Innymi słowy, spadkodawca 
nie może powołać kogoś do czę-
ści spadku i jednocześnie wska-
zać w testamencie, że ta część 
obejmuje konkretne przedmio-

ty (np. dom, samochód i 1/4 
oszczędności). Na gruncie pol-
skiego prawa takie zapisy są 
niedopuszczalne. W ostatnich 
dniach weszła w życie zmiana 
ustawy, która dopuszcza zapisy-
wanie konkretnych przedmio-
tów konkretnym osobom. Taki 
zapis można sporządzić tylko 
w drodze testamentu notarial-
nego.

Oglądając telewizję - nawet 
polskie seriale, możemy się spo-
tkać z powoływaniem kogoś do 
spadku pod jakimś warunkiem. 
Przykładem warunku jest zwią-
zek małżeński. Niezwykle czę-
sto w telewizji pojawia się wą-
tek, w którym spadkodawca za-
pisuje majątek swojemu synowi 
pod warunkiem, że ten do okre-
ślonej daty się ożeni. Na grun-
cie polskiego prawa taki waru-

nek jest bezwzględnie nieważ-
ny. Dlatego nie dawajcie wiary, 
gdy ktoś wam mówi, że zapisze 
dzieciom spadek pod warun-
kiem opieki, czy jakimkolwiek 
innym warunkiem.

Kolejnym mitem jest zastrze-
żenie terminu w testamencie. 
Takie zastrzeżenie także jest 
nieważne, ponieważ spadek 
obejmuje się po śmierci spadko-
biercy z dniem otwarcia spad-
ku, którym najczęściej jest data 
śmierci. 

Mnóstwo Polaków żyje w 
przekonaniu, że jeśli nie zosta-
ną powołani w testamencie, to 
oznacza, że spadkodawca ich 
wydziedziczył. Tutaj mam do-
brą wiadomość. Niepowołanie 
do spadku to pominięcie a nie 
wydziedziczenie.  Prawo chro-
ni osoby najbliższe przed po-
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Interesująco zapowiada się najbliższa sesja Rady Miejskiej, którą zwołano na najbliższą środę tj. 27 czerwca.  Radni zdecydują m.in. 
o wysokości opłat targowych pobieranych od sprzedawców na rynku, który od lipca chce przejąć gmina. Będą również głosować nad 
udzieleniem absolutorium burmistrzowi z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2011. 

W środę sesja Rady Miejskiej 

Gmina przejmie targowisko
Sesja rozpocznie się trady-

cyjnie o godz. 12.00. Zgodnie z 
porządkiem obrad radni będą 
głosować nad 15 uchwałami. 
Do listy projektów uchwał  tra-
fić mają także dwie poprawki 
do budżetu autorstwa burmi-
strza. 

Pierwsze zaplanowane gło-
sowanie dotyczyć będzie spra-
wozdania finansowego za wy-
konanie budżetu gminy za 
pierwszy kwartał 2011 roku, 
które na ręce radnych złoży 
burmistrz Nowogardu. Dowie-
my się m.in. na co przyznana 
ma być dotacja w wysokości 9 
tys. zł, którą ma otrzymać Za-
kład Karny. 

Następnie pod głosowanie 
kolejno poddawane będą pro-
jekty uchwał, które w prakty-
ce pozwolą gminie na prze-
jęcie targowiska miejskiego. 
Przypomnijmy, że do tej pory 
obiekt dzierżawiony przez pry-
watnego przedsiębiorcę, któ-
ry na początku roku wypowie-
dział gminie umowę. Po kilku 
miesiącach debaty nad przy-
szłością targowiska, prowa-
dzonej głównie przez radnych 
opozycji,  a także w obliczu 
pogarszającej się sytuacji han-
dlowców, władza zdecydowa-
ła się w końcu podjąć konkret-
ne kroki.  Przygotowano czte-
ry projekty uchwał niezbęd-
ne do zarządzania przez  gmi-
nę całym obiektem, a przede 

wszystkim pobierania opłat 
targowych.  Z naszych infor-
macji wynika, że ustalone będą 
dzienne stawki opłaty za han-
del. To ile ktoś zapłaci zależeć 
będzie głównie od powierzch-
ni straganu, a także czy sprze-
daż odbywać się będzie ze sto-
iska na stałe znajdującego się 
na wyposażeniu targowiska, 
czy też w systemie tzw.  handlu 
obnośnego. I tak przy sprzeda-
ży z kontenera naliczane będą 
opłaty od 1 zł do 3,50 zł od m2 
dziennie. Za handel z samo-
chodu będzie trzeba zapłacić 
nawet 30 zł. Najmniejsze opła-
ty będą naliczane przy sprze-
daży obnośnej – 5 zł/dziennie. 
Opłata targowa będzie także 
pobierana od handlujących w 
innych miejscach, niż targowi-
sko np. na chodniku.  W tym 
przypadku taryfa wynosi 10 zł 
za dzień. 

Kto będzie pobierał opła-
ty? Zgodnie z projektem kolej-
nej uchwały, do której dotarł 
DN, jako inkasenta do pobo-
ru tych opłat wyznaczony bę-
dzie Zarząd Budynków Komu-
nalnych.  Zmieni się także re-
gulamin, jaki będzie obowią-
zywał kupców na targowisku. 
Osoby prowadzące handel na 
rynku zobowiązane będą uwi-
docznić na towarach wysta-
wionych do sprzedaży w spo-
sób „nie budzący wątpliwości”. 
Ograniczono także znacznie 

listę towarów, które na rynku 
będą mogły być sprzedawane. 
Wśród nich jest m.in. żywy in-
wentarz, alkohol, a nawet płyty 
CD i DVD. 

Już dziś wiadomo, że decyzja 
o przejęciu przez gminę tar-
gowiska, budzi wśród radych 
mieszane uczucia. Opozycja 
przypomina, że burmistrz kil-
kukrotnie stwierdzał, że mia-
stu nie opłaca się brać na swo-
je barki całej administracji i za-
rządzanie placem handlowym. 

Oprócz sprawy targowiska, 
radni zajmą się m.in. zmia-
ną miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzenne-
go dla obrębu Słajsino i wyda-
niem opinii na temat projek-
tu uchwały Celowego Związ-
ku Gmin RXXI, który zakłada 
wprost, że organizacja ta bę-
dzie odpowiedzialna za usta-
lenie stawek za odbiór śmieci, 
jakie mieszkańcy będą płacić 
od nowego roku – po wejściu 
w życie tzw. ustawy śmiecio-
wej. W porządku obrad znaj-
duje się także rozpatrzenie 
skargi na działania kierownika 
Ośrodka Pomocy Społecznej, a 
także przyjęcie sprawozdania 
finansowego nowogardzkiego 
szpitala. 

Przypominamy, że każdy 
obywatel ma prawo przyglądać 
się obradom Rady Miejskiej, w 
charakterze publiczności. 

MS

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Zgłoszenie wniosków do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Miejskiej w dniach 25 kwietnia 

2012 roku i 6 czerwca 2012 roku.
4. Informacje Przewodniczącego Rady.
5. Sprawozdanie Burmistrza Nowogardu z działalności pomiędzy 

sesjami.
6. Interpelacje, wnioski i zapytania.
7. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Nowo-

gard za 2011 rok.
8. Przyjęcie uchwał w sprawie:
a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozda-

niem z wykonania budżetu gminy Nowogard za rok 2011,
b) udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 

rok 2011,
c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Pu-

blicznego Szpitala Rejonowego w Nowogardzie,
d) zmiany uchwały (dot. Gminnego programu profilaktyki i roz-

wiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narko-
manii na 2012 rok),

e) zmiany uchwały (dot. wymiaru godzin zajęć nauczycieli),
f) zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla części obrębu Słajsino w gminie Nowogard,
g) ustalenia wysokości stawek opłaty targowej i sposobu ich pobie-

rania,
h) wyznaczenia inkasenta oraz sposobu rozliczania opłaty targowej,
i) ustalenia regulaminu targowiska miejskiego w Nowogardzie,
j) zmiany uchwały (dot. statutu ZBK),
k) zmiany uchwały (dot. programu opieki nad bezdomnymi zwie-

rzętami),
l) odstąpienia od odszkodowania,
ł) w sprawie przyznania dzierżawcy pierwszeństwa w nabyciu nie-

ruchomości stanowiącej własność gminy Nowogard,
m) rozpatrzenia skargi na działania kierownika Ośrodka Pomocy 

Społecznej.
9. Wydanie opinii na temat projektu uchwały w sprawie zmiany sta-

tutu Celowego Związku Gmin R-XXI w Nowogardzie.
10. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje, wnioski i zapytania.
11. Komunikaty.
12. Zakończenie obrad.

minięciem w testamencie. W 
przypadku pozostawienia przez 
zmarłego testamentu, w którym 
nie są objęte osoby, które dzie-
dziczą na podstawie ustawy, 
osobom tym należy się zacho-
wek. Do zachowku mają pra-
wo następujące osoby: zstępni, 
małżonek i rodzice spadkodaw-
cy. Zachowek wynosi 1/2 tego, 
co przypadałoby na podstawie 
ustawy. Osoby małoletnie (do-
tyczy zstępnych) i trwale nie-
zdolne do pracy mają prawo do 
zachowku w wysokości 2/3 tego, 
co przypadałoby im na podsta-
wie ustawy. Zachowek jest dla 
stron korzystny, bowiem wypła-
ca się go w pieniądzach. Jest to 
roszczenie pieniężne. O wypłatę 
zachowku należy zwrócić się do 
osoby, która jest spadkobiercą i 
przyjęła spadek. 

Przykład: Pan M, który ma 
żonę i dwoje pełnoletnich dzie-
ci, pozostawia testament, w któ-
rym cały majątek zapisuje Pani 
J. (jego kochance). Żona i dzieci 
Pana M mają prawo do zachow-
ku. Każde z nich ma prawo żą-
dać od Pani J. wypłaty w pienią-
dzach wartości 1/6 spadku.

Nie będziemy mieli prawa do 
zachowku, gdy:

1. odrzucimy spadek,
2. zrzekniemy się dziedzicze-

nia,
3. zostaniemy wydziedzicze-

ni,
4. zostaniemy uznani za nie-

godnych.
Prawa do zachowku nie bę-

dzie miał także małżonek, który 
zostanie wyłączony od dziedzi-
czenia na podstawie szczegól-

nych przepisów. Do zachowku 
mają prawo także osoby, które 
zostały powołane do dziedzi-
czenia, ale ich udział w spadku 
jest mniejszy niż zachowek, któ-
ry im się należy. Do zachowku 
mają prawo także osoby, które 
dziedziczą na podstawie ustawy, 
ale spadkobierca za życia rozdał 
majątek określonym osobom, 
co spowodowało uszczuplenie 
masy spadkowej. 

W takiej sytuacji, uprawnieni 
do zachowku mają prawo żądać 
wyrównania od spadkobierców 
ustawowych, jeśli oni dostali 
darowiznę od zmarłego, oraz od 
obdarowanych, którzy nie dzie-
dziczą na podstawie ustawy, je-
śli darowizna została dokona-
na maksymalnie do 10 lat przed 
śmiercią spadkodawcy.

UWAGA: Na poczet zachow-

ku zalicza się także darowiznę, 
którą otrzymaliśmy od zmarłe-
go. To oznacza, że jeśli otrzyma-
my od zmarłego w formie daro-
wizny na przykład mieszkanie, 
to mamy prawo do zachowku 
w takiej wysokości, jaka wyni-
ka z różnicy pomiędzy warto-
ścią tego mieszkania, a należne-
go nam zachowku.

Jeśli ktoś sam jest uprawnio-
ny do zachowku, a jednocze-
śnie jest spadkobiercą, to wte-
dy musi wypłacić pozostałym 
osobom uprawnionym do za-
chowku, ich zachowki, ale tylko 
z nadwyżki przekraczającej jego 
własny zachowek.

Zachowek wylicza się z czy-
stej wartości spadku, a to ozna-
cza, że należy odjąć od aktywów 
wartość pasywów i dopiero ta 
różnica będzie podstawą do ob-

liczenia zachowku. Zachowek 
wypłaca się w pieniądzach.

Roszczenia o zachowek 
przedawniają się po upływie 3 
lat od dnia otwarcia i ogłosze-
nia testamentu (w przypadku 
dziedziczenia testamentowego) 
lub od otwarcia spadku (śmier-
ci spadkobiercy) - w przypadku 
dziedziczenia ustawowego. 

Nie da się ukryć, że  polskie 
realia w zakresie spadków róż-
nią się zasadniczo od tego, z 
czym się spotykamy w środkach 
masowego przekazu. Warto jest 
zawczasu poznać zasady prawa 
spadkowego, aby potem unik-
nąć nieporozumień, czy roz-
czarowań, szczególnie, że dzie-
dziczenie wzbudza w rodzinach 
wiele kontrowersji i niejedno-
krotnie staje się podstawą ze-
rwania więzi rodzinnych.
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Najlepsi uczniowie szkół Gminy Nowogard (część III)

Primus inter pares
W czasie gdy dzieci i młodzież  nowogardzkich szkół  kończą swoją  edukację w roku szkolnym 2011-2012, prezentujemy Państwu najlepszych,  wy-
branych przez kierownictwa szkół, uczniów z poszczególnych placówek. Primus Inter Pares -  to znaczy „pierwszy wśród równych sobie”, wydaje 
się, że ta łacińska sentencja  wybrana na tytuł  cyklu  oddaje istotę i sens  tej prezentacji – chcielibyśmy, aby sylwetki najlepszych promowały posta-
wy, które są dostępne dla wielu, dzisiaj oni są pierwsi wśród równych sobie, jutro mogą być to inni  wśród tych równych.  Cieszymy się także, że w 
ten sposób mamy okazję dodatkowo wynagrodzić trud samych uczniów, jak i ich wychowawców. Z  konieczności wynikającej z objętości materiału 
prezentację podzieliliśmy na kilka części. Dzisiaj  najlepsi z Gimnazjum nr 1, nr 2 i nr 3.

Gimnazjum nr 1 w Nowogardzie

Gimnazjum nr 2 w Nowogardzie

Hanna Komisarz 
Uczennica klasy III a
Średnia ocen 5,5
Szczególnie uzdolniona języ-

kowo. Przez 3 lata nauki repre-
zentowała szkołę w konkursach 
na szczeblu gminy, rejonu, woje-
wództwa i na arenie ogólnopol-
skiej.

- X Ogólnopolski Konkurs Języ-
ka Niemieckiego – 30 miejsce 

w województwie Języka Nie-
mieckiego 

- Konkurs Języka Niemieckiego 
„Mam talent językowy”- I miejsce 
w Liceum Językowym Sapientia 
2009/2010, 2010, 2011

- Kuratoryjny Konkurs Języka 
niemieckiego – udział w etapie re-
jonowym 2010/2011, 2011/2012

Mateusz Kozłowski 
Uczeń klasy III b
Średnia ocen – 5,9
- Kuratoryjny Konkurs Chemicz-

ny – finalista wojewódzki
- Ogólnopolski Konkurs Geogra-

ficzny Olimpus – 30 miejsce w Pol-
sce

- Ogólnopolski Konkurs Che-
miczny „Multitest” 2010 – 30 miej-
sce w Polsce.

- Ogólnopolski Konkurs Fizyczny 
„Multitest” 2010 -  21 w Polsce.

- Ogólnopolski Konkurs Histo-
ryczny „Multitest” 2010 – 27 miej-
sce w Polsce.

- Wojewódzki Konkurs „Mam ta-
lent językowy- I miejsce drużyno-
wo.

- Udział w Ogólnopolskim Kon-
kursie Języka Niemieckiego.

- Mały Konkurs Recytatorski – 

etap powiatowy – wyróżnienie.
- Międzyszkolny konkurs orto-

graficzny w Przybiernowie II miej-
sce drużynowo.

- I miejsce drużynowo w Prze-
glądzie piosenki wakacyjnej i tury-
stycznej w Dziwnowie.

- XVII Ogólnopolski Festiwal Ko-
lęd i Pastorałek – udział na szczeblu 
rejonu.

Szymon Surma 
Uczeń klasy  III d Publicznego 

Gimnazjum nr 1 im. Szarych Szere-
gów w Nowogardzie.

Średnia ocen w klasie III – 5,8
Osiągnięcia:
Klasa I
- Najwyższa średnia ocen w Gim-

nazjum Publicznym nr1 w Nowo-
gardzie – 5,73

Klasa II
XV– miejsce w Polsce w konkur-

sie ogólnopolskim z języka angiel-
skiego „Pingwin”

- II miejsce w XIX edycji Ogól-
nopolskiej Olimpiadzie Promocji 
Zdrowego Stylu Życia PCK – etap 
rejonowy

-Najwyższa lokata w konkursie 
organizowanym przez Zachodnio-
pomorski Państwowy Wojewódz-
ki Inspektorat Sanitarny w Szczeci-
nie z okazji obchodów Światowego 
Dnia Rzucania Palenia.

- III miejsce w konkursie wiedzy 
matematyczno-fizyczno-informa-
tycznej „MatFIn 2011”

- III miejsce w turnieju „1z9”
- II miejsce w Rejonowym Kon-

kursie Ortograficznym w Przybier-
nowie

*szkolne konkursy przedmiotowe 
2010/2011

- I miejsce w konkursie chemicz-
nym

- I miejsce w konkursie geogra-
ficznym

- II miejsce w konkursie z języka 
angielskiego

- I miejsce w konkursie informa-
tycznym

Multitest:
- II miejsce z chemii
- II miejsce z fizyki

- III miejsce z języka niemieckie-
go

Klasa III
XI miejsce w Polsce w ogólnopol-

skim konkursie z języka angielskie-
go „Pingwin” 2012

III miejsce w konkursie wiedzy 
matematyczno -  fizyczno – infor-
matycznej „Mat – fin 2012”

Finalista konkursu z języka an-
gielskiego „English is Simple”

Finalista wojewódzki w Konkur-
sie Fizycznym z Elementami Astro-
nomii organizowanym przez Za-
chodniopomorskiego Kuratora 
Oświaty.

Osiągnięcia drużynowe:
- IV miejsce Powiatowa Liga 

Gimnazjalnej Koszykówki
- II miejsce piłce koszykowej w II 

Nowogardzkim Turnieju Gier Ze-
społowych organizowanym w ra-
mach projektu PO KL. „Zespołowo 
zgrani – aktywnie zintegrowani”

II miejsce w Rejonowym Kon-
kursie Ortograficznym w Przybier-
nowie

II miejsce w międzyszkolnym 
konkursie frazeologicznym

I miejsce w gminnym konkursie 
języka angielskiego z elementami 
ekologii. 

Michalina Żelaznowska 
Klasa III B
Średnia ocen – 5,3;
Laureatka Wojewódzkiego Kon-

kursu Języka Angielskiego dla 
uczniów gimnazjum województwa 
zachodniopomorskiego;

3 miejsce w Konkursie Języka 
Angielskiego dla szkół gimnazjal-
nych pod honorowym patronatem 
Zachodniopomorskiego Kurato-
rium Oświaty w ramach Festiwalu 
Angielskiego i Kultury Krajów An-
glojęzycznych „Nowy Jork-podbija-
jąc „Wielkie Jabłko”– 2011/2012;

Laureatka II Ogólnopolskiej 
Olimpiady Języka Angielskiego 

dla Gimnazjalistów organizowanej 
przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w 
Warszawie i Wyższą Szkołę Języków 
Obcych w Poznaniu; 

 

Zofia Sawicka 
Klasa III C
Średnia ocen - 5,3;
Finalistka w I Metropolitalnym 

Konkursie Papieskim dla Gimna-
zjalistów 2010/2011;

Laureatka w II Metropolitalnym 
Konkursie Papieskim dla Gimna-
zjalistów 2011/2012;

Finalistka Małej Olimpiady z 
Wiedzy o Społeczeństwie organizo-
wanej przez XIII LO w Szczecinie;

XVII miejsce w Ogólnopolskim 
Konkursie Geograficznym Olimpus 
2011 (załącznik 12) i Olimpus 2012;

Finalistka Ogólnopolskiego Kon-
kursu Wiedzy o Społeczeństwie 
DEMOKRATUS w roku szkolnym 
2011/2012;

I miejsce w międzyszkolnym 
konkursie mitologicznym (druży-
nowo);

Laureatka Powiatowego Konkur-
su Ortograficznego w Przybierno-
wie 2011/2012; 

 

Marek Buriak 
Klasa III A
Średnia ocen 5,0;
Laureat I miejsca Małej Olimpiady 

z Wiedzy o Społeczeństwie organizo-
wanej przez XIII LO w Szczecinie;

Finalista VIII Wojewódzkiego 
Gimnazjalnego Konkursu Filozo-
ficznego;

Finalista Ogólnopolskiego Kon-
kursu Wiedzy o Społeczeństwie 
DEMOKRATUS 2010/2011;

Finalista Ogólnopolskiego Kon-
kursu Wiedzy o Społeczeństwie 
DEMOKRATUS 2011/2012;

XIII miejsce w XIII Ogólnopol-
skim Międzygimnazjalnym Turnieju 
Wiedzy Ekonomicznej w Pińczowie; 

 

Aurelia Bajerska 
Klasa III B
Średnia ocen 5,3;

Laureatka III miejsca woje-
wódzkiego konkursu literacko 
– dziennikarskiego „Złote Pióro 
Głosu Szczecińskiego” 2011;

Finalistka w I Metropolitalnym 
Konkursie Papieskim dla Gimna-
zjalistów 2010/2011;

Laureatka w II Metropolital-
nym Konkursie Papieskim dla 
Gimnazjalistów 2011/2012;

Finalistka Archidiecezjalnego 
Konkursu Biblijnego 2012;

III miejsce w wojewódzkim eta-
pie IV Międzyszkolnego Konkur-
su Recytatorskiego Poezji i Prozy 
Religijnej 2012;

Finalistka Ogólnopolskiego 
Konkursu Wiedzy o Społeczeń-
stwie DEMOKRATUS w roku 
szkolnym 2011/2012;

Laureatka gminnego etapu Ma-
łego Konkursu Recytatorskiego;

Laureatka Wojewódzkiego Prze-
glądu Amatorskich Zespołów Te-
atralnych 2011 ( wraz z zespołem);

III miejsce w XVII Zachodnio-
pomorskim Konkursie Kolęd i Pa-
storałek 2011/2012 (zespołowo); 
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Wszystkim, którzy uczestniczyli  
w uroczystości pogrzebowej

śp. Bronisława Jarmużek
serdecznie podziękowania

składają  
żona i córki z rodzinami

PODZIĘKOWANIA

Antonina Łuszczyk, lat: 63, zmarła: 21.06.2012, pogrzeb: 23.06.2012, 
pogrzeb odbył się  na cmentarzu w Nowogardzie 

Zdzisław Horniak, lat: 62, zmarł: 23.06.2012, pogrzeb: 26.06.2012, 
pogrzeb odbędzie się  o godz. 14,00 na cmentarzu w Nowogardzie 

Bronisław Kalinowski, lat: 89, zmarł: 24.06.2012, pogrzeb: 
26.06.2012, pogrzeb odbędzie się o godz. 14,00 na cmentarzu w Osinie 

Zdzisław Nowacki, lat: 67, zmarł: 24.06.2012, pogrzeb: 27.06.2012, 
pogrzeb odbędzie się  o godz. 15,00 na cmentarzu w Dobrej  

Franciszek Makowski, lat: 71, zmarł: 23.06.2012, pogrzeb: 
27.06.2012, pogrzeb odbędzie się  o godz. 15,00 na cmentarzu w No-
wogardzie

Informacje  przekazał zarządca cmentarza Sebastian Furmańczyk

 W tych dniach odeszli do Wieczności 

 

      
Katarzyna Nadolska 
 Uczennica klasy II a                                                                
1. Średnia ocen w roku szkol-

nym 2011/2012  wynosi: 5,4                                                                      
2. Osiągnięcia na szczeblu szko-

ły i gminy: 
• I miejsce w turnieju „1 z 9”   
• Laureat EKO – KONKURSU – 

etap szkolny                                                
• I miejsce w szkole w Ogólno-

polskim konkursie plastycznym 
„Tęcza”           

• I miejsce w konkursie mię-
dzyszkolnym EKOALARM  2012 
dla drużyny  w składzie Katarzy-
na Nadolska, Katarzyna Zawadz-
ka, Anna Szcześniak, Cezary Ni-
ziński, Mikołaj Gała                                                                                    

• II miejsce w szkolnym kon-
kursie geograficznym                                       

• II miejsce w szkolnym kon-
kursie z języka angielskiego                               

• II miejsce w Turnieju „1 z 
9”  drużyna w składzie: Katarzy-
na Nadolska, Anna Szcześniak, 
Grzegorz Kolless                                                                         

• III miejsce w szkolnym kon-
kursie matematycznym                                        

• III miejsce w szkolnym kon-
kursie z języka niemieckiego                          

• III miejsce w szkolnym kon-
kursie polonistycznym                                         

• III miejsce w szkole w kon-
kursie plastycznym DZIEŃ NIE-

MIECKI W POLSCE  2 pkt. 
• III miejsce w konkursie IN-

TER – ECO drużyna w składzie 
Katarzyna Nadolska, Katarzy-
na Zawadzka, Anna Szcześniak, 
Krzysztof Zamara                           

3.  Osiągnięcia na szczeblu po-
wiatu:     

• III miejsce w konkursie wie-
dzy matematyczno – fizyczno – 
informatycznej Mat - Fin 2011 
(indywidualnie)                                                                              

• III miejsce drużynowo w kon-
kursie wiedzy matematyczno – fi-
zyczno – informatycznej    2012                                                                                                                 

4.   Osiągnięcia na szczeblu wo-
jewództwa:

• laureatka I miejsca w katego-
rii gimnazjów mini -olimpiady 
„Sejm Wielki – wielkie dzieło. 220 
rocznica Konstytucji 3 – Maja”                                    

• finalista konkursu matema-
tycznego (KO)                                                        

• finalista konkursu poloni-
stycznego (KO)                                                       

• wyróżnienie w wojewódzkim 
konkursie plastycznym „Ważne 
dziewięć miesięcy bez alkoholu”                                                                                                   

5. Osiągnięcia na szczeblu ogól-
nopolskim i międzynarodowym:

• finalista ogólnopolskiego kon-
kursu czytelniczego „ I Ty bądź 
czytelny!” dla uczniów klas 2                                                                                                  

• 13 miejsce w ogólnopolskim 
konkursie ALBUS z matematyki                                                                             

• wyróżnienie za uzyskany wy-
nik w Międzynarodowym Kon-
kursie Kangur Matematyczny                                                                                                  

6. aktywność społeczna wykra-
czająca poza ramy szkoły:

• posiada certyfikat uczestnic-
twa w mini – projekcie edukacyj-
nym „Dzień niemiecki w Polsce

• była wolontariuszem w dniu 

8 stycznia 2012 r.  świadczy-
ła ochotniczo i bez wynagrodze-
nia na rzecz WOŚP  świadcze-
nia, związane ze zbiórką publicz-
ną pieniędzy na rzecz zakupienia 
sprzętu i aparatury medycznej dla 
polskich szpitali, celem ratowania 
życia wcześniaków oraz pomp in-
sulinowych dla kobiet ciężarnych 
z cukrzycą. 

    Wychowawca   Jolanta   Mie-
lewczyk 

    
Katarzyna Zawadzka 
Uczennica kl. III a 
1. Średnia ocen w roku szkol-

nym 2011/2012 wynosi: 5,4                                                                        
2. Osiągnięcia na szczeblu szko-

ły i gminy: 
• Laureat EKO – KONKURSU 

2012 – etap szkolny                                         
• I miejsce w szkolnym kon-

kursie geograficznym rok szkolny 
2011/2012          

• I miejsce w szkolnym konkur-
sie matematycznym rok szkolny 
2011/2012        

• I miejsce w szkolnym kon-
kursie biologicznym rok szkolny 
2011/2012         

• I miejsce w szkolnym kon-
kursie fizycznym rok szkolny 
2011/2012              

• I miejsce w szkolnym kon-
kursie chemicznym rok szkolny 
2011/2012        

• I miejsce w konkursie mię-
dzyszkolnym EKOALARM  2012 
dla drużyny  w składzie Katarzy-
na Nadolska, Katarzyna Zawadz-
ka, Anna Szcześniak, Cezary Ni-
ziński, Mikołaj Gała                                                                                 

• II miejsce w konkursie wiedzy 
ekologicznej 2012                                     

• II miejsce w szkolnym kon-
kursie języka niemieckiego rok 
szkolny 2011/2012                   

• II  miejsce w mistrzostwach 
gminy szkół gimnazjalnych w 
drużynowym tenisie stołowym 
dziewcząt                                                                                     

• III miejsce w konkursie IN-
TER – ECO drużyna w składzie 
Katarzyna Nadolska, Katarzy-
na Zawadzka, Anna Szcześniak, 
Krzysztof Zamara                      

3. Osiągnięcia na szczeblu po-
wiatu:    

• II miejsce indywidualnie w 
konkursie wiedzy matematyczno 
– fizyczno – informatycznej  Mat 
Fin 2012                                                                       

• III miejsce drużynowo w kon-
kursie wiedzy matematyczno – fi-
zyczno – informatycznej  Mat Fin 
2012                                                                      

4.  Osiągnięcia na szczeblu wo-
jewództwa i kraju:

• finalista konkursu matema-
tycznego (KO)                                                       

• finalista konkursu biologicz-
nego (KO)                                                        

• finalista konkursu chemiczne-
go (KO)                                                             

• laureat konkursu geograficz-
nego (KO)                                                          

• 9 miejsce w ogólnopolskim 

konkursie przedmiotowym PIN-
GWIN 2011  z geografii                                                                                                         

5. Aktywność społeczna wykra-
czająca poza ramy szkoły:

• posiada certyfikat uczestnic-
twa w mini – projekcie edukacyj-
nym „Dzień niemiecki w Polsce                                                       

• uczestniczyła w Ogólnopol-
skim Turnieju Wiedzy Pożarni-
czej  OTWP „Młodzież zapobiega 
pożarom”

Wychowawca    Elżbieta Szmyt  

Anna Szcześniak 
Uczennica kl. III a
Średnia ocen w roku szkolnym 

2011/2012 wynosi  4,83
Osiągnięcia:
- udział  w drugim rejonowym 

etapie konkursu kuratoryjnego z: 
geografii, j. polskiego, j. angiel-
skiego, historii, chemii i biologii 

- wyróżnienie w międzynarodo-
wym konkursie matematycznym 
“kangur” 

- udział w finałowej rundzie 
kuratoryjnego “Turnieju wiedzy  
matematyczno - przyrodniczej”

- udział w wojewódzkim etapie 
konkursu transplantologicznego 
“Przeszczep sobie życie”

Wychowawca   Elżbieta  Szmyt

Gimnazjum nr 3 w Nowogardzie
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OCO NA TWOJE 
FINANSE

PROSTA POŻYCZKA 
DLA CIEBIE 

I TWOJEJ FIRMY
bez BIK

bez zaświadczeń ZUS i US
– od 20 do 300 tys.
– na spłatę uciążliwych długów
– na dobre inwestycje
– dochód min. 1000 zł netto
W OFERCIE RÓWNIEŻ CHWILÓWKI

Szczecin 
al. Wojska Polskiego 29/17 

tel. 91 812 68 65
RRSO wynosi 5,05%

Zgubiono zegar 
Bricon Speedy. 

Uczciwego znalazcę 
proszę 

o kontakt: 503-037-469

PHU „DEZAR” - SKLEP ŻELAZNY
ul. 15 Lutego 10  • 72-200 Nowogard • tel. 91 39 21 220

NOWOŚĆ    Ogrodzenia ozdobne

Artykuły przemysłowe:
• Piece • Bojlery • Armatura • Rury miedziane i ocynk
• Rury PCV • Śruby • Wkręty • Gwoździe •  Farby • Lakiery • Silikony 
• Siatka ogrodzeniowa • Impregnaty
• Elektronarzędzia • Odzież robocza • Nawozy • Nasiona

Przęsło 2 m – 175 zł
Brama 3,5 m – 530 zł

Brama 4 m – 560 zł
Furtka 0,9 m – 185 zł

Posiadamy w sprzedaży 
również inne wzory ogrodzeń

PkP s.A. oddział Gospodarowania nieruchomościami  
w Poznaniu Aleja niepodległości 8,  61-875 Poznań, 

ogłasza przetarg ustny  
nieograniczony na sprzedaż:

nieruchomości zabudowanej, położonej 
w nowogardzie, na którą składa się prawo 
użytkowania wieczystego działki nr ew. 33/9, 
obręb 0005 nowogard o powierzchni 893 m2 

oraz prawo własności zabudowy.

Nieruchomość obciążona jest umową najmu  
z terminem do dnia 30.09.2012 r.
Na terenie nieruchomości znajduje się betonowy 
słup oświetleniowy, który nie podlega sprzedaży.

Cena wywoławcza: 192 000 zł
wadium: 19 200 zł           Postąpienie: 5 000 zł

Do wylicytowanej ceny może zostać doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu 
sprzedaży.

PRZEtARG oDBĘDZIE sIĘ w DnIU 24.07.2012 r. o GoDZ. 11.00  
w BUDYnkU oDDZIAŁU PRZY ALEI 3 mAJA 22 w sZCZECInIE, sALA 117.

Przedmiot przetargu można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z Ogłaszającym.
 Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium na konto wskazane  w Regulaminie przetargowym 
w terminie do dnia 20.07.2012 r.
Termin wpłaty oznacza termin uznania wpłaty na wskazanym rachunku.
Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał licytację zaliczone zostanie na poczet ceny 
nabycia w dniu sprzedaży.
Wadium przepada na rzecz PKP S.A. w przypadkach określonych w Regulaminie przetargowym.
Oferta jest wiążąca w przeciągu 12 miesięcy od daty rozstrzygnięcia przetargu.
Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z jego szczegółowymi warunkami zawartymi  
w Regulaminie przetargowym oraz treścią ogłoszenia o przetargu zamieszczonym na stronach internetowych 
PKP S.A.: www.pkp-nieruchomosci.pl; www.nieruchomosci-zachod.pkp.pl
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Marketingu i Obrotu Nieruchomościami II,  tel. (91) 471 17 92, 
tel./fax. (91) 471 58 42, e-mail: marketing.szczecin@pkp.pl
Sprzedający zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

PRZEtARG   PRZEtARG   PRZEtARG   PRZEtARG   PRZEtARG   PRZEtARG   PRZEtARG  PRZEtARG

PkP s.A.   PkP s.A.  PkP s.A.  PkP s.A.  PkP s.A.  PkP s.A.  PkP s.A.  PkP s.A.  PkP s.A.  PkP s.A.  

Poniedziałkowe szaleństwo… w heide parku...
Dnia 18 czerwca br. młodzież z Nowogardu pod opieką ks. Marcina Gudełajskiego wyjechała na wycieczkę. Celem podróży był położo-
ny w północnych Niemczech park rozrywki HEIDE PARK SOLTAU. Heide Park to jedno z największych wesołych miasteczek w Euro-
pie. Jego bogata oferta przyciąga codziennie setki turystów. Na terenie parku znajdują się m. in. szwajcarski tor bobslejowy, zjeżdżalnie, 
łodzie i tratwy, kolejki górskie, kraina piratów, akrobaci, różnego typu rolby, karuzele obrotowo-młynowe, kolejki ziemne i powietrzne, 
wieże widokowe.

 Wyruszyliśmy w nocy  z po-
niedziałku na wtorek, by póź-
niej cały „biały dzień” szaleć. 
Podróż była długa i męczą-
ca, ale wszystko wynagrodził 
nam wspaniały pobyt w tak 
miłym i uroczym miejscu. Po-
goda była znakomita. Wcze-
snym rankiem, dojechaliśmy 
do celu, tym samym zaczyna-
jąc dzień pełen wrażeń. Czeka-
ło na nas wiele atrakcji, w tym 

Colossos, najwyższa kolejka, 
która w 2003 roku została wpi-
sana do księgi rekordów Guin-
nessa jako drewniana kolejka o 
największym kącie nachylenia 
(61 stopni). Następna kolejka 
to Desert – Race, która posiada 
napęd hydrauliczny. W ciągu 
2,4 s przyspiesza do 100 km/h. 
Scream – Krzyk to największa 
wieża swobodnego spadania na 
świecie, wysokość 103 m, swo-

bodny spadek z 71 m z prędko-
ścią 100 km/h. Tylko dla od-
ważnych. Limit – Roller Co-
aster z podwieszonymi siedze-
niami. Wisząc swobodnie w 
powietrzu pasażerowie są prze-
rzucani 5 razy do góry nogami 
na 3 różnych inwersjach. Bob-
sleje - szalony zjazd bobslejem 
po „lodowym” torze o długo-
ści 900 m. Ostre zakręty o eks-
tremalnym nachyleniu, długie 

proste i przejazd z prędkością 
50 km/przez wąski kanał „lo-
dowy”.  Nowością od 2011 roku 
jest Krake. Jest ona pierwszą w 
Niemczech, a drugą w Euro-
pie kolejką typu Dive - Coaster. 
Kąt pierwszego spadu wyno-
si 90°. Jest ona długa na 476m, 
wysoka na 41m, a maksymalna 
prędkość wynosi 100km/h. 

Nie sposób opisać wszyst-
kich atrakcji, jest ich po prostu 

mnóstwo, dla małych i dużych, 
odważnych i bojaźliwych, żąd-
nych adrenaliny lub szukają-
cych miłego spędzenia czasu. 
Pełni wrażeń, nawiązania wspa-
niałych relacji przyjaźni i zdo-
bytych nowych doświadczeń 
po 8 h pobytu w Heide Parku, 
zmęczeni, ale pełni wrażeń wy-
ruszyliśmy w drogę powrotną.

Oby do następnego wyjaz-
du….

REKLAMA

OGłOSZENIE
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Starszaki z przedszkola nr 1 
żegnają przedszkole
W ubiegły czwartek 21 czerwca, w Przedszkolu nr 1 w Nowogardzie odbyło się 
uroczyste zakończenie roku przedszkolnego w najstarszej grupie, prowadzonej 
przez Panią Renatę Stasiak.

Uroczystość rozpoczęła Pani 
Dyrektor Przedszkola - Jo-
lanta Bielska, która powitała 
serdecznie wszystkich zebra-
nych. Pani Dyrektor podzię-
kowała rodzicom za cztero-
letnią współpracę i pomoc na 
rzecz Przedszkola, a także ży-
czyła dzieciom sukcesów w 

dalszej nauce. Podziękowania 
otrzymali również pracownicy 
Przedszkola, za starania jakie 
wkładają w rozwój placówki.

Po wystąpieniu Pani Dyrek-
tor dzieci rozpoczęły swój wy-
stęp. W pierwszej części sze-
ściolatki przedstawiły bajkę 
pt.: „Śpiąca Królewna”, która 

zakończyła się  „Polonezem”. 
Bajka wystawiona została w 
przepięknej scenerii, a Nasi 
mali aktorzy wystąpili w stro-
jach przygotowanych przez 
rodziców. Częścią oficjalną 
były wiersze, piosenki i taniec 
„Krakowiak” żegnający młod-
szych kolegów i Panie z Przed-

szkola. Za swój występ dzieci 
zostały nagrodzone burzliwy-
mi oklaskami.

W trakcie dalszych wystę-
pów dzieci zaprezentowały  
znajomość języka angielskie-
go, w przedstawieniu przygo-
towanym przez Panią Eweli-
nę Frątczak oraz przedstawi-
ły współczesne tańce, których 
nauczyły się dzięki Panu Mi-
kołajowi Kubiak. „Starszaków” 
wierszem i upominkami, po-
żegnały dzieci z młodszej gru-
py, prowadzonej przez Panią 
Marzenę Wiśniewską

Piękne podziękowania ja-
kie otrzymałam od rodziców, 
za wychowanie i opiekę nad 
ich dziećmi, były dowodem 
wielkiej wdzięczności. Łzom i 
wzruszeniom nie było końca.

Uroczystość zakończy-
ły wspólne zdjęcia, poczęstu-
nek oraz ogromny tort od ro-

dziców. Na koniec podzięko-
wałam rodzicom za owocną 
współpracę przez te wszystkie 
lata, oraz za pomoc w przy-
gotowaniu strojów i poczę-
stunek dla dzieci. Gratulowa-
łam „Starszakom” wzruszają-
cego i pięknego występu, pro-
sząc dzieci by nie zapomniały 
o Przedszkolu, miejscu w któ-
rym zdobyły wiele wiadomo-
ści i umiejętności, które będą  
im potrzebne w ich dalszej 
„drodze”. Na pamiątkę dzieci 
otrzymały książki z dedykacją 
i dyplomy wraz z tablem.

Pragnę jeszcze raz serdecz-
nie podziękować koleżankom, 
rodzicom oraz wszystkim tym, 
którzy z zaangażowaniem 
uczestniczyli w przygotowaniu 
całej uroczystości. 

Wychowawczyni grupy 
sześciolotaków

 Renata stasiak

Był smaczny tort, występy artystyczne i uśmiech dzieci 

Koniec roku dla klasy III C
W piątek 22 czerwca w godzinach popołudniowych w Szkole Podstawowej nr 1 w Nowogardzie, odbyło się uroczyste zakończenie roku 
szkolnego dla klasy III c. Uczniowie pożegnali rok szkolny oraz  swoją wychowawczynię i wkrótce jadą już na wakacje.

 Cała uroczystość przebiega-
ła w miłej i rodzinnej atmosfe-
rze i dedykowana była rodzi-
com oraz wychowawczyni  kla-
sy pani Elżbiecie Kwiatkow-
skiej, która kończy trzyletni 
okres opieki nad tą klasą.

W części artystycznej ucznio-
wie zaprezentowali swoje umie-
jętności recytatorskie, wokal-
ne i muzyczne. Występy dzie-
ci przeplatane były  pokazami  
multimedialnymi, również na-
wiązującymi tematycznie do 
Dnia Mamy i Taty – „Dzień 
Mamy”, „Mama”, „W dniu Taty”. 
„Życzenia dla Taty”, „Minę-
ły trzy lata”. Uczniowie klasy  
III c: Bartłomiej Buszta, 
Klaudia Cesarska, Fabian 
Chojnacki, Filip Frąckowiak, 
Zuzanna Gurgul, Aleksandra 
Jaszcz, Jakub Konior, Alek-
sandra Kuśmirek, Dawid 
Kwiatek, Weronika Lalik, Mi-

chał Lisiewicz, Maksymilian 
Makles, Zuzanna Raczewska, 
Daria Sikora, Karolina Skó-
rzanka, Jakub Skrzypczyk, 
Ewa Soroka, Igor Szczepa-
niak, Miłosz Szczepański, Ja-
kub Tandecki, Patryk Tobol-
ski, Oliwia Toruńska, Wik-
toria Ubych, Dawid Wysoc-
ki, Dominik Żukowski zda-
niem „Żegnaj szkoło!” zakoń-
czyli  swój  występ artystyczny. 
Uczniowie   odśpiewali jeszcze  
gromkie „Sto lat” oraz wręczy-
li  upominki dla  licznie zgro-
madzonych rodziców i  swojej 
bardzo lubianej wychowaw-
czyni, dziękując jej  za troskę, 
zrozumienie, ciepły uśmiech 
na twarzy i wysiłek włożony 
w ich edukację. Na  uroczy-
stości nie zabrakło oczywiście 
smacznego tortu oraz pysz-
nych ciast, specjalnie upieczo-
nych na tę okazję przez rodzi-

ców uczniów. Po degustacji 
przygotowanych smakołyków 
wychowawczyni klasy pani 
Elżbieta Kwiatkowska życzy-

ła wszystkim  dzieciom  kla-
sy III C udanych, słonecznych 
i przede wszystkim bezpiecz-
nych  wakacji.

opr. Jarek Bzowy 
Źródło informacji, 

wychowawczyni klasy III c 
- Elżbieta kwiatkowska 
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„Czwartki na torze” - 8 edycja

Sowiński w formie, Komisarek liderem
W szczecinie w czwartek (21 czerwca) na torze kolarskim znajdującym się przy Al. Wojska Polskiego 246, została rozegrana 8 edycja 
wyścigów kolarskich z cyklu „Czwartki na torze”. Zawodnicy „Chrabąszczy” po raz kolejny zaprezentowali się z dobrej strony i wywal-
czyli kolejne punkty do klasyfikacji generalnej. 

Przypomnijmy, że wyści-
gi „Czwartki na torze” składa-
ją się z 13 edycji (13 edycja jest 
finałem), a zawodnicy zbierają 
punkty do klasyfikacji general-
nej już od 26 kwietnia. W mi-
niony czwartek najlepiej zapre-
zentował się Piotr Sowiński, 
startujący w kategorii żak star-
szy (rocznik 2000,2001 + mło-
dziczka 1999). Na torze w tej 
samej kategorii zaprezentowa-
li się również Damian Ubych 
i Maciej Sućko. Zawodnicy 
punktowali we dwóch kon-
kurencjach: wyścig na 400m. 
ze startu zatrzymanego i wy-
ścig eliminacyjny. W pierw-
szej konkurencji zwyciężył za-
wodnik z Nowogardu Piotr 
Sowiński, z czasem lepszym o 
0,19 sek. od głównego rywala 
w walce o pozycję lidera w kla-
syfikacji generalnej- Szymona 
Łakomego. W wyścigu elimi-
nacyjnym obaj kolarze zamie-
nili się miejscami, tym razem 
Sowiński zajął drugie miejsce, 
co pozwoliło mu uzbierać tyle 
samo punktów co zawodnik 

z Maszewa. Przyzwoity wy-
nik osiągnął również Damian 
Ubych, który w wyścigu elimi-
nacyjnym zajął 3 miejsce. W 
klasyfikacji generalnej w kate-
gorii żak starszy, Piotr Sowiń-
ski umocnił się na drugiej po-
zycji, powiększając przewagę o 
5 punktów (27 punktów wię-
cej ogólnie) nad swoim klu-
bowym kolegom- Damianem 
Ubychem. Natomiast Maciej 
Sućko zajmuje obecnie 5 miej-
sce, mimo tego wciąż ma szan-
sę na wywalczenie miejsca w 
pierwszej trójce. W kategorii 
młodzik (rocznik 1998,1999 + 
juniorki młodsze 1997) Nowo-
gard miał jednego reprezen-
tanta i był nim Jakub Ubych. 
Zawodnik „Chrabąszczy” wy-
startował w wyścigu na 200m. 
indywidualnie na czas, w wy-
ścigu keirin, oraz w wyści-
gu scretch. Jakub Ubych trzy-
krotnie plasował się w środ-
ku stawki zajmując odpowied-
nio: 6,5 i 6 miejsce. Pozwoliło 
mu to wywalczyć w sumie 13 
punktów i umocnić się na 10 

miejscu w klasyfikacji general-
nej po 8 serii, w kategorii mło-
dzik. Zawodnik z Nowogar-
du wciąż ma realne szanse na 
wywalczenie miejsca w pierw-
szej szóstce klasyfikacji. Na ko-
niec powrót na miejsce lidera 
Remigiusza Komisarka, które-
mu pomogła w tym nieobec-
ność Patryka Cabana z BOGO 
Szczecin – dotychczasowego 
lidera. Swoją drogą obaj za-
wodnicy opuścili po dwie se-
rię, więc nie można tu mówić 
o tym, że nasz zawodnik czę-
ściej mógł punktować. Remi-
giusz Komisarek startuje w ka-
tegorii junior młodszy (rocz-
nik 1996,1997 + juniorki 1995) 
i wystartował w trzech wyści-
gach: wyścig na 200m. indywi-
dualnie na czas, wyścig keirin, 
wyścig scretch. Na torze trwała 
walka Komisarek - Kolasiński 
i trzykrotnie zawodnik z No-
wogardu musiał uznać wyż-
szość zawodnika z Golczewa. 
W pierwszych dwóch wyści-
gach Kolasiński wygrywał, na-
tomiast Komisarek był drugi. 

W wyścigu scretch Komisarek 
zajął 3 miejsce, a na prowadze-
niu znaleźli się kolarze z Gol-
czewa. Po 8 serii, Komisarek 
ze 114 punktami jest na czele 
stawki, drugi Patryk Caban ze 
Szczecina traci do naszego za-
wodnika 4 punkty, a Kolasiń-
ski z Baszty Golczewo traci do 
Komisarka 36 punktów. War-

to dodać że zawodnicy któ-
rzy depczą kolarzowi z Nowo-
gardu po piętach, są z roczni-
ka 1996, zatem o rok starsi od 
zawodnika LUKS Panoramy-
-Chrabąszcze Nowogard. Już 
28 czerwca 9 edycja wyścigów 
na szczecińskim torze kolar-
skim.

KR

Memoriał im. Pawła Wakulicza 

Przyzwoite występy na szosie
W Strzelcach Krajeńskich (woj. lubuskie) w dniach 23-24 czerwca 2012 r., odbyły się Mistrzostwa Zrzeszenia LZS i zarazem Memoriał 
im. Pawła Wakulicza w kolarstwie szosowym. Pośród zawodników z całej Polski, zaprezentowali się również zawodnicy z Nowogardu. 

Głównym organizatorem 
było Krajowe Zrzeszenie LZS i 
władze miasta Strzelce Krajeń-
skie. Zawodnicy z Nowogar-
du wystąpili pod wodzą Dariu-
sza Kurkowskiego, który jest 
członkiem zarządu LUKS Pa-
norama-Chrabąszcze Nowo-
gard. W każdym wyścigu star-
towało ponad 60 kolarzy, za-

tem przebić się do czołówki w 
ogólnopolskiej stawce na pew-
no nie było łatwo. W katego-
rii młodzik wystartował Jakub 
Ubych, który rywalizował w 
dwóch konkurencjach: Wyścig 
ze startu wspólnego i jazda in-
dywidualna na czas. Wyścig ze 
startu wspólnego rozegrał się 
na dystansie 44 km, a średnia 

prędkość jaką uzyskali zawod-
nicy wyniosła 40,6 km/h. Jakub 
Ubych z czasem 1:10:07 zajął 
26 miejsce, zawodnik z Gosty-
nia Karol Zdun który wygrał 
ten wyścig, na mecie znalazł 
się o 05:09 minut przed zawod-
nikiem z Nowogardu. W jeź-
dzie indywidualnej na czas dy-
stans wynosił 5 km, a zawod-

nicy uzyskali średnią prędkość 
41,4 km/h. W tej konkuren-
cji Jakub Ubych uplasował się 
na 29 miejscu uzyskując czas 
8:22,14. Tutaj ponownie zwy-
ciężył kolarz z Gostynia, osią-
gając czas o 1:07 lepszy od za-
wodnika „Chrabąszczy”. Wy-
sokie miejsce uzyskał Remi-
giusz Komisarek startujący w 

kategorii junior młodszy. W 
wyścigu ze startu wspólnego 
na dystansie 88 km, średnia 
prędkość przejazdu wyniosła 
40,7 km/h. Remigiusz Komisa-
rek zajął wysokie 9 miejsce i na 
pewno może zaliczyć ten wy-
ścig do udanych. 

KR  

Archiwalne zdjęcie ze szczecińskiego toru- na zdj. zawodnicy „Chrabąsz-
czy” podczas rozgrzewki, od lewej: Paweł Kolasiński, Remigiusz Komisa-
rek, Kornel Zwoliński, Piotr Sowiński

Sedeczne 
podziękowania  
dla Bogdana 

Tretiaka   
za znalezienie 

telefonu komórkowego

Artur Lewandowski

Z a p r o s z e n i e 
III Festyn – Wojcieszyn 2012  

Mieszkańcy wsi Wojcieszyn serdecznie zapraszają w dniu 30 czerw-
ca 2012 roku od godz. 15.00, na plac przy Kaplicy i gwarantują 
świetną zabawę. 

W programie m.in.: 
- pokaz musztry paradnej orkiestry oraz mażoretek z Płot; widowi-

sko pt. „Hej wesele, weselisko”; występy zaprzyjaźnionych solistów i ze-
społów muzycznych; gry, zabawy, konkursy dla dzieci i dorosłych; wiej-
ska grochówka; własne wypieki; wspólne ognisko; zabawa taneczna; 
bufet obficie zaopatrzony oraz wiele innych atrakcji i niespodzianek. 

Organizatorzy

Patronem medialnym festynu DZIENNIK NOWOGARDZKI
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Zbiór  
truskawek  

od 20.06.2012 
 Sąpolnica. 

91 39 25 203

Sprzedam ponton 
wędkarski, 

nowy - na gwarancji, 
nieużywany, zarejestrowany. 

Wiadomość: 
Sklep Wędkarski „Tęczak” 
lub pod nr tel. 669 030 959

Urząd Miejski w Nowogardzie • Szkoła Tańca „Flesz” • Zespół „Saran-Band”

Serdecznie zapraszamy  na 
I PLENER RZEŹBIARSKI W ŻABOWIE

który odbędzie się w dniach 28-30 czerwca 2012
W programie:
28 czerwca 2012
Twórcza praca rzeźbiarzy od godz. 1000 do 1800;
Warsztaty tańca dla dorosłych i dla dzieci w godz. 1600 do 2000;
Wieczorek muzyczno-wokalny przy akompaniamencie zespołów muzycz-

nych w godz. 2000-2300 ;
Degustacja potraw regionalnych; 
29 czerwca 2012
Twórcza praca rzeźbiarzy od 1000 do 1800 ;
Warsztaty tańca dla dorosłych i dla dzieci w godzinach 1600 do 2000;
Wieczorek muzyczno-wokalny przy akompaniamencie zespołów muzycz-

nych w godz. 2000-2300;
Degustacja potraw regionalnych;
30 czerwca 2012
Twórcza praca rzeźbiarzy od 1000 do 1800 ;
Warsztaty tańca dla dorosłych i dla dzieci od godz.1600;
Degustacja potraw regionalnych; 
Możliwość zbadania ciśnienia, poziomu cukru, cholesterolu i trójglicery-

dów – badania przeprowadzać będą członkowie Polskiego Towarzystwa Dia-
betyków Koło Nowogard w godz. 1600-2000 ;

Podsumowanie I PLENERU RZEŹBIARSKIEGO od godz. 1800;
Pokaz tańca o godz. 1900;
Zabawa taneczna przy akompaniamencie zespołu muzycznego Saran Band 

od godz.2000;

Patronat: PEKAO S.A.  w Nowogardzie     Patronat medialny: Dziennik Nowogardzki

Inicjatywa dofinansowana z budżetu gminy Nowogard

LKS Olimpia Nowogard

Podziękowanie za sezon 2011/2012
Sezon 2011/2012 w wykonaniu wszystkich naszych zespołów dobiegł końca. 
Czerwiec jest, więc czasem podsumowań i podziękowań za włożony wysiłek dla 
piłkarzy, działaczy, sponsorów i wszystkich tych, dzięki którym LKS Olimpia 
Nowogard rozgrywała swoje mecze w czasie ostatniego roku piłkarskiego.

Bardzo dobre wyniki uzy-
skane na jesieni poprzednie-
go roku pozytywnie rokowa-
ły na rundę wiosenną. Zespół 
seniorski na półmetku rozgry-
wek zajmował pierwsze miej-
sce w A-klasie pokazując, że 
potrafi podnieść się po nie-
udanym początku rozgrywek. 
Od meczu z najgroźniejszym 
rywalem, czyli Radowią Rado-
wo Małe, wszystko przebiega-
ło zgodnie z planem i drużyna 
wygrała już wszystkie mecze 
do końca rudny jesiennej. 

Władze Gminy Nowogard 
w marcu 2012 r. postanowiły, 
inaczej niż w latach ubiegłych, 
w dość ograniczony sposób 
wspomóc nasz klub, co w kon-
sekwencji odbiło się negatyw-
nie na piłkarzach występują-
cych w LKS Olimpia. Z dnia 
na dzień dowiedzieliśmy się, 
że nasze ambitne plany zostaną 
przekreślone nie przez określo-
ne wyniki sportowe, lecz przez 
decyzję, która dla naszych za-
wodników była odbierana jed-
noznacznie negatywnie.  

Drugie miejsce naszego se-
niorskiego zespołu na koniec 
rozgrywek z pewnością nie jest 

szczytem marzeń. Osiągnię-
ta pozycja nie daje przecież 
awansu o klasę rozgrywkową 
wyżej. Inaczej sytuacja prezen-
tuje się w przypadku zespołów 
młodzieżowych. Tutaj chodzi-
ło głównie o szkolenie zawod-
ników i obycie na boiskach pił-
karskich. Nie jest kładziony 
nacisk na wygrywanie ligi czy 
każdego spotkania.  

Osiągnięte przez nasze dru-
żyny rezultaty na pewno po-
zostawiają niedosyt. Piłkarze 
mocno pracowali przez cały 
czas na awans do klasy okrę-
gowej, który jak na razie pozo-
stał nieosiągalny. Wydarzenia 
związane z przyznaniem środ-
ków na działalność sportowa w 
Gminie miały wpływ na piłka-
rzy i sprawiły, że nie mogli w 
stu procentach skupić się na 
grze w piłkę. Miejscami walka 
nie trwała jedynie na boisku 
piłkarskim, lecz także w gabi-
necie Burmistrza Nowogardu.

W tym miejscu dziękuję 
wszystkim piłkarzom: tramp-
karzom, juniorom i seniorom 
za włożony trud szczególnie 
w meczach i treningach. Sło-
wa uznania za pracę kieruję 

w stronę trenerów Gracjano-
wi Golemie i Jackowi Szewco-
wi, którzy zajmowali się szko-
leniem naszych piłkarzy. Dzię-
kuję wszystkim członkom za-
rządu LKS Olimpia za pomoc 
w organizacji wszelkich dzia-
łań naszego klubu na prze-
strzeni ostatniego roku. 

Podsumowanie rozgrywek 
sportowych to również czas 
podziękowań dla wszystkich, 
którzy wspierali naszą działal-
ność. Te kieruję w stronę spon-
sorów oraz instytucji i osób, z 
którymi udało się współpra-
cować przez ostatni rok. Dzię-
ki takim osobom, które potra-
fią zaangażować się społecznie, 
nasz klub był w stanie uczest-
niczyć w rozgrywkach piłkar-
skich wystawiając drużyny w 

trzech kategoriach wiekowych. 
Szczególne podziękowania 

kieruję w stronę firmy budow-
lanej PBO Grinbud. Panowie 
Andrzej Januszonek oraz Ma-
rian Jeż służyli nieocenioną po-
mocą przez cały okres działal-
ności klubu. Swój wkład w re-
alizację zadań miały także inne 
firmy działające na terenie gmi-
ny Nowogard. Zarząd kieruje 
podziękowania dla firmy bu-
dowlanej Romana Pabisiaka, 
Piekarni Karsk i Saturn, oraz 
Hurtowni Warzyw Kiniasz i 
Hurtowni Materiałów Budow-
lanych Budmat Leszka Cedro.

Swoich działań nie byliby-
śmy w stanie zrealizować bez 
udziału partnerów społecz-
nych czy instytucji publicz-
nych. Tutaj jesteśmy wdzięcz-

ni panu Leszkowi Beceli, dy-
rektorowi ZSO w Nowogar-
dzie, oraz panu Józefowi Kor-
koszowi dyrektorowi Szkoły 
Podstawowej w Wierzbięci-
nie. Swój udział w działaniach 
klubu miała pani sołtys Moni-
ka Pękala, oraz Rada Sołecka 
Wierzbięcina. Wszystkim jesz-
cze raz w imieniu zarządu LKS 
Olimpia Nowogard serdecznie 
dziękuję za pomoc w sezonie 
2011/2012! 

W czasie wolnym od rozgry-
wek ligowych życzę wszystkim 
kibicom wielkich piłkarskich 
emocji w czasie oglądania de-
cydującej fazy Mistrzostw Eu-
ropy, szkoda tylko, że bez 
udziału polskich piłkarzy. 

Prezes LKS Olimpia Nowogard
Przemysław Saja
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Stronę przygotowała grupa 

„ W B R E W ” 
z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

Opieka merytoryczna: Katarzyna Bielas
Redakcja „WBREW”: Natalia Daczkowska, Aleksandra Daćkowska, Piotr 
Jasiek, Sylwia Jeziorska, Katarzyna Kozieł, Aleksandra Laszkiewicz, Pauli-
na Majdzińska, Kinga Piwowarczyk, Monika Romasłowska

Uczeń i mistrz – wędrówka ku prawdzie 
22 czerwca w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Nowogardzie odbyło się coroczne spotkanie laureatów 
olimpiad, konkursów i zawodów sportowych szkół i  placówek, których organem prowadzącym jest Powiat Goleniowski. 

W trakcie uroczystości na-
grodzeni zostali uczniowie ze 
szkół i placówek prowadzo-
nych przez Powiat Goleniow-
ski, którzy w roku szkolnym 
2011/2012 odnieśli sukcesy 
w olimpiadach, konkursach i 
zawodach sportowych. Tego 
dnia gościliśmy w naszej szkole 
uczniów, opiekunów i dyrekto-
rów z następujących szkół: 

Zespołu Szkół Specjalnych w 
Goleniowie, 

Specjalnego Ośrodka Szkol-
no – Wychowawczego w No-
wogardzie, 

Szkoły Muzycznej I Stopnia 
w Goleniowie,

 I Liceum Ogólnokształcące-
go im. Stefana Żeromskiego w 
Goleniowie,

 I Liceum Ogólnokształcące-
go im. ppor. Emilii Gierczak w 
Nowogardzie,

 Zespołu Szkół Zawodowych 
w Goleniowie. 

 Najlepsi uczniowie otrzy-
mali dyplomy i nagrody z rąk 
gospodarzy imprezy: Wice-
starosty Goleniowskiego Pana 
Tomasza Kulinicza i Dyrek-
tor Wydziału Oświaty, Kultu-
ry i Sportu Pani Renaty Cho-
mińskiej oraz Radnego Powia-
tu Goleniowskiego Pana  Józefa 
Korkosza.  Podczas spotkania 
nagrodzeni zostali uczniowie 
ZSP, którzy godnie reprezen-
towali szkołę podczas olimpiad 
tematycznych i zawodów spor-
towych:

Łukasz Chochliński z klasy 

IV TM – V miejsce indywidu-
alnie w wojewódzkim konkur-
sie BHP w Rolnictwie w Go-
ścinie – opiekun Pan Zdzisław 
Kostrzewski, 

Malwina Król, Michalina 
Waszak, Monika Nosek, Kin-
ga Piwowarczyk, Gabriela Po-
lak, Anna Nowak, Inez Pen-
czek, Sylwia Jeziorska i Moni-
ka Jasińska – IV miejsce w fi-
nale Wojewódzkiej Licealiady w 
piłce ręcznej dziewcząt 2012 – 
opiekun Pan Zbigniew Ceranka.

Tomasz Iwan, Jacek Kopiec-
ki, Kryspin Krzywański, Se-
bastian Staniczek, Bartosz 
Lorent, Marcin Wiplinger, 
Arkadiusz Balcer, Przemy-
sław Lelowski, Jakub Hnat, 
Mateusz Trafankowski i Ma-

teusz Biskupski – II miejsce w 
finale Wojewódzkiej Licealiady 
w piłce ręcznej chłopców 2012 
– opiekun Pan Jerzy Stolf.

Sebastian Staniczek, Karol 
Babiński, Kryspin Krzywań-
ski, Erwin Teodorczyk, Da-
wid Tomczak, Wojciech Ra-
fiński i Aleksander Gełomej 
– II miejsce w Igrzyskach Wo-
jewódzkich LZS w koszykówce 
chłopców 2012 – opiekun Pan 
Zbigniew Ceranka.

Aneta Grzejdziak z klasy III 
TŻ- V miejsce w Olimpiadzie 
Wiedzy i Umiejętności Rolni-
czych etap okręgowy w Pyrzy-
cach, XII miejsce w etapie cen-
tralnym – tytuł laureata– opie-
kun Pani Beata Woźnica -Sta-
nisławek.

Mateusz Wawrzyniak z kla-
sy IV TŻ – IV miejsce w Olim-
piadzie Wiedzy i Umiejętności 
Rolniczych etap wojewódzki w 
Pyrzycach – opiekun Pani Be-
ata Woźnica – Stanisławek. 

Zaproszeni goście mogli wy-
słuchać piosenek w wykonaniu 
Katarzyny Sowul i Bartosza Fe-
daka. Na skrzypcach pięknie 
zagrała  Karolina Wesołowska. 
Wiele emocji wzbudził także 
występ tancerzy z NDK.  Na 
wszystkich czekał pyszny po-
częstunek przygotowany przez 
uczniów i nauczycieli z techni-
kum żywienia.

Gratulujemy wszystkim wy-
różnionym uczniom i ich opie-
kunom oraz życzymy dalszych 
sukcesów!

 Nagrodzeni uczniowie ZSP

Nagrodzeni uczniowie I LO w Nowogardzie 

Występ Katarzyny Sowul i Bartosza Fedaka Karolina Wesołowska podczas występu

Aneta Grzejdziak i Mateusz Wawrzyniak z opiekunem Panią Beatą Woź-
nicą - Stanisławek
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INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD
In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
tel. miejski   - 91 57 92 311 
Straż Pożarna   - 998
Pogotowie Ratunkowe   - 999 
Pogotowie Gazowe   - 992
Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994

Dyżur nocny
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala   - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.   - 91 392 69 99
Medyk   - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

 - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz Pogotowie Stomatolo-
giczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos 
 - 91 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  
 - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzie ci, 
Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności 
Gospodarczej  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
  - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

- 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 26 249

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw.  WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   

- 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57

Apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM   - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Zawodowe 
- CE Zdroje ul.  Bohaterów Warszawy 78,

telefon/fax.   - 91 392 54 94  
I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium  
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych    - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   

- 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 
Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 
Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 
Taksówki   - 91 392 02 60
Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

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

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

tel. 91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

GABINET OSMETYCZNY 
”WICHEREK”

Rok założenia 1988
Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała zabiegi 
kosmetyczne, henna, depilacje, makijaże, 
mikrodermabrazja, peeling kawitacyjny, 
ultradźwięki, eksfoliacje, wypalanie, laser, 
lampy, materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

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

Tel. 91 39 207 14 
Czynne od 11.00 do 19.00

http://wicherek.info

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

Znakowanie mikrocząsteczkowe 
Autodot Ocis

Serwis i ozonowanie klimatyzacji

NOWOGARD • Pocztowa 3

AUTOZABEZPIECZENIA

785 900 520

Układanie kostki
brukowej

tel. 721 124 740
NOR-BUD

Wspólnota mieszkaniowa 
przy ul. Armii Krajowej 29 

poszukuje 
wykonawcy 

przełożenia dachu 
i założenia klamr. 

Oferty proszę składać 
u zarządcy wspólnoty 

Furmańczyk 
przy ul. 700 lecia.  
Tel. 600 897 758

Możliwość dostawy do klienta.
Kontakt tel. 609 532 701

Sprzedam recykling ceglany

Budnaar
POKRYCIE I REMONTY 

dachów,
docieplenia, podbitka

tel. 726 169 098

R E K L A M A
e-mail: reklama@domjudy.pl

TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07

Kancelaria  
PraWna

nawet trudne sprawy

601 949 077

DLA PAŃ 
„PROFILAKTYKA RAKA PIERSI” 

WYJAZD NA BADANIA MAMMOGRAFICZNE DLA PAŃ z TERENU 
NOWOGARDU i OKOLIC

Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej „Zdrowie” dnia 07.07.2012r. organizuje wyjazd na 
badania mammograficzne do NZOZ Medical Care CRiDO Szczecin Zdroje.

Oferta Składa się z kompleksowej porady:
- badanie mammograficzne, - wynik badania oraz konsultacja lekarska
Rejestracja i szczegółowe informacje Samodzielny Publiczny Szpital Rejonowy w Nowogar-

dzie w godz. 8.30-14.00 tel. 91 3921356 wew. 122, w siedzibie Fundacji, oraz u Lidii Bogus tel. 
505393636. 

Dobrowolna wpłata na cele statutowe 5 zł.
PAMIĘTAJ! O ZDROWIE MUSISZ ZADBAĆ SAMA! 

DLA PANÓW
„PROFILAKTYKA RAKA PROSTATY”

Tylko dla Panów „Profilaktyka Raka Prostaty”
Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej Zdrowie organizuje kolejną już edycję progra-

mu „Profilaktyka Raka Prostaty” dla mężczyzn powyżej 40 roku życia. Badania odbędą się 
07.07.2012r.W Samodzielnym Publicznym Szpitalu Rejonowym w Nowogardzie.W zakres ba-
dania wchodzą: badanie krwi PSA oraz badanie

lekarskie.Szczegółowe informacje (termin badania krwi i godz badania lekarskiego) Samo-
dzielny Publiczny Szpital Rejonowy w Nowogardzie tel. 91 3921356 wew. 122, w siedzibie Fun-
dacji oraz u Lidii Bogus tel. 505393636.

Dobrowolna wpłata na cele statutowe 20 zł.
PAMIĘTAJ TY TEŻ MUSISZ DBAĆ O ZDROWIE. 

zapraszam prezes fundacji „Zdrowie” Lidia Bogus
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OGłO SZE NIA DROB NE
NIERUCHOMOŚCI

•	 Sprzedam mieszkanie, ul. Poniatow-
skiego, 2 pokoje, pow. 50,49 m2, par-
ter, po generalnym remoncie. CEN-
TRUM OBłSUGI NIERUCHOMOSCI, 
Tel. 603 982 407

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

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

•  Sprzedam działkę budowlaną nie-
uzbrojoną przy ul. Kościuszki tel. 693 
850 197

•  Sprzedam spichlerz, piękny obiekt 
956 m2, tel. 693 996 009

•  Sprzedam mieszkanie trzypokojowe w 
Nowogardzie. 603 668 681

•  Sprzedam mieszkanie trzypokojowe, III 
piętro, 67 m2, na ul. Zamkowej. Wysoki 
standard tel. 504 118 857

•  Sprzedam mieszkanie dwupokojowe III 
piętro 55 m2. Cena 125 tys. 668 927 296

•  Do wynajęcia kiosk nr 6 na targowisku 
miejskim. 91 39 20 714

•  Do wynajęcia dwa lokale handlowe w 
Centrum Nowogardu. 531 838 667

•  Sprzedam mieszkanie trzypokojowe w 
Nowogardzie. 600 626 244

•  Okazyjnie sprzedam dom, cena obni-
żona i do negocjacji na działce 714 m2. 
662  678  895

•  Lokale handlowe do wynajęcia w Cen-
trum Nowogardu. 531 838 667

•  Sprzedam działkę budowlaną w Nowo-
gardzie ul. Monte Cassino. 601 775 037

•  Sprzedam mieszkanie własnościo-
we, I piętro, bezczynszowe, 3 pokoje, 
58m2, w Nowogardzie. Po kapitalnym 
remoncie, wysoki standard, kuchnia w 
zabudowie, glazura, panele, terakota, 
nowe okna, własne ogrzewanie gazo-
we, domofon, piwnica, balkon. Cena do 
uzgodnienia, tel. 605 522 340.

•  Wynajmę mieszkanie czteropokojo-
we po kapitalnym remoncie, własne 
ogrzewanie na parterze, ul. Bema. 504 
800 823

•  Pokój do wynajęcia. 505 005 398

•  Sprzedam działkę budowlaną w Cen-
trum Nowogardu ul. Lipowa 4 o pow. 
693 m2 z aktualnymi warunkami zabu-
dowy usługi, handel, mieszkania. Infor-
macje Tel. 600 959 932; 600 931 083 po 
15.00

•  Wynajmę garaż w ok. Boh. Warszawy, 
Poniatowskiego i 15 Lutego. 603 284 
503

•  Sprzedam działkę ogrodową w Nowo-
gardzie. 725 343 417

•  Sprzedam pół domu parter podpiwni-
czony 3 pokoje 82 m2 z przybudówkę 
nadająca się na sklep lub działalność z 
garażem murowanym 60 m2. tel. 91 39 
22 072; 507 465 448

•  Sprzedam działkę w Wyszomierzu przy 
drodze. Cena 37 tys. 723 930 320

•  Sprzedam garaż murowany 28 
m2, prąd, woda cena 26  000 zł. Tel. 
501 622 613

•  Sprzedam działkę budowlaną o pow. 
597 m2. Nowogard. 511 171 169

•  Ładny dom Nowogard, sprzedam. 
600 617 474

•  Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe o 
pow. 58 m kw na I piętrze przy ul. Ban-
kowej 8. Tel. 783 570 060.

•  Sprzedam wygodną kawalerkę, I pię-
tro, ok. 29 m kw, bezczynszowa. Do 
zamieszkania od zaraz. Cena 95 tys. 
Tel. 608 153 767.

•  Wynajmę warsztat z kabiną pod różne-
go rodzaju działalność. 603 550 557

•  Pilnie poszukuję dwupokojowego 
mieszkania do wynajęcia (do 800 zł) 
533 298 846

•  Sprzedam mały dom 57 m2 ul. Piłsud-
skiego 2a. 602 350 301

•  Sprzedam mieszkanie w bloku w Łoso-
śnicy, trzypokojowe, 64 m2, bezczyn-
szowe. Tel. 788 875 474

•  Boh Warszawy samodzielna góra domu 
z ogrodem, 245 tys. Tel. 501 307 666

•  Sprzedam ½ domu w Nowogardzie. 
728 933 802

•  Wynajmę pawilon o pow. 35 m2 ul. 5 
Marca w Nowogardzie za Bankiem PKO. 
510 770 263

•  Sprzedam mieszkanie 4-pokojowe 
(67,7 m2) w Nowogardzie, parter, bal-
kon, wc i łazienka osobno. Kontakt:  608 
514 144.

•  Wynajmę mieszkanie trzypokojowe na 
III p.  600 436 364

•  Sprzedam mieszkanie 78 m2 czteropo-
kojowe bezczynszowe 136 tys. w Wierz-
bięcinie lub zamienię na dwupokojowe 
w Nowogardzie. 691 213 009

•  Sprzedam uroczą posiadłość dom na 
działce 30ar Żabówko k/Nowogardu. 
663 489 736

•  Studio reklamy Vizart wynajmę pow. 
Reklamową 6,5x3m w Nowogardzie 
przy ul. Warszawskiej 11 od 13.06. tel. 
605 522 340

•  Mieszkanie do wynajęcia w domu wol-
nostojącym II piętro, 70 m2. 91 39 23 
209

•  Sprzedam kawalerkę 30 m2. tel. 
691 137 817

•  Wynajmę sklep spożywczy przy ul. Woj-
ska Polskiego, lokalizacja vis a vis Szpi-
tala. 887 467 309

•  Do wynajęcia mieszkanie trzypokojo-
we. 518 483 194

•  Sprzedam duży kontener . 605 764 994

•  DO wynajęci a kawalerka 30 m2. Nowe 
budownictwo dobra lokalizacja ume-
blowane (pralka, lodówka, zmywar-
ka) 800zł + opłaty kaucja 1200 zł. tel. 
666 128 274

•  Sprzedam mieszkanie na Poniatow-
skiego parter 64 m2 trzy pokoje 165 tys. 
tel. 501 307 666

•  Sprzedam pół bliźniaka ok. 100m2, 
działka 1100 m2, duży ogród. Wymie-
nione okna, dach, ocieplony. Wewnątrz 
do remontu. 350000 zł. Tel. 513157166

•  Osina sprzedam dom 110 m2 + podda-
sze, garaż OC gazowe + kominek, dział-
ka 1800 m2. 696 458 110

•  Wynajmę lub sprzedam garaż na ul. 
Jana Pawła II tel. 607 580 172

•  Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe o 
pow. 58 m kw na I piętrze przy ul. Ban-
kowej 8. Tel. 783 570 060

•  Sprzedam mieszkanie, Nowogard, 
ul. Gryfitów 3, pow. 69,30 m2, parter, 
trzy pokoje, cena 170.000 zł, tel. 91-
3910010, 607607814.

•  Sprzedam mieszkanie, Nowogard, ul. 
Bankowa 6, pow. 53,70 m2, IV piętro, 

trzy pokoje, cena 131.600 zł, tel. 91-
3910010, 607607814.

•  Sprzedam mieszkanie własnościowe 
trzypokojowe 67 m2 przy ul. Zamko-
wej parter. 91 39 21 397

•  Sprzedam działkę budowlaną z wa-
runkami zabudowy w Nowogar-
dzie przy ul. Asnyka. 601 500  670; 
510 170 263

•  www.nowogard.nieruchomosci.pl

•  Kawalerka 36 m2 bezczynszowa sprze-
dam. 608 817 214

•  Sprzedam mieszkanie 4-pokojowe 
(67,7 m2) w Nowogardzie, parter, bal-
kon, wc i łazienka osobno. Kontakt: 608 

•  Sprzedam działkę rolno-budowla-
ną w Krzywicach. Powierzchnia 4016 
m2, woda, gaz, prąd. Kontakt: 608 
514 144.514 144.

•  Sprzedam lub zamienię na mieszkanie 
w Nowogardzie dom ( 150 m2) w oko-
licy Nowogardu. Dom po kapitalnym 
remoncie na działce 1400 m2. Cena 
395.000 tys. Tel. 692383706

•  Mieszkanie trzypokojowe 69,30 m2. I 
piętro ul. Światowida cena 185 tys. tel. 
606 261 316

•  Sprzedam parter domu 110 m2 z 
piwnicami, garażem i podwórkiem. 
600 809 312; 604 903 853

•  Magazyn, biuro, plac do wynajęcia.  
607 289 286

•  Sprzedam prawo do mieszkania spół-
dzielczo – lokatorskie. 691 646 632

•  Sprzedam działkę z warunkami zabu-
dowy ul. Asnyka. 502 032 422

•  Pilnie potrzebna  kawalerka, dwupoko-
jowe mieszkanie (parter) do wynajęcia 
niedrogie. 510 936 951

•  Sprzedam trzy pokoje + garaż murowa-
ny, ogród, działka 1000 m2 lub zamiana 
na dwa pokoje w bloku w centrum (par-
ter I piętro (z dopłatą)) 724 451 734

•  Cztery pokoje 78 m2. Cena 1500 zł wy-
najmę. 607 342 607

•  Działka 4900 m2 w Błotnym Młynie ta-
nio sprzedam. 607 342 607

•  Zamienię mieszkanie dwupokojowe 
IIp. na własnościowe Ip lub sprzedam. 
601 871 779

•  Sprzedam kawalerkę 1p, kuchnia z 
oknem bezczynszowa. 601 871 779

•  Sprzedam mieszkanie trzypokojowe 
do remontu cena 115 tys do negocjacji. 
693 060 845

•  Sprzedam Poniatowskiego 64 m2 trzy-
pokojowe parter. 165 tys. 501 307 666

•  Resko ok. na wsi 70 m2, trzy poko-
je do zamieszkania od zaraz 63 tys. 
889 133 882.

•  Sprzedam kawalerkę 38 m2 wła-
snościowa bezczynszowa 125 tys zł. 
660 987 036

•  Szczecin prawobrzeże mieszkanie 
dwupokojowe II p. własność odrębna 
wraz z garażem mała opłata zamienię 
na własnościowe trzypokojowe z bal-
konem w Nowogardzie. 606 686 285

•  Nowogard sprzedam działki budowla-
ne. 665 503 129

•  Wynajmę sklep spożywczy przy ul. 
Wojska Polskiego naprzeciwko szpitala. 
513 356 702 

•  Wynajmę pokój 798 382 886

•  Sprzedam garaż murowany ul. 15 Lute-
go. 695 980 401

•  Sprzedam dom w Nowogardzie w roz-
liczeniu mieszkanie ul. Jesionowa 3. 
604 284 597

•  Sprzedam pół domu parter podpiwni-
czony 3 pokoje 82 m2 z przybudówką 
nadająca się na sklep lub działalność z 
garażem murowanym 60 m2. tel. 91 39 
22 072; 507 465 448

•  Wynajmę garaż przy ul. Zamkowej przy 
gł. Drodze. 607 580 172

•  Odstąpię działkę owocowo-warzywną 
z murowanym domkiem obok zakładu 
karnego 693869595.

•  Sprzedam 2 ha ziemi przy drodze as-
faltowej + media z możliwością po-
działu, okolice Nowogardu 15 zł/m2. 
603 895 622

•  Do wynajęcia mieszkanie 3 pokojowe 
przy ul. Bankowej 8. Tel. 783 570 060.

•  Sprzedam 2 ha ziemi przy drodze as-
faltowej + media z możliwością po-
działu, okolice Nowogardu 15 zł/m2. 
603 895 622

• sprzedam działki zabudowy. 40 ar. i 77 
ar. 536 270 560

• Sprzedam mieszkanie czteropokoje. 
536 270 560

• garaż do wynajęcia ul. Boh. Warszawy 
21. tel. 91 39 20 307

• Mieszkanie kawalerka do wynajęcia. 
607 289 286

• Wynajmę lub sprzedam mieszkanie 
trzypokojowe w Nowogardzie. 513 153 
577

•	 Sprzedam budowę w stanie suro-
wym. 507 045 404

•  Sprzedam wygodną, bezczynszową 
kawalerkę, I piętro, ul. Waryńskiego. 
Tel. 608 153 767

MOTORYZACJA

•  Sprzedam Opony letnie 4 szt. Conti-
nental Conti 3, 185 65 R15, cena 400 zł, 
tel. 605 522 340.

•  Sprzedam dwie opony 185/65/R15 
continental conti 3; stan dobry. 605 522 
340

•  Sprzedam felgi stalowe do Nissana Al-
mery N16, rok prod. 12/2001, cena 240 
zł, tel. 605 522 340. 

•  Sprzedam VW T4, diesel. 603 839 782

•  Motorower King rok prod. 2007, cena 
1400 zł, 667 354 001

•  Sprzedam Ford CMAX rok prod. 2004 
przebieg 185 tys. Poj. 2.0 diesel. Po-
siada immobilajzer, poduszki po-
wietrzne, centralny zamek, klimaty-
zacja, koła zapasowe z alufelgami. 
Cena 22   500. Do uzgodnienia. 603 
079 260

•  Sprzedam Opel Astra II rok prod. 2001 
poj. 1.6 kolor granat, mały przebieg. 
693 950 306 

•  Sprzedam Ford Escort poj. 1400 cm3, 
rok prod. 1994 tel. 667 994 240, cena do 
uzgodnienia. 

•  Sprzedam Citroen Xsara II rok prod, 
2001 Diesel, 2.0 HDI Cena do uzgodnie-
nia. 9400. 509 987 574

•  Sprzedam BMW E 36 320i Stan db, cena 
5300 do uzgodnienia. Tel. 791 561 195

•  Sprzedam Ford Fiesta rok prod. 1994 
poj. 1.1 stan techniczny dobry. Cena do 
uzgodnienia. 500 364 748

•  Sprzedam Golf-3 rok prod. 1994, poj. 

1.6 benzyna stan bardzo dobry cena 
3700 do uzgodnienia. 601 860 644

• sprzedam Fiata 126p z hakiem. stan do-
bry. 506 854 331

• Sprzedam Mazda 6 combi 2l diesel peł-
ne wyposażenie  rok prod. 2004, spro-
wadzana, bezwypadkowa. cena 24 600. 
tel. 782 257 086

• Sprzedam Auto marki Rover 416 benzy-
na + gaz sekwencja, rok 1997, skóra, kli-
ma, elektryka cena 5500 do negocjacji. 
691 071 252

• Sprzedam Ranault 19, poj. 1.8 rok prod. 
1994 benzyna + gaz, el. szyby wspoma-
ganie kierownicy, poduszka powietrzna 
cena 1800 zł do małej negocjacji. tel;. 
886 594 507

ROLNICTWO

•  Sprzedam konia, bryczkę stylową, sio-
dło i uprząż. 508 290 657

•  Orka, siew, talerzówka, koszenie i zbiór 
łąk. 608 013 995

•  Kupię mieszankę zbożową. 91 39 
20 307

•  Siewnik do nawozu Amazonka dwuta-
lerzowy poj. 500 kg. 723 898 517

•  Sprzedam łubin słodki. 601 587 438

•  Kupię łąki. 696 443 643

•  Pszenżyto sprzedam 600 zł/tona (zo-
stało 2tony). 91 57 83 097

•  Sprzedam krowy mamki mieszań-
ce do dalszej hodowli i Piasta RCW 3. 
500 197 442

•  Sprzedam owies. 693 344 667

• sprzedam wały do rozrzutnika z  nowe z 
łożyslami. 506 854 331

• Sprzedam prosiaki, nutrie większe ciela-
ki. 888 757 586

• sprzedam kaczki francuskie tzrytygo-
dniowe. 605 576 908

USłUGI

•  Wyjazdy Niemcy, Holandia, solidnie i 
tanio z domu i pod dom. 603  038  944

•  Usługi transportowe IVECO dostawcze 
+ laweta + bus osobowy do 9 os. Tel. 
607  580  172

•  AGENCJA REKLAMOWA VIZART - re-
klamy, banery, tablice, wydruki wielko-
form., reklama na pojazdach - odzieży, 
PIECZĄTKI, wizytówki, plakaty, ulotki, 
inne. Nowogard, ul. 700 lecia 15 (nad 
sklepem zielarskim). Tel. 605 522 340.

•  MALOWANIE, MONTAŻ PANELI POD-
łOGOWYCH I INNE DROBNE NAPRA-
WY WYKONA „ZłOTA RĄCZKA”; 91 39 
22 783, 784 79 22 70

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

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

•  Dywanopranie, 604 373 143.

•  Sprzątanie biur i mieszkań. 604 373 
143.

•  Pranie tapicerki samochodowej (oso-
bowe, busy, ciężarowe, TIR-y). Tel. 604 
373 143.

•  Czyszczenie pościeli wełnianych lanoli-
ną. Tel. 604 373 143.

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

•  Klimatyzacja! Serwis sprzętu AGD. Tel. 
697 55 33 10, 693 34 46 71.

•  Cyklinowanie. 692 478 465

•  Firma UNIQA wszystkie ubezpieczenia. 
Poniatowskiego 14/2. 693 128 108
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REGULARNA LINIA MI KRO BU SO WA SEROCKI   Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie    6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie    8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

Informacja PKS 
91 392 18 87   lub   91 469 83 15

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak										kom.	606	148	353
Nowogard (ul.  Rzeszowskiego) - Szczecin (ul.  Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:05; 8:10; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 11:50; 11:55; 12:40; 
14:40; 14:50; 15:00; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:11
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul.  Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:30; 9:50; 10:25:11:20(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 13:20; 13:45(F); 14:10; 
14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:00
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:50; 17:20; 18:30; 19:30
Kursują od poniedziałku do soboty;  F - kursuje od poniedziałku do piątku;  7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli

ROZKłAD JAZDY BU SóW

Regularna linia METRO          tel. 505 619 600
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25 A; 5:50 A; 6:00 A; 8:15 A7; 9:25 A7; 12:30 A7; 12:55 A7; 
15:05 A; 16:30 A7; 18:10 A7
Ze Szczecina do Nowogardu: 6:50 A; 7:25 A; 7:45 A; 11:00 A7; 12:00 A7; 14:35 A7; 15:55 
A7; 16:40 A; 18:25 A7; 19:55 A7
Legenda: A- kursuje od pon do sob;   7 - kursuje w niedzielę

PRZEWóZ OSóB - RO MAN BIŃCZYK - Linia Regularna  
 TEL. 0607 310 591 

OD PONIEDZIAłKU DO PIĄTKU:  
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SOBOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIEDZIELA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

DZIENNIK
NOWOGARDZKI

Ukazuje się we wtorki i piątki  na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, Piotr Słomski, Jarosław Bzowy, 

Rafał Kowalczuk sport.  Jarek Dąbrowski redaktor techniczny.   Ad res re dak cji:  
72-200 No wo gard, ul.  Boh. War sza wy 7A, tel. 91 392 21 65; e-mail: dziennik@domjudy.pl. 

Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

Trasa NOWOGARD – GOLENIóW – SZCZECIN 
Nowogard ul. Rzeszowskiego : 5:05(A), 5:55(A), 6:10(A), 6:50(7), 7:00(A),  7:50(A), 8:05(7), 

8:25(2,4,6), 8:35(A), 9:10(1,3,5,7), 9:15(2,4,6), 10:05(A)10:30(A,7), 11:31(A), 11:40(7), 12:15(A), 
12:50(A,7), 13:00(A), 13:10(A), 13:25(A,7), 13:50(F), 14:05(A), 14:20(A,7), 15:41(A), 16:00(7), 
16:25(7), 16:30(1,3,5) 16:40(2,4,6,7) 16:50(A), 17:30(7) 17:50(A,7) 18:05(4,5,6,7) 18:20(A,7)

TRASA SZCZECIN – NOWOGARD
Szczecin ul. Św. Ducha: 9:25(A), 11:55(A,7) 12:20(A,7), 13:35(A), 14:00(A,7,R), 

14:30(1,3,5,7)  14:35(2,4,6) 14:55(A,7), 15:10(A) 15:25(A,7), 15:50(A) 16:15(A,7)  16:30(A), 
18:05(A,7,R) 18:20(A,7) 19:05(A,7) 19:25(A,7) 19:50(A,7)

Szczecin ul. Dworcowa :  6:20(A), 7:35(A), 8:40(A,7), 9,00(7,R), 10:05(A,7),  10:50(A,7),  
11:40(A), 13:00(7), 14:20(7), 17:40(A,7), 20:15(A,7),

Goleniów, Dworzec PKP :  7:05(A), 8:20(A), 9:25(A,7), 9:45(7,R), 10:10(A),  10:50(A,7),  
11:36(A,7), 12:26(A), 12:42(A,7),  13:05(A,7), 13:45(7), 14:20(A),  14:45(A,7,R), 15:05(7), 
15:20(1,3,5,7) 15:26(2,4,6) 15:40(A,7) 15:55(A)  16:08(A,7) 16:40(A) 16:59(A,7) 17:15(A), 
17:40(A,7)  18:50(A,7,R)  19:05(A,7), 19:50(A,7) 20:10(A,7) 20:35(A,7) 21:00(A,7)

Trasa NOWOGARD – MASZEWO 
Nowogard ul. Rzeszowskiego :  6:20(S) 15:15(S)
Trasa MASZEWO – NOWOGARD 
Maszewo :  6:55(S) 16:00(S)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO – STARGARD SZCZECIŃSKI
Nowogard ul. Rzeszowskiego :  6:50(F),  11:30(F),  13:50(F),  
Trasa STRAGARD SZCZECIŃSKI – MASZEWO - NOWOGARD
Stargard Szcz. Oś. Tysiąclecia :  9:40(A), 12:45(A), 15:05(A)
A - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt S – kursuje w dni nauki szkolnej; 

7 – kursuje w niedziele niebędące świętami F – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz 
świąt 1,3,5 – kursuje w poniedziałki, środy, piątki oprócz świąt; 2,4,6 – kursuje we wtorki, 
czwartki, soboty oprócz świąt; 4,5,6,7 – kursuje w czwartki, piątki, soboty, niedziele oprócz 
świąt; R – kurs do Reska    

Odjazdy pociągów w kierunku Kołobrzegu
Odjazd z Nowogardu  7.28   -  kursuje do 29.VI i od 3.IX codziennie
8.06   - 30.VI – 2.IX codziennie
9.21   - kursuje do 29.VI i od 3.IX w dni robocze:30.VI – 2. IX codziennie
11.39; 13.49; 15.47; 17.46; 22.22 (do 18 V) - codziennie
Odjazd pociągów w kierunku Szczecina
Odjazd z Nowogardu  6.37   -  kursuje do 29.VI i od 3.IX codziennie
6.48   - 30.VI – 2.IX codziennie
9.56   - 30.VI – 2.IX w dni robocze
10.25   - kursuje do 29.VI i od 3.IX w dni robocze
8.05; 12.17 (od 1 III); 14.56; 16.49; 18.49 - codziennie

•  AWARIE. Naprawy pieców Vailiant, ta-
nie części. 691 686 772

•  Bruk-lin układanie kostki brukowej. Tel. 
607 083  893, www.bruk-linnowogard.
com.pl

•  Montaż ogrodzeń betonowych, far-
merskich i innych; 695  085 470; 91 
39 72 575

•  usługi elektryczne CO, dachy, tanio 
szybko solidnie. Do 30% taniej. Tel. 506 
323 560

•  Usługi tokarskie. Sąpolnica 22. 
693 613 396 

•  Remonty mieszkań, łazienek. 600  121 
043

•  Przewozy przeprowadzki Nowogard i 
okolice. 784 499 535

•  Usługi ogólnobudowlane. 510 335 162

•  AGENCJA REKLAMWA VIZART - opra-
wianie prac - w 2 minuty., bindowanie, 
wydruki A3-A4 kolor, ksero A3-A4 - ko-
lor, laminowanie A3-A4. Tylko u nas naj-
większy wybór okładek. Nowogard, ul. 
700 lecia 15 (nad sklepem zielarskim). 
Tel. 605 522 340.

•  Korepetycje j. niemiecki, przygotowa-
nie do matury. 607 617 844

•  Angielski. Korepetycje. 697 583 403

•  Remonty i wykończenia. 601 567 369

•  REMONTY, MONTAŻE, STOLARKA. 
781 016 125

•  Transport BUS-MAX. 604 963 120

•  Usługi remontowo-budowlane. 
784 053 493

•  Przepisywanie prac (magisterskich, li-
cencjackich, innych), dokumentów, CV, 
listów motyw. innych. Wydruki, Ksero, 
także kolor. Szybko i Solidnie. Studio 
Reklamy Vizart. Nowogard, ul. 700 le-
cia 15 (nad sklepem zielarskim). tel 605 
522 340.

•  Język niemiecki kursy i korepetycje  
tel. 607 545  991 www.niemieckino-
wogard.pl; 

•  Naprawa, regulacja okien, drzwi PCV i 
drewna. 695 181 070

•  Usługi dekarskie w Kościuszkach. 601   
227  631

•  Videofilmowanie i zdjęia cyfrowe, pro-
fesjonalnie różne okazje. 600 653 124

•  Usługi hydrauliczne. 600 653 124

•  Usługi ogónobudowlane, glazura, te-
rakota fachowo i solidnie. 607 647 515

•  Remonty mieszkań. 609 588 240

•  Roletki, żaluzje, vertikale. 695 181 070

•  Moskitiery. 695 181 070

•  Transport przeprowadzki szybko tanio. 
696 138 406

•  Remonty mieszkań. 601 567 369

•  Malowanie, szpachlowanie, panele. 
788 566 432

•  Remonty mieszkań, dachów 
794 115 153

•  DUR - DACH pokrycia i remonty da-
chów. 691 621 141

•  Dachy. 785 562 104

•  Usługi koparko- ładowarką.  667 621 
070

•  Usługi ogólnobudowlane –docieple-
nia. 607 654 692

•  Panele, regipsy, szpachlowanie, malo-
wanie. 789 146 025

• Usługi koparko-ładowarką. 606 106 142

• Transport przeprowadzki, tanio. 
791 111 749

•  Kredyty dla firm bez BIK-na oświadcze-
nie o dochodach:513 164 203

•  Leasing bez BIK-KRD. Maszyny-samo-
chody, sprzęt komputerowy, itd. Le-
asing na start.513-164-203

•  Usługi informatyczne naprawa kompu-
terów, instalacja oprogramowania, od-
zyskiwanie danych, dojazd do klienta. 
508 245 385

•  Remonty, dachy, ocieplenia. 
692 562 306

•  BUD NAAR dachy remonty dachów 
ocieplenia budynków. 726 169 098

•  Malowanie, tapetowanie, tapeta natry-
skowa, szybko tanio. 667 435 942

•  Remonty łazienek, glazura, terakota, 
hydraulika. 667 435 942

•  Kuchnie, szafy, meble na wymiar. 
884 288 560

•  Zdjęcia weselne i okolicznościowe 
tanio. 605 856 538

•  TWOJA KSIĘGARNIA INTERNETOWA 
WWW.KSIEGARNIACYMELIA.OSDW.
PL

PRACA

•  Zwrot podatku z pracy, rodzinne, urlo-
powe- Niemcy, Holandia, Anglia, Irlan-
dia, Dania, Belgia, Austria, Włochy, Nor-
wegia. 713 852 018; 601 759 797

•  Podejmę pracę w charakterze sprze-
dawcy, długoletnie doświadczenie, ob-
sługa LOTTO. Tel 660 392 851

•  Zatrudnię konsultantkę Oriflame, bez-
płatne wpisowe, prezenty na 1300 zł, 
604 189 118

•  Przyjmę mechanika samochodowego. 
601 897 368

•  Przyjmę do pracy brukarzy. 662 125 370

•  Zatrudnię murarza emeryta na ¼ etatu. 
600 436 364

•  Przyjmę kierowcę na łódkę. 668  509 
770

•  Zapraszamy na zbiór truskawek de-
serowych z szypułką b. dobre , in-
formacje i kontakt. 502  616  240; 
510 730 398 

•  Zatrudnię monterów i elektryków z 
wykształceniem technicznym. 91 39 
23 887

•  Zatrudnię monterów elektryków. 91 
39 23 887

•  Zaopiekuję się dzieckiem. 602 690 897

•  Zaopiekuję się dzieckiem. 669 283 347

•  Dobrego spawaczo – ślusarza przyj-
mę. 503 032 234

•  Zaopiekuję się dzieckiem we własnym 
mieszkaniu. 791 518 804; 501 608 701

•  Przyjmę do pracy w sklepie Groszek. 
502 735 901

•  Przyjmę do pracy samodzielnego sto-
larza. 606 830 893

•  Przyjmę kierowcę na łódkę. 
668 509 770

•	   Plantacja borówki amerykańskiej 
zatrudni zbieraczy w miesiącach li-
piec sierpień. 515 144 186

•  Przyjmę do dociepleń. 785 931 513

• Zatrudnię przestawiciela w firmie finan-
sowej. 515 065 396

• Zatrudnię kierowcę kat. D na weeken-
dy, tel. 501 615 614

•  Zatrudnię do dociepleń. 784 053 493

•  Zatrudnię kierowcę kat. C+E na tra-
sie Polska - Norwegia, tel. 607 585 
561

INNE

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

•  Sprzedam drewno opałowe i komin-
kowe, pocięte w klocki z dowozem. 
663 349 053

•  Sprzedam Keyboard. 602 524 313

•  Sprzedam drewno kominkowe, 
opałowe sprzeda całoroczna, po-
siadam swój transport. 691  466 
441

•  Drewno opałowe kominkowe. 
506 232 860

•  Kupię szklarnię wym. 6/4 lub 5/4. tel. 
509 702 817

•  Sprzedam spawarkę elektryczną 
Beiter 250 na 360V, Cena 500 zł. Tel. 
667 320 054

•  Sprzedam wózek inwalidzki z napę-
dem. Telefon. 609 424 557

•  Sprzedam węgiel drzewny hurt, de-
tal. 502 151 691 

•  Dowóz piasku, żwiru, kamieni, wy-
wrotka 2,5t. tel. 514 740 538

•  Tanio sprzedam kafle piecowe, rzeź-
bione używane. 669 430 803

•  Kupię starą spawarkę transformato-
rową lub nową może być do napra-
wy cena do 500 zł. 663 565 516

•  Skup niesprawnych, zatartych pił 
STIHL, Husqvarna. Cena 100 zł. 
721 668 245

•  Oddam śliczne, małe szczeniaki w 
dobre ręce, tel: 504 525 966

•  piec co. Typ KOMFORT EKO 25 nowy 
z podajnikiem 602 10 11 18

•  Kontener 1 osiowy budowlany tel do 
kontaktu 602 10 11 18

•  Przyjmę gruz Karsk. 601 587 438

•  Sprzedam wykaszarkę Stihla żyłkę 
stan idealny 300 zł. 502 103 432

•  Sprzedam kobiałki i kontener. 
607 403 081

•  Kupię 30 płyt jumbo używane. 
607 690 741

•  Sprzedam silniki elektryczne różne 
(wysokoobrotowe) 693 344 667

•  Kupię pieska rasy małej, pinczerek, 
york. 607 647 240

•  Piec CO Zębiec na miał, węgiel, drew-
no KMW16 na 135 m2 pow. Używany 
jeden sezon sprzedam lub zamienię 
na większy KMW23. Tel. 721 371 642 

•  Sprzedam ponton wędkarski nowy 
na gwarancji, nieużywany, zareje-
strowany. Wiadomość sklep wędkar-
ski „Tęczak” 669 030 959

•  Śliczne pieski oddam w dobre 
ręce. 504 525 966

•  Sprzedam dwa foteliki do samocho-
du do 36 kg za 100 zł i fotelik do kar-
mienia ze stolikiem. 787 050 120

•  Labradory biszkoptowe i czarne. 
506 971 681

•  Oddam kotki. 91 39 21 664

•  sprzedam laptopa Lenovo, Y530, 
cena 1600 zł, tel. 605 522 340

• Sprzedam suknię ślubną białą, rozm. 
38-40 piękna - zadbana. 661 196 022

• oddam za darmo gruz, kamienie 
duże łupane oraz polne. 513 088 313

• Czarnoziem sprzedam. 601 987 269
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PIASEK, ŻWIR,  CZARNOZIEM, POSPÓŁKA 
 ŻWIROWNIA  DŁUGOŁĘKA

tel. 504 872 700 
Z DOWOZEM DO KLIENTAPierwsze zajęcia już od 1 sierpnia 2012 r.

tel.:  660 536 104

Nowogardzki Klub Malucha

„Błękitna Chmurka” 
(punkt żłobkowy)

Ogłaszamy nabór dzieci 
na rok 2012/2013 w wieku 1-3 lat

SPRZEDAŻ ATRAKCYJNYCH MIESZKAŃ
w nowo powstającym budynku mieszkalnym

4-klatkowym (obok SP nr 3), os. Gryfitów w Nowogardzie

Kontakt: „PRO-BUD” s.c., 72-200 Nowogard, ul. 3 Maja 14, 
tel. 91 39 25 552, 783 570 056, www.probud-nowogard.pl
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GAZETA LOKALNA  NOWOGARD • OSINA

APTEKA 
MAJOWA 
ul. 3 MAJA 47

TEL. 91 307  07 08

OTWARTE
Poniedziałek - Piątek  8-19  

Sobota  8-15

Sprawdź naszą ofertę:
• Kredyt gotówkowy
• Kredyt konsolidacyjny
• Kredyt samochodowy
• Kredyt hipoteczny
• Spłata rat LUKAS Banku za 0 zł
• Dogodne warunki 
  dla emerytrów i rencistów

Nowogard, ul. 700 Lecia 21
tel. 91 39 22 172

czynne: pon-pt 9.00-17.00

CENTRUM KREDYTOWE

Prywatny Gabinet 
Stomatologiczny

Oferuje kompleksowe
lecznie stomatologiczne

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

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

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

Zapraszamy!

N
O

W
Y

ZIELONE 
PRZEDSZKOLE

OGŁASZA NABÓR NA ROK SZKOLNY 2012/2013
DZIECI W WIEKU OD 2,5 DO 6 LAT

Informacje i zapisy pod nr tel. 91 39 26 691
lub na stronie www.przedszkole.zielona11.pl

INFORMATYCZNO-JĘZYKOWE

O P T Y K
Nowogard, ul. Kościuszki 1

tel. 91 392 18 11

- 20% na okulary
przeciwsłoneczne

BADANIE OSTROŚCI  WZROKU
(bezpłatne przy zakupie okularów)

Jedna para okularów
na wszystkie odległości

REALIZACJA  RECEPT NFZ

Okulary
Progresywne 

- 30%

CZAS NA WZROK

Kancelaria Adwokacko-Radcowska
Adres Kancelarii: Plac Wolności 9 w Nowogardzie, 

parter byłego hotelu „Cisy”, pok. nr 8.

Szanowni Państwo.
Zawiadamiamy, iż w Nowogardzie  rozpoczęła swoją działalność 

Adwokat  - Monika Osińska  
(tel. 605 085 913)

Radca Prawny - Radosław Górski
  (tel. 788 802 101)

s. 9 s. 2 s. 4

Przewody ciśnieniowe

Przedsiębiorstwo

zakuwanie i regeneracja
Nowogard • ul. Boh. Warszawy 34

tel. 91 392 25 68

Sp. z o.o.
KOSZALIN

Przewody ciśnieniowe

Po godzinach pracy  w sytuacjach awaryjnych tel. 602 306 901
Otwarte  pn-pt 8.00- 16.00,  sb. 8.00-14.00

R E K L A M A
e-mail: reklama@domjudy.pl

TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07

Problemy 
przy 
budowie 
szpitala

Nowogardzcy 
przedsiębiorcy 
- na początek „Joga”

 Tragiczny finał bójki przed dyskoteką

 Pobity pod 
„Przystanią” zmarł 

Czytaj s. 3

Kolejna 
wpadka 
narkotykowa
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Foto tydzień

Latarnia na ul. Wojska Polskiego 2 od dłuższego czasu - „mry-
ga” a nie świeci w nocy,  co bardzo denerwuje, szczególnie, gdy 
człowiek zasypia - skarżą się mieszkańcy jednego z domów przy 
którym stoi ta latarnia. 

W lasach pojawi-
ły się już jagody. Ich 
cena za 1 kg wynosi 9 
zł.  Te, które sfotografo-
waliśmy zostały zebra-
ne pod miejscowością 
Czermnica.   Tegorocz-
na susza spowodowała, 
że jest ich jednak nie-
wiele, a owoce są dość 
drobne, co bardzo moc-
no utrudnia zbieranie 
- mówi  kobieta sprze-
dająca jagody tuż obok 
jednego z marketów  
nowogardzkich. 

Pomóżmy sobie
- Przyjmę z wdzięcznością wózek inwalidzki i tapczan dla starszej, schorowanej osoby. Tel. 504 781 780. 
- Przyjmę z wdzięcznością 2 osobowy fotel do spania, pralkę automatyczną i używaną  pokojową meblo-

ściankę Tel. 665 - 566-856
- Przyjmę z wdzięcznością lodówkę i wózek dziecięcy  z wyprawką oraz łóżko piętrowe  tel. 512-71-13-48

Z dnia 23 na 24 czerwca 2012 r. w miejscowości Osowo odby-
ła się spartakiada wiejska połączona z obchodami Dnia Dziec-
ka. Podczas imprezy nie zbrakło gier, zabaw i pokazów ratow-
nictwa medycznego, które szczególnie spodobało się przybyłym 
dzieciom.  A wieczorno - nocna część spartakiady, to już zabawa 
taneczna i pieczenie kiełbasek.

Znaleziono 
Na Placu Szarych Szeregów zostały znalezione klucze z charakterystycznym 

breloczkiem - policjanta angielskiego. Są one do odebrania w redakcji DN 

Znaleziono klucze przypięte do skórkowej łatki - pięć patentowych i jeden 
mały do kłódki, które są do odebrania w redakcji DN. 

Na parkingu w okolicach rynku zna-
leziono okulary lecznicze (w brązowej 
oprawce), które są  do odebrania w redak-
cji DN.

Red.

Kolejna wpadka narkotykowa     

Konopie w nowogardzkim  
mieszkaniu
Goleniowscy policjanci wpadli na trop uprawy konopi indyjskich prowadzonej 
w jednym z nowogardzkich mieszkań.

Kilka dni temu policjanci z 
Zespołu ds. Walki z Przestęp-
czością Nieletnich goleniow-
skiej komendy, dostali sygnał 
o tym, że jeden z mieszkańców 
Nowogardu posiada w miesz-
kaniu konopie indyjskie oraz 
narkotyki. Weryfikując infor-
mację, policjanci pojechali 
pod ustalony adres, a następ-
nie przeszukali mieszkanie i 
pomieszczania gospodarcze, 
znajdując  około 45 gramów 
białego proszku, 30 gramów 
suszu roślinnego oraz kilka 
krzaków konopi indyjskich. 
Poza tym, w mieszkaniu stały 
donice z pozostałościami ko-
rzeni po wcześniej uprawia-
nych roślinach. Ze wstępnych 
ustaleń wynika, że zabezpie-
czone konopie nie są konopia-
mi włóknistymi, co oznacza, że 
można z nich uzyskać marihu-
anę; biały proszek to najpraw-

dopodobniej amfetamina, na-
tomiast susz roślinny to mari-
huana. 

Mężczyzna mieszkający pod 
tym adresem, usłyszy zarzu-
ty uprawy zabronionej rośliny 

oraz posiadania znacznej ilości 
środków odurzających, grozi 
mu do 5 lat pozbawienia wol-
ności. 

Opr. red
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FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

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

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

602 450 881

EntEr  II 
laptop

 serwis - komis
naprawiamy, 
sprzedajemy,

kupujemy laptopy
na ul. Wyszyńskiego 7/3

budynek Straży Pożarnej

tEl. 795 648 748

Organizowanie imprez 
okolicznościowych 

(wesela, chrzciny 
i inne uroczystości). 
Sala – konferencje. 

Tel. 509 591 996

Dobrze prosperujące Gospodarstwo Rolne 
w okolicach Łobza o pow. 1200 ha,  

zatrudni:
ZARZĄDCĘ GOSPODARSTWA ROLNEGO

na dobrych warunkach pracy.
Wymagania:
- wykształcenie wyższe rolnicze,
- doświadczenie w prowadzeniu wielkoobszarowego gospo-
darstwa rolnego,
- umiejętność zarządzania  ludźmi,
- komunikatywność i bardzo dobra organizacja pracy.

Kontakt:  602 299 789

SPRZEDAŻ
SERWIS

MYJNIE SAMOCHODOWE
MYJKI CIŚNIENIOWE
ODKURZACZE

SPRZEDAŻ
SERWIS

KER-TECHNIK Ul. Woj. Polskiego 3b, 72-200 NOWOGARD

KARCHER
603  890  506

odwiedź nas w Goleniowie 
ul. M. Konopnickiej 76; tel. 91 418 56 57 

www.mikulski-nieruchomosci.pl 

Nowo otwarte
BIURO OBSŁUGI 
NIERUCHOMOŚCI
Mikulski Nieruchomości NIERUCHOMOŚCI

Poszukuje 
mieszkań, domów i działek 
na sprzedaż i wynajem
wejdź do naszej strefy VIP 
Kontakt z doradcą Piotr Warzybok 

530 855 003

Sprzedaj z nami szybko 
swoją nieruchomość! 

 Tragiczny finał bójki przed dyskoteką

 Pobity pod „Przystanią” zmarł 
Tragicznie zakończyła się dyskoteka, która odbywała się w zeszły weekend w restauracji „Przystań”. Kilkanaście osób, najprawdopo-
dobniej w odwecie, pobiło dotkliwie młodego mężczyznę, mieszkańca województwa lubelskiego. Dwudziestokilkulatek zmarł w środę 
wieczorem w gryfickim szpitalu. Jeden z podejrzanych sprawców pobicia jest już w areszcie. Sprawę prowadzi Prokuratura Rejonowa 
w Goleniowie. 

Jak ustaliśmy mężczyzna 
przebywał w Nowogardzie służ-
bowo. Pracował przy budo-
wie szpitala wspólnie ze swoim 
młodszym bratem. Razem z in-
nymi kolegami z pracy miesz-
kali w domkach na plaży miej-
skiej. W piątek, obaj mężczyźni 
postanowili wybrać się na dys-
kotekę do „Przystani”. Z naszych 
ustaleń wynika też, że jeden z 
braci uderzył kogoś z miejsco-
wych uczestników zabawy. Kie-
dy około godz. 3 nad ranem, 
obaj opuszczali lokal,  czekało 
już na nich kilkunastu młodych 
mężczyzn w wieku od 16 do 18 
lat. Ci, najprawdopodobniej w 
odwecie, za wcześniejszy incy-
dent, postanowili zemścić się za 
kolegę. Przed restauracją doszło 
do regularnej bójki,  w wyni-
ku której dwudziestokilkuletni  
mieszkaniec ziemi chełmińskiej 
(woj. lubelskie) doznał poważ-
nych obrażeń. Nieprzytomne-
go mężczyznę przewieziono  do 
szpitala w Gryficach. W środę 
wieczorem zmarł. 

Podczas bójki, do której do-
szło w trakcie dyskoteki, męż-

czyzna upadł i stracił przytom-
ność. Przewieziono go do szpi-
tala w Gryficach, gdzie w dniu 
wczorajszym zmarł. Na razie 
nie wiemy co było dokładnie 
bezpośrednią przyczyną śmier-
ci. Odpowiedź na to da nam 

sekcja zwłok – powiedziała re-
dakcji DN, Krystyna Balcerska 
szefowa Prokuratury Rejono-
wej w Goleniowie. 

Wiadomo, że  prowadzone 
śledztwo może objąć 20 osób. 
Jeden z uczestników zdarze-

nia został w czwartek, decyzją 
sądu, umieszczony w areszcie. 
Pozostali, którzy brali udział w 
bójce, mają być zidentyfikowa-
ni na podstawie zapisu moni-
toringu i zeznań ewentualnych 
świadków. 

Sprawa będzie na pewno 
duża. Było tam bowiem wiele 
osób. Zapoznaliśmy się już z mo-
nitoringiem. Obecnie trwa iden-
tyfikacja, zarówno uczestników, 
jak i świadków zdarzenia – po-
twierdza K. Balcerska, infor-
mując, że postępowanie prowa-
dzone jest w kierunku pobicia 
ze skutkiem śmiertelnym. 

Z naszych ustaleń wynika, że 
mimo obecności wielu osób, w 
tym ochrony dyskoteki, nikt 
nie próbował przerwać regu-
larnej walki, jaka rozgrywała 
się przed lokalem. 

Marcin Simiński
W tym miejscu finał miała tragiczna w skutkach bójka
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Szefowej Kantyny 
w Zakładzie Karnym w Goleniowie

Pani Danucie Denda
serdeczne podziękowania za wieloletnią współpracę 

i miłe wspomnienia
składają przewodnicy psów służbowych ZK w Goleniowie

oraz ulubieńcy „Nowy” i Nogaj”

Zaproszenie III Festyn – Wojcieszyn 2012  
Mieszkańcy wsi Wojcieszyn serdecznie zapraszają w dniu 30 czerwca 2012 roku od godz. 

15.00, na plac przy Kaplicy i gwarantują świetną zabawę. 
W programie m.in.: 
- pokaz musztry paradnej orkiestry oraz mażoretek z Płot; widowisko pt. „Hej wesele, wese-

lisko”; występy zaprzyjaźnionych solistów i zespołów muzycznych; gry, zabawy, konkursy dla 
dzieci i dorosłych; wiejska grochówka; własne wypieki; wspólne ognisko; zabawa taneczna; bu-
fet obficie zaopatrzony oraz wiele innych atrakcji i niespodzianek. 

Organizatorzy

Patron imprezy

Na budowie nowogardzkiego szpitala o mały włos nie doszło do katastrofy budowlanej. Po wyburzeniu łącznika pomiędzy starą a nową bryłą szpi-
tala, wykonawca robót musiał się wstrzymać z dalszymi pracami. Istniało bowiem realne zagrożenie zawalenia się części budynku, obecnie funk-
cjonującej placówki. Po prawie dwóch miesiącach przerwy, prace na tym etapie wznowiono z początkiem mijającego tygodnia.  Urząd Miejski za-
pewnia, że mimo wyraźnego opóźnienia szpital będzie gotowy na czas. Inwestycja zgodnie z umową ma być oddana w maju 2013 roku. 

Problemy przy  budowie  szpitala 

O mały włos 
nie zburzyli 
ściany

Pierwsze, niepokojące infor-
macje o problemach przy budo-
wie nowej bryły szpitala redak-
cja DN otrzymała już kilka ty-
godni  temu. Chodzi dokładnie 
o fragment budowli, który ma 
połączyć modernizowaną bryłę 
szpitala, z dotychczas funkcjo-
nującą częścią placówki,  two-
rząc spójny ciąg komunikacyj-
ny.  Przypomnijmy, że prace na 
tym jednym z najważniejszych 
etapów całej inwestycji, ruszy-
ły na początku kwietnia br. Aby 
wybudować nowe połączenie, 
firma musiała wyburzyć kondy-
gnację dotychczas łączącą obie 
bryły. Kontaktujący się wtedy z 
nami mężczyzna, powołując się 
na oficjalne źródła,  twierdził, 
że budowa została wstrzyma-
na, ponieważ po rozbiórce sta-
rego łącznika dalsze prace gro-
ziły „katastrofie budowlanej”. Po 
wyburzeniu łącznika okazało się 
bowiem, że jedna ze ścian prak-
tycznie nie ma fundamentów i 
jest oparta dosłownie na dwóch 
głazach. Poinformował nas jed-
nocześnie, że wykonawca robót 
(Skanska) będzie się w związku 
z tym od gminy domagała do-
datkowych 300 tys. zł. Zdaniem 
naszego rozmówcy firma dosta-
ła bowiem niekompletne plany 
od zleceniodawcy robót, czyli 
gminy i nie była w stanie prze-
widzieć, że na tym etapie poja-
wią się takie poważne proble-
my. W owym czasie  nie udało 

nam się uzyskać potwierdze-
nia uzyskanych od anonimowe-
go rozmówcy informacji. Gmi-
na utrzymywała, że inwestycja 
przebiega bez komplikacji. 

Obserwując jednak przebieg 
robót na placu budowy trud-
no było oprzeć się wrażeniu, 
że coś z budową łącznika jest 
nie tak.  Nasze wątpliwości po-
twierdził  szczegółowy harmo-
nogram robót, jaki obowiązu-
je wykonawcę. Wynika z niego, 
że już 21 maja miały być gotowe 
fundamenty pod budowę nowe-
go łącznika. Do minionego po-
niedziałku ekipa miała powoli  
się brać za zbrojenia pierwszego 
piętra kondygnacji. 

Pytany przez nas o dalsze losy 
inwestycji, Adam Czernikiewicz 
– kierownik Wydziału Inwesty-
cji i Remontów, nadzorujący z 
ramienia Urzędu Miejskiego w 
Nowogardzie, przebieg robót, 
przyznał, że na tym etapie prac 
pojawiły się problemy. 

Rzeczywiście po wyburze-
niu łącznika odkryto, że jedna 
ze ścian praktycznie nie posiada 
fundamentów, a jedynie posado-
wiona jest na dwóch warstwach 
kamiennych. Wykonawca przy-
znał, że prowadzenie dalszych 
prac na tym odcinku, zgodnie z 
założoną technologią może do-
prowadzić do awarii. Dlatego też 
zlecono dwie ekspertyzy, w tym 
jedną przeprowadził ekspert ze-
wnętrzny. W ramach tego wyko-

nano badania geologiczne, oraz 
szczegółowe ekspertyzy posa-
dowienia budynku. Opóźnienie 
przy budowie tego fragmentu in-
westycji, nie wpłynie jednak na 
przesunięcie ostatecznego termi-
nu zakończenia budowy. Takie 
mamy zapewnienia ze strony fir-
my Skanska. Inwestycja ma być 
prowadzona zgodnie z umową. 
Nic mi natomiast nie wiadomo 
o jakichkolwiek roszczeniach ze 
strony  wykonawcy. Należy pod-
kreślić, że jest to remont stare-
go obiektu, nieużytkowanego od 
wielu lat. Trudno więc wszystko 
przewidzieć – twierdzi A. Czer-
nikiewicz 

Faktem jest jednak, że zamie-
szanie wokół budowy łącznika 
doprowadziło w konsekwencji 
do zmian personalnych w ekipie 
budowlanej wykonawcy. Skan-
ska zwolniła kadrę kierowniczą 
nadzorującą bezpośrednio prze-
bieg robót.  Jeszcze w kwietniu, 
kiedy to rozpoczęto rozbiórkę 
łącznika, budową kierował To-
masz Kobiela. Od niedawna za-
stępuje go Maciej Długaszewski, 
który opowiadał o problemach 
przy budowie łącznika, podczas 

czwartkowej narady z udziałem 
gminy, wykonawcy i dyrekcji 
szpitala. 

Jeśli chodzi o łącznik, to otrzy-
maliśmy rozwiązanie zamienne, 
które wykonujemy zgodnie z eks-
pertyzą otrzymaną od  inwesto-
ra. W tej chwili trwają pracę za-
bezpieczające ścianę tj.  montaż 
kątowników  naściennych, za-
murowania otworów itd. Od po-
niedziałku będziemy przystępo-
wać do wykopów i podbudowy 
podbijania fundamentów. Do-
piero po zabezpieczeniu ścian, 
przystąpimy do dalszych robót. 
Nie jestem w stanie w tej chwi-
li określić, kiedy zakończymy bu-
dowę łącznika. Termin końcowy 
nie  jest zagrożony,  natomiast 
nad terminem pośrednim, bę-
dziemy musieli się jeszcze pochy-
lić – przyznał kierownik budo-
wy, zapewniając, że w sprawie 
konkretnych dat będzie mógł 
więcej powiedzieć w przyszłym 
tygodniu. 

Przypomnijmy, że podpi-
sanie umowy na rozbudowę i 
przebudowę Samodzielnego 
Publicznego Szpitala Rejono-
wego w  Nowogardzie nastąpi-
ło w dniu 21.04.2011 r. – war-
tość kontraktu 18.951.528,00 zł. 
Wykonawcą robót została firma 
Skanska S.A. Oddział Budow-

nictwa Ogólnego w Lesznie. 
Ogółem koszt zafakturowanych 
prac budowlanych od początku 
budowy wynosi 7.244 tys. zł

Nowy szpital będzie się skła-
dał z 5 kondygnacji. W piw-
nicach usytuowane będą po-
mieszczenia techniczne min. 
szatnie, pomieszczenia sanitar-
ne dla personelu, magazyny i 
sale do dezynfekcji i mycia łó-
żek i wózków szpitalnych. Na 
parterze będzie się znajdować 
izba przyjęć, gabinety diagno-
styczne, pracownie RTG, USG 
i EKG, oddział anestezjologii 
i intensywnej terapii oraz od-
dział chorób wewnętrznych. Na 
pierwszym piętrze będzie chi-
rurgia, blok operacyjny wypo-
sażony w dwie sale operacyj-
ne, gabinety chirurgiczne, pra-
cownia endoskopowa. II pię-
tro przeznaczono na oddział 
ginekologiczno – położniczy, a 
na ostatnim – trzecim piętrze, 
będą się znajdować pomiesz-
czenia administracyjne.  Szpi-
tal będzie miał 67 łóżek dla cho-
rych. Z naszych informacji wy-
nika, ze dyrekcja placówki pro-
wadzi rozmowy o utworzeniu 
dodatkowych trzech oddziałów 
m.in. opieki długoterminowej i 
neurologii.  

Marcin Simiński 

Kiedy oba budynki znów zostaną połączone? Na to pytanie odpowiedzi nie znają na razie nawet przedstawiciele firmy Skanska, 
budującej szpital w Nowogardzie. 
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Punkt 
nadawania 
przesyłek
kurierskich

ul. Wyszyńskiego 7/3
budynek Straży Pożarnej

tEl. 795 648 748

W minioną środę, odbyła się ostatnia przed wakacyjną przerwą sesja Rady Miejskiej. Zgodnie z naszą zapowiedzią radni przyjęli jed-
nogłośnie kilka uchwał, które pozwolą gminie od 1 lipca na przejęcie i administrowanie targowiskiem miejskim. Zatwierdzili też spra-
wozdanie z wykonania budżetu za rok 2011. 

Ostatnia  sesja  przed wakacjami
Sesja rozpoczęła się punktual-

nie o godz. 12.00. Na sali obrad 
zasiadło 20 radnych. Nieobecny 
był tylko radny M. Krzywania. 

Zanim radni przeszli do gło-
sowania nad projektami uchwał, 
władze miasta na ręce zarządu 
Pomorzanina Nowogard złożyły 
podziękowania i dyplomy gratu-
lacyjne za awans do wyższej ligi. 
Kolejnym miłym akcentem, było 
wręczenie roweru, który podczas 
uroczystego zakończenia „no-
wogardzkiej szkoły cukrzycy” 
przed dwoma tygodniami wy-
losowała pani Krystyna Bzowa. 
Prezes Stowarzyszenia Diabety-
ków w Nowogardzie, Eugeniusz 
Tworek, który był jednym z or-
ganizatorów i koordynatorów 
„szkoły”,  raz jeszcze podzięko-
wał władzom miasta, radnym, a 
także lokalnym mediom, za po-
moc w propagowaniu wiedzy o 
cukrzycy. 

Następnie Przewodniczący 
Rady wznowił obrady. Po przyję-
ciu protokołu z poprzedniej sesji,  
sprawozdania burmistrza No-
wogardu z działalności za okres 
pomiędzy obradami, przyszedł 
czas na zadawanie pytań i skła-
danie wniosków przez radnych. 
Tym razem interpelacji nie było 
zbyt wiele.  Michał Wiatr (WN) 

dziękował władzom za skosze-
nie trawnika wokół stawu przy 
ul. Radosława, prosząc o usta-
wienie tam ławek. Radny To-
masz Szafran (WN) dopytywał, 
na jakie konkretnie zadania 15 
tys. zł w ramach konkursu ofert 
dla organizacji pozarządowych, 
dostał RCP przy ul. Wojska Pol-
skiego. Interesowało go również, 
czy gmina planuje zabezpieczyć 
jakieś środki na remont boiska 
w Świerczewie. Lech Jurek (SLD) 
zgłosił problem pogarszającego 
się stanu nawierzchni na drodze 
polnej prowadzącej od skarpy 
przy ul. Kowalskiej do Zakładu 
Karnego. Wiceprzewodniczący 
RM, Mieczysław Laskowski, za-
alarmował o rosnącym wzdłuż 
ścieżki rowerowej barszczu So-
snowskiego. Problem ten poru-
szało jeszcze kilku innych rad-
nych. Przypomnijmy tylko, że 
redakcja DN w ubiegłym tygo-
dniu alarmowała już o wystę-
powaniu tych niebezpiecznych 
roślin wzdłuż ścieżki. Wczoraj, 
drogą e-mail, kierownik Tade-
usz Fiejdasz, zapewnił redakcję, 
że „Porządkowanie ścieżki rowe-
rowej do Olchowa rozpocznie się 
niezwłocznie - trwają uzgodnie-
nia z firmą wykonawczą”. 

Marcin Nieradka pytał burmi-

strza, kiedy rozpocznie się dru-
gi etap inwestycji w przy gara-
żach na ul. Zamkowej. Chodzi o 
montaż oświetlenia. Dopytywał 
też, kiedy przy ul. Kowalskiej po-
jawią się lampy. Poinformował 
także władze gminy, że istnieje 
możliwość składania wniosków 
do Urzędu Marszałkowskiego o 
dofinansowanie zakupu solarów, 
które mogłyby zasilić w energię 
elektryczną lampy na obszarach 
wiejskich. 

Temat oświetlenia poruszył 
także radny Rafał Paśko (PSL) – 
zgłaszając w imieniu mieszkań-
ców Starych Wyszomierek, ko-

nieczność zamontowania we wsi 
oświetlenia. 

Andrzej Kania (WN) propo-
nował, by w przyszłych igrzy-
skach sołectw organizowanych 
przez LZS mogły brać wszystkie 
wsie, a nie tylko jak stwierdził, 
wybrane przez władze Zrzesze-
nia. 

Na koniec sesji, w drodze gło-
sowania ustalono, że radni na 
wszystkie pytania otrzymają od-
powiedzi na piśmie – w ustawo-
wym terminie 30 dni. 

Po tym punkcie rozpoczęły się 
głosowania nad przygotowany-
mi projektami uchwał. Pierwsza 
dotyczyła przyjęcia sprawozda-
nia z wykonania budżetu za rok 
2011 i udzielenia absolutorium 
dla burmistrza Nowogardu. Ab-
solutorium udzielono większo-
ścią głosów, przy jednym głosie 
sprzeciwu radnego M. Nieradki. 
Więcej na ten temat we wtorko-
wym wydaniu DN. 

W kolejnym punkcie radni 
głosowali nad raportem finan-
sowym nowogardzkiego szpita-
la. Sprawozdanie zostało przy-
jęte jednogłośnie. O szczegółach 
napiszemy w najbliższych nu-
merach. 

Przyjęto również uchwałę o 
udzieleniu dotacji  celowej dla 
parafii pw. Marki Bożej Różań-
cowej w Żabowie,  przeznaczo-
nej na remont dachu w kwocie 
6 tys. zł. 

Zadecydowano także o prze-
znaczeniu 9 tys. zł (w ramach 
poprawki do budżetu) dla Za-
kładu Karnego w Nowogardzie. 
Pieniądze mają być wydane na 
zakup sprzętu medycznego. 

W punkcie, w którym uchwa-
lono przyjętą zmianę wymia-
ru godzin nauczycieli (pedago-
gów), głos zabrała m.in. Prze-
wodnicząca NSZZ „Solidar-
ność” nauczycieli p. Anna Ko-
walczyk-Krzywania. 

Chciałam zapytać burmistrza, 
na czym mają polegać oszczęd-
ności wynikające z przyjęcia tej 
uchwały, ale niestety widzę, że 
Pana burmistrza nie ma na sali 
obrad – powiedziała szefowa 
„Solidarności  nauczycielskiej”. 
O konsekwencji wynikającej z 
tej uchwały napiszemy wkrótce. 

W następnej kolejności rad-
ni przyjęli kilka uchwał, dzię-
ki którym gmina dokona zapo-
wiadanego przez nas przejęcia 
targowiska miejskiego. Ustalo-
no m.in. wysokość opłat targo-
wych, a także nowy regulamin 
rynku i sposób pobierania opłat 
od handlujących. Jak te regula-
cje oceniają targujący na rynku, 
napiszemy w najbliższych  wy-
daniach DN. 

Podjęto też kilka uchwał o 
charakterze proceduralno – po-
rządkowym, m.in. rozpatrzono 
skargę na działania kierownika 
Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Nowogardzie. 

Marcin Simiński 

Głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium dla burmistrza - przeciw głosuje radny Marcin Nieradka
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PARAFIA PW. WNIEbOWZIęcIA NMP: Msza św. w niedzielę: Nowogard: 7:00, 9:30, 11:00, 12:30, 18:00 (w lipcu 
i sierpniu o 19:00) Karsk: 9:00; Olchowo: 11:00; Wojcieszyn: 12:00; Dąbrowa: 10:00.  Msza św. w tygodniu (od pn 
do pt): 7:00, 18:00 (w lipcu i sierpniu o 19:00)    Msza św. w sobotę: 9:00, 18:00 (w lipcu i sierpniu o 19:00).    www.
wnmp.info
PARAFIA PW. ŚW. RAFAłA KALINOWsKIEgO: Msza św. w niedzielę: . 7.30 , 9.00; 11.00, 12.30 i 18.00 (w lipcu 
i sierpniu o 19:00) Kulice: 9:00; Jarchlino: 10:00; Sąpolnica: 10:00.   Msza św. w tygodniu: 7:00, 18:00 (w lipcu i 
sierpniu o 19:00).   www.rafalkalinowski.republika.pl
PARAFIA PW. Mb FATIMsKIEj: Msze św. w niedzielę: 9.00 i 12.00. Lestkowo: 10.30; Miętno: 13.00.  Msza św. w 
tygodniu z wyjątkiem poniedziałku:17.00, w sobotę o godzinie 12.00.    www.mbf-now.firmeo.biz 

Informacje Parafialne
   Vox    Ecclesiae...

Słowo Boże na Niedzielę:

Anna Gonsior, lat: 85, zmarła: 25.06.2012, pogrzeb: 28.06.2012, pogrzeb odbył 
się  na cmentarzu w Nowogardzie 

Roman Kostrubiec lat: 87, zmarł: 26.06.2012, pogrzeb: 28.06.2012, pogrzeb 
odbył na cmentarzu w Nowogardzie 

Informacje  przekazał zarządca cmentarza Sebastian Furmańczyk

 W tych dniach odeszli do Wieczności 

Z Ewangelii wg św. Marka (Mk 5,21-43):
Gdy Jezus przeprawił się z powrotem w łodzi na drugi brzeg, ze-

brał się wielki tłum wokół Niego, a On był jeszcze nad jeziorem. 
Wtedy przyszedł jeden z przełożonych synagogi, imieniem Jair. 
Gdy Go ujrzał, upadł Mu do nóg i prosił usilnie: Moja córeczka do-

gorywa, przyjdź i połóż na nią ręce, aby ocalała i żyła. Poszedł więc z nim, a wiel-
ki tłum szedł za Nim i zewsząd na Niego napierał. A pewna kobieta od dwunastu 
lat cierpiała na upływ krwi. Wiele przecierpiała od różnych lekarzy i całe swe mie-
nie wydała, a nic jej nie pomogło, lecz miała się jeszcze gorzej. Słyszała ona o Je-
zusie, więc przyszła od tyłu, między tłumem, i dotknęła się Jego płaszcza. Mówiła 
bowiem: żebym się choć Jego płaszcza dotknęła, a będę zdrowa. Zaraz też ustał jej 
krwotok i poczuła w ciele, że jest uzdrowiona z dolegliwości. A Jezus natychmiast 
uświadomił sobie, że moc wyszła od Niego. Obrócił się w tłumie i zapytał: Kto się 
dotknął mojego płaszcza? Odpowiedzieli Mu uczniowie: Widzisz, że tłum zewsząd 
Cię ściska, a pytasz: Kto się Mnie dotknął. On jednak rozglądał się, by ujrzeć tę, któ-
ra to uczyniła. Wtedy kobieta przyszła zalękniona i drżąca, gdyż wiedziała, co się z 
nią stało, upadła przed Nim i wyznała Mu całą prawdę. On zaś rzekł do niej: Cór-
ko, twoja wiara cię ocaliła, idź w pokoju i bądź uzdrowiona ze swej dolegliwości! 
Gdy On jeszcze mówił, przyszli ludzie od przełożonego synagogi i donieśli: Twoja 
córka umarła, czemu jeszcze trudzisz Nauczyciela? Lecz Jezus słysząc, co mówiono, 
rzekł przełożonemu synagogi: Nie bój się, wierz tylko! I nie pozwolił nikomu iść z 
sobą z wyjątkiem Piotra, Jakuba i Jana, brata Jakubowego. Tak przyszli do domu 
przełożonego synagogi. Wobec zamieszania, płaczu i głośnego zawodzenia, wszedł i 
rzekł do nich: Czemu robicie zgiełk i płaczecie? Dziecko nie umarło, tylko śpi. I wy-
śmiewali Go. Lecz On odsunął wszystkich, wziął z sobą tylko ojca, matkę dziecka 
oraz tych, którzy z Nim byli, i wszedł tam, gdzie dziecko leżało. Ująwszy dziewczyn-
kę za rękę, rzekł do niej: Talitha kum, to znaczy: Dziewczynko, mówię ci, wstań! 
Dziewczynka natychmiast wstała i chodziła, miała bowiem dwanaście lat. I osłu-
pieli wprost ze zdumienia. Przykazał im też z naciskiem, żeby nikt o tym nie wie-
dział, i polecił, aby jej dano jeść.

Bohaterowie dzisiejszej Ewangelii, to przykłady bardzo mocnej i zdeterminowanej 
wiary. Wiary, tak wielkiej, że nawet trudności, które pojawiały się na ich drodze nie 
potrafiły jej złamać. Dzisiejszymi przewodnikami po wierze będą więc: przełożony 
synagogi Jair, którego córka chorowała oraz kobieta cierpiąca na krwotok od dwu-
nastu lat. Istotę wiary pokazuje historia Jaira. Człowiek, który najpierw poszukiwał 
Chrystusa, bo wiedział, że tylko On może pomóc. Pomimo wielkiego tłumu, który 
był przy Jezusie, poprosił Go na kolanach, aby poszedł z nim i włożył ręce na jego 
chorą córkę. Odważył się przeszkodzić Jezusowi, chociaż wielkie tłumy Go słuchały. 
Prosił, bo bardzo kochał swoją córkę. Był zdeterminowany, bo ważna była dla nie-
go sprawa, z którą przyszedł do Mistrza z Nazaretu. Najważniejsze rozegrało się jed-
nak później. Próba, którą przetrwała jego wiara. Kiedy byli w drodze przyszli słudzy 
oznajmiając, że jego córka nie żyje. Na dodatek chcieli w nim złamać ostatnią nadzie-
ję: „czemu jeszcze trudzisz Nauczyciela?” I wtedy z ust Jezusa padają bardzo ważne 
słowa, które określają istotę wiary: „Nie bój się, wierz tylko!” I te słowa zaważyły na 
wszystkim. Wiara bowiem, to zaufanie. Bez zaufania nie możemy mówić o dojrzałej 
wierze. Coś jej będzie zawsze brakować, a bez zaufania wiara może stać się jakąś ka-
rykaturą. Tak jak czytamy podpis na obrazie wymalowanym na polecenie św. Fausty-
ny: „Jezu ufam Tobie”. Gdy zaufamy wszystko nagle staje się możliwe, nawet jeśli nie 
wszystko idzie po naszej myśli.

Natomiast kobieta cierpiąca na krwotok ukazuje wiarę pokorną i niegodną nawet 
stanąć przed Jezusem, aby Go prosić o potrzebną łaskę. Na dodatek jej wiara była bar-
dzo prosta, ale zarazem mocna. Sama pomyślała, że wystarczy jak dotknie się płasz-
cza Jezusa i to jej wystarczy. Dla kogoś, kto męczy się z chorobą przez dwanaście lat i 
wydaje na leczenie cały swój majątek, to niezwykły wyczyn. Tu wystarczyło jej tylko 
dotknięcie płaszcza. Nie oczekiwała nawet, że Jezus spojrzy na nią. Niejako „wykra-
dła” Mu moc, ale On pozwolił na to i zaakceptował, to co się stało, o czym świadczą 
słowa: „Córko, twoja wiara cię ocaliła, idź w pokoju i bądź uzdrowiona ze swej dole-
gliwości!”

Te dwie sylwetki osób, to dla nas przykład bardzo mocnej, ale i prostej oraz ufnej 
wiary. Wiary, która jest możliwa, choć wymaga poświęcenia z naszej strony. Trzeba 
postawić wszystko na Boga. Inaczej naszej wierze coś zawsze będzie brakować. Nie 
ma mowy o łatwej wierze, o kompromisach z bylejakością i letniością. Jest tylko jed-
no wyjście. Musimy pozwolić, aby Bóg wkroczył w całe nasze życie. Nie tylko w jakąś 
jego część. Miłość i wiara nie znosi połowiczności. Dlatego powtarzajmy codziennie: 
„Jezu ufam Tobie”, szczególnie wtedy, gdy trudności i problemy nas przerastają.

I Przegląd Piosenki Żeglarskiej 
„SZUWARY 2012”
W dniu 23 czerwca na plaży miejskiej odbył się zorganizowany 
przez Klub Żeglarski KNAGA, I Przegląd Piosenki Żeglarskiej 
„Szuwary 2012”. 

W konkursie nasze miasto reprezen-
towali: Zespól „FREGATA” ze Szko-
ły Podstawowej nr 1 ( instruktor: Róża 
Górczewską),  Weronika Lalik,  duet: 
Magdalena Sarzyńska i Aleksandra 
Brzezińska oraz  Jakub Wojciechow-
ski  wszyscy reprezentujący  NDK (in-
struktor: Edyta Turowska), Zespół 
„CRESCENDO” z Gimnazjum nr 1  
(instruktor:  Ewa Sawicka),   Zbigniew 
Michalak, a ze Studia Art.-Strit  Oli-
wia i Oktawia Maciejuniec (instruk-
tor: Izabela Kuzia). Z Krosna przyje-
chał niewidomy Daniel Józef Stasiow-
ski. Oklaskiwani przez licznie zgroma-
dzoną publiczność uczestnicy zaśpie-
wali standardy piosenek żeglarskich. 
Występy oceniało jury w składzie: Be-
ata Krzyżanowska, Przemysław Mor-
dalski, Paweł Nowak, Kamila Rataj-
czak,  Leszek Szpon. Pierwsze miejsce 
zajął zespół „CRESCENDO” -   Paula 
Krawczyk, Agata Makuch, Marta Ol-
kowicz, Karolina Szponar, Mateusz 
Kozłowski i Karol Fijałkowski.  Drugie 
miejsce wyśpiewała Weronika Lalik, a 
trzecie Magdalena Sarzyńska i Alek-
sandra Brzezińska.  Laureaci otrzyma-
li pamiątkowe statuetki, zaś wszyscy 
uczestnicy nagrody. Gościnnie wystą-
pił Przemysław Mordalski. Przegląd 
Piosenki  Żeglarskiej „Szuwary 2012” 
zakończyło wspólne śpiewanie przy 
ognisku, przy dźwiękach gitary Pawła 
Nowaka i Darka Zawala.

Przegląd zorganizowany został przez 
Stowarzyszenie Klub Żeglarski „KNA-
GA” w Nowogardzie,  współinicjator-
ką Przeglądu była Pani Kamila Bogac-
ka prezes  Stowarzyszenia ”Czyń dobro, 
mimo wszystko” z Krosna. Organiza-
torzy składają serdeczne podziękowa-
nia Pani Dyrektor NDK Anecie Drą-
żewskiej za życzliwość i udostępnienie  
nagłośnienia oraz akustykom z NDK 
za ich pracę.  Organizatorzy dzięku-
ją za wsparcie finansowe, ufundowanie 
nagród i pomoc w organizacji imprezy 
Urzędowi Miasta Nowogard reprezento-
wanemu przez Burmistrza Roberta Cza-
plę, Antoniemu Bielidzie, Kamili Bogac-
kiej, Jerzemu Brzostowi, Mieczysławowi 
Burzyńskiemu, Mieczysławowi Cedro, 
redakcji „Dziennika Nowogardzkiego”, 
Henrykowi Grygowskiemu, Zygmunto-
wi Helandowi,  Tadeuszowi Hołubow-
skiemu, Eugenii Kameckiej, Dacjanowi 
Kijowskiemu,  Romualdowi Kowalskie-
mu, Beacie Krzyżanowskiej, Janowi Ły-
jakowi, Andrzejowi Meksie, Przemysła-
wowi Mordalskiemu, Leszkowi Ostrow-
skiemu, Danucie Rzeteckiej, Janowi 
Sienkiewiczowi, Sławomirowi Skubij, 
Janowi Smolirze,   Leszkowi Szponowi, 
Dariuszowi Szulejko, Michałowi Urty-
nowskiemu. Szczególne podziękowania  
dla Kamili Ratajczak z NDK i dla Pawła 
Nowaka z UM.

Do zobaczenia za rok.
Danuta Dawidowska
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Wszystkim, którzy uczestniczyli 
w uroczystości pogrzebowej

śp. Zdzisława Horniaka
serdeczne podziękowania

składają
brat Ryszard z żoną i dziećmi

POdZIęKOWANIA KONdOLENcjE

stepnickie spotkania z Folklorem 

Dobre występy zespołów z NDK
W dniu 23 czerwca odbyły się Stepnickie Spotkania z Folklorem, w których uczestniczyło 
łącznie 10 zaproszonych zespołów, wśród których prezentował się zespół Śpiewaczy Weso-
ła Ferajna oraz zespół Piosenki Ludowej Błyskawiczka z Nowogardzkiego Domu Kultury. 

Zespoły miały za zadanie 
wykonać dowolny repertu-
ar ludowy w czasie nieprze-
kraczającym 15 minut. Jury 
doceniło zaangażowanie i 
pomysłowość zespołów z 
Nowogardu przyznając II 
miejsce Zespołowi Weso-
ła Ferajna oraz III miejsce 
Zespołowi Błyskawiczka. W 
trakcie spotkania odbył się 
Festiwal Smaków Regional-
nych, oraz prezentacja twór-
ców ludowych i rękodzieła. 

Największą atrakcją tej 
uroczystości był Kon-
cert Zespołu z Rosji, a 
na zakończenie zapre-
zentował się Zespół Pie-
śni i Tańca Ziemi Gole-
niowskiej INA. Imprezie 
towarzyszyła wspania-
ła atmosfera, która dała 
możliwość do spotkania 
się z zaprzyjaźnionymi 
zespołami ludowymi.

Kierownik zespołu:
st. instr. B. Źróbek

Kapela Rycha gra na Śląsku
23 czerwca 2012 r., zespół „KAPELA RYCHA” uczestniczył w II Festiwalu Współczesnej 
Kultury Ludowej “Swojskie Granie i Śpiewanie” w Leśnej (woj. dolnośląskie).

KAPELA RYCHA funkcjonują-
ca od początku swojego istnienia 
(1999) przy Zespole Szkół Ponad-
gimnazjalnych im. Stanisława Sta-
szica w Nowogardzie, zaprezento-
wała się w tradycyjnych strojach 
ludowych sprzed wielu lat, jednak 
w utworach pisanych współcześnie. 
(Zgodnie z założeniem programo-
wym festiwalu zespoły prezentowa-
ły swoje umiejętności wykonawcze 

w graniu i śpiewaniu utworów two-
rzonych po 1954 roku.) 

Pogoda nie wszystkim pomaga-
ła. Po 16.00 słońce świecące prosto 
w oczy wykonawcom znajdującym 
się na scenie, także utrudniało wy-
konanie dobrego zdjęcia fotoama-
torom. Przy silnej obsadzie festiwa-
lu przede wszystkim przez zespoły 
z woj. lubuskiego i dolnośląskiego, 
nowogardzka kapela została skla-

syfikowana przez jury na 2. miej-
scu. Jury w  podsumowaniu pod-
kreśliło, że  swojskie granie  i śpie-
wanie pomaga  w przełamywaniu 
wszelkich barier i ułatwia zawiera-
nie przyjaźni między ludźmi, pro-
muje różne gminy i regiony.

Dziękujemy członkom kapeli za 
godne prezentowanie naszego regio-
nu i gratulujemy dobrego wyniku.

informacja własna 
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U nas marki najlepszych jakości producentów rowerów

www.bicykl-szczecin.com gwarantujemy 
serwis

Nowogard, ul. Młynarska 7
tel. 91 392 67 30

zapraszamy od 9.00 - 17.00

Nowogard, ul. 3 Maja 12
tel. 91 392 70 64

zapraszamy od 10.00 - 18.00

Rowerek AYA12" i MP12" 
cena bieżąca 329 zł; 

cena promocyjna 199 zł
Do roweru 24" 

/tj. Grand Sandra, Grand Inessa, Grand rifter Replika/ 
gratis zapięcie + nakrętki led na wentyle

PROMOCJA!!!
Rowerek MP16" 

cena bieżąca 369 zł; 

cena promocyjna 299 zł
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Nowogardzcy przedsiębiorcy

„JOGA” narodziła się z naszych nazwisk 
  JOGA to nazwa firmy powszechnie w Nowogardzie znana. Zajmuje się produkcją i montażem okien z PCV.  O tym, jak doszło do po-
wstania firmy oraz jakie są tendencje w zakresie produkcji okien,  porozmawiałem  z ich producentami  panami Arnoldem Gieryniem 
i Jerzym Okniańskim właścicielami  firmy JOGA. Funkcjonuje  ona na naszym rynku już od 17 lat.

Dziennik Nowogardzki: Je-
steście Panowie znani  w No-
wogardzie z swojej działalno-
ści, którą się zajmujecie na co 
dzień. Dlatego  zapytam na 
początek nieco inaczej. Jak 
trafiliście do naszego miasta  
i co było powodem, że tu się 
osiedliliście wraz ze swoimi 
rodzinami? 

Arnold Gieryń, Jerzy 
Okniański - Rzeczywiście pan 
redaktor rozpoczął nietypowo, 
bo spodziewaliśmy się pytań 
związanych z naszą profesją. Ale 
w takim razie zacznę może od 
siebie - mówi pan Jerzy Okniań-
ski - pochodzę aż z wojewódz-
twa wrocławskiego, ale przez ja-
kiś czas mieszkałem tu na Pomo-
rzu w Kamieniu Pomorskim, by 
w 1981 roku sprowadzić się  do 
Nowogardu i swoje życie doro-
słe rozpocząć od jakiejkolwiek 
pracy, a tym  pierwszym zaję-
ciem było handlowanie loda-
mi -  miejsce sprzedaży znajdo-
wało się  w Nowogardzie na ul. 
3 Maja. Po odbyciu służby woj-
skowej powróciłem ponownie do 
Nowogardu, aby związać się  wę-
złem małżeńskim z moją obecną 
małżonką. Podjąłem też pierw-
szą prawdziwą pracę w jednym z 
nowogardzkich lokali, gdzie by-
łem barmanem i  wtedy też po-
znałem mojego wspólnika, a za-
razem kolegę Arnolda, którego  
żona podsunęła nam pomysł na 

firmę, która Funkcjonuje już od 
17 lat. A jej nazwa Joga wzięła 
się od naszych nazwisk. 

A Pan Arnold...
 Arnold  Gieryń - Ja pocho-

dzę z tych rejonów i może trud-
no dzisiaj w to uwierzyć, ale za-
cząłem swoją przygodę z pracą 
w kombinacie rolnym, by póź-
niej zacząć już własną działal-
ność, robiłem różne rzeczy  nim 
doszło do tego czym  dzisiaj się 
zajmujemy, czyli  produkcją 
okien.. Oprócz prowadzenia fir-
my jestem również długoletnim 
Prezesem Koła Łowieckiego ” 
Ryś” w Nowogardzie i to będzie 
pewnie ciekawostką, ale zajmu-
je się różdżkarstwem, czyli krót-
ko mówiąc szukam miejsc, gdzie 
znajdują się źródła wody, w któ-
rych  to później buduje się stud-
nię. Kończąc, tak samo jak ko-
lega mam żonę i dwóch synów. 
Cóż możemy jeszcze dodać? 

Produkowanie okien to Pa-
nów praca i sposób zarabiania 
pieniędzy na życie, ale gdy nie 
jesteście w firmie, to czym się 
jeszcze zajmujecie?

Pan Jerzy- to zrozumiałe, że 
nie żyjemy tylko działalnością 
firmy, w której przecież prawie 
„mieszkamy”. W wolnych chwi-
lach grywam w brydża, w druży-
nie brydżowej „Pomorzanin No-
wogard” i oczywiście spędzam 
czas z rodziną i w swoim domu, 
który przecież wymaga  stale od-

powiedniego zagospodarowywa-
nia. 

Przejdźmy w takim razie do 
firmy, czym się zajmuje i ilu 
zatrudnia pracowników?

 Cóż, najprościej mówiąc pro-
dukcją okien. A zajmujemy się 
już tą działalnością od 17 lat. Co 
do początków firmy, to byliśmy 
na tym rynku pierwsi, dlatego 
mamy już dość spore doświad-
czenie, ale oczywiście liczymy się 
z konkurencyjnymi firmami, z 
którymi jesteśmy w dobrych kon-
taktach. Obecnie zatrudniamy 7 
osób, które bardzo sprawnie wy-
konują swoje obowiązki, za co 
im bardzo dziękujemy. Gdyby 
nie ich lojalność i poświęcenie w 
wykonywaniu obowiązków, na-
sza firma nie funkcjonowałaby 
tak dobrze. Przyznajemy, że by-
wały różne momenty, ale prze-
trwaliśmy i trwać będziemy do-
póty dopóki  będzie właśnie za-
potrzebowanie na nasze okna, 

które produkowane są chyba w 
najlepszym  obecnie systemie, 
VEKA. Charakteryzuje się bar-
dzo dobrymi i nie zmiennymi 
parametrami nawet po wielu la-
tach użytkowania, co świadczy, 
że jest to już produkt o najwyż-
szych standardach. Dlatego na-
sze okna trafiają  na rynek kra-
jowy i zagraniczny.

Jakimi osiągnięciami może   
się pochwalić firma, która nie 
jest przecież  jedyną tego typu 
firmą w Nowogardzie? 

To prawda. Ale za to nasza fir-
ma w branży jest jedną z najstar-
szych firm w województwie za-
chodniopomorskim. A do takich 
najważniejszych wyróżnień, któ-
rymi możemy się pochwalić jest 
Laur Cisowy, który został nam 
przyznany za działalność. 

A kto jest waszym klientem? 

Nasi klienci to głównie odbior-
cy indywidualni, ale również 
zdarzają się firmy budowlane. 
Naszą dewizą jest - bezpośrednio 
trafiać z produktem do klienta, 
który sam oceni czy może kupić 
nasz produkt, czy nie. 

Jest wiele rodzajów okien, 
jakie najlepiej wybrać,  na co 
ostatecznie należy zwrócić 
uwagę przy zakupie? - takie 
pytania często żądają sobie ku-
pujący, co Panowie radzicie... 

Może to zabrzmi zbyt profe-
sjonalnie, ale naszym zdaniem 
najważniejsza jest grubość profi-
lu, głębokość zabudowy, okucia i 
sama szyba. Takie okno musi słu-
żyć przez wiele lat i w pewnym 
sensie zarabiać czyli oszczędzać 
energię cieplną, która jak wiemy 
szczególnie zimą jest najbardziej 
„ulotna” . Dlatego przy wyborze 
sugerujmy się zawsze dobrą ja-
kością  parametrów cieplnych i 
opiniami innych użytkowników 

lub doradców, którzy są zatrudni 
w firmach produkujących okna. 
Proszę pamiętać, że zakup okien 
to nie jest mały wydatek, który 
nam się od razu zwróci przy naj-
bliższym rachunku za gaz. Ten 
czas zwrotu za tą inwestycję to  
min. od 3 do 4 lat.

Mówi się, że więcej komór 
w oknie to lepsza jego jakość i 
funkcjonalność? - Czy zgodzą 
się panowie z tą tezą? Może w 
tym pytaniu powinienem za-
cząć od terminu „komora”

Nie koniecznie. A mówiąc naj-
prościej, komora jest to liść po-
wietrza zgromadzonego w pro-
filu okna na jego przekroju. Ale 
mówiąc już językiem fachowym, 
na okna musimy patrzeć nie 
kontekście ilości komór i profili, 
tylko szerokości  zabudowy wła-
śnie tego profila, czyli grubości 

ścianek w strukturze okna, istot-
ną sprawą jest również odpo-
wiednia szyba.  

 Dziś popularne są znowu  
okna drewniane. Czy więc wy-
brać  drewniane czy „plastiko-
we?”  

Tutaj pana zaskoczymy, co do 
okien drewnianych nic nie wie-
my, bo po prostu się na nich nie 
znamy. Produkujemy tylko okna 
PCV. I jesteśmy pewni ich zalet, 
wiemy, że produkowane przez 
nas okna są dobre, a zadowole-
nie klientów wyraża się chociaż-
bym brakiem reklamacji, a my  
na szczęście nie mieliśmy jakichś 
większych problemów z reklama-
cjami, co nas bardzo cieszy. Nie-
mniej produkcja okien wymaga 
dużej precyzji i dlatego wszystko 
może się zdarzyć? Bardzo waż-
nym parametrem jakościowym 
jest trzymanie wymiarów, okno 
musi  idealnie pasować w ścia-
nie. Dlatego naszym zdaniem 
nie ma źle zrobionego okna, tyl-
ko jest źle pobrany pomiar, któ-
ry wykonuje człowiek. Jednak 
takie przypadki są dziś rzadko-
ścią, która w zasadzie wykwali-
fikowanemu pracownikowi się 
nie zdarza. Oprócz tradycyjnych 
miar mamy  również miary lase-
rowe, dzięki którym wymierzane 
wymiary  są bardzo precyzyjne i 
wykonane co do milimetra. 

 Kończąc, jaka jest wizja i 
perspektywa firmy w czasie, 
gdy jest ogólny kryzys ekono-
miczny?

Może zabrzmi to grotesko-
wo, ale mamy takie hasło, któ-
re dodaje nam skrzydeł do dal-
szej pracy „ Nie oszczędzaj na 
oknach niech okna oszczędzają 
na Ciebie”, a mówiąc poważnie 
to chcielibyśmy, by nasze usługi i 
montowane okna przynosiły za-
dowolenie naszym klientom i nie 
tylko. Kończąc chcemy serdecz-
nie podziękować za rozmowę i 
zachęcić innych nowogardzkich 
przedsiębiorców do dzielenia się  
informacjami na  temat dzia-
łalności ich firm. To prywatni 
przedsiębiorcy tworzą bowiem 
na ogół te najcenniejsze miejsca 
pracy, miejsca pracy generujące 
dopływ pieniądza na miejscowy 
rynek. 

Rozmawiał: Jarek Bzowy 

Właściciele firmy Joga Arnold Gieryn (stoi) i Jerzy Okniański

Fragment hali montażu okien na ulicy Górnej
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Najlepsi uczniowie szkół gminy Nowogard (część IV)

Primus inter pares
W czasie gdy dzieci i młodzież  nowogardzkich szkół  kończą swoją  edukację w roku szkolnym 2011-2012, prezentujemy Państwu najlepszych,  wy-
branych przez kierownictwa szkół, uczniów z poszczególnych placówek. Primus Inter Pares -  to znaczy „pierwszy wśród równych sobie”, wydaje 
się, że ta łacińska sentencja  wybrana na tytuł  cyklu  oddaje istotę i sens  tej prezentacji – chcielibyśmy, aby sylwetki najlepszych promowały posta-
wy, które są dostępne dla wielu, dzisiaj oni są pierwsi wśród równych sobie, jutro mogą być to inni  wśród tych równych.  Cieszymy się także, że w 
ten sposób mamy okazję dodatkowo wynagrodzić trud samych uczniów, jak i ich wychowawców. Z  konieczności wynikającej z objętości materiału 
prezentację podzieliliśmy na kilka części. Dzisiaj  najlepsi z SP 4, SP Wierzbiecin, SP Żabwowo.

sP 4 w Nowogardzie

sP Wierzbięcin sP Żabowo

Gargulińska Weronika 
Klasa IV Szkoła Podstawo-

wa w Wierzbięcinie - średnia 
ocen 5,54

Gargulińska Hanna 
Klasa IV Szkoła Podstawowa 

w Wierzbięcinie - średnia ocen 
5, 72

Zajęcie III miejsca w Gmi-
nie w konkursie „Matematycz-
ne Asy”

Udział w konkursach:
Polskie Parki Narodowe 

„Światowe Rezerwaty Biosfery”
Konkurs „Wiedzy Leśnej
„Czwóreczka”
Kangur Matematyczny 2012”

Łuczak Julia 
Klasa VI a Szkoła Podstawo-

wa w Wierzbięcinie
średnia ocen 5, 72
Udział w konkursach:
Miejsko Gminny „Matema-

tyczne Asy z Klasy”

„Kangur Matematyczny 
2012”

Wewnątrzszkolne konkursy 
„Super Rachmistrze”

Konkurs „Wiedzy Leśnej”
Udział w Powiatowym etapie 

konkursu Języka Polskiego z
Elementami Historii
Udział w Gminnym konkur-

sie „Legendy Polskie”

Syjud Karolina 
Klasa VI a Szkoła Podstawo-

wa w Wierzbięcinie
średnia ocen 5,3
Udział w konkursach:
Miejsko Gminny „Matema-

tyczne Asy z Klasy” III miejsce
„Mały Pitagoras” III miejsce
Sukcesy w wewnątrzsz-

kolnych konkursach „Super 
Rachmistrze”

Konkurs „Wiedzy Leśnej”
Udział w Powiatowym etapie 

konkursu Języka Polskiego z
Elementami Historii
Udział w Gminnym konkur-

sie „Legendy Polskie”

Kowalska Maja  
Średnia ocen 5,72- kl. IVb
II miejsce w eliminacjach szkol-

nych EKO KONKURS
II i III miejsce w szkolnym kon-

kursie recytatorskim 
II miejsce –Mini Mundial 2012
Wyróżnienie w miejsko-gmin-

nym konkursie czytelniczym 
„W KRAINIE POLSKICH LE-
GEND”

Poza tym brała udział w : 
XXV edycji wojewódzkiego 

konkursu „ Mój las”
W miejsko-gminnym konkur-

sie poezji Jana Pawła II - „Wypłyń 
na głębię”

Ogólnopolskim konkursie wie-
dzy o Janie Pawle II

Ogólnopolskim konkursie języ-
ka angielskiego ENGLISH ACE

wychowawca Osuchowska Mał-
gorzata

Marciniak Marta 
Średnia ocen 5,63 – kl. IVb
I miejsce w szkolnym konkursie 

recytatorskim
II miejsce w Mistrzostwach Po-

wiatu Szkół Podstawowych Mini 
piłka koszykowa dziewcząt

Poza tym brała udział w : 
W miejsko-gminnym konkur-

sie poezji Jana Pawła II - „Wypłyń 
na głębię”

Ogólnopolskim konkursie wie-
dzy o Janie Pawle II

Ogólnopolskim konkursie języ-
ka angielskiego ENGLISH ACE

Konkurs ekologiczny
Konkursy plastyczne „ Od-

znaka policyjna” , „Ptaki Polski”, 
„Moje miasto Nowogard”

 W miejsko-gminnym konkur-
sie czytelniczym „W KRAINIE 
POLSKICH LEGEND”

wychowawca Osuchowska Mał-
gorzata

Kufta Piotr 
Średnia ocen 5,11- kl VI
IV miejsce w Konkursie Mate-

matycznym "Mały Pitagoras"
Dyplom Uznania za uzyska-

nie najlepszego wyniku w szkole 

w konkursie "ALFIK MATEMA-
TYCZNY 2011"

Za wyróżnienie w miejsko-
-gminnym konkursie czytelni-
czym dla uczniów klas IV-VI "W 
Krainie Polskich Legend"

Dyplom za uczestnictwo w pro-
jekcie "Błękitny Patrol"

Dyplom kwalifikacji do wysta-
wy w Ogólnopolskim Konkur-
sie Plastycznym pt. "Moje spotka-
nia z folklorem" organizowanym 
przez Ognisko Pracy Pozaszkol-
nej - Zespół "Przygoda" w Rybniku 
I miejsce w VII Ogólnopol-
skim Konkursie Plastycz-
nym dla Dzieci Funkcjona-
riuszy i Pracowników Służ-
by Więziennej POTULICE 2012 
pt." Moje życie to moja olimpiada 
więc postępuję fair play a używ-
kom mówię NIE - LONDYN 2012"

III miejsce w Ogólnopol-
skim Konkursie Plastycznym pt. 
"Wejdź w świat bajki" – Międzyz-
droje

II miejsce w Mistrzostwach Po-
wiatu Goleniowskiego w Mini Pił-
ce Ręcznej Chłopców

IX miejsce w Ogólnopolskim 
Turnieju Piłki Ręcznej Chłopców 

pod Patronatem Marszałka Woj. 
Zachodniopomorskiego

II miejsce w Mistrzostwach 
Gminy Szkół Podstawowych w 
Piłce Ręcznej Chłopców

I miejsce w Mistrzostwach 
Gminy Szkół Podstawowych w 
Unihokeju Chłopców

II miejsce w VII Turnieju Piłki 
Ręcznej Chłopców - rocznik 1999 
- z okazji święta SP Nr 4 w Nowo-
gardzie

III miejsce w Mistrzostwach 
Gminy Szkół Podstawowych w 
Piłce Koszykowej Chłopców

I miejsce w Mistrzostwach 
Szkół Podstawowych w Piłce Siat-
kowej Chłopców

I miejsce w Mistrzostwach Po-
wiatu Goleniowskiego w Mini Pił-
ce Siatkowej Chłopców

I miejsce w Turnieju Mini Piłki 
Ręcznej w Nowogardzie

V miejsce w Mistrzostwach Re-
gionu "B" w Mini Piłce Siatkowej 
Chłopców Szkół Podstawowych 
IMS 2011/2012

wychowawca  Helena Zagórska

Bartosz Gajda  
Uczeń klasy szóstej Szkoły Podsta-

wowej w Żabowie. W roku szkolnym 
2011/2012 osiągnął średnią ocen 5,7.

Osiągnięcia:
II miejsce w gminnym konkursie li-

terackim ,,Moje zwierzątko i ja”
II miejsce w gminnym konkursie 

„Parki Narodowe Polski” 
III miejsce w miejsko-gminnym 

konkursie recytatorskim o Janie Paw-
le II 

I  miejsce w gminnych Drużyno-
wych Mistrzostwach w Tenisie Stoło-
wym Chłopców  

II miejsce w turnieju tenisa ziem-
nego ,, O Rakietę Burmistrza Nowo-
gardu ‘’

III miejsce w zespołowym powiato-
wym konkursie ,,Ortofrajda”

Udział w wielu szkolnych i mię-
dzyszkolnych konkursach:

miejsko-gminny konkurs ,,Mate-
matyczne Asy z Klasy’’

ogólnopolski konkurs matematycz-
ny i przyrodniczy ,,Sezam’’

finał „Eko – turnieju” 
„Eko – konkursu ”
Wychowawca: Anna Kucharczyk

Wiktoria Kamieniak  
Uczennica klasy VI Szkoły Podsta-

wowej w Żabowie. W roku szkolnym 
2011/2012 osiągnęła średnią ocen 5,3.

Osiągnięcia:
II miejsce w zespołowym gminnym 

konkursie ,, Parki Narodowe Polski’’
II miejsce w powiatowym konkur-

sie plastycznym ,,Chopin , muzyka i 
ja”
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III Memoriał 
Łukasza Marszałka
„You’ll never walk alone...” - W sobotę (30 czerwiec) o 
godzinie 10.00 na stadionie Pomorzanina, odbędzie się 
III Memoriał im. tragicznie zmarłego piłkarza Pomorza-
nina Nowogard Łukasza Marszałka. Po piłkarskim tur-
nieju, o godzinie 20.00 odbędą się koncerty stargardzkiej 
i nowogardzkiej grupy rockowej.

W turnieju piłkarskim wy-
stąpi w sumie 10 zespołów: 
Bóg Tak Chciał, Ponton Osi-
na, Masovia Maszewo, Sarma-
ta Dobra, Sparta Gryfice, Po-
lonia Płoty, Jastrząb Łosośnica, 
Pomorzanin Nowogard - I ze-
spół i II zespół, oraz juniorzy. 
Drużyny będą rywalizowały w 
dwóch grupach po 5 zespołów. 
Mecze będą się odbywać rów-

nolegle na dwóch „połówkach” 
boiska i będą trwały po 15 mi-
nut. Zwycięzcy grup spotka-
ją się w finale. Po turnieju pił-
ki nożnej, odbędą się dwa kon-
certy zespołów rockowych. Na 
stadionie w Nowogardzie zagra 
zespół Downhill ze Stargardu, 
oraz zespół Still Alive Individu-
al z Nowogardu. Wstęp wolny!

KR

Kozera ósmy w generalce MP

Żaneta Zacharewicz liderką!
23-24.06.2012 w Olsztynie odbyła się II runda Mistrzostw Polski i II runda Pucharu 
Polski kobiet. Klub „KM Cisy” reprezentowali Michał Kozera i Żaneta Zacharewicz. 

Maszyna startowa w MP nie-
stety nie była pełna. Na trenin-
gu z pomiarem czasu stanęło 
31 zawodników w dwóch kla-
sach MX1 i MX2. Michał jako 
15 wjechał na maszynę starto-
wą do pierwszego biegu. Tuż 
po starcie mocniejsze maszyny 
(450cm3) klasy MX1 odjechały 
nieznacznie do przodu. Pierw-
szy zakręt Michał pokonał jako 
14, ale z upływem czasu prze-
suwał się do przodu i pierw-
szy bieg zakończył na 8 pozycji. 
W drugim biegu początkowa 
faza wyścigu z bardzo podob-
nym scenariuszem. Przebijanie 
się do przodu z okrążenia na 
okrążenie, oraz poprawna jaz-
da przez 35 minut zaowocowała 
tą samą pozycją i jako 8 minął 
linię mety. Takie samo miejsce, 

czyli 8 zajmuje też w generalce 
MP. 

W klasie kobiet wspólnie z Ża-
netą na maszynę startową wje-
chało 10 dziewczyn. W pierw-
szym biegu zawodniczka „KM 
Cisy” borykała się ze sporymi 
trudnościami i pokazała niezwy-
kły charakter. Mimo „wywrotki” 
na trasie, Żaneta Zacharewicz 
atakowała rywalki zajmując 8 
pozycję. Nieustępliwość pozwo-
liła jej ostatecznie przebić się do 
czołówki i zająć 3 pozycję. W 
drugim biegu wszystko poszło 
już po myśli zawodniczki z No-
wogardu, która dotarła do mety 
jako druga. Po 2 eliminacjach 
Pucharu Polski Kobiet - Żaneta 
Zacharewicz jest liderką z liczbą 
192 pkt! Zawodniczka zajmują-
ca drugą pozycję w klasyfikacji 

generalnej wywalczyła dotych-
czas 100 pkt. Do końca rywali-
zacji w PP kobiet zostały jeszcze 
3 eliminacje, jeśli zawodniczka 
„KM Cisy” utrzyma wysoką for-
mę, ma spore szansę, aby zdobyć 
Puchar Polski Kobiet! W nad-
chodzący weekend zbliżają się 
zawody w Chojnie, w których 
pojawią się liczne nowogardzkie 
akcenty. Zawody będą obsadzo-
ne przez naszych sędziów flago-
wych w sumie aż 15, poza tym 
sędzią głównym będzie Wiesław 
Smietiuch, wspierany przez Sta-
nisława Pyrzyńskiego. W zawo-
dach „KM Cisy” będą reprezen-
tować Michał Kozera i Paweł 
Klewicz, rezultaty nowogardz-
kich zawodników we wtorko-
wym wydaniu DN.

KR

Laureatka konkursu „Ptaki zi-
mujące w Polsce”

Udział w licznych konkursach 
szkolnych i międzyszkolnych:

wszystkie edycje „Eko-Konkursu”
IV miejsce w zespołowym konkur-

sie „Wiedza leśna”
powiatowy konkurs ,,Organizm a 

środowisko”
miejsko – gminny konkurs  recyta-

torski o Janie Pawle II
gminny konkurs czytelniczy  ,,W 

krainie polskich legend’’
ogólnopolski konkurs matema-

tyczny i przyrodniczy ,,Sezam’’
ogólnopolski konkurs wiedzy o Ja-

nie Pawle II
drużynowy konkurs „Eko – turniej 

2012”
wojewódzkim konkurs plastyczny 

,,Wiosna w Lesie’’
Stroik Bożonarodzeniowy, kartka 

świąteczna i aniołek Bożonarodze-
niowy

miejsko-gminny konkurs ,,Mate-
matyczne Asy z Klasy’’

konkurs  „Wiedzy o Nowogardzie”
Wychowawca: Anna Kucharczyk

Malwina  Stańczyk  
Uczennica Szkoły Podstawowej 

w Żabowie. Średnia ocen w roku 
szkolnym 2011/2012 wynosi  5,2.

Osiągnięcia:
IV miejsce w zespołowym konkur-

sie „Wiedza leśna”
II miejsce w gminnym konkursie  

,,Rośliny lasu”
laureatka konkursu ”Najładniejsza 

palma Wielkanocna”
I miejsce w powiatowym konkursie 

plastycznym ,,Chopin , muzyka i ja’’
II miejsce w gminnym konkursie ,, 

Poznajemy Ziemię Nowogardzką’’
I miejsce w miejsko – gminnym 

konkursie ,,Leki z Bożej Apteki”
Laureatka konkursu „Ptaki zimują-

ce w Polsce”
Udział w licznych konkursach 

szkolnych i międzyszkolnych:
-  gminny konkurs literacki ,,Moje 

Zwierzątko i Ja”
- ,,Matematyczne Asy z Klasy”
- ogólnopolski konkurs matema-

tyczny i przyrodniczy ,, Geniusz’’
- wszystkie edycje „Eko – Konkur-

su”
- gminny konkurs czytelniczy  ,,W 

krainie polskich legend’ 
- wojewódzkim konkurs plastyczny  

,,Wiosna w Lesie’’
Wychowawca: Anna Kucharczyk

Agata  Wypart  
Uczennica klasy piątej  Szkoły Pod-

stawowej w Żabowie. W roku szkol-
nym 2011/2012 osiągnęła średnią 
ocen  4,9.

Osiągnięcia :
Laureatka konkursu „Bożonaro-

dzeniowy stroik świąteczny” 
I miejsce w gminnym konkursie 

plastycznym ,,Patrzę w górę i …”
II miejsce w miejskim konkursie ,, 

Przydrożne Rośliny Lecznicze”
 Udział w licznych konkursach 

szkolnych i międzyszkolnych:
- miejsko-gminny konkurs ,,Mate-

matyczne Asy z Klasy’’
- ogólnopolski konkurs matema-

tyczny i przyrodniczy ,, Geniusz’’ 
- wojewódzkim konkurs plastyczny 

,,Wiosna w Lesie’’
- ogólnopolski konkurs wiedzy o 

Janie Pawle II
- gminny konkurs „ Kartka Wiel-

kanocna”.
Wychowawca:  Irena Bińczyk-Zie-

lińska 
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Sprzedam ponton 
wędkarski, 

nowy - na gwarancji, 
nieużywany, zarejestrowany. 

Wiadomość: 
Sklep Wędkarski „Tęczak” 
lub pod nr tel. 669 030 959

„Spółdzielnia Mieszkaniowa „Cisy” w Nowogardzie 

sprzeda mieszkanie 2 pokojowe 
o powierzchni  użytkowej 53,33m2.

Szczegółowe informacje można uzyskać 
pod nr tel 91 39 25 261 lub 697 104 578.”

Spartakiada w Wojcieszynie
W niedzielę (24 czerwiec) odbyła się spartakiada w Wojcieszynie, organizowana przez 
Stowarzyszenie LZS. 

Festyn WKS w Wyszomierzu
Stowarzyszenie Wiejskie Kluby Sportowe, zaprasza na festyn 

rekreacyjno-sportowy w Wyszomierzu, który odbędzie się dnia 
8 Lipca 2012r. Uczestnicy będą mogli wziąć udział w turnieju 
piłki siatkowej i piłki nożnej (open), oraz odbędą się konkuren-
cje dla dzieci i młodzieży szkolnej. Początek imprezy godzina 
10.00, na zespole boisk w Wyszomierzu.

Prezes zarządu 
wiejskie kluby sportowe

Andrzej kania

Wyścig kolarski w Ostrzycy

Ryszard Szurkowski gościem honorowym
W niedzielę (1 lipiec) na terenach Sołectwa Ostrzycy, odbędzie się wyścig kolarski i spotkanie z żywą legen-
dą polskiego kolarstwa Ryszardem Szurkowskim.

Imprezę organizuje Sołectwo 
Ostrzyca i Stowarzyszenie Wy-
ścig Olimpijczyków UKS Olim-
pijczyk 09. Kolarze będą rywa-
lizować o takie nagrody jak: Pu-
char Starosty Goleniowa, Puchar 
Burmistrza Nowogardu i Puchar 
Sołtysa Ostrzycy. Poza tym Soł-
tys Ostrzycy ufundował rowery 
dla najlepszego zawodnika i za-
wodniczki. Pierwszy etap roz-
pocznie się o godz. 11.00, na-
stępnie najprawdopodobniej o 
godz. 12.00 ogłoszona zostanie 
przerwa, podczas której orga-
nizatorzy zorganizowali dla wi-
dzów sporo atrakcji. Najważniej-
szą z nich będzie możliwość roz-
mowy z legendarnym polskim 
kolarzem Ryszardem Szurkow-

skim. Warto przypomnieć, że 
dwa lata temu w Ostrzycy gościł 
medalista Olimpijski w skokach 
narciarskich Wojciech Fortuna, 
a w ubiegłym roku   Ostrzyca 
gościła Mieczysława Nowickie-
go, również wielkiego polskie-
go kolarza i m.in. byłego Prezesa 
Urzędu Kultury Fizycznej i Spor-
tu. Oprócz wybitnego gościa, w 
przerwie będzie można poddać 
się całkowicie darmowym bada-
niom poziomu cukru i skoszto-
wać pieczonego barana, lub gro-
chówki. Ponadto, odbędą się na-
uka jazdy konnej, a po przerwie 
o godzinie 15.00 wystartuje dru-
gi etap. Spikerem niedzielnej im-
prezy będzie Zbigniew Herka.  

KR

Organizatorami niedzielnej 
spartakiady był Sołtys i Rada 
Sołecka, oraz Stowarzysze-
nie Mieszkańców Wojcieszy-
na „Nasz Wojcieszyn”, ponadto 
nowy przewodniczący miejsco-
wego LZS Jacek Rafiński. Za-
wodnicy rywalizowali w turnie-
ju piłki siatkowej i piłki nożnej. 
W rozgrywkach siatkarskich 
zgłosiło się 9 drużyn, po loso-
waniu utworzono 3 grupy po 3 
zespoły i rozegrano w grupach 
mecze „każdy z każdym”. Zwy-
cięzcy grup awansowali do fina-
łu. W finale rywalizowały nastę-
pujące zespoły: Sikorki, Czerm-
nica, Dąbrowa. Zawodnicy z 
Czermnicy zajęli 1 miejsce wy-
grywając z Sikorkami i Dąbro-
wą po 2:0. Drugie miejsce zajęli 
siatkarze z Sikorek, którzy poko-
nali Dąbrowę 2:1. Trzy najlepsze 
zespoły zostały nagrodzone pu-
charami. Natomiast w turnie-
ju piłki nożnej swoją gotowość 
zgłosiło 7 drużyn, które rywali-
zowały systemem pucharowym- 
przegrywający odpada. Wolny 
los przypadł tu gospodarzom, a 
w pierwszej rundzie walczyły ze 

sobą następujące zespoły:
 Łosośnica - Maszkowo 2:0, 
Słajsino - Łożnica 0:0, kar. 5:4, 
Osowo - Kulice 4:0.
Gry finałowe:
Łosośnica - Słajsino 2:0, Woj-

cieszyn - Osowo 2:1, Osowo - 
Słajsino 2:1, Wojcieszyn - Oso-
wo 1:0, Wojcieszyn - Łosośnica 
0:0 karne 4:3.

Gospodarze ostatecznie zaję-
li 1 miejsce, na drugim stopniu 
podium uplasował się zespół z 

Łosośnicy, a trzecie miejsce za-
jęli piłkarze z Osowa. Już w nie-
dzielę (1lipiec) odbędzie się ko-
lejna spartakiada organizowa-
na przez LZS, tym razem miej-
scem zabawy i rywalizacji będzie 
Słajsino. Na miejscowym boisku 
odbędą się turnieje piłki nożnej 
i siatkowej, poza tym sporo in-
nych konkurencji dla najmłod-
szych. Początek spartakiady w 
Słajsinie o godzinie 10.00.

KR

Ryszard Szurkowski legenda polskiego kolarstwa

Zuzia córka Marleny 
i Roberta Piechnik 
ur. 25.06.2012 z 
Gardna

Iga córka Weroniki 
Popielewskiej ur. 
27.06.2012 z Łobza

Adrianna córka 
Anny Kobielskiej 
ur. 22.06.2012 ze 
Zwierzynka

Róża córka Anety 
i Łukasza ur. 
24.06.2012 z 
Jarchlina

Kamil syn Barbary 
Góreckiej ur. 
22.06.2012 z Łobza

 Autor rubryki: Janusz RoguskiWitamy wśród nas...
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GARAŻE BLASZANE
HALE, WIATY

 59 83 34 312
91 44 35 187
698 230 205

Obsługujemy cały kraj

OCO NA TWOJE 
FINANSE

PROSTA POŻYCZKA 
DLA CIEBIE 

I TWOJEJ FIRMY
bez BIK

bez zaświadczeń ZUS i US
– od 20 do 300 tys.
– na spłatę uciążliwych długów
– na dobre inwestycje
– dochód min. 1000 zł netto
W OFERCIE RÓWNIEŻ CHWILÓWKI

Szczecin 
al. Wojska Polskiego 29/17 

tel. 91 812 68 65
RRSO wynosi 5,05%

OKNO 1465 mm szer. x 1435 mm wys.

SZYBA K=1,0 • OKUCIE MACO PPUH "JOGA" sj.
ul. Górna 4,

72-200 Nowogard
tel. 91 39 25 501

OKNA-SUPERPROMOCJA !!!

TYLKO 499zł*
*cena netto

R E K L A M A
e-mail: reklama@domjudy.pl

TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07

Kancelaria  
PraWna

nawet trudne sprawy

601 949 077

Ogólnopolska Olimpiada 
Młodzieży i Mistrzostwa Polski

Remigiusz Komisarek z kwalifikacją!
Jedną z najważniejszych imprez dla „Chrabąszczy” jest Ogólnopolska Olimpiada 
Młodzieży. Trener nowogardzkich kolarzy Ryszard Posacki, przyznawał, że bardzo 
mu zależy aby któryś z jego podopiecznych zakwalifikował się na krakowską impre-
zę. Cel został osiągnięty! Kwalifikacje wywalczył niezawodny Remigiusz Komisarek.

Ogólnopolska Olimpia-
da Młodzieży i Mistrzo-
stwa Polski, odbędą się w 
woj. małopolskim w dniach 
03-05 lipca 2012 r. Kola-
rze swoją bazę będą mieli w 
Wieliczce, natomiast wyścig 
będzie się odbywał na tere-
nach malowniczej miejsco-
wości Dobczyce. Komisa-
rek wywalczył kwalifikacje 
w kategorii junior młodszy, 
w konkurencji- start wspól-
ny. Punkty które uzyskiwał 
kolarz „Chrabąszczy” w PP, 
pozwoliły mu zająć miej-
sce 16 w klasyfikacji gene-
ralnej eliminacji do OOM 

2012 (sklasyfikowano 144 
zawodników). Jest jeszcze 
szansa na to, że w Mało-
polsce Komisarek wystar-
tuje również w jeździe na 
czas. W tej konkurencji 
nowogardzki kolarz został 
sklasyfikowany daleko, 
bo na 68 pozycji, jednak 
może się okazać, że w tym 
wyścigu wystartuje pierw-
szych 70 kolarzy z klasyfi-
kacji generalnej, lub nasz 
reprezentant zastąpi któ-
regoś z nieobecnych za-
wodników.

KR 
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sPRZEdAŻ ATRAKcYjNYcH MIEsZKAŃ
w nowo powstającym budynku mieszkalnym

4-klatkowym (obok SP nr 3), os. Gryfitów w Nowogardzie

Kontakt: „PRO-BUD” s.c., 72-200 Nowogard, ul. 3 Maja 14, 
tel. 91 39 25 552, 783 570 056, www.probud-nowogard.pl

PIASEK, ŻWIR,  CZARNOZIEM, POSPÓŁKA 

 ŻWIROWNIA  DŁUGOŁĘKA
tel. 504 872 700 

Z DOWOZEM DO KLIENTA

 

  
Osoby zainteresowane złożeniem dokumentacji rekrutacyjnej 

do projektu POSTAW NA SIEBIE  
realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy informujemy,  

że termin rekrutacji uczestników projektu z 
ostał przedłużony do 4 lipca 2014r.

Stowarzyszenie Mieszkańców Wojcieszyna
„Nasz Wojcieszyn”

Serdecznie zaprasza dzieci z Wojcieszyna na 
KREATYWNE LATO NA WSI

które odbędzie się od 2 do 13 lipca 2012 r.

W programie:
* Warsztaty z prac ręcznych:

szydełkowanie
decoupage

wyplatanie wianków

* Warsztaty taneczne

* Zabawy i gry sportowe

Dla uczestników warsztatów wycieczka do ZOO Safari w Świerkocinie
Inicjatywa dofinansowana z budżetu Gminy Nowogard. Zadanie realizowane w ramach otwartego Konkursu 
Ofert w zakresie Rozwoju wsi oraz organizacji i upowszechniania dóbr kultury w społeczności wiejskiej na 

terenie Gminy Nowogard

Zaprasza do udziału w II edycji projektu:
„Wspieranie przedsiębiorczości i rozwoju  

gospodarczego Gminy Nowogard”
Celem realizowanego zadania publicznego jest wspieranie zatrudnienia poprzez 
zachęcanie do tworzenia nowych firm i samo zatrudnienia oraz promowanie 

postaw przedsiębiorczych wśród mieszkańców gminy.
Projekt skierowany jest do dwóch grup adresatów:
I.   Zamierzających po raz pierwszy uruchomić własną działalność gospodarczą,
II. Posiadających własną firmę nie dłużej niż dwa lata i zamierzających rozszerzyć 

działalność, zatrudnić osoby bezrobotne lub wprowadzić nowe technologie 
produkcji i usług. 

Projekt zakłada przeprowadzenie 60 godzin bezpłatnych zajęć szkoleniowych 
i warsztatów obejmujących program zakładania własnej firmy pod nazwą ,,ABC 
Przedsiębiorczości”, wsparcie indywidualne coacha (trenera) dla osób, które 
uruchomią własną firmę oraz wynajem lokali użytkowych po preferencyjnych 
cenach. 

JUczestnicy projektu zainteresowani uruchomieniem swojej firmy w budynku  
CEiP ,,PROFIT” i poza nim, otrzymają do 50 % zniżki stawki czynszu  za 
wynajmowany lokal w okresie realizacji projektu.

Druga edycja projektu realizowana będzie od 1 lipca do 31 grudnia 2012 roku. 
Szczegółowe informacje dotyczące projektu można uzyskać osobiście  

w Sekretariacie CEiP ,,Profit”SzF TPP w Nowogardzie ul. Wojska Polskiego 3, 
lub  telefonicznie tel.91 39 20 891,fax 9139 20 891oraz na stronie  

www.profit.nowogard.pl ,e-mail: rcp_nowogard@o2.pl
Serdecznie zapraszam !

Dyrektor CEiP „Profit'”            PROJEKT DOFINANSOWANY JEST              
SzF TPP w Nowogardzie          ZE ŚRODKÓW GMINY NOWOGARD 

   Jerzy Jabłoński   
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

tel. 91 57 712 48 
tel. 500 702 884
tel. 500 702 855

bEZPłATNA POMOc W UZYsKANIU KREdYTU - OFERTA 20 bANKÓW

www.mk-kwadrat.pl
ObIEKTY, LOKALE NA WYNAjEM

Nowogard – lokal handlowo – produkcyjny na wynajem o pow. 150m² – CENA 5.000zł
Nowogard – lokal na wynajem pow. 11 m², centrum – CZYNSZ 275 zł/mc 
Nowogard – lokal o pow. 280 m², parter – CZYNSZ 6.000 zł /mc 
Nowogard – lokal o pow. 50 m² – CZYNSZ 1.000 zł/mc 
Nowogard – lokal typu pub o pow. 240m² – CZYNSZ 3500 zł/mc
Radowo Małe -  lokal pod gabinet stomatologiczny 36,3 m², parter – CZYNSZ 1.000 zł/mc
Resko – do wynajęcia 2 lokale pod gabinety lekarskie o pow. 20,4/20,7 m² – CZYNSZ 1 200 zł/mc
Resko – obiekt wielofunkcyjny 438,5 m², działka 1682 m² – CZYNSZ 15.000 zł/mc
Resko – lokal użytkowy 300 m² dotychczas bar, dyskoteka – CZYNSZ 6.000 zł/mc

ObIEKTY sPRZEdAŻ
Nowogard – obiekt handlowo – usługowo – mieszkalny, pow. 848m² – CENA 1.200.000 zł
Dobra – lokal użytkowy pow. 137,76m², działka 585m² – CENA 93.000 zł 
Dobra – lokal użytkowy o pow. 281m², parter, centrum – CENA 399.000 zł
Węgorzyno – lokal użytkowy o  pow. 54 m², dzialka o pow. 113m² – CENA 180.000 zł
Węgorzyno – działka pod stacje paliw o pow. 3076m² – CENA 1.550.000 zł 
Węgorzyno (okolica) – z możliwością adaptacji na mieszkanie, pow. 102,17m²– CENA 100. 000 zł
Węgorzyno (okolica) – sklep, bar, dyskoteka o pow. 139,9 m², działka 300 m² – CENA 210.000 zł
Resko – lokal użytkowy o pow. 19,75 m² – 33.000 zł
Resko – obiekt wielofunkcyjny 438,5 m², działka 1682 m² – CENA 2.500.000 zł 
Połczyn Zdrój – lokal usługowy, parter o pow. 40m² – CENA 169.000 zł
Łobez – obiekt biurowo-usługowy o pow. 227,8m² – CENA 1.100.000 zł 
Łobez – obiekt – sala widowiskowa pow. 789 m², działka 976 m² - CENA 1.380.000 zł
Łobez – lokal usługowo – biurowy o pow. 116m² – CENA 580.000 zł
Łobez – działka zabudowana o pow. 1776m², hala o pow. 800m² – CENA 700.000 zł 
Łobez – działka inwestycyjna o pow. 1437m² z zabudowaniami – CENA 299.000 zł
Łobez ul. Magazynowa – działka komercyjna z magazynami o pow. 6599m² – CENA 360.000 zł

Wspólnota mieszkaniowa przy ul. Armii Krajowej 29 
poszukuje wykonawcy przełożenia dachu 

i założenia klamr. 
Oferty proszę składać u zarządcy wspólnoty Furmańczyk 

przy ul. 700 lecia. Tel. 600 897 758

SZAFY GARDEROBY 
ZABUDOWY WNĘK
MEBLE NA WYMIAR

tel. 501 923 309
790 268 865

Zaprasza na

Przykładowe zestawy:
- botwinka, kieszonka schabowa, ziemniaki, zest. surówek
- krem z brokuł, �let drobiowy z orzechami, 
   ziemniaki, zest. surówek
- krupnik, �let drobiowy z grila z pomidorem 
   i serem mozzarelą, ziemniaki, zest. surówek
- ogórkowa, dorsz, ziemniaki, zest. surówek
- pomidorowa, �let drobiowy panier., 
   ziemniaki, zest. surówek
- grochówka, schabowy, ziemniaki, zest. surówek
- rosół, karkowka z grilla, ziemniaki, zest. surówek

 promocyjne obiady domowe
w cenie 15 zł

tel. 91 39 20 221

Zarząd  Spółdzielni  Mieszkaniowej
„Cisy” w Nowogardzie ul. Ks.J. Poniatowskiego 7a

O G Ł A S Z A  II PRZETARG USTNY   NIEOGRANICZONY
na  ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego

  
 Lokalizacja, położenie:       Nowogard  ul. Boh. Warszawy 44a/13 (parter) 
 Kategoria lokalu:               M-4 (3 pokoje) o  powierzchni użytkowej – 59,90m2 
 Rodzaj ogrzewania lokalu: centralne 
 Cena wywoławcza – 137.416,50zł

Przetarg odbędzie się w dniu 13 lipca 2012r. 
Szczegółowych informacji udzielamy w siedzibie S-ni lub  tel. 0913925261, kom. 697 104 578

Należność za ogłoszenia uregulujemy  po wystawieniu faktury Vat.

KOMINKI SOŁOWIEJ
Nowogard, ul. Boh Warszawy 103A/1

Oferujemy:
- kominki i obudowę, piece, projektowanie, montaż
- wkłady z płaszczem wodnym od 2400 zł
- współpracujemy ze wszystkimi firmami
- sprzedaż kolektorów słonecznych. Oferujemy pomoc przy 

składaniu wniosków o dotacje z NFOŚiGW
- sprzedaż i montaż odkurzaczy centralnych
- wkłady kominowe. Kominy dwupłaszczowe, materiały montażowe
- przeglądy i remonty kominków
- sprzedaż ratalna
- nadzór i kierowanie robotami budowlanymi

Przy zakupie urządzeń z montażem, w budynkach mieszkalnych taniej VAT - 8%

Kontakt www.kominkisolowiej.pl
Tel. 91 39 25 000, kom. 507 967 205

Sklep otwarty pon. –pt. 9-17; sob. 9-13

Układanie kostki
brukowej

tel. 721 124 740
NOR-BUD

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

tel. 91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

GABINET KOSMETYCZNY 
WICHEREK

Rok założenia 1988
Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała zabiegi 
kosmetyczne, henna, depilacje, makijaże, 
mikrodermabrazja, peeling kawitacyjny, 
ultradźwięki, eksfoliacje, wypalanie, laser, 
lampy, materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

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

Tel. 91 392 07 14 
Czynne od 11.00 do 19.00
http://wicherek.info
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www.uberna.plwww.uberna.pl
Firma o zasięgu ogólnopolskim 

www.uberna.plwww.uberna.pl
Firma o zasięgu ogólnopolskim 

NIERUcHOMOŚcI TYLKO W ROZsĄdNYcH cENAcH !
dZIAłKI:

Mechowo – działka rolna o pow. 49,9281 ha z dopłatami ( pakiet ekologiczny ).
dobra Nowogardzka – „słOWIKOWE OsIEdLE”, działki rekreacyjne, 200 m do jeziora dobre
czermnica – pow. od 3 000 m2, z warunkami zabudowy – UZbROjENIE ENERgIA

dOMY:
Wyszomierz – dom w zabudowie bliźniaczej o pow. całk. 116 m2  - działka o pow. 12 422 m2 wraz z działką leśną.
czermnica 58 – leśniczówka, pow. 135 m2, działka 5 500 m2 – OTOcZENIE LAsÓW

NIERUcHOMOŚcI

•	 sprzedam mieszkanie, ul. Ponia-
towskiego, 2 pokoje, pow. 50,49 
m2, parter, po generalnym 
remoncie. cENTRUM ObłsU-
gI NIERUcHOMOscI, Tel. 603 
982 407

•  Do wynajęcia dwa lokale handlo-
we lub biurowe w centrum Nowo-
gardu. 787 122 972 

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

•  Sprzedam działkę budowlaną nie-
uzbrojoną przy ul. Kościuszki tel. 
693 850 197

•  sprzedam spichlerz, piękny 
obiekt 956 m2, tel. 693 996 009

•  Sprzedam mieszkanie trzypoko-
jowe w Nowogardzie. 603 668 681

•  Sprzedam mieszkanie trzypokojo-
we, III piętro, 67 m2, na ul. Zamko-
wej. Wysoki standard tel. 504 118 
857

•  Sprzedam mieszkanie dwupoko-
jowe III piętro 55 m2. Cena 125 tys. 
668 927 296

•  Do wynajęcia kiosk nr 6 na targo-
wisku miejskim. 91 39 20 714

•  Do wynajęcia dwa lokale han-
dlowe w Centrum Nowogardu. 
531 838 667

•  Sprzedam mieszkanie trzypoko-
jowe w Nowogardzie. 600 626 244

•  Okazyjnie sprzedam dom, cena 
obniżona i do negocjacji na dział-
ce 714 m2. 662  678  895

•  Lokale handlowe do wynajęcia w 
Centrum Nowogardu. 531 838 667

•  Sprzedam działkę budowlaną w 
Nowogardzie ul. Monte Cassino. 
601 775 037

•  Sprzedam mieszkanie własno-
ściowe, I piętro, bezczynszowe, 
3 pokoje, 58m2, w Nowogardzie. 
Po kapitalnym remoncie, wysoki 
standard, kuchnia w zabudowie, 
glazura, panele, terakota, nowe 
okna, własne ogrzewanie gazowe, 
domofon, piwnica, balkon. Cena 
do uzgodnienia, tel. 605 522 340.

•  Wynajmę mieszkanie czteropo-
kojowe po kapitalnym remoncie, 
własne ogrzewanie na parterze, ul. 
Bema. 504 800 823

•  Pokój do wynajęcia. 505 005 398

•  Sprzedam działkę budowlaną w 
Centrum Nowogardu ul. Lipowa 4 
o pow. 693 m2 z aktualnymi wa-
runkami zabudowy usługi, han-
del, mieszkania. Informacje Tel. 

600 959 932; 600 931 083 po 15.00

•  Wynajmę garaż w ok. Boh. Warsza-
wy, Poniatowskiego i 15 Lutego. 
603 284 503

•  Sprzedam działkę ogrodową w 
Nowogardzie. 725 343 417

•  Sprzedam pół domu parter pod-
piwniczony 3 pokoje 82 m2 z przy-
budówkę nadająca się na sklep 
lub działalność z garażem muro-
wanym 60 m2. tel. 91 39 22  072; 
507 465 448

•  Sprzedam działkę w Wyszomie-
rzu przy drodze. Cena 37 tys. 723 
930 320

•  Sprzedam garaż murowany 28 
m2, prąd, woda cena 26 000 zł. Tel. 
501 622 613

•  Sprzedam działkę budowlaną o 
pow. 597 m2. Nowogard. 511 171 
169

•  Ładny dom Nowogard, sprzedam. 
600 617 474

•  Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe 
o pow. 58 m kw na I piętrze przy ul. 
Bankowej 8. Tel. 783 570 060.

•  sprzedam wygodną kawalerkę, 
I piętro, ok. 29 m kw, bezczyn-
szowa. do zamieszkania od za-
raz. cena 95 tys. Tel. 608 153 
767.

•  Wynajmę warsztat z kabiną pod 
różnego rodzaju działalność. 
603 550 557

•  Pilnie poszukuję dwupokojowego 
mieszkania do wynajęcia (do 800 
zł) 533 298 846

•  Sprzedam mały dom 57 m2 ul. Pił-
sudskiego 2a. 602 350 301

•  Sprzedam mieszkanie w bloku w 
Łosośnicy, trzypokojowe, 64 m2, 
bezczynszowe. Tel. 788 875 474

•  Boh Warszawy samodzielna góra 
domu z ogrodem, 245 tys. Tel. 
501 307 666

•  Sprzedam ½ domu w Nowogar-
dzie. 728 933 802

•  Wynajmę pawilon o pow. 35 m2 
ul. 5 Marca w Nowogardzie za Ban-
kiem PKO. 510 770 263

•  Sprzedam mieszkanie 4-pokojo-
we (67,7 m2) w Nowogardzie, par-
ter, balkon, wc i łazienka osobno. 
Kontakt:  608 514 144.

•  Wynajmę mieszkanie trzypokojo-
we na III p.  600 436 364

•  Sprzedam mieszkanie 78 m2 czte-
ropokojowe bezczynszowe 136 
tys. w Wierzbięcinie lub zamienię 
na dwupokojowe w Nowogardzie. 
691 213 009

•  

Sprzedam uroczą posiadłość dom 
na działce 30ar Żabówko k/Nowo-
gardu. 663 489 736

•  Studio reklamy Vizart wynajmę 
pow. Reklamową 6,5x3m w Nowo-
gardzie przy ul. Warszawskiej 11 
od 13.06. tel. 605 522 340

•  Sprzedam kawalerkę 30 m2. tel. 
691 137 817

•  Do wynajęcia mieszkanie trzypo-
kojowe. 518 483 194

•  Sprzedam duży kontener . 
605 764 994

•  Sprzedam mieszkanie na Ponia-
towskiego parter 64 m2 trzy poko-
je 165 tys. tel. 501 307 666

•  Sprzedam pół bliźniaka ok. 
100m2, działka 1100 m2, duży 
ogród. Wymienione okna, dach, 
ocieplony. Wewnątrz do remontu. 
350000 zł. Tel. 513157166

•  Osina sprzedam dom 110 m2 + 
poddasze, garaż OC gazowe + ko-
minek, działka 1800 m2. 696  458 
110

•  Wynajmę lub sprzedam garaż na 
ul. Jana Pawła II tel. 607 580 172

•  Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe 
o pow. 58 m kw na I piętrze przy ul. 
Bankowej 8. Tel. 783 570 060

•  Sprzedam mieszkanie, Nowogard, 
ul. Gryfitów 3, pow. 69,30 m2, par-
ter, trzy pokoje, cena 170.000 zł, 
tel. 91-3910010, 607607814.

•  Sprzedam mieszkanie, Nowogard, 
ul. Bankowa 6, pow. 53,70 m2, IV 
piętro, trzy pokoje, cena 131.600 
zł, tel. 91-3910010, 607607814.

•	 www.nowogard.nieruchomosci.
pl

• Kawalerka 36 m2 bezczynszowa 
sprzedam. 608 817 214

•  Sprzedam lub zamienię na miesz-
kanie w Nowogardzie dom ( 150 
m2) w okolicy Nowogardu. Dom 
po kapitalnym remoncie na dział-
ce 1400 m2. Cena 395.000 tys. Tel. 
692383706

•  Mieszkanie trzypokojowe 69,30 
m2. I piętro ul. Światowida cena 
185 tys. tel. 606 261 316

•  Magazyn, biuro, plac do wynaję-
cia.  607 289 286

•  Sprzedam prawo do mieszka-
nia spółdzielczo – lokatorskie. 
691 646 632

•  Sprzedam działkę z warunkami 
zabudowy ul. Asnyka. 502 032 422

•  Pilnie potrzebna  kawalerka, dwu-
pokojowe mieszkanie (parter) do 
wynajęcia niedrogie. 510 936 951

•  Sprzedam trzy pokoje + garaż 
murowany, ogród, działka 1000 
m2 lub zamiana na dwa pokoje w 
bloku w centrum (parter I piętro (z 
dopłatą)) 724 451 734

•  Cztery pokoje 78 m2. Cena 1500 zł 
wynajmę. 607 342 607

•  Działka 4900 m2 w Błotnym Mły-
nie tanio sprzedam. 607 342 607

•  Zamienię mieszkanie dwupoko-
jowe IIp. na własnościowe Ip lub 
sprzedam. 601 871 779

•  Sprzedam kawalerkę 1p, kuch-
nia z oknem bezczynszowa. 
601 871 779

•  Sprzedam mieszkanie trzypoko-
jowe do remontu cena 115 tys do 
negocjacji. 693 060 845

•  Sprzedam Poniatowskiego 64 

m2 trzypokojowe parter. 165 tys. 
501 307 666

•  Resko ok. na wsi 70 m2, trzy poko-
je do zamieszkania od zaraz 63 tys. 
889 133 882.

•  Sprzedam kawalerkę 38 m2 wła-
snościowa bezczynszowa 125 tys 
zł. 660 987 036

•  Nowogard sprzedam działki bu-
dowlane. 665 503 129

•  Wynajmę sklep spożywczy przy 
ul. Wojska Polskiego naprzeciwko 
szpitala. 513 356 702 

•  Wynajmę pokój 798 382 886

•  Sprzedam garaż murowany ul. 15 
Lutego. 695 980 401

•  Sprzedam dom w Nowogardzie w 
rozliczeniu mieszkanie ul. Jesiono-
wa 3. 604 284 597

•  Sprzedam pół domu parter pod-
piwniczony 3 pokoje 82 m2 z przy-
budówką nadająca się na sklep 
lub działalność z garażem muro-
wanym 60 m2. tel. 91 39 22  072; 
507 465 448

•  Wynajmę garaż przy ul. Zamko-
wej przy gł. Drodze. 607 580 172

•  Odstąpię działkę owocowo-wa-
rzywną z murowanym domkiem 
obok zakładu karnego 693869595.

•  Sprzedam 2 ha ziemi przy drodze 
asfaltowej + media z możliwością 
podziału, okolice Nowogardu 15 
zł/m2. 603 895 622

•  Do wynajęcia mieszkanie 3 poko-
jowe przy ul. Bankowej 8. Tel. 783 
570 060.

• sprzedam działki zabudowy. 40 ar. 
i 77 ar. 536 270 560

• Sprzedam mieszkanie cztery po-
koje. 536 270 560

• garaż do wynajęcia ul. Boh. War-
szawy 21. tel. 91 39 20 307

• Wynajmę lub sprzedam mieszka-
nie trzypokojowe w Nowogardzie. 
513 153 577

• Sprzedam działkę budowlaną 20 
ar w Nowogardzie. 727 685 807

• Wynajmę mieszkanie dwupokojo-
we w Nowogardzie. 795 650 245

• Sprzedam działkę przy ul. Armii 
Krajowej. 91 39 21  399 po godz. 
20.00

• Ładna kawalerka I p. cena 83 tys. 
zł. sprzedam 508 312 261

•	 działki budowlane w miejsco-
wości Kościuszki sprzedam. 91 
39 26 624 po 16.00

• Pokój do wynajęcia dla pracującej 
Pani. 668 629 191

• Wynajmę mieszkanie 40 m2 w 
domku jednorodzinnym, spokoj-

na okolica Nowogard. 793 908 098

• Sprzedam 3 pokoje 64 m2. Parter 
na Poniatowskiego 155 tys. zł.501 
307 666

• Dom na wsi k. Nowogardu 120 m2 
dz. 23 ar. 175 tys. zł. 725 899 426

• Resko ok.. na wsi sprzedam miesz-
kanie 72 m2 okazja 63 tys. tel. 
889 133 882 

• Wynajmę garaż. 782 549 811

• Do wynajęcia mieszkanie umeblo-
wane trzypokojowe ul. Bankowa I 
piętro. 603 895 622

• Sprzedam budowę w stanie suro-
wym. 507 045 404

•  sprzedam wygodną, bezczyn-
szową kawalerkę, I piętro, ul. 
Waryńskiego. Tel. 608 153 767

MOTORYZAcjA

•  Sprzedam Opony letnie 4 szt. 
Continental Conti 3, 185 65 R15, 
cena 400 zł, tel. 605 522 340.

•  Sprzedam dwie opony 185/65/
R15 continental conti 3; stan do-
bry. 605 522 340

•  Sprzedam felgi stalowe do Nissa-
na Almery N16, rok prod. 12/2001, 
cena 240 zł, tel. 605 522 340. 

•  sprzedam Ford cMAX rok prod. 
2004 przebieg 185 tys. Poj. 2.0 
diesel. Posiada immobilajzer, 
poduszki powietrzne, centralny 
zamek, klimatyzacja, koła zapa-
sowe z alufelgami. cena 20 500. 
do uzgodnienia. 603 079 260

•  Sprzedam Opel Astra II rok prod. 
2001 poj. 1.6 kolor granat, mały 
przebieg. 693 950 306 

•  Sprzedam Ford Escort poj. 1400 
cm3, rok prod. 1994 tel. 667  994 
240, cena do uzgodnienia. 

•  Sprzedam BMW E 36  320i Stan 
db, cena 5300 do uzgodnienia. Tel. 
791 561 195

•  Sprzedam Ford Fiesta rok prod. 
1994 poj. 1.1 stan techniczny 
dobry. Cena do uzgodnienia. 
500 364 748

• sprzedam Fiata 126p z hakiem. 
stan dobry. 506 854 331

• Sprzedam Mazda 6 combi 2l die-
sel pełne wyposażenie  rok prod. 
2004, sprowadzana, bezwypadko-
wa. cena 24 600. tel. 782 257 086

• Sprzedam Auto marki Rover 416 
benzyna + gaz sekwencja, rok 
1997, skóra, klima, elektryka cena 
5500 do negocjacji. 691 071 252

• Sprzedam Renault 19, poj. 1.8 rok 
prod. 1994 benzyna + gaz, el. szy-
by wspomaganie kierownicy, po-
duszka powietrzna cena 1800 zł do 
małej negocjacji. tel;. 886 594 507
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OgłO sZE NIA dROb NE

MARPOL – OKNA S.C. 
 ul. Sienkiewicza 7F  Nowogard 

www.marpolokna.pl    
biuro@marpolokna.pl,   tel. 91 39-27-022

Nowość

energooszczędny pro�l

6 komorowy

z 3 uszczelkami

ul. Rzeszowskiego 7 • Nowogard

NOWY

ADRES:

•	 sprzedam seat Ibiza 1992 r. i Fia-
ta cinquecento rok prod. 1997 
tel. 663 848 540; 697 212 538

ROLNIcTWO

•  Sprzedam konia, bryczkę stylową, 
siodło i uprząż. 508 290 657

•  Siewnik do nawozu Amazonka 
dwutalerzowy poj. 500 kg. 723 898 
517

•  Sprzedam łubin słodki. 601 
587 438

•  Pszenżyto sprzedam 600 zł/tona 
(zostało 2tony). 91 57 83 097

•  Sprzedam krowy mamki mieszań-
ce do dalszej hodowli i Piasta RCW 
3. 500 197 442

•  Sprzedam owies. 693 344 667

• Sprzedam prosiaki, nutrie większe 
cielaki. 888 757 586

• sprzedam kaczki francuskie trzyty-
godniowe. 605 576 908

• sprzedam mieszankę zbożową dla 
kur. 605 516 508 po 19.00

• Sprzedam 40 prosiąt. 691 982 862

UsłUgI

•  Wyjazdy Niemcy, Holandia, solid-
nie i tanio z domu i pod dom. 603  
038  944

•  Usługi transportowe IVECO do-
stawcze + laweta + bus osobowy 
do 9 os. Tel. 607  580  172

•  AGENCJA REKLAMOWA VIZART - 
reklamy, banery, tablice, wydruki 
wielkoform., reklama na pojazdach 
- odzieży, PIECZĄTKI, wizytówki, 
plakaty, ulotki, inne. Nowogard, ul. 
700 lecia 15 (nad sklepem zielar-
skim). Tel. 605 522 340.

•  MALOWANIE, MONTAŻ PANELI 
POdłOgOWYcH I INNE dROb-
NE NAPRAWY WYKONA "ZłOTA 
RĄcZKA"; 91 39 22 783, 784 79 
22 70

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

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

•  Dywanopranie, 604 373 143.

•  Sprzątanie biur i mieszkań. 604 
373 143.

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

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

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

•  Klimatyzacja! Serwis sprzętu AGD. 
Tel. 697 55 33 10, 693 34 46 71.

•  Cyklinowanie. 692 478 465

•  Firma UNIQA wszystkie ubezpie-
czenia. Poniatowskiego 14/2. 693 
128 108

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

•  Bruk-lin układanie kostki bruko-
wej. Tel. 607 083  893, www.bruk-
-linnowogard.com.pl

•  Montaż ogrodzeń betonowych, 
farmerskich i innych; 695 085 470; 
91 39 72 575

•  usługi elektryczne CO, dachy, ta-
nio szybko solidnie. Do 30% taniej. 
Tel. 506 323 560

•  Usługi tokarskie. Sąpolnica 22. 
693 613 396 

•  Remonty mieszkań, łazienek. 
600 121 043

•  Przewozy przeprowadzki Nowo-
gard i okolice. 784 499 535

• Usługi ogólnobudowlane. 
510 335 162

•  AGENCJA REKLAMWA VIZART 
- oprawianie prac - w 2 minuty., 
bindowanie, wydruki A3-A4 kolor, 
ksero A3-A4 - kolor, laminowanie 
A3-A4. Tylko u nas największy wy-
bór okładek. Nowogard, ul. 700 
lecia 15 (nad sklepem zielarskim). 
Tel. 605 522 340.

•  Korepetycje j. niemiecki, przygo-
towanie do matury. 607 617 844

•  Angielski. Korepetycje. 
697 583 403

•  Remonty i wykończenia. 
601 567 369

•  REMONTY, MONTAŻE, STOLARKA. 
781 016 125

•  Transport BUS-MAX. 604 963 120

•  Usługi remontowo-budowlane. 
784 053 493

•  Przepisywanie prac (magister-
skich, licencjackich, innych), do-
kumentów, CV, listów motyw. in-
nych. Wydruki, Ksero, także kolor. 
Szybko i Solidnie. Studio Reklamy 
Vizart. Nowogard, ul. 700 lecia 15 
(nad sklepem zielarskim). tel 605 
522 340.

•  język niemiecki kursy i korepe-
tycje  tel. 607 545 991 www.nie-
mieckinowogard.pl; 

•  Naprawa, regulacja okien, drzwi 
PCV i drewna. 695 181 070

•  Usługi dekarskie w Kościuszkach. 
601  227  631

•  Videofilmowanie i zdjęia cyfrowe, 
profesjonalnie różne okazje. 600 
653 124

•  Usługi hydrauliczne. 600 653 124

•  Usługi ogónobudowlane, glazura, 
terakota fachowo i solidnie. 607 
647 515

•  Remonty mieszkań. 609 588 240

•  Roletki, żaluzje, vertikale. 
695 181 070

•  Moskitiery. 695 181 070

•  Transport przeprowadzki szybko 
tanio. 696 138 406

•  Remonty mieszkań. 601 567 369

•  Malowanie, szpachlowanie, pane-
le. 788 566 432

•  Remonty mieszkań, dachów 
794 115 153

•  DUR - DACH pokrycia i remonty 
dachów. 691 621 141

•  Dachy. 785 562 104

•  Usługi koparko- ładowarką.  
667 621 070

•  Usługi ogólnobudowlane –docie-
plenia. 607 654 692

•  Panele, regipsy, szpachlowanie, 
malowanie. 789 146 025

• Usługi koparko-ładowarką. 
606 106 142

•  Transport przeprowadzki, tanio. 
791 111 749

•  Usługi informatyczne naprawa 
komputerów, instalacja oprogra-
mowania, odzyskiwanie danych, 
dojazd do klienta. 508 245 385

•  Remonty, dachy, ocieplenia. 
692 562 306

•  BUD NAAR dachy remonty da-
chów ocieplenia budynków. 
726 169 098

•  Remonty łazienek, glazura, terako-
ta, hydraulika. 667 435 942

•  Kuchnie, szafy, meble na wymiar. 
884 288 560

•  Zdjęcia weselne i okolicznościo-
we tanio. 605 856 538

•  TWOjA KsIęgARNIA INTERNE-
TOWA WWW.KsIEgARNIAcYME-
LIA.OsdW.PL

PRAcA

•  Zwrot podatku z pracy, rodzinne, 
urlopowe- Niemcy, Holandia, An-
glia, Irlandia, Dania, Belgia, Austria, 
Włochy, Norwegia. 713 852  018; 
601 759 797

•  Podejmę pracę w charakterze 
sprzedawcy, długoletnie do-
świadczenie, obsługa LOTTO. Tel 
660 392 851

•  Zatrudnię konsultantkę Oriflame, 
bezpłatne wpisowe, prezenty na 
1300 zł, 604 189 118

•  Przyjmę mechanika samochodo-
wego. 601 897 368

• Przyjmę do pracy brukarzy. 
662 125 370

•  Zatrudnię murarza emeryta na ¼ 
etatu. 600 436 364

•  Przyjmę kierowcę na łódkę. 
668 509 770

•  Zatrudnię monterów i elektry-
ków z wykształceniem technicz-
nym. 91 39 23 887

•  Zatrudnię monterów elektry-
ków. 91 39 23 887

• Zaopiekuję się dzieckiem. 
602 690 897

•  Przyjmę do pracy w sklepie Gro-
szek. 502 735 901

•  Przyjmę do pracy samodzielnego 
stolarza. 606 830 893

•  Przyjmę kierowcę na łódkę. 
668 509 770

•	   Plantacja borówki amery-
kańskiej zatrudni zbieraczy 
w miesiącach lipiec sierpień. 
515 144 186

• Zatrudnię przestawiciela w firmie 
finansowej. 515 065 396

• Zatrudnię kierowcę kat. D na 
weekendy, tel. 501 615 614

•  Zatrudnię do dociepleń. 
784 053 493

•  Zatrudnię kierowcę kat. c+E na 
trasie Polska - Norwegia, tel. 607 
585 561

• Zatrudnię lub małżeństwo na fer-
mę zapewnione dobre warunki 
płacowe i mieszkaniowe. 91 39 
10 315 

• Zaopiekuję się dzieckiem 
795 926 734

• Zatrudnię kierowcę katego-
rii C+E trasa Szwecja – Polska. 
609 493 989

• Młody, pracowity, odpowiedzial-
ny, podejmie pracę na fermie, go-
spodarstwie. 725 153 278

INNE

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

•  Sprzedam drewno opałowe i ko-
minkowe, pocięte w klocki z do-
wozem. 663 349 053

•  Sprzedam Keyboard. 602 524 313

•  sprzedam drewno kominko-
we, opałowe sprzeda całorocz-
na, posiadam swój transport. 
691 466 441

•  Drewno opałowe kominkowe. 
506 232 860

•  Kupię szklarnię wym. 6/4 lub 5/4. 
tel. 509 702 817

•  Sprzedam węgiel drzewny hurt, 
detal. 502 151 691 

•  Dowóz piasku, żwiru, kamieni, 
wywrotka 2,5t. tel. 514 740 538

•  Tanio sprzedam kafle piecowe, 
rzeźbione używane. 669 430 803

•  Kupię starą spawarkę trans-
formatorową lub nową może 
być do naprawy cena do 500 zł. 
663 565 516

•  Skup niesprawnych, zatartych pił 
STIHL, Husqvarna. Cena 100 zł. 
721 668 245

•  Oddam śliczne, małe szczeniaki 
w dobre ręce, tel: 504 525 966

•  Sprzedam wykaszarkę Stih-
la żyłkę stan idealny 300 zł. 
502 103 432

•  Sprzedam silniki elektrycz-
ne różne (wysokoobrotowe) 
693 344 667

•  Piec CO Zębiec na miał, węgiel, 
drewno KMW16 na 135 m2 pow. 
Używany jeden sezon sprzedam 
lub zamienię na większy KMW23. 
Tel. 721 371 642 

•  Sprzedam ponton wędkarski 
nowy na gwarancji, nieużywany, 
zarejestrowany. Wiadomość sklep 
wędkarski „Tęczak” 669 030 959

•  Śliczne pieski oddam w dobre 
ręce. 504 525 966

•  Sprzedam dwa foteliki do sa-
mochodu do 36 kg za 100 zł i 
fotelik do karmienia ze stolikiem. 
787 050 120

•  Labradory biszkoptowe i czarne. 
506 971 681

•  Oddam kotki. 91 39 21 664

•  sprzedam laptopa Lenovo, Y530, 
cena 1600 zł, tel. 605 522 340

• Sprzedam suknię ślubną białą, 
rozm. 38-40 piękna - zadbana. 
661 196 022

• oddam za darmo gruz, kamienie 
duże łupane oraz polne. 513 088 
313

• Czarnoziem sprzedam. 601 
987 269

• Sprzedam wózek Roan Marita 
stan dobry, kolor niebieski. 400 zł. 
607 648 006

• Tanio sprzedam tapczan 2 os. i 
Wannę żeliwną 91 39 21 002 

• Sprzedam tanio płyty chodniko-
we krawężnikowe, skrzynki spo-
żywcze. 91 39 20 307

• Sprzedam drewno. 722 050 889

• Sprzedam lodówko-zamrażarkę 
Polar CZP250 ,mało używana. 
Stan b. dobry. Wysokość 1475cm, 
głębokość i szerokość po 60 cm. 
Pojemność 240 l. Tel. 663603883
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0 WARSZTAT SAMOCHODOWY

SZYBY SAMOCHODOWE

PLANDEKINA WYMIAR NA WYMIAR

Profesjonalna naprawa od A do Z

OSOBOWE, CIĘŻAROWE I MASZYNY

Geometria kół, naprawa zawieszenia,komputerowa diagnostyka pojazdu
naprawy blacharskie i lakierniczePrzegląd i naprawa klimatyzacji,

Ul. Nadtorowa 12
tel 91 39 20 131
kom 601860716

Ul. Kilińskiego 26
tel 91 39 25 627
kom 601897368

Sprzedaż, wymiana, naprawa. Wykonujemy usługi na zlecenie ubezpieczalni

Używane i nowe części do wszystkich marek samochodów

Plandeki do samochodów ciężarowych (łódki, firanki),przykrywające
stelaże, przegrody do hal, przyczepy ciągnikowe i samochodowe

UDZIELAMY GWARANCJI
NA WYKONANE USŁUGI

Krzyżówka klasyczna

USŁUGI REMONTOWO BUDOWLANE
Firma zajmuje się:
- ocieplenia budynków
- wykończenie pod klucz
- szpachlowanie, malowanie, itp.

Telefon 784 053 493
www.budowlanaekipa.pl

WYNAJEM RUSZTOWAŃ
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POZIOMO:
1) Pęd wyrastający

z drzewa
7) Trzeźwa, rzeczo-

wa postawa
względem życia

8) Ośla dla narciarzy
9) Brak karności, sa-

mowola
13) Pierwszy na sce-

nie
15) Bezrobotnych jest

bezbronna
16) Maksymalny

unos; hiw
18) Tańcowała z igłą

u Brzechwy
19) Potocznie: oczko

pierścionka
21) Fatamorgana, złu-

dzenie, zwid
24) Soczysty owoc;

kawon
26) Amory, umizgi
27) Kwiat Nilu i Izydy
28) Wokół szyi
30) Wiersz z jednym

rymem
33) Mały pies pokojo-

wy
34) Dawniej miało du-

szę
35) Symbol władzy

monarchy

PIONOWO:
2) Obrabiarka elek-

troerozyjna do
drążenia wgłę-
bień o złożonych
kształtach

3) Zwyczaj weselny
4) Droga do przeby-

cia
5) Podopieczny gu-

wernera
6) Schronienie ucho-

dźcy
10) Syn córki
11) Dekokt, wywar
12) Przyjęcie do pra-

cy
14) Świeccy w Koście-

le
17) Próżna strojnisia
19) Si wśród pierwias-

tków
20) Roślina z dynio-

watych
22) Nie przewodzi prą-

du
23) Instrument z mie-

chem
25) Top polskich Tatr
29) Zmierzch
31) Gwóźdź w podko-

wie
32) Węgiel i drewno

na zimę
Litery z pól ponumerowanych w prawym dolnym rogu utworzą rozwiązanie - aforyzm Tadeusza Brezy.
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POZIOMO:
1) Pęd wyrastający

z drzewa
7) Trzeźwa, rzeczo-

wa postawa
względem życia

8) Ośla dla narciarzy
9) Brak karności, sa-

mowola
13) Pierwszy na sce-

nie
15) Bezrobotnych jest

bezbronna
16) Maksymalny

unos; hiw
18) Tańcowała z igłą

u Brzechwy
19) Potocznie: oczko

pierścionka
21) Fatamorgana, złu-

dzenie, zwid
24) Soczysty owoc;

kawon
26) Amory, umizgi
27) Kwiat Nilu i Izydy
28) Wokół szyi
30) Wiersz z jednym

rymem
33) Mały pies pokojo-

wy
34) Dawniej miało du-

szę
35) Symbol władzy

monarchy

PIONOWO:
2) Obrabiarka elek-

troerozyjna do
drążenia wgłę-
bień o złożonych
kształtach

3) Zwyczaj weselny
4) Droga do przeby-

cia
5) Podopieczny gu-

wernera
6) Schronienie ucho-

dźcy
10) Syn córki
11) Dekokt, wywar
12) Przyjęcie do pra-

cy
14) Świeccy w Koście-

le
17) Próżna strojnisia
19) Si wśród pierwias-

tków
20) Roślina z dynio-

watych
22) Nie przewodzi prą-

du
23) Instrument z mie-

chem
25) Top polskich Tatr
29) Zmierzch
31) Gwóźdź w podko-

wie
32) Węgiel i drewno

na zimę
Litery z pól ponumerowanych w prawym dolnym rogu utworzą rozwiązanie - aforyzm Tadeusza Brezy.

POZIOMO:
1) Pęd wyrastający z drzewa
7) Trzeźwa, rzeczowa postawa względem życia
8) Ośla dla narciarzy
9) Brak karności, samowola
13) Pierwszy na scenie
15) Bezrobotnych jest bezbronna
16) Maksymalny unos; hiw
18) Tańcowała z igłą u Brzechwy
19) Potocznie: oczko pierścionka
21) Fatamorgana, złudzenie, zwid
24) Soczysty owoc; kawon
26) Amory, umizgi
27) Kwiat Nilu i Izydy
28) Wokół szyi
30) Wiersz z jednym rymem
33) Mały pies pokojowy
34) Dawniej miało duszę
35) Symbol władzy monarchy

PIONOWO:
2) Obrabiarka elektroerozyjna do drążenia 
wgłębień o złożonych kształtach
3) Zwyczaj weselny
4) Droga do przebycia
5) Podopieczny guwernera
6) Schronienie uchodźcy
10) Syn córki
11) Dekokt, wywar
12) Przyjęcie do pracy
14) Świeccy w Kościele
17) Próżna strojnisia
19) Si wśród pierwiastków
20) Roślina z dyniowatych
22) Nie przewodzi prądu
23) Instrument z miechem
25) Top polskich Tatr
29) Zmierzch
31) Gwóźdź w podkowie
32) Węgiel i drewno na zimę

Litery z pól ponumerowanych w prawym dolnym rogu utworzą rozwiązanie - aforyzm Tadeusza Brezy.

Rozwiązanie krzyżówki z dnia 22 VI, Kupon nr 48
Człowiek istota nieznana
Helena Saja, Damian Zwoliński, Pelagia Feliksiak, Weronika Kacz-

marek, Stanisław Furmańczyk, Danuta Skowron, Teresa Januszonek, 
Urszula Kaczmarek, Teresa Czarnecka, Ewa Jabłońska, Krystyna Za-
widzka, Edmund Skibiszewski, Eliza Zawadzka, Szczepan Falaciński, 
Alicja Wypych, Józef Kochelski, Wiesław Borowik, Barbara Bartosik, 
Halina Szwal, Stanisława Pokorska, Jadwiga Maknia

Zwycięzcy: Eliza Zawadzka, Szczepan Falaciński, Ewa Jabłońska
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REgULARNA LINIA MI KRO bU sO WA sEROcKI   Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie    6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie    8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

Informacja PKs 
91 392 18 87   lub   91 469 83 15

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak										kom.	606	148	353
Nowogard (ul.  Rzeszowskiego) - Szczecin (ul.  Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:05; 8:10; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 11:50; 11:55; 12:40; 
14:40; 14:50; 15:00; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:11
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul.  Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:30; 9:50; 10:25:11:20(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 13:20; 13:45(F); 14:10; 
14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Nowogard-stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:00
stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:50; 17:20; 18:30; 19:30
Kursują od poniedziałku do soboty;  F - kursuje od poniedziałku do piątku;  7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli

ROZKłAd jAZdY bU sÓW

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

dyżur nocny
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala   - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.   - 91 392 69 99
Medyk   - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

 - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz Pogotowie Stomatolo-
giczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos 
 - 91 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  
 - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzie ci, 
Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności 
Gospodarczej  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
  - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
OPs - Ośrodek Pomocy społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

- 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 26 249

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw.  WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   

- 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57

Apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM   - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39

szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Zawodowe 
- CE Zdroje ul.  Bohaterów Warszawy 78,

telefon/fax.   - 91 392 54 94  
I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium  
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych    - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   

- 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 
Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 
Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 
Taksówki   - 91 392 02 60
Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

gabinety Weterynaryjne 
danuta czerwińska
ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław berezowski
ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814
Tadeusz soroka
ul.  3 Maja 10   - 91 39 25 484
Przychodnia Weterynaryjna „sikorka” 
Sikorki 41, gm. Nowogard   - 91 39 17 695

Regularna linia METRO          tel. 505 619 600
Z Nowogardu do szczecina: 5:25 A; 5:50 A; 6:00 A; 8:15 A7; 9:25 A7; 12:30 A7; 12:55 A7; 
15:05 A; 16:30 A7; 18:10 A7
Ze szczecina do Nowogardu: 6:50 A; 7:25 A; 7:45 A; 11:00 A7; 12:00 A7; 14:35 A7; 15:55 
A7; 16:40 A; 18:25 A7; 19:55 A7
Legenda: A- kursuje od pon do sob;   7 - kursuje w niedzielę

PRZEWÓZ OsÓb - RO MAN bIŃcZYK - Linia Regularna  
 TEL. 0607 310 591 

Od PONIEdZIAłKU dO PIĄTKU:  
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
sObOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIEdZIELA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

 
 

KANCELARIA 
DORADZTWA PRAWNEGO

tel. 501 341 824 
e-mail: kkolibski@op.pl 

Jeśli chcesz przeprowadzić  
rozwód, podwyższyć  

lub wystąpić  
o alimenty, nabyć spadek? 

Może dręczą Cię  
inne wątpliwości prawne? 

Nie czekaj, aż będzie za późno.
 Porady prawne już od 30 zł

 
Nowogard 

ul. Wojska Polskiego 4  
(nowy budynek – I piętro) 

Proszę o wcześniejszy kontakt 
telefoniczny

DZIENNIK
NOWOGARDZKI

Ukazuje się we wtorki i piątki  na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek słomski prezes, Marcin simiński redaktor naczelny, Piotr słomski, jarosław bzowy.  

jarek dąbrowski redaktor techniczny, Współ pra cu ją:  Hen ryk szczu pak.   Ad res re dak cji:  
72-200 No wo gard, ul.  boh. War sza wy 7A, tel. 91 392 21 65; e-mail: dziennik@domjudy.pl. 

Wy daw ca, skład i druk: „dom judy” sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

Trasa NOWOgARd – gOLENIÓW – sZcZEcIN 
Nowogard ul. Rzeszowskiego : 5:05(A), 5:55(A), 6:10(A), 6:50(7), 7:00(A),  7:50(A), 8:05(7), 

8:25(2,4,6), 8:35(A), 9:10(1,3,5,7), 9:15(2,4,6), 10:05(A)10:30(A,7), 11:31(A), 11:40(7), 12:15(A), 
12:50(A,7), 13:00(A), 13:10(A), 13:25(A,7), 13:50(F), 14:05(A), 14:20(A,7), 15:41(A), 16:00(7), 
16:25(7), 16:30(1,3,5) 16:40(2,4,6,7) 16:50(A), 17:30(7) 17:50(A,7) 18:05(4,5,6,7) 18:20(A,7)

TRAsA sZcZEcIN – NOWOgARd
szczecin ul. Św. ducha: 9:25(A), 11:55(A,7) 12:20(A,7), 13:35(A), 14:00(A,7,R), 

14:30(1,3,5,7)  14:35(2,4,6) 14:55(A,7), 15:10(A) 15:25(A,7), 15:50(A) 16:15(A,7)  16:30(A), 
18:05(A,7,R) 18:20(A,7) 19:05(A,7) 19:25(A,7) 19:50(A,7)

szczecin ul. dworcowa :  6:20(A), 7:35(A), 8:40(A,7), 9,00(7,R), 10:05(A,7),  10:50(A,7),  
11:40(A), 13:00(7), 14:20(7), 17:40(A,7), 20:15(A,7),

goleniów, dworzec PKP :  7:05(A), 8:20(A), 9:25(A,7), 9:45(7,R), 10:10(A),  10:50(A,7),  
11:36(A,7), 12:26(A), 12:42(A,7),  13:05(A,7), 13:45(7), 14:20(A),  14:45(A,7,R), 15:05(7), 
15:20(1,3,5,7) 15:26(2,4,6) 15:40(A,7) 15:55(A)  16:08(A,7) 16:40(A) 16:59(A,7) 17:15(A), 
17:40(A,7)  18:50(A,7,R)  19:05(A,7), 19:50(A,7) 20:10(A,7) 20:35(A,7) 21:00(A,7)

Trasa NOWOgARd – MAsZEWO 
Nowogard ul. Rzeszowskiego :  6:20(S) 15:15(S)
Trasa MAsZEWO – NOWOgARd 
Maszewo :  6:55(S) 16:00(S)
Trasa NOWOgARd – MAsZEWO – sTARgARd sZcZEcIŃsKI
Nowogard ul. Rzeszowskiego :  6:50(F),  11:30(F),  13:50(F),  
Trasa sTRAgARd sZcZEcIŃsKI – MAsZEWO - NOWOgARd
stargard szcz. Oś. Tysiąclecia :  9:40(A), 12:45(A), 15:05(A)
A - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt s – kursuje w dni nauki szkolnej; 

7 – kursuje w niedziele niebędące świętami F – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz 
świąt 1,3,5 – kursuje w poniedziałki, środy, piątki oprócz świąt; 2,4,6 – kursuje we wtorki, 
czwartki, soboty oprócz świąt; 4,5,6,7 – kursuje w czwartki, piątki, soboty, niedziele oprócz 
świąt; R – kurs do Reska    

Odjazdy pociągów w kierunku Kołobrzegu
Odjazd z Nowogardu  7.28   -  kursuje do 29.VI i od 3.IX codziennie
8.06   - 30.VI – 2.IX codziennie
9.21   - kursuje do 29.VI i od 3.IX w dni robocze:30.VI – 2. IX codziennie
11.39; 13.49; 15.47; 17.46; 22.22 (do 18 V) - codziennie
Odjazd pociągów w kierunku Szczecina
Odjazd z Nowogardu  6.37   -  kursuje do 29.VI i od 3.IX codziennie
6.48   - 30.VI – 2.IX codziennie
9.56   - 30.VI – 2.IX w dni robocze
10.25   - kursuje do 29.VI i od 3.IX w dni robocze
8.05; 12.17 (od 1 III); 14.56; 16.49; 18.49 - codziennie

SALON GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

VELES
- glazura
- terakota
- panele
- drzwi
- parapety
- ceramika łazienkowa
- wanny, kabiny
- meble łazienkowe
- armatura

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto)

Kupię  
gospodarstwo lub 

 grunt rolny  

tel. 664 944 635

Możliwość dostawy do klienta.
Kontakt tel. 609 532 701

Sprzedam recykling ceglany
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Szybki kurs
w wakacje

2 lipca br.
g. 16.30

HURTPOL SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Firma zajmująca się sprzedażą artykułów techniki grzewczej i sanitarnej 

zatrudni
PRZEDSTAWICIELA HANDLOWEGO 
Rejon działania Województwo Dolnośląskie lub Pomorskie:

OPIS STANOWISKA
Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za realizację ilo-
ściowych i jakościowych celów sprzedaży w podległym rejonie.
Praca w terenie od poniedziałku do piątku.
OCZEKIWANIA
Doświadczenie w pracy Przedstawiciela Handlowego
Mile widziana znajomość branży sanitarnej i grzewczej
Znajomość pakietu MS Office 
OFERUJEMY
Zatrudnienie w formie umowy o współpracę
Motywacyjny system wynagrodzeń
Auto służbowe, telefon, laptop

Oferty proszę kierować na adres: kadry@hurtpol.pl 

SZKOŁA JAZDY „DRAGON”

Zapisy tel. 723 583 311

ul. 3 Maja 40
Nowogard

Biuro czynne 
od 13 - 17

Najlepsza

zdawalność
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GAZETA LOKALNA  NOWOGARD • OSINA 4 lipca br.
od 9.00 - 10.00  

środa
udzielane będą

bezpłatne porady prawne
w redakcji DN

ul. Boh. Warszawy 7A

s. 4 s. 7 s. 8

Bezpłatne Liceum
Ogólnokształcące dla Dorosłych

ogłasza nabór
Informacje i zapisy

ul. Zielona 11, tel. 91 392 66 91
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UM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA
DOROSŁYCH

Rozpoczęcie roku szkolnego w sobotę 11 lutego godz. 8.00

Zapewniamy BEZPŁATNĄ NAUKĘ przez cały okres kształcenia

www.zielona.mojaszkola.net

W NOWOGARDZ IE

Rozpoczęcie roku szkolnego w sobotę 1 września 2012

Czytaj s. 11

Żegnaj 
szkoło, 
witajcie 
wakacje

Kancelaria 
Adwokacko
-Radcowska
Adres Kancelarii: 
Plac Wolności 9 
w Nowogardzie, 

parter byłego hotelu „Cisy”, pok. nr 8.
Adwokat  - Monika Osińska  

(tel. 605 085 913)
Radca Prawny - Radosław Górski

  (tel. 788 802 101)

Szanowni Państwo.
Zawiadamiamy, iż w Nowogardzie  

rozpoczęła swoją działalność 

„Mieszkamy tutaj jak w oborze”

Groźny 
wypadek 
koło 
Czermnicy

Ach... co 
to było za 
wesele...

Wyścig Olimpijczyków  
w Kolarstwie Szosowym

Udane  
zawody  
w Ostrzycy
W niedzielę (1 lipiec) w Ostrzy-
cy odbył się „Wyścig Olimpij-
czyków” w kolarstwie szoso-
wym. Nie tylko kolarstwo było 
jedynym powodem, dla które-
go warto było tego dnia odwie-
dzić Ostrzyce, ponieważ orga-
nizatorzy postarali się o nie 
lada atrakcję dla licznie zgro-
madzonej publiczności.
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Nasza Sonda 
I wreszcie są ...wakacje!  Ten czas, czas odpoczynku i zabawy w szczególności dla 
młodzieży stanowi też nie lada wezwanie dla rodziców. I nie tylko rzecz w mate-
rialnym  zabezpieczeniu odpoczynku dzieci, ale również do tego dochodzi  tro-
ska o ich bezpieczeństwo.  Spytaliśmy więc tym razem   Czytelników, jak należy 
chronić naszą młodzież, by wróciła cała i zdrowa do swoich domów np. po cało-
nocnej zabawie w dyskotece czy innej imprezie? 

Pan Marcin z synkiem Miłoszem - Co do puszczania dzieci na 
różnego rodzaju imprezy takie jak dyskoteka, to niestety wydaje mi 
się, że coraz trudnej  rodzicom utrzymać ich  w swoich domach. Jak 
wiemy w okresie wakacji młodzież chce się „wylatać i wyszumieć” 
najczęściej zachodząc do dyskoteki? Istotne  jest to, by robiła to z gło-
wą i nie wdawała się w bijatyki czy zaczepki. Niestety  uważam, że  
młodzież powinna  być po prostu kontrolowana i przychodzić do 
domu o wyznaczonej godzinie przez swoich rodziców. Mój syn jest 
jeszcze mały, dlatego jeszcze nie myślę o tym, że kiedyś on również 
będzie chodził na dyskoteki, ale będę dążył do tego, by zawsze nam 
jako rodzicom mówił prawdę, gdzie idzie i z kim się spotyka. 

Krzysztof Kaniowski - Wydaje mi się, że w okresie wakacji pod dysko-
tekami jest zbyt mało patroli policji i mało kompetentnej ochrony w środ-
ku. Nie mam prawa oceniać ostatniej sytuacji, którą obszernie opisywał 
Dziennik Nowogardzki, ale to bardzo przykre co się wydarzyło, że zginął 
ten młody człowiek. Dlatego na pewno drżę jako rodzic o swoje dziecko, 
gdy dorośnie i będzie samo chciało chodzić na dyskoteki. Co do zaleceń 
dla rodziców w kontekście swoich nastoletnich dzieci sugeruję, by na nie 
uważali, puszczali je w towarzystwie, np. starszego rodzeństwa i byli z 
nimi w stałym kontakcie. 

Anna Bodo, Adrian Jabłoń-
ski i córka Julka - Ogólnie, jako rodzice zalecamy przede 
wszystkim dobry kontakt ze swoimi dziećmi, który będzie po-
legał na prawdomówności i zaufaniu oraz szczerych relacjach 
opartych na dialogu. Co do tej dramatycznej sytuacji, która 
miała miejsce, nasz komentarz jest ogólny, tak jak do wie-
lu dyskotek czy klubów, które są w mieście. Czyli, że chodzi 
nam oto, że są to miejsca przepełnione, co wytwarza sytuacje, 
które generują często niezadowolenie z racji tłoku, a wiedzą 
o tym osoby, które często chodzą do dyskotek. Sami nie cho-
dzimy i nie jesteśmy za bardzo zorientowani, ale dochodzą do 
nas sygnały, co się niekiedy dzieje na dyskotekach. Co do na-

szej córki, to jeszcze nie wiemy czy będziemy ją puszczać gdy dorośnie, bo do tej chwili jest jeszcze dużo 
czasu. Ta dramatyczna sytuacja, którą opisywał Dziennik Nowogardzki, dramatyczna zarówno dla 
rodziny ofiary jak i ewentualnych sprawców, mocno nas zasmuciła i zarazem przeraziła.

Halina Birkeland - Mieszkałam w Nowogardzie 40 lat, ale od 20 
mieszkam w Norwegii. Co do bezpieczeństwa i ochrony młodzieży w dys-
kotece, czy podczas wakacji to powiem, że jest to sprawa przede wszyst-
kim ich wychowania oraz relacji pomiędzy nimi a rodzicami. Osoba 20 
letnia powinna już mieć wyrobiony jakiś pogląd na świat czy środowi-
sko i umieć sobie odpowiedzieć na pewne pytania typu: gdzie idę i co 
będę tam robić, oraz co mogę za to otrzymać?  Co do decyzji czy dziecko, 
czy młodzież powinna iść na dyskotekę to powiem tak, ale pod pewnymi 
warunkami, które minimalizują zagrożenia występujące  w takich miej-
scach, a mam tu na myśli np. narkotyki.  Dlatego podsumowując uwa-
żam, że najważniejsza jest świadomość, która będzie opierała się  na for-
mule, „co, gdzie, kiedy”. 

Bożena Sobolewska z synem Karolem -  W kontekście 
tych ostatnich wydarzeń, które opisywał Dziennik Nowo-
gardzki osobiście mam i będę miała obawy, czy puszczać moje 
dziecko na te dyskoteki, bo przecież są tam różne zagrożenia 
typu narkotyki, alkohol czy nawet agresja. Co do nadzoru 
nad dzieckiem, które jest poza domem, to przychodzi mi tylko 
jedna myśl dotycząca zabezpieczenia, a jest to  włączony tele-
fon komórkowy z bezwzględnym odbieraniem go, gdy dzwo-
ni rodzic, a także konieczność o  stosownej porze powrotu do 
domu.  W kwestii wyjść na dyskoteki przez mojego syna, to 
mogę być tu spokojna, gdyż mój syn na nie w ogóle nie chodzi.

Wysłuchał: Jarek Bzowy 

Kronika policyjna 
25.06.2012 rok (poniedziałek)
godz. 10:40 - przyjęto zawiado-

mienie o przestępstwie uszkodze-
nia ciała. Pokrzywdzony mieszka-
niec Żabowa w wyniku uderzenia 
pięścią w twarz doznał obrażeń 
ciała w postaci wybicia dwóch zę-
bów. Do zdarzenia doszło w miej-
scowości Żabowo;

godz. 13:20 – policjanci w trak-
cie wykonywanych czynności 
służbowych w jednym z miesz-
kań na ul. Cmentarnej w Nowo-
gardzie ujawnili domową uprawę 
konopi oraz środki odurzające w 
postaci amfetaminy w ilości 45 
gram;

godz. 14:05 – zatrzymano oso-
bę podejrzewaną o udział w bój-
ce w dniu 23.06.2012 roku przed 
dyskoteką „Przystań” w Nowogar-
dzie. Zatrzymany to mieszkaniec 
Nowogardu, mężczyzna lat 19;

godz. 15:06 – w miejscowości 
Osina doszło do zdarzenia dro-
gowego z udziałem pieszego. Ze 
wstępnych ustaleń wynika, iż pie-
szy, mężczyzna mieszkaniec miej-
scowości Przypólsko, wtargnął na 
jezdnię przed nadjeżdżający po-
jazd. Po przebadaniu okazało się, 
iż pieszy znajdował się pod dzia-
łaniem alkoholu, kierujący pojaz-
dem był trzeźwy;

26.06.2012 rok (wtorek)
godz. 10:30 – przyjęto zawia-

domienie o kradzieży, która zaist-
niała w sklepie Biedronka w No-
wogardzie na ul. Warszawskiej. 
Do zdarzenia doszło około godzi-
ny 7:15, pokrzywdzony mieszka-
niec Nowogardu, utracił saszet-
kę z zawartością dwóch telefonów 
komórkowych. W sklepie znaj-
duje się monitoring przemysło-
wy, być może ustalenie sprawcy to 
okres kilku dni;

godz. 14:20 – przyjęto zawia-
domienie o kradzieży plecaka fir-
my NIKE z zawartością telefo-
nu komórkowego i butów spor-
towych. Do zdarzenia doszło w 
dniu 24.06.2012 roku około godz. 
11:00 w miejscowości Wojcieszyn 
w trakcie spartakiady;

godz. 22:00 – przyjęto zawiado-
mienie o wykroczeniu, kradzieży 
telefonu komórkowego. Do zda-
rzenia doszło w okresie wcze-
śniejszym na oddziale chirurgicz-
nym nowogardzkiego szpitala;

27.06.2012 rok (środa)
godz. 8:20 – dyrektor przed-

szkola na ul. Kościuszki w Nowo-
gardzie powiadomiła o dewastacji 
zieleni na terenie placu zabaw na-
leżącego do przedszkola;

godz. 14:40 – kolizja drogowa 
na skrzyżowaniu ul. Bohaterów 
Warszawy i Poniatowskiego. Kie-
rujący samochodem dostawczym 
mieszkaniec Szczecina wjeżdża-
jąc na skrzyżowanie z drogi pod-

porządkowanej nie ustąpił pierw-
szeństwa przejazdu dla prawidło-
wo przemieszczającego się drogą 
z pierwszeństwem przejazdu kie-
rującemu samochodem osobo-
wym. Sprawca zdarzenia ukarany 
mandatem karnym;

godz. 17:30 – przyjęto zawiado-
mienie o przestępstwie znęcania 
się psychicznego i fizycznego nad 
rodziną;

godz. 19:00 – przyjęto zawiado-
mienie o przestępstwie kradzie-
ży z włamaniem do budynku go-
spodarczego mieszczącego się na 
działce budowlanej przy ul. Ko-
ściuszki w Nowogardzie. W wyni-
ku włamania dokonano kradzieży 
materiałów budowlanych;

28.06.2012 rok (czwartek)
godz. 11:50 – zdarzenie dro-

gowe na skrzyżowaniu ulic Mły-
narskiej i Sienkiewicza. Ze wstęp-
nych ustaleń na miejscu zdarze-
nia wynika, iż kierująca rowerem 
mieszkanka Nowogardu wyjeż-
dżając z drogi podporządkowanej 
nie zatrzymała się przed znakiem 
„Stop” i nie ustąpiła pierwszeń-
stwa dla prawidłowo jadącej sa-
mochodem osobowym mieszkan-
ki Nowogardu. W wyniku zdarze-
nia obrażeń ciała doznała kierują-
ca rowerem;

godz. 19:00 – policjanci patro-
lu OPI na Placu Szarych Szere-
gów w Nowogardzie ujawnili wy-
kroczenia porządkowe. Sprawcą 
wykroczeń był młody mężczyzna 
mieszkaniec Bieńczyc, na którego 
zostanie sporządzony wniosek o 
ukaranie do Sądu Rejonowego w 
Goleniowie;

29.06.2012 rok (piątek)
godz. 12:00 – zatrzymano po-

szukiwanego do odbycia kary w 
Zakładzie Karnym mieszkańca 
Osowa;

godz. 17:15 – zdarzenie drogo-
we (kolizja) w Nowogardzie na 
ul. Poniatowskiego. W zdarzeniu 
brał udział samochód osobowy 
i koń. Ze wstępnych ustaleń wy-
nika, iż jadąca wierzchem młoda 
kobieta nie zapanowała nad zwie-
rzęciem, które nagle wbiegło na 
jezdnię;

godz. 19:20 – przyjęto zawiado-
mienie o wykroczeniu, kradzie-
ży telewizora marki OTAKE. Do 
kradzieży doszło w Nowogardzie 
na ul. Młynarskiej;

godz. 21:20 – przyjęto zawiado-
mienie o zdarzeniu drogowym na 
drodze Trzechel – Czernica. Przy-
były na miejsce patrol potwier-
dził zdarzenie z udziałem pojazdu 
zaprzęgowego i roweru. Po prze-
badaniu okazało się, iż kierujący 
pojazdem zaprzęgowym miesz-
kaniec Czernicy znajdował się w 
stanie nietrzeźwości – 3 promile;



3-5.07.2012 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

3

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

reKlAmA

EntER  II 
laptop

 sERwIs - komIs
naprawiamy, 
sprzedajemy,

kupujemy laptopy
na ul. Wyszyńskiego 7/3

budynek Straży Pożarnej

tEL. 795 648 748

reKlAmA

Dobrze prosperujące Gospodarstwo Rolne 
w okolicach Łobza o pow. 1200 ha,  

zatrudni:
ZARZĄDCĘ GOSPODARSTWA ROLNEGO

na dobrych warunkach pracy.
Wymagania:
- wykształcenie wyższe rolnicze,
- doświadczenie w prowadzeniu wielkoobszarowego gospo-
darstwa rolnego,
- umiejętność zarządzania  ludźmi,
- komunikatywność i bardzo dobra organizacja pracy.

Kontakt:  602 299 789

SPRZEDAŻ
SERWIS

MYJNIE SAMOCHODOWE
MYJKI CIŚNIENIOWE
ODKURZACZE

SPRZEDAŻ
SERWIS

KER-TECHNIK Ul. Woj. Polskiego 3b, 72-200 NOWOGARD

KARCHER
603  890  506

godz. 23:05 – zgłoszono 
zdarzenie drogowe (kolizja) 

z udziałem zwierzyny leśnej. Do 
zdarzenia doszło na drodze kra-
jowej nr 6 w pobliży miejscowo-
ści Redostowo. Poszkodowany to 
kierujący samochodem osobo-
wym mieszkaniec Płot.

30.06.2012 rok (sobota)
godz. 11:35 – przyjęto zawia-

domienie o przestępstwie kra-
dzieży z włamaniem do garażu. 
Do zdarzenia doszło w miejsco-
wości Osina, nieustalony spraw-
ca dokonał zaboru kanistra z pa-
liwem;

godz. 21:25 – zawiadomienie o 
zdarzeniu w miejscowości Błotno. 
Według informacji telefonicznej 
wynikało, iż na boisku doszło do 
pobicia nieletniego przez nielet-
nich mieszkańców miejscowości 
Dąbrowa; w powyższym dniu od-

notowano 5 interwencji policyj-
nych i 1 kolizję drogową.

01.07.2012 roku (niedziela)
godz. 5:20 – w trakcie interwen-

cji własnej na ul. Reja policjanci 
OPI ujawnili osobę poszukiwaną 
do odbycia kary. Poszukiwanym 
był mężczyzna bez stałego miej-
sca zamieszkania, przebywający 
na terenie Nowogardu;

godz. 10:30 – wypadek drogowy 
na drodze Węgorza – Czernica. Po-
licjanci na miejscu zdarzenia ujaw-
nili na przydrożnym drzewie sa-
mochód osobowy z pasażerami w 
środku. Kierujący pojazdem przed 
przybyciem patrolu oddalił się z 
miejsca zdarzenia, na obecną chwi-
lę został on już ustalony, przedsta-
wiono mu zarzut spowodowania 
wypadku drogowego i nieudziela-
nie pomocy ofiarom wypadku;

Informacja własna

Mieszkańcy lokali socjalnych przy ul. Reja – popularnie nazywanych barakami, mieszkają w skandalicznych warunkach. Walczą z ple-
śnią,  zapadającą się podłogą i plagą szczurów. O swoich kłopotach poinformowali redakcję DN.  

„Mieszkamy tutaj jak w oborze”
Mowa oczywiście o czterech 

najstarszych budynkach, w któ-
rych od lat znajduje się kilka-
dziesiąt niewielkich mieszkań 
socjalnych. Trzy z nich  kilka lat 
temu poddanych zostało grun-
townemu remontowi. Wymie-
niono drzwi, stolarkę okien-
ną, docieplono ściany i poło-
żono nową, schludną elewację. 
Na jeden z baraków brakło pie-
niędzy. Mimo że wiele miesz-
kań jest w opłakanym stanie, 
dla wielu osób to jedyny dach 
nad głową. W jednym z takich 
lokali mieszka pani Małgorza-
ta. Kobieta choruje na nowo-
twór płuc. Mimo to, jak twier-
dzi, od lat nie może się doprosić 
remontu swojego lokalu. Miesz-
kanie ma popękane ściany, a po 
zarywającej się podłodze strach 
chodzić. W narożnikach rozwi-
ja się pleśń, a do tego w domu 
pojawiły się szczury! Na ze-
wnątrz nie jest lepiej. Dziurawe 
rynny i odpadające fragmenty 
tynku, to tylko niektóre z wy-
stępujących usterek. 

Mieszkam tutaj od 25 lat. Mam 
pięcioro dzieci, spośród których 
jedno mieszka jeszcze ze mną. 
Mam nowotwora płuc i astmę 
oskrzelową. Do tego żyję z jedną 
nerką. W Urzędzie mają wszyst-
kie moje dokumenty. Ostatnio 
wnioskowałam o remont ściany. 
Pisałam do Pana Burmistrza, 
ten oddał sprawę do ZBK. Ci cią-
gle mi obiecują remont, ale jakoś 
do dnia dzisiejszego nikt się nie 
pojawił. Do tego jeszcze ta pleśń 
i szczury, które ostatnio się poja-
wiły. Sama nie wiem już co ro-

bić – mówi rozżalona pani Mał-
gorzata. 

Podobnie jest w innych 
mieszkaniach. Pleśń,  odpada-
jąca farba z sufitów, nieszczelne 
okna i drzwi.  Niektórzy z na-
szych rozmówców przyznają, że 
wiele osób dewastuje mieszka-
nia, ale pytają co z tymi którzy 
czynsz płacą?

Ja akurat płacę za mieszka-
nie, chociaż ledwo wiążę ko-
niec z końcem. Proszę zobaczyć 
w jakich warunkach muszę żyć. 
Przecież my mieszkamy tutaj jak 
w oborze – mówi kolejny loka-
tor baraków, który chciał po-
zostać anonimowy. Nie będę 
się przedstawiał. Później mi nic 
nie będą chcieli zrobić – dodaje 
mężczyzna. 

Podobnie mówią inni lokato-
rzy. 

Panie redaktorze faktem jest, 
że wiele ludzi nie płaci tu czyn-
szu, a do tego o nic nie dbają. 
Co jednak z tymi, którzy płacą? 
Dlaczego oni są skazywani na 
mieszkanie w takich warunkach? 
Przecież każdy z nas tutaj, zna-
lazł się z jakieś przyczyny i nie 
zawsze na swoje życzenie.  Co 
z tego, że wyremontowali część 
mieszkań. To tylko tak powierz-
chownie. Podłogi i tak się  za-
rywają. Strach chodzić, bo całe 
mieszkanie się trzęsie – mówi 
starsza kobieta, mieszkanka 
jednego z  wyremontowanych 
baraków.

Zarząd Budynków Komunal-
nych – administrator miesz-
kań przy ul. Reja, widzi pro-
blem. Twierdzi jednak, że w du-

żej mierze za obecny stan odpo-
wiedzialni są sami mieszkańcy 
baraków. 

Nie mogę rozmawiać publicz-
nie o zadłużeniu, jakie z tytułu 
niepłacenia czynszu mają po-
szczególne rodziny. Faktem jest 
jednak, że gro mieszkańców tych 
lokali za mieszkanie nie pła-
ci wcale, a do tego je dewastuje. 
Skąd później ZBK ma mieć pie-
niądze na remonty? - pyta  Gra-
żyna Grosicka, po. Kierowni-
ka ZBK, zapewniając jednocze-
śnie redakcję, że jeszcze tego 
lata ostatni barak zostanie wy-
remontowany. 

Zdajemy sobie sprawę, że 
mimo problemów z płatnościami 
ważniejszy jest czynnik ludzki. 
Dlatego też, tam gdzie jest taka 
potrzeba pomagamy również ro-
dzinom zadłużonym.  Przyznaję 
jednak, że w pierwszej kolejności 
wykonujemy naprawy, tam gdzie 
czynsze są płacone na czas. W 

tym roku mamy w planach także 
kompleksowy remont baraku, w 
którym jest najgorsza sytuacja.  
Pracę będą wykonywane w ciągu 
całego lata – zapewnia G. Gro-
sicka. 

Marcin Simiński 

Pani Małgorzata pokazuje pęknięcia w ścianach w jednym ze swoich pokoi

Nasz komentarz
Cieszy odpowiedź przedstawiciela ZBK w sprawie remon-

tu baraku przy ul. Reja. Być może już za kilka tygodni proble-
my, o których m.in. mówi w naszym tekście jedna z lokatorek 
tamtejszych mieszkań, znikną. Na jak długi czas? To oczywi-
ście również zależy od samych mieszkańców.  Faktem jest, że 
opisywane przez nas budynki zajmują głównie rodziny, które z 
różnych powodów (często nieobiektywnych) znalazły się w ta-
kiej, a nie innej sytuacji. Nikt jednak, nawet w obliczu dokona-
nych w swoim życiu złych wyborów, nie może być skazywany 
na egzystencję poniżającą godność człowieka. Tutaj nie może 
być mowy ani o winie, ani  o karze. Tym bardziej, że miałoby 
to tragiczny w skutkach finał - zarówno dla samych obywateli, 
jak i urzędników, którzy to właśnie dzięki rodzinom zamiesz-
kującym popularne baraki, mają mówiąc wprost, co robić i za 
co opłacać swoje mieszkania...

redakcja
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W minioną niedzielę, ok. godz. 10.30, doszło do groźnego wypadku na drodze Czermnica – Węgorza. Kierujący Mercedesem, 21-let-
ni mieszkaniec Redostowa w gm. Osina, nie dostosował prędkości jazdy do warunków na drodze, uderzył w drzewo, po czym zbiegł z 
miejsca zdarzenia, zostawiając rannych pasażerów w doszczętnie rozbitym aucie. 

Groźny wypadek koło Czermnicy

Uderzył w drzewo i zostawił rannych w samochodzie...
Wypadek miał miejsce około 

godz. 10.00 rano. Grupa mło-
dych ludzi w wieku od 17 do 
24 lat wracała z osiemnastki. 
Nagle, na łuku drogi między 
Czermnicą a Węgorzami, kie-
rowca stracił panowanie nad 
samochodem, wpadł w poślizg 
i uderzył tyłem w drzewo. Ze 
wstępnych ustaleń wynika, że 
powodem wypadku było nie-
dostosowanie techniki jazdy 
do warunków na drodze. 

Na miejsce zdarzenia przyby-
li policjanci i strażacy z Nowo-
gardu. W samochodzie znajdo-
wało się czworo pasażerów. Aby 

wydostać dwóch z nich, trzeba 
było użyć sprzętu. Na miejscu 
nie było kierowcy samochodu. 
Z naszych, wstępnych ustaleń 
wynika, że przyczyną wypadku 
było niezachowanie ostrożności 
na drodze   – mówi komendant 
policji w Nowogardzie, Leszek 
Nowak. 

Troje z pasażerów mercede-
sa odniosło średnie obraże-
nia ciała, nie zagrażające ży-
ciu.  Najbardziej poszkodowa-
ny jest czwarty pasażer, jadący 
obok kierowcy. Ma poważny 
uraz głowy. Jest w śpiączce far-
makologicznej. Leży w szcze-

cińskim szpitalu przy Unii Lu-
belskiej. 

Jak udało nam się ustalić, 
kierowca mercedesa zgłosił się 
na policję w poniedziałek nad 
ranem. Tam usłyszał zarzuty 
spowodowania wypadku dro-
gowego. Odpowie też praw-
dopodobnie za nie udzielenie 
pierwszej pomocy.

Postępowanie w sprawie 
prowadzi Komisariat Policji w 
Nowogardzie pod nadzorem 
Prokuratury Rejonowej w Go-
leniowie. 

JB
Foto: KP w Nowogardzie 

Nieco zaskakująco,  jak na tego typu głosowania, zakończyło się głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla burmistrza Nowogardu, 
za wykonanie budżetu z 2011 roku, podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej.  Radni koalicyjni co oczywiste, zagłosowali za udzieleniem 
absolutorium, ale przy wsparciu Michała Wiatra (opozycyjny Wspólny Nowogard).  Pozostali jego koledzy z klubu, wstrzymali się od 
głosu. Przeciw głosował radny Marcin Nieradka. 

Udzielili absolutorium przy wsparciu Wspólnego Nowogardu 

W którą stronę wieje Wiatr?
Nic nie wskazywało na to, że 

głosowanie nad udzieleniem 
absolutorium będzie mia-
ło taki finał. Do tej pory rad-
ni WN, wspólnie krytykowali 
budżet realizowany przez bur-
mistrza i obecną koalicję SLD-
-PSL. Dlaczego radny Wiatr 
postanowił się tym razem wy-
łamać i poprzeć politykę fi-
nansową R. Czapli?

Konsultowałem to z wieloma 
moimi przyjaciółmi, wyborca-
mi, którzy uznali, że część dzia-
łań wykonywanych w ostatnim 
okresie jest pozytywnych. Z 
mojej strony głosowanie „za” 
jest ogromnym uznaniem dla 
pracowników Urzędu Miejskie-
go, bo to oni ciężko pracowa-
li na to, żeby ten budżet został 
dobrze wykonany. To głównie 
ich zasługa, a nie burmistrza. 
Poza tym, uważam, że nie za-
wsze będąc w opozycji nale-
ży głosować przeciw – powie-
dział DN, tuż po głosowaniu 
M. Wiatr. 

Na pytanie dlaczego rad-
ny nie zagłosował zgodnie z 
pozostałymi kolegami klu-
bu uznał, że tak mu wyszło z 
kalkulacji. Zrobiłem rachunek 
minusów i plusów. Wyszło mi 

więcej plusów, dlatego tak za-
głosowałem – dodaje radny. 

Wiatra dyplomatycznie pró-
bował bronić szef klubu WN. 

Jesteśmy w tej uprzywilejo-
wanej sytuacji, że każdy gło-
suje zgodnie ze swoim sumie-
niem. U nas nie ma dyscypliny 
partyjnej – mówił T. Szafran, 
którego po zakończeniu sesji 
poprosiliśmy o komentarz do 
wyniku głosowania. 

Nie wszyscy w WN jednak 
tak „ciepło” wypowiadają się 
o postawie radnego Wiatra. 
Zdaniem Andrzeja Kani, w 
klubie zabrakło komunikacji. 

Mówiłem już Tomkowi, że 
przed każdą sesją powinni-
śmy ustalić jak głosujemy. Póź-
niej jest zamieszanie, a na koń-
cu wychodzi tak, że musimy 
się tłumaczyć za decyzje nie-
których kolegów – przyznał w 
nieoficjalnej rozmowie z DN 
Andrzej Kania, który zdra-
dził również, że przeprowa-
dził z Wiatrem „męską” roz-
mowę na temat jego postawy 
podczas głosowania nad abso-
lutorium. 

Być może postawa M. Wia-
tra ma polityczne podłoże? 
Sam radny, pytany, czy zamie-

rza zmienić „klubowe” barwy 
zaprzecza. Przyznaje jednak, 
że chciałby bardziej współpra-
cować z burmistrzem. 

 Nigdzie nie mam zamiaru 
przechodzić – tym bardziej do 
SLD. Mój głos, jest formą wy-

ciągnięcia ręki do współpra-
cy dla burmistrza. Liczę, że po 
tym postawa burmistrza w sto-
sunku do naszych postulatów 
się zmieni – wyjaśnia Wiatr. 

Dla porządku informuje-
my, że za udzieleniem abso-

lutorium dla burmistrza Cza-
pli głosowało 15 radnych (ko-
alicja plus M. Wiatr), 4 się 
wstrzymało (radni WN) a je-
den był przeciw (M. Nierad-
ka).

Marcin Simiński

Wiatr wyraźnie się wyróżnia spośród swoich kolegów z klubu WN. Na zdjęciu głosowanie nad absolutorium. 
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Odpust w Olchowie, w uroczystość św. apostołów Piotra i Pawła, którzy przelali 
krew za wiarę chrześcijańską w rzymie ok. 60 – 70 roku. 

Uroczystości odpustowe w Olchowie…
W piątkowy wieczór o godz. 19, w kościele parafialnym w Olchowie rozpoczęła się Msza św. odpustowa w liturgiczne wspomnienie apo-
stołów Piotra i Pawła. Mszę św. sprawowali ks. Piotr Buda z parafii Wniebowzięcia NMP i o. Piotr Kurek, franciszkanin, który przed 
kilkoma tygodniami odprawił w Nowogardzie swoje prymicje.

W Eucharystii oprócz miesz-
kańców Olchowa wzięli rów-
nież udział licznie przybyli 
Nowogardzianie. 

Homilię wygłosił o. Piotr, 
OFMConv. Nawiązał w niej do 
słów ewangelii według św. Ma-
teusza: Jezus zapytał ich: „A wy 
za kogo mnie uważacie?” Od-
powiedział Szymon Piotr: „Ty 
jesteś Mesjasz, Syn Boga ży-
wego”.  Na to Jezus mu rzekł: 
„Błogosławiony jesteś, Szymo-
nie, synu Jony. Albowiem ciało 
i krew nie objawiły ci tego, lecz 
Ojciec mój, który jest w niebie.. 
otóż i Ja tobie powiadam: Ty je-
steś Piotr – Opoka, i na tej Opo-
ce zbuduję mój Kościół […]

Mesjasz, którego w Jezusie 
rozpoznał Szymon Piotr, ocze-
kiwany był przez Naród Wy-
brany na długo przed swoim 
przyjściem. Miał to być czło-
wiek obdarzony łaską szcze-
gólnego wybrania bożego, ten 

który przyniesie Izraelitom 
wyzwolenie. Jednak wyzwo-
lenie, które mieli na myśli Ży-
dzi miało być wyzwoleniem 
w czysto ludzkim rozumieniu 
tego słowa czyli niczym innym 
jak synonimem niepodległo-
ści zdobytej siłą oręża, a nie jak 
chciał tego Bóg wyzwoleniem 
z grzechu i śmierci wiecznej 
siłą bożej łaski i Ewangelii. Tę 
właśnie istotę zbawczej misji 
Chrystusa odczytuje Szymon 
Piotr, i dlatego staje na cze-
le Kościoła, w którym ta misja 
chrystusowa stale się wypełnia.

Naucza ojciec Piotr: „Liczo-
no, że to Mesjasz będzie tym, 
który wyprowadzi naród wy-
brany z niewoli, w jakiej się zna-
lazł. Oczekiwanie pewnej części 
narodu wybranego zakończy-
ło się wraz z przyjściem Jezu-
sa, a wyraża się ono odpowie-
dzią Piotra na pytanie Chry-
stusa „A wy za kogo mnie uwa-

żacie?” wtedy Piotr odpowia-
da „Ty jesteś Mesjasz, syn Boga 
żywego”. W Piotrze zadziałał 
Duch święty, gdyż swoją odpo-
wiedzią przekroczył on to, cze-
go spodziewano się powszech-
nie na łonie narodu izraelskie-
go, tzn. wyzwolenia polityczne-
go. On rozpoznaje w Chrystusie 
misję, jaką Bóg ma do wypeł-
nienia na tej ziemi. Niemalże 
wyznaje już największą tajem-
nicę Chrystusa, tzn., że jest on 
samym Bogiem. Jezus odpowia-
da mu na to „Błogosławiony je-
steś Szymonie, synu Jony, albo-
wiem nie objawiły ci tego ciało 
i krew. Ale ojciec mój który jest 
w niebie. Piotra nie przekonuje 
ciało i krew, a więc to, co ma-
terialne, uchwytne dla naszych 
zmysłów. Pobrzmiewają tutaj 
słowa, błogosławieni, którzy nie 
widzieli a uwierzyli. Błogosła-
wieni, którzy nie potrzebują wi-
domych znaków, ale i bez nich 
mają wiarę.”

Mszę św. zwieńczyła adora-
cja Najświętszego Sakramentu 
i procesja z monstrancją wokół 
kościoła. Następnie odbył się 
piknik parafialny, na którym 
wierni wraz ze swymi duszpa-
sterzami, w radosnej atmosfe-
rze wspólnoty, zakończyli od-
pust. 

(ps)

Od 1 lipca można się kąpać 

Plaża otworzyła  swoje podwoje 
Od  niedzieli   1 lipca można już  korzystać   z uciech, jakie oferuje  nowogardzkie ką-
pielisko miejskie. W pierwszym dniu otwarcia na plażę przyszło wiele osób dorosłych 
i dzieci wraz z rodzicami. 

Dla  dorosłych osób, a zwłasz-
cza tych najmłodszych jest udo-
stępniona zjeżdżalnia, świeżo 
odmalowane  ławki z daszkami 
oraz bufet, który oferuje  prze-
kąski i napoje chłodzące. Przy-
pominamy, że wstęp na plażę jest 
bezpłatny, a sama plaża jest chro-
niona i obserwowana poprzez  3 
ratowników  WOPR, dyżurują-
cych codziennie od godz.  10 do 
18. Pozostaje tylko już odwiedzać 
nowogardzkie kąpielisko  i ko-
rzystać z jego dobrodziejstw. 

Jarek Bzowy 

UWAGA
KOmUNIKAT  
POlICJI

Komisariat Policji w Nowogardzie prowadzi postępowanie w 
sprawie oszustwa p-ko młodemu mężczyźnie o ustalonych da-
nych personalnych, który podając się za swojego brata lub też 
używając innego podstępu oferuje paliwo lub też inne rzeczy po 
przystępnej cenie i pobiera pieniądze w różnych kwotach a na-
stępnie oddala się nie realizując umowy.

W związku z powyższym proszę wszystkie osoby, które prze-
kazały mężczyźnie pieniądze a nie otrzymały zamówionego to-
waru, o kontakt z prowadzącym w tej sprawie postępowanie asp.
Marcinem Święcickim pod nr 091 5792308 w celu ustalenia do-
godnego terminu przesłuchania.



Nr 51 (2084)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

6

www.dzienniknowogardzki.pl

Najlepsi uczniowie szkół Gminy Nowogard (część IV)

Primus inter pares
W czasie gdy dzieci i młodzież  nowogardzkich szkół  kończą swoją  edukację w roku szkolnym 2011-2012, prezentujemy Państwu najlepszych,  wy-
branych przez kierownictwa szkół, uczniów z poszczególnych placówek. Primus Inter Pares -  to znaczy „pierwszy wśród równych sobie”, wydaje 
się, że ta łacińska sentencja  wybrana na tytuł  cyklu  oddaje istotę i sens  tej prezentacji – chcielibyśmy, aby sylwetki najlepszych promowały posta-
wy, które są dostępne dla wielu, dzisiaj oni są pierwsi wśród równych sobie, jutro mogą być to inni  wśród tych równych.  Cieszymy się także, że w 
ten sposób mamy okazję dodatkowo wynagrodzić trud samych uczniów, jak i ich wychowawców. Z  konieczności wynikającej z objętości materiału 
prezentację podzieliliśmy na kilka części. Dzisiaj  najlepsi z LO nr 1 i LO nr 2.

lO nr 1 w Nowogardzie

Marta Papuszka 
Klasa I A Średnia ocen 5,15 (naj-

wyższa w szkole), 
V miejsce w Mistrzostwach Wo-

jewództwa w  koszykówce dziew-
cząt, 

III miejsce w Wojewódzkim Ple-
biscycie festiwalu Kół Zaintereso-
wań Szkół ponadgimnazjalnych 
„Moje Pasje” w  kategorii: Koło 
Sportowe.   
Wychowawca Katarzyna Mańkow-
ska

Klaudia Rojek 
Klasa II B Średnia ocen  5,0 

Finalistka XLII Ogólnopolskiej 
Olimpiady Literatury i Języka Pol-
skiego (na szczeblu centralnym),  

Laureatka  w XVI Ogólnopol-
skim Międzyszkolnym  Konkursie 
Literackim o  „Złote Pióro Prezy-
denta Jaworzna”, 

Finalistka VIII edycji Ogólno-
polskiego Konkursu Norwidow-
skiego, 

I Miejsce w Dyktandzie Orto-
graficznym organizowanym przez 
WSH TWP w  Szczecinie w  Ra-

mach Obchodów Międzynarodo-
wego Dnia Języka Ojczystego, 

I Wyróżnienie w X edycji Ogól-
nopolskiego Konkursu Literac-
kiej Nagrody „Pawiego Pióra”. 
Uczennica za wybitne osiągnięcia 
w dziedzinie naukowej otrzymała 
finansową Nagrodę Starosty Gole-
niowskiego   

Wychowawca Małgorzata Jusz-
kiewicz  

Kornelia Ławniczak 
Klasa II B Średnia ocen 5,0 

Laureatka I Miejsca w Konkursie 
Wojewódzkim w Kategorii Literac-
kiej „Wizja Mojej Przyszłej Rodzi-
ny”, 

Finalistka VIII edycji Ogólno-
polskiego Konkursu Norwidow-
skiego, 

Finalistka XLII Ogólnopolskiej 
Olimpiady Literatury I Języka Pol-
skiego (na szczeblu okręgowym), 

Laureatka III  Miejsca w Ogól-
nopolskim Konkursie Literackim 
„Radość Pisania” w  kategorii: In-
terpretacja wierszy Wisławy Szym-
borskiej.   

Laureatka III Miejsca w okrę-
gu w VIII edycji Ogólnopolskiego 
„Konkursu Papieskiego” Poświęco-
nego Życiu i Nauczaniu Jana Pawła 
II. Uczennica za wybitne 
osiągnięcia w dziedzinie naukowej 
otrzymała finansową Nagrodę Sta-
rosty Goleniowskiego   

Wychowawca Małgorzata Jusz-
kiewicz   

Joanna Kister 
Klasa II B Średnia ocen 4,93 

Finalistka VIII Ogólnopolskiego 
Konkursu Norwidowskiego,

Mistrzyni Województwa w Kate-
gorii Juniorek z Siatkarskim Klubem 
UKS Barnim Goleniów, 

Awans do Półfinałów Mistrzostw 
Polski Juniorek z  Siatkarskim Klu-
bem UKS Barnim Goleniów.   
Uczennica za wybitne osiągnięcia w 
dziedzinie naukowej oraz sportowej 
otrzymała finansową Nagrodę Staro-
sty Goleniowskiego   

Wychowawca Małgorzata Juszkie-
wicz   

Wychowawca Małgorzata Juszkie-
wicz   

Konrad Sidor 
Klasa I C Finalista VI edycji Ogól-

nopolskiego Konkursu „Młodzi 
Przeciwko Patologiom Społecznym” 
organizowanej przez Wyższą Szkołę 
Nauk Społecznych w Warszawie,  

Wyróżnienie w XI  Ogólnopolskim 
Konkursie Plastycznym - „Ilustracje 
do wierszy Józefa Czechowicza i Ta-
deusza Różewicza, 

Wyróżnienie w Konkursie Wo-

jewódzkim w  Kategorii Plastycznej 
„Wizja Mojej Przyszłej Rodziny”, 

Wyróżnienie w VIII Edycji Ogól-
nopolskiego Konkursu o Nagrodę 
Im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki „Po-
móż Ocalić Życie Bezbronnemu”,

I Miejsce w Konkursie Plastycz-
nym „Ważne Dziewięć Miesięcy Bez 
Alkoholu” zorganizowanym przez 
Zachodniopomorską Fundację Po-
mocy Rodzinie „Tęcza Serc”. Uc z e ń 
za wybitne osiągnięcia w dziedzinie 
naukowej, artystycznej oraz społecz-
nej otrzymał finansową Nagrodę Sta-
rosty Goleniowskiego   

Wychowawca Barbara Bartoszyń-
ska

Bartosz Jemilianowicz 
Klasa I C II miejsce w kategorii Se-

nior w X Międzynarodowym Turnie-
ju Miast Partnerskich o Puchar Pre-
zydenta Miasta Stargardu Szczeciń-
skiego w tenisie stołowym,   

I miejsce w kategorii Senior w grze 
deblowej w X Międzynarodowym 
Turnieju Miast Partnerskich o Pu-
char Prezydenta Miasta Stargardu 
Szczecińskiego w tenisie stołowym,   

I miejsce w kategorii Senior w grze 
pojedynczej w XI Międzynarodo-
wym Turnieju Miast Partnerskich o 
Puchar Prezydenta Miasta Stargardu 
Szczecińskiego w tenisie stołowym,   

I miejsce w kategorii Junior w III 
Wojewódzkim Turnieju Klasyfikują-
cym Juniorów w tenisie stołowym, 

I miejsce w kategorii Junior w In-
dywidualnych Mistrzostwach Woje-
wództwa Juniorów w grze pojedyn-

czej w tenisie stołowym, 
I miejsce w kategorii Junior w In-

dywidualnych Mistrzostwach Woje-
wództwa Juniorów w grze deblowej 
w tenisie stołowym, 

I miejsce w kategorii Junior w In-
dywidualnych Mistrzostwach Woje-
wództwa Juniorów w grze mikstowej 
w tenisie stołowym, 

III miejsce w kategorii Senior 
w  Indywidualnych Mistrzostwach 
Województwa Seniorów w grze poje-
dynczej w tenisie stołowym, 

III miejsce w kategorii Senior w II 
Wojewódzkim Turnieju Klasyfikują-
cym Seniorów w grze pojedynczej w 
tenisie stołowym, 

I miejsce w kategorii Junior 
w Drużynowych Mistrzostwach Wo-
jewództwa Juniorów w tenisie stoło-
wym, 

I miejsce w kategorii Junior w Dru-
żynowych Półfinałach do Mistrzostw 
Polski Juniorów w tenisie stołowym, 

XII miejsce w kategorii Junior 
w Drużynowych Mistrzostwach Pol-
ski Juniorów w tenisie stołowym,

III Miejsce w kategorii Junior 
w  Półfinałach do Indywidualnych 
mistrzostw Polski w  tenisie stoło-
wym, 

V miejsce w kategorii Senior 
w  Mistrzostwach Województwa Se-
niorów w  grze podwójnej w tenisie 
stołowym, 

I miejsce w kategorii Junior w Wo-
jewódzkim Turnieju „Asów” w teni-
sie stołowym, 

IV miejsce w kategorii Senior 
w  Ogólnopolskim Turnieju Wielgo-
wo-Cup w tenisie stołowym, 

II miejsce SZKOŁY w Mistrzo-
stwach  Województwa w  Druży-
nowym Turnieju tenisa stołowego 
chłopców.    Uczeń za wybit-
ne osiągnięcia w dziedzinie spor-
towej otrzymał finansową Nagrodę 
Starosty Goleniowskiego

Wychowawca Barbara Bartoszyń-
ska 

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

tel. 91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

GABINET OSMETYCZNY 
”WICHEREK”

Rok założenia 1988
Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała zabiegi 
kosmetyczne, henna, depilacje, makijaże, 
mikrodermabrazja, peeling kawitacyjny, 
ultradźwięki, eksfoliacje, wypalanie, laser, 
lampy, materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

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

Tel. 91 39 207 14 
Czynne od 11.00 do 19.00

http://wicherek.info

Wspólnota mieszkaniowa 
przy ul. Armii Krajowej 29 

poszukuje 
wykonawcy 

przełożenia dachu 
i założenia klamr. 

Oferty proszę składać 
u zarządcy wspólnoty 

Furmańczyk 
przy ul. 700 lecia.  
Tel. 600 897 758

Możliwość dostawy do klienta.
Kontakt tel. 609 532 701

Sprzedam recykling ceglany
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Przemysław Nikratowicz
Osiągnął w klasie III LO 

średnią ocen 5,28
Finalista etapu regionalne-

go X i XI edycji Ogólnopolskie-
go Konkursu Językowego „Po-
każ nam język” (2009/2010, 
2010/2011).  

Finalista etapu regionalnego 
XXXV Olimpiady Języka An-
gielskiego (2010/2011). 

Finalista VII miejsca III Wo-
jewódzkiego Konkursu Języ-
ków Obcych – Język Angielski 
(2010/2011). 

Finalista drugiego etapu 
Ogólnopolskiego Konkursu 
Wiedzy o Stanach Zjednoczo-
nych „Know America” (War-
szawa, 2010/2011). 

Finalista V edycji Ogólno-
polskiego Bałtyckiego Kon-
kursu Języka Angielskiego 
(2011/2012). 

Laureat 3 miejsca  etapu re-
gionalnego XII edycji Ogól-
nopolskiego Konkursu Języ-
kowego „Pokaż nam język” 
(2011/2012). 

8. miejsce i wyróżnienie w IV 
Wojewódzkim Konkursie Języ-
ków Obcych – Język Angielski 
(2011/2012) 

Opiekun B. Becela

Katarzyna Pastusiak
Osiągnęła w klasie III LO 

średnią ocen 4,88
Laureatka 1. miejsca etapu 

centralnego XX edycji Ogólno-
polskiej Olimpiady Promocji 
Zdrowego Stylu Życia Polskiego 

Czerwonego Krzyża w Zgierzu 
(2011/2012)

Finalistka II miejsca etapu 
centralnego XIX edycji Ogól-
nopolskiej Olimpiady Promo-
cji Zdrowego Stylu Życia PCK 
w Zgierzu (2010/2011). 

Laureatka I miejsca etapu wo-
jewódzkiego XX edycji Ogól-
nopolskiej Olimpiady Promocji 
Zdrowego Stylu Życia PCK w 
Szczecinie (2011/2012).

 Finalistka etapu centralnego 
XVI Olimpiady Wiedzy o Ży-
wieniu i Żywności w  Toruniu 
(2011/2012).

Zdobywczyni tytułu „Młody 
Talent Ziemi Nowogardzkiej” 
(2010/2011).

Opiekun E.Baran

Anna Piotrowska
„Złota Lira” nagroda głów-

na w VI Zachodniopomorskim 
Konkursie recytatorskim  „O 
Złotą Lirę” Kornela Ujejskiego

Finalistka etapu wojewódz-
kiego 55. Ogólnopolskie-
go Konkursu Recytatorskiego 
(2009/2010). 

Laureatka II miejsca XI Ogól-
nopolskiego Przeglądu Twór-
czości Zbigniewa Herberta 
„Herbertiada (2010/2011). 

Finalistka etapu woje-
wódzkiego 56. Ogólno-
polskiego Konkursu Recy-
tatorskiego (2010/2011).  
Laureatka III miejsce XII Ogól-
nopolskiego Przeglądu Twór-
czości Zbigniewa Herberta 
„Herbertiada” (2011/2012). 

Finalistka etapu wojewódz-
kiego 57. Ogólnopolskie-
go Konkursu Recytatorskiego 
(2011/2012).

Wyróżnienie w VII Woje-
wódzkich spotkaniach ze sztu-
ką słowa „Wiara – Nadzieja – 
Miłość”(2011/2012).

Opiekun I. Koladyńska

Budnaar
POKryCIe I remONTy 

dachów,
docieplenia, podbitka

tel. 726 169 098

Szkoła Podstawowa nr 3 pożegnała uczniów klas  VI

„Ostatni raz z moją klasą...”
Pod tym cytatem widniejącym na okazałej tablicy zakończył się 28.06.2012 rok 
szkolny dla uczniów klas VI SP nr 3. Uroczystość rozpoczęła się o godz.17:00

28 czerwca Szkoła zakoń-
czyła oficjalnie naukę w roku 
szkolnym 2011/2012 . Dzień 
ten  był też  ostatnim dniem w 
tej szkole dla uczniów klas VI. 
Były więc  łzy wzruszenia i żal, 
że tak szybko minęły te lata. 
Oficjalną uroczystość zakoń-
czenia roku szkolnego rozpo-
częto polonezem, który odtań-
czyli uczniowie klas VI dla ze-
branej publiczności, a w szcze-
gólności dla rodziców. Po tym 
wzruszającym akcencie, dyrek-
tor szkoły Piotr Kazuba najlep-
szym uczniom i rodzicom, zło-
żył najserdeczniejsze gratulacje 
za wybitne osiągnięcia i wyniki 
w nauce. Dyrektor Szkoły po-

dziękował również pozostałym  
rodzicom za ich zaangażowa-
nie na rzecz szkoły i aktywność, 
której nie szczędzili w motywo-
waniu swoich pociech. Ponadto 
uczniowie po  odsłonięciu tra-
dycyjnego tablo z ich zdjęciami  
– już jako absolwenci szkoły, za-
demonstrowali  pokaz  tanecz-
no-wokalny.  Pokaz inspirowa-
ny był utworami gwiazd  mu-
zyki, a oryginalna choreografia, 
mogły się tylko podobać. Wy-
konawcy otrzymali więc bardzo 
liczne brawa i wyrazy sympatii. 
Po  występach przyszła chwila 
również  na uhonorowanie na-
uczycieli i pracowników szkoły, 
za wkład i serce, które włożyli 

w edukację odchodzących już 
uczniów. Statuetki które otrzy-
mali z rąk uczniów, wzbudzi-
ły ich  radość,  a nawet wzru-
szenie. W mowie końcowej 
Dyrektor Szkoły   dziękując za 
cały rok szkolny, który jak  po-
kreślił był: pełen sukcesów i nie 
zapomnianych wrażeń, życzył  
wszystkim uczniom, rodzicom 
i ich rodzinom, słonecznych, 
bezpiecznych wakacji, jak rów-
nież  wspaniałego wypoczynku. 
Mimo zaproszenia na uroczy-
stości zabrakło przedstawicieli 
władz samorządowych. 

Jarek Bzowy 
Ps. Zdjęcie na s. 1 - zakończenie 
roku w SP 2

Aby wakacje były bezpieczne
W piątek, we wszystkich szkołach zabrzmiał już ostatni dzwonek informujący o 
początku wakacji. Rozpoczął się okres wolny od obowiązków szkolnych. 

Letni wypoczynek i wakacyj-
na atmosfera, to z jednej stro-
ny wiele radości i swobody, z 
drugiej zaś szereg zagrożeń, na 
które szczególnie w tym okre-
sie należy zwracać  uwagę. 
Podczas wesołej zabawy łatwo 
można zapomnieć o przestro-
gach i bezpiecznych zachowa-
niach, dlatego też w ramach 
corocznej akcji „ Bezpieczne 
wakacje 2012 ” 26 czerwca w 
naszej szkole odbyło się spo-
tkanie wszystkich uczniów i 
nauczycieli z przedstawicielem 
Policji panią Klaudią Gieryń, 
zorganizowane przez pedago-
ga szkolnego panią Elżbietę 
Sobieralską oraz panie Alek-
sandrę Dul i Grażynę Mięt-
ką - Piotrowicz.  Prelegentka  

przypomniała, jakie zachowa-
nia są bezpieczne, a jakie na-
leży uznać za niedozwolone. 
Mówiła o bezpiecznym wypo-
czynku nad wodą, w górach, 
w domu, na obozie lub kolo-
nii oraz odniosła się do bez-
pieczeństwa na drogach i za-
sad bezpiecznego korzystania 
z sieci. W dalszej części spo-
tkania grupa uczniów przy-
pomniała numery telefonów, 
dzięki którym można wezwać  
pomoc w trakcie zaistnienia 
nieprzewidzianych sytuacji, 
tj.112, 999, 998, 997, uzna-
jąc za najlepszą formę ich za-
pamiętania, naukę  i wspólne 
zaśpiewanie piosenki pt. „Nu-
mer alarmowy 112”. Na koniec 
spotkania wszyscy uczestnicy 

otrzymali ulotki propagujące 
bezpieczne i uważne spędza-
nie wakacji. Mają one przypo-
minać uczniom, że przebywa-
jąc nawet w najpiękniejszych 
miejscach, warto zachować 
rozsądek i pamiętać   o odpo-
wiedzialności za siebie i dru-
giego człowieka, aby po po-
wrocie z wakacji mieć tylko 
dobre wspomnienia.

Informacja własna
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W minioną sobotę odbył się już III z kolei Festyn Parafialny w Wojcieszynie. Tym razem, formuła zabawy oparta była na tradycyjnym, 
wiejskim weselu – widowisku biesiadnym inspirowanym wpływami ludowej tradycji, jak  i nowoczesnych trendów.                                            

Festyn w Wojcieszynie 

Ach... co to było za  wesele...
Festyn w Wojcieszynie to już 

tradycja. I tym razem, jak zwy-
kle w Wojcieszynie,  wieś sta-
nęła na wysokości tego ambit-
nego zadania.  Na przybyłych 
gości czekał pięknie przygoto-
wany i przystrojony plac, par-
kingi dla gości, schludny bu-
fet, ognisko z kiełbaskami, a 
przede wszystkim to, co tego 
dnia miało się dziać na specjal-
nie ustawionej z tej okazji sce-
nie.  W tym roku, organizato-
rzy imprezy zaprosili wszyst-
kich na wiejskie wesele. Był ko-
rowód, orkiestra, brama i tra-
dycyjne witanie pary młodej, 
w którą wcieli się Patrycja i Da-
wid Szponar - przywitani chle-

bem i solą. Na scenie rozsta-
wiono weselny stół, przy któ-
rym oprócz „nowożeńców” za-
siedli także świadkowie. Przy-
śpiewywali im goście i wróży-
ła „cyganka”, w którą wcieliła 
się p. Janina Mikitiuk – miesz-
kanka  Wyszomierza. Rodzi-
ców pary młodej zagrali Da-
nuta Ubych, Władysława Na-
gła, Adam Zając – Wojcieszyn.  
Jak to bywa na weselu była też i 
zabawa. Muzyczną oprawę za-
pewniły zaprzyjaźnione zespo-
ły i soliści a wśród nich:   Ze-
spół wokalno-instrumental-
ny – Anna Włodarczyk, Pa-
trycja i Karolina Szponar, Ze-
spół Muzyczny – „AVANTI”, 

DJ – Krzysztof Żylak. Całość 
prowadził wodzirej, w którego 
rolę świetnie wcielił się Tade-
usz Łukaszewicz. Warto dodać, 
że „weselny spektakl” w całości 
wyreżyserowały panie Halina 
Zając i Marika Bąk.

Podczas festynu Wojcieszyn 
chwalił się tym co ma najlep-
sze. Oprócz wokalnych umie-
jętności, z których to wieś sły-
nie od lat za sprawą rodziny 
Zająców czyli zespołu „Bursz-
tyn”, na parkiecie umiejętno-
ści taneczne zaprezentowała 
Klaudia Rafińska z Wojcieszy-
na wspólnie ze swoim partne-
rem Marcelem Marchewką z 
Nowogardu. 

W założeniu mieszkańców 
było, wzbogacić jak najbardziej 
ten dzień. Jak zwykle w pa-
mięci pozostaną wzruszające 
przeżycia, zdjęcia, film i pew-
na kwota, która zasili konto 
Kościoła w Wojcieszynie. Ze-
brane pieniądze pochodzą ze 
sprzedaży pysznych wypieków 
i wiejskiego jadła, jak również 
aukcji przedmiotów ofiarowa-
nych przez mieszkańców Woj-
cieszyna, którą prowadził Jacek 
Rafiński.

Organizatorzy i ks. Grze-
gorz Legutko dziękują za po-
średnictwem DN, wszystkim 
mieszkańcom Wojcieszyna za 
wielkie zaangażowanie, po-

moc i wysiłek w organizacji. 
Wszystkim artystom, muzy-
kom, śpiewakom, darczyńcom 
i uczestnikom za wspólnie i 
mile spędzony czas. Szczegól-
ne podziękowania należą się 
także sponsorom, bez których 
trudno byłoby spiąć finan-
sowano imprezę: p. Ryszard 
Samson  – Stadnina koni, Fir-
ma „Marpol Okna” Janusz Ro-
jek i Marek Szturo, PUWiS, 
Piekarnia Państwa Pędzisz-
czak, p. Dariusz Skorupa, Mar-
ta Heinrich, Róża i Mirek Mar-
tynowicz, a także Dziennikowi 
Nowogardzkiemu za pomoc w 
promocji imprezy. 

Foto i tekst MS
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ZGUBIONO!
W  czwartek 28 czerwca około godz. 13:30  pomiędzy 

ulicami 700 Lecia, a Bohaterów Warszawy  

Zgubiono 3 rzeczy 
- dwie spódniczki i bluzkę

Rzeczy  były nowe. 
Uczciwego znalazcę proszę o ich 
zwrócenie. 
Przewidziana jest nagroda pie-
niężna.  
Na zdjęciu obok  materiał, z któ-
rego była wykonana jedna ze 
zgubionych części garderoby.

Tel. kontaktowy 
506-247-251, 508-964-401  

Straż Pożarna, Policja i dźwig

Integracja w Karsku w promieniach  letniego słońca 
A to wszystko dla dzieci, dnia 30 czerwca  odbył się festyn integracyjny połączony z Dniem Dziecka. 

Organizatorzy festynu, soł-
tys i rada sołecka przygotowali 
wiele atrakcji. Do tych najbar-
dziej obleganych  i z których 
szczególnie  korzystały  licz-
nie zgromadzone dzieci  były: 
przejażdżka wozem straży po-
żarnej i policji z włączoną syre-
ną oraz podnoszenie w koszu 
dźwigu, który wynosił dzieci 
na  sporą ekscytującą  wyso-
kość. Ponadto podczas festynu   

wyznaczone  opiekunki  pro-
wadziły  gry i zabawy spraw-
nościowe, w których mo-
gły brać udział zarówno dzie-
ci jak i dorośli -  prym wiodły 
gry i zabawy z piłką oraz gry 
zręcznościowe. Dla wszystkich 
spragnionych i głodnych zor-
ganizowano bufet, gdzie moż-
na było usiąść przy stolikach 

z pieczoną kiełbaską i soka-
mi, które bardzo wszystkim 
smakowały, a w szczególności 
dzieciom. Wszystkie te atrak-
cje wspaniale dopełniała do-
bra pogoda i miła atmosfera, 
a wszystko to odbywało się na 
specjalnie przygotowanym bo-
isku. Impreza  miała charakter  
piknikowej  biesiady w której 
nie zabrakło też  zespołu  mu-
zycznego.  Przygrywał on  i za-

chęcał do wspólnej zabawy i 
tańca. 

Tak więc muzyka, słonecz-
na pogoda i świetna atmosfera 
pozwoliły uczestnikom impre-
zy spędzić naprawdę miło czas. 
Na zakończenie dla wszystkich 
dzieci rada sołecka wraz  soł-
tysem Jerzym Kubickim ufun-
dowała  specjalnie przygoto-

wane paczki. Z wizytą do Kar-
ska przybyli również przedsta-
wiciele  lokalnej władzy z wice 
burmistrzem Damianem Si-
mińskim na czele. 

 Lista darczyńców, którzy 
wsparli imprezę w Karsku fi-
nansowo, merytorycznie i 
rzeczowo: 

OSP Błotno, Policja nowo-
gardzka, Dziennik Nowo-
gardzki,  Piekarnia Karsk, Pie-

karnia Państwa Pędziszczak,  
Państwo Wrona, pan Damian 
Simiński, pan Antoni Bieli-
da, radny Rafał Paśko, radny  
Mieczysław Laskowski, radny 
Marcin Wolny, pan Krzysztof  
Skowron.

Sołtys wsi Jerzy Kubicki oraz 
Rada Sołecka również dziękują 
tym wszystkim, którzy pomo-
gli w przygotowaniach, a pra-
gnęli pozostać anonimowymi. 

Jarek Bzowy

Sygnały czytelników!

Dlaczego są zamknięte  
ubikacje na cmentarzu?
Od jakiegoś czasu do redakcji DN, Czytelnicy zgłaszają problem  i proszą o in-
terwencję w sprawie zamkniętych ubikacji na nowogardzkim cmentarzu. 

O kłopotach jakie wiążą się 
z zamkniętymi  ubikacjami 
i to często w dniach i godzi-
nach intensywnych odwiedzin 
cmentarza, poinformowali-
śmy administratora cmenta-
rza Sebastiana Furmańczyka - 
oto jego wypowiedź „ Potwier-
dzam, że toalety są otwarte od 
godziny 8: 00 do 16:00. Spowo-
dowane jest to tym, że  niestety 
odwiedzający  groby swoich bli-
skich korzystają z nich  często w 
sposób delikatnie mówiąc nie-
właściwy, który objawia się po-
zostawieniem nieczystości. Taki 
widok naprawdę nie jest przy-
jemny nie tylko  dla pracow-
ników cmentarza, którzy mu-

szą później sprzątać. Zdarzają 
się także często akty wandali-
zmu, w tym  kradzieże różnych 
przedmiotów takich jak kra-
ny, czy nawet umywalki. Są to 
przedmioty, które można sprze-

dać za kilka groszy.
 By jednak nie pozostawić 

sprawy mogę zapewnić, że roz-
ważę pomysł na przeniesienia 
toalet w inne miejsce, które bę-
dzie bardziej bezpieczne dla 
mienia toalet, gdzie będę mógł 
zapewnić „obserwację obiek-
tu”, celem zabezpieczenia tego 
mienia. Na razie toalety będą 
czynne dalej do godziny 16:00, 
ale w związku z głosami któ-
re do Państwa (DN) napłynę-
ły, obiecuję szybko i pozytywnie 
rozwiązać jakoś ten kłopot. To 
jednak wymaga  jakiegoś  cza-
su - kończy wypowiedź admi-
nistrator cmentarza.

Jarek Bzowy 
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Zaprasza do udziału w II edycji projektu:
„Wspieranie przedsiębiorczości i rozwoju  

gospodarczego Gminy Nowogard”
Celem realizowanego zadania publicznego jest wspieranie zatrudnienia poprzez 
zachęcanie do tworzenia nowych firm i samo zatrudnienia oraz promowanie 

postaw przedsiębiorczych wśród mieszkańców gminy.
Projekt skierowany jest do dwóch grup adresatów:
I.   Zamierzających po raz pierwszy uruchomić własną działalność gospodarczą,
II. Posiadających własną firmę nie dłużej niż dwa lata i zamierzających rozszerzyć 

działalność, zatrudnić osoby bezrobotne lub wprowadzić nowe technologie 
produkcji i usług. 

Projekt zakłada przeprowadzenie 60 godzin bezpłatnych zajęć szkoleniowych 
i warsztatów obejmujących program zakładania własnej firmy pod nazwą ,,ABC 
Przedsiębiorczości”, wsparcie indywidualne coacha (trenera) dla osób, które 
uruchomią własną firmę oraz wynajem lokali użytkowych po preferencyjnych 
cenach. 

JUczestnicy projektu zainteresowani uruchomieniem swojej firmy w budynku  
CEiP ,,PROFIT” i poza nim, otrzymają do 50 % zniżki stawki czynszu  za 
wynajmowany lokal w okresie realizacji projektu.

Druga edycja projektu realizowana będzie od 1 lipca do 31 grudnia 2012 roku. 
Szczegółowe informacje dotyczące projektu można uzyskać osobiście  

w Sekretariacie CEiP ,,Profit”SzF TPP w Nowogardzie ul. Wojska Polskiego 3, 
lub  telefonicznie tel.91 39 20 891,fax 9139 20 891oraz na stronie  

www.profit.nowogard.pl ,e-mail: rcp_nowogard@o2.pl
Serdecznie zapraszam !

Dyrektor CEiP „Profit'”            PROJEKT DOFINANSOWANY JEST              
SzF TPP w Nowogardzie          ZE ŚRODKÓW GMINY NOWOGARD 

   Jerzy Jabłoński   

Podziękowanie 
Uczciwej Pani 

serdecznie dziękuję 
za   przyniesienie w  ubiegły piątek  

do redakcji   DN  
zagubionego portfela wraz z dokumentami.

    Bardzo wdzięczny właściciel

Podziękowanie
Lekarzowi 

Wojciechowi Włodarczykowi 
serdeczne podziękowania 

za okazaną pomoc i zrozumienie 
w chorobie 

Składa wdzięczny Pacjent Tadeusz

Pomóżmy sobie
- Przyjmę z wdzięcznością wózek inwalidzki i tapczan dla star-

szej, schorowanej osoby. Tel. 504 781 780. 
- Przyjmę z wdzięcznością 2 osobowy fotel do spania, pralkę 

automatyczną i używaną  pokojową meblościankę Tel. 665 - 566-
856

- Przyjmę z wdzięcznością lodówkę i wózek dziecięcy  z wy-
prawką oraz łóżko piętrowe  tel. 512-71-13-48

Forum Pokrzywdzonych przez Państwo radzi:

Wszystko o darowiźnie
Darowizna jest popularnym sposobem przekazywania majątku innym osobom, 
zarówno członkom rodziny jak i osobom trzecim.

Darowizna jest umową. Jako, 
że umowa to zgodne oświad-
czenie woli wszystkich stron, 
nikt nie może zostać obdaro-
wany wbrew swojej woli. Stro-
nami umowy darowizny są 
darczyńca i obdarowany. Nie 
zawsze będziemy chcieli po-
darować coś innemu człowie-
kowi – czasami będzie to fun-
dacja czy stowarzyszenie. Po-
dobnie w drugą stronę – dar-
czyńcami za wyjątkiem osób 
fizycznych mogą być też oso-
by prawne, np. banki, funda-
cje itp.

Darowizna przeważnie po-
lega albo na przeniesieniu na 
kogoś własności rzeczy (np. 
domu, samochodu, obrazu) 
lub zapłacie określonej sumy 
pieniężnej.

Darowizna to umowa nie-
odpłatna, dlatego obdarowa-
ny nie musi darczyńcy płacić 
za to, co od niego dostaje. Nie-
mniej obdarowany ma pew-
ne obowiązki. Jeżeli bowiem 

po wykonaniu darowizny dar-
czyńca popadnie w niedosta-
tek, obdarowany ma obowią-
zek, w granicach istniejące-
go jeszcze wzbogacenia, do-
starczać darczyńcy środków, 
których mu brakuje do utrzy-
mania odpowiadającego jego 
usprawiedliwionym potrze-
bom albo do wypełnienia cią-
żących na nim ustawowych 
obowiązków alimentacyjnych. 
Obdarowany może jednak 
zwolnić się od tego obowiązku 
zwracając darczyńcy wartość 
wzbogacenia. 

Darowizna może być tak-
że obciążona poleceniem. W 
umowie darowizny jest do-
puszczalne obciążenie obda-
rowanego obowiązkiem ozna-
czonego działania lub zanie-
chania bez czynienia kogo-
kolwiek wierzycielem (nie ma 
osoby, która może żądać speł-
nienia określonego świadcze-
nia). Przedmiotem polecenia 
może być czynność czysto fak-

tyczna (np. zbudowanie po-
mnika) lub prawna (np. zawar-
cie umowy najmu mieszkania 
z daną osobą). Polecenie nie 
musi prowadzić do efektu ma-
terialnego (np. treścią polece-
nia może być rozpoczęcie stu-
diów przez obdarowanego).

Zaznaczam, że umową da-
rowizny jest dawanie i przyj-
mowanie wszelkich prezentów, 
zarówno lizaka czy bukietu 
róż, jak i pieniędzy na wesele, 
skutera na urodziny itp.

Umowa darowizny powinna 
zostać zawarta w odpowied-
niej formie. Oświadczenie dar-
czyńcy powinno być złożone w 
formie aktu notarialnego. Dla 
oświadczenia obdarowane-
go ustawodawca nie zastrzegł 
żadnej ze szczególnych form, 
co oznacza że może zostać zło-
żone w dowolnej formie. 

UWAGA: W razie niezacho-
wania tych wymogów formal-
nych umowa jest nieważna. 

UWAGA: Istnieje jednak je-

den ważny wyjątek. Umowa 
darowizny mimo niezachowa-
nia wymaganej formy stanie 
się ważna, jeżeli przyrzeczo-
ne świadczenie zostanie przez 
darczyńcę spełnione (dotyczy 
na przykład wręczania prezen-
tów za wyjątkiem nierucho-
mości, czy pojazdów, ponie-
waż w urzędzie miasta trzeba 
wykazać, że jest się właścicie-
lem określonego pojazdu).

W przypadku pojazdów 
warto sporządzić umowę da-
rowizny na piśmie – tak spo-
rządzona umowa będzie waż-
na i będzie podstawą do zare-
jestrowania pojazdu.

Jednakże należy także pa-
miętać, że czasem ze względu 
na przedmiot darowizny wy-
mogi są jeszcze bardziej ry-
gorystyczne. I tak, gdy przed-
miotem darowizny jest nieru-
chomość dla oświadczeń obu 
stron wymagana jest forma 
notarialna. Dlatego powyższy 
wyjątek nie ma zastosowania 
do rzeczy, których sprzedaż 
wymaga aktu notarialnego. 

Darowiznę można odwo-
łać. Nigdy nie można jed-
nak odwołać darowizny, gdy 
czyni ona zadość zasadom 
współżycia społecznego. Do-
póki darowizna nie została 
jeszcze wykonana, darczyń-
ca może odwołać darowi-
znę, jeśli jego stan majątko-

wy po zawarciu umowy uległ 
takiej zmianie, że darowizna 
nie mogłaby być wykonana 
bez uszczerbku dla własnego 
utrzymania lub bez uszczerb-
ku na ciążących na nim obo-
wiązkach alimentacyjnych.  
Darczyńca ma uprawnienie 
do odwołania darowizny tak-
że w przypadku rażącej nie-
wdzięczności obdarowanego 
(np. w razie przemocy wobec 
darczyńcy, poniżania itp.) i to 
bez względu na to czy darowi-
zna została już wykonana, czy 
nie.

Odwołanie darowizny nastę-
puje przez złożenie obdarowa-
nemu oświadczenia woli o jej 
odwołaniu w formie pisemnej, 
może to być np. list wysłany 
obdarowanemu.

Ważną natomiast informa-
cją dla obdarowywanych jest 
fakt, że darowizna podlega 
opodatkowaniu. Podatek pła-
ci osoba obdarowana, chy-
ba że przepisy zwalniają ją z 
tego obowiązku. Podatek za-
leży od tego, do której gru-
py podatkowej należą dar-
czyńca i obdarowany. Osoby 
z najbliższej rodziny są zwol-
nione z podatku od darowizn 
(np. rodzice, dzieci, małżo-
nek) . Niemniej darowiznę za-
wsze trzeba zgłosić do urzędu 
skarbowego, chyba że akt no-
tarialny sporządza notariusz. 
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Wyścig Olimpijczyków w Kolarstwie Szosowym

Udane zawody w Ostrzycy
W niedzielę (1 lipiec) w Ostrzycy odbył się „Wyścig Olimpijczyków” w kolar-
stwie szosowym. Nie tylko kolarstwo było jedynym powodem, dla którego war-
to było tego dnia odwiedzić Ostrzyce, ponieważ organizatorzy postarali się o 
nie lada atrakcję dla licznie zgromadzonej publiczności.

Organizatorami „Wyścigu Olimpijczyków” 
byli: UKS „Olimpijczyk 09”, Sołectwo Ostrzy-
ca, Urząd Marszałkowski, ZZ LZS w Szczeci-
nie i Z.Z.Kol. W Szczecinie. Na starcie stanęło 
w sumie 19 zawodników i zawodniczek, którzy 
rywalizowali wspólnie w kategorii Open. I i II 
etap odbyły się na dystansie 14,5 km, o godzi-
nie 10:00 kolarze rywalizowali w jeździe na czas. 
Natomiast o godzinie 14:00 rozpoczął się decy-
dujący wyścig. Suma punktów w I i II serii wyło-
niła zwycięzce, którym został Tomasz Jarmow-
ski z klubu Duet Goleniów (w Ostrzycy wystę-
pował w barwach Baszty Golczewo). Oprócz ko-
larza z Goleniowa, na szosie w Ostrzycy zapre-
zentowali się zawodnicy z następujących klu-
bów: LKS Baszta Golczewo, Ratusz Maszewo, 
Energetyk-Junior Gryfino i reprezentanci No-
wogardu LUKS Panorama-Chrabąszcze. Kibi-
ce podczas niedzielnych zawodów mogli całko-
wicie darmowo przeprowadzić badania cukru, 
spróbować pieczonego barana, oraz skorzystać 
z nauki jazdy konnej. Ponadto każdy miał moż-
liwość rozmowy z legendarnym „dominatorem” 
wyścigu Tour De Pologne- Ryszardem Szurkow-
skim. Dla najlepszego zawodnika i zawodniczki 
Sołtys Ostrzycy ufundował rowery. Co ciekawe, 
na trasie rywalizowali kolarze w różnym prze-
dziale wiekowym, dlatego na koniec każdy zo-
stał nagrodzony za występ w wyścigu.

KR

Klasyfikacja wyścigu po I i II serii:

1. Tomasz Jarmowski (Duet Goleniów)
2. Łukasz Gugulski (LKS Baszta Golczewo)
3. Maciej Ciechanowicz (LKS Baszta Golcze-

wo)
4. Piotr Banek (LKS Baszta Golczewo)
5. Karol Cieślak (LKS Baszta Golczewo)
6. Karol Brzeziński (LKS Baszta Golczewo)
7. Bartłomiej Wróblewski (Ratusz Maszewo)
8. Michał Kościelak (LKS Baszta Golczewo)
9. Jakub Ubych (LUKS Panorama-Chrabąsz-

cze Nowogard) 
10. Piotr Sowiński (LUKS Panorama-Chra-

bąszcze Nowogard)
11.Damian Kalisz (LKS Baszta Golczewo)
12. Szymon Łakomy (Ratusz Maszewo)
13. Maciej Sućko (LUKS Panorama-Chra-

bąszcze Nowogard)
14. Paulina Łakoma (Ratusz Maszewo)
15. Damian Ubych (LUKS Panorama-Chra-

bąszcze Nowogard)
16. Jakub Pawlak (Ratusz Maszewo)
17. Mariusz Piotrowski (Energetyk-Junior 

Gryfino)
18. Weronika Chojniak (Energetyk-Junior 

Gryfino)
19. Mateusz Chojniak (Energetyk-Junior 

Gryfino)

Start wspólny II etapu

Od lewej: Tomasz Jarmowski, Łukasz Gugulski, Maciej Ciechanowicz, Ryszard Szurkowski i Czesław Polewiak

Finiszujący zwycięzcy II etapu

Obserwowaliśmy 
przejście Wenus 
przez tarczę Słońca

6 czerwca 2012r. można było 
zaobserwować na naszym nie-
bie ciekawe zjawisko, polega-
jące na tym, że planeta Wenus 
znajdowała się pomiędzy Zie-
mią a Słońcem i była widoczna 
na tle tarczy słonecznej.

Następne takie zjawisko bę-
dzie widoczne 11 grudnia 
2117 roku.

Klasę I b z I Liceum Ogól-
nokształcącego w Nowogar-
dzie szczególnie zainteresowa-
ło to niezwykłe zjawisko, dla-
tego zorganizowano wyciecz-
kę do Jarosławca, by nad mo-
rzem tuż po wschodzie Słońca 

obserwować Wenus. Uzbrojeni 
w okulary przeciwsłoneczne, 
płytki CD i filtry z masek spa-
walniczych, patrzyliśmy na to 
interesujące zjawisko. Opieku-
nem naszej grupy był wycho-
wawca pan Robert Sadkowski 
i pani od fizyki-Barbara Pa-
puszka, dzięki której bierzemy 
udział w projekcie Politechniki 
Koszalińskiej pod nazwą „Wir-
tualna Fizyka-Wiedza Praw-
dziwa”. 

Było super!
Uczestniczki: Milena Tre-

tiak, Natalia  Iwan, Julia Pawe-
lec

Odkryj Zachodniopomorskie 
z aparatem

Konkurs dla amatorów foto-
grafii „Nieodkryte Zachodniopo-
morskie”, promować będzie nasz 
region i zachęcać do wspólnego 
odkrywania i podziwiania naj-
bardziej urokliwych zakątków 
Pomorza Zachodniego.

W konkursie udział może 
wziąć każdy pełnoletni miesz-
kaniec zameldowany na terenie 
województwa, nie zajmujący się 
profesjonalnie fotografią. 

Każdy uczestnik będzie mógł 
przesłać za pomocą formularza 
elektronicznego http://www.wzp.
pl/wtgp/turystyka/konkurs/for-
mularz_zgloszeniowy_do_kon-
kursu.htm w terminie od 2 lip-
ca 2012 r. do 30 września 2012 
r., trzy fotografie tematyką zwią-
zane z wypoczynkiem turystycz-
nym w województwie zachod-
niopomorskim oraz dotyczące 
atrakcji turystycznych regionu, 
krajobrazów, wydarzeń, i miejsc 

związanych  z hasłem konkursu 
„Nieodkryte Zachodniopomor-
skie”. Nagrodami w konkursie 
jest sprzęt elektroniczny: tablet, 
przenośny dysk twardy, ramka 
cyfrowa oraz pendrivy. Szczegóły 
dotyczące konkursu znajdą Pań-
stwo pod adresem: www.turysty-
ka.wzp.pl/, w dziale konkursy.

Celem konkursu jest promocja 
województwa zachodniopomor-
skiego poprzez zachęcenie miesz-
kańców do wspólnego odkry-
wania i podziwiania najurokliw-
szych zakątków naszego regionu, 
a także popularyzacja i promo-
cja turystyki wśród mieszkańców 
naszego regionu, jako elementu 
życia codziennego, sposobu na 
rekreację oraz wydłużenie sezo-
nu turystycznego,

Organizatorem konkursu jest 
Urząd Marszałkowski Woje-
wództwa Zachodniopomorskie-
go. 
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III memoriał Łukasza marszałka

Sarmata zwycięska
W sobotę (30 czerwiec) o godzinie 10:00, odbył się III Memoriał im. Łukasza Marszałka. W turnieju wystąpiło 8 zespołów, a na boisku 
panowała świetna atmosfera i radosna piłka. 

mistrzostwa Strefy Polski Zachodniej- V runda

Klewicz awaria, Kozera w czołówce
W niedzielę (1 lipca) w Chojnie, odbyła się V runda Mistrzostw Strefy Polski Za-
chodniej w motocrossie. Nowogard reprezentował Michał Kozera i po raz kolej-
ny zaprezentował się z bardzo dobrej strony.

Na torze oprócz Kozery 
miał pojawić się Paweł Kle-
wicz, jednak nie mógł rywa-
lizować z przyczyn technicz-
nych. Mimo tego, niedzielne 
zawody w Chojnie miały jesz-
cze dużo nowogardzkich ak-
centów. Zawody obstawiali sę-
dziowie z naszego miasta- sę-
dzia główny: Wiesław Smie-
tiuch, sędzia startowy: Sta-
nisław Pyrzyński, Mirosław 
Martynowicz, oraz 15 sędziów 
flagowych. Warunki na torze 
były bardzo ciężkie, wszyst-
ko na wskutek ulewnych burz 
które przeszły nad Chojną. 
Według relacji sędziego głów-
nego, podczas treningu quady 

dosłownie topiły się w błocie. 
Z czasem tor stawał się coraz 
bardziej suchy i na szczęście 
wyścigi odbyły się bez zakłó-
ceń. W wyścigach w różnych 
klasach wystartowało w sumie 
147 zawodników, w tym 12 re-
prezentantów Niemiec. Spi-
kerem niedzielnych zawodów 
był Andrzej Recz, mieszkają-
cy na co dzień w Opolu- jest 
uznawany (zresztą słusznie) 
za najlepszego spikera mo-
tocrossowych zawodów. Mi-
chał Kozera tak jak pozostali 
zawodnicy musiał sobie po-
radzić z ciężkimi warunkami 
na torze, mimo gorszego star-
tu w pierwszym wyścigu, za-

wodnik „KM Cisy” przebił się 
do czołówki zajmując 5 miej-
sce. W drugim wyścigu Ko-
zera poprawił się o jedną po-
zycję i zajął 4 lokatę. Należy 
wspomnieć, że w obydwu wy-
ścigach 1 i 3 miejsce zajęli za-
wodnicy z Niemiec, którzy nie 
punktują w mistrzostwach. 
Zatem pośród zawodników z 
Polski, Michał Kozera dwu-
krotnie znalazł się w pierw-
szej trójce! W październiku 
zawody na nowogardzkim to-
rze i pozostaje wierzyć, że za-
wodnicy „KM Cisy” utrzyma-
ją wysoką formę. 
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Grupa A
BTCH – Jastrząb 0:3
Ponton – Masovia 1:1
BTCH – Ponton 1:0
Jastrząb – Masovia 1:1
BTCH – Masovia 1:2
Jastrząb – Ponton 1:1
M P G+ G-
1 Jastrząb Łosośnica 5 5 2 
2 Masovia Maszewo 5 4 3
3 Bóg Tak Chciał 3 2 5
4 Ponton Osina 2 2 3

Grupa B
Sparta – Pomorzanin II   0:0 
Sarmata – Pomorzanin I   0:0
Sparta – Sarmata   0:0
Pomorzanin II – Pomorzanin I 0:0 
Sparta – Pomorzanin I   0:1
Pomorzanin II – Sarmata   0:2
M  P G+ G-
1 Sarmata Dobra  5 2 0
2 Pomorzanin I Nowogard 5 1 0
3 Sparta Gryfice  2 0 1
4 Pomorzanin II Nowogard 2 0 2

Mecz o 7 miejsce
Ponton Osina – Pomorzanin II Nowogard 0:0 rzuty karne: 1:3
Mecz o 5 miejsce
Bóg Tak Chciał – Sparta Gryfice 1:1 rzuty karne: 4:2
Półfinał
Jastrząb Łosośnica – Pomorzanin I Nowogard 0:1
Sarmata Dobra – Masovia Maszewo 7:1
Mecz o 3 miejsce
Jastrząb Łosośnica – Masovia Maszewo 0:0 rzuty karne: 4:2
Finał
Pomorzanin I Nowogard – Sarmata Dobra 0:0 rzuty karne: 1:3

Na zdjęciu dryblujący Rafał Mendyk który wystąpił w zespole BTCH

Memoriał cieszył się sporym za-
interesowaniem, organizatorzy czyli 
LKS Pomorzanin Nowogard, zadba-
li o sprawny przebieg turnieju, jak i 
o wyżywienie dla wszystkich uczest-
ników sobotniego Memoriału. Całą 
imprezę uświetniły koncerty nowo-
gardzkiej i stargardzkiej grupy rocko-
wej o godzinie 20:00. Jednak podsta-
wowym punktem były rozgrywki pił-
karskie. Drużyny zostały podzielone 
na dwie grupy złożone z 4 zespołów. 
Mecze odbywały się na dwóch „po-
łówkach” stadionu miejskiego w No-
wogardzie. W grupie A najlepiej za-
prezentowali się zawodnicy z Masze-
wa i Łosośnicy, dzięki czemu awan-
sowali do półfinałów. W grupie B 
przez długi okres , bo aż w 4 meczach 
nie padła żadna bramka! Najwyraź-

niej zawodni-
kom udzielił się 
piknikowy kli-
mat i nikt niko-

W wielu spotkaniach rzuty karne decydowały o wyniku

mu nie chciał zrobić krzywdy... 
Sprawa awansu przesądziła się 
w ostatniej kolejce spotkań w 
grupie B. Pierwszy zespół Po-
morzanina wygrał 1:0 ze Spar-
tą Gryfice, natomiast „rezer-
wowi” ulegli Sarmacie Dobra 
0:2 i w ten sposób poznaliśmy 
półfinałowe pary. Zostały ro-
zegrane również mecze o 7 i 
5 miejsce. W półfinale fanta-
styczny mecz drużyny z Do-
brej, która rozgromiła Masovię 
7:1! W drugim meczu Pomo-
rzanin wywalczył zwycięstwo, 

strzelając jedną bramkę druży-
nie z Łosośnicy, w taki oto spo-
sób Nowogard miał swoją dru-
żynę w finale. W finałowym 
pojedynku uważna gra z jed-
nej i z drugiej strony, dopro-
wadziła do bezbramkowego 
remisu i rzutów karnych. „Je-
denastki” skuteczniej wykony-
wali piłkarze Sarmaty, dzięki 
czemu w pełni zasłużenie wy-
grali III Memoriał im. Łukasza 
Marszałka. 
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Mecz Pomorzanin I - Jastrząb
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INFOrmATOr lOKAlNy - NOWOGArD
In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
tel. miejski   - 91 57 92 311 
Straż Pożarna   - 998
Pogotowie Ratunkowe   - 999 
Pogotowie Gazowe   - 992
Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994

Dyżur nocny
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala   - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.   - 91 392 69 99
Medyk   - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

 - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz Pogotowie Stomatolo-
giczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos 
 - 91 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  
 - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzie ci, 
Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności 
Gospodarczej  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
  - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

- 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 26 249

Parafie rzymskokatolickie
Parafia pw.  WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   

- 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57

Apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM   - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Zawodowe 
- CE Zdroje ul.  Bohaterów Warszawy 78,

telefon/fax.   - 91 392 54 94  
I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium  
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych    - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   

- 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 
Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 
Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 
Taksówki   - 91 392 02 60
Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

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

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

Znakowanie mikrocząsteczkowe 
Autodot Ocis

Serwis i ozonowanie klimatyzacji

NOWOGARD • Pocztowa 3

AUTOZABEZPIECZENIA

785 900 520

Układanie kostki
brukowej

tel. 721 124 740
NOR-BUD

DLA PAŃ 
„PROFILAKTYKA RAKA PIERSI” 

WYJAZD NA BADANIA MAMMOGRAFICZNE DLA PAŃ z TERENU 
NOWOGARDU i OKOLIC

Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej „Zdrowie” dnia 07.07.2012r. organizuje wyjazd na 
badania mammograficzne do NZOZ Medical Care CRiDO Szczecin Zdroje.

Oferta Składa się z kompleksowej porady:
- badanie mammograficzne, - wynik badania oraz konsultacja lekarska
Rejestracja i szczegółowe informacje Samodzielny Publiczny Szpital Rejonowy w Nowogar-

dzie w godz. 8.30-14.00 tel. 91 3921356 wew. 122, w siedzibie Fundacji, oraz u Lidii Bogus tel. 
505393636. 

Dobrowolna wpłata na cele statutowe 5 zł.
PAMIĘTAJ! O ZDROWIE MUSISZ ZADBAĆ SAMA! 

DLA PANÓW
„PROFILAKTYKA RAKA PROSTATY”

Tylko dla Panów „Profilaktyka Raka Prostaty”
Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej Zdrowie organizuje kolejną już edycję progra-

mu „Profilaktyka Raka Prostaty” dla mężczyzn powyżej 40 roku życia. Badania odbędą się 
07.07.2012r.W Samodzielnym Publicznym Szpitalu Rejonowym w Nowogardzie.W zakres ba-
dania wchodzą: badanie krwi PSA oraz badanie

lekarskie.Szczegółowe informacje (termin badania krwi i godz badania lekarskiego) Samo-
dzielny Publiczny Szpital Rejonowy w Nowogardzie tel. 91 3921356 wew. 122, w siedzibie Fun-
dacji oraz u Lidii Bogus tel. 505393636.

Dobrowolna wpłata na cele statutowe 20 zł.
PAMIĘTAJ TY TEŻ MUSISZ DBAĆ O ZDROWIE. 

zapraszam prezes fundacji „Zdrowie” Lidia Bogus

Restauracja „Barnim”
Domowe obiady 

z dowozem do domu, pracy, firmy (po. 15 zł dostawa gratis)

ZUPY
Zupa dnia - 5,00 zł    Flaki - 7,00 zł
DANIA DRUGIE
Schab po królewsku (120 g) ziemniaki z tłuszczem 200 g., 
surówka z kapusty białej 100g. - 17,00 zł
Kotlet Schabowy (100 g) ziemniaki z tłuszczem 200 g., kapusta 
zasmażana 150 g - 15,00 zł
Kotlet z kurczaka panier. (100 g) ziemniaki z tłuszczem 200 
g., zestaw surówek - 17,00 zł
Pierogi ruskie min 250 g - 7,00 zł
Pierogi z kap. mięsem i grzybami min. 250 g - 8,00 zł
Ozór wołowy w ostrym sosie 100/100g ziemniaki z tłuszczem 
200 g., ogórek konserwowy 100 g - 12,50 zł
NOWOGARD • ul. 3 Maja 30 • tel. 663 97 93 97

r e K l A m A
e-mail: reklama@domjudy.pl

Tel.  913 922 165
 Tel. 91 577 20 07

Kancelaria  
Prawna

nawet trudne sprawy

601 949 077
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• Sprzedam mieszkanie, ul. Po-
niatowskiego, 2 pokoje, pow. 
50,49 m2, parter, po general-
nym remoncie. CENTRUM OB-
ŁSUGI NIERUCHOMOSCI, Tel. 603 
982 407

• Do wynajęcia dwa lokale handlo-
we lub biurowe w centrum No-
wogardu. 787 122 972 

• Wynajmę pokój tel.798382886

• Kupie mieszkanie 2 pokojowe 
bezczynszowe 609881598 

• Kwatery pracownicze w domu 
jednorodzinnym tel.609307327

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

• Sprzedam działkę budowlaną 
nieuzbrojoną przy ul. Kościuszki 
tel. 693 850 197

•	 Sprzedam spichlerz, piękny 
obiekt 956 m

2
, tel. 693 996 009

• Sprzedam mieszkanie trzy-
pokojowe w Nowogardzie. 
603 668 681

• Sprzedam mieszkanie trzypoko-
jowe, III piętro, 67 m2, na ul. Zam-
kowej. Wysoki standard tel. 504 
118 857

• Sprzedam mieszkanie dwupoko-
jowe III piętro 55 m2. Cena 125 
tys. 668 927 296

• Do wynajęcia kiosk nr 6 na targo-
wisku miejskim. 91 39 20 714

• Do wynajęcia dwa lokale han-
dlowe w Centrum Nowogardu. 
531 838 667

• Sprzedam mieszkanie trzypoko-
jowe w Nowogardzie. 600  626 
244

• Okazyjnie sprzedam dom, cena 
obniżona i do negocjacji na dział-
ce 714 m2. 662  678  895

• Lokale handlowe do wynaję-
cia w Centrum Nowogardu. 
531 838 667

• Sprzedam działkę budowlaną w 
Nowogardzie ul. Monte Cassino. 
601 775 037

• Sprzedam mieszkanie własno-
ściowe, I piętro, bezczynszowe, 
3 pokoje, 58m2, w Nowogardzie. 
Po kapitalnym remoncie, wysoki 
standard, kuchnia w zabudowie, 
glazura, panele, terakota, nowe 
okna, własne ogrzewanie gazo-
we, domofon, piwnica, balkon. 
Cena do uzgodnienia, tel. 605 
522 340.

• Wynajmę mieszkanie czteropo-
kojowe po kapitalnym remoncie, 
własne ogrzewanie na parterze, 
ul. Bema. 504 800 823

• Pokój do wynajęcia. 505 005 398

• Sprzedam mieszkanie 3-pokojo-
we ul.zamkowa wraz z garażem 
murowanym tel.607804921

• Sprzedam działkę budowlaną w 
Centrum Nowogardu ul. Lipo-
wa 4 o pow. 693 m2 z aktualny-
mi warunkami zabudowy usługi, 
handel, mieszkania. Informacje 
Tel. 600 959 932; 600 931 083 po 
15.00

• Wynajmę garaż w ok. Boh. War-
szawy, Poniatowskiego i 15 Lute-
go. 603 284 503

• Sprzedam działkę ogrodową w 
Nowogardzie. 725 343 417

• Sprzedam pół domu parter pod-
piwniczony 3 pokoje 82 m2 z 
przybudówkę nadająca się na 
sklep lub działalność z garażem 
murowanym 60 m2. tel. 91 39 
22 072; 507 465 448

• Sprzedam działkę w Wyszomie-
rzu przy drodze. Cena 37 tys. 723 
930 320

• Sprzedam garaż murowany 28 
m2, prąd, woda cena 26  000 zł. 
Tel. 501 622 613

• Sprzedam działkę budowlaną o 
pow. 597 m2. Nowogard. 511 171 
169

• Ładny dom Nowogard, sprzedam. 
600 617 474

• Sprzedam mieszkanie 3 poko-
jowe o pow. 58 m kw na I pię-
trze przy ul. Bankowej 8. Tel. 783 
570 060.

• Sprzedam wygodną kawalerkę, I 
piętro, ok. 29 m kw, bezczynszo-
wa. Do zamieszkania od zaraz. 
Cena 95 tys. Tel. 608 153 767.

• Wynajmę warsztat z kabiną pod 
różnego rodzaju działalność. 
603 550 557

• Pilnie poszukuję dwupokojowe-
go mieszkania do wynajęcia (do 
800 zł) 533 298 846

• Sprzedam mały dom 57 m2 ul. Pił-
sudskiego 2a. 602 350 301

• Sprzedam mieszkanie w bloku w 
Łosośnicy, trzypokojowe, 64 m2, 
bezczynszowe. Tel. 788 875 474

• Sprzedam ½ domu w Nowogar-
dzie. 728 933 802

• Wynajmę pawilon o pow. 35 m2 
ul. 5 Marca w Nowogardzie za 
Bankiem PKO. 510 770 263

• Sprzedam mieszkanie 4-poko-
jowe (67,7 m2) w Nowogardzie, 
parter, balkon, wc i łazienka osob-
no. Kontakt:  608 514 144.

• Wynajmę mieszkanie trzypokojo-
we na III p.  600 436 364

• Sprzedam uroczą posiadłość dom 
na działce 30ar Żabówko k/No-
wogardu. 663 489 736

• Studio reklamy Vizart wynajmę 
pow. Reklamową 6,5x3m w No-
wogardzie przy ul. Warszawskiej 
11 od 13.06. tel. 605 522 340

• Sprzedam kawalerkę 30 m2. tel. 
691 137 817

• Do wynajęcia mieszkanie trzypo-
kojowe. 518 483 194

• Sprzedam duży kontener . 
605 764 994

• Sprzedam pół bliźniaka ok. 
100m2, działka 1100 m2, duży 
ogród. Wymienione okna, dach, 
ocieplony. Wewnątrz do remontu. 
350000 zł. Tel. 513157166

• Wynajmę lub sprzedam garaż na 
ul. Jana Pawła II tel. 607 580 172

• Sprzedam mieszkanie 3 poko-
jowe o pow. 58 m kw na I pię-
trze przy ul. Bankowej 8. Tel. 783 
570 060

• Sprzedam mieszkanie, Nowogard, 
ul. Gryfitów 3, pow. 69,30 m2, par-
ter, trzy pokoje, cena 170.000 zł, 
tel. 91-3910010, 607607814.

• Sprzedam mieszkanie, Nowo-
gard, ul. Bankowa 6, pow. 53,70 
m2, IV piętro, trzy pokoje, cena 
131.600 zł, tel. 91-3910010, 
607607814.

• www.nowogard.nieruchomo-
sci.pl

•  Kawalerka 36 m2 bezczynszowa 
sprzedam. 608 817 214

•  Sprzedam lub zamienię na miesz-
kanie w Nowogardzie dom ( 150 
m2) w okolicy Nowogardu. Dom 
po kapitalnym remoncie na dział-
ce 1400 m2. Cena 395.000 tys. Tel. 
692383706

• Mieszkanie trzypokojowe 69,30 
m2. I piętro ul. Światowida cena 
185 tys. tel. 606 261 316

• Magazyn, biuro, plac do wynaję-
cia.  607 289 286

• Sprzedam prawo do mieszka-
nia spółdzielczo – lokatorskie. 
691 646 632

• Sprzedam działkę z warun-
kami zabudowy ul. Asnyka. 
502 032 422

• Pilnie potrzebna  kawalerka, dwu-
pokojowe mieszkanie (parter) do 
wynajęcia niedrogie. 510 936 951

• Sprzedam trzy pokoje + garaż 
murowany, ogród, działka 1000 
m2 lub zamiana na dwa pokoje w 
bloku w centrum (parter I piętro 
(z dopłatą)) 724 451 734

• Cztery pokoje 78 m2. Cena 1500 
zł wynajmę. 607 342 607

• Działka 4900 m2 w Błotnym Mły-
nie tanio sprzedam. 607 342 607

• Resko ok. na wsi 70 m2, trzy po-
koje do zamieszkania od zaraz 63 
tys. 889 133 882.

• Sprzedam kawalerkę 38 m2 wła-
snościowa bezczynszowa 125 tys 
zł. 660 987 036

• Nowogard sprzedam działki bu-
dowlane. 665 503 129

• Wynajmę sklep spożywczy przy 
ul. Wojska Polskiego naprzeciwko 
szpitala. 513 356 702 

• Sprzedam dom w Nowogardzie w 
rozliczeniu mieszkanie ul. Jesio-
nowa 3. 604 284 597

• Sprzedam pół domu parter pod-
piwniczony 3 pokoje 82 m2 z 
przybudówką nadająca się na 
sklep lub działalność z garażem 
murowanym 60 m2. tel. 91 39 
22 072; 507 465 448

• Wynajmę garaż przy ul. Zamko-
wej przy gł. Drodze. 607 580 172

• Odstąpię działkę owocowo-wa-
rzywną z murowanym dom-
kiem obok zakładu karnego 
693869595.

• Sprzedam 2 ha ziemi przy drodze 
asfaltowej + media z możliwością 
podziału, okolice Nowogardu 15 
zł/m2. 603 895 622

• Do wynajęcia mieszkanie 3 poko-
jowe przy ul. Bankowej 8. Tel. 783 
570 060.

• Sprzedam działki zabudowy. 40 
ar. i 77 ar. 536 270 560

• Sprzedam mieszkanie cztery po-
koje. 536 270 560

• Wynajmę lub sprzedam miesz-
kanie trzypokojowe w Nowogar-
dzie. 513 153 577

• Sprzedam działkę budowlaną 20 
ar w Nowogardzie. 727 685 807

• Wynajmę mieszkanie dwupokojo-
we w Nowogardzie. 795 659 245

• Sprzedam działkę po zbiorach 
przy ul. Armii Krajowej. 91 39 
21 399 po godz. 20.00

• Ładna kawalerka I p. cena 83 tys. 
zł. sprzedam 508 312 261

•	 Działki budowlane w miejsco-
wości Kościuszki sprzedam. 91 
39 26 624 po 16.00

• Pokój do wynajęcia dla pracującej 
Pani. 668 629 191

• Wynajmę mieszkanie 40 m2 
w domku jednorodzinnym, 
spokojna okolica Nowogard. 
793 908 098

• Wynajmę garaż. 782 549 811

• Do wynajęcia mieszkanie ume-
blowane trzypokojowe ul. Banko-
wa I piętro. 603 895 622

• Sprzedam budowę w stanie suro-
wym. 507 045 404

•	 Sprzedam wygodną, bezczyn-
szową kawalerkę, I piętro, ul. 
Waryńskiego. Tel. 608 153 767

mOTOryZACJA

• Sprzedam Opony letnie 4 szt. 
Continental Conti 3, 185 65 R15, 
cena 400 zł, tel. 605 522 340.

• Sprzedam dwie opony 185/65/
R15 continental conti 3; stan do-
bry. 605 522 340

• Sprzedam felgi stalowe do Nissa-
na Almery N16, rok prod. 12/2001, 
cena 240 zł, tel. 605 522 340. 

•	 Sprzedam Ford CmAX rok prod. 
2004 przebieg 185 tys. Poj. 2.0 
diesel. Posiada immobilajzer, 
poduszki powietrzne, centralny 
zamek, klimatyzacja, koła zapa-
sowe z alufelgami. Cena 20 500. 
Do uzgodnienia. 603 079 260

• Sprzedam Opel Astra II rok prod. 
2001 poj. 1.6 kolor granat, mały 
przebieg. 693 950 306 

• Sprzedam Ford Escort poj. 1400 
cm3, rok prod. 1994 tel. 667  994 
240, cena do uzgodnienia. 

• Sprzedam BMW E 36 320i Stan db, 
cena 5300 do uzgodnienia. Tel. 
791 561 195

• Sprzedam  Vw Passat B-5  
rok prod.1998 poj 1.9 diesel 
665544518

• Mitsubishi Pajero rok prod.2000 
poj 3,2 diesel cena do uzgodnie-
nia 665544518

• Sprzedam Ford Fiesta rok prod. 
1994 poj. 1.1 stan techniczny 
dobry. Cena do uzgodnienia. 
500 364 748

• Sprzedam Auto marki Rover 416 
benzyna + gaz sekwencja, rok 
1997, skóra, klima, elektryka cena 
5500 do negocjacji. 691 071 252

• Sprzedam Renault 19, poj. 1.8 rok 
prod. 1994 benzyna + gaz, el. szy-
by wspomaganie kierownicy, po-
duszka powietrzna cena 1800 
zł do małej negocjacji. tel;. 886 
594 507

• Sprzedam Seat Ibiza 1992 r. i Fia-
ta Cinquecento rok prod. 1997 tel. 
663 848 540; 697 212 538

rOlNICTWO

• Sprzedam konia, bryczkę stylową, 
siodło i uprząż. 508 290 657

• Siewnik do nawozu Amazon-
ka dwutalerzowy poj. 500 kg. 
723 898 517

• Sprzedam łubin słodki. 601 
587 438

• Pszenżyto sprzedam 600 zł/tona 
(zostało 2tony). 91 57 83 097

• Sprzedam krowy mamki mie-
szańce do dalszej hodowli i Piasta 
RCW 3. 500 197 442

• Sprzedam  owies. 693 344 667

• sprzedam kaczki francuskie trzy-
tygodniowe. 605 576 908

• sprzedam mieszankę zbożową 
dla kur. 605 516 508 po 19.00

• Sprzedam 40 prosiąt. 691 982 862

• Koszenie łąk i prasowanie. 
603 541 286

USŁUGI

• KOrePeTyCJe lICeAlISTÓW 
I STUDeNTÓW Z mATemATy-
KI, STATySTyKI, eKONOmeTrII 
OrAZ PrOFeSJONAlNe PrZy-
GOTOWANIA DO eGZAmINÓW 
POPrAWKOWyCH KONTAKT: 
Tel. 600 924128; mAIl: iwo-
nand@wp.pl 

• Wyjazdy Niemcy, Holandia, solid-
nie i tanio z domu i pod dom. 603  
038  944

• Usługi transportowe IVECO do-
stawcze + laweta + bus osobowy 
do 9 os. Tel. 609 931 915, 607 580 
172.

• AGENCJA REKLAMOWA VIZART - 
reklamy, banery, tablice, wydru-
ki wielkoform., reklama na po-
jazdach - odzieży, PIECZĄTKI, wi-
zytówki, plakaty, ulotki, inne. No-
wogard, ul. 700 lecia 15 (nad skle-
pem zielarskim). Tel. 605 522 340.

•	 mAlOWANIe, mONTAŻ PANelI 
PODŁOGOWyCH I INNe DrOB-
Ne NAPrAWy WyKONA „ZŁOTA 
rĄCZKA”; 91 39 22 783, 784 79 
22 70

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

• Czyszczenie uszu za pomocą 
świecowania Nowogard, ul. Zielo-
na 3. 91 39 20 714

• Dywanopranie, 604 373 143.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 604 
373 143.

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

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

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

• Klimatyzacja! Serwis sprzętu AGD. 
Tel. 697 55 33 10, 693 34 46 71.

• Cyklinowanie. 692 478 465

• Firma UNIQA wszystkie ubezpie-
czenia. Poniatowskiego 14/2. 693 
128 108

• AWARIE. Naprawy pieców Va-
iliant, tanie części. 691  686 
772

• Bruk-lin układanie kostki bruko-
wej. Tel. 607 083 893, www.bruk-
-linnowogard.com.pl

• Montaż ogrodzeń betonowych, 
farmerskich i innych; 695 085 470; 
91 39 72 575

• usługi elektryczne CO, dachy, ta-
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reGUlArNA lINIA mI KrO BU SO WA SerOCKI   Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie    6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie    8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

Informacja PKS 
91 392 18 87   lub   91 469 83 15

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak										kom.	606	148	353
Nowogard (ul.  Rzeszowskiego) - Szczecin (ul.  Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:05; 8:10; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 11:50; 11:55; 12:40; 
14:40; 14:50; 15:00; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:11
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul.  Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:30; 9:50; 10:25:11:20(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 13:20; 13:45(F); 14:10; 
14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:00
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:50; 17:20; 18:30; 19:30
Kursują od poniedziałku do soboty;  F - kursuje od poniedziałku do piątku;  7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli

rOZKŁAD JAZDy BU SÓW

regularna linia meTrO          tel. 505 619 600
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25 A; 5:50 A; 6:00 A; 8:15 A7; 9:25 A7; 12:30 A7; 12:55 A7; 
15:05 A; 16:30 A7; 18:10 A7
Ze Szczecina do Nowogardu: 6:50 A; 7:25 A; 7:45 A; 11:00 A7; 12:00 A7; 14:35 A7; 15:55 
A7; 16:40 A; 18:25 A7; 19:55 A7
Legenda: A- kursuje od pon do sob;   7 - kursuje w niedzielę

PrZeWÓZ OSÓB - rO mAN BIŃCZyK - linia regularna  
 Tel. 0607 310 591 

OD PONIeDZIAŁKU DO PIĄTKU:  
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SOBOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIeDZIelA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

DZIENNIK
NOWOGARDZKI

Ukazuje się we wtorki i piątki  na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
re dak cja: marek Słomski prezes, marcin Simiński redaktor naczelny, Piotr Słomski, Jarosław Bzowy, 

rafał Kowalczuk sport.  Jarek Dąbrowski redaktor techniczny.   Ad res re dak cji:  
72-200 No wo gard, ul.  Boh. War sza wy 7A, tel. 91 392 21 65; e-mail: dziennik@domjudy.pl. 

Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

Trasa NOWOGArD – GOleNIÓW – SZCZeCIN 
Nowogard ul. rzeszowskiego : 5:05(A), 5:55(A), 6:10(A), 6:50(7), 7:00(A),  7:50(A), 8:05(7), 

8:25(2,4,6), 8:35(A), 9:10(1,3,5,7), 9:15(2,4,6), 10:05(A)10:30(A,7), 11:31(A), 11:40(7), 12:15(A), 
12:50(A,7), 13:00(A), 13:10(A), 13:25(A,7), 13:50(F), 14:05(A), 14:20(A,7), 15:41(A), 16:00(7), 
16:25(7), 16:30(1,3,5) 16:40(2,4,6,7) 16:50(A), 17:30(7) 17:50(A,7) 18:05(4,5,6,7) 18:20(A,7)

TrASA SZCZeCIN – NOWOGArD
Szczecin ul. Św. Ducha: 9:25(A), 11:55(A,7) 12:20(A,7), 13:35(A), 14:00(A,7,R), 

14:30(1,3,5,7)  14:35(2,4,6) 14:55(A,7), 15:10(A) 15:25(A,7), 15:50(A) 16:15(A,7)  16:30(A), 
18:05(A,7,R) 18:20(A,7) 19:05(A,7) 19:25(A,7) 19:50(A,7)

Szczecin ul. Dworcowa :  6:20(A), 7:35(A), 8:40(A,7), 9,00(7,R), 10:05(A,7),  10:50(A,7),  
11:40(A), 13:00(7), 14:20(7), 17:40(A,7), 20:15(A,7),

Goleniów, Dworzec PKP :  7:05(A), 8:20(A), 9:25(A,7), 9:45(7,R), 10:10(A),  10:50(A,7),  
11:36(A,7), 12:26(A), 12:42(A,7),  13:05(A,7), 13:45(7), 14:20(A),  14:45(A,7,R), 15:05(7), 
15:20(1,3,5,7) 15:26(2,4,6) 15:40(A,7) 15:55(A)  16:08(A,7) 16:40(A) 16:59(A,7) 17:15(A), 
17:40(A,7)  18:50(A,7,R)  19:05(A,7), 19:50(A,7) 20:10(A,7) 20:35(A,7) 21:00(A,7)

Trasa NOWOGArD – mASZeWO 
Nowogard ul. rzeszowskiego :  6:20(S) 15:15(S)
Trasa mASZeWO – NOWOGArD 
maszewo :  6:55(S) 16:00(S)
Trasa NOWOGArD – mASZeWO – STArGArD SZCZeCIŃSKI
Nowogard ul. rzeszowskiego :  6:50(F),  11:30(F),  13:50(F),  
Trasa STrAGArD SZCZeCIŃSKI – mASZeWO - NOWOGArD
Stargard Szcz. Oś. Tysiąclecia :  9:40(A), 12:45(A), 15:05(A)
A - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt S – kursuje w dni nauki szkolnej; 

7 – kursuje w niedziele niebędące świętami F – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz 
świąt 1,3,5 – kursuje w poniedziałki, środy, piątki oprócz świąt; 2,4,6 – kursuje we wtorki, 
czwartki, soboty oprócz świąt; 4,5,6,7 – kursuje w czwartki, piątki, soboty, niedziele oprócz 
świąt; r – kurs do Reska    

Odjazdy pociągów w kierunku Kołobrzegu
Odjazd z Nowogardu  7.28   -  kursuje do 29.VI i od 3.IX codziennie
8.06   - 30.VI – 2.IX codziennie
9.21   - kursuje do 29.VI i od 3.IX w dni robocze:30.VI – 2. IX codziennie
11.39; 13.49; 15.47; 17.46; 22.22 (do 18 V) - codziennie
Odjazd pociągów w kierunku Szczecina
Odjazd z Nowogardu  6.37   -  kursuje do 29.VI i od 3.IX codziennie
6.48   - 30.VI – 2.IX codziennie
9.56   - 30.VI – 2.IX w dni robocze
10.25   - kursuje do 29.VI i od 3.IX w dni robocze
8.05; 12.17 (od 1 III); 14.56; 16.49; 18.49 - codziennie

nio szybko solidnie. Do 30% ta-
niej. Tel. 506 323 560

• Usługi tokarskie. Sąpolnica 22. 
693 613 396 

• Remonty mieszkań, łazienek. 
600 121 043

• Przewozy przeprowadzki Nowo-
gard i okolice. 784 499 535

• Usługi ogólnobudowlane. 
510 335 162

• AGENCJA REKLAMWA VIZART - 
oprawianie prac - w 2 minuty., 
bindowanie, wydruki A3-A4 kolor, 
ksero A3-A4 - kolor, laminowanie 
A3-A4. Tylko u nas największy wy-
bór okładek. Nowogard, ul. 700 
lecia 15 (nad sklepem zielarskim). 
Tel. 605 522 340.

• Korepetycje j. niemiecki, przygo-
towanie do matury. 607 617 844

• Angielski. Korepetycje. 697 583 403

• Remonty i wykończenia. 
601 567 369

• REMONTY, MONTAŻE, STOLARKA. 
781 016 125

• Transport BUS-MAX. 604 963 120

• Usługi remontowo-budowlane. 
784 053 493

• Przepisywanie prac (magister-
skich, licencjackich, innych), do-
kumentów, CV, listów motyw. in-
nych. Wydruki, Ksero, także kolor. 
Szybko i Solidnie. Studio Reklamy 
Vizart. Nowogard, ul. 700 lecia 15 
(nad sklepem zielarskim). tel 605 
522 340.

•	 Język niemiecki kursy i korepe-
tycje  tel. 607 545 991 www.nie-
mieckinowogard.pl; 

• Naprawa, regulacja okien, drzwi 
PCV i drewna. 695 181 070

• Usługi dekarskie w Kościuszkach. 
601  227  631

• Videofilmowanie i zdjęia cyfrowe, 
profesjonalnie różne okazje. 600 
653 124

• Usługi hydrauliczne. 600 653 124

• Truskawki na przetwory i do mro-
zenia bez szypułki tel.502616240

• Usługi ogónobudowlane, glazu-
ra, terakota fachowo i solidnie. 
607 647 515

• Remonty mieszkań. 609 588 240

• Roletki, żaluzje, vertikale. 
695 181 070

• Moskitiery. 695 181 070

• Transport przeprowadzki szybko 
tanio. 696 138 406

• Remonty mieszkań. 601 567 369

• Malowanie, szpachlowanie, pane-
le. 788 566 432

• Remonty mieszkań, dachów 
794 115 153

• DUR - DACH pokrycia i remonty 
dachów. 691 621 141

• Dachy. 785 562 104

•	 Usługi koparko- ładowarką.  
667 621 070

• Usługi ogólnobudowlane –docie-
plenia. 607 654 692

• Panele, regipsy, szpachlowanie, 
malowanie. 789 146 025

• Usługi koparko-ładowarką. 
606 106 142

• Transport przeprowadzki, tanio. 
791 111 749

• Usługi informatyczne naprawa 
komputerów, instalacja oprogra-
mowania, odzyskiwanie danych, 
dojazd do klienta. 508 245 385

• Remonty, dachy, ocieplenia. 
692 562 306

• BUD NAAR dachy remonty da-
chów ocieplenia budynków. 
726 169 098

• Remonty łazienek, glazura, tera-
kota, hydraulika. 667 435 942

• Kuchnie, szafy, meble na wymiar. 
884 288 560

•	 Zdjęcia weselne i okoliczno-
ściowe tanio. 605 856 538

•	 TWOJA KSIĘGArNIA INTerNe-
TOWA WWW.KSIeGArNIACy-
melIA.OSDW.Pl

PrACA

• Zwrot podatku z pracy, rodzin-
ne, urlopowe- Niemcy, Holandia, 
Anglia, Irlandia, Dania, Belgia, 
Austria, Włochy, Norwegia. 713 
852 018; 601 759 797

• Podejmę pracę w charakterze 
sprzedawcy, długoletnie do-
świadczenie, obsługa LOTTO. Tel 
660 392 851

• Zatrudnię konsultantkę Oriflame, 
bezpłatne wpisowe, prezenty na 
1300 zł, 604 189 118

• Przyjmę mechanika samochodo-
wego. 601 897 368

• Przyjmę do pracy brukarzy. 
662 125 370

• Zatrudnię murarza emeryta na ¼ 
etatu. 600 436 364

•	 Zatrudnię monterów i elektry-
ków z wykształceniem tech-
nicznym. 91 39 23 887

•	 Zatrudnię monterów elektry-
ków. 91 39 23 887

• Przyjmę do pracy w sklepie Gro-
szek. 502 735 901

• Przyjmę do pracy samodzielnego 
stolarza. 606 830 893

•	  Plantacja borówki amery-
kańskiej zatrudni zbieraczy 
w miesiącach lipiec sierpień. 
515 144 186

• Zatrudnię przestawiciela w firmie 
finansowej. 515 065 396

• Zatrudnię kierowcę kat. D na 
weekendy, tel. 501 615 614

•	 Zatrudnię do dociepleń. 
784 053 493

•	 Zatrudnię kierowcę kat. C+e na 
trasie Polska - Norwegia, tel. 
607 585 561

• Zatrudnię lub małżeństwo na fer-
mę zapewnione dobre warunki 
płacowe i mieszkaniowe. 91 39 
10 315 

• Zaopiekuję się dzieckiem 
795 926 734

• Zatrudnię kierowcę katego-
rii C+E trasa Szwecja – Polska. 
609 493 989

• Młody, pracowity, odpowiedzial-
ny, podejmie pracę na fermie, go-
spodarstwie. 725 153 278

INNe

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

• Sprzedam drewno opałowe i ko-
minkowe, pocięte w klocki z do-
wozem. 663 349 053

• Sprzedam Keyboard. 602 524 313

•	 Sprzedam drewno kominko-
we, opałowe sprzeda całorocz-
na, posiadam swój transport. 
691 466 441

• Drewno opałowe kominkowe. 
506 232 860

• Kupię szklarnię wym. 6/4 lub 5/4. 
tel. 509 702 817

• Sprzedam węgiel drzewny hurt, 
detal. 502 151 691 

• Dowóz piasku, żwiru, kamieni, 
wywrotka 2,5t. tel. 514 740 538

• Tanio sprzedam kafle piecowe, 
rzeźbione używane. 669 430 803

• Kupię starą spawarkę transfor-
matorową lub nową może być 
do naprawy cena do 500 zł. 
663 565 516

• Skup niesprawnych, zatartych pił 
STIHL, Husqvarna. Cena 100 zł. 
721 668 245

• Oddam śliczne, małe szczeniaki w 
dobre ręce, tel: 504 525 966

• Owczarki miesięczne podpalane 
oddam tel.504124829

• Sprzedam wykaszarkę Stihla żyłkę 
stan idealny 300 zł. 502 103 432

• Sprzedam silniki elektrycz-
ne różne (wysokoobrotowe) 
693 344 667

• Piec CO Zębiec na miał, węgiel, 
drewno KMW16 na 135 m2 pow. 
Używany jeden sezon sprzedam 
lub zamienię na większy KMW23. 
Tel. 721 371 642 

• Sprzedam ponton wędkarski 
nowy na gwarancji, nieużywany, 
zarejestrowany. Wiadomość sklep 
wędkarski „Tęczak” 669 030 959

•	 Śliczne pieski oddam w dobre 
ręce. 504 525 966

• Sprzedam dwa foteliki do samo-
chodu do 36 kg za 100 zł i fo-
telik do karmienia ze stolikiem. 
787 050 120

• Labradory biszkoptowe i czarne. 
506 971 681

• Sprzedam laptopa Lenovo, Y530, 
cena 1600 zł, tel. 605 522 340

• Sprzedam suknię ślubną białą, 
rozm. 38-40 piękna - zadbana. 
661 196 022

• Oddam za darmo gruz, kamienie 
duże łupane oraz polne. 513 088 
313

• Czarnoziem sprzedam. 601 
987 269

• Sprzedam wózek Roan Marita 
stan dobry, kolor niebieski. 400 zł. 
607 648 006

• Tanio sprzedam tapczan 2 os. i 
Wannę żeliwną 91 39 21 002 

• Sprzedam tanio płyty chodniko-
we, krawężniki, skrzynki spożyw-
cze. 91 39 20 307

• Sprzedam drewno. 722 050 889

• Sprzedaż drewna kominkowego. 
667 788 820

•	 Sprzedam lodówko-zamrażar-
kę Polar CZP250 ,mało używa-
na. Stan b. dobry. Wysokość 
1475cm, głębokość i szerokość 
po 60 cm. Pojemność 240 l. Tel. 
663603883
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Zaginął pies
Czarny labrador 

w okolicy ogródków 
działkowych na ulicy 

Gen. Bema. Jeśli 
ktoś widział go lub 
wie gdzie przebywa 

proszę o kontakt pod 
numerem 

tel. 783277043

PIASEK, ŻWIR,  
CZARNOZIEM, 

POSPÓŁKA 
 ŻWIROWNIA  

DŁUGOŁĘKA

tel. 504 872 700 
Z DOWOZEM DO 

KLIENTA

Pierwsze zajęcia już od 1 sierpnia 2012 r.
tel.:  660 536 104

Nowogardzki Klub Malucha

„Błękitna Chmurka” 
(punkt żłobkowy)

Ogłaszamy nabór dzieci 
na rok 2012/2013 w wieku 1-3 lat

SPrZeDAŻ ATrAKCyJNyCH mIeSZKAŃ
w nowo powstającym budynku mieszkalnym

4-klatkowym (obok SP nr 3), os. Gryfitów w Nowogardzie

Kontakt: „PRO-BUD” s.c., 72-200 Nowogard, ul. 3 Maja 14, 
tel. 91 39 25 552, 783 570 056, www.probud-nowogard.pl

OCO NA TWOJE 
FINANSE

PROSTA POŻYCZKA 
DLA CIEBIE 

I TWOJEJ FIRMY
bez BIK

bez zaświadczeń ZUS i US
– od 20 do 300 tys.
– na spłatę uciążliwych długów
– na dobre inwestycje
– dochód min. 1000 zł netto
W OFERCIE RÓWNIEŻ CHWILÓWKI

Szczecin 
al. Wojska Polskiego 29/17 

tel. 91 812 68 65
RRSO wynosi 5,05%

„Czwartki na torze”- IX seria

3 razy Remigiusz Komisarek
W czwartek (28 czerwiec) odbyła się IX seria z cyklu „Czwartki na torze”. Jak zazwyczaj 
na szczecińskim torze pojawiła się liczna grupa zawodników „Chrabąszczy”. Najlepiej w 
swojej kategorii zaprezentował się Remigiusz Komisarek, który wygrał wszystkie 3 wy-
ścigi i zdecydowanie powiększył swoją przewagę nad rywalami w klasyfikacji generalnej.

W kategorii żak starszy od-
były się dwa wyścigi, w któ-
rych punktowało trzech kola-
rzy z Nowogardu. W wyścigu 
duńskim „Chrabąszcze” upla-
sowali się obok siebie zajmując 
miejsca 3-5. Trzeci był Damian 
Ubych, następnie czwarty Piotr 
Sowiński i piąty Maciej Suć-
ko. W wyścigu scratch najwy-
żej znalazł się Damian Ubych 
który ponownie zajął 3 miej-

sce. W klasyfikacji generalnej 
po IX seriach wciąż na 
prowadzeniu Szymon 
Łakomy z klubu Ra-
tusz Maszewo. Tuż za 
nim, ze stratą 32 punk-
tów jest Piotr Sowiński, 
do którego z kolei klu-
bowy kolega Damian 
Ubych zmniejszył stra-
ty z 27 do 20 punktów 
. W kategorii młodzik 

jedynym zawodni-
kiem z Nowogar-
du był Jakub Ubych, któ-
ry w 3 rozegranych wyści-
gach zajmował miejsca w 
środku stawki. Prawdzi-
wy popis na torze dał w 
kategorii junior młodszy 
Remigiusz Komisarek. 
Zawodnik „Chrabąszczy” 
wygrał trzykrotnie! Naj-
pierw w wyścigu na dy-
stansie 400m indywidu-
alnie na czas, następnie w 
wyścigu keirin, by zakoń-

czyć swój udany występ zwy-

cięstwem w wyścigu scretch. 
Dzięki temu Komisarek zgar-
nął pełną pulę punktów i po-
większył swoją przewagę nad 
zajmującym 2 pozycję w kla-
syfikacji generalnej Patrykiem 
Cabanem BOGO Szczecin (nie 
wystartował w IX serii), z 4 do 
22 punktów. Już 5 lipca odbę-
dzie się X seria cyklu „Czwart-
ki na torze”.

KR

od 2.07.2012 do 31.07.2012
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GAZETA LOKALNA  NOWOGARD • OSINA

APTEKA 
MAJOWA 
ul. 3 MAJA 47

TEL. 91 307  07 08

OTWARTE
Poniedziałek - Piątek  8-19  

Sobota  8-15

Sprawdź naszą ofertę:
• Kredyt gotówkowy
• Kredyt konsolidacyjny
• Kredyt samochodowy
• Kredyt hipoteczny
• Spłata rat LUKAS Banku za 0 zł
• Dogodne warunki 
  dla emerytrów i rencistów

Nowogard, ul. 700 Lecia 21
tel. 91 39 22 172

czynne: pon-pt 9.00-17.00

CENTRUM KREDYTOWE

Prywatny Gabinet 
Stomatologiczny

Oferuje kompleksowe
lecznie stomatologiczne

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

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

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

Zapraszamy!

N
O

W
Y

ZIELONE 
PRZEDSZKOLE

OGŁASZA NABÓR NA ROK SZKOLNY 2012/2013
DZIECI W WIEKU OD 2,5 DO 6 LAT

Informacje i zapisy pod nr tel. 91 39 26 691
lub na stronie www.przedszkole.zielona11.pl

INFORMATYCZNO-JĘZYKOWE

O P T Y K
Nowogard, ul. Kościuszki 1

tel. 91 392 18 11

- 20% na okulary
przeciwsłoneczne

BADANIE OSTROŚCI  WZROKU
(bezpłatne przy zakupie okularów)

Jedna para okularów
na wszystkie odległości

REALIZACJA  RECEPT NFZ

Okulary
Progresywne 

- 30%

CZAS NA WZROK

18 lipca br.
od 9.00 - 10.00  

środa
udzielane będą

bezpłatne porady prawne
w redakcji DN

ul. Boh. Warszawy 7A

Kancelaria Adwokacko-Radcowska
Adres Kancelarii: Plac Wolności 9 w Nowogardzie, 

parter byłego hotelu „Cisy”, pok. nr 8.

Szanowni Państwo.
Zawiadamiamy, iż w Nowogardzie  rozpoczęła swoją działalność 

Adwokat  - Monika Osińska  
(tel. 605 085 913)

Radca Prawny - Radosław Górski
  (tel. 788 802 101)

s. 9 s. 2 s. 4

Przewody ciśnieniowe

Przedsiębiorstwo

zakuwanie i regeneracja
Nowogard • ul. Boh. Warszawy 34

tel. 91 392 25 68

Sp. z o.o.
KOSZALIN

Przewody ciśnieniowe

Po godzinach pracy  w sytuacjach awaryjnych tel. 602 306 901
Otwarte  pn-pt 8.00- 16.00,  sb. 8.00-14.00

Burmistrz 
Nowogardu 
złożył 
zeznania

Nowogardzcy 
przedsiębiorcy 
- Obraz  tej firmy to jej 
dobrzy pracownicy

Zagapił się 
wjechał  
w Astrę

Ruszyły warsztaty „Lata z Muzami”

Miasto w dobrych rękach

Na zdjęciu uczestnicy tegorocznych warsztatów z kluczem do bram miasta
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Foto tydzień

Z początkiem tygodnia ruszyły prace przy budowie parkingu na ul. 
Bankowej. Roboty wykonuje firma Kuga – sztandarowy, ostatnimi cza-
sy wykonawca zleceń Urzędu Miejskiego w Nowogardzie. Nowy par-
king będzie posiadał 15 miejsc postojowych, w tym jedno dla niepełno-
sprawnych. Biegnący wcześniej chodnik przy krawędzi jezdni, zostanie 
przesunięty pod skarpę. Warto dodać, że inwestycja nie zostałaby zre-
alizowana bez współpracy Spółdzielni Mieszkaniowej „Gardno” z Gmi-
ną.  Działka na której powstaje parking należy do Spółdzielni, dlatego 
też jej władze we własnym zakresie przygotowały szereg niezbędnych 
do rozpoczęcia prac dokumentów, m.in. projekt architektoniczny. W 
zamian za to, gmina sfinansowała budowę, której koszt ma się zamknąć 
w kwocie 94 tys. 400 zł. 

Kolizja przy Boh. Warszawy 

Zagapił się i wjechał w Astrę 
W minioną  środę  tj. 04 czerwca, kilkanaście minut przed godz. 20:00, przy ul. Boha-
terów Warszawy doszło do groźnie wyglądającej kolizji. Kierujący Peugeotem męż-
czyzna, wjechał w tył Opla Astry, który ustępował pierwszeństwa przejazdu pojazdom 
nadjeżdżającym z naprzeciwka, chcąc skręcić w lewo. Mimo, że oba pojazdy uległy po-
ważnym zniszczeniom, uczestnicy zdarzenia nie odnieśli poważniejszych obrażeń. 

Wypadek wydarzył się  na 
prostym odcinku drogi. Jak 
ustalono na miejscu, kierujący 
Peugeotem zagapił się na dwie 
betoniarki jadące z naprze-
ciwka i nie zauważył stojącego 
przed nim Opla. 

Przebieg zdarzenia był dość 
nietypowy – mówi zastępca ko-
mendanta Komisariatu Policji 
w Nowogardzie, Mariusz No-
wak. Obaj kierowcy jechali w 
tym samym kierunku, wracając 
z zakupów w Biedronce. Kieru-
jący Oplem Astra chciał skręcić 
w lewo, do posesji nr 48. Włą-
czył lewy kierunkowskaz i za-
trzymał się, aby ustąpić pierw-
szeństwa nadjeżdżającym z 
przeciwka betoniarkom. Jadą-
cy za nim kierujący Peugeotem, 
zagapił się na nadjeżdżające 
pojazdy z naprzeciwka, i nie 
zauważył stojącego przed nim 

Opla, po czym wjechał central-
nie w jego  tył. 

W wyniku zdarzenia lekkie 
obrażenia odniosły dwie oso-
by – pasażerka Opla Astry i 
kierowca Peugeota. Poszko-
dowani zostali odwiezieni do 
nowogardzkiego szpitala. 

Akcji służb ratowniczych 
przyglądało się kilkadziesiąt 
osób. Do czasu usunięcia z uli-
cy uszkodzonych pojazdów 
droga w obu kierunkach była 
zablokowana, co też spowodo-
wało spory korek.  

MS, JB

Mieszkańcy bloków przy skrzyżowaniu ulic Kościuszki z Wiej-
ską, należących do Spółdzielni Mieszkaniowej „Cisy”, poinfor-
mowali redakcję DN o tym, że demontowany jest znajdujący się 
tam plac zabaw. Rzeczywiście, kiedy przyjechaliśmy na miejsce, 
ściągnięte było już ogrodzenie placu i zabierane były urządze-
nia do zabaw. Dlaczego plac zabaw jest likwidowany? Jak nas po-
informował wiceprezes SM „Cisy” Wiesław Piotrowicz, właści-
ciele działki na której stały urządzenia dla dzieci, nie przedłu-
żyli umowy użyczenia gruntu. Dlatego też Spółdzielnia musia-
ła zlikwidować plac zabaw. Urządzenia zostały zabezpieczone, a 
przedstawiciel SM zapewnił nas, że trwają poszukiwania nowego 
miejsca, na którym dzieci z pobliskich bloków mogłyby spędzać 
wolny czas. 

Mimo, że do jesieni jeszcze daleko,  pojawiły się już pierwsze 
grzyby. Ogromnego prawdziwka, widocznego na zdjęciu, znaleź-
li w miniony wtorek na terenie swojej posesji w Węgorzach  Bo-
żena i Zbigniew Sudomierscy. Niestety nie zdradzili redakcji w 
jakiej formie grzyb trafi na talerz. Jedno jest pewne – z pewno-
ścią będzie smaczny. 

Pomóżmy sobie
•	 Przyjmę z wdzięcznością wózek inwalidzki i tapczan dla starszej, schorowanej osoby. Tel. 504 781 780. 
•	 Przyjmę z wdzięcznością 2 osobowy fotel do spania, pralkę automatyczną i używaną  pokojową me-

blościankę Tel. 665 - 566-856
•	 Przyjmę z wdzięcznością  łóżko piętrowe  tel.512-71-13-48
•	 Przyjmę z wdzięcznością wersalkę z fotelami i szafkę dziecięcą na dziecięce ubrania - 883-241-291 
•	 Bardzo dziękuję wszystkim darczyńcom, którzy ofiarowali mi lodówkę, wózek dziecięcy wraz wy-

prawką. 

UWAGA
KOMUNIKAT POLICJI

Komisariat Policji w Nowogardzie prowadzi postępowanie w sprawie oszustwa p-ko młodemu 
mężczyźnie o ustalonych danych personalnych, który podając się za swojego brata lub też używa-
jąc innego podstępu oferuje paliwo lub też inne rzeczy po przystępnej cenie i pobiera pieniądze w 
różnych kwotach a następnie oddala się nie realizując umowy.

W związku z powyższym proszę wszystkie osoby, które przekazały mężczyźnie pieniądze a nie 
otrzymały zamówionego towaru, o kontakt z prowadzącym w tej sprawie postępowanie asp. Mar-
cinem Święcickim pod nr 091 5792308 w celu ustalenia dogodnego terminu przesłuchania.
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Ruszyły warsztaty „Lata z Muzami”

Miasto w dobrych rękach 
Wczoraj rozpoczęły się warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży, towarzyszące  Festiwalowi „Lato z Muzami”, których finał zaplanowano na  
przyszły weekend. Z tej okazji burmistrz Nowogardu Robert Czapla, tradycyjnie przekazał uczestnikom warsztatów symboliczny klucz do bram 
miasta. W różnych zajęciach, które potrwają łącznie 11 dni, udział weźmie prawie 80 osób, głównie z Nowogardu. W tym czasie uczestnicy będą 
zdobywać m.in.  umiejętności taneczne, aktorskie i malarskie, a także grać na bębnach.  Redakcja DN, na bieżąco będzie relacjonować przebieg za-
jęć. Na początek  zapytaliśmy uczestników, dlaczego zdecydowali się wziąć udział w tegorocznych warsztatach w ramach „Lata z Muzami”? 

Jakub Zubek 12 lat uczeń SP 1 w Nowogardzie 
- Pochodzę z Nowogardu, a chciałem wziąć udział 
w tych warsztatach, bo bardzo lubię tańczyć, a ta-
niec jest moją pasją, którą chciałbym udoskonalać. 
Podczas warsztatów będę uczył się tańca towarzy-
skiego. 

Kamila Tębłowska mieszkanka Nowogardu i 
uczennica Liceum - W warsztatach tanecznych bio-
rę już udział po raz czwarty. Dla mnie te warsztaty 
to rozwijanie pasji i zainteresowań, które ukierunko-
wane są głównie na taniec towarzyski. Te warszta-
ty są dla mnie ważnym przygotowaniem do sezonu 
i mam nadzieję pozwolą nabrać dodatkowej  mocy 
przed obozem, który rozpoczynam już za dwa tygo-
dnie. Dlatego myślę ,że  te 12 dni  solidnie przetrenu-
ję, ale mimo to, będzie to dla mnie duża przyjemność. 

Michał Andrysiak 15 lat uczeń Gimnazjum 
nr w 2 Nowogardzie - W warsztatach będę już 
uczestniczył po raz siódmy. Uczestnictwo w warsz-
tatach daje mi możliwość podszkolenia swo-
ich umiejętności teatralnych, które, „na co dzień” 
przyswajam sobie w nowogardzkim NDK. Uczest-
nictwo w zajęciach  teatralnych traktuję obecnie, 
jako hobby, ale może w przyszłości przerodzi się 
ono  w coś poważniejszego. Na warsztatach bardzo 
chciałbym nauczyć się ogólnych rzeczy, ale wiem, 

że moje zajęcia będą ukierunkowane na pantomimę. 

Maciej Pikuła 17 lat uczeń LO nr 2 w Nowo-
gardzie - W tych warsztatach uczestniczę już kil-
ka lat. A wybrałem taniec  dlatego, że tańczę bli-
sko pięć lat,  w tych  warsztatach uczestniczę już 
od trzech lat i bardzo mi się te warsztaty podo-
bają.  Co do nauki na warsztatach, to chciałbym 
bardzo rozwinąć te elementy , które stanowią o 
profesjonalizmie tancerza.  Bardzo podobają mi 
się również zajęcia z bębnów, które  miałem  już 

w tamtym roku, więc  nie mogę się już ich doczekać, jak i całych warsztatów, bo mu-
zyka bardzo mnie cieszy. 

Natalia Jesionka 12 lat uczennica SP nr 2 
w Nowogardzie - Moim ulubionym tańcem 
jest hip hop, uprawiam go już czwarty rok. Co 
do uczestnictwa w warsztatach, to biorę w nich 
udział po raz pierwszy, ale czuję, że będą to bar-
dzo fajne warsztaty które mam nadzieję, że mnie 
rozwiną  pod względem tanecznym. 

 Foto: MS
rozmawiał: Jarek Bzowy 

FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

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

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

602 450 881

EntEr  II 
laptop

 serwis - komis
naprawiamy, 
sprzedajemy,

kupujemy laptopy
na ul. Wyszyńskiego 7/3

budynek Straży Pożarnej

tEl. 795 648 748

Organizowanie imprez 
okolicznościowych 

(wesela, chrzciny 
i inne uroczystości). 
Sala – konferencje. 

Tel. 509 591 996

SPRZEDAŻ
SERWIS

MYJNIE SAMOCHODOWE
MYJKI CIŚNIENIOWE
ODKURZACZE

SPRZEDAŻ
SERWIS

KER-TECHNIK Ul. Woj. Polskiego 3b, 72-200 NOWOGARD

KARCHER
603  890  506

odwiedź nas w Goleniowie 
ul. M. Konopnickiej 76; tel. 91 418 56 57 

www.mikulski-nieruchomosci.pl 

Nowo otwarte
BIURO OBSŁUGI 
NIERUCHOMOŚCI
Mikulski Nieruchomości NIERUCHOMOŚCI

Poszukuje 
mieszkań, domów i działek 
na sprzedaż i wynajem
wejdź do naszej strefy VIP 
Kontakt z doradcą Piotr Warzybok 

530 855 003

Sprzedaj z nami szybko 
swoją nieruchomość! 

Rozpoczęcie kursu
9 lipca 2012  godz. 16.00
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6 lipca swoje 3 urodziny 
obchodzi 

Oliwka Gieryń 
To jej buzia uśmiechnięta 

z dnia zwykłego  czyni święta.
 Niech Oliwka dla nas miła 

 będzie sama wciąż szczęśliwa. 
Czego Oliwce życzą ciocie i wujkowie

Wiele nas nauczyłaś, tak wiele uśmiechu nam dałaś, 
na spacery z nami chodziłaś, kiedy byłyśmy jeszcze małe. 

Do snu nuciłaś piosenki, byłaś zawsze blisko nas 
więc podziękować Ci, Mamo za to wszystko chcemy. 

Żyj długo w spokoju i uśmiechaj się,  
bo uśmiech jest najważniejszy i to, że kochamy Cię.

Z okazji 50-tych urodzin
Kochanej Mamie, Babci, Teściowej

 Mirce Tadeja
życzą córki Julita i Dorota z rodzinami. 

W minioną środę, Burmistrz Nowogardu składał zeznania przed Sądem Okręgowym w Szczecinie. Była to kolejna odsłona sprawy, w procesie wy-
toczonym włodarzowi miasta przez  Zdzisława Bogdańskiego – byłego kierownika Urzędu Miejskiego w Nowogardzie. Przypomnijmy, że emery-
towany urzędnik oskarża R. Czaplę o to, że ten naruszył jego dobre imię, zrzucając na niego winę za zamieszanie wokół próby likwidacji kaplicy w 
Wojcieszynie. Wyrok w sprawie ma być ogłoszony w przyszły czwartek tj. 12 lipca. 

Sprawa Bogdańskiego dobiega końca

Burmistrz Nowogardu złożył zeznania...
Podczas poprzedniej rozprawy, 

która odbyła się 19 czerwca, ob-
szerne zeznania złożył Zdzisław 
Bogdański. Ich treść opublikowa-
liśmy w dniu 22 czerwca.  Poniżej 
przedstawiamy pełną treść wyja-
śnień złożonych przez pozwane-
go – Roberta Czaplę, burmistrza 
Nowogardu w formie stenogra-
ficznej, z powodu częstego posą-
dzania nas przez nowogardzkie 
kręgi władzy o stronniczość i wy-
biórczość w relacjach z przebiegu 
procesu. 

„Wysoki sądzie może zacznę od 
tego, że funkcję burmistrza pełnię 
od połowy grudnia 2010 roku. Był 
to krótki czas przed świętami Boże-
go Narodzenia. Pierwszy raz pełnię 
tą funkcję, więc chciałem się zapo-
znać z podstawą prawną funkcjo-
nowania gminy,  jednostek organi-
zacyjnych gminy, urzędu, poszcze-
gólnych wydziałów i kompetencja-
mi, uprawnieniami oraz obowiąz-
kami moimi i podległych mi pra-
cowników. Zapoznałem się z usta-
wą o samorządzie terytorialnym, 
statucie gminy Nowogard, statu-
tem jednostek organizacyjnych  
(Sąd: Dobrze. Rozumiem, że za-
poznał się Pan ogólnie ze wszyst-
kimi przepisami. I co?). 

Następnie w miesiącu styczniu, 
rozmawiałem z poszczególnymi 
kierownikami wydziałów, jedno-
stek organizacyjnych i dyrektora-
mi, i każdego poinformowałem, że 
w  urzędzie ja będę przestrzegał za-
równo w stosunku do siebie, jak i 
podległych mi pracowników,  prze-
pisów obowiązującego prawa, jak 
również wynikających z tych prze-
pisów kompetencji i obowiązków 
pracowników. Ustaliliśmy na pod-
stawie obowiązujących dokumen-
tów, że większość kompetencji leży 
po stronie dyrektorów jednostek 
organizacyjnych. Z poszczególny-
mi kierownikami, w tym również 
Zdzisławem Bogdańskim ustali-

łem, że wszystkimi sprawami z za-
kresu tego wydziału, zgodnie z re-
gulaminem organizacyjnym, zaj-
muje się kierownik, natomiast 
moja rola będzie w tym przypad-
ku do koordynacji poszczególnych 
spraw międzywydziałowych. 

Następnie pytałem...(Sąd: pro-
szę pana! Jakby pan był uprzej-
my przejść tylko do kwestii zwią-
zanych z jednym konkretnym wy-
działem, który nas interesuje). Ja-
sne. Następnie zapytałem kierow-
ników, czy są sprawy jakieś zale-
głe, trudne, nierozwiązane, ponie-
waż w czasie kampanii wyborczej 
mieszkańcy mnie informowali, że 
Urząd Miejski może nie pracować 
prawidłowo i że może mieć jakieś 
zaległości. Pan kierownik poinfor-
mował mnie, że takich spraw zale-
głych nie ma. Pod koniec miesiąca 
marca, pan Kierownik Bogdański, 
przyszedł do mnie i poinformował, 
że wpłynęła do UM decyzja od 
Powiatowego Inspektora Nadzo-
ru Budowlanego o tym, że w miej-
scowościach Wojcieszyn i Łęgno, 
niezgodnie z prawem są wykorzy-
stywane świetlice wiejskie i należy 
ten stan uregulować. W związku z 
tym, że moje doświadczenie i wie-
dza na tym stanowisku były wów-
czas niewielkie, zapytałem kierow-
nika co oznacza to pismo. Pan Kie-
rownik poinformował mnie, że jest 
to decyzja ostateczna i nieodwołal-
na, a sprawa polega na tym, że w 
miejscowości Wojcieszyn i Łęgno,  
mieszkańcy wykorzystują te obiek-
ty także do funkcji sakralnych. 

Wówczas stwierdziłem, że jest to 
sprawa zgodnie z regulaminem or-
ganizacyjnym urzędu, która leży 
po stronie Wydziału Nieruchomo-
ści. Poprosiłem więc kierownika, 
aby tą sprawę rozwiązał. Dodatko-
wo poprosiłem, aby zrobił to najle-
piej jak potrafi, zgodnie ze swoim 
wieloletnim doświadczeniem, wie-
dzą, a także wieloletnią znajomo-

ścią tematyki wiejskiej oraz miesz-
kańców. 

Poprosiłem również, aby rozwią-
zać tą sprawę jak najbardziej de-
likatnie, bo nie jest to sprawa tyl-
ko formalno-prawna i wkracza w 
przekonania religijne mieszkań-
ców, oraz może budzić niepokoje 
i kontrowersje. Na tym rozmowa 
się zakończyła. Jakiś czas później, 
przebywał u mnie Pan Przewodni-
czący  Rady Miejskiej Antoni Bieli-
da. Z panem Przewodniczącym na 
bieżąco się spotykamy, ponieważ 
ustalamy tematykę sesji, a bur-
mistrz z mocy ustawy jest wniosko-
dawcą projektów uchwał na sesję, 
w związku z tym omawiamy te te-
maty regularnie. (Sąd: Dobrze. I 
co?) Poinformowałem A. Bielidę, 
że otrzymałem informację od pana 
kierownika Wydziału Nierucho-
mości, o takiej sprawie. Zapytałem 
przy okazji pana Przewodniczą-
cego, czy kiedykolwiek taka spra-
wa miała miejsce. Zapytałem dla-
tego, ponieważ pan Bielida przez 
dwie kadencje pełnił funkcję wice-
burmistrza Nowogardu. Pan Prze-
wodniczący powiedział, że kiedyś, 
kilka lat temu, taka sprawa była, 
ponieważ w miejscowości Łęgno, 
dochodziło do niezgodności opinii 
mieszkańców w zakresie użytko-
wania świetlicy. Część mieszkań-
ców chciała ją użytkować na cele 
sakralne, a część do innych celów.  
Ponieważ w tej miejscowości nie 
ma kościoła. Nie mniej pan Prze-
wodniczący dodał, że ta sprawa 
była tak dawno, że powinna była 
już być dawno załatwiona. Dodał, 
że jeżeli ona się pojawia ponow-
nie, to żeby ją oddać według wła-
ściwości prawnej do kierownika 
Wydziału Nieruchomości, zgodnie 
z jego kompetencjami. Poinformo-
wałem pana Przewodniczącego, że 
już tak zrobiłem jak on poradził, 
bo mam jeszcze małe doświad-
czenie na tym stanowisku, a kie-

rownik przez wiele lat rozwiązy-
wał różne, łatwe i trudne sprawy i 
na pewno rozwiąże i tą w sposób 
właściwy. Poinformowałem rów-
nież A. Bielidę o moim wyjeździe 
do Kołobrzegu, ponieważ...(Sąd: 
– to nas nie interesuje). Wracając 
ze spotkania wójtów, burmistrzów, 
prezydentów, województwa Za-
chodniopomorskiego z Kołobrzegu, 
rozdzwoniły mi się telefony. Dzwo-
nił ks. proboszcz Grzegorz Legutko, 
dzwonili mieszkańcy Wojcieszyna. 
Pytali dlaczego oni mają w cudzy-
słowie, opuścić świetlicę wiejską 
i nie odprawiać tam więcej mszy 
św. Każdego z rozmówców, a prak-
tycznie cały dzień byłem na tele-
fonie, poinformowałem o sytuacji. 
Mówiłem, że był pan kierownik, 
że było pismo z nadzoru, że trze-
ba to wyjaśnić. Dwóch mieszkań-
ców miejscowości Wojcieszyna po-
prosiło mnie o spotkanie. Byli to: 
znajomy pana Kierownika Bog-
dańskiego,  pan Banachomski oraz 
Pan Zając. Zaprosiłem oczywiście 
obu panów do biura na spotkanie. 
Dokładnie nie pamiętam daty spo-
tkania, ale na pewno odbyło się po 
moim przyjeździe z Kołobrzegu.  
W każdym bądź razie, padły pyta-
nia, dlaczego takie pismo, dlaczego 
terminowo, czy nie mogliśmy o tym 
wcześniej porozmawiać, czy nie 
można było tej sprawy inaczej roz-
wiązać? Poinformowałem obu pa-
nów, że tą sprawę przekazałem kie-

rownikowi Wydziału Nieruchomo-
ści, z którym jeszcze od przyjazdu 
nie rozmawiałem. A z tego co mnie 
poinformował to wiem, że ma to 
związek z pismem od powiatowe-
go nadzoru  budowlanego w spra-
wie świetlic w Wojcieszynie i Łę-
gnie(...). Pan Banachomski powie-
dział, że mieszkańcy Wsi orga-
nizują spotkanie z udziałem me-
diów lokalnych, powiatowych i wo-
jewódzkich, włącznie z telewizją i 
chce, żebym przybył na to spotka-
nie i wyjaśnił publicznie mieszkań-
com o co chodzi w tej sprawie. Pa-
miętam, że był wtorek rano. Popro-
siłem pana Kierownika Wydzia-
łu do siebie, aby przedstawił jakie 
działania zostały podjęte, po to, 
abym był przygotowany na to spo-
tkanie w Wojcieszynie. Przedstawił 
mi pisma jakie wysłał do sołtysów 
Wojcieszyna i Błotna – Błotno bo-
wiem było wówczas sołectwem ja-
kie w swoim obszarze zawierało 
Łęgno, bo dzisiaj Łęgno jest już od-
rębnym sołectwem. W tym piśmie 
było kategoryczne wezwanie do za-
przestania czynności religijnych w 
świetlicach w Wojcieszynie i Łęgnie 
z podaniem terminu, do którego to 
ma się odbyć. Poprosiłem pana kie-
rownika o przedstawienie mi tego 
pisma z nadzoru, o którym wcze-
śniej mi powiedział.  Pan kierow-
nik pokazał mi to pismo. Jak duże 
było moje zdziwienie, gdy zoba-
czyłem, że pismo jest z roku 

ŻYCZENIA
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Czterdziestolecie Waszego 
małżeństwa 

Jest dla nas powodem do dumy i 
budzi wielki szacunek. Powolna 

i długotrwała wspinaczka 
wyniosła Was na szczyt. 

Dla kochanych Jubilatów 

Ceryli i Stefana 
Kupisz 

gorące gratulacje 
składają Aneta,  

Grzegorz, Wiktoria i Wojtek

2004 albo 2005 – dokładnie 
nie pamiętam. Przecież pyta-

łem Pana kierownika, jak każde-
go innego na początku swojej ka-
dencji, czy są jakieś sprawy zale-
głe? Wtedy usłyszałem, że nie ma 
takich spraw. Pan kierownik poin-
formował mnie, że praca Wydzia-
łu odbywa się na bieżąco. Drugi 
fakt, który mnie zdziwił był taki, 
że to pismo kompletnie nie dotyczy 
Wojcieszyna, a jedynie Łęgna. W 
związku z tym zadałem panu Kie-
rownikowi kilka pytań: po pierw-
sze, dlaczego mnie nie poinformo-
wał o tym na początku roku? – pan 
kierownik nie potrafił udzielić od-
powiedzi na to pytanie. Zapytałem 
także, dlaczego ta sprawa jest nie-
załatwiona od 6, 7 lat – pan kie-
rownik poinformował mnie, że po-
przedni burmistrz nie przywiązy-
wał do tego wagi. Zapytałem więc, 
dlaczego Pan jej nie rozwiązał, sko-
ro zgodnie z regulaminem ta spra-
wa jest w gestii pana wydziału? Na 
to pytanie nie otrzymałem odpo-
wiedzi. Zapytałem również pana 
kierownika, dlaczego wprowadził 
mnie w błąd mówiąc, że decyzja 
nadzoru dotyczy Wojcieszyna, 
skoro dotyczyła jedynie Łęgna. 
Pan kierownik poinformował mnie 
wtedy, że przy okazji chciał upo-
rządkować inne podobne do Łęgna 
sprawy. Pan kierownik powiedział  
mi, że ma zły stan zdrowia i jest na 
zwolnieniu lekarskim od wczoraj, 
czyli poniedziałku. Powiedziałem 
wtedy: jeżeli jest Pan na zwolnie-
niu lekarskim a przychodzi pan do 
pracy, realizuje Pan zadania służ-
bowe, przychodzi pan do mnie, 
podpisuje pan listę obecności, to 
robi pan to niezgodnie z prawem. 
Mówi o tym nawet Kodeks Pracy 
(Sąd:  proszę pana kodeks pracy 
sobie zostawimy. I co dalej?).  Na 
część pytań nie dostałem odpowie-
dzi, a na część taką, jaka ona była. 
Skończyła się nasza rozmowa. Pan 
kierownik wyszedł. Dalej musia-
łem się przygotować na spotkanie 
wiejskie w Wojcieszynie. W związ-
ku z tym dokładnie przeanalizo-
wałem pismo z nadzoru i to, któ-
re pan kierownik wydziału wysłał 
do sołtysa. Stwierdziłem, że w za-
kresie Wojcieszyna kompletnie nie 
było podstawy prawnej do wysto-
sowania takiego pisma. A wpro-
wadziło to duże niepokoje wśród 

mieszkańców i duże emocje, te 
negatywne, ponieważ to do mnie 
jako gospodarza gminy, mieszkań-
cy mieli pretensje. 

(Sąd: Proszę powiedzieć, jak 
przebiegało to spotkanie?) 

Cała świetlica była pełna miesz-
kańców oraz mediów lokalnych, 
powiatowych, wojewódzkich 
włącznie z telewizją. Spotkanie 
rozpoczęła  pani sołtys i oddała mi 
głos. Ja odczytałem swoje oświad-
czenie. Wynikało z niego pokrótce, 
że  anuluje decyzje kierownika. Je-
żeli mieszkańcy sobie życzą odpra-
wiać msze św. to nie widzę sprze-
ciwu, oraz przeprosiłem wszyst-
kich mieszkańców za zamieszanie 
i za niestosowne, bezpodstawne 
załatwienie sprawy, przez kierow-
nika wydziału. Na tym spotkaniu 
w żaden sposób nie odnosiłem się 
do Pana Zdzisława Bogdańskiego, 
jako osoby prywatnej. Prywatnie 
Pana Bogdańskiego nie znam. Nie 
łączą nas żadne więzy rodzinne 
ani towarzyskie. W związku z tym, 
nie mogę się wypowiadać na temat 
osoby, której nie znam prywatnie i 
nie wypowiadam się. Natomiast, 
odwołałem decyzję mojego pra-
cownika – kierownika Wydziału 
Nieruchomości. Stwierdziłem, że 
sprawa została przez kierownika, 
czyli mojego podwładnego, zała-
twiona niestosowanie. Można było 
się spotkać z sołtysem, radą sołec-
ką, zaprosić proboszcza, przedys-
kutować tą sytuację. Było wiele 
rożnych rozwiązań m.in. takie, że 
zmiana użytkowania tej świetlicy. 

(Sąd: nas nie interesuje, w jaki 
sposób później mogła być użytko-
wana ta świetlica). 

Przepraszam, zapomniałem do-
dać, że pan Banachomski – znajo-
my pana Kierownika, zaczął wy-
krzykiwać, że jestem kłamcą i tego 
typu. Ja nie odpowiadałem na te 
zdania. Skończyło się spotkanie. 
Generalnie mieszkańcy byli zado-
woleni, że dalej mogą odprawiać 
msze św. w świetlicy. (…)

(Sąd. Czy to wszystko?)
Tak.
Od redakcji: W następnej kolej-

ności sąd zadał burmistrzowi R. 
Czapli kilka pytań: 

Sąd: Czy w dniu 31 marca była 
jakaś rozmowa między panem a 
panem Bogdańskim w sprawie 
przygotowania projektów pisma?

Odbyło się to spotkanie, pod-
czas którego poinformował mnie, 
że wpłynęło pismo z Powiatowego 
Nadzoru Budowlanego. 

Sąd: A kiedy to było?
Być może 31, 31 marca. Daty nie 

pamiętam. 
Sąd: Czy po tym spotkaniu, pan 

Bogdański  przyszedł do pana i 
pokazał projekty pisma, które zo-
stały przygotowane? 

Wysoki Sądzie, nie ma takiej 
praktyki. 

Sąd: Może nie ma, ale pytam 
czy przyszedł? 

Nie. Nie przychodził po tej dacie 
Pan Bogdański, nie przychodził do  
mnie z projektami pism. Był kie-
rownikiem wydziału i to w jego 
kompetencjach leżało formułować 
pisma...

Sąd: To już Pan mówił. Świad-
kowie, którzy tutaj byli widzieli 
jednak,  jak szedł do Pana i zo-
stawiał te projekty pism. Jak pan 
to skomentuje?)

Nie wiem, jak skomentować 
twierdzenia świadków, że Pan Bog-
dański przyszedł do mnie z projek-
tami pism. Zresztą nie wyobrażam 
sobie, że miałbym sprawdzać każ-
de pisma, które z urzędu wysyłają 
kierownicy wydziałów, w końcu to 
ludzie na odpowiedzialnych stano-
wiskach. 

Sąd: A jaka jest praktyka u 
pana, kiedy pan wydaje polece-
nia. One są wydawane na piśmie, 
czy ustnie?)

Uzgadniamy sprawy ustanie, 
niemniej jednak w Wydziale Nie-
ruchomości jest zwyczaj, że jeże-
li wpływa pismo do tego wydzia-
łu, to kierownik tego wydziału na 
osobnej kartce robi mi notatkę cze-
go sprawa dotyczy, jakie są alter-

natywy jej rozwiązania i prosi o 
podjęcie decyzji. Wówczas podej-
muję decyzję, stawiam parafkę, se-
kretariat przybija pieczątkę i wy-
dział  na tej podstawie sporządza 
albo umowy dzierżawy, albo prze-
targ nieograniczony, albo wykaz do 
przetargu nieograniczonego, sprze-
daż bądź dzierżawę. 

Sąd: Mam rozumieć, że tylko w 
tym wydziale jest stosowana taka 
praktyka? W innych wydziałach 
polecenia są wydawane ustnie?

Pozostałe wydziały pracują w 
oparciu o moje polecenia ustne. 
Żaden z kierowników innych wy-
działów, nie przychodzi do mnie 
z pismami do podpisu.  Robił to i 
robi do tej pory tylko Wydział Nie-
ruchomości. Przepraszam, jeszcze 
wydział oświaty sporządza notatkę 
i prosi o podjęcie decyzji na piśmie. 

Sąd: Czy proponował Pan panu 
Bogdańskiemu odejście z pracy w 
związku z tą sytuacją?) 

Nie. Pan kierownik Bogdański, 
po naszej drugiej rozmowie, gdy 
nie potrafił mi wyjaśnić, dlacze-
go tak a nie inaczej się zachował, 
powiedział mi tylko, że nic mu nie 
mogę zrobić, jestem na zwolnieniu 
lekarskim od dwóch dni. 

Sąd: Dlaczego akurat wtedy 
uznał pan, że ta sprawa jest prio-
rytetowa?)

Ale ja tak nie uznałem. 
Sąd: Mówił pan wcześniej, że 

ta sprawa już 7 lat leży w urzę-
dzie? 

Ponieważ ja nie miałem wiedzy, 
i zapytałem kierownika co ozna-
cza ta decyzja. Jak urząd może być 
bezczynny na decyzję, która po-
winna być dawno załatwiona?

Sąd A kiedy Pan się zapoznał 
z decyzją nadzoru budowlane-

go? Przy pierwszej rozmowie, czy 
drugiej z panem kierownikiem? 

Przy drugiej. Przy pierwszej za-
ufałem panu kierownikowi, że ta-
kie pismo istnieje. 

Sąd: Proszę powiedzieć w ta-
kim razie, skoro treść decyzji po-
znał pan w chwili drugiej rozmo-
wy, to na podstawie czego uznał 
pan już w trakcie pierwszej roz-
mowy, że należy podejmować 
czynności związanych z taką de-
cyzją, której pan nie znał?

Na podstawie rozmowy i infor-
macji przekazanych przez kierow-
nika wydziału. 

Sąd: Ale na początku roku kie-
rownik nie poinformował Pana, 
że taka decyzja istnieje? To skąd 
pan powziął wiadomość, że taka 
decyzja w ogóle istnieje? 

Powiedział mi to kierownik Bog-
dański, że do urzędu wpłynęła 
taka decyzja. 

Sąd: I kiedy ona wpłynęła? 
Ani ja o to nie pytałem, ani pan 

kierownik nie mówił o dacie. Ja to 
zrozumiałem, że ona wpłynęła. 

Od redakcji: Po serii pytań, 
sąd oddał głos adwokatom repre-
zentującym Z. Bogdańskiego i R. 
Czaplę. Ci również zadali po kil-
ka pytań burmistrzowi. Następ-
nie w mowie końcowej, obie stro-
ny podtrzymały swoje stanowiska. 

Przypomnijmy, że jeśli Z. Bog-
dański wygra proces burmistrz 
będzie musiał przeprosić go w lo-
kalnych mediach „za bezpodstaw-
ne zarzucenie jemu samowolnego 
– bez konsultacji z burmistrzem 
– podjęcia decyzji o likwidacji 
kaplicy”, a także zapłacić zadość-
uczynienie. 

Marcin Simiński

ŻYCZENIA

Punkt 
nadawania 
przesyłek
kurierskich

ul. Wyszyńskiego 7/3
budynek Straży Pożarnej

tEl. 795 648 748
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PARAFIA PW. WNIEBOWZIęCIA NMP: Msza św. w niedzielę: Nowogard: 7:00, 9:30, 11:00, 12:30, 18:00 (w lipcu 
i sierpniu o 19:00) Karsk: 9:00; Olchowo: 11:00; Wojcieszyn: 12:00; Dąbrowa: 10:00.  Msza św. w tygodniu (od pn 
do pt): 7:00, 18:00 (w lipcu i sierpniu o 19:00)    Msza św. w sobotę: 9:00, 18:00 (w lipcu i sierpniu o 19:00).    www.
wnmp.info
PARAFIA PW. ŚW. RAFAłA KALINOWSKIEGO: Msza św. w niedzielę: . 7.30 , 9.00; 11.00, 12.30 i 18.00 (w lipcu 
i sierpniu o 19:00) Kulice: 9:00; Jarchlino: 10:00; Sąpolnica: 10:00.   Msza św. w tygodniu: 7:00, 18:00 (w lipcu i 
sierpniu o 19:00).   www.rafalkalinowski.republika.pl
PARAFIA PW. MB FATIMSKIEJ: Msze św. w niedzielę: 9.00 i 12.00. Lestkowo: 10.30; Miętno: 13.00.  Msza św. w 
tygodniu z wyjątkiem poniedziałku:17.00, w sobotę o godzinie 12.00.    www.mbf-now.firmeo.biz 

Informacje Parafialne
   Vox    Ecclesiae...

Słowo Boże na Niedzielę:

Katarzyna Gruchot, lat: 89, zmarła: 03.07.2012, pogrzeb: 06.07.2012, msza św. 
odbędzie się   o godz. 13,00 w Bienicach, a następnie pogrzeb na cmentarzu w 
Nowogardzie 

Sabina Kazimierska, lat: 88, zmarła: 03.07.2012, pogrzeb: 07.07.2012, pogrzeb 
odbędzie się o godz. 12,00 na cmentarzu w Dobrej 

Edward Gałęski, lat: 83, zmarł: 04.07.2012, pogrzeb: 07.07.2012, pogrzeb odbę-
dzie się  o godz. 15,00 na cmentarzu w Nowogardzie  

Informacje  przekazał zarządca cmentarza Sebastian Furmańczyk

 W tych dniach odeszli do Wieczności 

Z Ewangelii wg św. Marka (Mk 6,1-6):
Jezus przyszedł do swego rodzinnego miasta. A towarzyszyli Mu 

Jego uczniowie. Gdy nadszedł szabat, zaczął nauczać w synagodze; 
a wielu, przysłuchując się, pytało ze zdziwieniem: Skąd On to ma? I 
co za mądrość, która Mu jest dana? I takie cuda dzieją się przez Jego 

ręce. Czy nie jest to cieśla, syn Maryi, a brat Jakuba, Józefa, Judy i Szymona? Czyż nie 
żyją tu u nas także Jego siostry? I powątpiewali o Nim. A Jezus mówił im: Tylko w swojej 
ojczyźnie, wśród swoich krewnych i w swoim domu może być prorok tak lekceważony. I 
nie mógł tam zdziałać żadnego cudu, jedynie na kilku chorych położył ręce i uzdrowił 
ich. Dziwił się też ich niedowiarstwu. Potem obchodził okoliczne wsie i nauczał.

Kolejne wydarzenie z życia Jezusa, ale jak bardzo odmienne od ostatniego, o którym 
słyszeliśmy zeszłej niedzieli. Właściwie były to dwa wielkie cuda dokonane przez Chry-
stusa: uzdrowienie kobiety cierpiącej od dwunastu lat na krwotok oraz uzdrowienie dwu-
nastoletniej córki Jaira. W obu cudach najważniejszą rolę odegrała wiara osób proszących 
o uzdrowienie. Wiara tych ludzi okazała się silniejsza niż przeciwności. Można powie-
dzieć, że postawili Jezus Chrystus był dla tych osób ostatnim ratunkiem. Nie mogli Mu 
nie zaufać, gdyż wówczas straciliby ostatnią nadzieję, która w nich pozostała.

Zaraz po tych niezwykłych wydarzeniach i przykładach silnej wiary Jezus udaje się do 
swojej rodzinnej miejscowości, do Nazaretu. Wszyscy Go tam znają, wiedzą kim jest. I 
mimo, że nie wyróżniał się On od innych ludzi, przecież przez trzydzieści lat wiódł zwy-
czajne życie, jak każdy Izraelita, to na pewno zapamiętany został jako dobry człowiek. 
Do mieszkańców Nazaretu, zresztą tak jak do wszystkich mieszkających w Palestynie, 
dochodziły słuchy o Jego niezwykłych cudach. Kiedy Go ujrzeli w swojej miejscowości 
byli pełni podziwu dla Jego mądrości i dla tych cudów, które działy się przez Jego ręce, a 
o których słyszeli, bo znali Go jako zwykłego cieślę, a nie nauczyciela, który przemawia z 
mocą. I właśnie to było powodem ich ogromnej niewiary. Niewiary tak dużej, że ewange-
lista Marek zapisał, że Jezus „dziwił się też ich niedowiarstwu”. I nie mógł zdziałać żadne-
go cudu. Po raz kolejny potwierdza, że Bóg nie ma możliwości zadziałania, jeżeli zabrak-
nie wiary. Bez wiary nie może dokonać się żadne uzdrowienie, nawrócenie. Żadna łaska 
nie rozleje się na ziemię suchą, niezwilżoną wiarą. A my tak często dziwimy się, dlaczego 
Bóg nie działa, nie ukazuje swojej mocy, tak jakby był nieobecny, albo nie interesował Go 
nasz los. A trzeba nam spojrzeć na te wszystkie wydarzenia z perspektywy naszej wiary, 
bo być może niedomaga nasza wiara.

Największym problemem mieszkańców Nazaretu, było zatrzymanie się na cielesności 
i pochodzeniu Jezusa. Skoro żył zwyczajnie jak każdy Izraelita miał takich samych rodzi-
ców, to nie może być kimś niezwykłym. Stało się coś przedziwnego. Ci, którzy najlepiej 
znali Jezusa, byli największymi sceptykami. Bardzo ważna lekcja dla nas, ludzi wierzą-
cych i przyznających się do przynależności do Kościoła katolickiego. Można być najbliżej, 
a jednocześnie najdalej. Ksiądz, który codziennie staje przy ołtarzu Pańskim, który każ-
dego dnia dotyka prawdziwe Ciało Chrystusa, sercem może być bardzo daleko od Nie-
go. Rutyna, przyzwyczajenie i pewność co do swojego zbawienia może w nas zabić to co 
najważniejsze – wiarę. Sam Jezus powiedział na innym miejscu do faryzeuszów, że „Kró-
lestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce” (Mt 21,43).  
Faryzeusze uważali siebie za sprawiedliwych i będących blisko Boga, a w rzeczywistości 
byli najdalej od Niego, skoro grzesznicy i nierządnice wejdą przed nimi do Królestwa 
Niebieskiego.

O wiarę trzeba zabiegać, dbać o nią i ją pielęgnować. W tym duchu postępuje Kościół i 
dlatego nasz mądry papież, Benedykt XVI, w październiku tego roku, otworzy Rok Wia-
ry. Chce przez to pokazać całemu Kościołowi, że trzeba nad własną wiarą się pochylić, 
gdyż żyjemy w czasach, gdzie wiele prądów racjonalistycznych i postępowych próbuje ją 
zdyskredytować i ośmieszyć. Dzisiaj bijmy się w pierś i uznajmy, że niestety do naszej wia-
ry wkradają się wątpliwości, ale równocześnie prośmy o łaskę trwałej wiary.

Sygnały czytelników –  obwodnica  

W Wojcieszynie 
nadal się gubią...
 Dziś w nocy zabłąkany tir ponownie narozrabiał w Wojcieszynie.  
Tym razem jego ofiarą padły skrzynki pocztowe.  Do czego musi 
dojść, aby ktoś w końcu rozwiązał chaos komunikacyjny panujący po 
otwarciu obwodnicy? - pyta nasz czytelnik, który za pomocą poczty 
elektronicznej przesłał wczoraj do redakcji poniższe zdjęcie.

O tym, że w Wojcieszynie do dziś 
panuje komunikacyjny bałagan, który 
jest efektem zaskakujących rozwiązań 
projektowych zastosowanych przy bu-
dowie znajdującego się w tej miejsco-
wości węzła, pisaliśmy już wielokrot-
nie. Sygnał otrzymany od naszego czy-
telnika jest kolejnym tego potwierdze-
niem. Nieco wcześniej w tym samym 
miejscu, tir o mało nie staranował jed-
nej z posesji.

Zarówno przez  DN, jak i w ślad za 
naszą interwencją,  przez nowogardz-
ką  policję skierowany  został kilka 
miesięcy temu do GDDKiA  postu-
lat, aby zmienić zarówno oznakowa-
nie jak i organizacje ruchu na zjeździe 
z byłej szóstki na obwodnicę i do Woj-
cieszyna. To tutaj bowiem  ze względu 
na oznakowanie,  organizację ruchu, 
a także  geometrię  zjazdu na obwod-
nicę, kierowcy zwłaszcza w nocy naj-
częściej się mylą i wjeżdżają do wioski 
zamiast na obwodnicę.  Skutek tego w 
przypadku samochodów ciężarowych 
z powodu niemożności swobodnego 
zawrócenia w Wojcieszynie  z błęd-

nej drogi bywa często taki, jak na za-
mieszczonym zdjęciu. Niestety szcze-
ciński oddział  GDDKiA  nie widzi 
potrzeby  zmian, w tym także postu-
lowanej  przez policję zmiany pierw-
szeństwa  dróg z podporządkowaniem 
drogi prowadzącej do Wojcieszyna 
twierdząc, że… zagrażałoby to bezpie-
czeństwu ruchu. Na razie jak widać tak 
oznaczonego zjazdu nie widzą kierow-
cy, ale zdaniem GDDKi A tak jest bez-
piecznie... Wątpimy. Ale tak to jest, jak 
się analizuje i   projektuje  „zza biurka” 
i nie słucha uwag zgłaszanych przez lo-
kalne środowiska.  Podobnie jak z wy-
borem  tych  szczegółowych rozwiązań 
było z projektowaniem przebiegu ob-
wodnicy.  I w jednym i w drugim przy-
padku wybrano wersje, których  głów-
ną zaletą jest to „że są” (gwoli sprawie-
dliwości hasło to było także na sztan-
darach niektórych lokalnych entuzja-
stów budowy), o resztę niech się mar-
twią ci co żyją na co dzień  z konse-
kwencjami tej  radosnej twórczości  

opr. MS
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I Plener Rzeźbiarski w Żabowie 

Drzewo jest wymagającym materiałem...
W dniach 28-30 czerwca br. w Żabowie odbył się I Plener Rzeźbiarski, którego organizatorem było tamtejsze Stowarzyszenie „Żabo-
wiaki”.  W ten sposób zapoczątkowano we wsi nową tradycję. 

Przez trzy słoneczne dni 
mieszkańcy Żabowa, jak i rów-
nież z okolic, mieli możliwość 
podziwiania prac rzeźbiarzy. 
Wśród nich był Ryszard Leoń-
czyk z Trzebiatowa, którego za-
pytaliśmy o początki przygody z 
rzeźbiarstwem. 

Wszystko zaczęło się przez 
Bogdana Niemirskiego – miesz-
kańca Żabowa - (dop. redak-
cji).  Razem zaczęliśmy jeździć 
na różne plenery. Tam pierwszy 
raz przyglądałem się pracy rzeź-
biarzy. Poprosiłem o kilka dłutek 
i tak się zaczęło – wspomina ar-
tysta.   

Jego pierwsza rzeźba  powstała 
na początku lat 80-tych. Była za-
inspirowana ówczesnymi wyda-
rzeniami związanymi z „Solidar-
nością” i walką z komunizmem. 

Poprosiłem Bogdana, żeby 
ukląkł. Zrobiłem rysunek jego 
postaci, a na tej podstawie za-
cząłem rzeźbić robotnika, który 
zdziera z siebie szaty, stając się 
wolnym człowiekiem. W ten spo-
sób chciałem pokazać co czuję, 
jak przeżywam  tamte wydarze-
nia – mówi R. Leończyk. 

Do Żabowa przyjechał tak-
że Lucjan Świszcz z Wardynia, 
który rzeźbą zajmuje się od nie-
dawna. 

Ja jestem raczej artystą amato-
rem. Rzeźbię głównie w korze. Za-
raził mnie tym mój kolega rzeź-
biarz z Tuczna – mówi pan Lu-

cjan, który do Żabowa przyjechał 
pierwszy raz. Ostatnio rzeźbię 
krasnale. Głównie tworzę małe 
rzeczy. Na co dzień jestem emery-
tem, a z zawodu elektrykiem. 

„Dłubaniem” w drzewie, za-
razili się  również mieszkańcy 
wsi, którzy mając już pewne do-
świadczenie w tej dziedzinie, nie 
tylko przyglądali się jak pracują 
artyści, ale sami łapali za dłuta. 

 Rok temu wziąłem udział w 
naszych warsztatach i dzisiaj 
coś z tego zaczyna wychodzić – 
mówi Roman Wierzbicki, rolnik 
z Żabowa, który podczas plene-
ru pod okiem profesjonalistów, 
rzeźbił figurkę anioła. Oprócz 
pana Romana z drzewem praco-
wali Bogdan Niemirski i Daniel 
Dendał, również z Żabowa. 

Wszyscy przyznają zgodnie- 
drzewo jest wymagającym ma-
teriałem. 

Malarz może się pomylić i 
zmienić kolory. Rzeźbiarz ma tyl-
ko jeden kawałek drewna i musi 
od początku z uwagą kształtować 
bryłę - dodaje jeden z artystów.  

Program pleneru to nie tyl-
ko rzeźba. Zawierał również  
warsztaty taneczne prowadzo-
ne pod opieką instruktora  ze 
szkoły tańca „Flesz” - Mikołaja 
Kubiaka. Oprócz tego, wieczor-
ki muzyczne każdego dnia przy 
akompaniamencie zespołów 
muzycznych, degustacje potraw 
regionalnych, możliwość zbada-

nia poziomu cukru, cholestero-
lu i trójglicerydów -  badania te 
przeprowadzili członkowie Pol-
skiego Towarzystwa Diabety-
ków Koło Nowogard. 

Ostatniego dnia, spędzany 
czas umiliły występy wokalne 
Wiktorii Bucoń i Weroniki La-
lik pod opieką Edyty Barylisz 
Turowskiej z Nowogardzkiego 
Domku Kultury. 

Plener odwiedzali chętnie tak-
że goście, w tym m.in. władze 
samorządowe z burmistrzem R. 
Czaplą i jego zastępcą D. Simiń-
skim na czele. Plener rzeźbiar-
ski był bowiem organizowany 
w ramach Otwartego Konkur-
su Ofert: Rozwój wsi oraz orga-
nizacja i upowszechnianie dóbr 
kultury w społeczności wiejskiej  
na terenie gminy Nowogard. 
Wydział Rozwoju Lokalnego i 
Funduszy Urzędu Miejskiego 
w Nowogardzie przekazał upo-
minki dla artystów.

Jesteśmy wdzięczni za okaza-
nie zainteresowania niniejszym 
wydarzeniem. Dzięki niemu 
mieliśmy możliwość wzajemne-
go poznania się i wymiany do-
świadczeń. Mamy nadzieję, że 
odbędą się kolejne edycje plene-
ru w Żabowie – mówią zgodnie 
członkowie Zarządu Stowarzy-
szenia „Żabowiaki” 

Organizatorzy pleneru, dzię-
kują za pośrednictwem DN:  
Bankowi PEKAO S.A., Markowi 
Słomskiemu, Adamowi Fedeń-
czakowi, NDK (za część arty-
styczną), Mikołajowi  Kubiako-
wi – Szkoła Tańca Flesz,  i Wy-
działowi Rozwoju Lokalnego i 
Funduszy UM Nowogard, któ-
ry przekazał upominki dla rzeź-
biarzy oraz Dziennikowi Nowo-
gardzkiemu za patronat medial-
ny. 

Marcin Simiński 

Rzeźbiarze i ich dzieła, powstałe podczas pleneru w Żabowie

Warsztaty taneczne

Wspólne zdjęcie - pamiątka z pierwszych dni wakacji

Były dyplomy i podziękowania
Roman Wierzbicki stawia dopiero pierwsze kroki w rzeźbiarstwie, ale jak sam przy-
znaje, zajęcie to zaczyna go „wciągać”. 

Od lewej Bogdan Niemirski i Ryszard Leończyk, podczas rozmowy z DN. 

Pięćdziesięciolecie 
Waszego małżeństwa 
Jest dla nas powodem do 

dumy i budzi wielki szacunek. 
Powolna i wytrwała wspinaczka 

wyniosła Was na szczyt. 

Kochanym jubilatom 

Mariannie i Janowi 
Lep

serdeczne gratulacje 
składają 

dzieci, wnuczki i prawnuczki

ŻYCZENIA
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Miej sce
Odkrywania

Talentów

» www.wshtwp.pl 91 422 0 422

PEDAGOGIKA

STUDIA PODYPLOMOWE
na ponad 50 kierunkach

SOCJOLOGIA

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

Studia I i II stopnia:

15lat

1997 2012

Wyższa Szkoła Humanistyczna
Towarzystwa Wiedzy Powszechnej
w Szczecinie

Kancelaria  
PraWna

nawet trudne sprawy

601 949 077

SZAFy GARDEROBy 
ZABUDOWy WNęK
MEBLE NA WyMIAR

tel. 501 923 309
790 268 865
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Nowogardzcy  Przedsiębiorcy 

Obraz  tej  firmy to jej dobrzy  pracownicy! 
Znaczenie lokalnej przedsiębiorczości dla kondycji i dobrobytu społeczeństwa  jest nadal niedoceniane. Dlatego postanowiliśmy w do-
stępny nam sposób w stałym cyklu przybliżyć sylwetki i działania tych, którzy na co dzień zmagają się z trudnościami naszego życia go-
spodarczego i dzięki swojemu zapałowi i determinacji, tworzą i utrzymują miejsca pracy z których korzysta wielu . Niebagatelny jest 
też ich wkład poprzez podatki w budżety, zwłaszcza Gminy, ale też w budżet krajowy. Po rozmowie z właścicielami JOGI, dzisiaj   wy-
wiad z p. Leszkiem Cedro prowadzącym od  12 lat hurtownię materiałów budowlanych Budmat,  Leszek Cedro - Dariusz Szulejko Sp. J

Dziennik Nowogardzki: 
Nim  przejdziemy do pytań o 
firmę, najpierw trochę o wła-
ścicielu..., kiedy więc  Pan 
trafił do Nowogardu i co Pana 
skłoniło tu zamieszkać? 

Leszek Cedro współwłaści-
ciel Hurtowni ”Budmat” w 
Nowogardzie: Zacznę niety-
powo, bo nie od siebie, lecz od 
przedstawienia mojego wspól-
nika Dariusza Szulejko, z któ-
rym od 12 lat prowadzę  fir-
mę,  w tej chwili go nie ma ze 
względu na wyjazd służbowy. 
Dlatego będę sam odpowia-
dał na pańskie pytania. Co do 
mojej osoby to urodziłem i wy-
chowałem się w Dobrej Nowo-
gardzkiej i tam też chodziłem 
do szkoły. Następnie było tech-
nikum elektryczne i pierwsza 
praca w Stoczni w Szczecinie  w  
1978. Natomiast w 1983 wróci-
łem znowu tu do Nowogardu, 
by założyć rodzinę i pracować, 
najpierw na etacie w zakładzie  
państwowym, a późnej już pry-
watnie zakładając firmę, która 
cieszy się powodzeniem  wśród 
klientów od 20 lat. 

Wszyscy wiemy, że Hurtow-
nia istnieje na rynku już od 
20 lat, więc jaki jest jej profil 
i czy jej działalność opiera się 
tylko na handlu i ilu zatrud-
nia pan obecnie pracowni-
ków? 

Razem z moim wspólnikiem 
zatrudniamy obecnie 9 pra-
cowników, ale obecny skład to 
8 osób, gdyż jeden z nich wyje-
chał chwilowo za granicę. Jest to 
bardzo pracowity zespół, który 
nie szczędzi swoich sił na rzecz 
firmy. Korzystając z okazji chcę 
im za to bardzo serdecznie po-
dziękować.  Co do profilu dzia-
łalności, to jest on ściśle zwią-
zany z handlem materiałami, 
które są potrzebne powiem ko-
lokwialne „na budowę”.

Na rynku budowlanym 
mamy obecnie bardzo szero-
ki wybór nowych technologii 
i materiałów budowlanych. 
Zaprawa z tradycyjnego pia-
sku poszła bezpowrotnie do 
„lamusa”. Więc czym zatem 
się kierować przy ich wybo-
rze? Co jest najważniejsze? 

To prawda, technologia bu-

dowlana bardzo się rozwinęła. 
Dlatego zanim podejmiemy de-
cyzję o budowie domu oraz wy-
borze odpowiedniej technologii, 
która pozwoli go nam  zbudo-
wać,  powinniśmy sobie odpo-
wiedzieć na kilka pytań typu: 
czego będziemy od tego domu  
oczekiwać? Czy ten dom będzie 
służył nam przez lata, czy bę-
dzie on miał charakter wielo-
pokoleniowy? Czy może chcieli-
byśmy, by nasz dom przez cały 
okres swojej żywotności zacho-
wywał takie same współczyn-
niki cieplne, izolacyjne, czy też 

zakładamy, że wraz z postępem 
technologicznym ten dom ze-
chcemy w przyszłości unowo-
cześnić. 

Mówi się, że zakup odpo-
wiednich materiałów budow-
lanych, to dobra jakość i es-
tetyka remontowanego wnę-
trza czy domu - czym zatem 
należy się sugerować przy jej 
zakupie i na co trzeba zwró-
cić uwagę? 

Każdy zakup i wybór towa-
ru jest uzależniony od wybo-
ru i potrzeb klienta, który naj-
częściej wie, co chce kupić. Ale 
z naszej strony może również 
liczyć na fachowe doradztwo 
i obsługę, gdyby miał problem 
przy zakupie właściwego towa-
ru, który będzie mu potrzebny. 

Nasza firma ma wielu dostaw-
ców i producentów. Dlatego też 
wybór jest spory. Klient może 
zaopatrzyć się u nas w wiele 
produktów budowlanych takich 
jak: cegły, cement, styropian, 
wełny mineralne, papę, da-
chówkę i dwa rodzaje farby do 
malowania, ale w tej dziedzinie 
my się nie specjalizujemy.

Polskie firmy produkują-
ce farby czy inne produkty 
do odnowy pomieszczeń czy 
budynków prześcigają się w 
ofercie, co świadczy o dobrej 
ich jakości i technologii. A co 

z produktami zagranicznymi 
np. z Chin, które jak wiemy 
zalewają czy to rynek polski 
czy zagraniczny?

Faktem jest, że polskie firmy 
ze swoimi produktami i nowy-
mi technologiami dogoniły te 
światowe.  Dlatego wydaje mi 
się, że jakość tych produktów 
jest na bardzo dobrym pozio-
mie. Natomiast, co do wyrobów 
chińskich czy indyjskich, które 
również występują  w tej bran-
ży, to mogę powiedzieć tylko  
tyle, że z ich jakością w stosun-
ku do polskich, to jeszcze trochę  
im  brakuje. Uważam, że na-
sze produkty, które występują 
w mojej branży są bardzo do-
brej jakości i nie mamy się cze-
go wstydzić. 

Wchodząc do firmy spo-
strzegłem wielu klientów. 
Czy zatem klientami są tylko 
odbiorcy indywidualni? 

Oczywiście, że nie. Naszymi 
klientami są również wykonaw-
cy budów, inwestorzy, a „pozy-
skujemy” ich poprzez szeroką 
współpracę, zwykłą uczciwość 
i relatywnie konkurencyjne 
ceny swoich produktów. Waż-
ną sprawą jest również zado-
wolenie naszego klienta. Dlate-
go nasz personel stara się tak go 
obsługiwać, by był  usatysfak-
cjonowany i wrócił do nas jesz-

cze  kiedyś po następny zakup.
Oczywistym jest, że Hur-

towni z materiałami budowla-
nymi nie brak jest na rynku no-
wogardzkim?  

To prawda, bo jest ich o ile do-
brze pamiętam aż 5. Owszem je-
steśmy dla siebie konkurencją, ale 
to nie oznacza, że specjalnie kon-
kurujemy ze sobą czy podkupuje-
my sobie klientów, bo każdy klient 
rządzi się własnymi potrzebami i 
wybiera akurat taką hurtownię, 
w której interesuje go potrzebny 
produkt. Przecież nie jest powie-
dziane, że w jednej hurtowni jest 
cały asortyment? Bo w jednej np. 
jest więcej odcieni płytek, farb, a 
w drugiej cegły bądź styropianu. 
Dlatego słowo „konkurencja” ma 
przede wsztskim  jak najbardziej 
tolerancyjny  wymiar - przynaj-
mniej z mojej perspektywy. 

Ogólny Kryzys ekonomiczny 
dosięgną wiele gałęzi handlu. 
Jak było w przypadku branży, 
którą pan ze wspólnikiem repre-
zentuje? 

Cóż, muszę przyznać, że ta trud-
na  sytuacja dalej się utrzymuje. 
Jest duże spowolnienie w budow-
nictwie, a co za tym idzie zakupie  
materiałów budowlanych. Obec-
ne statystyki podają, że do ubie-
głego roku zwolnienie budownic-
twa wynosi około 35%, to jest bar-
dzo dużo. A co jest tego powodem? 
Jeden z powodów to zaostrzenie 
przez banki procedur na udziela-
nie kredytów. 

 W przestrzeni tych 20 lat 
firma została uhonorowana 
wieloma dyplomami i wyróż-
nieniami, które można zoba-
czyć na ścianie. Za co one są?  

Cóż, najprościej mówiąc za 
uczciwą pracę i działania cha-
rytatywne na naszym lokalnym 
rynku, chociaż powiem, że wie-
le instytucji zgłasza się również  
spoza powiatu goleniowskiego. 
Ale nasza firma  nastawiona 
jest raczej  na  pomoc  tutaj na 
miejscu i lokalnej społeczności.

Jak postrzega Pan zadania 
na przyszłość i perspektywę 
hurtowni? 

Cóż, na pewno zabieganie o 
nowego klienta, bo w tym spo-
wolnieniu gospodarczym jest 
teraz bardzo trudno  właśnie 
o klienta. Jak również wiara w 
dobrą hossę budowlaną, która 
miejmy nadzieję, że niebawem 
wróci. 

 Tyle o pracy, a na zakoń-
czenie: gdy jest już czas wolny 
to jak Pan go spędza i czym 
się zajmuje w ramach hobby?  

Tego czasu nie mam zbyt wie-
le, ale gdy go mam to poświę-
cam go na piłkę nożną, wyjaz-
dy i kibicowanie mojej ukocha-
nej drużynie Pogoni ze Szczeci-
na, oraz  polskiej reprezentacji. 
Gry zespołowe, a w szczególno-
ści tam gdzie jest piłka są mo-
imi ulubionymi konkurencja-
mi, które lubię obserwować i 
właśnie kibicować. Ale turysty-
ka piesza z rodziną również  nie 
jest mi obca.  Kończąc serdecz-
nie dziękuje panu redaktorowi i 
Gazecie Dziennik Nowogardki 
za poświęcony nam czas. 

Rozmawiał: Jarek Bzowy 
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Najlepsi uczniowie szkół Gminy Nowogard (część VI)

Primus inter pares
W czasie gdy dzieci i młodzież  nowogardzkich szkół  kończą swoją  edukację w roku szkolnym 2011-2012, prezentujemy Państwu najlepszych,  wy-
branych przez kierownictwa szkół, uczniów z poszczególnych placówek. Primus Inter Pares -  to znaczy „pierwszy wśród równych sobie”, wydaje 
się, że ta łacińska sentencja  wybrana na tytuł  cyklu  oddaje istotę i sens  tej prezentacji – chcielibyśmy, aby sylwetki najlepszych promowały posta-
wy, które są dostępne dla wielu, dzisiaj oni są pierwsi wśród równych sobie, jutro mogą być to inni  wśród tych równych.  Cieszymy się także, że w 
ten sposób mamy okazję dodatkowo wynagrodzić trud samych uczniów, jak i ich wychowawców. Z  konieczności wynikającej z objętości materiału 
prezentację podzieliliśmy na kilka części. Dzisiaj  najlepsi z ZSP z ulicy Poniatowskiego, którzy też kończą naszą prezentację.

ZSP w Nowogardzie

ANITA SZCZEŚNIAK
Uczennica klasy III Technikum 

Ekonomicznego
Średnia ocen w roku szkolnym 

2011/2012 wynosi: 5,4
Anita jest uczennicą o wszech-

stronnych zainteresowaniach, 
bierze udział w konkursach i 
olimpiadach przedmiotowych, a 
także zawodach sportowych.  Ak-
tywnie uczestniczy w życiu szko-
ły. Jest osobą bardzo koleżeńską i 
pracowitą. 

Olimpiady i konkursy przed-
miotowe:

Udział w Maratonie Matema-
tycznym,

Udział w Olimpiadzie Przedsię-
biorczości,

Udział w Olimpiadzie Ekono-
micznej,

Udział w szkolnych konkursach 
językowych,

Udział w Olimpiadzie Wiedzy 
o Polsce i Świecie Współczesnym.

 2.   Zawody sportowe:
II miejsce zespołowo w Turnie-

ju Piłki Siatkowej.
3.   Aktywne uczestniczenie w 

życiu szkoły:
Prowadzenie imprez szkolnych,
Przewodnicząca Samorządu 

Uczniowskiego.
4. Wolontariat:
Praca na rzecz dzieci z Wielo-

funkcyjnej Placówki Opiekuńczo 
– Wychowawczej w Nowogardzie,

Udział w Dniu Dawcy Szpiku.
        

ERyK KUŹMA
Absolwent klasy III  Zasadni-

czej Szkoły Zawodowej w zawo-
dzie fryzjer

Średnia ocen: 5,3
Eryk jest uczniem odpowie-

dzialnym, zdyscyplinowanym, 
koleżeńskim, chętnie angażują-
cym się w pracę na rzecz szko-
ły.  Kontynuuje naukę w zaocz-
nej szkole ogólnokształcącej, co 
umożliwi mu zdanie matury i 
podjęcie dalszej nauki związanej 
z jego pasją, którą jest fryzjerstwo. 

 MARCIN KOWALCZyK 
Absolwent klasy II Zasadniczej 

Szkoły Zawodowej w zawodzie 
kucharz małej gastronomii.

Średnia ocen: 4,9
Marcin jest osobą ciekawą świa-

ta – jego największą pasją, oprócz 
gotowania, jest geografia. W cią-
gu nauki w naszej szkole dał się 
poznać jako osoba sympatyczna i 
niezwykle wnikliwa. 

MACIEJ WOŹNIAK
Uczeń klasy III Technikum In-

formatycznego
Średnia ocen 5,27
Maciej pobierał w roku szkol-

nym 2011/2012 stypendium Pre-
zesa Rady Ministrów za wysokie 
wyniki w nauce. Jego pasją jest 
przede wszystkim informatyka, 
a także sport (szczególnie piłka 
siatkowa).

ANETA GRZEJDZIAK
Uczennica III klasy Technikum 

Żywienia i Gospodarstwa Domo-
wego

V miejsce w etapie okręgo-
wym  XXXVI Olimpiady Wiedzy 
i Umiejętności Rolniczych w Py-
rzycach,

XII miejsce w etapie central-
nym XXXVI Olimpiady Wiedzy i 
Umiejętności Rolniczych, co dało 
jej tytuł laureata. 

Pasją Anety jest przede wszyst-
kim gotowanie. Dużo uwagi po-
święca także zagadnieniom zwią-
zanym z żywieniem człowieka. W 
kręgu zainteresowań Anety znaj-
dują się również nauki przyrodni-
cze, a przede wszystkim biologia. 

MATEUSZ WAWRZyNIAK 
Absolwent klasy IV Technikum 

Żywienia i Gospodarstwa Domo-
wego

VI miejsce w etapie okręgo-
wym XXXIV Olimpiady Wiedzy 
i Umiejętności Rolniczych w Py-
rzycach.

Pasją Mateusza jest gotowanie 
i zgłębianie tematów związanych 
z żywieniem człowieka. Waż-
ne miejsce zajmuje w jego życiu 
sport. Mateusz chciałby konty-
nuować naukę na Wyższej Szkole 
Hotelarstwa i Gastronomii w Po-
znaniu. 

ŁUKASZ CHOCHLIŃSKI
Absolwent klasy IV Technikum 

Pojazdów Samochodowych
V miejsce indywidualnie w wo-

jewódzkim konkursie BHP w Rol-
nictwie.

Łukasz jest uczniem  koleżeń-
skim, sympatycznym, zdyscypli-
nowanym,  chętnie angażującym 
się w prace na rzecz szkoły. 

Zawody Wędkarskie Klubu 
Abstynenta „HANIA”

Nowogardzkie Stowarzy-
szenie Klub Abstynenta „HA-
NIA” cyklicznie od kilku lat 
organizuje zawody wędkarskie 
Klubów i Stowarzyszeń Abs-
tynenckich o „Puchar Burmi-
strza Nowogardu”. Tego roku 
zawody te przygotowano na 
dzień 30.06.2012. 

Nad jeziorem Glicko. Już od 
świtu zaczęli przybywać pierw-
si uczestnicy tej jakże sławet-
nej imprezy. Pogoda również 
dopisała, od rana świeciło 
piękne słońce nękane później 
jedynie kilkoma chmurkami z 
których spadło parę kropel let-
niego deszczu.

Zawody rozpoczęły się 
punktualnie o godzinie 830 i 
trwały 3 godziny. Mimo nie-
wielkiej frekwencji oraz kapry-
sów większej ryby, rywalizacja 
była zacięta do ostatnich chwil 
przed sygnałem sędziowskim 
oznajmiającym zakończenie 
rywalizacji. 

W tym miejscu należą się 
ogromne podziękowania 

dla Koła Wędkarskiego „TĘ-
CZAK” za oprawę sędziowską 
zawodów, nasi doświadczeni 
koledzy przez cały czas trwa-
nia imprezy, służyli swoim 
ogromnym doświadczeniem i 
profesjonalizmem.

Po przeważeniu złowio-
nych ryb i ogłoszeniu wyni-
ków, przystąpiono do rozda-
nia upominków wędkarskich 
uczestnikom zawodów. Tego 
roku I-miejsce zajął kolega 
Andrzej, II-miejsce kol. Wal-
demar i III-miejsce kol. Seba-
stian, który to jako najmłod-
szy uczestnik zawodów otrzy-
mał z rąk p. Marka Antczaka 
ufundowany przez niego pięk-
ny puchar.

Jedynym przykrym incyden-
tem był brak Burmistrza No-
wogardu na zawodach oraz co 
za tym idzie, brak tradycyjne-
go pucharu dla zwycięzcy za-
wodów.

Zapraszamy za rok. 
Za Zarząd kol. Andrzej 
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Festyn sportowo-rekreacyjny w Węgorzach

Całodniowa zabawa!
W niedzielę (1 lipiec) w Wę-

gorzach odbył się festyn spor-
towo-rekreacyjny. Na miej-
scowym boisku sportowym 
zawodnicy rywalizowali w 
turniejach piłki nożnej i pił-
ki siatkowej. Poza tym odbył 
się II bieg „Pamięci Władka”, 
gry i zabawy dla dzieci, lote-
ria fantowa, oraz turniej wie-
dzy o piłce nożnej. 

Festyn na boisku sporto-
wym w Węgorzach rozpoczął 
się o godzinie 10.00. Organi-
zatorami byli Wójt Gminy Osi-
na, Rada Gminna LZS i miesz-
kańcy Węgorzy. Spikerem nie-
dzielnej imprezy był Tadeusz 
Łukaszewicz. Festyn odbył się 
również za sprawą „ludzi do-
brej woli”, którzy bezintere-
sownie pomogli przy organi-
zacji: Zdzisław Doszczeczko, 
Bogdan Wielgat, Danuta Ku-
siatyńska, Piotr Domański, 
Przemysław Laszkiewicz, Eu-
geniusz Pałczyński, Stanisław 
Rossa, Mieczysław Rossa, Ja-
rosław Kopiecki, Roman Go-
lema, pani Zofia. Osoby które 
tego dnia spędziły czas w Wę-
gorzach, nie mogły narzekać 
na wyżywienie o które zadbały 
panie, które m.in. piekły ciasta. 
Natomiast pieniądze uzbierane 
ze sprzedaży swoich wyrobów 

będą przekazywane na kolejne 
tzw. pikniki rodzinne. O peł-
ne brzuchy uczestników festy-
nu zadbali: Anna Jurgielaniec 
(Sołtys Węgorzy), Dominika 
Dapkiewicz, Ela Patke, Estera 
Król, Adzia Wyżykowska, Ewa 
Doszczeczko, Beata Kozak, 
Agnieszka Potreba. Dyplo-
my, puchary i liczne nagrody 
wręczali: Wójt Gminy Osina: 
Krzysztof Szwedo, Radni Gmi-
ny Osina: Robert Jurgielaniec, 
Zdzisław Doszczeczko, Sołtys 
Węgorzy: Anna Jurgielaniec, 
przewodniczący rady gminy 
LZS: Tomasz Gajda, przewod-
niczący LZS Węgorza: Prze-
mysław Laszkiewicz. W biegu 
pamięci Władysława Doma-
galskiego (strażak OSP Węgo-
rza) wystartowało 12 zawod-
ników w różnym przedziale 
wiekowym. Bieg odbył się na 
dystansie dwóch okrążeń bo-
iska piłkarskiego, czyli ok. 800 
metrów. Najszybszy okazał 
się Daniel Sadzyński z Wierz-
chosławia, na drugim miejscu 
znalazł się reprezentant gospo-
darzy Piotr Domański, nato-
miast na trzecim stopniu po-
dium stanął Kamil Gaik z Ko-
ściuszek. Gospodarze okazali 
się mało „gościnni” dla swoich 
siatkarskich rywali, gdyż zajęli 

pierwsze miejsce nie przegry-
wając meczu i tracąc zaledwie 
seta. Oprócz Węgorzy w tur-
nieju piłki siatkowej wystar-
towali zawodnicy z Węgorzyc, 
Kikorzy i Kościuszek. Zespo-
ły rozgrywały spotkania sys-
temem „każdy z każdym” do 
dwóch wygranych setów, suma 
punktów wyłoniła zwycięz-
ców. Sędzią głównym turnie-
ju był Marcin Łukaszewski. Na 
takich samych zasadach odbył 
się turniej piłki nożnej. Zgło-
siły się 4 drużyny: Węgorza, 
Wierzchosław, Kikorze i Wę-
gorzyce, sędziami byli Arka-
diusz Domagała i Stanisław 
Rutkowski. Tym razem gospo-
darzom zabrakło skuteczności 
i zajęli drugie miejsce na wsku-
tek gorszego bilansu bramko-
wego, aniżeli piłkarze z Wierz-
chosławia. Być może szczę-
ście nie opuszczało piłkarzy z 
Wierzchosławia za sprawą do-
datkowego zawodnika, jakim 
był wylosowany w loterii fan-
towej ...kogut. Dla dzieci i ko-
biet odbywały się liczne gry 
i zabawy, które nadzorowała 
Magdalena Grzelak. Na koniec 
niedzielnego festynu odbył się 
jeszcze turniej wiedzy o piłce 
nożnej (50 pytań głównie na 
temat Euro 2012) prowadzo-

ny przez Tadeusza Łukaszewi-
cza, w którym wystąpili dzieci 
w wieku szkolnym. Nagroda-
mi w turnieju wiedzy były mo-
nety sportowe, dyplomy z logo 
Euro 2012 i statuetki sporto-
we, sponsorowane przez Koło 
Numizmatyczne w Nowogar-

dzie. Po ciężkiej batalii, zwy-
cięzcą został Michał Grzelak. 
Po zakończeniu ostatniej kon-
kurencji, organizatorzy z orga-
nizowali możliwość wspólne-
go oglądania finału Mistrzostw 
Europy w piłce nożnej. 

KR

Wyniki niedzielnego festynu sportowo-rekreacyjne-
go w Węgorzach:

Siatkówka:
Węgorzyce – Kikorze  0:2 (0:15, 0:15)
Kościuszki – Węgorza  0:2 (14:16, 9:15)
Kikorze – Kościuszki  0:2 (12:15, 12:15)
Węgorzyce – Węgorza  0:2 (7:15, 7:15)
Kościuszki – Węgorzyce  2:0 (15:9, 15:7)
Węgorza – Kikorze  2:1 (11:15, 15:13, 11:9)

1. Węgorza  6 pkt/sety: 6:1
2. Kościuszki  5 pkt/sety: 4:2
3. Kikorze   4 pkt/sety: 3:4
4. Węgorzyce  3 pkt/sety: 0:6

Piłka nożna:
Wierzchosław – Węgorzyce 5:0
Węgorza – Kikorze  1:0
Kikorze – Wierzchosław  0:1
Węgorzyce – Węgorza  0:2
Wierzchosław – Węgorza 0:0
Kikorze – Węgorzyce  3:0

1. Wierzchosław 7 pkt/gole: 6:0
2. Węgorza  7 pkt/gole: 3:0
3. Kikorze  3 pkt/gole: 3:2
Węgorzyce  0 pkt/gole: 0:10

II Bieg „Pamięci Władka”:
1. Daniel Sadzyński (Wierzchosław)
2. Piotr Domański (Węgorza)
Kamil Gaik (Kościuszki)
 Turniej wiedzy „Euro 2012”:
1. Michał Grzelak
2. Kacper Woźniak
3. Maciej Smoliński
4. Agnieszka Augustyniak

Kapitan zwycięskiej drużyny piłkarskiej kapitan drużyny siatkarskiej przyjmujący puchar

Tadeusz Łukaszewicz i Kacper Woźniak podczas turnieju z wiedzy o Euro 2012

Gry i zabawy podczas niedzielnego festynu sportowo-rekreacyjnego Wierzchosław - zwycięzcy turnieju piłki nożnej
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Ida córka Katarzyny 
i Patryka 
ur. 28.06.2012 
z Krzemlin

Maja córka Marleny 
i Sławomira 
ur. 4.07.2012 
z Nowogardu

Piotr syn Patrycji 
Bielej ur. 3.07.2012 
z Krzywic

 Autor rubryki: Janusz Roguski
Witamy wśród nas...Firma  „Kozłowski”  

Jan  Kozłowski  

zatrudni  
księgową  

z  3-4 letnim  stażem 
w/w zawodzie. 

Oferty proszę  kierować  
na  adres email:  

sekretariat@opelkozlowski.pl

„Spółdzielnia Mieszkaniowa „Cisy” w Nowogardzie 

sprzeda mieszkanie 2 pokojowe 
o powierzchni  użytkowej 53,33m2.

Szczegółowe informacje można uzyskać 
pod nr tel 91 39 25 261 lub 697 104 578.”

 WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA  
700-LECIA 24 w  NOWOGARDZIE

poszukuje wykonawcy ocieplenia budynku.
Przedmiar robót oraz szczegółowe informacje

w biurze Zarządcy FURMAŃCZyK-WSPÓLNOTy
700 lecia 14 w Nowogardzie tel. 913920808.

BOSMAN-CUP
W dniach 29-30 czerwca 2012r. odbyły się Mistrzostwa Taksówkarzy BOSMAN-
-CUP organizowane przez Klub Sportowy Bosman Nowogard i Burmistrza Gol-
czewa Andrzeja Daniluka w dyscyplinach sportowych w  darta, bilarda i piłce 
nożnej.

Rozgrywki w bilarda i dar-
ta odbywały się 29-30 czerw-
ca w Pubie Pasadena w No-
wogardzie. Natomiast Turniej 
piłki nożnej odbywał się 29-30 
czerwca na stadionie w Gol-
czewie w trzech kategoriach 
wiekowych: seniorach, oldbo-
jach i weteranach.

W sobotę wieczorem w No-
wogardzie odbył się bankiet 
podsumowujący Mistrzostwa, 
gdzie zostały wręczone pucha-
ry, medale i nagrody. Wręcze-
nia dokonywał burmistrz Gol-
czewa Andrzej Danieluk oraz 
Elżbieta Protas z Klubu Bos-
man Nowogard.

Ponadto puchary wręczali 
fundatorzy tacy jak: pani Dy-
rektor Biura Senatora Sławo-
mira Preissa, Jacek Olszewski 
oraz Bogdan Drzewiecki.

Zwycięzcy poszczególnych 
konkurencji:

BILARD
I miejsce- Czesław Olbrych
II miejsce  - Marcin Janowic-

ki
III miejsce – Jakub Hnat
DART
I miejsce – Rafał Milusz

II miejsce – Elżbieta Protas
III miejsce- Michał Sagun
PIŁKA NOŻNA
SENIORZy
I miejsce – „JANTORNA-

JE”- Rosja
II miejsce – „ISKRA”- Gol-

czewo
III miejsce – „BARBAKAN”- 

Kraków
Król Strzelców – Daniel 

Wawrzyński z Golczewa 
Najlepszy Bramkarz- Dimi-

tri Bułygin- „JANTORNAJE”- 
Rosja

Puchar FAIR- PLAY – „Su-
per” Taxi Warszawa

OLDBOJE
I miejsce - „ISKRA”- Golcze-

wo
II miejsce – F.C. „ADAMS” 

Brześć Białoruś
III miejsce – „Super” Taxi 

Warszawa
Król Strzelców – Stiepaniuk 

F.C. „ADAMS” Brześć Biało-
ruś

Najlepszy Bramkarz- Nikołaj 
Zacharow – Primorsk Rosja

Puchar FAIR- PLAY – Pri-
morsk Rosja

WETERANI
I miejsce – OLSZTYN
II miejsce – KOSZALIN
III miejsce – „BOSMAN” 

NOWOGARD
Król Strzelców –  Pobiedziń-

ski z Olsztyna
Najlepszy Bramkarz- Krzysz-

tof  Pieróg z Koszalina
Puchar FAIR- PLAY - „Su-

per” Taxi Warszawa
Ponadto chciałbym podzię-

kować burmistrzowi Golcze-
wa Andrzejowi Danielukowi 
za ogromny wkład pracy wnie-
siony we współorganizację 
tych Mistrzostw.

Dziękuję także fundatorom 
pucharów, medali i nagród: 
panu Senatorowi Sławomirowi 
Preissowi, Prezydentowi Star-
gardu panu Sławomirowi Pajo-
rowi, Jackowi Olszewskiemu, 
Bogdanowi Drzewieckiemu, 
Browarowi Bosman Szcze-
cin oraz Wydziałowi Rozwoju 
Lokalnego i Promocji Urzędu 
Miejskiego w Nowogardzie.

Organizator
Prezes

Klubu Sportowego „BOSMAN” 
Nowogard

Andrzej Szafran

Spartakiada LZS w Słajsinie
W niedzielę (1 lipca) została rozegrana kolejna już spartakiada zrzeszenia LZS 
w Słajsinie. Tradycyjnie rozegrano turnieje siatkówki i piłki nożnej, odbyły się 
również rzuty lotką i przeciąganie liny.

Na wzorowo przygotowa-
nych przez miejscowych dzia-
łaczy boiskach, sportowcy ry-
walizowali już od godziny 
10.00. Najwięcej emocji przy-
sporzyła konkurencja przecią-
gania liny, w której bezkonku-
rencyjni okazali się „siłacze” 
z Osowa. Wśród kibiców był 
m.in. burmistrz Nowogardu 
Robert Czapla.

Wyniki turnieju siatkówki:
Dąbrowa - Kulice 2:0,
Wojcieszyn - Osowo 2:0,
Sikorki - Wierzbięcin 2:0,
Sikorki - Słajsino 1:2,
Wojcieszyn - Dąbrowa 0:2,
W meczu o trzecie miejsce 

Sikorki pokonały Wojcieszyn 
2:0, a w wielkim finale Dąbro-
wa pokonała Słajsino 2:0 i zaję-
ła I miejsce.

Wyniki turnieju piłki noż-
nej:

Osowo - Wierzbięcin 5:0,
Wojcieszyn - Kulice 4:0,
Osowo - Słajsino 2:1, 
Wojcieszyn - Słajsino 0:4,
Wojcieszyn - Osowo 0:1.
I miejsce zajęło więc Osowo, 

II m - Słajsino, III m - Wojcie-
szyn. Gratulujemy!

KR

Na 20-lecie Dziennika 
Nowogardzkiego 

Piknik w Strzelewie 
W czerwcu tego roku minęło 20 lat, od kiedy wydawany 
jest Dziennik Nowogardzki.

 Z tej okazji już dziś zapraszamy wszystkich Nowogardzian, 
na piknik, który odbędzie się w dniu  15 lipca w Strzelewie. W 
programie przewidzieliśmy szereg atrakcji, w tym m.in. kon-
cert Antoniny Krzysztoń wraz z zespołem. 

Poniżej szczegółowy program imprezy: 
Nowogard:  godz. 12.30 Msza św. - kościół pw. WNMP w No-

wogardzie 
Strzelewo:  godz. 14.00 otwarcie pikniku – występ „Kapeli Kry-

zysy”
godz. 16.00 koncert „Kapeli Rycha” 
godz. 17.30 – koncert zespołu „Jesienni Przyjaciele” 
godz. 19.30 – gwiazda wieczoru – Antonina Krzysztoń z ze-

społem. 
W programie ponadto wspólna biesiada przy pieczeni z grilla 

i innych smakołykach. 
Wstęp wolny. 
Organizatorzy: Dziennik Nowogardzki, Stowarzyszenie Po-

szukiwań Twórczych ze Strzelewa – Zygmunt Heland oraz Sołtys 
i Rada Sołecka Strzelewa. 

Zapraszamy! Redakcja 



6-9.07.12 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

13

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

09.07.2012 r. 
godz. 16

Obsługujemy cały kraj

promocyjna

szer. 250 cm 
wys. 210 cm 
złoty dąb 
ocieplana

Cena

598 334 312   798 710 329   525 228 136

OCO NA TWOJE 
FINANSE

PROSTA POŻYCZKA 
DLA CIEBIE 

I TWOJEJ FIRMY
bez BIK

bez zaświadczeń ZUS i US
– od 20 do 300 tys.
– na spłatę uciążliwych długów
– na dobre inwestycje
– dochód min. 1000 zł netto
W OFERCIE RÓWNIEŻ CHWILÓWKI

Szczecin 
al. Wojska Polskiego 29/17 

tel. 91 812 68 65
RRSO wynosi 5,05%

OKNO 1465 mm szer. x 1435 mm wys.

SZYBA K=1,0 • OKUCIE MACO PPUH "JOGA" sj.
ul. Górna 4,

72-200 Nowogard
tel. 91 39 25 501

OKNA-SUPERPROMOCJA !!!

TYLKO 499zł*
*cena netto

SPRZEDAŻ ATRAKCYJNYCH MIESZKAŃ
w nowo powstającym budynku mieszkalnym

4-klatkowym (obok SP nr 3), os. Gryfitów w Nowogardzie

Kontakt: „PRO-BUD” s.c., 72-200 Nowogard, ul. 3 Maja 14, 
tel. 91 39 25 552, 783 570 056, www.probud-nowogard.pl

PIASEK, ŻWIR,  CZARNOZIEM, POSPÓŁKA 

 ŻWIROWNIA  DŁUGOŁęKA
tel. 504 872 700 

Z DOWOZEM DO KLIENTA
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R E K L A M A
e-mail: reklama@domjudy.pl

TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETyCZNyM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

tel. 91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

GABINET KOSMETYCZNY 
WICHEREK

Rok założenia 1988
Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała zabiegi 
kosmetyczne, henna, depilacje, makijaże, 
mikrodermabrazja, peeling kawitacyjny, 
ultradźwięki, eksfoliacje, wypalanie, laser, 
lampy, materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

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

Tel. 91 392 07 14 
Czynne od 11.00 do 19.00
http://wicherek.info

Malibu to przeuroczy 
malamut. 

Uwielbia smyranie po 
główce co okazuje niezwykle 

śmieszną minką. Jego 
dwukolorowy nosek jest 
przesłodki a cały piesek 

wygląda jak misiu. Osoby 
pracujące w schronisku 
uznały go za najbardziej 

spokojnego i przyjaznego 
psiaka. Nie potrzeba mu 

zbyt wiele - kawałek miejsca, 
pełną miskę i własnego 
właściciela, który nie 

oszczędzi mu czułości. 
Nie pozwólmy mu zostać w 

schronisku na zawsze! 
Weźmiesz go na spacer? 
Taki długi - na zawsze... 

668-602-602 
adopcja jest bezpłatna.

Kancelaria  
PraWna

nawet trudne sprawy

601 949 077
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Zaprasza do udziału w II edycji projektu:
„Wspieranie przedsiębiorczości i rozwoju  

gospodarczego Gminy Nowogard”
Celem realizowanego zadania publicznego jest wspieranie zatrudnienia poprzez 
zachęcanie do tworzenia nowych firm i samo zatrudnienia oraz promowanie 

postaw przedsiębiorczych wśród mieszkańców gminy.
Projekt skierowany jest do dwóch grup adresatów:
I.   Zamierzających po raz pierwszy uruchomić własną działalność gospodarczą,
II. Posiadających własną firmę nie dłużej niż dwa lata i zamierzających rozszerzyć 

działalność, zatrudnić osoby bezrobotne lub wprowadzić nowe technologie 
produkcji i usług. 

Projekt zakłada przeprowadzenie 60 godzin bezpłatnych zajęć szkoleniowych 
i warsztatów obejmujących program zakładania własnej firmy pod nazwą ,,ABC 
Przedsiębiorczości”, wsparcie indywidualne coacha (trenera) dla osób, które 
uruchomią własną firmę oraz wynajem lokali użytkowych po preferencyjnych 
cenach. 

JUczestnicy projektu zainteresowani uruchomieniem swojej firmy w budynku  
CEiP ,,PROFIT” i poza nim, otrzymają do 50 % zniżki stawki czynszu  za 
wynajmowany lokal w okresie realizacji projektu.

Druga edycja projektu realizowana będzie od 1 lipca do 31 grudnia 2012 roku. 
Szczegółowe informacje dotyczące projektu można uzyskać osobiście  

w Sekretariacie CEiP ,,Profit”SzF TPP w Nowogardzie ul. Wojska Polskiego 3, 
lub  telefonicznie tel.91 39 20 891,fax 9139 20 891oraz na stronie  

www.profit.nowogard.pl ,e-mail: rcp_nowogard@o2.pl
Serdecznie zapraszam !

Dyrektor CEiP „Profit'”            PROJEKT DOFINANSOWANY JEST              
SzF TPP w Nowogardzie          ZE ŚRODKÓW GMINY NOWOGARD 

   Jerzy Jabłoński   

tel. 91 57 712 48 
tel. 500 702 884
tel. 500 702 855

BEZPłATNA POMOC W UZYSKANIU KREDYTU - OFERTA 20 BANKÓW

www.mk-kwadrat.pl

MIESZKANIA NA SPRZEDAŻ
Smorawina – 2 pokoje, parter, działka 490m² – CENA 35.000 zł 
Nowogard – kawalerka, III pietro, pow. 29,93m² – CENA 90.000 zł 
Nowogard – kawalerka, I piętro, pow. 28,40m² – CENA 95.000 zł
Nowogard – wysoki standard, 3 pokoje, pow. 68m² – CENA 199.000 zł NOWA CENA 

Nowogard – 3 pokoje, pow. 77m² + garaż 20 m²  - CENA 230.000 zł 

Nowogard – 3 pokoje, I piętro, pow. 62,9 m² – CENA 170.000 zł NOWA CENA

Nowogard – 3 pokoje, pow. 49m², z widokiem na jezioro – CENA 200.000 zł 

Nowogard – 3 pokoje, parter, pow. 57,8m² – CENA 172.000  zł 

Nowogard – 3 pokoje na parterze, pow. 58 m² – CENA 175.000 zł NOWA CENA 

Nowogard – 2 pokoje, pow. 61,69m² – CENA 169.000 zł 

Dobra – 3 pokoje + garaż, pow. 64,5m² lub zamiana  – CENA 165.000 zł

Stargard Szczeciński – 2 pokoje o pow. 54,11m² – CENA 140.000 zł

Węgorzyno – 3 pokoje, I piętro o pow. 66,9m² – CENA 130.000 zł 

Węgorzyno -  4 pokoje o pow. 74m² – CENA 175.000

Węgorzyno – 3 pokoje o pow. 58m² – CENA 100.000 zł 

Węgorzyno – 3 pokoje o pow. 63m² – CENA 140.000 zł 

Lesięcin gm. Węgorzyno – 4 pokoje o pow. 74,65m², parter – CENA 120.000 zł

Wspólnota mieszkaniowa przy ul. Armii Krajowej 29 
poszukuje wykonawcy przełożenia dachu 

i założenia klamr. 
Oferty proszę składać u zarządcy wspólnoty Furmańczyk 

przy ul. 700 lecia. Tel. 600 897 758

Zaprasza na

Przykładowe zestawy:
- botwinka, kieszonka schabowa, ziemniaki, zest. surówek
- krem z brokuł, �let drobiowy z orzechami, 
   ziemniaki, zest. surówek
- krupnik, �let drobiowy z grila z pomidorem 
   i serem mozzarelą, ziemniaki, zest. surówek
- ogórkowa, dorsz, ziemniaki, zest. surówek
- pomidorowa, �let drobiowy panier., 
   ziemniaki, zest. surówek
- grochówka, schabowy, ziemniaki, zest. surówek
- rosół, karkowka z grilla, ziemniaki, zest. surówek

 promocyjne obiady domowe
w cenie 15 zł

tel. 91 39 20 221

KOMINKI SOŁOWIEJ
Nowogard, ul. Boh Warszawy 103A/1

Oferujemy:
- kominki i obudowę, piece, projektowanie, montaż
- wkłady z płaszczem wodnym od 2400 zł
- współpracujemy ze wszystkimi firmami
- sprzedaż kolektorów słonecznych. Oferujemy pomoc przy 

składaniu wniosków o dotacje z NFOŚiGW
- sprzedaż i montaż odkurzaczy centralnych
- wkłady kominowe. Kominy dwupłaszczowe, materiały montażowe
- przeglądy i remonty kominków
- sprzedaż ratalna
- nadzór i kierowanie robotami budowlanymi

Przy zakupie urządzeń z montażem, w budynkach mieszkalnych taniej VAT - 8%

Kontakt www.kominkisolowiej.pl
Tel. 91 39 25 000, kom. 507 967 205

Sklep otwarty pon. –pt. 9-17; sob. 9-13

Układanie kostki
brukowej

tel. 721 124 740
NOR-BUD
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Firma o zasięgu ogólnopolskim 

www.uberna.plwww.uberna.pl
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POLECAMY MIESZKANIA 1 POKOJOWE
NOWOGARD

EX251040477 85000 zł I piętro
EX488623240 87000 zł II piętro
EX577022080 78000 zł IV piętro

EX486144155 99000 zł parter

EX481718589 98000 zł parter
EX570072908 94000 zł III piętro
EX577053088 93000 zł II piętro

OKOLICA
EX234768956 39000 zł parter

NIERUCHOMOŚCI TYLKO W ROZSĄDNYCH CENACH !
DZIAłKI:

Jenikowo – działka rolna o pow 81 100 m2. Cena 1,50 zł/m2.
Mechowo – działka rolna o pow. 49,9281 ha z dopłatami ( pakiet ekologiczny ).
Dobra Nowogardzka – „SŁOWIKOWE OSIEDLE”, działki rekreacyjne, 200 m do jeziora Dobre

DOMY:
Węgorza 25 – dom o pow. 187 m2 (5 pokoi), działka o pow. 3200 m2
Wyszomierz – dom w zabudowie bliźniaczej o pow. całk. 116 m2  - działka o pow. 12 422 m2 wraz z działką leśną.
Czermnica 58 – leśniczówka, pow. 135 m2, działka 5 500 m2 – OTOCZENIE LASÓW

NIERUCHOMOŚCI

•	 Sprzedam mieszkanie, ul. Po-
niatowskiego, 2 pokoje, pow. 
50,49 m2, parter, po general-
nym remoncie. CENTRUM OB-
ŁSUGI NIERUCHOMOSCI, Tel. 
603 982 407

• Do wynajęcia dwa lokale handlo-
we lub biurowe w centrum Nowo-
gardu. 787 122 972 

• Wynajmę pokój tel.798382886

• Kupie mieszkanie 2 pokojowe 
bezczynszowe 609881598 

• Kwatery pracownicze w domu 
jednorodzinnym tel.609307327

• 

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

• Sprzedam działkę budowlaną nie-
uzbrojoną przy ul. Kościuszki tel. 
693 850 197

•	 Sprzedam spichlerz, piękny 
obiekt 956 m2, tel. 693 996 009

• Sprzedam mieszkanie trzypokojo-
we w Nowogardzie. 603 668 681

• Sprzedam mieszkanie trzypokojo-
we, III piętro, 67 m2, na ul. Zamko-
wej. Wysoki standard tel. 504 118 
857

• Sprzedam mieszkanie dwupoko-
jowe III piętro 55 m2. Cena 125 
tys. 668 927 296

• Do wynajęcia dwa lokale han-
dlowe w Centrum Nowogardu. 
531 838 667

• Sprzedam mieszkanie trzypokojo-
we w Nowogardzie. 600 626 244

• Sprzedam działkę budowlaną w 
Nowogardzie ul. Monte Cassino. 
601 775 037

• Sprzedam mieszkanie własno-
ściowe, I piętro, bezczynszowe, 
3 pokoje, 58m2, w Nowogardzie. 
Po kapitalnym remoncie, wysoki 
standard, kuchnia w zabudowie, 
glazura, panele, terakota, nowe 
okna, własne ogrzewanie gazowe, 
domofon, piwnica, balkon. Cena 
do uzgodnienia, tel. 605 522 340.

• Wynajmę mieszkanie czteropo-
kojowe po kapitalnym remoncie, 
własne ogrzewanie na parterze, 
ul. Bema. 504 800 823

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe 
4 piętro ul.15-lutego 695425992

• Sprzedam mieszkanie 3-pokojo-
we ul.zamkowa wraz z garażem 
murowanym tel.607804921

• Sprzedam działkę budowlaną w 

Centrum Nowogardu ul. Lipowa 4 
o pow. 693 m2 z aktualnymi wa-
runkami zabudowy usługi, han-
del, mieszkania. Informacje Tel. 
600 959 932; 600 931 083 po 15.00

• Wynajmę garaż w ok. Boh. War-
szawy, Poniatowskiego i 15 Lute-
go. 603 284 503

• Sprzedam działkę ogrodową w 
Nowogardzie. 725 343 417

• Sprzedam garaż murowany 28 
m2, prąd, woda cena 26 000 zł. Tel. 
501 622 613

• Sprzedam działkę budowlaną o 
pow. 597 m2. Nowogard. 511 171 
169

• Ładny dom Nowogard, sprzedam. 
600 617 474

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe 
o pow. 58 m kw na I piętrze przy 
ul. Bankowej 8. Tel. 783 570 060.

•	 Sprzedam wygodną kawalerkę, 
I piętro, ok. 29 m kw, bezczyn-
szowa. Do zamieszkania od 
zaraz. Cena 95 tys. Tel. 608 153 
767.

• Wynajmę warsztat z kabiną pod 
różnego rodzaju działalność. 
603 550 557

• Sprzedam mały dom 57 m2 ul. Pił-
sudskiego 2a. 602 350 301

• Sprzedam mieszkanie w bloku w 
Łosośnicy, trzypokojowe, 64 m2, 
bezczynszowe. Tel. 788 875 474

• Sprzedam ˝ domu w Nowogar-
dzie. 728 933 802

• Sprzedam mieszkanie 4-pokojo-
we (67,7 m2) w Nowogardzie, par-
ter, balkon, wc i łazienka osobno. 
Kontakt:  608 514 144.

• Wynajmę mieszkanie trzypokojo-
we na III p.  600 436 364

• Sprzedam uroczą posiadłość dom 
na działce 30ar Żabówko k/Nowo-
gardu. 663 489 736

• Studio reklamy Vizart wynajmę 
pow. Reklamową 6,5x3m w No-
wogardzie przy ul. Warszawskiej 
11 od 13.06. tel. 605 522 340

• Sprzedam kawalerkę 30 m2. tel. 
691 137 817

• Sprzedam duży kontener . 
605 764 994

• Sprzedam pół bliźniaka ok. 
100m2, działka 1100 m2, duży 
ogród. Wymienione okna, dach, 
ocieplony. Wewnątrz do remontu. 
350000 zł. Tel. 513157166

• Wynajmę lub sprzedam garaż na 
ul. Jana Pawła II tel. 607 580 172

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe 
o pow. 58 m kw na I piętrze przy 
ul. Bankowej 8. Tel. 783 570 060

• Sprzedam mieszkanie, Nowogard, 
ul. Gryfitów 3, pow. 69,30 m2, par-
ter, trzy pokoje, cena 170.000 zł, 
tel. 91-3910010, 607607814.

• Sprzedam mieszkanie, Nowogard, 
ul. Bankowa 6, pow. 53,70 m2, IV 
piętro, trzy pokoje, cena 131.600 
zł, tel. 91-3910010, 607607814.

• Sprzedam lub zamienię na miesz-
kanie w Nowogardzie dom ( 150 
m2) w okolicy Nowogardu. Dom 
po kapitalnym remoncie na dział-
ce 1400 m2. Cena 395.000 tys. Tel. 
692383706

• Sprzedam prawo do mieszka-
nia spółdzielczo – lokatorskie. 
691 646 632

• Sprzedam działkę z warunkami 
zabudowy ul. Asnyka. 502 032 422

• Dom na wsi Żabówko 609307327 

• Pilnie potrzebna  kawalerka, 
dwupokojowe mieszkanie (par-
ter) do wynajęcia niedrogie. 
510 936 951

• Sprzedam trzy pokoje + garaż 
murowany, ogród, działka 1000 
m2 lub zamiana na dwa pokoje w 
bloku w centrum (parter I piętro (z 
dopłatą)) 724 451 734

• Cztery pokoje 78 m2. Cena 1500 zł 
wynajmę. 607 342 607

• Działka 4900 m2 w Błotnym Mły-
nie tanio sprzedam. 607 342 607

• Resko ok. na wsi 70 m2, trzy po-
koje do zamieszkania od zaraz 63 
tys. 889 133 882.

• Sprzedam kawalerkę 38 m2 wła-
snościowa bezczynszowa 125 tys 
zł. 660 987 036

• Nowogard sprzedam działki bu-
dowlane. 665 503 129

• Wynajmę sklep spożywczy przy 
ul. Wojska Polskiego naprzeciwko 
szpitala. 513 356 702 

• Sprzedam dom w Nowogardzie w 
rozliczeniu mieszkanie ul. Jesio-
nowa 3. 604 284 597

• Sprzedam pół domu parter pod-
piwniczony 3 pokoje 82 m2 z 
przybudówką nadająca się na 
sklep lub działalność z garażem 
murowanym 60 m2. tel. 91 39 
22 072; 507 465 448

• Wynajmę garaż przy ul. Zamko-
wej przy gł. Drodze. 607 580 172

• Odstąpię działkę owocowo-
-warzywną z murowanym dom-
kiem obok zakładu karnego 
693869595.

• Sprzedam 2 ha ziemi przy drodze 
asfaltowej + media z możliwością 
podziału, okolice Nowogardu 15 
zł/m2. 603 895 622

• Do wynajęcia mieszkanie 3 poko-
jowe przy ul. Bankowej 8. Tel. 783 
570 060.

• Sprzedam działki zabudowy. 40 
ar. i 77 ar. 536 270 560

• Sprzedam mieszkanie cztery po-
koje. 536 270 560

• Sprzedam działkę budowlaną 20 
ar w Nowogardzie. 727 685 807

• Wynajmę mieszkanie dwupokojo-
we w Nowogardzie. 795 659 245

• Sprzedam działkę po zbiorach 
przy ul. Armii Krajowej. 91 39 
21 399 po godz. 20.00

• Ładna kawalerka I p. cena 83 tys. 
zł. sprzedam 508 312 261

•	 Działki budowlane w miejsco-
wości Kościuszki sprzedam. 91 
39 26 624 po 16.00

• Pokój do wynajęcia dla pracującej 
Pani. 668 629 191

• Ziemię rolną kilka hektarów 
sprzedam. 502 103 432

• sprzedam mieszkanie w Nowo-
gardzie III p. po remoncie 503 903 
690; 506 073 480

• Sprzedam lub zamienię M3 na ka-
walerkę 722 050 367

• Sprzedam mieszkanie 78 m2 czte-
ropokojowe, bezczynszowe 136 
tys. w Wierzbięcinie lub zamienię 
na dwupokojowe w Nowogar-
dzie. 691 213 009

• Sprzedam mieszkanie trzypoko-
jowe w kamienicy 69 m2, parter + 
2 piwnice a atrakcyjnym miejscu 
203 500 zł. 509 939 392

• wynajmę Kiosk nr 6 na targowisku 
cena 250 zł. Opłata targowa. Tele-
fon 91 39 20 714

•	 Do wynajęcia mieszkanie ume-
blowane trzypokojowe ul. Ban-
kowa I piętro. 603 895 622

•	 Sprzedam budowę w stanie su-
rowym. 507 045 404

•	 Sprzedam wygodną, bezczyn-
szową kawalerkę, I piętro, ul. 
Waryńskiego. Tel. 608 153 767

• Odstąpię działkę owocowo-wa-
rzywną z murowanym domkiem 
obok zakładu karnego 693869595

• Sprzedam mieszkanie dwupo-
kojowe w Dobrej Nowogardzkiej 
60.000 zł. 691970711

• Sprzedam 4-pokojowe mieszka-
nie w Osinie, 79m2, słoneczne, 
na parterze, bezczynszowe, z 
balkonem, piwnica, w kuchni i 
przedpokoju zabudowa. Miesz-
kanie w bardzo dobrym standar-
dzie. Ogrzewanie gazowe, okna 
pcv. Atrakcyjna cena. Kontakt: 
502531348

• Sprzedam kawalerkę w Nowo-
gardzie, 28m2, bezczynszowa, na 
parterze, funkcjonalny rozkład 
pomieszczeń, kuchnia z oknem, 
piwnica, okna pcv, ogrzewanie 
gazowe, bez pośrednika, 79 tys. ! 
Kontakt: 512322137

MOTORYZACJA

• Sprzedam Opony letnie 4 szt. 
Continental Conti 3, 185 65 R15, 
cena 400 zł, tel. 605 522 340.

• Sprzedam dwie opony 185/65/
R15 continental conti 3; stan do-
bry. 605 522 340

• Sprzedam felgi stalowe do Nissa-

na Almery N16, rok prod. 12/2001, 
cena 240 zł, tel. 605 522 340. 

•	 Sprzedam Ford CMAX rok prod. 
2004 przebieg 185 tys. Poj. 2.0 
diesel. Posiada immobilajzer, 
poduszki powietrzne, centralny 
zamek, klimatyzacja, koła zapa-
sowe z alufelgami. Cena 20 500. 
Do uzgodnienia. 603 079 260

• Sprzedam Ford Escort poj. 1400 
cm3, rok prod. 1994 tel. 667  994 
240, cena do uzgodnienia. 

• Sprzedam BMW E 36 320i Stan db, 
cena 5300 do uzgodnienia. Tel. 
791 561 195

• Sprzedam  Vw Passat B-5  
rok prod.1998 poj 1.9 diesel 
665544518

• Mitsubishi Pajero rok prod.2000 
poj 3,2 diesel cena do uzgodnie-
nia 665544518

• Sprzedam Auto marki Rover 416 
benzyna + gaz sekwencja, rok 
1997, skóra, klima, elektryka cena 
5500 do negocjacji. 691 071 252

• Sprzedam Renault 19, poj. 1.8 
rok prod. 1994 benzyna + gaz, el. 
szyby wspomaganie kierownicy, 
poduszka powietrzna cena 1800 
zł do małej negocjacji. Tel;. 886 
594 507

• Sprzedam Fiata 126p z hakiem. 
506 854 331

• Sprzedam Opla Agilę 2002 poj. 
1.2 srebrna cena 8500 tel. 663 130 
271

•	 Sprzedam Seat Ibiza 1992 
r. i Fiata Cinquecento rok 
prod. 1997 tel. 663  848  540; 
697 212 538

ROLNICTWO

•	 Porzeczkę czerwoną – 2 zł, czar-
ną – 4 zł – sprzedam zbiór wła-
sny. Tel. 605 856 556 lub 91 932 
17 39

• Sprzedam kombajn do zbioru 
ziemniaków “ANNA” Stan bdb 
nr,Tel 664329813.

• Sprzedam 2 działki nr.251(0.83ha)
i nr.252(1.29)w obrębie Redosto-
wa Tel. 667 286 019

• Sprzedam konia, bryczkę stylową, 
siodło i uprząż. 508 290 657

• Siewnik do nawozu Amazon-
ka dwutalerzowy poj. 500 kg. 
723 898 517

• Sprzedam łubin słodki. 601 
587 438

• Pszenżyto sprzedam 600 zł/tona 
(zostało 2tony). 91 57 83 097

• Sprzedam krowy mamki mie-
szańce do dalszej hodowli i Piasta 
RCW 3. 500 197 442

• Sprzedam  owies. 693 344 667
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MARPOL – OKNA S.C. 
 ul. Sienkiewicza 7F  Nowogard 

www.marpolokna.pl    
biuro@marpolokna.pl,   tel. 91 39-27-022

Nowość

energooszczędny pro�l

6 komorowy

z 3 uszczelkami

ul. Rzeszowskiego 7 • Nowogard

NOWY

ADRES:

• sprzedam kaczki francuskie trzy-
tygodniowe. 605 576 908

• sprzedam mieszankę zbożową dla 
kur. 605 516 508 po 19.00

• Koszenie łąk i prasowanie. 603 541 
286

• Sprzedam dmuchawę do zboza i 
pług dwuskibowy tel. 91 419 11 
60

• Koszenie,zbiór,mulczarowanie 
łąk,orka,siew,talerzówka 608 013 
995

• Sprzedam pszenice paszową 502 
217 497

USłUGI

• KOREPETYCJE LICEALISTÓW I 
STUDENTÓW Z MATEMATYKI, 
STATYSTYKI, EKONOMETRII ORAZ 
PROFESJONALNE PRZYGOTOWA-
NIA DO EGZAMINÓW POPRAW-
KOWYCH KONTAKT: TEL. 600 
924128; MAIL: iwonand@wp.pl 

• Wyjazdy Niemcy, Holandia, solid-
nie i tanio z domu i pod dom. 603  
038  944

• Usługi transportowe IVECO do-
stawcze + laweta + bus osobowy 
do 9 os. Tel. 609 931 915, 607 580 
172.

• AGENCJA REKLAMOWA VIZART - 
reklamy, banery, tablice, wydruki 
wielkoform., reklama na pojaz-
dach - odzieży, PIECZĄTKI, wizy-
tówki, plakaty, ulotki, inne. Nowo-
gard, ul. 700 lecia 15 (nad sklepem 
zielarskim). Tel. 605 522 340.

•	 MALOWANIE, MONTAŻ PANELI 
PODŁOGOWYCH I INNE DROB-
NE NAPRAWY WYKONA «ZŁOTA 
RĄCZKA»; 91 39 22 783, 784 79 
22 70

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

• Czyszczenie uszu za pomocą 
świecowania Nowogard, ul. Zielo-
na 3. 91 39 20 714

• Dywanopranie, 604 373 143.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 604 
373 143.

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

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

• Usługi ogólnobudowlane i docie-
plenia 607 654 692

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

• Klimatyzacja! Serwis sprzętu AGD. 
Tel. 697 55 33 10, 693 34 46 71.

• Cyklinowanie. 692 478 465

• Sprzedam kostke brukową zwyklą 

czerwoną 19m2 cena 500zł 515 
896 173

• Firma UNIQA wszystkie ubezpie-
czenia. Poniatowskiego 14/2. 693 
128 108

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

• Bruk-lin układanie kostki bruko-
wej. Tel. 607 083 893, www.bruk-
-linnowogard.com.pl

• Montaż ogrodzeń betonowych, 
farmerskich i innych; 695 085 470; 
91 39 72 575

• usługi elektryczne CO, dachy, ta-
nio szybko solidnie. Do 30% ta-
niej. Tel. 506 323 560

• Pomoc w ogrodzie,pielegnacja-
,koszenie traw 665 544 518

• Usługi tokarskie. Sąpolnica 22. 
693 613 396 

• Remonty mieszkań, łazienek. 
600 121 043

• Przewozy przeprowadzki Nowo-
gard i okolice. 784 499 535

• Usługi ogólnobudowlane. 
510 335 162

• AGENCJA REKLAMWA VIZART - 
oprawianie prac - w 2 minuty., 
bindowanie, wydruki A3-A4 kolor, 
ksero A3-A4 - kolor, laminowanie 
A3-A4. Tylko u nas największy wy-
bór okładek. Nowogard, ul. 700 
lecia 15 (nad sklepem zielarskim). 
Tel. 605 522 340.

• Korepetycje j. niemiecki, przygo-
towanie do matury. 607 617 844

• Angielski. Korepetycje. 
697 583 403

• Remonty i wykończenia. 
601 567 369

• REMONTY, MONTAŻE, STOLARKA. 
781 016 125

• Transport BUS-MAX. 604 963 120

• Usługi remontowo-budowlane. 
784 053 493

• Przepisywanie prac (magister-
skich, licencjackich, innych), do-
kumentów, CV, listów motyw. in-
nych. Wydruki, Ksero, także kolor. 
Szybko i Solidnie. Studio Reklamy 
Vizart. Nowogard, ul. 700 lecia 15 
(nad sklepem zielarskim). tel 605 
522 340. 

• Naprawa, regulacja okien, drzwi 
PCV i drewna. 695 181 070

• Usługi dekarskie w Kościuszkach. 
601  227  631

• Videofilmowanie i zdjęcia cyfro-
we, profesjonalnie różne okazje. 
600 653 124

• Usługi hydrauliczne. 600 653 124

• Truskawki na przetwory i 
do mrożenia bez szypułki 
tel.502616240

• Usługi ogónobudowlane, glazura, 
terakota fachowo i solidnie. 607 
647 515

• Remonty mieszkań. 609 588 240

• Roletki, żaluzje, vertikale. 
695 181 070

• Moskitiery. 695 181 070

• Transport przeprowadzki szyb-
ko tanio. 696 138 406

• Remonty mieszkań. 601 567 369

• Malowanie, szpachlowanie, pa-
nele. 788 566 432

• Remonty mieszkań, dachów 
794 115 153

• DUR - DACH pokrycia i remonty 
dachów. 691 621 141

• Dachy. 785 562 104

•	 Usługi koparko- ładowarką.  
667 621 070

• Usługi ogólnobudowlane –do-
cieplenia. 607 654 692

• Panele, regipsy, szpachlowanie, 
malowanie. 789 146 025

• Usługi koparko-ładowarką. 
606 106 142

• Transport przeprowadzki, tanio. 
791 111 749

• Usługi informatyczne napra-
wa komputerów, instalacja 
oprogramowania, odzyskiwa-
nie danych, dojazd do klienta. 
508 245 385

• Remonty, dachy, ocieplenia. 
692 562 306

• BUD NAAR dachy remonty da-
chów ocieplenia budynków. 
726 169 098

• Remonty łazienek, glazura, tera-
kota, hydraulika. 667 435 942

• Kuchnie, szafy, meble na wy-
miar. 884 288 560

•	 Zdjęcia weselne i okoliczno-
ściowe tanio. 605 856 538

•	 TWOJA KSIĘGARNIA INTERNE-
TOWA WWW.KSIEGARNIACY-
MELIA.OSDW.PL

PRACA

• Podejmę pracę w charakterze 
sprzedawcy, długoletnie do-
świadczenie, obsługa LOTTO. Tel 
660 392 851

• Zatrudnię konsultantkę Orifla-
me, bezpłatne wpisowe, prezen-
ty na 1300 zł, 604 189 118

• Przyjmę mechanika samocho-
dowego. 601 897 368

• Przyjmę do pracy brukarzy. 
662 125 370

• Przyjmę do pracy samodzielne-
go stolarza. 606 830 893

•	  Plantacja borówki amery-
kańskiej zatrudni zbieraczy 
w miesiącach lipiec sierpień. 
515 144 186

• Zatrudnię przedstawiciela w fir-
mie finansowej. 515 065 396

• Zatrudnię kierowcę kat. D na 
weekendy, tel. 501 615 614

•	 Zatrudnię do dociepleń. 
784 053 493

•	 Zatrudnię kierowcę kat. C+E 
na trasie Polska - Norwegia, 
tel. 607 585 561

• Zatrudnię lub małżeństwo na 

fermę zapewnione dobre wa-
runki płacowe i mieszkaniowe. 
91 39 10 315 

• Zaopiekuję się dzieckiem 
795 926 734

• Zatrudnię mechanika ze znajo-
mością obsługi  diagnoskopów 
do serwisu samochodowego w 
Goleniowie tel.606948278

• Zatrudnię kierowcę katego-
rii C+E trasa Szwecja – Polska. 
609 493 989

• Młody, pracowity, odpowiedzial-
ny, podejmie pracę na fermie, 
gospodarstwie. 725 153 278

• Zaopiekuję się dzieckiem od 3 
latek (u siebie w domu) w pobli-
żu Lidla. 500 160 082

• Zatrudnię Panią do kwiaciarni z 
doświadczeniem. 881 237 639

• Zatrudnię mężczyznę do prac 
porządkowych. 91 39 25 147; 
665 671 152

• Zatrudnię opiekunkę do star-
szej pani chodzącej. Dzwonić po 
16.00. 782 397 354

INNE

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

• Sprzedam drewno opałowe i 
kominkowe, pocięte w klocki z 
dowozem. 663 349 053

•	 Kupię tunel,namiot ogrodowy 
30/6m lub podobny 510 680 
139

•	 Sprzedam drewno kominko-
we, opałowe sprzeda całorocz-
na, posiadam swój transport. 
691 466 441

• Drewno opałowe kominkowe. 
506 232 860

• Sprzedam węgiel drzewny hurt, 
detal. 502 151 691 

• Dowóz piasku, żwiru, kamieni, 
wywrotka 2,5t. tel. 514 740 538

• Tanio sprzedam kafle piecowe, 
rzeźbione używane. 669 430 803

• Kupię starą spawarkę transfor-
matorową lub nową może być 
do naprawy cena do 500 zł. 
663 565 516

• Skup niesprawnych, zatartych 
pił STIHL, Husqvarna. Cena 100 
zł. 721 668 245

• Oddam śliczne, małe szczeniaki 
w dobre ręce, tel: 504 525 966

• Owczarki miesięczne podpalane 
oddam tel.504124829

• Sprzedam wykaszarkę Stih-
la żyłkę stan idealny 300 zł. 
502 103 432

• Sprzedam silniki elektrycz-
ne różne (wysokoobrotowe) 
693 344 667

• Piec CO Zębiec na miał, węgiel, 
drewno KMW16 na 135 m2 pow. 
Używany jeden sezon sprze-
dam lub zamienię na większy 
KMW23. Tel. 721 371 642 

• Labradory biszkoptowe i czarne. 
506 971 681

• Sprzedam laptopa Lenovo, 
Y530, cena 1600 zł, tel. 605 522 
340

• Sprzedam suknię ślubną białą, 
rozm. 38-40 piękna - zadbana. 
661 196 022

• Czarnoziem sprzedam. 601 
987 269

• Sprzedam wózek Roan Marita 
stan dobry, kolor niebieski. 400 
zł. 607 648 006

• Sprzedaż drewna kominkowe-
go. 667 788 820

• Milusieńką 6 cio tygodniową su-
nię oddam w dobre ręce. 91 39 
79 321

• Akwarium prostokąt 250l po-
krywa drewniana 5 jarzeniówek. 
Jarzeniówki akwarystyczne noc-
ne oświetlenie LED filtr zew. Flu-
val 405 grzałka. Zestaw CO2 JBL, 
lampa UV, rośliny + ryby. 512 
215 673

• Akwarium 105l org. Pokrywa 2 
jarzeniówki, filtr 205, grzałka, 
obsada ryb zewn. FLUVAL. 512 
215 673

•	 Sprzedam nowy komplet pa-
pierosów elektronicznych no-
wej generacj,duza gwarancja 
odwyku 787 371 740

•	 Sprzedam lodówko-zamra-
żarkę Polar CZP250 ,mało uży-
wana. Stan b. dobry. Wyso-
kość 1475cm, głębokość i sze-
rokość po 60 cm. Pojemność 
240 l. Tel. 663603883
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2 WARSZTAT SAMOCHODOWY

SZYBY SAMOCHODOWE

PLANDEKINA WYMIAR NA WYMIAR

Profesjonalna naprawa od A do Z

OSOBOWE, CIĘŻAROWE I MASZYNY

Geometria kół, naprawa zawieszenia,komputerowa diagnostyka pojazdu
naprawy blacharskie i lakierniczePrzegląd i naprawa klimatyzacji,

Ul. Nadtorowa 12
tel 91 39 20 131
kom 601860716

Ul. Kilińskiego 26
tel 91 39 25 627
kom 601897368

Sprzedaż, wymiana, naprawa. Wykonujemy usługi na zlecenie ubezpieczalni

Używane i nowe części do wszystkich marek samochodów

Plandeki do samochodów ciężarowych (łódki, firanki),przykrywające
stelaże, przegrody do hal, przyczepy ciągnikowe i samochodowe

UDZIELAMY GWARANCJI
NA WYKONANE USŁUGI

Krzyżówka panoramiczna

USŁUGI REMONTOWO BUDOWLANE
Firma zajmuje się:
- ocieplenia budynków
- wykończenie pod klucz
- szpachlowanie, malowanie, itp.

Telefon 784 053 493
www.budowlanaekipa.pl

WYNAJEM RUSZTOWAŃ

Stowarzyszenie Mieszkańców Wojcieszyna
„Nasz Wojcieszyn”

Serdecznie zaprasza dzieci z Wojcieszyna na 
KREATYWNE LATO NA WSI

które odbędzie się od 2 do 13 lipca 2012 r.

W programie:
* Warsztaty z prac ręcznych:

szydełkowanie
decoupage

wyplatanie wianków

* Warsztaty taneczne

* Zabawy i gry sportowe

Dla uczestników warsztatów wycieczka do ZOO Safari w Świerkocinie
Inicjatywa dofinansowana z budżetu Gminy Nowogard. Zadanie realizowane w ramach otwartego Konkursu 
Ofert w zakresie Rozwoju wsi oraz organizacji i upowszechniania dóbr kultury w społeczności wiejskiej na 

terenie Gminy Nowogard

55 LAT KOłA
zapraszamy  

w dn. 15.07.2012

za Zawody 
Wędkarskie  
Spławikowe

na jeziorze  
w Nowogardzie

Spotkanie zawodników 
godz. 8.00 k/Neptuna

Zapisy w sklepie „Wędkarz” 
do dnia 13.07.2012

Rozwiązanie krzyżówki z dnia 29 VI
Kupon nr 50
Ramiona czasem też są nawiasem
Ryszard Domagalski, Halina Stefańska, Józef Dobrowolski, Jani-

na Grudzińska, Natalia Furmańczyk, Pelagia Feliksiak, Halina Szwal, 
Barbara Bartosik, Wiesław Borowik, Danuta Skowron, Teresa Januszo-
nek, Teresa Czarnecka, Oliwia Feliksiak, Stanisława Pokorska, Jolan-
ta Gruszczyńska, Jadwiga Maknia, Krystyna Zawidzka, Alicja Wypych 

Zwycięzcy: Wiesław Borowik,  Alicja Wypych,  Janina Grudzińska
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REGULARNA LINIA MI KRO BU SO WA SEROCKI   Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie    6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie    8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

Informacja PKS 
91 392 18 87   lub   91 469 83 15

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak										kom.	606	148	353
Nowogard (ul.  Rzeszowskiego) - Szczecin (ul.  Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:05; 8:10; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 11:50; 11:55; 12:40; 
14:40; 14:50; 15:00; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:11
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul.  Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:30; 9:50; 10:25:11:20(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 13:20; 13:45(F); 14:10; 
14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:00
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:50; 17:20; 18:30; 19:30
Kursują od poniedziałku do soboty;  F - kursuje od poniedziałku do piątku;  7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli

ROZKłAD JAZDY BU SÓW

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

Dyżur nocny
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala   - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.   - 91 392 69 99
Medyk   - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

 - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz Pogotowie Stomatolo-
giczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos 
 - 91 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  
 - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzie ci, 
Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności 
Gospodarczej  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
  - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

- 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 26 249

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw.  WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   

- 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57

Apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM   - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Zawodowe 
- CE Zdroje ul.  Bohaterów Warszawy 78,

telefon/fax.   - 91 392 54 94  
I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium  
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych    - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   

- 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 
Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 
Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 
Taksówki   - 91 392 02 60
Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

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

Regularna linia METRO          tel. 505 619 600
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25 A; 5:50 A; 6:00 A; 8:15 A7; 9:25 A7; 12:30 A7; 12:55 A7; 
15:05 A; 16:30 A7; 18:10 A7
Ze Szczecina do Nowogardu: 6:50 A; 7:25 A; 7:45 A; 11:00 A7; 12:00 A7; 14:35 A7; 15:55 
A7; 16:40 A; 18:25 A7; 19:55 A7
Legenda: A- kursuje od pon do sob;   7 - kursuje w niedzielę

PRZEWÓZ OSÓB - RO MAN BIŃCZYK - Linia Regularna  
 TEL. 0607 310 591 

OD PONIEDZIAłKU DO PIĄTKU:  
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SOBOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIEDZIELA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

 
 

KANCELARIA 
DORADZTWA PRAWNEGO

tel. 501 341 824 
e-mail: kkolibski@op.pl 

Jeśli chcesz przeprowadzić  
rozwód, podwyższyć  

lub wystąpić  
o alimenty, nabyć spadek? 

Może dręczą Cię  
inne wątpliwości prawne? 

Nie czekaj, aż będzie za późno.
 Porady prawne już od 30 zł

 
Nowogard 

ul. Wojska Polskiego 4  
(nowy budynek – I piętro) 

Proszę o wcześniejszy kontakt 
telefoniczny

DZIENNIK
NOWOGARDZKI

Ukazuje się we wtorki i piątki  na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, Piotr Słomski, Jarosław Bzowy.  

Jarek Dąbrowski redaktor techniczny, Współ pra cu ją:  Hen ryk Szczu pak.   Ad res re dak cji:  
72-200 No wo gard, ul.  Boh. War sza wy 7A, tel. 91 392 21 65; e-mail: dziennik@domjudy.pl. 

Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

Trasa NOWOGARD – GOLENIÓW – SZCZECIN 
Nowogard ul. Rzeszowskiego : 5:05(A), 5:55(A), 6:10(A), 6:50(7), 7:00(A),  7:50(A), 8:05(7), 

8:25(2,4,6), 8:35(A), 9:10(1,3,5,7), 9:15(2,4,6), 10:05(A)10:30(A,7), 11:31(A), 11:40(7), 12:15(A), 
12:50(A,7), 13:00(A), 13:10(A), 13:25(A,7), 13:50(F), 14:05(A), 14:20(A,7), 15:41(A), 16:00(7), 
16:25(7), 16:30(1,3,5) 16:40(2,4,6,7) 16:50(A), 17:30(7) 17:50(A,7) 18:05(4,5,6,7) 18:20(A,7)

TRASA SZCZECIN – NOWOGARD
Szczecin ul. Św. Ducha: 9:25(A), 11:55(A,7) 12:20(A,7), 13:35(A), 14:00(A,7,R), 

14:30(1,3,5,7)  14:35(2,4,6) 14:55(A,7), 15:10(A) 15:25(A,7), 15:50(A) 16:15(A,7)  16:30(A), 
18:05(A,7,R) 18:20(A,7) 19:05(A,7) 19:25(A,7) 19:50(A,7)

Szczecin ul. Dworcowa :  6:20(A), 7:35(A), 8:40(A,7), 9,00(7,R), 10:05(A,7),  10:50(A,7),  
11:40(A), 13:00(7), 14:20(7), 17:40(A,7), 20:15(A,7),

Goleniów, Dworzec PKP :  7:05(A), 8:20(A), 9:25(A,7), 9:45(7,R), 10:10(A),  10:50(A,7),  
11:36(A,7), 12:26(A), 12:42(A,7),  13:05(A,7), 13:45(7), 14:20(A),  14:45(A,7,R), 15:05(7), 
15:20(1,3,5,7) 15:26(2,4,6) 15:40(A,7) 15:55(A)  16:08(A,7) 16:40(A) 16:59(A,7) 17:15(A), 
17:40(A,7)  18:50(A,7,R)  19:05(A,7), 19:50(A,7) 20:10(A,7) 20:35(A,7) 21:00(A,7)

Trasa NOWOGARD – MASZEWO 
Nowogard ul. Rzeszowskiego :  6:20(S) 15:15(S)
Trasa MASZEWO – NOWOGARD 
Maszewo :  6:55(S) 16:00(S)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO – STARGARD SZCZECIŃSKI
Nowogard ul. Rzeszowskiego :  6:50(F),  11:30(F),  13:50(F),  
Trasa STRAGARD SZCZECIŃSKI – MASZEWO - NOWOGARD
Stargard Szcz. Oś. Tysiąclecia :  9:40(A), 12:45(A), 15:05(A)
A - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt S – kursuje w dni nauki szkolnej; 

7 – kursuje w niedziele niebędące świętami F – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz 
świąt 1,3,5 – kursuje w poniedziałki, środy, piątki oprócz świąt; 2,4,6 – kursuje we wtorki, 
czwartki, soboty oprócz świąt; 4,5,6,7 – kursuje w czwartki, piątki, soboty, niedziele oprócz 
świąt; R – kurs do Reska    

Odjazdy pociągów w kierunku Kołobrzegu
Odjazd z Nowogardu  7.28   -  kursuje do 29.VI i od 3.IX codziennie
8.06   - 30.VI – 2.IX codziennie
9.21   - kursuje do 29.VI i od 3.IX w dni robocze:30.VI – 2. IX codziennie
11.39; 13.49; 15.47; 17.46; 22.22 (do 18 V) - codziennie
Odjazd pociągów w kierunku Szczecina
Odjazd z Nowogardu  6.37   -  kursuje do 29.VI i od 3.IX codziennie
6.48   - 30.VI – 2.IX codziennie
9.56   - 30.VI – 2.IX w dni robocze
10.25   - kursuje do 29.VI i od 3.IX w dni robocze
8.05; 12.17 (od 1 III); 14.56; 16.49; 18.49 - codziennie

SALON GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

VELES
- glazura
- terakota
- panele
- drzwi
- parapety
- ceramika łazienkowa
- wanny, kabiny
- meble łazienkowe
- armatura

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto)

Kupię  
gospodarstwo lub 

 grunt rolny  

tel. 664 944 635

Możliwość dostawy do klienta.
Kontakt tel. 609 532 701

Sprzedam recykling ceglany
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Szybki kurs
w wakacje

9 lipca br.
g. 16.30

SZKOŁA JAZDY „DRAGON”

Zapisy tel. 723 583 311

ul. 3 Maja 40
Nowogard

Biuro czynne 
od 13 - 17

Najlepsza

zdawalność

PkP s.A. oddział Gospodarowania Nieruchomościami  
w Poznaniu Aleja Niepodległości 8,  61-875 Poznań, 

ogłasza przetarg ustny  
nieograniczony na sprzedaż:

Nieruchomości zabudowanej, położonej 
w Nowogardzie, na którą składa się prawo 
użytkowania wieczystego działki nr ew. 33/9, 
obręb 0005 Nowogard o powierzchni 893 m2 

oraz prawo własności zabudowy.

Nieruchomość obciążona jest umową najmu  
z terminem do dnia 30.09.2012 r.
Na terenie nieruchomości znajduje się betonowy 
słup oświetleniowy, który nie podlega sprzedaży.

Cena wywoławcza: 192 000 zł
wadium: 19 200 zł           Postąpienie: 5 000 zł

Do wylicytowanej ceny może zostać doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu 
sprzedaży.

PrZeTArG oDBĘDZie siĘ w DNiU 24.07.2012 r. o GoDZ. 11.00  
w BUDYNkU oDDZiAŁU PrZY ALei 3 mAJA 22 w sZCZeCiNie, sALA 117.

Przedmiot przetargu można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z Ogłaszającym.
 Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium na konto wskazane  w Regulaminie przetargowym 
w terminie do dnia 20.07.2012 r.
Termin wpłaty oznacza termin uznania wpłaty na wskazanym rachunku.
Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał licytację zaliczone zostanie na poczet ceny 
nabycia w dniu sprzedaży.
Wadium przepada na rzecz PKP S.A. w przypadkach określonych w Regulaminie przetargowym.
Oferta jest wiążąca w przeciągu 12 miesięcy od daty rozstrzygnięcia przetargu.
Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z jego szczegółowymi warunkami zawartymi  
w Regulaminie przetargowym oraz treścią ogłoszenia o przetargu zamieszczonym na stronach internetowych 
PKP S.A.: www.pkp-nieruchomosci.pl; www.nieruchomosci-zachod.pkp.pl
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Marketingu i Obrotu Nieruchomościami II,  tel. (91) 471 17 92, 
tel./fax. (91) 471 58 42, e-mail: marketing.szczecin@pkp.pl
Sprzedający zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

PrZeTArG   PrZeTArG   PrZeTArG   PrZeTArG   PrZeTArG   PrZeTArG   PrZeTArG  PrZeTArG

PkP s.A.   PkP s.A.  PkP s.A.  PkP s.A.  PkP s.A.  PkP s.A.  PkP s.A.  PkP s.A.  PkP s.A.  PkP s.A.  

od 2.07.2012 do 31.07.2012

Pierwsze zajęcia już od 1 sierpnia 2012 r.
tel.:  660 536 104

Nowogardzki Klub Malucha

„Błękitna Chmurka” 
(punkt żłobkowy)

Ogłaszamy nabór dzieci 
na rok 2012/2013 w wieku 1-3 lat

Serwis samochodowy 

zatrudni pracownika 
na stanowisko 

- doradca serwisowy
Wymagania: 
wykształcenie min. średnie, prawo jazdy kat. B,  
znajomość podstaw mechaniki, komunikatywność,  
umiejętność pracy w zespole, obsługi komputera, 
schludność,  dyspozycyjność,

CV + list motywacyjny prosimy składać osobiście
w siedzibie Firmy DREWNIKOWSKI sp. z o.o.: 

ul. Rzemieślnicza 12, Goleniów
Tel. 91 418-42-27, 91 418-06-11

Praca dla 
�zjoterapeuty - masażysty

w nowo otwierającym się 
zakładzie rehabilitacyjnym

w Goleniowie
tel. 606 389 420, 501 622 272
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GAZETA LOKALNA  NOWOGARD • OSINA

Kancelaria Adwokacko-Radcowska
Adres Kancelarii: Plac Wolności 9 w Nowogardzie, 

parter byłego hotelu „Cisy”, pok. nr 8.

Szanowni Państwo.
Zawiadamiamy, iż w Nowogardzie  rozpoczęła swoją działalność 

Adwokat  - Monika Osińska  
(tel. 605 085 913)

Radca Prawny - Radosław Górski
  (tel. 788 802 101)

s. 5 s. 6 s. 12

Czytaj s. 11

Matura 2012 - 
są już wyniki 
Jest coraz 
lepiej

Artystyczne 
warsztaty  
Lata z Muzami
Taniec i bębny

Puchar 
Wójta 
Osiny 
trafił do 
Redła

18 lipca br.
od 9.00 - 10.00  

środa
udzielane będą

bezpłatne porady prawne
w redakcji DN

ul. Boh. Warszawy 7A

Przyjaciele, koledzy i rodzina Mateusza. W środku, Jakub Olejnik, chwilę po oddaniu krwi podczas piątkowej akcji poboru osocza dla poszkodowanego 
w wypadku pod Czermnicą mężczyzny. 

Oddali krew dla Mateusza

Solidarni z rannym kolegą 

VI Turniej Sołectw Gminy Osina

Puchar Wójta dla Redła

Zawody motocrossowe  
w Strykowie

Żaneta 
Zacharewicz 
nie do 
zatrzymania!

W niedzielę (8 lipiec) w 
Strykowie (woj. łódzkie) 
odbyła się III runda Ligi 
Kobiet i III runda Mi-
strzostw Polski. W PP Ko-
biet Żaneta Zacharewicz 
pewnie wygrała swoje dwa 
wyścigi i jest na najlepszej 
drodze do zwycięstwa w 
Lidze Kobiet 2012!
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Nasza Sonda 
Jak informowaliśmy, nasza plaża otworzyła 01. 07  swoje podwoje. Po kilku 
dniach tego sezonu, pytamy naszych czytelników czy na nią uczęszczają i czy jest 
na niej względny porządek? 

Pan Mirosław - Jeszcze na plaży nie byłem, ale już wkrót-
ce jeżeli tylko pogoda będzie dobra, to się na nią na pew-
no wybiorę.  Co do czystości plaży, to na tą chwilę jest mi 
trudno się wypowiedzieć, ale mam nadzieję, że ta plaża zo-
stała wreszcie dobrze zrobiona, bo pamiętam, że np. woda 
była bardzo zanieczyszczona i było rosnące duże zielsko. Ale 
wrótce zobaczę jak tam jest teraz. 

Przemysław Bloch - Ja ogólnie nie jestem rodowitym 
mieszkańcem Nowogardu, przyjechałem do tego miasta kil-
ka lat temu. Ale wydaje mi się, że jeszcze parę lat temu no-
wogardzka plaża była zaniedbana. Teraz widzę, że są bojki 
i dzieci mogą się czuć tam bezpiecznie. W tym roku jeszcze 
tam nie byłem, ale w poprzednich latach uczęszczałem. Ale z 
tego co mi mówiono, to jest tam wszystko bardzo fajnie zor-
ganizowane dla dzieci, jak i dorosłych. Co do uchybień, któ-
re pamiętam z lat minionych, to miałbym zastrzeżenia do tej 
zjeżdżalni, która jest chyba nadal czynna? Problem jej pole-
ga na tym, że przy samym brzegu i jej ujściu do wody, źle 
jest ona wyprofilowana i są zarośla. Dlatego można byłoby 
to poprawić, jeżeli jeszcze  nie zostało to zrobione? Na plażę się wybiorę w któryś z weekendów i  pod-
czas urlopu z moją żoną i córeczką.        

Janusz Freilich z wnuczką Alą - Chodzimy na plażę z 
wnuczką, ale raczej rzadko, bo dopiero się niedawno zaczęły 
wakacje, ale na pewno już wkrótce będziemy bywać tam czę-
ściej. Co do tych wizyt i wrażeń, to zdziwiony byłem, że nie 
było ratownika, być może dlatego, że  był to dzień pochmur-
ny. Ale sama plaża, to  ogólnie bardzo mi się podoba i jest 
bardzo dobrze zrobiona. Co do jej czystości, to mogę ją po-
równać z rokiem 88, kiedy tu przyjechałem i muszę powie-
dzieć, że obecnie to plaża jest w miarę czysta. A oceniam ją 
w skali od 1 do 5 gdzieś na 3. 

Pani Małgorzata z córką Anną i synem Aleksan-
drem - Byliśmy już raz na plaży i było tam całkiem faj-
nie. Plaża jest całkiem czysta poza małym fragmentem, 
który dość się odróżniał. Ale ogólnie mówiąc było na niej 
bardzo fajnie. 

Kamila Iwan z córką Julią i Karoliną - Na plażę 
uczęszczamy w zasadzie codziennie i oceniamy panujące 
na niej warunki jako dobre, bo jest ona chroniona przez 
ratowników, co gwarantuje, że jest na niej bezpiecznie. 
Co do drobnych uchybień, to w wodze pływają czasami 
wodorosty, ale  ogólnie jest  czysto, a warunki na plaży 
są dobre. 

Wysłuchał: Jarek Bzowy 

Kronika policyjna 

Byłeś świadkiem  ciekawego zdarzenia, wykonałeś oryginalne 
zdjęcia, jesteś w posiadaniu interesujących wiadomości?  

Zadzwoń lub napisz do nas o każdej porze. 

Tel. 513 088 309              e-mail: poligraf@post.pl

Pomóżmy sobie
•	 Przyjmę	z	wdzięcznością	wózek	inwalidzki	i	tapczan	dla	starszej,	

schorowanej	osoby	913922-165
•	 Przyjmę	z	wdzięcznością	2	osobowy	fotel	do	spania,	pralkę	auto-

matyczną	i	używaną		pokojową	meblościankę	Tel.	665	-	566-856
•	 Przyjmę	z	wdzięcznością		łóżko	piętrowe		tel.512-71-13-48
•	 Przyjmę	z	wdzięcznością	wersalkę	z	fotelami	i	szafkę	dziecięcą	na	

dziecięce	ubrania	-	883-241-291	
•	 Oddam	wózek	inwalidzki	dla	osoby	potrzebującej	nr.	kontaktowy	

606-900-936,	lub	tel.	do	red.			9139-22-165	
•	 Przyjmę	z	wdzięcznością	meble	pokojowe,	ławę	pokojową	i	TV	

tel.	782-556-716	

Sabina Zięba,	lat:	84,	zmarła:	07.07.2012,	pogrzeb:	10.07.2012,	
pogrzeb	odbędzie	się		o	godz.	14,00	na	cmentarzu	w	Nowogar-
dzie

Informacje  przekazał zarządca cmentarza Sebastian Furmańczyk

Znaleziono 
Znaleziono	 klucze	 przypięte	 do	

skórkowej	 łatki	 -	 pięć	 patentowych	
i	 jeden	mały-	do	kłódki,	które	 są	do	
odebrania	w	redakcji	DN.	

Red.

 W tych dniach odeszli do Wieczności 

03.07. 2012	r.	
Około	 godz.	 13.30	   powia-

domiono	KP	 	N-d	 o	 kradzie-
ży	 z	 włamaniem	 do	 obiektu	
gospodarczego	 przy	 ul.	 Ko-
ściuszki,	 gdzie	 sprawca	 po	
uprzednim	 wybiciu	 szyby	 w	
oknie,	 z	 wnętrza	 skradł	 prze-
wody	 elektryczne	 ze	 znaj-
dujących	   się	 tam	 maszyn	
oraz	 instalacji	 elektrycznej.	
Szkody	 wynikłe	 z	 kradzie-
ży	 i	 dewastacji	 oszacowano	
na	 kilkadziesiąt	 tysięcy	 złoty.		
Około	 godz.	 15.15	   	 pracow-
nik	 sklepu	Lidl	powiadomił	o	
zatrzymaniu	sprawcy	kradzie-
ży	7	butelek	wódki	m-ki	Han-
ters	 o	 łącznej	wartości	 279,93	
zł.	 Sprawca	 Sebastian	 S.	 bez	
stałego	 miejsca	 pobytu	 został	
zatrzymany	w	policyjnej	 izbie	
zatrzymań	 do	 wyjaśnienia.	
Skradziony	 towar	 zwrócono	
do	sklepu.	

04.07.2012 r. 
Około	godz.	19.50	w	N-dzie	

przy	ul.	Boh.	Warszawy	doszło	
do	zdarzenia	drogowego,	gdzie	
kierujący	pojazdem	m-ki	Peu-
geot	 206	 Jarosław	 S.	 nie	 za-
chowując	 należytej	 ostrożno-
ści	najechał	na	tył	prawidłowo	
wykonującego	 manewr	 skrę-
tu	poj.	Opel	Astra.	W	wyniku	
zderzenia	pojazdów	obrażenia	
odnieśli	zarówno	sprawca,	 jak	
i	pasażerka	samochodu	Opel.	

05.07.2012	r.
Około	 godz.	 22.50	 patrol	 z	

Komisariatu	Policji	  w	Nowo-
gardzie	w	czasie	kontroli	dro-
gowej	 przy	 ul.	 Bema	 ujawnili	
kierującego	rowerem	w	stanie	
nietrzeźwości	 Mirosława	 G.	 -	
1,5	promila	alkoholu	w	wydy-
chanym	powietrzu.	

06.07.2012 r. 
Około	 godz.	 8.30	 po-

wiadomiono	 o	 kradzie-
ży	 elementów	 układu	 wy-
dechowego	 wart	   250	 zł,	   		
z	 zaparkowanego	 przy	 ul.	
Bema	w	N-dzie	pojazdu	Mer-
cedes	Sprinter.

07.08.2012 r.	
Około	godz.	 14.45	policjan-

ci	z	KP	N-d	ujawnili	w	czasie	
kontroli	 drogowej,	 że	 kierują-
cy	skuterem	mieszkaniec	gmi-
ny	 Nowogard	 Grzegorz	 M.	
znajduje	się	w	stanie	nietrzeź-
wości	 0,6	 promila	 alkoholu	w	
wydychanym	powietrzu.	

08.07.2012 r. 
Około	 godz.	 8.00	 kierowca	

przemieszczający	 się	 obwod-
nicą	 Nowogardu	 powiado-
mił,	 że	 na	 poboczu	 leży	 czło-
wiek.	Patrol,	który	udał	się	na	
miejsce	 zastał	 tam	 śpiącą,	 pi-
janą	 do	 nieprzytomności	 Ka-
tarzynę	 O.	 bez	 stałego	 miej-
sca	 pobytu,	 która	 przecho-
dząc	 przez	 bariery	 przewró-
ciła	 się	 i	 usnęła.	   Kobietę	 za-
brało	 pogotowie	 ratunkowe.		
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RekLAMA

EntEr  II 
laptop

 serwis - komis
naprawiamy, 
sprzedajemy,

kupujemy laptopy
na ul. Wyszyńskiego 7/3

budynek Straży Pożarnej

tEl. 795 648 748

SPRZEDAŻ
SERWIS

MYJNIE SAMOCHODOWE
MYJKI CIŚNIENIOWE
ODKURZACZE

SPRZEDAŻ
SERWIS

KER-TECHNIK Ul. Woj. Polskiego 3b, 72-200 NOWOGARD

KARCHER
603  890  506

Ponad 100 osób odpowiedziało na apel rodziny poszkodowanego w wypadku pod Czermnicą Mateusza, która w miniony piątek zorga-
nizowała w I LO w Nowogardzie akcję poboru krwi. Krew była potrzebna młodemu mężczyźnie w czasie operacji miednicy, jaką prze-
szedł w szczecińskiej klinice przy Unii Lubelskiej. Operacja zakończyła się pomyślnie. Mężczyzna ma być jeszcze dzisiaj wybudzany ze 
śpiączki farmakologicznej. 

Oddali krew dla Mateusza

Solidarni z rannym kolegą 

Salę, w której zwykle odbywają się lekcje j. polskiego w I LO, zaaranżowano na profesjonalny punkt poboru krwi. 

Przypomnijmy,	 	 że	 do	 wy-
padku	 doszło	 30	 czerwca	 na	
drodze	 między	 Czermnicą,	 a	
Węgorzami.	 	 	Kierujący	Mer-
cedesem,	21-letni	mieszkaniec	
Redostowa		gm.	Osina,	nie	do-
stosował	 prędkości	 jazdy	 do	
warunków	 na	 drodze,	 wpadł	
w	poślizg	i	uderzył	w	drzewo.	
W	 samochodzie	 znajdowało	
się	 czworo	 pasażerów.	 	 Troje	
z		nich	odniosło	średnie	obra-
żenia	ciała,	nie	zagrażające	ży-
ciu.		Najbardziej	poszkodowa-
ny	 został	 czwarty	 pasażer,	 ja-
dący	 obok	 kierowcy,	 24-letni	
Mateusz,	 mieszkaniec	 Węgo-
rzy.	Młody	mężczyzna	z	obra-
żeniami	głowy	i	miednicy	tra-
fił	 do	 szczecińskiego	 szpitala	
klinicznego	 przy	 Unii	 Lubel-
skiej.	Od	dnia	wypadku	znaj-
duje	się	w	śpiączce	farmakolo-
gicznej.	
Jak	poinformowała	nas	 sio-

stra	 mężczyzny,	 w	 niedzielę	
Mateusz	 przeszedł	 poważną	
operację	 miednicy.	 W	 czasie	
takich	 zabiegów	 pacjenci	 są	
narażeni	na	dużą	utratę	krwi.	
Dlatego	 też	 rodzina	 poszko-
dowanego	postanowiła	zorga-
nizować	 akcję	 poboru	osocza	
w	 Nowogardzie,	 zanim	 męż-
czyzna	trafił	na	stół	operacyj-
ny.	

Dowiedzieliśmy się od leka-
rzy, że podczas operacji mied-
nicy będzie potrzebna krew. Co 
prawda szpital zapewniał , że 
ma dostateczną ilość krwi, ale 
jeśli znajdą się chętni, żeby ją 
oddać, to warto ich do tego na-
mówić. Okazało się, że w Go-
leniowie punkt krwiodawstwa 
jest zamknięty, a najbliżej krew 
można oddać w Gryficach lub 
w Szczecinie. Zdawaliśmy so-
bie sprawę z tego, że taka od-
ległość może zniechęcić ludzi 
do wzięcia udziału w akcji	 –	
mówi	Milena	Go,	siostra	Ma-
teusza.	
Najpierw	 rodzina	 potrze-

bującego	 mężczyzny	 chcia-
ła	 sprowadzić	 do	Nowogardu	
specjalny	 autobus	 –	 mobilny	
punkt	 krwiodawstwa.	Okaza-
ło	się	jednak,	że	w	całym	wo-
jewództwie	 jest	 tylko	 jeden	

autokar	 i	 ściągnięcie	 go	 do	
Nowogardu	w	 takim	krótkim	
czasie	 jest	 niemożliwe.	 Poja-
wił	się	kolejny	pomysł	–	spro-
wadzenie	 do	miasta	 persone-
lu	z	punktu	krwiodawstwa	ze	
Szczecina.	

Lekarze się zgodzili, ale mu-
sieliśmy zapewnić lokal. Salę 
udostępniła nam dyrektor I 
LO, p. Karina Surma, której 
serdecznie za to dziękuję –	do-
daje	siostra	Mateusza.	
Mimo,	że	pierwsze	ogłosze-

nia	o	poborze	krwi	 	 pojawiły	
się	 na	mieście	 trzy	 dni	 przed	
zaplanowaną	akcją	 ,	chętnych	
do	pomocy	zgłosiło	się	ponad	
100	osób.	Byli	to	w	większości		
koledzy	 i	 przyjaciele	 poszko-
dowanego	 w	 wypadku	 męż-
czyzny.		

Znam Mateusza i uważam, 
że wypada tutaj dzisiaj być	 –	
mówił	 Jakub	Olejnik,	 jeden	 z	
dawców	krwi.	

Przyjechałam tutaj bo znam 
osobiście Mateusza. Co praw-
da okazało się, że nie mogłam 
oddać krwi, ale uważam, że to 
była nasza powinność –	doda-
je	Paula	Ostrowska,	która	wła-
śnie	 z	 Jakubem	 i	 kilkoma	 in-
nymi	przyjaciółmi	z	Bodzęci-
na,	 przyjechała	w	piątek	do	 I	
LO,	 by	 pomóc	 potrzebujące-
mu	koledze.	

Mateusza	 wspierali	 tak-
że	mieszkańcy	 z	 Nowogardu,	
którzy	osobiście	go	nie	znają.	

Postanowiłem wziąć udział 
w tej akcji, bo poprosił mnie o 
to mój dobry kolega, którego 
kuzyn ucierpiał najbardziej w 
tym wypadku. Pierwszy raz w 
życiu zdecydowałem się oddać 
krew	 –	Mariusz	 Kudaj	 z	 No-
wogardu.	
W	 akcji	 wzięli	 udział	 rów-

nież	 przedstawiciele	 Urzędu	
Gminy	Osina.	

Myślę, że warto brać udział 
w takich akcjach. Przecież cho-
dzi o ludzkie życie. Przyjecha-
łem tutaj wspólnie z pięcioma 
urzędnikami naszego urzę-
du. Mateusz jest mieszkań-
cem naszej gminy	–	powiedział	
Krzysztof	 Szwedo,	 wójt	Gmi-
ny	Osina.	
Tak	 duży	 odzew	 na	 apel	

przeszedł	najśmielsze	wyobra-
żenia	rodziny	znajdującego	się	
w	szpitalu	mężczyzny.	

Liczyliśmy na 20 osób. Kie-
dy weszliśmy do budynku za-
skoczyło nas to co zobaczyli-
śmy. Na korytarzu były tłumy. 
Na listę  wpisało się przeszło 70 
osób. Kolejne 30 nie zdążyło się 
zapisać, bo krew musiała do 
godz. 16.00 być przetranspor-
towana do Szczecina. Bardzo 
dziękuję wszystkim, którzy po-

mogli mojemu bratu	 –	mówi,	
w	imieniu	całej	rodziny	Mate-
usza,	jego	siostra	Milena.	

Ostatecznie	do	poboru	krwi	
zarejestrowano	58	osób,	a		po-
brano	ją	od	43	dawców.	W	cią-

gu	zaledwie	kilku	godzin	udało	
się	uzyskać	19,35	litrów	krwi.	

Zbiórkę	przeprowadził	 per-
sonel	 Wojewódzkiego	 Cen-
trum	Krwiodawstwa	i	Krwio-
lecznictwa	w	Szczecinie.	

Pragnę  serdecznie podzięko-
wać organizatorom i mass me-
diom za przygotowanie akcji 
poboru krwi, jej rozpropago-
wanie i zainteresowanie. Jed-
nak przede wszystkim dziękuję 
społeczeństwu Nowogardu za 
ofiarność  i gotowość niesienia 
pomocy tym, którzy jej potrze-
bują –	mówi,	 podsumowując	
akcję,	 	 Grażyna	Małecka	w/z	
kierownika	 Terenowej	 Stacji	
WCKiK	w	Szczecinie.	
Jak	 dowiedziała	 się	 redak-

cja	DN,	operacja,	którą	24-la-
tek	przeszedł	w	minioną	nie-
dzielę,	 przebiegła	 pomyślnie.	
Mężczyzna	 ma	 być	 jeszcze	
dzisiaj	(wtorek)	wybudzany	ze	
śpiączki	farmakologicznej.	

Życzymy	szybkiego	powrotu	
do	zdrowia

Marcin Simiński 

R e k L A M A
e-mail: reklama@domjudy.pl

TeL.  913 922 165
 TeL. 91 577 20 07

Kancelaria  
PraWna

nawet trudne sprawy

601 949 077
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W	 tym	 roku	 postanowiliśmy	 zwrócić	
uwagę	na	tych	artystów,	uczestniczących	
w	plenerze,	którzy	przybyli	do	Nowogar-
du	po	raz	pierwszy,	a	są	to	m.in.	Ewa	Bo-
rowska	Kurpeta	z	Białej	Podlaski,	absol-

wentka	Wydziału	 Artystycznego	 UMCS	
w	Lublinie,	od	lat	bierze	udział	w	licznych	
plenerach	polskich	i	międzynarodowych,	
nauczycielka	 plastyki	 w	 II	 LO	 w	 Białej	
Podlaskiej,	Otto	Edel	z	Altlandsberg	pod	
Berlinem,	pochodzi	z	Saksonii,	z	zawodu	
jest	 m.in.	 dekoratorem	 wystaw	 sklepo-
wych,	ukończył	także	Akademię	Admini-

stracji	w	Berlinie,	przez	10	lat	sprawował	
mandat	w	parlamencie	krajowym	w	stoli-
cy	RFN	i	Jörg	Abel	z	Bochum,	studiował	
architekturę,	zajmuje	się	również	fotogra-
fią,	projektowaniem	graficznym	i	akcjami	
artystycznymi.

Artyści	 powiedzieli	 nam	 kilka	 słów	 o	
sobie	i	swoim	zamiłowaniu	do	sztuki.

Ewa Borowska-Kurpeta 
„Interesują mnie miejsca, ludzie, at-

mosfera. Moje prace balansują między 
realizmem a abstrakcją.”

Moją	 ulubioną	 techniką	 są	 pastele.	W	
zasadzie	w	tym	czuję	się	najlepiej,	ale	ma-
luję	 też	 akrylami.	 Ze	 względu	 na	 to,	 że	
ukończyłam	grafikę	zajmuję	się	także	ry-
sunkiem.	Ostatnio	bardziej	interesuję	się	

kolorem.	Jestem	nauczycielką	w	II	LO	im.	
Emilii	Plater	w	Białej	Podlaskiej.	Często	
bywam	 na	 plenerach,	 w	 	 różnych	miej-
scach	i	zawsze,	każdy	z	odwiedzanych	za-
kątków	 jest	 inspirujący.	 Interesują	mnie	
miejsca,	 ludzie,	 atmosfera.	 Moje	 prace	
balansują	między	realizmem	a	abstrakcją.	
Często	 łączę	 poezję	 i	 malarstwo,	 nawet	

dosłownie,	 gdyż	 czasami	 piszę	 na	 obra-
zach.		Miałam	już	kilka	tego	typu	wystaw,	
podczas	 których	 przedstawiałam	 obrazy	
ze	swoimi	 lub	wziętymi	z	poezji.	Kiedyś	
np.	 wykonałam	 cykl	 prac	 do	 „Kwiatów	
zła”	Charles’a	Baudelaire’a.	Z	tym,	że	nie	
były	 to	 ilustracje	poezji,	 a	 zobrazowanie	
moich	przeżyć.	

W	 Nowogardzie	 jezioro	 stanowi	 cen-
trum	 miasta.	 Mieszkam	 u	 siebie	 wśród	
łąk,	lasów.	Inspiracji	szukam	m.in.	w	na-
turze.	 Tutaj	 maluję	 wodę,	 kiedyś	 byłam	
zimą	na	mazurach	 i	malowałam	 śnieg,	 i	

tak	 sobie	 pomyślałam,	 że	 teraz,	 będąc	w	
Nowogardzie,	namaluję	wodę.	To	nie	bę-
dzie	 pejzaż;	 chciałabym	 raczej	 ukazać	
na	 obrazie	 wodę,	 która	 się	 zmienia	 pod	
wpływem	światła.	

Jörg Abel 
„…staram się odkrywać, to co dla 

mnie ważne, czyli: przestrzeń, miejsce 
i czas.”

Na	 plenerze	 jestem	 po	 raz	 pierwszy.	
To,	co	robię	to	tworzenie	obrazów	(foto-
grafii).	Używam	aparatu,	 aby	„zachować	
czas”.	W	moich	pracach	nie	 skupiam	się	
na	poszczególnych	motywach,	ale	staram	
się	odkrywać,	to	co	dla	mnie	ważne,	czyli:	
przestrzeń,	miejsce	 i	czas.	Chcę	pokazy-
wać	czas,	który	mija,	symbolizuje	to	ruch	
na	moich	zdjęciach.	Można	by	to	nazwać	
fotografią	 pejzażu	 XXI	 wieku.	 Poprzez	
ruch	na	obrazie,	 staram	się	 również	po-
kazać,	że	rzeczywistość	wokół	nas	jest	dy-
namiczna,	natomiast	zadaniem	widza	jest	
choć	na	chwilę	się	zatrzymać	i	zreflekto-
wać.	W	Nowogardzie	 znajduje	 się	 kilka	
rzeczy,	które	mnie	inspirują.

Otto Edel
„Lubię patrzeć wokół i przelewać 

swoje impresje rzeczywistości na płót-
no…”

Malowanie	jest	moją	pasją	od	dzieciń-
stwa.	Jako	malarz	jestem	samoukiem.	Na-
leżę	 do	malarzy,	 którzy	 lubią	 pejzaż,	 ar-
chitekturę,	czasami	także	abstrakcję.	Lu-
bię	patrzeć	wokół	 i	przelewać	swoje	 im-
presje	 rzeczywistości	 na	 płótno.	W	No-
wogardzie	pracuję	nad	dwoma	obrazami.	
Ponieważ	wraz	z	kolegami	mieszkamy	na	
terenie	 plaży;	 tak	 więc	 za	 obiekt	 moich	
zainteresowań	 plenerowych	 zaintereso-
wań	 obrałem	 jezioro	 i	 towarzyszący	mu	
krajobraz.	Np.	z	plaży	po	drugiej	stronie	
jeziora	widać	 trzy	 niewielkie	 domy.	 Ten	
skrawek	 rzeczywistości	 staje	 się	w	umy-
śle	 artysty	 abstrakcyjnym	 obrazem.	 Po-
szczególne	 fragmenty	 otoczenia,	 które	
ukażemy	 na	 naszych	 obrazach	 stanowią	
również	zapis	jakiejś	małej	historii,	a	my	
chwytamy	moment,	np.	łódki,	które	moż-
na	wypożyczyć	nad	jeziorem	i	zachowu-
jemy	go,	aby	po	20	latach	spojrzeć	nań	i	
powiedzieć	–	oto	moje	wspomnienie	No-
wogardu.	

Not. Piotr Słomski

Lato z Muzami 2012, plener malarski

Przetwarzamy rzeczywistość…
Plener malarski od początku trwania nowogardzkiego Lata z Muzami stanowi jego integralną część. W tym czasie możemy przyjrzeć 
się z bliska pracy artystów, którzy od lat utrwalają na płótnie wrażenia, jakich doznają podczas pobytu w naszym mieście.

Otto Edel

Jörg Abel 

„Prace artystów będą 
opowiadać  
o urokach naszego miasta”

Nieocenioną	 korzyścią	 będą	 prace	 artystów,	 które	
mają	opowiadać	o	urokach	naszego	miasta.	Właśnie	w	
lipcu	można	zaobserwować	krajobraz,	barwy	 i	moty-
wy	charakterystyczne	dla	pełni	lata.	Będzie	to	spojrze-
nie	okiem	artysty	na	to,	co	w	danym	momencie	udało	
mu	 się	 zarejestrować.	 Już	 dziś	 zapraszam	na	 13	 lipca	
-	w	tym	dniu	odbędzie	się	wystawa	i	prezentacja	arty-
stów,	natomiast	15	odbędzie	się	wystawa	poplenerowa.	
Każdy	z	przybyłych	do	nas	artystów	pokaże	dwie	prace,	
które	pozostaną	w	Domu	Kultury.	

Janina Kołodzińska 
- Kurator organizacyjny pleneru malarskiego.

Ewa Borowska-Kurpeta
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Niechaj życie zawsze się  
do Ciebie uśmiecha tak jak dziś

Kochanemu	Jubilatowi

Janowi Grab
z okazji 63 urodzin
gorąco życzą żona i dzieci

ŻYCZeNIA

Artystyczne warsztaty Lata z Muzami   

Taniec i bębny  
Jak można grać na bębnach i tańczyć profesjonalnie, najlepiej wiedzą Oni - instruk-
torzy tych profesji, którzy przyjechali do Nowogardu uczyć młodzież w ramach arty-
stycznych warsztatów Lata z Muzami.  W Szkole Podstawowej nr 3 w Nowogardzie od-
bywają się właśnie ich zajęcia. 

W tej grupie chciałbym im za-
demonstrować, że „2 +2 = 5”, to 
znaczy, że wtedy gdy będą działać 
wspólnie, mogą osiągnąć bardzo 
dobre efekty, które w mojej profe-
sji można wyrazić poprzez  równo-
mierne i rytmiczne bębnienie, wła-
śnie w grupie. Chcę, aby nabrali 
zaufania do siebie, bo to jest  bar-
dzo ważne, szczególnie gdy gra się  
w grupie. 

Te wszystkie bębny, które tu 
widzimy są różnego rodzaju. 
Czy zatem gra na nich jest trud-
na? 

Jasne, że tak. Niektóre z tych in-
strumentów są bardzo wymagają-
ce i to znaczy, że na nich  można 
pograć, ważne jest jednak  podej-
ście, wiek osoby i opanowanie spe-
cjalnych technik gry.

Jaki kraj jest ojczyzną bęb-
nów? 

Ojczyzną tego instrumentu jest 
Afryka, a w szczególności  Afryka 
Zachodnia. 

Ile  czasu poświęca Pan osobi-
ście  na udoskonalanie techniki 
gry na  bębnach i na samą mu-
zykę? 

Najprościej mówiąc cały czas. 
A mówiąc dokładnie, to 24 godzi-
ny na dobę, 7 dni w tygodniu i 365 
dni w roku. To jest moja pasja i nią 
żyję. 

Kończąc czy widzi pan wśród 
tej grupy talent prawdziwego 
„bębniarza” oraz  jak, zachęcił-
by pan innych do uprawnia tego 
hobby? 

Tak. Są tu dwie osoby, które 
mają w sobie ogromny talent jak 
i wiele dobrych zachowań prospo-
łecznych. A co do zachęty, to moja 
rada jest banalnie prosta. By nigdy 
się nie przejmowały negatywnymi 
opiniami innych i po prostu zaczę-
ły to robić, czyli bębnić po swoje-
mu. 

O tym jak się bębni i co jest w 
tym zajęciu takie interesujące, 
opowiedzą nam jego uczestnicy: 
Marcin i Jakub. 

Jakub z Nowogardu - zajęcia 
z gry na bębnach zacząłem cał-
kiem niedawno i muszę przyznać, 

że te zaję-
cia bardzo mi 
się spodoba-
ły. Wcześniej 
uprawiałem 
i  dalej upra-
wiam taniec, 
dlatego te za-
jęcia z „bęb-
nienia” po-
mogą mi jeszcze bardziej zrozu-
mieć rytm, tempo, które są ważne  
w tańcu.  Gram na takim bębnie 
„Repike” i jest to bardzo głośny in-
strument, a może jeden z najgło-
śniejszych na świecie. (rzeczywi-
ście, aby wytrzymać wśród bęb-
nistów na forum w SP-3, trzeba 
mieć wiele samozaparcia- dlate-
go na przyszłość postulujemy ra-
czej otwartą przestrzeń, aniżeli 
zamknięte pomieszczenia).

Marcin ze 
Szczecina - 
Bębniarstwo 
bardzo polu-
biłem od mo-
mentu, kiedy 
usiadłem przy 
bębnie. Moje 
początki zwią-

zane były z bębnem basowym, ale 
później przerzuciłem się na werbel. 
Jak pan widzi jest tu spora grupa 
osób, która przy pomocy instrukto-
ra poprawnie wygrywa rytmy. Co 
do samych zajęć, to jej głównym 
założeniem jest przyswojenie sobie 
istoty wygrywanego rytmu i tak 
zwane zgranie się w grupie. Na-
sze zajęcia trwają od godz. 18:30 
do 20:00, ale naprawdę nie czuje-
my tego upływu czasu. Co do przy-
szłości, to bardzo chciałbym zostać 
kiedyś perkusistą, dlatego kształcę 
się w tym kierunku.

Rozmawiał z uczestnikami i 
instruktorami: Jarek Bzowy 

	W	tym	roku	w	warsztatach	ar-
tystycznych	(teatr,	taniec	towarzy-
ski,	 taniec	współczesny,	 hip-hop,	
wokal,	 bębny,	 kuglarstwo,	 cera-
mika,	malarstwo,	sztuka	filmowa)	
uczestniczy	 głównie	 młodzież	 z	
Nowogardu.	08	lipca	w	godzinach	
popołudniowych	 odwiedziliśmy	
forum	w		szkole	nr	3	w	Nowogar-
dzie,	na	którym	odbywają	się	za-
jęcia	z	dwóch	dziedzin:	tańca	hip-
-hop	 i	 bębniarstwa.	 Swoje	 kroki	
najpierw	 skierowałem	 do	 grupy,	
która	uczy	sie	tańca	hip-hop,	a	tu-
taj:		obroty,	figury	i	bardzo	cenne	
rady	,Krzysztofa  Himkowskiego 
- 	 dyplomowanego Instruktora 
Tańca. 

Dziennik Nowogardzki: Skąd 
pan pochodzi i który to już raz 
w Nowogardzie, poprowadzi 
Pan  zajęcia  w ramach festiwalu 
„Lato z Muzami”? 

Krzysztof Himkowski - Po-
chodzę z Koszalina, gdzie na co 
dzień prowadzę szkołę tańca wraz 
z moją małżonką. Natomiast do 
Nowogardu, mam ten zaszczyt, że 
przyjeżdżam od 3 lat, by pracować 
i uczyć młodzież. 

Stylów tańca jest wiele, a pan, 
jakiego tańca uczy młodzież na 
co dzień? 

Już od 18 lat specjalizuję się w 
dwóch tańcach, jestem instrukto-
rem Salsy i Hip-Hopu.

 W tym roku zaczęliście 5 lip-
ca; jakie są pierwsze Pana wra-
żenia? 

Jak dla mnie od gościny w ho-
telu i poprzez obsługę, rewelacyj-
nie. Natomiast, jeżeli chodzi już o 
same zajęcia i uczestników, to też 
bardzo dobrze, mimo, że zajęcia są 
prowadzone od godz. 11:00 do 18: 
00, pracuję po 1,5 godziny z każdą 
z 3 grup młodzieży, która przycho-
dzi na zajęcia.

 W takim razie może teraz po-
rozmawiajmy o samych uczest-
nikach. Jacy są i czy wśród nich 
widzi pan jakąś osobę, która 
może będzie w przyszłości ta-
necznym diamentem? 

Zdecydowanie tak! Widzę takie 

osoby, które prowadzę w grupach 
tańca Salsy i Hip-hop. W tych gru-
pach należy podkreślić jedną bar-
dzo ważną rzecz, że mimo mło-
dego wieku niektórzy z tych osób 
oprócz tego, że przychodzą na zaję-
cia, to również wiedzą tak napraw-
dę, po co tu przychodzą i nie robią 
tego na siłę, bo naprawdę chcą po-
prawić swoją technikę.

 Młodzież lubi tańczyć, czego 
jednym z przykładów jest fre-
kwencja na Pana zajęciach. Co 
powoduje, że taniec jest coraz 
bardziej popularny? 

Taniec swoją rosnącą popular-
ność zawdzięcza dzisiaj w dużej 
mierze  emitowanym popularnym 
programom telewizyjnym, które 
„napędzają” ideę tańca, jak rów-
nież modę na taniec i na pewno 
wpływającą stymulująco na chęci 
i wybory   młodzieży, która sama 
najczęściej zapisuje się na zajęcia 
tańca i wybiera styl odpowiedni dla 
siebie. Może się jednak też tak zda-
rzyć, że po 2-3 treningach niektórzy 
stwierdzają, że taniec nie jest tym 
zajęciem, które chcą uprawiać. 

A co do naszej młodzieży, któ-
ra uczęszcza na pana warsztaty? 

Ona jest bardzo pracowita, ale 
trochę już przemęczona. Dlatego 
zachęcam ich poprzez ciekawą im-
prowizację, która na pewno doda 
im sił i motywacji. Podsumowu-
jąc pytanie, to te warsztaty mają 
za zadanie skorygować drobne nie-
dociągnięcia, które są często nie-
dostrzegalne w treningach, które 
uczestnik wykonuje w swojej sekcji 
tańca na co dzień.  

Kończąc. Jest pan instrukto-
rem dwóch tańców: Hip-Hop i 
Salsa, który z tańców jest panu 
bliższy i czy jest jakiś taniec, któ-
ry uważa się za odchodzący? 

Wielokrotnie jest mi zadawane 
to pytanie przez dziennikarzy, a ja 
odpowiadam, że jest mi naprawdę 
ciężko na nie  odpowiedzieć , bo nie 
jestem w stanie sformułować tutaj 
jednoznacznej tezy. Jeszcze nie mó-
wiłem, ale oprócz tańca zajmuję się 
tworzeniem muzyki hip-hop. Dla-
tego wydawałoby się, że powinien 
być mi bliższy hip-hop. Co do tań-
ca, który niestety odchodzi w zapo-
mnienie, jest to taniec ludowy, któ-
ry przecież jest piękny w sobie i ma 
naszą polską tożsamość? Szkoda 
i sam nie wiem, dlaczego właśnie 
tak się stało, że ten taniec „odcho-
dzi”, ale za to nadal świetnie utrzy-
muje się balet czy taniec klasyczny. 

W minioną niedzielę również 
odbywały się  zajęcia z gry na 
bębnach. O grze na tym instru-
mencie rozmawiamy z Janem  
Wierzchowskim, instruktorem  i 
założycielem  grupy perkusyjnej 
L’ombelico del Mondo. 

Dziennik Nowogardzki: Czy 
w Nowogardzie jest pan pierw-
szy raz ze swoim programem dla 
młodzieży? 

Jan Wierzchowski - Nie. Jestem 
tu po raz kolejny. Jeżeli chodzi o 
warsztaty, to ostatni raz byłem tu 
dwa lata temu. 

To może teraz proszę powie-
dzieć, co się zmieniło na prze-
strzeni tych dwóch lat? 

Cóż są tu moi uczniowie – 
„warsztatowicze”, których pamię-
tam  sprzed dwóch lat, i pamiętam 
ich, chociaż dzieli nas 500 km. Te-
goroczna  grupa muszę przyznać, 
że ma dużo większe oczekiwania 
w stosunku do tej sprzed  dwóch 
lat. Te osoby wiedzą po co tu przy-
chodzą i co chcą ode mnie, jako 
instruktora. Dlatego bardzo przy-
jemnie mi się pracuje, bo ta mło-
dzież nowogardzka chce się czegoś 
nauczyć.

Dlaczego właśnie ten instru-
ment pan wybrał, przecież są 
inne? 

To wynika z mojego poczucia 
rytmu i otwarcia się na dźwięk 
i rytm, bo przecież wszyscy go 
mamy w sobie, ale nie zdajemy so-
bie z tego sprawy, myślę, że w pol-
skiej tradycji chyba mało z niego 
korzystamy.  

Jak pan ocenia pierwsze zaję-
cia z tą młodzieżą? 

Dbam o to by te zajęcia mia-
ły formułę otwartą, ja  wychodzę 
z założenia, że  młodzież powin-
na czuć przede wszystkim radość z 
tego co tu robi na zajęciach, a jed-
nocześnie czuć satysfakcję z postę-
pów i nie czuć zbędnego  dystansu 
do siebie nawzajem i do  mnie, jako 
instruktora, dlatego przyjąłem za-
sadę, by mówić sobie po imieniu. 

A co będzie chciał  Pan przeka-
zać podczas tegorocznych warsz-
tatów młodzieży? 
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Kilka dni temu Okręgowa Komisja Egzaminacyjna opublikowała na swoich stronach wyniki tegorocznego egzaminu maturalnego. 
Spośród 380 tysięcy maturzystów w całej Polsce, co piąty matury nie zdał. A jak wypadli nowogardzcy maturzyści? Najlepsze wyniki,  
podobnie jak w latach poprzednich, osiągnęło II Liceum Ogólnokształcące przy ul. Bohaterów Warszawy78. Średnie ocen, w porówna-
niu z rokiem ubiegłym poprawiło I LO.  Z roku na rok, coraz lepiej, na tle pozostałych szkół średnich w gminie, wypada także Zespół 
Szkół Ponadgimnazjalnych przy ul. Poniatowskiego – zwany popularnie „rolniczakiem”. 

Matura 2012 - są już wyniki 

Jest coraz lepiej...
W	 tym	 roku,	 w	 gminie	 No-

wogard,	 do	 egzaminów	 matu-
ralnych	w	szkołach	publicznych	
przystąpiło	 łącznie	 207	 osób	
(67	w	I	LO,	83	w	II	LO	 i	57	w	
ZSP)	–	dane	Okręgowej	Komi-
sji	Egzaminacyjnej	w	Poznaniu.	
Liczba	 ta	 zawiera	 zarówno	 te-
gorocznych	 absolwentów	 jak	 i	
osoby,	które	nie	zdały	matury	w	
poprzednich	latach.	17	osób	pi-
sało	maturę	w	 szkołach	niepu-
blicznych.	

Jeśli	 chodzi	 o	 wyniki	 z	 języ-
ka	 polskiego,	 to	 w	 przypadku	
dwóch	 szkół	 tj.	 I	 i	 II	 	 LO	 zda-
walność	wyniosła	100%.	Trochę	
słabiej	 wypadł	 ZSP	 -	 	 	 98,1%.		

Inaczej	 rozkładają	 się	 już	 śred-
nie	 ocen	 kolejno	 -	 52,75%	w	 I	
LO,	 65,78%	w	ZSP	 i	 69,98%	w	
II	LO.	

Gorzej,	 podobnie	 jak	 w	 ca-
łym	kraju,	 	sytuacja	wygląda	w	
przypadku	 matematyki.	 Tutaj	
w	 żadnej	 z	 publicznych	 szkół	
średnich,	 nie	 udało	 się	 uzy-
skać	 100%	 zdawalności.	 W	 II	
LO	 wyniosła	 ona	 98,80%,	 w	 I	
LO	 86,57%,	 natomiast	 w	 ZSP	
71,93%.	 Jeśli	 chodzi	 o	 średnie	
ocen,	uzyskane	przez	maturzy-
stów	 z	 matematyki,	 to	 wyno-
szą	one	kolejno:	43,93%	(ZSP),	
51,34%	(I	LO)	i	78,48%	(II	LO).	

Warto	 jednak	 zaznaczyć,	 że	

średnia	ocen	osiąganych	w	przy-
padku	 egzaminu	 z	matematyki	
z	roku	na	rok	rośnie.	Rok	temu	
w	II	LO	wyniosła	65%,	a	w	tym	
roku	78%	-	 co	dało	9	wynik	w	
województwie.	 Lepiej,	 porów-
nując	z	2011	r.,	wypadło	także	I	
LO,	które	poprawiło	swój	wynik	
z	42,41%	na	53,37	w	roku	bieżą-
cym.	Zresztą	matura	w	tej	szko-
le	 wypadła	 lepiej	 w	 tym	 roku,	
również	w	przypadku	j.	polskie-
go	i	j.	obcego	–	biorąc	pod	uwa-
gę	rok	poprzedni.	

Wyniki	z	 j.	angielskiego	wypa-
dły	dość	zróżnicowanie.	Najwięk-
sze	 rozbieżności	 są	 w	 przypad-
ku	 średniej	ocen.	Najniższą	uzy-

skali	maturzyści	z	ZSP	–	39,91%,	
65,47%	 to	 wynik	 I	 LO.	 Najle-
piej,	podobnie	jak	w	pozostałych	
dwóch	przedmiotach,	wypadło	II	
LO	ze	średnią	ocen	76,72%.	

Jak	 wynika	 z	 poniższych	 in-
formacji,	 nie	 wszyscy	 egzamin	
maturalny	 zdali.	 W	 I	 LO	 nie	
zdała	 egzaminu	 1	 osoba	 z	 ję-
zyka	 angielskiego,	 zarówno	 pi-
semnie	jak	i	ustnie,	natomiast	6	
osób	ma	poprawkę	z	matematy-
ki,	a	1	z	języka	angielskiego.	W	
ZSP		egzaminu	maturalnego	nie	
zdało	10	osób,	a	14	osób	ma	po-
prawkę	w	 sierpniu.	W	 II	 LO	4	
uczniów	 będzie	 musiało	 przy-
stąpić	do	poprawki	w	sierpniu.

O	tym	jak	ostatecznie	ukształ-
tują	się	dane	dotyczące	zdawal-
ności	 w	 poszczególnych	 szko-
łach,	dowiemy	się	więc	pod	ko-
niec	 wakacji.	Wtedy	 to	 pozna-
my	wyniki	egzaminów	popraw-
kowych.

Poniżej	 publikujemy	 dane	
opracowane	 na	 naszą	 prośbę	
przez	trzy	analizowane	powyżej	
szkoły.	 Dotyczą	 one	 wyników	
egzaminów	maturalnych	odno-
towanych	 w	 tych	 placówkach,	
ujętych	procentowo	i	porówna-
nych	ze	średnimi	wynikami	na	
poziomie	kraju,	okręgu	 i	woje-
wództwa.	

Marcin Simiński 

Wyniki na podstawie danych OKE w Poznaniu:
JĘZYK POLSKI 

Nazwa szkoły Liczba zdających – 
poziom podstawowy 

Liczba zdających – 
poziom rozszerzony Średnia ocen Zdawalność

I LO 67 2 52,75% 100,00%
II LO 83 24 69,98% 100,00%
ZSP 57 0 65,74% 98,10%

MATEMATYKA 

Nazwa szkoły Liczba zdających – 
poziom podstawowy 

Liczba zdających – 
poziom rozszerzony Średnia ocen Zdawalność

I LO 67 2 51,34% 86,57%
II LO 83 14 78,48% 98,80%
ZSP 57 0 43,93% 71,93%

JĘZYK ANGIELSKI 

Nazwa szkoły Liczba zdających – 
poziom podstawowy 

Liczba zdających – 
poziom rozszerzony Średnia ocen Zdawalność

I LO 59 9 65,47% 96,43%
II LO 68 10 76,72% 98,53%
ZSP 44 0 39,91% 76,74%

Komentarz 
Dzisiejsza	matura	 jest	 czymś	 innym	 niż	 kiedyś,	 dlatego,	 że	 stanowi	 przede	

wszystkim	egzamin	wstępny	na	studia.	Ważne	są		więc	zarówno	wskaźniki	ilo-
ściowe	(ile	osób	zdało)	ale	o	wiele	ważniejsze	jest	–	jak	ta	matura	została	zdana.		
Zdanie	dobrze	matury	daje	szansę	nowogardzkiej	młodzieży	na	podjęcie	nauki	
w	najbardziej	prestiżowych	uczelniach	w	Polsce.	Widać	wyraźnie,	że	w	dalszym	
ciągu	II	LO	utrzymuje	swoją	pozycję,	szczególnie	gdy	przeanalizuje	się	wyniki	
egzaminu	z	matematyki,	wiedzy	o	społeczeństwie	i	języków	obcych.			Trzeba	też	
zwrócić	uwagę	na	niezły	wynik	ZSP	przy	ul.	Poniatowskiego.	Należy	pamiętać,	
że	jest	to	szkoła,	która	kształci,	przede	wszystkim	w	zawodzie,	a	mimo	wszyst-
ko,	uzyskuje	niezły	wynik,	w	swojej	kategorii.	Stopniowo	swoje	wyniki	poprawia	
także	I	LO.	

Widać	też,	że	co	raz	więcej	abiturientów	szkół	średnich	wybiera	przedmioty	
na	poziomie	rozszerzonym.	Świadczy	to	o	tym,	że	nie	tylko	zależy	im	na	zdaniu	
matury,	ale	i	wybraniu	konkretnych	i	ambitnych	kierunków	studiów	–	po	wyni-
kach	widać,	że	wielu	się	to	uda.	

Reasumując.	Nowogardzkie	szkoły	potwierdziły,	że	są	w	stanie	przygotować	
uczniów	do	pracy	na	najlepszych	uczelniach	w	Polsce,	chociaż	dalej	mamy	pro-
blem	z	przygotowaniem	przyszłych	studentów	uczelni	medycznych.	Wszystko	
jest	jednak	do	nadrobienia...

Jan Kopyciński

MATURA 2012 W I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W NOWOGARDZIE

EGZAMIN	PISEMNY	–	POZIOM	PODSTAWOWY

Przedmiot Procent zdanych egzaminów Średni wynik w %
Kraj Okręg Wojew. I LO Kraj Okręg Wojew. Powiat I LO

Język polski 97 97,06 96,73 100 54 54,76 54,15 55,48 53,64
Język angielski 91 93,21 92,95 96 68 69,61 70,08 66,56 69,06
Język niemiecki 96 96,72 96,19 100 63 63,58 63,07 60,43 58,36

matematyka 85 85,06 83,05 90,16 56 57,79 56,19 55,59 53,37
Liczba	tegorocznych	absolwentów:	65
Liczba	absolwentów,	którzy	przystąpili	do	matury:	61
Nie	zdała	egzaminu	1	osoba	z	języka	angielskiego	zarówno	pisemnie	jak	i	ustnie,	

natomiast	6	osób	ma	poprawkę	z	matematyki	a	1	z	języka	angielskiego.
Opr. Karina Surma

MATURA 2012 w Technikum Nr 1  w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 
im. Stanisława Staszica W NOWOGARDZIE

EGZAMIN	PISEMNY	–	POZIOM	PODSTAWOWY

Przedmiot

Procent zdanych egzaminów Średni wynik w %

Kraj Okręg
technikum

Wojew. 
technikum

Technikum 
Nr 1 Kraj Okręg 

technikum
Wojew

technikum Powiat Technikum 
Nr 1

Język polski 97 97,06 96,73 100 54 49,83 48,87 55,48 54,46
Język angielski 91 93,21 92,95 80 68 59,03 60,22 66,56 51,3
Język niemiecki 96 96,72 96,19 90 63 55,06 53,25 60,43 46,95

matematyka 85 85,06 83,05 72 56 48,77 47,52 55,59 39,6
Liczba	tegorocznych	absolwentów:	94
Liczba	tych,	którzy	przystąpili	do	matury:	57
W	całości	egzaminu	maturalnego	nie	zdało	10	osób,	14	osób	ma	poprawkę	w	

sierpniu.
Opr. Alicja Jaklińska

MATURA 2012 W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W NOWOGARDZIE

EGZAMIN	PISEMNY	–	POZIOM	PODSTAWOWY

Przedmiot Procent zdanych egzaminów Średni wynik w %
Kraj Okręg Wojew. II LO Kraj Okręg Wojew. Powiat II LO

Język polski 97 97,06 96,73 98,8 54 54,76 54,15 55,48 63,52
Język angielski 91 93,21 92,95 98,53 68 69,61 70,08 66,56 82,71
Język niemiecki 96 96,72 96,19 100 63 63,58 63,07 60,43 75,2

matematyka 85 85,06 83,05 98,8 56 57,79 56,19 55,59 78,48
Liczba	tegorocznych	absolwentów	–	83	
Liczba	uczniów,	którzy	przystąpili	do	matury	–	83
Liczba	osób,	które	nie	zdały	egzaminu	–	0	
liczba	osób,	które	zakwalifikowano	do	poprawek	–	4	

opr. ZSO, Nowogard 
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Najlepsi uczniowie szkół Gminy Nowogard 

Primus inter pares
W czasie gdy dzieci i młodzież  nowogardzkich szkół  kończą swoją  edukację w roku 
szkolnym 2011-2012, prezentujemy Państwu najlepszych,  wybranych przez kierownic-
twa szkół, uczniów z poszczególnych placówek. Primus Inter Pares -  to znaczy „pierw-
szy wśród równych sobie”, wydaje się, że ta łacińska sentencja  wybrana na tytuł  cyklu  
oddaje istotę i sens  tej prezentacji – chcielibyśmy, aby sylwetki najlepszych promowa-
ły postawy, które są dostępne dla wielu, dzisiaj oni są pierwsi wśród równych sobie, ju-
tro mogą być to inni  wśród tych równych.  Cieszymy się także, że w ten sposób mamy 
okazję dodatkowo wynagrodzić trud samych uczniów, jak i ich wychowawców. Dzisiaj  
prezentujemy uczniów z SP 3, którzy zamykają nasz cykl.

SP nr 3 w Nowogardzie

Maksym Sobczyk 
Klasa	VI	a, wych.	-	Ludmiła	Wró-

blewska-Heiser, śr.	ocen	-	5.18
Najważniejsze	osiągnięcia	:
III	 m.	 -	 Wojewódzki	 Konkurs	

„Pierwsza	Pomoc	Przedmedyczna”
III	 m.	 -	 Miejsko-Gminny	 Kon-

kurs	j.	angielskiego	-Hurra!	I	Know	
English

IV	m.	-	Miejsko-Gminny	Konkurs	
Wiedzy	o	Ziemi	Nowogardzkiej

Wyróżnienie	-	Wojewódzki	Kon-
kurs	Literacki	–	„Moje	Korzenie”

Jakub Kazuba 
Klasa	V	a, wych.	-	Anna	Pawlik-

-Burak, śr.	ocen	-	5.6
Najważniejsze	osiągnięcia	:
III	m.	Wojewódzki		Mały	Kon-

kurs	Recytatorski
I	 m.	 -	 Powiatowy	 	Mały	 Kon-

kurs	Recytatorski
I	 m.	 -	 Miejsko-Gminny	 Mały	

Konkurs	Recytatorski

Iza Bojanowicz		
Klasa	 III	 b, wych.	 -	 Bogumiła	

Olejnik, śr.	ocen	–	ocena	opisowa
I	 m.	 -	 Miejsko-Gminny	 PCK	

„Uczeń	zdrowy	i	wesoły”
I	m.	 -	Miejsko-Gminny	 „Przy-

roda	wokół	nas”
I	m.	 -	Miejsko-Gminny	„Chcę,	

by	na	moim	niebie”

WAkACYJNe ZAJĘCIA 
CZYTeLNICZe w BIBLIOTeCe
II tydzień  9-13	lipca : Na BEZLUDNEJ WYSPIE	–	„Hinkul	

na	bezkociej	wyspie”-	A.	Stelmaszyk,	„Gilbert	Wielki”	–	J.	Clarke,	
„Król	Maciuś	na	wyspie	bezludnej”	–	J.	Korczak.

III tydzień 16-20	lipca : Ptasi bałaganik – ptaki i ptasie	wę-
drówki	:	„Kukuryk”	–	M.Nunez,	„Każdy	dudek	ma	swój	czubek”	
-T.	Mencina,	„Czarna	Góra”	–	A.	Taborska,	„Wszystko	moje	czyli	
Jak	łatwo	stracić	przyjaciół”-	N.	Mooset.

IV tydzień  23-27	lipca : Czy Kopernik jadał piernik?	 :	„Co	
jedzą	ludzie”	–	P.	Wierzba,		„Skąd	się	biorą	dziury	w	serze	czy-
li	Wielka	księga	o	jedzeniu”	–	S.	Floto-Stammen,	„Czekolada”	–	
M.	Nunez.

V tydzień   30	 lipca-3	 sierpnia : Nie taki diabeł straszny – 
opowieści diabła domowego : ”Fundacja	dobrego	diabła„	–	A.	
Wiszniewska-Matyszkiel	„Gdzie	diabeł	mówi	…	do	usług”	–	 J.	
Olech,	”Diabełek”-	E.M.	Letki.

VI tydzień  6-10	sierpnia : Podróż dookoła świata z Kurtem 
i … 

„Kurt	i	ryba”–	E.Loe,	„Bajka	o	szczęściu”	–	I.	Degórska,	„Trzy	
pytania”-

J.J.	Muth,	„Gdybym	nie	powiedziała	prawdy”	–	I.	Angerborn.
VII tydzień  13-17	sierpnia : PIECHOTĄ przez AUSTRALIĘ	

:	„W	kraju	kangurów	i	misia	koali”	–	M.P.	Osborne,	:	„Kangurek	
Joey”	-A.	Vrombaut,	„Australia”	–	K.	Preibisz-Wala.

VIII tydzień 20-24	sierpnia : Między nami Indianami	:	„Dar	
totemów”	–	V.	Hulpach,	„Jak	mama	została	Indianką”	–	V.	Stark,	
„Indianie”	–	S.	Seidler.

Na	zajęcia	zapraszamy	dzieci	w	godz.	od	12.oo-14.oo,	propo-
nujemy	zabawy	grupowe,	konkursy,	głośne	czytanie,	zajęcia	pla-
styczne	.

W	czasie	wakacji	 poprowadzimy	 również	 kurs	 bezpiecznego	
korzystania	z	Internetu	pn.	„Biblioteka	–	miejsce	bezpiecznego	
Internetu”	oraz	„FunEnglish	w	bibliotece”	–	 interaktywny	kurs	
angielskiego	dla	dzieci,	w	godz.	od	14.oo	–	18.oo.	

Jak dowiedziała się redakcja DN, tegorocznym gospodarzem gminnych dożynek będzie  Maszkowo.

W tym roku dożynki w Maszkowie 

Mieszkańcy Maszkowa mają już praktykę w organizowaniu dożynek. W ubiegłym roku, w sierpniu, wieś była 
gospodarzem dożynek parafialnych. Na zdjęciu korowód dożynkowy, na czele wieniec Maszkowa. 

W	 roku	 ubiegłym	 dożynki	 odbyły	 się	 w	
Błotnie.	W	tym	roku,	o	organizację	tej	ludo-
wej	 imprezy	ubiegały	 się	dwie	wsie	–	Masz-
kowo	i	Żabowo.	Oba	sołectwa	musiały	przy-
gotować	 program	 dożynek	 i	 przedstawić	 go	
miejskim	 władzom.	 Z	 naszych	 informacji	
wynika,	 że	 lepszą	 propozycję	 przygotowało	
ostatecznie	Maszkowo.	To	właśnie	ta	wieś	bę-
dzie	w	tym	roku	gospodarzem	imprezy,	pod-
czas	której	rolnicy	podziękują	Opaczności	za	
plony.		

Znana	 jest	 także	 data	 imprezy.	 Wstępnie	
ustalono,	że	dożynki	odbędą	się	8	września	w	
sobotę.	

Maszkowo	 położone	 jest	 we	 wschod-
niej	 części	 gminy,	 około	 5	 km	 na	 północ-
ny	-wschód	od	Nowogardu	i	około	1	km	na	
wschód	od	drogi	nr	6	-	w	kierunku	Płot.	We	
wsi	znajduje	się	kilka	atrakcji	m.in.	zabytko-
wy	kościół	filialny	pw.	Św.	Stanisława	Kostki,	
wzniesiony	w	drugiej	połowie	XIX	wieku,	ze-
spół	zabudowy	folwarcznej	również	z	XIX	w.	
oraz	dęby	objęte	ochroną	jako	pomniki	przy-
rody.	

MS
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Bezpłatne Liceum
Ogólnokształcące dla Dorosłych

ogłasza nabór
Informacje i zapisy

ul. Zielona 11, tel. 91 392 66 91
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UM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA
DOROSŁYCH

Rozpoczęcie roku szkolnego w sobotę 11 lutego godz. 8.00

Zapewniamy BEZPŁATNĄ NAUKĘ przez cały okres kształcenia

www.zielona.mojaszkola.net

W NOWOGARDZ IE

rozpoczęcie roku szkolnego w sobotę 1 września 2012

W miniony piątek, w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Stefana Żeromskiego otwarto wystawę  Floriana Kohuta – jednego z instruk-
torów trwających warsztatów malarstwa w ramach festiwalu „Lato z Muzami” 2012, który rozpocznie się już w najbliższy piątek. 

Wystawa Floriana kohuta 

Nie taki strach straszny, jak go namalują....
Florian	 Kohut	 urodził	 się	 w	

Rudzicy	 (Podbeskidzie)	 w	 1952	
roku.	 Tam	 do	 dziś	 mieszka	 i	
tworzy	 w	 zaciszu	 swojej	 galerii.	
Głównym	tematem	jego	twórczo-

ści	 są	 strachy	polne.	Nie	 tylko	 je	
maluje,	 ale	 również	 popularyzu-
je,	 organizując	 coroczne	 „Święto	
Strachów	Polnych”	w	swojej	miej-
scowości.	 Impreza	 przyciąga	 ty-

siące	turystów.	Sam	artysta	ma	w	
swojej	kolekcji	kilkaset	tych	ory-
ginalnych	kukiełek.	

Prace	F.	Kohuta,	o	czym	po-
chwalił	się	sam	artysta	podczas	

otwarcia	wystawy	w	Nowogar-
dzie,	 cieszą	 się	 dość	 sporym	
powodzeniem.	 Znajdują	 swo-
ich	 nabywców	 praktycznie	 na	
całym	świecie.	

Do	Nowogardu	artysta	przy-
wiózł	 30	 obrazów.	 Można	 je	
podziwiać	i	oceniać	do	13	lip-
ca.	

MS

Florian Kohut, przyjechał do Nowogardu wraz ze swoją rodziną – żoną 
Haliną i wnuczką Kornelią. 

Zielone Przedszkole 
witało wakacje
W sobotę, 30 czerwca br. w Zielonym Przedszkolu w 
Nowogardzie odbyło się niestandardowe zakończe-
nie roku szkolnego. Wakacje witano w plenerze, w at-
mosferze rodzinnego pikniku przy grillu, występów 
przedszkolaków i wspólnej zabawie przy muzyce…

„Każdy	 z	Was	mi	 przyzna	 ra-
cje,	że	najlepsze	są	wakacje!”	I	te	
najlepsze	 wakacje	 należało	 roz-
począć	 udanym	 zakończeniem	
roku	 szkolnego.	 Dyrektor	 Zie-
lonego	 Przedszkola	 na	 wstępie	
przywitał	wszystkich	przybyłych	
gości,	 rodziców	 oraz	 dzieci.	 Po-
dziękował	 za	 udaną	 współpracę	
i	 zaangażowanie	 rodziców	 i	 na-
uczycieli	w	rozwój	„małego	czło-
wieka”.	 Następnie	 pani	 Joanna	
Wiatr,	 nauczycielka	 rytmiki	 w	
przedszkolu,	 rozgrzała	 atmosfe-
rę	zachęcając	dzieci	wraz	z	rodzi-
cami	do	wspólnego	tańca.	Po	ta-
necznym	wstępie	 rozpoczęła	 się	
część	 artystyczna	 przedszkola-
ków.	 Każda	 przedszkolna	 grupa	
zaprezentowała	 swój	 pomysł	 na	
powitanie	 wakacji.	 Tym	 samym	

nie	 obyło	 się	 bez	 wierszy,	 śpie-
wów	 i	 tańców	 z	 letnim	 akcen-
tem.	Za	całoroczną	pracę	przed-
szkolaki	 otrzymały	 od	 swoich	
wychowawców	 upominki	w	 po-
staci	 książek.	 Dalszą	 część	 „ro-
dzinnego	zakończenia	roku”	po-
prowadził	niezastąpiony	pan	Le-
szek	Szpon,	przy	którego	pomy-
słowości	i	muzycznej	werwie	nie	
sposób	usiedzieć	w	miejscu,	na-
wet	jeśli	jest	się	już	dużym	dziec-
kiem…

Dyrekcja	 i	Grono	Pedagogicz-
ne	Zielonego	Przedszkola	składa	
podziękowania	wszystkim	rodzi-
com	 zaangażowanym	 w	 pomoc	
przy	 organizacji	 zakończenie	
roku	szkolnego	w	przedszkolu.

Informacja własna
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Zaprasza do udziału w II edycji projektu:
„Wspieranie przedsiębiorczości i rozwoju  

gospodarczego Gminy Nowogard”
Celem	realizowanego	zadania	publicznego	jest	wspieranie	zatrudnienia	poprzez	
zachęcanie	do	tworzenia	nowych	firm	i	samo	zatrudnienia	oraz	promowanie	

postaw	przedsiębiorczych	wśród	mieszkańców	gminy.
Projekt	skierowany	jest	do	dwóch	grup	adresatów:
I.			Zamierzających	po	raz	pierwszy	uruchomić	własną	działalność	gospodarczą,
II.	Posiadających	własną	firmę	nie	dłużej	niż	dwa	lata	i	zamierzających	rozszerzyć	

działalność,	 zatrudnić	 osoby	 bezrobotne	 lub	 wprowadzić	 nowe	 technologie	
produkcji	i	usług.	
Projekt	 zakłada	 przeprowadzenie	 60	 godzin	 bezpłatnych	 zajęć	 szkoleniowych	

i	warsztatów	obejmujących	program	zakładania	własnej	firmy	pod	nazwą	,,ABC	
Przedsiębiorczości”,	 wsparcie	 indywidualne	 coacha	 (trenera)	 dla	 osób,	 które	
uruchomią	 własną	 firmę	 oraz	 wynajem	 lokali	 użytkowych	 po	 preferencyjnych	
cenach.	
JUczestnicy	projektu	 zainteresowani	uruchomieniem	swojej	firmy	w	budynku		

CEiP	 ,,PROFIT”	 i	 poza	 nim,	 otrzymają	 do	 50	 %	 zniżki	 stawki	 czynszu	 	 za	
wynajmowany	lokal	w	okresie	realizacji	projektu.

Druga	edycja	projektu	realizowana	będzie	od	1	lipca	do	31	grudnia	2012	roku.	
Szczegółowe	informacje	dotyczące	projektu	można	uzyskać	osobiście		

w	Sekretariacie	CEiP	,,Profit”SzF	TPP	w	Nowogardzie	ul.	Wojska	Polskiego	3,	
lub		telefonicznie	tel.91	39	20	891,fax	9139	20	891oraz	na	stronie		

www.profit.nowogard.pl	,e-mail:	rcp_nowogard@o2.pl
Serdecznie	zapraszam	!

Dyrektor	CEiP	„Profit'”												PROJEKT	DOFINANSOWANY	JEST														
SzF	TPP	w	Nowogardzie										ZE	ŚRODKÓW	GMINY	NOWOGARD	

			Jerzy	Jabłoński			

„Musiał opuścić mieszkanie, teraz śpi pod 
parasolem...” - 

Urząd Miejski odpowiada 
W	odpowiedzi	na	artykuł	zamieszczony	w	Dzienniku	Nowo-

gardzkim	w	dniu	26.06.2012	w	aspekcie	sytuacji	mieszkaniowej	i	
bytowej	Pana	Zbigniewa	Lewickiego	pragniemy	poinformować,	
co	następuje.

Pan	 Zbigniew	 Lewicki	 w	 dniu	 25	 kwietnia	 bieżącego	 roku	
zwrócił	się	z	podaniem	do	Gminy	Nowogard	w	kwestii	zameldo-
wania	i	ustalenia	go	głównym	najemcą	mieszkania	zlokalizowa-
nego	przy	ulicy	Mikołaja	Reja	16/8.

Po	dokładnym	przeanalizowaniu	przedmiotu	sprawy	pod	ka-
tem	formalnym	i	prawnym,	pismem	w	dniu	7	maja	br	poinfor-
mowano	stronę	o	odmownym	rozpatrzeniu	podania	ze	względu	
na	następujące	okoliczności:	

-	w	toku	prowadzonego	postępowania	wyjaśniającego	ustalo-
no,	iż	w	lokalu	tym	Pan	Lewicki	nigdy	nie	był	zameldowany,	a	je-
dynym	jego	adresem	zameldowania	niezmiennie	od	28.03.1953	
roku	była	miejscowość	Żabowo;

-	lokal	obciążany	był	przez	administratora	kosztami	przypada-
jącymi	na	jednego	lokatora	(mieszkańca);	

-	zmarły	najemca,	podpisując	umowę	najmu	w	dniu	6	czerwca	
2008	roku	oświadczyła,	iż	jest	osobą	samotną.

Oświadczenie	to	wyklucza	podniesiony	przez	Pana	Lewickiego	
w	piśmie	skierowanym	do	Burmistrza	Nowogardu	aspekt	życia	
ze	zmarłą	w	konkubinacie	niezmiennie	przez	19	lat.	

Sytuację	 tę	 potwierdza	 również	 wyrok	 Sądu	 Rejonowego	 w	
Goleniowie	w	sprawie	eksmisji	z	wcześniej	zajmowanego	lokalu	
przez	prawnego	najemcę,	zlokalizowanego	przy	ulicy	Plac	Wol-
ności	4,	gdzie	w	orzeczeniu	czytamy,	iż	eksmisja	dotyczy	wyłącz-
nie	jednej	osoby	lokal	ten	zamieszkującej,	to	jest	prawnego	na-
jemcy.	

Co	 więcej	 już	 wówczas	 Gmina	 Nowogard	 zrobiła	 ukłon	 w	
stronę	najemcy	zabezpieczając	lokal	socjalny,	pomimo	zapisu	w	
orzeczeniu	sądu	o	braku	uprawnień	pozwanej	do	lokalu	socjal-
nego.

Należy	w	tym	miejscu	nadmienić,	iż	Pan	Lewicki	posiadał,	jak	
wspomniano	wyżej	stały	adres	zameldowania,	z	którego	dobro-
wolnie,	na	własny	wniosek	wymeldował	się	w	przeddzień	złoże-
nia	podania	do	Gminy	o	przyznanie	lokalu	po	zmarłej.

Jak	wynika	z	powyższego	w	żadnej	dokumentacji	Zarządu	Bu-
dynków	Komunalnych	Pan	Lewicki	nie	widnieje	ani	jako	najem-
ca,	 ani	 również	 jako	współlokator	 któregokolwiek	 z	 najmowa-
nych	przez	prawnego	najemcę	lokali.	

Wykluczało	to	zatem	możliwość	uczynienia	go	najemcą	przed-
miotowego	lokalu.

Urząd	Miejski	oraz	jego	wydziały	nie	został	ponadto	poinfor-
mowany	o	tym,	iż	Pan	Lewicki	po	opuszczeniu	lokalu	przy	uli-
cy	 Mikołaja	 Reja	 zamieszkał	 w	 nieprzystosowanych	 do	 celów	
mieszkalnych	 pomieszczeniach.	 Jednakże	 po	 powzięciu	 takiej	
wiedzy	wszelka	możliwa	pomoc	Panu	Lewickiemu	została	nie-
zwłocznie	udzielona.

W	wyniku	działań	pracownika	 socjalnego	ww.	 został	 zareje-
strowany	jako	osoba	bezrobotna	uzyskując	dostęp	do	świadczeń	
zdrowotnych,	a	ze	względu	na	stan	zdrowia	(uskarża	się	na	bóle	
kręgosłupa	 i	choroby	tarczycy)	wydane	zostało	skierowanie	do	
lekarza	rodzinnego	w	celu	ewentualnego	ustalenia	stopnia	nie-
pełnosprawności.	

Od	27	czerwca	br.	Pan	Lewicki	Zbigniew	objęty	został	pomo-
cą	finansową	oraz	pomocą	niepieniężną	w	formie	ciepłych	posił-
ków.	Nie	wyraża	jednakże	zgody	na	umieszczenie	go	w	schroni-
sku,	mając	nadzieję,	że	uzyska	lokal	mieszkalny	na	terenie	gminy.

Sytuacja	bytowa	Pana	Lewickiego	jest	jak	widać	przedmiotem	
intensywnego	postępowania	administracyjnego.	W	najbliższym	
czasie	wyjaśniona	zostanie	również	sprawa	mieszkaniowa.

Z wyrazami szacunku 
Damian Simiński

Zastępca Burmistrza Nowogardu 

Na 20-lecie  
Dziennika  
Nowogardzkiego 
Piknik w Strzelewie 
W czerwcu tego roku minęło 20 lat, od kiedy wydawany jest Dziennik Nowo-
gardzki.  Z tej okazji już dziś zapraszamy wszystkich Nowogardzian, na piknik, 
który odbędzie się w dniu  15 lipca w Strzelewie. W programie przewidzieliśmy 
szereg atrakcji, w tym m.in. koncert Antoniny Krzysztoń wraz z zespołem. 

Poniżej szczegółowy program imprezy: 
Nowogard:	
godz.	11.00	Msza	św.	-	kościół	pw.	WNMP	w	Nowogardzie	
Strzelewo:	
godz.	14.00	otwarcie	pikniku	–	występ	„Kapeli	Kryzysy”
godz.	16.00	koncert	„Kapeli	Rycha”	
godz.	17.30	–	koncert	zespołu	„Jesienni	Przyjaciele”	
godz.	19.30	–	gwiazda	wieczoru	–	Antonina	Krzysztoń	z	zespołem.	

W	programie	ponadto	wspólna	biesiada	przy	pieczeni	z	grilla	i	innych	smakołykach.	
Wstęp wolny. 

Organizatorzy:	Dziennik	Nowogardzki,	Stowarzyszenie	Poszukiwań	Twórczych	ze	Strzelewa	–	
Zygmunt	Heland	oraz	Sołtys	i	Rada	Sołecka	Strzelewa.	

Zapraszamy!
Redakcja	
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55 LAT kOŁA
zapraszamy  

w dn. 15.07.2012

za Zawody 
Wędkarskie  
Spławikowe

na jeziorze  
w Nowogardzie

Spotkanie zawodników 
godz. 8.00 k/Neptuna

Zapisy w sklepie „Wędkarz” 
do dnia 13.07.2012

Dnia 22 lipca br. 
w Osowie 

odbędzie się Spartakiada
Przewidziane	gry	i	zabawy	sportowe	oraz	

turniej	piłki	nożnej	i	siatkowej

Wszystkich	chętnych	do	udziału	
w	spartakiadzie	serdecznie	zapraszamy

Zawody motocrossowe w Strykowie

Żaneta Zacharewicz nie do zatrzymania!
W niedzielę (8 lipiec) w Strykowie (woj. łódzkie) odbyła się III runda Ligi Kobiet i III runda Mistrzostw Polski. W PP Kobiet Żaneta 
Zacharewicz pewnie wygrała swoje dwa wyścigi i jest na najlepszej drodze do zwycięstwa w Lidze Kobiet 2012!

W	 Strykowie	 w	 kategorii	
MX2	 zaprezentował	 się	 rów-
nież	Michał	Kozera.	Zawodnik	
KM	Cisy	Nowogard	w	 swoim	
pierwszym	wyścigu	miał	bole-
sną	„wywrotkę”,	mimo	tego	nie	
przyjemnego	 zdarzenia	 wciąż	
walczył	 o	 jak	 najlepszą	 pozy-
cję	 i	 ostatecznie,	 ukończył	 na	
9	miejscu.	W	drugim	wyścigu	
było	 już	 nieco	 lepiej	 i	 Kozera	

zajął	6	miejsce.	W	„generalce”	
zawodów	 nasz	 reprezentant	
uplasował	się	na	6	miejscu.	W	
klasyfikacji	 generalnej	 po	 za-
wodach	w	Chełmnie,	Olsztynie	
i	Strykowie,	Michał	Kozera	ze	
162	punktami	zajmuje	8	miej-
sce,	a	do	prowadzącego	w	kla-
syfikacji	Karola	Kędzierskiego	
z	KM	Cross	Lublin	traci	równo	
100	 punktów.	 Miejsce	 na	 po-

dium	wciąż	wydaje	się	być	re-
alne,	gdyż	do	trzeciego	zawod-
nika	 z	 Olsztyna,	 Kozera	 traci	
51	punktów.	W	zupełnie	innej	
sytuacji	 jest	 Żaneta	 Zachare-
wicz,	 która	 swoimi	 świetnymi	
występami,	 zasłużenie	 zbliża	
się	do	wielkiego	sukcesu	i	zwy-
cięstwa	 w	 Lidze	 Kobiet	 2012!	
Zawodniczka	 Klubu	 Motoro-
wego	 Cisy	 Nowogard	 zwycię-

żyła	zarówno	w	pierwszym	jak	
i	 w	 drugim	 biegu,	mało	 tego,	
nawet	podczas	sobotniego	tre-
ningu	zaledwie	 trzy	okrążenia	
wystarczyły	Żanecie,	 aby	 uzy-
skać	najlepszy	 czas	przejazdu!	
Po	piętach	naszej	zawodniczce	
depcze	 Zofia	 Radziwiłowicz	 z	
Pruszkowskiego	 Klubu	Moto-
cyklowego,	 wicelidera	 klasyfi-
kacji	generalnej,	dwukrotnie	w	

Strykowie	 zajęła	 drugie	 miej-
sce.	IV	runda	Mistrzostw	Pol-
ski	 i	 Ligi	Kobiet,	 odbędzie	 się	
w	 Człuchowie	 (woj.	 pomor-
skie)	 21-22	 lipca.	 Jeśli	 Żaneta	
Zacharewicz	podtrzyma	wyso-
ką	formę,	KM	Cisy	Nowogard	
w	końcu	doczeka	się	kolejnego	
dużego	 ogólnopolskiego	 suk-
cesu!

KR

„Czwartki na torze” - X seria

Piotr Sowiński lepszy od lidera
Jak co czwartek na szczecińskim torze znajdującym się przy Al. Wojska Polskiego 246, została rozegrana seria zawodów młodzieżo-
wych z cyklu „Czwartki na torze”. W miniony czwartek (5 lipiec) odbyła się już X seria tego cyklu, w której najlepiej spośród nowo-
gardzkich kolarzy zaprezentował się Piotr Sowiński. 

Tym	razem	w	zespole	„Chra-
bąszczy”	 zabrakło	 Remigiusza	
Komisarka,	który	mimo	swojej	
nieobecności,	 utrzymał	 pozy-
cję	 lidera	w	 klasyfikacji	 gene-
ralnej	zawodów	w	swojej	kate-
gorii	wiekowej.	Ci	nowogardz-
cy	zawodnicy	którzy	stawili	się	
na	 szczecińskim	 torze,	 po	 raz	
kolejny	uzyskali	przyzwoite	re-
zultaty.	 W	 kategorii	 żak	 star-

szy,	Piotr	Sowiński	dwukrotnie	
wygrał	swoje	wyścigi,	pokazu-
jąc	obecnemu	liderowi	klasyfi-
kacji	generalnej,	że	w	wielkim	
finale	 (XIII	 seria)	 będzie	wal-
czył	 o	 mistrzostwo.	 Sowiński	
zwyciężył	 w	 wyścigu	 na	 400	
m	ze	 startu	 zatrzymanego	 i	w	
wyścigu	 eliminacyjnym.	Lider	
klasyfikacji	 generalnej	 dwu-
krotnie	 zajął	 trzecie	 miejsce.	

W	 tej	 kategorii	 zaprezentował	
się	 również	 Damian	 Ubych,	
który	w	wyścigu	na	400	m	za-
jął	5	miejsce,	natomiast	w	wy-
ścigu	 eliminacyjnym	 przegrał	
tylko	ze	swoim	klubowym	ko-
legom,	dzięki	czemu	w	tej	kon-
kurencji	pierwsze	dwa	stopnie	
podium	 należały	 do	 naszych	
zawodników.	 W	 klasyfikacji	
generalnej	wciąż	bez	zmian,	na	
prowadzeniu	Szymon	Łakomy	
z	Ratusza	Maszewo,	drugi	 jest	
Piotr	 Sowiński,	 a	 trzeci	 Da-
mian	Ubych	z	nowogardzkich	
„Chrabąszczy”.	 Sowiński	 traci	
do	 lidera	 26	 punktów,	 jednak	
zawodnik	 z	 Nowogardu	 opu-
ścił	 już	 dwie	 serie,	 natomiast	
obecny	 lider	 wystartował	 w	
każdej	 z	 dotychczasowych	 10	
edycji.	 Nowogard	 reprezento-
wał	 jeszcze	 jeden	 zawodnik,	 a	
mianowicie	Jakub	Ubych,	któ-
ry	 startuje	 w	 kategorii	 mło-
dzik.	 Kolarz	 klubu	 LUKS	 Pa-
norama-Chrabąszcze	 Nowo-
gard,	 wystartował	 w	 trzech	

wyścigach:	wyścig	na	200	m	ze	
startu	 lotnego,	 wyścig	 sprin-
terski,	wyścig	scratch.	Nasz	za-
wodnik	 trzykrotnie	 uplasował	
się	 w	 środku	 stawki	 zajmując	
odpowiednio:	 ósme,	 dziewią-
te	i	ósme	miejsce.	Teraz	zawo-
dy	z	cyklu	„Czwartki	na	torze”	

będą	miały	krótką	przerwę	i	na	
XI	 serię,	 zawodnicy	wrócą	 30	
sierpnia.	XII	seria	odbędzie	się	
6	września,	natomiast	XIII	se-
ria	która	zarazem	będzie	wiel-
kim	finałem	rozgrywek,	odbę-
dzie	się	13	września.

KR

Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży

Mistrzostwo Polski jeszcze 
nie dla Komisarka...
W czwartek (5 lipiec) Remigiusz Komisarek walczył 
o Mistrzostwo Polski w kolarstwie szosowym, na roz-
grywanej w miejscowości Raciechowice (woj. mało-
polskie) Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży.

Zawodnik	 z	 Nowogardu	 nie	
zakwalifikował	 się	 na	 jazdę	 in-
dywidualną	na	czas,	która	odby-
wała	się	we	wtorek	(3	 lipiec)	w	
miejscowości	 Kłaj	 (woj.	 mało-
polskie).	 Remigiuszowi	 Komi-
sarkowi	 zabrakło	 nieco	 punk-
tów,	aby	wystąpić	w	walce	o	mi-
strzostwo	w	jeździe	na	czas.	Na	
szczęście	 pewne	 było,	 że	 nasz	
junior	młodszy	powalczy	o	mi-
strzostwo	 w	 kolarstwie	 szoso-
wym	ze	 startu	wspólnego.	Wy-
ścig	 odbył	 się	 na	 dystansie	 74	
km,	a	przeciętna	prędkość	zwy-
cięzcy	wyścigu	wyniosła	36,038	
km/h.	Zgłoszonych	zostało	121	
zawodników	z	całej	Polski,	skla-
syfikowanych	 zostało	 ostatecz-
nie	105	kolarzy.	Remigiusz	Ko-

misarek	 w	 tej	 ogólnopolskiej	
stawce	uplasował	 się	na	40	po-
zycji.	Co	ciekawe	z	woj.	zachod-
niopomorskiego	 lepszy	 od	 Ko-
misarka	był	tylko	jeden	zawod-
nik!	 Mistrzem	 Polski	 na	 rok	
2012	 został	 Krystian	 Smoron-
giewicz	 z	 klubu	 ŻTC	 Huragan	
Żagań,	wicemistrzostwo	zdobył	
Kamil	 Małecki	 z	 klubu	 MLKS	
Baszta	Bytów,	natomiast	na	naj-
niższym	 stopniu	 podium	 sta-
nął	Mariusz	Gąsiorowski	z	klu-
bu	 ALKS	 Stal-Elpa-Ebar	 Gru-
dziądz.	 	 Pozostaje	 wierzyć,	 że	
nabyte	 doświadczenie	 w	OOM	
przez	 Remigiusza	 Komisarka,	
zaowocuje	na	przyszłe	lata.

KR

Piotr Sowiński i Damian Ubych na podium w wyścigu eliminacyjnym
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K	O	M	U	N	I	K	A	T
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Cisy” w Nowogardzie, informuje, że 

przystępuje  do realizacji zaplanowanej  nowej inwestycji  
I budowy osiedla mieszkaniowego przy ul. Woj. Polskiego w Nowogardzie,  

na działkach gr. nr  578 i 579/2 (Budynku A, segmentu 1 i 2)
Przewidywany	termin	rozpoczęcia	(segmentu	1)		-	listopad	2012r.	
	 	 														zakończenia		(segmentu	1)		-	listopad	2013r.
Przewidywany	termin	rozpoczęcia	(segmentu	2)		-	lipiec		2013r.	
	 	 														zakończenia		(segmentu	2)		-	lipiec		2014r.
Struktura	mieszkań	:			1	pok.	–	36m2
																																							2	pok.	–	52m2																																							Cena	2.900	zł	brutto	/	1	m2
																																							3	pok.	–	67m2
	Osoby	zainteresowane	nabyciem	mieszkań	zapraszamy	do	siedziby	Spółdzielni	przy	ul.	Księ-

cia		Józefa	Poniatowskiego	7a	w	Nowogardzie	,	w	celu		dokonania	zapisu	i	wyboru	kondygnacji.
Szczegółowych	informacji		udzielamy	również	telefonicznie	pod	nr		91	3925261	lub	697104	

578.
Uprawniona	do	kontaktu	z	zainteresowanymi	:		Z-ca	Prezesa		Anna	Błaszczak	

Możliwość dostawy do klienta.
Kontakt tel. 609 532 701

Sprzedam recykling ceglany

Budnaar
POkRYCIe I ReMONTY 

dachów,
docieplenia, podbitka

tel. 726 169 098

VI Turniej Sołectw Gminy Osina

Puchar Wójta dla Redła
W sobotę (7 lipiec) o godzinie 14.00 w miejscowości Kikorze, rozpoczął się już 
VI turniej Sołectw Gminy Osina o puchar Wójta. Do rywalizacji przystąpiło 10 
zespołów, spośród których najlepiej zaprezentowali się reprezentanci Redła.

Organizatorami	 sobotniej	
imprezy	byli	Wójt	Gminy	Osi-
na,	Urząd	Gminy	Osina,	 oraz	
Rada	Sołecka	miejscowości	Ki-
korze.	Zwycięski	zespół	otrzy-

mywał	Puchar	Wójta	 i	 500	 zł,	
za	drugie	miejsce	300	zł,	nato-
miast	za	najniższy	stopień	po-
dium,	nagrodą	było	200	zł.	W	
przerwach	 między	 rywaliza-

cjami,	 publiczność	 zabawiała	
swoimi	występami	„Wesoła	Fe-
rajna”.	Poza	budkami	z	gastro-
nomią	odbyły	się	pokazy	ręko-
dzielnicze,	m.in.	Pań	 z	Węgo-
rzy,	 które	 prezentowały	 swoje	
wyroby	 rękodzielnicze	 tj.	 ser-
wetki,	 obrusy,	wykonane	 przy	
pomocy	 szydełka	 itp.	 W	 tur-
nieju	udział	zgłosiły	następują-
ce	zespoły:	Kikorze,	Bodzęcin,	
Kościuszki,	 Krzywice,	 Osina,	
Przypólsko,	 Redło,	 Redosto-
wo,	 Węgorza	 i	 Urząd	 Gminy	
Osina.	 Zawodnicy	 z	 poszcze-
gólnych	 miejscowości	 rywa-
lizowali	 w	 7	 konkurencjach:	
Maszynka,	przerżnięcie,	zaklę-
ty	krąg,	przez	tunel,	 tarka,	
rzut	łańcuchem,	taczka.	W	

Najmłodsi kibice już się przygotowują do reprezentowania swojej miej-
scowości w przyszłości

Stoisko z wyrobami rękodzielniczymi Pań z miejscowości Węgorza

Zawodnicy gospodarzy którzy zwyciężyli w konkurencji Maszynka.jpg

Wszystkich uczestników turnieju i kibiców, zabawiał zespół muzyczny 
Wesoła Ferajna



10-12.07.2012 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

13

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

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

Dyżur nocny
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala   - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.   - 91 392 69 99
Medyk   - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

 - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz Pogotowie Stomatolo-
giczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos 
 - 91 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  
 - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzie ci, 
Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności 
Gospodarczej  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
  - 91 392 54 64

Wydział ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

- 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 26 249

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw.  WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   

- 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57

Apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM   - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Zawodowe 
- CE Zdroje ul.  Bohaterów Warszawy 78,

telefon/fax.   - 91 392 54 94  
I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium  
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych    - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   

- 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 
kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 
Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 
Taksówki   - 91 392 02 60
Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

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

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

tel. 91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

GABINET OSMETYCZNY 
”WICHEREK”

Rok założenia 1988
Bezbolesne	przekłuwanie	uszu
Profesjonalne	 	 przekłuwanie	 ciała	 zabiegi	
kosmetyczne,	 henna,	 depilacje,	 makijaże,	
mikrodermabrazja,	 peeling	 kawitacyjny,	
ultradźwięki,	 eksfoliacje,	 wypalanie,	 laser,	
lampy,	 materac	 zdrowotny,	 świecowanie	
uszu,	masaże,	akupresura,	solarium

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

Tel. 91 39 207 14 
Czynne od 11.00 do 19.00

http://wicherek.info

TABeLA WYNIkÓW 
VI TURNIeJ SOŁeCTW GMINY OSINA - kościuszki 7 lipca 2012 r.

Nazwa miejscowości
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Bodzęcin 4 3 11 10 1 1 8 38 7

kikorze 10 5 6 20 3 4 1 49 4

kościuszki 7 8 13 10 6 10 1 55 3

krzywice 8 6 9 14 4 2 2 45 5

Osina 6 1 10 7 7 8 4 43 6

Przypólsko 1 2 6 9 5 3 3 29 8

Redło 5 10 15 11 8 6 10 65 1

Redostowo 3 4 7 12 2 5 5 38 7

Węgorza 2 7 12 16 10 7 6 60 2

Węgorzyce - - - - - - - - -

UG OSINA 1 1 8 7 1 1 7 26 9

pierwszej	 konkurencji	 za-
wodnicy	 musieli	 na	 czas	

rozkręcić	 i	 skręcić	 maszynkę	
do	 mięsa.	 W	 „przerżnięciu”	
chodziło	 o	 przerżnięcie	 przy	
pomocy	 piły	 kołka	 na	 czas.	
Wielkie	emocje	wywołały	kon-

kurencje	 „przez	 tunel”	 i	 „rzut	
łańcuchem”,	jednak	zawsze	ry-
walizacja	 poszczególnych	 ze-
społów	 była	 odbierana	 jako	
dobra	zabawa.	Główną	nagro-
dę	 zgarnęli	 reprezentanci	 Re-
dła,	 którzy	 o	 5	 punktów	 oka-

zali	się	lepsi	od	zawodników	z	
miejscowości	 Węgorza,	 nato-
miast	trzecie	miejsce	padło	łu-
pem	Kościuszek.	W	tabeli	pre-
zentujemy	pełną	punktację	so-
botniego	turnieju.

KR 

Zwycięzcy konkurencji Przerżnięcie, oraz całego turnieju- drużyna z Redła

Zawodnicy z Przypólska, podczas konkurencji Maszynka
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 • Sprzedam mieszkanie, ul. Po-
niatowskiego, 2 pokoje, pow. 
50,49 m2, parter, po general-
nym remoncie. CENTRUM OB-
ŁSUGI NIERUCHOMOSCI, Tel. 
603 982 407

 • Do wynajęcia dwa lokale han-
dlowe lub biurowe w centrum 
Nowogardu. 787 122 972 

 • Wynajmę pokój tel.798382886

 • Kupie mieszkanie 2 pokojowe 
bezczynszowe 609 881 598 

 • Kwatery pracownicze w 
domu jednorodzinnym 
tel.6093073270

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

 • Sprzedam działkę budowlaną 
nieuzbrojoną przy ul. Kościuszki 
tel. 693 850 197

 • Sprzedam spichlerz, pięk-
ny obiekt 956 m2, tel. 693 
996 009

 • Sprzedam mieszkanie trzy-
pokojowe w Nowogardzie. 
603 668 681

 • Sprzedam mieszkanie dwupo-
kojowe III piętro 55 m2. Cena 
125 tys. 668 927 296

 • Do wynajęcia dwa lokale han-
dlowe w Centrum Nowogardu. 
531 838 667

 • Sprzedam mieszkanie trzypokojo-
we w Nowogardzie. 600 626 244

 • Sprzedam mieszkanie własno-
ściowe, I piętro, bezczynszowe, 
3 pokoje, 58m2, w Nowogar-
dzie. Po kapitalnym remoncie, 
wysoki standard, kuchnia w za-
budowie, glazura, panele, tera-
kota, nowe okna, własne ogrze-
wanie gazowe, domofon, piwni-
ca, balkon. Cena do uzgodnie-
nia, tel. 605 522 340.

 • Wynajmę mieszkanie czteropo-
kojowe po kapitalnym remon-
cie, własne ogrzewanie na par-
terze, ul. Bema. 504 800 823

 • Sprzedam mieszkanie 3 pokojo-
we 3 piętro ul.15-lutego z gara-
żem 695 425 992

 • Sprzedam mieszkanie 3-pokojo-
we ul. Zamkowa wraz z garażem 
murowanym tel.607 804 921

 • Sprzedam działkę budowlaną w 
Centrum Nowogardu ul. Lipo-
wa 4 o pow. 693 m2 z aktualny-
mi warunkami zabudowy usłu-
gi, handel, mieszkania. Informa-
cje Tel. 600 959 932; 600 931 083 
po 15.00

 • Wynajmę garaż w ok. Boh. War-
szawy, Poniatowskiego i 15 Lu-
tego. 603 284 503

 • Sprzedam garaż murowany 28 
m2, prąd, woda cena 26 000 zł. 
Tel. 501 622 613

 • Ładny dom Nowogard, 
sprzedam. 600 617 474

 • Sprzedam mieszkanie 3 poko-
jowe o pow. 58 m kw na I pię-
trze przy ul. Bankowej 8. Tel. 783 
570 060.

 • Sprzedam wygodną kawalerkę, I 
piętro, ok. 29 m kw, bezczynszo-
wa. Do zamieszkania od zaraz. 
Cena 95 tys. Tel. 608 153 767.

 • Wynajmę warsztat z kabiną pod 
różnego rodzaju działalność. 
603 550 557

 • Sprzedam mały dom 57 m2 ul. 
Piłsudskiego 2a. 602 350 301

 • Sprzedam mieszkanie w blo-
ku w Łosośnicy, trzypokojo-
we, 64 m2, bezczynszowe. Tel. 
788 875 474

 • Sprzedam ˝ domu w Nowogar-
dzie. 728 933 802

 • Sprzedam mieszkanie 4-po-
kojowe (67,7 m2) w Nowogar-
dzie, parter, balkon, wc i ła-
zienka osobno. Kontakt:  608 
514 144.

 • Studio reklamy Vizart wynajmę 
pow. Reklamową 6,5x3m w No-
wogardzie przy ul. Warszawskiej 
11 od 13.06. tel. 605 522 340

 • Sprzedam kawalerkę 30 m2. tel. 
691 137 817

 • Sprzedam pół bliźniaka ok. 
100m2, działka 1100 m2, duży 
ogród. Wymienione okna, dach, 
ocieplony. Wewnątrz do remon-
tu. 350000 zł. Tel. 513157166

 • Wynajmę lub sprzedam garaż 
na ul. Jana Pawła II tel. 607 580 
172

 • Sprzedam mieszkanie, Nowo-
gard, ul. Bankowa 6, pow. 53,70 
m2, IV piętro, trzy pokoje, cena 
131.600 zł, tel. 91-3910010, 
607607814.

 • Sprzedam prawo do mieszka-
nia spółdzielczo – lokatorskie. 
691 646 632

 • Dom na wsi Żabówko 609  307 
327 

 • Pilnie potrzebna  kawalerka, 
dwupokojowe mieszkanie (par-
ter) do wynajęcia niedrogie. 
510 936 951

 • Sprzedam trzy pokoje + garaż 
murowany, ogród, działka 1000 
m2 lub zamiana na dwa pokoje 
w bloku w centrum (parter I pię-
tro (z dopłatą)) 724 451 734

 • Resko ok. na wsi 70 m2, trzy po-
koje do zamieszkania od zaraz 
63 tys. 889 133 882.

 • Sprzedam kawalerkę 38 m2 wła-
snościowa bezczynszowa 125 
tys zł. 660 987 036

 • Nowogard sprzedam działki bu-
dowlane. 665 503 129

 • Wynajmę sklep spożywczy przy 
ul. Wojska Polskiego naprzeciw-
ko szpitala. 513 356 702 

 • Sprzedam dom w Nowogardzie 
w rozliczeniu mieszkanie ul. Je-
sionowa 3. 604 284 597

 • Wynajmę garaż przy ul. Zamko-
wej przy gł. Drodze. 607 580 172

 • Odstąpię działkę owocowo-wa-
rzywną z murowanym dom-
kiem obok zakładu karnego 
693869595.

 • Sprzedam 2 ha ziemi przy dro-
dze asfaltowej + media z możli-
wością podziału, okolice Nowo-
gardu 15 zł/m2. 603 895 622

 • Do wynajęcia mieszkanie 3 po-
kojowe przy ul. Bankowej 8. Tel. 
783 570 060.

 • Sprzedam działki zabudowy. 40 
ar. i 77 ar. 536 270 560

 • Sprzedam mieszkanie cztery po-
koje. 536 270 560

 • Wynajmę mieszkanie dwu-
pokojowe w Nowogardzie. 
795 659 245

 • Sprzedam działkę po zbiorach 

przy ul. Armii Krajowej. 91 39 
21 399 po godz. 20.00

 • Ładna kawalerka I p. cena 83 tys. 
zł. sprzedam 508 312 261

 • Działki budowlane w miejsco-
wości kościuszki sprzedam. 
91 39 26 624 po 16.00

 • Ziemię rolną kilka hektarów 
sprzedam. 502 103 432

 • sprzedam mieszkanie w Nowo-
gardzie, dwa pokoje,  III p. po 
remoncie 503 903 690; 506 073 
480

 • Sprzedam lub zamienię M3 na 
kawalerkę 722 050 367

 • Sprzedam mieszkanie 78 m2 cz-
teropokojowe, bezczynszowe 
136 tys. w Wierzbięcinie lub 
zamienię na dwupokojowe w 
Nowogardzie. 691 213 009

 • Sprzedam mieszkanie trzypoko-
jowe w kamienicy 69 m2, par-
ter + 2 piwnice a atrakcyjnym 
miejscu 203 500 zł. 509 939 392

 • wynajmę Kiosk nr 6 na targow-
isku cena 250 zł. Opłata tar-
gowa. Telefon 91 39 20 714

 • Do wynajęcia mieszkanie ume-
blowane trzypokojowe ul. Ban-
kowa I piętro. 603 895 622

 • Sprzedam wygodną, bezczyn-
szową kawalerkę, I piętro, ul. 
Waryńskiego. Tel. 608 153 767

 • Odstąpię działkę owocowo-wa-
rzywną z murowanym dom-
kiem obok zakładu karnego 
693869595

 • Sprzedam mieszkanie dwupo-
kojowe w Dobrej Nowogardz-
kiej 60.000 zł. 691970711

 • Sprzedam 4-pokojowe miesz-
kanie w Osinie, 79m2, słonecz-
ne, na parterze, bezczynszowe, 
z balkonem, piwnica, w kuchni i 
przedpokoju zabudowa. Miesz-
kanie w bardzo dobrym stan-
dardzie. Ogrzewanie gazowe, 
okna pcv. Atrakcyjna cena. Kon-
takt: 502531348

 • Wynajmę mieszkanie w nowym 
domu w pełni wyposażone. Wa-
runki komfortowe. 606 106 142

 • Sprzedam pół bliźniaka w Błąd-
kowie lub zamienię na kawaler-
kę w Nowogardzie. 603 881 741

 • Nowogard działki budowlane. 
665 503 129

 • Sprzedam kawalerkę własno-
ściową 37 m2. Cena 115 tys. Zł. 
Do negocjacji. 660 987 036

 • Wynajmę mieszkanie 36 m2. 
518 483 194

 • Wynajmę pokój. 798 382 886

MOTORYZACJA

 • Sprzedam Opony letnie 4 szt. 
Continental Conti 3, 185 65 R15, 
cena 400 zł, tel. 605 522 340.

 • Sprzedam dwie opony 185/65/
R15 continental conti 3; stan do-
bry. 605 522 340

 • Sprzedam felgi stalowe do Nissa-
na Almery N16, rok prod. 12/2001, 
cena 240 zł, tel. 605 522 340. 

 • Sprzedam Ford CMAX rok 
prod. 2004 przebieg 185 tys. 
Poj. 2.0 diesel. Posiada immo-
bilajzer, poduszki powietrzne, 
centralny zamek, klimatyza-
cja, koła zapasowe z alufelga-
mi. Cena 20 500. Do uzgodnie-
nia. 603 079 260

 • Sprzedam  Vw Passat B-5  rok 
prod.1998 poj 1.9 diesel 665 544 
518

 • Mitsubishi Pajero rok prod.2000 
poj 3,2 diesel cena do uzgodnie-
nia 665 544 518

 • Sprzedam Auto marki Rover 
416 benzyna + gaz sekwencja, 
rok 1997, skóra, klima, elektry-
ka cena 5500 do negocjacji. 691 
071 252

 • Sprzedam Fiata 126p z hakiem. 
506 854 331

 • Sprzedam Opla Agilę 2002 poj. 
1.2 srebrna cena 8900 tel. 663 
130 271

 • Sprzedam mazda 323 1.3i 16V. 
1993 r. przebieg 180  000 km 
El. Szyby, przegląd do 10. 2012 
r. 2 kpl. Opon (2nowe zim.) 91 
39 10 577 po godz. 16.00. cena 
2600 zł.

 • Citroen Saxo 1999 r. 107 245 km, 
benzyna 1124 cm3. Tel. 603 621 
884

 • Sprzedam Seat  Ibiza 1992 
r. i Fiata Cinquecento rok 
prod. 1997 tel. 663  848  540; 
697 212 538

ROLNICTWO

 • Porzeczkę czerwoną – 2 zł 
sprzedam zbiór własny. Tel. 
605 856 556 lub 91 392 17 39

 • Sprzedam kombajn do zbioru 
ziemniaków “ANNA” Stan bdb 
nr,Tel 664329813.

 • Sprzedam 2 działki 
nr.251(0.83ha)i nr.252(1.29)w 
obrębie Redostowa Tel. 667 286 
019

 • Siewnik do nawozu Amazon-
ka dwutalerzowy poj. 500 kg. 
723 898 517

 • Pszenżyto sprzedam 600 zł/tona 
(zostało 2tony). 91 57 83 097

 • Sprzedam krowy mamki mie-
szańce do dalszej hodowli i Pia-
sta RCW 3. 500 197 442

 • sprzedam kaczki francuskie 
trzytygodniowe. 605 576 908

 • sprzedam mieszankę zbożową 
dla kur. 605 516 508 po 19.00

 • Koszenie łąk i prasowanie. 
603 541 286

 • Sprzedam dmuchawę do zboza 
i pług dwuskibowy tel. 91 419 
11 60

 • Koszenie, zbiór, mulczarowanie 
łąk, orka, siew, talerzówka 608 
013 995

 • Sprzedam pszenice paszową 
502 217 497

 • Sprzedam prosiaki. 691 882 862

 • Sprzedam trzy tony mieszkan-
ki zbożowej 65 zł/m2. 91 39 
18 704; 781 900 388

 • Sprzedam klacz dziewięciolet-
nią i źrebicę czternastomiesięcz-
ną. 500 112 507

USŁUGI

 • kORePeTYCJe LICeALISTÓW I 
STUDeNTÓW Z MATeMATYkI, 
STATYSTYkI, ekONOMeTRII 
ORAZ PROFeSJONALNe PRZY-
GOTOWANIA DO eGZAMI-
NÓW POPRAWkOWYCH kON-
TAkT: TeL. 600 924128; MAIL: 
iwonand@wp.pl 

 • Usługi transportowe IVECO do-
stawcze + laweta + bus osobo-
wy do 9 os. Tel. 609 931 915, 607 
580 172.

 • AGENCJA REKLAMOWA VIZART 
- reklamy, banery, tablice, wy-
druki wielkoform., reklama na 
pojazdach - odzieży, PIECZĄTKI, 
wizytówki, plakaty, ulotki, inne. 
Nowogard, ul. 700 lecia 15 (nad 
sklepem zielarskim). Tel. 605 
522 340.

 • MALOWANIe, MONTAŻ PA-
NeLI PODŁOGOWYCH I INNe 
DROBNe NAPRAWY WYkONA 
„ZŁOTA RĄCZkA”; 91 39 22 
783, 784 79 22 70

 • Czyszczenie uszu za pomocą 
świecowania Nowogard, ul. Zie-
lona 3. 91 39 20 714

 • Dywanopranie, 604 373 143.

 • Sprzątanie biur i mieszkań. 604 
373 143.

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

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

 • Usługi ogólnobudowlane i do-
cieplenia 607 654 692

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

 • Klimatyzacja! Serwis sprzętu 
AGD. Tel. 697 55 33 10, 693 34 
46 71.

 • Cyklinowanie. 692 478 465

 • Sprzedam kostke brukową zwy-
klą czerwoną 19m2 cena 500zł 
515 896 173

 • AWARIE. Naprawy pieców Va-
iliant, tanie części. 691 686 772

 • Bruk-lin układanie kostki bruko-
wej. Tel. 607 083 893, www.bruk-
linnowogard.com.pl

 • Montaż ogrodzeń betonowych, 
farmerskich i innych; 695  085 
470; 91 39 72 575

 • usługi elektryczne CO, dachy, ta-
nio szybko solidnie. Do 30% ta-
niej. Tel. 506 323 560

 • Usługi tokarskie. Sąpolnica 22. 
693 613 396 

 • Przewozy przeprowadzki Nowo-
gard i okolice. 784 499 535

 • Usługi ogólnobudowlane. 
510 335 162

 • AGENCJA REKLAMWA VIZART 
- oprawianie prac - w 2 minu-
ty., bindowanie, wydruki A3-A4 
kolor, ksero A3-A4 - kolor, la-
minowanie A3-A4. Tylko u nas 
największy wybór okładek. No-
wogard, ul. 700 lecia 15 (nad 
sklepem zielarskim). Tel. 605 
522 340.

 • Korepetycje j. niemiecki, przy-
gotowanie do matury. 607 617 
844

 • Remonty i wykończenia. 
601 567 369

 • REMONTY, MONTAŻE, STOLAR-
KA. 781 016 125
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OGŁO SZe NIA DROB Ne

ReGULARNA LINIA MI kRO BU SO WA SeROCkI   Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie    6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie    8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

Informacja PkS 
91 392 18 87   lub   91 469 83 15

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak          kom. 606 148 353
Nowogard (ul.  Rzeszowskiego) - Szczecin (ul.  Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:05; 8:10; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 11:50; 11:55; 12:40; 
14:40; 14:50; 15:00; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:11
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul.  Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:30; 9:50; 10:25:11:20(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 13:20; 13:45(F); 14:10; 
14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:00
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:50; 17:20; 18:30; 19:30
Kursują od poniedziałku do soboty;  F - kursuje od poniedziałku do piątku;  7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli

ROZkŁAD JAZDY BU SÓW

Regularna linia MeTRO          tel. 505 619 600
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25 A; 5:50 A; 6:00 A; 8:15 A7; 9:25 A7; 12:30 A7; 12:55 A7; 
15:05 A; 16:30 A7; 18:10 A7
Ze Szczecina do Nowogardu: 6:50 A; 7:25 A; 7:45 A; 11:00 A7; 12:00 A7; 14:35 A7; 15:55 
A7; 16:40 A; 18:25 A7; 19:55 A7
Legenda: A- kursuje od pon do sob;   7 - kursuje w niedzielę

PRZeWÓZ OSÓB - RO MAN BIŃCZYk - Linia Regularna  
 TeL. 0607 310 591 

OD PONIeDZIAŁkU DO PIĄTkU:  
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SOBOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIeDZIeLA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

DZIENNIK
NOWOGARDZKI

Ukazuje się we wtorki i piątki  na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, Piotr Słomski, Jarosław Bzowy, 

Rafał kowalczuk sport.  Jarek Dąbrowski redaktor techniczny.   Ad res re dak cji:  
72-200 No wo gard, ul.  Boh. War sza wy 7A, tel. 91 392 21 65; e-mail: dziennik@domjudy.pl. 

Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

Trasa NOWOGARD – GOLeNIÓW – SZCZeCIN 
Nowogard ul. Rzeszowskiego : 5:05(A), 5:55(A), 6:10(A), 6:50(7), 7:00(A),  7:50(A), 8:05(7), 

8:25(2,4,6), 8:35(A), 9:10(1,3,5,7), 9:15(2,4,6), 10:05(A)10:30(A,7), 11:31(A), 11:40(7), 12:15(A), 
12:50(A,7), 13:00(A), 13:10(A), 13:25(A,7), 13:50(F), 14:05(A), 14:20(A,7), 15:41(A), 16:00(7), 
16:25(7), 16:30(1,3,5) 16:40(2,4,6,7) 16:50(A), 17:30(7) 17:50(A,7) 18:05(4,5,6,7) 18:20(A,7)

TRASA SZCZeCIN – NOWOGARD
Szczecin ul. Św. Ducha: 9:25(A), 11:55(A,7) 12:20(A,7), 13:35(A), 14:00(A,7,R), 

14:30(1,3,5,7)  14:35(2,4,6) 14:55(A,7), 15:10(A) 15:25(A,7), 15:50(A) 16:15(A,7)  16:30(A), 
18:05(A,7,R) 18:20(A,7) 19:05(A,7) 19:25(A,7) 19:50(A,7)

Szczecin ul. Dworcowa :  6:20(A), 7:35(A), 8:40(A,7), 9,00(7,R), 10:05(A,7),  10:50(A,7),  
11:40(A), 13:00(7), 14:20(7), 17:40(A,7), 20:15(A,7),

Goleniów, Dworzec PkP :  7:05(A), 8:20(A), 9:25(A,7), 9:45(7,R), 10:10(A),  10:50(A,7),  
11:36(A,7), 12:26(A), 12:42(A,7),  13:05(A,7), 13:45(7), 14:20(A),  14:45(A,7,R), 15:05(7), 
15:20(1,3,5,7) 15:26(2,4,6) 15:40(A,7) 15:55(A)  16:08(A,7) 16:40(A) 16:59(A,7) 17:15(A), 
17:40(A,7)  18:50(A,7,R)  19:05(A,7), 19:50(A,7) 20:10(A,7) 20:35(A,7) 21:00(A,7)

Trasa NOWOGARD – MASZeWO 
Nowogard ul. Rzeszowskiego :  6:20(S) 15:15(S)
Trasa MASZeWO – NOWOGARD 
Maszewo :  6:55(S) 16:00(S)
Trasa NOWOGARD – MASZeWO – STARGARD SZCZeCIŃSkI
Nowogard ul. Rzeszowskiego :  6:50(F),  11:30(F),  13:50(F),  
Trasa STRAGARD SZCZeCIŃSkI – MASZeWO - NOWOGARD
Stargard Szcz. Oś. Tysiąclecia :  9:40(A), 12:45(A), 15:05(A)
A - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt S – kursuje w dni nauki szkolnej; 

7 – kursuje w niedziele niebędące świętami F – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz 
świąt 1,3,5 – kursuje w poniedziałki, środy, piątki oprócz świąt; 2,4,6 – kursuje we wtorki, 
czwartki, soboty oprócz świąt; 4,5,6,7 – kursuje w czwartki, piątki, soboty, niedziele oprócz 
świąt; R – kurs do Reska    

Odjazdy pociągów w kierunku Kołobrzegu
Odjazd	z	Nowogardu		 7.28			-		kursuje	do	29.VI	i	od	3.IX	codziennie
8.06			-	30.VI	–	2.IX	codziennie
9.21			-	kursuje	do	29.VI	i	od	3.IX	w	dni	robocze:30.VI	–	2.	IX	codziennie
11.39;	13.49;	15.47;	17.46;	22.22	(do	18	V)	-	codziennie
Odjazd pociągów w kierunku Szczecina
Odjazd	z	Nowogardu		 6.37			-		kursuje	do	29.VI	i	od	3.IX	codziennie
6.48			-	30.VI	–	2.IX	codziennie
9.56			-	30.VI	–	2.IX	w	dni	robocze
10.25			-	kursuje	do	29.VI	i	od	3.IX	w	dni	robocze
8.05;	12.17	(od	1	III);	14.56;	16.49;	18.49	-	codziennie

 • Transport BUS-MAX. 604 963 120

 • Usługi remontowo-budowlane. 
784 053 493

 • Przepisywanie prac (magister-
skich, licencjackich, innych), do-
kumentów, CV, listów motyw. 
innych. Wydruki, Ksero, także 
kolor. Szybko i Solidnie. Studio 
Reklamy Vizart. Nowogard, ul. 
700 lecia 15 (nad sklepem zie-
larskim). tel 605 522 340. 

 • Naprawa, regulacja okien, drzwi 
PCV i drewna. 695 181 070

 • Usługi dekarskie w Kościusz-
kach. 601  227  631

 • Videofilmowanie i zdjęcia cyfro-
we, profesjonalnie różne okazje. 
600 653 124

 • Truskawki na przetwory i 
do mrożenia bez szypułki 
tel.502616240

 • Remonty mieszkań. 609 588 240

 • Transport przeprowadzki szyb-
ko tanio. 696 138 406

 • Malowanie, szpachlowanie, pa-
nele. 788 566 432

 • Remonty mieszkań, dachów 
794 115 153

 • DUR - DACH pokrycia i remonty 
dachów. 691 621 141

 • Dachy. 785 562 104

 • Usługi koparko- ładowarką.  
667 621 070

 • Usługi ogólnobudowlane –do-
cieplenia. 607 654 692

 • Panele, regipsy, szpachlowanie, 
malowanie. 789 146 025

 • Usługi koparko-ładowarką. 
606 106 142

 • Transport przeprowadzki, tanio. 
791 111 749

 • Usługi informatyczne napra-
wa komputerów, instalacja 
oprogramowania, odzyskiwa-
nie danych, dojazd do klienta. 
508 245 385

 • Remonty, dachy, ocieplenia. 
692 562 306

 • BUD NAAR dachy remonty da-
chów ocieplenia budynków. 
726 169 098

 • Remonty łazienek, glazura, tera-
kota, hydraulika. 667 435 942

 • Kuchnie, szafy, meble na wy-
miar. 884 288 560

 • Instalacje CO2, centralne, ko-
tłownie. 513 211 119

 • Zdjęcia weselne i okoliczno-
ściowe tanio. 605 856 538

 • TWOJA kSIĘGARNIA INTeR-

NeTOWA WWW.KSIEGARNIA-
CYMELIA.OSDW.PL

PRACA

 • Podejmę pracę w charakterze 
sprzedawcy, długoletnie do-
świadczenie, obsługa LOTTO. Tel 
660 392 851

 • Zatrudnię konsultantkę Orifla-
me, bezpłatne wpisowe, prezen-
ty na 1300 zł, 604 189 118

 • Przyjmę do pracy samodzielne-
go stolarza. 606 830 893

 • Plantacja borówki amery-
kańskiej zatrudni zbieraczy 
w miesiącach lipiec sierpień. 
515 144 186

 • Zatrudnię przedstawiciela w fir-
mie finansowej. 515 065 396

 • Zatrudnię kierowcę kat. D na 
weekendy, tel. 501 615 614

 • Zatrudnię do dociepleń. 
784 053 493

 • Zatrudnię kierowcę kat. C+e 
na trasie Polska - Norwegia, 
tel. 607 585 561

 • Zatrudnię mechanika ze znajo-
mością obsługi  diagnoskopów 
do serwisu samochodowego w 
Goleniowie tel.606948278

 • Zatrudnię kierowcę katego-
rii C+E trasa Szwecja – Polska. 
609 493 989

 • Zaopiekuję się dzieckiem od 3 
latek (u siebie w domu) w pobli-
żu Lidla. 500 160 082

 • Zatrudnię Panią do kwiaciarni z 
doświadczeniem. 881 237 639

 • Zatrudnię mężczyznę do prac 
porządkowych. 91 39 25 147; 
665 671 152

 • Zatrudnię opiekunkę do star-
szej pani chodzącej. Dzwonić po 
16.00. 782 397 354

 • Poszukuję fachowca do wyko-
nania dachu na altance. Termin 
do uzgodnienia. 669 541 960

INNe

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

 • Sprzedam drewno opałowe i ko-
minkowe, pocięte w klocki z do-
wozem. 663 349 053

 • kupię tunel,namiot ogrodowy 
30/6m lub podobny 510 680 
139

 • Drewno opałowe kominkowe. 
506 232 860

 • Tanio sprzedam kafle pie-
cowe, rzeźbione używane. 
669 430 803

 • Skup niesprawnych, zatartych 
pił STIHL, Husqvarna. Cena 100 
zł. 721 668 245

 • Owczarki miesięczne podpala-
ne oddam tel.504124829

 • Sprzedam wykaszarkę Stih-
la żyłkę stan idealny 300 zł. 
502 103 432

 • Sprzedam silniki elektrycz-
ne różne (wysokoobrotowe) 
693 344 667

 • Piec CO Zębiec na miał, węgiel, 
drewno KMW16 na 135 m2 pow. 
Używany jeden sezon sprze-
dam lub zamienię na większy 
KMW23. Tel. 721 371 642 

 • Labradory biszkoptowe i czarne. 
506 971 681

 • Sprzedam laptopa Lenovo, 
Y530, cena 1600 zł, tel. 605 522 
340

 • Sprzedam suknię ślubną białą, 
rozm. 38-40 piękna - zadbana. 
661 196 022

 • Czarnoziem sprzedam. 601 
987 269

 • Sprzedam wózek Roan Marita 
stan dobry, kolor niebieski. 400 
zł. 607 648 006

 • Sprzedaż drewna kominkowe-
go. 667 788 820

 • Milusieńką 6 cio tygodniową su-
nię oddam w dobre ręce. 91 39 
79 321

 • Akwarium prostokąt 250l pokry-
wa drewniana 5 jarzeniówek. Ja-
rzeniówki akwarystyczne nocne 
oświetlenie LED filtr zew. Fluval 
405 grzałka. Zestaw CO2 JBL, 
lampa UV, rośliny + ryby. 512 
215 673

 • Akwarium 105l org. Pokrywa 2 
jarzeniówki, filtr 205, grzałka, 
obsada ryb zewn. FLUVAL. 512 
215 673

 • Oddam za darmo dachówkę, 
smoła (w beczce). 665 541 960

 • Sprzedam meblościankę 3,60. 
Tel. 91 28 20 302

 • Chętnie kupię roczniki małego 
modelarza i modele kartonowe. 
693 808 366

 • Sprzedam nowy komplet pa-
pierosów elektronicznych no-
wej generacji, duża gwarancja 
odwyku 787 371 740

 • Sprzedam lodówko-zamra-
żarkę Polar CZP250 ,mało uży-
wana. Stan b. dobry. Wyso-
kość 1475cm, głębokość i sze-
rokość po 60 cm. Pojemność 
240 l. Tel. 663603883

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

Znakowanie mikrocząsteczkowe 
Autodot Ocis

Serwis i ozonowanie klimatyzacji

NOWOGARD • Pocztowa 3

AUTOZABEZPIECZENIA

785 900 520

Układanie kostki
brukowej

tel. 721 124 740
NOR-BUD



Nr 53 (2086)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

16

www.dzienniknowogardzki.pl

PIASEK, ŻWIR,  
CZARNOZIEM, 

POSPÓŁKA 
 ŻWIROWNIA  

DŁUGOŁĘKA

tel. 504 872 700 
Z DOWOZEM DO 

KLIENTA

R e k L A M A
e-mail: reklama@domjudy.pl

TeL.  913 922 165
 TeL. 91 577 20 07

SPRZeDAŻ ATRAkCYJNYCH MIeSZkAŃ
w nowo powstającym budynku mieszkalnym

4-klatkowym (obok SP nr 3), os. Gryfitów w Nowogardzie

Kontakt: „PRO-BUD” s.c., 72-200 Nowogard, ul. 3 Maja 14, 
tel. 91 39 25 552, 783 570 056, www.probud-nowogard.pl

OCO NA TWOJE 
FINANSE

PROSTA POŻYCZKA 
DLA CIEBIE 

I TWOJEJ FIRMY
bez BIK

bez zaświadczeń ZUS i US
– od 20 do 300 tys.
– na spłatę uciążliwych długów
– na dobre inwestycje
– dochód min. 1000 zł netto
W OFERCIE RÓWNIEŻ CHWILÓWKI

Szczecin 
al. Wojska Polskiego 29/17 

tel. 91 812 68 65
RRSO wynosi 5,05%

od 2.07.2012 do 31.07.2012

Praca dla 
�zjoterapeuty - masażysty

w nowo otwierającym się 
zakładzie rehabilitacyjnym

w Goleniowie
tel. 606 389 420, 501 622 272

Rozpoczęcie kursu
9 lipca 2012  godz. 16.00

Obóz młodzików  
Pomorzanina
LKS Pomorzanin Nowogard zorganizował dla swoich najmłodszych piłkarzy, 
(rocznik 2000-2002) cykl zajęć przygotowawczych do zbliżającego się sezonu. 

Pod	czujnym	okiem	Micha-
ła	 Sokulskiego,	 młodziki	 Po-
morzanina	 codziennie	 mają	
możliwość	 rozwijania	 swo-
ich	umiejętności.	 Pamiętajmy,	
że	 to	młodzi	 chłopcy	 których	
rozpiera	 energia,	 zatem	 zaję-
cia	 czysto	 sportowe	 nie	 ko-
niecznie	 skupiają	 się	 jedynie	
na	 piłce	 nożnej,	 ponieważ	 w	
przypadku	 ładnej	 pogody,	 po	
zajęciach	 trampkarze	 Pomo-
rzanina	 czynnie	 spędzają	 czas	
również	na	plaży.	Treningi	od-
bywają	 się	 od	10.00	do	14.00.	
Organizowane	 było	 również	
m.in.	 wspólne	 ognisko,	 aby	
młodzi	piłkarze	mogli	spędzać	

ze	 sobą	 jak	 najwięcej	 czasu.	
Pierwotnie	klub	miał	w	planie	
zorganizować	dla	swoich	mło-
dzików	 pole	 namiotowe,	 jed-
nak	ostatecznie	ten	pomysł	nie	
wypalił.	 Podczas	 zajęć	 trener	
Michał	Sokulski	powoli	zazna-
jamia	 swoich	 zawodników	 z	
większym	 boiskiem,	 oraz	 kła-
dzie	 nacisk	 na	 poprawianie	
podstawowych	 zagrań	 jak	 np.	
strzały,	 podania,	 czy	 też	 do-
środkowania.	 Obóz	 rozpoczął	
się	na	początku	lipca	i	potrwa	
co	najmniej	dwa	tygodnie.

KR 
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 Cena 1,80 zł

GAZETA LOKALNA  NOWOGARD • OSINA

APTEKA 
MAJOWA 
ul. 3 MAJA 47

TEL. 91 307  07 08

OTWARTE
Poniedziałek - Piątek  8-19  

Sobota  8-15

Sprawdź naszą ofertę:
• Kredyt gotówkowy
• Kredyt konsolidacyjny
• Kredyt samochodowy
• Kredyt hipoteczny
• Spłata rat LUKAS Banku za 0 zł
• Dogodne warunki 
  dla emerytrów i rencistów

Nowogard, ul. 700 Lecia 21
tel. 91 39 22 172

czynne: pon-pt 9.00-17.00

CENTRUM KREDYTOWE

Prywatny Gabinet 
Stomatologiczny

Oferuje kompleksowe
lecznie stomatologiczne

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

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

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

Zapraszamy!

N
O

W
Y

O P T Y K
Nowogard, ul. Kościuszki 1

tel. 91 392 18 11

- 20% na okulary
przeciwsłoneczne

BADANIE OSTROŚCI  WZROKU
(bezpłatne przy zakupie okularów)

Jedna para okularów
na wszystkie odległości

REALIZACJA  RECEPT NFZ

Okulary
Progresywne 

- 30%

CZAS NA WZROK

HALINA GALUS
HELENA WNUK

Zwrot VAT-u 

Nowogard, ul. 3 Maja 14 
(budynek BS,  I piętro)

Chcesz odzyskać VAT? 
Zwróć się do nas. 
Budowa domu, 
remont mieszkania 
od maja 2004 r.

18 lipca br.
od 9.00 - 10.00  

środa
udzielane będą

bezpłatne porady prawne
w redakcji DN

ul. Boh. Warszawy 7A

s. 5 s. 2 i 7

R E K L A M A
e-mail: reklama@domjudy.pl

TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07

Na 20 lecie DN
wystąpi 
Antonina 
Krzysztoń

Działkowcy 
komentują 
orzeczenie 
Trybunału

Bezpłatne Liceum
Ogólnokształcące dla Dorosłych

ogłasza nabór
Informacje i zapisy

ul. Zielona 11, tel. 91 392 66 91

PRY
WA

TN
EP

UB
LIC

ZN
E LICE

UM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA
DOROSŁYCH

Rozpoczęcie roku szkolnego w sobotę 11 lutego godz. 8.00

Zapewniamy BEZPŁATNĄ NAUKĘ przez cały okres kształcenia

www.zielona.mojaszkola.net

W NOWOGARDZ IE

Rozpoczęcie roku szkolnego w sobotę 1 września 2012

Kancelaria 
Adwokacko
-Radcowska
Adres Kancelarii: 
Plac Wolności 9 
w Nowogardzie, 

parter byłego hotelu „Cisy”, pok. nr 8.
Adwokat  - Monika Osińska  

(tel. 605 085 913)
Radca Prawny - Radosław Górski

  (tel. 788 802 101)

Szanowni Państwo.
Zawiadamiamy, iż w Nowogardzie  

rozpoczęła swoją działalność 

Skłamał w sprawie kaplicy, teraz będzie musiał przeprosić...

Czapla przegrał z Bogdańskim
12 lipiec, godz. 14:45 - sąd 
ogłasza wyrok w sprawie 
„kaplicy w Wojcieszynie”

s. 4

Czytaj s. 3 i 4
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Foto tydzień

Przy ulicy Kowalskiej od kilku miesięcy jest problem z niepra-
widłowo zaparkowanym samochodem – informuje jeden z na-
szych czytelników w e-mailu wysłanym do redakcji. W dni week-
endowe samochód parkuje stale na zakręcie oznaczonym po-
dwójną linią ciągłą, utrudniając jazdę innym pojazdom. Tą dro-
gą poruszają się też i pojazdy policji, ale nie reagują na ten oczy-
wisty fakt łamania przepisów kodeksu drogowego. Może Wasza 
interwencja spowoduje prawidłowe działanie powołanych do 
pilnowania porządku służb – pisze, załączając widoczne powy-
żej zdjęcie, jako dowód na fakt stwarzania zagrożenia dla ruchu 
na tym odcinku drogi. 

11.07.2012 w godzinach popołudniowych w Nowogardzie na 
boisku przy ul. Boh. Warszawy odbyło  się przedstawienie cyr-
ku KASKADA.  Cyrk w Nowogardzie zatrzymał się tylko na je-
den dzień. Po ilości zaparkowanych samochodów wokół namio-
tu można wywnioskować, że widowisko cieszyło się dużym za-
interesowaniem. 

Przy Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Po-
żarnej przy  ul. Kard. Wyszyńskiego, na fragmencie jezdni ujaw-
niła się  dość spora dziura. Zagraża ona nie tylko zwykłym pojaz-
dom, ale również tym uprzywilejowanym.  

Pomóżmy sobie
•	 Przyjmę z wdzięcznością wózek inwalidzki i tapczan dla starszej, schorowanej osoby 913922-

165
•	 Przyjmę z wdzięcznością 2 osobowy fotel do spania, pralkę automatyczną i używaną  poko-

jową meblościankę Tel. 665 - 566-856
•	 Przyjmę z wdzięcznością  łóżko piętrowe  tel.512-71-13-48
•	 Przyjmę z wdzięcznością wersalkę z fotelami i szafkę dziecięcą na dziecięce ubrania - 883-

241-291 
•	 Przyjmę z wdzięcznością meble pokojowe, ławę pokojową i TV tel.782-556-716
•	 Rodzina serdecznie dziękuje za podarowanie naszej chorej mamie wózka inwalidzkie-

go i przenośnej toalety. Dzięki Państwo uprzejmości nasza mama łatwiej będzie znosiła 
chorobę.

Zapalił się pod Biedronką 
W dniu 11.07.2012 około godziny 16:00 na parkingu dyskontu Biedronka przy  
ul. Boh. Warszawy, zapalił się Volkswagen Transporter. Prawdopodobną przy-
czyną pożaru samochodu było zwarcie instalacji elektrycznej. Na szczęście w 
aucie nikogo nie było. 

Przybyła na miejsce straż 
pożarna ugasiła płonące auto.  

Nasze działania polegały 
standartowo na zabezpieczeniu 
miejsca zdarzenia jak również 
podaniu jednego prądu wody w 
natarciu na źródło ognia, któ-
re wystąpiło w przedniej części 
pojazdu i odłączeniu zasilania, 
czyli akumulatora - mówi mł. 
aspirant  Robert Strzałkowski z 
Państwowej Straży Pożarnej w 
Goleniowie. 

Po ugaszeniu auta, okazało 
się, że samochód ma zniszczo-
ną komorę silnika i kabinę kie-
rowcy. W samochodzie w cza-
sie pożaru na szczęście nikogo 
nie było. 

Jarek Bzowy 

Program obchodów 20 lecia 
Dziennika Nowogardzkiego 
Nowogard:  godz. 11.00 Msza św. - kościół pw. WNMP w Nowogardzie 
Strzelewo: godz. 14.00 otwarcie pikniku – występ „Kapeli Kryzys”

godz. 16.00 koncert „Kapeli Rycha” 
godz. 17.30 – koncert zespołu „Jesienni Przyjaciele” 
godz. 19.30 – gwiazda wieczoru – Antonina Krzysztoń z zespołem. 

W programie ponadto wspólna biesiada przy pieczeni z grilla i innych smakołykach. 
Wstęp wolny. 

Organizatorzy: Dziennik Nowogardzki, Stowarzyszenie Poszukiwań Twórczych ze Strzelewa – Zygmunt 
Heland oraz Sołtys i Rada Sołecka Strzelewa. 
Zapraszamy!

Redakcja 
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FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

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

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

602 450 881

EntER  II 
laptop

 sERwIs - komIs
naprawiamy, 
sprzedajemy,

kupujemy laptopy
na ul. Wyszyńskiego 7/3

budynek Straży Pożarnej

tEL. 795 648 748

Organizowanie imprez 
okolicznościowych 

(wesela, chrzciny 
i inne uroczystości). 
Sala – konferencje. 

Tel. 509 591 996

SPRZEDAŻ
SERWIS

MYJNIE SAMOCHODOWE
MYJKI CIŚNIENIOWE
ODKURZACZE

SPRZEDAŻ
SERWIS

KER-TECHNIK Ul. Woj. Polskiego 3b, 72-200 NOWOGARD

KARCHER
603  890  506

Skłamał w sprawie kaplicy, teraz będzie musiał przeprosić...

Czapla przegrał z Bogdańskim 
Wczoraj tj. 12 lipca, w Sądzie Okręgowym w Szczecinie ogłoszono wyrok w sprawie z powództwa Zdzisława Bogdańskiego, byłego kie-
rownika Wydziału Nieruchomości, Geodezji i Rolnictwa w UM Nowogard, przeciwko Robertowi Czapli. Sąd uznał, że burmistrz No-
wogardu skłamał, twierdząc, że decyzję w sprawie zakazu wykorzystywania świetlicy w Wojcieszynie do celów sakralnych, urzędnik 
podjął bez jego wiedzy. 

Wyrok został ogłoszony kil-
ka minut przed godziną 15.00. 
Na sali nie pojawiła się żadna 
ze stron. 

Z naszych informacji wy-
nika, że Zdzisław Bogdań-
ski przebywa w szpitalu. Bur-
mistrz w tym czasie  odbierał 
świetlicę w Czermnicy, którą 
niedawno wyremontowano. 

Zgodnie z treścią wyroku 
Czapla będzie musiał przepro-
sić Bogdańskiego. 

„Sąd Okręgowy w Szczecinie 
Wydział Cywilny po rozpozna-
niu w dniu 4 lipca 2012r. na 
rozprawie w  sprawie z powódz-
twa Zdzisława Bogdańskiego 
przeciwko Robertowi Czapli o 
ochronę dóbr osobistych, posta-
nowił co następuje:  

Zobowiązuje pozwanego Ro-
berta Czaplę do opublikowania 
w Gazecie Wyborczej – dodat-
ku szczecińskim, Gazecie Go-
leniowskiej, Dzienniku Nowo-
gardzkim, oświadczenia nastę-
pującej treści: „Przepraszam 
Pana Zdzisława Bogdańskie-
go za naruszenie jego dobrego 
imienia poprzez bezpodstaw-
ne zarzucenie jemu, że skłamał 
twierdząc, iż burmistrz No-
wogardu nakazał jemu podję-
cie decyzji o zakazie wykorzy-
stywania świetlic położonych 
w miejscowości Wojcieszyn na 
działce nr 72 oraz w miejsco-
wości Łęgno na działce 125/3 
do celów sakralnych oraz za 
bezpodstawne zarzucanie jemu, 
że podejmował on jakiekolwiek 
działania mające na celu skłó-
cenie środowiska wsi Wojcie-
szyn z władzami samorządo-
wymi gminy Nowogard. Robert 
Czapla.” - czytała wyrok prze-

wodnicząca składu sędziow-
skiego. 

Poza tym, jak orzekł Sąd, 
burmistrz będzie musiał za-
płacić byłemu urzędnikowi, 
ponad 3,5 złotych tytułem od-
szkodowania za poniesione 
straty moralne oraz  koszty są-
dowe i adwokackie. 

Po odczytaniu wyroku, sę-
dzia uzasadniła swoją decy-
zję. Poniżej cytujemy prawie 
jej  całą wypowiedź (z zacho-
waniem stylu języka  mówio-
nego): 

„Jeśli chodzi o ustalenie sta-
nu faktycznego, to na podsta-
wie informacji uzyskanych od 
świadków oraz dokumentów, 
a szczególnie dat, które znaj-
dują się na tych dokumen-
tach, można ustalić, że w dniu 
31 marca pan powód (Z. Bog-
dański – dop. red.) został po-
proszony przez burmistrza do 
siebie, aby otrzymać wskazów-
ki, polecenie, informację, nakaz 
– trudno powiedzieć co, przy-
gotowania dokumentów w po-
staci pism zmierzających do 
realizacji tej intencji, polegają-
cej na zamknięciu świetlic dla 
potrzeb kaplic sakralnych. Na-
stępnie kiedy pan powód przy-
gotował te pisma, został popro-
szony 4 kwietnia, do gabinetu 
burmistrza, po to, aby te pisma 
przedstawić i stamtąd wyszedł 
z tymi pismami, nie podpisa-
nymi przez pana burmistrza, 

lecz z nakazem ich podpisa-
nia w jego zastępstwie. Świad-
czą o tym zarówno pisma, które 
mają takie daty, jak i zeznania 
świadka pana Tomasza Szafra-
na, który tego dnia był w innej 
sprawie u powoda i popołudniu 
wrócił aby uzyskać informację 
w swoich  sprawach, a przy oka-
zji stał się jak gdyby świadkiem, 
przy którym notatki sporządził 
pan powód na swoich pismach. 
Następnie nie kontaktowali się 
obaj panowie, aż do daty 12 
kwietnia, kiedy miało się odbyć 
zebranie w Wojcieszynie. Jed-
nak w międzyczasie, była wi-
zyta panów Banachomskiego 
i Zająca u pana burmistrza, z 
którymi on rozmawiał, pano-
wie potwierdzili, że burmistrz 
nie był  zaskoczony informacją 
związaną z kwestią zmiany spo-
sobu użytkowania tych świetlic, 
wskazując nadto, że wynikało 
to z decyzji nadzoru budowla-
nego, po czym na spotkaniu w 
Wojcieszynie doszło do sytu-
acji, w której zamiast informa-
cji  o tym, że ta decyzja nadzo-
ru budowlanego nakazywała 
zmianę sposobu użytkowania 
tych świetlic, informuje zainte-
resowanych mieszkańców wsi o 
tym, że było to celowe skłócanie 
środowiska i rodzaj prowokacji 
kierownika Bogdańskiego. 

Problem w tej sprawie spro-
wadzał się tak naprawdę do 
ustalenia, jakiego rodzaju kry-

tyka i ocena pracy podwład-
nego może być udziałem jego 
przełożonego. Prawdą jest, że 
pracownicy urzędu, tak samo 
jak politycy, muszą być bar-
dziej odporni na tego typu za-
rzuty w swojej pracy i jej oce-
nę, bo pracują pod pręgierzem 
publicznym. Nie jest jednak 
prawdą, że taka krytyka może 
być wszechwładna i można ją 
wykonywać w sposób dowol-
ny. Ona musi spełniać pewne 
rzetelne granice, polegające na 
tym,  żeby stwierdzić iż dotyczy 
wyłącznie oceny tego, co zostało 
wykonane, bądź nie, że zostało 
to uczynione w sposób kultural-
ny i prawidłowy, że zostało za-
komunikowane bezpośrednio 
pracownikowi, a nie publicz-
ności. W tej sprawie taka sytu-
acja miejsca nie miała. Dlatego, 
że pismo burmistrza, które zo-
stało odczytane 12 kwietnia w 

Wojcieszynie, zawiera wcale nie 
ocenę faktu, polegającego na-
wet na tym, że pan Bogdański 
wykonując (abstrahujący, czy z 
polecenia, czy z własnej inicja-
tywy) obowiązek wykonania 
tej decyzji inspektora nadzoru, 
przekroczył uprawnienia czy 
też nie. Pan burmistrz nie do-
konał oceny tego faktu, wyraził 
jedynie własne intencje, stwier-
dzając, że powód (Z. Bogdań-
ski) chciał skłócić mieszkańców 
wsi z władzami samorządo-
wymi. Jeśli założymy, zgodnie 
z twierdzeniem burmistrza, że 
pracownik dostał polecenie wy-
konania jakiejś czynności i jego 
szef nie jest zadowolony z wyko-
nania tego zdania, to co najwy-
żej wolno mu było powiedzieć, 
że wykonane to było niewłaści-
we, ze wskazaniem, na czym 
ta niewłaściwość polega – np. 

Marzec - początek procesu - zeznaje radny Tomasz Szafran

dokończenie na str. 4
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w tym przypadku mógł wska-
zać , że użyto niezbyt trafnych 
słów w tym dokumencie, który 
nakazywał mieszkańcom za-
przestania praktyk religijnych 
w świetlicy. Tymczasem pozwa-
ny (R. Czapla) wybrał inną dro-
gę. Zamiast oceny faktu, wyra-
ził własną opinię, a opinia jest 
już czymś co nie stanowi oceny 
pracy podwładnego. Jeśli wy-
raża się opinię o pracy swojego 
podwładnego, to ona musi być 
utrzymana w ramach rzetelnej 
krytyki, by można z całą od-
powiedzialnością stwierdzić, że 
nie złamano prawa. To co zo-
stało w tym piśmie napisane, w 
kontekście całej sytuacji przed-
stawionej przez świadków, w 
tym również strony, a także po-
zwanego, wskazuje jednoznacz-
nie na to, że Pan burmistrz 
próbował swój błąd naprawić 
zrzucając  winę na swojego 
podwładnego. Świadczą o tym 

choćby te okoliczności, które 
wynikają z zeznań samego po-
zwanego (R. Czapli), który na 
początku mówi, że rozmawiał 
na temat tej decyzji z przewod-
niczącym Rady Miejskiej, a więc 
musiał ją poznać zanim spotkał 
się z panem Bogdańskim. Na-
stępnie twierdzi, że w zasadzie 
to o tej decyzji powiadomił go... 
nie wiadomo kto. Następnie, ze-
znając przed  świadkami, pa-
nem Banachomskim i Zają-
cem, twierdzi, że nie mógł po-
wiedzieć nic o decyzji nadzoru, 
bo jej nie znał, choć do pisma 
przygotowanego przez Bogdań-
skiego, dokument z nadzoru bu-
dowlanego został podpięty.... W 
każdym bądź razie zeznania 
pana burmistrza w tym kontek-
ście są mało wiarygodne, a bio-
rąc pod uwagę szczegóły o któ-
rych mówią świadkowie, z tym 
co mówi  pan powód,( Z Bog-
dański –red.) trzeba przyjąć, 

że mówi on prawdę. W związ-
ku z tym zostało naruszone jego 
dobre imię, co jest istotne, cho-
dzi przecież o honor i odbiór 
w oczach społeczności lokalnej, 
choć nie tylko, bo to zostało na-
głośnione w wielu mediach re-
gionalnych. To niezależnie od 
tego, czy to było polecenie czy 
nie, nie powinno się zdarzyć. „

 Przypomnijmy, że na począt-
ku kwietnia mieszkańcy wsi 
Wojcieszyn otrzymali  pismo 
nakazujące zlikwidowanie ka-
plicy, jaką urządzili sobie ponad 
25 lat temu w budynku świetli-
cy wiejskiej – należącej do gmi-
ny. Podobne pismo trafiło do 
miejscowości Łęgno, koło Błot-
na. Wokół sprawy rozpętała się 
burza. Po protestach mieszkań-
ców i medialnym szumie, bur-
mistrz cofnął swoją decyzję, ale 
winę za całe zamieszanie zgo-
nił na ówczesnego kierownika 
miejskiego wydziału nierucho-

mości, Z. Bogdańskiego. Ten się 
jednak do niej od początku nie 
przyznaje i twierdzi, że pismo 
powstało na wyraźne polecenie 
burmistrza. Czapla miał wtedy 
nakazać Bogdańskiemu, by ten 
„zrobił porządek ze świetlicami 
na wsiach”. 

Urzędnik kilkakrotnie żądał 
od burmistrza, by ten  publicz-
nie go przeprosił za zrzucenie 
na niego winy. Złożył też na 
ręce przewodniczącego rady 
miejskiej Antoniego Bielidy  w 
tej sprawie obszerne oświad-
czenie, adresowane do rad-
nych w Nowogardzie z  prośbą 
o jego odczytanie i zajęcie się 
tematem. Bielida pisma jednak 
radnym nie odczytał, stwier-
dzając wtedy, że „nie jest to 
sprawa, którą powinna zajmo-
wać się Rada Miejska.”  Jak wi-
dać zajął się nią więc Sąd.

Sprawy nie udało się załatwić 
polubownie. Emerytowany już 

dziś, były kierownik Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościa-
mi Geodezji i Rolnictwa w UM 
nie doczekał się żadnej reakcji 
ze strony R. Czapli. Zgodnie z 
zapowiedzią, postanowił więc 
o swoje dobre imię walczyć 
przed Sądem z powództwa cy-
wilnego. Pierwsza rozprawa 
odbyła się 13 marca. W spra-
wie zeznawali m.in. sekretarz 
gminy Agnieszka Sawicka-Bie-
gańska, radny Tomasz Szafran, 
Przewodniczący Rady Gminy 
Antonii Bielida i sołtys Woj-
cieszyna Andżelika Saja. Swo-
ją wersję wydarzeń przedsta-
wili także Zdzisław Bogdański 
i Robert Czapla.

Tym samym, zakończył się 
proces, który rozpoczął się w 
marcu tego roku. Na dzisiaj nie 
ma informacji, o tym, czy R. 
Czapla odwoła się od wyroku 
do Sądu II instancji.

 Marcin Simiński 

dokończenie ze str. 3

Czapla przegrał z Bogdańskim

Rusza festiwal „Lato z Muzami”
Warsztaty artystyczne dla młodzieży, koncerty muzyczne, spektakle teatralne, wystawy i projekcje filmowe - to w skrócie program XVI Festiwalu „Lato z 
Muzami”, którego finał odbędzie się już w ten weekend. Honorowym gościem tegorocznej imprezy  będzie Dorota Kędzierzawska,  reżyserka i scenarzystka. 

W piątek (13.07)  artystka odbierze Honorowy „Laur Ci-
sowy”, a widzowie obejrzą cztery z jej nagradzanych filmów: 
„Jutro będzie lepiej”, „Pora umierać”, „Jestem” i „Diabły, dia-
bły”. Przeglądowi filmów Doroty Kędzierzawskiej towarzy-
szyć będą spotkania z artystką oraz jej operatorem, Arturem 
Reinhartem. Swój udział w festiwalu zapowiedzieli także 
dwaj popularni aktorzy młodego pokolenia Krzysztof Cze-
czot oraz Wojciech Brzeziński. Pierwszy z nich zaprezentuje 
na festiwalu słuchowisko audiowizualne „Jutro się spotkamy 
młodsi” z udziałem Mariana Dziędziela, Roberta Więckiewi-
cza i Małgorzaty Sochy (14 lipca, sobota, sala NDK), a drugi 
da koncert pt. „Moje inspiracje” (13 lipca, piątek). 

Natomiast od 5 lipca, o czym już informowaliśmy w po-
przednich wydaniach DN, trwają warsztaty artystyczne dla 
młodzieży. Kulminacyjnym punktem tych wydarzeń będzie 
prezentacja projektu powarsztatowego, który 15 lipca zakoń-
czy tegoroczną imprezę. Zanim to jednak nastąpi, podczas 
weekendowego finału tegorocznego festiwalu odbywać się 
będą plenerowe projekcje filmowe dla dzieci, młodzieży i do-
rosłych, pokazy filmów niemych z muzyką na żywo, występy 
teatralne i kabaretowe, a także koncerty muzyczne. Na scenie 
zaprezentują się między innymi kabaret Szarpanina oraz ze-
społy Takayo, Sambal, The Last Ride oraz Bez Jahzgh. 

Do tradycji festiwalu należą również przedpołudniowe se-
anse filmowe dla dzieci i młodzieży. W tym roku młodzi mi-
łośnicy sztuki filmowej obejrzą klasyczne polskie animacje 
i animowane filmy duńskie. Dla starszych widzów przygo-
towane zostały projekcje w ramach cykli: „Kino przed po-
łudniem”, „Kino nocne” i „Krótka piłka”, na który złożą się 
krótkometrażowe filmy poświęcone tematyce sportowej. 

Widzowie obejrzą także klasyki kina niemego, „Podróż na 
Księżyc” i Psa andaluzyjskiego”, z muzyką na żywo, a także 
dwa ostanie filmy Alexa de la Iglesii, jednego z najbardziej 
rozpoznawalnych i kreatywnych twórców hiszpańskich, w 
tym prezentowany na tegorocznym MFF w Berlinie „Życie 
to jest to” z Salmą Hayek w jednej z głównych ról. Miesz-
kańców Nowogardu i okolic zainteresują z pewnością także 
pochodzące z TVP Szczecin archiwalne materiały dotyczące 
Nowogardu.

Opr. MS, info. NDK

SZCZeGółOWy PROGRAM „LATA Z MUZAMI”

13 lipca (piątek)
9:00 Kino Bambino / Kino Młodego Widza: Klasyka 

Animacji Dziecięcej (NDK)
11:00 Kino w południe: „Miód” (NDK)

17:00 Inauguracja festiwalu: 
- Otwarcie wystawy gości pleneru (Hol NDK)
- Powitanie gości - Wojciech Brzeziński i Krzysztof Cze-

czot; 
- Koncert Wojciecha Brzezińskiego „Moje inspiracje”; 
- projekcja filmu Doroty Kędzierzawskiej „Pora umie-

rać” (NDK)

20:00 Oficjalne otwarcie festiwalu:
- wręczenie statuetki Lauru Cisowego Dorocie Kędzie-

rzawskiej - gościowi specjalnemu festiwalu (scena plenero-
wa) 

20:30 Koncert: Takayo (scena plenerowa)
21:30 Krótka piłka: „L’Arbitro”, „Raging Ball” (scena ple-

nerowa)
22:00 Koncert: BezJahzgh (scena plenerowa)
23:00 Krótka piłka: „Arrowman Sam”, „Spansko Conti-

nent”, „The Ball” (scena plenerowa)
23:40 Filmy nieme z muzyką na żywo: „Podróż na księ-

życ” (scena plenerowa)
00:10 Kino nocne: „Iron Sky”(scena plenerowa)

14 lipca (sobota)
9:00 Kino Bambino / Kino Młodego Widza: Animowane 

filmy duńskie (NDK)
11:00 Kino w południe: „Życie to jest to” (NDK)
13:00 Spotkanie autorskie: Dorota Kędzierzawska, Artur 

Reinhart i projekcja filmu „Jutro będzie lepiej” (NDK)
16:00 Spotkanie autorskie: Krzysztof Czeczot i prezen-

tacja słuchowiska audiowizualnego „Jutro się spotkamy 
młodsi” (NDK)

17:00 Spotkanie autorskie: Krzysztof Czeczot , Wojciech 
Brzeziński i projekcja filmu „80 milionów” (NDK)

19:00 Kabaret: Szarpanina (scena plenerowa)
20:30 Koncert: The Last Ride (scena plenerowa)
21:30 Koncert: Sambal (scena plenerowa)
22:15 Kino plenerowe: „Macunaima” (scena plenerowa)
00:15 Filmy nieme z muzyką na żywo: „Pies andaluzyj-

ski” (scena plenerowa) 
00:30 Kino nocne: “Hiszpański cyrk” (NDK)

15 lipca (niedziela)
9:00 Kino Bambino / Kino Młodego Widza: „Prawdziwa 

historia kota w butach” (NDK)
11:00 Kino w południe: „Powrót do domu” (NDK)
13:00 Spotkanie autorskie: Dorota Kędzierzawska, Artur 

Reinhart i projekcja filmu „Diabły, diabły”. (NDK)
14:30 Odsłonięcie tabliczki upamiętniającej wizytę Do-

roty Kędzierzawskiej w Nowogardzie (Hol NDK) 
15:00 Spektakl dla dzieci: „Czerwony Kapturek w zacza-

rowanym lesie” (scena plenerowa)
16:00 Koncert: „Tam za mgłą” w wykonaniu wokalistów 

estrady młodzieży i dorosłych Nowogardzkiego Domu 
Kultury (scena plenerowa)

17:00 Koncert: Kapela Irlandzka FROM PYRITZ (scena 
plenerowa)

18:30 Oficjalne zamknięcie festiwalu:
- Otwarcie wystaw poplenerowych i powarsztatowych 

(NDK)
- Uroczyste zakończenie festiwalu oraz Młodzieżowych 

Warsztatów Artystycznych i Pleneru Malarskiego (scena 
plenerowa)

20:00 Koncert: Green Tea (scena plenerowa)
21:30 Film & Nowogard: Premierowa projekcja filmu 

zrealizowanego podczas warsztatów filmowych; projekcja 
archiwalnych materiałów TVP Szczecin dotyczących No-
wogardu i jego mieszkańców (scena plenerowa)

22:00 Projekt powarsztatowy (scena plenerowa)
23:00 Kino nocne: „Służąca” (NDK)
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Nasza Sonda
Działkowcy komentują orzeczenie Trybunału
Trybunał Konstytucyjny Rzeczy Pospolitej  uznał w ubiegłą środę, że ponad   dwadzieścia  paragrafów  w ustawie o ogródkach działko-
wych jest sprzeczna z ustawą zasadniczą. Dlatego tym razem spytaliśmy nowogardzkich działkowców, co wiedzą na ten temat i czym dla 
nich jest posiadanie własnej działki?  W Polsce  jest  użytkowanych ponad 966 tysięcy działek o powierzchni ponad 43 tysięcy hektarów. 
Szacuje się, że z działek korzysta mniej więcej cztery miliony osób. W Nowogardzie jest 1250  działek użytkowanych przez 1168  dział-
kowców, a niezagospodarowanych - szczególnie na ogrodach działkowych  przy ul. Zamkowej -  jest  82 działki (stan na 31.12.2011r)

Ryszard Wajk, pre-
zes ogródków działko-
wych w Nowogardzie -  
Dla mnie ta decyzja Try-
bunału Konstytucyjnego 
RP  jest przykrą sytuacją 
a nawet lekkim szokiem, 
że tak się stało, bo prze-
cież można było któryś 
z tych artykułów popra-
wić, jeżeli był niezgodny 
z Konstytucją. A tak, w 

tej chwili ta ustawa straciła sens i wszystkie przywile-
je działkowców mogą odpaść, bo na pewno przyjdzie 
płacić podatek i dla działkowców będzie to dodatkowy 
wydatek. A co do działki, to jest ona dla mnie formą 
aktywnego wypoczynku, sposobem na odmłodzenie się  
i jakąś pracą, którą musi wykonać człowiek na świe-
żym powietrzu, co na pewno dobrze wpływa na nasze 
zdrowie. Sam działkę mam od 1970 roku, czyli niespeł-
na  od 42 lat.  

Pani Anna - Nie rozu-
miem tej decyzji Trybu-
nału RP i uważam, że 
jest ona krzywdząca. Je-
steśmy  z mężem emery-
tami, którzy bywają na 
działce w każdej wolnej 
chwili i to ona  dostarcza 
nam relaksu i świeżego 
powietrza, szczególnie 
latem. Mój mąż choruje 

na serce, dlatego przebywanie na ławeczce  pod altan-
ką na pewno działa na jego zdrowie bardzo korzystnie. 
A ja, mam jeszcze zdrowie, więc trochę sobie tu relak-
sowo  pracuję i właśnie przychodzę wspólnie mężem. 

Roman Politowski z 
żoną Teresą - Posiada-
nie działki dla emeryta 
czy rencisty, to naszym 
zdaniem przedłuże-
nie mu życia, która jest 
w pewnym sensie jego 
światem, bo widzi on w 
niej we   własnoręcznie 
wyhodowanym kwia-
tuszku czy ogórku  jakąś 
radość i zadowolenie. 

Nasza działka, którą mamy od roku  dostarcza nam 
wiele radości i odpoczynku i na pewno w jakimś stop-
niu utrzymuje nas, bo możemy na niej wyhodować so-
bie warzywa. Posiadanie działki poprawiło nasze zdro-
wie i sprawiło, że nie siedzimy w bloku tylko przycho-
dzimy tutaj. Co do decyzji  Trybunału Konstytucyjne-
go, to nie rozumiemy jej i jest nam przykro. 

Bogdan Pilarz - Dla 
mnie moja działka jest 
odskocznią dnia co-
dziennego z której żad-
nego zysku nie czerpię 
tylko tyle, że mam zaję-
cie i przyjemność, któ-
rą czerpię prawie  każ-
dego dnia. Co do mojej 
działki, to nie jestem do 
niej aż tak przywiąza-
ny, ale działkowcem je-

stem gdzieś od 30-40 lat. Co do decyzji Trybunału, to 
w moim przekonaniu, to jeszcze nic nie wiadomo, bo 
przecież będą poprawki. Dlatego poczekajmy gdy Sejm 
ją poprawi, a ma na to 18 miesięcy. 

Roman Cieślak - Ta 
działka na której jeste-
śmy jest dla mnie wszyst-
kim, a już najbardziej od-
poczynkiem i moim hob-
by. Jestem tu codziennie 
i to 8 - 10 godzin, czyli 
jak pan widzi prawie cały 
dzień, by czerpać z niej 
dobra, które wcześniej za-

sadzę, ale by to zrobić, najpierw trzeba coś włożyć. Dla-
tego zawsze przyświeca mi myśl „ dać ziemi raz, to ona 
się odwdzięczy  10 krotnie”. Co do decyzji Trybunału, to 
wyszło tak jak wyszło... czyli monopol działkowy, a wła-
ściwie tej organizacji został złamany i powiem, że jest to 
bardzo dobra sytuacja i ja nie widzę nic w tym złego. Ro-
dzi się jedynie kwestia tego rodzaju, co  zrobią teraz nasi 
parlamentarzyści, żeby nie powtórzyć tej sytuacji w cią-
gu tych 18 miesięcy .Co do nie posiadania działki, to wy-
obrażam sobie taką sytuację, ale po mojej śmierci.       

Jarek Bzowy 

Szkołami podstawowymi w Błotnie,  Długołęce i  Strzelewie od 1 września będą nadal 
kierować ci sami dyrektorzy. W dniu 6 lipca odbyły się konkursy na te stanowiska.  

Dyrektorzy zostają ci sami 
 Konkurencji nie było. Startowało trzech kandydatów – po jednym w każdym konkursie. 
I tak w Błotnie dyrektorem tamtejszej szkoły podstawowej nadal będzie Tomasz Żelazowski. Bę-

dzie to już jego 5 kadencja. Po raz trzeci, stanowisko dyrektora w SP w Długołęce będzie sprawo-
wać Danuta Ziółkowska. Zmian nie będzie także w Strzelewie, gdzie dyrektorem miejscowej pod-
stawówki na kolejne pięć lat została Agnieszka Forgiel. 

Kadencje wszystkich trzech dyrektorów dobiegną końca w 2017 roku. 
MS

Agnieszka Forgiel  Danuta Ziółkowska  Tomasz Żelazowski

Nasz komentarz.
W mediach panuje swoisty szum informacyjny w zakre-

sie ocen konsekwencji orzeczenia Trybunału Konstytucyj-
nego. Wydaje się nam, że jednym z elementów tego zamie-
szania jest roztaczanie  wizji utraty działek przez  dział-
kowców. Trzeba wyraźnie stwierdzić, że nic takiego z orze-
czenia Trybunału nie wynika. Niewątpliwie istotniejsze 
znaczenie  w myśl  tegoż orzeczenia w  zakresie przyszło-
ści trenerów działkowych uzyskają władze samorządowe i 
znacznie zmniejszy się rola Związku Działkowców (jeśli  on 
w ogóle przetrwa?). Być może  wzrosną  też koszty bieżące  
dla posiadających działki, wynikające z objęcia użytkowni-
ków opodatkowaniem,  ale dzisiaj nikt nie jest w stanie po-
wiedzieć, czy będą to opłaty kwotowo istotne dla rocznych 
budżetów.  Wiele jednak ostatecznie zależeć będzie, o czym 
wspomniał jeden z naszych rozmówców,  od nakazanej 
przez Trybunał nowelizacji ustawy, która musi być uchwa-
lona w przeciągu 18 miesięcy. 

red.

W dniu imienin
Szanownej Pani

Henryce 
Gaszewskiej

najserdeczniejsze 
życzenia

zdrowia, pogody ducha
i wielu lat życia 

składają 
sąsiedzi
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PARAFiA PW. WNiEBOWzięciA NMP: Msza św. w niedzielę: Nowogard: 7:00, 9:30, 11:00, 12:30, 18:00 (w lipcu 
i sierpniu o 19:00) Karsk: 9:00; Olchowo: 11:00; Wojcieszyn: 12:00; Dąbrowa: 10:00.  Msza św. w tygodniu (od pn 
do pt): 7:00, 18:00 (w lipcu i sierpniu o 19:00)    Msza św. w sobotę: 9:00, 18:00 (w lipcu i sierpniu o 19:00).    www.
wnmp.info
PARAFiA PW. ŚW. RAFAłA KALiNOWSKiEgO: Msza św. w niedzielę: . 7.30 , 9.00; 11.00, 12.30 i 18.00 (w lipcu 
i sierpniu o 19:00) Kulice: 9:00; Jarchlino: 10:00; Sąpolnica: 10:00.   Msza św. w tygodniu: 7:00, 18:00 (w lipcu i 
sierpniu o 19:00).   www.rafalkalinowski.republika.pl
PARAFiA PW. MB FATiMSKiEj: Msze św. w niedzielę: 9.00 i 12.00. Lestkowo: 10.30; Miętno: 13.00.  Msza św. w 
tygodniu z wyjątkiem poniedziałku:17.00, w sobotę o godzinie 12.00.    www.mbf-now.firmeo.biz 

Informacje Parafialne
   Vox    Ecclesiae...

Słowo Boże na Niedzielę:

 W tych dniach odeszli do Wieczności 
Marian Brożyna, lat: 77, zmarł: 09.07.2012, pogrzeb: 12.07.2012, pogrzeb od-

był się na cmentarzu w Nowogardzie 
Jerzy Kawa, lat: 85, zmarł: 09.07.2012, pogrzeb: 12.07.2012, pogrzeb odbył się 

na cmentarzu w Nowogardzie 
Adam Paprocki, lat: 80, zmarł: 10.07.2012, pogrzeb: 13.07.2012, pogrzeb odbę-

dzie się  o godz. 12,00 na cmentarzu w Nowogardzie  
Stefan Nowak, lat: 84, zmarł: 12.07.2012, pogrzeb: 14.07.2012, pogrzeb odbę-

dzie się  o godz. 13,00 na cmentarzu w Żabowie
Informacje  przekazał zarządca cmentarza Sebastian Furmańczyk

Z ewangelii wg św. Marka (Mk 6,7-13):

Jezus przywołał do siebie Dwunastu i zaczął rozsyłać ich po 
dwóch. Dał im też władzę nad duchami nieczystymi i przykazał 

im, żeby nic z sobą nie brali na drogę prócz laski: ani chleba, ani 
torby, ani pieniędzy w trzosie. Ale idźcie obuci w sandały i nie wdziewajcie dwóch 
sukien. I mówił do nich: Gdy do jakiego domu wejdziecie, zostańcie tam, aż stam-
tąd wyjdziecie. Jeśli w jakim miejscu was nie przyjmą i nie będą słuchać, wycho-
dząc stamtąd strząśnijcie proch z nóg waszych na świadectwo dla nich. Oni więc 
wyszli i wzywali do nawrócenia. Wyrzucali też wiele złych duchów oraz wielu cho-
rych namaszczali olejem i uzdrawiali.

Po bardzo niemiłym przyjęciu Jezusa w Jego rodzinnych stronach, postanawia 
On rozesłać swoich najbliższych współpracowników, czyli Apostołów. Apostołowie 
mieli za zadanie wzywać do nawrócenia oraz wypędzać złe duchy i uzdrawiać cho-
rych. To samo zadanie spełnia dziś Kościół. Również na nim spoczywa obowiązek 
wzywania do nawrócenia (szczególnie to wezwanie słyszymy w Wielkim Poście, ale 
nie tylko) oraz udzielania dwóch ważnych sakramentów: pokuty i pojednania oraz 
namaszczenia chorych. Często nie zdajemy sobie sprawy jak ogromną moc mają 
sakramenty. Pod tym względem blisko nam do niewiary jaką prezentowali boha-
terowie fragmentu Ewangelii z ostatniej niedzieli. Mieszkańcy Nazaretu nie mogli 
uwierzyć, że Syn cieśli i ubogiej Miriam (czyli Maryi) może być zapowiedzianym 
przez proroków Mesjaszem. My, którzy od urodzenia trwamy w Kościele katolic-
kim także możemy traktować sakramenty jako obrzędy, część tradycji religijnej. A 
przecież przez te sakramenty i w nich działa prawdziwy Bóg. Nie ma bardziej na-
macalnego i realnego działania Boga od tego w sakramentach.

Skupmy się na działaniu tych dwóch sakramentów, zwanych sakramentami 
uzdrowienia, o których mowa w dzisiejszej Ewangelii. Najpierw sakrament pokuty 
i pojednania. Jezus dał władzę Apostołom nad duchami nieczystymi. Bardzo często 
mylnie interpretujemy ten dar od Pana Boga jako władzę nad demonami poprzez 
egzorcyzm. Oczywiście nie twierdzę, że Apostołowie nie posługiwali się egzorcy-
zmem, bo na pewno tak było, ale pierwszym najważniejszym orężem przeciw złym 
duchom jest spowiedź św. To w tym sakramencie odnosimy pełne zwycięstwo nad 
szatanem (oczywiście dzięki zasługom i ofierze Jezusa Chrystusa). Kiedy miałem 
zajęcia w seminarium jednym z wykładowców był ksiądz egzorcysta. Pamiętam jak 
powiedział do nas kleryków, że czasem jak przychodzi, ktoś kto twierdzi, że jest 
opętany, to wystarczy go wyspowiadać. Egzorcyzm wykonuje się wtedy, gdy osoba 
jest tak mocno opętana, że nie jest w stanie przystąpić do tego sakramentu. Mało 
tego, jeśli osoba opętana po przeprowadzonych egzorcyzmach nie zacznie prowa-
dzić życia w pełni sakramentalnego, czyli regularna spowiedź i przystępowanie do 
komunii św., to na nic ten egzorcyzm. Stan tej osoby może być jeszcze gorszy niż 
przed wypędzeniem złego ducha. Egzorcyzm to sakramentalium, a nie sakrament, 
czyli ma niższą rangę niż spowiedź św. W sakramencie działa przez szafarza jaki i w 
samym sakramencie Jezus Chrystus (sam Chrystus jest obecny w sakramencie i go 
udziela), a w sakramentalium jest udzielana łaska płynąca od Chrystusa, ale wypra-
sza ją u Boga zwykły człowiek, najczęściej kapłan. Dlatego w tym przypadku ważna 
jest osobista świętość i stan wiary udzielającego sakramentalium.

Jak bardzo powierzchownie traktujemy sakrament pokuty i pojednania może 
nam uświadomić widzenie jakie miała, żyjąca jeszcze, boliwijska stygmatyczka Ca-
talina Rivas. Zapisała ona takie słowa o tym sakramencie: nagle znalazłam się w 
kościele, naprzeciwko grupy osób czekających w kolejce do spowiedzi. Moim oczom 
ukazały się liczne „cienie”, o ludzkich kształtach i głowach zwierząt. Pętały one po-
wrozem szyję i czoło osoby, która szła do konfesjonału, szepcąc jej coś na ucho... Na-
gle jeden z cieni odłączył się niezauważalnie od reszty i przybrał postać kobiety o bar-
dzo prowokacyjnym stroju i wyglądzie, która przeszła przed mężczyzną mającym się 
właśnie spowiadać. On, rozkojarzony, utkwił w niej spojrzenie. Ohydne stworzenia, 
bardzo z siebie zadowolone, śmiały się do rozpuku. Mocował się z nimi jakiś anioł, 
usiłując przepędzić te dzikie bestie. Inną osobą, która czekała w kolejce do spowiedzi 
była młoda, bardzo skromna dziewczyna, trzymająca w rękach książeczkę do nabo-

żeństwa. Skupiona, czytała i rozmyślała. Cienie zbliżały się do niej na pewną odle-
głość, lecz nie były w stanie zrobić jej nic złego, tak jakby Anioł Stróż dziewczyny był 
od nich silniejszy. Czekałam na to, co się dalej wydarzy. Kiedy dziewczyna skończy-
ła się spowiadać, jej strój nie wyglądał już tak jak chwilę wcześniej. Miała na sobie 
długą perłową, prawie białą szatę, a na głowie koronę z kwiatów. Odchodziła w to-
warzystwie czterech aniołów, którzy szli razem z nią w stronę ołtarza. Jej twarz była 
pełna pokoju. Uklękła przy ołtarzu, by odmówić modlitwę, z pewnością tę zadaną 
jej jako pokutę, a rozmodleni aniołowie trwali przy niej. W tym momencie widzenie 
się skończyło, a ja znowu znalazłam się w swoim pokoju. Spowiedź to walka złych 
duchów z Aniołami o nasze zbawienie. Nie lekceważmy tego sakramentu.

Drugi sakrament uzdrowienia, to namaszczenie chorych. Do dzisiaj pokutuje 
niewłaściwe rozumienie tego sakramentu nazywane kiedyś „ostatnim namasz-
czeniem” jakby sugerując, że po tym namaszczeniu pozostaje tylko oczekiwać na 
śmierć. Nawet w dzisiejszym fragmencie ewangelista Marek wyraźnie zaznacza, 
że Apostołowie „wielu chorych namaszczali olejem i uzdrawiali”. Także wśród 
księży można spotkać się z pobłażliwym patrzeniem na ten sakrament. Coraz 
mniej osób wierzy, że może on przynieść całkowite uzdrowienie zarówno duszy 
jak i ciała. Nie chodzi o to, żeby rozbudzać niepotrzebne nadzieje i traktować na-
maszczenie chorych jako lekarstwo na wszystkie choroby. Należy pamiętać, że w 
sakramencie działa Bóg, a On przede wszystkim troszczy się o zbawienie czło-
wieka. Czasem, choć dziwnie to zabrzmi, uzdrowienie samej duszy wystarczy, bo 
chory ma się przygotować na spotkanie z Bogiem, a to jest najważniejsze. Jednak 
jeśli wolą Bożą jest uzdrowienie również ciała, to Bóg także to może uczynić. Je-
śli jednak będziemy traktować namaszczenie chorych jako umocnienie na samą 
drogę do wieczności, to sami pozbywamy się całej mocy tego sakramentu. Jeśli 
nie wierzymy, że Bóg przez ten sakrament może dać zdrowie osobie chorej, to jak 
Bóg może zadziałać bez naszej wiary?

Przytoczę jeszcze prawdziwą historię, którą opowiedział mi pewien kapłan. 
W dzień uroczystości I Komunii św. w jego parafii, przed samą Mszą św., przy-
szła parafianka prosząc, aby ksiądz przyszedł do umierającego z namaszczeniem. 
Wszyscy księża byli gotowi do sprawowania Mszy św., dlatego ksiądz proboszcz 
zapytał czy jest to sytuacja bardzo pilna, czy według jej oceny chory wytrzyma 
jeszcze kilka godzin, bo jeśli nie, to jeden z kapłanów pojedzie do niego. Owa ko-
bieta stwierdziła, że może być po Mszy św. i odjechała. Po uroczystościach ksiądz 
od razu pojechał pod wskazany adres. Gdy przyjechał żona zmarłego oznajmiła, 
że ksiądz się spóźnił. Zmarł 10 minut po jej przyjeździe do domu. Ksiądz zapy-
tał spokojnie na co chorował zmarły i od kiedy popsuł się jego stan zdrowia. Ko-
bieta oznajmiła, że chorował na raka już od kilku miesięcy, a jego stan pogorszył 
się  dwa tygodnie temu. Ksiądz odpowiedział: „To w takim razie kto się spóźnił? 
Ja Czy pani?! Dlaczego pani zwlekała z poproszeniem księdza? Dlaczego czeka-
ła pani do ostatniej chwili?” Takich sytuacji jest wiele. Księdza prosi się w ostat-
nim momencie wtedy, gdy już lekarze nie mogą pomóc. A On prawdziwy Lekarz 
i Uzdrowiciel jest wzywany dopiero, gdy chory odchodzi już z tego świata i wszel-
kie ludzkie środki nie pomogły choremu.

Starajmy się z wiarą podchodzić do wszystkich sakramentów. Traktujmy je 
jako spotkanie z prawdziwym i żywym Bogiem, a nie jako zwykły obrzęd. Szcze-
gólnie prośmy o dobre przeżywanie sakramentu pokuty i pojednania oraz na-
maszczenia chorych, bo przez te sakramenty Bóg dotyka głębi naszych serc, aby 
je uzdrowić.

ks. Piotr Buda
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Dobiegają końca prace osuszania  fundamentów ko-
ścioła parafii pw. WNMP w Nowogardzie, które pro-
wadzone są od kilku tygodni.  Renowacja posado-
wienia zabytkowej świątyni będzie  kosztować po-
nad 112 tys. zł. W następnej kolejności odnowione 
zostaną ściany kościoła. 

Remont kościoła 
dobiega końca 

Konieczność remontu wyni-
kała z zaleceń Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków. 

Rok temu przy odbiorze wie-
ży po remoncie okazało się, że 
nie wykonano izolacji funda-
mentów – mówi proboszcz pa-
rafii ks. Grzegorz Legutko. Wy-
konawcy tłumaczyli, że zabra-
kło na to czasu i pieniędzy. Mu-
sieliśmy to nadrobić, tym bar-
dziej, że od 2008 roku gotowa 
była dokumentacja. Obejmo-
wała ona nie tylko remont fun-
damentów, ale i zabezpieczenia 
ścian kościoła. 

Parafia próbowała pozyskać 
środki na wykonanie cało-
ści prac, składając wniosek do 
Ministra Kultury o przyzna-
nie dofinansowania. Został on 
jednak odrzucony. 

W związki z tym postanowi-
łem zacząć od fundamentów, 
czyli od tego co najważniejsze. 
Na ten etap potrzebowaliśmy 
112 tys. zł. Zwróciliśmy się do 
Rady Miejskiej w Nowogardzie 
o wsparcie   – dodaje proboszcz 
parafii. 

Radni przyznali ostatecznie 
55 tys. 600 zł. Resztę niezbęd-
nej do wykonania renowacji 
fundamentów kwoty, zabez-
pieczyła z własnych środków 
parafia. W międzyczasie 15 
tys. zł dołożył  Marszałek Wo-
jewództwa. 

Kiedy zebrano fundusze, 
można było przystąpić do pra-
cy.  Zgodnie z zaleceniami na-
leżało najpierw odkopać fun-
damenty, uzupełnić braki w 
ścianie odpowiednim mate-
riałem, pokryć spoiny warstwą 
bitumiczną, położyć folię za-
bezpieczającą przed wrasta-
niem korzeni drzew, a na koń-

cu zasypać wszystko przepusz-
czalnym materiałem. Roboty, 
które dobiegają już końca,  wy-
konuje firma AZBUD, korzy-
stając również z pomocy pod-
wykonawców. Wsparcia udzie-
lił Zakład Karny wysyłając do 
pomocy pięciu więźniów. 

Przy okazji prowadzonych 
prac natrafiono na ciekawost-
kę architektoniczną. 

Kiedy odkopano fundamen-
ty, okazało się, że w kilku miej-
scach odchodzą one w bok. 
Może to oznaczać, że kiedyś w 
tych miejscach znajdowały się 
jakieś przybudówki – mówi ks. 
Legutko. 

W konsultacji z konserwa-
torem zabytków wynajęto spe-
cjalistę, który ma dokładnie 
opisać odnalezione fragmen-
ty fundamentów i wykonać ich 
dokładny rzut. 

 Nie odnaleziono za to tune-
lu, który jak głosi legenda, był 
tajemnym przejściem między 
kościołem a zamkiem, które-
go fragmenty obecnie znajdu-
ją się na terenie Zakładu Kar-
nego. 

 Tunelu na razie nie widać, 
przynajmniej na tej głębokości. 
Być może jest w innym miejscu, 
bo piwnice kościoła sięgają 6 
m głębokości – mówi z uśmie-
chem ks. proboszcz. 

W następnej kolejności za-
planowano prace związane z 
zabezpieczeniem ścian kościo-
ła przed przedostawaniem się 
wilgoci. Krótko mówiąc wy-
mieniane będą fugi i uzupeł-
niane braki w cegle, tak by 
ostatecznie wszystkie ściany 
zabytkowej świątyni wyglądały 
jak te na wieży.

 Foto i tekst Marcin Simiński 

Biblioteka poleca „Główną nagrodę w konkursie na najlepszy reportaż z po-
dróży otrzymuje Bartosz Gardocki, który przedstawił nam nie-
znane oblicze Stanów Zjednoczonych oraz Meksyku. Pokazał, 
że prawdziwy wizerunek Ameryki często odbiega od wyideali-
zowanego obrazu, jaki ma większość z nas”.

National Geographic Traveler

„OCZY WUJA SAMA” to pełne emocji zapiski polskiego studenta 
z podróży po USA. BARTOSZ GARDOCKI z dwójką przyjaciół spę-
dził tam parę miesięcy. Przez kilka tygodni pracowali w turystycz-
nej miejscowości nad jeziorem Tahoe, by potem za zarobione pienią-
dze wyruszyć w trasę po najpiękniejszych i najciekawszych miejscach 
Ameryki. Przekroczyli granicę kilkunastu stanów poznając krótką, 

ale jakże fascynującą historię Ameryki. Podróżnicy odwiedzają najstarszy czynny od 160 lat Saloon, Do-
linę Śmierci (jedno z najmniej przyjaznych człowiekowi miejsc na ziemi), Las Vegas pełne kiczu i prze-
pychu (od „kuchni” poznają pracę w kasynach), tętniący życiem Manhattan, błądzą po bezdrożach Ne-
vady i jaskiniach Utah.

Znajdziemy tu dużo ciekawostek geograficznych i turystycznych, ale również zadumy i refleksji nad 
szczęśliwym (?) amerykańskim społeczeństwem. Wszystkie opisy i relacje przedstawione ciekawym, 
barwnym językiem, chwilami tak przekonującym, że mamy wrażenie uczestniczenia w tych wydarze-
niach. Urzekły mnie relacje z niebezpiecznych wędrówek szlakami parku narodowego Zion, gdzie au-
tor o mały włos nie został uwięziony na noc w lesie pełnym drapieżników (pumy, tarantule i inne gady).

Wielkim plusem są przepiękne ilustracje, których jest bardzo, bardzo dużo. Dodam również, że podo-
bały mi się polskie akcenty, na które w książkach podróżniczych bądź reportażach, zwracam szczególną 
uwagę. Otóż Polak Korczak Ziółkowski, a obecnie już jego synowie, tworzyli i tworzą gigantyczną rzeź-
bę indiańskiego wodza – Szalonego Konia.

Nie pozostaje mi nic innego jak zaprosić wszystkich chętnych na wakacyjną, bezpłatną podróż do 
Ameryki z książką Bartosza Gardockiego „Oczy wuja Sama”.

Dyrektor Biblioteki, Zofia Pilarz

Już w najbliższą niedzielę, w Strzelewie, na pikniku zorganizowanym z okazji 20 
lecia Dziennika Nowogardzkiego, wystąpi Antonina Krzysztoń – znana m.in. z 
takich utworów jak „Perłowa łódź”, „Pada deszcz”, czy „Kiedy przyjdzie dzień”.  

Koncert gwiazdy na 20 lecie Dziennika Nowogardzkiego

Antonika Krzysztoń  
zagra w Strzelewie

Antonina Krzysztoń urodzi-
ła się w Szczecinie. Zadebiuto-
wała wraz z Andrzejem Wyrzy-
kowskim w 1980 r. na Festiwalu 
Piosenki Zakazanej w Hali Oli-
wi w Gdańsku. Ten debiut za-
owocował współpracą z kabare-
tem „Pod Egidą”. Po ogłoszeniu 
stanu wojennego zaczęła wystę-
pować nieoficjalnie w mieszka-
niach prywatnych, kościołach i 
wybranych klubach studenckich.   
W listopadzie 1993 roku piosen-
ka Perłowa Łódź, zajęła pierwsze 
miejsce w plebiscycie Muzycz-
nej Jedynki. To spowodowało, 
że Antonina stała się wykonaw-
cą znanym szerszej publiczności.  
Antonina ostatnimi czasy gra wie-
le koncertów w kościołach, choć 
jej piosenki mimo, iż dokładnie 
określone światopoglądowo tra-
fiały i trafiają do ludzi o różnych 
przekonaniach. Raczej stara się 
szukać tego co nas łączy i nie oce-
niać, raczej rozważać, zapraszać 
do zadumy i dialogu. Korzysta z 
folku, który kocha, co wyraźnie 
słychać w jej balladach. Piosenki i 
muzyka są różnorodne, więc wła-
ściwie każdy może coś znaleźć w 
tym dla siebie. 

Od roku 1994 współpracu-
je z gitarzystą Marcinem Majer-

czykiem, który także był wraz z 
nią kierownikiem muzycznym 
ostatnich dwóch płyt. Do zespo-
łu również należy Paweł Mazur-
czak („Mrówka”) - bas i Mikołaj 
Wielecki („Miki”) – instrumenty 
perkusyjne (w tym właśnie skła-
dzie nagrała płytę „Dwa księżyce”, 
która ukazała się w październiku 
2004 roku).W chwili obecnej An-
tonina kończy  pracę nad najnow-
szą płytą, która ukaże się jeszcze 
w tym roku. Do tej pory artyst-
ka wydała kilkanaście albumów.  
Antonina jest nie tylko twórcą 
muzyki do większości piosenek 
które śpiewa, ale także autorką 
tekstów. Pisała piosenki dla Miet-
ka Szcześniaka, Michała Lorenca, 
a także do muzyki Wojciecha Ko-
nikiewicza. 

Występ Antoniny rozpocznie 
się o godz. 19.30. Przed koncer-

tem, jako suport, wystąpi szcze-
ciński zespół „Jesienni Przyjacie-
le”. Wcześniej od godziny 14.00 na 
scenie pojawiać się będą lokalne, 
zespoły ludowe m.in. „Kapela Ry-
cha” i „Kapela Kryzys”. 

Organizatorzy pikniku tj. 
Dziennik Nowogardzki, Stowa-
rzyszenie Poszukiwań Twórczych 
– Zygmunt Heland oraz Sołtys i 
Rada Sołecka Strzelewa, zaprasza-
ją wszystkich Nowogardzian do 
wspólnej zabawy i świętowania. 

Redakcja 
inf. o A. Krzysztoń i foto artystki  

– www.antoninakrzyszton.
art.pl 
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Miej sce
Odkrywania

Talentów

» www.wshtwp.pl 91 422 0 422

PEDAGOGIKA

STUDIA PODYPLOMOWE
na ponad 50 kierunkach

SOCJOLOGIA

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

Studia I i II stopnia:

15lat

1997 2012

Wyższa Szkoła Humanistyczna
Towarzystwa Wiedzy Powszechnej
w Szczecinie

SPRzEDAŻ ATRAKcYjNYcH MiESzKAŃ
w nowo powstającym budynku mieszkalnym

4-klatkowym (obok SP nr 3), os. Gryfitów w Nowogardzie

Kontakt: „PRO-BUD” s.c., 72-200 Nowogard, ul. 3 Maja 14, 
tel. 91 39 25 552, 783 570 056, www.probud-nowogard.pl
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Lato z Muzami 2012 

Odsłonią rąbka cyrkowego świata…
Zainteresowaniem młodych adeptów sztuki podczas „Lata z Muzami” cieszą się również warsztaty cyrkowe. Prowadzi je Aleksandra 
Olszewska, absolwentka m.in. liceum plastycznego i Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, autorka scenariuszy „Jedynkowego 
Przedszkola”, na co dzień zajmuje się kuglarstwem i sztuką cyrkową. W trakcie tygodniowych warsztatów wprowadzi młodzież w nie-
które tajniki cyrkowego kunsztu, czego efekt finalny zobaczymy na zakończenie festiwalu.

Siedem dni to niewiele czasu, aby na-
uczyć się jakichś konkretnych sztuczek. 
Tak więc nastawiam się bardziej na pra-
cę z rekwizytem. Z racji tego, że zajmuję 
się również tańcem, będzie to połączenie 
jakiegoś wyćwiczonego ruchu z rekwizy-
tem upiększone dodatkowo elementem 
tanecznym. – mówi A. Olszewska.

Ze sprzętów wykorzystam tylko te, 
które są najłatwiejsze do zsynchronizo-
wania w tak krótkim czasie. Będą więc 
układy z wykorzystaniem hula hop, ta-
lerza, piłki i elementy żonglerki. Zapre-
zentujemy również poi, czyli sztukę, po-
legającą na podpalaniu rekwizytów, jed-
nak na warsztatach i pokazie nie wyko-
rzystamy ognia. 

Jak się okazuje, zajęcia cyrkowe to 
nie tylko wysiłek fizyczny. Tłumaczy 
A. Olszewska - Istnieje wiele badań po-
twierdzających, że większość cyrkowych 

sztuk bardzo dobrze wpływa na koordy-
nację. Rozwijają się wtedy równolegle 
obydwie półkule mózgowe. Np. żongler-
ka jest przydatna dla dzieci z dysleksją. 
W hula hop natomiast dochodzi spotę-
gowanie świadomości funkcji poszcze-
gólnych części ciała. 

Projekt końcowy będzie miał również 
swój przekaz.

Chciałabym pokazać grupę ludzi, któ-
rzy na początku pogrążeni są w mono-
tonii codzienności. Po czym jedna osoba 
zaczyna się wyłamywać pokazując, że 
nie musi być nudno, nie musi domino-
wać rutyna, i że można uciec od szaro-
ści wchodząc na chwilę w świat cyrkowy. 

Projekt powarsztatowy ma również 
dostarczyć widzom wrażeń estetycz-
nych. To będzie zadaniem dziewcząt, 
które ćwiczą z hula hop.

Not. Piotr Słomski

Szukając formy w obrazie…
W tym roku na nowogardzkie „Lato z Muzami” przyjechał również Jerzy Wołoszyn. Uznany w Polsce i na świecie abstrakcjonista. Jego 
życie obfituje w wiele ciekawych zdarzeń i epizodów. W siódmej klasie szkoły podstawowej wygrał konkurs na plakat do Wyścigu Po-
koju, w liceum rysował karykatury wszystkich swoich nauczycieli, a będąc już dojrzałym artystą został zaproszony do zespołu projek-
tującego prom na igrzyska olimpijskie w Moskwie w 1980 roku. 

Starannie wykształcony, 
ukończył m.in. Państwową 
Wyższą Szkołę Sztuk Plastycz-
nych w Gdańsku w zakresie 
architektury wewnętrznej i ze-
wnętrznej okrętów oraz sztu-
ki użytkowej. W ciągu kilku-
dziesięciu lat zdobył bogate 
doświadczenie zawodowe, 
projektując m.in. po-
mieszczenia jednostek 
pływających. Funkcja ob-
leczona w formę winna 
przynieść także efekt este-
tyczny - powiada. 

Choć dawno już wy-
pracował swój własny 
sposób widzenia rzeczy-
wistości, nadal czerpie 
ze sprawdzonych wzor-
ców… i ma również swo-
ich idoli. - Kiedyś bar-
dziej imponowali mi im-
presjoniści, później zaczę-
ło to ewoluować w stronę 
abstrakcjonizmu, który 
uważam za najtrudniej-
szy gatunek malarstwa. Wy-
maga sporego kunsztu, by od-
naleźć w nim ten „złoty środek” 
artystycznego przekazu. Aby 
kompozycja była nieskazitelna 
i zrozumiała przez układ ele-

mentów zawartych w obrazie.
Do moich idoli należy Jackson 

Pollock, amerykański przed-
stawiciel ekspresjonizmu abs-
trakcyjnego. Świetnie władał 
pędzlem. Wylewał farbę z po-
jemników. I robił to niepraw-
dopodobnie precyzyjnie, przy-
glądał się dziełu, rozgarniał 

pędzlem farby, w jednym miej-
scu wyciszał kolor, w innym 
przecierał szpachlą, szukał bły-
skotliwego przekazu w formie 
i przestrzeni, i bardzo mi tym 
bardzo zaimponował.

Jerzy Wołoszyn wybie-
ra i utrwala na płótnie swo-
je ulubione motywy, a należą 
do nich jak sam mówi - pru-
ski mur, wierze, kościoły, stare 
bunkry i inne zabytki. W No-
wogardzie na przykład jest wie-
le uroczych zaułków, węgłów. 
Jest też stara waląca się chału-

pa o szachulcowym 
murze.

Twórczą inspira-
cję w Jerzym Wo-
łoszynie rozbu-
dzają także uroki 
świata natury. Nie 
zabrakło mu ich 
również w naszym 
mieście. - Przy 
tworzeniu prac w 
ramach pleneru za 
doskonały model 
może posłużyć no-
wogardzkie jezioro. 
Mogą się tu zrodzić 
najprzeróżniejsze 
pomysły, jak np. 

przedstawienia samej 
wody, odbicia światła na tafli, 
sprzęt do pływania, ludzie wy-
poczywający na plaży itd..

Piotr Słomski
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Od wydawcy
Dobry dziennikarz powinien być 

przede wszystkim dobrym człowie-
kiem. To stwierdzenie sławnego mi-
strza stylu dziennikarskiego, nieżyjące-
go już Ryszarda Kapuścińskiego cytuję, 
jako swoiste motto, którym chciałbym 
opatrzyć ten krótki rocznicowy tekst. 
Mija 20 lat  od dnia, gdy DN po raz 
pierwszy ukazał się na naszym lokal-
nym nowogardzkim rynku wydawni-

czym.  Drukowana gazeta lokalna do-
cierająca do małej gminnej społeczności i zajmująca się tylko jej 
sprawami, była niejako produktem tamtego czasu, była czymś 
nowym a zarazem oczywistym wyrazem rozbudzonych i reali-
zowanych już  aspiracji i myślenia tamtego pokolenia o kształ-
cie życia, życia które w myśl słynnego powiedzenia, braliśmy w 
swoje ręce. Przez lata zmieniały się różne elementy wydawnic-
twa, cykl wydawniczy, technika drukowania, szata graficzna, 
objętość i szczegółowa formuła gazety. Gdy z pewnym rozrzew-
nieniem oglądamy pierwsze archiwalne numery DN, to kontrast 
w stosunku do w pełni profesjonalnej dzisiejszej gazety, nawet 
nieco zawstydza. Ale wtedy wszyscy wszystkiego się uczyliśmy, 
trudno porównać też możliwości techniczne tamtego i tego cza-
su.  Wydawca DN dzisiaj, to zarazem wydawca jeszcze trzech 
innych tytułów lokalnych, dysponujący pełnym zapleczem przy-
gotowawczym i równocześnie drukujący gazety na własnej ga-
zetowej maszynie drukarskiej (aktualnie jedynej w byłym woje-
wództwie szczecińskim). Przez 20 lat przez DN przewinęło się 
kilkadziesiąt osób pracujących jako dziennikarze, czy współ-
pracujących w rożnym zakresie. Wśród tych ostatnich byli tak-
że nieżyjący już fotoamator śp. Jan Korneluk, czy zmarły w tym 
roku satyryk śp.  Henryk Szczupak. Przez te lata  gazetą kiero-
wało też kilku redaktorów naczelnych (ich rocznicowe refleksje 
publikujemy  w numerze).  Pozwolę sobie przypomnieć ich na-
zwiska: Kazimierz Rynkiewicz, Zygmunt Heland, Lesław Ma-
rek i obecnie Marcin Simiński. Były też okresy gdy funkcję na-
czelnego sprawował jednocześnie wydawca gazety. Prawie nie-
zmienny od początku jest zespół techniczny przygotowujący i 
drukujący gazetę. Niech przy okazji takiej rocznicy będzie mi 
wolno przedstawić ich na załączonym do tekstu zdjęciu. To za-
pewne truizm, ale truizm niezmiennie niosący prawdziwą treść, 
że właśnie  ludzie, zespół  tworzący  gazetę, stanowili o  głów-
nej  przyczynie jej niewątpliwego sukcesu rynkowego, wyraża-
jącego się w  jednym z najwyższych wśród gazet lokalnych  po-
ziomem sprzedaży. Chciałbym za to wszystkim podziękować. 
Ale szczególnie chciałbym podziękować naszym Czytelnikom i 
tym z Nowogardu i okolic i tym, którzy mimo że w międzyczasie 
opuścili te ziemie, nadal jak wiemy czytają nowogardzką gazetę 
Dziennik Nowogardzki. To Wasza, naszych Czytelników  wier-
ność, jako czytających i kupujących periodyk, pozwalała prze-
trwać także  różne  trudne momenty (również te prozaiczne wy-
nikające z sytuacji gospodarczej i niedoborów środków finanso-
wych). Zwłaszcza z tych ostatnich powodów dziękuję też rekla-
modawcom, którzy decydowali się i nadal decydują skorzystać z 
możliwości zamieszczania swoich reklam i ogłoszeń.  Dziękuję! 
Poczucie misji, które towarzyszy niezmiennie pracy dziennikar-
skiej znajduje w reakcjach czytających i korzystających z gazety, 
swoje szczególne umocnienie i potwierdzenie . Chciałbym rów-
nież zapewnić, że jeśli tak Pan Bóg zechce, w następnych latach 
jako osoby tworzące tę gazetę pozostaniemy wierni zasadom - 
poszukiwania prawdy, pełnienia  przynależnych prasie funkcji, 
w tym funkcji kontrolnej władzy, stawania po stronie tych co 
głosu nie mają bo,  powtórzę za R. Kapuścińskim -  dobry dzien-
nikarz, to  przede wszystkim dobry człowiek. 

marek słomski 
wydawca 

20 lat Dziennika Nowogardzkiego
Gazeta powstała z idei...

Codzienne tworzenie gazety lokalnej, to w przeciwieństwie do wielkona-
kładowych wydawnictw, codzienny trud kronikarskiego zapisu historii re-
gionu. Mozolne utrwalanie wydarzeń, z pozoru błahych, lecz z punktu wi-
dzenia następnych pokoleń niezwykle istotnych. 

A początki wydawnicze Dziennika Nowogardzkiego, to bez przesady hi-
storia rodem z odkrywania dzikiego zachodu. 

Dlatego, że gazeta powstała jedynie z idei i chcenia. Nie było nic, co było 
potrzebne do jej zapisania i wydawania. Jakiś stary komputer ATARI, uży-
wany wespół w zespół, drukarze, którzy pierwszy raz maszynę drukarską 
widzieli na oczy. Wreszcie dziennikarze, którzy zieloni usiedli za klawiatu-
rą komputera i stali się porządnymi rzemieślnikami w zawodzie. 

Niezwykłość gazety polegała też na tym, że była jedyną gazetą w Polsce ukazującą się w cyklu 
codziennym, aby po czasie stać się dziennikiem niecodziennym (wydanie wtorek i  piątek). Przed-
sięwzięcie czysto szaleńcze zważywszy na fakt, że nigdy nie było wiadomo, czy następne wydanie 
gazety się ukaże z uwagi na wiele przeciwności losu. 

A jednak gazeta ukazuje się z powodzeniem wydawniczym do dziś. To, co jest najcenniejszego w 
gazecie, to fakt, że opisuje naszą codzienną rzeczywistość. Oczywiście z wpadkami, niedoskonale, 
ale „NASZĄ”. W przeciwieństwie do ogólnopolskich gazet, które opisują rzeczy zgoła dla nas obo-
jętne, bo nie bierzemy w nich udziału. Zazwyczaj nie znamy też ludzi, którzy są bohaterami publi-
kacji, ani tym bardziej okoliczności. 

Dobra gazeta lokalna, a taką jest Dziennik Nowogardzki, nie jest zwykłym nośnikiem informa-
cji, jest też źródłem wiedzy, wpływa na aktywność różnych środowisk, od sportowych, poprzez 
społeczne, na kulturalnych kończąc. Jest zapisem historii regionu kroniki Zbigniewa Milera i Fran-
ciszka Karolewskiego, jest też niezwykłym przypomnieniem dawnych, dramatycznych i zapomnia-
nych losów naszych bliskich, opisywanych w ostatnim czasie przez Piotra Słomskiego. Czytam je z 
uwagą, ponieważ to stanowi też o mojej tu tożsamości. O moim poczuciu przynależności do miej-
sca i charakterze życia. 

Wreszcie bycie dziennikarzem lokalnym, jest także byciem kowbojem na dzikim zachodzie. 
Gdzie stajesz face to face z tym, co wczoraj napisałeś. To nie są dyrdymały dziennikarza „rangi 
ogólnopolskiej”, który może o kimś, czy o czymś napisać, co mu ślina na język przyniesie np. w 
Choszcznie, czy Inowrocławiu, bo nikogo z Choszczna jutro nie spotka na ulicy, kto powie  mu, 
panie redaktorze, co za głupoty pan tam wypisujesz! Dlatego praca lokalnego dziennikarza jest po 
trzykroć trudniejsza. Wymaga staranności, odpowiedzialności i odwagi zmierzenia się live z tym, 
co powiedział. 

Gazeta lokalna jest potrzebna. Szczególnie potrzebna tym, którzy na co dzień nie rozumieją i nie 
radzą sobie z codzienną, trudną, coraz bardziej zbiurokratyzowaną i wyabstrahowaną z życia rze-
czywistością. Pełni także rolę, wbrew politycznym podziałom, wspólnego dobra i wiele razy jedno-
czy ludzi wokół ważnych społecznie problemów.  Kształtuje procesy zmian i kształtuje naszą co-
dzienną rzeczywistość, zmiany te gołym okiem są niezauważalne lecz przecież kropla wody, jak i 
codzienne słowo rozsadza skały. I stanowi całą poznaną rzeczywistość, jak kropla wody nie jest czę-
ścią oceanu lecz całym oceanem. „Bo pierwsze było słowo, a słowo było u Boga i Bogiem było słowo”. 

Zygmunt Heland 
były redaktor naczelny 

Dziennika Nowogardzkiego 

Trochę 
statystyki
W trakcie 20 lat  :

-  było 2087 wydań DN

- wydrukowaliśmy około 4 
mln gazet, które ważyły około 
250 ton (12 TIR-ów)

- przejechaliśmy z dystryby-
łowanymi gazetami około 120 
000 km (3 razy kula ziemska)

- w redakcji w tym  czasie 
pracowało  prawie  50 osób, 
które spędziły przy pracy nad 
gazetą około 200  000 godzin.

Od lewej: Paweł Jeż, Marian Jeż, Krzysztof Kostrzanowski - drukarze, Mirosław Purul, 
Janek Tracz - kolporterzy, Karolina Sałaga - sekretarz administracyjny i Jarek Dą-
browski - grafik. W tle maszyna drukująca DN. 
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20 lat Dziennika Nowogardzkiego
O kuchni naczelnego czyli jak gotować groch z kapustą...

Tak, tak, Drodzy Czytelnicy – redagowanie gazety lokalnej to tytu-
łowe gotowanie grochu z kapustą, czyli potocznie potrawy praktycz-
nie niejadalnej. Naczelny musi tak warzyć, by jadalna była.

Gazeta lokalna to przede wszystkim bieżące informowanie i kroni-
ka wszystkich wydarzeń jakie mają miejsce na terenie zamieszkiwanym 
przez potencjalnych czytelników. A zdarzają się wydarzenia sportowe, 
kulturalne, polityczne, wypadki losowe, skandale obyczajowe, firmy 
plajtują i powstają nowe, uczniowie osiągają sukcesy rangi krajowej, ale 
też są młodzieńcy naładowani energią i niszczą wszystko co jest po dro-
dze. Są mieszkańcy, którym wszystko się udaje i są tacy, którzy uważają, 
że władza ich lekceważy i jest przyczyną ich niepowodzeń.. Są pracow-
nicy doceniani i wyzyskiwani, są ludzie pod opieką OPS , rodziny pa-
tologiczne i „dobre domy z patologią przemilczaną”, są bezdomni. Jedni 
władzę akceptują, inni potępiają w czambuł. Są wierzący i niewierzą-
cy, jedni uważają chrześcijaństwo za podstawę wszelkich poczynań, inni 
mają „serce z lewej strony”. Wszystkich łączy jedno – po sprawiedliwość 
przychodzą do gazety. Bywa, że we wtorek twierdzą iż to „szmatławiec”, 

ale już w piątek  proszą o interwencję – w dodatku są przekonani o wielkiej sile sprawczej prasy. W tym 
miejscu gazeta może wyjaśniać swoje zadania tylko w jeden sposób –  pełnić rolę edukacyjną. Byłoby 
wskazane, by gazeta budowała społeczeństwo obywatelskie, była inicjatorem pożytecznych projektów, 
inicjowała akcje integrujące społeczność lokalną. Jak widać zadania i oczekiwania chwalebne – tylko im 
przyklasnąć! Przychodzi jednak refleksja – kto to ma robić? Odpowiedź jest prosta – dziennikarze! Dla 
informacji Czytelników podaję, że dziennikarz, korespondent, współpracownik, fotoreporter i aktywni 
czytelnicy (rubryka „Ludzie listy piszą”) to tylko autorzy tekstów – redaktor naczelny musi te materiały 
przeczytać, ocenić i zadecydować – drukować czy nie, przemyśleć skutki publikacji, reakcje Czytelników. 
Ja zawsze zadawałem sobie pytanie – po co to publikuję i dla kogo? Decyzja zawsze była trudna. Wymie-
niłem autorów tekstów więc następne pytanie nasuwa się samo – kim są dziennikarze, korespondenci, 
współpracownicy? Kim ja jestem? Zapewne do pracy w redakcji (z przyczyn o których poniżej) nie za-
trudnimy autorytetów w każdej z wymienionych na początku artykułu dziedzin. Zatrudniałem ja oso-
biście na podstawie mojego życiowego i zawodowego doświadczenia (dziękuję wydawcy panu Markowi 
Słomskiemu, że zawierzał mojej intuicji). Cieszę się, że z reguły nie myliłem się – wybrani przeze mnie 
kandydaci sprawdzili się – pisali dobre i trafne teksty – szkoda, że po opanowaniu rzemiosła odchodzili 
do innych zajęć. Jeden z moich uczniów jest dzisiaj redaktorem naczelnym DN. Z fluktuacją kadry bory-
ka się każdy redaktor naczelny, bo oprócz czysto dziennikarskich zagadnień jest przecież firma. Gazeta 
to towar przez firmę wytworzony – jest to więc normalny zakład pracy i obowiązują go wszystkie przepi-
sy prawa z tym związane – od stworzenia odpowiednich warunków pracy (BHP, bezpieczeństwo, zabez-
pieczenie socjalne) po płynność finansową, wypłatę wynagrodzeń, podatki, zabezpieczenie materiałowe, 
nowe technologie i oczywiście zysk będący źródłem rozwoju.. Wydawca nie utrudniał pracownikom roz-
woju zawodowego – studiowali i … odchodzili do innych zakładów.  

Ponieważ jest to numer jubileuszowy trochę wspomnień. Z „Dziennikiem Nowogardzkim” nawiąza-
łem kontakt poprzez krzyżówki – powiem nieskromnie, że drukowane wówczas zadania raziły mnie 
(publikowałem bowiem swoje zadania w specjalistycznych pismach szaradziarskich) i zaproponowałem 
redakcji swoje usługi. Kazimierz Rynkiewicz będący wówczas redaktorem naczelnym przystał na moją 
propozycję i w lutym 1995 roku ukazał się pierwszy kącik rozrywki mojego autorstwa. Oprócz krzyżówki 
były fraszki – mówiło się wtedy, że pierwszy milion należało ukraść - pisałem fraszkę:

Dwoję się i troję,
Od rana się trudzę,
Aby wyjść na swoje
Chodzę wciąż na cudze…
W telewizji stały kącik miał Lech Wałęsa i radził jak łowić ryby. Ja pisałem:
To nie kawał z brodą 
Lecz prawda wyjęta
 z ust starego rybaka:
Łatwiej dziś nad wodą
Spotkać prezydenta
Niż złapać szczupaka!
Chodziłem do redakcji aż do roku 2001. Był to okres gorący politycznie – w redakcji zbierali się wów-

czas ludzie „Panny S”, dyskutowali i planowali nowe porządki w Polsce – robili to skutecznie, trzyma-
li władzę w Nowogardzie. Jako obserwator muszę stwierdzić, że zrobili bardzo dużo, ale jak już zrobili 
przyszło polskie piekiełko. Dzisiaj ci ludzie idą w zapomnienie (czas robi swoje), albo mienią się innymi 
kolorami. 

W roku 2001 redaktor naczelny Zygmunt Heland nakłonił mnie do pisania – zacząłem pracę jako 
dziennikarz, a w roku 2002 zostałem redaktorem naczelnym. Na 6 lat! O rok za dużo – wydawca Marek 
Słomski ma zasadę – naczelny po 5 latach traci poczucie rzeczywistości, bo całkowicie bezwiednie wcho-
dzi w pewne układy personalne, które nie pozwalają mu na trzeźwą ocenę rzeczywistości. Zgadzam się z 
tą teorią i wiem, że „Dziennik Nowogardzki” nigdy nie będzie wyalienowany ze środowiska, pomimo, że 
przyjaciele i sympatycy ku naszemu zaskoczeniu  zmieniają poglądy.  

Wydawca, redaktor naczelny i reszta załogi to także ludzie – każdy z nas ma przecież swoje zapatrywa-
nia, światopogląd, a niektórzy sprecyzowane preferencje polityczne, które trzeba uszanować, a jednocze-
śnie tak nimi pokierować, by gazeta obiektywnie kreśliła obraz otaczającej nas rzeczywistości.

Po 16 latach pracy w tym zespole, mam osobiste zadowolenie – nigdy nie skłóciły mnie z wydawcą po-
glądy polityczne, a jako najstarszy w tym gronie starałem się docenić pracę i zaangażowanie każdego  - 
nie byłoby przecież gazety bez komputerowca (Jarek - redaktor techniczny) i drukarzy (Marek  i Krzysz-
tof), którzy zawsze kończyli nasze dzieło późno w nocy.

Obejmując tę zaszczytną funkcję przeprowadziłem obszerną sondę pytając mieszkańców czego ocze-
kują od Dziennika Nowogardzkiego – na tej podstawie opublikowałem na łamach gazety mój program: 
„Postaram się przybliżyć problemy społeczne i czysto ludzkie, upowszechniać wiedzę z zakresu prawa, 
polityki, a szczególnie wiedzę o roli i znaczeniu samorządu. Unikać będę dzielenia ludzi na dobrych 
czyli „naszych” i złych czyli „ich”. Tak naprawdę rozwój Nowogardu zależy od współpracy. Zgoda bu-
duje! Mostów palić nie należy, a rowy trzeba zasypywać!”

Szkoda, że mimo upływu lat DN musi nadal walczyć o urzeczywistnienie tych moich zamierzeń, do-
brze, że czyni to z determinacją!

I dzisiaj jednego tylko żałuję...
Dla mnie osobiście 20 lecie Dziennika 

Nowogardzkiego, to podwójny powód do święto-
wania. To właśnie bowiem w czerwcu, tego roku 
minęło dokładnie 10 lat, od kiedy opublikowano 
mój pierwszy artykuł, a w zasadzie dwa - właśnie w 
DN. Pamiętam, że były to wywiady. Jeden, przepro-
wadzony z kierownikiem Generalnej Dyrekcji Dróg 
i Autostrad, dotyczył bieżącego stanu dróg pod za-
rządem tej instytucji. Wtedy to największą bolącz-
ką lokalnych kierowców była fatalna nawierzchnia 
krajowej 6, która jeszcze wówczas była wąska jak 
nitka spaghetti. Drugą rozmowę przeprowadziłem z 

właścicielami szkoły językowej przy ul. Sądowej, która jak się zresztą do-
wiedziałem kilka dni temu, już nie funkcjonuje. O czym rozmawialiśmy? 
Już nie pamiętam...

Pamiętam tylko jedno. Moment kiedy po raz pierwszy zobaczyłem swo-
je nazwisko wydrukowane w gazecie.  Ogarnęła mnie jednocześnie duma i 
strach. Z jednej strony miałem świadomość, że biorę udział w czymś waż-
nym, nietypowym, nadającym prestiżu. Z drugiej czułem się tak, jakby 
moje imię było wymalowane na każdym murze w mieście wielkimi litera-
mi i padało z ust każdego mijanego przeze mnie przechodnia. Miałem od 
tej pory wrażenie, że wszyscy się mi przyglądają, tak, jakbym założył brud-
ne spodnie, albo pomalował na zielono włosy. Jakbym wyszedł na mównicę 
przed wielotysięcznym tłumem. W tamtej chwili zrozumiałem, że dzienni-
karstwo ciągnie za sobą wiele konsekwencji, o których nie miałem do tej 
pory pojęcia. 

Wtedy nie zdawałem sobie jednak sprawy, że będzie to początek mojej 
wielkiej przygody z pisaniem, która trwa nieprzerwanie do dziś. I choć mi 
samemu trudno w to uwierzyć - wcale w DN pracować wówczas nie chcia-
łem. Walczyłem z nieśmiałością, brakiem warsztatu, a przede wszystkim  
sytuacjami, które mnie wtedy niejednokrotnie przerastały emocjonalnie. 
Zdarzało się bowiem, że zmęczeni życiem ludzie, we mnie widzieli ostatnią 
nadzieję, deskę ratunku, a inni, nienawidzili mnie za to, że musiałem wy-
konywać swoje obowiązki, opisując nie zawsze przyjemne wydarzenia. Te 
przynosi los, najczęściej nie pytając nas o zdanie.   

Byli jednak tacy, którzy mówili mi - nie rezygnuj. Potrzebujesz czasu, 
żeby to pojąć, zrozumieć, dojrzeć, zdystansować się.  Dziś jestem im za to 
wdzięczny. Nie dlatego, że słowa te się  sprawdziły (większość swojego do-
rosłego życia spędziłem w DN), ale przede wszystkim dlatego,  że dzienni-
karstwo stało się moją pasją. Bo prawdziwym dziennikarzem, o czym bar-
dzo szybko się przekonałem nie zostaje się na tydzień, miesiąc czy  rok. Ta 
praca pochłania człowieka i jego najbliższe otoczenie.  Pozbawia prywat-
ności, nawet w myślach. Zobowiązuje, wymaga.  Uczy chłodnego panowa-
nia nad emocjami, nie pozwala popadać w konformizm,  wygodę, lenistwo, 
egoizm i pychę. 

Nauczyłem się, że dziennikarstwo to bowiem nieustająca służba dla spo-
łeczeństwa, któremu czasem trzeba do ucha wykrzykiwać to, czego słuchać 
nikt nie chce. Mówić rzeczy niepopularne, unikać skrótów, nie iść na łatwi-
znę.  To zawód, w którym nie ma zbyt wiele miejsca na kompromis, hur-
raoptymizm, uleganie powszechnym trendom. Profesja, która nie zwalnia 
ani na moment z odpowiedzialności, nie tylko za każde napisane słowa, ale 
za to, w jaki sposób te słowa mogą być odebrane i zinterpretowane przez 
czytelników. Mimo tych „niedogodnień” to zajęcie, które przynosi satys-
fakcję i spełnienie. Zawód, który daje szansę rozwoju, a przede wszystkim 
ciągłego poznawania świata, ludzi i zależności jakie między nimi występu-
ją. To doświadczanie, którego mi już nikt nie odbierze. 

Dziennikarstwo, szczególnie to lokalne - to także twierdza, broniąca za-
sad, które pozostaną niezmienne, choćby diabeł nie wiem jak próbował 
je zakrzyczeć, wmawiając wszystkim, że rzeczywistość jest inna. To ciągła 
walka o ujawnianie prawdy, która jak pisał  ks. Józef Tischner, „winna być 
tak konkretna, jak konkretne jest cierpienie”. To nieustanne wyszukiwanie 
wśród rozentuzjazmowanego tłumu, kogoś, kto się nie śmieje, nie klasz-
cze, płacze. Stanie na straży moralnego ładu. Reagowanie na krzywdę wy-
rządzaną bezbronnym. Potępianie znieczulicy. Kruszenie skorupy, w któ-
rą z łatwością obrastają państwowe instytucje. I w końcu upominanie się z 
uporem o chleb dla głodnych, zdrowie dla chorych, szacunek dla starych, 
przyszłość dla młodych. 

I dziś jednego tylko mogę żałować. Że nie urodziłem się kilka lat wcze-
śniej, żeby o te standardy upominać się od pierwszego numeru gazety, któ-
ra dla tej niezniszczalnej twierdzy stanowi tarczę obronną od 20 lat. 

Marcin Simiński
redaktor naczelny 
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Hania córka Emilii i 
Marcina Klusarczyk 
ur. 5.07.2012 z Dębic

Oliwier syn Moniki 
Kobus ur. 7.07.2012

Alan syn Beaty 
Ciesielskiej ur. 
8.07.2012 z 
Węgorzyna

Oliwia, Aleksandra 
córka Katarzyny 
Signarowskiej ur. 
9.07.2012 z Chociwla

Krzysztof syn Moniki 
i Arka Rybickich 
ur. 5.07.2012 z 
Nowogardu

Dawid syn 
Aleksandry Plichta 
ur. 9.07.2012 z 
Nowogardu

 Autor rubryki: Janusz Roguski
Witamy wśród nas...

„Spółdzielnia Mieszkaniowa „Cisy” w Nowogardzie 

sprzeda mieszkanie 2 pokojowe 
o powierzchni  użytkowej 53,33m2.

Szczegółowe informacje można uzyskać 
pod nr tel 91 39 25 261 lub 697 104 578.”

Puchar Polski w łodzi

Remigiusz Komisarek w czołówce
W dniach 10-11 lipca odbył się Puchar Polski juniorów młodszych i juniorek 
młodszych w kolarstwie torowym. To już trzeci PP z tej serii, wyniki uzyskiwane 
przez zawodników pozwolą im zakwalifikować się do Mistrzostw Polski w ko-
larstwie torowym.

Barwy klubu LUKS Pano-
rama-Chrabąszcze Nowogard 
reprezentował jedynie Remi-
giusz Komisarek. Lider szcze-
cińskiego cyklu „Czwartki na 
torze”, potwierdził swoją dobrą 
dyspozycję na torze również w 
ogólnopolskiej stawce. Pierw-
szego dnia tj. we wtorek, repre-
zentant Nowogardu wystarto-
wał w 4 biegach. W wyścigu na 
500 m ze startu zatrzymanego, 
Komisarek zajął piąte miejsce 
z czasem 35:995, przegrał nie-
znacznie, gdyż zwycięzca tego 
biegu Łukasz Sacharuk z klu-
bu TKK Pacific Toruń, uzyskał 
czas 35:181. W wyścigu punk-
towym nasz zawodnik wystar-
tował w pierwszej eliminacji i 
zdołał się zakwalifikować do 

finałowego wyścigu, zajmu-
jąc ponownie 5 miejsce. W fi-
nale wyścigu punktowego wy-
startowało 28 zawodników, a 
w tej stawce Remigiusz Komi-
sarek zajął 6 miejsce, przegry-
wając tylko z trzema kolarza-
mi z klubu KTK Kalisz, oraz 
z zawodnikiem Olimpic Pia-
seczno i GKK Opty Mazow-
sze Grodzisk Maz. W wyścigu 
na 200m, ze startu wspólne-
go trochę zabrakło do pierw-
szej dziesiątki. Ostatecznie Re-
migiusz Komisarek w stawce 
45 zawodników, w tym wyści-
gu uplasował się na 12 pozycji, 
uzyskując czas 12:386. Czas 
zwycięzcy wyścigu Michała 
Lewandowskiego z klubu TKK 
Pacific Toruń wynosił 11:835. 
W środę kolarze rywalizowa-
li drużynowo i w wyścigu Ke-
irin. Choć „Chrabąszcze” mieli 
tego dnia tylko jednego repre-
zentanta, nie przeszkodziło to 
w wystartowaniu w drużynie! 
Oczywiście wszystko na wsku-
tek wypadku jednego z zawod-
ników klubu Orlęta Gorzów. 
Remigiusz Komisarek pomógł 
rówieśnikom z Gorzowa i za-
stąpił kontuzjowanego zawod-
nika, nikt z zainteresowanych 
nie zgłaszał sprzeciwu, dzię-
ki czemu trójka kolarzy któ-

ra wystartowała, w oficjalnych 
wynikach pojawia się jako: Or-
lęta Gorzów/Chrabąszcze No-
wogard. W sprincie drużyno-
wym gorzowsko-nowogardzki 
team zajął 6 miejsce, w staw-
ce 14 sklasyfikowanych dru-
żyn. W konkurencji na 3000 
m drużynowo, Orlęta i Chra-
bąszcze już nie startowali. Re-
migiusz Komisarek dał swoim 
kibicom jeszcze raz powód do 
zadowolenia, podczas swoich 
ostatnich występów w wyścigu 
Keirin. W kwalifikacjach wy-
ścigu Keirin, Komisarek wy-
startował w 3 biegu i zajął 3 
miejsce. W drugiej kwalifika-
cji zawodnik Chrabąszczy wy-
startował w 5 biegu i wjechał 
na metę jako pierwszy! W pół-
finale wyścigu Keirin Remi-
giusz Komisarek zdołał zająć 
4 miejsce w drugim biegu, co 
niestety nie pozwoliło mu wy-
startować w finale. Zawodnik 
z Nowogardu wystartował w 
tak zwanym finale B, w którym 
rywalizowano o miejsca 7-11. 
W tej stawce Komisarek oka-
zał się nie do pokonania i osta-
tecznie w klasyfikacji general-
nej wyścigu Keirin, uplasował 
się na 7 miejscu. 

KR

Pomorzanin wznawia treningi

Konrad Winczewski 
w kadrze
Po krótkiej przerwie zawodni-
cy Pomorzanina wznawiają tre-
ningi. W sobotę (14 lipca) piłka-
rze LKS-u, zagrają w Kamieniu 
Pomorskim z tamtejszym IV li-
gowym Gryfem. Po kilkuletniej 
przerwie do zespołu wraca do-
świadczony defensor i wychowa-
nek Pomorzanina- Konrad Win-
czewski.

W sobotę swoją przydatność w 
barwach Pomorzanina będą mo-
gli potwierdzić dwaj nowi pił-
karze: Adam Tomaszewski, któ-
ry przeszedł z Vielgovii Szczecin 
i Konrad Winczewski z Masovii 
Maszewo. Co ciekawe, obaj zdo-
bywali bramki dla byłych drużyn 
w meczach przeciwko Pomorza-
ninowi. O ile ten pierwszy nie jest 
jeszcze znany nowogardzkim ki-
bicom, to już Konrad Winczew-
ski z pewnością tak. To wycho-
wanek nowogardzkiego klubu, 
który przez wiele lat był podsta-
wą defensywy w Inie Goleniów. 
Po przygodzie w Inie, następ-
nym klubem w karierze Win-
czewskiego była Masovia Masze-
wo, by w sezonie 2012/2013 wró-
cić do Pomorzanina i walczyć ze 
swoim macierzystym klubem o 
awans do IV ligi. Początek me-
czu sparingowego z Gryfem o 
godzinie 16.00. Również w so-
botę swój mecz kontrolny roze-

gra drugi zespół Pomorzanina, 
rywalem będą piłkarze z A Kla-
sy- Korona Stuchowo, spotkanie 
odbędzie się na stadionie w No-
wogardzie o godzinie 17.00. „Re-
zerwowi” mają już wprawdzie za 
sobą jeden sparing, który odbył 
się w minioną sobotę (7 lipca), 
rywalem była również drużyna z 
A Klasy- Orzeł Prusinowo. Dru-
gi zespół przystąpił do tego me-
czu bez wielu podstawowych za-
wodników, mimo wszystko zdo-
łał wygrać po „hokejowym wy-
niku” 6:5.Bramki strzelali: Sza-
fran x3, Pokorski x2, natomiast 
jedno trafienie było autorstwem 
Iwaniuka. Skład Pomorzanina 
II: Błaszczyk – Piotrowicz, Fi-
jałkowski, Grzejszczak, Skrzecz 
– Bajerski, Laszkiewicz, Dobro-
wolski, Iwaniuk - Szafran, Po-
korski.

KR

Konrad Winczewski podczas roz-
grzewki jeszcze w barwach klubu 
z Maszewa

R E K L A M A
e-mail: reklama@domjudy.pl

TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07

„Knaga”  
informuje 

Klub Żeglarski „Knaga” 
w dniach 16-23.07 2012 
organizuje kurs żeglar-
ski dla dzieci i młodzie-
ży. Zebranie informacyj-
ne odbędzie się w piątek 
13.07. o godzinie 17.00 
na plaży miejskiej.

znaleziono 
Znaleziono klucze przypięte do skórkowej łatki - pięć pa-

tentowych i jeden mały- do kłódki, które są do odebrania w 
redakcji DN. 

Znaleziono klucze – siedem szt. patentowe w tym jeden z 
czarnym plastikiem, które są do odebrania w redakcji DN. 

Red.
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16.07.2012 r. 
godz. 16

Obsługujemy cały kraj

promocyjna

szer. 250 cm 
wys. 210 cm 
złoty dąb 
ocieplana

Cena

598 334 312   798 710 329   525 228 136

OCO NA TWOJE 
FINANSE

PROSTA POŻYCZKA 
DLA CIEBIE 

I TWOJEJ FIRMY
bez BIK

bez zaświadczeń ZUS i US
– od 20 do 300 tys.
– na spłatę uciążliwych długów
– na dobre inwestycje
– dochód min. 1000 zł netto
W OFERCIE RÓWNIEŻ CHWILÓWKI

Szczecin 
al. Wojska Polskiego 29/17 

tel. 91 812 68 65
RRSO wynosi 5,05%

OKNO 1465 mm szer. x 1435 mm wys.

SZYBA K=1,0 • OKUCIE MACO PPUH "JOGA" sj.
ul. Górna 4,

72-200 Nowogard
tel. 91 39 25 501

OKNA-SUPERPROMOCJA !!!

TYLKO 499zł*
*cena netto

K O M U N I K A T
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Cisy” w Nowogardzie, informuje, że 

przystępuje  do realizacji zaplanowanej  nowej inwestycji  
I budowy osiedla mieszkaniowego przy ul. Woj. Polskiego w Nowogardzie,  

na działkach gr. nr  578 i 579/2 (Budynku A, segmentu 1 i 2)
Przewidywany termin rozpoczęcia (segmentu 1)  - listopad 2012r. 
                zakończenia  (segmentu 1)  - listopad 2013r.
Przewidywany termin rozpoczęcia (segmentu 2)  - lipiec  2013r. 
                zakończenia  (segmentu 2)  - lipiec  2014r.
Struktura mieszkań :   1 pok. – 36m2
                                       2 pok. – 52m2                                       Cena 2.900 zł brutto / 1 m2
                                       3 pok. – 67m2
 Osoby zainteresowane nabyciem mieszkań zapraszamy do siedziby Spółdzielni przy ul. Księ-

cia  Józefa Poniatowskiego 7a w Nowogardzie , w celu  dokonania zapisu i wyboru kondygnacji.
Szczegółowych informacji  udzielamy również telefonicznie pod nr  91 3925261 lub 697104 

578.
Uprawniona do kontaktu z zainteresowanymi :  Z-ca Prezesa  Anna Błaszczak 
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Firma „Noworim” 
Sp. z o.o. 

wynajmie  
pomieszczenie biurowe 

o pow. 40 m2 oraz 
pomieszczenie 
magazynowe 

o pow. 70 m2 
przy ulicy Sienkiewicza 7a 

w Nowogardzie. 
Kontakt:  tel. 91 39 22 394; 
e-mail: biuro@noworim.pl

Kancelaria  
PraWna

nawet trudne sprawy

601 949 077

15 lipca 
od godz. 10.00 

(niedziela) 
w Jarchlinie 

odbędzie się 
spartakiada LZS w 

programie piłka nożna 
i siatkowa. 

Zapraszamy 
Sołtys, Rada Sołecka 

Koła LZS

  Chrześcijańskie Centrum Pomocy Agenda Zboru
Kościoła  Ewangelicznych Chrześcijan w Nowogardzie

ul. 700-Lecia 14,  72-200 Nowogard

DYSTRYBUCJA    ŻYWNOŚCI
Dla podopiecznych OPS

z terenów wiejskich Gminy Nowogard
Wtorek  17.07.2012   10:00 – 15:00
Środa  18.07.2012      8:00 – 15:00
Czwartek 19.07.2012  8:00- do wyczerpania zapasów
Zapraszamy osobiście do siedziby przy 700-Lecia 14 w podwórzu ZBK  z aktualnym skierowa-

niem z OPS-u oraz potwierdzoną  ilością osób w rodzinie i dokumentem tożsamości.
 w imieniu Zboru Pastor, Cezary Komisarz

Dnia 22 lipca br. 
w Osowie 

odbędzie się Spartakiada
Przewidziane gry i zabawy sportowe oraz 

turniej piłki nożnej i siatkowej

Wszystkich chętnych do udziału 
w spartakiadzie serdecznie zapraszamy

 WSPÓLNOTA MiESzKANiOWA  
700-LEciA 24 w  NOWOgARDziE

poszukuje wykonawcy ocieplenia budynku.
Przedmiar robót oraz szczegółowe informacje

w biurze Zarządcy FURMAŃCZyK-WSPóLNOTy
700 lecia 14 w Nowogardzie tel. 913920808.

Firma  „Kozłowski”  
jan  Kozłowski  

zatrudni  
księgową  

z  3-4 letnim  stażem 
w/w zawodzie. 

Oferty proszę  kierować  
na  adres email:  

sekretariat@opelkozlowski.pl
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Zaprasza do udziału w II edycji projektu:
„Wspieranie przedsiębiorczości i rozwoju  

gospodarczego Gminy Nowogard”
Celem realizowanego zadania publicznego jest wspieranie zatrudnienia poprzez 
zachęcanie do tworzenia nowych firm i samo zatrudnienia oraz promowanie 

postaw przedsiębiorczych wśród mieszkańców gminy.
Projekt skierowany jest do dwóch grup adresatów:
I.   Zamierzających po raz pierwszy uruchomić własną działalność gospodarczą,
II. Posiadających własną firmę nie dłużej niż dwa lata i zamierzających rozszerzyć 

działalność, zatrudnić osoby bezrobotne lub wprowadzić nowe technologie 
produkcji i usług. 

Projekt zakłada przeprowadzenie 60 godzin bezpłatnych zajęć szkoleniowych 
i warsztatów obejmujących program zakładania własnej firmy pod nazwą ,,ABC 
Przedsiębiorczości”, wsparcie indywidualne coacha (trenera) dla osób, które 
uruchomią własną firmę oraz wynajem lokali użytkowych po preferencyjnych 
cenach. 

JUczestnicy projektu zainteresowani uruchomieniem swojej firmy w budynku  
CEiP ,,PROFIT” i poza nim, otrzymają do 50 % zniżki stawki czynszu  za 
wynajmowany lokal w okresie realizacji projektu.

Druga edycja projektu realizowana będzie od 1 lipca do 31 grudnia 2012 roku. 
Szczegółowe informacje dotyczące projektu można uzyskać osobiście  

w Sekretariacie CEiP ,,Profit”SzF TPP w Nowogardzie ul. Wojska Polskiego 3, 
lub  telefonicznie tel.91 39 20 891,fax 9139 20 891oraz na stronie  

www.profit.nowogard.pl ,e-mail: rcp_nowogard@o2.pl
Serdecznie zapraszam !

Dyrektor CEiP „Profit'”            PROJEKT DOFINANSOWANY JEST              
SzF TPP w Nowogardzie          ZE ŚRODKÓW GMINY NOWOGARD 

   Jerzy Jabłoński   

tel. 91 57 712 48 
tel. 500 702 884
tel. 500 702 855

BEzPłATNA POMOc W UzYSKANiU KREDYTU - OFERTA 20 BANKÓW

www.mk-kwadrat.pl
DOMY NA SPRzEDAŻ

Mielno gm. Węgorzyno – dom o pow. 120m², działka 2655m² – cENA 105.000 zł

Nowogard (okolica) – dom o pow 180m², działka 3534m² – cENA 152.000 zł

Wyszomierz – bliźniak o pow. 116m², działka 12422 – cENA 200.000 zł

Nowogard – 2 pokoje, pow. 57m², działka 142m² – cENA 145.000 zł 

Nowogard – 5 pokoi, pow. 134m², działka 786m² – cENA 565.000 zł 

Nowogard – pod klucz, 5 pokoi, pow. 118,95m², działka 1352m² – CENA 850.000 zł  

Nowogard – 5 pokoi, pow. 240m², działka 886m² – CENA 649.000 zł 

Nowogard – nad jeziorem, 8 pokoi, pow.  340m², działka 2996m²- CENA 820.000 zł 

Nowogard (okolica) – dom o pow. 125m², działka 3100m² – CENA 237.000 zł 

Błądkowo – 2 pokoje, pow. 110m², działka 1000m² – CENA 159.000 zł NOWA CENA

Nowogard ( okolica) – 4 pokoje, pow. 180m², działka 5639m² – CENA 299.000 zł 

Dobra – 3 pokoje, pow. 73m², działka 324 – CENA 160.000 zł

Małe Węgorzynko – dom o pow. 200m², działka 9246m², staw – CENA 390.000 zł 

Drawsko Pomorskie – ze sklepem, centrum, pow. 204m² – CENA 650.000 zł 

Drawsko Pomorskie – 5 pokoi, pow. 200m² -  CENA 225.000 zł

Chociwel – bliżniak o pow. 86m², działka 663m² – CENA 280.000 zł

Wspólnota mieszkaniowa przy ul. Armii Krajowej 29 
poszukuje wykonawcy przełożenia dachu 

i założenia klamr. 
Oferty proszę składać u zarządcy wspólnoty Furmańczyk 

przy ul. 700 lecia. Tel. 600 897 758

Zaprasza na

Przykładowe zestawy:
- botwinka, kieszonka schabowa, ziemniaki, zest. surówek
- krem z brokuł, �let drobiowy z orzechami, 
   ziemniaki, zest. surówek
- krupnik, �let drobiowy z grila z pomidorem 
   i serem mozzarelą, ziemniaki, zest. surówek
- ogórkowa, dorsz, ziemniaki, zest. surówek
- pomidorowa, �let drobiowy panier., 
   ziemniaki, zest. surówek
- grochówka, schabowy, ziemniaki, zest. surówek
- rosół, karkowka z grilla, ziemniaki, zest. surówek

 promocyjne obiady domowe
w cenie 15 zł

tel. 91 39 20 221

KOMINKI SOłOWIeJ
Nowogard, ul. Boh Warszawy 103A/1

Oferujemy:
- kominki i obudowę, piece, projektowanie, montaż
- wkłady z płaszczem wodnym od 2400 zł
- współpracujemy ze wszystkimi firmami
- sprzedaż kolektorów słonecznych. Oferujemy pomoc przy 

składaniu wniosków o dotacje z NFOŚiGW
- sprzedaż i montaż odkurzaczy centralnych
- wkłady kominowe. Kominy dwupłaszczowe, materiały montażowe
- przeglądy i remonty kominków
- sprzedaż ratalna
- nadzór i kierowanie robotami budowlanymi

Przy zakupie urządzeń z montażem, w budynkach mieszkalnych taniej VAT - 8%

Kontakt www.kominkisolowiej.pl
Tel. 91 39 25 000, kom. 507 967 205

Sklep otwarty pon. –pt. 9-17; sob. 9-13

Układanie kostki
brukowej

tel. 721 124 740
NOR-BUD
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POLEcAMY MiESzKANiA 1 POKOjOWE
NOWOgARD

EX251040477 85000 zł I piętro
EX488623240 87000 zł II piętro
EX577022080 78000 zł IV piętro

EX486144155 99000 zł parter

EX481718589 98000 zł parter
EX570072908 94000 zł III piętro
EX577053088 93000 zł II piętro

OKOLicA
EX234768956 39000 zł parter

NiERUcHOMOŚci

•	 Sprzedam mieszkanie, ul. Po-
niatowskiego, 2 pokoje, pow. 
50,49 m2, parter, po general-
nym remoncie. cENTRUM OB-
łSUgi NiERUcHOMOSci, Tel. 
603 982 407

• Do wynajęcia dwa lokale han-
dlowe lub biurowe w centrum 
Nowogardu. 787 122 972 

• Wynajmę pokój tel.798382886

• Kwatery pracownicze w domu 
jednorodzinnym tel.6093073270

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

• Sprzedam działkę budowlaną 
nieuzbrojoną przy ul. Kościuszki 
tel. 693 850 197

•	 Sprzedam spichlerz, piękny 
obiekt 956 m2, tel. 693 996 009

• Sprzedam mieszkanie trzy-
pokojowe w Nowogardzie. 
603 668 681

• Sprzedam mieszkanie dwupoko-
jowe III piętro 55 m2. Cena 125 
tys. 668 927 296

• Do wynajęcia dwa lokale han-
dlowe w Centrum Nowogardu. 
531 838 667

• Sprzedam mieszkanie trzypoko-
jowe w Nowogardzie. 600  626 
244

• Sprzedam mieszkanie własno-
ściowe, I piętro, bezczynszowe, 
3 pokoje, 58m2, w Nowogardzie. 
Po kapitalnym remoncie, wysoki 
standard, kuchnia w zabudowie, 
glazura, panele, terakota, nowe 
okna, własne ogrzewanie gazo-
we, domofon, piwnica, balkon. 
Cena do uzgodnienia, tel. 605 
522 340.

• Wynajmę mieszkanie czteropo-
kojowe po kapitalnym remoncie, 
własne ogrzewanie na parterze, 
ul. Bema. 504 800 823

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojo-
we 3 piętro ul.15-lutego z gara-
żem 695 425 992

• Sprzedam działkę budowlaną w 
Centrum Nowogardu ul. Lipowa 
4 o pow. 693 m2 z aktualnymi 
warunkami zabudowy usługi, 
handel, mieszkania. Informacje 
Tel. 600 959 932; 600 931 083 po 
15.00

• Wynajmę garaż w ok. Boh. War-
szawy, Poniatowskiego i 15 Lute-
go. 603 284 503

• Sprzedam garaż murowany 28 
m2, prąd, woda cena 26  000 zł. 
Tel. 501 622 613

• Ładny dom Nowogard, sprze-
dam. 600 617 474

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojo-
we o pow. 58 m kw na I piętrze 
przy ul. Bankowej 8. Tel. 783 
570 060.

•	 Sprzedam wygodną kawaler-
kę, i piętro, ok. 29 m kw, bez-
czynszowa. Do zamieszkania 
od zaraz. cena 95 tys. Tel. 608 
153 767.

• Wynajmę warsztat z kabiną pod 

różnego rodzaju działalność. 
603 550 557

• Sprzedam mały dom 57 m2 ul. 
Piłsudskiego 2a. 602 350 301

• Sprzedam mieszkanie w bloku w 
Łosośnicy, trzypokojowe, 64 m2, 
bezczynszowe. Tel. 788 875 474

• Sprzedam ˝ domu w Nowogar-
dzie. 728 933 802

• Sprzedam mieszkanie 4-poko-
jowe (67,7 m2) w Nowogardzie, 
parter, balkon, wc i łazienka 
osobno. Kontakt:  608 514 144.

• Studio reklamy Vizart wynajmę 
pow. Reklamową 6,5x3m w No-
wogardzie przy ul. Warszawskiej 
11 od 13.06. tel. 605 522 340

• Sprzedam kawalerkę 30 m2. tel. 
691 137 817

• Sprzedam pół bliźniaka ok. 
100m2, działka 1100 m2, duży 
ogród. Wymienione okna, dach, 
ocieplony. Wewnątrz do remon-
tu. 350000 zł. Tel. 513157166

• Wynajmę lub sprzedam garaż na 
ul. Jana Pawła II tel. 607 580 172

• Sprzedam mieszkanie, Nowo-
gard, ul. Bankowa 6, pow. 53,70 
m2, IV piętro, trzy pokoje, cena 
131.600 zł, tel. 91-3910010, 
607607814.

• Sprzedam prawo do mieszka-
nia spółdzielczo – lokatorskie. 
691 646 632

• Dom na wsi Żabówko 609  307 
327 

• Pilnie potrzebna  kawalerka, 
dwupokojowe mieszkanie (par-
ter) do wynajęcia niedrogie. 
510 936 951

• Sprzedam trzy pokoje + garaż 
murowany, ogród, działka 1000 
m2 lub zamiana na dwa pokoje 
w bloku w centrum (parter I pię-
tro (z dopłatą)) 724 451 734

• Resko ok. na wsi 70 m2, trzy po-
koje do zamieszkania od zaraz 63 
tys. 889 133 882.

• Sprzedam kawalerkę 38 m2 wła-
snościowa bezczynszowa 125 tys 
zł. 660 987 036

• Nowogard sprzedam działki bu-
dowlane. 665 503 129

• Wynajmę sklep spożywczy przy 
ul. Wojska Polskiego naprzeciw-
ko szpitala. 513 356 702 

• Sprzedam dom w Nowogardzie 
w rozliczeniu mieszkanie ul. Je-
sionowa 3. 604 284 597

• Wynajmę garaż przy ul. Zamko-
wej przy gł. Drodze. 607 580 172

• Odstąpię działkę owocowo-
-warzywną z murowanym dom-
kiem obok zakładu karnego 
693869595.

• Sprzedam 2 ha ziemi przy drodze 
asfaltowej + media z możliwo-
ścią podziału, okolice Nowogar-
du 15 zł/m2. 603 895 622

• Do wynajęcia mieszkanie 3 po-
kojowe przy ul. Bankowej 8. Tel. 
783 570 060.

• Sprzedam działki zabudowy. 40 
ar. i 77 ar. 536 270 560

• Sprzedam mieszkanie cztery po-
koje. 536 270 560

• Wynajmę mieszkanie dwu-
pokojowe w Nowogardzie. 
795 659 245

• Sprzedam działkę po zbiorach 
przy ul. Armii Krajowej. 91 39 
21 399 po godz. 20.00

• Ładna kawalerka I p. cena 83 tys. 
zł. sprzedam 508 312 261

•	 Działki budowlane w miejsco-
wości Kościuszki sprzedam. 91 
39 26 624 po 16.00

• Ziemię rolną kilka hektarów 
sprzedam. 502 103 432

• sprzedam mieszkanie w Nowo-
gardzie, dwa pokoje,  III p. po re-
moncie 503 903 690; 506 073 480

• Sprzedam lub zamienię M3 na 
kawalerkę 722 050 367

• Sprzedam mieszkanie 78 m2 
czteropokojowe, bezczynszowe 
136 tys. w Wierzbięcinie lub za-
mienię na dwupokojowe w No-
wogardzie. 691 213 009

• Sprzedam mieszkanie trzypoko-
jowe w kamienicy 69 m2, parter 
+ 2 piwnice a atrakcyjnym miej-
scu 203 500 zł. 509 939 392

• Do wynajęcia mieszkanie ume-
blowane trzypokojowe ul. Ban-
kowa I piętro. 603 895 622

•	 Sprzedam wygodną, bezczyn-
szową kawalerkę, i piętro, ul. 
Waryńskiego. Tel. 608 153 767

• Odstąpię działkę owocowo-
-warzywną z murowanym dom-
kiem obok zakładu karnego 
693869595

• Sprzedam mieszkanie dwupo-
kojowe w Dobrej Nowogardzkiej 
60.000 zł. 691970711

• Sprzedam 4-pokojowe mieszka-
nie w Osinie, 79m2, słoneczne, 
na parterze, bezczynszowe, z 
balkonem, piwnica, w kuchni i 
przedpokoju zabudowa. Miesz-
kanie w bardzo dobrym standar-
dzie. Ogrzewanie gazowe, okna 
pcv. Atrakcyjna cena. Kontakt: 
502531348

• Wynajmę mieszkanie w nowym 
domu w pełni wyposażone. Wa-
runki komfortowe. 606 106 142

• Sprzedam pół bliźniaka w Błąd-
kowie lub zamienię na kawalerkę 
w Nowogardzie. 603 881 741

• Nowogard działki budowlane. 
665 503 129

• Sprzedam kawalerkę własno-
ściową 37 m2. Cena 115 tys. Zł. 
Do negocjacji. 660 987 036

•	 garaż do wynajęcia ul. Boh 
Warszawy 21 tel. 91 39 20 307

•	 Do wynajęcia pół domu Tel. 
696 375 682 

• Sprzedam 4-pokojowe mieszka-
nie w Osinie, 79m2, słoneczne, 
na parterze, bezczynszowe, z 
balkonem, piwnica, w kuchni i 
przedpokoju zabudowa. Miesz-
kanie w bardzo dobrym standar-
dzie. Ogrzewanie gazowe, okna 
pcv. Atrakcyjna cena. Kontakt: 
502 531 348

• Sprzedam kawalerkę w Nowo-
gardzie, 28m2, bezczynszowa, na 
parterze, funkcjonalny rozkład 
pomieszczeń, kuchnia z oknem, 
piwnica, okna pcv, ogrzewanie 
gazowe, bez pośrednika, 77 tys. 
! Kontakt: 512 322 137

• Długołęka k/Nowogardu działka 
2500 m2 pod zabudowę 35 tys. 
Zł 660 206 833

• Resko na wsi trzy pokoje,  garaż, 
działka, bezczynszowe. 63 tys. Zł. 
501 307 666

• Dom na wsi k/Nowogardu sprze-
dam. 889 133 882

• Sprzedam mieszkanie dwupo-
kojowe , kuchnia pow. 41,5 m2, 
przy ul. Warszawskiej 10, I p. 
600 325 965

• Sprzedam mieszkanie na ul. 
Zamkowej 62 m2, suterena 
osobne wejście, cena 155 tys. 
508 615 083

MOTORYzAcjA

• Sprzedam Opony letnie 4 szt. 
Continental Conti 3, 185 65 R15, 
cena 400 zł, tel. 605 522 340.

• Sprzedam dwie opony 185/65/
R15 continental conti 3; stan do-
bry. 605 522 340

• Sprzedam felgi stalowe do Nis-
sana Almery N16, rok prod. 
12/2001, cena 240 zł, tel. 605 
522 340. 

•	 Sprzedam Ford cMAX rok 
prod. 2004 przebieg 185 tys. 
Poj. 2.0 diesel. Posiada immo-
bilajzer, poduszki powietrzne, 
centralny zamek, klimatyza-
cja, koła zapasowe z alufelga-
mi. cena 20 500. Do uzgodnie-
nia. 603 079 260

• Sprzedam  Vw Passat B-5  rok 
prod.1998 poj 1.9 diesel 665 544 
518

• Mitsubishi Pajero rok prod.2000 
poj 3,2 diesel cena do uzgodnie-
nia 665 544 518

• Sprzedam Auto marki Rover 
416 benzyna + gaz sekwencja, 
rok 1997, skóra, klima, elektryka 
cena 5500 do negocjacji. 691 071 
252

• Sprzedam Opla Agilę 2002 poj. 
1.2 srebrna cena 8900 tel. 663 
130 271

• Sprzedam mazda 323 1.3i 16V. 
1993 r. przebieg 180  000 km 
El. Szyby, przegląd do 10. 2012 
r. 2 kpl. Opon (2nowe zim.) 91 

39 10  577 po godz. 16.00. cena 
2600 zł.

• Citroen Saxo 1999 r. 107  245 
km, benzyna 1124 cm3. Tel. 
603 621 884

• Sprzedam motor Honda CB 
750 rok prod. 1997. Nowe 
opony, cena do uzgodnienia. 
607 998 212

• Maluch 126p. sprzedam z ha-
kiem cena do uzgodnienia. 
506 854 331

•	 Sprzedam Seat  ibiza 1992 
r. i Fiata cinquecento rok 
prod. 1997 tel. 663  848  540; 
697 212 538

ROLNicTWO

• Sprzedam kombajn do zbioru 
ziemniaków “ANNA” Stan bdb 
nr,Tel 664329813.

• Sprzedam 2 działki 
nr.251(0.83ha)i nr.252(1.29)w 
obrębie Redostowa Tel. 667 286 
019

• Siewnik do nawozu Amazon-
ka dwutalerzowy poj. 500 kg. 
723 898 517

• Pszenżyto sprzedam 600 zł/tona 
(zostało 2tony). 91 57 83 097

• Sprzedam krowy mamki mie-
szańce do dalszej hodowli i Pia-
sta RCW 3. 500 197 442

• sprzedam kaczki francuskie trzy-
tygodniowe. 605 576 908

• Koszenie łąk i prasowanie. 
603 541 286

• Koszenie, zbiór, mulczarowanie 
łąk, orka, siew, talerzówka 608 
013 995

• Sprzedam pszenice paszową 
502 217 497

• Sprzedam prosiaki. 691 982 862

• Sprzedam trzy tony mieszkanki 
zbożowej 65 zł/m2. 91 39 18 704; 
781 900 388

• Sprzedam klacz dziewięcioletnią 
i źrebicę czternastomiesięczną. 
500 112 507

• Kupię kombajn ziemniaczany 
ANNA. 667 788 719

USłUgi

• KOREPETYCJE LICEALI-
STÓW I STUDENTÓW Z 
MATEMATYKI, STATYSTY-
KI, EKONOMETRII ORAZ 
PROFESJONALNE PRZY-
GOTOWANIA DO EGZAMI-
NÓW POPRAWKOWYCH 
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MARPOL – OKNA S.C. 
 ul. Sienkiewicza 7F  Nowogard 

www.marpolokna.pl    
biuro@marpolokna.pl,   tel. 91 39-27-022

Nowość

energooszczędny pro�l

6 komorowy

z 3 uszczelkami

ul. Rzeszowskiego 7 • Nowogard

NOWY

ADRES:

KONTAKT: TEL. 600 924128; 
MAIL: iwonand@wp.pl 

• Usługi transportowe IVECO do-
stawcze + laweta + bus osobowy 
do 9 os. Tel. 609 931 915, 607 580 
172.

• AGENCJA REKLAMOWA VIZART 
- reklamy, banery, tablice, wy-
druki wielkoform., reklama na 
pojazdach - odzieży, PIECZĄTKI, 
wizytówki, plakaty, ulotki, inne. 
Nowogard, ul. 700 lecia 15 (nad 
sklepem zielarskim). Tel. 605 
522 340.

•	 MALOWANiE, MONTAŻ PANELi 
PODłOgOWYcH i iNNE DROB-
NE NAPRAWY WYKONA „złO-
TA RĄczKA”; 91 39 22 783, 784 
79 22 70

• Czyszczenie uszu za pomocą 
świecowania Nowogard, ul. Zie-
lona 3. 91 39 20 714

• Dywanopranie, 604 373 143.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 604 
373 143.

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

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

• Usługi ogólnobudowlane i do-
cieplenia 607 654 692

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

• Klimatyzacja! Serwis sprzętu 
AGD. Tel. 697 55 33 10, 693 34 46 
71.

• Cyklinowanie. 692 478 465

• AWARIE. Naprawy pieców Va-
iliant, tanie części. 691 686 772

• Bruk-lin układanie kostki bruko-
wej. Tel. 607 083 893, www.bruk-
-linnowogard.com.pl

• Montaż ogrodzeń betonowych, 
farmerskich i innych; 695  085 
470; 91 39 72 575

• usługi elektryczne CO, dachy, 
tanio szybko solidnie. Do 30% 
taniej. Tel. 506 323 560

• Usługi tokarskie. Sąpolnica 22. 
693 613 396 

• Przewozy przeprowadzki Nowo-
gard i okolice. 784 499 535

• Usługi ogólnobudowlane. 
510 335 162

• AGENCJA REKLAMWA VIZART 
- oprawianie prac - w 2 minu-
ty., bindowanie, wydruki A3-A4 

kolor, ksero A3-A4 - kolor, lami-
nowanie A3-A4. Tylko u nas naj-
większy wybór okładek. Nowo-
gard, ul. 700 lecia 15 (nad skle-
pem zielarskim). Tel. 605 522 340.

• Korepetycje j. niemiecki, przygo-
towanie do matury. 607 617 844

• Remonty i wykończenia. 
601 567 369

• REMONTY, MONTAŻE, STOLAR-
KA. 781 016 125

• Transport BUS-MAX. 784 053 493

• Usługi remontowo-budowlane. 
784 053 493

• Przepisywanie prac (magister-
skich, licencjackich, innych), do-
kumentów, CV, listów motyw. 
innych. Wydruki, Ksero, także 
kolor. Szybko i Solidnie. Studio 
Reklamy Vizart. Nowogard, ul. 
700 lecia 15 (nad sklepem zielar-
skim). tel 605 522 340. 

• Naprawa, regulacja okien, drzwi 
PCV i drewna. 695 181 070

• Usługi dekarskie w Kościusz-
kach. 601  227  631

• Videofilmowanie i zdjęcia cyfro-
we, profesjonalnie różne okazje. 
600 653 124

• Remonty mieszkań. 609 588 240

• Transport przeprowadzki szybko 
tanio. 696 138 406

• Remonty mieszkań, dachów 
794 115 153

• DUR - DACH pokrycia i remonty 
dachów. 691 621 141

• Dachy. 785 562 104

•	 Usługi koparko- ładowarką.  
667 621 070

• Panele, regipsy, szpachlowanie, 
malowanie. 789 146 025

• Usługi koparko-ładowarką. 
606 106 142

• Transport przeprowadzki, tanio. 
791 111 749

• Usługi informatyczne naprawa 
komputerów, instalacja oprogra-
mowania, odzyskiwanie danych, 
dojazd do klienta. 508 245 385

• Remonty, dachy, ocieplenia. 
692 562 306

• BUD NAAR dachy remonty da-
chów ocieplenia budynków. 
726 169 098

• Remonty łazienek, glazura, tera-
kota, hydraulika. 667 435 942

• Kuchnie, szafy, meble na wymiar. 
884 288 560

• Instalacje CO2, centralne, ko-
tłownie. 513 211 119

• Docieplenia budynków, podbit-
ki. 608 847 784

• Docieplenia budynków remonty. 
784 053 493

•	 zdjęcia weselne i okoliczno-
ściowe tanio. 605 856 538

•	 TWOjA KSięgARNiA iNTERNE-
TOWA WWW.KSIEGARNIACYME-
LIA.OSDW.PL

PRAcA

• Podejmę pracę w charakterze 
sprzedawcy, długoletnie do-
świadczenie, obsługa LOTTO. Tel 
660 392 851

• Zatrudnię konsultantkę Orifla-
me, bezpłatne wpisowe, prezen-
ty na 1300 zł, 604 189 118

• Przyjmę do pracy samodzielne-
go stolarza. 606 830 893

•	  Plantacja borówki amery-
kańskiej zatrudni zbieraczy 
w miesiącach lipiec sierpień. 
515 144 186

• Zatrudnię kierowcę kat. D na 
weekendy, tel. 501 615 614

•	 zatrudnię do dociepleń. 
784 053 493

•	 zatrudnię kierowcę kat. c+E 
na trasie Polska - Norwegia, 
tel. 607 585 561

• Zatrudnię kierowcę katego-
rii C+E trasa Szwecja – Polska. 
609 493 989

• Zaopiekuję się dzieckiem od 3 la-
tek (u siebie w domu) w pobliżu 
Lidla. 500 160 082

• Zatrudnię Panią do kwiaciarni z 
doświadczeniem. 881 237 639

• Zatrudnię mężczyznę do prac 
porządkowych. 91 39 25 147; 665 
671 152

• Poszukuję fachowca do wykona-
nia dachu na altance. Termin do 
uzgodnienia. 669 541 960

• Zaopiekuję się starszą osobą. Tel. 
91 39 26 493

iNNE

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

• Sprzedam drewno opałowe i ko-
minkowe, pocięte w klocki z do-
wozem. 663 349 053

•	 Kupię tunel, namiot ogrodowy 
30/6m lub podobny 510 680 
139

• Drewno opałowe kominkowe. 
506 232 860

• Tanio sprzedam kafle piecowe, 
rzeźbione używane. 669 430 803

• Sprzedam wykaszarkę Stih-
la żyłkę stan idealny 300 zł. 
502 103 432

• Sprzedam silniki elektrycz-
ne różne (wysokoobrotowe) 
693 344 667

• Piec CO Zębiec na miał, węgiel, 
drewno KMW16 na 135 m2 pow. 
Używany jeden sezon sprzedam 

lub zamienię na większy KMW23. 
Tel. 721 371 642 

• Labradory biszkoptowe i czarne. 
506 971 681

• Sprzedam laptopa Lenovo, Y530, 
cena 1600 zł, tel. 605 522 340

• Sprzedam suknię ślubną białą, 
rozm. 38-40 piękna - zadbana. 
661 196 022

• Czarnoziem sprzedam. 601 
987 269

• Sprzedaż drewna kominkowego. 
667 788 820

• Akwarium prostokąt 250l pokry-
wa drewniana 5 jarzeniówek. Ja-
rzeniówki akwarystyczne nocne 
oświetlenie LED filtr zew. Fluval 
405 grzałka. Zestaw CO2 JBL, 
lampa UV, rośliny + ryby. 512 215 
673

• Akwarium 105l org. Pokrywa 2 
jarzeniówki, filtr 205, grzałka, 
obsada ryb zewn. FLUVAL. 512 
215 673

• Oddam za darmo dachówkę, 
smoła (w beczce). 665 541 960

• Sprzedam meblościankę 3,60. 
Tel. 91 28 20 302

• Chętnie kupię roczniki małego 
modelarza i modele kartonowe. 
693 808 366

• Sprzedam spacerówkę niebieską 
z parasolką firmy DOT’ w bdb sta-
nie. Cena 150 zł. 790 614 300

• Sprzedam tapczan + dwa fotele 
w d.s. 669 417 370

• Sprzedam podręczniki do kl. II 
gimn. Nr 1. 880 493 551

•	 SKUP NiESPRAWNYcH, zATAR-
TYcH Pił STiHL, HUSQVARNA 
cENA 100 zł TEL. 721 668 245

•	 Sprzedam nowy komplet pa-

pierosów elektronicznych no-
wej generacji, duża gwarancja 
odwyku 787 371 740

•	 Sprzedam lodówko-zamrażar-
kę Polar czP250 ,mało używa-
na. Stan b. dobry. Wysokość 
1475cm, głębokość i szerokość 
po 60 cm. Pojemność 240 l. Tel. 
663603883

odwiedź nas w Goleniowie 
ul. M. Konopnickiej 76; tel. 91 418 56 57 

www.mikulski-nieruchomosci.pl 

Nowo otwarte
BIURO OBSŁUGI 
NIERUCHOMOŚCI
Mikulski Nieruchomości NIERUCHOMOŚCI

Poszukuje 
mieszkań, domów i działek 
na sprzedaż i wynajem
wejdź do naszej strefy VIP 
Kontakt z doradcą Piotr Warzybok 

530 855 003

Sprzedaj z nami szybko 
swoją nieruchomość! 
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4 WARSZTAT SAMOCHODOWY

SZYBY SAMOCHODOWE

PLANDEKINA WYMIAR NA WYMIAR

Profesjonalna naprawa od A do Z

OSOBOWE, CIĘŻAROWE I MASZYNY

Geometria kół, naprawa zawieszenia,komputerowa diagnostyka pojazdu
naprawy blacharskie i lakierniczePrzegląd i naprawa klimatyzacji,

Ul. Nadtorowa 12
tel 91 39 20 131
kom 601860716

Ul. Kilińskiego 26
tel 91 39 25 627
kom 601897368

Sprzedaż, wymiana, naprawa. Wykonujemy usługi na zlecenie ubezpieczalni

Używane i nowe części do wszystkich marek samochodów

Plandeki do samochodów ciężarowych (łódki, firanki),przykrywające
stelaże, przegrody do hal, przyczepy ciągnikowe i samochodowe

UDZIELAMY GWARANCJI
NA WYKONANE USŁUGI

Krzyżówka panoramiczna

USŁUGI REMONTOWO BUDOWLANE
Firma zajmuje się:
- ocieplenia budynków
- wykończenie pod klucz
- szpachlowanie, malowanie, itp.

Telefon 784 053 493
www.budowlanaekipa.pl

WYNAJEM RUSZTOWAŃ

55 LAT KOłA
zapraszamy  

w dn. 15.07.2012

na zawody 
Wędkarskie  
Spławikowe

na jeziorze  
w Nowogardzie

Spotkanie zawodników 
godz. 8.00 k/Neptuna

Zapisy w sklepie „Wędkarz” 
do dnia 13.07.2012

Rozwiązanie krzyżówki z dnia 06 VII
Kupon nr 52   Słowa to nie żaden fakt
Jadwiga Maknia, Teresa Januszonek, Alicja Wypych, Ewa Doszczen-

ko, Jerzy Zawadzki, Józef Dobrowolski, Krystyna Zawidzka, Konrad 
Słomski, Irena Rosa, Urszula Kaczmarek, Janina Kucharska, Pelagia 
Feliksiak, Barbara Bartosik, Halina Szwal, Stanisława Pokorska, Tere-
sa Czarnecka

Zwycięzcy: Halina Szwal, Jerzy Zawadzki, Pelagia Feliksiak

Solarium 
„Ania”

w GABINeCIe 
KOSMeTyCZNyM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

tel. 91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

GABINET KOSMETYCZNY 
WICHEREK

Rok założenia 1988
Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała zabiegi 
kosmetyczne, henna, depilacje, makijaże, 
mikrodermabrazja, peeling kawitacyjny, 
ultradźwięki, eksfoliacje, wypalanie, laser, 
lampy, materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

PORADy BeZPłATNe
Nowogard, ul.  Zielona 3 
– obok Rest. „Przystań”, 

Tel. 91 392 07 14 
Czynne od 11.00 do 19.00
http://wicherek.info
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REgULARNA LiNiA Mi KRO BU SO WA SEROcKi   Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie    6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie    8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

informacja PKS 
91 392 18 87   lub   91 469 83 15

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak										kom.	606	148	353
Nowogard (ul.  Rzeszowskiego) - Szczecin (ul.  Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:05; 8:10; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 11:50; 11:55; 12:40; 
14:40; 14:50; 15:00; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:11
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul.  Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:30; 9:50; 10:25:11:20(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 13:20; 13:45(F); 14:10; 
14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:00
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:50; 17:20; 18:30; 19:30
Kursują od poniedziałku do soboty;  F - kursuje od poniedziałku do piątku;  7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli

ROzKłAD jAzDY BU SÓW

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

Dyżur nocny
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala   - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.   - 91 392 69 99
Medyk   - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

 - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz Pogotowie Stomatolo-
giczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos 
 - 91 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  
 - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzie ci, 
Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności 
Gospodarczej  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
  - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

- 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 26 249

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw.  WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   

- 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57

Apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM   - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Zawodowe 
- CE Zdroje ul.  Bohaterów Warszawy 78,

telefon/fax.   - 91 392 54 94  
I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium  
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych    - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   

- 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 
Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 
Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 
Taksówki   - 91 392 02 60
Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

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

Regularna linia METRO          tel. 505 619 600
z Nowogardu do Szczecina: 5:25 A; 5:50 A; 6:00 A; 8:15 A7; 9:25 A7; 12:30 A7; 12:55 A7; 
15:05 A; 16:30 A7; 18:10 A7
ze Szczecina do Nowogardu: 6:50 A; 7:25 A; 7:45 A; 11:00 A7; 12:00 A7; 14:35 A7; 15:55 
A7; 16:40 A; 18:25 A7; 19:55 A7
Legenda: A- kursuje od pon do sob;   7 - kursuje w niedzielę

PRzEWÓz OSÓB - RO MAN BiŃczYK - Linia Regularna  
 TEL. 0607 310 591 

OD PONiEDziAłKU DO PiĄTKU:  
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SOBOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NiEDziELA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

 
 

KANCELARIA 
DORADZTWA PRAWNEGO

tel. 501 341 824 
e-mail: kkolibski@op.pl 

Jeśli chcesz przeprowadzić  
rozwód, podwyższyć  

lub wystąpić  
o alimenty, nabyć spadek? 

Może dręczą Cię  
inne wątpliwości prawne? 

Nie czekaj, aż będzie za późno.
 Porady prawne już od 30 zł

 
Nowogard 

ul. Wojska Polskiego 4  
(nowy budynek – I piętro) 

Proszę o wcześniejszy kontakt 
telefoniczny

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

Trasa NOWOgARD – gOLENiÓW – SzczEciN 
Nowogard ul. Rzeszowskiego : 5:05(A), 5:55(A), 6:10(A), 6:50(7), 7:00(A),  7:50(A), 8:05(7), 

8:25(2,4,6), 8:35(A), 9:10(1,3,5,7), 9:15(2,4,6), 10:05(A)10:30(A,7), 11:31(A), 11:40(7), 12:15(A), 
12:50(A,7), 13:00(A), 13:10(A), 13:25(A,7), 13:50(F), 14:05(A), 14:20(A,7), 15:41(A), 16:00(7), 
16:25(7), 16:30(1,3,5) 16:40(2,4,6,7) 16:50(A), 17:30(7) 17:50(A,7) 18:05(4,5,6,7) 18:20(A,7)

TRASA SzczEciN – NOWOgARD
Szczecin ul. Św. Ducha: 9:25(A), 11:55(A,7) 12:20(A,7), 13:35(A), 14:00(A,7,R), 

14:30(1,3,5,7)  14:35(2,4,6) 14:55(A,7), 15:10(A) 15:25(A,7), 15:50(A) 16:15(A,7)  16:30(A), 
18:05(A,7,R) 18:20(A,7) 19:05(A,7) 19:25(A,7) 19:50(A,7)

Szczecin ul. Dworcowa :  6:20(A), 7:35(A), 8:40(A,7), 9,00(7,R), 10:05(A,7),  10:50(A,7),  
11:40(A), 13:00(7), 14:20(7), 17:40(A,7), 20:15(A,7),

goleniów, Dworzec PKP :  7:05(A), 8:20(A), 9:25(A,7), 9:45(7,R), 10:10(A),  10:50(A,7),  
11:36(A,7), 12:26(A), 12:42(A,7),  13:05(A,7), 13:45(7), 14:20(A),  14:45(A,7,R), 15:05(7), 
15:20(1,3,5,7) 15:26(2,4,6) 15:40(A,7) 15:55(A)  16:08(A,7) 16:40(A) 16:59(A,7) 17:15(A), 
17:40(A,7)  18:50(A,7,R)  19:05(A,7), 19:50(A,7) 20:10(A,7) 20:35(A,7) 21:00(A,7)

Trasa NOWOgARD – MASzEWO 
Nowogard ul. Rzeszowskiego :  6:20(S) 15:15(S)
Trasa MASzEWO – NOWOgARD 
Maszewo :  6:55(S) 16:00(S)
Trasa NOWOgARD – MASzEWO – STARgARD SzczEciŃSKi
Nowogard ul. Rzeszowskiego :  6:50(F),  11:30(F),  13:50(F),  
Trasa STRAgARD SzczEciŃSKi – MASzEWO - NOWOgARD
Stargard Szcz. Oś. Tysiąclecia :  9:40(A), 12:45(A), 15:05(A)
A - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt S – kursuje w dni nauki szkolnej; 

7 – kursuje w niedziele niebędące świętami F – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz 
świąt 1,3,5 – kursuje w poniedziałki, środy, piątki oprócz świąt; 2,4,6 – kursuje we wtorki, 
czwartki, soboty oprócz świąt; 4,5,6,7 – kursuje w czwartki, piątki, soboty, niedziele oprócz 
świąt; R – kurs do Reska    

Odjazdy pociągów w kierunku Kołobrzegu
Odjazd z Nowogardu  7.28   -  kursuje do 29.VI i od 3.IX codziennie
8.06   - 30.VI – 2.IX codziennie
9.21   - kursuje do 29.VI i od 3.IX w dni robocze:30.VI – 2. IX codziennie
11.39; 13.49; 15.47; 17.46; 22.22 (do 18 V) - codziennie
Odjazd pociągów w kierunku Szczecina
Odjazd z Nowogardu  6.37   -  kursuje do 29.VI i od 3.IX codziennie
6.48   - 30.VI – 2.IX codziennie
9.56   - 30.VI – 2.IX w dni robocze
10.25   - kursuje do 29.VI i od 3.IX w dni robocze
8.05; 12.17 (od 1 III); 14.56; 16.49; 18.49 - codziennie

SALON GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

VELES
- glazura
- terakota
- panele
- drzwi
- parapety
- ceramika łazienkowa
- wanny, kabiny
- meble łazienkowe
- armatura

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto)

Kupię  
gospodarstwo lub 

 grunt rolny  

tel. 664 944 635

DZIENNIK
NOWOGARDZKI

Ukazuje się we wtorki i piątki  na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, Piotr Słomski, jarosław Bzowy, 

Rafał Kowalczuk sport.  jarek Dąbrowski redaktor techniczny.   Ad res re dak cji:  
72-200 No wo gard, ul.  Boh. War sza wy 7A, tel. 91 392 21 65; e-mail: dziennik@domjudy.pl. 

Wy daw ca, skład i druk: „Dom judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.
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Szybki kurs
w wakacje
16 lipca br.

g. 16.30

SZKOŁA JAZDY „DRAGON”

Zapisy tel. 723 583 311

ul. 3 Maja 40
Nowogard

Biuro czynne 
od 13 - 17

Najlepsza

zdawalność

PkP s.A. oddział Gospodarowania nieruchomościami  
w Poznaniu Aleja niepodległości 8,  61-875 Poznań, 

ogłasza przetarg ustny  
nieograniczony na sprzedaż:

nieruchomości zabudowanej, położonej 
w nowogardzie, na którą składa się prawo 
użytkowania wieczystego działki nr ew. 33/9, 
obręb 0005 nowogard o powierzchni 893 m2 

oraz prawo własności zabudowy.

Nieruchomość obciążona jest umową najmu  
z terminem do dnia 30.09.2012 r.
Na terenie nieruchomości znajduje się betonowy 
słup oświetleniowy, który nie podlega sprzedaży.

Cena wywoławcza: 192 000 zł
wadium: 19 200 zł           Postąpienie: 5 000 zł

Do wylicytowanej ceny może zostać doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu 
sprzedaży.

PRZEtARG oDBĘDZIE sIĘ w DnIU 24.07.2012 r. o GoDZ. 11.00  
w BUDYnkU oDDZIAŁU PRZY ALEI 3 mAJA 22 w sZCZECInIE, sALA 117.

Przedmiot przetargu można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z Ogłaszającym.
 Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium na konto wskazane  w Regulaminie przetargowym 
w terminie do dnia 20.07.2012 r.
Termin wpłaty oznacza termin uznania wpłaty na wskazanym rachunku.
Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał licytację zaliczone zostanie na poczet ceny 
nabycia w dniu sprzedaży.
Wadium przepada na rzecz PKP S.A. w przypadkach określonych w Regulaminie przetargowym.
Oferta jest wiążąca w przeciągu 12 miesięcy od daty rozstrzygnięcia przetargu.
Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z jego szczegółowymi warunkami zawartymi  
w Regulaminie przetargowym oraz treścią ogłoszenia o przetargu zamieszczonym na stronach internetowych 
PKP S.A.: www.pkp-nieruchomosci.pl; www.nieruchomosci-zachod.pkp.pl
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Marketingu i Obrotu Nieruchomościami II,  tel. (91) 471 17 92, 
tel./fax. (91) 471 58 42, e-mail: marketing.szczecin@pkp.pl
Sprzedający zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

PRZEtARG   PRZEtARG   PRZEtARG   PRZEtARG   PRZEtARG   PRZEtARG   PRZEtARG  PRZEtARG

PkP s.A.   PkP s.A.  PkP s.A.  PkP s.A.  PkP s.A.  PkP s.A.  PkP s.A.  PkP s.A.  PkP s.A.  PkP s.A.  

od 2.07.2012 do 31.07.2012

Pierwsze zajęcia już od 1 sierpnia 2012 r.
tel.:  660 536 104

Nowogardzki Klub Malucha

„Błękitna Chmurka” 
(punkt żłobkowy)

Ogłaszamy nabór dzieci 
na rok 2012/2013 w wieku 1-3 lat

Praca dla 
�zjoterapeuty - masażysty

w nowo otwierającym się 
zakładzie rehabilitacyjnym

w Goleniowie
tel. 606 389 420, 501 622 272

PIASeK, ŻWIR,  CZARNOZIeM, POSPółKA 

 ŻWIROWNIA  DłUGOłĘKA
tel. 504 872 700 

Z DOWOZeM DO KLIeNTA
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GAZETA LOKALNA  NOWOGARD • OSINA

Kancelaria Adwokacko-Radcowska
Adres Kancelarii: Plac Wolności 9 w Nowogardzie, 

parter byłego hotelu „Cisy”, pok. nr 8.

Szanowni Państwo.
Zawiadamiamy, iż w Nowogardzie  rozpoczęła swoją działalność 

Adwokat  - Monika Osińska  
(tel. 605 085 913)

Radca Prawny - Radosław Górski
  (tel. 788 802 101)

s. 3 s. 6, 7

Czytaj s. 4

Lato  
z Muzami
Nowogard 
w kręgu 
Muz

Szpital 
na 
minusie

18 lipca br.
od 9.00 - 10.00  

środa
udzielane będą

bezpłatne porady prawne
w redakcji DN

ul. Boh. Warszawy 7A

Kancelaria  
Prawna

nawet trudne sprawy

601 949 077

SPRZEDAŻ ATRAKCYJNYCH MIESZKAŃ
w nowo powstającym budynku mieszkalnym

4-klatkowym (obok SP nr 3), os. Gryfitów w Nowogardzie

Kontakt: „PRO-BUD” s.c., 72-200 Nowogard, ul. 3 Maja 14, 
tel. 91 39 25 552, 783 570 056, www.probud-nowogard.pl

s. 11

Ile warta jest gmina Nowogard? 

Nowogardzcy  
przedsiębiorcy  
W tej pracy  
liczy się...
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Nasza Sonda 
W dniu  15.07.2012 r. w Nowogardzie zakończył się  Festiwal „Lato z Muzami”. 
W ramach festiwalu odbyły się  rożne  działania artystyczne  w takich  dziedzi-
nach  kultury jak: film, muzyka, taniec i malarstwo. W poprzednich numerach 
DN opisywaliśmy zwłaszcza  prowadzone w ramach festiwalu  zajęcia  warsz-
tatowe, które rozpoczęły się wcześniej i trwały dłużej aniżeli zasadniczy  tylko  
niespełna trzy dniowy festiwal. Spytaliśmy  więc nowogardzian, jak oceniają  tę 
główną nowogardzką  letnio-wakacyjną  imprezę  i czy w niej  uczestniczyli? 

mgr Wojciech Dorosz - Dlaczego  ten festiwal - bo  jest to 
wsparcie i promocja dla naszej gminy, ale przede wszystkim 
jest to proces ciągłego kształcenia i pedagogizacji dla naszej 
młodzieży, jak również lokalnej społeczności, poprzez wła-
śnie takie kontakty i wzmacniane również więzi nie tylko 
sąsiedzkich czy koleżeńskich, ale przede wszystkim dla mło-
dych ludzi jest to okazja do tego, aby wymienić się pogląda-
mi czy swoimi stanowiskami, czy właśnie pokazania twór-
czości tej lokalnej nie tylko na tle muzyki czy plastyki. Co do 
formuły festiwalu oceniam ją na ocenę bardzo dobrą, ale cóż 
nie dopisała nam pogoda.

Laura Kowalczyk - W festiwalu uczestniczyłam. Ogólnie 
widowisko mi się podobało i występujące zespoły też były 
fajne, a najbardziej podobał mi się kabaret „SZARPANI-
NA”, który występował w sobotę. Nie uczestniczyłam w żad-
nych  zajęciach warsztatowych. 

Jagoda Kruk - Festiwal podobał mi się, ale niestety nie do-
pisała pogoda. Z prezentowanego programu podobał mi się 
kabaret i zaraz po występie koncert. Co do uczestnictwa, to 
przychodziłam na festiwal w każdy dzień.

Marcel Futoma - W festiwalu uczestniczyłem ogólnie 
chodząc po mieście, co do oceny festiwalu, to powiem tak, 
że zachęcająco to nie wyglądało, jednak dwa filmy zain-
trygowały mnie, ale ostatecznie po pierwszym nie byłem 
zbyt zadowolony, bo wyświetlane były w NDK ze wzglę-
du na złą pogodę. Co do drugiego, to też mi się ostatecz-
nie nie spodobał, natomiast  występy młodzieżowe i kon-
cert były nawet znośne. Do dobrych stron festiwalu zali-
czyłbym warsztaty młodzieżowe, a tych złych, to niektó-
re występy zespołów. Ogólna ocena w odniesieniu do po-
przednich festiwali, to ten wypadł moim zdaniem słabo. 

Paweł Pietruszewski - Mówiąc ogólnie warsztaty w No-
wogardzie można zaliczyć do udanych. „Lato z Muzami” 
podobało mi się oprócz wyświetlanych filmów, bo ich scena-
riusz w mojej ocenie był beznadziejny i nie wiem kto w ogóle  
je wybierał, przecież jest ich tyle do wyboru? Ale najbardziej 
nie podobał mi się brak organizacji, który polegał  np. na 
złym zaplanowaniu godzin poszczególnych punktów progra-
mu.  Kolejną sprawą która nie dopisała to była  pogoda, któ-
ra pozbawiła widzów imprezy plenerowej. Co do udziału w 
warsztatach, to nie brałem w nich udziału. Ogólnie, dobrze 
że coś się działo w naszym mieście, ale brak organizacji  no 
cóż, był bardzo odczuwalny. 

Rozmawiał: Jarek Bzowy 

Kronika policyjna 

Byłeś świadkiem  ciekawego zdarzenia, wykonałeś oryginalne 
zdjęcia, jesteś w posiadaniu interesujących wiadomości?  

Zadzwoń lub napisz do nas o każdej porze. 

Tel. 513 088 309              e-mail: poligraf@post.pl

Pomóżmy sobie
•	 Przyjmę	z	wdzięcznością	wózek	 inwalidzki	 i	 tapczan	dla	 star-

szej,	schorowanej	osoby	913922-165
•	 Przyjmę	z	wdzięcznością	2	osobowy	fotel	do	spania,	pralkę	au-

tomatyczną	i	używaną		pokojową	meblościankę	Tel.	665	-	566-
856

•	 Przyjmę	z	wdzięcznością		łóżko	piętrowe		tel.	512-71-13-48
•	 Przyjmę	z	wdzięcznością	wersalkę	z	fotelami	i	szafkę	dziecięcą	

na	dziecięce	ubrania	-	883-241-291	
•	 Przyjmę	z	wdzięcznością	meble	pokojowe,	ławę	pokojową	i	TV	

tel.	782-556-716
•	Rodzina serdecznie dziękuje za podarowanie naszej chorej 

mamie wózka inwalidzkiego i przenośnej toalety. Dzięki Pań-
stwo uprzejmości nasza mama łatwiej będzie znosiła choro-
bę.

11.07.2012 r.
Godz.	 16.00	 Samozapale-

nie	się	samochodu	marki	VW	
T4	na	parkingu	dyskontu	Bie-
dronka	 przy	 ul.	 Boh.	Warsza-
wy.	 Przyczyną	 zapalenia	 było	
zwarcie	instalacji	elektrycznej.	

Godz.	22.15	Rozbój	na	ul.	5	
marca,	gdzie	 trzech	sprawców	
po	 doprowadzeniu	 do	 stanu	
bezbronności	 pokrzywdzone-
go,	 poprzez	 uderzanie	 po	 ca-
łym	 ciele	 dokonali	 kradzieży	
telefonu	 komórkowego	 oraz	
pieniędzy.	

12.07.2012 r. 
Godz.	11.55	 	Policjanci	OPI	

podczas	 kontroli	 drogowej	 w	
miejscowości	Żabowo	ujawni-
li	nietrzeźwego	rowerzystę.	Ta-
deusz	W.	miał	0,84	promila	al-
koholu	w	wydychanym	powie-
trzu.	

Godz.	12.00		Powiadomienie	
o	 kradzieży	 portfela	 z	 zawar-
tością	pieniędzy	oraz	dowodu	
osobistego	 w	 sklepie	 przy	 ul.	
Armii	Krajowej.	

Godz.	17.40	 	Kolizja	drogo-
wa	 na	 terenie	 Szpitala	 w	 No-
wogardzie,	 gdzie	 doszło	 do	
zderzenia	 samochodu	 osobo-
wego	marki	Renault	19	z	ma-
szyną	budowlaną.

	
13.07.2012 r.
Godz.	 15.20	 Powiadomie-

nie	 o	 pożarze	 w	 mieszkaniu	
na	 ul.	 Żeromskiego.	Na	miej-
scu	 ustalono,	 że	 od	 niedopał-
ka	papierosa	zapalił	się	kosz	na	
śmieci.	 W	 wyniku	 zdarzenia	
nikt	 nie	 ucierpiał,	 nie	 doszło	
również	do	strat	materialnych.	

Godz.	22.50	Partol	OPI	pod-
czas	 kontroli	 drogowej	 samo-
chodu	marki	VW	Golf	 na	 ul.		
Dąbrowszczaków	ujawnił	brak	
ubezpieczenia	OC	pojazdu.	

14.07.2012 r. 
Godz.	03.30	 	Policjanci	OPI	

podczas	 kontroli	 drogowej	 na		
ul.	700	Lecia	ujawnili	nietrzeź-
wego	rowerzystę.	Piotr	P.	miał	
0,78	promila	alkoholu	w	wydy-
chanym	powietrzu.	

Godz.	 05.50	 	 Dariusz	 S.	 na	
ul.	 Boh.	 Warszawy	 kierował	
samochodem	marki	Seat	znaj-
dując	 się	 pod	wpływem	 alko-
holu	z	wynikiem	0,94	promila	
alkoholu	 w	 wydychanym	 po-
wietrzu.	

Godz.	12.45	 	Policjanci	OPI	
w	trakcie	kontroli	drogowej	w	
miejscowości	 Długołęka	 uja-
wili	 kierującego	 pojazdem	
marki	 VW	Passat	 znajdujące-
go	się	w	stanie	po	użyciu	alko-
holu.	Marcin	G.	miał	0,38	pro-
mila	alkoholu	w	wydychanym	
powietrzu.	

15.07.2012 r. 
Godz.	03.50		Ujawnienie	nie-

trzeźwego	 kierującego	 pojaz-
dem	marki	Ford	Escord	na	ul.	
700	Lecia.	Artur	B.	 	miał	2,24	
promila	alkoholu	w	wydycha-
nym	powietrzu.	

Godz.	 11.10	Nietrzeźwy	 ro-
werzysta	 na	 drodze	 w	 miej-
scowości	Grabin.	Eugeniusz	Ś.	
miał	 1,64	promila	 alkoholu	w	
wydychanym	powietrzu.	

Godz.	12.45	Kolizja	drogowa	
na	ul.	 700	Lecia,	 gdzie	doszło	
do	 zderzenia	 pojazdów	 VW	
Jetta	oraz	Land	Rover.	

Godz.	18.20		Karol	K.	kieru-
jący	motorowerem	w	miejsco-
wości	 Strzelewo	 znajdowała	
się	w	stanie	po	użyciu	alkoho-
lu	z	wynikiem	0,30	promila	al-
koholu	w	wydychanym	powie-
trzu.	

st. insp. Ref. Prewencji 
Klaudia Gieryń 
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REKLAMA

EntEr  II 
laptop

 serwis - komis
naprawiamy, 
sprzedajemy,

kupujemy laptopy
na ul. Wyszyńskiego 7/3

budynek Straży Pożarnej

tEl. 795 648 748

SPRZEDAŻ
SERWIS

MYJNIE SAMOCHODOWE
MYJKI CIŚNIENIOWE
ODKURZACZE

SPRZEDAŻ
SERWIS

KER-TECHNIK Ul. Woj. Polskiego 3b, 72-200 NOWOGARD

KARCHER
603  890  506

O PA Ł
węgiel, koks, miał, 

drewno – kominkowe,
 podpałka, brykiet – węglowy, 

torfowy, drzewny
(towar luzem i workowany)

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

sprzedaż	ratalna

PPUH „EDBA” 
Nowogard	•	ul.	Nadtorowa	12

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

Rośnie zadłużenie nowogardzkiego szpitala.  W roku 2010 na minusie było prawie 23 tys. zł. W 2011 kwota ta wzrosła kilkukrotnie i 
wyniosła 165 tys. 715 zł. Skąd taka różnica? 

Szpital na minusie 

 Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, w przyszłym roku, o tej porze pacjenci będą już mogli być leczeni w no-
wych i przestronnych salach oraz gabinetach. Za luksusy będzie trzeba jednak słono płacić – utrzymanie szpitala 
będzie droższe o 2 mln złotych rocznie. 

Podczas	 ostatniej	 przed	wa-
kacjami	 sesji	 Rady	 Miejskiej,	
która	 odbyła	 się	 27	 czerw-
ca	 2012,	 	 radni	 głosowali	 nad	
przyjęciem	 uchwały	 w	 spra-
wie	 zatwierdzenia	 sprawozda-
nia	finansowego	Samodzielne-
go	Publicznego	 Szpitala	Rejo-
nowego	 w	 Nowogardzie.	 Pla-
cówka	 musi	 się	 „spowiadać”	
przed	radnymi	ze	stanu	finan-
sów	dlatego,	że	organem	zało-
życielskim	szpitala	 jest	gmina.	
Nadzór	nad	gospodarką	finan-
sową	 dokonywany	 nie	 tylko	
poprzez	 kontrolę,	 ale	 i	 ocenę	
jej	legalności.	

I	tak	w	2011r.	przychód	net-
to	szpitala	wyniósł	13	mln	313	
tys.	zł.	Natomiast	koszty	pono-
szone	z	tytułu	działalności	pla-
cówki	 stanowiły	 dokładnie	 13	
mln	567	 tys.	 zł.	Co	 składa	 się	
na	tą	kwotę?	Największa	pozy-
cja	to	wynagrodzenia	persone-
lu.	 Przeszło	 7	mln	 900	 tys.	 zł	
wyniosła	 kwota	 poniesiona	 z	
tytułu	 obsługi	 kontraktów,	 ja-
kie	szpital	zawiera	z	lekarzami	
i	pielęgniarkami	świadczącymi	
swoje	 usługi	 na	 rzecz	 pacjen-
tów	 placówki.	 To	 jednak	 nie	
wszystko.	 Kolejne	 2	 mln	 545	
tys.	 zł	 szpital	 wydaje	 na	 wy-
płaty	dla	pozostałego	persone-
lu,	 czyli	 	 pracowników	 admi-

nistracyjnych,	 dyrekcji,	 salo-
wych,	 obsługi	 kuchni	 itd.	 	 To	
oznacza,	 że	 wynagrodzenia	 i	
pochodne	od	nich		pochłania-
ją	łącznie	przeszło	10	mln	400	
tys.	 zł	 z	13	mln	budżetu	 szpi-
tala.	

Trzecią	 co	 do	wielkości	 po-
zycją	 po	 stronie	 kosztów	 po-
noszonych	 przez	 szpital	 jest	
kwota	 niezbędna	 do	 zakupu	
energii	 oraz	 sprzętu	 jednora-

zowego	 użytku	 m.in.	 strzyka-
wek,	 drenów,	 rękawiczek	 itd.	
W	roku	2011	na	ten	cel	wyda-
no		2	mln	153	tys.	zł.	

Z	 rachunku	 zysków	 i	 strat,	
przedstawionego	 radnym	 wy-
nika,		że	ubiegły	rok	szpital	za-
mknął	 na	minusie.	 Strata	wy-
nosi	 dokładnie	 165	 tys.	 715	
zł.	W	 roku	 2010	 kwota	 ta	 za-
mknęła	się	na	poziomie	22	tys.	
634	 zł.	 	 Zdaniem	 Jana	 Słabe-

go,	 wicedyrektora	 placówki,	
to	efekt	ciągnących	się	za	szpi-
talem	 historii	 z	 przeszłości,	 a	
także	przygotowań,	które	szpi-
tal	 musiał	 poczynić	 w	 związ-
ku	z		rozbudową		nowej	bryły	
obiektu.	

Szpital zamknął się, po stro-
nie pasywów i aktywów, kwo-
tą 7 mln 105 tys. 514 zł. Osią-
gnął wynik ujemny w kwo-
cie 165.715, 61 zł.  Jest to lep-
szy wynik niż zakładano. Na 
wzrost kosztów wpływ miał 
m.in. zakup paliwa opałowego, 
który był niezbędny do ogrza-
nia szpitala, do czasu kiedy 
podłączono gaz (opóźnienie w 

budowie nowej kotłowni szpi-
tala - dop. Red.). W związku 
z prowadzoną inwestycją mu-
sieliśmy również przygotować 
dodatkowe pomieszczenia, co 
kosztowało nas 30 tys. zł –	tłu-
maczył	radnym	J.	Słaby.	

Poza	 tym	 szpital	 wciąż	 po-
nosi	koszty	związane	z	progra-
mem	 restrukturyzacji	 zadłu-
żenia,	do	którego	przystąpił	w	
2005	roku.	Z	tego	tytułu	rocz-
nie	 szpital	 płaci	 500	 tys.	 zł,	 z	
czego	 240	 tys.	 zł	 stanowi	 rata	
kredytu	 zaciągniętego	 wów-
czas	 na	 spłatę	 części	 zadłu-
żenia.	 Kolejne	 240	 tysięcy,	 to	
spłata	 zadłużenia	 jakie	 „wisi”	
na	 koncie	 w	 ZUS-ie.	 W	 tym	
roku	 szpital	 spłaci	 całą	 kwotę	
zaległości	 widniejącej	 w	 Za-
kładzie	Ubezpieczeń.	

Radni	 przyjęli	 sprawozda-
nie	finansowe	szpitala	17	gło-
sami	 za	 i	 trzema	wstrzymują-
cymi	się.	

Warto	 dodać,	 że	 po	 zakoń-
czeniu	 rozbudowy	 szpitala	 i	
przeniesieniu	placówki	do	no-
wej	 bryły,	 koszty	 związane	 z	
utrzymaniem	szpitala	wzrosną	
o	 ok.	 2	 mln	 złotych	 rocznie.	
Wiadomo	też,	że	kolejne	2	mln	
zł	będzie	potrzebne	na	wypo-
sażanie	 nowych	 pomieszczeń.	
Dyrekcja	 szpitala	 zapewnia	
jednak,	że	jednocześnie	wzro-
śnie	wartość	kontraktu,	jaki	co	
roku	 z	 Narodowym	 Fundu-
szem	 Zdrowia	 podpisuje	 pla-
cówka.	

Marcin Simiński 

 w tych dniach odeszli do wieczności 
Maria Mielczarek,	 lat:	84,	zmarła:	13.07.2012,	pogrzeb:	16.07.2012,	pogrzeb	odbył	się	na	cmentarzu	w	

Nowogardzie	
Maksymilian Białowicz,	 lat:	85,	zmarł:	14.07.2012,	pogrzeb:	17.07.2012,	pogrzeb	odbędzie	się		o	godz.	

14,00	na	cmentarzu	w	Nowogardzie 
Alicja Woźniak,	lat:	61,	zmarła:	14.07.2012,	pogrzeb:	17.07.2012,	pogrzeb	odbędzie	się		o	godz.	12,00	na	

cmentarzu	w	Nowogardzie		
Stanisława Pastusiak ,	 lat:	83,	zmarła:	15.07.2012,	pogrzeb:	18.07.2012,	pogrzeb	odbędzie	 się	 	o	godz.	

13,00	na	cmentarzu	w	Nowogardzie
Franciszek Olszewski,	lat:	74,	zmarł:	16.07.2012,	pogrzeb:	19.07.2012,	pogrzeb	odbędzie	się		o	godz.	14,00	

na	cmentarzu	w	Dobrej
Informacje  przekazał zarządca cmentarza Jerzy Furmańczyk

Znaleziono 
Znaleziono	 klucze	 przypięte	 do	

skórkowej	łatki	-	pięć	patentowych	i	
jeden	mały-	do	kłódki,	które	są	do	
odebrania	w	redakcji	DN.	

Red.

Dnia 22 lipca br. 
w Osowie 

odbędzie się 
Spartakiada
Przewidziane	gry	i	zabawy	
sportowe	oraz	turniej	piłki	

nożnej	i	siatkowej
Wszystkich	chętnych	do	udziału	

w	spartakiadzie	serdecznie	
zapraszamy
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„Nie umiera ten, kto trwa w pamięci 
i sercach naszych”

Z głębokim żalem i smutkiem 
pożegnaliśmy

śp. Stefana Nowaka
wyrazy współczucia dla żony, dzieci, 

wnuków i prawnuków

składają bliscy przyjaciele  
z Nowogardu i Żabowa

KONDOLENCJE

Ile warta jest gmina Nowogard? 
Placówki oświatowe, lokale biurowe zajmowane przez urząd, place zabaw, remizy strażackie, świetlice wiejskie, ulice – to tylko niektóre 
z nieruchomości, które są własnością gminy Nowogard, a więc wszystkich mieszkańców. Ile to wszystko razem jest warte? 

Stan	 mienia	 komunalnego,	
czyli	 inaczej	 mówiąc	 wartość	
majątku,	jaki	jest	w	posiadaniu	
gminy	wynosi	 blisko	 463	mln	
złotych (dane UM Nowogard  
na koniec grudnia 2011 roku). 
Kwotę	tą	wylicza	się	w	oparciu	
o	średnią	wartość	rynkową.	Co	
wchodzi	w	skład	majątku	gmi-
ny	i	jaka	jest	wartość	poszcze-
gólnych	nieruchomości	i	środ-
ków	trwałych?

Najdroższe są grunty 
Według	stanu	na	31	grudnia	

2011	 roku	 gmina	 Nowogard	
jest	 właścicielem	 1.158,1632	
ha.	W	ciągu	 roku	2011	 gmina	
nabyła	łącznie	0,0939	ha	grun-
tów	 w	 obrocie	 cywilno-praw-
nym.	Nieruchomości	nabyte	to	
działka	nr	196	o	pow.	0,0820	ha	
przy	ul.	Zamkowej	(nabycie	od	
osób	fizycznych)	z	przeznacze-
niem	na	tzw.	małą	strefę	ekono-
miczną	oraz	działka	nr	245/1	o	
pow.	0,0119	ha	w	Błotnie	(rów-
nież	od	osób	fizycznych)	–	wy-
kup	na	sieć	kanalizacyjną.	

Powierzchnia	 gruntów	 ogó-
łem	 wynosi	 1158,1632	 ha	 w	
tym:	 	 tworzących	 gminny	 za-
sób	 nieruchomości:	 -	 1035,16	
ha,	przekazanych	w	trwały	za-
rząd	gminnym	jednostkom	or-
ganizacyjnym	–	15	ha,		przeka-
zanych	w	użytkowanie	wieczy-
ste	–	108	ha	–	dla	osób	fizycz-
nych	47	ha.	

W	 stosunku	 do	 analogiczne-
go	 okresu	 roku	 poprzedniego	
nastąpiło	 zmniejszenie	 wielko-
ści	mienia	o	 5,0236	ha	 (1,4158	
ha	 -	 w	 wyniku	 sprzedaży,	 a	
3,6078	ha	w	wyniku	 sprzedaży	
prawa	użytkowania	wieczystego	
oraz	przekształcenia	użytkowa-
nia	 wieczystego).	 Jednocześnie	
w	2011	roku	oddano	w	użytko-
wanie	wieczyste	0,6093	ha.

Gmina	posiada	również	pra-
wo	użytkowania	wieczystego	o	

powierzchni	ogółem	4,8650	ha	
na	 nieruchomościach	 stano-
wiących	własność	Skarbu	Pań-
stwa	położonych	przy	ul.	Wa-
ryńskiego,	 Kościuszki	 oraz	 3	
Maja	 i	Boh.	Warszawy.	Z	 tego	
tytułu	uiszcza	na	rzecz	Skarbu	
Państwa	 opłatę	 roczną	 w	 wy-
sokości	 3.587,64	 złotych.	 	 W	
stosunku	do	 roku	2010	nastą-
piło	 zwiększenie	 gruntów	 bę-
dących	w	użytkowaniu	wieczy-
stym	gminy	o	0,11	ha.	

Reasumując,	ogólna	wartość	
gruntów	 stanowiących	mienie	
komunalne	 wynosi	 387	 mln	
040	tys.	złotych.	

Wpływy	z	wykonywania	pra-
wa	 własności	 w	 okresie	 od	 1	
stycznia	2010	roku	do	31	grud-
nia	 2010r.	 wyniosły:	 	 z	 tytu-
łu	 użytkowania	 wieczystego	 i	
użytkowania	 –	 191.254,76	 zł,	
z	 tytułu	 dzierżawy	 gruntów	
–	 162.401,63	 zł,	 przekształce-
nie	użytkowania	wieczystego	-	
136.164,00	zł.	

Wpływy	z	wykonywania	pra-
wa	 własności	 w	 okresie	 od	 1	
stycznia	2011	roku	do	31	grud-
nia	 2011r.	 wyniosły:	 z	 tytu-
łu	 użytkowania	 wieczystego	 i	

użytkowania	 –	 189.354,00	 zł,		
z	 tytułu	 dzierżawy	 gruntów	 –	
195.276,00	 zł,	 sprzedaż	 grun-
tów	budowlanych	–	226.810,00	
zł,	sprzedaż	gruntów	rolnych	–	
92.368,00	zł,	 sprzedaż	użytko-
wania	wieczystego	-	72.691,00	
zł,	 przekształcenie	 prawa	
użytkowania	 wieczystego	 -	
200.479,00	zł.		

W	roku	2011	wpływy	z	mie-
nia	 komunalnego	 uzyskane	
przez	 jednostki	 organizacyjne	
gminy	wyniosły	łącznie	1	mln	
300	tys.	zł	z	tego:	czynsze	za	lo-
kale	 mieszkalne	 -	 805.297,52	
zł,	czynsze	za	 lokale	użytkowe	
-	320.468,00	zł,	czynsze	z	użyt-
kowania	 obiektów	 oświato-
wych	–140.330,63	zł,	czynsze	z	
użytkowania	obiektów	kultury	
–	44.092,84	zł.	

Budynki i budowle 
Wartość	 budynków,	 budow-

li	 rzeczowych,	 środków	 trwa-
łych	 oraz	 wyposażenia	 wcho-
dzącego	w	skład	mienia	gminy	
wynosi	 75	mln	 226	 tys.	 zł.	W	
kwocie	 tej	 nie	 ujęto	 wartości	
zbiorów	w	Miejskiej	Bibliotece	
Publicznej	 oraz	 wartości	 nie-
materialnych	prawnych.	

Poniżej w ujęciu tabelarycznym przedstawiono wartość poszcze-
gólnych budynków: 

Lp. Wartość netto lokali oraz wyposażenia z 
podziałem na sposób ich zagospodarowania: Wartość 

1 Lokale mieszkalne 9.655.792,58zł 
2 Lokale użytkowe 261.063,33zł 
3 Placówki oświatowe 23.372.819,95 zł 
4. Szpital 2.247.213,83 zł 
5 Placówki kultury 1.513.302,97 zł 
6 Lokale biurowe zajmowane przez urząd 1.161.770,84 zł 
7 Remizy strażackie 213.013,87 zł 
8 Lokal biurowy ZBK 919,125,56 zł 
9 Świetlice wiejsk2ie 1.703.037,43 zł 

10 Dom harcerza 274.962,04 zł 

11 Pozostałe mienie – wodociągi, kanalizacja 
wiaty, ulice, oświetlenie 23.783.115,43 zł 

12 Stadion, pawilony, płyta boiska, zjeżdżalnia, boiska, 446.140,58 zł 

13 Pozostałe mienie użytkowane przez jednostki 
organizacyjne gminy - wyposażenie 9.675.504,48 zł 

14 Razem 75.226.862,89 zł 

Warto	szczegółowo	przyjrzeć	
się	 pozycji	 11	 tabeli,	 w	 której	
ujęto:	wartość	sieci	wodociągo-
wej	wraz	ze	stacjami	uzdatnia-
nia	wody	 (długość	 sieci	 149,1	
km	 i	 16	 stacji)	 -	 	 w	 stosunku	
do	roku	ubiegłego	wzrost	o	3,2	
km	sieci	wodociągowej	o	war-
tości	 450.077,98	 zł,	 sieć	 kana-
lizacyjną	wraz	z	oczyszczalnią	
ścieków	(dł.29,25	km	–	zmiana	
długości	 o	 1,7	 km	 	w	 stosun-
ku	 do	 roku	 ubiegłego	 zmiana	
o	 188.057,50	 zł	 (wzrost),	war-
tość	 sieci	 kanalizacyjnej	 desz-
czowej	 o	 długości	 26,88	 km	
–	 bez	 zmian	 w	 stosunku	 do	
roku	 ubiegłego,	 drogi	 gminne	
o	 długości	 163,156km,	w	 tym	
w	mieście	14,308	km,	przyby-
ło	 5,73	 km,	 w	 tym	w	mieście	
przybyło	2,88	km),	oświetlenie	
(903	punkty	świetlne)	i	warto-
ści	1.149.844,17	zł	-	w	stosun-
ku	do	roku	ubiegłego	wzrost	o	
45	punktów	świetlnych	wzrost	
o	17.817,91	zł,		oświetlenie	ko-
ścioła	 pw.	 WNMP	 w	 Nowo-
gardzie	 i	w	Karsku	o	wartości	
94.240,29	 zł.,	 	wiaty	przystan-
kowe	w	 ilości	45	 sztuk	o	war-
tości	192.722,41	zł	-	w	stosun-
ku	 do	 roku	 ubiegłego	 wzrost	

wartości	 o	 56.108,38	 zł	 i	 11	
wiat	 przystankowych,	 elek-
trownię	 wiatrową	 o	 warto-
ści	 1.143.001,07	 zł	 -	 	 stosun-
ku	 do	 roku	 ubiegłego	 spadek	
wartości	 o	 95.250,06	 zł,	 skła-
dowisko	 odpadów	 komunal-
nych	 –	 297.180	 zł	 -	 w	 sto-
sunku	do	roku	ubiegłego	bez	
zmian,		wartość	sieci	gazowej	
–	23.224,16	zł,		ściana	urnowa	
na	 cmentarzu	 komunalnym	
w	 Nowogardzie	 –170.107,07	
zł,	ujęcia	wody	na	cmentarzu	
komunalnym	w	Nowogardzie	
-	84.043,32	zł.	

Warto	dodać,	że	wartość	ma-
jątku	gminy	wzrosła		w	stosun-
ku	 do	 analogicznego	 okresu	
roku	ubiegłego	o	25%.	Było	to	
spowodowane	 głównie	 wzro-
stem	wartości	gruntów	w	mie-
ście	 oraz	 znacznym	wzrostem	
wartości	 gruntów	 na	 terenie	
wiejskim.	

MS

ps.	w	materiale	wykorzysta-
no	informacje	UM	Nowogard,	
pochodzące	 z	 opracowanie	
rocznego	 sprawozdania	 z	 wy-
konania	budżetu	w	roku	2011.	
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20 lat DN

W  Strzelewie – wystrzałowo, ale i sympatycznie

W	 ostatnią	 niedzielę	 obcho-
dziliśmy	dwudziestolecie	istnie-
nia	Dziennika	Nowogardzkiego.	

Wielu		Czytelników	DN		sko-
rzystało	 z	 naszego	 	 zaprosze-
nia	 i	 wzięło	 udział	 zarówno	
we	Mszy	świętej	o	godzinie	11	
w	kościele	pw.	WNMP	w	No-
wogardzie,	 jak	 i	 w	 festynie	 w	
Strzelewie,	który	rozpoczął		się	
o	godz.	14	i	trwał		aż	do	godz.	

23.	 Organizatorzy	 Dziennik	
Nowogardzki,	Rada	Sołecka	w	
Strzelewie	 i	 Ośrodek	 Spotkań	
Twórczych	 Zygmunt	 Heland	
przygotowali	wiele	atrakcji	za-
równo	 dla	 ciała,	 jak	 i	 ducha,	
zarówno	 dla	 dzieci	 jak	 i	 do-
rosłych.	Wystąpiły	 więc	 kape-
le	 biesiadno-ludowe	 	 Kryzys	 i	
Kapela	Rycha,	zespół	rockowy	
Jesienni	Przyjaciele,	 i	wreszcie	

gwiazda	wieczoru			znana	pol-
ska	 wokalistka,	 grająca	 też	 na	
gitarze	Antonina	Krzysztoń	 	 z	
zespołem.	 W	 przerwach	 po-
między	występami	dziennikarz	
DN	 Jarosław	 Bzowy	 zabawiał	
dzieci	 	 przeprowadzając	 róż-
ne	 gry	 zręcznościowe	 i	 zaba-
wy,	można	też	było	w		punkcie		
ustawionym	 przez	 nasze	 	 Sto-
warzyszenie	 Cukrzyków,	 zba-
dać	poziom	cukru,	 cholesterol	
i	 trójglicerydy.	 Ponieważ	 	 jed-
nocześnie	 dość	 obficie	 biesia-
dowano,	zapewne	u	niektórych	
cukru	był	nieco	ponad	normę,	
ze	świecą	bowiem	szukać	moż-
na	 było	 takiego,	 który	 byłby	
tam	na	czczo,	(	a		tak	się	powin-
no	badać	cukier).		Zabawy	było	
więc	wiele,	ale	 i	nieco	refleksji	
i	artystycznych	wrażeń	na	naj-
wyższym	 poziomie,	 	 zwłasz-
cza	 w	 trakcie	 koncertu	 Anto-
niny	Krzysztoń.	 	 Urodzinowej		
imprezie	DN	sprzyjała	też,	ka-
pryśna	tego	lata	pogoda	i	przez	

tych	 kilka	 	 godzin	 zasadniczo	
nie	 padało,	 a	 nawet	 kilkakrot-
nie	zaświeciło	słońce,	a	chmu-
ry	ostatecznie	ominęły		sympa-
tyczne	Strzelewo.	Tym	piękniej	
na	 tle	bezchmurnego	wieczor-
nego	 nieba	 prezentowało	 się	
dwadzieścia	 lampionów	 -	 ba-
lonów	 na	 ogrzane	 powietrze		
puszczonych	 	 na	 zakończenie	
imprezy	 	 w	 trakcie	 ostatniego	
utworu			wykonywanego	przez	

Antoninę	 	Krzysztoń.	Wszyst-
ko	to	było	możliwe	także	dzię-
ki	sponsorom	dla	których	spe-
cjalne	 podziękowanie	 opubli-
kujemy	 w	 piątkowym	 nume-
rze	DN.	 	Obok	 fotoreportaż	 z	
uroczystości	 dwudziestolecia	
Dziennika	Nowogardzkiego.			

red.

Fot. K.Kostrzanowski

Fot. K.Kostrzanowski
Fot. K.Kostrzanowski



Nr 55 (2088)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

6

www.dzienniknowogardzki.pl

Lato z Muzami 2012, rozmowa z Dorota Kędzierzawską

Człowiek widziany przez  
pryzmat powiększającego szkła…
Na tegorocznym festiwalu przez trzy dni gościła w Nowogardzie Dorota Kędzierzawska, podczas festiwalu mieliśmy okazję obejrzeć 
niektóre filmy jej autorstwa m.in.: „Pora umierać” „Jutro będzie lepiej” i „Diabły, diabły”. Pochodzi z Łodzi, jest córką reżyser Jadwigi 
Kędzierzawskiej. Jej filmy traktują o problemach psychologiczno-społecznych, konfrontacji jednostek z rzeczywistością i ich walce o 
to, by… jutro było lepiej.

Jest pani po raz pierwszy 
w naszym mieście… Jakie są 
pani wrażenia?

Każdemu	 twórcy	 tego	 typu	
wydarzenia	są	bardzo	potrzeb-
ne.	Zwłaszcza	w	naszych	szalo-
nych	czasach.	Jest	to	rzeczywi-
ście	miejsce,	w	którym	może-
my	się	spotkać	z	publicznością	
i	 porozmawiać.	 Dzięki	 temu	
rodzi	 się	 szansa,	 że	 zyskamy	
chociaż	 jednego	 widza	 więcej	
(uśmiech).

A co myśli pani o idei orga-
nizowania tego typu festiwa-
li właśnie w mniejszych miej-
scowościach, takich jak No-
wogard?

Myślę,	 że	 jest	 to	 fantastycz-
ne,	 bo	 po	 pierwsze	 integruje	
mieszkańców.	To	są	takie	mo-
menty	 kiedy	 można	 się	 spo-
tkać,	 wymienić	 poglądy,	 roz-
mawiać.	 Wspólnie	 coś	 prze-
żywać.	Słyszę,	że	jest	to	już	16	
edycja,	 czego	 serdecznie	 gra-
tuluję.

Pochodzi pani z rodziny o 

tradycjach filmowych. Pani 
mama była twórczynią głów-
nie krótkometrażowych fil-
mów aktorskich dla dzieci i 
młodzieży. Czy istnieją jakieś 
elementy w twórczości pani 
mamy, z których czerpała 
pani inspiracje do swej pracy?

To	 się	 dzieje	 podświadome.	
Stojąc	 na	 planie	 przez	 dłu-
gie	 lata	 i	przyglądając	się	pra-
cy	swojej	mamy	wyrobiłam	w	
sobie	 podobne	 patrzenie	 na	
bohatera	 w	 sposób	 naturalny.	
Myślę,	 że	 to	moje	czerpanie	z	
twórczości	mamy	przejawia	się	
w	 próbie	 bliskiego	 podejścia	
do	 człowieka,	 nawet	 do	 tego,	
który	 jest	 bardzo	mały,	 i	 pró-
ba	 znalezienia	 w	 nim	 czegoś	
jasnego,	pięknego.	W	każdym	
to	piękno	się	znajduje,	choćby	
na	pierwszy	rzut	oka	wydawał	
się	nijaki.	Należy	więc	patrzeć	
na	człowieka	jakby	pod	mikro-
skopem,	 przez	 szkło	 powięk-
szające,	by	lepiej	go	zrozumieć	
i	odkryć…		

…właśnie	 przyglądanie	 się	
ludziom	-	mały	i	dużym.	Jakie	
są	 różnice	 między	 jednymi	 a	
drugimi?

Zawsze	 się	 śmieję,	 że	 śred-
nia	 wieku	 w	 moich	 filmach	
jest	 taka	 bardzo	 średnia	 –	 ok.	
pięćdziesiątki,	 dlatego	 że	 np.	
Danuta	 Szaflarska	 w	 „Porze	
umierać”	 miała	 ponad	 90	 lat,	
a	dzieci	grające	w	innych	mo-
ich	 filmach	 mają	 od	 6	 do	 12	
lat.	Niemniej	jednak	te	postaci	
łączy	 jedno	 -	 absolutna	cieka-
wość	 świata.	 Coś	 co	 wywołu-
je	wewnętrzną	chęć	pójścia	do	
przodu,	szukania	drogi.	Ta	ce-
cha	jest	niestety	rzadsza	u	do-
rosłych,	a	jeszcze	mniej	spoty-
kana	u	osób	w	podeszłym	wie-
ku.	 I	 dlatego	myślę,	 że	 ważne	
jest	gdy	ludzie	już	w	dorosłym,	
a	nawet	zaawansowanym	wie-
ku	potrafią	 zachować	 absolut-
ną	młodzieńczość	 i	 ciekawość	
świata.	

Zanim rozpoczęła pani stu-
dia na wydziale reżyserskim 
PWSFTviT w Łodzi studio-
wała pani przez pewien czas 
w Moskwie, pod okiem słyn-
nego Marlena Chucyjewa…

Przeżyłam	 tam	 fantastycz-
ny	pierwszy	rok.	Wykonywali-
śmy	głównie	zadania	związane	
z	tworzeniem	mikroscenek	te-
atralnych.	Musieliśmy	te	scen-
ki	 również	 odgrywać,	 prze-
szłam	 w	 związku	 z	 tym	 kurs	
aktorski	pod	okiem	asystentów	
Aleksjeja	Bałatowa,	fantastycz-
nego	 radzieckiego	 aktora.	 Te	
zajęcia	okazały	się	w	mej	przy-
szłej	 pracy	 bardzo	 przydatne,	
gdyż	 umożliwiły	 nam	 odkry-
cie	mechanizmów,	 jakie	 się	 w	
człowieku	w	trakcie	odgrywa-
nia	 jakiejś	 roli	 uruchamiają	 i	
pozwalają	reżyserowi	na	lepsze	
porozumienie	 z	 aktorem	 –	 a	
to	 jedna	z	kluczowych	kwestii	
w	 tym	zawodzie.	Bardzo	waż-
ne	było	też	to,	że	po	raz	pierw-
szy	 tak	 świetnie	 poczułam	 się	
w	 grupie	 ludzi.	 Tam	 wszyscy	
w	 siebie	 nawzajem	 wierzyli	 i	
każdy	 był	 chętny	 do	 niesienia	
pomocy	 a	 także	 szczerej,	 nie-
podyktowanej	 zazdrością	 kry-

tyki.	 Miałam	 ponadto	 wspa-
niałe	 zajęcia	 ze	 scenopisar-
stwa.	 Było	 to	 pisanie	 bardzo	
krótkich	 form,	 i	 to	 sobie	 bar-
dzo	cenię.

Jednak w pewnym momen-
cie powiedziała pani sobie: 
dość, wracam do Polski!

Rzeczywiście,	 w	 momencie	
kiedy	 usłyszałam	 od	 mistrza	
Chucyjewa,	 że	 nauczy	 mnie	
robić	 filmy	 po	 radziecku,	 po-
stanowiłam	 szybko	 wrócić	 do	
kraju.	Bałam	się,	że	ktoś	w	bia-
łych	 rękawiczkach,	 nawet	 bez	
mojej	wiedzy,	zmieni	mój	spo-
sób	 myślenia,	 ze	 poddam	 się	
temu	nie	wiedząc	nawet	kiedy.	
Ponieważ	zawsze	chciałam	re-
alizować	 swoje	 zamysły,	 i	 ni-
gdy	nie	 sugerowałam	 się	 tym,	
co	ktoś	mi	nakazuje	czy	wska-
zuje,	poczułam	się	 troszkę	za-
grożona.	

W jednym z wywiadów z 
panią przeczytałem” „w te-
atrze nie potrafię zapomnieć, 
że wszystko jest grą i udawa-
niem, nie potrafię się wzru-
szyć…”

Przyznam,	że	wzruszyłam	się	
jakiś	 czas	 temu	podczas	 spek-
taklu	 „Mewa”,	 oglądanym	 w	
Moskwie.	 Aktorzy	 byli	 feno-
menalni	 i	 udało	 mi	 się	 zapo-
mnieć	 o	 tym,	 że	 to	 tylko	 od-
grywana	 rzeczywistość.	 Jed-
nak	 film	 pochłania	mnie	 bar-
dziej,	tzn.	dobry	film,	taki,	któ-
ry	 na	 mnie	 działa.	 Natomiast	
w	teatrze	jest	tak,	że	łatwiej	się	
wychwytuje	 nieprawdziwości.	
Choć	uwielbiam	to,	co	robi	np.	
Grzegorz	 Jarzyna	 w	 TR	 War-
szawa,	 to	 jednak	 myślę,	 że	 w	
teatrze	 mamy	 do	 czynienia	 z	
innym	rodzajem	emocji.	

Poszukuje pani wzorców, 
jakichś form inspiracji u in-
nych artystów? Jacy są to ar-
tyści i czy koniecznie należą 
do świata filmu?

Po	pierwsze	o	tym	nie	myślę,	
i	zawsze	okazuje	się,	że	pewne	
rzeczy	wychodzą	 dla	mnie	 na	
jaw	po	długim	czasie.	Wszyst-
kie	filmy,	książki,	powieści,	ob-
razy,	które	zrobiły	na	mnie	nie-
samowite	wrażenie	gdzieś	tam	

pozostają,	 odzywają	 się	w	od-
powiednich	 momentach.	 Nie	
chcę	nikogo	naśladować,	uwa-
żam,	że	lepiej	robić	trochę	go-
rzej,	ale	po	swojemu,	mieć	swój	
styl	i	swój	charakter	pisma.	Nie	
miałam	więc	 nigdy	 takich	 za-
kusów,	

Jak	pani	odpoczywa	od	świa-
ta	filmu?

W	ogóle	od	niego	nie	odpo-
czywam.	(uśmiech)To	jest	tro-
chę	jak	narkotyk,	wytwarza	się	
adrenalina,	 gdyż	 jest	 to	 praca	
na	wysokich	obrotach.	Im	dłu-
żej	 trwa	 przerwa	 w	 pracy	 na	
planie	tym	bardziej	mi	go	bra-
kuje.	 Szczególnie	 ostatnio	 jest	
tak,	że	od	momentu	rozpoczę-
cia	 przygotowań	 do	 ostatnie-
go	 filmu	 „Jutro	 będzie	 lepiej”	
bez	 przerwy	 jestem	 w	 pracy.	
Ostatnio	 skończyliśmy	 doku-
ment	 o	 pani	 Danucie	 Szaflar-
skiej,	 który	 miał	 być	 prostym	
filmem,	szybkim	do	zrobienia,	
a	okazał	się	bardzo	dużym	wy-
zwaniem.	 Oczywiście	 miałam	
świadomość,	 że	 Danuta	 pięk-
nie	 opowiada	 o	 przeszłości.	
Zgromadziliśmy	 niesłychanie	
dużo	materiału,	z	którego	trze-
ba	 było	 wybrać	 to,	 co	 stano-
wi	 trzon	filmu,	 i	 jakoś	na	do-
datek	przechodzi	przez	całe	jej	
życie.	 I	 tak	naprawdę	ostatnio	
jestem	już	na	ostatnich	nogach	
(śmiech).	

Natomiast	 bywają	 niedłu-
gie	momenty	rozluźnienia,	gdy	
oddajemy	 film	 i	 przychodzi	
ta	 chwila	 odpoczynku.	Wtedy	
rzucam	się	w	wir	obowiązków	
domowych	 jak:	 pranie,	 pra-
sowanie,	 czy	 gotowanie.	 Oka-
zją	 do	 odpoczynku	 są	 rów-
nież	wyjazdy	na	różne	festiwa-
le.	Na	prawdziwych	wakacjach	
nie	byłam	od	10	lat,	natomiast	
dzięki	 takim	 imprezom	 jak	
ta	 w	 Nowogardzie	 podróżuję	
mimo	wszystko.	

Dziękuję za rozmowę.
Również	 dziękują	 i	 pozdra-

wiam	 serdecznie	 wszystkich	
Nowogardzian.	

Piotr Słomski
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Lato z Muzami 2012

Nowogard w kręgu Muz
16 nowogardzkie „Lato z Muzami” przeszło już do historii naszego miasta. W tym roku znowu lokalna społeczność, a zwłaszcza biorą-
ca udział w warsztatach młodzież, mogła zintegrować się wokół sztuki.

Choć	 w	 trakcie	 trwania	 fe-
stiwalu	 aura	 dała	 się	 wszyst-
kim	 we	 znaki,	 uczestnicy	
przedsięwzięcia,	zarówno	bio-
rący	 udział	 w	 plenerze	 mala-
rze,	 mistrzowie	 poszczegól-
nych	 dyscyplin	 artystycznych	
i	inni,	starali	się	nadrabiać	po-
godowy	 deficyt	 entuzjazmem	
i	 zaangażowaniem	w	warszta-
ty.	 Efekt	 tego	był	widoczny	w	
trakcie	finałowej	prezentacji	w	
niedzielny	 wie-
czór,	 podczas	
którego	 wi-
dzowie	 mogli	
się	 zachwy-
cić	 drzemią-
cym	 w	 mło-
dych	 Nowo-
gardziach	 po-
tencjałem	wy-
rażonym	 na	
scenie,	 prze-
lanym	 na	 pa-

pier,	czy	utrwa-
lonym	 w	 rzeź-
bie.

O	 kilka	 słów	
pofe s t iwa lo -
wych	 refleksji	
poprosi l iśmy	
panią	 Anetę	
Drążewską,	dy-
rektor	 NDK.	 - 
W tym roku fe-
stiwal był inny 

niż w ubiegłym, na którym 
współpracowaliśmy jeszcze z 
poprzednimi organizatorami. 
Obecnie pracujemy nad wła-
snym stylem organizacji z no-
wymi ludźmi. 

Na pewno udało się przycią-
gnąć ludzi na ambitne kino i 
zachęcić ich do dyskusji o obej-
rzanych filmach. I myślę, że 
to jest  zwiastun tego, że może 
damy radę położyć jeszcze 

większy nacisk na ambitniejszy 
program. W ubiegłym roku na 
widowni siedziały praktycznie 
jednostki, i tylko na projekcji 
„Sali samobójców” były tłumy. 
Tak teraz np. na spotkaniach 
z Krzysztofem Czeczotem, któ-
ry pokazał zupełnie inna formę 
czyli słuchowisko audiowizual-
ne, mieliśmy widownię i rozwi-
nęła się tak pożądana dyskusja. 
Podobna sytuacja miała miej-
sce na filmie „80 milionów”. Je-
stem z tego zadowolona. Dużej 
satysfakcji dostarczyły również 
warsztaty.  Mamy już ustalo-
ną ekipę wykładowców, którzy 
świetnie się rozumieją, którzy 
chcą wspólnie tworzyć i	 razem 
się spotykać. Zapowiadają już 
przyjazd za rok, być może na-

wet ze swoimi 
grupami dziecię-
cymi i młodzie-
żowymi. Ma na-
stąpić wymiana 
w grupach tan-
cerskich m.in. z 
Połczynem. 

Zauważyłam, 
że i w plenerze 
ludzie bawią się 
świetnie. I nie-
koniecznie zespo-
ły, które nas odwiedzają muszą 
być znane, po pierwsze nie ma 
na to wystarczających środków, 
a z drugiej strony chodzi przede 
wszystkim o niezbędna dawkę 
rozrywki, której ludzie oczeku-
ją. Pewnie gdyby pogoda dopi-
sała mielibyśmy jeszcze większa 
frekwencję.

Staramy się również unowo-
cześniać reklamę imprezy. Je-
steśmy już na facebooku, działa 

nasza strona, którą jak najczę-
ściej staramy się aktualizować. 

Festiwal	 dla	 uczestników	
staje	 się	 również	 forum	 wy-
miany	 poglądów,	 spostrze-
żeń	 i	 doświadczeń,	mówi	 Ilka	
Neumann,	 artystka	 malarz,	
-	 Następuje tu bardzo cieka-
wa integracja, razem prawie 
codziennie sporo rozmawiali-
śmy o sztuce. Mogliśmy wymie-
nić doświadczenia. Kilka osób, 

uczestniczących w 
plenerze malar-
skim, umówiło się 
też na wystawy, 
które odbędą się w 
Niemczech. Roz-
stajemy się więc z 
pewną dozą no-
stalgii, ale mamy 
nadzieje znów zo-
baczyć się za rok!

Piotr Słomski

Od lewej: Rafał Bajena, dyr. artystyczny Festiwalu, Aneta Drążewska, 
dyr. NDK,  wraz mężem Jackiem

 Władzy nad miastem nie oddamy !

  Podziękowania dla mistrzów

 Tematem przewodnim tegorocznych warsztatów ceramicznych był „teatr”
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Pomorzanin II grał z Koroną

Remis z silnym zespołem
W sobotę (14 lipca) o godzinie 17:00 na stadionie w No-
wogardzie, zespół rezerw Pomorzanina rozgrywał spa-
ring z zespołem z A Klasy- Koroną Stuchowo. Rywale 
postawili ciężkie warunki, mimo tego „rezerwowi” zdo-
łali zremisować.

Pomorzanin II Nowogard – 
Korona Stuchowo	 1 : 1 
(0:1)‚ Bajerski

W Pomorzaninie II zagra-
li:	 Haberski, Domanowski, 
Skrzecz, Fijałkowski, Skórniew-
ski, Iwaniuk, Cyran, Szafran, 
Piotrowski, Pokorski, Żyła, 
Podbiegło, Bajerski, Wójcik, 
Skowroński, Pakulski, Kaczma-
rek

W	 sobotę	 pogoda	 nie	
oszczędzała	 zarówno	 pierw-
szego	 zespołu	 w	 Kamieniu	
Pomorskim,	 jak	 i	 piłkarzy	 re-
zerw.	 Przy	 obfitych	 opadach	

deszczu	 przyszło	 grać	 zawod-
nikom	Korony	i	Pomorzanina.	
W	tych	warunkach	nieco	lepiej	
prezentowali	 się	 wyżej	 noto-
wani	goście.	Przypomnijmy,	że	
piłkarze	 ze	 Stuchowa	 w	 ubie-
głym	sezonie	w	A	Klasie	zaję-
li	 3	 miejsce.	 Jednak	 pierwsza	
połowa,	 to	 nieznaczna	 prze-
waga	 Pomorzanina.	 Mimo	 co	
najmniej	3	dogodnych	sytuacji	
do	 strzelenia	bramki,	 to	przy-
jezdni	wychodzą	na	prowadze-
nie.	W	drugiej	połowie	zupeł-
nie	odwrotna	sytuacja.	To	Ko-
rona	przeważa	i	zagraża	bram-

ce	Haberskiego,	ale	to	nie	pod-
dający	 się	piłkarze	 rezerw	do-
prowadzają	do	wyrównania	po	
golu	Bajerskiego.	W	ostatnich	
minutach	 Pomorzanin	 mógł	
jeszcze	 przechylić	 szalę	 zwy-
cięstwa	 na	 swoją	 stronę,	 jed-
nak	nie	udało	się	wykorzystać	
dogodnej	 sytuacji.	 Wynik	 re-
misowy	z	pewnością	jest	spra-
wiedliwym	 rozstrzygnięciem.	
Kolejny	 sparing	 w	 najbliższą	
sobotę,	 przeciwnikiem	 będą	
ponownie	piłkarze	 z	A	Klasy-	
Błękitni	Trzygłów.

KR

K	O	M	U	N	I	K	A	T
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Cisy” w Nowogardzie, informuje, że 

przystępuje  do realizacji zaplanowanej  nowej inwestycji  
I budowy osiedla mieszkaniowego przy ul. Woj. Polskiego w Nowogardzie,  

na działkach gr. nr  578 i 579/2 (Budynku A, segmentu 1 i 2)
Przewidywany	termin	rozpoczęcia	(segmentu	1)		-	listopad	2012r.	
	 	 														zakończenia		(segmentu	1)		-	listopad	2013r.
Przewidywany	termin	rozpoczęcia	(segmentu	2)		-	lipiec		2013r.	
	 	 														zakończenia		(segmentu	2)		-	lipiec		2014r.
Struktura	mieszkań	:			1	pok.	–	36m2
																																							2	pok.	–	52m2																																							Cena	2.900	zł	brutto	/	1	m2
																																							3	pok.	–	67m2
	Osoby	zainteresowane	nabyciem	mieszkań	zapraszamy	do	siedziby	Spółdzielni	przy	ul.	Księ-

cia		Józefa	Poniatowskiego	7a	w	Nowogardzie	,	w	celu		dokonania	zapisu	i	wyboru	kondygnacji.
Szczegółowych	informacji		udzielamy	również	telefonicznie	pod	nr		91	3925261	lub	697104	

578.
Uprawniona	do	kontaktu	z	zainteresowanymi	:		Z-ca	Prezesa		Anna	Błaszczak	

Smardz - grzybem 
jadalnym

Pod	 koniec	 maja	 br.	 Pani	
Elżbieta,	w	 gospodarstwie	 au-
tora	 tego	 art.	 znalazła	 dziw-
ny	 grzyb.	Zastanawialiśmy	 się	
czy	jest	on	jadalny	czy	nie,	na-
wet	nikt	z	sąsiadów	nie	potrafił	
udzielić	 jednoznacznej	 odpo-
wiedzi.	 Dopiero	 „Atlas	 Grzy-
bów”	 w	 Bibliotece	 Publicznej	
w	 Nowogardzie	 wyprowadził	
nas	z	wątpliwości.	Okazało	się,	
że	 jest	 to	 Smardz	 Jadalny,	 po	
łac.	 (Morchella	 esculenta)	 w	
potocznym	nazewnictwie	-	jest	
grzybem	 wiosennym	 i	 rośnie	
na	 przełomie	 kwietnia	 i	 maja	
w	lasach	liściastych,	ogrodach,	
parkach,	pod	krzewami	na	gle-
bie	 bogatej	 w	 próchnicę.	 W	
smaku	 jest	 delikatny	 i	 bardzo	
kruchy	 o	 przyjemnym	 zapa-
chu.	Młode	 bez	 obgotowania,	
stare	 owocniki	 należy	 zagoto-
wać	 i	 odcedzić.	Można	 je	 po-
kroić	 i	 wysuszyć	w	 tej	 formie	

zalewają	 rynek	 niemiecki.	 W	
postaci	 mielonego	 suszu	 sta-
nowią	 doskonałą	 przyprawę	
do	 sosów	 i	mięs	 czego	osobi-
ście	zaznałem	z	Panią	Elą.	Zo-
staje	 mi	 jedynie	 życzyć	 sza-
nownym	Czytelnikom	DN	 za	
rok	na	wiosnę	dużo	spacerów	
po	nowogardzkich	parkach	ze	
smardzowym	braniem!

Eugeniusz Korneluk    

Konkurs Foto – NDK 
Za	nami	kolejne	głosowanie	w	konkursie	 fotograficznym.	W	

miesiącu	czerwcu	głosowaliśmy	na	zdjęcia	o	tematyce	„Na	wsi”.	
Internauci	 zagłosowali	 na	 fotografię	 nr	 2	 autorstwa	 Pani	 Edy-
ty	Pustuły,	natomiast	jury	wybrało	fotografię	nr	5	w	wykonaniu	
Krzysztofa	 Szkurłatowskiego.	Wyróżnionym	 gratulujemy	 i	 za-
praszamy	do	udziału	w	kolejnych	konkursach.	

Grzegorz Mielewczyk

Edyta Pustuła

Krzysztof Szkurłatowski
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Bezpłatne Liceum
Ogólnokształcące dla Dorosłych

ogłasza nabór
Informacje i zapisy

ul. Zielona 11, tel. 91 392 66 91
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UM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA
DOROSŁYCH

Rozpoczęcie roku szkolnego w sobotę 11 lutego godz. 8.00

Zapewniamy BEZPŁATNĄ NAUKĘ przez cały okres kształcenia

www.zielona.mojaszkola.net

W NOWOGARDZ IE

rozpoczęcie roku szkolnego w sobotę 1 września 2012

R E K L A M A
e-mail: reklama@domjudy.pl

TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07

OCO NA TWOJE 
FINANSE

PROSTA POŻYCZKA 
DLA CIEBIE 

I TWOJEJ FIRMY
bez BIK

bez zaświadczeń ZUS i US
– od 20 do 300 tys.
– na spłatę uciążliwych długów
– na dobre inwestycje
– dochód min. 1000 zł netto
W OFERCIE RÓWNIEŻ CHWILÓWKI

Szczecin 
al. Wojska Polskiego 29/17 

tel. 91 812 68 65
RRSO wynosi 5,05%

od 2.07.2012 do 31.07.2012

Zaginął kotek!!!!
13.07.20120	 r.	 w	 okolicach	 Domu	
Pomocy	 Społecznej	 w	 Nowogar-
dzie	zaginął	dorosły	kot.	Kolor:	sza-
ro-bury	 (dachowiec).	 Cecha	 cha-
rakterystyczna:	 rozcięte	 delikatnie	
prawe	uszko!	Za	pomoc	w	odnale-
zieniu	kotka	czeka	nagroda!!!	

Tel. 519-878-627

Pierwszy sparing Pomorzanina

Gol Winczewskiego po powrocie
W sobotę (14 lipca) w Kamieniu Pomorskim o godzinie 16:00, Pomorzanin 
Nowogard rozegrał swój pierwszy oficjalny sparing w okresie przygotowaw-
czym. Rywale z IV ligi wykazali większe doświadczenie i skromnie pokonali 
gości z Nowogardu 2:1.

Gryf Ka-
mień Po-
morski – 

Pomorzanin Nowogard	 2:1 
(1:0)‚ Konrad Winczewski

Skład Pomorzanina:	 Krup-
ski – Łuczak, Soska, Winczew-
ski, N. Wnuczyński – Lan-
gner, Olechnowicz, Dobrowol-
ski, Bednarek – Gołdyn, Toma-
szewski 

Zmiennicy: Lewandowski, 
Grzejszczak

Pomorzanin	 zarówno	 jak	 i	
Gryf,	przystąpił	do	sobotniego	
meczu	 bez	 kilku	 kluczowych	
zawodników.	 Przy	 rzęsistych	
opadach	 deszczu,	 jako	 pierw-

si	cios	wyprowadzili	zawodni-
cy	gospodarzy.	Po	kwadransie	
gry	 doszło	 do	 kontrowersyj-
nej	 sytuacji.	 Napastnik	 Gry-
fa	otrzymał	podanie	w	„ulicz-
kę”	i	znalazł	się	„sam	na	sam”	
z	 Krupskim,	 bramkarz	 nowo-
gardzkiej	 drużyny	 wyprzedził	
zawodnika	 gospodarzy	 i	 zo-
stał	zaatakowany	nakładką.	Sę-
dzia	 jednak	…	puścił	grę!	Pił-
karz	 z	Kamienia	Pomorskiego	
nie	miał	już	problemów	z	wy-
kończeniem	 tej	 akcji	 i	 mimo	
niezadowolenia	 gości,	 to	Gryf	
prowadził	1:0.	Po	tym	golu	gra	
się	nieco	zaostrzyła,	a	do	prze-
rwy	wynik	już	nie	uległ	zmia-

nie.	Po	przerwie,	po	raz	drugi	
w	 tym	 meczu	 miejscowi	 kar-
cą	 swoich	 rywali.	 Tym	 razem	
bramka	pada	po	 zgraniu	piłki	
głową	w	polu	karnym,	składna	
akcja	zespołu	Gryfa	rozmonto-
wała	 defensywę	 przyjezdnych.	
Po	 tym	 trafieniu,	 Pomorzanin	
wreszcie	ruszył	do	ataków.	Na	
efekty	 nie	 trzeba	 było	 długo	
czekać.	Wysoki	pressing	 spro-
kurował	 błąd	 bramkarza	 go-
spodarzy,	z	prezentu	bez	skru-
pułów	skorzystał	Konrad	Win-
czewski	 i	 w	 taki	 oto	 sposób,	
obrońca	 Pomorzanina	 zdobył	
swoją	pierwszą	bramkę	po	po-
wrocie	do	Nowogardu.	Mimo,	

iż	 do	 koń-
ca	 pozo-
stało	 jesz-
cze	 30	 minut,	 wynik	 już	 nie	
uległ	 zmianie.	 Gryf	 pokonuje	
Pomorzanin	2:1,	choć	po	kon-
trowersyjnej	bramce,	to	jednak	
zasłużenie,	 gdyż	 to	 gospoda-
rze	 przeważali	 w	 tym	 spotka-
niu.	 Następny	 sparing	 Pomo-
rzanina	odbędzie	 się	w	piątek	
na	 stadionie	 w	 Nowogardzie.	
Rywalem	 będzie	 ponownie	
czwartoligowiec,	 zespół	 Sar-
maty	Dobra.

KR
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Zaprasza do udziału w II edycji projektu:
„Wspieranie przedsiębiorczości i rozwoju  

gospodarczego Gminy Nowogard”
Celem	realizowanego	zadania	publicznego	jest	wspieranie	zatrudnienia	poprzez	
zachęcanie	do	tworzenia	nowych	firm	i	samo	zatrudnienia	oraz	promowanie	

postaw	przedsiębiorczych	wśród	mieszkańców	gminy.
Projekt	skierowany	jest	do	dwóch	grup	adresatów:
I.			Zamierzających	po	raz	pierwszy	uruchomić	własną	działalność	gospodarczą,
II.	Posiadających	własną	firmę	nie	dłużej	niż	dwa	lata	i	zamierzających	rozszerzyć	

działalność,	 zatrudnić	 osoby	 bezrobotne	 lub	 wprowadzić	 nowe	 technologie	
produkcji	i	usług.	
Projekt	 zakłada	 przeprowadzenie	 60	 godzin	 bezpłatnych	 zajęć	 szkoleniowych	

i	warsztatów	obejmujących	program	zakładania	własnej	firmy	pod	nazwą	,,ABC	
Przedsiębiorczości”,	 wsparcie	 indywidualne	 coacha	 (trenera)	 dla	 osób,	 które	
uruchomią	 własną	 firmę	 oraz	 wynajem	 lokali	 użytkowych	 po	 preferencyjnych	
cenach.	
JUczestnicy	projektu	 zainteresowani	uruchomieniem	swojej	firmy	w	budynku		

CEiP	 ,,PROFIT”	 i	 poza	 nim,	 otrzymają	 do	 50	 %	 zniżki	 stawki	 czynszu	 	 za	
wynajmowany	lokal	w	okresie	realizacji	projektu.

Druga	edycja	projektu	realizowana	będzie	od	1	lipca	do	31	grudnia	2012	roku.	
Szczegółowe	informacje	dotyczące	projektu	można	uzyskać	osobiście		

w	Sekretariacie	CEiP	,,Profit”SzF	TPP	w	Nowogardzie	ul.	Wojska	Polskiego	3,	
lub		telefonicznie	tel.91	39	20	891,fax	9139	20	891oraz	na	stronie		

www.profit.nowogard.pl	,e-mail:	rcp_nowogard@o2.pl
Serdecznie	zapraszam	!

Dyrektor	CEiP	„Profit'”												PROJEKT	DOFINANSOWANY	JEST														
SzF	TPP	w	Nowogardzie										ZE	ŚRODKÓW	GMINY	NOWOGARD	

			Jerzy	Jabłoński			

 DĄBROWA    
ZAPRASZA !!!!

W	 dniu	 29	 lipca	 2012	 roku	
Rada	Sołecka	oraz	Stowarzyszenie	
Mieszkańców	 Dąbrowy	 „DĄB”	
zaprasza	wszystkich	 chętnych	 do	
Dąbrowy	na	 spartakiadę,	 kolejny	
Memoriał „Edka Łuczaka”. 

Tradycyjnie	rozegramy	turniej	piłki	nożnej,	turniej	piłki	siat-
kowej,	 turniej	dwójek w kosza poświęcony pamięci Franka 
Palenicy.	Drużyny	będą	mogły	zmierzyć	swoje	siły	w	przecią-
ganiu	liny.	Będą	też	konkursy	dla	dzieci.	Polecamy	także	coś	do	
picia	i	zjedzenia.	Początek	spartakiady	o	godz.	10,00.	Zgłosze-
nia	drużyn	pół	godziny	przed	rozpoczęciem	spartakiady.	

Zapraszamy	 wszystkie	 drużyny	 które	 chcą	 zmierzyć	 swoje	
siły	i	dobrze	się	bawić.		

Sołtys i Rada sołecka Dąbrowy

Ogólnopolska Olimpiada 
Młodzieży na torze

Komisarek  
powalczy o medal?
Znana już jest lista zakwalifikowanych zawodników 
na Ogólnopolską Olimpiadę Młodzieży na torze. 
Nowogard będzie reprezentował Remigiusz Komi-
sarek, który zakwalifikował się do 4 konkurencji. 

Junior	 młodszy	 z	 Nowo-
gardu	 fantastycznie	 spisu-
je	 się	 podczas	 szczecińskich	
„Czwartków	 Na	 Torze”,	 za-
tem	jest	spora	szansa,	że	mło-
dziutki	 „Chrabąszcz”	 powal-
czy	na	całego	o	medal	na	łódz-
kim	torze.	Finały	odbędą	się	w	
dniach	23.07	-	26.07.2012	r.	w	
Łodzi,	 na	 torze	 kolarskim	 KS	
Społem	 Łódź.	 Remigiusz	 Ko-
misarek	 zdołał	 uzyskać	 kwa-
lifikacje	do	4	z	5	biegów	fina-
łowych,	 kolarza	 z	Nowogardu	
zabraknie	 tylko	w	wyścigu	na	
2000	m.	Zawodnik	„Chrabąsz-
czy”	powalczy	o	medale	w	na-
stępujących	 konkurencjach:	
sprint,	 wyścig	 na	 500	 m,	 ke-
irin,	wyścig	punktowy.	W	kon-
kurencji	 sprint	wystąpi	 16	 za-
wodników,	 a	 Komisarek	 za-
kwalifikował	się	na	12	miejscu.	
W	wyścigu	na	500	m	zaprezen-

tuje	się	17	zawodników,	kolarz	
z	Nowogardu	w	tej	 stawce	za-
kwalifikował	 się	na	6	miejscu.	
Również	na	szóstej	pozycji	zo-
stał	 sklasyfikowany	 Komisa-
rek	 w	 wyścigu	 keirin.	 Zdecy-
dowanie	 najlepiej	 w	 tej	 ogól-
nopolskiej	 stawce,	 prezentuje	
się	nowogardzki	kolarz	w	kate-
gorii	wyścig	punktowy.	Tu	Re-
migiusz	 został	 sklasyfikowany	
na	 3	 miejscu.	 Przypomnijmy,	
że	 na	 OOM	 w	 Łodzi,	 Remi-
giusz	Komisarek	będzie	rywa-
lizował	o	medale	z	rywalami	z	
rocznika	‚96,	zawodnik	„Chra-
bąszczy”	 jest	 z	 rocznika	 ‚97	 i	
mimo	tego	zdołał	znaleźć	się	w	
czołówce	 klasyfikacji.	 Życzy-
my	 zawodnikowi	 z	 Nowogar-
du,	 powrotu	 z	 łódzkiego	 toru	
z	 medalem	 Ogólnopolskiej	
Olimpiady	Młodzieży	na	torze.

KR 

Festyn w Wyszomierzu

Gospodarze i Dąbrowa najlepsi
W niedzielę (8 lipca) w miejscowości Wyszomierz, odbył się festyn rekreacyjno-
-sportowy organizowany przez Wiejski Klub Sportowy Wyszomierz.

Rozegrano	dwa	turnieje:	pił-
ki	 nożnej	 i	 siatkówki.	W	Wy-
szomierzu	 zaprezentowało	 się	
6	 zespołów,	 trzy	 piłkarskie	 i	
siatkarskie.	 Spotkania	 odbyły	
się	 w	 systemie	 „każdy	 z	 każ-
dym”,	oprócz	nagród	dla	zwy-
cięzców,	 przyznano	 również	

wyróżnienia	 dla	 najlepszego	
piłkarza	i	siatkarza.	W	turnie-
ju	 piłki	 nożnej	 zwyciężyli	 za-
wodnicy	gospodarzy.	Nagroda	
dla	najlepszego	strzelca	turnie-
ju	trafiła	w	ręce	snajpera	zwy-
cięskiego	 zespołu	 -	 Damiana	
Adamenka.	 W	 turnieju	 piłki	

siatkowej	 zwyciężyli	 zawodni-
cy	 z	 Dąbrowy,	 którzy	 w	 swo-
ich	 szeregach	mieli	 najlepsze-
go	siatkarza	turnieju-	Michała	
Łapę.	Organizator	festynu	Pre-
zes	WKS	Andrzej	Kania,	 pra-
gnie	 podziękować	 młodzieży	
z	 Wyszomierza	 za	 pomoc	 w	
przygotowaniu	boisk.	Pracow-
nikom	firmy	Probud	z	Wyszo-
mierza,	 oraz	 radnemu	 Bogu-
miłowi	Gale	za	wsparcie	finan-
sowe.	

Turniej piłki nożnej:
1.	WKS	Probud	Wyszomierz
2.	LSK	Jastrząb	Łosośnica
3.	Orzeł	Łoźnica.	
Najlepszy strzelec: Damian 

Adamenek (WKS Probud Wy-
szomierz) 

Turniej piłki siatkowej:
1.	„Dąb”	Dąbrowa
2.	Jastrząb	Łosośnica
3.	Orzeł	Łożnica.	
Najlepszy siatkarz:	 Michał 

Łapa (Dąb Dąbrowa)
KR

Wyszomierz – zwycięska drużyna w piłce nożnej

Drużyna z Dąbrowy z pucharem za zajęcie 1 miejsca w piłce siatkowej
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Nowogardzcy przedsiębiorcy  

W tej pracy liczy się współdziałanie z drugim człowiekiem...
Znaczenie lokalnej przedsiębiorczości dla kondycji i dobrobytu społeczeństwa  jest nadal niedoceniane. Dlatego postanowiliśmy w dostępny nam spo-
sób w stałym cyklu przybliżyć sylwetki i działania tych, którzy na co dzień zmagają się z trudnościami naszego życia gospodarczego i dzięki swojemu 
zapałowi i determinacji, tworzą i utrzymują miejsca pracy z których korzysta wielu . Niebagatelny jest też ich wkład poprzez podatki w budżety, zwłasz-
cza Gminy, ale też w budżet krajowy. Dzisiaj 3 prezentacja i  wywiad z p. Ryszardem Śmiglem właścicielem znanego w mieście zakładu kamieniarskiego. 

Dziennik Nowogardzki: Aby 
wprowadzić czytelników w te-
mat to zapytam, ile jest zakła-
dów tego typu jak Pana  w No-
wogardzie  i trochę o specyfice 
tego zawodu  - kamieniarstwa?

Ryszard Śmigiel -Zaskoczę 
pana, bo jest tylko jeden zakład, 
który trudni się tego typu  dzia-
łalnością i należy on do mnie. Co 
do samego zawodu, jest on zawo-
dem, którego nie może wykony-
wać  tylko  jedna osoba lecz  ze-
spół pracowników. Powodem jest 
oczywiście ogrom czynności, któ-
re jeden człowiek  nie jest w sta-
nie wykonać, polegają one na 
dźwiganiu, przenoszeniu i ob-
róbce bloków granitowych czy 
marmurowych, które są przecież 
bardzo ciężkie. W tej pracy liczy 
się więc  współdziałanie z dru-
gim człowiekiem! 

To w takim razie ilu zatrud-
nia pan pracowników i jakie 
oni mają zadania do wykona-
nia? 

Na obecną chwilę w moim za-
kładzie pracuje 4 mężczyzn. Chcę 
dodać, że w dzisiejszych czasach 
niestety jest coraz ciężej o wy-
kwalifikowanych pracowników, 
ale jeżeli już są, to mimo wszyst-
ko ja , jako ich pracodawca mu-
szę stale stwarzać warunki, aby 
mogli  rozwijać swoje umiejęt-
ności, które głównie opierają sie 
na opanowywaniu sztuki szlifo-
wania kamienia i jego polerowa-
nia. Proszę mi uwierzyć, że nie 
jest to  łatwe, wymaga też sku-
pienia, precyzji oraz  uwagi na 
bezpieczeństwo -  pracujące  ma-
szyny oprócz tego, że mają bar-
dzo ostre tarcze tnące, to jeszcze 
bardzo głośno pracują, co stano-

wi czynnik rozpraszający. Do za-
dań kamieniarza w tego typu za-
kładzie należy przede wszystkim 
przygotowywanie płyt i elemen-
tów kamiennych oraz odkuwa-
nie, rycie napisów, zgodnie z 
zaleceniami klienta. Realizu-
jąc te zadania, w pierwszej ko-
lejności pracownik przy mojej 
pomocy musi dokonać wyboru 
odpowiedniego bloku do takiej  
obróbki. Przy wyborze uwzględ-
nia  się różne  kryteria takie jak: 
struktura bloku, uziarnienie, 
wytrzymałość i na pewno  bar-
wa, którą się charakteryzuje. 

Jak  pozyskuje Pan  takie blo-
ki z których potem, wykonuje-
cie  nagrobki lub inne przed-
mioty?

By, zrobić nagrobek najpierw 
potrzebny jest blok granitowy, 
który zamawiam bezpośrednio 
z kopalni. Jest to na dzień dzi-
siejszy jedyny piaskowiec, który 
używam do produkcji nagrob-
ków, ale  nie tylko, również bla-
tów kuchennych i innych  przed-
miotów np. części ogrodzeń, któ-
re są zamawiane przez naszych 
klientów. Te granity są polskie-
go pochodzenia, ale w niektórych 
kopalniach mogę również zamó-
wić granity z Włoch, Brazylii czy 
Indii, jeżeli klient sobie tak zaży-
czy.

Jest rzeczą naturalną, że od-
wiedzają tu pana w zagładzie 
klienci, którzy często  nie wie-
dzą, jaki wybrać pomnik, czy 
materiał na jego wykonanie 

Cóż,  namawiam ich  wtedy 
do konkretnej rozmowy, w której 
określają, precyzują  swoje wy-
magania wobec nagrobka i na-
prowadzam ich, co  moim zda-

niem będzie odpowiednie i naj-
bardziej korzystne. Staram się 
doprowadzić do tego, aby taka 
zamawiająca  osoba ostatecznie  
bardzo precyzyjne określiła swo-
je wymagania, to bardzo ważne, 
by w realizacji zamówienia obu-
stronnie się dobrze zrozumieć. 
Moje pytania odnoszą się naj-
częściej do wyboru koloru i fa-
sonu nagrobka. Jeżeli jest prosty 
frez do wykonania, to robi się go 
bardzo szybko, a jeżeli bardziej 
skomplikowany, jego czas wyko-
nania  jest nieco dłuższy. 

 Wybór nagrobka  wpływa na 
jego ostateczną cenę...?

Tutaj musimy wiedzieć i mieć 
świadomość, co i jak wpływa na 
cenę nagrobków i jakie informa-
cje należy przekazać, by rzetelnie 
dokonać wyceny ze strony mo-
jego zakładu. Pomniki granito-
we mają kilka detali, które wpły-
wają na ich cenę. Pytanie, „jaka 
jest cena nagrobka” nie jest pyta-

niem jasnym, bo na cenę nagrob-
ka składa się wiele czynników, 
które należy uwzględnić w cza-
sie wstępnej rozmowy. Dlatego 
jest mi  trudno dać  jednoznacz-
ną odpowiedź klientowi, również 
np. przez  telefon. Dlatego uwa-
żam, że takie rozmowy, które są 
w pewnym sensie negocjacjami, 
powinny mieć miejsce tu u mnie 
w zakładzie, gdzie klient może 
sam obejrzeć blok granitowy czy 
marmurowy z którego powsta-
nie później nagrobek, wybrać po-
szczególne elementy dekoracyjne, 
określić np. wysokość ewentual-
nych figur itd. Ostateczne kosz-
ty są więc  bardzo zróżnicowane, 
ale zależne od decyzji klienta.. 

 Sam materiał w którym Pan 
pracuje uchodzi za niezwykle 
trwały, ale czy kamień należy  

pielęgnować i czy są jakieś spe-
cjalne sposoby pielęgnacji ka-
mienia? Oraz – to pytanie la-
ika- czym się różni granit od 
marmuru?

To bardzo istotne  pytanie, bo 
różnice są zasadnicze, a polega-
ją one między innymi na wytrzy-
małości, twardości takich blo-
ków. Marmur w naszym żargo-
nie to „wapniak”, a granit to już 
granit, który ma bardziej tward-
szą strukturę, którą trudniej jest 
ukształtować, ale za to jest nie-
porównanie bardziej wytrzy-
mały. A co do konserwacji, to w 
ogólnej sprzedaży mamy już róż-
nego rodzaju środki chemiczne, 
które bardzo dobrze konserwu-
ją i czyszczą tego typu materiały 
czy nagrobki. 

Czy nadal i w jakim kierun-
ku rozwija pan swoją firmę, 
oraz czy obecny kryzys ekono-
miczny również jest odczuwal-
ny w tej branży?

Właśnie rozwoju!.Już za nie-
cały miesiąc otwieram nowy za-
kład na ul. Nadtorowej 19. To 
nowe miejsce charakteryzuje się 
większą przestrzenią i zdecydo-
wanie lepszymi warunkami, co 
na pewno ułatwi zakres prac, 
które wykonuję wraz z swoimi 
pracownikami. Ważną informa-
cją jest to, że będą tam  zupeł-
nie  nowe maszyny, które są no-
woczesne technologicznie, a co za 
tym idzie, wzrośnie jakość wy-
twarzanych przez nas  nagrob-
ków czy innych przedmiotów, co 
na pewno będzie  zauważalne 
dla  klientów. Co do kryzysu, to 
oczywiście, że jest on odczuwal-
ny również i w tej branży, widzi-
my to choćby po tym, że  jeszcze 
2 - 3 lata temu, klienci zamawiali 
nagrobki  znacznie droższe z gra-

nitu zagranicznego, dziś skupiają 
się  na tym tańszym, krajowym. 

W takim razie, co się stanie z 
pracownikami?, bo najczęściej 
jest tak, że z bardziej nowocze-
snymi maszynami wiążę się re-
dukcja zatrudnienia? 

Moi pracownicy mogą pra-
cować  spokojnie w tym samym 
składzie, bo nie zamierzam niko-
go zwalniać. A raczej myślę na-
wet o przyjęciu w przyszłości  no-
wych. A to jednak będzie uzależ-
nione od popytu, który określa  
rynek. Przy okazji bardzo chciał-
bym im podziękować za  pracę, 
którą wykonują wraz ze mną. 
Jak pan widzi nie jest to praca 
lekka, bo jest tu wiele kurzu, a 
hałas maszyn też jest bardzo mę-
czący.

 W przestrzeni tych lat, czy 
Pan jako właściciel i pana fir-
ma, została nagrodzona jaki-
miś nagrodami?

Może to zabrzmi dziwnie, ale 
ja sam się o nie nigdy nie ubie-
gałem, ale jeżeli już o to pan 
pyta, to otrzymałem nagrodę i 
wyróżnienie „Rzemieślnika Zie-
mi Szczecińskiej „ za pracę”, któ-
rą wykonuję w zasadzie  od 1982 
roku, bo miałem „po drodze”  
2-letnią przerwę. 

A w chwilach wolnych, gdy 
nie jest pan w zakładzie, to 
czym pan się zajmuje?  

Zaskoczył mnie pan tym pyta-
niem, bo tak naprawdę w zasa-
dzie nie mam tego wolnego cza-
su ze względu na prowadzenie 
firmy i pracę, którą trzeba w niej 
wykonać. Ale kiedyś hodowałem 
gołębie i czasami chodziłem na 
ryby. Dziś niestety już tego nie 
robię, bo nie mam kiedy.  

A rodzina? 
Mam żonę i czworo dzieci w 

wieku od 18 - do 24 lat. W wol-
nych chwilach, jak to w rodzinie, 
cieszymy się, razem spędzanym 
czasem, gdzieś nawet  wyjeżdża-
my wspólnie za miasto by odpo-
cząć. Kończąc bardzo dziękuję 
Dziennikowi Nowogardzkiemu 
za wywiad, który naprawdę był 
dla mnie miłym zaskoczeniem i 
przyjemnością, gdyż pamiętam  
pana redaktora z okresu dzie-
ciństwa i miejscowości w której 
wspólnie zamieszkiwałem wraz z 
pańskimi rodzicami. 

Wysłuchał: Jarek Bzowy
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Finał I edycji akcji  
„WARTO BYĆ DOBRYM”
Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie brali udział w I 
edycji akcji „Warto być dobrym” organizowanej przez Stowarzyszenie „Przyja-
zna Szkoła” pod patronatem Minister Edukacji Narodowej i UNESCO. Dzieci z 
1500 szkół w całej Polsce brały udział w konkursie na dobre uczynki w ramach 
akcji.  Laureaci z każdej placówki wygrali rowery górskie marki KROSS.  Lau-
reatem nagrody w naszej szkole została Hania Siemierz z klasy II THO, której 
GRATULUJEMY!!!

Akcja	 „Warto	 być	 dobrym”	 to	
największa,	 interdyscyplinarna	
kampania	 edukacyjna	 w	 Polsce,	
kreująca	 w	 dzieciach	 dobre	 po-
stawy,	 ucząca	 poszanowania	 dla	
innych	 ludzi,	 a	 także	 premiująca	
zachowania	 prospołeczne	 i	 wo-
lontariat.	 Głównym	 elementem	 I	
edycji	akcji	był	konkurs	skierowa-
ny	do	uczniów	1500	szkół	podsta-
wowych,	 gimnazjalnych	 i	 ponad-
gimnazjalnych,	 który	 każda	 szko-
ła	 prowadziła	 samodzielnie	 na	
podstawie	 tych	 samych	 zasad	 i	 z	
tą	 samą	 nagrodą	 główną	 –	 rowe-
rem	 górskim	 marki	 KROSS.	 Od	
początku	 semestru	 dzieci	 konku-
rowały	o	 to	 ile	zrealizują	dobrych	
uczynków	 w	 trzech	 kategoriach:	
pomoc	drugiemu	człowiekowi,	za-
angażowanie	 w	 środowisko	 klasy,	
szkoły,	 społeczność	 lokalną	 oraz	
działania	 globalne	 na	 rzecz	 praw	
człowieka	 i	 ochrony	 środowiska.	
Na	koniec	roku	dzieci	pod	okiem	
wychowawcy	 wybierały	 w	 każdej	
klasie	ucznia,	który	okazał	się	naj-
lepszy,	a	wśród	najlepszych	z	całej	
szkoły	został	rozlosowany	rower.	

Akcję,	 która	wymyśliło	 Stowa-
rzyszenie	 „Przyjazna	 Szkoła”,	 po	
raz	 pierwszy	 realizowano	 w	 kil-
kudziesięciu	 śląskich	 szkołach	w	
2003	roku.	W	tym	roku	stowarzy-
szenie	opracowało	nową	formułę	
projektu	i	po	raz	pierwszy	zreali-
zowało	go	w	 takiej	 skali	w	szko-
łach	 w	 całej	 Polsce.	 Każda	 pla-
cówka	 dostała	 w	 paczce	 rower,	
multimedialny	pakiet	edukacyjny	
„Akademia	Umysłu	2”	do	szkol-
nej	biblioteki	oraz	baner	akcji	do	
powieszenia	na	szkolnym	koryta-
rzu	Kolorowy	baner,	oprócz	logo	

patronów	i	sponsorów	głównych,	
posiada	 52	 miejsca	 na	 naklej-
ki,	 które	 może	 wykupić	 prawie	
każda	firma	 lub	osoba	prywatna	
przykładając	 jednocześnie	 rękę	
do	 czynienia	 dobra.	 Jedna	 na-
klejka	to	koszt	100	złotych,	każdy	
może	kupić	od	1	do	1500	 takich	
cegiełek.	 10	 najaktywniejszych	
szkół	otrzyma	 jesienią	granty	po	
10  000	 złotych	 na	 cel	 pożytecz-
ny	dla	całej	społeczności	lokalnej,	
który	wybiorą	dzieci.	

„W	 najśmielszych	 scenariu-
szach	 i	 najskrytszych	 marze-
niach	nie	 liczyliśmy	na	 taki	 suk-
ces	 akcji.	 Dzieci	 czyniące	 dobro	
zaskoczyły	 nas	 nie	 tylko	 swo-
ją	 kreatywnością	 i	wytrwałością,	
ale	 przede	 wszystkim	 odwagą	 w	
promowaniu	 pozytywnych	 po-
staw.	 Setki	 tysięcy	 osób	 czynią-
cych	dobro,	miliony	godzin	ofia-
rowane	 innym	 ludziom,	 wszyst-
ko	to	za	darmo	–	bez	oczekiwania	
na	 zapłatę.	 Teraz,	 kiedy	 zadadzą	
mi	pytanie	–	jakie	mamy	dzieci	i	
młodzież	–	odpowiem,	 że	wspa-

niałe.	A	my	dorośli	 powinniśmy	
brać	z	nich	przykład.	Każdy	z	nas	
może	wesprzeć	drugą	edycję	 ak-
cji,	by	kolejne	szkoły	mogły	wziąć	
w	 niej	 udział”	mówi	Aleksander	
Komaniecki-	prezes	stowarzysze-
nia	„Przyjazna	Szkoła”.	

Stowarzyszenie	 „Przyjazna	
Szkoła”,	 które	ma	 już	 11	 lat,	 jest	
największą	 organizacją	 pozarzą-
dową	działającą	w	 sektorze	 edu-
kacji	w	Polsce,	swoimi	projektami	
i	akcjami	obejmuje	cały	kraj	i	pra-
wie	8000	szkół	partnerskich.	Or-
ganizacja,	która	przekazała	już	na	
rozwój	 edukacji	 27	mln	 złotych,	
zbiera	także	1%	na	rozwój	eduka-
cji	 w	 polskich	 szkołach,	 przeka-
zując	im	środki,	które	dostaje	od	
rodziców	ze	wskazaniem	na	nie.	

Wręczenie	 nagrody	 Hani	 Sie-
mierz	 odbyło	 się	 podczas	 uro-
czystego	zakończenia	roku	szkol-
nego	 i	 wywołało	 wiele	 emocji.	
Gratulujemy	wszystkim	osobom,	
które	 były	 zaangażowane	 w	 ak-
cję	i	życzymy	wszystkiego	dobre-
go,	 bo	dobro	wraca	do	 tego,	 kto	
je	czyni.

Pani Patrycja Sierżant (koordynator akcji) i Pan Dyrektor podczas wrę-
czania nagrody

Uśmiech Hani mówi sam za siebie. My życzymy szerokiej drogi!

Informacje ważne dla rolników

Kurs na operatora  
opryskiwaczy 

W	 dniach	 25	 i	 26	 czerw-
ca	 2012	 r.	 w	 	 Nowogardzkim	
Terenowym	 Zespole	 Dorad-
ców	 -	 Zachodniopomorskie-
go	 Ośrodka	 Doradztwa	 Rol-
niczego	 w	 Barzkowicach	 na	
ul.	Wojska	 Polskiego	 pod	 kie-
rownictwem	Mariana	Mamze-
ra	odbyło	się	już	drugie	w	tym	
roku	 szkolenie	w	zakresie	 sto-
sowania	 środków	 ochrony	 ro-
ślin	przy	użyciu	opryskiwaczy.	
W	 szkoleniu	 uczestniczyło	 23	
kandydatów	w	tym	dwie	kobie-
ty.	Z	ciekawości	dodam,	że	jed-
na	 z	 nich	 kosi	 zboża	 kombaj-
nem	w	swoim	gospodarstwie	i	
pracuje	 ciągnikiem,	 gdyż	mąż	
uległ	 wypadkowi.	 Kursanci	
poznali	 szczegółowe	 przepi-
sy	BHP	–	których	wykładowcą	
był	Stanisław	Michalak.	Pozna-
li	 przepisy	prawa,	 jakie	 środki	
chemiczne	 i	 kiedy	 stosować,	 a	
jakich	 już	 nie	 wolno.	 Na	 slaj-
dach	 poznali	 występujące	 na	
polach	 szkodniki	 i	 chwasty	 i	
jakimi	 środkami	 je	 zwalczać,	
mówiła	 o	 tym	 Pani	 Ewa	 Tań-
ska	 z	 WIOR	 i	 N.	 Najczęściej	
mylono	 prewencję	 z	 karencją,	
1-sza	 to	 czas	 zakazu	 kontaktu	
ze	środkiem	od	momentu	jego	
zastosowania,	 2-gi	 to	 okres	 w	
którym	 środek	 traci	 szkodli-
wość	 działania	 i	 liczy	 się	 czas	
do	 bezpiecznego	 zbioru	 ro-
ślin.	Tych	 rolników	którzy	nie	
uczestniczyli	 w	 takim	 szkole-
niu	poinformuję,	że	wszystkich	
którzy	korzystają	z	dopłat	unij-
nych	 obowiązuje	 przy	 opry-
skach	posiadanie	przy	sobie	co	
najmniej	kopii	zaświadczenia	o	
ukończeniu	 takiego	 szkolenia,	
które	jest	ważne	5	lat	i	posiada-
nie	atestu	na	opryskiwacz	waż-
ny	 3	 lata.	 Szkolenie	 kosztuje	
180	zł.,	a	atest	na	opryskiwacz	
w	zależności	od	rozpiętości	be-
lek	polowych	od	180	do	220	zł	
i	należy	go	zrobić	przed	upły-
wem	 terminu	 3	 lat	 ważności.	
Wspomnę,	że	po	terenie	jeżdżą	

kontrole	Sanitarne	 i	mają	pra-
wo	w	każdej	chwili	zażądać	od	
opryskującego	 ważnego	 atestu	
na	sprzęt	i	uprawnień.	Mogą		to	
samo	zrobić	w	każdym	gospo-
darstwie	 wytypowanym	 przez	
ARiMR	do	 kontroli.	Wówczas	
każdy	 rolnik	 musi	 okazać	 się	
zeszytem	 oprysków,	 faktura-
mi	 zakupu	 środków	 chemicz-
nych	i	kwitami	zwrotu	pustych	
opakowań	po	tych	środkach	w	
miejscu	ich	zakupu	i	jeszcze	za	
to	 płacą.	 W	 innych	 przypad-
kach	grożą	sankcje	karne	od	50	
do	500	zł.	Ważną	funkcją	 jaką	
spełnia	 opryskiwacz,	 jest	 na-
wożenie	dolistne	roślin,	szcze-
gólnie	 stosuje	 się	do	 tego	 celu	
mocznik	 nawozowy	 z	 dodat-
kiem	 mikroelementów	 -	 jest	
bardzo	 skuteczny	 a	 efekt	 wi-
dać	 już	 za	 parę	 dni,	 gdyż	 ro-
ślina	 wchłania	 go	 bezpośred-
nio	przez	blaszkę	liściową.	Pa-
miętać	przy	tym	należy,	że	przy	
rozpuszczaniu	 mocznika	 na-
stępuje	 reakcja	 endotermiczna	
-	pochłaniająca	ciepło	z	wody.	
Ciecz	 może	 osiągnąć	 temp.	
ujemną	 co	 przy	 oprysku	 po-
woduje	 zmrożenie	 roślin	 da-
jąc	efekt	spalonej	ogniem	plan-
tacji.	Żeby	temu	zapobiec	roz-
puszczajmy	 mocznik	 polewa-
jąc	go	gorącą	wodą	 lub	 robiąc	
roztwór,	 zostawmy	 go	 na	 noc	
by	nabrał	temperatury	otocze-
nia.	Zawsze	mierzmy	tempera-
turę	cieczy	roboczej	mocznika	
przed	opryskiem.	Zadowalają-
ca	jest	już		temp.	10	-	12	stop-
ni	nawet,	gdy	na	dworze	mamy	
20	-	22	stopni	Celsjusza.	O	bu-
dowie,	 technikach	 oprysku	 i	
atestach,	 szczegółowy	 wykład	
poprowadził	 Robert	 Sprycha	
z	 firmy	 „ROGWAR”.	 Dodam,	
że	Nowogardzki	Ośrodek	pro-
wadzi	 systematyczne	 nabory	 i	
szkolenia	w	powyższym	zakre-
sie	dla	 rolników	z	całej	gminy	
Nowogard.						

Eugeniusz  Korneluk   Zaginął piesek 
w Dąbrowie 

dnia 19 VI - rasy PINCZER 
koloru	 rudego	 (krótki	włos),	
uszy	stojące	(jak	sarenka)	bez	
ogonka,	na	podbrzuszu	biała	
gwiazdka.	 Właścicielką	 jest	
starsza,	 schorowana	 i	 bardzo	
mocno	 związana	 emocjonal-
nie	 z	 pieskiem.	 Uczciwego 
znalazcę proszę o kontakt:

 722 057 606



17-19.07.2012 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

13

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

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

Dyżur nocny
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala   - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.   - 91 392 69 99
Medyk   - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

 - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz Pogotowie Stomatolo-
giczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos 
 - 91 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  
 - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzie ci, 
Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności 
Gospodarczej  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
  - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

- 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 26 249

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw.  WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   

- 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57

Apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM   - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Zawodowe 
- CE Zdroje ul.  Bohaterów Warszawy 78,

telefon/fax.   - 91 392 54 94  
I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium  
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych    - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   

- 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 
Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 
Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 
Taksówki   - 91 392 02 60
Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

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

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

tel. 91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

GABINET OSMETYCZNY 
”WICHEREK”

Rok założenia 1988
Bezbolesne	przekłuwanie	uszu
Profesjonalne	 	 przekłuwanie	 ciała	 zabiegi	
kosmetyczne,	 henna,	 depilacje,	 makijaże,	
mikrodermabrazja,	 peeling	 kawitacyjny,	
ultradźwięki,	 eksfoliacje,	 wypalanie,	 laser,	
lampy,	 materac	 zdrowotny,	 świecowanie	
uszu,	masaże,	akupresura,	solarium

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

Tel. 91 39 207 14 
Czynne od 11.00 do 19.00

http://wicherek.info

Możliwość dostawy do klienta.
Kontakt tel. 609 532 701

Sprzedam recykling ceglany

Budnaar
POKRYCIE I REMONTY 

dachów,
docieplenia, podbitka

tel. 726 169 098

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej
„RADOSŁAW” 

w Nowogardzie ul. Radosława 10
Ogłasza przetarg  

ustny nieograniczony na sprzedaż 
- Nieruchomość zabudowana położona w Nowogardzie ul. 

Radosława 10, na którą składa się prawo własności działki nr 
ewid. 115/2 obręb nr 7

Cena wywoławcza: 95.000 zł.
Wadium:	3.00	zł	–	płatne	do	dnia	przetargu	do	15.30
Do	wylicytowanej	ceny	może	zostać	doliczony	podatek	VAT	

zgodnie	z	przepisami	obowiązującymi	w	dniu	sprzedaży.
Przetarg odbędzie się w dniu 15.08.2012 r. o godz. 16.00 w 

siedzibie Spółdzielni Nowogard ul. Radosława 10
Przedmiot	przetargu	można	oglądać	po	uzgodnieniu	termi-

nu	z	Ogłaszającym	Tel.	91	39	21 606	w	godz.	Od	7.30	do	10.30
Sprzedający	zastrzega	sobie	prawo	odwołania	przetargu	bez	

podania	przyczyny.

Firma „Noworim” 
Sp.	z	o.o.	

wynajmie  
pomieszczenie biurowe 

o pow. 40 m2	oraz	
pomieszczenie 
magazynowe 

o pow. 70 m2 
przy ulicy Sienkiewicza 7a 

w	Nowogardzie.	
Kontakt:  tel. 91 39 22 394; 
e-mail: biuro@noworim.pl

  Chrześcijańskie Centrum Pomocy Agenda Zboru
Kościoła  Ewangelicznych Chrześcijan w Nowogardzie

ul. 700-Lecia 14,  72-200 Nowogard

DYSTRYBUCJA    
ŻYWNOŚCI

Dla podopiecznych OPS
z terenów wiejskich Gminy Nowogard

Wtorek  17.07.2012   10:00 – 15:00
Środa  18.07.2012      8:00 – 15:00
Czwartek 19.07.2012  8:00
    - do wyczerpania zapasów

Zapraszamy osobiście do siedziby przy 700-Lecia 14 w 
podwórzu ZBK  z aktualnym skierowaniem z OPS-u oraz 

potwierdzoną  ilością osób w rodzinie i dokumentem toż-
samości.

	 w	imieniu	Zboru	Pastor,	Cezary	Komisarz

 WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA  
700-LECIA 24 w  NOWOGARDZIE

poszukuje wykonawcy ocieplenia budynku.
Przedmiar	robót	oraz	szczegółowe	informacje

w biurze Zarządcy FURMAŃCZYK-WSPÓLNOTY
700 lecia 14 w Nowogardzie tel. 913920808.
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 � Sprzedam mieszkanie, ul. Ponia-
towskiego, 2 pokoje, pow. 50,49 
m2, parter, po generalnym remon-
cie. CENTRUM OBŁSUGI NIERUCHO-
MOSCI, Tel. 603 982 407

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

 �Działki budowlane. Tel. 665 503 129

 �Wynajmę pokój tel.798382886

 �Kwatery pracownicze w domu jedno-
rodzinnym tel.6093073270

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

 � Sprzedam działkę budowlaną nie-
uzbrojoną przy ul. Kościuszki tel. 693 
850 197

 � Sprzedam spichlerz, piękny obiekt 
956 m2, tel. 693 996 009

 � Sprzedam mieszkanie trzypokojowe 
w Nowogardzie. 603 668 681

 � Sprzedam mieszkanie dwupokojowe 
III piętro 55 m2. Cena 125 tys. 668 927 
296

 �Do wynajęcia dwa lokale handlowe w 
Centrum Nowogardu. 531 838 667

 � Sprzedam mieszkanie trzypokojowe 
w Nowogardzie. 600 626 244

 � Sprzedam mieszkanie własnościo-
we, I piętro, bezczynszowe, 3 pokoje, 
58m2, w Nowogardzie. Po kapitalnym 
remoncie, wysoki standard, kuchnia w 
zabudowie, glazura, panele, terakota, 
nowe okna, własne ogrzewanie gazo-
we, domofon, piwnica, balkon. Cena 
do uzgodnienia, tel. 605 522 340.

 �Wynajmę mieszkanie czteropokojo-
we po kapitalnym remoncie, własne 
ogrzewanie na parterze, ul. Bema. 504 
800 823

 � Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe 3 
piętro ul.15-lutego z garażem 695 425 
992

 � Sprzedam działkę budowlaną w Cen-
trum Nowogardu ul. Lipowa 4 o pow. 
693 m2 z aktualnymi warunkami za-
budowy usługi, handel, mieszkania. 
Informacje Tel. 600  959  932; 600  931 
083 po 15.00

 �Wynajmę garaż w ok. Boh. Warszawy, 
Poniatowskiego i 15 Lutego. 603 284 
503

 � Sprzedam garaż murowany 28 
m2, prąd, woda cena 26  000 zł. Tel. 
501 622 613

 � Ładny dom Nowogard, sprzedam. 
600 617 474

 � Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe o 
pow. 58 m kw na I piętrze przy ul. Ban-
kowej 8. Tel. 783 570 060.

 � Sprzedam wygodną kawalerkę, I 
piętro, ok. 29 m kw, bezczynszowa. 
Do zamieszkania od zaraz. Cena 95 
tys. Tel. 608 153 767.

 �Wynajmę warsztat z kabiną pod róż-
nego rodzaju działalność. 603 550 557

 � Sprzedam mały dom 57 m2 ul. Piłsud-
skiego 2a. 602 350 301

 � Sprzedam mieszkanie w bloku w Ło-

sośnicy, trzypokojowe, 64 m2, bez-
czynszowe. Tel. 788 875 474

 � Sprzedam ˝ domu w Nowogardzie. 
728 933 802

 � Sprzedam mieszkanie 4-pokojowe 
(67,7 m2) w Nowogardzie, parter, bal-
kon, wc i łazienka osobno. Kontakt:  
608 514 144.

 � Studio reklamy Vizart wynajmę pow. 
Reklamową 6,5x3m w Nowogardzie 
przy ul. Warszawskiej 11 od 13.06. tel. 
605 522 340

 � Sprzedam kawalerkę 30 m2. tel. 
691 137 817

 � Sprzedam pół bliźniaka ok. 100m2, 
działka 1100 m2, duży ogród. Wy-
mienione okna, dach, ocieplony. We-
wnątrz do remontu. 350000 zł. Tel. 
513157166

 �Wynajmę lub sprzedam garaż na ul. 
Jana Pawła II tel. 607 580 172

 � Sprzedam mieszkanie, Nowogard, ul. 
Bankowa 6, pow. 53,70 m2, IV piętro, 
trzy pokoje, cena 131.600 zł, tel. 91-
3910010, 607607814.

 � Sprzedam prawo do mieszkania spół-
dzielczo – lokatorskie. 691 646 632

 �Dom na wsi Żabówko 609 307 327 

 � Pilnie potrzebna  kawalerka, dwupo-
kojowe mieszkanie (parter) do wyna-
jęcia niedrogie. 510 936 951

 � Sprzedam trzy pokoje + garaż mu-
rowany, ogród, działka 1000 m2 lub 
zamiana na dwa pokoje w bloku w 
centrum (parter I piętro (z dopłatą)) 
724 451 734

 � Resko ok. na wsi 70 m2, trzy poko-
je do zamieszkania od zaraz 63 tys. 
889 133 882.

 �Wynajmę sklep spożywczy przy ul. 
Wojska Polskiego naprzeciwko szpita-
la. 513 356 702 

 � Sprzedam dom w Nowogardzie w roz-
liczeniu mieszkanie ul. Jesionowa 3. 
604 284 597

 �Wynajmę garaż przy ul. Zamkowej 
przy gł. Drodze. 607 580 172

 �Odstąpię działkę owocowo-warzyw-
ną z murowanym domkiem obok za-
kładu karnego 693869595.

 � Sprzedam 2 ha ziemi przy drodze as-
faltowej + media z możliwością po-
działu, okolice Nowogardu 15 zł/m2. 
603 895 622

 �Do wynajęcia mieszkanie 3 pokojowe 
przy ul. Bankowej 8. Tel. 783 570 060.

 � Sprzedam działki zabudowy. 40 ar. i 77 
ar. 536 270 560

 � Sprzedam mieszkanie cztery pokoje. 
536 270 560

 �Wynajmę mieszkanie dwupokojowe 
w Nowogardzie. 795 659 245

 � Sprzedam działkę po zbiorach przy ul. 
Armii Krajowej. 91 39 21 399 po godz. 
20.00

 � Ładna kawalerka I p. cena 83 tys. zł. 
sprzedam 508 312 261

 �Działki budowlane w miejscowości 
Kościuszki sprzedam. 91 39 26 624 
po 16.00

 �Ziemię rolną kilka hektarów 
sprzedam. 502 103 432

 � Sprzedam lub zamienię M3 na 
kawalerkę 722 050 367

 � Sprzedam mieszkanie 78 m2 cztero-
pokojowe, bezczynszowe 136 tys. w 
Wierzbięcinie lub zamienię na dwu-
pokojowe w Nowogardzie. 691 213 
009

 � Sprzedam mieszkanie trzypokojowe 
w kamienicy 69 m2, parter + 2 pi-
wnice a atrakcyjnym miejscu 203 500 
zł. 509 939 392

 �Do wynajęcia mieszkanie umeblowa-
ne trzypokojowe ul. Bankowa I piętro. 
603 895 622

 �Sprzedam wygodną, bezczynszową 
kawalerkę, I piętro, ul. Waryńskie-
go. Tel. 608 153 767

 �Odstąpię działkę owocowo-warzyw-
ną z murowanym domkiem obok za-
kładu karnego 693869595

 � Sprzedam mieszkanie dwupokojowe 
w Dobrej Nowogardzkiej 60.000 zł. 
691970711

 � Sprzedam 4-pokojowe mieszkanie 
w Osinie, 79m2, słoneczne, na parte-
rze, bezczynszowe, z balkonem, piw-
nica, w kuchni i przedpokoju zabu-
dowa. Mieszkanie w bardzo dobrym 
standardzie. Ogrzewanie gazowe, 
okna pcv. Atrakcyjna cena. Kontakt: 
502531348

 �Wynajmę mieszkanie w nowym domu 
w pełni wyposażone. Warunki kom-
fortowe. 606 106 142

 � Sprzedam pół bliźniaka w Błądkowie 
lub zamienię na kawalerkę w Nowo-
gardzie. 603 881 741

 �Nowogard działki budowlane. 
665 503 129

 � Sprzedam kawalerkę własnościową 
37 m2. Cena 115 tys. Zł. Do negocjacji. 
660 987 036

 �Garaż do wynajęcia ul. Boh Warsza-
wy 21 tel. 91 39 20 307

 �Do wynajęcia pół domu Tel. 696 
375 682 

 � Sprzedam 4-pokojowe mieszkanie 
w Osinie, 79m2, słoneczne, na parte-
rze, bezczynszowe, z balkonem, piw-
nica, w kuchni i przedpokoju zabu-
dowa. Mieszkanie w bardzo dobrym 
standardzie. Ogrzewanie gazowe, 
okna pcv. Atrakcyjna cena. Kontakt: 
502 531 348

 � Sprzedam kawalerkę w Nowogardzie, 
28m2, bezczynszowa, na parterze, 
funkcjonalny rozkład pomieszczeń, 
kuchnia z oknem, piwnica, okna pcv, 
ogrzewanie gazowe, bez pośrednika, 
77 tys. ! Kontakt: 512 322 137

 � Sprzedam mieszkanie dwupokojowe 
, kuchnia pow. 41,5 m2, przy ul. War-
szawskiej 10, I p. 600 325 965

 � Sprzedam mieszkanie na ul. Zamko-
wej 62 m2, suterena osobne wejście, 
cena 155 tys. 508 615 083

 �Wynajmę mieszkanie 36 m2 do wyna-
jęcia. 518 483 194

 �Wynajmę mieszkanie dwupokojowe 
częściowo umeblowane. 660 010 540

 �Wynajmę pokój. 798 382 886

 �Mieszkanie do wynajęcia 601 724 492

MOTORYZACJA

 � Sprzedam Opony letnie 4 szt. Conti-
nental Conti 3, 185 65 R15, cena 400 
zł, tel. 605 522 340.

 � Sprzedam dwie opony 185/65/
R15 continental conti 3; stan dobry. 
605 522 340

 � Sprzedam felgi stalowe do Nissana 
Almery N16, rok prod. 12/2001, cena 
240 zł, tel. 605 522 340. 

 �Sprzedam Ford CMAX rok prod. 
2004 przebieg 185 tys. Poj. 2.0 die-
sel. Posiada immobilajzer, podusz-
ki powietrzne, centralny zamek, 
klimatyzacja, koła zapasowe z alu-
felgami. Cena 20 500. Do uzgodnie-
nia. 603 079 260

 � Sprzedam  Vw Passat B-5  rok 
prod.1998 poj 1.9 diesel 665 544 518

 �Mitsubishi Pajero rok prod.2000 
poj 3,2 diesel cena do uzgodnienia 
665 544 518

 � Sprzedam Auto marki Rover 416 ben-
zyna + gaz sekwencja, rok 1997, skó-
ra, klima, elektryka cena 5500 do ne-
gocjacji. 691 071 252

 � Sprzedam Opla Agilę 2002 poj. 1.2 
srebrna cena 8900 tel. 663 130 271

 � Sprzedam motor Honda CB 750 rok 
prod. 1997. Nowe opony, cena do 
uzgodnienia. 607 998 212

 �Maluch 126p. sprzedam z hakiem 
cena do uzgodnienia. 506 854 331

 �Sprzedam Seat  Ibiza 1992 r. i Fia-
ta Cinquecento rok prod. 1997 tel. 
663 848 540; 697 212 538

ROLNICTWO

 � Porzeczkę czerwoną – 2 zł, czarną – 4 
zł – sprzedam zbiór własny. Tel. 605 
856 556 lub 91 932 17 39

 � Sprzedam kombajn do zbioru ziem-
niaków “ANNA” Stan bdb nr,Tel 
664329813.

 � Sprzedam 2 działki nr.251(0.83ha)i 
nr.252(1.29)w obrębie Redostowa Tel. 
667 286 019

 � Siewnik do nawozu Amazonka dwu-
talerzowy poj. 500 kg. 723 898 517

 � Pszenżyto sprzedam 600 zł/tona (zo-
stało 2tony). 91 57 83 097

 � Sprzedam krowy mamki mieszań-
ce do dalszej hodowli i Piasta RCW 3. 
500 197 442

 �Koszenie łąk i prasowanie. 603  541 
286

 �Koszenie, zbiór, mulczarowanie łąk, 
orka, siew, talerzówka 608 013 995

 � Sprzedam pszenice paszową 502 
217 497

 � Sprzedam prosiaki. 691 982 862

 � Sprzedam klacz dziewięciolet-
nią i źrebicę czternastomiesięczną. 
500 112 507

 �Kupię kombajn ziemniaczany ANNA. 
667 788 719

 � Sprzedam pług trzyskibowy, brony i 
redło do C360. Tel. 91 41 91 099

 �Kupię słomę baloty małe i duże. 91 39 
10 315

USŁUGI

 �KOREPETYCJE LICEALISTÓW I STU-
DENTÓW Z MATEMATYKI, STATYSTY-
KI, EKONOMETRII ORAZ PROFESJO-
NALNE PRZYGOTOWANIA DO EGZA-
MINÓW POPRAWKOWYCH KONTAKT: 
TEL. 600 924128; MAIL: iwonand@
wp.pl 

 �Usługi transportowe IVECO dostaw-
cze + laweta + bus osobowy do 9 os. 
Tel. 609 931 915, 607 580 172.

 �AGENCJA REKLAMOWA VIZART - re-
klamy, banery, tablice, wydruki wiel-
koform., reklama na pojazdach - 
odzieży, PIECZĄTKI, wizytówki, plaka-
ty, ulotki, inne. Nowogard, ul. 700 le-
cia 15 (nad sklepem zielarskim). Tel. 
605 522 340.

 �MALOWANIE, MONTAŻ PANELI 
PODŁOGOWYCH I INNE DROBNE 
NAPRAWY WYKONA „ZŁOTA RĄCZ-
KA”; 91 39 22 783, 784 79 22 70

 �Czyszczenie uszu za pomocą świeco-
wania Nowogard, ul. Zielona 3. 91 39 
20 714

 �Dywanopranie, 604 373 143.

 � Sprzątanie biur i mieszkań. 604 373 
143.

 � Pranie tapicerki samochodowej (oso-
bowe, busy, ciężarowe, TIR-y). Tel. 604 
373 143.

 �Czyszczenie pościeli wełnianych lano-
liną. Tel. 604 373 143.

 �Usługi ogólnobudowlane i docieple-
nia 607 654 692

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

 �Klimatyzacja! Serwis sprzętu AGD. Tel. 
697 55 33 10, 693 34 46 71.

 �Cyklinowanie. 692 478 465

 �AWARIE. Naprawy pieców Vailiant, ta-
nie części. 691 686 772

 �Bruk-lin układanie kostki brukowej. 
Tel. 607 083 893, www.bruk-linnowo-
gard.com.pl

 �Montaż ogrodzeń betonowych, far-
merskich i innych; 695  085 470; 91 
39 72 575

 �usługi elektryczne CO, dachy, tanio 
szybko solidnie. Do 30% taniej. Tel. 
506 323 560

 �Usługi tokarskie. Sąpolnica 22. 
693 613 396 

 � Przewozy przeprowadzki Nowogard i 
okolice. 784 499 535

 �Usługi ogólnobudowlane. 
510 335 162

 �AGENCJA REKLAMWA VIZART - 
oprawianie prac - w 2 minuty., bin-
dowanie, wydruki A3-A4 kolor, kse-
ro A3-A4 - kolor, laminowanie A3-
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OGŁO SZE NIA DROB NE

REGULARNA LINIA MI KRO BU SO WA SEROCKI   Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie    6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie    8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

Informacja PKS 
91 392 18 87   lub   91 469 83 15

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak          kom. 606 148 353
Nowogard (ul.  Rzeszowskiego) - Szczecin (ul.  Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:05; 8:10; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 11:50; 11:55; 12:40; 
14:40; 14:50; 15:00; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:11
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul.  Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:30; 9:50; 10:25:11:20(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 13:20; 13:45(F); 14:10; 
14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:00
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:50; 17:20; 18:30; 19:30
Kursują od poniedziałku do soboty;  F - kursuje od poniedziałku do piątku;  7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli

ROZKŁAD JAZDY BU SÓW

Regularna linia METRO          tel. 505 619 600
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25 A; 5:50 A; 6:00 A; 8:15 A7; 9:25 A7; 12:30 A7; 12:55 A7; 
15:05 A; 16:30 A7; 18:10 A7
Ze Szczecina do Nowogardu: 6:50 A; 7:25 A; 7:45 A; 11:00 A7; 12:00 A7; 14:35 A7; 15:55 
A7; 16:40 A; 18:25 A7; 19:55 A7
Legenda: A- kursuje od pon do sob;   7 - kursuje w niedzielę

PRZEWÓZ OSÓB - RO MAN BIŃCZYK - Linia Regularna  
 TEL. 0607 310 591 

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU:  
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SOBOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIEDZIELA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

DZIENNIK
NOWOGARDZKI

Ukazuje się we wtorki i piątki  na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, Piotr Słomski, Jarosław Bzowy, 

Rafał Kowalczuk sport.  Jarek Dąbrowski redaktor techniczny.   Ad res re dak cji:  
72-200 No wo gard, ul.  Boh. War sza wy 7A, tel. 91 392 21 65; e-mail: dziennik@domjudy.pl. 

Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

Trasa NOWOGARD – GOLENIÓW – SZCZECIN 
Nowogard ul. Rzeszowskiego : 5:05(A), 5:55(A), 6:10(A), 6:50(7), 7:00(A),  7:50(A), 8:05(7), 

8:25(2,4,6), 8:35(A), 9:10(1,3,5,7), 9:15(2,4,6), 10:05(A)10:30(A,7), 11:31(A), 11:40(7), 12:15(A), 
12:50(A,7), 13:00(A), 13:10(A), 13:25(A,7), 13:50(F), 14:05(A), 14:20(A,7), 15:41(A), 16:00(7), 
16:25(7), 16:30(1,3,5) 16:40(2,4,6,7) 16:50(A), 17:30(7) 17:50(A,7) 18:05(4,5,6,7) 18:20(A,7)

TRASA SZCZECIN – NOWOGARD
Szczecin ul. Św. Ducha: 9:25(A), 11:55(A,7) 12:20(A,7), 13:35(A), 14:00(A,7,R), 

14:30(1,3,5,7)  14:35(2,4,6) 14:55(A,7), 15:10(A) 15:25(A,7), 15:50(A) 16:15(A,7)  16:30(A), 
18:05(A,7,R) 18:20(A,7) 19:05(A,7) 19:25(A,7) 19:50(A,7)

Szczecin ul. Dworcowa :  6:20(A), 7:35(A), 8:40(A,7), 9,00(7,R), 10:05(A,7),  10:50(A,7),  
11:40(A), 13:00(7), 14:20(7), 17:40(A,7), 20:15(A,7),

Goleniów, Dworzec PKP :  7:05(A), 8:20(A), 9:25(A,7), 9:45(7,R), 10:10(A),  10:50(A,7),  
11:36(A,7), 12:26(A), 12:42(A,7),  13:05(A,7), 13:45(7), 14:20(A),  14:45(A,7,R), 15:05(7), 
15:20(1,3,5,7) 15:26(2,4,6) 15:40(A,7) 15:55(A)  16:08(A,7) 16:40(A) 16:59(A,7) 17:15(A), 
17:40(A,7)  18:50(A,7,R)  19:05(A,7), 19:50(A,7) 20:10(A,7) 20:35(A,7) 21:00(A,7)

Trasa NOWOGARD – MASZEWO 
Nowogard ul. Rzeszowskiego :  6:20(S) 15:15(S)
Trasa MASZEWO – NOWOGARD 
Maszewo :  6:55(S) 16:00(S)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO – STARGARD SZCZECIŃSKI
Nowogard ul. Rzeszowskiego :  6:50(F),  11:30(F),  13:50(F),  
Trasa STRAGARD SZCZECIŃSKI – MASZEWO - NOWOGARD
Stargard Szcz. Oś. Tysiąclecia :  9:40(A), 12:45(A), 15:05(A)
A - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt S – kursuje w dni nauki szkolnej; 

7 – kursuje w niedziele niebędące świętami F – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz 
świąt 1,3,5 – kursuje w poniedziałki, środy, piątki oprócz świąt; 2,4,6 – kursuje we wtorki, 
czwartki, soboty oprócz świąt; 4,5,6,7 – kursuje w czwartki, piątki, soboty, niedziele oprócz 
świąt; R – kurs do Reska    

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

Znakowanie mikrocząsteczkowe 
Autodot Ocis

Serwis i ozonowanie klimatyzacji

NOWOGARD • Pocztowa 3

AUTOZABEZPIECZENIA

785 900 520

Układanie kostki
brukowej

tel. 721 124 740
NOR-BUD

PIASEK, ŻWIR,  CZARNOZIEM, POSPÓŁKA 
 ŻWIROWNIA  DŁUGOŁĘKA

tel. 504 872 700 
Z DOWOZEM DO KLIENTA

A4. Tylko u nas największy wybór 
okładek. Nowogard, ul. 700 lecia 15 
(nad sklepem zielarskim). Tel. 605 
522 340.

 �Korepetycje j. niemiecki, przygotowa-
nie do matury. 607 617 844

 � Remonty i wykończenia. 601 567 369

 � REMONTY, MONTAŻE, STOLARKA. 
781 016 125

 � Transport BUS-MAX. 784 053 493

 �Usługi remontowo-budowlane, do-
cieplenia. 784 053 493

 � Przepisywanie prac (magisterskich, 
licencjackich, innych), dokumentów, 
CV, listów motyw. innych. Wydruki, 
Ksero, także kolor. Szybko i Solidnie. 
Studio Reklamy Vizart. Nowogard, ul. 
700 lecia 15 (nad sklepem zielarskim). 
tel 605 522 340. 

 �Naprawa, regulacja okien, drzwi PCV i 
drewna. 695 181 070

 �Usługi dekarskie w Kościuszkach. 601  
227  631

 �Videofilmowanie i zdjęcia cyfro-
we, profesjonalnie różne okazje. 600 
653 124

 � Remonty mieszkań. 609 588 240

 � Transport przeprowadzki szybko ta-
nio. 696 138 406

 � Remonty mieszkań, dachów 
794 115 153

 �DUR - DACH pokrycia i remonty da-
chów. 691 621 141

 �Dachy. 785 562 104

 �Usługi koparko- ładowarką + trans-
port Nowogard.  667 621 070

 � Panele, regipsy, szpachlowanie, malo-
wanie. 789 146 025

 �Usługi koparko-ładowarką. 606  106 
142

 � Transport przeprowadzki, tanio. 
791 111 749

 �Usługi informatyczne naprawa kom-
puterów, instalacja oprogramowa-
nia, odzyskiwanie danych, dojazd do 
klienta. 508 245 385

 � Remonty, dachy, ocieplenia. 
692 562 306

 �BUD NAAR dachy remonty dachów 
ocieplenia budynków. 726 169 098

 � Remonty łazienek, glazura, terakota, 
hydraulika. 667 435 942

 �Kuchnie, szafy, meble na wymiar. 
884 288 560

 �Docieplenia budynków, podbitki. 
608 847 784

 �Docieplenia budynków remonty. 
784 053 493

 �Usługi hydrauliczne. Fachowo.  
600 653 124

 �Zdjęcia weselne i okolicznościowe 
tanio. 605 856 538

 �TWOJA KSIĘGARNIA INTERNETO-
WA WWW.KSIEGARNIACYMELIA.
OSDW.PL

PRACA

 � Podejmę pracę w charakterze sprze-
dawcy, długoletnie doświadczenie, 
obsługa LOTTO. Tel 660 392 851

 �Zatrudnię konsultantkę Oriflame, 
bezpłatne wpisowe, prezenty na 
1300 zł, 604 189 118

 � Przyjmę do pracy samodzielnego sto-
larza. 606 830 893

 �Plantacja borówki amerykańskiej 
zatrudni zbieraczy w miesiącach li-
piec sierpień. 515 144 186

 �Zatrudnię kierowcę kat. D na weeken-
dy, tel. 501 615 614

 �Zatrudnię do dociepleń. 784  053 
493

 �Zatrudnię kierowcę kat. C+E na 
trasie Polska - Norwegia, tel. 607 
585 561

 �Zatrudnię kierowcę kategorii C+E tra-
sa Szwecja – Polska. 609 493 989

 �Zaopiekuję się dzieckiem od 3 latek 
(u siebie w domu) w pobliżu Lidla. 
500 160 082

 �Zatrudnię Panią do kwiaciarni z do-
świadczeniem. 881 237 639

 �Zatrudnię mężczyznę do prac po-
rządkowych. 91 39 25 147; 665 671 
152

 �Zaopiekuję się starszą osobą. Tel. 91 
39 26 493

 �Zatrudnię doświadczonego stolarza 
do produkcji mebli. Mile widziany 
emeryt lub rencista. 696 064 712 

INNE

 � Sprzedam drewno  bukowe i dębowe 
pocięte i porąbane- 603 353 789

 � Sprzedam drewno opałowe i komin-
kowe, pocięte w klocki z dowozem. 
663 349 053

 �Drewno opałowe kominkowe. 
506 232 860

 � Tanio sprzedam kafle piecowe, rzeź-
bione używane. 669 430 803

 � Piec CO Zębiec na miał, węgiel, drew-
no KMW16 na 135 m2 pow. Używany 
jeden sezon sprzedam lub zamienię 
na większy KMW23. Tel. 721 371 642 

 � Sprzedam laptopa Lenovo, Y530, cena 
1600 zł, tel. 605 522 340

 � Sprzedam suknię ślubną białą, rozm. 
38-40 piękna - zadbana. 661 196 022

 �Czarnoziem sprzedam. 601 987 269

 � Sprzedaż drewna kominkowego i 
opałowego. 667 788 820

 �Sprzedam nowy komplet papiero-
sów elektronicznych nowej gene-
racji, duża gwarancja odwyku 787 
371 740

 �Akwarium prostokąt 250l pokrywa 
drewniana 5 jarzeniówek. Jarzeniów-
ki akwarystyczne nocne oświetle-
nie LED filtr zew. Fluval 405 grzałka. 
Zestaw CO2 JBL, lampa UV, rośliny + 
ryby. 512 215 673

 �Akwarium 105l org. Pokrywa 2 jarze-
niówki, filtr 205, grzałka, obsada ryb 
zewn. FLUVAL. 512 215 673

 � Sprzedam tanio meblościankę 3,60. 
Tel. 514 830 474

 �Chętnie kupię roczniki małego 
modelarza i modele kartonowe. 
693 808 366

 � Sprzedam spacerówkę niebieską z pa-
rasolką firmy DOT’ w bdb stanie. Cena 
150 zł. 790 614 300

 � Sprzedam tapczan + dwa fotele w d.s. 
669 417 370

 � Sprzedam podręczniki do kl. II gimn. 
Nr 1. 880 493 551

 �SKUP NIESPRAWNYCH, ZATARTYCH 
PIŁ STIHL, HUSQVARNA CENA 100 
ZŁ TEL. 721 668 245

 �Sprzedam lodówko-zamrażarkę 
Polar CZP250, mało używana. Stan 
b. dobry. Wysokość 1475cm, głębo-
kość i szerokość po 60 cm. Pojem-
ność 240 l. Tel. 663 603 883

 �Do wynajęcia zagęszczarka 62 kg. Tel. 
505  065 189

 � Sprzedam komplet sypalnia. Tel. 502 
941 784

 � Sprzedam pontony wędkarskie: nowy i 
używany. Tel. 669030959
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GAZETA LOKALNA  NOWOGARD • OSINA

APTEKA 
MAJOWA 
ul. 3 MAJA 47

TEL. 91 307  07 08

OTWARTE
Poniedziałek - Piątek  8-19  

Sobota  8-15

Sprawdź naszą ofertę:
• Kredyt gotówkowy
• Kredyt konsolidacyjny
• Kredyt samochodowy
• Kredyt hipoteczny
• Spłata rat LUKAS Banku za 0 zł
• Dogodne warunki 
  dla emerytrów i rencistów

Nowogard, ul. 700 Lecia 21
tel. 91 39 22 172

czynne: pon-pt 9.00-17.00

CENTRUM KREDYTOWE

Prywatny Gabinet 
Stomatologiczny

Oferuje kompleksowe
lecznie stomatologiczne

- protetyka
- chirurgia stomatologiczna
- stomatologia estetyczna (wybielanie)
- stomatologia zachowawcza
- stomatologia dziecięca
- endodoncja (leczenie kanałowe)
- periodontologia (leczenie chorób przyzębia)

lek. dent. Agnieszka Odzioba
ul. Kościuszki 36 (przychodnia, gab. 308) 

Tel. 669 862 704   •  NOWOGARD
Godz. przyjęć pn.-pt.  10-18;   sob. 8-13

Zapraszamy!

N
O

W
Y

O P T Y K
Nowogard, ul. Kościuszki 1

tel. 91 392 18 11

- 20% na okulary
przeciwsłoneczne

BADANIE OSTROŚCI  WZROKU
(bezpłatne przy zakupie okularów)

Jedna para okularów
na wszystkie odległości

REALIZACJA  RECEPT NFZ

Okulary
Progresywne 

- 30%

CZAS NA WZROK

Kancelaria Adwokacko-Radcowska
Adres Kancelarii: Plac Wolności 9 w Nowogardzie, 

parter byłego hotelu „Cisy”, pok. nr 8.

Szanowni Państwo.
Zawiadamiamy, iż w Nowogardzie  rozpoczęła swoją działalność 

Adwokat  - Monika Osińska  
(tel. 605 085 913)

Radca Prawny - Radosław Górski
  (tel. 788 802 101)

s. 10, 11 s. 9

Przewody ciśnieniowe

Przedsiębiorstwo

zakuwanie i regeneracja
Nowogard • ul. Boh. Warszawy 34

tel. 91 392 25 68

Sp. z o.o.
KOSZALIN

Przewody ciśnieniowe

Po godzinach pracy  w sytuacjach awaryjnych tel. 602 306 901
Otwarte  pn-pt 8.00- 16.00,  sb. 8.00-14.00

By wycieczka 
nie była 
horrorem...

Bezpłatne Liceum
Ogólnokształcące dla Dorosłych

ogłasza nabór
Informacje i zapisy

ul. Zielona 11, tel. 91 392 66 91

PRY
WA

TN
EP

UB
LIC

ZN
E LICE

UM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA
DOROSŁYCH

Rozpoczęcie roku szkolnego w sobotę 11 lutego godz. 8.00

Zapewniamy BEZPŁATNĄ NAUKĘ przez cały okres kształcenia

www.zielona.mojaszkola.net

W NOWOGARDZ IE

Rozpoczęcie roku szkolnego w sobotę 1 września 2012

s. 5

Czytaj s. 3 i 4

Pierwsze zajęcia już od 1 sierpnia 2012 r.
tel.:  660 536 104

Nowogardzki Klub Malucha

„Błękitna Chmurka” 
(punkt żłobkowy)

Ogłaszamy nabór dzieci 
na rok 2012/2013 w wieku 1-3 lat

Ranking Gmin „Rzeczpospolitej “ bez Nowogardu

Propaganda  
- sukcesu   
nie  
przyniesie

Pieskie  
życie
i koci los

Jeszcze  
o festiwalu
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Foto tydzień

Wyjazd z miejscowości Wyszomierz w kierunku  Nowogardu 
jest tak zarośnięty przydrożną  roślinnością, że dla kierowców 
stanowi  zagrożenie i ograniczone pole widzenia, co może się 
przyczynić do nieszczęśliwego wypadku w szczególności na tak 
ruchliwej trasie, jaką jest droga nr 6.

Ulica Osiedlowa niestety nie może pochwalić się estetyką oto-
czenia. Zalegające stare i niepotrzebne meble i inne śmieci two-
rzą bardzo brzydki obraz, który powinien być jak najszybciej 
uprzątnięty. 

Po interwencji Dziennika Nowogardzkiego w sprawie latarni 
przy ul. Wojska Polskiego, służby porządkowe miasta stanęły na 
wysokości zadania i naprawiły usterki. Latarnia już nie „mryga”, 
ale przyjemnie świeci  - mówią mieszkańcy  posesji. 

Problemy na ul. Bema

Co z tymi skrzynkami 
pocztowymi ? 
Mieszkaniec wspólnoty na Osiedlu Bema zadzwonił do redakcji z informacją: 
„Proszę przyjechać  na Osiedle, i zobaczyć w jakim stanie są skrzynki pocztowe, 
które mają chronić naszą korespondencję ”

Jak listy mają być bezpiecz-
ne, gdy te skrzynki są już tak 
zdewastowane, że nie stanowią 
żadnej ochrony dla korespon-
dencji. Skrzynki można otwo-
rzyć bez kluczyka i bez proble-
mu wyciągnąć list czy przesył-
kę. Mamy rozwalone już pra-
wie wszystkie skrzynki poczto-
we - kończy wypowiedź  przez 
telefon do redakcji mieszka-
niec wspólnoty.  By sprawdzić 
jaki jest stan faktyczny, udali-
śmy się z aparatem na miejsce. 
To co zobaczyliśmy, rzeczywi-
ście się potwierdziło. Skrzynki 
wiszą, ale są w opłakanym sta-
nie i dla złodzieja nie stanowią 
żadnej bariery by ukraść jakąś 
korespondencję.  

O komentarz poprosiliśmy 

Prezesa Zarządu Wspólno-
ty, Jana Masłowskiego - „Po-
twierdzam, że skrzynki są w 

fatalnym stanie. Dlatego pod-
jęliśmy już stosowane działa-
nia, by te usterki zlikwidować, 
chcemy wyremontować klatki 
i wymienić skrzynki pocztowe 
ze starych na nowe, co zresztą 
już poczyniliśmy w jednej z kla-
tek. Chcę nadmienić, że te pra-
ce muszą trochę potrwać i będą 
wykonywane  po kolei, dlatego 
nie mogę powiedzieć konkretnej 
daty ich zakończenia, ale zakła-
dam, że ich koniec może nastą-
pić w ciągu 2-3 miesięcy” - koń-
czy wypowiedź Prezes Zarządu 
Wspólnoty, Jan Masłowski. 

Faktem jest, że skrzynki po-
winny być wymienione, gdyż 
nakazuje to prawo unijne. Jed-
nak dbanie o nie to już inna 
spraw, a właściwie sprawa sa-
mych lokatorów, którzy są 
ważną częścią społeczności, w 
której oprócz dobrej atmosfe-
ry, powinna być zachowana i 
utrzymana estetka miejsca, w 
którym żyją na co dzień. 

Jarek Bzowy 

Skrzynka przy ul. Bema może być już tylko przeznaczona na złom

Już wkrótce zostaną zamontowane nowe skrzynki, które oprócz tego, że są estetyczne 
to również bezpieczne dla naszych listów.

Na nowogardzkim niebie coraz częściej można dostrzec  na-
szego lokalnego motolotniarza, który korzysta z każdej słonecz-
nej pogody by poszybować w przestworzach.
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FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

TRUMNY, URNY, KREMACJE, EKSHUMACJE, CHŁODNIA
PRZEWOZY KRAJOWE i ZAGRANICZNE, 

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

602 450 881

EntER  II 
laptop

 sERwIs - komIs
naprawiamy, 
sprzedajemy,

kupujemy laptopy
na ul. Wyszyńskiego 7/3

budynek Straży Pożarnej

tEL. 795 648 748

Organizowanie imprez 
okolicznościowych 

(wesela, chrzciny 
i inne uroczystości). 
Sala – konferencje. 

Tel. 509 591 996

SPRZEDAŻ
SERWIS

MYJNIE SAMOCHODOWE
MYJKI CIŚNIENIOWE
ODKURZACZE

SPRZEDAŻ
SERWIS

KER-TECHNIK Ul. Woj. Polskiego 3b, 72-200 NOWOGARD

KARCHER
603  890  506

O PA Ł
węgiel, koks, miał, 

drewno – kominkowe,
 podpałka, brykiet – węglowy, 

torfowy, drzewny
(towar luzem i workowany)

Towar wysokiej jakości, zapewniamy 
transport, wynajem maszyny 
rozładunkowej oraz dźwigu

sprzedaż ratalna

PPUH „EDBA” 
Nowogard • ul. Nadtorowa 12

Tel./fax 91 39 22 329
Kom. 601 150 620

Ranking Gmin „Rzeczpospolitej “ bez Nowogardu

Propaganda - sukcesu  nie przyniesie
Na początku tygodnia opublikowano kolejny coroczny prestiżowy ranking gmin polskich przeprowadzany od kilku lat przez “Rzeczpo-
spolitą”. Niestety nasza gmina nie znalazła się nie tylko w pierwszej setce w swojej kategorii, ale nawet nie zakwalifikowała sie do etapu 
obejmującego 250 najlepszych według rankingu polskich gmin wiejsko-miejskich.

Przypomnijmy, że w ubie-
głym roku gmina Nowogard nie 
wzięła udziały w rankingu, po-
nieważ ktoś z urzędu zapomniał 
wysłać ankietę, którą gminy 
otrzymywały aby na niej odpo-
wiedzieć na pytania dotyczą-
ce przyjętych kryteriów oceny. 
W tym roku regulamin nieco 
zmieniono, i aby otrzymać an-
kietę trzeba było przejść weryfi-
kację wstępną w pierwszym eta-
pie. Gmina Nowogard nie zna-
lazła się wśród 250 najlepszych 
gmin w kraju które zakwalifi-
kowano do drugiego etapu, i 
ankiety “do zapomnienia” już 
w związku z tym nie otrzyma-
ła. Jakie były kryteria konkursu 
i metodologia ocen, informu-
je nas Anna Ogonowska-Rejer 
odpowiedzialna w “Rzeczpo-
spolitej za organizację rankin-
gu:   

– Ranking został przepro-
wadzony w dwóch etapach. W 
pierwszym wybraliśmy mia-
sta i gminy, które w najlepszy 
sposób zarządzały swoimi fi-
nansami w latach 2008– 2010 
i jednocześnie najwięcej w tym 
czasie inwestowały. Przeana-
lizowaliśmy dane w trzech ka-
tegoriach samorządów: miasta 
na prawach powiatu, pozostałe 
gminy miejskie i miejsko-wiej-
skie, gminy wiejskie. W pierw-
szym etapie wzięliśmy pod 
uwagę dane pochodzące z Mi-
nisterstwa Finansów i dotyczą-
ce wszystkich samorządów w 
Polsce mieszczących się w wy-
odrębnionych przez nas katego-
riach (nie analizowaliśmy da-
nych na szczeblu powiatu i wo-
jewództwa. Aby wybrać samo-

rządy do drugiego etapu, punk-
towaliśmy:

 - dynamikę wzrostu wydat-
ków majątkowych (pomniejszo-
nych o środki unijne) w przeli-
czeniu na jednego mieszkańca 
w latach 2008–2011 (maksy-
malnie 10 pkt.),

- wartość środków unijnych w 
przeliczeniu na jednego miesz-
kańca, które w latach 2009–
2011 wpłynęły na rachunek bu-
dżetu gminy/miasta (maksy-
malnie 10 pkt.),

- zadłużenie samorządu w 
stosunku do dochodów w latach 
2008–2011 (10 pkt.),

- nadwyżkę operacyjną w sto-
sunku do dochodów w latach 
2008–2011 (5 pkt.),

- dynamikę wzrostu docho-
dów własnych  (10 pkt.),

- relację nakładów inwesty-
cyjnych do przyrostu zadłuże-
nia (6 pkt.),

- dynamikę wzrostu wydat-
ków ogółem na jednego miesz-
kańca w wybranych działach 

- transport i łączność (5 pkt.),
- ochronę środowiska (4 pkt.).
Łącznie w pierwszym eta-

pie samorząd mógł uzyskać 60 
punktów. W gronie wybranych 
w ten sposób samorządów zna-
lazły się  64 miasta na prawach 
powiatu, 250 pozostałych miast 
i gmin miejsko-wiejskich oraz 
250 gmin wiejskich.

Do tych gmin wysłaliśmy an-
kiety składające się z 16 pytań. 
Odpowiedzi miały pomóc w 
ostatecznym wyborze najlep-
szych. Punkty z pierwszego eta-
pu zostały ponownie przeliczo-

ne dla gmin, które odesłały an-
kietę. Łącznie w drugim etapie 
samorząd mógł uzyskać kolejne 
ponad 40 punktów. 

Wśród 100 najlepszych 
gmin miejsko-wiejskich zna-
lazło się kilka gmin naszego 
województwa w tym zwycięz-
ca całego rankingu Kołobrzeg. 
Na 19 miejscu sklasyfikowa-
no Dębno na 23 Karlino, a na 
38 Goleniów. 49 miejsce zajął 
Czaplinek. W kategorii gmin 
wiejskich ogromny sukces za-
notowała leżąca w naszym po-
wiecie gmina Stepnica, która 
jest zwycięzcą tej kategorii już 
po raz drugi. Tutaj też z nasze-
go województwa na 5 miejscu 
znalazło się Mielno, na 30 Ko-
bylanka, a na 44 Postomino. 
Niestety sąsiadująca z nami 

gmina Osina również nie wid-
nieje  wśród pierwszej setki tej 
kategorii gmin.

Jednym z elementów które 
szczególnie charakteryzują po-
dejście i filozofię zarządzania 
gmin z pierwszej setki w kra-
ju  jest aktywne wspomaganie 
rozwoju lokalnej przedsiębior-
czości. Oto jak charakteryzuje 
wnioski   płynące z rankingu w 
tym zakresie  ANNA CIELAK-
-WRÓBLEWSKA - dzienni-
karka ekonomiczna RZ. 

W naszym rankingu samo-
rządów pytamy władze lokalne, 
co robią, by ich miasta i gminy 
rozwijały się także pod wzglę-
dem gospodarczym. Okazuje 
się, że bardzo wiele. Prawie 90 
proc. samorządów z naszego 

dok. na str. 4
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Co wpływa do jeziora? 

Tutaj stale śmierdzi 
Czystość naszego jeziora to stały temat  interwencji czytelników DN. Szczególne zaniepokojenie wzbudza okresowe zanieczyszczenie 
wydobywające się ze słynnej rury z kanalizacji deszczowej vis a vis „Przestani” , czy porastające jezioro glony. Rozkładające się rośliny 
w połączeniu z cuchnącą „ściekówką” nie dość, że nie tworzą zbyt miłego widoku dla oka, to  unoszący się  zapach, zwłaszcza w porach 
gdy jest wysoka temperatura, odstręcza od tego naturalnego miejsca spacerowego, i jest w tym miejscu nie do wytrzymania. 

Jak widać woda jest męt-
na, a do tego mocno zabru-
dzona nieczystościami - mówi 
jeden z przechodniów, któ-
ry podzielił się z nami tą in-
formacją udostępniając zdję-
cie. Dodaje, że oprócz mętne-
go koloru wydobywa się rów-
nież cuchnący zapach, który 
w czasie upałów jest po prostu 
nie do wytrzymania. Efekt jest 
taki, że przechodnie omijają 
to miejsce. DN wielokrotnie 
dopytywał się w UM, jakie są 
zamiary władz miejskich, aby 
problem zanieczyszczeń z ka-
nalizacji deszczowej  i powo-
dowane między innymi tymi 
zanieczyszczeniami porasta-
nia glonami, został definityw-
nie rozwiązany. Na razie, jak 
udało się nam ustalić, glony 
będą okresowo mechanicznie 
usuwane - w pierwszej kolej-
ności w okolicach plaży miej-
skiej - natomiast moderni-
zacja kanalizacji deszczowej, 

w dalszym ciągu nie posia-
da zabezpieczenia finansowe-
go, choć prace w tym zakresie 
trwają. 

 Ponieważ  często ze sprawą 
dotyczącą zanieczyszczeń ka-

nalizacyjnych kojarzony jest  
nowogardzki PUWIS, poroz-
mawialiśmy też o problemie 
z Dyrektorem Technicznym  
PUWIS -  Piotrem Tomków - 
„W  swoim zakresie zarządza-

nia miejską siecią  kanaliza-
cyjną  nie posiadamy utrzyma-
nia całego sytemu kanaliza-
cji deszczowej i utrzymywania  
pewnego stanu wody w jezio-
rze. Nie mamy więc żadnego 
wpływu na czyszczenie jezio-
ra czy konserwacje, w tym re-
jonie (obok Przystani) nie ma 
systemu odprowadzenia kana-
lizacji, jest tylko odpływ  desz-
czówki do  samego jeziora. Na-
sza znajomość tematu wynika 
jedynie z faktu, że  wykonuje-
my w różnym zakresie prace 
kanalizacyjne, które zleci nam 
Gmina, a dotyczą one najczę-
ściej zapadniętych studzienek 
itp., ale nie czystości jeziora - 
kończy wypowiedź Dyrektor.

Przypomnijmy, że formal-
nie  właścicielem samego je-
ziora jest Skarb Państwa, a za-
rządcą w jego imieniu PZW,  
co nie zmienia faktu, że jeśli 
miasto o nie zadba,  to  for-
malny właściciel specjalnie 

się jego stanem nie przejmie.  
Zapewne nie stwierdzimy  też 
nic odkrywczego, że skutki 
porastania  glonami,  czy za-
nieczyszczenia z rury  płyną-
cej  do jeziora z kanalizacji, 
naprawdę mogą być źródłem 
niezadowolenia i zniechęce-
nia do korzystania z dobro-
dziejstw, które niesie ze sobą  
przecież to pięknie położo-
ne   jezioro. Taki stan rzeczy w 
czasie letnim, nie sprzyja też 
rozwojowi  turystyki  w No-
wogardzie, który przez  ko-
lejne władze wymieniany jest 
jako jeden z priorytetów. Na-
sze jezioro mieści się w cen-
trum miasta  i jest otoczone 
parkiem oraz  murami obron-
nymi,  które oddzielają je od 
zgiełku  miasta, co stanowi 
istotny walor dobrego  odpo-
czynku. Ale czy z takim wido-
kiem i zapachem jak na zdję-
ciu? 

Jarek Bzowy 

zestawienia deklaruje, że służy 
firmom pomocą doradczą. Ok. 
60 proc. stworzyło program roz-
woju gospodarczego, a 40 proc. 
uzbraja na własny koszt tereny 
pod inwestycje, które prowadzić 
będzie sektor prywatny. Dla 
biznesu to duży bonus. Wielu 
inwestorów, wybierając lokali-
zację swoich nowych przedsię-
wzięć, kieruje się właśnie jako-

ścią oferty przedstawionej przez 
samorząd. Dosyć chętnie gmi-
ny wspierają biznes finansowo. 
Około 60 proc. stosuje prefe-
rencje podatkowe. Zwykle jest 
to stosowanie obniżonych (w 
stosunku do maksymalnych) 
stawek podatku od nierucho-
mości, z którego mogą korzy-
stać wszyscy. W części gmin 
preferencje są jednak bardziej 

ukierunkowane. Przykłado-
wo w gminie Kórnik z podatku 
zwolnione są miejsca postojo-
we dla pojazdów tych firm, któ-
re zapewniają swoim pracowni-
kom dojazdy do pracy. W Kro-
toszynie zwolnienie jest dostęp-
ne dla firmy, które zaczynają 
działalność w terenie gminy po 
raz pierwszy lub wybudowały 
nowe obiekty (lub rozbudowa-
ły istniejące). Władze Cekcyna 
zdecydowały, że będą przyzna-
wać m.in. 50-proc. ulgę (też w 
po datku od nieruchomości), za 
tworzenie nowych stanowiska 
pracy.

Umieszczony materiał gra-
ficzny obrazuje poziom po-
mocy udzielonej przedsię-
biorstwom przez zwolnienia, 
umorzenia czy obniżanie sta-
wek podatku od nieruchomo-
ści. Pokazujemy ten materiał  

w nadziei, że również w naszej 
gminie zwolnienie i umorze-
nie podatku zostanie wreszcie 
potraktowane jako narzędzie 
do wspomagania tworzących  
i utrzymujących miejsca pra-
cy lokalnych przedsiębiorców, 
a nie jako w zasadzie niedo-
stępna łaska pana. Gmina bo-
wiem co warto przypomnieć, 
to  cała społeczność samorzą-
dowa, a nie tylko urząd na pl. 
Wolności i odpowiedzialność 
za gminę ma wymiar znacz-
nie szerszy aniżeli przychodzi 
nam tak często na codzień ob-
serwować.  Warto więc aby na-
sza władza samorządowa, bur-
mistrz i też odpowiedzialni 
za wytyczanie strategii gminy 
radni wzięli przykład z tych, 
których powszechnie się trak-
tuje jako najlepszych, również 
najlepszych  w rozumieniu 

znaczenia aktywnego wspo-
magania lokalnego biznesu. 
Trzeba więc być  najlepszym 
według racjonalnych i istotnie 
kryteriów,  a nie tylko uważać 
się za najlepszego i to jeszcze 
według własnych kryteriów, 
sama propaganda sukcesu nie 
przyniesie.   

S.M.

Ranking Gmin „Rzeczpospolitej “ bez Nowogardu

Propaganda - sukcesu  nie przyniesie

Pomóżmy sobie
•	 Przyjmę		wózek	inwalidzki	 i	tapczan	dla	starszej,	schoro-

wanej	osoby	913922-165
•	 Przyjmę		2	osobowy	fotel	do	spania,	pralkę	automatycz-

ną	i	używaną		pokojową	meblościankę	Tel.	665	-	566-856
•	 Przyjmę		łóżko	piętrowe		tel.512-71-13-48
•	 Przyjmę		wersalkę	z	fotelami	i	szafkę	na	dziecięce	ubrania	

-	883-241-291	
•	 Przyjmę	meble	pokojowe	w	dobrym	stanie	i	ławę	pokojo-

wą	i	TV		tel.782-556-716
•	 Przyjmę		piecyk	kaflowy	lub	inny	piec	na	opał	tel.	kontak-

towy	883-038-182	

dok. ze str. 3
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Rozmowa z kierownikiem agencji Travel  p. Czesławem Czernikiewiczem

By wycieczka nie była horrorem...
 „Nie wierzcie w promocje: typu dwa tygodnie w Grecji za 400 zł” to ostrzeżenie dla wszystkich, którzy chcą bezpiecznie i bez przykrych 
przygód wrócić z organizowanej przez biura turystyczne podróży. Jak pokazują głośne ostatnio bankructwa firm z branży turystycznej 
- niekiedy bywa jednak inaczej. Jedziemy na wakacje, ale w połowie urlopu okazuje się, że nasze biuro podróży zbankrutowało. Hotel 
wyrzuca nas z pokoju, a od kraju i rodzinnego domu dzielą nas tysiące kilometrów - wówczas wymarzona wycieczka w jednej chwili 
staje się złym koszmarem i początkiem poważnych kłopotów na obcej ziemi. Dlatego na temat wyjazdów zagranicznych i wycieczek po-
rozmawialiśmy z panem  Czesławem Czernikiewiczem  kierownikiem Agencji TRAVEL w Nowogardzie, trudniącej się pośrednictwem 
organizacji wyjazdów turystycznych i podróży.  

Dziennik Nowogardzki: 
Na początek zapytam, czy 
Nowogardzianie  dużo po-
dróżują i gdzie?

Czesław Czernikiewicz - 
kierownik Agencji „TRA-
VEL”- Muszę przyznać, że z 
Nowogardu dość dużo osób jeź-
dzi na wycieczki i to w szcze-
gólności na te zagraniczne.

Więc, do jakich krajów?
Włoch, Turcji, Portuga-

li, Francji czy innych jeszcze 
krajów Europy oraz Tunezji i 
Egiptu. Ale również zdarzają 
się wycieczki do Indii czy Chin. 
Wiec jak pan widzi, mamy 
ofertę bez mała na cały świat.

Dlaczego więc w szczycie 
sezonu, kiedy zaczyna się za-
rabianie  pieniędzy, bankru-
tują biura podróży przykła-
dem jest SKY CLUB, Alba 
Tours?

Dlaczego? Myślę, że te ban-
kructwa mają drugie dno, za 
którym kryje się powiem ko-
lokwialnie, zwykłe cwaniac-
two, - zastrzegam, że jest to 
moja własna ocena. Rzeczywi-
ście  nie  jest normalnie możli-
we, by w początkowym okresie 
sezonu, kiedy jest największe 
zapotrzebowanie na tego typu 

usługi, biura bankrutowa-
ły. Niestety temu cwaniactwu 
sprzyja nasze prawo, które za-
wiera niejasne bądź niewłaści-
we regulacje w tym zakresie np. 
biuro, które ogłasza upadłość 
nie ponosi w zasadzie żadnych 
konsekwencji. Nasze prawo jest 
nieprecyzyjne i nie ma konkret-
nych uregulowań dotyczących  
możliwych sytuacji przy tego 
typu specyficznych  usługach. 
Dlatego uważam, że jak naj-
szybciej powinno być zmienio-
ne i ukierunkowane na klien-
ta, który powinien na wypa-
dek bankructwa biura, z któ-
rego wykupił wycieczkę odzy-
skać swoje pieniądze w całości, 
a nie tylko sumę gwarancyjną, 
która zaledwie wystarcza na 
powrót do kraju i  wynosi  5% 
od całej kwoty. Na szczęście z 
Nowogardu nikt w tym czasie 
nie korzystał z usług tych biur 
– bankrutów, a moja firma dla 
nich nie pośredniczyła - mamy 
swoje, jak się na szczęście oka-
zuje, kooperacje turystyczne i 
biura, które przez naszą agen-
cję są polecane  i są rzetelne i 
uczciwe.

Załatwiając wycieczki czy 
wyjazdy możemy trafić bez-

pośrednio do biura bądź do 
agencji . Czy w naszym mie-
ście są biura turystyczne  ?

W naszym mieście biur po-
dróży nie ma. Za to są agen-
cje trudniące się w pośrednic-
twie właśnie dla biur  podró-
ży. Owszem kiedyś było biuro, i 
to była firma, którą prowadzi-
łem,  ale ze względu na podnie-
sienie stawek ubezpieczeń gwa-
rancyjnych musieliśmy zrezy-
gnować z  formy biura, by zo-
stać następnie agencją, która 
jako pośrednik załatwia w re-
lacji z klientem wszystkie spra-
wy w związku z wyjazdami or-
ganizowanymi właśnie przez 
współpracujące biura tury-
styczne. W Nowogardzie są 3 
takie agencje turystyczne.

By, założyć biuro podró-
ży w zasadzie potrzebna jest 
zgoda na działalność i ka-
pitał własny. Czy  pana zda-
niem  te kryteria są wystar-
czające?

Są, ponieważ by założyć biu-
ro podróży czy agencję trze-
ba posiadać właśnie środki fi-
nansowe, które będą gwaran-
towały stabilność firmy i mieć 
przygotowanie merytoryczne 
do tego typu działalności, więc 
aby rozpocząć, to wystarczy  
tworzenie innych barier, które i 
tak nie zabezpieczą przed zwy-
kłą nierzetelnością. Co innego, 
o czym już mówiłem jest ko-
nieczność konsekwencji praw-
no-finansowych dla tych, któ-
rzy tą rzetelnością się nie wy-
każą.

Pana zdaniem, co powi-
nien zrobić turysta, by za-
bezpieczyć się przed niespo-
dziankami ze strony biura 
podróży i co powinien zro-
bić, by wrócić z wycieczki 
bezpiecznie?

Przede wszystkim sprawdzić  
kondycję i historię biura czy 
agencji na rynku, poprzez in-
formacje w Internecie i szcze-
gólnie ostrożnie podchodzić do 
ofert z  niską ceną, zwłaszcza 
zbyt niską. Nic bowiem nie ma 
za darmo i nierealna cena ma 

jakiś powód – trzeba spraw-
dzić, jaki to powód  i czy nie 
skończy się on  przypadkiem źle 
dla tego, który bezkrytycznie da 
się złapać na  tzw. super ofer-
tę cenową.  Warunki na podpi-
sywanej umowie muszą być ja-
sne i przejrzyste, na formula-
rzu musi być wszystko czytelne 
i zrozumiałe, jeżeli czegoś nie 
rozumiemy to pytajmy do skut-
ku. To bardzo ważne.

Czy taki turysta może jesz-
cze liczyć na odzyskanie swo-
ich pieniędzy, gdy wpłaci je 
na konto biura bankruta?

Niestety  najczęściej jest tak, 
że tylko niewielką część tej 
sumy. Na 100% raczej nie ma 
szans. Ale już na  20 % tak. Ale 
jest jeszcze jedna możliwość, o 
której warto wspomnieć – cho-
dzi o to, że jak klient za wyma-
rzoną wycieczkę w biurze czy 
w agencji zapłaci kartą ban-
komatową wówczas ma pra-
wo ubiegać się od tego ban-
ku o zwrot tej kwoty nawet do 
100%! Natomiast jak zapłaci 
gotówką czy przelewem to, tak 
jak wspomniałem wcześniej, 
może odzyskać jedynie 20%.

Pana zdaniem czy plajta 
wybranego przez turystę biu-
ra podróży oznacza potrzebę 
natychmiastowego powrotu 
do kraju?

Zdecydowanie namawiam 
do powrotu do kraju, jeżeli ta-
kie biuro plajtuje, bo zostając 
na własną rękę automatycz-
nie narażamy się na koszty i 
kłopoty. Gdy zostaniemy, krót-
ko mówiąc, wyrzuceni z ho-
telu, bo biuro splajtowało, to 
udajmy się po pomoc do swo-
jego rezydenta, który powinien 
być zawsze w takich sytuacjach 
z turystami na miejscu lub do 
polskiego konsulatu. Ostatecz-
nie, gdy nie ma konsulatu i re-
zydenta, to wykonajmy  tele-
fon do właściwego dla naszego 
miejsca zamieszkania urzędu 
wojewody lub marszałka.

Wiemy, że zdarzają się  w 
momencie upadku biura sy-
tuacje, w których  staje się 

konieczne natychmiastowe 
opuszczenie pokojów hotelo-
wych. Kto zatem płaci za taki 
hotel i kto pokryje koszty po-
wrotu? Czy wreszcie moż-
na się ubezpieczyć na taką 
ewentualność przed podró-
żą?

Pytanie jest długie, ale odpo-
wiedź będzie nieco krótsza, bo 
nie można się ubezpieczyć od 
takich sytuacji i nie ma takiej 
możliwości. Natomiast może-
my liczyć na zwrot kosztów z 
funduszu gwarancyjnego, któ-
rymi dysponują urząd woje-
wódzki i wojewoda, który od-
powiada za ewentualną akcję 
sprowadzania turystów z da-
nego województwa na wypa-
dek takiej sytuacji, dlatego pa-
miętajmy również o zapisaniu 
sobie numerów telefonów do 
Urzędu Wojewódzkiego przed 
wyjazdem w taką podróż.  

Kończąc tę bardzo intere-
sująca rozmowę, porozma-
wiajmy chwilę o pana, kiedyś 
biurze turystycznym, dziś 
agencji, kiedy powstała i do-
kąd można z nią pojechać?

To słuszna uwaga. Obecnie 
działamy jako agencja. Biu-
ro istniało od 1991 roku aż do 
2008 roku. 

Z iloma biurami agencja 
ma podpisane umowy? 

Jest ich około 20. 
Gdzie można pojechać przy 

pomocy tych biur i naszej 
agencji? 

W zasadzie można podróżo-
wać po całym świecie. Przykła-
dem są takie kraje jak Meksyk 
czy Chiny, do których to krajów 
nowogardzianie poprzez naszą 
agencję już podróżowali. Agen-
cja pośredniczy również w wy-
jazdach grupowych, które cie-
szą się coraz większą popular-
nością. Wyjazdy takie można 
odbyć  także zarówno po kra-
ju jak  i za granicę. Jeśli chodzi 
o przyszłość jestem optymistą, 
ważne aby stale trzymać wyso-
ki poziom usług.

Rozmawiał: Jarek Bzowy
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PARAFiA Pw. wNieBOwzięCiA NMP: Msza św. w niedzielę: Nowogard: 7:00, 9:30, 11:00, 12:30, 18:00 (w lipcu 
i sierpniu o 19:00) Karsk: 9:00; Olchowo: 11:00; Wojcieszyn: 12:00; Dąbrowa: 10:00.  Msza św. w tygodniu (od pn 
do pt): 7:00, 18:00 (w lipcu i sierpniu o 19:00)    Msza św. w sobotę: 9:00, 18:00 (w lipcu i sierpniu o 19:00).    www.
wnmp.info
PARAFiA Pw. Św. RAFAŁA KAliNOwsKieGO: Msza św. w niedzielę: . 7.30 , 9.00; 11.00, 12.30 i 18.00 (w lipcu 
i sierpniu o 19:00) Kulice: 9:00; Jarchlino: 10:00; Sąpolnica: 10:00.   Msza św. w tygodniu: 7:00, 18:00 (w lipcu i 
sierpniu o 19:00).   www.rafalkalinowski.republika.pl
PARAFiA Pw. MB FATiMsKieJ: Msze św. w niedzielę: 9.00 i 12.00. Lestkowo: 10.30; Miętno: 13.00.  Msza św. w 
tygodniu z wyjątkiem poniedziałku:17.00, w sobotę o godzinie 12.00.    www.mbf-now.firmeo.biz 

Informacje Parafialne
   Vox    Ecclesiae...

Słowo Boże na Niedzielę:

Wszystkim, którzy uczestniczyli 
w ostatniej drodze 

śp. Stanisławy Pastusiak 
serdeczne podziękowania 

składają 
syn, córki wraz z rodzinami

Msza św. z Życiem 
bez prądu

Z Ewangelii wg św. Marka (Mk 6,30-34):
Apostołowie zebrali się u Jezusa i opowiedzieli Mu wszyst-

ko, co zdziałali i czego nauczali. A On rzekł do nich: „Pójdźcie 
wy sami osobno na miejsce pustynne i wypocznijcie nieco”. Tak 

wielu bowiem przychodziło i odchodziło, że nawet na posiłek nie mieli czasu. 
Odpłynęli więc łodzią na miejsce pustynne osobno. Lecz widziano ich odpływa-
jących. Wielu zauważyło to i zbiegli się tam pieszo ze wszystkich miast, a nawet 
ich uprzedzili. Gdy Jezus wysiadł, ujrzał wielki tłum i zdjęła Go litość nad nimi; 
byli bowiem jak owce nie mające pasterza. I zaczął ich nauczać.

Posłani przez Jezusa Apostołowie powrócili do Niego, aby opowiedzieć o tym, 
czego dokonali w czasie pełnionej misji głoszenia Ewangelii. Ewangelista Marek 
relacjonuje nam to w jednym zdaniu: „Apostołowie zebrali się u Jezusa i opowie-
dzieli Mu wszystko, co zdziałali i czego nauczali”. Mimo, że św. Marek nie rozpi-
suje się więcej na ten temat i pozostawia nam skąpy opis tego spotkania, to te sło-
wa można uznać za doskonałą definicję modlitwy. Czym jest modlitwa jeśli nie 
spotkaniem z Bogiem i rozmową z Nim na temat tego, co aktualnie przeżywamy? 
Kiedy mamy trudności na modlitwie przypomnijmy sobie ten fragment z Ewan-
gelii i spróbujmy sobie wyobrazić jak mogła przebiegać rozmowa Apostołów z Je-
zusem. Była to przyjacielska rozmowa o przeżyciach Apostołów. Uczniowie dzie-
lili się wszystkim czego doświadczyli. Tak powinna wyglądać nasza modlitwa. 
Przede wszystkim ma to być spotkanie z Jezusem Chrystusem. Spotkanie, a nie 
odmawianie modlitw. Druga sprawa: modlitwa to rozmowa i to modlitwa wypły-
wająca z serca. W czasie rozmowy z Jezusem mówimy o tym co przeżywamy, cze-
go doświadczamy i to co trapi nasze serce.

Fragment z Ewangelii według św. Marka porusza jeszcze jedną ważną kwestię. 
Bóg ma zawsze czas dla nas. Nawet jeśli my nie poświęcamy zbyt wiele czasu dla 
Niego, to On nie szczędzi go dla nas. Za Jezusem zawsze szły tłumy. Wielu chcia-
ło go słuchać i przebywać z Nim. A On zdjęty litością, pomimo zmęczenia, po-
święcał czas dla nich.

Rodzi się pytanie jak często my potrafimy dać z siebie coś więcej niż tylko to, co 
musimy. Choćby poświęcony czas dla innych. Wiele osób jest przyzwyczajonych 
do narzekania na wszystko wokół. Gdybyśmy jednak zastanowili się czy potrafi-
my dać z siebie coś więcej ponad to, co wynika z naszego obowiązku? Nie ocze-
kując za to żadnej zapłaty i wynagrodzenia. Czy jesteśmy w stanie bezinteresow-
nie pomóc komuś, nawet gdyby to oznaczało jakąś stratę z naszej strony? Niestety 
kiedy obserwuje się zachowania we współczesnym świecie, to można zauważyć 
ogromny egoizm i walkę o swoje własne interesy i potrzeby. Coraz mniej takiego 
otwartego spojrzenia na potrzeby innych. Coraz mniej osób zdolnych do poświę-
cenia czasu dla innych. Coraz mniej osób podejmujących się jakiejkolwiek formy 
wolontariatu. Współcześnie panuje opinia, że osoba, która poświęca się i traci dla 
innych jest „frajerem”, bo trzeba umieć kombinować i walczyć o swoje.

Patrząc na osobę Jezusa Chrystusa z dzisiejszego fragmentu Ewangelii spróbuj-
my samemu uczynić rachunek sumienia z własnego życia. Prośmy naszego Zba-
wiciela, aby pomógł nam przełamywać nasz egoizm i otwierać nas na potrzeby 
innych ludzi. I bądźmy Jemu wdzięczni za to, że On nigdy nie odwraca się od nas 
i potrafi ofiarować nam z Siebie nie tylko „coś”, ale wszystko. Bo Jego miłość nie 
ma granic.

Marianna Korn , lat: 91, zmarła: 16.07.2012, pogrzeb: 18.07.2012, pogrzeb od-
był się na cmentarzu w Nowogardzie 

Franciszek Maszyna , lat: 75, zmarł: 16.07.2012, pogrzeb: 20.07.2012, pogrzeb 
odbędzie się  o godz. 14,00 na cmentarzu w Nowogardzie 

Informacje  przekazał zarządca cmentarza Jerzy Furmańczyk

Już prawie połowa wakacji za nami. 
Ten czas, szczególnie dla dzieci i mło-
dzieży, jest okazją do wypoczynku i 
oderwania się od pracy i nauki. Są jed-
nak takie afery naszego życia, od któ-
rych nigdy nie ma wakacji. Nasza obro-
na życia ludzkiego potrzebuje ciągłej 
aktywności i czujności, bo Zły nigdy 
nie śpi. Zawsze powinniśmy być goto-
wi przynajmniej do dawania świadec-
twa o obronie życia oraz do modlitwy. 
Modlitwy w tej intencji nigdy za dużo.

Także w lipcu, 25 dnia tego miesią-
ca, zapraszamy na Mszę św. z Życiem 
bez prądu na godz. 20:00 do najstar-
szej świątyni w Nowogardzie. Znajdź-
my odrobinę czasu, aby wspólnie zgro-
madzić się na modlitwie w tej ważnej 
intencji. Wszyscy, którzy będą dale-
ko poza Nowogardem niech łączą się 
z nami w modlitwie. Jeszcze raz apelu-
jemy: „Rusz się w obronie życia ludz-
kiego!” Zawsze mamy zielone światło, 
trzeba tylko wykonać pierwszy krok.

POdzięKOwANiA

 W tych dniach odeszli do Wieczności 
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Wszystkim którzy 
uczestniczyli 

w ostatniej drodze 

śp. Marii 
Mielczarek 

wyrazy 
wdzięczności składa 

rodzina

Wszystkim którzy uczestniczyli 
w ostatniej drodze 

śp. Maksymiliana 
Białowicza 

wyrazy wdzięczności 

składa rodzina

POdzięKOwANiA

Miejska Biblioteka Publiczna
im. Stefana Żeromskiego

w Nowogardzie
zaprasza na otwarcie wystawy

MALARSTWA 
i CERAMIKI

Pani KAZIMIERY LINKIEWICZ

24 lipca/wtorek/ o godz. 17.oo

Kazimiera Linkiewicz
Absolwentka Wydziału 

Sztuk Pięknych Uniwersyte-
tu im. M. Kopernika w Toru-
niu. Urodziła się i wychowa-
ła w Nowogardzie. Tu podjęła 
pracę jako nauczyciel wycho-
wania plastycznego w Liceum 
Ogólnokształcącym. W 1978 
roku na stałe opuściła Nowo-
gard i przeniosła się do Polic. 
Założyła rodzinę, pracowała w 
Zespole Szkół w Policach. Jest 
członkiem Stowarzyszenia Ar-
tystów Integracji Europejskiej 
„SAIE” w Szczecinie. Zajmu-
je się głównie grafiką (linoryt, 
monotypia, piórko i techni-
ki własne). Od pewnego czasu 

pasjonuje ją ceramika i rzeźba. 
Jak sama mówi:

„Sztuka pozwala mi zapo-
mnieć o trudnych realiach ży-
cia codziennego i przenosi w 
świat spokoju i dobra”.

Ulubioną techniką jest lino-
ryt i monotypia. Lubi ekspe-
rymentować i poszukiwać no-
wych  środków wyrazu. Głów-
nym tematem prac jest czło-
wiek i jego słabości, emocje, 
fascynacje i uzależnienia.

Jest laureatką wielu nagród 
i wyróżnień, uczestniczką wy-

staw i plenerów w kraju i za 
granicą. Ta wystawa jest już 

i uzależnienia.
Jest laureatką wielu nagród 

i wyróżnień, uczestniczką wy-
staw i plenerów w kraju i za 
granicą. Ta wystawa jest już 
czwartą zorganizowaną w Bi-
bliotece Miejskiej w Nowogar-
dzie (1991, 2008, 2011 i 2012). 
Część prezentowanych prac 
powstała specjalnie z myślą o 
tej wystawie.

Strażacy są zawsze gotowi 
(DN z dnia 29.03-04.04-2002)

Strażacy nie mają lekkie-
go życia i sami to też przyzna-
ją. Służbę pełnią przez 24 go-
dziny, a następne dwie doby 
odpoczywają. Postanowiliśmy 
przed świętami wielkanocny-
mi ich odwiedzić i namówić na 
rozmowę. Strażacy z Jednost-
ki Ratowniczo-Gaśniczej Pań-
stwowej Straży Pożarnej w No-
wogardzie opowiedzieli nam o 
swojej pracy i zaprezentowali 
samochód bojowy do ratownic-
twa drogowego. 

Od 1993roku straż pożarna 
posiada wóz bojowy do ratow-
nictwa drogowego: - Na wypo-
sażeniu naszej jednostki jest mię-
dzy innymi samochód ratownic-
twa drogowego (tzw. SLRD), któ-
ry posiada wiele urządzeń do ra-
towania ludzi w katastrofach i 
wypadkach drogowych – mówi 
aspirant sztabowy Zdzisław Na-
wrocki (…) - Zdarzają się takie 
dni w naszej pracy, że z jednego 
wypadku jedziemy natychmiast 
do drugiego – (…) – Jeszcze nie 
zdążymy zakończyć jednej akcji, 
a tu otrzymujemy przez radio we-
zwanie do następnej…  Jeśli za-
chodzi taka potrzeba i życzą so-
bie tego sami strażacy, to mogą 
oni liczyć na pomoc psychologa: 
- Straż pożarna oprócz doraźnej 
pomocy psychologicznej organi-
zuje również  wyjazdy do sanato-
rium – mówi Zdzisław Nawrocki 
– gdzie strażacy mogą skorzystać 
z terapii. Strażacy z Jednostki 
Ratowniczo-Gaśniczej w Nowo-
gardzie w ubiegłym roku inter-
weniowali blisko 290 razy, z cze-
go 130 razy wyjeżdżali do miej-
scowych zagrożeń i wypadków 
drogowych.

Jezioro nadaje sygnał SOS !  
(DN z dnia 05.04-08.04.2002)

Piękna wiosenna pogoda 
wypędziła nas z domów. (…). 
Po przeczytaniu „informato-
ra gminnego” w teletekście 
TV Szczecin koniecznie trzeba 
zwiedzić główną atrakcję, czyli 
jezioro „usytuowane w samym 
środku miasta”.

Chcieć to jedna sprawa, a móc 
to druga. Spróbujcie Państwo iść 
moim śladem i udajcie się od 
fontanny w kierunku ogrodów 
działkowych ulicą o wdzięcznej 
nazwie Zielona. (…). Już w rejo-
nie restauracji „Przystań” dozna-
my pierwszych wrażeń estetycz-
nych – powstało bagno! Gdy na 
początki bagna nałożą się pusz-
ki i butelki zostawiane przez pi-
woszy obraz będzie pełny. (…). 

Po deszczu nikomu nie radzę  
tą ścieżyną chodzić – cuchną-
ce błoto i trawniki nasiąknięte 
wodą, gnijące odpadki, kałuże 
wody koloru rdzy każą oszczę-
dzać obuwie i zawracać. (…). Za 
zatoczką  zaczynają się „schody” 
– korzenie rosnących drzew do-
kładnie zniszczyły asfaltową na-
wierzchnię. Ścieżka jest tak po-
fałdowana, że uniemożliwia jaz-
dę rowerem, a i dla pieszych jest 
groźna – łatwo skręcić nogę! 
Przy brzegu jeziora kolejna nie-
spodzianka – całkowicie zdewa-
stowane wędkarskie kładki. (…). 
Powstaje teren bagnisty, pozba-
wiony roślinności. Jezioro staje 
się niedostępne dla ludzi i ptac-
twa, które tutaj zakładało gniaz-
da. (…). Wszyscy pytani prze-
ze mnie (nie tylko wędkarze) 
twierdzili, że jakaś masowa akcja 
sprzątania nie wypali. Ludzie są 
obojętni. Patrzą na władze gmi-
ny i od nich oczekują reakcji i 
akcji. Czyżby jezioro było nam 
naprawdę obojętne? (…). 

Mistrzyni z Liceum Ogólno-
kształcącego nr 2 (DN z dnia 19 
kwietnia 2002r)

„A ja jestem taką kaczusz-
ką…”

Kasia Jarmużek – uczennica 
Liceum Ogólnokształcącego nr 2 
w Nowogardzie  - zajęła pierw-
sze miejsce na Eliminacjach Fi-
nałowych Województwa Za-
chodniopomorskiego w XLVII 
Ogólnopolskim Konkursie Re-
cytatorskim i jako jedyna z na-
szego województwa zakwalifiko-
wała się  do przeglądu OKR we 
Włocławku. Kasia wzięła udział 
w Turnieju Poezji Śpiewanej – 
jednej z czterech kategorii tego 
prestiżowego konkursu i po raz 
kolejny okazała się bezkonku-
rencyjna. (…) Jest to najbardziej 
prestiżowy konkurs recytacji i po-
ezji śpiewanej – mówi Izabela 
Koladyńska  nauczycielka języ-
ka polskiego w LO nr 2 i współ-
autorka sukcesu Kasi. – (…) Jury 
konkursu było bardzo profesjo-
nalne, przewodniczącym był pre-
zes Towarzystwa Kultury Teatral-
nej z Warszawy – pan Jan Zdziar-
ski, poza nim aktorzy i instrukto-
rzy szczecińskich teatrów. Kasia 
jako jedyna z naszego wojewódz-
twa zakwalifikowała się do fina-
łu ogólnopolskiego we Włocław-
ku.  (…) Korzystając z okazji bar-
dzo chciałabym podziękować (…)    
moim kochanym Rodzicom, któ-
rzy najbardziej ze wszystkich wie-
rzą we mnie.

Mr.

10 lat temu                  pisał:
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SZKOŁA JAZDY „DRAGON”

Zapisy tel. 723 583 311

ul. 3 Maja 40
Nowogard

Biuro czynne 
od 13 - 17

Najlepsza

zdawalność

PkP s.A. oddział Gospodarowania nieruchomościami  
w Poznaniu Aleja niepodległości 8,  61-875 Poznań, 

ogłasza przetarg ustny  
nieograniczony na sprzedaż:

nieruchomości zabudowanej, położonej 
w nowogardzie, na którą składa się prawo 
użytkowania wieczystego działki nr ew. 33/9, 
obręb 0005 nowogard o powierzchni 893 m2 

oraz prawo własności zabudowy.

Nieruchomość obciążona jest umową najmu  
z terminem do dnia 30.09.2012 r.
Na terenie nieruchomości znajduje się betonowy 
słup oświetleniowy, który nie podlega sprzedaży.

Cena wywoławcza: 192 000 zł
wadium: 19 200 zł           Postąpienie: 5 000 zł

Do wylicytowanej ceny może zostać doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu 
sprzedaży.

PRZEtARG oDBĘDZIE sIĘ w DnIU 24.07.2012 r. o GoDZ. 11.00  
w BUDYnkU oDDZIAŁU PRZY ALEI 3 mAJA 22 w sZCZECInIE, sALA 117.

Przedmiot przetargu można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z Ogłaszającym.
 Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium na konto wskazane  w Regulaminie przetargowym 
w terminie do dnia 20.07.2012 r.
Termin wpłaty oznacza termin uznania wpłaty na wskazanym rachunku.
Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał licytację zaliczone zostanie na poczet ceny 
nabycia w dniu sprzedaży.
Wadium przepada na rzecz PKP S.A. w przypadkach określonych w Regulaminie przetargowym.
Oferta jest wiążąca w przeciągu 12 miesięcy od daty rozstrzygnięcia przetargu.
Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z jego szczegółowymi warunkami zawartymi  
w Regulaminie przetargowym oraz treścią ogłoszenia o przetargu zamieszczonym na stronach internetowych 
PKP S.A.: www.pkp-nieruchomosci.pl; www.nieruchomosci-zachod.pkp.pl
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Marketingu i Obrotu Nieruchomościami II,  tel. (91) 471 17 92, 
tel./fax. (91) 471 58 42, e-mail: marketing.szczecin@pkp.pl
Sprzedający zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

PRZEtARG   PRZEtARG   PRZEtARG   PRZEtARG   PRZEtARG   PRZEtARG   PRZEtARG  PRZEtARG

PkP s.A.   PkP s.A.  PkP s.A.  PkP s.A.  PkP s.A.  PkP s.A.  PkP s.A.  PkP s.A.  PkP s.A.  PkP s.A.  
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Jak wielkie bywa ludzkie serce?

Pieskie życie i koci los…
Na prośbę czytelniczki DN, redakcja porusza temat Pań, które bezinteresownie dokar-
miają najbardziej potrzebujące - psy i koty, jednak takie zachowanie nie zawsze spotyka 
się z aprobatą. Mieszkańcy osiedla przy Placu Wolności, jak i Spółdzielnia, nie pochwa-
lają przekształcenia osiedlowego śmietnika na nowy dom dla bezdomnych kotów.

Cała historia ma swoje miej-
sce przy ulicy Wyszyńskiego 
4, a dokładniej przy śmietniku 
znajdującym się na przeciwko 
dyskontu Biedronka. To wła-
śnie w tym śmietniku bohater-
ki artykułu zorganizowały dla 
bezdomnych kotów domki, w 
których zwierzęta mogły prze-
zimować. Pani Aldona Pió-
rowska i Danuta Warcholak 
dokarmiają koty z „własnych 
kieszeni” i jak szacują, mie-
sięcznie wydają po około 600 
zł. Są również inne osoby, ale 
nie chciały one ujawniać swo-
ich personaliów z różnych po-
wodów, one także przeznacza-
ją swoje oszczędności na bez-
interesowną pomoc. Domki 
dla kotów znajdowały się w 
przedziale przeznaczonym do 
użytku przez dyskont Biedron-
ka. Jak twierdzą świadkowie, 
zimą w śmietniku mieszkało 
nawet około 15 kotów. Pomysł 
z domkami został zatwierdzo-
ny przez Prezesa SM Gardno 
Jana Smolirę. Jednak z biegiem 
czasu, jak dowiedzieliśmy się 
w SM, wzrastała liczba skarg 
od mieszkańców wspólnoty. 
Skargi te dotyczyły głównie 
brudu i nieprzyjemnych zapa-
chów. Wówczas domki znik-
nęły ze śmietnika, mimo tego 
nasze bohaterki po dziś dzień 
dokarmiają i dbają o bezdom-
ne koty. 

Niech Pan spojrzy jaki brud 
i smród! Nikt nie dba o ten 
śmietnik, jest tu jeszcze gorzej 
niż wtedy, gdy były w środku te 
domki dla kotów - zwraca uwa-

gę anonimowy rozmówca. 
Komu przeszkadzały dom-

ki dla kotów znajdujące się w 
śmietniku przy Biedronce? 

Z tym pytaniem redak-
cja zwróciła się do biura SM 
Gardno. Jak się okazało, dom-
ki zostały usunięte na prośbę 
mieszkańców wspólnoty, któ-
rzy skarżyli się na brzydkie za-
pachy, nieporządek i po prostu 
odrzucający wizerunek śmiet-
nika. Poza tym według miesz-
kańców, mieszkające tam koty 
często giną pod kołami samo-
chodów parkowanych przy uli-
cy Wyszyńskiego 4, gdyż zbyt-
nio „czują się jak u siebie” i wy-
legują pod samochodami lub 
na samochodach. Pracownicy 
SM Gardno przyznają, że jest 
to ważny temat i cenią odda-
nie bezinteresownie pomaga-
jących ludzi, jednak Spółdziel-
nia nie ma prawa gospodaro-
wać tym obiektem bez zgody 
pozostałych mieszkańców. Je-
dynym rozwiązaniem jest ze-
branie podpisów od mieszkań-
ców osiedla, jak to w demokra-
cji bywa, i jeśli większość zgo-
dzi się na pomysł pomocy bez-
domnym kotom, Spółdzielnia 
zadba o stosowne miejsce na 
te domki. Na dziś dzień Da-
nuta Warcholak i Aldona Pió-
rowska, jak twierdzą, nie mają 
zamiaru pozostawić kotów sa-
mym sobie, tym bardziej, że 
coraz bliżej zima i warto było-
by w miarę szybko znaleźć sto-
sowne rozwiązanie. Pozostaje 
nam wierzyć, że tak też się sta-
nie. Dzięki staraniom zainte-

resowanych losem kotów Pań, 
miejscowy weterynarz zajmo-
wał się „nielegalnymi” miesz-
kańcami śmietnika przy Bie-
dronce. Jak komentuje Aldo-
na Piórowska, w gminie mia-
ły się znaleźć pieniądze na po-
moc potrzebującym zwierzę-
tom. Dzwoniłam do Towarzy-
stwa Opieki Nad Zwierzętami 
w Szczecinie, oraz wysłałam e-
-maila w którym opisałam całą 
sytuację. Pracownicy towarzy-
stwa odwiedzili stronę interne-
tową naszej gminy i dowiedzie-
li się z niej, że Burmistrz Nowo-
gardu zgodnie z ustawą, prze-
znaczył jakąś sumę na opiekę 
nad zwierzętami. Podobno są 
jacyś społeczni opiekunowie, 
którzy karmią te koty, jednak ja 
takiego pracownika społecznego 
nigdy nie widziałam... 

 Rzeczywiście, zgodnie z 
uchwałą z dnia 27 czerwca 
2012 r., Rada Miejska w Nowo-
gardzie uchwala co następuje: 

 § 1. W uchwale Nr 
XVI/134/12 Rady Miejskiej w 
Nowogardzie z dnia 25 kwiet-
nia 2012 r.  w sprawie przyję-
cia programu opieki nad bez-
domnymi zwierzętami oraz 
zapobiegania bezdomności 
zwierząt dla gminy Nowogard 
na rok 2012, wprowadza się 
następujące zmiany: 

1) § 5 ust. 1 otrzymuje 
brzmienie: „Wysokość środ-
ków finansowych na realiza-
cję zadań wynikających z pro-
gramu określa budżet gminy 
Nowogard w kwocie 85.000,00 
zł. 

Kwota ta została podzielona 
w następujący sposób: 

1) ochrona zwierząt – 
45.000,00 zł 

2) dofinansowanie schroni-
ska dla zwierząt w Sosnowi-
cach – 40.000,00 zł.”

Schronisko w Sosnowicach 
znajduje się najbliżej Nowogar-
du spośród innych schronisk, 
wszystkie zwierzęta wyłapy-
wane na terenie naszej gminy 
przebywają właśnie w ośrodku 
w powiecie Kamieńskim. Za-
pytany o całą sprawę Kierow-
nik WGKMiOŚ Tadeusz Fiej-
dasz, potwierdził, iż pienią-
dze przeznaczone są w całości 
na schronisko w Sosnowicach, 

natomiast na terenie gminy 
Nowogard nie pracuje obec-
nie żaden formalny opiekun 
społeczny dokarmiający zwie-
rzęta. Tadeusz Fiejdasz wspo-
mniał również o przygotowy-
wanej uchwale, która zosta-
nie rozpatrzona na najbliższej 
Radzie Miejskiej, dzięki któ-
rej być może gmina przekaże 
jakieś środki na dokarmianie 
zwierząt. Jak słusznie zauwa-
żył Kierownik WGKMiOŚ, 
wówczas będą potrzebne oso-
by, które chciałyby się tym zaj-
mować. Daleko nie trzeba bę-
dzie wtedy szukać. Bohaterki 
naszego artykuły bez wahania 
zadeklarowały swoją gotowość 
do wykonywania tej  funkcji. 

Obojętność wobec krzyw-
dy zwierząt to jedno, niektó-
rzy się litują nad porzucony-
mi zwierzętami, inni nato-
miast przechodzą obojętnie. 
Jednak prawdziwą bolączką są 
sytuacje, w których zwierzę-
ta cierpią przez … własnych 
właścicieli. Przy Placu Wolno-
ści mieszkanki wspólnoty sta-
rają się zapewnić jak najlep-
sze warunki dla bezdomnych 
kotów, natomiast po drugiej 
stronie miasta mieszkają panie 
– chcące zachować anonimo-
wość, które regularnie dokar-
miają zaniedbane przez wła-
ścicieli psy. Mieszkanki osiedla 
„Radosław” tak jak koleżanki 
z Placu Wolności, regularnie 
wydają swoje oszczędności, 
aby zapewnić pożywienie za-
niedbanym zwierzętom, głów-
nie psom. Sprawa jest o tyle bo-
lesna, że pomagają zwierzętom 
które mają właścicieli, prze-
ważnie są to szefowie firm lub 
przedsiębiorstw, na których te-
renie ich psy  pilnują posesji. 
„Jak to jest, że stać ich na cię-
żarówki, a na karmę już nie?” 
– zapytuje jedna z naszych roz-
mówczyń i kontynuuje: „Te psy 
przez 24h na dobę są na łań-
cuchu, choć prawo tego zabra-
nia. Właściciel przygotowuje 
w wielkim garnku pokarm dla 
nich, który przeznaczony jest 
na cały tydzień! Przecież to je-
dzenie się psuje. Gdy pierwszy 
raz dokarmiałyśmy tego pie-
ska około 8 tygodni temu, to z 
ledwością przegryzał pokarm, 

dziś już jest „wypasiony” i nie 
zawsze dojada do końca. Ta-
kich psów jest jeszcze dziesiątki, 
w niektórych sytuacjach inter-
weniowaliśmy u odpowiednich 
służb jak np. Animals”.

 Jak twierdzą nasze rozmów-
czynie, w niektórych przypad-
kach sytuacja się poprawiła po 
interwencji, jednak to czubek 
„góry lodowej”. Mieszkanki z 
osiedla „Radosław” boją się, 
że ich interwencja może mieć 
niepożądane skutki, np. wła-
ściciele mogą zemścić się na 
swoich psach, dlatego prosiły 
o anonimowość, jak i o anoni-
mowość przedsiębiorstw i go-
spodarstw prywatnych, na te-
renach których są łamane pra-
wa zwierząt. Zarówno miesz-
kanki osiedla przy Placu Wol-
ności, jak i osiedla Radosław, 
zgadzają się w jednej kwestii: 
najbardziej może tu pomóc 
sterylizacja bezdomnych zwie-
rząt. „Jeśli te koty i pieski nie 
będą się już rozmnażać, wtedy 
będziemy mogli się skupić tylko 
na dokarmianiu właśnie tych 
zwierząt. Jeśli gmina nie zaj-
mie się sterylizacją bezpańskich 
zwierząt, problem wciąż będzie 
się powiększał.” – podsumo-
wuje anonimowa czytelniczka 
Dziennika Nowogardzkiego. 
Miejmy nadzieję, że na naj-
bliższej sesji Rady Miejskiej, 
znajdzie się jakieś rozwiązanie 
dla całej sprawy, i miasto zaj-
mie się tym wciąż „rozmnaża-
jącym” się problemem. Na ko-
niec, na prośbę bohaterek ar-
tykułu, podajemy numer tele-
fonu na który mogą dzwonić 
osoby, które chciałyby wziąć 
któregoś z kotów pod własny 
dach.

Każdy kot zostanie odda-
ny tylko w dobre ręce: Tel. 
pod który można dzwonić 
791 443 026 

Ponadto namawiamy do 
zgłaszania odpowiednim służ-
bom takim jak np. Towarzy-
stwo Opieki nad Zwierzętami 
lub Policja, sytuacji w których 
są Państwo świadkami okru-
cieństwa i złego traktowania 
zwierząt.

KR    
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„Bardzo ucieszyłem się z zaproszenia do Nowogardu. Spotkanie z publicznością i rozmowa o filmie sprawia mi ogromnie dużo radości”

Lato z Muzami 2012, rozmowa z aktorem, Krzysztofem Czeczotem, który był jednym z gości tegorocznego festiwalu.

Zależy mi na realnym kontakcie z widzem…
Za kilka dni skończy 33 lata. Przez pewien czas był związany z Teatrem Współczesnym w Szczecinie. W 2006 występował również w 
Boattheatre w Kopenhadze. Zagrał w wielu, znanych polskich filmach jak: „Dom zły” Wojciecha Smarzowskiego, czy „80 milionów” 
Waldemara Krzystka. Wykazuje także zacięcie pisarskie, czego owocem jest m.in. kilka dramatów, dwa z nich „Bajzel” i „Cyrk 76” do-
czekały się już inscenizacji.

Kiedyś  chciał  pan zostać  za-
wodowym żołnierzem, ale osta-
tecznie pan z tego zrezygnował, 
co o tym przesądziło?

Nie otrzymałem odpowiedniej 
kategorii. Okazało się,  że nie je-
stem zdolny do służby wojsko-
wej z powodów zdrowotnych. 
Chciałem zostać żołnierzem, po-
nieważ  marzyło mi się  szybkie 
przejście na emeryturę, (śmiech) 
ale cieszę się, że tak się to wszyst-
ko skończyło, dzięki temu wybra-
łem najlepiej jak mogłem. 

Oprócz tego, że jest pan akto-
rem zajmuje się pan również pi-
saniem. Jest  pan już  autorem 
kilku dramatów. Jak zaczęła się 
przygoda z tego typu rodzajem 
twórczej ekspresji?

Zaczęła się  dość  banalnie. 
Pierwszy tekst napisałem gdy by-
łem na koszmarnym bezrobociu, 
w tym czasie nie otrzymywałem 
ról i postanowiłem napisać  coś, 
co potem planowałem zrealizo-
wać. Do realizacji zabrakło mi 
jednak odwagi, ale postanowi-
łem wysłać  tekst w różne miej-
sca. I tak się złożyło, że został on 
przeczytany, a przez to ja zosta-
łem zauważony. Później pojawi-
ły się różne propozycje, i odwagi 
też nieco więcej przybyło.

Co roku pisze pan rów-
nież  pastorałkę  dla Polskiego 
Radia Szczecin…

… tak, to prawda. Historia z 
pastorałkami wzięła się  z mo-
jej wspaniałej, ale zakończo-
nej już  przygody z Polskim Ra-
diem Szczecin. Było to w tym 
czasie kiedy prezesem rozgło-
śni był  obecny wiceprezydent 
Szczecina, Krzysztof Soska, któ-

ry zaprosił  mnie do współpracy 
i przyjmował moje pomysły. Po-
zwalał mi być twórczym, i wtedy 
właśnie powstawały słuchowiska 
radiowe i pastorałki. 

Występował  pan również  na 
dziecięcym oddziale onkolo-
gicznym…

Tak. Kiedyś  z okazji Dnia 
Dziecka zostaliśmy poproszeni o 
występ przez ówczesnego lekarza 
tego szpitala, obecnego ministra 
zdrowia, Bartosza Arłukowicza.

Występ przed taką publiczno-
ścią musi być również szczegól-
nym przeżyciem dla artysty…

 Bycie artystą nie ma tu nic do 
rzeczy. Dla każdego człowieka 
jest to niewątpliwie wstrząsające 
przeżycie, dla mnie - oczywiście 
po pewnym czasie - było to także 
w pewien sposób krzepiące spo-
tkanie. Pokazuje jak cenne i waż-
ne jest ludzkie życie i walka o nie, 
bo przecież przebywanie w szpi-
talu onkologicznym nie oznacza 
końca. I że w życiu są rzeczy waż-
niejsze niż  „błyskotki”, którymi 
lubimy się na co dzień zajmować.

Kiedyś  powiedział  pan: „do 
tremy można się  przyzwy-
czaić, powiem więcej można 
się od tremy uzależnić”, przyzna 
pan, że to dość osobliwy nałóg, 
ale chyba nie tak szkodliwy jak 
inne… (uśmiech)

…nie wiem jak szkodliwe 
są  inne nałogi (uśmiech). Jest 
coś  takiego w występowaniu 
przed publicznością, co sprawia 
mi wiele przyjemności. Trema 
towarzysząca występom zapew-
nia zawsze dużą dawkę przyjem-
nej adrenaliny. 

Zauważyłem,  że jest pan ak-

torem wszechstronnym, przy-
kładem czego mogą być dwa fil-
my z pana udziałem, w których 
ukazał pan widzom dwie zupeł-
nie różne osobowości, z jednej 
strony Józefa Piniora w „80 mi-
lionów”, z drugiej zaś skate’a w 
„Odzie do radości”. W związku 
z tym rodzi się pytanie: jak wy-
gląda u pana odczytywanie li-
nii charakterologicznej granych 
przez siebie postaci?

Trzeba zrozumieć, w jakiej 
sprawie bierze się udział. Jaki to 
gatunek filmowy, jaki rodzaj ję-
zyka filmowego itd. Budowa-
nie postaci to przede wszystkim 
dogłębne poznanie scenariusza, 
roli. Czyli trzeba ten scenariusz 
czytać, czytać i jeszcze raz czytać. 
I w trakcie czytania szukać  ja-
kichś szczególnych cech charak-
teru danej postaci. To koniecz-
ny proces, gdyż  pozwala unik-
nąć  popadnięcia w pułapkę  od-
twarzania siebie samego na ekra-
nie, czy scenie. Konieczne jest 
więc odejście od siebie i podpo-
rządkowanie specyfice odgrywa-
nej przez nas postaci. 

Drugi aspekt przygotowania 
do roli jest już  czysto rzemieśl-
niczy. Trzeba być dobrze przygo-
towanym do realizacji konkret-
nych scen, tak  żeby nie powta-
rzać zbyt wiele razy tego samego 
ujęcia, bo to stresuje i po prostu 
męczy. Dodatkowo na planie fil-
mowym jest zasada numer jeden: 
„czekać” i zasada numer dwa: 
„czekać”     Trzeba ustawić odpo-
wiednie  światło,   kostiumy, mi-
kroporty, próby   itd. I tak przy-
gotowanie wszystkiego do sceny, 
która w filmie trwa   minutę  lub 
dwie, zajmuje około dwóch go-
dzin. To czekanie sprawia, że do-
pada mnie - powiedzmy - znu-
żenie, zwłaszcza gdy zdjęcia krę-
cone są w nocy. Tak więc ważne 
jest,  żeby być  dobrze przygoto-
wanym, skupionym i czujnym.

Wielu aktorów twierdzi,  że 
dla pełni aktorskiej uczciwo-
ści wobec widza, każdy aktor 
grający w filmie, winien wy-
stępować  również  w teatrze, a 
przynajmniej mieć  za sobą  ja-
kiś  dłuższy teatralny epizod. 
Podziela pan tę opinię?

Zgadzam się  z nią.   Można to 

zaobserwować  w tym  środowi-
sku. Gdy ludzie, którzy nie posia-
dają  żadnego doświadczenia te-
atralnego bardzo szybko się  wy-
palają. W teatrze poprzez powta-
rzalność  prób i częstszą  zmien-
ność  ról człowiek uczy się  ela-
styczności. Taka osoba w pełni 
zdaje sobie sprawę na czym pole-
ga jej zawód, a żeby być uczciwym 
wobec swego zawodu - w naszym 
przypadku przekłada się to rów-
nież  na uczciwość  wobec widza 
- trzeba być  przede wszystkim 
uczciwym wobec swojej pracy, a 
najrzetelniejszą pracę aktor musi 
wykonać właśnie w teatrze. 

Podobno najbardziej lubi pan 
podróżować. W jakie zakątki 
udaje się pan najchętniej?

Właściwie kwestia wyboru 
miejsca nie ma dla mnie takiego 
znaczenia. Ważne jest, żeby zna-
leźć  czas. Podróżując odpoczy-
wam, ja bardzo lubię być  w ru-
chu, więc leżenie na plaży przez 
tydzień  jeszcze jest ok, ale na 
dwa tygodnie leżenia na plaży 
już  mnie nikt nie namówi. Poza 
tym, świat jest piękny i mnie do 
tego piękna i do różnorodno-
ści świata po prostu ciągnie. 

Lubi pan też  czytać. Jakie 
książki by pan nam polecił?

Generalnie polecam czyta-
nie. Teraz czytam   Tyrmanda. 
Wszystko, co napisał. „Zły”, „Fi-
lip”, „Dziennik 1954” itd.    Jego 
książki pisane są  bardzo pięk-
nym językiem,  świetna narra-
cja, wspaniali bohaterowie, abso-
lutny majstersztyk.  Gorąco pole-
cam.

Kolejny cytat z jednego z pań-
skich wywiadów: „człowiek któ-
rego cenię  jest mądry i dobry”. 
Co te słowa dla pana oznaczają?

To znaczy,  że człowiek rozu-
mie, że należy być mądrym i do-
brym,  w tym co się robi, w re-
lacjach międzyludzkich.  Żeby 
nie zabrzmieć  zbyt patetycznie, 
obecnie panuje taka tenden-
cja: ładniej, szybciej, głośniej, od-
ważniej, bezczelniej, ale czy to 
w efekcie jest mądre i dobre? To 
już nie jest takie pewne.

A gdzie pan poszukuje wzor-
ców zawodowych i życiowych?

W  życiu. Nasz zawód zawsze 
polega na tym,  że nieustannie 

coś  „pokazujemy”. To zakłada 
ciągłą  obserwację  rzeczywistości 
i tworzących ją  ludzi. Na przy-
kład uczestnictwo w takich fe-
stiwalach jak ten nowogardzki, 
dzięki któremu mam okazję roz-
mawiać z ciekawą publicznością, 
na pewno zostawi we mnie ja-
kiś ślad, wspomnienie, które po-
wrócą kiedy będą mi potrzebne.

Czy istnieją  artyści, na któ-
rych się pan wzoruje?

Istnieje cała rzesza takich ar-
tystów. Ale najwięcej podziwu 
wzbudzają  we mnie ludzie, któ-
rzy działają  również  w innych 
dziedzinach  życia. Przeczyta-
łem ostatnio książkę  o Steven’ie 
Jobs’ie, założycielu firmy Apple, 
który był dość kontrowersyjnym 
człowiekiem, ale - abstrahując 
od tego jak trudną i konfliktową 
był osobą, - stworzył jednak glo-
balną  markę. Lubię  w ludziach 
pewność siebie, która nie wynika 
z buty, tylko z poznania i zrozu-
mienia swojej własnej wartości, 
i konsekwencji w dążeniu do ce-
lów. Tacy ludzie są dla mnie war-
tościowi.

Na koniec poproszę  o kilka 
słów refleksji na temat naszego 
festiwalu. Spędził pan u nas kil-
ka dni. Jakie są pańskie wraże-
nia?

Bardzo pozytywne. Spokojne 
miejsce, nad wspaniałym jezio-
rem z bardzo - w moim odczu-
ciu - potrzebną imprezą. Tak dla 
mieszkańców jak i dla gości fe-
stiwalu.  Bardzo bogaty program 
festiwalu, różnorodność  wyda-
rzeń.  Szczere gratulacje i sło-
wa uznania dla     pani   dyrektor 
Anety Drążewskiej i dla pana Ra-
fała Bajeny. Kibicuję  takim   ini-
cjatywom, takim miejscom. Bar-
dzo lubię  małe miasteczka, sam 
z takiego pochodzę. Jednocze-
śnie bardzo mocno kibicuję po-
litykom, żeby nie zapominali,  że 
kultura jest tym, co nas budu-
je,  co nas wzbogaca i co jest nam 
wszystkim zwyczajnie potrzebne.

Dziękuję za rozmowę
Również bardzo dziękuję i ser-

decznie pozdrawiam wszystkich 
mieszkańców Nowogardu!

Piotr Słomski

(wywiad autoryzowany)

Krzysztof Czeczot wraz z autorem wywiadu
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Nowogard to wyjątkowe miejsce

Poplenerowe refleksje  „Nowogard 2012”

To dobrze, że została zacho-
wana kontynuacja artystycz-
nych plenerów malarskich.  Jako 
kurator dwóch edycji  w 2011 i 

2012 roku z pełną satysfakcją 
pragnę potwierdzić, iż Nowo-
gard to wyjątkowe miejsce, które 
prowokuje do rejestracji  zasta-
nego piękna. Każdy z przybyłych 
na plener artystów pragnie za-
akcentować własną tożsamość, 
własny styl, indywidualność,  
sposób interpretacji i  z taką nie-
powtarzalną okazją się spotkał. 
Plener  to spotkanie artystów  w 
ciekawym miejscu  w innej prze-
strzeni, jest spotkaniem artysty  z 
mieszkańcami  Nowogardu. Ko-
lekcja prac (23 obrazów) z 2011 
r. jest  prezentowana  częścio-
wo w  „Snack Bar” przy NDK. 
Wystawa  tworzy „Małą Galerię 

Sztuki”. To  miejsce swoistej pro-
mocji miasta, miejsce wypełnio-
ne  sztuką. Galeria  otwarta, tu 
się nie płaci za wejście,  tu  każdy 
może na chwilę zatrzymać się i 
uczestniczyć w artystycznej edu-
kacji.  Sztuka w takim miejscu 
może być dostępna dla każdego.   
Obrazy, które artyści pozostawili 
są  pewnego rodzaju formą dia-
logu  artysty z odbiorcą.  Aktual-
na   poplenerowa wystawa znaj-
duje się w Holu NDK i stanowi 
kolekcję prac składającą się z 20 
obrazów, która została wycenio-
na przez twórców na 42 200 zło-
tych. Obie wystawy są  pamiątką 
i  zapisem zastanej rzeczywisto-

ści,  naszej obecności w Nowo-
gardzie. W plenerze „Nowogard 
2012” wzięło udział 10 twórców 
z Niemiec : Ilka Neumann, Otto 
Edel, JÖrg Abel, Urszula Szczy-
gieł i z Polski: Jerzy Wołoszyn, 
Jolanta Korsak – Kopterska, Ewa 
Borowska – Kurpeta, Jan Szew-
czyk,  Florian Kohut, oraz Janina 
Kołodzińska. Spotkanie twór-
ców  filmu, muzyki i malarstwa 
stanowi okazję do wymiany do-
świadczeń,  do  nowych  kontak-
tów z ciekawymi  osobowościa-
mi,   z ich niepowtarzalną bio-
grafią. Kolejny, XVI Festiwal  
jest miejscem pełnej entuzjazmu 
sztuki, a każde tego rodzaju spo-

tkanie daje nowe  pomysły  na 
kolejne Festiwale Filmu, Muzyki 
i Malarstwa,  warsztaty młodzie-
żowe oraz plenery malarskie. Za 
plener i spotkanie artystyczne, 
za nowe znajomości i gościn-
ność dziękujemy Panu Roberto-
wi Czapli - Burmistrzowi Nowo-
gardu, Pani Anecie Drążewskiej 
Dyrektor NDK, oraz  ludziom 
wielkiego serca, dla których sens 
i potrzeba organizowania spo-
tkań ze sztuką nie jest obojętna i 
dzięki którym mogła się spełnić. 

Janina Kołodzińska – kurator 
organizacyjny pleneru 

W krąg organizatorów „Lata z muzami” w bieżącym roku wpisał się Zakład Karny w Nowogardzie. Znalazło to wyraz we wzbogaceniu 
festiwalowej oferty o sztukę zaprezentowaną przez więzienny teatr „Baraban”,  a także pomoc  kadrze NDK w medialnym nagłośnieniu 
imprezy, jakiej udzielił  jej rzecznik prasowy nowogardzkiego zakładu kpt. Artur Bojanowicz. 

„Wykop” w Zakładzie Karnym 
Zamysł aktywnego zaistnie-

nia w nowogardzkiej społecz-
ności nie jest nowy ponieważ 
od początku 2010 znajduje 
swój wyraz w przygotowaniu 
i delegowaniu do pracy grupy 
osadzonych, którzy nieodpłat-
nie pracują na rzecz miasta.  
Udział w „Lecie z Muzami” 
jest w opinii dyrektora zakładu 
karnego płk. Jerzego Dudzi-
ka naturalnym rozwinięciem i 
kontynuacją tego sposobu my-
ślenia na temat roli, którą w 
lokalnej społeczności spełnia-
ją służby państwowe takie jak 
Służba Więzienna. Niezależ-
nie od tego, że funkcjonariusze 
SW są kierowani i dotowani 
centralnie przez Warszawskie 
władze więzienne i jako tacy 
stanowią niezależną od władz 
samorządowych strukturę nie 
chcą pozostawać anonimowi 
i hermetycznie odizolowani 
od innych mieszkańców mia-
sta. Stąd pomysł na wystawie-
nie sztuki i pokazanie jej w ra-
mach festiwalu publiczności 
z zewnątrz. Publiczności co 
prawda z konieczności ogra-
niczonej do przedstawicie-
li władz i instytucji samorzą-
dowych oraz rodzin artystów, 
ale mile widzianej w murach 
nowogardzkiego zakładu.

Co do samej sztuki, którą 
zaprezentowano w ostatnim 
dniu festiwalu to należy stwier-
dzić, że biorąc udział w spek-
taklu więziennym można było 

spodziewać się czegoś typo-
wo amatorskiego. Tymczasem 
spektakl pt.: „Wykop” miał 
zgoła inny charakter. Była to 
sztuka dla dorosłych o ponad-
czasowym charakterze i filozo-
ficznym przesłaniu, zainspiro-
wana tekstami Franka Farrel-

ly’ego i Jeffa Brandsma z książ-
ki „Terapia prowokatywna” 
oraz Andrzeja Stasiuka z książ-
ki „Mury Hebronu”. Autorski 
scenariusz napisali Violina Ja-
niszewska, reżyser spektaklu i 
opiekun teatru „Baraban” oraz 
Janusz Janiszewski, twórca i 

opiekun Teatr Uhuru z Gryfi-
na. Oboje są znanymi  anima-
torami kultury, twórcami, pe-
dagogami. Pełnią także szereg 
innych ról w świecie szeroko 
pojętej kultury. Współpracu-
jąca już kilka lat z zakładem 

karnym w Nowogardzie. Vio-
lina Janiszewska dała się po-
znać jako osoba, która prowa-
dzi więzienny teatr z ogrom-
ną pasją i oddaniem. Jej pra-
ca ze skazanymi nacechowana 
jest nie tylko wrażliwością, ale 
podbudowana potężną dawką 
zawodowego profesjonalizmu, 
skutkuje coraz bardziej trud-
nymi i ambitnymi przedsię-
wzięciami. Publiczność zasko-
czona była poziomem gry ak-
torów więźniów i przygotowa-
niem całej imprezy. Z ust pani 
dyrektor płotowskiego Domu 
Kultury padło pytanie, czy 
możliwe jest wystawienie tej 
sztuki w jej mieście. To chyba 
najlepiej ilustruje wrażenia, ja-
kie pozostawiły po sobie trud-
ne, niebanalne dialogi, kanwa 
sztuki i gra aktorów. 

Marcin Simiński 
fot. A. Bojanowicz 

Janina Kołodziejska - kurator pleneru
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Krystian syn 
Katarzyny Kubackiej 
ur. 12.07.2012 z 
Mieszewa

Syn Dominiki 
Maszyna-Frątczak 
i Marcina ur. 
13.07.2012 z Bienic

Michał syn Wioletty 
Piaseckiej ur. 
14.07.2012 z Brojc

Julia Emilia córka 
Agnieszki i Kamila 
ur. 12.07.2012 z 
Nowogardu

Tymon syn Moniki 
Kopczyńskiej 
ur. 12.07.2012 z 
Czepina

Julia córka 
Katarzyny Szczęsnej 
ur. 13.07.2012 z 
Maszkowa

Tymoteusz syn 
Aleksandry 
Pokorskiej ur. 
14.07.2012 z Sielska

 Autor rubryki: Janusz Roguski
Witamy wśród nas...

Wiemy jak ciężko pracujesz. Bardzo Cię kochamy za to, a także za Twe szlachetne serce, 
w którym rodzina pierwsze ma miejsce! W ten dzień świąteczny przyjmij podziękę  za wiarę, 

mądrość, ojcowską rękę. Wysłuchaj życzeń co z serca płyną: Niech wichry mroźne Ciebie ominą. 

W dniu urodzin oraz zbliżających się imienin kochanemu mężowi i tatusiowi 

Krzysztofowi Ustyjańczuk 
moc gorących życzeń składa żona z dziećmi

ŻyCzeNiA

55 lat Miejsko-Gminnego Koła Pzw w Nowogardzie 

Jubileuszowe Zawody Wędkarskie 
W dniu 15 lipca br. odbyły się nad jeziorem w Nowogardzie zawody wędkarskie upa-
miętniające jubileusz powstania Miejskiego- Gminnego Koła Wędkarskiego PZW. 

Zgodnie z zapisem rejestru admi-
nistracyjnego, Koło istnieje już 55 
lat. Do zawodów stanęło 35 zawod-
ników w tym dwóch juniorów.

 W zawodach zdobyli następują-
ce miejsca: 

1.  Waldemar Zapłatny - 2780 
pkt. 

2. Łukasz Olejnik                - 1200 
pkt. 

3. Jerzy Pozierak                - 1040 
pkt. 

Loteria fantowa 
Sołtys i Rada Sołecka Wsi Strzelewo zapraszają !
Wszystkich chętnych zapraszamy w dniu 21.07.2012 (w sobotę) od godz. 16: 00 
na wakacyjną loterię fantową, w której główną nagrodą jest jak co roku rower. 

Ponadto zapraszamy od godz.21: 00 na zabawę taneczną na świeżym powietrzu, 
a przygrywał będzie Państwu zespół muzyczny AVANTI. 

Sołtys Strzelewa - J. Bednarek 

znaleziono 
Znaleziono klucze przypięte do skórkowej łatki - pięć pa-

tentowych i jeden mały- do kłódki, które są do odebrania w 
redakcji DN. 

Red.

załatwiono interpelację radnego wiatra

Przez Warnkowo 50 km/godz.
Radny Michał Wiatr przekazał nam pismo, które otrzymał  z Rejonowego Zarządu Dróg  jako odpowiedź na swoją interpelację dotyczącą niezbędnych 
jego zdaniem zmian dla poprawienia bezpieczeństwa ruchu we wsi Warnkowo. 

Oto treść pisma: Rejon   Dróg  
Wojewódzkich   w  Stargardzie  
Szczecińskim  w  odpowiedzi na  
wniosek  w  sprawie  wprowadze-
nia  ograniczenia  prędkości  w  m.  
Warnkowo, w ciągu drogi woje-
wódzkiej nr 106, informuje, że w 
dniu 17 kwietnia 2012 r. odbyło się 
posiedzenie Komisji Bezpieczeń-
stwa Ruchu Drogowego przy Mar-
szałku Województwa Zachodnio-
pomorskiego. Protokół z posiedze-

nia wpłynął do tutejszego Rejonu 
w dniu 03 lipca 2012 r.

Podczas obrad: Komisja prze-
analizowała warunki drogo-
we w miejscowości; miejscowość  
oznakowana  znakami E-17a, E-
-18a oraz B-33 „70”. „...Mając 
na względzie dokonaną, znaczną, 
rozbudowę miejscowości, Komi-
sja zarekomendowała umieszcze-
nie pod znakami E-17, a w miejsce 
znaków B-33, znaków D-42, a pod 

znakami E-18a, znaków D-43. Ko-
misja zarekomendowała również 
ustawienie kompletów  znaków  E-
-17a  i D-42  oraz  E-18a  i D-43  
od  strony  Rzewnowa  na wyso-
kości   linii  zabudowy   tak,   aby  
znaki  odzwierciedlały   rzeczywi-
stą  wielkość zabudowy.

Tyle pismo, a teraz prze-
kładając to na ludzki język 
– zmiana będzie polegała na 
umieszczeniu pod znakami 

nazwy miejscowości i prze-
kreślonej nazwy miejscowości 
(odpowiednio E-17a i E-18a), 
zamiast znaków ograniczenia 
prędkości  i końca ogranicze-
nia prędkości ( B-33”70”)  zna-
ków oznaczających obszar za-
budowany i koniec obszaru za-
budowanego (czyli odpowied-
nio D-42 i D-43). Taki kom-
plet umieszczony będzie też od 

strony Rzewnowa, gdzie obec-
nie brak oznaczeń. Reasumu-
jąc we wsi Warnkowo wpro-
wadzono ograniczenie pręd-
kości zamiast do 70 km na go-
dzinę, do 50 km na godzinę, to 
oznacza znak obszaru zabudo-
wanego.

Terminu wprowadzenia zmian 
nie podano

Opr. Redakcja   

4. Andrzej Richert              - 960 
pkt. 

5. Stanisław Bąk                - 880 pkt. 
6. Janusz Zamara              - 740 

pkt. 
Zawodnicy, do trzeciego miej-

sca otrzymali okazałe puchary oraz 
upominki. Pozostali sklasyfikowa-
ni do 35 miejsca otrzymali upo-
minki, sprzęt wędkarski, materiały 
edukacyjne, oraz pamiątkowe bu-
tony upamiętniające jubileusz 55 le-
cia. Puchary i upominki ufundowa-
ło Koło Miejsko - Gminne, Zarząd 
Okręgowy w Szczecinie, oraz Koło 
PZW z Bogatyni, które ufundowa-

ło wspaniały puchar dla zdobywcy 
największej ryby. Szczęściarzem zo-
stał kol. Łukasz Olejnik, który zło-
wił wspaniałą rybę Krasnopiórkę. 
Zawody tradycyjnie zakończyły się 
posiłkiem z grilla.

Zawody obsługiwali: 
 Jan Leśniewski - sędzia główny 
Edward Paszkiewicz - Prezes Koła 
Ładysław Luberadzki - sekretarz 

zawodów 
Józef Jozel - Sędzia Kontrolny 
Kazimierz Ziemba - sędzia kon-

trolny 
Opr. Edward Paszkiewicz 
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23.07.2012 r. 
godz. 16

Obsługujemy cały kraj

promocyjna

szer. 250 cm 
wys. 210 cm 
złoty dąb 
ocieplana

Cena

598 334 312   798 710 329   525 228 136

OCO NA TWOJE 
FINANSE

PROSTA POŻYCZKA 
DLA CIEBIE 

I TWOJEJ FIRMY
bez BIK

bez zaświadczeń ZUS i US
– od 20 do 300 tys.
– na spłatę uciążliwych długów
– na dobre inwestycje
– dochód min. 1000 zł netto
W OFERCIE RÓWNIEŻ CHWILÓWKI

Szczecin 
al. Wojska Polskiego 29/17 

tel. 91 812 68 65
RRSO wynosi 5,05%

OKNO 1465 mm szer. x 1435 mm wys.

SZYBA K=1,0 • OKUCIE MACO PPUH "JOGA" sj.
ul. Górna 4,

72-200 Nowogard
tel. 91 39 25 501

OKNA-SUPERPROMOCJA !!!

TYLKO 499zł*
*cena netto

Szybki kurs
w wakacje
23 lipca br.

g. 16.30

od 2.07.2012 do 31.07.2012

NIERUCHOMOŚCI
w w w . e x t r a  -  d o m . c o m . p l

Biuro obrotu
Nieruchomośc iami

Sprzedaż, kupno, wynajem, dzierżawa:
• Domów
• Mieszkań
• Gruntów
• Lokali użytkowych
• Nieruchomości komercyjnych

ul. Wojska Polskiego 57/1
72-300 Gryfice

tel/fax; 91 88 64 999
kom. 510 170 219

500 297 018
email: biuro@extra-dom.nazwa.pl



Nr 56 (2089)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

14

www.dzienniknowogardzki.pl

R e K l A M A
e-mail: reklama@domjudy.pl

Tel.  913 922 165
 Tel. 91 577 20 07

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej
„RADOSŁAW” 

w Nowogardzie ul. Radosława 10
Ogłasza przetarg  

ustny nieograniczony na sprzedaż 
- Nieruchomość zabudowana położona w Nowogardzie ul. 

Radosława 10, na którą składa się prawo własności działki nr 
ewid. 115/2 obręb nr 7

Cena wywoławcza: 95.000 zł.
Wadium: 3.000 zł – płatne do dnia przetargu do 15.30
Do wylicytowanej ceny może zostać doliczony podatek VAT 

zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży.
Przetarg odbędzie się w dniu 15.08.2012 r. o godz. 16.00 w 

siedzibie Spółdzielni Nowogard ul. Radosława 10
Przedmiot przetargu można oglądać po uzgodnieniu termi-

nu z Ogłaszającym Tel. 91 39 21 606 w godz. Od 7.30 do 10.30
Sprzedający zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez 

podania przyczyny.

K O M U N I K A T
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Cisy” w Nowogardzie, informuje, że 

przystępuje  do realizacji zaplanowanej  nowej inwestycji  
I budowy osiedla mieszkaniowego przy ul. Woj. Polskiego w Nowogardzie,  

na działkach gr. nr  578 i 579/2 (Budynku A, segmentu 1 i 2)
Przewidywany termin rozpoczęcia (segmentu 1)  - listopad 2012r. 
                zakończenia  (segmentu 1)  - listopad 2013r.
Przewidywany termin rozpoczęcia (segmentu 2)  - lipiec  2013r. 
                zakończenia  (segmentu 2)  - lipiec  2014r.
Struktura mieszkań :   1 pok. – 36m2
                                       2 pok. – 52m2                                       Cena 2.900 zł brutto / 1 m2
                                       3 pok. – 67m2
 Osoby zainteresowane nabyciem mieszkań zapraszamy do siedziby Spółdzielni przy ul. Księ-

cia  Józefa Poniatowskiego 7a w Nowogardzie , w celu  dokonania zapisu i wyboru kondygnacji.
Szczegółowych informacji  udzielamy również telefonicznie pod nr  91 3925261 lub 697104 

578.
Uprawniona do kontaktu z zainteresowanymi :  Z-ca Prezesa  Anna Błaszczak 

PIASEK, ŻWIR,  CZARNOZIEM, POSPÓŁKA 

 ŻWIROWNIA  DŁUGOŁĘKA
tel. 504 872 700 

Z DOWOZEM DO KLIENTA

dlA PAŃ 
„PROFILAKTYKA RAKA PIERSI” 

WYJAZD NA BADANIA MAMMOGRAFICZNE 
DLA PAŃ z TERENU NOWOGARDU i OKOLIC Samorzą-

dowa Fundacja Opieki Medycznej „Zdrowie” dnia 04.08.2012r. 
organizuje wyjazd na badania mammograficzne do NZOZ Me-
dical Care CRiDO Szczecin Zdroje.

Oferta Składa się z kompleksowej porady:
- badanie mammograficzne 
- wynik badania oraz konsultacja lekarska 
Rejestracja i szczegółowe informacje Samodzielny Publiczny 

Szpital
Rejonowy w Nowogardzie w godz.8.30-14.00 tel.91 

3921356 wew. 122, w siedzibie Fundacji (budynek laborato-
rium przy szpitalu I piętro), oraz u Lidii Bogus tel.505393636. 
Dobrowolna wpłata na cele statutowe 5 zł. PAMIĘTAJ! O 
ZDROWIE MUSISZ ZADBAĆ SAMA! 

Zapraszam Prezes Fundacji „Zdrowie”Lidia Bogus

odwiedź nas w Goleniowie 
ul. M. Konopnickiej 76; tel. 91 418 56 57 

www.mikulski-nieruchomosci.pl 

Nowo otwarte
BIURO OBSŁUGI 
NIERUCHOMOŚCI
Mikulski Nieruchomości NIERUCHOMOŚCI

Poszukuje 
mieszkań, domów i działek 
na sprzedaż i wynajem
wejdź do naszej strefy VIP 
Kontakt z doradcą Piotr Warzybok 

530 855 003

Sprzedaj z nami szybko 
swoją nieruchomość! 

Pierwszy zespół z sarmatą

Rezerwy z Błękitnymi
Sezon 2012/2013 coraz bliżej, zespoły Pomorzanina na całego przygotowują się 
do nadchodzących spotkań. W piątek i w sobotę na boisku w Nowogardzie, ko-
lejne mecze kontrolne rozegra pierwszy i drugi zespół Pomorzanina.

W piątek (20 lipca) o godzi-
nie 18.00, Pomorzanin roze-
gra swój drugi sparing w tym 
okresie przygotowawczym. Po 
raz drugi rywalami będą za-
wodnicy z IV ligi, tym razem 
będzie to zespół Sarmaty Do-
bra. Zapowiada się ciekawe wi-
dowisko, gdyż w szeregach do-
berskiego klubu występują za-

wodnicy z Nowogardu. Pomo-
rzanin po porażce w Kamieniu 
Pomorskim, na pewno będzie 
chciał się lepiej zaprezento-
wać przed własną publiczno-
ścią. Trener Tomasz Surma bę-
dzie mógł już skorzystać z za-
wodników, którzy nie zagrali z 
Gryfem. Na boisku zabraknie 
kapitana Pawła Galusa, który 

wciąż się boryka z urazem ko-
lana. Natomiast w sobotę (21 
lipca), również w Nowogardzie 
kolejny swój sparing rozegra 
zespół rezerw. Na nowogardz-
kim stadionie zawitają piłkarze 
z A Klasy- Błękitni Trzygłów. 
Początek spotkania o godzinie 
17:30.  

KR



20-23.07.12 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

15

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

Zaprasza do udziału w II edycji projektu:
„Wspieranie przedsiębiorczości i rozwoju  

gospodarczego Gminy Nowogard”
Celem realizowanego zadania publicznego jest wspieranie zatrudnienia poprzez 
zachęcanie do tworzenia nowych firm i samo zatrudnienia oraz promowanie 

postaw przedsiębiorczych wśród mieszkańców gminy.
Projekt skierowany jest do dwóch grup adresatów:
I.   Zamierzających po raz pierwszy uruchomić własną działalność gospodarczą,
II. Posiadających własną firmę nie dłużej niż dwa lata i zamierzających rozszerzyć 

działalność, zatrudnić osoby bezrobotne lub wprowadzić nowe technologie 
produkcji i usług. 

Projekt zakłada przeprowadzenie 60 godzin bezpłatnych zajęć szkoleniowych 
i warsztatów obejmujących program zakładania własnej firmy pod nazwą ,,ABC 
Przedsiębiorczości”, wsparcie indywidualne coacha (trenera) dla osób, które 
uruchomią własną firmę oraz wynajem lokali użytkowych po preferencyjnych 
cenach. 

JUczestnicy projektu zainteresowani uruchomieniem swojej firmy w budynku  
CEiP ,,PROFIT” i poza nim, otrzymają do 50 % zniżki stawki czynszu  za 
wynajmowany lokal w okresie realizacji projektu.

Druga edycja projektu realizowana będzie od 1 lipca do 31 grudnia 2012 roku. 
Szczegółowe informacje dotyczące projektu można uzyskać osobiście  

w Sekretariacie CEiP ,,Profit”SzF TPP w Nowogardzie ul. Wojska Polskiego 3, 
lub  telefonicznie tel.91 39 20 891,fax 9139 20 891oraz na stronie  

www.profit.nowogard.pl ,e-mail: rcp_nowogard@o2.pl
Serdecznie zapraszam !

Dyrektor CEiP „Profit'”            PROJEKT DOFINANSOWANY JEST              
SzF TPP w Nowogardzie          ZE ŚRODKÓW GMINY NOWOGARD 

   Jerzy Jabłoński   

tel. 91 57 712 48 
tel. 500 702 884
tel. 500 702 855

BezPŁATNA POMOC w UzysKANiU KRedyTU - OFeRTA 20 BANKÓw

www.mk-kwadrat.pl
dziAŁKi NA sPRzedAŻ

Nowogard – działka w centrum  o pow. 693m² – CENA 83.000 zł
Nowogard – działka o pow. 1654m², warunki zabudowy – CENA 127.000 zł  
Nowogard – działka o pow. 1472m², mozliwość zabudowy – CENA 105.000 zł 
Nowogard – działka o pow. 1007m², warunki zabudowy, nad jeziorem – CENA 100.000 zł  
Nowogard – działka o pow. 10441m², inwestycyjna, war. zabudowy – CENA 450.000 zł  
Nowogard – działka o pow. 4868 m² – CENA 219.000 zł 
Nowogard – działka o pow. 2940m² – CENA 132.300 zł NOWA CENA!!! 
Nowogard –  działka o pow. 1600m², warunki zabudowy – CENA 80.000 zł OKAZJA!!! 
Nowogard – działki o pow. od 760m² – 1760m² – CENA 95 zł / m² 
Nowogard – działka o pow. 824m², warunki zabudowy – CENA 69.000 zł 
Nowogard – działka o pow. 615m², warunki zabudowy – CENA 50.000 zł NOWA CENA!!!
Nowogard – działka budowlana o pow. 476m² – CENA 85.000 zł 
Wojcieszyn – działka wydane pozwolenie na budowę pow. 1439m² – CENA 50.000 zł
Kościuszki – działka budowlana o pow. 1208m² – CENA 63.000 zł 
Kościuszki – działka o pow. 3312m², dostęp do jeziora– CENA 83.000 zł 
Kościuszki – działka o pow. 2,35ha, staw – CENA 300.000 zł
Długołęka gm. Nowogard - działka o pow. 4300m² – CENA 54.000 zł 
Wyszomierz – działka o pow. 2500m² – CENA 30.000 zł 
Karsk – działka o pow. 3800m² – CENA 83.000 zł 
Jarchlino – działka o pow. 8900m², bezpośrednio przy drodze – CENA 53.000 zł  
Olchowo – pow. 2, 16 ha lub 6 działek o pow. 3000m² – CENA 1.080.000 zł lub 50 zł/m² 
Chociwel – działka o pow. 5000m² – CENA 70.000 zł

Zaprasza na

Przykładowe zestawy:
- botwinka, kieszonka schabowa, ziemniaki, zest. surówek
- krem z brokuł, �let drobiowy z orzechami, 
   ziemniaki, zest. surówek
- krupnik, �let drobiowy z grila z pomidorem 
   i serem mozzarelą, ziemniaki, zest. surówek
- ogórkowa, dorsz, ziemniaki, zest. surówek
- pomidorowa, �let drobiowy panier., 
   ziemniaki, zest. surówek
- grochówka, schabowy, ziemniaki, zest. surówek
- rosół, karkowka z grilla, ziemniaki, zest. surówek

 promocyjne obiady domowe
w cenie 15 zł

tel. 91 39 20 221

Układanie kostki
brukowej

tel. 721 124 740
NOR-BUD

 wsPÓlNOTA MieszKANiOwA  
700-leCiA 24 w  NOwOGARdzie

poszukuje wykonawcy ocieplenia budynku.
Przedmiar robót oraz szczegółowe informacje

w biurze Zarządcy FURMAŃCZYK-WSPÓLNOTY
700 lecia 14 w Nowogardzie tel. 913920808.
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www.uberna.plwww.uberna.pl
Firma o zasięgu ogólnopolskim 

www.uberna.plwww.uberna.pl
Firma o zasięgu ogólnopolskim 
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POleCAMy MieszKANiA 1 POKOJOwe
NOwOGARd

EX251040477 85000 zł I piętro
EX488623240 87000 zł II piętro
EX577022080 78000 zł IV piętro

EX486144155 99000 zł parter

EX481718589 98000 zł parter
EX570072908 94000 zł III piętro
EX577053088 93000 zł II piętro

OKOliCA
EX234768956 39000 zł parter

NieRUCHOMOŚCi TylKO w ROzsĄdNyCH CeNACH !
MieszKANiA

Maszewo, ul. Polna – mieszkanie o pow. 71,40 m2 (3 pokoje) w domu dwurodzinnym wraz z działką.
Kłęby, k. Golczewa – mieszkanie o pow. 71 m2 (3 pokoje). Cena 135 000 zł

dziAŁKi:
Jenikowo – działka rolna o pow 81 100 m2. Cena 1,50 zł/m2.
Mechowo – działka rolna o pow. 49,9281 ha z dopłatami ( pakiet ekologiczny ).

dOMy:
Węgorza 25 – dom o pow. 187 m2 (5 pokoi), działka o pow. 3200 m2
Wyszomierz – dom w zabudowie bliźniaczej o pow. całk. 116 m2  - działka o pow. 12 422 m2 wraz z działką leśną.
Czermnica 58 – leśniczówka, pow. 135 m2, działka 5 500 m2 – OTOCZENIE LASÓW

NieRUCHOMOŚCi

•	 sprzedam mieszkanie, ul. Po-
niatowskiego, 2 pokoje, pow. 
50,49 m2, parter, po gene-
ralnym remoncie. CeNTRUM 
OBŁsUGi NieRUCHOMOsCi, 
Tel. 603 982 407

• Do wynajęcia dwa lokale han-
dlowe lub biurowe w centrum 
Nowogardu. 787 122 972 

• Kwatery pracownicze w 
domu jednorodzinnym 
tel.6093073270

•	 wynajmę lokal biurowy przy 
ul. 700-lecia; i piętro, par-
king; 501 549 818.

• Sprzedam działkę budowlaną 
nieuzbrojoną przy ul. Kościusz-
ki tel. 693 850 197

•	 sprzedam spichlerz, pięk-
ny obiekt 956 m2, tel. 693 
996 009

• Sprzedam mieszkanie trzy-
pokojowe w Nowogardzie. 
603 668 681

• Sprzedam mieszkanie dwupo-
kojowe III piętro 55 m2. Cena 
125 tys. 668 927 296

• Do wynajęcia dwa lokale han-
dlowe w Centrum Nowogardu. 
531 838 667

• Sprzedam mieszkanie trzy-
pokojowe w Nowogardzie. 
600 626 244

• Sprzedam mieszkanie własno-
ściowe, I piętro, bezczynszowe, 
3 pokoje, 58m2, w Nowogar-
dzie. Po kapitalnym remoncie, 
wysoki standard, kuchnia w 
zabudowie, glazura, panele, 
terakota, nowe okna, własne 
ogrzewanie gazowe, domo-
fon, piwnica, balkon. Cena do 
uzgodnienia, tel. 605 522 340.

• Wynajmę mieszkanie cztero-
pokojowe po kapitalnym re-
moncie, własne ogrzewanie na 
parterze, ul. Bema. 504 800 823

• Sprzedam mieszkanie 3 poko-
jowe 3 piętro ul.15-lutego z ga-
rażem 695 425 992

• Sprzedam działkę budowla-
ną w Centrum Nowogardu ul. 
Lipowa 4 o pow. 693 m2 z ak-
tualnymi warunkami zabudo-
wy usługi, handel, mieszkania. 
Informacje Tel. 600  959  932; 
600 931 083 po 15.00

• Wynajmę garaż w ok. Boh. War-
szawy, Poniatowskiego i 15 Lu-
tego. 603 284 503

• Sprzedam garaż murowany 28 

m2, prąd, woda cena 26 000 zł. 
Tel. 501 622 613

• Ładny dom Nowogard, sprze-
dam. 600 617 474

• Sprzedam mieszkanie 3 poko-
jowe o pow. 58 m kw na I pię-
trze przy ul. Bankowej 8. Tel. 
783 570 060.

•	 sprzedam wygodną kawa-
lerkę, i piętro, ok. 29 m kw, 
bezczynszowa. do zamiesz-
kania od zaraz. Cena 95 tys. 
Tel. 608 153 767.

• Wynajmę warsztat z kabiną 
pod różnego rodzaju działal-
ność. 603 550 557

• Sprzedam mały dom 57 m2 ul. 
Piłsudskiego 2a. 602 350 301

• Sprzedam mieszkanie w blo-
ku w Łosośnicy, trzypokojo-
we, 64 m2, bezczynszowe. Tel. 
788 875 474

• Sprzedam ˝ domu w Nowogar-
dzie. 728 933 802

• Sprzedam mieszkanie 4-poko-
jowe (67,7 m2) w Nowogardzie, 
parter, balkon, wc i łazienka 
osobno. Kontakt:  608 514 144.

• Studio reklamy Vizart wynaj-
mę pow. Reklamową 6,5x3m 
w Nowogardzie przy ul. War-
szawskiej 11 od 13.06. tel. 
605 522 340

• Sprzedam kawalerkę 30 m2. 
tel. 691 137 817

• Sprzedam pół bliźniaka ok. 
100m2, działka 1100 m2, duży 
ogród. Wymienione okna, 
dach, ocieplony. Wewnątrz 
do remontu. 350000 zł. Tel. 
513157166

• Wynajmę lub sprzedam garaż 
na ul. Jana Pawła II tel. 607 580 
172

• Sprzedam mieszkanie, Nowo-
gard, ul. Bankowa 6, pow. 53,70 
m2, IV piętro, trzy pokoje, cena 
131.600 zł, tel. 91-3910010, 
607607814.

• Sprzedam prawo do mieszka-
nia spółdzielczo – lokatorskie. 
691 646 632

• Dom na wsi Żabówko 609 307 
327 

• Pilnie potrzebna  kawalerka, 
dwupokojowe mieszkanie 
(parter) do wynajęcia niedro-
gie. 510 936 951

• Sprzedam trzy pokoje + garaż 
murowany, ogród, działka 1000 
m2 lub zamiana na dwa poko-

je w bloku w centrum (parter I 
piętro (z dopłatą)) 724 451 734

• Resko ok. na wsi 70 m2, trzy po-
koje do zamieszkania od zaraz 
63 tys. 889 133 882.

• Wynajmę sklep spożywczy przy 
ul. Wojska Polskiego naprze-
ciwko szpitala. 513 356 702 

• Sprzedam dom w Nowogar-
dzie w rozliczeniu mieszkanie 
ul. Jesionowa 3. 604 284 597

• Wynajmę garaż przy ul. 
Zamkowej przy gł. Drodze. 
607 580 172

• Sprzedam 2 ha ziemi przy dro-
dze asfaltowej + media z moż-
liwością podziału, okolice No-
wogardu 15 zł/m2. 603 895 622

• Do wynajęcia mieszkanie 3 po-
kojowe przy ul. Bankowej 8. Tel. 
783 570 060.

• Sprzedam działki zabudowy. 
40 ar. i 77 ar. 536 270 560

• Sprzedam mieszkanie cztery 
pokoje. 536 270 560

• Wynajmę mieszkanie dwu-
pokojowe w Nowogardzie. 
795 659 245

• Sprzedam działkę po zbiorach 
przy ul. Armii Krajowej. 91 39 
21 399 po godz. 20.00

• Ładna kawalerka I p. cena 83 
tys. zł. sprzedam 508 312 261

•	 działki budowlane w miej-
scowości Kościuszki sprze-
dam. 91 39 26 624 po 16.00

• Ziemię rolną kilka hektarów 
sprzedam. 502 103 432

• Sprzedam lub zamienię M3 na 
kawalerkę 722 050 367

• Sprzedam mieszkanie 78 m2 
czteropokojowe, bezczynszo-
we 136 tys. w Wierzbięcinie lub 
zamienię na dwupokojowe w 
Nowogardzie. 691 213 009

• Do wynajęcia mieszkanie ume-
blowane trzypokojowe ul. Ban-
kowa I piętro. 603 895 622

•	 sprzedam wygodną, bez-
czynszową kawalerkę, i pię-
tro, ul. waryńskiego. Tel. 608 
153 767

• Odstąpię działkę owocowo-
-warzywną z murowanym 
domkiem obok zakładu karne-
go 693869595

• Sprzedam uzbrojoną działkę 
budowlaną na ul. Poniatow-
skiego. 691 970 711

• Sprzedam 4-pokojowe miesz-
kanie w Osinie, 79m2, słonecz-
ne, na parterze, bezczynszowe, 
z balkonem, piwnica, w kuch-
ni i przedpokoju zabudowa. 
Mieszkanie w bardzo dobrym 
standardzie. Ogrzewanie gazo-
we, okna pcv. Atrakcyjna cena. 
Kontakt: 502531348

• Wynajmę mieszkanie w no-
wym domu w pełni wyposa-
żone. Warunki komfortowe. 
606 106 142

• Sprzedam pół bliźniaka w 
Błądkowie lub zamienię na 
kawalerkę w Nowogardzie. 
603 881 741

• Nowogard działki budowlane. 
665 503 129

• Sprzedam kawalerkę własno-
ściową 37 m2. Cena 115 tys. Zł. 
Do negocjacji. 660 987 036

•	 Garaż do wynajęcia ul. Boh 
warszawy 21 tel. 91 39 
20 307

•	 do wynajęcia pół domu Tel. 
696 375 682 

• Sprzedam 4-pokojowe miesz-
kanie w Osinie, 79m2, słonecz-
ne, na parterze, bezczynszowe, 
z balkonem, piwnica, w kuch-
ni i przedpokoju zabudowa. 
Mieszkanie w bardzo dobrym 
standardzie. Ogrzewanie gazo-
we, okna pcv. Atrakcyjna cena. 
Kontakt: 502 531 348

• Sprzedam kawalerkę w Nowo-
gardzie, 28m2, bezczynszo-
wa, na parterze, funkcjonalny 
rozkład pomieszczeń, kuch-
nia z oknem, piwnica, okna 
pcv, ogrzewanie gazowe, bez 
pośrednika, 77 tys. ! Kontakt: 
512 322 137

• Sprzedam mieszkanie dwupo-
kojowe , kuchnia pow. 41,5 m2, 
przy ul. Warszawskiej 10, I p. 
600 325 965

• Wynajmę mieszkanie 36 m2. 
518 483 194

• Wynajmę mieszkanie dwupo-
kojowe częściowo umeblowa-
ne. 660 010 540

• Wynajmę pokój. 798 382 886

• Mieszkanie do wynajęcia 601 
724 492

• Sprzedam lub zamienię na 
mieszkanie w Nowogardzie 
dom ( 150 m2) w okolicy No-
wogardu. Dom po kapitalnym 
remoncie na działce 1400 
m2. Cena 395.000 tys. Tel. 
692383706

• Do wynajęcia mieszkanie 3 po-
koje. 601 448 218

• Sprzedam budowę w stanie su-
rowym. 507 045 404

• W szczecinie wynajmę mieszka-
nie dla studentów. 604 920 063

• Sprzedam działkę budowla-
ną w Kościuszkach 1200 m2. 
Wszystkie media, pozwolenie 
na budowę. Cena 59.000 zł Tel. 
661 923 610

MOTORyzACJA

• Sprzedam Opony letnie 4 
szt. Continental Conti 3, 185 
65 R15, cena 400 zł, tel. 605 
522 340.

• Sprzedam dwie opony 185/65/
R15 continental conti 3; stan 
dobry. 605 522 340

• Sprzedam felgi stalowe do 
Nissana Almery N16, rok prod. 
12/2001, cena 240 zł, tel. 605 
522 340. 

•	 sprzedam Ford CMAX rok 

prod. 2004 przebieg 185 
tys. Poj. 2.0 diesel. Posia-
da immobilajzer, poduszki 
powietrzne, centralny za-
mek, klimatyzacja, koła za-
pasowe z alufelgami. Cena 
20 500. do uzgodnienia. 603 
079 260

• Sprzedam  Vw Passat B-5  rok 
prod.1998 poj 1.9 diesel 665 
544 518

• Mitsubishi Pajero rok 
prod.2000 poj 3,2 diesel cena 
do uzgodnienia 665 544 518

• Sprzedam Auto marki Rover 
416 benzyna + gaz sekwencja, 
rok 1997, skóra, klima, elektry-
ka cena 5500 do negocjacji. 
691 071 252

• Sprzedam Opla Agilę 2002 poj. 
1.2 srebrna cena 8900 tel. 663 
130 271

• Sprzedam motor Honda CB 
750 rok prod. 1997. Nowe 
opony, cena do uzgodnienia. 
607 998 212

• Sprzedam Polonez Trak rok 
prod. 1997 poj. 1,6 benzy-
na w całości lub na części. 
508 200 993

• Citroen Saxo 1999 r. 107.245 
km, benzyna 1124 cm3. Tel. 
603 621 884

• Sprzedam Opel Vectra. 
606 370 629

• Sprzedam skuter Peugeot Spe-
ed Fight 2, rok prod. 2002, poj. 
50 cm3. Tel. 693 422 542

•	 sprzedam seat  ibiza 1992 
r. i Fiata Cinquecento rok 
prod. 1997 tel. 663 848 540; 
697 212 538

ROlNiCTwO

• Porzeczkę czerwoną – 2 zł, zł – 
sprzedam zbiór własny. Tel. 605 
856 556 lub 91 932 17 39

• Sprzedam kombajn do zbioru 
ziemniaków „ANNA” Stan bdb 
nr,Tel 664329813.

• Sprzedam 2 działki 
nr.251(0.83ha)i nr.252(1.29)
w obrębie Redostowa Tel. 667 
286 019

• Siewnik do nawozu Amazon-
ka dwutalerzowy poj. 500 kg. 
723 898 517

• Pszenżyto sprzedam 600 zł/
tona (zostało 2tony). 91 57 
83 097

• Sprzedam krowy mamki mie-
szańce do dalszej hodowli i 
Piasta RCW 3. 500 197 442

• Koszenie łąk i prasowanie. 
603 541 286
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MARPOL – OKNA S.C. 
 ul. Sienkiewicza 7F  Nowogard 

www.marpolokna.pl    
biuro@marpolokna.pl,   tel. 91 39-27-022

Nowość

energooszczędny pro�l

6 komorowy

z 3 uszczelkami

ul. Rzeszowskiego 7 • Nowogard

NOWY

ADRES:

• Koszenie, zbiór, mulczarowanie 
łąk, orka, siew, talerzówka 608 
013 995

• Sprzedam pszenice paszową 
502 217 497

• Kupię kombajn ziemniaczany 
ANNA. 667 788 719

• Sprzedam pług trzyskibowy, 
brony i redło do C360. Tel. 91 
41 91 099

• Kupię słomę baloty małe i 
duże. 91 39 10 315

• Sprzedam krowę z dwoma cie-
lakami i nutrie. 788  777  137; 
888 757 586

UsŁUGi

• KOREPETYCJE LICEALISTÓW 
I STUDENTÓW Z MATEMATY-
KI, STATYSTYKI, EKONOMETRII 
ORAZ PROFESJONALNE PRZY-
GOTOWANIA DO EGZAMINÓW 
POPRAWKOWYCH KONTAKT: 
TEL. 600 924128; MAIL: iwo-
nand@wp.pl 

• Usługi transportowe IVECO 
dostawcze + laweta + bus oso-
bowy do 9 os. Tel. 609 931 915, 
607 580 172.

• AGENCJA REKLAMOWA VIZART 
- reklamy, banery, tablice, wy-
druki wielkoform., reklama na 
pojazdach - odzieży, PIECZĄT-
KI, wizytówki, plakaty, ulotki, 
inne. Nowogard, ul. 700 lecia 
15 (nad sklepem zielarskim). 
Tel. 605 522 340.

•	 MAlOwANie, MONTAŻ PA-
Neli POdŁOGOwyCH i iNNe 
dROBNe NAPRAwy wyKONA 
„zŁOTA RĄCzKA”; 91 39 22 
783, 784 79 22 70

• Czyszczenie uszu za pomocą 
świecowania Nowogard, ul. 
Zielona 3. 91 39 20 714

• Dywanopranie, 604 373 143.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 604 
373 143.

• Pranie tapicerki samochodo-
wej (osobowe, busy, ciężarowe, 
TIR-y). Tel. 604 373 143.

• Czyszczenie pościeli wełnia-
nych lanoliną. Tel. 604 373 143.

• Usługi ogólnobudowlane i do-
cieplenia 607 654 692

• Usługi transportowe Transit 
Max + przyczepa. 500 297 054.

• Klimatyzacja! Serwis sprzętu 
AGD. Tel. 697 55 33 10, 693 34 
46 71.

• Cyklinowanie. 692 478 465

• AWARIE. Naprawy pieców Va-
iliant, tanie części. 691 686 772

• Bruk-lin układanie kostki bru-
kowej. Tel. 607 083  893, www.
bruk-linnowogard.com.pl

• Montaż ogrodzeń betono-
wych, farmerskich i innych; 
695 085 470; 91 39 72 575

• usługi elektryczne CO, dachy, 
tanio szybko solidnie. Do 30% 
taniej. Tel. 506 323 560

• Usługi tokarskie. Sąpolnica 22. 
693 613 396 

• Przewozy przeprowadzki No-
wogard i okolice. 784 499 535

• Usługi ogólnobudowlane. 
510 335 162

• AGENCJA REKLAMWA VIZART - 
oprawianie prac - w 2 minuty., 
bindowanie, wydruki A3-A4 
kolor, ksero A3-A4 - kolor, la-
minowanie A3-A4. Tylko u nas 
największy wybór okładek. No-
wogard, ul. 700 lecia 15 (nad 
sklepem zielarskim). Tel. 605 
522 340.

• Korepetycje j. niemiecki, przy-
gotowanie do matury. 607 617 
844

• Remonty i wykończenia. 
601 567 369

• REMONTY, MONTAŻE, STOLAR-
KA. 781 016 125

• Transport BUS-MAX. 784  053 
493

•	 Usługi remontowo-budowla-
ne, docieplenia. 784 053 493

• Przepisywanie prac (magister-
skich, licencjackich, innych), 
dokumentów, CV, listów mo-
tyw. innych. Wydruki, Ksero, 
także kolor. Szybko i Solidnie. 
Studio Reklamy Vizart. No-
wogard, ul. 700 lecia 15 (nad 
sklepem zielarskim). tel 605 
522 340. 

• Naprawa, regulacja okien, 
drzwi PCV i drewna. 695  181 
070

• Usługi dekarskie w Kościusz-
kach. 601  227  631

• Videofilmowanie i zdjęcia cy-
frowe, profesjonalnie różne 
okazje. 600 653 124

• Remonty mieszkań. 609 588 
240

• Transport przeprowadzki szyb-
ko tanio. 696 138 406

• Remonty mieszkań, dachów 
794 115 153

• DUR - DACH pokrycia i remonty 
dachów. 691 621 141

• Dachy. 785 562 104

•	 Usługi koparko- ładowar-
ką + transport Nowogard.  
667 621 070

• Panele, regipsy, szpachlowanie, 
malowanie. 789 146 025

• Usługi koparko-ładowarką. 
606 106 142

• Transport przeprowadzki, ta-
nio. 791 111 749

• Usługi informatyczne napra-
wa komputerów, instalacja 
oprogramowania, odzyskiwa-
nie danych, dojazd do klienta. 
508 245 385

• Remonty, dachy, ocieplenia. 
692 562 306

• BUD NAAR dachy remonty da-
chów ocieplenia budynków. 
726 169 098

• Remonty łazienek, glazura, te-
rakota, hydraulika. 667 435 942

• Kuchnie, szafy, meble na wy-
miar. 884 288 560

•	 docieplenia budynków, pod-
bitki. 608 847 784

• Docieplenia budynków remon-
ty. 784 053 493

• Usługi hydrauliczne. Fachowo.  
600 653 124

• Remonty, wykończenia glazu-
ra. 600 121 043

• Korepetycje matematyka. 
668 171 212

•	 TwOJA KsięGARNiA iNTeR-
NeTOwA WWW.KSIEGARNIA-
CYMELIA.OSDW.PL

PRACA

• Podejmę pracę w charakterze 
sprzedawcy, długoletnie do-
świadczenie, obsługa LOTTO. 
Tel 660 392 851

• Zatrudnię konsultantkę Orifla-
me, bezpłatne wpisowe, pre-
zenty na 1300 zł, 604 189 118

• Przyjmę do pracy samodzielne-
go stolarza. 606 830 893

•	  Plantacja borówki amery-
kańskiej zatrudni zbieraczy 
w miesiącach lipiec sierpień. 
515 144 186

• Zatrudnię kierowcę kat. D na 
weekendy, tel. 501 615 614

•	 zatrudnię do dociepleń. 
784 053 493

•	 zatrudnię kierowcę kat. C+e 
na trasie Polska - Norwegia, 
tel. 607 585 561

• Zatrudnię kierowcę katego-
rii C+E trasa Szwecja – Polska. 
609 493 989

• Zaopiekuję się starszą osobą. 
Tel. 91 39 26 493

• Zatrudnię doświadczonego 
stolarza do produkcji mebli. 
Mile widziany emeryt lub ren-
cista. 696 064 712 

• Szukam opiekunki dla 2 letnie-
go dziecka. 793 736 050

• Zaopiekuję się starszą osobą. 
91 39 26 493

• Przyjmę do pracy na stanowi-
sko recepcjonista. 721 840 473

iNNe

• Sprzedam drewno  bukowe i 
dębowe pocięte i porąbane- 
603 353 789

• Sprzedam drewno opałowe i 
kominkowe, pocięte w klocki z 
dowozem. 663 349 053

• Drewno opałowe kominkowe. 
506 232 860

• Tanio sprzedam kafle pie-
cowe, rzeźbione używane. 
669 430 803

• Piec CO Zębiec na miał, wę-
giel, drewno KMW16 na 135 
m2 pow. Używany jeden 
sezon sprzedam lub zamie-
nię na większy KMW23. Tel. 
721 371 642 

• Sprzedam laptopa Lenovo, 
Y530, cena 1600 zł, tel. 605 522 
340

• Sprzedam suknię ślubną białą, 
rozm. 38-40 piękna - zadbana. 
661 196 022

• Czarnoziem sprzedam. 601 

987 269

• Sprzedaż drewna kominkowe-
go i opałowego. 667 788 820

• Akwarium prostokąt 250l po-
krywa drewniana 5 jarzenió-
wek. Jarzeniówki akwarystycz-
ne nocne oświetlenie LED filtr 
zew. Fluval 405 grzałka. Zestaw 
CO2 JBL, lampa UV, rośliny + 
ryby. 512 215 673

• Akwarium 105l org. Pokrywa 2 
jarzeniówki, filtr 205, grzałka, 
obsada ryb zewn. FLUVAL. 512 
215 673

• Sprzedam tanio meblościankę 
3,60. Tel. 514 830 474

•	 Chętnie kupię roczniki małe-
go modelarza i modele kar-
tonowe. 693 808 366

• Sprzedam podręczniki do kl. II 
gimn. Nr 1. 880 493 551

• Sprzedam komplet. Sypialnia. 
502 941 784

• Do wynajęcia zagęszczarka 62 
kg. Tel. 505 065 189

• Sprzedam tapczan i 2 fotele w 
d.s. 669 417 370

• Tanio sprzedam biurko. 91 39 
21 461

• Sprzedam okna plastikowe nie-
montowane o wym. 160/160 i 
140/90. Tel. 603 895 622

• Sprzedam wózek inwalidzki w 
bdb stanie z napędem elek-
trycznym na joystick. 91 39 
25 888

• Sprzedam w pompy obiegowe 
do CO 40 z silnikiem trzyfazo-
wym Tel. 517 877 626

• Sprzedam drzwi garażowe 
używane 2100 na 3000 cm oraz  
.886 703 452

• Sprzedam beczkę 100l. ka-
mionkowa przedwojenna. 
517 877 626

• Sprzedam giętarkę hydrau-
liczną do rur stalowych. 
517 877 626

• Sprzedam książki do V klasy 
podst. Szkoła nr 2, kupię do kl. 
VI szkoła nr 2. Tel. 660 442 960

• Sprzedam książki do gim-
nazjum nr 2 do klasy III Tel. 
661 550 557

• Sprzedam komputer stacjonar-
ny cena 400 zł. Tel. 661 550 557

• Sprzedam halę kontenerową 
wym. 17,5/6/3m cena 29.000 zł 
Tel. 661 923 610

•	 sKUP NiesPRAwNyCH, zA-
TARTyCH PiŁ sTiHl, HU-
sQVARNA CeNA 100 zŁ Tel. 
721 668 245

•	 sprzedam nowy komplet 
papierosów elektronicznych 
nowej generacji, duża gwa-
rancja odwyku 787 371 740

•	 sprzedam lodówko-zamra-
żarkę Polar CzP250 ,mało 
używana. stan b. dobry. wy-
sokość 1475cm, głębokość i 
szerokość po 60 cm. Pojem-
ność 240 l. Tel. 663 603 883

sprzedam 
przęsła

 
Sprzedam 5 przęseł 

Wymiary: 
wys. 110-128 cm 

x szer. 200 cm  x  gł. 4 cm
cena: 150 zł/szt

 tel. 516-636-486
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6 WARSZTAT SAMOCHODOWY

SZYBY SAMOCHODOWE

PLANDEKINA WYMIAR NA WYMIAR

Profesjonalna naprawa od A do Z

OSOBOWE, CIĘŻAROWE I MASZYNY

Geometria kół, naprawa zawieszenia,komputerowa diagnostyka pojazdu
naprawy blacharskie i lakierniczePrzegląd i naprawa klimatyzacji,

Ul. Nadtorowa 12
tel 91 39 20 131
kom 601860716

Ul. Kilińskiego 26
tel 91 39 25 627
kom 601897368

Sprzedaż, wymiana, naprawa. Wykonujemy usługi na zlecenie ubezpieczalni

Używane i nowe części do wszystkich marek samochodów

Plandeki do samochodów ciężarowych (łódki, firanki),przykrywające
stelaże, przegrody do hal, przyczepy ciągnikowe i samochodowe

UDZIELAMY GWARANCJI
NA WYKONANE USŁUGI

Krzyżówka panoramiczna

USŁUGI REMONTOWO BUDOWLANE
Firma zajmuje się:
- ocieplenia budynków
- wykończenie pod klucz
- szpachlowanie, malowanie, itp.

Telefon 784 053 493
www.budowlanaekipa.pl

WYNAJEM RUSZTOWAŃ

1 2 33 4 5 6

7

8

99 10 11

12 13 14 15

16 17 18 19

20 21 22 23

24

25

26

28

25

26

11

20

12

3

8

27

23

9

15

13 24

6

5

29

16

14

7

17

1

19

10

22

21

2

4

18

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

POZIOMO:
3) Ćwiczenie wyko-

nywane dla osiąg-
nięcia biegłości
(zwłaszcza ćwi-
czenie muzyczne)

7) Grupa osób zwią-
zana wspólnymi,
ciasno pojmowa-
nymi interesami;
klika, sitwa

8) Wyborca
9) Istota nadziems-

ka; nimfa, rusałka
12) Znieczula

podczas operacji
16) Umiejętność wy-

sławiania się; ora-
torstwo

20) Cyklon zwrotniko-
wy

24) Sportowy sprzęt
do rzucania

25) Maszyna drukars-
ka do składania
tekstu

26) Potocznie: rzecz
rzadka, niezwykle
cenna

PIONOWO:
1) Znak firmowy
2) Gra dwiema peł-

nymo taliami kart
z dżokerami

3) Okres stu lat
4) Pracuje w kotłow-

ni
5) Japońska sztuka

walki, podobna
do dżudo

6) Warsztat tkacki
9) Słoneczny razi w

oczy
10) Jajo jedwabnika
11) Waga towaru bez

opakowania
13) Drzewo Laury i Fi-

lona
14) Do gry w kometkę
15) Kiść owoców
17) Tłum, gromada
18) „Królewska” gra
19) Ryba dorszowata
21) Przedstawienie

szczegółów
22) Świecąca rekla-

ma nad sklepem
23) Znos statku

Litery z pól ponumerowanych w prawym dolnym rogu utworzą rozwiązanie - przysłowie polskie.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

POZIOMO:
3) Ćwiczenie wyko-

nywane dla osiąg-
nięcia biegłości
(zwłaszcza ćwi-
czenie muzyczne)

7) Grupa osób zwią-
zana wspólnymi,
ciasno pojmowa-
nymi interesami;
klika, sitwa

8) Wyborca
9) Istota nadziems-

ka; nimfa, rusałka
12) Znieczula

podczas operacji
16) Umiejętność wy-

sławiania się; ora-
torstwo

20) Cyklon zwrotniko-
wy

24) Sportowy sprzęt
do rzucania

25) Maszyna drukars-
ka do składania
tekstu

26) Potocznie: rzecz
rzadka, niezwykle
cenna

PIONOWO:
1) Znak firmowy
2) Gra dwiema peł-

nymo taliami kart
z dżokerami

3) Okres stu lat
4) Pracuje w kotłow-

ni
5) Japońska sztuka

walki, podobna
do dżudo

6) Warsztat tkacki
9) Słoneczny razi w

oczy
10) Jajo jedwabnika
11) Waga towaru bez

opakowania
13) Drzewo Laury i Fi-

lona
14) Do gry w kometkę
15) Kiść owoców
17) Tłum, gromada
18) „Królewska” gra
19) Ryba dorszowata
21) Przedstawienie

szczegółów
22) Świecąca rekla-

ma nad sklepem
23) Znos statku

Litery z pól ponumerowanych w prawym dolnym rogu utworzą rozwiązanie - przysłowie polskie.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

POZIOMO:
3) Ćwiczenie wyko-

nywane dla osiąg-
nięcia biegłości
(zwłaszcza ćwi-
czenie muzyczne)

7) Grupa osób zwią-
zana wspólnymi,
ciasno pojmowa-
nymi interesami;
klika, sitwa

8) Wyborca
9) Istota nadziems-

ka; nimfa, rusałka
12) Znieczula

podczas operacji
16) Umiejętność wy-

sławiania się; ora-
torstwo

20) Cyklon zwrotniko-
wy

24) Sportowy sprzęt
do rzucania

25) Maszyna drukars-
ka do składania
tekstu

26) Potocznie: rzecz
rzadka, niezwykle
cenna

PIONOWO:
1) Znak firmowy
2) Gra dwiema peł-

nymo taliami kart
z dżokerami

3) Okres stu lat
4) Pracuje w kotłow-

ni
5) Japońska sztuka

walki, podobna
do dżudo

6) Warsztat tkacki
9) Słoneczny razi w

oczy
10) Jajo jedwabnika
11) Waga towaru bez

opakowania
13) Drzewo Laury i Fi-

lona
14) Do gry w kometkę
15) Kiść owoców
17) Tłum, gromada
18) „Królewska” gra
19) Ryba dorszowata
21) Przedstawienie

szczegółów
22) Świecąca rekla-

ma nad sklepem
23) Znos statku

Litery z pól ponumerowanych w prawym dolnym rogu utworzą rozwiązanie - przysłowie polskie.

POZIOMO:
3) Ćwiczenie wykonywane dla osiągnięcia biegło-

ści (zwłaszcza ćwiczenie muzyczne)
7) Grupa osób związana wspólnymi, ciasno poj-

mowanymi interesami; klika, sitwa
8) Wyborca
9) Istota nadziemska; nimfa, rusałka
12) Znieczula podczas operacji
16) Umiejętność wysławiania się; oratorstwo
20) Cyklon zwrotnikowy
24) Sportowy sprzęt do rzucania
25) Maszyna drukarska do składania tekstu
26) Potocznie: rzecz rzadka, niezwykle cenna

PIONOWO:
1) Znak firmowy
2) Gra dwiema pełnymi taliami kart z dżokerami

3) Okres stu lat
4) Pracuje w kotłowni
5) Japońska sztuka walki, podobna do dżudo
6) Warsztat tkacki
9) Słoneczny razi w oczy
10) Jajo jedwabnika
11) Waga towaru bez opakowania
13) Drzewo Laury i Filona
14) Do gry w kometkę
15) Kiść owoców
17) Tłum, gromada
18) „Królewska” gra
19) Ryba dorszowata
21) Przedstawienie szczegółów
22) Świecąca reklama nad sklepem
23) Znos statku

Litery z pól ponumerowanych w prawym dolnym rogu utworzą rozwiązanie - przysłowie polskie.

Rozwiązanie krzyżówki z dnia 13 VII
Kupon nr 54 - Kurek na dachu zawsze górą
Barbara Bartosik, Halina Szwal, Danuta Skowron, Teresa Ja-

nuszonek, Halina Stefańska, Justyna Matusiak, Alina Majda, Jó-
zef Dobrowolski, Ewa Doszczenko, Regina Czarnowska, Jolan-
ta Gruszczyńska, Stanisława Pokorska, Alicja Wypych, Jadwiga 
Maknia

Zwycięzcy: Józef Dobrowolski, Ewa Doszczenko, Alina Majda
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ReGUlARNA liNiA Mi KRO BU sO wA seROCKi   Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie    6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie    8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

informacja PKs 
91 392 18 87   lub   91 469 83 15

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak										kom.	606	148	353
Nowogard (ul.  Rzeszowskiego) - Szczecin (ul.  Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:05; 8:10; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 11:50; 11:55; 12:40; 
14:40; 14:50; 15:00; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:11
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul.  Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:30; 9:50; 10:25:11:20(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 13:20; 13:45(F); 14:10; 
14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Nowogard-stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:00
stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:50; 17:20; 18:30; 19:30
Kursują od poniedziałku do soboty;  F - kursuje od poniedziałku do piątku;  7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli

ROzKŁAd JAzdy BU sÓw

iNFORMATOR lOKAlNy - NOwOGARd
in for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
tel. miejski   - 91 57 92 311 
Straż Pożarna   - 998
Pogotowie Ratunkowe   - 999 
Pogotowie Gazowe   - 992
Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994

dyżur nocny
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala   - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.   - 91 392 69 99
Medyk   - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

 - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz Pogotowie Stomatolo-
giczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos 
 - 91 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  
 - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzie ci, 
Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności 
Gospodarczej  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
  - 91 392 54 64

wydział Ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
OPs - Ośrodek Pomocy społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

- 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 26 249

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw.  WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   

- 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57

Apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM   - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39

szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Zawodowe 
- CE Zdroje ul.  Bohaterów Warszawy 78,

telefon/fax.   - 91 392 54 94  
I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium  
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych    - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   

- 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 
Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 
Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 
Taksówki   - 91 392 02 60
Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

Gabinety weterynaryjne 
danuta Czerwińska
ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786
zdzisław Truszyński
ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814
Tadeusz soroka
ul.  3 Maja 10   - 91 39 25 484
Przychodnia weterynaryjna „sikorka” 
Sikorki 41, gm. Nowogard   - 91 39 17 695

Regularna linia MeTRO          tel. 505 619 600
z Nowogardu do szczecina: 5:25 A; 5:50 A; 6:00 A; 8:15 A7; 9:25 A7; 12:30 A7; 12:55 A7; 
15:05 A; 16:30 A7; 18:10 A7
ze szczecina do Nowogardu: 6:50 A; 7:25 A; 7:45 A; 11:00 A7; 12:00 A7; 14:35 A7; 15:55 
A7; 16:40 A; 18:25 A7; 19:55 A7
Legenda: A- kursuje od pon do sob;   7 - kursuje w niedzielę

PRzewÓz OsÓB - RO MAN BiŃCzyK - linia Regularna  
 Tel. 0607 310 591 

Od PONiedziAŁKU dO PiĄTKU:  
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
sOBOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NiedzielA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

 
 

KANCELARIA 
DORADZTWA PRAWNEGO

tel. 501 341 824 
e-mail: kkolibski@op.pl 

Jeśli chcesz przeprowadzić  
rozwód, podwyższyć  

lub wystąpić  
o alimenty, nabyć spadek? 

Może dręczą Cię  
inne wątpliwości prawne? 

Nie czekaj, aż będzie za późno.
 Porady prawne już od 30 zł

 
Nowogard 

ul. Wojska Polskiego 4  
(nowy budynek – I piętro) 

Proszę o wcześniejszy kontakt 
telefoniczny

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

Trasa NOwOGARd – GOleNiÓw – szCzeCiN 
Nowogard ul. Rzeszowskiego : 5:05(A), 5:55(A), 6:10(A), 6:50(7), 7:00(A),  7:50(A), 8:05(7), 

8:25(2,4,6), 8:35(A), 9:10(1,3,5,7), 9:15(2,4,6), 10:05(A)10:30(A,7), 11:31(A), 11:40(7), 12:15(A), 
12:50(A,7), 13:00(A), 13:10(A), 13:25(A,7), 13:50(F), 14:05(A), 14:20(A,7), 15:41(A), 16:00(7), 
16:25(7), 16:30(1,3,5) 16:40(2,4,6,7) 16:50(A), 17:30(7) 17:50(A,7) 18:05(4,5,6,7) 18:20(A,7)

TRAsA szCzeCiN – NOwOGARd
szczecin ul. Św. ducha: 9:25(A), 11:55(A,7) 12:20(A,7), 13:35(A), 14:00(A,7,R), 

14:30(1,3,5,7)  14:35(2,4,6) 14:55(A,7), 15:10(A) 15:25(A,7), 15:50(A) 16:15(A,7)  16:30(A), 
18:05(A,7,R) 18:20(A,7) 19:05(A,7) 19:25(A,7) 19:50(A,7)

szczecin ul. dworcowa :  6:20(A), 7:35(A), 8:40(A,7), 9,00(7,R), 10:05(A,7),  10:50(A,7),  
11:40(A), 13:00(7), 14:20(7), 17:40(A,7), 20:15(A,7),

Goleniów, dworzec PKP :  7:05(A), 8:20(A), 9:25(A,7), 9:45(7,R), 10:10(A),  10:50(A,7),  
11:36(A,7), 12:26(A), 12:42(A,7),  13:05(A,7), 13:45(7), 14:20(A),  14:45(A,7,R), 15:05(7), 
15:20(1,3,5,7) 15:26(2,4,6) 15:40(A,7) 15:55(A)  16:08(A,7) 16:40(A) 16:59(A,7) 17:15(A), 
17:40(A,7)  18:50(A,7,R)  19:05(A,7), 19:50(A,7) 20:10(A,7) 20:35(A,7) 21:00(A,7)

Trasa NOwOGARd – MAszewO 
Nowogard ul. Rzeszowskiego :  6:20(S) 15:15(S)
Trasa MAszewO – NOwOGARd 
Maszewo :  6:55(S) 16:00(S)
Trasa NOwOGARd – MAszewO – sTARGARd szCzeCiŃsKi
Nowogard ul. Rzeszowskiego :  6:50(F),  11:30(F),  13:50(F),  
Trasa sTRAGARd szCzeCiŃsKi – MAszewO - NOwOGARd
stargard szcz. Oś. Tysiąclecia :  9:40(A), 12:45(A), 15:05(A)
A - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt s – kursuje w dni nauki szkolnej; 

7 – kursuje w niedziele niebędące świętami F – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz 
świąt 1,3,5 – kursuje w poniedziałki, środy, piątki oprócz świąt; 2,4,6 – kursuje we wtorki, 
czwartki, soboty oprócz świąt; 4,5,6,7 – kursuje w czwartki, piątki, soboty, niedziele oprócz 
świąt; R – kurs do Reska    

SALON GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

VELES
- glazura
- terakota
- panele
- drzwi
- parapety
- ceramika łazienkowa
- wanny, kabiny
- meble łazienkowe
- armatura

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto)

Kupię  
gospodarstwo lub 

 grunt rolny  

tel. 664 944 635

DZIENNIK
NOWOGARDZKI

Ukazuje się we wtorki i piątki  na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek słomski prezes, Marcin simiński redaktor naczelny, Piotr słomski, Jarosław Bzowy, 

Rafał Kowalczuk sport.  Jarek dąbrowski redaktor techniczny.   Ad res re dak cji:  
72-200 No wo gard, ul.  Boh. war sza wy 7A, tel. 91 392 21 65; e-mail: dziennik@domjudy.pl. 

wy daw ca, skład i druk: „dom Judy” sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

Odjazdy pociągów w kierunku Kołobrzegu
Odjazd z Nowogardu  
8.03, 9.21, 11.39; 13.49; 15.47; 17.46; 21.58 - kursuje codziennie

Odjazd pociągów w kierunku Szczecina
Odjazd z Nowogardu 5.19 kursuje w dni robocze, 
6.49, 8.01, 9.55  - kursuje codziennie 
12.13; - kursuje w sobotę, niedzielę i święta
TLK do Warszawy Wsch. (pociągi sezonowe)
Odjazd z Nowogardu 14.56, 16.50, 18.50, 21.07 kursuje codziennie
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Czytaj s. 3

GAZETA LOKALNA  NOWOGARD • OSINA

s. 4 s. 5

Czytaj s. 3

Czytaj s. 5

Czytaj s. 6

Wiadukt po 
remoncie

Gdzie się 
podziały 
nasze  
dzieci?

Kancelaria  
Prawna

nawet trudne sprawy

601 949 077

s. 10

Historyczny 
sukces 
Żanety 
Zacharewicz!

Bezpłatne Liceum
Ogólnokształcące dla Dorosłych

ogłasza nabór
Informacje i zapisy

ul. Zielona 11, tel. 91 392 66 91

PRY
WA

TN
EP

UB
LIC

ZN
E LICE

UM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA
DOROSŁYCH

Rozpoczęcie roku szkolnego w sobotę 11 lutego godz. 8.00

Zapewniamy BEZPŁATNĄ NAUKĘ przez cały okres kształcenia

www.zielona.mojaszkola.net

W NOWOGARDZ IE

Rozpoczęcie roku szkolnego w sobotę 1 września 2012

Nowogard: Fałszerz w rękach policji 

„Produkował”  
banknoty  
we własnym  
mieszkaniu

Plac Szarych 
Szeregów 
nadal tonie 
w ściekach

Radny 
załatwił 
kruszywo,  
a mieszkańcy 
naprawili 
drogę

Dekada 
nowogardzkich 
półkolonii 
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Nasza sonda 
Rodziny posiadające 4 i więcej dzieci - rodziny wielodzietne stanowią ok. 5% 
wszystkich rodzin,  jednocześnie wychowują one 13% ogółu  polskich dzieci. 
Tym razem spytaliśmy więc  naszych czytelników czy znają ze swojego otoczenia  
wielodzietne rodziny i czy uważają, że nasze państwo dostatecznie je wspiera?  

Halina Mielewczyk - Muszę przyznać, że znam takie ro-
dziny wielodzietne, ponieważ kiedyś pracowałam w odpo-
wiedniej instytucji, która właśnie między innymi zajmowała 
się takimi rodzinami. Co do państwa to uważam, że nieste-
ty nie dba ono w sposób wystarczający o takie rodziny i nie 
wiem czy jest to wina prawa czy ludzi, ale ta opieka nie jest 
taka, jaka powinna być. Uważam, że instytucje które mają 
nadzór nad takimi rodzinami, powinny bardziej  interesować 
się ich losem  udzielając im równocześnie wsparcia poprzez 
naprowadzeni jak mają radzić sobie w życiu. Podsumowując 
uważam, że ta opieka nie jest taka, jaka powinna być. 

Pan Kazimierz - Oczywiście znam takie rodziny. Co do 
opieki nad nimi  to uważam, że absolutnie rząd nie dba o te 
rodziny, a  żyją one najczęściej w biedzie. Środków od pań-
stwa dostają tyle, co nic. A dlaczego jest taka sytuacja? - 
trudno jest mi powiedzieć i nie chciałabym się na ten temat 
wypowiadać, ale powtórzę, że ta opieka nie jest taka, jaka 
powinna być. 

Kazimierz Turek - Co do takich rodzin to oczywiście, 
że znam, bo mieszka taka rodzina w mojej miejscowości. 
Uważam, że państwo  słabo się opiekuje takimi rodzinami. 
Wiem, że w takiej rodzinie pieniędzy nigdy się nie przelewa 
i  rodzice muszą najczęściej dorabiać sobie tych parę groszy. 
Co do opieki  społecznej nad  niektórymi takimi rodzinami, 
które się kwalifikują, to np. nasz OPS  raczej dobrze się nimi   
zajmuje.  Rząd jednak  powinien bardziej  pomagać takim 
rodzinom i zajmować się lepszą edukacją i dożywianiem. 

Franciszek Kozłowski - Znam takie rodziny, a nasz 
rząd w ogóle nie dba o takie rodziny i uważam, że są 
one bardzo  zaniedbane. A w ogóle co do rządu to uwa-
żam, że najprościej mówiąc „olewa” on sobie wszystko, 
bo sami sobie tylko biją kasę i o ludzi  nie dbają, również 
o  te rodziny. A jak można im pomóc? - Poprzez pienią-
dze i np. żywność i na pewno nauczanie, ale najważniej-
sze, to  zainteresowanie życiem  takich rodzin. 

Pani Marta - Owszem znam takie rodziny. Co do opieki 
nad takimi rodzinami, to z tego co mi wiadomo, to te rodzin-
ny i dzieci, które znam powinny mieć większe wsparcie w za-
kresie szkolnictwa i edukacji, ale ważną sprawą jest również 
kwestia ich odpowiedniego i rozsądnego finansowania.  Ale 
ogólnie ten temat nie jest mi zbyt  dobrze znany, choć  wydaje 
mi się, że dobrym rozwiązaniem byłoby np. powołanie odpo-
wiednich urzędów lub pracowników, którzy by tylko takimi 
właśnie rodzinami i ich sprawami szczególnie  się zajmowali. 

 Wysłuchał: Jarek Bzowy 

Kronika policyjna 

Byłeś świadkiem  ciekawego zdarzenia, wykonałeś oryginalne 
zdjęcia, jesteś w posiadaniu interesujących wiadomości?  

Zadzwoń lub napisz do nas o każdej porze. 

Tel. 513 088 309              e-mail: poligraf@post.pl

16.07.2012 
W nocy z 16 na 17.07.2012 

około godz. 0.45 na ul. 15-go 
Lutego w Nowogardzie, poli-
cjanci KP Nowogard w czasie 
kontroli drogowej ujawnili nie-
trzeźwego kierującego rowe-
rem Leszka M. u którego w wy-
dychanym powietrzu stwier-
dzono koło 1,8 promila alko-
holu. 

17.07.2012 
W nocy z 17 na 18.07.2012 

około godz. 0.15 na ul. Bohate-
rów Warszawy w Nowogardzie, 
policjanci KP Nowogard   w 
czasie kontroli drogowej ujaw-
nili nietrzeźwego kierującego 
rowerem ponownie Leszka M. 
u którego w wydychanym po-
wietrzu stwierdzono koło 1,2 
promila alkoholu. 

18.07.2012 
Około godz. 14.15 zgłoszono 

kradzież z włamaniem doko-
nanej poprzedniej nocy do au-
tobusu marki Setra na ul. Bema 
w Nowogardzie, skąd skradzio-
no paliwo łącznej wartości 570 
zł. 

19.07.2012 
W nocy z 19 na 20.07.2012 r. 

około godz. 0.30 dyżurny KP 
Nowogard został powiadomio-
ny o tym, iż jakieś osoby wła-
mują się   do pojazdu ciężaro-
wego zaparkowanego w m. Bo-
guszyce. Skierowany na miej-
sce patrol policji zatrzymał na 
gorącym uczynku sprawców, 

których do wyjaśnienia osa-
dzono w areszcie KPP Gole-
niów. 

20.07.2012 
Około godz. 9.30 zgłoszo-

no włamanie do pojazdu m-ki 
Audi zaparkowanego w No-
wogardzie przy ul. Bohaterów 
Warszawy, gdzie sprawca po 
wybiciu szyby z wnętrza skradł 
nawigację czym spowodował 
straty w wysokości 3000 zł. 

21.07.2012 
Około godz. 5,20 w czasie 

wykonywania czynności służ-
bowych na miejscu zdarzenia 
drogowego w rejonie  m. Ogo-
rzele, policjanci KP Nowogard 
ujawnili nietrzeźwego kieru-
jącego pojazdem Marcina F., 
u którego w wydychanym po-
wietrzu stwierdzono w wydy-
chanym powietrzu około 1,6 
promila alkoholu. 

23.07.2012 
W nocy z 22 na 23.07.2012 

około godz. 2.05 na ul. Kliń-
skiego w Nowogardzie, poli-
cjanci KP Nowogard w czasie 
kontroli drogowej ujawnili nie-
trzeźwego kierującego pojaz-
dem VW Golf Mariusza D. u 
którego w wydychanym powie-
trzu stwierdzono koło 0,8 pro-
mila alkoholu. Kierowca posia-
dał także aktywny sądowy za-
kaz kierowania pojazdami me-
chanicznymi.

 Inf. KP w Nowogardzie 

Policjanci z Nowogardu zatrzymali na gorącym uczyn-
ku sprawców kradzieży paliwa z samochodu ciężarowe-
go zaparkowanego w Żabowie. Złodzieje trafili do poli-
cyjnego aresztu – poinformowała DN policja. Wiadomo, 
że pochodzą ze Szczecina. 

Żabowo: Zatrzymani na gorącym uczynku

Kradli paliwo 
Mundurowi z Nowogardu 

otrzymali sygnał, że do miej-
scowości Żabowo przyjechało 
samochodem osobowym marki 
Citroen kilka osób, z zamiarem 
kradzieży paliwa z ciężarów-
ki zaparkowanej przy sklepie. 
Policjanci udali się na miejsce 
i zauważyli odjeżdżające spod 
sklepu auto osobowe. Ruszyli 
za nim i po krótkim pościgu 
dwóch sprawców było  już w 
policyjnym radiowozie. W ba-
gażniku zatrzymanego pojaz-
du policjanci ujawnili kani-

stry z paliwem, gumowe węże 
oraz nożyce do ciecia meta-
lu - mówi mł. asp. Julita Fi-
lipczuk, z Komendy Powia-
towej Policji w Goleniowie.  
Szajka przyjechała do Żabo-
wa ze Szczecina. Złodzieje tłu-
maczyli się, że paliwo kupili na 
przejeździe kolejowym od nie-
znanego im mężczyzny. 

Teraz za swój czyn odpowie-
dzą przed Sądem. Za kradzież 
z włamaniem, grozi do 10 lat 
pozbawienia wolności.

 MS
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Reklama

EntEr  II 
laptop

 seRwis - komis
naprawiamy, 
sprzedajemy,

kupujemy laptopy
na ul. Wyszyńskiego 7/3

budynek Straży Pożarnej

tEl. 795 648 748

SPRZEDAŻ
SERWIS

MYJNIE SAMOCHODOWE
MYJKI CIŚNIENIOWE
ODKURZACZE

SPRZEDAŻ
SERWIS

KER-TECHNIK Ul. Woj. Polskiego 3b, 72-200 NOWOGARD

KARCHER
603  890  506

O Pa Ł
węgiel, koks, miał, 

drewno – kominkowe,
 podpałka, brykiet – węglowy, 

torfowy, drzewny
(towar luzem i workowany)

Towar wysokiej jakości, zapewniamy 
transport, wynajem maszyny 
rozładunkowej oraz dźwigu

sprzedaż ratalna

PPUH „EDBA” 
Nowogard • ul. Nadtorowa 12

Tel./fax 91 39 22 329
Kom. 601 150 620

W ubiegły piątek (20.07), w jednym z nowogardzkich mieszkań, policjanci z Goleniowa zatrzymali mężczyznę poszukiwanego listem 
gończym za podrabianie pieniędzy. Mieszkaniec Nowogardu produkował banknoty o nominale 50 zł. Nie wiadomo, czy wprowadził 
fałszywki do obiegu. Zatrzymany trafił za kratki. 

Nowogard: Fałszerz w rękach policji 

„Produkował” banknoty we własnym mieszkaniu
Policjanci z Komendy Po-

wiatowej Policji w Goleniowie 
ustalili, że w jednym z miesz-
kań w Nowogardzie przeby-
wa ukrywający się od dłuższe-
go czasu, poszukiwany listem 
gończym młody mężczyzna – 
mieszkaniec Nowogardu.  Gdy 
mundurowi zapukali do drzwi, 
nikt ich nie otworzył mimo, 
iż było słychać, że wewnątrz 
mieszkania znajdują się osoby.

Policjanci przygotowani byli 
do wejścia siłowego, rozważali 

próbę wyważenie drzwi, jednak 
w ostatniej chwili udało się na-
wiązać kontakt słowny z rodzi-
ną. Po krótkich negocjacjach, 
policjanci przekonali matkę po-
szukiwanego, aby ta otworzy-
ła drzwi. Zatrzymywany męż-
czyzna był spokojny, wykony-
wał polecenia wydawane przez 
funkcjonariuszy – informuje 
DN, mł. asp. Julita Filipczuk, z 
KP Policji w Goleniowie. 

Jak udało nam się ustalić, 
mężczyzna od dłuższego cza-

su zajmował się podrabianiem 
pieniędzy.  Rok temu wypusz-
czono zanim list gończy. Wia-
domo, że produkował bankno-
ty o nominale 50 zł. Policja nie 
ma informacji o tym, czy fał-
szywki zostały wprowadzone 
do obiegu.   Sprawca podrabia-
nia pieniędzy trafił już do za-
kładu karnego, gdzie odbędzie 
wyrok pozbawienia wolności.

MS

„Rozstrzygnięto przetarg 
na I etap robót umożliwiający 
rozdział sieci kanalizacji sani-
tarnej i kanalizacji deszczowej. 
Powyższe zadanie realizowane 
będzie w Nowogardzie w ob-
rębie ulic Kardynała Wyszyń-
skiego, Stolarskiej, Blachar-
skiej i placu Szarych Szeregów.

Przetarg wygrała firma „EL-
JOT” ze Szczecina – roboty za-
planowane do wykonania w 

tym roku kosztować będą 436 
650 złotych. Dalsze etapy ro-
bót planowane są na najbliż-
sze lata. 

Głównym celem inwestycji 
jest rozdział kanalizacji desz-
czowej od kanalizacji sanitar-
nej poprzez budowę separato-
rów oraz modernizacja istnie-
jącej sieci. Docelowo wyelimi-
nuje to całkowicie wypływa-
nie ścieków sanitarnych na 

terenach przyległych do jezio-
ra podczas obfitych opadów 
deszczu” – można było prze-
czytać na stronie internetowej 
Urzędu Miejskiego w dniu 21 
października 2011 roku. 

Obietnice sobie, a życie so-
bie. Chociaż rzeczywiście I 
etap inwestycji, o którym wy-
żej mowa został wykonany i 
odebrany przez Urząd Miejski 
(burmistrz nawet zobowiązał 

później dodatkowo wykonaw-
cę do uporządkowania terenu 
wokół prowadzonej inwesty-
cji, po jej zakończeniu), to jak 
widać na przesłanym wczoraj 
przez naszego czytelnika zdję-
ciu, wszystko zostało po sta-
remu. Wystarczyło kilka mi-
nut ulewnego deszczu, by stu-
dzienki znajdujące się przy ul. 
Blacharskiej przepełnione na-
pływającą wodą nie nadążały 
z jej rozprowadzeniem po sieci 
odpływowej. Ścieki popłynę-
ły w dół ulicą, zalewając spo-

rą część Placu Szarych Szere-
gów. Przed tygodniem papier 
toaletowy wypchnięty z kana-
lizy „ubarwił” także alejki wo-
kół fontanny – alarmowali nas 
mieszkańcy. 

„Dużo hałasu, bardzo dużo 
pracy i pieniędzy, a jest jak wi-
dać” - podpisał pod przesła-
nym do redakcji DN zdjęciem 
nasz czytelnik. Nic dodać, nic 
ująć. Fakty mówią same za sie-
bie. 

MS

Sygnały Czytelników

„Dużo hałasu, bardzo dużo pracy i pieniędzy, a jest jak widać”

Plac Szarych Szeregów nadal tonie w ściekach

„Producent” fałszywych banknotów trafił do więzienia
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Gdzie się podziały nasze dzieci?

To nie kryzys, to katastrofa!
Na  postawione przez DN pytanie, ile jest w Nowogardzie rodzin wielodzietnych,  nikt nie potrafił nam  odpowiedzieć, ponieważ żad-
na instytucja  publiczna nie prowadzi takiej statystyki.  „ Rodzi się za mało dzieci, to jest groźne dla gospodarki i systemów emerytal-
nych”- grzmią demografowie i ekonomiści. Politycy nadal jednak nie  doceniają  zagrożenia, a  w polityce prorodzinnej, której efektem 
jest wzrost dzietności,  nadal brak konkretów. Rodziny wielodzietne pozostawione są same sobie i to one bez jakiegokolwiek wsparcia 
ze strony państwa i samorządów, dźwigają  odpowiedzialność za przyszłość demograficzną kraju .             

Jeżeli w Polsce kobiety nie za-
czną rodzić więcej dzieci, nie-
uchronnie czeka nas trwała za-
paść gospodarcza. W świato-
wych statystykach dzietności, 
Polska zajmuje trzynaste miej-
sce od końca: 209 na 222 kra-
je świata – to fakt  ujawnio-
ny w dokumencie Katolickiej 
Agencji Informacyjnej, która  
w specjalnym raporcie  doko-
nuje analizy demograficznych 
zagrożeń czy wręcz katastrofy 
, jaka dotknęła polskie społe-
czeństwo. Oto niektóre urywki 
z raportu.

Polski paradoks polega na 
tym, że w społeczeństwie - pod-
kreślającym wartość rodziny i 
uznającym ją za główne źródło 
szczęścia - nie wykształciła się 
adekwatna polityka tę wartość 
realizująca. Obowiązujący w 
Polsce system podatkowy trak-
tuje dzieci jak luksusową kon-
sumpcję, na którą jest stać bar-
dzo niewielu. Barierą powstrzy-
mującą przed decyzją o dziec-
ku jest obawa przed kosztami 
utrzymania i wychowania oraz 
lęk przed osunięciem się w ob-
szar biedy.

Najbardziej zagrożone ubó-
stwem są w Polsce rodziny z 
trojgiem i więcej dziećmi, w któ-
rych wychowuje się niemal 1/3 
polskich dzieci. W warunkach 
skrajnego ubóstwa w 2010 roku 
żyło 4,2 % małżeństw z 2 dzie-
ci i aż 24% z 4 i więcej dzieci na 
utrzymaniu! Europejski raport 
z czerwca 2009 r. wskazuje na 
polskie dzieci jako najuboższe 
– wedle danych europejskich 26 
% z nich jest zagrożonych ubó-
stwem. Są one aż 8 razy uboż-
sze od niemieckich w relacji do 
średniego poziomu zamożności 
w swoim kraju!

Przyczyną jest to, że polskie 
rodziny wychowujące większą 
liczbę dzieci, nie tylko pono-
szą większy wysiłek finansowy 
związany z kosztami ich utrzy-
mania, ale dodatkowo – na dro-
dze podatków pośrednich - ze 
swych zarobków odprowadza-
ją znacznie więcej do kasy pań-
stwa, niż osoby bezdzietne bądź 
rodziny małodzietne. Im więcej 
rodzina ma dzieci, tym więcej 

trzeba kupić i tym większy jest 
podatek VAT. Jedynymi instru-
mentami polityki rodzinnej są 
„becikowe” oraz ulga rodzinna 
od podatku, wynosząca obecnie 
1112 zł rocznie. Polska należy 
do państw w Europie przezna-
czającym na potrzeby rodzin, 
najmniejszy procent PKB. War-
to dodać, że w ciągu ostatnich 
4 lat, kiedy ujawniły się u nas 
trwałe symptomy kryzysu de-
mograficznego, polskie władze 
nie zrobiły nic, aby temu prze-
ciwdziałać.

Dochodzi do tego stopnio-
we likwidowanie systemu in-

nych świadczeń rodzinnych - z 
tytułu systemu polityki socjal-
nej - mającej na celu wspiera-
nie najuboższych. Mimo infla-
cji, od lat nie podwyższa się pro-
gu dochodowego w wysokości 
504 zł, uprawniającego do za-
siłku rodzinnego i powiązanych 
z nim dodatków. Z tego powo-
du w latach 2004 – 2010, licz-
ba dzieci otrzymujących zasiłek 
rodzinny spadła o ponad 2 mi-
liony. Przy wzroście elementar-
nych kosztów utrzymania, zasił-
ki rodzinne są dziś symboliczne: 
na dziecko do 5 lat w rodzinie 
przysługuje zasiłek w kwocie za-
ledwie 68 złotych, a na dziecko 
od 5 do 18 lat - 91 złotych. Jeśli 
w rodzinie jest więcej niż dwoje 
dzieci, to na trzecie i kolejne - 80 
złotych z tytułu wielodzietności. 
Zatem rodzina z trojgiem dzieci 

(np. do 5 lat), mająca na utrzy-
manie 2, 5 tys. zł, otrzymuje za-
siłki  w  kwocie 284 zł miesięcz-
nie.

Ponadto polski system podat-
kowy – biorący przy rozlicze-
niu rocznym pod uwagę jedy-
nie współmałżonka, a nie liczbę 
dzieci pozostających na utrzy-
maniu podatnika – w istocie 
nagradza bezdzietność lub ma-
łodzietność. Promuje przy tym 
osoby samotnie wychowujące 
dzieci, co stanowi dodatkowy 
czynnik niesprzyjający trwało-
ści rodziny. W ostatnim dziesię-
cioleciu liczba rozwodów wzro-

sła w Polsce niemal dwukrotnie. 
W świetle danych GUS w 2000 
r. udzielono 11,1 rozwodów na 
10 tys. ludności, to w 2009 r. – 
17,1 tys. Tylko w 2009 roku licz-
ba dzieci rozwiedzionych rodzi-
ców wyniosła 56 tys. 304.

To tylko część ustaleń rapor-
tu. Próbując ocenić skalę  pro-
blemu w naszej gminie, na po-
czątku chcieliśmy się dowie-
dzieć, ile  jest aktualnie u nas   
rodzin  wielodzietnych  i jaki 
stanowią one odsetek  w sto-
sunku do ilości rodzin w ogó-
le. Ponadto chcieliśmy usta-
lić,  ile rodziny wielodzietne w 
sumie posiadają dzieci  i jaka  
jest relacja tej ilości w stosun-
ku do dzieci w ogóle. Niestety 
okazało się ,że takich  ewiden-
cji i statystyk nikt nie prowadzi, 
ani Gminna  Opieka  Społecz-

na, ani Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie, ani gmin-
na ewidencja ludności. Wy-
mienione instytucje nie posia-
dają tych danych nie dlatego, 
że źle pracują i coś zaniedbały,  
ale dlatego,  że nie należy to do 
ich obowiązków. System orga-
nizacji naszego życia publicz-
nego jest tak ustawiony, że nikt 
nie jest odpowiedzialny za stałe 
monitorowanie tego  zjawiska. 
Stanowi to praktyczne potwier-
dzenia  przykrej prawdy wyni-
kającej z cytowanego wyżej ra-
portu, że władza publiczna nie 
ma nic do zaproponowania ro-

dzinom wielodzietnym,  nie 
widzi potrzeby ich wsparcia, 
dlatego nawet jej nie obcho-
dzi ile takich rodzin jest. Przez 
wiele lat narastający problem 
demograficzny był ukrywa-
ny, mówiono nawet, że polskie 
kobiety w przeciwieństwie do 
wyemancypowanych obywa-
telek zachodu zajmują się tyl-
ko rodzeniem dzieci, praniem 
i gotowaniem. Dopiero ostat-
nie lata ujawniły  nagą  prawdę 
– jesteśmy na szarym końcu w 
tzw. współczynnikach dzietno-
ści. Oto co mówi o tym raport.  

Polska rodzina przeżywa dziś 
wielowymiarowy kryzys. Jedną z 
konsekwencji jest m.in. brak za-
stępowalności pokoleń. Po okre-
sie silnego powojennego wyżu 
demograficznego oraz jego „od-
bić” w następnych pokoleniach, 

ujemny przyrost naturalny w 
Polsce wystąpił po raz pierwszy 
w 2002 r. Współczynnik dziet-
ności spadł wówczas do 1,2.  Od 
2006 r. odnotowano niewielki 
wzrost liczby dzieci przypada-
jących na kobietę - do 1,37. Ten 
krótkotrwały ”boom urodzenio-
wy” związany był z wejściem w 
wiek rozrodczy roczników wyżu 
lat osiemdziesiątych.  Jednak 
w roku 2011 urodziło się o 5% 
mniej dzieci niż rok wcześniej i 
ta tendencja – jak przewidują 
demografowie, będzie utrzymy-
wać się przez lata. Te niekorzyst-
ne tendencje demograficzne po-
głębia masowa emigracja rodzin 
z dziećmi i ludzi młodych.

Okazało się też, że niby wy-
mierające, według naszej  pro-
pagandy społeczeństwa rozwi-
niętych państw europejskich, 
już dawno uruchomiły wielo-
wymiarowe  systemy wsparcia 
urodzin i rodzin wielodziet-
nych, uzyskując trwałe odwró-
cenie tendencji demograficz-
nych w kierunku wzrostu przy-
rostu naturalnego.  Z tej polity-
ki prorodzinnej korzystają też 
młode polskie rodziny, które 
tak często decydują się na po-
siadanie potomstwa urodzone-
go w krajach, w których uzy-
skują nieporównywalne z na-
szym wsparcie finansowe. Oto 
co o tym raport.

W krajach Europy przyjęto 
różne rozwiązania: są to zasił-
ki rodzinne (np. Niemcy, Holan-
dia, Grecja),  z kolei w innych 
stworzono rozbudowany system 
świadczeń i ulg podatkowych 
(Francja, Portugalia, Finlan-
dia). Polityka rodzinna stała się 
„normą” w rozwiniętych krajach 
europejskich, a od kilku lat w co-
raz szerszym zakresie inicjują ją 
nowe państwa członkowskie UE. 
O randze jaką nadaje się polity-
ce rodzinnej świadczy fakt, że w 
wielu krajach europejskich zaj-
muje się nią osobne minister-
stwo: Irlandia, Niemcy, Francja, 
Słowenia, Węgry, Luksemburg, 
Słowacja, Belgia, Łotwa. Najlep-
szym przykładem jest Francja, 
która od lat powojennych kon-
sekwentnie rozwija system 
polityki rodzinnej - kosztow-

Jedna z rodzin wielodzietnych z okolicy Nowogardu. Zdjęcie wykonane w latach 50. ubiegłego wieku. W tamtych 
czasach posiadanie licznego potomstwa było powszechne.
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Z głębokim żalem zawiadamiamy, 
że dnia 21.07.2012 r. 

zmarła nasza ukochana 
żona i matka 

śp. Halina Stec 
z d. Nadolna, lat 63. 

Msza św. żałobna zostanie odprawiona 
dn. 26.07.2012 r. o godz. 14.00 

w kaplicy na cmentarzu w Nowogardzie. 
Mąż, córka i synowie

Wyrazy głębokiego 
współczucia 

całej rodzinie z powodu śmierci 

śp. Haliny  
Stec 

  składają sąsiedzi z bloku 27

ny, ale stabilny i elastyczny. 
Dzięki temu osiągnęła za-

stępowalność pokoleń.
Niestety, brak jakiejkolwiek 

reakcji na  trendy  demogra-
ficzne  doprowadził w Polsce 
również  do katastrofy syste-
mów emerytalnych , zauważają 
to autorzy raportu:

Utrzymywanie się takich tren-
dów będzie miało katastrofal-
ne skutki nie tylko dla systemu 
ubezpieczeń emerytalnych, ale 
w ślad za tym dla całej gospo-
darki. W kolejnych dziesięciole-
ciach przewidywać można dal-
szy i narastający kryzys pań-
stwowego systemu ubezpieczeń 
emerytalnych, czego niepoko-
jące objawy widzimy już dziś. 
Obecnie system ten jest wysoce 
deficytowy i zachowuje równo-
wagę dzięki dotacjom budżeto-
wym. Dotacja budżetu na rzecz 
zbilansowania Funduszu Ubez-
pieczeń Społecznych w ZUS wy-
niosła w 2010 r. - 38 mld zł. Bio-
rąc pod uwagę niż demograficz-
ny eksperci przewidują, że w 
roku 2013 deficyt ZUS wyniesie 
ok. 160 mld zł.

Odpowiedzią ze strony rządu 
na tę sytuację jest podwyższenie 
wieku emerytalnego do 67 lat. 
Gwarantuje to co prawda opóź-
nienie załamania systemu eme-
rytalnego, a nie jest trwałym ra-
tunkiem.

„Istotnym błędem jest fakt, że 
debata o systemie zabezpiecze-
nia emerytalnego nie obejmuje 
całościowo polityki zarządzania 
kapitałem ludzkim państwa, 

polityki rodzinnej lub demogra-
ficznej”

– konstatują Stanisław Klu-
za i Michał Czarnik na łamach 
„Rzeczpospolitej” z 15 maja br.

„Prezentowane obecnie pomy-
sły reformy systemu emerytalne-
go świadczą niestety o raptow-
ności działań i zupełnym braku 
wcześniejszego przygotowania 
do reformy systemu emerytalne-
go. Nie tylko nie rozwiązują pro-
blemów w długim horyzoncie 
czasu, ale nie usuwają elemen-
tów obecnych nieefektywności”– 
dodają eksperci.

Jedynym rzeczywistym środ-
kiem zaradczym byłoby uru-
chomienie w Polsce długofalo-
wej polityki rodzinnej. To silna 
ekonomicznie, świadoma swo-
ich zadań  rodzina,  jest jedy-
ną formułą w której społeczeń-
stwo  może zapewnić swój roz-
wój demograficzny . Ale żeby 
rodzinę rozwijać trzeba na nią 
postawić, wiedzieć  jaka jest 
jej kondycja i wspierać  jej co-
dzienne funkcjonowanie. Kon-
kretne sposoby takiego wspie-
rania są znane nie tylko naszym 
ekspertom, ale sprawdzone w 
swojej skuteczności  w różnych 
krajach. Wystarczy je dostoso-
wać do naszych  realiów. Wo-
bec dramatyzmu sytuacji pozo-
staje mieć nadzieję, że  tak się 
stanie i w ślad za tym będą rów-
nież w Nowogardzie  chociaż-
by odpowiedzialni  za  wiedzę o 
tym, ile rodzin wielodzietnych 
u nas jest.

Marek Słomski 

Wiadukt po remoncie…
W piątek 20 lipca w Wojcieszynie oddano do użytku odnowiony wiadukt.

Pod nawierzchnią wiaduk-
tu zostały zamontowane m.in. 
specjalne włókna poliwęglowe, 
które będą stanowić umocnie-
nie. Wymieniono w ten sposób 
dawne umocnienia, które sta-
nowiła przez ponad sto lat, po-
ważnie osłabiona już korozją, 
stal zbrojeniowa. W wyniku 
przeprowadzonych prac no-
śność wiaduktu została pod-
niesiona do 20 ton. 

Całościowy koszt inwesty-
cji łącznie z wykonawstwem 
wyniósł ok. 250 tys. złotych 
brutto. Część kosztów została 
pokryta przez Polskie Koleje 
Państwowe, które na mocy po-
rozumienia zawartego w mar-
cu ze starostwem goleniow-
skim wpłaciły 50 tys. złotych. 
Pozostała część, czyli ok. 200 
tys. złotych pochodzi ze staro-
stwa. 

Wykonawcą inwestycji jest 
firma Soroko z Koszalina. 

Ważną informacją zarówno 
dla mieszkańców Wojcieszy-
na jak i użytkowników dro-
gi wjazdowej do wsi jest to, że 
w tym tygodniu mają się roz-
począć  prace nad poprawie-

niem stanu drogi przebiegają-
cej przez Wojcieszyn, począw-
szy od zjazdu z trasy nr 6, po-
przez wiadukt aż do skrzyżo-
wania z drogą prowadzącą do 
leśniczówki. 

(ps)

Na otwarciu było też szampańsko. Okazja rzeczywiście niecodzienna... 

Wierzbięcin

Radny załatwił kruszywo,  
a mieszkańcy naprawili drogę 
Poprawiona droga, wiata i trybuny na stadionie. Te nowe rzeczy przez lata będą 
służyć mieszkańcom wioski. 

Dziurawa droga dojazdowa 
do osiedla bloków w Wierzbię-
cinie przez lata była zmorą dla 
jego mieszkańców. Nikt, łącznie 
ze spółdzielnią mieszkaniową, 
przez lata nie potrafił znaleźć 
sposobu na jej naprawę. O roz-
wiązanie problemu pokusił się 
jeden z radnych. 

- Choć mieszkam w Nowo-
gardzie, to jestem bardzo zwią-
zany z Wierzbięcinem. Lubię tą 
wioskę i staram się pamiętać o 
jej mieszkańcach. Uważam, że 
przez lata jest zapomniana i nie-
doceniana przez władze gmi-
ny. Wiedziałem, że fatalny stan 
drogi jest dla jego mieszkań-
ców sporym utrudnieniem. Jako 
radny staram się coś robić dla 
mieszkańców - mówi Marcin 
Nieradka. 

Radny w imieniu mieszkań-
ców poprosił o pomoc nowo-
gardzkie Przedsiębiorstwo Ro-
bót Drogowych. Wywrotki z 
kruszywem własnej produkcji 
pojawiły się na wiosce już na-
stępnego dnia. Co ważne, miesz-
kańcy sami uczestniczyli w roz-
sypywaniu kruszywa. 

- Serdeczne podziękowania 

dla wszystkich, którzy pomo-
gli w pracach w rozplantowaniu 
materiału. A szczególne dla R. 
Wojtackiego, oraz T. Nowakow-
skiego za całoroczną współpracę 
w Sołectwie, oraz ogromną pra-
cę na jego rzecz – mówi Monika 
Pękala, sołtys Wierzbięcina. 

Radny i sołtys dziękują za po-
moc również prezes PRD Kry-
stynie Łazarz oraz całej firmie. 
Twierdzą, że przy wspólnym 
działaniu można zrobić coś, co 
posłuży ludziom. 

W ostatnim czasie w Wierz-
bięcinie powstała również wiata. 
Na trybunach stadionu zamon-
towano nowe ławki. To efekty w 

wykonania funduszu sołeckiego.
- Wiata będzie służyć do orga-

nizacji wiejskich zabaw. Pierw-
sza zabawa pod nową wiatą już 
4 sierpnia, na którą serdecznie 
zapraszam mieszkańców całej 
gminy – mówi M. Pękala, sołtys 
pełniąca swe obowiązki pierw-
szą kadencję. 

Szkoda tylko, że na wiejskim 
stadionie nie będzie już działal-
ności klubu sportowego Olim-
pia, któremu burmistrz nie zde-
cydował się przydzielić fundu-
szy. Mieszkańcy wierzą jednak, 
że ławki jeszcze nie raz spełnią 
swoją funkcję. 

S.M. 

Wierzbięcin: Mieszkańcy Wierzbięcina mają swój wkład w poprawę drogi 
do osiedlowych bloków. Sami uczestniczyli w rozplanowywaniu kruszywa.
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Halina Stec z d. Nadolna, lat: 63, zmarła: 21.07.2012, pogrzeb: 
26.06.2012, pogrzeb odbędzie się o godz. 14,00 na cmentarzu w 
Nowogardzie 

Henryk Sadłowski, lat: 65, zmarł: 21.07.2012, pogrzeb: 
24.07.2012, pogrzeb odbędzie się  o godz. 15,00 na cmentarzu w 
Nowogardzie 

Anna Wierzchnicka, lat: 83, zmarła: 21.07.2012, pogrzeb: 
23.07.2012, pogrzeb odbył się na cmentarzu w Dobrej 

Wiktoria Michalczuk, lat: 77, zmarła: 21.07.2012, pogrzeb: 
24.07.2012, pogrzeb odbędzie się  o godz. 13,00 na cmentarzu w 
Nowogardzie  

Stanisław Izydorczyk, lat: 80, zmarł: 22.07.2012, pogrzeb: 
24.07.2012, pogrzeb odbędzie się  o godz. 11,00 na cmentarzu w 
Nowogardzie

 Czesław Jaszcz, lat: 57, zmarł: 23.07.2012, pogrzeb: 25.07.2012, 
pogrzeb odbędzie się  o godz. 14,00 na cmentarzu w Nowogar-
dzie

Informacje  przekazał zarządca cmentarza Jerzy Furmańczyk

USC informuje:
Od 01.01.2012 do 30.06.2012  Urząd Stanu Cywilnego w No-

wogardzie odnotował: 
 Ogółem urodzeń  - 172 
z tego: na podstawie dokumentu zagranicznego  - 10
Ogółem małżeństw - 57
z tego: na podstawie dokumentu zagranicznego - 8
Ogółem zgonów - 118 
Z tego: na podstawie dokumentu zagranicznego - 1

Opr. Jarosław Bzowy 

 w tych dniach odeszli do wieczności 

Dekada nowogardzkich półkolonii 
Wakacje - to najbardziej oczekiwany okres przez dzieci i młodzież szkolną. Po całorocznym wysiłku związanym z nauką, można na-
reszcie odpocząć, zobaczyć nowe miejsca, poznać wielu interesujących ludzi. Tradycyjnie, to również pora na organizowanie zbioro-
wych form wypoczynku, jakimi są kolonie i półkolonie.

W naszym mieście, już dzie-
siąty raz w Szkole Podstawowej 
nr 1 i nr 2 organizowane były 
dwutygodniowe półkolonie 
dla dzieci szkół podstawowych 
naszej gminy. Podstawowym 
kryterium zakwalifikowania 
do udziału w tej coraz rzadziej 
spotykanej formie wypoczyn-
ku były skierowania z opieki 
społecznej. Większość dzieci 
to mieszkańcy naszych gmin-
nych wiosek. 

Przez dwa pierwsze tygo-
dnie wakacji w godzinach od 8 
do 14 dzieciaki wspólnie spę-
dzały mile i przyjemnie czas, 
pod fachowym okiem zatrud-
nionych wychowawców – pe-

dagogów naszych nowogardz-
kich podstawówek. Wakacyj-
ne zajęcia to przede wszystkim 
różne formy, które miały spra-
wić im relaks, odpoczynek i ra-
dość. Wśród nich było oczywi-
ście plażowanie, różnego typu 
gry i zajęcia sportowe, ogniska, 
spacery, ale także zajęcia zwią-
zane z udzielaniem pierwszej 
pomocy, sporo zajęć dotyczą-
cych bezpieczeństwa i profi-
laktyki zdrowia. Dzieci mogły 
także poznać pracę strażaków, 
którzy już od wielu lat chęt-
nie goszczą ich w swoich pro-
gach, pokazując wyposażenie 
jednostki i opowiadając o swo-
jej pracy. Najwięcej frajdy dają 

uczestnikom półkolonii wy-
cieczki. W tym roku byli oni 
w Multikinie w Szczecinie. Nie 
straszne były nam także po-
chmurne dni, ponieważ każ-
da ze szkół w pełni udostęp-
niła swoje zaplecze lokalowe i 
wyposażenie sal tak, aby dzie-
ci mogły z nich korzystać. Or-
ganizowane były im wtedy za-
jęcia plastyczne, muzyczne, 
gry i zabawy stolikowe, zaję-
cia w pracowni komputerowej, 
itp. Przez cały czas półkolonii 
dzieci miały zapewnione peł-
ne żywienie - śniadanie, obiad, 
podwieczorek oraz pomoc me-
dyczną.

Dwa tygodnie minęło nie-

postrzeżenie, a słowa dzieci na 
pożegnanie - „szkoda, że już to 
koniec” świadczą, iż organizo-
wanie tego typu wypoczynku 

ma naprawdę sens i jest bardzo 
potrzebne.

Inf. własna

Jeszcze o 20 leciu DN 

Czytelnicy składają życzenia 
Jak już informowaliśmy, w czerwcu minęło 20 

lat odkąd wydawany jest Dziennik Nowogardz-
ki. Z tej okazji do redakcji napłynęło mnóstwo 
podziękowań, dobrych słów i życzeń na dalsze 
lata pracy, składanych zarówno w sposób bar-
dzo oficjalny i uroczysty, jak i kameralny oraz 
spontaniczny. Poniżej publikujemy kilka zdań 
nadesłanych z okazji jubileuszu przez czytelni-
ków DN – dziękując jednocześnie wszystkim za 
pamięć. 

Z okazji święta Waszego
życzenia wszystkiego najlepszego:
niech każdy dzień dostarcza radości
i uśmiech zawsze w sercach gości,
niechaj problemy Was omijają,
a wszyscy bardzo Was kochają,
Bo jak nikt inny na świecie,
Wy na to zasługujecie!” :)
Pozdrawiam Redakcje i Przyjaciół

Halina Saja 
stała czytelniczka DN

Z  radością doczytałam, że Wa-
szej (i naszej) gazecie stuknęła 20-
tka (Jak ten czas leci). W związku 
z tym składam na ręce Wydaw-
cy, Redaktora Naczelnego, najser-
deczniejsze życzenia dla całej za-
łogi Dziennika Nowogardzkiego. 
Wszystkim życzę owocnej pracy, 
zadowolenia, wielu ciekawych te-
matów, oraz pomyślności w życiu 
osobistym. Mam  nadzieję, że w 
dalszym ciągu gazeta będzie do-
datkiem do naszego codziennego 
życia. Dzięki niej jesteśmy obec-
ni w życiu naszego miasta. Słu-
ży ona nam jako rozkład jazdy, 
książka telefoniczna, informator 
niezbędny przy wyszukiwaniu in-
teresujących nas spraw. Informu-
je o wydarzeniach, przypomina o 
terminach życia kulturalnego. I 
właśnie dlatego jest nam niezbęd-
na. Składam raz jeszcze najser-
deczniejsze życzenia DUŻYCH 
NAKŁADÓW.

Jadwiga Cichecka
Polski Komitet 

Pomocy Społecznej 
w Nowogardzie 
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Wszystko, co było Twoim 
marzeniem... co jest i będzie 
w przyszłości, niech nie mija 

z cichym westchnieniem, 
lecz spełni się w całości... 

Naszym Kochanym dzieciom
Sylwii 

i Waldemarowi 
Zielińskim 

z okazji 
45 rocznicy urodzin 

życzą 
mama Maria, Jadwiga 

i babcia Józia

ŻYCZeNIa

Pomóżmy sobie
•	 Przyjmę  wózek inwalidzki i tapczan dla starszej, schorowanej 

osoby 913922-165
•	 Przyjmę  2 osobowy fotel do spania, pralkę automatyczną i 

używaną  pokojową meblościankę Tel. 665 - 566-856
•	 Przyjmę  łóżko piętrowe  tel.512-71-13-48
•	 Przyjmę  wersalkę z fotelami i szafkę na dziecięce ubrania - 

883-241-291 
•	 Przyjmę meble pokojowe w dobrym stanie i ławę pokojową i 

TV  tel.782-556-716
•	 Przyjmę  piecyk kaflowy lub inny piec na opał tel. kontaktowy 

883-038-182 

Składam serdeczne 
podziękowania: 

mieszkańcom Strzelewa 
za fanty i liczny udział w loterii, 
Radzie Sołeckiej Strzelewa oraz 

Kasi i Zygmuntowi Heland 
za ufundowanie roweru - głównej nagrody loterii. 

 
Jolanta Bednarek 
Sołtys Strzelewa 

Przed nami już 13 edycja popularnej zabawy kulturalno - rozrywkowej zwanej Jarmarkiem Doberskim. Rozbudowany program, w którym znajdą 
Państwo elementy sportowe (Biegi Uliczne, Przełajowy Wyścig Rowerowy) i kulturalne, w postaci aż czterech przedstawień teatralnych (w piątek: 
„Królewna Śnieżka”, a w sobotę: „Pinokio”, „Pchła Szachrajka” oraz na podzamczu rycerze odegrają sztukę pn: „Opowieści przy Karczemnym Stole”). 

Już w najbliższy weekend 

13 Jarmark Doberski 
Rywalizacja, to kolejna rzecz, 

łącząca nasze sceny z publiczno-
ścią. W piątek warto będzie po-
jawić się bardzo spragnionym na 
Rynku Miejskim - otóż przygo-
towaliśmy dla Państwa upojną   
konkurencję o wiele mówiącej 
nazwie: „Mistrzostwa Europy 
w Piciu Soku Grejpfrutowego” 
– może właśnie TY zostaniesz 
mistrzem? Natomiast w sobo-
tę po raz kolejny w szranki sta-

ną „kiełbasożercy”, którzy będą 
próbować zdetronizować domi-
natora z Węgorzyna w osobie 
p. Bogusława Tabora, który od 
dwóch lat nie pozostawia niko-
mu złudzeń, kto jest mistrzem 
w Mistrzostwach Europy w Je-
dzeniu Kiełbasy Doberskiej. We 
wszystkich konkurencjach cze-
kają atrakcyjne nagrody oraz 
tytuł mistrza i splendor na cały 
rok. 

Nie lada gratka szykuje się 
dla fanów muzyki rozrywkowej. 
Otóż w piątek imprezę nakrę-
ci Radio „ESKA”, a później wy-
stąpią: „Trzeci Wymiar”, „Mesa-
jah” & „Natural Dread Killaz”. 
Po nich dyskotekę poprowadzi 
znany na doberskiej scenie DJ 
Mrozik. W sobotę dla młodszej, 
a przede wszystkim starszej czę-
ści publiczności zagrają „Weso-
łe Gospodynie”, „The Band Star-

gard”, „Żuki”, „Allside” oraz ko-
lejny raz parkiet rozgrzeje DJ 
Mrozik. 

Oczywiście poza wymienio-
nymi wydarzeniami pojawią się 
inne atrakcje jak np.: przejażdż-
ki konne, stoiska rękodzielnicze, 
wesołe miasteczko, smakołyki 
tradycyjne, byk rodeo, gokarty, 
strzelnice i wiele innych. W tym 
roku oprócz dwóch scen (Głów-
nej i Średniowiecznej) pojawi się 

impreza towarzysząca pn.: „Pik-
nik Dobroczynny”, na którym 
będzie można przejechać się sa-
mochodami terenowymi oraz 
motocyklami i tym samym wes-
przeć chorą na mukowiscydozę 
Patrycję Jadwiżyc. 

Poniżej prezentujemy pro-
gram wydarzeń 13 Jarmarku 
Doberskiego. 

Inf. Sebastian Czapiewski 
Gmina Dobra
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 Osowo  na sportowo

Letnia spartakiada ze strong manami na wesoło! 
 W niedzielę, 22 lipca na boisku w Osowie odbyła się spartakiada, której głównymi organizatorami byli okoliczni mieszkańcy i Marcin Rąpała.

W tej sportowej imprezie 
wzięli udział zawodnicy z 5 
miejscowości: Osowa, Szczyt-
nik, Wyszomierza, Ostrzy-
cy i   Świętoszowa. W sumie 
w turnieju rekreacyjno-spor-
towym wraz z publicznością 
uczestniczyło ponad 200 osób. 
Organizatorzy z Osowa przy-
gotowali imprezę z godnym 
podziwu rozmachem, włącz-
nie z własnym tańcem rytual-
nym, który wykonali po zdo-
byciu pierwszego miejsca w 

turnieju piłki nożnej. W trak-
cie imprezy zawodnicy rywali-
zowali w kilku dyscyplinach tj. 
piłka nożna, siatkówka oraz w 
różnych grach indywidualnych 
i zespołowych dla dzieci, mło-
dzieży i rodziców jak: biegi, 
skoki w workach na czas oraz 
rozmaite tory przeszkód. 

Pogoda tego dnia wyjątkowo 
dopisała, toteż rozgrywki spor-
towe rozegrane były na świe-
żym powietrzu. Impreza mia-
ła bardzo sportową oprawę, 

przed oficjalnym rozpoczę-
ciem rozgrywek, kapitanowie 
poszczególnych drużyn  przy-
stąpili do losowania i omówie-
nia zasad rozgrywek przy sto-
liku w iście olimpijskiej scene-
rii, tzn. przy ścianach ozdobio-
nych elementami nawiązują-
cymi do rozpoczynających się 
w najbliższym czasie igrzysk w 
Londynie. Zawodnicy, repre-
zentujący poszczególne miej-
scowości, ubrani byli w jed-
nakowe stroje, każda druży-
na miała swój kolor koszulek 
z napisami własnej miejsco-
wości. Rywalizacja była bardzo 
zacięta, ale na szczególną uwa-
gę zasługiwał przede wszyst-
kim sportowy duch walki. Ki-
bicujący uczestnicy spartakia-
dy doceniali gorącymi okla-
skami i okrzykami wysiłek i 
zmagania zawodników. Przed 
ogłoszeniem wyników,  głów-
ny organizator Marcin Rąpała  
wraz z sędziami  bardzo skru-
pulatnie zliczał wszystkie wy-
niki, by móc je ogłosić wraz z 
panem Tadeuszem Łukaszewi-
czem, który pełnił rolę głów-
nego prowadzącego - konfe-
ransjera spartakiady. Na za-
kończenie Spartakiady, Marcin 
Rąpała w towarzystwie sędzie-
go i 3 asystentek tj. Małgorzaty, 
Katarzyny i Elżbiety, wręczyli 
najpierw nagrody i upominki 
dzieciom i dorosłym, a następ-
nie puchary, statuetki i dyplo-
my zawodnikom i drużynom. 

Mistrzami Spartakiady, któ-
rzy zostali nagrodzeni pucha-
rami zostali:

Turniej piłki nożnej  - star-
towało 5 zespołów 

1. Sołectwo Osowo - Senio-
rzy 

2. Ostrzyca 
3. Świętoszewo  
Król strzelców 
Damian Kościuk - seniorzy 

Osowo 
Najlepszy bramkarz turnie-

ju 
Mariusz Franczak - seniorzy 

Osowo 
Wyróżniony bramkarz 
Gracjan Razik- Juniorzy 

Osowo 
Turniej sędziował: 
Arkadiusz Domagała 
Turniej Piłki Siatkowej – 

wzięło udział 6 zespołów 
1. „DĄB” SCZYTNIKI 
2.ŚWIĘTOSZEWO 
3. OSTRZYCA 

Najlepszy siatkarz turnieju 
Miłosz Rybak  - „DĄB 

SZCZYTNIKI” 
Turniej sędziowali: 
Kamila Latusz i Adrian Ry-

bak 
Zawody siłaczy - „STRONG  

MAN  - na wesoło” wystarto-
wało 10 zawodników 

1. Dariusz Maślak  - Wyszo-
mierz 

2. Piotr Kozieł  - Osowo 
3. Sylwester Michalski - Oso-

wo 
Slalom Olimpijski Pań 
1. Zuzanna Strzeblewska 
2. Dorota Kamińska 
3. Dominika Bąk 
  Bieg na czas 
1.Krystian Kostrzanowski 
2. Arkadiusz Janiec 
3. Razik Gracjan 
Organizatorzy z własnej ini-

cjatywy zorganizowali sparta-
kiadę oraz postarali się o na-
poje chłodzące, słodycze, prze-
kąski, herbatę, kawę oraz nie-
zbędny przysmak tego typy 
imprezy - kiełbaski z grilla i 
kaszankę. Upieczony i smacz-
ny posiłek  dostarczył wiele 
energii zarówno zawodnikom, 
jak i widzom, atmosfera więc 
była bardzo sportowa, co mia-
ło przełożenie na wyniki. 

O samej spartakiadzie  tak 
mówi  Marcin Rąpała  odpo-
wiedzialny za całość imprezy 
– W naszej miejscowości mo-
żemy gościć wiele osób i za-
wodników. Mimo, że nie otrzy-
maliśmy od Burmistrza Rober-
ta Czapli żadnych środków na 
zorganizowanie spartakiady w 
tym roku, to postanowiliśmy 
sami wziąć sprawy w swoje ręce 
i w oparciu o własne możliwo-
ści i finanse, które pochodziły ze 
składki,  zorganizować zawody. 
Hitem spartakiady są zmaga-
nia STRONG MAN, które mają 
formułę otwartą, a mężczyźni, 

którzy czują się na siłach będą 
mogli wziąć w nich udział. 
Przenoszenie na czas dość du-
żego i ciężkiego kloca  drzewne-
go na pewno przysporzy wiele 
emocji. Do wygrania są bardzo 
ładne statuetki, które zawodni-
cy na pewno będą chcieli sobie 
zdobyć na pamiątkę. Co do oce-
ny zawodów, to wydaje mi się, 
że jest ona bardzo dobra. Mam 
już doświadczenie, bo wcześniej 
trzykrotnie organizowałem po-
dobne imprezy. Ale ta sparta-
kiada jest już  większa, co na 
pewno wymaga większego za-
angażowania i wysiłku. Koń-
cząc i korzystając z uprzejmości 
DN,  chciałbym bardzo serdecz-
nie podziękować całej społecz-
ności z Osowa, panu Sołtysowi 
za pomoc w organizacji mimo, 
że był nieobecny ze względu 
na sprawy zawodowe,  a także 
Panu Andrzejowi Kani - pre-
zesowi Stowarzyszenia WKS i  
sklepowi sportowemu z ulicy 5 
Marca za przekazane puchary i 
nagrody rzeczowe.

Spartakiada w Osowie oka-
zała się radosnym świętem 
sportu i prawdziwą integracją 
wśród lokalnej społeczności. 

Tekst i foto: 
Jarek Bzowy

Zwycięska drużyna z Osowa w Turnieju piłki nożnej

Dzieci również miały wiele radości podczas spartakiady

Jedna z konkurencji - przeciąganie liny.
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OCO NA TWOJE 
FINANSE

PROSTA POŻYCZKA 
DLA CIEBIE 

I TWOJEJ FIRMY
bez BIK

bez zaświadczeń ZUS i US
– od 20 do 300 tys.
– na spłatę uciążliwych długów
– na dobre inwestycje
– dochód min. 1000 zł netto
W OFERCIE RÓWNIEŻ CHWILÓWKI

Szczecin 
al. Wojska Polskiego 29/17 

tel. 91 812 68 65
RRSO wynosi 5,05%

od 2.07.2012 do 31.07.2012

R e k l a m a
e-mail: reklama@domjudy.pl

Tel.  913 922 165
 Tel. 91 577 20 07

SPRZeDaŻ aTRakCYJNYCH mIeSZkaŃ
w nowo powstającym budynku mieszkalnym

4-klatkowym (obok SP nr 3), os. Gryfitów w Nowogardzie

Kontakt: „PRO-BUD” s.c., 72-200 Nowogard, ul. 3 Maja 14, 
tel. 91 39 25 552, 783 570 056, www.probud-nowogard.pl
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Historyczny sukces Żanety Zacharewicz!

Apetyt na zwycięstwa
W Człuchowie (woj. pomorskie) w dniach 21/22 lipca 2012 roku, odbyła się IV i zarazem ostatnia seria Ligi Kobiet. Mimo problemów 
technicznych w drugim biegu, zawodniczka KM Cisy Nowogard zwyciężyła w klasyfikacji generalnej, wygrała Ligę Kobiet i zarazem 
przeszła do historii nowogardzkich sportów motorowych, jako jedyna kobieta Klubu Motorowego Cisy, która wygrała cały cykl!

Do Człuchowa zawodnicz-
ka z Nowogardu przyjecha-
ła w roli faworytki, gdyż pro-
wadziła w klasyfikacji gene-
ralnej. W pierwszym wyścigu 
który odbył się w sobotę, pod-
czas pierwszego okrążenia fa-
worytki wyścigu czyli Zacha-
rewicz i Radziwiłowicz- wpa-
dają na siebie... Mimo sporej 
straty, zawodniczka z Nowo-
gardu staje na wysokości za-
dania i w efektownym stylu 
wygrywa  sobotni wyścig. Jej 
bezpośrednia rywalka o zwy-

cięstwo w całym cyklu, przyje-
chała jako trzecia. Żaneta Za-
charewicz wygrywając pierw-
szy wyścig niemal przypieczę-
towała swój sukces, pozostało 
jedynie postawić kropkę nad i 
- podczas niedzielnych zawo-
dów. Wszystko rozpoczęło się 
po myśli naszej zawodniczki, 
która po starcie wychodzi na 
prowadzenie. Niestety pod-
czas drugiego okrążenia moto-
cykl liderki ulega awarii i Ża-
neta musi opuścić tor... To chy-
ba najdłuższe oczekiwanie na 

końcowe rozstrzygnięcie wy-
ścigu w karierze zawodniczki 
z Nowogardu. Tego dnia szczę-
ście było jednak przy Żanecie 
Zacharewicz! Wyścig wygry-
wa po raz pierwszy w swoich 
startach Sylwia Siebielec, Zo-
fia Radziwiłowicz kończy jako 
druga, dzięki czemu, to zawod-
niczka z Nowogardu zwycięża 
w całym cyklu, odnosząc swój 
życiowy sukces. Pomimo mo-
jego zwycięstwa w klasyfikacji 
generalnej, to czuję lekki nie-
dosyt... Zależało mi na zwycię-

stwie w obydwu wyścigach, nie-
stety nie udało się z przyczyn 
technicznych. Cieszę się, że jed-
nak wystarczyło mi punktów 
do zwycięstwa w Lidze Kobiet 
- podsumowuje swój występ 
Żaneta Zacharewicz i jak moż-
na zauważyć, zawodniczka KM 
Cisy wciąż ma ogromny apetyt 
na zwycięstwa. Po powrocie 
do Nowogardu pierwszą oso-
bą, która uroczyście przywita-
ła Żanetę, był prezes KM Cisy 
Wiesław Smietiuch. Przypo-
mnijmy, że „Liga Kobiet” pod 

taką nazwą funkcjonuje dopie-
ro od tego sezonu, na oficjal-
nych stronach można się jesz-
cze spotykać z nazewnictwem: 
Puchar Polski Kobiet. Gratulu-
jemy dużego sukcesu sympa-
tycznej mieszkance Nowogar-
du, a wszystkich fanów moto-
crossu i czytelników Dzienni-
ka Nowogardzkiego, zaprasza-
my do przeczytania wywiadu 
z Żanetą Zacharewicz, który 
ukaże się w piątkowym wyda-
niu DN.  

KR

X-Cross
Kobiety – klasyfikacja sezonu po zawodach w Sochaczewie, Olsztynie, Strykowie i Człucho-

wie

1. Żaneta Zacharewicz (KM Cisy Nowogard)   372 pkt.
2. Zofia Radziwiłowicz  (Pruszkowski Klub Motocyklowy) 358 pkt.
3. Sylwia Siebielec   (Klub Motorowy TNT)   355 pkt.
4. Monika Kaniewska   (Klub Motorowy TNT)   336 pkt.
5. Kinga Gajewska   (KM MX Chotomów)   328 pkt.
6. Agata Wochal   (Człuchowski AutoMotoKlub)  288 pkt.
7. Aleksandra Szymuś   (KM Cross Lublin)   283 pkt.
8. Milena Kojder   (MTR Osielec)    252 pkt.
9. Wiktoria Horodyńska  (Enduro Team Kielce)   178 pkt.
10. Karolina Mikoda   (Klub Motorowy TNT)   138 pkt.
11. Joanna Miller   (Człuchowski AutoMotoKlub)  100 pkt.
12. Blanka Kalisz   (Klub Motorowy TNT)   94 pkt.
13. Katarzyna Więckowska  (KM Cross Lublin)   72 pkt.
14. Kaja Kamińska   (KM Cross Lublin)   70 pkt.
15. Joanna Bura   (Motoklub Oborniki)   68 pkt.
16. Ewa Schweitzer   (Niezrzeszony)    63 pkt.
17. Anna Czuba   (GKM Grodzisk Mazowiecki)  28 pkt.

Info: www.motoresults.pl Żaneta Zacharewicz z pucharami za wygranie dwóch wyścigów w Strykowie

BOSmaN Na WĘGRZeCH I SŁOWaCJI
Dnia 10 lipca rano z Nowogardu 20-osobowa grupa członków Klubu „Bosman” Nowogard wyjechała na Węgry i Słowację. Był to wy-
jazd sportowo turystyczny na zaproszenie Burmistrza Sturova (Słowacja), Pana Jana Oravca. 

Po drodze około godz. 15 
zwiedziliśmy polskie safari w 
miejscowości Świerkocin. Po 
przejechaniu ponad tysiąca ki-
lometrów w środę nad ranem 
dojechaliśmy do celu. O godz. 
9:00 złożyliśmy wizytę Burmi-
strzowi, następnie udaliśmy 
się do Aquaparku, w którym 
spędziliśmy czas do wieczora. 
Temperatura powietrza wyno-
siła 38 stopni Celsjusza.

W czwartek rano wyjechali-
śmy do Budapesztu, gdzie cały 
dzień zwiedzaliśmy miasto, a 
wieczorem popłynęliśmy stat-
kiem po Dunaju, zwiedzając 
piękny, oświetlony Budapeszt. 
W piątek udaliśmy się do miej-
scowości węgierskiej Szenten-
dre. Była to serbska malowni-

czo położona miejscowość nad 
Dunajem z muzeum marcepa-
na. O godz. 17 przyjechaliśmy 
do miejscowości Bale, gdzie 
zwiedzaliśmy kompleks pała-
cowy oraz winiarnię. Szef wi-
niarni opowiadał nam jej hi-
storię, rodzaje poszczególnych 
win. Na koniec zaproszono nas 
na degustację. 

Wieczorem wszyscy udali-
śmy się na dyskotekę. W so-
botę zwiedzaliśmy węgier-
skie Esztergom, które kiedyś, 
przez kilkaset lat było stolicą 
Węgier oraz posiada najwięk-
szą Bazylikę na Węgrzech. Po 
zwiedzeniu Esztergomu przy-
jęliśmy zaproszenie Burmi-
strza miasta Bela i zjawiliśmy 
się na ich święcie kultury (od-

powiednik naszych festynów). 
Byliśmy bardzo gorąco przywi-
tani i ugoszczeni na wzór sta-
ropolski. Po dwugodzinnym 
pobycie udaliśmy się do Sturo-
va na mecz piłki nożnej Sturo-
vo-Nowogard. Graliśmy dru-
żynami 7-osobowymi. Prze-
ciwnicy grali drużyną Oldbo-
jów, a w naszej drużynie gra-
ło 7 mężczyzn i 4 panie. Mecz 
trwał dwa razy 25 min. Grało 
nam się ciężko, ponieważ by-
liśmy świeżo po festynie, a i 
przeciwnik był bardzo mocny. 
Ostatecznie mecz zakończył 
się wynikiem 11:8 dla Sturo-
va. Bramki dla naszej drużyny 
zdobywali: Andrzej Szafran, 
Marek Osesik po trzy bramki, 
oraz po jednej Stanisław Rab-

czuk i Marek Popielarczuk.
Po meczu spotkaliśmy się na 

wspólnym piwie i rano wyje-
chaliśmy do Nowogardu.

Na rewizytę w przyszłym 
roku do Nowogardu przyjeż-
dża czwartoligowa drużyna ze 
Sturova. 

Kolejny nasz wyjazd jest pla-
nowany w dniach 31.08-02.09 
do Rosji na dni Primorska na 
zaproszenie Mera miasta Igora 
Kowala.

Andrzej Szafran
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Sarmata za mocna

Słaba gra i gol juniora
W piątek (20 lipca) o godzinie18:00 na stadionie w Nowogardzie, Pomorzanin Nowogard rozgrywał swój drugi sparing przed nadcho-
dzącym sezonem. Rywal z IV ligi okazał się za mocny i po raz drugi, nowogardzcy piłkarze schodzili z boiska jako pokonani.

Pomorzanin Nowogard – Sarmata Dobra 1:3 (0:2) – Lewandowski
Skład: Krupski, Łuczak, Winczewski, Skórniewski, N. Wnuczyński, Młynarczyk, Bednarek, Langner, Wawrzyniak, Kurek, Gołdyn Na zmianę: Grzejszczak, G. Wnu-

czyński, Lewandowski, Fijałkowski 

Pierwsza połowa, to całko-
wita dominacja gości. Pomo-
rzanin nie stworzył żadnej stu 
procentowej okazji. Mnóstwo 
pracy miał Krupski, który co 
chwilę dwoił się i troił. Zanim 
Sarmata po raz pierwszy znala-
zła drogę do bramki, najpierw 
interwencja Krupskiego po sil-
nym strzale, następnie słupek 

po sprytnie bitym rzucie wol-
nym. Następnie w sytuacji sam 
na sam, broni bramkarz miej-
scowych, chwile potem potęż-
na bomba z jedenastu metrów 
ląduje na poprzeczce bram-
ki strzeżonej przez Krupskie-
go. To było ostatnie ostrzeże-
nie... W następnej akcji przy-
jezdnych doskonałe prostopa-

dłe podanie, napastnik Sarma-
ty staje oko w oko z Krupskim 
i zdobywa pierwszą bramkę. 
Po kilku minutach było już 
2:0. Ponownie idealne zagra-
nie w uliczkę i z bliskiej odle-
głości, piłkarz gości podwyż-
sza wynik spotkania. Do prze-
rwy mimo starań gospodarzy, 
wynik nie uległ zmianie. Po 
zmianie stron nastąpiło sporo 
zmian, jednak w szeregach Po-
morzanina nie nastąpiła żadna 
metamorfoza. Sarmata wciąż 
grała składną i poukładaną 
piłkę, a Pomorzanin starał się 
„przeszkadzać”. W drugiej czę-
ści gry w barwach gości wystą-
pili Bonifrowski i Miklas, któ-
rzy przyczynili się do zdobycia 
trzeciej bramki. Po rzucie roż-
nym piłka wróciła do naroż-
nika boiska, po serii szybkich 
podań trafiła pod nogi snajpe-
ra doberskiego zespołu, który 

nie miał problemu z pokona-
niem Krupskiego. Na otarcie 
łez honorową bramkę zdoby-
wa młodzieżowiec występują-
cy w Nowogardzkim zespole. 
To pierwsza groźna akcja Po-
morzanina, przeprowadzona 
dopiero w 90 minucie... Ide-
alne prostopadłe podanie tra-
fia pod nogi Lewandowskie-
go, który pociągnął kilka me-

trów, minął bramkarza i skie-
rował piłkę do bramki. Po raz 
drugi zespół z IV ligi daje lek-
cję gry klubowi z Nowogardu. 
Tym razem ta lekcja była o tyle 
bolesna, że w Kamieniu Po-
morskim Pomorzanin jeszcze 
stwarzał jakieś sytuacje, w pią-
tek zespół z Nowogardu pozo-
stał bez argumentów...  

KR

Rezerwowi pokonani

Pokaz gry Błękitnych
W sobotę (21 lipca) na stadionie w Nowogardzie o godzinie 17:30, zawodnicy drugiego zespołu podejmowali piłkarzy z A Klasy- Błę-
kitnych Trzygłów. Po serii spotkań, bez porażki goście okazali się zdecydowanie lepsi i bez problemów pokonali Pomorzanin II 1:5.

Pomorzanin II Nowogard – Błękitni Trzygłów 1:5 (0:4) – Skórniewski
Zagrali: Wipplinger, Wójcik, Grzejszczak, Skrzecz, Fijałkowski, Skowroński, Kasprzyk, D. Stachowiak, M. Stachowiak, Skórniewski, Szafran, Laszkiewicz, Pokorski, 

Iwaniuk, Cyran, Bajerski, Podbiegło
Od pierwszego gwizdka ar-

bitra, to goście byli stroną 
przeważającą. Pierwsza ak-
cja już mogła zakończyć się 
golem, jednak junior między 
słupkami Pomorzanina stanął 
na wysokości zadania. Golki-
per gospodarzy nie zdołał jesz-
cze ochłonąć po pierwszej in-
terwencji, a już musiał wycią-
gać piłkę z siatki. Fatalny błąd 
w środku pola wykorzystał pił-
karz przyjezdnych, przejął pił-
kę na 30 metrze, po czym do-
grał na lewe skrzydło pomoc-
nik Błękitnych, idealnie wyło-
żył na nogę kolegi z zespołu, 
który z najbliższej odległości 
zdobywa bramkę. Po tej bram-
ce Pomorzanin rzucił się do 
odrabiania strat. Efektem była 
dogodna sytuacja Skórniew-
skiego, który niestety skikso-
wał. W odpowiedzi dwa groź-

ne strzały gości. Następnie naj-
lepsza okazja do zdobycia gola 
dla Pomorzanina. Piłkę dyna-
micznym sprintem z własnej 
połowy wyprowadził Grzejsz-
czak, po chwili idealne prosto-
padłe podanie otrzymał Cy-
ran, który miał przed sobą już 
tylko bramkarza, zabrakło jed-
nak skuteczności. Stare piłkar-
skie przysłowie znów znalazło 
odzwierciedlenie na boisku, w 
myśl powiedzenia, „niewyko-
rzystane sytuacje się mszczą” 
- Błękitni wyprowadzają trzy 
szybkie ciosy... Najpierw fatal-
nie ustawieni obrońcy gospo-
darzy nie są w stanie przeciąć 
podania w „uliczkę”, napast-
nik Błękitnych biegnie sam na 
bramkę Pomorzanina przez 
ponad 25 metrów, po czym po-
konuje Wipplingera. Znów le-
dwo Pomorzanin wziął się za 

odrabianie strat, a pada bram-
ka na 0:3. Tym razem zawod-
nik z Trzygłowa przed zdo-
byciem bramki, uraczył kibi-
ców efektownym dryblingiem 
w polu karnym. Jeszcze przed 
przerwą fatalny błąd bramka-
rza Pomorzanina. Rzut wolny 
z lewego narożnika pola kar-
nego, strzał był co prawda bar-
dzo precyzyjny, ale jednak sła-
by i golkiper miejscowych nie 
powinien dopuścić do tego, 
by piłka wpadła do siatki przy 
bliższym słupku. Po przerwie 
rezerwowi prezentowali się 
nieco lepiej, stwarzając sobie 
około cztery bardzo groźne sy-
tuacje. Honorowe trafienie dla 
Pomorzanina padło jednak po 
stałym fragmencie gry. Precy-
zyjnym strzałem z rzutu wol-
nego popisał się Skórniewski. 
Wynik spotkania ustalili Błę-

kitni dobijając tym samym 
swoich rywali. Wynik 1:5 nie 
może napawać optymizmem... 
Wszystkie stracone bramki, 
to karygodne błędy w defen-
sywie, małym usprawiedliwie-
niem może być fakt, że w ze-
spole rezerw była bardzo duża 

rotacja w składzie. W drugim 
zespole zagrało dwóch piłka-
rzy Olimpii, mianowicie bracia 
Stachowiakowie, którzy naj-
prawdopodobniej w nowym 
sezonie pomogą zespołowi z B 
Klasy.

KR 

Stały fragment gry dla gości

Mateusz Krupski miał tego dnia pełne ręce roboty

Jedno z nielicznych dośrodkowań pod bramkom Błękitnych Trzygłów
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Zaprasza do udziału w II edycji projektu:
„Wspieranie przedsiębiorczości i rozwoju  

gospodarczego Gminy Nowogard”
Celem realizowanego zadania publicznego jest wspieranie zatrudnienia poprzez 
zachęcanie do tworzenia nowych firm i samo zatrudnienia oraz promowanie 

postaw przedsiębiorczych wśród mieszkańców gminy.
Projekt skierowany jest do dwóch grup adresatów:
I.   Zamierzających po raz pierwszy uruchomić własną działalność gospodarczą,
II. Posiadających własną firmę nie dłużej niż dwa lata i zamierzających rozszerzyć 

działalność, zatrudnić osoby bezrobotne lub wprowadzić nowe technologie 
produkcji i usług. 

Projekt zakłada przeprowadzenie 60 godzin bezpłatnych zajęć szkoleniowych 
i warsztatów obejmujących program zakładania własnej firmy pod nazwą ,,ABC 
Przedsiębiorczości”, wsparcie indywidualne coacha (trenera) dla osób, które 
uruchomią własną firmę oraz wynajem lokali użytkowych po preferencyjnych 
cenach. 

JUczestnicy projektu zainteresowani uruchomieniem swojej firmy w budynku  
CEiP ,,PROFIT” i poza nim, otrzymają do 50 % zniżki stawki czynszu  za 
wynajmowany lokal w okresie realizacji projektu.

Druga edycja projektu realizowana będzie od 1 lipca do 31 grudnia 2012 roku. 
Szczegółowe informacje dotyczące projektu można uzyskać osobiście  

w Sekretariacie CEiP ,,Profit”SzF TPP w Nowogardzie ul. Wojska Polskiego 3, 
lub  telefonicznie tel.91 39 20 891,fax 9139 20 891oraz na stronie  

www.profit.nowogard.pl ,e-mail: rcp_nowogard@o2.pl
Serdecznie zapraszam !

Dyrektor CEiP „Profit'”            PROJEKT DOFINANSOWANY JEST              
SzF TPP w Nowogardzie          ZE ŚRODKÓW GMINY NOWOGARD 

   Jerzy Jabłoński   

 DĄBROWA    
ZAPRASZA !!!!

W dniu 29 lipca 2012 roku 
Rada Sołecka oraz Stowarzyszenie 
Mieszkańców Dąbrowy „DĄB” 
zaprasza wszystkich chętnych do 
Dąbrowy na spartakiadę, kolejny 
Memoriał „Edka Łuczaka”. 

Tradycyjnie rozegramy turniej piłki nożnej, turniej piłki siat-
kowej, turniej dwójek w kosza poświęcony pamięci Franka 
Palenicy. Drużyny będą mogły zmierzyć swoje siły w przecią-
ganiu liny. Będą też konkursy dla dzieci. Polecamy także coś do 
picia i zjedzenia. Początek spartakiady o godz. 10,00. Zgłosze-
nia drużyn pół godziny przed rozpoczęciem spartakiady. 

Zapraszamy wszystkie drużyny które chcą zmierzyć swoje 
siły i dobrze się bawić.  

Sołtys i Rada sołecka Dąbrowy

SZLACHETNA PACZKA 2012 startuje już ! 

POSZUKIWANIA LIDERÓW 
 NADAL TRWAJĄ

W 430 lokalizacjach w całej Polsce, w tym w Świnoujściu, 
Kamieniu Pomorskim, Gryficach, Nowogardzie, Szczecinie, 
Pyrzycach, Goleniowie i innych miejscowościach woj. za-
chodniopomorskiego, poszukiwane są osoby, które chcą 
skompletować drużynę do mądrego i skutecznego pomaga-
nia potrzebującym przed Świętami Bożego Narodzenia.
Co robi LIDER? 
Lider SZLACHETNEJ PACZKI współtworzy i koordynuje pracę 
zespołu wolontariuszy oraz organizuje projekt w swojej miej-
scowości – dba o jak najlepszą pomoc i zaplecze logistyczne 
akcji.
Jak się zgłosić? 
Na stronie superw.pl chętni, by organizować SZLACHETNĄ 
PACZKĘ w swoim mieście mogą zgłosić się i wziąć udział w 
rekrutacji Liderów.  To już dwunasta edycja projektu, który 
każdego roku angażuje setki tysięcy ludzi, którzy chcą real-
nie pomagać rodzinom żyjącym w biedzie. Tylko w 2011 r. 
SZLACHETNA PACZKA pomogła 12 tysiącom potrzebujących 
rodzin, a w przygotowanie pomocy zaangażowało się 7200 
wolontariuszy i 150 tysięcy darczyńców. 

Koordynator regionalny
Jarosław Czerniak

Spartakiada LZS
Siatkarze z Sikorek i piłkarze ze Słajsina wygrywają 
w Jarchlinie!

6 zespołów piłki siatkowej i 
cztery drużyny piłkarskie stanęły 
do rywalizacji, podczas kolejnej 
Spartakiady LZS na dobrze przy-
gotowanych boiskach w Jarchli-
nie.

Po rozegraniu spotkań elimi-
nacyjnych do finału turnieju siat-
kowego awansowały zespoły z Si-
korek, Dąbrowy i gospodarze. Po 
meczach „każdy z każdym” zwy-
cięzcami okazali się siatkarze z Si-
korek, drugie miejsce dla Dąbro-
wy, a „brąz” dla Jarchlina. 

W turnieju piłkarskim Słajsino 

pokonało Wojcieszyn 5:1, a Jar-
chlino Wierzbięcin 1:0. W meczu 
o trzecie miejsce lepsi okazali się 
piłkarze Wojcieszyna wygrywając 
z Wierzbięcinem 2:0, a w finale po 
remisie w regulaminowym czasie 
gry lepiej karne strzelali gracze ze 
Słajsina i pokonali „gościnnych” 
gospodarzy.

Następna Spartakiada LZS od-
będzie się w Szczytnikach. zapra-
szamy w niedzielę 29 lipca o godz. 
10.00

KR

Oficjalnie: lkS Olimpia Nowogard 
przestaje istnieć!

Piłkarze szukają  
nowych klubów
Oficjalnie jest już nam znana sytuacja Olimpii Nowo-
gard. Niestety, tak jak można było się spodziewać po 
wynikach konkursu gminnego i nie przyznaniu Olim-
pii, wystarczających środków na działalność, klub ma-
jący swoją bazę w Wierzbięcinie zawiesza działalność!

Mimo, że Olimpia zosta-
ła zgłoszona do gry w A Kla-
sie na sezon 2012/2013, brak 
środków na finansowanie klu-
bu spowodował upadek Olim-
pii. Nikt o tym głośno nie mó-
wił, jednak losy Olimpii zosta-
ły przesądzone już po wyni-
kach konkursu gminnego dla 
organizacji pozarządowych. 
Na dziś dzień nie wiadom, co 

stanie się z piłkarzami których 
zrzeszał klub. W ostatnim spa-
ringu rezerw Pomorzanina, 
już można było dostrzec bra-
ci Stachowiaków w barwach 
miejscowego klubu. Jak twier-
dzi prezes LKS Olimpia Nowo-
gard- Przemysław Saja, klub 
nie będzie nikomu blokował 
możliwości zasilenia innego 
zespołu. Z informacji jakie po-

daje Prezes, zawodnicy Olim-
pii przejdą do różnych zespo-
łów z regionu, w sprawie swo-
jej przyszłości każdy piłkarz 
będzie miał wolną rękę. Wię-
cej informacji na temat koń-
ca Olimpii, oraz oświadczenie 
Prezesa klubu, w najbliższym 
wydaniu DN.

KR 

Alarmy „Tytan” – 5 lat gwarancji
Blokady Niedźwiedź – Lock

Znakowanie mikrocząsteczkowe 
Autodot Ocis

Serwis i ozonowanie klimatyzacji

NOWOGARD • Pocztowa 3

AUTOZABEZPIECZENIA

785 900 520

Układanie kostki
brukowej

tel. 721 124 740
NOR-BUD

R e k l a m a
e-mail: reklama@domjudy.pl

Tel.  913 922 165
 Tel. 91 577 20 07
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INFORmaTOR lOkalNY - NOWOGaRD
In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
tel. miejski   - 91 57 92 311 
Straż Pożarna   - 998
Pogotowie Ratunkowe   - 999 
Pogotowie Gazowe   - 992
Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994

Dyżur nocny
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala   - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.   - 91 392 69 99
Medyk   - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

 - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz Pogotowie Stomatolo-
giczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos 
 - 91 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  
 - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzie ci, 
Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności 
Gospodarczej  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
  - 91 392 54 64

Wydział ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

- 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 26 249

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw.  WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   

- 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57

apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM   - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Zawodowe 
- CE Zdroje ul.  Bohaterów Warszawy 78,

telefon/fax.   - 91 392 54 94  
I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium  
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych    - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   

- 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 
kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 
Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 
Taksówki   - 91 392 02 60
Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801
mirosław Berezowski
ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814
Tadeusz Soroka
ul.  3 Maja 10   - 91 39 25 484
Przychodnia Weterynaryjna „Sikorka” 
Sikorki 41, gm. Nowogard   - 91 39 17 695

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

tel. 91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

GABINET OSMETYCZNY 
”WICHEREK”

Rok założenia 1988
Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała zabiegi 
kosmetyczne, henna, depilacje, makijaże, 
mikrodermabrazja, peeling kawitacyjny, 
ultradźwięki, eksfoliacje, wypalanie, laser, 
lampy, materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

PORADY BEZPŁATNE
Nowogard, ul.  Zielona 3 
– obok Rest. „Przystań”, 

Tel. 91 39 207 14 
Czynne od 11.00 do 19.00

http://wicherek.info

Możliwość dostawy do klienta.
Kontakt tel. 609 532 701

Sprzedam recykling ceglany

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej
„RADOSŁAW” 

w Nowogardzie ul. Radosława 10
Ogłasza przetarg  

ustny nieograniczony na sprzedaż 
- Nieruchomość zabudowana położona w Nowogardzie ul. 

Radosława 10, na którą składa się prawo własności działki nr 
ewid. 115/2 obręb nr 7

Cena wywoławcza: 95.000 zł.
Wadium: 3.000 zł – płatne do dnia przetargu do 15.30
Do wylicytowanej ceny może zostać doliczony podatek VAT 

zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży.
Przetarg odbędzie się w dniu 15.08.2012 r. o godz. 16.00 w 

siedzibie Spółdzielni Nowogard ul. Radosława 10
Przedmiot przetargu można oglądać po uzgodnieniu termi-

nu z Ogłaszającym Tel. 91 39 21 606 w godz. Od 7.30 do 10.30
Sprzedający zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez 

podania przyczyny.

 WSPÓlNOTa mIeSZkaNIOWa  
700-leCIa 24 w  NOWOGaRDZIe

poszukuje wykonawcy ocieplenia budynku.
Przedmiar robót oraz szczegółowe informacje

w biurze Zarządcy FURMAŃCZYK-WSPÓLNOTY
700 lecia 14 w Nowogardzie tel. 913920808.

KOMENDA POWIATOWA  
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ  

W GOLENIOWIE

ogłasza nabór kandydatów  
do służby na dwa stanowiska:

stażysta (docelowo ratownik) 
Zainteresowane osoby prosimy o składanie dokumentów 
na adres:
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Golenio-
wie 72-100 Goleniów, ul. Gen. Andersa 8

w nieprzekraczalnym  terminie do dnia 30 lipca 2012  r.

Bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 91 
43 17 903 lub 91 4182436 w godz. 7.30 - 15.30 od poniedział-
ku do piątku oraz na stronie internetowej Komendy Powiato-
wej Państwowej Straży Pożarnej w Goleniowie www.kppspgo-
leniow.binp.info.

Bajka 
to młoda suczka husky. 

Jest bardzo pięknym i sym-
patycznym psiakiem. Toleru-
je inne psy. Ładnie chodzi na 
smyczy,  lubi długie spacery.  
Jest przyjazna i nie zasługuje 
na to aby zostać w schroni-
sku. Pilnie szuka domu i od-
powiedzialnego właściciela. 
Czy dasz jej szanse aby mo-
gła Cię pokochać?

668 602 602
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OGŁO SZe NIa DROB Ne
NIeRUCHOmOŚCI

 �Sprzedam mieszkanie, ul. Ponia-
towskiego, 2 pokoje, pow. 50,49 
m2, parter, po generalnym re-
moncie. CeNTRUm OBŁSUGI NIe-
RUCHOmOSCI, Tel. 603 982 407

 �Do wynajęcia dwa lokale handlo-
we lub biurowe w centrum Nowo-
gardu. 787 122 972 

 �Kwatery pracownicze w domu jed-
norodzinnym Tel. 609 307 327

 �Wynajmę lokal biurowy przy 
ul. 700-lecia; I piętro, parking; 
501 549 818.

 �Sprzedam działkę budowlaną nie-
uzbrojoną przy ul. Kościuszki tel. 
693 850 197

 �Sprzedam spichlerz, piękny 
obiekt 956 m2, tel. 693 996 009

 �Sprzedam mieszkanie trzypokojo-
we w Nowogardzie. 603 668 681

 �Sprzedam mieszkanie dwupokojo-
we III piętro 55 m2. Cena 125 tys. 
668 927 296

 �Do wynajęcia dwa lokale han-
dlowe w Centrum Nowogardu. 
531 838 667

 �Sprzedam mieszkanie trzypokojo-
we w Nowogardzie. 600 626 244

 �Sprzedam mieszkanie własno-
ściowe, I piętro, bezczynszowe, 
3 pokoje, 58m2, w Nowogardzie. 
Po kapitalnym remoncie, wysoki 
standard, kuchnia w zabudowie, 
glazura, panele, terakota, nowe 
okna, własne ogrzewanie gazo-
we, domofon, piwnica, balkon. 
Cena do uzgodnienia, tel. 605 
522 340.

 �Wynajmę mieszkanie czteropo-
kojowe po kapitalnym remoncie, 
własne ogrzewanie na parterze, ul. 
Bema. 504 800 823

 �Sprzedam mieszkanie 3 pokojo-
we 3 piętro ul.15-lutego z garażem 
695 425 992

 �Sprzedam działkę budowlaną w 
Centrum Nowogardu ul. Lipowa 4 
o pow. 693 m2 z aktualnymi wa-
runkami zabudowy usługi, han-
del, mieszkania. Informacje Tel. 
600 959 932; 600 931 083 po 15.00

 �Wynajmę garaż w ok. Boh. Warsza-
wy, Poniatowskiego i 15 Lutego. 
603 284 503

 �Sprzedam garaż murowany 28 
m2, prąd, woda cena 26 000 zł. Tel. 
501 622 613

 �Ładny dom Nowogard, sprzedam. 
600 617 474

 �Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe 
o pow. 58 m kw na I piętrze przy ul. 
Bankowej 8. Tel. 783 570 060.

 �Sprzedam wygodną kawalerkę, I 
piętro, ok. 29 m kw, bezczynszo-
wa. Do zamieszkania od zaraz. 
Cena 95 tys. Tel. 608 153 767.

 �Wynajmę warsztat z kabiną pod 
różnego rodzaju działalność. 
603 550 557

 �Sprzedam mały dom 57 m2 ul. Pił-
sudskiego 2a. 602 350 301

 �Sprzedam mieszkanie w bloku w 
Łosośnicy, trzypokojowe, 64 m2, 
bezczynszowe. Tel. 788 875 474

 �Sprzedam ˝ domu w Nowogardzie. 
728 933 802

 �Sprzedam mieszkanie 4-pokojowe 
(67,7 m2) w Nowogardzie, parter, 
balkon, wc i łazienka osobno. Kon-
takt:  608 514 144.

 �Studio reklamy Vizart wynajmę 
pow. Reklamową 6,5x3m w Nowo-
gardzie przy ul. Warszawskiej 11 
od 13.06. tel. 605 522 340

 �Sprzedam kawalerkę 30 m2. tel. 
691 137 817

 �Sprzedam pół bliźniaka ok. 100m2, 
działka 1100 m2, duży ogród. Wy-
mienione okna, dach, ocieplony. 
Wewnątrz do remontu. 350000 zł. 
Tel. 513157166

 �Wynajmę lub sprzedam garaż na 
ul. Jana Pawła II tel. 607 580 172

 �Sprzedam mieszkanie, Nowogard, 
ul. Bankowa 6, pow. 53,70 m2, IV 
piętro, trzy pokoje, cena 131.600 
zł, tel. 91-3910010, 607607814.

 �Sprzedam prawo do mieszka-
nia spółdzielczo – lokatorskie. 
691 646 632

 �Dom na wsi Żabówko 609 307 327 

 �Pilnie potrzebna  kawalerka, dwu-
pokojowe mieszkanie (parter) do 
wynajęcia niedrogie. 510 936 951

 �Sprzedam trzy pokoje + garaż mu-
rowany, ogród, działka 1000 m2 
lub zamiana na dwa pokoje w blo-
ku w centrum (parter I piętro (z do-
płatą)) 724 451 734

 �Resko ok. na wsi 70 m2, trzy poko-
je do zamieszkania od zaraz 63 tys. 
889 133 882.

 �Wynajmę sklep spożywczy przy 
ul. Wojska Polskiego naprzeciwko 
szpitala. 513 356 702 

 �Sprzedam dom w Nowogardzie w 
rozliczeniu mieszkanie ul. Jesiono-
wa 3. 604 284 597

 �Wynajmę garaż przy ul. Zamkowej 
przy gł. Drodze. 607 580 172

 �Sprzedam 2 ha ziemi przy drodze 
asfaltowej + media z możliwością 
podziału, okolice Nowogardu 15 
zł/m2. 603 895 622

 �Do wynajęcia mieszkanie 3 poko-
jowe przy ul. Bankowej 8. Tel. 783 
570 060.

 �Sprzedam działki zabudowy. 40 ar. 
i 77 ar. 536 270 560

 �Sprzedam mieszkanie cztery poko-
je. 536 270 560

 �Wynajmę mieszkanie dwupokojo-
we w Nowogardzie. 795 659 245

 �Sprzedam działkę po zbiorach przy 
ul. Armii Krajowej. 91 39 21 399 po 
godz. 20.00

 �Ładna kawalerka I p. cena 83 tys. zł. 
sprzedam 508 312 261

 �Działki budowlane w miejsco-
wości kościuszki sprzedam. 91 
39 26 624 po 16.00

 �Ziemię rolną kilka hektarów sprze-
dam. 502 103 432

 �Sprzedam lub zamienię M3 na ka-
walerkę 722 050 367

 �Sprzedam mieszkanie 78 m2 czte-
ropokojowe, bezczynszowe 136 
tys. w Wierzbięcinie lub zamienię 
na dwupokojowe w Nowogardzie. 
691 213 009

 �Do wynajęcia mieszkanie umeblo-
wane trzypokojowe ul. Bankowa I 
piętro. 603 895 622

 �Sprzedam wygodną, bezczyn-
szową kawalerkę, I piętro, ul. 
Waryńskiego. Tel. 608 153 767

 �Odstąpię działkę owocowo-wa-
rzywną z murowanym domkiem 
obok zakładu karnego 693869595

 �Sprzedam uzbrojoną działkę bu-

dowlaną na ul. Poniatowskiego. 
691 970 711

 �Sprzedam 4-pokojowe mieszkanie 
w Osinie, 79m2, słoneczne, na par-
terze, bezczynszowe, z balkonem, 
piwnica, w kuchni i przedpokoju 
zabudowa. Mieszkanie w bardzo 
dobrym standardzie. Ogrzewa-
nie gazowe, okna pcv. Atrakcyjna 
cena. Kontakt: 502531348

 �Wynajmę mieszkanie w nowym 
domu w pełni wyposażone. Wa-
runki komfortowe. 606 106 142

 �Sprzedam pół bliźniaka w Błądko-
wie lub zamienię na kawalerkę w 
Nowogardzie. 603 881 741

 �Nowogard działki budowlane. 
665 503 129

 �Sprzedam kawalerkę własnościo-
wą 37 m2. Cena 115 tys. Zł. Do ne-
gocjacji. 660 987 036

 �Garaż do wynajęcia ul. Boh War-
szawy 21 tel. 91 39 20 307

 �Do wynajęcia pół domu Tel. 696 
375 682 

 �Sprzedam 4-pokojowe mieszkanie 
w Osinie, 79m2, słoneczne, na par-
terze, bezczynszowe, z balkonem, 
piwnica, w kuchni i przedpokoju 
zabudowa. Mieszkanie w bardzo 
dobrym standardzie. Ogrzewa-
nie gazowe, okna pcv. Atrakcyjna 
cena. Kontakt: 502 531 348

 �Sprzedam kawalerkę w Nowogar-
dzie, 28m2, bezczynszowa, na par-
terze, funkcjonalny rozkład po-
mieszczeń, kuchnia z oknem, piw-
nica, okna pcv, ogrzewanie gazo-
we, bez pośrednika, 77 tys. ! Kon-
takt: 512 322 137

 �Sprzedam mieszkanie dwupokojo-
we , kuchnia pow. 41,5 m2, przy ul. 
Warszawskiej 10, I p. 600 325 965

 �Wynajmę mieszkanie 36 m2. 
518 483 194

 �Wynajmę mieszkanie dwupoko-
jowe częściowo umeblowane. 
660 010 540

 �Wynajmę pokój. 798 382 886

 �Mieszkanie do wynajęcia 601 
724 492

 �Sprzedam lub zamienię na miesz-
kanie w Nowogardzie dom ( 150 
m2) w okolicy Nowogardu. Dom 
po kapitalnym remoncie na dział-
ce 1400 m2. Cena 395.000 tys. Tel. 
692383706

 �Do wynajęcia mieszkanie 3 pokoje. 
601 448 218

 �Sprzedam budowę w stanie suro-
wym. 507 045 404

 �W szczecinie wynajmę mieszkanie 
dla studentów. 604 920 063

 �Sprzedam działkę budowlaną w 
Kościuszkach 1200 m2. Wszystkie 
media, pozwolenie na budowę. 
Cena 59.000 zł Tel. 661 923 610

 �Wynajmę lub sprzedam pół domu 
w Węgorzynie, dwa pokoje, łazien-
ka. 91 39 21 547

 �Wynajmę 3 pokoje od zaraz. 
605 542 730

mOTORYZaCJa

 �Sprzedam Opony letnie 4 szt. Con-
tinental Conti 3, 185 65 R15, cena 
400 zł, tel. 605 522 340.

 �Sprzedam dwie opony 185/65/R15 
continental conti 3; stan dobry. 
605 522 340

 �Sprzedam felgi stalowe do Nissa-
na Almery N16, rok prod. 12/2001, 

cena 240 zł, tel. 605 522 340. 

 �Sprzedam Ford CmaX rok prod. 
2004 przebieg 185 tys. Poj. 2.0 
diesel. Posiada immobilajzer, 
poduszki powietrzne, centralny 
zamek, klimatyzacja, koła zapa-
sowe z alufelgami. Cena 20 500. 
Do uzgodnienia. 603 079 260

 �Sprzedam  Vw Passat B-5  rok 
prod.1998 poj 1.9 diesel 665 544 
518

 �Mitsubishi Pajero rok prod.2000 
poj 3,2 diesel cena do uzgodnienia 
665 544 518

 �Sprzedam Auto marki Rover 416 
benzyna + gaz sekwencja, rok 
1997, skóra, klima, elektryka cena 
5500 do negocjacji. 691 071 252

 �Sprzedam Opla Agilę 2002 poj. 1.2 
srebrna cena 8900 tel. 663 130 271

 �Sprzedam motor Honda CB 750 
rok prod. 1997. Nowe opony, cena 
do uzgodnienia. 607 998 212

 �Sprzedam Polonez Trak rok prod. 
1997 poj. 1,6 benzyna w całości 
lub na części. 508 200 993

 �Citroen Saxo 1999 r. 107.245 
km, benzyna 1124 cm3. Tel. 
603 621 884

 �Sprzedam Opel Vectra. 
606 370 629

 �Sprzedam skuter Peugeot Spe-
ed Fight 2, rok prod. 2002, poj. 50 
cm3. Tel. 693 422 542

 �Sprzedam oryginalne alufelgi 
BMW 17. Cena 1300 zł do uzgod-
nienia. 724 695 775

 �Sprzedam Seat  Ibiza 1992 r. i Fia-
ta Cinquecento rok prod. 1997 
tel. 663 848 540; 697 212 538

ROlNICTWO

 �Porzeczkę czerwoną – 2 zł, zł – 
sprzedam zbiór własny. Tel. 605 
856 556 lub 91 932 17 39

 �Grykę sprzedam. Tel. 795 916 988

 �Sprzedam kombajn do zbio-
ru ziemniaków „ANNA” Stan bdb 
nr,Tel 664329813.

 �Sprzedam 2 działki nr.251(0.83ha)i 
nr.252(1.29)w obrębie Redostowa 
Tel. 667 286 019

 �Siewnik do nawozu Amazonka 
dwutalerzowy poj. 500 kg. 723 898 
517

 �Pszenżyto sprzedam 600 zł/tona 
(zostało 2tony). 91 57 83 097

 �Sprzedam krowy mamki mieszań-
ce do dalszej hodowli i Piasta RCW 
3. 500 197 442

 �Koszenie łąk i prasowanie. 603 541 
286

 �Koszenie, zbiór, mulczarowanie 
łąk, orka, siew, talerzówka 608 013 
995

 �Sprzedam pszenice paszową 502 
217 497

 �Kupię kombajn ziemniaczany 
ANNA. 667 788 719

 �Sprzedam pług trzyskibowy, brony 
i redło do C360. Tel. 91 41 91 099

 �Kupię słomę baloty małe i duże. 91 
39 10 315

 �Sprzedam krowę z dwoma cie-
lakami i nutrie. 788  777  137; 
888 757 586

 �Sprzedam prosiaki. 691 982 862

USŁUGI

 �KOREPETYCJE LICEALISTÓW I STU-
DENTÓW Z MATEMATYKI, STATY-
STYKI, EKONOMETRII ORAZ PRO-
FESJONALNE PRZYGOTOWANIA 
DO EGZAMINÓW POPRAWKO-
WYCH KONTAKT: TEL. 600 924128; 
MAIL: iwonand@wp.pl 

 �Usługi transportowe IVECO do-
stawcze + laweta + bus osobowy 
do 9 os. Tel. 609 931 915, 607 580 
172.

 �AGENCJA REKLAMOWA VIZART - 
reklamy, banery, tablice, wydru-
ki wielkoform., reklama na pojaz-
dach - odzieży, PIECZĄTKI, wizy-
tówki, plakaty, ulotki, inne. Nowo-
gard, ul. 700 lecia 15 (nad sklepem 
zielarskim). Tel. 605 522 340.

 �malOWaNIe, mONTaŻ PaNelI 
PODŁOGOWYCH I INNe DROB-
Ne NaPRaWY WYkONa „ZŁOTa 
RĄCZka”; 91 39 22 783, 784 79 
22 70

 �Czyszczenie uszu za pomocą świe-
cowania Nowogard, ul. Zielona 3. 
91 39 20 714

 �Dywanopranie, 604 373 143.

 �Sprzątanie biur i mieszkań. 604 
373 143.

 �Pranie tapicerki samochodowej 
(osobowe, busy, ciężarowe, TIR-y). 
Tel. 604 373 143.

 �Czyszczenie pościeli wełnianych 
lanoliną. Tel. 604 373 143.

 �Usługi ogólnobudowlane i docie-
plenia 607 654 692

 �Usługi transportowe Transit Max + 
przyczepa. 500 297 054.

 �Klimatyzacja! Serwis sprzętu AGD. 
Tel. 697 55 33 10, 693 34 46 71.

 �Cyklinowanie. 692 478 465

 �AWARIE. Naprawy pieców Vailiant, 
tanie części. 691 686 772

 �Bruk-lin układanie kostki bruko-
wej. Tel. 607 083  893, www.bruk-
-linnowogard.com.pl

 �Montaż ogrodzeń betonowych, 
farmerskich i innych; 695 085 470; 
91 39 72 575

 �usługi elektryczne CO, dachy, tanio 
szybko solidnie. Do 30% taniej. Tel. 
506 323 560

 �Usługi tokarskie. Sąpolnica 22. 
693 613 396 

 �Przewozy przeprowadzki Nowo-
gard i okolice. 784 499 535

 �Usługi ogólnobudowlane. 
510 335 162

 �AGENCJA REKLAMWA VIZART - 
oprawianie prac - w 2 minuty., 
bindowanie, wydruki A3-A4 ko-
lor, ksero A3-A4 - kolor, laminowa-
nie A3-A4. Tylko u nas największy 
wybór okładek. Nowogard, ul. 700 
lecia 15 (nad sklepem zielarskim). 
Tel. 605 522 340.

 �Korepetycje j. niemiecki, przygoto-
wanie do matury. 607 617 844

 �Remonty i wykończenia. 
601 567 369

 �REMONTY, MONTAŻE, STOLARKA. 
781 016 125
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 �Transport BUS-MAX. 784 053 493

 �Usługi remontowo-budowlane, 
docieplenia. 784 053 493

 �Przepisywanie prac (magister-
skich, licencjackich, innych), do-
kumentów, CV, listów motyw. in-
nych. Wydruki, Ksero, także kolor. 
Szybko i Solidnie. Studio Reklamy 
Vizart. Nowogard, ul. 700 lecia 15 
(nad sklepem zielarskim). tel 605 
522 340. 

 �Naprawa, regulacja okien, drzwi 
PCV i drewna. 695 181 070

 �Usługi dekarskie w Kościuszkach. 
601  227  631

 �Videofilmowanie i zdjęcia cyfrowe, 
profesjonalnie różne okazje. 600 
653 124

 �Remonty mieszkań. 609 588 240

 �Transport przeprowadzki szybko 
tanio. 696 138 406

 �Remonty mieszkań, dachów 
794 115 153

 �DUR - DACH pokrycia i remonty da-
chów. 691 621 141

 �Dachy. 785 562 104

 �Usługi koparko- ładowarką + 
transport Nowogard.  667  621 
070

 �Panele, regipsy, szpachlowanie, 
malowanie. 789 146 025

 �Usługi koparko-ładowarką. 606 106 
142

 �Transport przeprowadzki, tanio. 
791 111 749

 �Usługi informatyczne naprawa 
komputerów, instalacja oprogra-
mowania, odzyskiwanie danych, 
dojazd do klienta. 508 245 385

 �Remonty, dachy, ocieplenia. 
692 562 306

 �BUD NAAR dachy remonty dachów 
ocieplenia budynków. 726 169 098

 �Remonty łazienek, glazura, terako-
ta, hydraulika. 667 435 942

 �Kuchnie, szafy, meble na wymiar. 
884 288 560

 �Docieplenia budynków, podbit-
ki. 608 847 784

 �Docieplenia budynków remonty. 
784 053 493

 �Usługi hydrauliczne. Fachowo.  
600 653 124

 �Remonty, wykończenia glazura. 
600 121 043

 �Korepetycje matematyka. 668  171 
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PRaCa

 �Podejmę pracę w charakte-
rze sprzedawcy, długoletnie do-
świadczenie, obsługa LOTTO. Tel 
660 392 851

 �Zatrudnię konsultantkę Oriflame, 
bezpłatne wpisowe, prezenty na 
1300 zł, 604 189 118

 �Przyjmę do pracy samodzielnego 
stolarza. 606 830 893

 �  Plantacja borówki amery-
kańskiej zatrudni zbieraczy 
w miesiącach lipiec sierpień. 
515 144 186

 �Zatrudnię kierowcę kat. D na week-
endy, tel. 501 615 614

 �Zatrudnię do dociepleń. 784 053 
493

 �Zatrudnię kierowcę kat. C+e na 
trasie Polska - Norwegia, tel. 607 
585 561

 �Zatrudnię kierowcę kategorii C+E 
trasa Szwecja – Polska. 609 493 989

 �Zaopiekuję się starszą osobą. Tel. 
91 39 26 493

 �Zatrudnię doświadczonego stola-
rza do produkcji mebli. Mile widzia-
ny emeryt lub rencista. 696 064 712 

 �Szukam opiekunki dla 2 letniego 
dziecka. 793 736 050

 �Zaopiekuję się starszą osobą. 91 39 
26 493

 �Przyjmę do pracy na stanowisko re-
cepcjonista. 721 840 473

INNe

 �Sprzedam drewno kominkowe i 
opałowe. Transport. 691 466 441

 �Sprzedam ponton używany. Tel. 
669 030 959

 �Sprzedam drewno  bukowe i 
dębowe pocięte i porąbane- 
603 353 789

 �Sprzedam drewno opałowe i ko-
minkowe, pocięte w klocki z dowo-
zem. 663 349 053

 �Drewno opałowe kominkowe. 
506 232 860

 �Tanio sprzedam kafle piecowe, 
rzeźbione używane. 669 430 803

 �Piec CO Zębiec na miał, węgiel, 
drewno KMW16 na 135 m2 pow. 
Używany jeden sezon sprzedam 
lub zamienię na większy KMW23. 
Tel. 721 371 642 

 �Sprzedam laptopa Lenovo, Y530, 
cena 1600 zł, tel. 605 522 340

 �Sprzedam suknię ślubną białą, 
rozm. 38-40 piękna - zadbana. 661 
196 022

 �Czarnoziem sprzedam. 601 987 269

 �Sprzedaż drewna kominkowego i 
opałowego. 667 788 820

 �Akwarium prostokąt 250l pokry-
wa drewniana 5 jarzeniówek. Ja-
rzeniówki akwarystyczne nocne 
oświetlenie LED filtr zew. Fluval 405 
grzałka. Zestaw CO2 JBL, lampa UV, 
rośliny + ryby. 512 215 673

 �Akwarium 105l org. Pokrywa 2 ja-
rzeniówki, filtr 205, grzałka, obsada 
ryb zewn. FLUVAL. 512 215 673

 �Sprzedam tanio meblościankę 
3,60. Tel. 514 830 474

 �Chętnie kupię roczniki małego 
modelarza i modele kartonowe. 
693 808 366

 �Sprzedam podręczniki do kl. II 
gimn. Nr 1. 880 493 551

 �Sprzedam komplet. Sypialnia. 
502 941 784

 �Do wynajęcia zagęszczarka 62 kg. 
Tel. 505 065 189

 �Sprzedam tapczan i 2 fotele w d.s. 
669 417 370

 �Tanio sprzedam biurko. 91 39 
21 461

 �Sprzedam okna plastikowe nie-
montowane o wym. 160/160 i 
140/90. Tel. 603 895 622

 �Sprzedam wózek inwalidzki w bdb 
stanie z napędem elektrycznym na 
joystick. 91 39 25 888

 �Sprzedam w pompy obiegowe do 

CO 40 z silnikiem trzyfazowym Tel. 
517 877 626

 �Sprzedam drzwi garażowe używa-
ne 2100 na 3000 mm oraz dachów-
czkę .886 703 452

 �Sprzedam beczkę 100l. kamionko-
wa przedwojenna. 517 877 626

 �Sprzedam giętarkę hydrauliczną 
do rur stalowych. 517 877 626

 �Sprzedam książki do V klasy podst. 
Szkoła nr 2, kupię do kl. VI szkoła nr 
2. Tel. 660 442 960

 �Sprzedam książki do gimnazjum nr 
2 do klasy III Tel. 661 550 557

 �Sprzedam komputer stacjonarny 
cena 400 zł. Tel. 661 550 557

 �Sprzedam halę kontenerową 
wym. 17,5/6/3m cena 29.000 zł Tel. 
661 923 610

 �Ośmiotygodniową suczkę małą 
czarną, podpalaną, rasy miesza-
nej oddam w dobre ręce, najlepiej 
osobie potrzebującej towarzystwa 
i miłości. 91 39 79 321

 �Kupię podręczniki do V kl. Podst. Nr 
1 tel. 664 771 090

 �Tanio sprzedam podręczniki do I kl. 
Gim. Nr 1. Tel. 726 766 828

 �SkUP NIeSPRaWNYCH, ZaTaR-
TYCH PIŁ STIHl, HUSQVaRNa 
CeNa 100 ZŁ Tel. 721 668 245

 �Sprzedam nowy komplet papie-
rosów elektronicznych nowej ge-
neracji, duża gwarancja odwyku 
787 371 740

 �Sprzedam lodówko-zamrażar-
kę Polar CZP250 ,mało używa-
na. Stan b. dobry. Wysokość 
1475cm, głębokość i szerokość 
po 60 cm. Pojemność 240 l. Tel. 
663 603 883

OGŁO SZe NIa DROB Ne

ReGUlaRNa lINIa mI kRO BU SO Wa SeROCkI   Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie    6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie    8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

Informacja PkS 
91 392 18 87   lub   91 469 83 15

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak          kom. 606 148 353
Nowogard (ul.  Rzeszowskiego) - Szczecin (ul.  Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:05; 8:10; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 11:50; 11:55; 12:40; 
14:40; 14:50; 15:00; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:11
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul.  Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:30; 9:50; 10:25:11:20(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 13:20; 13:45(F); 14:10; 
14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:00
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:50; 17:20; 18:30; 19:30
Kursują od poniedziałku do soboty;  F - kursuje od poniedziałku do piątku;  7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli

ROZkŁaD JaZDY BU SÓW

Regularna linia meTRO          tel. 505 619 600
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25 A; 5:50 A; 6:00 A; 8:15 A7; 9:25 A7; 12:30 A7; 12:55 A7; 
15:05 A; 16:30 A7; 18:10 A7
Ze Szczecina do Nowogardu: 6:50 A; 7:25 A; 7:45 A; 11:00 A7; 12:00 A7; 14:35 A7; 15:55 
A7; 16:40 A; 18:25 A7; 19:55 A7
Legenda: A- kursuje od pon do sob;   7 - kursuje w niedzielę

PRZeWÓZ OSÓB - RO maN BIŃCZYk - linia Regularna  
 Tel. 0607 310 591 

OD PONIeDZIaŁkU DO PIĄTkU:  
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SOBOTa: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIeDZIela: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

DZIENNIK
NOWOGARDZKI

Ukazuje się we wtorki i piątki  na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: marek Słomski prezes, marcin Simiński redaktor naczelny, Piotr Słomski, Jarosław Bzowy, 

Rafał kowalczuk sport.  Jarek Dąbrowski redaktor techniczny.   ad res re dak cji:  
72-200 No wo gard, ul.  Boh. War sza wy 7a, tel. 91 392 21 65; e-mail: dziennik@domjudy.pl. 

Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

Firmy Usługowo – Handlowej adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

Trasa NOWOGaRD – GOleNIÓW – SZCZeCIN 
Nowogard ul. Rzeszowskiego : 5:05(A), 5:55(A), 6:10(A), 6:50(7), 7:00(A),  7:50(A), 8:05(7), 

8:25(2,4,6), 8:35(A), 9:10(1,3,5,7), 9:15(2,4,6), 10:05(A)10:30(A,7), 11:31(A), 11:40(7), 12:15(A), 
12:50(A,7), 13:00(A), 13:10(A), 13:25(A,7), 13:50(F), 14:05(A), 14:20(A,7), 15:41(A), 16:00(7), 
16:25(7), 16:30(1,3,5) 16:40(2,4,6,7) 16:50(A), 17:30(7) 17:50(A,7) 18:05(4,5,6,7) 18:20(A,7)

TRaSa SZCZeCIN – NOWOGaRD
Szczecin ul. Św. Ducha: 9:25(A), 11:55(A,7) 12:20(A,7), 13:35(A), 14:00(A,7,R), 

14:30(1,3,5,7)  14:35(2,4,6) 14:55(A,7), 15:10(A) 15:25(A,7), 15:50(A) 16:15(A,7)  16:30(A), 
18:05(A,7,R) 18:20(A,7) 19:05(A,7) 19:25(A,7) 19:50(A,7)

Szczecin ul. Dworcowa :  6:20(A), 7:35(A), 8:40(A,7), 9,00(7,R), 10:05(A,7),  10:50(A,7),  
11:40(A), 13:00(7), 14:20(7), 17:40(A,7), 20:15(A,7),

Goleniów, Dworzec PkP :  7:05(A), 8:20(A), 9:25(A,7), 9:45(7,R), 10:10(A),  10:50(A,7),  
11:36(A,7), 12:26(A), 12:42(A,7),  13:05(A,7), 13:45(7), 14:20(A),  14:45(A,7,R), 15:05(7), 
15:20(1,3,5,7) 15:26(2,4,6) 15:40(A,7) 15:55(A)  16:08(A,7) 16:40(A) 16:59(A,7) 17:15(A), 
17:40(A,7)  18:50(A,7,R)  19:05(A,7), 19:50(A,7) 20:10(A,7) 20:35(A,7) 21:00(A,7)

Trasa NOWOGaRD – maSZeWO 
Nowogard ul. Rzeszowskiego :  6:20(S) 15:15(S)
Trasa maSZeWO – NOWOGaRD 
maszewo :  6:55(S) 16:00(S)
Trasa NOWOGaRD – maSZeWO – STaRGaRD SZCZeCIŃSkI
Nowogard ul. Rzeszowskiego :  6:50(F),  11:30(F),  13:50(F),  
Trasa STRaGaRD SZCZeCIŃSkI – maSZeWO - NOWOGaRD
Stargard Szcz. Oś. Tysiąclecia :  9:40(A), 12:45(A), 15:05(A)
a - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt S – kursuje w dni nauki szkolnej; 

7 – kursuje w niedziele niebędące świętami F – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz 
świąt 1,3,5 – kursuje w poniedziałki, środy, piątki oprócz świąt; 2,4,6 – kursuje we wtorki, 
czwartki, soboty oprócz świąt; 4,5,6,7 – kursuje w czwartki, piątki, soboty, niedziele oprócz 
świąt; R – kurs do Reska    

PIASEK, ŻWIR,  CZARNOZIEM, POSPÓŁKA 
 ŻWIROWNIA  DŁUGOŁĘKA

tel. 504 872 700 
Z DOWOZEM DO KLIENTA

Sprzedam przęsła
Sprzedam 5 przęseł 

Wymiary: wys. 110-128 cm 
x szer. 200 cm  x  gł. 4 cm

cena: 150 zł/szt

 tel. 516-636-486
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Dane techniczne  
Powierzchnia trawnika m²   1.200 
 Typ silnika (KM)   B&S Serie 450 
 Szerokość koszenia cm   46 
 Wysokość koszenia mm   25-75 
 Pojemność kosza na trawę l   45 
 Ciężar kg   27

Raty 0% 
na cały asortyment

NOWOGARD • ul. Boh. Warszawy 5A • tel. 91 392 05 53

MB 248
Wydajna kosiarka VIKING

Dane techniczne  
Powierzchnia trawnika m²  - 1.200 
Typ silnika (KM)   B&S Serie 450 
Szerokość koszenia  - cm  46 
Pojemność kosza na trawę - l  45 

FS 55
Lekka kosa 
o mocy 1,0 KM 
z uchwytem oburęcznym

od 24 - 31 lipca 2012 r.

899,-
999,-

Dane techniczne  
Moc kW/KM  0,75/1,0 
Ciężar kg 1)   5,1 
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 Cena 1,80 zł

GAZETA LOKALNA  NOWOGARD • OSINA

APTEKA 
MAJOWA 
ul. 3 MAJA 47

TEL. 91 307  07 08

OTWARTE
Poniedziałek - Piątek  8-19  

Sobota  8-15

Sprawdź naszą ofertę:
• Kredyt gotówkowy
• Kredyt konsolidacyjny
• Kredyt samochodowy
• Kredyt hipoteczny
• Spłata rat LUKAS Banku za 0 zł
• Dogodne warunki 
  dla emerytrów i rencistów

Nowogard, ul. 700 Lecia 21
tel. 91 39 22 172

czynne: pon-pt 9.00-17.00

CENTRUM KREDYTOWE

Prywatny Gabinet 
Stomatologiczny

Oferuje kompleksowe
lecznie stomatologiczne

- protetyka
- chirurgia stomatologiczna
- stomatologia estetyczna (wybielanie)
- stomatologia zachowawcza
- stomatologia dziecięca
- endodoncja (leczenie kanałowe)
- periodontologia (leczenie chorób przyzębia)

lek. dent. Agnieszka Odzioba
ul. Kościuszki 36 (przychodnia, gab. 308) 

Tel. 669 862 704   •  NOWOGARD
Godz. przyjęć pn.-pt.  10-18;   sob. 8-13

Zapraszamy!

N
O

W
Y

O P T Y K
Nowogard, ul. Kościuszki 1

tel. 91 392 18 11

- 20% na okulary
przeciwsłoneczne

BADANIE OSTROŚCI  WZROKU
(bezpłatne przy zakupie okularów)

Jedna para okularów
na wszystkie odległości

REALIZACJA  RECEPT NFZ

Okulary
Progresywne 

- 30%

CZAS NA WZROK

HALINA GALUS
HELENA WNUK

Zwrot VAT-u 

Nowogard, ul. 3 Maja 14 
(budynek BS,  I piętro)

Chcesz odzyskać VAT? 
Zwróć się do nas. 
Budowa domu, 
remont mieszkania 
od maja 2004 r.Kancelaria Adwokacko-Radcowska

Adres Kancelarii: Plac Wolności 9 w Nowogardzie, 
parter byłego hotelu „Cisy”, pok. nr 8.

Szanowni Państwo.
Zawiadamiamy, iż w Nowogardzie  rozpoczęła swoją działalność 

Adwokat  - Monika Osińska  
(tel. 605 085 913)

Radca Prawny - Radosław Górski
  (tel. 788 802 101)

s. 10, 11 s. 2

Ruszyły 
żniwa

Bezpłatne Liceum
Ogólnokształcące dla Dorosłych

ogłasza nabór
Informacje i zapisy

ul. Zielona 11, tel. 91 392 66 91

PRY
WA

TN
EP

UB
LIC

ZN
E LICE

UM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA
DOROSŁYCH

Rozpoczęcie roku szkolnego w sobotę 11 lutego godz. 8.00

Zapewniamy BEZPŁATNĄ NAUKĘ przez cały okres kształcenia

www.zielona.mojaszkola.net

W NOWOGARDZ IE

Rozpoczęcie roku szkolnego w sobotę 1 września 2012

s. 4

Pierwsze zajęcia już od 1 sierpnia 2012 r.
tel.:  660 536 104

Nowogardzki Klub Malucha

„Błękitna Chmurka” 
(punkt żłobkowy)

Ogłaszamy nabór dzieci 
na rok 2012/2013 w wieku 1-3 lat

Usunąć 
Kebab 
i już!

Cierpliwość mieszkańców się kończy

Brakuje nam 
wody! 

Czytaj s. 3

Zwyciężała 
we mnie wola 
przetrwania...
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Foto tydzień

Pieszojezdnia, biegnąca wzdłuż ulicy  Bohaterów Warsza-
wy w Nowogardzie,  krótko mówiąc zarasta. Najgorzej jest na 
odcinku biegnącym za zespołem szkół przy ul. Boh. Warsza-
wy. „Jak tak dalej będzie to będziemy mieli tu za chwilę prawie że 
„dżunglę” - mówią napotkani rowerzyści i przechodnie. 

Choć to nie duże owady, potrafią uprzykrzyć życie, a nawet 
zagrozić naszemu zdrowiu. Mowa o osach. Ostatnio owady za-
gnieździły się na posesji w przewodzie wentylacyjnym mieszka-
nia jednego z naszych czytelników. Mężczyzna o pomoc w spra-
wie owadów poprosił swojego sąsiada. Ta okazała się bezcenna, 
bo tym razem straż pożarna niestety odmówiła przyjechania, po-
nieważ ponoć w tegorocznym budżecie pieniędzy na usuwanie 
dzikich gniazd owadów służba nie posiada. Zdjęcie udostępnio-
ne przez naszego czytelnika. 

Jakiś czas temu wymieniono wiatę przystankową usytuowaną 
przy ZBK (ul. 700 Lecia 14).  Koszt zakupu nowej wiaty wyniósł 
4 452,60 zł. Producentem jest firma BIN z Aleksandrowa Kujaw-
skiego. Wybudowanie fundamentu to koszt 2 039,03 zł. Ten frag-
ment drobnej inwestycji wykonany został przez firmę AZBUD z 
Nowogardu. Urząd Miejski zapowiada, że  wymiana pozostałych 
wiat będzie odbywać się sukcesywnie w zależności od stopnia 
ich zniszczenia. 

 

Nie rozumiem dlaczego  nie mogę działać...

Usunąć Kebab i już
Działający  już prawie rok Kebab  w tzw. podkowie przy ulicy Warszawskiej,  
musi opuścić dotychczas zajmowane miejsce. Właściciel działki, którym jest 
Gmina Nowogard  przeznaczył bowiem, jak twierdzi szef  magistratu, teren  na 
którym stoi pawilon gastronomiczny do sprzedaży. Prowadzący Kebab  zwró-
cił się więc o przedłużenie dzierżawy do czasu rozstrzygnięcia przetargu . Nie 
otrzymał  na to zgody.

Kebaby stały się u nas  w 
ostatnich latach bardzo popu-
larne, szybkość  obsługi  orygi-
nalny smak, na ogół przystęp-
na cena w stosunku do wielko-
ści porcji, to zapewne niektóre 
powody dla których również w 
Nowogardzie Kebaby prospe-
rują  zupełnie nieźle. Pawilon 
w którym serwuje się to danie  
usytuowany w tzw. podkowie, 
został odkupiony przez prowa-
dzącego interes gastronomicz-
ny Aydina Yusufa we wrześniu  
2011 roku od poprzedniej wła-
ścicielki tego obiektu. Jedno-
cześnie  p. Yusuf zawarł  odpo-
wiednią  umowę  z  właścicie-
lem terenu czyli  gminą  Nowo-
gard z terminem obowiązywa-

nia do 31 05 2012.  Złożony w 
tym roku wniosek o przedłu-
żenie umowy został rozpatrzo-
ny przez burmistrza negatyw-
nie, z powodu „ wyznaczenia 
działki do przetargu nieogra-
niczonego”,   ostateczny ter-
min  opuszczenia działki wy-
znaczono na koniec czerwca. 
Dzierżawca jednakże mając za-
miar uczestniczyć w przetargu 
o nabycie działki, zwrócił się 
do gminy z prośbą o umożli-
wienie prowadzenia działal-
ności do czasu rozstrzygnię-
cia przetargu. Władarz naszej 
gminy, jak twierdzi rozmawia-
jący z nami gastronomik, nie 
wyraził na to zgody żądając 
natychmiastowego opuszcze-

nia   działki i usunięcia pawilo-
nu (ponoć  pod groźbą  sprze-
daży tegoż wraz z działką ). Nie 
rozumiem dlaczego burmistrz  
nie chce nam pozwolić działać 
do czasu przetargu- mówi  ła-
maną polszczyzną poirytowa-
ny  Aydin Yusuf- przecież nie 
wiąże się to z żadnymi utrud-
nieniami w procedurze przetar-
gowej, przecież ja też chcę przy-
stąpić do przetargu i być może 
go wygram, ale jeśli nawet na-
bywcą będzie ktoś inny, to pawi-
lon można usunąć w dwa dni. 

Pan Yusuf nie rozumie, my 
też nie rozumiemy, a może ktoś 
wie co myśli burmistrz (obec-
nie nieuchwytny - na urlopie).   

sm  

Na zdjęciu pan Yusuf - właściciel punktu gastronomicznego przy ulicy Warszawskiej
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FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

TRUMNY, URNY, KREMACJE, EKSHUMACJE, CHŁODNIA
PRZEWOZY KRAJOWE i ZAGRANICZNE, 

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

602 450 881

EntER  II 
laptop

 sERwIs - komIs
naprawiamy, 
sprzedajemy,

kupujemy laptopy
na ul. Wyszyńskiego 7/3

budynek Straży Pożarnej

tEL. 795 648 748

Organizowanie imprez 
okolicznościowych 

(wesela, chrzciny 
i inne uroczystości). 
Sala – konferencje. 

Tel. 509 591 996

O PA Ł
węgiel, koks, miał, 

drewno – kominkowe,
 podpałka, brykiet – węglowy, 

torfowy, drzewny
(towar luzem i workowany)

Towar wysokiej jakości, zapewniamy 
transport, wynajem maszyny 
rozładunkowej oraz dźwigu

sprzedaż ratalna

PPUH „EDBA” 
Nowogard • ul. Nadtorowa 12

Tel./fax 91 39 22 329
Kom. 601 150 620

Jeśli tak dalej będzie, Ostrzyca zamieni się w istną Saharę. Wszystko za sprawą niskiego ciśnienia wody. Ta, od kilku miesięcy zamiast 
wartko lecieć z kranów,  cieknie przysłowiowym ciurkiem. PUWiS najpierw problemu nie widział, a teraz sprawą się zajmuje obiecując 
poprawę. Tymczasem cierpliwość mieszkańców wsi jest na wyczerpaniu. 

Cierpliwość mieszkańców się kończy

Brakuje nam wody! 
W 2007 roku ukończono bu-

dowę sieci wodociągowej roz-
ciągającej się od Nowogardu, 
przez Kulice, Wierzbięcin aż 
do Ostrzycy.  Od tamtej pory 
ludziom w kranach miało już 
wody nie brakować. Tak też 
było przez pierwsze kilka lat. Z 
początkiem tego roku wszyst-
ko się odmieniło. Ciśnienie 
wody nagle spadło. Z kranów 
woda zamiast lecieć, zaczęła 
ledwo kapać jak krew z nosa.  

Zrobili nam nowe ujęcie, po-
stawili ładną tablicę. Od tam-
tej pory z wodą nie było proble-
mu. Wszystko zmieniło się po 
tym, jak na początku tego roku 
w Nowogardzie, bodajże nad 
jeziorem, doszło do awarii. Od 
tamtej pory woda nam w kra-
nach leci ciurkiem – mówi Da-
riusz Olejnik, Sołtys Ostrzycy.  

Stanęły junkersy, pralki auto-
matyczne i zmywarki, a ludzie 
zamiast kąpać się pod pryszni-
cem, myją się  w miskach, go-
tując wodę na gazie. W dzień w 
rurach praktycznie nie ma ci-
śnienia. Trochę lepiej jest nocą. 
Niektórzy czekają więc do póź-
nych godzin nocnych, żeby się 
porządnie umyć, lub zrobić 
pranie. 

To jest okropne utrudnienie. 
Umyć się normalnie nie moż-
na. Jest takie niskie ciśnienie, że 
piec się nie włącza. Nie mówiąc 
już o tym, że prania nie można 
zrobić. Dla mnie to duży pro-
blem. Mam w domu troje dzieci 
– mówi pani Anna, mieszkan-
ka wsi. 

Na niskie ciśnienie wody 
skarżą się także strażacy z 
miejscowej OSP. Ostrzegają, że 

może dojść do tragedii w razie 
większego pożaru. 

W większości z 16  hydran-
tów we wsi nie ma ciśnienia 
wody. Kiedy pracownicy PU-
WiS-u przyjeżdżają je spraw-
dzać, woda leje im się prosto na 
buty. W takiej sytuacji nie ma 
warunków do pobrania wody 
w razie większego nieszczęścia.  
Sam kilkakrotnie dzwoniłem 
do PUWiS-u. Na razie moje 
sygnały pozostaję bez echa – 
mówi Tadeusz Kubski, prezes 
OSP Ostrzyca, zrzeszającej 32 
strażaków. 

Mieszkańcy Ostrzycy na bie-
żąco informują PUWiS o wy-
stępującym problemie. W 
marcu jedna z mieszkanek po-
stanowiła nawet złożyć ofi-
cjalną reklamację. Odpowiedź 
jaką otrzymała od przedsię-
biorstwa ją zaskoczyła. 

Okazało się, że PUWiS pro-
blemu nie widzi. Wyszło na to, 
że to ja  mam zapchane i stare 
rury  – mówi redakcji DN, au-
torka pisma. 

Rzeczywiście, PUWiS w od-
powiedzi przesłanej do miesz-
kanki Ostrzycy uznał, że ci-
śnienie wody w sieci jest w 
normie, a firma nie ponosi 
odpowiedzialności material-
nej i prawnej za funkcjono-
wanie wewnętrznej instalacji 
wodociągowej. Mając na uwa-
dze przedstawione okoliczno-
ści, informujemy, że nie może-
my przychylić się do Państwa 
roszczeń – informują przedsta-
wiciele „wodociągów” w ostat-
nim akapicie odpowiedzi na 
złożoną przez kobietę rekla-
mację. 

W rozmowie z DN, PUWiS 
zmienił stanowisko, informu-
jąc, że problem zostanie usu-
nięty. Tyle, że  nie wcześniej 
niż do końca roku. Jednocze-
śnie firma zaprzecza, jako-
by kłopoty z ciśnieniem wody 
w Ostrzycy miały jakikolwiek 
związek z ewentualnym przy-
tkaniem wodociągu przy usu-
waniu awarii. 

Już po oddaniu do użytkowa-
nia nowej sieci wodociągowej w 
roku 2007 otrzymaliśmy sygna-
ły, że coś jest nie tak – informu-
je dyrektor techniczny PUWiS, 
Piotr Tomków. Wówczas uzna-
liśmy, że to mogło być chwilo-
we zachwianie ciśnienia. Przy 
inwestycji wykonano bowiem 
również tzw. stację podnosze-
nia ciśnienia w miejscowości 
Kulice, z której woda z Nowo-
gardu jest przepompowywana 
w kierunku Ostrzycy. Zdarza-
ją się sytuacje, gdzie jest duży 
rozbiór wody i pompy te dosta-
ją tzw. suchobiegu. Wtedy wy-
łącza je automat, a to skutku-
je spadkiem ciśnienia, co może 
być odczuwalne przez miesz-
kańców Ostrzycy. Wykluczamy 
natomiast, że mogło dojść do 
przytkania sieci lub zamknię-
cia zasuwy. Tak też wynika z 
wszelkich badań, które ostatni-
mi czasy przeprowadzaliśmy na 
wszystkich odcinkach wodocią-
gu. W tym roku chcemy  temat 
zamknąć, chociaż nie będzie to 
taka prosta sprawa. 

PUWiS przekazał już doku-
mentację do biura, które pro-
jektowało ukończony w roku 
2007 wodociąg, w celu doko-
nania ponownych obliczeń 

dotyczących ilości i ciśnienia 
wody dostarczanej do Ostrzy-
cy. Wszystko wskazuje jednak 
na to, że bez dodatkowej in-
westycji problemu nie uda się 
rozwiązać. 

Jest kilka pomysłów na roz-
wiązanie tego zagadnienia. 
Pierwszy  dotyczy budowy 
zbiornika retencyjnego, z któ-
rego zapas wody byłby wtłacza-
ny do sieci w momencie spadku 
ciśnienia, przy dużych jej roz-
biorach. Taki zbiornik mógł-
by powstać w Kulicach, gdzie 

jest już gotowa infrastruktura 
techniczna  lub na trasie wodo-
ciągu między Wierzbięcinem a 
Ostrzycą. Kolejne rozwiązanie 
polega na wykorzystaniu nieru-
chomości po byłej stacji uzdat-
niania wody w samej Ostrzycy 
– wylicza P. Tomków. 

Mieszkańcy wsi będą musie-
li jeszcze trochę poczekać aż 
wróci do nich ciśnienie – to w 
rurach, bo swoje mają już wy-
starczająco podniesione. 

Marcin Simiński 

Niskie ciśnienie wody jest także w hydrantach. Strażacy z miejsco-
wego OSP ostrzegają, że z tego powodu może dojść do tragedii. 
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Ruszyły żniwa 

Pierwsze „pod kosy” poszły rzepaki 
Najpierw rzepak, później pszenżyto – z początkiem tygodnia ruszyły żniwa. Jak na razie rolnicy są zadowoleni z plonów. Dobry humor 
gospodarzy psują jednak informacje z rynku. W młynach z dnia na dzień spadają bowiem ceny skupu ziarna.

Początek tygodnia przyniósł 
rolnikom wymarzoną pogodę 
do rozpoczęcia żniw. Zbiory 
tradycyjnie rozpoczęły się od 
koszenia rzepaków. Wszystko 
wskazuje na to, że mimo nie-
zbyt  sprzyjających warunków 
pogodowych panujących w 
trakcie wegetacji, roślina obro-

dziła przyzwoicie. 
Mamy 15 ha rzepaku. Zaczę-

liśmy kosić we wtorek po po-
łudniu. Roślina dobrze prze-
zimowała. W maju było tro-
chę za sucho, stąd też rzepak 
kwitł za krótko. Z pierwszych 
przejazdów wynika, że rzepak 
sypnął ponad 3 tonami z hek-

tara. To przyzwoity wynik  – 
mówi Piotr Garguliński, któ-
ry wspólnie z bratem Markiem 
prowadzi 130 ha gospodarstwo 
rolne w kol. Wierzbięcin. Rol-
nik chce jeszcze do końca tego 
tygodnia zebrać pszenżyto -je-
śli pozwoli na to pogoda. 

Dobry humor producen-
tów psują jednak wiadomości 
na temat cen, po jakich rze-
pak jest skupowany przez za-
kłady tłuszczowe. Te, dla całej 
UE dyktuje paryska giełda Ma-
tif. Ceny potrafią się zmieniać 
w ciągu jednej doby, nawet o 
200 zł na tonie – oczywiście na 
niekorzyść dla producentów. 
Dla przykładu tylko we wto-
rek rzepak notowany w Paryżu 
potaniał blisko o 20 euro i za-
kończył sesję na poziomie 499 
euro/t w kontrakcie sierpnio-
wym, przy kursie  4,20 zł za 1 
euro. 

A jak to wygląda u nas? W 
samym Nowogardzie skup pro-
wadzi  na razie tylko szczeciń-
ska spółka WIB, która wynaję-

ła magazyny od zakładu REM 
Biopaliwa przy ul. 3 Maja.  

W zeszłym tygodniu cena na 
bramie wynosiła 2070/2060 
zł/t, w tym tygodniu kupuje-
my surowiec już za 1960zł/t. 
Pierwsze partie już przyjęliśmy 
na początku tego tygodnia – 
przyznaje Bogdan Gołębiow-
ski, reprezentujący spółkę ze 
Szczecina, która oprócz rzepa-
ku będzie również skupować  
od miejscowych rolników ro-
śliny strączkowe i zboża.

Z pewnością wkrótce bra-
my dla rolników otworzy tak-
że nowogardzki elewator, w 
którym  rok temu skup prowa-
dziła firma Jawa ze Stargardu 
Szczecińskiego. 

Tymczasem rolnicy spieszą 
się, by zdążyć zebrać z pola 
jak najwięcej przed zapowia-
danym pogorszeniem pogody. 
Od soboty ma ponoć bowiem 
padać deszcz. 

Marcin Simiński 

Piotr Garguliński jest zadowolony z jakości tegorocznego plonu rzepaku. Zastosował 
tym razem nową, hybrydową odmianę rośliny o nazwie Caravel o mniejszych wyma-
ganiach glebowych i wodnych. 

Żniwa tradycyjnie rozpoczęły się od koszenia rzepaków – na zdjęciu pole braci Gar-
gulińskich.

Sz. P. Annie Fedak 
w dniu imienin 

życzenia wszystkiego, 
co miłe Twemu sercu 

składają Ewa, Renia i Marysia

Podziękowanie 
Za rzeczową pomoc w zorganizowaniu Wiejskiego Festiwalu Sztuki w 

Strzelewie. Dzięki niej mogliśmy zaprosić i ugościć wielu artystów, jak i 
uczestników biorących udział w warsztatach; teatralnych, plastycznych 
i ekologicznych. Można też było zapoznać się z dorobkiem muzycznym 
„Kapeli Kryzys”, „Kapeli Rycha”, posłuchać energetycznej muzyki Jesien-
nych Przyjaciół oraz magicznych pieśni Antoniny Krzysztoń. 

Wydarzenie to dzieje się w małej wiejskiej społeczności naszego regio-
nu, nie ma budżetu instytucji, ani wielkich sponsorów. Ale dzięki Wasze-
mu wsparciu, ma siłę by trwać i edukować twórczo kolejnych ludzi, szcze-
gólnie młodych, którzy w tym czasie nas odwiedzają. Podziękowanie dla: 

 Zarządu Powiatu Goleniowskiego, Hermana Noordman i Daniel Żu-
reka - Craff International Sp. z o.o. S.K., VAN ANSEM GROUP, Futrex 
Sp. z o.o. „J.J.-POL” Sp. z o.o. 

Ponadto podziękowanie za pomoc sprzętową dla Zbigniewa Łu-
kaszewskiego GDK, Ryszarda Sobieralskiego PUWiS Nowogard, za 
smaczny poczęstunek dla Adama i Marcina Fedeńczak oraz Rady So-
łeckiej Strzelewa, patronat medialny dla Gazety Goleniowskiej. 

z poważaniem 
Zygmunt i Kasia Heland 

Dziękujemy sponsorom 
20-lecia Dziennika
Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do sprawnej organizacji 20-lecia 

Dziennika  Nowogardzkiego, które odbyło się w dniu 15. 07. br. 
Dziękujemy zwłaszcza:   
Zarządowi  Powiatu Goleniowskiego,  firmom Herman Noordman i Daniel 

Żureka - Craff International Sp. z o.o. S.K., VAN ANSEM GROUP, Futrex Sp. z 
o.o. „J.J.-POL” Sp. z o.o. 

Ponadto składamy podziękowanie za pomoc sprzętową panu Zbigniewo-
wi   Łukaszewskiemu dyr. GDK, Ryszardowi Sobieralskiemu PUWiS Nowogard, 
oraz za rzeczową  pomoc  dla  Adama i Marcina Fedeńczak oraz Rady Sołeckiej 
Strzelewa.  Dziękujemy także ks. Piotrowi Budzie za sprawowanie Najświętszej 
ofiary w intencji Dziennika i za słowo Boże.

                                                                                                          Z poważaniem 
                                                                                         Marek Słomski -Wydawca, 
                                                                         Marcin Simiński – Red. Naczelny
                                                                              i  Redakcja  Dziennika Nowogardzkiego                             

W dniu imienin, a także zbliżającej się 
rocznicy 90 urodzin 

Sz. P. Annie Salamońskiej 
Zdrowia – którym od lat się cieszysz,

Pogody ducha – którą wielu obdarzasz i wytrwałości 
– której nigdy Ci nie brakuje 

życzy Anna Słomska
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Idźcie przez życie z dobrocią w sercu, 
Otoczeni ludźmi, których kochacie,  

Teresie  
i Waldemarowi 

Kostrzanowskim 
z okazji 

42 rocznicy 
ślubu 

wszystkiego co najlepsze 
i samych dobrych chwil 

składają dzieci z rodzinami

Z okazji imienin 
Kochanej 

żonie, mamie, babci 

Grażynie 
Salwa 
dużo zdrowia, 

szczęścia 
i spełnienia marzeń 

życzą 
mąż dzieci i wnusio

Nasi przedsiębiorcy

Mamy wrażenie, że zaczęliśmy zmieniać koloryt Nowogardu!
Znaczenie lokalnej przedsiębiorczości dla kondycji i dobrobytu społeczeństwa jest nadal niedoceniane. Dlatego postanowiliśmy w dostępny nam 
sposób w stałym cyklu przybliżyć sylwetki i działania tych, którzy na co dzień zmagają się z trudnościami naszego życia gospodarczego i dzięki 
swojemu zapałowi i determinacji, tworzą i utrzymują miejsca pracy z których korzysta wielu. Niebagatelny jest też ich wkład poprzez podatki w 
budżety, zwłaszcza Gminy, ale też w budżet krajowy. Dzisiaj 4 prezentacja i wywiad z panami Jerzym Furmańczykiem i jego synem Sebastianem, 
właścicielami firmy, która świadczy usługi: pogrzebowe, kamieniarskie, zarządzanie i administracja wspólnotami mieszkaniowymi, agroturystyka 
oraz prowadzi  sprzedaż kwiatów w 5 kwiaciarniach i administruje  także 5 cmentarzami

Dziennik Nowogardzki: Jeste-
ście Panowie  powszechnie zna-
ni w Nowogardzie, zwłaszcza 
z  działalności, którą się zajmu-
jecie. Dlatego zapytam na po-
czątek, od kiedy firma istnieje 
i skąd się wziął pomysł na taką 
właśnie działalność? 

Jerzy Furmańczyk - Wszyst-
ko zaczęło się od stoiska fotogra-
ficznego w już nieistniejącym skle-
pie Merkury, który kiedyś stał w 
miejscu obecnego marketu, gdzie 
świadczyliśmy usługi w zakresie 
fotografii. Natomiast firma Jerzy 
Furmańczyk zaczęła swoją dzia-
łalność od 1991 roku i jest fir-
mą typowo rodzinną. Jej początki 
tak naprawdę wiążą się z gospo-
darstwem rolnym , co jest pew-
ną ciekawostką, bo z wykształce-
nia jestem nauczycielem. A skąd 
się wziął pomysł na jej powstanie 
i prowadzenie? - Najprościej mó-
wiąc z potrzeby życia, bo potrzeba 
właśnie dyktuje pomysł, a pomy-
sły najczęściej wymyślam ja sam, 
a następnie konsultuję je z żoną i 
synem, bo to   oni już   najczęściej 
sami je realizują. To jest wszystko 
bardzo twórcze, również dla życia 
naszej rodziny. 

A Pan Sebastian... A ja też pra-
cuję na konto naszej firmy i cieszę 
się, że mogę pomagać   ojcu i słu-
żyć   szczególnemu  klientowi, ja-
kim jest zawsze klient zakładu po-
grzebowego-dlatego słowo służba 
w tym wypadku nie jest zbędnym 
patosem.. Pracy jest od rana do 
wieczora. Co do własnych pomy-
słów, to oczywiście konsultuję je z 
ojcem.

Przejdźmy w takim razie do 
waszej firmy i jej wielobranżo-
wej   działalności, czym się zaj-
muje i ilu zatrudniacie pracow-
ników?

W tej firmie jest tak, że każdy 
ma   przydzielone swoje obowiąz-
ki, mówiąc potocznie jest odpowie-
dzialny za swoje działki. Działal-
ność firmy opiera się na 5 zasad-
niczych kierunkach, a więc usługi 
pogrzebowe, usługi kamieniarskie, 
zarządzanie nieruchomościami i 
agroturystyka, kwiaciarnie w licz-
bie 5 i cmentarzy również 5. Co do 
pracowników, to na obecną chwi-
lę zatrudniamy ich około 30, ale 
jest to liczba zmienna.  Korzysta-
jąc z okazji tej rozmowy, chcieliby-
śmy właśnie im   podziękować, za 
ich poświęcenie i lojalność na rzecz 

firmy? Warto zaznaczać, że wśród 
naszych pracowników są Ci, którzy 
są z firmą od początku jej istnienia 
i właśnie w związku z tegorocznym 
dwudziestoleciem firmy, do nich 
kierujemy szczególne podziękowa-
nia- dziękujemy Wam, że jesteście 
z nami już dwie dekady.

Co uważacie za swoje najważ-
niejsze osiągnięcie?

Cóż medali nie mamy i jesz-
cze ich nie otrzymaliśmy, ale my-
ślę, że wytrwać na rynku właśnie 
20 lat jest bardzo dużą nagrodą. 
Ale otrzymaliśmy kiedyś za dzia-
łalność podziękowanie od któregoś 

z burmistrzów Nowogardu, które 
wisi dumnie na ścianie. 

A, które z tych działalności 
najbardziej cieszą i dają najwięk-
sze perspektywy rozwoju? 

Każda z naszych działalności jest 
ważna, ale ta na której się skupiam, 
to jest działalność internetowa. Na-
tomiast mój syn Sebastian odnalazł 
się w prowadzeniu usług pogrze-
bowych, które wymagają spokoju i 
kultury tak, by osoba odwiedzają-
ca salon pogrzebowy w bólu mimo 
wszystko poczuła się wystarczająco 
komfortowo  i w miarę dobrze...i to 
mimo  okoliczności.

Gdyby inaczej się złożyło w 
waszym życiu, to czym byście się 
zajmowali? 

Jerzy Furmańczyk: Bardzo traf-
ne pytanie, bo ja najprawdopodob-
niej uczyłbym dzieci w szkole i je 
edukował, bo z wykształcenia je-
stem nauczycielem, i może już zo-
stałbym emerytem, bo z mojego 
rocznika koledzy są już właśnie na 
emeryturach.

Sebastian Furmańczyk:   Na-
tomiast ja   ukończyłem Techni-
kum Mechaniczno-Energetycz-
nym, i studiuję Ekonomię w Za-
chodniopomorskiej Szkole Biznesu 
w Szczecinie.Gdybym nie studio-
wał,  i nie przejął w części bizne-
su ojca, to wyjechałbym do Norwe-

gii lub Szwecji, bo tam widziałbym 
swoje życiowe perspektywy. 

Prowadzenie firm,   to dla Pa-
nów praca i sposób zarabiania 
pieniędzy na utrzymanie rodzi-
ny, ale gdy nie jesteście w firmie, 
to co wtedy robicie w wolnym 
czasie...

To trudne pytanie, bo mamy tego 
czasu bardzo mało, ale gdy jeste-
śmy mniej zajęci, to przebywamy 
na naszym gospodarstwie agrotu-
rystycznym w Ostrzycy i tam spę-
dzamy wspólnie te chwile i ładuje-
my akumulatory w towarzystwie 
zwierząt i turystów, którzy bardzo 
chętnie odwiedzają nas. Tam też 
szczególnie „smakuje „popołudnio-
wy i poobiedni sen, który napraw-
dę regeneruje siły witalne. Dodat-
kowo zajmujemy się w ramach 
wolnego czasu i to najczęściej wie-
czorami naszym biznesem prowa-
dzonym przez Internet.

Mówi się, że obecnie gospo-
darstwa agroturystyczne prze-
chodzą wyjątkowy rozkwit, jest 
nawet moda na wczasy w takich 
miejscach zwłaszcza wśród tych, 
co na co dzień mieszkają w zatło-
czonych  i hałaśliwych miastach - 
Czy panowie to potwierdzą? 

Tak to prawda. Prowadzimy ta-
kie gospodarstwo w Ostrzycy na-
zywa się ono „ Folwark u Furma-

na pod lasem”. Proponujemy  wie-
le atrakcji takich jak, jazda kon-
no, jazda na specjalnym torze po 
którym mogą poruszać się  moto-
cykle i quady, można pograć też 
w golfa na 5 dołkowym polu, jak 
również odpocząć w ciszy w ogro-
dzie jordanowskim i połowić ryby 
w specjalnym stawku. Dodatkową 
atrakcją są dwie świetlice usytu-
owane na powietrzu z zaopatrzo-
nym bufetem. Więc, jak pan widzi 
atrakcji jest wiele i każdy nas od-
wiedzający coś dla siebie tu znaj-
dzie. Dlatego wydaje nam się, że 
takie miejsca są potrzebne by ode-
rwać się i odpocząć od zgiełku 
miasta. 

Dziś popularne są te gospo-
darstwa, w których jest przede 
wszystkim dobre jedzenie i moż-
liwość spędzania wolnego czasu 
aktywnie, choćby poprzez jazdę 
konno. Domyślam się, że pano-
wie radzą wybrać  zamiast odpo-
czynku z gazetką na leżaku nad 
ciepłym morzem, raczej ten ak-
tywny w siodle?

Zdecydowanie w siodle i na 
świeżym powietrzu. To bardzo do-
bry sposób na poprawienie swoje-
go zdrowia i kondycji fizycznej. W 
Folwarku to wszystko można mieć, 
a może i więcej, bo często organizu-
jemy różnego rodzaju imprezy oko-
licznościowe takie jak np. Gonitwa 
za lisem w dzień Św. Huberta, czyli 
popularny Hubertus. 

Jak oceniacie Panowie  per-
spektywy firmy w czasie, gdy jest 
ogólny kryzys ekonomiczny?

To trudne pytanie, bo kryzys 
ekonomiczny odczuwa teraz każ-
dy i chcę powiedzieć, że ten kry-
zys w Polsce dopiero się zaczyna, 
ale pocieszeniem jest fakt, że w Pol-
sce wskaźniki nie dochodzą jeszcze 
do 50% bezrobocia, tak jak ma to 
miejsce np. w Grecji. Co do kon-
kretnej  odpowiedzi, to powiem 
dość przekornie, że kryzys jest 
szansą dla tych którzy chcą coś zro-
bić, i my w tym kryzysie się rozwi-
jamy poprzez np. otwarcie nowe-
go pawilonu w Goleniowie, gdzie 
będą świadczone usługi pogrzebo-
we i sprzedaż kwiatów. Więc jak 
pan redaktor widzi rozwijamy się i 
idziemy cały czas do przodu. Koń-
cząc, pragniemy podziękować za 
ten interesujący wywiad w gazecie 
DN i życzyć wszystkim czytelnikom 
wszelkiej pomyślności. 

Rozmawiał: Jarek Bzowy 

Składam serdecznie 
podziękowania 

panu Zbigniewowi 
Dwornik 

za bezinteresowną pomoc 
w zlikwidowaniu 

gniazda os, które były 
zagnieżdżone w kominie 

wentylacyjnym w łazience.

Bogdan - 
mieszkaniec Osowa 
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Informacje Parafialne
   Vox    Ecclesiae...

Słowo Boże na Niedzielę:

We wtorek 24 lipca, w gmachu Biblioteki Miejskiej w Nowogar-
dzie odbyło się otwarcie wystawy pani Kazimiery Linkiewicz. Pra-
ce pochodzącej z Nowogardu artystki będzie można podziwiać do 
końca sierpnia.

Człowiek i natura  
w trójwymiarze…

To już czwarta wystawa prac Kazi-
miery Linkiewicz w naszym mieście, 
pierwsza miała miejsce w 1991 roku. 
Absolwentka Wydziału Sztuk Pięk-
nych Uniwersytetu Mikołaja Koper-
nika w Toruniu, która rozpoczęła swą 
karierę na stanowisku nauczycielki 
plastyki w LO nr 1, opuściła na sta-
łe rodzinny Nowogard w 1978 roku 
i osiadła w Policach. Ponad pół roku 
temu powróciła w rodzinne stro-
ny. Dzieła, które możemy oglądać w 
naszej bibliotece, są owocem pracy 
ostatnich 7 miesięcy, które spędziła w 
Nowogardzie.

Kazimiera Linkiewicz należy do osób 
wszechstronnych artystycznie, gdyż 
zajmuje się nie tylko grafiką, kanałem 
twórczego wyrazu są dla niej również 
ceramika i rzeźba, jak sama mówi: trój-
wymiar, w którym występują szerokość, 
wysokość i głębia, daje nam do dyspozy-
cji trzy możliwości wypowiedzi. 

Źródłem inspiracji pozostają dla ar-
tystki natura – jej zmienność, tajemni-
czość oraz człowiek – ukazany poprzez 
pryzmat jego osobowości i psychiki. – 
Staram się ukazywać to, co sama prze-
żywam, zauważam zarówno w naturze, 
jak i w innych ludziach. 

Mimo, że Kazimierze Linkiewicz 
nieobcy jest eksperyment i poszuki-
wanie nowych dróg w sztuce, nie 
rezygnuje z czerpania ze spraw-
dzonych i powszechne uznanych 
wzorców: Inspirująco oddziały-
wał na mnie surrealizm Zdzisła-
wa Beksińskiego, zwłaszcza ukazy-
wana przez niego natura, można 
powiedzieć - szalenie przetworzo-
na. Zawsze byłam zafascynowana 
również van Gogh’iem oraz Wy-
spiańskim, zwłaszcza jego pastela-
mi, był prawdziwym mistrzem w 
ukazywaniu dziecięcej psychiki.

Tworzy z niekłamanej miłości 
do sztuki i pasji, ale najważniejszy 
pozostaje odbiorca dzieła: Cóż by 
była warta sztuka, gdyby nie chcia-

no jej oglądać, byłaby tylko tworzeniem 
do szuflady – pyta retorycznie artystka.

Poprzez malarstwo, rzeźbę czy ce-
ramikę Kazimiera Linkiewicz ukazu-
je nam przedmiot swych twórczych in-
spiracji. Na wystawie można podziwiać 
m.in. 5 reliefów, czy dwie rzeźby prze-
strzenne. Osobiście bardzo podoba mi 
się rzeźba ukazująca ręce, zamysłem 
było tu ukazanie dłoni artystki, które ze 
sobą rozmawiają. Natomiast do ciekaw-
szych motywów przedstawionych na ob-
razach należą cztery pory roku i rozmo-
wa drzew. Przede wszystkim są to piękne 
odbicia przyrody. Katarzynę Linkiewicz 
zawsze inspirowała natura, i to widać 
w jej twórczości. Niektóre prace powsta-
ły specjalnie z myślą o tej wystawie, za 
co serdecznie dziękujemy.  – mówi pani 
Zofia Pilarz, dyrektor Biblioteki Miej-
skiej w Nowogardzie.

Otwarcie wystawy spotkało się ze 
sporym zainteresowaniem mieszkań-
ców naszego miasta. Przybyło kilka-
dziesiąt osób, które stanowiły prze-
krojową wiekowo grupę: byli zarówno 
dorośli jak i młodzież i dzieci. Miej-
my nadzieję, że będą sukcesywnie rośli 
w liczbę ci, którzy pragną kształtować 
swą wrażliwość wpatrując się w głębię 
rzeczywistości wyrażoną w sztuce.

Piotr Słomski

Henryk Sońtka, lat: 62, zmarł: 24.07.2012, pogrzeb: 26.07.2012, pogrzeb odbył 
się na cmentarzu w Nowogardzie 

Władysława Karwecka, lat: 90, zmarła: 26.07.2012, pogrzeb: 28.07.2012, po-
grzeb odbędzie się o godz. 13,00 na cmentarzu w Nowogardzie 

Informacje  przekazał zarządca cmentarza Jerzy Furmańczyk

 W tych dniach odeszli do Wieczności 

Z Ewangelii wg św. Jana (J 6,1-15):
Jezus udał się za Jezioro Galilejskie, czyli Tyberiadzkie. Szedł za Nim wielki 

tłum, bo widziano znaki, jakie czynił dla tych, którzy chorowali. Jezus wszedł na 
wzgórze i usiadł tam ze swoimi uczniami. A zbliżało się święto żydowskie, Pas-
cha. Kiedy więc Jezus podniósł oczy i ujrzał, że liczne tłumy schodzą do Niego, 
rzekł do Filipa: Skąd kupimy chleba, aby oni się posilili? A mówił to wystawiając 

go na próbę. Wiedział bowiem, co miał czynić. Odpowiedział Mu Filip: Za dwieście 
denarów nie wystarczy chleba, aby każdy z nich mógł choć trochę otrzymać. Jeden z uczniów Jego, An-
drzej, brat Szymona Piotra, rzekł do Niego: Jest tu jeden chłopiec, który ma pięć chlebów jęczmiennych 
i dwie ryby, lecz cóż to jest dla tak wielu? Jezus zatem rzekł: Każcie ludziom usiąść! A w miejscu tym 
było wiele trawy. Usiedli więc mężczyźni, a liczba ich dochodziła do pięciu tysięcy. Jezus więc wziął 
chleby i odmówiwszy dziękczynienie, rozdał siedzącym; podobnie uczynił z rybami, rozdając tyle, ile 
kto chciał. A gdy się nasycili, rzekł do uczniów: Zbierzcie pozostałe ułomki, aby nic nie zginęło. Zebrali 
więc, i ułomkami z pięciu chlebów jęczmiennych, które zostały po spożywających, napełnili dwanaście 
koszów. A kiedy ci ludzie spostrzegli, jaki cud uczynił Jezus, mówili: Ten prawdziwie jest prorokiem, 
który miał przyjść na świat. Gdy więc Jezus poznał, że mieli przyjść i porwać Go, aby Go obwołać kró-
lem, sam usunął się znów na górę.

Przez pięć najbliższych niedziel usłyszymy w kościele wyjątkowo nie Ewangelię wg św. Marka, lecz ko-
lejne fragmenty 6 rozdziału św. Jana. Jest to tzw. Wielka Mowa Eucharystyczna Jezusa, która miała miej-
sce po cudownym rozmnożeniu chleba. Jezus wykorzystał tę okoliczność, aby pouczyć swoich słuchaczy 
– i nas – o Pokarmie na życie wieczne. Zauważmy, że najpierw Jezus uczynił wyraźny znak, a następnie 
wyjaśnił jego znaczenie. Nie tylko mówi o Eucharystii, ale przez cud rozmnożenia chleba powszedniego 
wskazuje, w którą stronę podążać mają nasze myśli. Bez Boga i Jego działania nie zrozumiemy tej wiel-
kiej tajemnicy. Eucharystia całkowicie przekracza nasze możliwości pojmowania i tworzenia. Jest Ona 
wyłącznym darem Boga, niczym przez nas nie zasłużonym.

Dlatego dzisiaj spróbujemy spojrzeć na Eucharystię oczami Maryi. Boliwijka, Cathalina Rivas, miała 
mistyczne widzenie w czasie uczestnictwa we Mszy św. Trudno jest ukazać całe bogactwo i całą treść Eu-
charystii, dlatego zacytuję tylko fragment jej objawienia. Warto jednak sięgnąć do całego opisu jej prze-
żyć mistycznych. Tak wspomina swoje widzenie w czasie Eucharystii sprawowanej przez Arcybiskupa:

Nadszedł końcowy moment Prefacji i kiedy całe zgromadzenie mówiło: „Święty, Święty, Święty”, nagle 
wszystko co znajdowało się za celebransami zniknęło. Za Arcybiskupem z lewej strony tysiące aniołów uka-
zało się po przekątnej, mali aniołowie, wielcy aniołowie, aniołowie z dużymi skrzydłami, aniołowie z ma-
łymi skrzydłami, bez skrzydeł. Tak jak poprzedni wszyscy byli ubrani w białe szaty kapłańskie lub mini-
stranckie. Każdy z nich ukląkł ze złożonymi rękami i pochylił głowę ze czcią. Słychać było piękną muzykę 
jakby wiele chórów z różnymi głosami, wszyscy śpiewali unisono razem z ludźmi: Święty, Święty, Święty... 
Nadszedł moment Konsekracji, najcudowniejszy z Cudów. Za Arcybiskupem z prawej strony pojawiło się 
mnóstwo ludzi, także po przekątnej. Byli oni ubrani w identyczne tuniki ale w kolorach pastelowych: różo-
wych, zielonych, jasnoniebieskich, liliowych, żółtych, jednym słowem w różnych i bardzo ciepłych kolorach. 
Ich twarze były także jaśniejące, pełne radości. Zdawali się być w tym samym wieku. Można było zauważyć 
(nie potrafię powiedzieć dlaczego), że byli ludźmi w różnym wieku, ale ich twarze wyglądały jednakowo, 
bez zmarszczek, szczęśliwe. Wszyscy oni także uklękli na śpiew „Święty, Święty, Święty Pan...” Matka Boża 
powiedziała: „To są dusze wszystkich Świętych i błogosławionych w Niebie. Pomiędzy nimi są dusze twoich 
krewnych, którzy już się cieszą oglądaniem Boga.”

Następnie zobaczyłam Ją dokładnie po prawej stronie Arcybiskupa, krok za celebransem. Była za-
wieszona odrobinę nad podłogą, klęcząc na jakimś bardzo solidnym przezroczystym i jednocześnie ja-
śniejącym materiale jakby czystej wodzie. Najświętsza Dziewica, z rękami złożonymi patrzyła z uwagą i 
szacunkiem na celebransa. Stamtąd mówiła do mnie, ale bez słów prosto do serca, nie patrząc na mnie: 
„Dziwi cię to, że stoję za Arcybiskupem, nieprawdaż? Tak właśnie powinno być... Z całą miłością, jaką 
Syn mi daje, On nie udzielił mi godności, której udzielił kapłanom; uobecniania codziennego Cudu mo-
imi rękami, tak jak to oni robią swoimi kapłańskimi rękami. Dlatego czuję głęboki szacunek dla kapła-
nów i dla cudu, którego Bóg dokonuje przez nich, co skłania mnie do uklęknięcia za nimi.” […]

Za ołtarzem ukazały się cienie ludzi w szarych kolorach z rękami wzniesionymi. Matka Boża powie-
działa: „To są błogosławione dusze z czyśćca, którzy czekają na wasze modlitwy, by mogły być uwolnione. 
Nie przestawaj modlić się za nie. Oni modlą się za was ale nie mogą modlić się za siebie. Ty masz się za 
nie modlić, aby pomóc im wyjść z czyśćca, aby mogli być z Bogiem i cieszyć się Nim wiecznie. Teraz to 
widzisz; jestem tutaj przez cały czas. Ludzie idą na pielgrzymki, szukają miejsc, gdzie się ukazałam. Jest 
to dobre z powodu łask, które tam otrzymają. Ale w żadnym objawieniu, w żadnym innym miejscu nie 
jestem bardziej obecna niż w czasie Mszy Świętej. Zawsze Mnie znajdziesz u stóp ołtarza, gdzie jest od-
prawiana Eucharystia. U stóp Tabernakulum, pozostaję z aniołami, ponieważ jestem zawsze z Jezusem.”

Trudno jest słowami wyrazić, to co dokonuje się na Mszy św. My często skupiamy się tylko na tym, co 
zewnętrzne. Patrzymy jak jest ubrany ksiądz, jak wygląda oprawa muzyczna i liturgiczna Mszy św. Jest to 
oczywiście ważne, bo wszystko to przygotowane jest dla chwały Bożej. Niedbale sprawowana Msza św. 
powoduje, że mamy kłopoty ze skupieniem, to prawda. Przypomnijmy sobie jednak wtedy, że w czasie 
każdej Mszy św. dokonuje się wielkie dzieło zbawienia, którego źródłem jest Bóg. I to On jest najważ-
niejszy. Zawsze o tym pamiętajmy.

ks. Piotr Buda
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Wszystkim, którzy 
uczestniczyli 

w ostatniej drodze 

śp. Mariana 
Brożyna 

wyrazy wdzięczności 

składa 
żona z rodziną

Punkt 
nadawania 
przesyłek
kurierskich

ul. Wyszyńskiego 7/3
budynek Straży Pożarnej

tEL. 795 648 748

Firma Usługowo 
– Handlowa Adam 

Fedeńczak 

pilnie 
zatrudni 
stażystkę. 
Zainteresowanych 
proszę o kontakt. 

Tel. 509 528 688

Pomóżmy sobie
•	 Przyjmę  wózek inwalidzki i tapczan dla starszej, schorowanej osoby 

913922-165
•	 Przyjmę  2 osobowy fotel do spania, pralkę automatyczną i używaną  po-

kojową meblościankę Tel. 665 - 566-856
•	 Przyjmę  łóżko piętrowe  tel.512-71-13-48
•	 Przyjmę  wersalkę z fotelami i szafkę na dziecięce ubrania - 883-241-291 
•	 Przyjmę meble pokojowe w dobrym stanie i ławę pokojową i TV  tel.782-

556-716
•	 Przyjmę  piecyk kaflowy lub inny piec na opał tel. kontaktowy 883-038-

182 
•	 Przyjmę materac przeciwodleżynowy dla starszej schorowanej – leżącej 

osoby Tel. 692 618 185

KAPELA  RYCHA   
NA  SIEMIONALIACH
W minioną niedzielę 22 lipca, w ramach obchodów Dni Bobolic odbył się 

XI  Przegląd Zespołów i 
Twórców Ludowych, nazwany 
„Siemionaliami”.

O wyjątkowych walorach 
impreza, organizowana na 
cześć nieżyjącego już, wielkie-
go mecenasa i orędownika kul-
tury ludowej Wojciecha Sie-
miona była wzbogacona wspo-
mnieniami jego żony -  Barba-
ry Siemion i jego serdecznego 
przyjaciela Janusza Pietrzykow-
skiego. Koncert zaproszonych 
gwiazd – mezzosopranistki 
Anny Marii Adamiak i jej córki 

Mai był dodatkową atrakcją te-
gorocznych Siemionaliów.

W przeglądzie wzięły udział 
zespoły pieśni i tańca, kapele 
ludowe, zespoły śpiewacze oraz 
soliści - łącznie ok. 400 uczest-
ników z Kaszub, Kociewia, re-
gionu pomorskiego i zachod-
niopomorskiego, a nawet z 
Rzeszowszczyzny. Jury w skła-
dzie: dr Kazimiera Wołos, Li-
dia Małgorzata Szymańska oraz 
Winfried Wojtan miało trudne 
zadanie. Po raz pierwszy w Sie-
mionaliach wziął udział nowo-

gardzki zespół folklorystyczny 
„KAPELA  RYCHA”. Kape-
la, która poza wykonywaniem 
utworów z różnych regionów 
kraju, konsekwentnie gra i 
śpiewa pomorskie utwory tra-
dycyjne i tworzone współcze-
śnie, została wysoko ocenio-
na. Słowa uznania i gratulacje 
za konsekwentne poczynania i 
utrzymywanie wysokiego po-
ziomu oraz godne reprezento-
wanie naszej gminy.

info. własne

 Zapraszamy w dniu 29.07.2012 r. na godz. 10.00 
do  SZCZYTNIK na IMPREZĘ INTEGRACYJNĄ  
z udziałem zaproszonych dzieci z Domu Dziecka 

w programie:
Zawody sportowe drużyn LZS
Gry i zabawy sportowe dla dzieci 
Zabawa muzyczna dla dzieci i młodzieży  - prowadzenie LECH SZPON
Przekazanie datków z imprezy    - Pani Dyrektor Domu Dziecka.
Ponadto zapraszamy: na grochówkę, kiełbaski, ciasto i inne niespodzianki.

Cały dochód z imprezy przeznaczamy dla Dzieci z Domu Dziecka w Nowogardzie
Dołącz do nas.
Organizatorzy
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SZKOŁA JAZDY „DRAGON”

Zapisy tel. 723 583 311

ul. 3 Maja 40
Nowogard

Biuro czynne 
od 13 - 17

Najlepsza

zdawalność

SPRZEDAŻ
SERWIS

MYJNIE SAMOCHODOWE
MYJKI CIŚNIENIOWE
ODKURZACZE

SPRZEDAŻ
SERWIS

KER-TECHNIK Ul. Woj. Polskiego 3b, 72-200 NOWOGARD

KARCHER
603  890  506

Obsługujemy cały kraj

promocyjna

szer. 250 cm 
wys. 210 cm 
złoty dąb 
ocieplana

Cena

798 710 329 • 914 435 187  
947 216 183

R E K L A M A
e-mail: reklama@domjudy.pl

TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07
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Wywiad ze zdobywczynią PP Kobiet – Żanetą Zacharewicz

„Miłe słowa dodają mi skrzydeł !”
To chyba najmilsze wakacje w jej życiu. Nastolatka z Nowogardu – Żaneta Zacharewicz w miniony weekend wygrała Puchar Polski Ko-
biet 2012 i odniosła życiowy sukces. Poza tym zawodniczka KM Cisy Nowogard, przeszła do historii nowogardzkiego klubu jako jedy-
na przedstawicielka płci pięknej, która wygrała cały cykl Pucharu Kobiet. Przed zawodniczką z Nowogardu jeszcze mnóstwo okazji do 
pokazania swojej klasy, jednak w sportach motorowych talent to nie wszystko. Od dawna ojciec Żanety, poszukuje sponsora dla nowo-
gardzkiej zawodniczki, który pomógłby odciążyć finansowo rodziców mistrzyni. Lepszy motor oraz możliwość dotarcia na każde za-
wody, na pewno pozwoliłoby Żanecie Zacharewicz odnosić sukcesy nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie. Zapraszamy czytelników 
Dziennika Nowogardzkiego do przeczytania pierwszego wywiadu Żanety Zacharewicz dla lokalnej gazety, w którym sympatyczna za-
wodniczka z Nowogardu wspomina o ostatnim sukcesie, o swojej pasji, oraz o planach na przyszły sezon.

Dziennik Nowogardzki: 
Oczekiwanie końcowego roz-
strzygnięcia w drugim wyści-
gu w Człuchowie, to musiało 
być dla Ciebie duże przeżycie?

Żaneta Zacharewicz: To wła-
śnie drugi bieg był dla mnie naj-
ważniejszy. Chciałam pojechać 
jeszcze lepiej niż w pierwszym, 
ale niestety w drugim okrąże-
niu motor odmówił posłuszeń-
stwa... Jak na moje nieszczęście, 
nie udało mi się ukończyć tego 
biegu, przez co zajęłam ostatnią 
lokatę, więc chyba mogę tu mó-
wić o dużym przeżyciu.

A gdy okazało się, że nikt 
Ci nie odbierze zwycięstwa w 
cyklu, pewnie poczułaś dużą 
ulgę?

Przez tą całą sytuację zwątpi-
łam w jakiekolwiek szanse sta-
nięcia na „pudle”, ale dzięki ilo-
ści zebranych punktów udało 
mi się. Ulga niesamowita!

Kto Cię najbardziej wspiera 
w twojej karierze, kogo można 
nazwać „ojcem sukcesu”?

Najbardziej wspiera mnie mój 
tata, który jest ze mną na każ-
dych zawodach. Dba o przygo-
towanie motocykla i motywu-
je mnie do jak najlepszej jazdy 
i treningów. Bez niego nie osią-
gnęłabym tego wszystkiego co 
udało mi się do tej pory. Duże 
wsparcie mam również ze stro-
ny Michała Warkalewicza, któ-
ry zawsze znajduje czas na zaj-
mowanie się sprawami dotyczą-
cymi motocrossu.

Jak się zaczęła Twoja przy-
goda ze sportami motorowy-
mi? Co było Twoją inspiracją?

Tutaj znowu powiem- mój 
tata. To on w naszej rodzinie 
miał motocykl, który bardzo mi 
się podobał i zapragnęłam na-
uczyć się na nim jeździć. Po-
święcił mi czas na zapoznanie 
się z motocrossem, później spra-
wił mi motocykl o pojemności 
85 cm3 i tak się zaczęło.

Jak zareagowali rodzice gdy 
oznajmiłaś, że chcesz się ści-
gać?

Tata od razu zajął się moją 
edukacją i był zadowolony, że 
idę w jego ślady. Mama delikat-

nie mówiąc nie była zachwy-
cona, ale w tej chwili jest moją 
największą fanką.

To bardzo drogi sport i mało 
opłacalny pod względem fi-
nansowym dla samych spor-
towców, czy mimo tego chcesz 
wiązać swoje życie z Moto-
crossem?

To istotnie bardzo drogi sport. 
Jednak dzięki wsparciu finan-
sowemu od Pana Burmistrza i 
firmy PUWiS, mogłam zdobyć 
mistrzowski tytuł. To jest sport, 
moja pasja, jeszcze nie wiem 
co chcę w życiu robić. Na pew-
no chciałabym się jeszcze w tym 
kierunku rozwijać, a jak długo- 
to już czas pokaże.

To dyscyplina, którą ludzie 

bardziej kojarzą z mężczyzna-
mi. Spotkałaś się z sytuacjami 
w których ktoś nie mógł uwie-
rzyć w to, czym się zajmujesz 
na co dzień?

Jeśli się spotkałam, to tylko ze 

strony starszych osób, które mó-
wiły: „Jezu to dziewczyna?! Co 
ona wyprawia!” Fakt, bywa-
ły też osoby i młodsze, ale już 
mniej. Generalnie spotykam się 
z ogromną aprobatą.

Wciąż się uczysz, jak to się 
ma do dyscypliny którą upra-
wiasz, masz dla siebie trochę 
wolnego czasu?

Tak, uczę się w liceum, mam 
mnóstwo nauki, ale nie prze-
szkadza mi to w uprawianiu 
sportu motocyklowego. Orga-
nizuję sobie czas tak, aby mieć 
wszystko pod kontrolą. Szkoła 
jest dla mnie bardzo ważna.

Jak wyglądają Twoje trenin-
gi?

Większość treningów odby-

wam na naszym torze, ćwi-
czę trudne elementy i kondycję. 
Biorę udział w zgrupowaniach 
i szkoleniach organizowanych 
przez KM Cisy, na innych to-
rach z lepszymi zawodnikami.

Na jakim jeździsz motorze? 
Na chwilę obecną posiadam 

motor marki KTM o pojemno-
ści 125 cm3.

Twoje rywalki posiadają 
lepsze maszyny?

Klasa Kobiet to klasa otwar-
ta. Są motory o większej i 
mniejszej pojemności. Jedne 
wybierają motocykle o pojem-
ności 250, drugie zaś 125, bądź 
85. Jak kto woli.

Jakie stawiasz przed sobą 
cele jeszcze w tym sezonie, 
oraz na przyszłe lata?

Szczerze mówiąc w tym sezo-
nie to nic specjalnego, na pewno 
musimy się zająć sprawą spra-
wienia nowego motocykla, ale 
najpierw naprawa starego. My-
ślę, że być może uda mi się wy-
startować jeszcze w Rosówku, 
czy w Koszalinie w zawodach 
Strefy Zachodniej. No i oczy-
wiście start na swoim torze, w 
Nowogardzie. Na przyszły rok 
bardzo chciałabym zdobyć rów-
nież tytuł mistrzowski w swojej 
klasie. Ogólnie rzecz biorąc ob-
jechać wszystkie rundy Pucha-
ru Polski Kobiet. Czy coś wię-
cej? To zależy tylko od sytuacji 
finansowej.

Gdyby nie motocross, to 
jaka dyscyplina sportu byłaby 
Ci najbliższa?

Niegdyś grywałam w piłkę 
ręczną, ale to były czasy szkoły 
podstawowej. Na dzień dzisiej-
szy nie wiem co wybrałabym, 
jeśli nie motocross.

Czego możemy Ci życzyć 
przed najbliższymi zawoda-
mi?

Przede wszystkim sprawne-
go motocykla i wytrzymałości. 
Miłe słowa zawsze dodają mi 
skrzydeł!

Rozmawiał: 
Rafał Kowalczuk

Żaneta Zacharewicz podczas zawodów w Sochaczewie

Liderka Pucharu Kobiet 2012 podczas ostatnich zawodów cyklu rozgrywanych  w 
Człuchowie
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Świadkowie historii – Syberia. Wojenne losy Anny Salamońskiej (de domo Pauk), ofiary deportacji z 10 lutego 1940 roku.

Zwyciężała we mnie wola przetrwania…
Opisywane w tym cyklu historie były jak dotąd zapisem przerwanego brutalnie dzieciństwa, które zamieniało się w traumatyczne prze-
żywanie  syberyjskiej codzienności. Tym razem tragedia deportacji dotknęła już dorosłą osobę, gdyż w dniu wywózki Anna Salamoń-
ska Pauk wkraczała w dwudziesty rok życia. Dziś, obchodząc uroczyście dziewięćdziesiątą rocznicę swoich urodzin, opowiada nam hi-
storię sprzed lat. 

Anna i jej rodzina zamiesz-
kiwali przed wojną na kresach 
wschodnich. Posiadali majątek 
ziemski w kolonii Kicko, na-
leżącej do powiatu Rudki, po-
łożonego w ówczesnym woje-
wództwie lwowskim. Z ojca, 
Michała Pauka, który pojął za 
żonę Helenę z rodziny Fałatów, 
zrodziło się dwoje dzieci - An-
toni (1920) i dwa lata młodsza 
Anna, bohaterka tego artyku-
łu. Mieszkali w domu z uroczą 
wschodnią zabudową, przy-
strojoną rozpościerającą się 
przed nią różnobarwną szatą 
ogrodu. Z tyłu zaś znajdował 
się sad. 

- Mój ojciec był kolonistą. 
Siedmiohektarowe gospodar-
stwo, którym się zajmowaliśmy 
było niemal samowystarczalne. 
Mieliśmy również swoją stud-
nię. Owoce uprawianej przez 
nas ziemi, ojciec jeździł sprze-
dawać na targu we Lwowie. Go-
spodarstwo dawało więc wyży-
wienie i zarobek. 

W wieku 7 lat Ania poszła do 
szkoły, w której nie tylko zdo-
bywała wiedzę, ale udzielała 
się też artystycznie. – W szko-
le przygotowywaliśmy wystę-
py z okazji różnych świąt. Pa-
miętam, że śpiewanie piosenek, 
recytacja wierszy, odgrywanie 
scen sprawiało nam wiele ra-
dości. To były wspaniałe prze-
życia.

Pani Zwierzyńska
Kiedy Ania miała 9 lata, ode-

szła jej mama. – Po moich na-
rodzinach, mama przez 9 lat 
chorowała. Aż pewnego dnia 
organizm nie wytrzymał cią-
głego stanu osłabienia i mama 
umarła. Wtedy w jakimś stop-
niu zastąpiła mi ją pani Anna 
Zwierzyńska. Była moją na-
uczycielką, byliśmy sąsiadami. 
Po odejściu mamy, troskliwie 
się mną opiekowała, myła gło-
wę, zaplatała długie warkocze. 
Jej mąż pracował w sąsiedniej 
wsi, uczył rosyjskiego i ukra-
ińskiego. Kilka lat później mój 
ojciec ponownie się ożenił. Po-
jął za żonę Zofię Gierus, która 
kilka lat wcześniej owdowia-
ła. Z nowego małżeństwa ojca 
urodziła się córka, Zosia. Na-
tomiast z pierwszego małżeń-

stwa mojej przybranej mamy, 
był jeszcze syn, Józek.  

Masakra w Buczałach
Tuż po rozpoczęciu niemiec-

kiej ofensywy na Polskę w 1939 
roku, zaczęła się również ewa-
kuacja ludności cywilnej z ob-
szarów, na których odbywa-
ły się działania wojenne, lub 
do których z szybkim tempem 
zbliżał się front. Do takich 
uciekających przed wojenną 
zawieruchą grup należało rów-
nież 280 członków rodzin woj-
skowych, m.in. żon i dzieci. 1 
września zostali ewakuowani 
ze stacji Pleszewo pod Pozna-
niem, a 9 sierpnia dotarli do 
stacji Buczały-Komarno w po-
wiecie Rudki. Po przybyciu na 
miejsce, uciekinierzy oczeki-
wali w pociągach na podwody, 
które miały zawieźć ich do wy-
znaczonych miejsc tymczaso-
wego pobytu. Nagle na niebie 
pojawiło się 7 samolotów nie-
mieckiego Luftwaffe i ostrzela-
ło cały tabor. W wyniku ataku 
śmierć poniosło 116 osób. Po-
chowano ich na cmentarzu w 
Komarnie. Naocznym świad-
kiem masakry w Buczałach był 
m.in. ojciec pani Anny, Michał 
Pauk. – Tata wziął wóz i ruszył 
w stronę stacji. Kiedy znalazł 
się na miejscu i zamierzał już 
zabrać kilka osób, które mia-
ły zostać umieszczone u nas na 
pokojach, nagle dał się słyszeć 
huk niemieckich samolotów bo-
jowych. Kilka chwil później za-
czął się atak. Rzeź była niesły-
chana. Ludzi dosłownie rozry-
wało pod ostrzałem, krew lała 
się obficie. Wszyscy sobie wte-
dy zdaliśmy sprawę, że Niemcy 
nie będą mieć żadnych skrupu-
łów i że będą zdolni atakować 
również bezbronną ludność cy-
wilną. Ojciec przeżył szok. W 
oczach stały mu ujrzane na sta-
cji osoby, które uśmiechały się, 
rozmawiały, wymieniały troski 
o to, co będzie, by dosłownie kil-
ka chwil później uśmiech prze-
rodził się w zastygnięty grymas 
bólu zmieszanego ze zdziwie-
niem, a otwarte szeroko choć 
martwe oczy wbiły się w niebo, 
skąd przyszła śmierć. Pomor-
dowanym sprawiono pochówek 
na cmentarzu w Komarnie, 4 

kilometry od Klicka. Spoczywa-
ją w zbiorowej mogile. Do dziś, 
co pewien czas, odprawiana jest 
przy tym grobie i jednocześnie 
pomniku pamięci, Msza świę-
ta. Dzieci uciekinierów, którym 
udało się przeżyć atak, za każ-
dym razem kiedy słyszały huk 
samolotów z piskiem uciekały 
i chowały się pod stół, uraz po-
został w nich do końca życia, 
zresztą tak jak w nas wszyst-
kich.

Po kilku dniach niemieckie 
oddziały znalazły się na na-
szych ziemiach. Przejeżdżali 
kilka razy konno przez naszą 
wieś. Chcieli, aby dać im miód. 
Honig, Honig! – powtarzali.

Kilka dni wcześniej na front 
udał się mój brat, Antoni. Był 
w szkole oficerskiej w Śremiu. 
Pożegnaliśmy się zanim ruszył 
do udziału w Kampanii wrze-
śniowej, jak się później okaza-
ło, była to nasza ostatnia roz-
mowa. Do pewnego momentu, 
jeszcze na Syberii, przychodziła 
od niego korespondencja. Po ja-
kimś czasie wszelki kontakt się 
urwał. Brat najprawdopodob-
niej zginął w sowieckiej niewoli.

Widok z czereśni
17 września wschodnie gra-

nice Rzeczypospolitej przekro-
czyli Rosjanie. Rozległe kreso-
we połacie pokryła szczelnie 
czerwona szarańcza. – Tamte-
go pamiętnego wrześniowego 
dnia, usłyszawszy, że nadcią-
gają sowieckie wojska, posta-
nowiłam wspiąć się na drzewo 
czereśniowe. Było dość wysokie, 
roztaczał się z niego widok na 
okolicę. Nagle na widnokręgu 
pojawili się Rosjanie. Następ-
nie przez cały okres aż do I wy-
wózki Sowieci chodzili w ma-
łych grupach, po dwie, trzy oso-
by, przeprowadzali spis inwen-
tarza i zasobów poszczególnych 
gospodarstw.

Wichura
Wichura, która rozszalała 

się nad powiatem rudeckim 
jest dla pani Anny pierwszą 
reminiscencją tamtej pamięt-
nej lutowej nocy. – Pamiętam 
jak dziś tamto złowrogie wy-
cie wiatru, jakby chciał nam 
coś zwiastować. Dzień wstał 

już na dobre. Wy-
biła godzina 7. Na-
gle słyszymy wale-
nie do drzwi. Kie-
dy otworzyliśmy w 
progu ukazał się 
Sowiet, który wcze-
śniej dokonywał 
spisu dóbr, i dwóch 
innych jego kom-
panów z NKWD. 
Zapytali czy mamy 
konie i wóz. Oj-
ciec dał odpowiedź 
twierdzącą. Wte-
dy oni na to odrze-
kli – To zaprzęgaj-
cie! Zabierać tylko 
co tam macie pod 
ręką i ruszamy. A 
do mnie zwrócił się 
ten wcześniej po-
znany Rosjanin - Anna pół cza-
sa, i w drogę. Zapanowała ja-
kaś ogólna konsternacja, zaczę-
łam płakać. Wszystkich ogar-
nął żal i przerażenie. Wsiedli-
śmy na sanie, ojciec, moja dru-
ga mama, i dwoje przyrodnie-
go rodzeństwa. Przejechaliśmy 
tak 7 kilometrów na stację. Na 
miejscu była też pani Zwierzyń-
ska z rodziną, przyszło nam ra-
zem jechać na Syberię. Na sta-
cji Buczały umieszczono nas w 
wagonach pulmanowskich, po 
70 osób do jednego, zatrzaśnię-
to wrota. Taka sytuacja trwała 
aż do zachodu słońca. Sąsiedzi 
w międzyczasie zdążyli jeszcze 
przez szparę podać coś do je-
dzenia. W nocy pociąg ruszył. 
Pierwszy przystanek był we 
Lwowie. Tam, z wagonów pul-
manowskich przeniesiono nas 
do bydlęcych. Z pobliskiej pie-
karni dali nam jeszcze trochę 
chleba. I ruszyliśmy w sześcio-
tygodniową katorżniczą podróż 
na miejsce zsyłki. Wagon wy-
glądał okropnie. Przy ścianach 
po przeciwnych stronach wago-
nu zamontowane były prycze. 
Dwie po lewej i dwie po prawej. 
Na dole jedna prycza u góry 
druga, na dolnej pryczy jed-
na rodzina, na wyższej następ-
na. Po środku żelazna beczka, 
w której paliliśmy. Za ubikację 
tak jak w każdym taborze słu-
żyła dziura w podłodze. Pociąg 
stawał zawsze ok. 12 w nocy, 
przynosili wtedy jakąś zupę w 

garze, której i tak nikt w nocy 
nie jadł, kiedy pociąg ruszał to 
nierzadko ta zupa się rozlewa-
ła, na drugi dzień zawsze ją 
zjadaliśmy, a raczej to co z niej 
zostało. Kilka razy na postoju 
poszliśmy też do łaźni wypa-
rzać ubrania z wszy, które lęgły 
się i gryzły niemiłosiernie. 

(Nie)codzienność
Życie w syberyjskiej nie-

woli, stos tęsknoty, tragedii i 
skrajnego upodlenia usypany 
z żywotów setek tysięcy ludzi. 
Każdy pojedynczy przypadek 
uchyla nam rąbka tamtejszej 
rzeczywistości. Również na 
przykładzie życia pani Anny i 
jej rodziny możemy uczyć się 
Syberii. Miejscem wywózki ro-
dziny Pauków był Inhaszewski 
rejon w Kraju Krasnojarkim. 
– Najpierw wywieźli nas sa-
mochodami do jednego wspól-
nego baraku, potem zaczęło się 
rozlokowywanie. Każdą rodzi-
nę NKWD przydzielało na tzw. 
uczastki, czyli wydzielone tere-
ny, na których miały pracować. 
Pracowaliśmy w lesie przy zbie-
raniu żywicy. Mieszkaliśmy w 
małych, drewnianych chatkach 
przecinanych wewnątrz krót-
kim korytarzem między dwie-
ma izbami, w których kwate-
rowano rodziny. Na jedną izbę 
przypadała jedna rodzina. Do 
tego w każdej chatce stał mały 
piecyk. Jedzenie było marne, 30 
dkg chleba i trochę owsa. Kie-

Zdjęcie z 1948 roku
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dy śniegi były wielkie dawano 
nam specjalne narty, bo inaczej 
utonęlibyśmy w grubej war-
stwie białego puchu. Na wiosnę 
okropnie gryzły muszki. Nie-
samowicie uparte stworzenia. 
Trzeba było się przed nimi ja-
koś chronić. Tak więc zakłada-
ło się specjalne nakrycie głowy, 
przypominające czapkę bartni-
ka, ręce smarowało się dziek-
ciem aż do łokci i tak jakoś dało 
się pracować.

Jak muszka…
Był tam w krasnojarskiej taj-

dze pewien kontroler, który so-
bie w stosunku do mnie od cza-
su do czasu pozwalał na pew-
ne złośliwości. A to raz mnie w 
magazynie zamknął, bo mu się 
schowałam. Wypuścił mnie do-
piero gdy zaczęłam się wydzie-
rać. Inną sposobność do psy-
chicznego znęcania się znalazł 
kiedy do Syberii dotarły pierw-
sze listy. Nie chciał mi ich dać, 
a one były dla mnie takie waż-
ne. Machał mi przed nosem li-
stem, a kiedy chciałam już go 
wziąć szybko zabierał rękę. No 
i zaczęłam płakać, w końcu się 
zlitował. No tacy to byli niektó-
rzy, lubili się powyżywać na ze-
słańcach. 

Śmierć przybranej mamy
Pierwszą tragedią, jaka wy-

darzyła się na Syberii była 
śmierć żony pana Micha-
ła Pauka. – Podczas sześcioty-
godniowej podróży, mama się 
przeziębiła. Z tego powodu cho-
rowała przez długi czas aż w 
końcu z wycieńczenia zmarła. 
Był to październik, 1940 roku. 
Mimo, że nie byłam jej córką to 
jednak bardzo się z nią zżyłam 
i do dziś mówię o niej jak o ma-
mie. Wszyscy bardzo tę śmierć 
przeżyli, zwłaszcza jej dzieci, 
Józek został już właściwie sie-
rotą.

Jakiś czas później Anna staje 
się świadkiem kolejnej trage-
dii, tym razem ofiarą syberyj-
skich terminów staje się sied-
mioletnia dziewczynka. – Pa-
miętam, że pewnego razu zagi-
nęła moja koleżanka, znałam 
ją jeszcze z naszych rodzinnych 
stron, przed wojną. Nikt nie 
mógł jej znaleźć. Musiała do-
znać jakiegoś szoku. Dopiero 
po upływie tygodnia znaleźli-
śmy ją w jednej z szop, w której 
składowane były beczki z żywi-
cą. Była wycieńczona i spuch-
nięta, gdyż obsiadły ją musz-
ki. Pożyła jeszcze kilka godzin 
i zmarła. To było wstrząsające 
wydarzenie. Aż strach pomy-
śleć co musiała przez ten czas 
przeżywać. Jej rodzice byli tak 
zrozpaczeni tym co się stało, 

że nie byli w stanie nic zrobić. 
Postanowiłam wtedy jakoś po-
móc. Umyłam więc ciało dziew-
czynki i ubrałam do trumny. 
Pamiętam, że śpiewałam przy 
tym znane mi kościelne pieśni. 
Kiedy po latach przyjechałam 
w odwiedziny do krewnych na 
Śląsku, przyszedł do mnie oj-
ciec mojej zmarłej koleżanki i 
przypomniał mi – A pamiętasz, 
Ania, jak moją zmarłą córu-
nię do trumny przyodziewałaś i 
tak pięknie przy tym śpiewałaś? 
Chciałem Ci dzisiaj jeszcze raz 
za to podziękować. 

Stachanowiec
W 1942 roku kończy się 

pierwszy okres wywózki. – Po 
wybuchu wojny niemiecko-ra-
dzieckiej, zostaliśmy zwolnieni z 
Syberii i ruszyliśmy na Kazach-
stan, do Usztobe. Tam przydzie-
lono nas do pracy w kołchozie. 
Warunki życia, choć niewiele, 
ale trochę się zmieniły, gdyż kli-
mat był cieplejszy. Staliśmy się 
stachanowcami. Ojciec został 
zaangażowany do pracy przy 
koniach, ja natomiast zostałam 
traktorzystką i kombajnistką. 
Ciężko tam pracowaliśmy, wła-
ściwie od rana do nocy, a ra-
cje żywnościowe były niewiel-
kie. Trzeba było kombinować. 
Zaczęliśmy podkradać zboże i 
buraki z pól. Ziarno wiozło się 
w takim przypadku do młyna, 
a odbierało gotową mąkę, mo-
gliśmy wtedy napiec sobie plac-
ków i nieco się odżywić. Nato-
miast jeśli chodzi o buraki, to 
w tajemnicy i pod nieobecność 
Kazaszki, która nas pilnowa-
ła, piekliśmy buraki, były takie 
słodkawe, w tamtych warun-
kach to był istny rarytas.

Pewnego razu znajomi zostali 
przyłapani na nielegalnym pod-
bieraniu ziarna z pola. Było ich 
troje, ojciec, syn i córka. Dostali 
areszt. Dopiero po pewnym cza-
sie zostali zwolnieni, ze względu 
na potrzebę rąk do pracy.

Pewnego razu miałam ta-
kie zdarzenie, że odczepiły mi 
się brony od traktora i zostały 
gdzieś w polu. Wieczorem przy-
biegł brygadzista i krzyczy – Job 
twoja mać, o Polszy dumajesz i 
brony zgubiłaś! – Pocałuj mnie 
w d…ę! Odrzekłam. On nic nie 
rozumiał, coś tylko burknął – 
Jak dumajesz to i tak jej nigdy 
nie zobaczysz. Raz mnie „do-
cenili”. Dostałam wtedy nagro-
dę, 20 kg mąki za wypracowa-
ną normę. 

Ojciec – schyłek życia
Pani Anna pamięta doskona-

le kilka epizodów związanych z 
ostatnimi latami życia i śmier-
cią swojego ojca na kazachskiej 

ziemi. – Pewnego razu, już 
pod koniec życia ojca, w cza-
sie żniw, ładowaliśmy zboże do 
młyna. Tato podjechał wozem, 
a ja miałam przeładować zboże 
z kombajna. Wszystko było do-
brze, dopóki nie zawarczał sil-
nik maszyny. Wtedy konie się 
wystraszyły i jak to wiedzione 
instynktem zwierzęta, zerwały 
się i ruszyły przed siebie. Ojciec 
siedział na wozie, gdy konie ru-
szyły, nogi zostały mu na ze-
wnątrz, a tułów wpadł do środ-
ka wozu. Tata ledwo uszedł z 
życiem, gdyż przerażone konie 
zatrzymały się dopiero w rowie. 
Przeżył ogromy szok, miał po-
turbowane plecy. 

Nigdy nie zapomnę dnia i 
okoliczności, w których do-
wiedziałam się o jego śmierci. 
Tamtego dnia wróciłam z pola 
do naszej lepianki, rodzeństwo 
przyrodnie z zaniepokojeniem 
powiadomiło mnie, że ojciec 
nie wraca. Rano wyjechał do 
miasta sprzedać worek mąki 
na mleko i do tej pory go nie 
ma. Nie zastanawiając się wie-
le pojechałam do Usztobe. Na 
miejscu udałam się do raiko-
mu i pytałam o ojca. Powie-

dzieli, że go nie było. Później 
poszłam do znajomych, oni też 
mi odrzekli, że taty u nich nie 
było. Na końcu postanowiłam 
pójść do szpitala. Pani doktor 
obeszła odziały i ojca nie zo-
baczyła, w pewnym momencie 
jednak zamyśliła się na chwi-
lę i powiedziała mi, że właśnie 
przed kilkoma godzinami do 
kostnicy przywieziono mar-
twego człowieka. Gdy usły-

szałam te słowa, już wiedzia-
łam. Kiedy weszliśmy do środ-
ka, mrożący krew w żyłach 
domysł się potwierdził. Leżał, 
spokojny. Zdjęto mu marynar-
kę i buty. Powiadomiono mnie, 
że zmarł w parku, w drodze do 
znajomych. Taki cios. Teraz 
trzeba było jakoś ojca pocho-
wać. W Kazachstanie w tam-
tym czasie to była wcale nie-
łatwa sprawa sprawić mu tra-
dycyjny pogrzeb. Tak napraw-
dę to była sprawa niemożliwa. 
O trumnie można było zapo-
mnieć, drzewa na takie „zbyt-
ki” nie stało. Dostałam 4 metry 
gazy. Co mam teraz zrobić? Do 
kołchozu go nie powiozę, bo 
jak? 25 km, jak z Nowogardu 
do Goleniowa. Postanowiłam 
więc wyprawić pochówek na 
miejscu. Administracja szpi-
tala dała mi konie i wóz. Do 
pomocy przydzielili jeszcze 
dwóch mężczyzn. Wzięli więc 
ojca na wóz i wywieźli kawałek 
za miasto. Na błoniach wyko-
pali dół, włożyli doń ciało i tak 
zakopali.  

Zawsze gdy wjeżdżam do Go-
leniowa, przyglądam się upar-
cie pewnemu miejscu, które-

go układ topograficzny jest po-
dobny do tego w Kazachstanie, 
gdzie pochowany jest mój oj-
ciec. Po jednej stronie jest mle-
czarnia, przypominająca silo-
sy w Usztobe a po drugiej sklep 
meblowy, na środku zaś błonia 
i zawsze mi się wydaje, gdy wi-
dzę to miejsce, że tam jest po-
chowany mój ojciec. Dopada 
mnie wtedy ogromne wzrusze-
nie. Rozrywa od środka. Wręcz 

czuję jakąś duchową łączność z 
tym miejscem. Po pogrzebie sta-
ła przede mną jak widmo spra-
wa najtrudniejsza, powiedzieć 
rodzeństwu, że zostaliśmy sami. 
Nie do opisania. Do dziś pozo-
staje ten ucisk w gardle, który 
odbiera mowę. To był rok 1944, 
przedostatni rok naszej zsyłki. 
Teraz na mojej głowie zostało 
wychowanie dzieci, Zosi i Józka. 
Zosia uczęszczała do ochronki z 
Heleną Rodziewicz, natomiast 
Józka, jak to chłopaka, zawsze 
gdzieś nosiło. Biegał, jakby cały 
czas przed czymś uciekał, jeź-
dził na bykach. Ale co się dzi-
wić, a poza tym chłopaczysko 
lubiało dokazywać. Wspomina 
pani Anna.

Epilog  
Wreszcie nadszedł upragnio-

ny przez wszystkich moment 
powrotu. – W 1946 roku dotar-
liśmy na Pomorze Zachodnie. 
Od razu podjęłam pracę w no-
wogardzkim szpitalu. Jeszcze po 
okolicy nosiło się echo armat-
niego huku. I ta wszechobecność 
Sowietów. Wszędzie się pano-
szyli, pukali do drzwi, kontro-
lowali. W końcu znaleźliśmy się 
za żelazną kurtyną. Czy to na 
Syberii, za komuny czy w ka-
pitalizmie, zawsze starałam się 
sobie jakoś w życiu radzić. Tu-
taj założyłam własną rodzinę. 
Wyprawiłam wesele Zosi, Jó-
zek też się sprowadził do Nowo-
gardu po okresie mieszkania na 
Śląsku. Życie nas nie szczędzi-
ło, ale jakoś udało się przeżyć te 
90 lat. I z tego powodu jestem 
szczęśliwa i za to jestem Bogu 
wdzięczna.

Pani Anna, choć po 60 latach 
mieszkania w Nowogardzie 
wrosła w tę ziemię, tak jak inni 
przybysze z Kresów, to jednak 
myślami i wspomnieniami są 
daleko stąd. Ich dusze pozosta-
ły hen za Bugiem. 

Anna Salamońska jest oso-
bą o zdecydowanym charak-
terze, choć dla wszystkich zna-
jomych jowialna, serdeczna i 
otwarta nobliwa pani. Nie za-
kłóca biologicznego zegara, 
zasypia i wstaje z kurami.  In-
teresuje się światem i historią. 
Mimo bogactwa przeżyć, sta-
ra się z dystansem podchodzić 
do rzeczywistości, zarówno 
tej teraźniejszej jak i przeszłej, 
czasami zdawałoby się z lekką 
nutką obojętności. Ale co kry-
je pod tym korcem pozornego 
zobojętnienia? Śledząc jej losy 
odpowiedź nasuwa się sama. 
Tak jak podczas wojny, tak i 
za komuny… i w kapitalizmie, 
jest to znów nic innego jak – 
sposób na przetrwanie. 

Piotr Słomski

1938 rok na zdjęciu koleżanki Stefania, Antonina i Anna
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Spółdzielnia Mieszkaniowa „Cisy” w Nowogardzie 
sprzeda mieszkanie 3 pok. 

o powierzchni 62,00 m2 
Szczegółowych informacji udzielamy 

pod nr tel. 913925261 lub 607 104 578

Olimpia wycofuje swoje drużyny z rozgrywek
Zarząd LKS Olimpia Nowogard podjął decyzję o nie przystąpieniu drużyn juniorów i seniorów w rozgrywkach ligowych w sezonie 
2012/2013 organizowanych przez Zachodniopomorski Związek Piłki Nożnej. Decyzja jest podyktowana brakiem funduszy na działal-
ność klubu w drugiej połowie 2012 r. 

Przypomnijmy, że na począt-
ku roku został ogłoszony przez 
burmistrza Nowogardu kon-
kurs dla organizacji pozarzą-
dowych działających na tere-
nie Gminy Nowogard. Powo-
łana w tym celu komisja kon-
kursowa w której znaleźli się 
m.in. pracownicy Urzędu Mia-
sta, negatywnie zaopiniowała 
wniosek LKS Olimpia o dofi-
nansowanie i tym samym klub 
miał w ogóle nie otrzymać pie-
niędzy na działalność. Tylko 
zmiana niekorzystnej decyzji 
przez burmistrza, doprowadzi-
ła do tego, że Olimpia otrzy-
mała 14  000 na start trzech 
drużyn w rozgrywkach. Było 
to w dalszym ciągu tylko część 
z tego, co klub otrzymał choć-
by w 2011 r.   

Dzięki pozyskanym środ-
kom oraz pomocy sponsorów, 
udało się dokończyć sezon pił-
karski 2011/2012. Wyniki uzy-
skane na wiosnę nie były im-
ponujące, ale w przypadku se-
niorów pozwoliły na zajęcie 
drugiego miejsca w grupie na 
koniec sezonu. Wszyscy pogo-
dzeni z brakiem awansu ocze-
kiwali na rozwój wypadków 
oraz decyzji w sprawie przy-
szłości klubu. Nie można było 
się oszukiwać. Perspektywy 
na dalszą działalność w nieko-
rzystnych warunkach były nie-
ciekawe.

Ostatnią deską ratunku było 
zwrócenie się do burmistrza z 
wnioskiem o realizację zada-
nia publicznego z inicjatywy 
stowarzyszenia, a nie jak to jest 

najczęściej praktykowane, w 
wyniku otwartych konkursów 
ofert.  W takim trybie Olimpia 
starała się o 10 0000 zł., a ca-
łość zadania trwać miała jedy-
nie 90 dni. Taka perspektywa 
czasowa idealnie pokrywałaby 
się z terminem rozegrania run-
dy jesiennej sezonu 2012/2013. 

Przyznanie dofinansowania 
pozwoliłoby utrzymać działal-
ność klubu i dotrwania z dwo-
ma drużynami do przerwy zi-
mowej i do czasu rozpoczę-
cia rundy wiosennej sezonu 
2012/2013. Wówczas mieli-
byśmy do czynienia z nowym 
rozdaniem środków na dzia-
łalność stowarzyszeń. Tak się 
jednak nie stało. Burmistrz po-
został nieczuły na argumenty 
klubu i możliwość wycofania 

z rozgrywek piłkarskich. Brak 
możliwości konstruktywnych 
działań sprawia, że młodzież 
zrzeszona w naszym klubie nie 
będzie mogła dalej uczęszczać 
na treningi, brać udział w za-
wodach piłkarskich regularnie 
odbywających się do tej pory w 
Wierzbięcinie.

Zarząd stoi na stanowisku, 
że tylko dobra współpraca z 
Urzędem Miejskim i co się z 
tym wiąże stabilnością finan-
sowania zadań przedstawio-
nych do realizacji, jest w sta-
nie utrzymać dotychczasową 
działalność. Ten podstawowy 
warunek nie został w tym roku 
spełniony. 

Środki finansowe pocho-
dzące od sponsorów, bądź po-
chodzące z innych instytucji 

publicznych lub prywatnych, 
mogą być tylko uzupełnieniem 
głównego działania związane-
go ze sportem, a nie jego głów-
nym trzonem. Brak wspar-
cia ze strony samorządu lo-
kalnego, jest głównym powo-
dem nie przystąpienia do roz-
grywek piłkarskich przez LKS 
Olimpia Nowogard w 2012 r.

Przemysław Saja 
LKS Olimpia Nowogard 

MP amatorów w jeździe parami na czas

Dwójka z Nowogardu wygrywa!
W Bytowie 21 lipca, odbyły się zawody w kolarstwie szosowym organizowane 
przez Czesława Langa. Bardzo dobrze spisały się dwie pary z Nowogardu repre-
zentujące barwy Chrabąszcze Skan Code Nowogard.

Za sprawą Czesława Langa na 
Ziemi Bytowskiej odbyły się 2 
duże imprezy kolarskie. 5 etap 
Skandia Maraton Lang Team 
2012 i Mistrzostwa Polski ma-
sters i cyklosportu w jeździe 
dwójkami na czas. Dla kibi-
ców z Nowogardu najważniej-
sze były te drugie zawody. Re-
prezentanci Chrabąszczy Skan 
Code Nowogard – Artur Kra-
siński i Jan Zugaj, zajęli pierw-
sze miejsce i zdobyli tytuł Mi-

strzów Polski Open, podczas 
sobotnich zawodów w Bytowie. 
Wielkie brawa należą się rów-
nież dla naszej drugiej „dwój-
ki”, która w składzie: Zbigniew 
Szkołuda i Roman Bladowski, 
zajęła drugie miejsce i zdobyła 
wicemistrzostwo Polski w kate-
gorii M 50. Gratulujemy kola-
rzom z Nowogardu i życzymy 
im kolejnych sukcesów na Mi-
strzostwach Polski Amatorów.

KR

SPRZEDAŻ ATRAKCYJNYCH MIESZKAŃ
w nowo powstającym budynku mieszkalnym

4-klatkowym (obok SP nr 3), os. Gryfitów w Nowogardzie

Kontakt: „PRO-BUD” s.c., 72-200 Nowogard, ul. 3 Maja 14, 
tel. 91 39 25 552, 783 570 056, www.probud-nowogard.pl

Na pierwszym planie nowogardzka para Artur Krasiński i Jan Zugaj

Czesław Lang nagradzający zwycięzców z klubu Chrabąszcze Skan Code Nowogard
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30.07.2012 r. 
godz. 16

OCO NA TWOJE 
FINANSE

PROSTA POŻYCZKA 
DLA CIEBIE 

I TWOJEJ FIRMY
bez BIK

bez zaświadczeń ZUS i US
– od 20 do 300 tys.
– na spłatę uciążliwych długów
– na dobre inwestycje
– dochód min. 1000 zł netto
W OFERCIE RÓWNIEŻ CHWILÓWKI

Szczecin 
al. Wojska Polskiego 29/17 

tel. 91 812 68 65
RRSO wynosi 5,05%

Szybki kurs
w wakacje
30 lipca br.

g. 16.30

od 2.07.2012 do 31.07.2012

NIERUCHOMOŚCI
w w w . e x t r a  -  d o m . c o m . p l

Biuro obrotu
Nieruchomośc iami

Sprzedaż, kupno, wynajem, dzierżawa:
• Domów
• Mieszkań
• Gruntów
• Lokali użytkowych
• Nieruchomości komercyjnych

ul. Wojska Polskiego 57/1
72-300 Gryfice

tel/fax; 91 88 64 999
kom. 510 170 219

500 297 018
email: biuro@extra-dom.nazwa.pl

K O M U N I K A T
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Cisy” w Nowogardzie, informuje, że 

przystępuje  do realizacji zaplanowanej  nowej inwestycji  
I budowy osiedla mieszkaniowego przy ul. Woj. Polskiego w Nowogardzie,  

na działkach gr. nr  578 i 579/2 (Budynku A, segmentu 1 i 2)
Przewidywany termin rozpoczęcia (segmentu 1)  - listopad 2012r. 
                zakończenia  (segmentu 1)  - listopad 2013r.
Przewidywany termin rozpoczęcia (segmentu 2)  - lipiec  2013r. 
                zakończenia  (segmentu 2)  - lipiec  2014r.
Struktura mieszkań :   1 pok. – 36m2
                                       2 pok. – 52m2                                       Cena 2.900 zł brutto / 1 m2
                                       3 pok. – 67m2
 Osoby zainteresowane nabyciem mieszkań zapraszamy do siedziby Spółdzielni przy ul. Księ-

cia  Józefa Poniatowskiego 7a w Nowogardzie , w celu  dokonania zapisu i wyboru kondygnacji.
Szczegółowych informacji  udzielamy również telefonicznie pod nr  91 3925261 lub 697104 

578.
Uprawniona do kontaktu z zainteresowanymi :  Z-ca Prezesa  Anna Błaszczak 

OKNO 1465 mm szer. x 1435 mm wys.

SZYBA K=1,0 • OKUCIE MACO PPUH "JOGA" sj.
ul. Górna 4,

72-200 Nowogard
tel. 91 39 25 501

OKNA-SUPERPROMOCJA !!!

TYLKO 499zł*
*cena netto
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Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej
„RADOSŁAW” 

w Nowogardzie ul. Radosława 10
Ogłasza przetarg  

ustny nieograniczony na sprzedaż 
- Nieruchomość zabudowana położona w Nowogardzie ul. 

Radosława 10, na którą składa się prawo własności działki nr 
ewid. 115/2 obręb nr 7

Cena wywoławcza: 95.000 zł.
Wadium: 3.000 zł – płatne do dnia przetargu do 15.30
Do wylicytowanej ceny może zostać doliczony podatek VAT 

zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży.
Przetarg odbędzie się w dniu 16.08.2012 r. o godz. 16.00 w 

siedzibie Spółdzielni Nowogard ul. Radosława 10
Przedmiot przetargu można oglądać po uzgodnieniu termi-

nu z Ogłaszającym Tel. 91 39 21 606 w godz. Od 7.30 do 10.30
Sprzedający zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez 

podania przyczyny.

DLA PAŃ 
„PROFILAKTYKA RAKA PIERSI” 

WYJAZD NA BADANIA MAMMOGRAFICZNE 
DLA PAŃ z TERENU NOWOGARDU i OKOLIC Samorzą-

dowa Fundacja Opieki Medycznej „Zdrowie” dnia 04.08.2012r. 
organizuje wyjazd na badania mammograficzne do NZOZ Me-
dical Care CRiDO Szczecin Zdroje.

Oferta Składa się z kompleksowej porady:
- badanie mammograficzne 
- wynik badania oraz konsultacja lekarska 
Rejestracja i szczegółowe informacje Samodzielny Publiczny 

Szpital
Rejonowy w Nowogardzie w godz.8.30-14.00 tel.91 

3921356 wew. 122, w siedzibie Fundacji (budynek laborato-
rium przy szpitalu I piętro), oraz u Lidii Bogus tel.505393636. 
Dobrowolna wpłata na cele statutowe 5 zł. PAMIĘTAJ! O 
ZDROWIE MUSISZ ZADBAĆ SAMA! 

Zapraszam Prezes Fundacji „Zdrowie”Lidia Bogus

odwiedź nas w Goleniowie 
ul. M. Konopnickiej 76; tel. 91 418 56 57 

www.mikulski-nieruchomosci.pl 

Nowo otwarte
BIURO OBSŁUGI 
NIERUCHOMOŚCI
Mikulski Nieruchomości NIERUCHOMOŚCI

Poszukuje 
mieszkań, domów i działek 
na sprzedaż i wynajem
wejdź do naszej strefy VIP 
Kontakt z doradcą Piotr Warzybok 

530 855 003

Sprzedaj z nami szybko 
swoją nieruchomość! 

Mistrzostwa Polski 
IV runda – Człuchów

Pech  
Kozery...
W zawodach motocrossowych w Człuchowie odby-
wających się w dniach 21-22 lipca, rywalizowano w 
trzech kategoriach. Oprócz Żanety Zacharewicz w 
Pucharze Polski Kobiet, w barwach KM Cisy Nowo-
gard zaprezentował się również Michał Kozera. Za-
wodnik z Nowogardu startujący w kategorii MX2, 
może mówić o dużym pechu, gdyż awaria wykluczy-
ła go z walki o podium. 

Awaria motoru nastąpiła 
podczas pierwszego wyścigu, 
w którym Michał Kozera ra-
dził sobie bardzo dobrze. W 
pewnym momencie jeden z ry-
wali wjechał Michałowi w tył 
motocykla, powodując drobny 
uraz zawodnika z Nowogardu 
i awarię, która wykluczyła Ko-
zerę z walki w drugim wyści-
gu. W pierwszym mimo bólu 
spowodowanego kontuzją, Mi-
chał zdołał ukończyć bieg w 
środku stawki, czyli na 7 pozy-

cji. Niestety Kozera stracił nie-
co punktów w klasyfikacji ge-
neralnej sezonu. Obecnie po 
wyścigach w Chełmnie, Olsz-
tynie, Strykowie i Człuchowie, 
zawodnik KM Cisy Nowogard 
zajmuje 8 miejsce w stawce 24 
sklasyfikowanych zawodników. 
Michał Kozera w sumie uzy-
skał 188 punktów, lider klasy-
fikacji zawodnik KM Cross Lu-
blin Karol Kędzierski, dotych-
czas uzbierał 362 punkty.

KR  

Rezerwy w Węgorzynie

Pierwszy zespół  
w Rewalu
W piątek i sobotę (27-28 lipca) zespoły Pomorza-
nina rozegrają kolejne mecze kontrolne. Zarówno 
pierwszy jak i drugi zespół, podejmie rywali z Re-
gionalnej Okręgówki. Dla pierwszego zespołu będą 
to „starzy znajomi” z Rewala, natomiast piłkarze z 
B Klasy sprawdzą się w meczu ze Spartą Węgorzyno.

Po nieudanym meczu z IV li-
gową Sarmatą Dobra, piłkarze 
Pomorzanina sprawdzą swoją 
formę w pojedynku z Wybrze-
żem Rewalskim, do niedawna 
jednym z głównych swoich ry-
wali w walce o awans. Mecz zo-
stanie rozegrany na stadionie 
w Rewalu w piątek o godzinie 
18.30. Najtrudniejszego, jak 
dotąd rywala będzie miał dru-
gi zespół Pomorzanina. Rezer-
wy, które obecnie występują w 
najniższej klasie rozgrywko-
wej, sprawdzą swoją formę z 
drużyną znajdującą się o dwie 
klasy wyżej. Choć ostatni mecz 
z piłkarzami z Trzygłowa na co 
dzień walczących w A Klasie, 
nie napawa optymizmem, to 

trzeba zwrócić uwagę na to, 
że trener rezerw ma do wy-
boru ogromną liczbę graczy, 
których regularnie sprawdza. 
Liczne roszady w składzie od-
bijają się na wyniku. Oprócz 
piłkarzy, którzy w sobotę wal-
czyli z Błękitnymi, w kadrze 
są jeszcze: Jurczyk, Żyła, Do-
manowski, Haberski, Kacz-
marek, Połatyński. Ze względu 
na „długą ławkę”, drugi zespół 
trenuje przeróżne warianty, 
aby w trakcie rozgrywek być 
przygotowanym na wszystko. 
Przypomnijmy, że drugi ze-
spół zasiliło 6 nowych graczy: 
Połatyński, Kaczmarek, Fijał-
kowski, Kasprzyk, M. Stacho-
wiak, D. Stachowiak. Począ-

tek meczu w sobotę o godzinie 
17.00, na stadionie miejskim w 
Węgorzynie.

KR
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Zaprasza do udziału w II edycji projektu:
„Wspieranie przedsiębiorczości i rozwoju  

gospodarczego Gminy Nowogard”
Celem realizowanego zadania publicznego jest wspieranie zatrudnienia poprzez 
zachęcanie do tworzenia nowych firm i samo zatrudnienia oraz promowanie 

postaw przedsiębiorczych wśród mieszkańców gminy.
Projekt skierowany jest do dwóch grup adresatów:
I.   Zamierzających po raz pierwszy uruchomić własną działalność gospodarczą,
II. Posiadających własną firmę nie dłużej niż dwa lata i zamierzających rozszerzyć 

działalność, zatrudnić osoby bezrobotne lub wprowadzić nowe technologie 
produkcji i usług. 

Projekt zakłada przeprowadzenie 60 godzin bezpłatnych zajęć szkoleniowych 
i warsztatów obejmujących program zakładania własnej firmy pod nazwą ,,ABC 
Przedsiębiorczości”, wsparcie indywidualne coacha (trenera) dla osób, które 
uruchomią własną firmę oraz wynajem lokali użytkowych po preferencyjnych 
cenach. 

JUczestnicy projektu zainteresowani uruchomieniem swojej firmy w budynku  
CEiP ,,PROFIT” i poza nim, otrzymają do 50 % zniżki stawki czynszu  za 
wynajmowany lokal w okresie realizacji projektu.

Druga edycja projektu realizowana będzie od 1 lipca do 31 grudnia 2012 roku. 
Szczegółowe informacje dotyczące projektu można uzyskać osobiście  

w Sekretariacie CEiP ,,Profit”SzF TPP w Nowogardzie ul. Wojska Polskiego 3, 
lub  telefonicznie tel.91 39 20 891,fax 9139 20 891oraz na stronie  

www.profit.nowogard.pl ,e-mail: rcp_nowogard@o2.pl
Serdecznie zapraszam !

Dyrektor CEiP „Profit'”            PROJEKT DOFINANSOWANY JEST              
SzF TPP w Nowogardzie          ZE ŚRODKÓW GMINY NOWOGARD 

   Jerzy Jabłoński   

tel. 91 57 712 48 
tel. 500 702 884
tel. 500 702 855

BEZPŁATNA POMOC W UZYSKANIU KREDYTU - OFERTA 20 BANKÓW

www.mk-kwadrat.pl
MIESZKANIA NA SPRZEDAŻ

Smorawina – 2 pokoje, parter, działka 490m² – CENA 35.000 zł 
Nowogard – kawalerka, III pietro, pow. 29,93m² – CENA 90.000 zł 
Nowogard – kawalerka, I piętro, pow. 28,40m² – CENA 90.000 zł
Nowogard – 3 pokoje o poww. 62,2m², centrum – CENA 195.000 zł
Nowogard – wysoki standard, 3 pokoje, pow. 68m² – CENA 199.000 zł NOWA CENA
Nowogard – 3 pokoje, pow. 77m² + garaż 20 m²  - CENA 230.000 zł 
Nowogard – 3 pokoje, I piętro, pow. 62,9 m² – CENA 170.000 zł NOWA CENA
Nowogard – 3 pokoje, pow. 49m², z widokiem na jezioro – CENA 200.000 zł 
Nowogard – 3 pokoje, parter, pow. 57,8m² – CENA 172.000  zł 
Nowogard – 3 pokoje na parterze, pow. 58 m² – CENA 175.000 zł NOWA CENA 
Nowogard – 2 pokoje, pow. 61,69m² – CENA 169.000 zł 
Dobra – 3 pokoje + garaż, pow. 64,5m² lub zamiana  – CENA 165.000 zł
Wierzbięcin- 4 pokoje o pow. 78,47m² – CENA 132.000 zł 

DOMY NA SPRZEDAŻ
Wyszomierz – bliźniak o pow. 116m², działka
Nowogard – 2 pokoje, pow. 57m², działka 142m² – CENA 145.000 zł
Nowogard – 5 pokoi, pow. 134m², działka 786m² – CENA 513.000 zł 
Nowogard – pod klucz, 5 pokoi, pow. 118,95m², działka 1352m² – CENA 850.000 zł  
Nowogard – 5 pokoi, pow. 240m², działka 886m² – CENA 649.000 zł 
Błądkowo – 2 pokoje, pow. 110m², działka 1000m² – CENA 159.000 zł NOWA CENA 
Dobra – 3 pokoje, pow. 73m², działka 324 – CENA 160.000 zł 
Nowogard ( okolica) – 4 pokoje, pow. 180m², działka 5639m² – CENA 299.000 z
Drawsko Pomorskie – ze sklepem, centrum, pow. 204m² – CENA 650.000 zł 
Drawsko Pomorskie – 5 pokoi, pow. 200m² -  CENA 225.000 zł 

Zaprasza na

Przykładowe zestawy:
- botwinka, kieszonka schabowa, ziemniaki, zest. surówek
- krem z brokuł, �let drobiowy z orzechami, 
   ziemniaki, zest. surówek
- krupnik, �let drobiowy z grila z pomidorem 
   i serem mozzarelą, ziemniaki, zest. surówek
- ogórkowa, dorsz, ziemniaki, zest. surówek
- pomidorowa, �let drobiowy panier., 
   ziemniaki, zest. surówek
- grochówka, schabowy, ziemniaki, zest. surówek
- rosół, karkowka z grilla, ziemniaki, zest. surówek

 promocyjne obiady domowe
w cenie 15 zł

tel. 91 39 20 221

Układanie kostki
brukowej

tel. 721 124 740
NOR-BUD

 WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA  
700-LECIA 24 w  NOWOGARDZIE

poszukuje wykonawcy ocieplenia budynku.
Przedmiar robót oraz szczegółowe informacje

w biurze Zarządcy FURMAŃCZYK-WSPÓLNOTY
700 lecia 14 w Nowogardzie tel. 913920808.

PIASEK, ŻWIR,  CZARNOZIEM, POSPÓŁKA 

 ŻWIROWNIA  DŁUGOŁĘKA
tel. 504 872 700 

Z DOWOZEM DO KLIENTA
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POLECAMY MIESZKANIA 1 POKOJOWE
NOWOGARD

EX251040477 85000 zł I piętro
EX488623240 87000 zł II piętro
EX577022080 78000 zł IV piętro

EX486144155 99000 zł parter

EX481718589 98000 zł parter
EX570072908 94000 zł III piętro
EX577053088 93000 zł II piętro

OKOLICA
EX234768956 39000 zł parter

NIERUCHOMOŚCI

•	 Sprzedam mieszkanie, ul. 
Poniatowskiego, 2 pokoje, 
pow. 50,49 m2, parter, po 
generalnym remoncie. CEN-
TRUM OBŁSUGI NIERUCHO-
MOSCI, Tel. 603 982 407

• Do wynajęcia dwa lokale han-
dlowe lub biurowe w centrum 
Nowogardu. 787 122 972 

• Kwatery pracownicze w domu 
jednorodzinnym Tel. 609 307 327

•	 Wynajmę lokal biurowy przy 
ul. 700-lecia; I piętro, par-
king; 501 549 818.

• Sprzedam działkę budowla-
ną nieuzbrojoną przy ul. Ko-
ściuszki tel. 693 850 197

•	 Sprzedam spichlerz, pięk-
ny obiekt 956 m2, tel. 693 
996 009

• Sprzedam mieszkanie trzy-
pokojowe w Nowogardzie. 
603 668 681

• Sprzedam mieszkanie dwupo-
kojowe III piętro 55 m2. Cena 
125 tys. 668 927 296

• Do wynajęcia dwa lokale han-
dlowe w Centrum Nowogardu. 
531 838 667

• Sprzedam mieszkanie trzy-
pokojowe w Nowogardzie. 
600 626 244

• Sprzedam mieszkanie własno-
ściowe, I piętro, bezczynszo-
we, 3 pokoje, 58m2, w Nowo-
gardzie. Po kapitalnym remon-
cie, wysoki standard, kuchnia 
w zabudowie, glazura, panele, 
terakota, nowe okna, własne 
ogrzewanie gazowe, domo-
fon, piwnica, balkon. Cena do 
uzgodnienia, tel. 605 522 340.

• Sprzedam mieszkanie 3 po-
kojowe 3 piętro ul.15-lutego z 
garażem 695 425 992

• Sprzedam działkę budowlaną 
w Centrum Nowogardu ul. Li-
powa 4 o pow. 693 m2 z aktu-
alnymi warunkami zabudowy 
usługi, handel, mieszkania. 
Informacje Tel. 600  959  932; 
600 931 083 po 15.00

• Wynajmę garaż w ok. Boh. 
Warszawy, Poniatowskiego i 
15 Lutego. 603 284 503

• Sprzedam garaż murowany 28 
m2, prąd, woda cena 26 000 zł. 
Tel. 501 622 613

• Ładny dom Nowogard, 
sprzedam. 600 617 474

• Sprzedam mieszkanie 3 poko-
jowe o pow. 58 m kw na I pię-
trze przy ul. Bankowej 8. Tel. 
783 570 060.

• Wynajmę warsztat z kabiną 
pod różnego rodzaju działal-
ność. 603 550 557

• Sprzedam mały dom 57 m2 ul. 
Piłsudskiego 2a. 602 350 301

• Sprzedam mieszkanie w blo-
ku w Łosośnicy, trzypokojo-
we, 64 m2, bezczynszowe. Tel. 
788 875 474

• Sprzedam ˝ domu w Nowogar-
dzie. 728 933 802

• Sprzedam mieszkanie 4-po-
kojowe (67,7 m2) w Nowo-
gardzie, parter, balkon, wc i 
łazienka osobno. Kontakt:  608 
514 144.

• Studio reklamy Vizart wynaj-
mę pow. Reklamową 6,5x3m 
w Nowogardzie przy ul. War-
szawskiej 11 od 13.06. tel. 
605 522 340

• Sprzedam kawalerkę 30 m2. 
tel. 691 137 817

• Sprzedam pół bliźniaka ok. 
100m2, działka 1100 m2, duży 
ogród. Wymienione okna, 
dach, ocieplony. Wewnątrz 
do remontu. 350000 zł. Tel. 
513 157 166

• Sprzedam mieszkanie, No-
wogard, ul. Bankowa 6, pow. 
53,70 m2, IV piętro, trzy po-
koje, cena 131.600 zł, tel. 91-
3910010, 607607814.

• Sprzedam prawo do mieszka-
nia spółdzielczo – lokatorskie. 
691 646 632

• Pilnie potrzebna  kawalerka, 
dwupokojowe mieszkanie 
(parter) do wynajęcia niedro-
gie. 512 711 348

• Sprzedam trzy pokoje + ga-
raż murowany, ogród, działka 
1000 m2 lub zamiana na dwa 
pokoje w bloku w centrum 
(parter I piętro (z dopłatą)) 
724 451 734

• Resko ok. na wsi 70 m2, trzy 
pokoje do zamieszkania od za-
raz 63 tys. 889 133 882.

• Sprzedam dom w Nowogar-
dzie w rozliczeniu mieszkanie 
ul. Jesionowa 3. 604 284 597

• Wynajmę garaż przy ul. 
Zamkowej przy gł. Drodze. 
607 580 172

• Sprzedam 2 ha ziemi przy 
drodze asfaltowej + media z 
możliwością podziału, oko-
lice Nowogardu 15 zł/m2. 
603 895 622

• Do wynajęcia mieszkanie 3 
pokojowe przy ul. Bankowej 8. 
Tel. 783 570 060.

• Sprzedam działkę po zbiorach 
przy ul. Armii Krajowej. 91 39 
21 399 po godz. 20.00

• Ładna kawalerka I p. cena 83 
tys. zł. sprzedam 508 312 261

•	 Działki budowlane w 
miejscowości Kościuszki 
sprzedam. 91 39 26  624 
po 16.00

• Ziemię rolną kilka hektarów 
sprzedam. 502 103 432

• Sprzedam lub zamienię M3 na 
kawalerkę 722 050 367

• Sprzedam mieszkanie 78 m2 
czteropokojowe, bezczynszo-
we 136 tys. w Wierzbięcinie 
lub zamienię na dwupokojo-
we w Nowogardzie. 691 213 
009

• Do wynajęcia mieszkanie 
umeblowane trzypokojowe ul. 
Bankowa I piętro. 603 895 622

•	 Sprzedam wygodną, bez-
czynszową kawalerkę, I pię-
tro, ul. Waryńskiego. Tel. 608 
153 767

• Odstąpię działkę owocowo-
-warzywną z murowanym 
domkiem obok zakładu karne-
go 693869595

• Sprzedam uzbrojoną działkę 
budowlaną na ul. Poniatow-
skiego. 691 970 711

• Sprzedam 4-pokojowe miesz-
kanie w Osinie, 79m2, słonecz-
ne, na parterze, bezczynszo-
we, z balkonem, piwnica, w 
kuchni i przedpokoju zabudo-
wa. Mieszkanie w bardzo do-
brym standardzie. Ogrzewanie 
gazowe, okna pcv. Atrakcyjna 
cena. Kontakt: 502531348

• Sprzedam pół bliźniaka w 
Błądkowie lub zamienię na 
kawalerkę w Nowogardzie. 
603 881 741

• Nowogard działki budowlane. 
665 503 129

• Sprzedam kawalerkę własno-
ściową 37 m2. Cena 115 tys. Zł. 
Do negocjacji. 660 987 036

•	 Garaż do wynajęcia ul. Boh 
Warszawy 21 tel. 91 39 
20 307

• Sprzedam 4-pokojowe miesz-
kanie w Osinie, 79m2, słonecz-
ne, na parterze, bezczynszo-
we, z balkonem, piwnica, w 
kuchni i przedpokoju zabudo-
wa. Mieszkanie w bardzo do-
brym standardzie. Ogrzewanie 
gazowe, okna pcv. Atrakcyjna 
cena. Kontakt: 502 531 348

• Sprzedam kawalerkę w Nowo-
gardzie, 28m2, bezczynszo-
wa, na parterze, funkcjonalny 
rozkład pomieszczeń, kuch-
nia z oknem, piwnica, okna 
pcv, ogrzewanie gazowe, bez 
pośrednika, 77 tys. ! Kontakt: 
512 322 137

• Sprzedam lub zamienię na 
mieszkanie w Nowogardzie 
dom ( 150 m2) w okolicy No-
wogardu. Dom po kapitalnym 
remoncie na działce 1400 
m2. Cena 395.000 tys. Tel. 
692383706

•	 Sprzedam budowę w stanie 
surowym. 507 045 404

• W szczecinie wynajmę 
mieszkanie dla studentów. 
604 920 063

• Sprzedam działkę budowla-
ną w Kościuszkach 1200 m2. 
Wszystkie media, pozwolenie 
na budowę. Cena 59.000 zł Tel. 
661 923 610

• Wynajmę lub sprzedam pół 
domu w Węgorzynie, dwa po-
koje, łazienka. 91 39 21 547

• Wynajmę 3 pokoje od zaraz. 
605 542 730

• Sprzedam dom w Strzelewie 
149 tys zł. Tel. 91 39 26 698; 91 
39 23 249

• TANIO: mieszkanie 4 pokoje 
Leśna, dwie działki budowla-
ne 41,79 ar. Ok. Nowogardu. 
536 270 560

• Do wynajęcia mieszkanie trzy-
pokojowe po remoncie ul. 
Warszawska. 510 142 179

• Wynajmę mieszkanie 2 poko-
jowe. 662 803 003

• Sprzedam tanio działkę sie-
dliskową. Kościuszki 30 ar. 
Wszystkie media. 508 211 575

• Wynajmę pokój. 798 382 886

• Sprzedam mieszkanie trzypo-
kojowe 69 m2  170 tys. Z do-
płatami rządowymi 45 tys. zł. 
501 432 382

• Sprzedam działki budowlane 
30ar. Media w granicy prąd, 
gaz, woda., kanaliza, droga 
utwardzona,  Kikorze 24. Cena 
16 zł/m. 5 działek w trakcie 
budowy Tel. 665  361  036 po 
16.00

• Lokale do wynajęcia. Sądowa 
1. 693 946 233

• Agroturystyka, pokoje do wy-
najęcia. 793 908 098

MOTORYZACJA

• Sprzedam Opony letnie 4 
szt. Continental Conti 3, 185 
65 R15, cena 400 zł, tel. 605 
522 340.

• Sprzedam dwie opony 185/65/
R15 continental conti 3; stan 
dobry. 605 522 340

• Sprzedam felgi stalowe do 
Nissana Almery N16, rok prod. 
12/2001, cena 240 zł, tel. 605 
522 340. 

•	 Sprzedam Ford CMAX rok 
prod. 2004 przebieg 185 

tys. Poj. 2.0 diesel. Posia-
da immobilajzer, poduszki 
powietrzne, centralny za-
mek, klimatyzacja, koła za-
pasowe z alufelgami. Cena 
20 500. Do uzgodnienia. 603 
079 260

• Sprzedam  Vw Passat B-5  rok 
prod.1998 poj 1.9 diesel 665 
544 518

• Sprzedam Auto marki Rover 
416 benzyna + gaz sekwencja, 
rok 1997, skóra, klima, elektry-
ka cena 5500 do negocjacji. 
691 071 252

• Sprzedam Opla Agilę 2002 
poj. 1.2 srebrna cena 8900 tel. 
663 130 271

• Sprzedam motor Honda CB 
750 rok prod. 1997. Nowe 
opony, cena do uzgodnienia. 
607 998 212

• Sprzedam Opel Vectra. 
606 370 629

• Sprzedam oryginalne alufel-
gi BMW 17. Cena 1300 zł do 
uzgodnienia. 724 695 775

• Sprzedam WV Passat B5 rok 
prod. 2003 poj. 1,9 TDI, 131 
koni mech., cena 20.000 zł do 
uzgodnienia. 607 697 048 

ROLNICTWO

• Porzeczkę czerwoną – 2 zł, zł 
– sprzedam zbiór własny. Tel. 
605 856 556 lub 91 932 17 39

• Grykę sprzedam. Tel. 
795 916 988

• Sprzedam kombajn do zbioru 
ziemniaków „ANNA” Stan bdb 
nr,Tel 664329813.

• Sprzedam 2 działki 
nr.251(0.83ha)i nr.252(1.29)w 
obrębie Redostowa Tel. 667 
286 019

• Siewnik do nawozu Amazon-
ka dwutalerzowy poj. 500 kg. 
723 898 517

• Pszenżyto sprzedam 600 zł/
tona (zostało 2tony). 91 57 
83 097

• Sprzedam krowy mamki mie-
szańce do dalszej hodowli i 
Piasta RCW 3. 500 197 442

• Koszenie łąk i prasowanie. 
603 541 286
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OGŁO SZE NIA DROB NE

MARPOL – OKNA S.C. 
 ul. Sienkiewicza 7F  Nowogard 

www.marpolokna.pl    
biuro@marpolokna.pl,   tel. 91 39-27-022

Nowość

energooszczędny pro�l

6 komorowy

z 3 uszczelkami

ul. Rzeszowskiego 7 • Nowogard

NOWY

ADRES:

• Sprzedam pszenice paszową 
502 217 497

• Kupię kombajn ziemniaczany 
ANNA. 667 788 719

• Sprzedam pług trzyskibowy, 
brony i redło do C360. Tel. 91 41 
91 099

• Sprzedam prosiaki. 691 982 862

• Prasowanie bali (1,20). 
513 941 882

• Sprzedam dmuchawę do zboża i 
zwijkę. 781 932 918

USŁUGI

• Wyjazdy Niemcy, Holandia. Ni-
skie ceny z domu pod dom. 
603 038 944

• Usługi transportowe IVECO do-
stawcze + laweta + bus osobo-
wy do 9 os. Tel. 609 931 915, 607 
580 172.

• AGENCJA REKLAMOWA VIZART 
- reklamy, banery, tablice, wy-
druki wielkoform., reklama na 
pojazdach - odzieży, PIECZĄTKI, 
wizytówki, plakaty, ulotki, inne. 
Nowogard, ul. 700 lecia 15 (nad 
sklepem zielarskim). Tel. 605 
522 340.

•	 MALOWANIE, MONTAŻ PANELI 
PODŁOGOWYCH I INNE DROB-
NE NAPRAWY WYKONA „ZŁO-
TA RĄCZKA”; 91 39 22 783, 784 
79 22 70

• Czyszczenie uszu za pomocą 
świecowania Nowogard, ul. Zie-
lona 3. 91 39 20 714

• Dywanopranie, 604 373 143.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 604 
373 143.

• Pranie tapicerki samochodowej 
(osobowe, busy, ciężarowe, TIR-
-y). Tel. 604 373 143.

• Czyszczenie pościeli wełnianych 
lanoliną. Tel. 604 373 143.

• Usługi ogólnobudowlane i do-
cieplenia 607 654 692

• Usługi transportowe Transit Max 
+ przyczepa. 500 297 054.

• Klimatyzacja! Serwis sprzętu 
AGD. Tel. 697 55 33 10, 693 34 
46 71.

• Cyklinowanie. 692 478 465

• AWARIE. Naprawy pieców Va-
iliant, tanie części. 691 686 772

• Bruk-lin układanie kostki bruko-
wej. Tel. 607 083 893, www.bruk-
linnowogard.com.pl

• Montaż ogrodzeń betonowych, 
farmerskich i innych; 695  085 
470; 91 39 72 575

• usługi elektryczne CO, dachy, 
tanio szybko solidnie. Do 30% 
taniej. Tel. 506 323 560

• Usługi tokarskie. Sąpolnica 22. 
693 613 396 

• Przewozy przeprowadzki Nowo-
gard i okolice. 784 499 535

• Usługi ogólnobudowlane. 
510 335 162

• AGENCJA REKLAMWA VIZART 
- oprawianie prac - w 2 minu-
ty., bindowanie, wydruki A3-A4 
kolor, ksero A3-A4 - kolor, la-
minowanie A3-A4. Tylko u nas 
największy wybór okładek. No-
wogard, ul. 700 lecia 15 (nad 
sklepem zielarskim). Tel. 605 
522 340.

• Korepetycje j. niemiecki, przygo-
towanie do matury. 607 617 844

• Remonty i wykończenia. 
601 567 369

• REMONTY, MONTAŻE, STOLAR-
KA. 781 016 125

• Transport BUS-MAX. 784  053 
493

•	 Usługi remontowo-budowla-
ne, docieplenia. 784 053 493

• Przepisywanie prac (magister-
skich, licencjackich, innych), do-
kumentów, CV, listów motyw. 
innych. Wydruki, Ksero, także 
kolor. Szybko i Solidnie. Studio 
Reklamy Vizart. Nowogard, ul. 
700 lecia 15 (nad sklepem zielar-
skim). tel 605 522 340. 

• Naprawa, regulacja okien, drzwi 
PCV i drewna. 695 181 070

• Usługi dekarskie w Kościusz-
kach. 601  227  631

• Videofilmowanie i zdjęcia cyfro-
we, profesjonalnie różne okazje. 
600 653 124

• Remonty mieszkań. 609 588 240

• Transport przeprowadzki szyb-
ko tanio. 696 138 406

• Remonty mieszkań, dachów 
794 115 153

• DUR - DACH pokrycia i remonty 
dachów. 691 621 141

• Dachy. 785 562 104

•	 Usługi koparko- ładowarką + 
transport Nowogard.  667 621 
070

• Panele, regipsy, szpachlowanie, 
malowanie. 789 146 025

• Usługi koparko-ładowarką. 
606 106 142

• Transport przeprowadzki, tanio. 
791 111 749

• Usługi informatyczne naprawa 
komputerów, instalacja oprogra-
mowania, odzyskiwanie danych, 
dojazd do klienta. 508 245 385

• Remonty, dachy, ocieplenia. 
692 562 306

• BUD NAAR dachy remonty da-

chów ocieplenia budynków. 
726 169 098

• Remonty łazienek, glazura, tera-
kota, hydraulika. 667 435 942

• Kuchnie, szafy, meble na wymiar. 
884 288 560

•	 Docieplenia budynków, pod-
bitki. 608 847 784

• Docieplenia budynków remon-
ty. 784 053 493

• Usługi hydrauliczne. Fachowo.  
600 653 124

• Remonty, wykończenia glazura. 
600 121 043

• Korepetycje matematyka. 668 171 212

• Remonty mieszkań 609 588 240

• Wykonam meble pod wymiar, 
kuchnie, szafy, garderoby, zabu-
dowy wnęk, poddaszy, skosy, 
systemy drzwi przesuwnych. 
697 786 967

•	 TWOJA KSIĘGARNIA INTERNE-
TOWA WWW.KSIEGARNIACYME-
LIA.OSDW.PL

PRACA

• Podejmę pracę w charakterze 
sprzedawcy, długoletnie do-
świadczenie, obsługa LOTTO. Tel 
660 392 851

• Zatrudnię konsultantkę Orifla-
me, bezpłatne wpisowe, prezen-
ty na 1300 zł, 604 189 118

• Przyjmę do pracy samodzielne-
go stolarza. 606 830 893

•	  Plantacja borówki amery-
kańskiej zatrudni zbieraczy 
w miesiącach lipiec sierpień. 
515 144 186

• Zatrudnię kierowcę kat. D na 
weekendy, tel. 501 615 614

•	 Zatrudnię kierowcę kat. C+E 
na trasie Polska - Norwegia, 
tel. 607 585 561

• Zatrudnię kierowcę kat. C+E, 3 
tygodnie na tydzień, liniówka, 
tel. 609 493 989

• Zatrudnię kierowcę kat. C+E, na 
trasie Polska - Szwecja, Polska - 
Norwegia, tel. 607 790 989

INNE

• Sprzedam drewno kominkowe i 
opałowe. Transport. 691 466 441

• Sprzedam ponton używany. Tel. 
669 030 959

• Sprzedam drewno  bukowe i 
dębowe pocięte i porąbane- 
603 353 789

• Sprzedam drewno opałowe i 
kominkowe, pocięte w klocki z 
dowozem. 663 349 053

• Drewno opałowe kominkowe. 
506 232 860

• Tanio sprzedam kafle piecowe, 
rzeźbione używane. 669 430 803

• Piec CO Zębiec na miał, węgiel, 
drewno KMW16 na 135 m2 pow. 
Używany jeden sezon sprze-
dam lub zamienię na większy 
KMW23. Tel. 721 371 642 

• Sprzedam laptopa Lenovo, Y530, 
cena 1600 zł, tel. 605 522 340

• Sprzedam suknię ślubną białą, 
rozm. 38-40 piękna - zadbana. 
661 196 022

• Czarnoziem sprzedam. 601 
987 269

• Sprzedaż drewna kominkowego 
i opałowego. 667 788 820

• Akwarium prostokąt 250l pokry-
wa drewniana 5 jarzeniówek. Ja-
rzeniówki akwarystyczne nocne 
oświetlenie LED filtr zew. Fluval 
405 grzałka. Zestaw CO2 JBL, 
lampa UV, rośliny + ryby. 512 
215 673

• Akwarium 105l org. Pokrywa 2 
jarzeniówki, filtr 205, grzałka, 
obsada ryb zewn. FLUVAL. 512 
215 673

• Sprzedam tanio meblościankę 
3,60. Tel. 514 830 474

• Sprzedam komplet. Sypialnia. 
502 941 784

• Do wynajęcia zagęszczarka 62 
kg. Tel. 505 065 189

• Sprzedam okna plastikowe nie-
montowane o wym. 160/160 i 
140/90. Tel. 603 895 622

• Sprzedam drzwi garażowe uży-
wane 2100 na 3000 mm oraz da-
chówczarkę .886 703 452

• Sprzedam komputer stacjonar-
ny cena 400 zł. Tel. 661 550 557

• Chętnie kupię roczniki małego 

modelowania i modele kartono-
we. 693 808 366

• Sprzedam halę kontenerową 
wym. 17,5/6/3m cena 29.000 zł 
Tel. 661 923 610

• Ośmiotygodniową suczkę małą 
czarną, podpalaną, rasy miesza-
nej oddam w dobre ręce, najle-
piej osobie potrzebującej towa-
rzystwa i miłości. 91 39 79 321

• Kupię podręczniki do V kl. Podst. 
Nr 1 tel. 664 771 090

• Tanio sprzedam podręczniki do I 
kl. Gim. Nr 1. Tel. 726 766 828

• Miał opałowy, tanio sprzedam, 
1,5 tony. 91 39 10 308

•	 SKUP NIESPRAWNYCH, ZA-
TARTYCH PIŁ STIHL, HU-
SQVARNA CENA 100 ZŁ TEL. 
721 668 245

•	 Sprzedam nowy komplet pa-
pierosów elektronicznych no-
wej generacji, duża gwarancja 
odwyku 787 371 740

•	 Sprzedam lodówko-zamrażar-
kę Polar CZP250 ,mało używa-
na. Stan b. dobry. Wysokość 
1475cm, głębokość i szero-
kość po 60 cm. Pojemność 240 
l. Tel. 663 603 883

Podziękowania dla sponsorów 
imprezy sportowej w Osowie 

dla pana Andrzeja Kanii, sklepu sportowego 
k. Netto oraz osób zaangażowanych w pomoc 
przyorganizacji spartakiady Pani Małgorzacie 

i Kasi Piskorz, marysi i Eli Wójcik
składają organizatorzy
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8 WARSZTAT SAMOCHODOWY

SZYBY SAMOCHODOWE

PLANDEKINA WYMIAR NA WYMIAR

Profesjonalna naprawa od A do Z

OSOBOWE, CIĘŻAROWE I MASZYNY

Geometria kół, naprawa zawieszenia,komputerowa diagnostyka pojazdu
naprawy blacharskie i lakierniczePrzegląd i naprawa klimatyzacji,

Ul. Nadtorowa 12
tel 91 39 20 131
kom 601860716

Ul. Kilińskiego 26
tel 91 39 25 627
kom 601897368

Sprzedaż, wymiana, naprawa. Wykonujemy usługi na zlecenie ubezpieczalni

Używane i nowe części do wszystkich marek samochodów

Plandeki do samochodów ciężarowych (łódki, firanki),przykrywające
stelaże, przegrody do hal, przyczepy ciągnikowe i samochodowe

UDZIELAMY GWARANCJI
NA WYKONANE USŁUGI

USŁUGI REMONTOWO BUDOWLANE
Firma zajmuje się:
- ocieplenia budynków
- wykończenie pod klucz
- szpachlowanie, malowanie, itp.

Telefon 784 053 493
www.budowlanaekipa.pl

WYNAJEM RUSZTOWAŃ

Krzyżówka panoramiczna

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

tel. 91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

GABINET OSMETYCZNY 
”WICHEREK”

Rok założenia 1988
Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała zabiegi 
kosmetyczne, henna, depilacje, makijaże, 
mikrodermabrazja, peeling kawitacyjny, 
ultradźwięki, eksfoliacje, wypalanie, laser, 
lampy, materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

PORADY BEZPŁATNE
Nowogard, ul.  Zielona 3 
– obok Rest. „Przystań”, 

Tel. 91 39 207 14 
Czynne od 11.00 do 19.00

http://wicherek.info

Sprzedam przęsła
Sprzedam 5 przęseł 

Wymiary: wys. 110-128 cm 
x szer. 200 cm  x  gł. 4 cm

cena: 150 zł/szt

 tel. 516-636-486

PIASEK, ŻWIR,  CZARNOZIEM, POSPÓŁKA 

 ŻWIROWNIA  DŁUGOŁĘKA
tel. 504 872 700 

Z DOWOZEM DO KLIENTA

Rozwiązanie krzyżówki z dnia 20 VII
Kupon nr 56 Krzykiem skrzypców nie nastroisz
Dawid Grab, Regina Czarnowska, Maria Machocka, Teresa Ja-

nuszonek, Halina Stefańska, Józef Górzyński, Krystyna Zawidz-
ka, Stanisława Pokorska, Barbara Bartosik, Halina Szwal, Alicja 
Wypych, Anna Husarz, Jadwiga Maknia

Zwycięzcy: Dawid Drab, Anna Husarz, Józef Górzyński

Dobre słowo rozwesela serce smutnego 
człowieka, nie oszczędzaj miłych słów 

– wielu ludzi na nie czeka
Serdeczne życzenia z okazji 20-lecia 

Dziennika Nowogardzkiego Wydawcy, całej 
Redakcji składa pierwszy krzyżówkowicz Józef
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REGULARNA LINIA MI KRO BU SO WA SEROCKI   Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie    6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie    8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

Informacja PKS   91 392 18 87   lub   91 469 83 15

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak										kom.	606	148	353
Nowogard (ul.  Rzeszowskiego) - Szczecin (ul.  Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:05; 8:10; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 11:50; 11:55; 12:40; 
14:40; 14:50; 15:00; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:11
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul.  Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:30; 9:50; 10:25:11:20(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 13:20; 13:45(F); 14:10; 
14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:00
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:50; 17:20; 18:30; 19:30
Kursują od poniedziałku do soboty;  F - kursuje od poniedziałku do piątku;  7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli

ROZKŁAD JAZDY BU SÓW

INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD
In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
tel. miejski   - 91 57 92 311 
Straż Pożarna   - 998
Pogotowie Ratunkowe   - 999 
Pogotowie Gazowe   - 992
Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994

Dyżur nocny
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala   - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.   - 91 392 69 99
Medyk   - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

 - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz Pogotowie Stomatolo-
giczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos 
 - 91 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  
 - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzie ci, 
Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności 
Gospodarczej  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
  - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

- 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 26 249

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw.  WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   

- 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57

Apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM   - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Zawodowe 
- CE Zdroje ul.  Bohaterów Warszawy 78,

telefon/fax.   - 91 392 54 94  
I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium  
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych    - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   

- 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 
Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 
Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 
Taksówki   - 91 392 02 60
Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814
Tadeusz Soroka
ul.  3 Maja 10   - 91 39 25 484
Przychodnia Weterynaryjna „Sikorka” 
Sikorki 41, gm. Nowogard   - 91 39 17 695

Regularna linia METRO          tel. 505 619 600
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25 A; 5:50 A; 6:00 A; 8:15 A7; 9:25 A7; 12:30 A7; 12:55 A7; 
15:05 A; 16:30 A7; 18:10 A7
Ze Szczecina do Nowogardu: 6:50 A; 7:25 A; 7:45 A; 11:00 A7; 12:00 A7; 14:35 A7; 15:55 
A7; 16:40 A; 18:25 A7; 19:55 A7
Legenda: A- kursuje od pon do sob;   7 - kursuje w niedzielę

PRZEWÓZ OSÓB - RO MAN BIŃCZYK - Linia Regularna  
 TEL. 0607 310 591 

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU:  
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SOBOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIEDZIELA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

 
 

KANCELARIA 
DORADZTWA PRAWNEGO

tel. 501 341 824 
e-mail: kkolibski@op.pl 

Jeśli chcesz przeprowadzić  
rozwód, podwyższyć  

lub wystąpić  
o alimenty, nabyć spadek? 

Może dręczą Cię  
inne wątpliwości prawne? 

Nie czekaj, aż będzie za późno.
 Porady prawne już od 30 zł

 
Nowogard 

ul. Wojska Polskiego 4  
(nowy budynek – I piętro) 

Proszę o wcześniejszy kontakt 
telefoniczny

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

Trasa NOWOGARD – GOLENIÓW – SZCZECIN 
Nowogard ul. Rzeszowskiego : 5:05(A), 5:55(A), 6:10(A), 6:50(7), 7:00(A),  7:50(A), 8:05(7), 

8:25(2,4,6), 8:35(A), 9:10(1,3,5,7), 9:15(2,4,6), 10:05(A)10:30(A,7), 11:31(A), 11:40(7), 12:15(A), 
12:50(A,7), 13:00(A), 13:10(A), 13:25(A,7), 13:50(F), 14:05(A), 14:20(A,7), 15:41(A), 16:00(7), 
16:25(7), 16:30(1,3,5) 16:40(2,4,6,7) 16:50(A), 17:30(7) 17:50(A,7) 18:05(4,5,6,7) 18:20(A,7)

TRASA SZCZECIN – NOWOGARD
Szczecin ul. Św. Ducha: 9:25(A), 11:55(A,7) 12:20(A,7), 13:35(A), 14:00(A,7,R), 

14:30(1,3,5,7)  14:35(2,4,6) 14:55(A,7), 15:10(A) 15:25(A,7), 15:50(A) 16:15(A,7)  16:30(A), 
18:05(A,7,R) 18:20(A,7) 19:05(A,7) 19:25(A,7) 19:50(A,7)

Szczecin ul. Dworcowa :  6:20(A), 7:35(A), 8:40(A,7), 9,00(7,R), 10:05(A,7),  10:50(A,7),  
11:40(A), 13:00(7), 14:20(7), 17:40(A,7), 20:15(A,7),

Goleniów, Dworzec PKP :  7:05(A), 8:20(A), 9:25(A,7), 9:45(7,R), 10:10(A),  10:50(A,7),  
11:36(A,7), 12:26(A), 12:42(A,7),  13:05(A,7), 13:45(7), 14:20(A),  14:45(A,7,R), 15:05(7), 
15:20(1,3,5,7) 15:26(2,4,6) 15:40(A,7) 15:55(A)  16:08(A,7) 16:40(A) 16:59(A,7) 17:15(A), 
17:40(A,7)  18:50(A,7,R)  19:05(A,7), 19:50(A,7) 20:10(A,7) 20:35(A,7) 21:00(A,7)

Trasa NOWOGARD – MASZEWO 
Nowogard ul. Rzeszowskiego :  6:20(S) 15:15(S)
Trasa MASZEWO – NOWOGARD 
Maszewo :  6:55(S) 16:00(S)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO – STARGARD SZCZECIŃSKI
Nowogard ul. Rzeszowskiego :  6:50(F),  11:30(F),  13:50(F),  
Trasa STRAGARD SZCZECIŃSKI – MASZEWO - NOWOGARD
Stargard Szcz. Oś. Tysiąclecia :  9:40(A), 12:45(A), 15:05(A)
A - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt S – kursuje w dni nauki szkolnej; 

7 – kursuje w niedziele niebędące świętami F – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz 
świąt 1,3,5 – kursuje w poniedziałki, środy, piątki oprócz świąt; 2,4,6 – kursuje we wtorki, 
czwartki, soboty oprócz świąt; 4,5,6,7 – kursuje w czwartki, piątki, soboty, niedziele oprócz 
świąt; R – kurs do Reska    

SALON GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

VELES
- glazura
- terakota
- panele
- drzwi
- parapety
- ceramika łazienkowa
- wanny, kabiny
- meble łazienkowe
- armatura

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto)

Kupię  
gospodarstwo lub 

 grunt rolny  

tel. 664 944 635

DZIENNIK
NOWOGARDZKI

Ukazuje się we wtorki i piątki  na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, Piotr Słomski, Jarosław Bzowy, 

Rafał Kowalczuk sport.  Jarek Dąbrowski redaktor techniczny.   Ad res re dak cji:  
72-200 No wo gard, ul.  Boh. War sza wy 7A, tel. 91 392 21 65; e-mail: dziennik@domjudy.pl. 

Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.
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Raty 0% 
na cały asortyment

NOWOGARD • ul. Boh. Warszawy 5A • tel. 91 392 05 53

od 24 - 31 lipca 2012 r.

MS 170D

749,-

699,-

2999,-
2799,- Moc kW/KM  3,4/4,6

Pojemność skokowa cm³  59,0
Ciężar kg 1)  5,9

Moc kW/KM  1,2/1,6
Pojemność skokowa cm³  30,1
Długość prowadnicy cm  35
Ciężar kg 1)  4,2

WIELKA OBNIŻKA CEN PILAREK

MS 362
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GAZETA LOKALNA  NOWOGARD • OSINA

s. 3 s. 5

Czytaj s. 3
Czytaj s. 6

Policjant 
doznał 
urazu

„Dziecko 
krzyczało, 
a oni nie 
reagowali”

Kancelaria  
Prawna

nawet trudne sprawy

601 949 077

s. 11

400 km 
w 3 dni

Bezpłatne Liceum
Ogólnokształcące dla Dorosłych

ogłasza nabór
Informacje i zapisy

ul. Zielona 11, tel. 91 392 66 91
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UM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA
DOROSŁYCH

Rozpoczęcie roku szkolnego w sobotę 11 lutego godz. 8.00

Zapewniamy BEZPŁATNĄ NAUKĘ przez cały okres kształcenia

www.zielona.mojaszkola.net

W NOWOGARDZ IE

Rozpoczęcie roku szkolnego w sobotę 1 września 2012

Pięciu rannych 
pod Sąpolnicą

68 rocznica 
Powstania 
Warszawskiego
„...I słona 
miłość 
nad 
Ojczyzną”

Jutro w całym kraju, rów-
nież w Nowogardzie, o go-
dzinie 17 zawyją syreny. W 
68 rocznicę wybuchu Po-
wstania Warszawskiego o 
godzinie W na chwilę przy-
staniemy aby  przywołać 
wdzięczną pamięć  tych, co 
mieli dość  niewoli, zbrodni 
i upokorzeń okupacyjnych, 
którzy powstali aby wykrzy-
czeć  ofiarnym czynem swo-
ją  godność Polaka. 

Czytaj s. 3

Czytaj s. 4

Wokół 
cmentarza jest 
niebezpiecznie 
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Nasza Sonda 

„Gdzie Ci mężczyźni?” 
 „Gdzie Ci mężczyźni” to  tytuł znanej kiedyś piosenki. Czy odnotowujemy obec-
nie deficyt męskości w  rozumieniu nie płciowym, ale charakterologicznym?  Py-
tamy o to dzisiaj nasze Czytelniczki- Czym dla Pani jest męskość i jakie cechy na 
nie się składają? 

Pani Barbara - Męskość  dla mnie wyrażają  to przede 
wszystkim  takie cechy jak: estetyczność, kultura osobista i 
na pewno opiekuńczość  oraz   szarmanckość, którą to cechę 
w połączeniu z poprzednimi widzę i widziałam zwłaszcza  w 
moim małżonku. 

Krystyna Leszczyńska - Wydaje mi się, że mężczyzna po-
winien być przede wszystkim przystojny, uczciwy i na pewno 
prawdomówny i pracowity - musi przecież  utrzymać dom 
i rodzinę, moim zdaniem to ostatnie to chyba najważniej-
sza rzecz, którą powinien posiadać w sobie. Podsumowując, 
prawdziwy mężczyzna powinien umieć zadbać o rodzinę. 

Pani Beata - Prawdziwy mężczyzna powinien być odważ-
ny i silny. Powinien być wsparciem dla swojej żony, być za-
radny życiowo i czuwać nad wszystkim, co związane jest z 
jego rodziną. A najlepszym przykładem tych cech jest mój 
małżonek, o którym nie powiem złego słowa. Tworzymy 
związek małżeński już od 14 lat, co potwierdza, że mam do-
brego męża. Prawdziwy mężczyzna to mężczyzna, który ma 
siłę w mięśniach i swojej  psychice. 

Pani Renata - Czym dla mnie jest męskość? Nie do 
końca wiem, co mogłabym  powiedzieć, ale uważam, że 
prawdziwy mężczyzna to mężczyzna lojalny i rzetelny 
w postępowaniu, ale jako cechę, która powinna być  na 
pierwszym  miejscu wymieniłabym  odpowiedzialność, a 
z tym jest dzisiaj tak, że owszem spotyka się ją, ale nie-
stety już  nie u wszystkich mężczyzn. Podsumowując, do-
dam, że każdy mężczyzna powinien mieć coś w sobie. 

Pani Sylwia - Dla mnie męskość  to   przede wszystkim 
opiekuńczość, schludność i szarmancki sposób bycia, ale 
nade wszystko powinien mężczyzna powinien wiedzieć, cze-
go chce od życia i zawsze mówić prawdę, a w szczególności, 
gdy jest w związku. Dlatego takich mężczyzn jest już - mało, 
a jeżeli gdzieś są to trzeba  szukać ich niestety z przysłowio-
wą  świecą.

Wysłuchał z dużą uwagą: Jarek Bzowy 

Kronika policyjna 

Byłeś świadkiem  ciekawego 
zdarzenia, wykonałeś oryginalne 

zdjęcia, jesteś w posiadaniu 
interesujących wiadomości?  
Zadzwoń lub napisz do nas  

o każdej porze. 

Tel. 513 088 309

e-mail: poligraf@post.pl 
dziennik@dzienniknowogardzki.pl

R E K L A M A
e-mail: reklama@domjudy.pl

TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07

Kancelaria  
Prawna

nawet trudne sprawy

601 949 077

23.07.12 r. 
Godz. 18.00 Kradzież ro-

weru z posesji przy ul. Armii 
Krajowej. 

Godz. 21.45  Zatrzymanie 
nietrzeźwego rowerzysty w 
miejscowości Trzechel. Cze-
sław M. miał 1,20 promila al-
koholu w wydychanym po-
wietrzu. 

24.07.12 r. 
Godz. 15.20   Kradzież z 

włamanie do altanki ogrodo-
wej przy ul. 3 Maja. 

Godz. 16.00   Kradzież ta-
bliczki informacyjnej oraz 
uszkodzenie elewacji w skle-
pie Groszek przy ul. 5 Marca. 

25.07.12 r. 
Godz. 19.15   Pracownik 

stacji paliw Orlen powia-
domił o kradzieży paliwa w 
dniu 25 lipca br. przez kieru-
jącego samochodem marki 
Opel Tigra, który po zatan-
kowaniu odjechał z miejsca 
zdarzenia. 

26.07.12 r.
Godz. 11.40  Uszkodzenie 

okna w kwiaciarni przy ul. 
Cmentarnej. 

Godz. 16.00  
Potrącenie dziewczyn-

ki na przejściu dla pieszych 
przy ul. Poniatowskiego 
przez kierującego samocho-
dem marki Citroen ZX. 

Godz. 17.00  Kradzież lap-

topa z otwartego pomiesz-
czenia biurowego na ul. Boh. 
Warszawy. 

Godz. 14.45
Potrącenie rowerzysty 

przed miejscowością Strze-
lewo przez kierującego po-
jazdem marki VW Cady. 

28.07.12 r. 
Godz. 11.40  Uszkodzenie 

samochodu marki Toyota 
przez inny pojazd na parkin-
gu przy sklepie Netto. 

Godz. 17.00  Pracownik 
sklepu Polo Market powia-
domił o kradzieży sklepowej, 
która miała miejsce kilka go-
dzin wcześniej a rozpoznana 
została na nagraniu monito-
ringu. Sprawczynią okazała 
się Ewa Sz. 

29.07.12 r. 
Godz. 06.00  Włamanie 

do garażu w miejscowości 
Świerczewo, skąd dokonano 
kradzieży przewodów elek-
trycznych. 

Godz. 09.45
Wypadek drogowy na 

łuku drogi w miejscowości 
Sąpolnica, gdzie kierujący 
pojazdem marki BMW ce-
lem uniknięcia zderzenia z 
innym pojazdem, gwałtow-
nie zjechał na pobocze, stra-
cił panowanie nad pojaz-
dem i dachował w przydroż-
nym rowie. 

st. insp. Ref. Prewencji  
Klaudia Gieryń 
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REKLAMA

EntEr  II 
laptop

 seRwis - komis
naprawiamy, 
sprzedajemy,

kupujemy laptopy
na ul. Wyszyńskiego 7/3

budynek Straży Pożarnej

tEl. 795 648 748

O PA Ł
węgiel, koks, miał, 

drewno – kominkowe,
 podpałka, brykiet – węglowy, 

torfowy, drzewny
(towar luzem i workowany)

Towar wysokiej jakości, zapewniamy 
transport, wynajem maszyny 
rozładunkowej oraz dźwigu

sprzedaż ratalna

PPUH „EDBA” 
Nowogard • ul. Nadtorowa 12

Tel./fax 91 39 22 329
Kom. 601 150 620

Pięciu rannych pod Sąpolnicą
W niedzielę (29 lipca) na odcinku trasy Sąpolnica – Korytowo, doszło do groźnego wypadku w którym obrażenia odniosło pięć osób. 
Wszyscy poszkodowani to pasażerowie BMW na gryfickich rejestracjach.

Do wypadku doszło w go-
dzinach 9:30 – 9:40, z zeznań 
kierowcy BMW oraz pasa-
żerów, wynika, że na odcin-

ku w którym doszło do wy-
padku, całe zdarzenie spro-
kurował pojazd nadjeżdżają-
cy z naprzeciwka. Kierowca 

pojazdu jadącego od strony 
Stargardu w stronę Nowogar-
du, najprawdopodobniej stra-
cił panowanie nad pojazdem 
i przeciął oś jezdni, kierowca 
BMW ratując się przed zde-
rzeniem „uciekł” w lewo, lą-
dując w rowie. Sprawca zda-
rzenia zbiegł z miejsca wy-
padku. BMW z Gryfic naj-
prawdopodobniej jeszcze da-
chowało, na co może wskazy-
wać mocno poobijana karose-
ria. Piątka pasażerów BMW 
została przewieziona do szpi-
tali w Gryficach, Stargardzie 
i w Nowogardzie. Obrażenia 

na szczęście nie były poważne. 
Badanie alkomatem wykaza-

ło, że kierujący BMW nie był 
pod wpływem alkoholu .   KR

Pozostałości rozbitego BMW w niedzielnym wypadku

Ślady wskazują miejsce, w którym BMW wjechało do rowu

Zamiast ratować, przyglądali się –  mowa o ratownikach pracujących na plaży miejskiej, którzy, jak twierdzą 
nasi rozmówcy, nie zareagowali,  gdy przy molu dziecko wzywało pomocy. 

Sygnały czytelników 

„Dziecko krzyczało, a oni nie reagowali”

Wydarzenie miało miejsce 
w zeszłym tygodniu. Wysokie 
temperatury i słoneczna pogo-
da przyciągnęły na plażę tłu-
my. Nagle, wakacyjną, sielską 
atmosferę, przerwał donośny 
płacz dziecka. 

Usłyszałam, że przy molo 
krzyczy jakieś dziecko. Tak gło-
śno płakało, że wszyscy na pla-
ży zaczęli się oglądać. Nagle do 
wody pobiegł ojciec chłopca. 
Wyciągnął dziecko na brzeg. 
Jak się okazało mały, próbując 
skoczyć z mola do wody, otarł 
brzuchem o deski i pokale-
czył się. Dosłownie, „piszczał z 
bólu” – opowiada redakcji DN, 
jedna z kobiet, będąca świad-
kiem zdarzenia.  

Zdaniem naszej rozmówczy-
ni,  całej sytuacji biernie przy-
glądali się będący na miejscu 
ratownicy WOPR. 

Najgorsze jest to, że ratownicy 
zainteresowali się całą sytuacją, 
gdy ojciec wyciągnął już syna 
na brzeg. Pytani przez nas dla-
czego nic nie zrobili, odpowie-
dzieli, że „skoro chłopcem zajął 
się ten pan, my już nie jesteśmy 
potrzebni”. Nawet nie opatrzy-
li rany dziecku, nie polali wodą 
utlenioną – dodaje kobieta. 

Ratownicy zaprzeczają tym 
informacjom. Twierdzą, że nie 
siedzą na plaży tylko pracują. 

Dziecko, schodząc z jednej z 
drabinek zamontowanych przy 
molo, zadrapało sobie brzuszek 

i zaczęło płakać już po wejściu 
do wody. W tym momencie je-
den z ratowników, szedł do tego 
dziecka, ale w tym czasie do 
wody „wparował” jego tata i 
zaczął krzyczeć, że nas załatwi. 
Koleżanka starała się podejść, 
zapytać co się stało. Mężczyzna 
nie chciał jednak już z nami 
rozmawiać. Jeśli chodzi o użycie 
wody utlenionej, to po pierwsze 
nie możemy jej używać, bo ta-
kie są przepisy, a po drugie w 
tym przypadku nie było takiej 
potrzeby  – mówi Maciej Cho-
lewiński, jeden z ratowników, 
którzy w tym roku strzegą bez-
pieczeństwa na plaży miejskiej 
w Nowogardzie. 

Wiadomo, że ojciec dziec-

ka, zbulwersowany bierną po-
stawą ratowników, wezwał na 
plażę miejską patrol policji. 
Ta sporządziła notatkę z wy-
darzenia. Niestety nie udało 
nam się wczoraj dowiedzieć, 
czy sprawa nabrała oficjalne-
go wymiaru. Policja nic nie 
wspomina również o zdarze-
niu w przesłanej do nas kroni-
ce policyjnej (czyt. s. 2). 

Po całym zdarzeniu, jak 
twierdzą użytkownicy pla-
ży miejskiej, ratownicy jak-
by bardziej poważnie zaczęli 
traktować swoje obowiązki. 

Od tamtego zdarzenia na 
molo zawsze siedzi jeden ra-
townik. Przy wejściu na po-
most pojawiła się tabliczka, że 
nie wolno skakać do wody na 

główkę – twierdzi mężczyzna, 
z którym udało nam się poroz-
mawiać na plaży. 

To nie prawda – odpowiada 
ratownik. Moi ratownicy nie 
przychodzą tutaj, żeby siedzieć 
bezczynnie, a jeśli chodzi o ta-
bliczkę to wisi ona od początku 
sezonu. 

Plaże miejską strzeże w No-
wogardzie łącznie 4 ratowni-
ków. Pracują oni od 10 do 18.

Jak wynika z powyższej hi-
storii, na szczęście z dobrym 
zakończeniem, ich praca jest 
bacznie obserwowana. I bar-
dzo dobrze. W końcu woda, 
oprócz wszystkich swoich do-
brodziejstw,  bywa też śmier-
telnie groźna. Warto więc, 
żeby o bezpieczeństwie pamię-
tali wszyscy – a ratownicy w 
szczególności. W ich przypad-
ku to nie tylko, zwykła, ludzka 
powinność, ale przede wszyst-
kim zawodowy obowiązek. 

Marcin Simiński 

DSCF2317.JPG
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„...I słona miłość nad Ojczyzną”
Oto zakończenie poematu stanowiące niewielki jego fragment:

I wtedy spada jękiem miedzi 
mozolne słowo, warga puchnie  
jak mnie, choć znowu szeptem tylko  
do ciebie mówię. 
I wiem, że chyląc głowę trudną  
nad liter bruzdą - widzisz jeszcze  
mój obraz: idę przez powietrze,  
a za mną miasto moje idzie. 
Niebiosa górą, echo trąb 
i mocny oddech tych, co śpią 
podwójnym trwaniem: pierwsze chroni  
omszały mur za stosem broni, 
a drugie - pościel biała spiętrza.  
Ten czas, ta noc i ja bez miejsca  
nad tobą ważą się i uczą: 
ostatni sen, a boleść pierwsza  
i słona miłość nad ojczyzną. 
 
I znowu noc i ziemia jedna  
powiąże nas. Na stole moim  
warkoczem jasnym cichnie świeca  
i dom nade mną cicho stoi,  
a z głębi czarnej, jakby z mieszka  
wychodzą światy. Starczy oczom  
powieki małej, aby tło 
powstało jasne, gwiazdy szpon  
i nierozumny krzyk stworzenia. 
 
Niewiele wiem jak ty zapewne:  
idziemy razem patrząc czujnie:  
ty - na gwiaździstym, prostym niebie  
szukasz płomienia i mnie w łunie,  
ja - odwrócony - serce pełne 
miłości smutnej niosę jak 
żołnierz mogiłę pod swym hełmem  
niesie przez czas. 
 

Jutro w całym kraju, również w 
Nowogardzie, o godzinie 17 za-
wyją syreny. W 68 rocznicę wy-
buchu Powstania Warszawskiego 
o godzinie W na chwilę przysta-
niemy aby  przywołać wdzięczną 
pamięć  tych, co mieli dość  nie-
woli, zbrodni i upokorzeń okupa-
cyjnych, którzy powstali aby wy-
krzyczeć  ofiarnym czynem swo-
ją  godność Polaka.  Powstańczy 
zryw  oceniany  bywa w różnych 
kategoriach  historycznych, poli-
tycznych, militarnych i tutaj trwa, 
niekiedy żenująca, dyskusja  dyk-
towana często  niezrozumieniem 
czym w istocie jest wolność. Ale 
zarazem czyn ten niezmiennie za-
chwyca i wzrusza gdy spojrzymy 
na postawę wykazaną  przez kil-
kaset mniej lub bardziej czynnych 
powstańców w kategoriach czysto  
ludzkich, gdy uświa-
domimy sobie, co mo-
gli czuć ludzie przez 
lata poniżani, mor-
dowani, traktowani 
najwyżej jako tania 
siła robocza. Powsta-
nie wymierzone prze-
ciw okupantowi nie-
mieckiemu miało też 
wyprzedzić  zamia-
ry „wyzwoliciela” so-
wieckiego i uniemoż-
liwić mu instalację 
swojej władzy. War-
szawiacy i kierownic-
two AK wiedzieli bo-
wiem, co się dzieje na 
terenach polskich  już do sierpnia 
1944 zajętych przez Armię Czer-
woną. Nic więc dziwnego, że wal-
czący ze sobą hitlerowska Rze-
sza i stalinowski ZSRR w sprawie 
powstania pozostawali w cichym 
porozumieniu.  Powstańcom, w 
końcu formalnie członkom koali-
cji antyhitlerowskiej, nie  udzielo-
no żadnego wsparcia militarne-
go, mimo że oddziały sowieckie 
stały już na Pradze. Przez kilka 
miesięcy aż do ofensywy w stycz-
niu 1945 roku i tzw. wyzwolenia 
Warszawy a właściwie jej ruin, 
17 stycznia Rosjanie pozwolili 
Niemcom dokonać rzezi miasta, 
nie godzili się nawet na używanie 

będących w ich władaniu po pra-
wej stronie Wisły lotnisk dla lą-
dowania samolotów aliantów do-
konujących zrzutów zaopatrzenia 
dla walczących warszawiaków. 
Miało to zasadnicze znaczenie dla 
skuteczności  i bezpieczeństwa tej 
pomocy, ponieważ zasięg ówcze-
snych samolotów wymagał do-
tankowania paliwa na drogę po-
wrotną.  Sowieci, gdy krwawiła 
Warszawa a z rąk hitlerowców gi-
nęły tysiące Polaków, często bar-
dzo młodych, przeprowadzali 
pod kontrolą NKWD instalację 
wyedukowanych w Kujbyszewie 
polskich komunistów na terenach 
Lubelszczyzny i chełmszczyzny  
(Manifest PKWN i postanie tzw. 
Rządu Lubelskiego - lipiec 1944). 
Oni też w sierpniu przeprowadza-
li na tych terenach  reformę rolną 
rozdając polską ziemię tym, któ-
rzy deklarowali posłuszeństwo 
polityczne. Dzisiaj, gdy świętuje-
my kolejną rocznicę powstania, 
gdy oddajemy należny hołd wal-
czącym i poległym w tym drama-
tycznym zmaganiu, trzeba wie-
dzieć, co jest składnikiem naszej 
tradycji, co jest powodem naszej 
dumy narodowej czy jesteśmy 

spadkobiercami bohaterskich po-
wstańców czy tych, co  wówczas 
widzieli w nich zagrożenie dla ko-
munistycznej władzy a dzisiaj wi-
dzą co najwyżej tylko niepoważ-
nych szaleńców. O tym kierowany 
poetycką intuicją, w wierszu po-
emacie „Do potomnego”  mówi 
do nas jeden z pokolenia wojen-
nych powstańczych poetów war-
szawskich, Tadeusz Gajcy. (Zgi-
nął 16 sierpnia 1944 roku  jako 
żołnierz AK w kamienicy przy 
ul. Przejazd nr 1/3 (dziś ul. gen. 
Andersa), wysadzonej przez nie-
mieckich żołnierzy. Wraz z nim 
zginął poeta Zdzisław Stroiński).

Marek Słomski

UCZCIJMY GODZINĘ W!
W dniu 1 sierpnia o godzinie 17.00 włączone zostaną syreny alarmowe 

na terenie miasta Nowogard, dźwięk syren modulowany w okresie jednej 
minuty (rodzaj alarmu-alarm powietrzny)  

dla upamiętnienia 68 rocznicy wybuchu  
Powstania Warszawskiego,  

wspólnej walki narodu polskiego o niepodległość kraju.
BURMISTRZ NOWOGARDU

Robert CZAPLA
Szef Obrony Cywilnej Gminy Nowogard

Włączenie syren alarmowych będzie jednocześnie treningiem i sprawdzianem systemu radiowego 
uruchamiania syren.
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Zderzenie na ścieżce rowerowej

Policjant doznał urazu
Ścieżka rowerowa do Ol-

chowa oprócz tego, że spełnia 
funkcje komunikacyjną, sta-
ła się niemal od początku jej 
oddania do użytku bardzo po-
pularnym traktem rekreacyj-
nym dla mieszkańców naszego 
miasta. Zwłaszcza w godzinach 
popołudniowych i przy odpo-
wiedniej pogodzie na ścieżce 
można spotkać wiele osób i to 
nie tylko poruszających się jed-
nośladami, ale także uprawia-
jących nording - walking,  bie-
gi czy po prostu spacerujących. 
Natężenie ruchu na ścieżce za-
pewne przerosło więc oczeki-
wania jej projektantów i bywa 
jak pokazało piątkowe popo-
łudnie, że nawet zbraknie na 
niej miejsca. W piątek bowiem 
właśnie tutaj doszło do kolizji z 
udziałem dwóch rowerzystów, 
których zderzenie skutkowało 
nawet, całe szczęście niegroź-

nymi dla życia, urazami głów. 
Jak wieść gminna niesie, jed-

nym z uczestników zdarzenia 
był czynny służbowo nowo-

gardzki oficer policji. Nieofi-
cjalnie udało się nam  potwier-

dzić tę wiadomość, chociaż 
informacja o kolizji nie zo-
stała odnotowana w nadsyła-
nej nam przez Policję kronice. 
Oczywiście rozumiemy wszak 
oficer - uczestnik zdarzenia 
to przełożony wielu... Wraca-
jąc do powagi sytuacji, przy-
pomnieć przy tej okazji warto, 
że na ścieżce również obowią-
zują zasady ruchu prawostron-
nego. Ponadto należałoby, jak 
nam tym razem postulują Czy-
telnicy, umieścić znaki infor-
mujące, że na ścieżce może od-
bywać się ruch pieszy (dotąd 
są znaki o ruchu rowerowym). 
Życie pokazało bowiem, że 
w znacznym stopniu jest ona 
użytkowana właśnie przez pie-
szych, a niektórzy rowerzyści 
traktują tutaj piechurów jak in-
truzów, demonstrując niekiedy 
słownie swoje niezadowolenie.    

sm

Prokuratura przesłuchuje świadków i czeka na wyniki sekcji 

Tragiczny finał dyskoteki - śledztwo wciąż trwa 
Wciąż nie wiadomo, co było bezpośrednią przyczyną śmierci młodego mężczyzny, mieszkańca woj. lubelskiego, który zmarł w gryfic-
kim szpitalu, po bójce, do jakiej doszło pod restauracją „Przystań”. Prokuratura Rejonowa z Goleniowa, która prowadzi postępowanie 
w tej sprawie, przesłuchuje kolejnych świadków i czeka na wyniki sekcji zwłok zmarłego tragicznie mężczyzny. Więcej ma być wiado-
mo za kilkanaście dni. 

Przypomnijmy, że do zda-
rzenia doszło 23 czerwca 
około godziny 4 nad ranem. 
Dwudziestokilkulatek, pra-
cujący na budowie szpitala w 
Nowogardzie, wybrał się na 
dyskotekę do "Przystani" ze 
swoim bratem. Tam, jak wy-
nikało z pierwszych informa-
cji otrzymanych przez DN, je-
den z braci miał uderzyć ko-
goś z miejscowych uczestni-
ków zabawy. Kiedy obaj męż-
czyźni opuszczali lokal, po 

zakończeniu zabawy, czekało 
na nich kilkunastu młodych 
mężczyzn. Ci mieli, według 
relacji naszych informatorów, 
w odwecie, za wcześniejszy 
incydent, zemścić się za ko-
legę. Przed restauracją doszło 
do regularnej bójki, w wyniku 
której, dwudziestokilkulet-
ni mieszkaniec ziemi chełm-
skiej (woj. lubelskie) doznał 
poważnych obrażeń. Nieprzy-
tomnego mężczyznę przewie-
ziono do szpitala w Gryficach. 

Zmarł 5 dni później. 
Redakcja DN dotarła do za-

pisu monitoringu, który za-
rejestrował pierwsze sekun-
dy, tragicznego w skutkach, 
jak się później okazało, zda-
rzenia. Na filmie, nagranym z 
dwóch kamer (jedna zamon-
towana w lokalu, druga tuż 
przed wejściem do dyskote-
ki) widać jednoznacznie, że 
to dwaj bracia rozpoczynają 
bójkę. Widać też, jak jeden z 
obserwatorów próbuje odcią-
gnąć agresywnego mężczy-
znę. Szybko jednak rezygnu-
je po tym jak sam zostaje ude-
rzony w twarz. W tym samym 
czasie drugi z braci ciągnie 
za ręce zaatakowanego wcze-
śniej mężczyznę za róg ściany 
budynku.  Robi się zamiesza-
nie. Kilka osób, w tym jeden 
z ochroniarzy lokalu, biegną 
w stronę szarpiących się ludzi. 
„Akcja” przenosi się sprzed 
lokalu na boczną uliczkę bie-
gnącą nad jezioro. Na tym na-
granie się kończy. Z tamtej 

strony lokalu nie zainstalowa-
no kamer. 

To, co wydarzyło się dalej, 
próbuje ustalić prokuratura. 

Wciąż prowadzimy postępo-
wanie w kierunku pobicia ze 
skutkiem śmiertelnym. Prze-
słuchujemy świadków zda-
rzenia. Nie mamy jeszcze wy-
ników sekcji zwłok zmarłego 
mężczyzny – poinformowała 

wczoraj Krystyna Balcerska, 
szefowa Prokuratury Rejono-
wej w Goleniowie. 

Jedyną do tej pory osobą za-
trzymaną w związku z tą spra-
wą jest 19-letni mieszkaniec 
Nowogardu. Wiadomo tyl-
ko, że prowadzone śledztwo 
może objąć nawet 20 osób.

Marcin Simiński

Wszystkiego 
najlepszego 

z okazji 

18 urodzin!
   Dominice Gała 
Zdrowia, szczęścia, pomyślności

życzy rodzina

ŻYCZENIA
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Trzeba mieć oczy dokoła głowy i być skupionym na ulicy, bo kierowcy jeżdżą za szybko, to cud, że nikomu jeszcze nic poważnego się nie 
stało - alarmują mieszkańcy ulicy Cmentarnej, a także osoby odwiedzające groby swoich bliskich, które z niepokojem zwracają uwagę 
na sytuację komunikacyjną, jaka panuje wokół cmentarza. 

Czytelnicy alarmują 

Wokół cmentarza jest niebezpiecznie 
Proszę spojrzeć jak te samo-

chody tu szybko jeżdżą, a bra-
wura kierowców przechodzi 
ludzkie pojęcie. Uważamy, że ta 
droga jest po prostu zbyt wąska 
i niebezpieczna, by tak szybko 
jeździć. Ponadto w tym miej-
scu ludzie często parkują swoje 
auta, co powoduje, że pobocze 
jest zastawione i pojazdy jadące 
od strony przejazdu kolejowego 
muszą zjeżdżać na bok lub za-
trzymywać się, by ustąpić miej-
sca innym, którzy chcą przeje-
chać. Tak być nie może. Wydaje 

nam się, że rozwiązaniem było-
by ustawienie znaku ogranicza-
jącego prędkość lub zapory, albo 
wybudowanie parkingu, któ-
ry rozwiązałby sytuację. Moż-
na też, choć trochę, poszerzyć 
tę drogę – mówi jedna z miesz-
kanek ul. Cmentarnej, która 
zgłosiła się do redakcji DN. 

Przejeżdżające auto, to nie 
jedyny problem komunikacyj-
ny. Wokół cmentarza jest tylko 
jedno przejście dla pieszych, a i 
to położone w niebezpiecznym 
miejscu. Mowa o pasach przy 

ul. Nadtorowej, przy głównym  
wejściu na cmentarz. 

Nie korzystam z tych pasów. 
Wolę przejść kilka metrów da-
lej, bliżej skrzyżowania. Wiem, 
że w ten sposób łamię przepisy, 
ale wolę to, niż utratę zdrowia 
lub życia – mówi kolejna napo-
tkana przez nas przy cmenta-
rzu kobieta. 

Rzeczywiście. Przejście, o 
którym mówi czytelniczka, 
w żaden sposób nie pozwa-
la na bezpieczne przedostanie 
się  na drugą stronę ulicy oso-
bom opuszczającym cmentarz. 
Miejsce to aż prosi się o zwięk-
szenie oznakowania. Kom-
pleksowym rozwiązaniem mo-
głoby być  wybudowanie tzw. 
progu zwalniającego, przez 
który jednocześnie mogliby 
przechodzić piesi. Można też 
po drugiej stronie ulicy za-
montować lustro, dzięki które-
mu piesi mogliby obserwować, 
co dzieje się za zakrętem, za-
nim wyjdą na ulicę. 

Jeśli chodzi o ulicę Cmen-
tarną, to faktem jest, że jest 
ona zbyt wąska, aby parkowa-
ły przy niej samochody. Z dru-

giej strony w pobliżu nie ma 
parkingu. Na początek, w celu 
poprawy bezpieczeństwa, być 
może warto zmienić ulicę z 
dwu na jednokierunkową (od 
skrzyżowania przy Hurtpolu 
w kierunku ul. Mickiewicza), 
a przy wejściach na cmentarz 
oznaczyć przejścia dla pie-
szych (zarówno znakami po-
ziomymi jak i pionowymi).  Na 
drogach wokół cmentarza nie 
zaszkodziłoby również usta-

wienie znaków znacznie ogra-
niczających dozwoloną pręd-
kość, z jaką poruszałyby się sa-
mochody. 

Tylko, czy ktoś posłucha do-
brej rady i głosów mieszkań-
ców, zanim przy cmentarzu 
dojdzie do tragedii? Miejmy 
nadzieję, że odpowiedzialne 
za bezpieczeństwo na drogach 
służby podejdą do sprawy po-
ważnie. 

 JB,MS 

Taki widok z samochodu ma kierowca dojeżdżający do przejścia dla pie-
szych przy ul. Nadtorowej tuż przy głównym wejściu na cmentarz. 

Ulica Cmentarna. Brakuje na niej pasów dla pieszych. Ruch utrudniają tak-
że samochody zaparkowane przy lewej krawędzi, wąskiej i tak już jezdni. 

Nowogardzianie wyruszyli na Jasną Górę…
W piątkowy słoneczny poranek dwudziestopięcioosobowa grupa pielgrzymów z Nowogardu wyruszyła w kierunku Częstochowy, w ra-
mach 28. Szczecińskiej Pielgrzymki na Jasną Górę. 

Naszych nowogardzkich pielgrzymów prowadzi ks. Piotr Buda. 29 lipca o godz. 7 rano, wraz z innymi pielgrzymami naszej diecezji, wymaszerowali ze Szczecina w 
stronę Jasnej Góry. Przed obliczem Czarnej Madonny staną 13 sierpnia. 

(ps)
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Żyj nam 100 lat!
W sobotni wieczór, w pensjonacie „Willa Zbyszko” odbyło się przyjęcie z oka-
zji 90 rocznicy urodzin pani Anny Salamońskiej, bohaterki ostatniego odcinka 
cynku „Świadkowie historii – Syberia”, opublikowanego w ubiegłopiątkowym 
wydaniu DN. 

Było to spotkanie rodzin-
ne i przyjacielskie. Przybyli tu 
tacy, którzy znają się 70 i wię-
cej lat. Wspomnieniom nie 
było końca. Nie zabrakło też 
przedstawicieli najmłodszego 
pokolenia. Wszystkim udzie-
lała się przyjemna, biesiadna 
atmosfera. 

Pani Annie w maratonie ży-
cia do magicznie brzmiącej 
setki pozostało jeszcze tylko 
10 okrążeń i tego właśnie ro-
dzina i znajomi mogli jej tego 
dnia po wielokroć życzyć, oby 
się ziściło…

(ps)

Taki to już losów splot…
Wśród przybyłych na urodziny pani Anny Salamońskiej gości, spotkaliśmy rów-
nież osoby zamieszkałe na Kresach wschodnich, które są związane więzami krwi 
lub przyjaźni z jubilatką. 

Dwie z nich udzieliły nam 
wywiadu, pani Halina Petriv 
ze Lwowa, córka Antoniego 
Pauka, brata Anny Salamoń-
skiej, o którym słuch zaginął 
w 1944 roku oraz pani Stefa-
nia Wygnańska, której matką 
była rodzona siostra przybra-
nej mamy pani Anny. Rozmo-
wa z tymi osobami stanowi w 
pewnym sensie przedłużenie 
dwóch spośród kilku pobocz-
nych wątków opisanych w ar-
tykule, mianowicie tych  do-
tyczących losów brata pani 
Anny, Antoniego, uczestni-

ka kampanii wrześniowej oraz 
masakry w Buczałach z 9 wrze-
śnia 1939 roku.

Pani Halina Petriv, zamiesz-
kała na stałe we Lwowie przy-
szła na światy w styczniu 1944 
roku. Antoni, który z siostrą 
Anną i ojcem Michałem po raz 
ostatni widział się w 1939 roku, 
w 1943 pojął za żonę Ukrainkę 
Katarzynę Duda, owocem tego 
związku była Halinka, dziś 
pani Halina Petriv – Nigdy nie 
widziałam swojego ojca. Mam 
tylko jedno jego zdjęcie ślubne 
z mamą. Wszelki słuch po mym 

ojcu zaginął w maju 1944 roku. 
Pamiętam tylko, że mama pró-
bowała poszukiwać ojca przez 
Czerwony Krzyż, to był wtedy 
jedyny sposób. Prawie 10 letnie 
poszukiwania nie dały rezulta-
tów. Odpowiedź była negatyw-
na. Tata został uznany za za-
ginionego. Mama jeszcze długo 
czekała na ojca. W 1955 roku 
kiedy miałam już 11 lat, wy-
szła ponownie za mąż. Po ja-
kimś czasie odnaleźliśmy się z 
ciocią Anią (Salamońską). Ona 
nas pierwsza odwiedziła. Po-
tem my zaczęliśmy przyjeżdżać. 

Dziś bardzo bym chciała natra-
fić na jakiś ślad mojego ojca. Je-
żeli jeszcze żyje, miałby dziś 92 
lata. Lecz jeśli już odszedł, to 
chciałabym przynajmniej od-
wiedzić jego grób, porozmawiać 
z osobami, które go znały. Może 
jeszcze będzie mi dane.

W Komarnie, gdzie znajdu-
je się mogiła zmasakrowanych 
na początku wojny człon-
ków polskich rodzin wojsko-
wych, mieszka pani Stefa-
nia Wygnańska, podobnie jak 
pani Halina urodzona w pol-
sko-ukraińskim małżeństwie. 

Dziś dzieli się z nami swoimi 
przeżyciami i wspomnienia-
mi: - Wtedy w Buczałach do-
szło pod niemieckim ostrzałem 
do prawdziwej masakry, ludzie 
ze strachu uciekali gdzie się da, 
jedni do budynków, inni w ro-
snące nieopodal pole kukury-
dzy. Mieszkam niedaleko cmen-
tarza, na którym spoczywają 
pomordowani tamtego pamięt-
nego dnia. Od kilku lat na ich 
mogile stoi pomnik wraz z za-
pisanymi imionami pomordo-
wanych. Uczestniczę w każdej 
mszy św., sprawowanej za ich 
dusze w kapliczce. Z racji, że 
często jestem na cmentarzu pie-
lęgnując groby swoich bliskich, 
zajmuję się również grobem, 
w którym spoczywają Polacy, 
ofiary ataku na tabor z 9 wrze-
śnia 1939 roku.

90 lat to już bardzo szeroki 
krąg, jaki nasze życie może na 
tym świecie zatoczyć i jedna z 
najdalszych perspektyw, z któ-
rej możemy patrzeć wstecz na 
to, co minione. W przypadku 
pani Anny Salamońskiej i jej 
kresowej familii, losy które łą-
czą się, zbiegają i przeplatają, 
pomagają nam odkrywać ko-
lejne wątki opisywanego przez 
nas fragmentu historii.

Piotr Słomski
Wspólne pamiątkowe zdjęcie. Czcigodna jubilatka (na dole piąta od lewej) wraz z rodziną i przyjaciółmi. 

Stefania Wygnańska

Halina Petriv
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Stowarzyszenie Klub Żeglarski „Knaga”

20 morskich wilczków…
W niedzielne popołudnie na plaży miejskiej w Nowogardzie 20 dzieci w wie-
ku od 6 do 16 lat otrzymało certyfikaty stowarzyszenia instruktorskiego HALS 
z Warszawy o nazwie „Młody załogant” na podstawie programu Junga - Kadet, 
opracowanego przez kapitana Mariusza Zawiszewskiego. Certyfikaty są potwier-
dzeniem zdobycia podstawowej wiedzy i umiejętności żeglarskich.

Podczas trwającego tydzień 
kursu organizowanego przez 
Stowarzyszenie Klub Żeglar-
ski „Knaga”, dzieci miały oka-
zję zgłębić niektóre tajniki że-
glarstwa. - Celem zajęć, które 
zostały zorganizowane przez pa-

nią Danutę Dawidowską, w ra-
mach działalności Knagi, było 
przekazanie dzieciom podstawo-
wej wiedzy na temat żeglarstwa:  
m.in. wprowadzenie do kultu-
ry żeglarskiej, poprzez muzykę 
szanty, filmy marynistyczne, za-

poznanie się z budową jachtów 
typu Optimist, na których dzie-
ci miały pływać. Uczestniczący w 
kursie młodzi zapaleńcy rysowali 
także postaci z filmów o tematyce 
morskiej np. piratów, budowali 
żaglowce z piasku. Wprowadza-
liśmy również różne gry spraw-
nościowe. Dzieciaki uczyły się też 
zachowania na wodzie, pływania 
motorówką, dzięki uprzejmości 
WOPR, oraz wiązania węzłów. 
Miały  się odbyć również zajęcia 
z pływania, ale złe warunki po-
godowe i obniżona w związku z 
tym temperatura wody nie po-
zwoliły na ich przeprowadzenie. 
– mówi Magdalena Kaczorow-
ska, instruktor Polskiego Związ-
ku Żeglarskiego, która prowa-
dziła zajęcia z dziećmi. 

(ps)

Przed otrzymaniem certyfikatu trzeba było m.in. potrafić zawiązać węzeł 
żeglarski…

… lub zjeść cytrynę bez skwaszonej miny.

Pamiątkowe zdjęcie z instruktorką
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OCO NA TWOJE 
FINANSE

PROSTA POŻYCZKA 
DLA CIEBIE 

I TWOJEJ FIRMY
bez BIK

bez zaświadczeń ZUS i US
– od 20 do 300 tys.
– na spłatę uciążliwych długów
– na dobre inwestycje
– dochód min. 1000 zł netto
W OFERCIE RÓWNIEŻ CHWILÓWKI

Szczecin 
al. Wojska Polskiego 29/17 

tel. 91 812 68 65
RRSO wynosi 5,05%

R E K L A M A
e-mail: reklama@domjudy.pl

TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07

SPRZEDAŻ ATRAKCYJNYCH MIESZKAŃ
w nowo powstającym budynku mieszkalnym

4-klatkowym (obok SP nr 3), os. Gryfitów w Nowogardzie

Kontakt: „PRO-BUD” s.c., 72-200 Nowogard, ul. 3 Maja 14, 
tel. 91 39 25 552, 783 570 056, www.probud-nowogard.pl

SPRZEDAŻ
SERWIS

MYJNIE SAMOCHODOWE
MYJKI CIŚNIENIOWE
ODKURZACZE

SPRZEDAŻ
SERWIS

KER-TECHNIK Ul. Woj. Polskiego 3b, 72-200 NOWOGARD

KARCHER
603  890  506

Pamiątkowe zdjęcie z instruktorką



Nr 59 (2092)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

10

www.dzienniknowogardzki.pl

Wakacyjne rozważania – 18 zasad faceta z klasą

Gdzie ci mężczyźni
Tytuł  znanej piosenki wykonywanej przez nieżyjącą już piosenkarkę Danutę Rinn 
wydaje się z latami zyskiwać na aktualności. Męskość jako składnik osobowości, 
cecha  charakteru w czasach dzisiejszych staje się towarem szczególnie pożądanym 
bo niestety deficytowym.. Korzystając więc z wakacyjnych okoliczności  umożli-
wiających refleksje na głębsze tematy wyszukaliśmy ciekawe naszym zdaniem , 
rozważania o męskości i zasadach, które  prezentujemy z nadzieją ,że mężczyźni i 
kobiety w Nowogardzie przyjmą je z należnym zrozumieniem.

musisz stroić się w cudze piór-
ka, udawać, że jesteś kimś innym. 
Miej swój świat i władaj nim nie-
podzielnie. 

Twoje  wędkowanie , czy skła-
danie modeli jest tak samo war-
tościowe jak miłość do chorałów 
gregoriańskich lub kolekcjonowa-
nie amerykańskiej sztuki współ-
czesnej. Zrównuje je pasja, serce, 
jakie w nie wkładasz, i radość, jaką 
Ci to sprawia. Nie bądź zbyt tren-
dy, nie zmieniaj swych gustów na 
zawołanie.

Stara Szkoła jest zbudowana na 
skale, która nie ulega erozji. Umie-
jętność spojrzenia na siebie z dy-
stansem i humorem przerabia się 
w Starej Szkole na pierwszych za-
jęciach. 

Reguła 12: bądź elegancki
Elegancki mężczyzna, owszem, 

nosi markowe rzeczy, ale przede 
wszystkim potrafi ubrać się sto-
sownie do okoliczności. Nie wkła-
da czarnego garnituru do śniada-
nia, nie przychodzi w swetrze na 
bankiet w Bristolu (czy gdziekol-
wiek indziej!), a dresu używa wy-
łącznie do joggingu.

Prawdziwa elegancja jest pozba-
wiona ostentacji i nie bywa wyzy-
wająca. Lubi dobrej jakości tkani-
ny i skóry. Lubi przedmioty, któ-
re wyróżniają się szlachetnością 
formy lub mają niepowtarzalną 
historię. Drobiazgi takie jak pió-
ro, wizytownik, portfel czy etui na 
okulary potrafią wiele powiedzieć 
o człowieku. Bo Stara Szkoła lubi 
ładne rzeczy i lubi o nie dbać. Jej 
adept przyzwyczaja się do przed-
miotów i nie kupuje jednosezono-
wych bubli.

Reguła 13: bądź hojny
Rozrzutność i brak umiaru są 

cechami nuworyszy. Stara Szkoła 
zna wartość pieniądza, ale nie po-
zwala mu sobą rządzić. Nie roz-
mawia o zarobkach, swoich i cu-
dzych, nie afiszuje się z zamożno-
ścią i nigdy nie mówi do kelnera 
"Proszę najdroższego szampana". 
Jeżeli zapraszasz gości do restau-
racji, poproś o rachunek i ureguluj 
go przy barze.

Doceń dobrą robotę - jeżeli je-
steś zadowolony z jakości potraw i 
serwisu, okaż to napiwkiem. Przy-
jęło się zwyczajowo zostawiać ob-
słudze 10% ogólnej wartości ra-
chunku, ale 15% też nie będzie 
rozrzutnością. Jeśli to Ty zostałeś 
zaproszony na obiad lub kolację, 
przestań proponować gospoda-
rzom, że uregulujesz swoją część, 
tylko zrewanżuj się zaproszeniem.

Reguła 14: bądź słowny
Dotrzymuj obietnic i terminów. 

Przyrzeczenie wizyty w zoo dziec-
ku jest tak samo zobowiązujące, 
jak przyrzeczenie oddania nowe-
go projektu szefowi. Nie spóźniaj 
się na spotkania - powiedzenie, 
że punktualność jest grzecznością 
królów facet z klasą świetnie zna. 
Spóźnienia mogą być usprawiedli-
wione jedynie przez śmierć, cięż-
kie kalectwo lub stan klęski żywio-

łowej ogłoszony przez premiera w 
"Monitorze Polskim", a i to pod 
warunkiem że nie są notorycz-
ne i że zadzwoniłeś wcześniej, by 
uprzedzić o obsuwie.

Reguła 15: bądź uczynny
To znaczy nie nachalny, nie nad-

gorliwy, ale po prostu życzliwie 
uczynny. Kiedy chcesz wskazać 
komuś drogę do siebie, nie dawaj 
wskazówek przez telefon. Znacz-
nie bardziej pożądane będzie wy-
słanie maila lub faks z odręczną 
mapką albo planem miasta z za-
znaczonym miejscem. Proponuj, 
jeżeli to możliwe, że wyjedziesz po 
kogoś, że go odwieziesz, że nie bę-
dzie to krępujące, jeżeli zanocuje u 
Ciebie lub zatrzyma się na week-
end.

Reguła 16: bądź wierny
Miej szacunek dla tradycji, prze-

strzegaj form i konwenansów - to 
one, wbrew młodzieńczym bun-
tom, składają się na kulturę i ja-
kość życia. Takie wartości, jak 
godność, honor, lojalność, patrio-
tyzm są cenniejsze niż majątek.

Reguła 17: bądź tradycjonalistą
Świat zwariował z tymi SMS-

-ami i mailami, a sztuka pisania li-
stów już niemal całkowicie umar-
ła. E-mail jest dobry do przekaza-
nia szybkich, krótkich wiadomo-
ści, SMS - do jeszcze krótszych i 
jeszcze szybszych. Zupełnie niedo-
puszczalne jest wysyłanie tą drogą 
zaproszeń, życzeń z okazji imienin 
czy świąt. Tym bardziej iż wszyscy 
wiemy, że jeden schemat życzeń 
jest wysyłany do grupy osób, a taki 
"list" nie świadczy o pamięci, tylko 
o miejscu w książce adresowej ko-
mórki lub komputera.

Mężczyzna z klasą wie, że nie-
które uroczystości trzeba obejść 
uroczyście i własnoręcznie skreślić 
parę słów. By podziękować przy-
jacielowi, napisać list do kobiety, 
zapewnić bliskich o swojej pamię-
ci, napisać dedykację na kupionej 
książce. Najlepiej dobrym, marko-
wym piórem, którego z zasady się 
nie pożycza. W ten sposób przy-
wołuje się czasy, kiedy obietnica 
i własnoręcznie skreślone słowa 
były święte...

Reguła 18: bądź na poziomie
Nie musisz być lwem salono-

wym lub bawidamkiem - Stara 
Szkoła eliminuje czarusiów i za-
lotników. Twoja wartość towarzy-
ska nie polega na pochlebstwach, 
gadulstwie i opowiadaniu wątpli-
wych dowcipów - oszczędna nar-
racja zmierzająca do nieuchronnej 
pointy, oto Twoja siła. Plus wiedza, 
że lepiej zginąć w pojedynku niż 
mieć opinię nudziarza. Nie popi-
suj się swoją erudycją, nie musisz 
mieć słusznych poglądów na każ-
dy temat.

No więc Panowie do roboty, 
oczywiście sami też przejeliśmy się 
tymi wskazaniami.

  Myślisz, że marszałek Piłsud-
ski wstrzyknąłby sobie botulinę, 
aby zlikwidować kurze łapki wo-
kół oczu? Nam się zdaje, że nie. A 
przecież był mężczyzną dbającym 
o siebie i swoją kondycję. Dopiero 
ciężka choroba zmusiła go do re-
zygnacji z codziennej konnej prze-
jażdżki. Powiesz, że nie było wtedy 
telewizji, która - przykładem pre-
zenterów - zmusza nas do wybie-
lania zębów i obowiązkowej opa-
lenizny. Owszem, ale różnica mię-
dzy grą pozorów i realnym życiem 
nie polega na technicznych wyna-
lazkach. Nie namawiamy do nie-
dbałości lecz czym innym jest uży-
wanie przez mężczyznę kremu do 
twarzy a zupełnie czym innym wy-
stawanie godzinami przed lustrem 
i martwienie się kształtem swoich 
małżowin. To pierwsze jest czyn-
nością zdrowotną, higieniczną (jak 
mycie zębów), to drugie wynika z 
niepewności lub narcyzmu, i żad-
ne z nich mężczyźnie nie przystoi.

Siłą mężczyzny ze Starej Szkoły 
jest umiejętność znajdowania wła-
ściwych proporcji, zachowanie od-
powiednie do sytuacji i przekona-
nie, że pewnych rzeczy po prostu 
się nie robi. Oto kilkanaście reguł, 
które nadal obowiązują w progra-
mie Starej Szkoły i nic nie wskazu-
je na to (na szczęście!), aby miały 
ulec zmianie.

Reguła 1: bądź dyskretny
Nie zwierzaj się publicznie ze 

swoich intymnych spraw - życie 
prywatne traktuj jak największą 
świętość. Nie debatuj o orgazmach 
swoich kochanek, małżeńskich 
kłopotach, Twoich dochodach i 
poziomie cholesterolu. Ostatnie 
słowa Twego ojca na łożu śmier-
ci to sprawa tylko między nim a 
Tobą, nie powinni ich znać nawet 
przyjaciele, a co dopiero obcy. W 
epoce tabloidów i pokusy 15-mi-
nutowej popularności to rzecz nie 
do przecenienia. Nie wszystko jest 
na sprzedaż.

Jeżeli zostałeś powiernikiem 
czyjegoś sekretu, nawet wbrew 
swoim chęciom, to trudno, szla-
chectwo zobowiązuje; nikomu ani 
mru-mru. Człowiek, który potra-
fi dotrzymać tajemnicy, jest oce-
niany przez otoczenie jako ktoś, 
na kim zawsze i w każdej sytuacji 
można polegać.

Reguła 2: bądź lojalny 
Nie plotkuj i nie pozwalaj oczer-

niać ludzi, z którymi się przyjaź-

nisz. Oceniaj trzeźwo ich wady, ale 
sam najlepiej wiesz, jakie mają za-
lety i w ich obronie nie wahaj się 
występować. Nie obgaduj i nie da-
waj się wciągać do magla.

Reguła 3: bądź sprawiedliwy
Oceniaj nie tylko wyniki, ale 

bierz także pod uwagę intencje 
(polityków, sportowców i lekarzy 
możesz z tego wyłączyć). Jeżeli kie-
rujesz zespołem, chwal tych, któ-
rzy się starają i pracują, a nie tylko 
tych, którzy mają efekty. Pochwa-
ła często działa lepiej niż podwyż-
ka. Pamiętaj, że słusznie chwalony 
pracuje jeszcze lepiej.

Reguła 4: bądź odważny
Stara Szkoła ma na sztandarach 

fragment "Przesłania pana Cogito" 
Zbigniewa Herberta:

"Bądź odważny gdy rozum za-
wodzi, bądź odważny

W ostatecznym rachunku jedy-
nie to się liczy

A gniew twój bezsilny niech bę-
dzie jak morze

Ilekroć usłyszysz głos poniżo-
nych i bitych

Niech nie opuszcza ciebie twoja 
siostra - pogarda

Dla szpiclów, katów, tchórzy..."
Dalej też jest fajnie - warto prze-

czytać i zapamiętać.
Reguła 5  Bądź wdzięczny
W świecie, gdzie każdemu się 

wydaje, że ma niezbywalne pra-
wo do wszystkiego, pokora jest w 
cenie. Sam nie oczekuj dowodów 
wdzięczności, ale umiej ją okazy-
wać innym, nawet za najbardziej 
błahe przysługi. Mów "dziękuję" i 
"doceniam" tak często, jak to moż-
liwe.

Reguła 6: bądź perfekcjonistą
Jeżeli zabierasz się za coś, zrób 

to dobrze. Po kilkudziesięciu la-
tach komunistycznej fuszerki i 
powszechnego tumiwisizmu, so-
lidność i precyzja to poszukiwane 
cechy. Nie odpuszczaj sobie i nie 
idź na łatwiznę, trudności są do-
brą szkołą charakteru. Gdy zamie-
rzasz pomalować stół, nie zapo-
mnij o spodzie blatu - nie widać go 
wprawdzie, ale świadomość, że da-
rowałeś sobie tę pracę, nie powin-
na pozwolić Ci zasnąć. 

Reguła 7: bądź szarmancki
Wszyscy uważają się za znawców 

bon tonu, choć najczęściej wie-
dza ta jest na tyle fragmentarycz-
na, że można ją uznać za nieistnie-
jącą. Tym bardziej Twoja niewy-

muszona galanteria będzie robić 
wrażenie. Pomóż kobiecie włożyć 
i zdjąć płaszcz, nie siadaj pierwszy 
w jej towarzystwie, otwieraj przed 
nią drzwi, podaj pomocną dłoń 
przy wysiadaniu z taksówki i roz-
łóż nad nią parasol w czasie desz-
czu. Drobne gesty są warte mają-
tek, pod warunkiem że są wykony-
wane naturalnie i bez pretensji.

Reguła 8: bądź mężczyzną
Dawanie kobiecie przyjemno-

ści w łóżku jest ważne, ale nad-
miar techniki i obsesja na punkcie 
satysfakcji partnerki przy każdym 
zbliżeniu zabija spontaniczność, 
a w skrajnych przypadkach może 
zniszczyć związek. Żadna kobieta 
nie lubi popisów perfekcjonizmu 
przez 24 godziny na dobę. Skup się 
czasem na własnym pragnieniu i 
daj jej odczuć, że seks z nią czyni 
Cię szczęśliwym. 

Reguła 9: bądź twardy
Nie jęcz i nie narzekaj. Ani na 

szefa, ani na żonę, ani na los prze-
klęty, małe zarobki i wieczne nie-
docenianie. Mężczyzna docenia 
się sam, a sprawdza w boju. Bądź 
wytrzymały i oczekuj tego samego 
od innych. Nie odpuszczaj sobie. 
Twoi koledzy z pracy też nie wy-
konali projektu? Fakt, że ktoś cze-
goś nie robi, nie usprawiedliwia i 
nie zwalnia Cię z obowiązku zro-
bienia tego.

Reguła 10: bądź ojcem
Kumplowanie się z dziećmi wy-

gląda dobrze tylko w hollywoodz-
kich produkcjach. Wszystkie dzie-
ci wolą, gdy reguły w rodzinie są 
jasno określone i wiadomo, kto ma 
ostatnie słowo. To też kwestia od-
powiedzialności. Dyskutuj z sy-
nem lub córką o życiowych wybo-
rach, uzasadniaj racje, ale decyzje 
podejmuj szybko i samodzielnie. 
Równie szybko wcielaj je w życie i 
egzekwuj ich wykonanie.

Bądź surowy nie tylko dla ich 
błędów, ale i dla swoich. Słowo 
"przepraszam" istnieje także w oj-
cowskim słowniku. Nie wspomi-
nając też o takim drobiazgu, jak 
"proszę" i "dziękuję".

Reguła 11: bądź sobą
Większość mylnych wyborów 

w życiu podejmujemy dlatego, że 
sami nie wiemy, do jakiego celu 
dążymy. A celu nie znamy, bo nie 
potrafimy siebie zdefiniować. Sa-
moświadomość jest skarbem. Nie 
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Waleria  Zielińska,  lat 95, zmarła: 27 07 2012 pogrzeb odbył 
sie 30 07 2012 w Nowogardzie.

Zdzisław  Pawłowski, lat 72,  zmarł: 28 07 2012, pogrzeb 31 07 
2012 o godz.  15 w Nowogardzie.

Stanisława  Ułanowska, lat 88 , zmarła: 29 07 2012, pogrzeb  
01 08 2012 o godz. 13 w Nowogardzie.

 w tych dniach odeszli do wieczności 

Wakacje dla aktywnych

400 km rowerem w 3 dni
Wyprawa rowerowa, to esencja podróży i aktywnego wypoczynku. Każdy kilometr drogi ma swój sens, ponieważ przekłada się na pracę 
całego ciała i wzrastającą formę. Blisko 400 takich kilometrów przejechali Artur Bojanowicz, Arkadiusz Pietruszewski i Radosław Kar-
mazyn. W trakcie swojej trzydniowej podróży po terenach Niemiec i polskiego wybrzeża. Zwiedzili nowe miejsca, poznali ciekawych 
ludzi, którzy razem z nimi przeżywali mecze Euro w strefach kibica. Jaka to była podróż?

Dziennik Nowogardzki: Pa-
nowie, jak to się stało, że poje-
chaliście na tę wyprawę ? 

Artur Bojanowicz, Arka-
diusz Pietruszewski i Rado-
sław Karmazyn: Jak to się sta-
ło? Z bardzo prostego powodu. 
Chcieliśmy trochę odpocząć od 
dnia codziennego i obowiązków 
zawodowych i poczuć zew przy-
gody. Trasę chcieliśmy poznać 
nie z samochodu, lecz właśnie 
z roweru. Nasza krótka wypra-
wa trwała 3 dni - od 16 do 18 
czerwca. 

Skoro już wiadomo, kiedy 
byliście, to jaką wybraliście 
trasę, przez jakie miasta pol-
skie i niemieckie ona prowa-
dziła i co podczas podróży ro-
biliście. Zapytam też co robi-
liście podczas Euro, którego 
pewnie nie oglądaliście? 

Ponieważ dwóch z nas po-
chodzi z Nowogardu, a Radek 
mieszka w Goleniowie (pracu-
jemy wszyscy trzej w zakładzie 
Karnym  w Nowogardzie) naszą 
trasę zaczęliśmy od przemiesz-
czenia się pociągiem do Szcze-
cina. Ze Szczecińskiego dworca 
dojechaliśmy busem do Tano-
wa, natomiast sama podróż ro-
werami rozpoczęła się od Tano-
wa przez Puszczę Wkrzańską. 
Prowadziła ona do granicy Nie-
miec potem do miast niemiec-
kich:   Hitersee, Eggesin, Uec-
kermunde, Anklam i na wyspę 
Uznam. Na Uznamie pojechali-
śmy przez nadmorskie miejsco-
wości takie jak: Damerow czy 
Ahlbeck. Etap zakończyliśmy ok. 

17 w Świnoujściu, gdzie mieli-
śmy zaplanowany nocleg. Co do 
wspomnień, to najbardziej cha-
rakterystyczne jest wspomnienie 
niemieckich tras rowerowych, bo 
są one znakomicie wybudowane 
i przygotowane. Mają asfaltową 
nawierzchnię i często prowadzą 
niezależnie od dróg, przez ma-
lownicze i atrakcyjne turystycz-
nie tereny. Naszym zdaniem są 
one zaplanowane przez ludzi, 
którzy sami są zapaleńcami ak-
tywnego spędzania czasu na ro-
werze. W miastach takich jak   
Ueckermunde, uderzająca   jest 
atmosfera spokoju - egzotycz-
na dla polskich miejscowości, 
nikt się tam nie śpieszy, nikt się 
nie denerwuje. A ruch w cen-
trum jest naprawdę nieznacz-
ny. Charakterystycznym jest, że 
przy niemieckich trasach rowe-
rowych, praktycznie „w środ-
ku niczego”, czyli w znacznym 
oddaleniu od ludzkich osiedli, 
można odpocząć przy barze z 
grillem przygotowanym w prak-
tyce tylko dla cyklistów, którzy 
podróżują tu z wyspy Uznam. 
Odczuliśmy, że miłośnicy ro-
werów traktowani są w Niem-
czech preferencyjnie. Wzdłuż 
wybrzeża Bałtyku, na terenie 
wyspy Uznam podróż odbywa-
ła się po terenach mocno po-
fałdowanych, oferujących ostre 
długie podjazdy. Do nieprzewi-
dzianych przygód można było 
zaliczyć wywrotkę Arka Pietru-
szewskiego zakończoną szybką, 
doraźną naprawą roweru, któ-
rą sami przeprowadziliśmy. Po 

przekroczeniu granicy i zamel-
dowaniu się wieczorem na kwa-
terze w Świnoujściu, wyruszyli-
śmy  do miast i tu także po ca-
łym dniu włóczęgi przez Niemcy 
uderzył nas kontrast pomiędzy 
spokojnymi terenami Niemiec, a 
wzmożonym ruchem i hałasem 
polskiego miasta. Zaskakująco 
duża wydawała się ilość reklam, 
ludzi i samochodów. Niezależnie 
od tych wrażeń odczuwalnych w 
stosunku do niemieckiego błogo-
stanu, dynamika i tempo wie-
czornego Świnoujścia przygoto-
wującego się do meczu Polska 
– Czechy, działały  stymulują-
co i były nam bliskie mentalnie. 
Wieczór spędziliśmy w strefie ki-
bica w okolicach Świnoujskiej 
„Muszli” koncertowej, gdzie mo-
gliśmy zakosztować dobrego je-
dzenia, piwa i przede wszystkim 
poczuć niepowtarzalną atmos-
ferę kibicowania pośród dużej 
ilości fanów piłki nożnej, którzy 
zgromadzili się by oglądać mecz 
Polska –Czechy.

Kolejnego dnia przyszedł 
czas na dalszą podróż i we-
dług tego, co mi pokazaliście 
prowadziła ona od Świnouj-
ścia do Kołobrzegu wzdłuż 
polskiego wybrzeża… 

…tak to prawda. Drugi dzień 
rozpoczęliśmy od przeprawy 
promowej i zwiedzania latarni 
morskiej w Świnoujściu,  oraz 
od pruskiego w rodowodzie for-
tu Gerharda. Następnie tra-
sa wiodła przez Międzyzdroje, 
Wisełkę, Dziwnów, Pobierowo, 
Niechorze, Mrzeżyno, Trzebia-

tów do Kołobrzegu…i upłynęła 
w atmosferze klimatów panu-
jących w nadmorskich miejsco-
wościach. Pomimo, że nie było 
jeszcze pełni sezonu, wszystkie 
one tętniły już turystycznym ży-
ciem. Miało to zgoła inny cha-
rakter, niż przejazd przez „sen-
ne” tereny Niemiec wokół zale-
wu Szczecińskiego. Co do tras 
rowerowych, niestety różniły 
się one dość znacznie od tych 
niemieckich, ponieważ ich na-
wierzchnia pozostawiała wiele 
do życzenia (często była z po-
lbruku lub płyt betonowych), ale 
przy braku tego typu tras w in-
nych rejonach kraju i tak moż-
na uznać je za poprawne. Ja-
dąc dalej minęliśmy bokiem la-
tarnię Kikut,  ale za to  odwie-
dziliśmy tę w Niechorzu. Wokół 
niechorskiej latarni realizowana 
jest budowa kompleksu aparta-
mentowców, które w ocenie wie-
lu autochtonów znacząco zepsu-
ją piękny nadmorski krajobraz z 
latarnią, jako dominującym ele-
mentem. Około 17 -tej dojecha-
liśmy  do Kołobrzegu, w którym 
mieliśmy okazję zwiedzić uro-
kliwą starówkę. Należy dodać, 
że tego dnia nasza trasa pokry-
wała się częściowo z odcinkami 
międzynarodowego szlaku ro-
werowego R10, prowadzącego 
wokół wybrzeża Bałtyku.

Ostatni dzień trasy obejmo-
wał już inne miejscowości, a 
jej dystans wyniósł 106 km.  
Jechaliście  od Kołobrzegu 
przez Trzebiatów, Cerkwicę, 
Golczewo i wioski: Moracz, 
Łoźnicę, Czermnicę… aż do 
naszego Nowogardu…

…dokładnie. Ta część trasy 
była wyjątkowo spokojna, po-
nieważ prowadziła poza szla-
kami turystycznymi i większymi 
ruchliwymi miejscowościami. 
Musimy przyznać, że wyjątko-
wo urokliwie prezentuje się za-
bytkowy Kościół parafialny pw. 

Najświętszego Serca Pana Jezu-
sa w Cerkwicy, będący przykła-
dem XV - wiecznej architektury 
sakralnej. Dowiedzieliśmy się, 
że Cerkwica według przekazów 
historycznych, pamięta chrzest 
ludności Pomorza zachodnie-
go, którego dokonał św. Otton 
z Bambergu w 1124 roku. Opo-
wieść o tych odległych czasach 
pobudza wyobraźnię i pozytyw-
nie nastraja do miejsc takich jak 
właśnie Cerkwica. Etap, pomi-
mo, że pozbawiony fajerwerków 
turystycznych, był fajny poprzez 
fakt, że prowadził przez zachod-
niopomorskie wioski, które dzię-
ki tej formie turystyki można 
było odwiedzić, a które mają 
swój urok chociażby przez fakt, 
że znajdują się w nich małe ko-
ścioły, posiadające swoją specy-
fikę. 

Czy będzie kolejna wyciecz-
ka? 

Chodzi nam po głowie konty-
nuacja trasy wzdłuż wybrzeża 
Bałtyku przy szlaku R10, dalej 
na wschód od Kołobrzegu, tylko 
musimy wspólnie zastanowić się 
nad terminem. Damy na pewno 
znać redakcji  DN. 

Tymczasem chcielibyśmy 
stwierdzić fakt, że wyciecz-
ka była stymulująca, gdyż jest 
to aktywna forma wypoczyn-
ku, którą warto promować, po-
nieważ wiąże się z określonym 
stylem życia. Wiodła ona przez 
tereny dwóch państw, a każdy 
dzień wyprawy miał inny cha-
rakter. Z roweru widać o wiele 
więcej niż zza okien samocho-
du. Dlatego bardzo serdecznie 
zachęcamy wszystkich do wła-
śnie takiego wypoczynku, który 
będzie aktywną formą rekreacji, 
a nie tylko biernym spędzaniem 
czasu np. przed telewizorem. 

Rozmawiał: Jarek Bzowy 

foto. Arkadiusz Pietruszewski 
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Zaprasza do udziału w II edycji projektu:
„Wspieranie przedsiębiorczości i rozwoju  

gospodarczego Gminy Nowogard”
Celem realizowanego zadania publicznego jest wspieranie zatrudnienia poprzez 
zachęcanie do tworzenia nowych firm i samo zatrudnienia oraz promowanie 

postaw przedsiębiorczych wśród mieszkańców gminy.
Projekt skierowany jest do dwóch grup adresatów:
I.   Zamierzających po raz pierwszy uruchomić własną działalność gospodarczą,
II. Posiadających własną firmę nie dłużej niż dwa lata i zamierzających rozszerzyć 

działalność, zatrudnić osoby bezrobotne lub wprowadzić nowe technologie 
produkcji i usług. 

Projekt zakłada przeprowadzenie 60 godzin bezpłatnych zajęć szkoleniowych 
i warsztatów obejmujących program zakładania własnej firmy pod nazwą ,,ABC 
Przedsiębiorczości”, wsparcie indywidualne coacha (trenera) dla osób, które 
uruchomią własną firmę oraz wynajem lokali użytkowych po preferencyjnych 
cenach. 

JUczestnicy projektu zainteresowani uruchomieniem swojej firmy w budynku  
CEiP ,,PROFIT” i poza nim, otrzymają do 50 % zniżki stawki czynszu  za 
wynajmowany lokal w okresie realizacji projektu.

Druga edycja projektu realizowana będzie od 1 lipca do 31 grudnia 2012 roku. 
Szczegółowe informacje dotyczące projektu można uzyskać osobiście  

w Sekretariacie CEiP ,,Profit”SzF TPP w Nowogardzie ul. Wojska Polskiego 3, 
lub  telefonicznie tel.91 39 20 891,fax 9139 20 891oraz na stronie  

www.profit.nowogard.pl ,e-mail: rcp_nowogard@o2.pl
Serdecznie zapraszam !

Dyrektor CEiP „Profit'”            PROJEKT DOFINANSOWANY JEST              
SzF TPP w Nowogardzie          ZE ŚRODKÓW GMINY NOWOGARD 

   Jerzy Jabłoński   

Alarmy „Tytan” – 5 lat gwarancji
Blokady Niedźwiedź – Lock

Znakowanie mikrocząsteczkowe 
Autodot Ocis

Serwis i ozonowanie klimatyzacji

NOWOGARD • Pocztowa 3

AUTOZABEZPIECZENIA

785 900 520

organizuje 

kurs nauki 
pływania 

dla dzieci i młodzieży 
oraz wszystkich chętnych. 

Zebranie organizacyjne odbędzie się 
w środę 1 sierpnia 

o godzinie 17.00 na nowogardzkiej plaży.

ALL – POL s.j. w Nowogardzie ul. Nadtorowa 14B 

MIESZALNIA PASZ
Prowadzi skup  

zbóż paszowych 
(pszenica, pszenżyto, jęczmień oraz ograniczoną ilość żyta)

CENY KONKURENCYJNE
Skup prowadzimy od poniedziałku do piątku 

w godzinach od 7.00 do 15.00
Kontakt: Tel. Stacjonarny  91 39 26 971,  91 93 20 306

 Tel. Komórkowy  531 591 162,  609 574 552

Oddam kotki 
w dobre ręce 

722 083 349

 Sprzedam, Kupię, Oddam

GIEŁDA PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH
Jak co roku otwieramy giełdę podręczników szkolnych. Można w niej nieodpłatnie zamieszczać in-

formacje o posiadanych do sprzedaży, bądź oddania podręczników szkolnych, a także ogłosić zapo-
trzebowanie na kupno. Podręczniki do oddania można również przynosić do redakcji DN.

Zgłoszenia telefonicznie na numer 91 392 21 65, e-mailowo DZIENNIK@DZIENNIKNO-
WOGARDZKI.PL, bądź osobiście w redakcji na ul. Boh. Warszawy. Red.

•	 Sprzedam kpl. podręczników kl. III gimnazjum nr 2 w Nowogardzie. Tel. 603 611 864.
•	 Kupię podręczniki do V kl. Podst. Nr 1 tel. 664 771 090
•	 Tanio sprzedam podręczniki do I kl. Gim. Nr 1. Tel. 726 766 828

Drugi zespół rozbity...

Pomorzanin wygrywa w Rewalu
W miniony weekend (27-28 lipca) pierwszy i drugi zespół Pomorzanina, rozgrywał kolejne mecze sparingowe. Piłkarze z Okręgówki po 
ciekawym meczu pokonali gospodarzy z Rewala 1:2, a pierwsze skrzypce w nowogardzkim zespole odegrali młodzieżowcy.

Wybrzeże Rewalskie Rewal 
– Pomorzanin Nowogard 1:2 
(1:1) Lewandowski, Langner

 Pomorzanin Nowogard: 
Krupski – Fijałkowski, Win-
czewski, Skórniewski, Łuczak 
– Wawrzyniak, Langner, Bed-
narek, Mariusz Stachowiak – 
Lewandowski, Miklas Zmien-
nicy: Dariusz Stachowiak, An-
tonyk 

Po serii nieudanych spotkań 
kontrolnych, piłkarze Pomo-
rzanina wreszcie odnoszą zwy-

cięstwo. Choć to tylko sparing 
i wynik nie odgrywa tu naj-
ważniejszej roli, to 1:2 z Gry-
fem i 1:3 z Sarmatą po delikat-
nie mówiąc „nieładnej grze”, 
nie napawało optymizmem. 
Zupełnie inaczej było w pią-
tek w Rewalu. Świetne zawody 
rozegrali najmłodsi piłkarze w 
kadrze Pomorzanina: Langner, 
Wawrzyniak i Lewandowski. 
Pomorzanin starał się staran-
nie budować akcje już od wła-
snej bramki, jednak nie za-

wsze to się gościom udawało. 
Defensorzy przyjezdnych tyl-
ko raz nieporadnie wyprowa-
dzają piłkę z własnej połowy. 
Z tego błędu skorzystali miej-
scowi, zdobywając bramkę 
mimo świetnej postawy tego 
dnia Krupskiego. Jeszcze przed 
przerwą piłkarze z Nowogar-
du wyrównują stan meczu. Po-
morzanin przypomniał sobie, 
że ich dużą bronią w poprzed-
nim sezonie były stałe frag-
menty gry. Po dośrodkowaniu 

z rzutu rożnego, Lewandow-
ski bez problemów kieruje pił-
kę do siatki. Po przerwie nie-
znaczna przewaga Pomorzani-
na, efektem której jest zwycię-
ska bramka autorstwa Langne-
ra. Tym razem pomocnik no-
wogardzkiej drużyny, zdobywa 
gola po składnej akcji całego 
zespołu. Cieszy wynik, tego sa-
mego jednak nie mogą powie-
dzieć piłkarze drugiego zespo-
łu, którzy w sobotę zostali roz-
gromieni przez Spartę Węgo-

rzyno aż 8:0! W barwach dru-
giego zespołu znów wystąpiło 
mnóstwo piłkarzy i liczne ro-
tacje w składzie, przeszkadzały 
„rezerwowym” w poukładaniu 
swojej gry. Przypomnijmy, że 
Sparta Węgorzyno to dotych-
czas najsilniejszy rywal drugie-
go zespołu w okresie przygoto-
wawczym, co niestety potwier-
dziło boisko.

KR

REKLAMA

Klub Żeglarski

LEGITYMACJA
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INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD
In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
tel. miejski   - 91 57 92 311 
Straż Pożarna   - 998
Pogotowie Ratunkowe   - 999 
Pogotowie Gazowe   - 992
Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994

Dyżur nocny
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala   - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.   - 91 392 69 99
Medyk   - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

 - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz Pogotowie Stomatolo-
giczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos 
 - 91 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  
 - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzie ci, 
Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności 
Gospodarczej  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
  - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

- 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 26 249

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw.  WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   

- 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57

Apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM   - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Zawodowe 
- CE Zdroje ul.  Bohaterów Warszawy 78,

telefon/fax.   - 91 392 54 94  
I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium  
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych    - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   

- 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 
Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 
Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 
Taksówki   - 91 392 02 60
Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814
Tadeusz Soroka
ul.  3 Maja 10   - 91 39 25 484
Przychodnia Weterynaryjna „Sikorka” 
Sikorki 41, gm. Nowogard   - 91 39 17 695

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

tel. 91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

GABINET OSMETYCZNY 
”WICHEREK”

Rok założenia 1988
Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała zabiegi 
kosmetyczne, henna, depilacje, makijaże, 
mikrodermabrazja, peeling kawitacyjny, 
ultradźwięki, eksfoliacje, wypalanie, laser, 
lampy, materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

PORADY BEZPŁATNE
Nowogard, ul.  Zielona 3 
– obok Rest. „Przystań”, 

Tel. 91 39 207 14 
Czynne od 11.00 do 19.00

http://wicherek.info

Możliwość dostawy do klienta.
Kontakt tel. 609 532 701

Sprzedam recykling ceglany

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej
„RADOSŁAW” 

w Nowogardzie ul. Radosława 10
Ogłasza przetarg  

ustny nieograniczony na sprzedaż 
- Nieruchomość zabudowana położona w Nowogardzie ul. 

Radosława 10, na którą składa się prawo własności działki nr 
ewid. 115/2 obręb nr 7

Cena wywoławcza: 95.000 zł.
Wadium: 3.000 zł – płatne do dnia przetargu do 15.30
Do wylicytowanej ceny może zostać doliczony podatek VAT 

zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży.
Przetarg odbędzie się w dniu 16.08.2012 r. o godz. 16.00 w 

siedzibie Spółdzielni Nowogard ul. Radosława 10
Przedmiot przetargu można oglądać po uzgodnieniu termi-

nu z Ogłaszającym Tel. 91 39 21 606 w godz. Od 7.30 do 10.30
Sprzedający zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez 

podania przyczyny.

 WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA  
700-LECIA 24 w  NOWOGARDZIE

poszukuje wykonawcy ocieplenia budynku.
Przedmiar robót oraz szczegółowe informacje

w biurze Zarządcy FURMAŃCZYK-WSPÓLNOTY
700 lecia 14 w Nowogardzie tel. 913920808.

Układanie kostki
brukowej

tel. 721 124 740
NOR-BUD

Firma Usługowo 
– Handlowa Adam 

Fedeńczak 

pilnie 
zatrudni 
stażystkę. 
Zainteresowanych 
proszę o kontakt. 

Tel. 509 528 688

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej„Gardno” w Nowogardzie 

ogłasza przetarg  
pisemny nieograniczony 
na ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokalu 

mieszkalnego
Lokalizacja:  Nowogard, ul. Gryfitów 3   
Powierzchnia użytkowa 69,30 m2 , parter, trzy pokoje, kuch-

nia, łazienka, WC, korytarz.  

Cena wywoławcza:    153.000 zł Wadium:   7.700 zł

Składanie ofert do 03.08.2012 r. (piątek) do godz.14.00,
Otwarcie ofert - 03.08.2012 r. o godz.14.05
Operaty szacunkowe do wglądu w siedzibie Spółdzielni. 
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru 

ofert, unieważnienie przetargu bez podania przyczyn. Dodat-
kowe informacje  można uzyskać w  biurze Spółdzielni  lub 
telefonicznie pod numerem 91-3910010, 3910011, 3910020.
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OGŁO SZE NIA DROB NE
NIERUCHOMOŚCI

 � Sprzedam mieszkanie, ul. Po-
niatowskiego, 2 pokoje, pow. 
50,49 m2, parter, po general-
nym remoncie. CENTRUM OB-
ŁSUGI NIERUCHOMOSCI, Tel. 
603 982 407

 � Do wynajęcia dwa lokale han-
dlowe lub biurowe w centrum 
Nowogardu. 787 122 972 

 � Kwatery pracownicze w domu 
jednorodzinnym Tel. 609 307 
327

 � Wynajmę lokal biurowy przy 
ul. 700-lecia; I piętro, par-
king; 501 549 818.

 � Sprzedam działkę budowlaną 
nieuzbrojoną przy ul. Kościusz-
ki tel. 693 850 197

 � Sprzedam spichlerz, pięk-
ny obiekt 956 m2, tel. 693 
996 009

 � Sprzedam mieszkanie trzy-
pokojowe w Nowogardzie. 
603 668 681

 � Sprzedam mieszkanie dwupo-
kojowe III piętro 55 m2. Cena 
125 tys. 668 927 296

 � Do wynajęcia dwa lokale han-
dlowe w Centrum Nowogardu. 
531 838 667

 � Sprzedam mieszkanie trzy-
pokojowe w Nowogardzie. 
600 626 244

 � Sprzedam mieszkanie własnościo-
we, I piętro, bezczynszowe, 3 po-
koje, 58m2, w Nowogardzie. Po ka-
pitalnym remoncie, wysoki stan-
dard, kuchnia w zabudowie, gla-
zura, panele, terakota, nowe okna, 
własne ogrzewanie gazowe, do-
mofon, piwnica, balkon. Cena do 
uzgodnienia, tel. 605 522 340.

 � Sprzedam mieszkanie 3 poko-
jowe 3 piętro ul.15-lutego z ga-
rażem 695 425 992

 � Sprzedam działkę budowla-
ną w Centrum Nowogardu ul. 
Lipowa 4 o pow. 693 m2 z ak-
tualnymi warunkami zabudo-
wy usługi, handel, mieszkania. 
Informacje Tel. 600  959  932; 
600 931 083 po 15.00

 � Wynajmę garaż w ok. Boh. War-
szawy, Poniatowskiego i 15 Lu-
tego. 603 284 503

 � Sprzedam garaż murowany 28 
m2, prąd, woda cena 26 000 zł. 
Tel. 501 622 613

 � Sprzedam mieszkanie 3 poko-
jowe o pow. 58 m kw na I pię-
trze przy ul. Bankowej 8. Tel. 
783 570 060.

 � Wynajmę warsztat z kabiną 
pod różnego rodzaju działal-
ność. 603 550 557

 � Sprzedam mały dom 57 m2 ul. 
Piłsudskiego 2a. 602 350 301

 � Sprzedam mieszkanie w blo-
ku w Łosośnicy, trzypokojo-
we, 64 m2, bezczynszowe. Tel. 
788 875 474

 � Sprzedam ˝ domu w Nowogar-
dzie. 728 933 802

 � Sprzedam mieszkanie 4-poko-
jowe (67,7 m2) w Nowogardzie, 
parter, balkon, wc i łazienka 
osobno. Kontakt:  608 514 144.

 � Studio reklamy Vizart wynaj-
mę pow. Reklamową 6,5x3m 
w Nowogardzie przy ul. War-
szawskiej 11 od 13.06. tel. 
605 522 340

 � Sprzedam kawalerkę 30 m2. tel. 
691 137 817

 � Sprzedam pół bliźniaka ok. 
100m2, działka 1100 m2, duży 
ogród. Wymienione okna, dach, 
ocieplony. Wewnątrz do re-
montu. 350000 zł. Tel. 513  157 
166

 � Sprzedam mieszkanie, Nowo-
gard, ul. Bankowa 6, pow. 53,70 
m2, IV piętro, trzy pokoje, cena 
131.600 zł, tel. 91-3910010, 
607607814.

 � Sprzedam prawo do mieszka-
nia spółdzielczo – lokatorskie. 
691 646 632

 � Pilnie potrzebna  kawalerka, 
dwupokojowe mieszkanie (par-
ter) do wynajęcia niedrogie. 
512 711 348

 � Sprzedam trzy pokoje + garaż 
murowany, ogród, działka 1000 
m2 lub zamiana na dwa poko-
je w bloku w centrum (parter I 
piętro (z dopłatą)) 724 451 734

 � Resko ok. na wsi 70 m2, trzy po-
koje do zamieszkania od zaraz 
63 tys. 889 133 882.

 � Sprzedam dom w Nowogardzie 
w rozliczeniu mieszkanie ul. Je-
sionowa 3. 604 284 597

 � Wynajmę garaż przy ul. 
Zamkowej przy gł. Drodze. 
607 580 172

 � Sprzedam 2 ha ziemi przy dro-
dze asfaltowej + media z możli-
wością podziału, okolice Nowo-
gardu 15 zł/m2. 603 895 622

 � Do wynajęcia mieszkanie 3 po-
kojowe przy ul. Bankowej 8. Tel. 
783 570 060.

 � Sprzedam działkę po zbiorach 
przy ul. Armii Krajowej. 91 39 
21 399 po godz. 20.00

 � Ładna kawalerka I p. cena 83 
tys. zł. sprzedam 508 312 261

 � Działki budowlane w miej-
scowości Kościuszki sprze-
dam. 91 39 26 624 po 16.00

 � Ziemię rolną kilka hektarów 
sprzedam. 502 103 432

 � Do wynajęcia mieszkanie ume-
blowane trzypokojowe ul. Ban-
kowa I piętro. 603 895 622

 � Sprzedam wygodną, bez-
czynszową kawalerkę, I pię-
tro, ul. Waryńskiego. Tel. 608 
153 767

 � Odstąpię działkę owocowo-wa-
rzywną z murowanym dom-
kiem obok zakładu karnego 
693869595

 � Sprzedam 4-pokojowe miesz-
kanie w Osinie, 79m2, słonecz-
ne, na parterze, bezczynszowe, 
z balkonem, piwnica, w kuchni i 
przedpokoju zabudowa. Miesz-
kanie w bardzo dobrym stan-
dardzie. Ogrzewanie gazowe, 
okna pcv. Atrakcyjna cena. Kon-
takt: 502531348

 � Sprzedam pół bliźniaka w Błąd-
kowie lub zamienię na kawaler-
kę w Nowogardzie. 603 881 741

 � Nowogard działki budowlane. 
665 503 129

 � Sprzedam kawalerkę własno-
ściową 37 m2. Cena 115 tys. Zł. 
Do negocjacji. 660 987 036

 � Garaż do wynajęcia ul. Boh 
Warszawy 21 tel. 91 39 20 307

 � Sprzedam 4-pokojowe miesz-

kanie w Osinie, 79m2, słonecz-
ne, na parterze, bezczynszowe, 
z balkonem, piwnica, w kuchni i 
przedpokoju zabudowa. Miesz-
kanie w bardzo dobrym stan-
dardzie. Ogrzewanie gazowe, 
okna pcv. Atrakcyjna cena. Kon-
takt: 502 531 348

 � Sprzedam kawalerkę w Nowo-
gardzie, 28m2, bezczynszo-
wa, na parterze, funkcjonal-
ny rozkład pomieszczeń, kuch-
nia z oknem, piwnica, okna 
pcv, ogrzewanie gazowe, bez 
pośrednika, 77 tys. ! Kontakt: 
512 322 137

 � Sprzedam lub zamienię na 
mieszkanie w Nowogardzie 
dom ( 150 m2) w okolicy No-
wogardu. Dom po kapital-
nym remoncie na działce 1400 
m2. Cena 395.000 tys. Tel. 
692383706

 � Sprzedam budowę w stanie 
surowym. 507 045 404

 � W Szczecinie wynajmę 
mieszkanie dla studentów. 
604 920 063

 � Sprzedam działkę budowla-
ną w Kościuszkach 1200 m2. 
Wszystkie media, pozwolenie 
na budowę. Cena 59.000 zł Tel. 
661 923 610

 � Wynajmę lub sprzedam pół 
domu w Węgorzynie, dwa po-
koje, łazienka. 91 39 21 547

 � Wynajmę 3 pokoje od zaraz. 
605 542 730

 � Sprzedam dom w Strzelewie 
149 tys zł. Tel. 91 39 26 698; 91 
39 23 249

 � TANIO: mieszkanie 4 poko-
je Leśna, dwie działki budow-
lane 41,79 ar. Ok. Nowogardu. 
536 270 560

 � Do wynajęcia mieszkanie trzy-
pokojowe po remoncie ul. War-
szawska. 510 142 179

 � Wynajmę mieszkanie 2 pokojo-
we. 662 803 003

 � Sprzedam tanio działkę siedli-
skową. Kościuszki 30 ar. Wszyst-
kie media. 508 211 575

 � Wynajmę pokój. 798 382 886

 � Sprzedam mieSzkanie trzypokojowe 
69 m2 170 tyS. z dopłatami rządo-
wymi 45 tyS. zł. 501 432 382

 � Sprzedam działki budow-
lane 30ar. Media w grani-
cy prąd, gaz, woda., kanali-
za, droga utwardzona,  Kiko-
rze 24. Cena 16 zł/m. 5 dzia-
łek w trakcie budowy Tel. 
665 361 036 po 16.00

 � Lokale do wynajęcia. Sądowa 1. 
693 946 233

 � Agroturystyka, pokoje do wy-
najęcia. 793 908 098

 � Kupię kawalerkę. 728 582 293

 � Sprzedam kiosk. 609 307 327

 � Wynajmę mieszkanie dwupo-
kojowe. 660 010 540

 � Sprzedam ładny dom z dużą 
działką Żabówko. 663 489 736

 � Wynajmę mieszkanie wolno-
stojące 75 m2, 1200 + kaucja + 
media. 606 703 451

 � Sprzedam działkę budowlaną w 
Wojcieszynie. Tel. 604 930 642

 � Sprzedam dom 200 m2 w No-
wogardzie 509 349 774

MOTORYZACJA

 � Sprzedam Opony letnie 4 szt. 
Continental Conti 3, 185 65 R15, 
cena 400 zł, tel. 605 522 340.

 � Sprzedam dwie opony 185/65/
R15 continental conti 3; stan 
dobry. 605 522 340

 � Sprzedam felgi stalowe do Nis-
sana Almery N16, rok prod. 
12/2001, cena 240 zł, tel. 605 
522 340. 

 � Sprzedam Ford CMAX rok 
prod. 2004 przebieg 185 tys. 
Poj. 2.0 diesel. Posiada im-
mobilajzer, poduszki po-
wietrzne, centralny zamek, 
klimatyzacja, koła zapasowe 
z alufelgami. Cena 20 500. Do 
uzgodnienia. 603 079 260

 � Sprzedam  Vw Passat B-5  rok 
prod.1998 poj 1.9 diesel 665 
544 518

 � Sprzedam Auto marki Rover 
416 benzyna + gaz sekwencja, 
rok 1997, skóra, klima, elektry-
ka cena 5500 do negocjacji. 
691 071 252

 � Sprzedam Opla Agilę 2002 poj. 
1.2 srebrna cena 8900 tel. 663 
130 271

 � Sprzedam motor Honda CB 
750 rok prod. 1997. Nowe 
opony, cena do uzgodnienia. 
607 998 212

 � Sprzedam Opel Vectra. 
606 370 629

 � Sprzedam oryginalne alufel-
gi BMW 17. Cena 1300 zł do 
uzgodnienia. 724 695 775

 � Sprzedam WV Passat B5 rok 
prod. 2003 poj. 1,9 TDI, 131 
koni mech., cena 20.000 zł do 
uzgodnienia. 607 697 048 

 � Sprzedam Mercedes Vito 2,3 
TD, rok prod. 1997, dziewię-
cioosobowy, cena 5,500 zł Tel. 
508 290 657

 � Sprzedam VW Passat 1,9 TD, 
rok prod. 2002, cena 13.500 zł. 
508 290 657

ROLNICTWO

 � Porzeczkę czerwoną – 2 zł, zł – 
sprzedam zbiór własny. Tel. 605 
856 556 lub 91 932 17 39

 � Grykę sprzedam. Tel. 
795 916 988

 � Koszenie, zbiór, mulczaro-
wanie łąk, orka, siew, tale-
rzówka, prasowanie bali. 608 
013 995

 � Sprzedam kombajn do zbioru 
ziemniaków „ANNA” Stan bdb 
nr,Tel 664329813.

 � Sprzedam 2 działki 
nr.251(0.83ha)i nr.252(1.29)
w obrębie Redostowa Tel. 667 
286 019

 � Siewnik do nawozu Amazon-
ka dwutalerzowy poj. 500 kg. 
723 898 517

 � Pszenżyto sprzedam 600 zł/
tona (zostało 2tony). 91 57 
83 097

 � Sprzedam krowy mamki mie-
szańce do dalszej hodowli i Pia-
sta RCW 3. 500 197 442

 � Koszenie łąk i prasowanie. 
603 541 286

 � Sprzedam pszenice paszową 
502 217 497

 � Kupię kombajn ziemniaczany 
ANNA. 667 788 719

 � Sprzedam pług trzyskibowy, 
brony i redło do C360. Tel. 91 41 
91 099

 � Prasowanie bali (1,20). 
513 941 882

 � Sprzedam dmuchawę do zboża 
i zwijkę. 781 932 918

 � Sprzedam kozy i dojne i capa. 
695 540 237

 � Sprzedam kombajn zbożo-
wy klass. Cena 12 .000 zł. Tel. 
604 878 140

 � Sprzedam klacze 6 i 2 letnie bez 
bryczki. 508 290 657

USŁUGI

 � Wyjazdy Niemcy, Holandia. Ni-
skie ceny z domu pod dom. 
603 038 944

 � Usługi transportowe IVECO do-
stawcze + laweta + bus osobo-
wy do 9 os. Tel. 609 931 915, 
607 580 172.

 � AGENCJA REKLAMOWA VIZART - 
reklamy, banery, tablice, wydru-
ki wielkoform., reklama na po-
jazdach - odzieży, PIECZĄTKI, wi-
zytówki, plakaty, ulotki, inne. No-
wogard, ul. 700 lecia 15 (nad skle-
pem zielarskim). Tel. 605 522 340.

 � MALOWANIE, MONTAŻ PA-
NELI PODŁOGOWYCH I INNE 
DROBNE NAPRAWY WYKONA 
„ZŁOTA RĄCZKA”; 91 39 22 
783, 784 79 22 70

 � Czyszczenie uszu za pomo-
cą świecowania Nowogard, ul. 
Zielona 3. 91 39 20 714

 � Dywanopranie, 604 373 143.

 � Sprzątanie biur i mieszkań. 604 
373 143.

 � Pranie tapicerki samochodowej 
(osobowe, busy, ciężarowe, TIR-
-y). Tel. 604 373 143.

 � Czyszczenie pościeli wełnia-
nych lanoliną. Tel. 604 373 143.

 � Usługi ogólnobudowlane i do-
cieplenia 607 654 692

 � Usługi transportowe Transit 
Max + przyczepa. 500 297 054.

 � Klimatyzacja! Serwis sprzętu AGD. 
Tel. 697 55 33 10, 693 34 46 71.

 � Cyklinowanie. 692 478 465

 � AWARIE. Naprawy pieców Va-
iliant, tanie części. 691 686 772

 � Bruk-lin układanie kostki bru-
kowej. Tel. 607 083  893, www.
bruk-linnowogard.com.pl

 � Montaż ogrodzeń betonowych, 
farmerskich i innych; 695  085 
470; 91 39 72 575

 � usługi elektryczne CO, dachy, 
tanio szybko solidnie. Do 30% 
taniej. Tel. 506 323 560

 � Usługi tokarskie. Sąpolnica 22. 
693 613 396 

 � Przewozy przeprowadzki No-
wogard i okolice. 784 499 535

 � Usługi ogólnobudowlane. 
510 335 162
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

OGŁO SZE NIA DROB NE

REGULARNA LINIA MI KRO BU SO WA SEROCKI   Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie    6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie    8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

Informacja PKS 
91 392 18 87   lub   91 469 83 15

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak          kom. 606 148 353
Nowogard (ul.  Rzeszowskiego) - Szczecin (ul.  Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:05; 8:10; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 11:50; 11:55; 12:40; 
14:40; 14:50; 15:00; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:11
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul.  Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:30; 9:50; 10:25:11:20(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 13:20; 13:45(F); 14:10; 
14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:00
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:50; 17:20; 18:30; 19:30
Kursują od poniedziałku do soboty;  F - kursuje od poniedziałku do piątku;  7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli

ROZKŁAD JAZDY BU SÓW

Regularna linia METRO          tel. 505 619 600
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25 A; 5:50 A; 6:00 A; 8:15 A7; 9:25 A7; 12:30 A7; 12:55 A7; 
15:05 A; 16:30 A7; 18:10 A7
Ze Szczecina do Nowogardu: 6:50 A; 7:25 A; 7:45 A; 11:00 A7; 12:00 A7; 14:35 A7; 15:55 
A7; 16:40 A; 18:25 A7; 19:55 A7
Legenda: A- kursuje od pon do sob;   7 - kursuje w niedzielę

PRZEWÓZ OSÓB - RO MAN BIŃCZYK - Linia Regularna  
 TEL. 0607 310 591 

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU:  
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SOBOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIEDZIELA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

DZIENNIK
NOWOGARDZKI

Ukazuje się we wtorki i piątki  na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, Piotr Słomski, Jarosław Bzowy, 

Rafał Kowalczuk sport.  Jarek Dąbrowski redaktor techniczny.   Ad res re dak cji:  
72-200 No wo gard, ul.  Boh. War sza wy 7A, tel. 91 392 21 65; e-mail: dziennik@domjudy.pl. 

Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

Trasa NOWOGARD – GOLENIÓW – SZCZECIN 
Nowogard ul. Rzeszowskiego : 5:05(A), 5:55(A), 6:10(A), 6:50(7), 7:00(A),  7:50(A), 8:05(7), 

8:25(2,4,6), 8:35(A), 9:10(1,3,5,7), 9:15(2,4,6), 10:05(A)10:30(A,7), 11:31(A), 11:40(7), 12:15(A), 
12:50(A,7), 13:00(A), 13:10(A), 13:25(A,7), 13:50(F), 14:05(A), 14:20(A,7), 15:41(A), 16:00(7), 
16:25(7), 16:30(1,3,5) 16:40(2,4,6,7) 16:50(A), 17:30(7) 17:50(A,7) 18:05(4,5,6,7) 18:20(A,7)

TRASA SZCZECIN – NOWOGARD
Szczecin ul. Św. Ducha: 9:25(A), 11:55(A,7) 12:20(A,7), 13:35(A), 14:00(A,7,R), 

14:30(1,3,5,7)  14:35(2,4,6) 14:55(A,7), 15:10(A) 15:25(A,7), 15:50(A) 16:15(A,7)  16:30(A), 
18:05(A,7,R) 18:20(A,7) 19:05(A,7) 19:25(A,7) 19:50(A,7)

Szczecin ul. Dworcowa :  6:20(A), 7:35(A), 8:40(A,7), 9,00(7,R), 10:05(A,7),  10:50(A,7),  
11:40(A), 13:00(7), 14:20(7), 17:40(A,7), 20:15(A,7),

Goleniów, Dworzec PKP :  7:05(A), 8:20(A), 9:25(A,7), 9:45(7,R), 10:10(A),  10:50(A,7),  
11:36(A,7), 12:26(A), 12:42(A,7),  13:05(A,7), 13:45(7), 14:20(A),  14:45(A,7,R), 15:05(7), 
15:20(1,3,5,7) 15:26(2,4,6) 15:40(A,7) 15:55(A)  16:08(A,7) 16:40(A) 16:59(A,7) 17:15(A), 
17:40(A,7)  18:50(A,7,R)  19:05(A,7), 19:50(A,7) 20:10(A,7) 20:35(A,7) 21:00(A,7)

Trasa NOWOGARD – MASZEWO 
Nowogard ul. Rzeszowskiego :  6:20(S) 15:15(S)
Trasa MASZEWO – NOWOGARD 
Maszewo :  6:55(S) 16:00(S)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO – STARGARD SZCZECIŃSKI
Nowogard ul. Rzeszowskiego :  6:50(F),  11:30(F),  13:50(F),  
Trasa STRAGARD SZCZECIŃSKI – MASZEWO - NOWOGARD
Stargard Szcz. Oś. Tysiąclecia :  9:40(A), 12:45(A), 15:05(A)
A - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt S – kursuje w dni nauki szkolnej; 

7 – kursuje w niedziele niebędące świętami F – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz 
świąt 1,3,5 – kursuje w poniedziałki, środy, piątki oprócz świąt; 2,4,6 – kursuje we wtorki, 
czwartki, soboty oprócz świąt; 4,5,6,7 – kursuje w czwartki, piątki, soboty, niedziele oprócz 
świąt; R – kurs do Reska    

PIASEK, ŻWIR,  CZARNOZIEM, POSPÓŁKA 
 ŻWIROWNIA  DŁUGOŁĘKA

tel. 504 872 700 
Z DOWOZEM DO KLIENTA

Sprzedam przęsła
Sprzedam 5 przęseł 

Wymiary: wys. 110-128 cm 
x szer. 200 cm  x  gł. 4 cm

cena: 150 zł/szt

 tel. 516-636-486

 � AGENCJA REKLAMA VIZART - 
oprawianie prac - w 2 minu-
ty., bindowanie, wydruki A3-
A4 kolor, ksero A3-A4 - kolor, 
laminowanie A3-A4. Tylko u 
nas największy wybór okła-
dek. Nowogard, ul. 700 lecia 
15 (nad sklepem zielarskim). 
Tel. 605 522 340.

 � Korepetycje j. niemiecki, przy-
gotowanie do matury. 607 617 
844

 � Remonty i wykończenia. 
601 567 369

 � REMONTY, MONTAŻE, STOLAR-
KA. 781 016 125

 � Transport BUS-MAX. 784  053 
493

 � Usługi remontowo-budowla-
ne, docieplenia. 784 053 493

 � Przepisywanie prac (magister-
skich, licencjackich, innych), do-
kumentów, CV, listów motyw. 
innych. Wydruki, Ksero, także 
kolor. Szybko i Solidnie. Studio 
Reklamy Vizart. Nowogard, ul. 
700 lecia 15 (nad sklepem zie-
larskim). tel 605 522 340. 

 � Naprawa, regulacja okien, 
drzwi PCV i drewna. 695  181 
070

 � Usługi dekarskie w Kościusz-
kach. 601  227  631

 � Videofilmowanie i zdjęcia cy-
frowe, profesjonalnie różne 
okazje. 600 653 124

 � Remonty mieszkań. 609 588 
240

 � Transport przeprowadzki szyb-
ko tanio. 696 138 406

 � Remonty mieszkań, dachów 
794 115 153

 � DUR - DACH pokrycia i remonty 
dachów. 691 621 141

 � Dachy. 785 562 104

 � Usługi koparko- ładowar-
ką + transport Nowogard.  
667 621 070

 � Panele, regipsy, szpachlowanie, 
malowanie. 789 146 025

 � Usługi koparko-ładowarką. 
606 106 142

 � Transport przeprowadzki, ta-
nio. 791 111 749

 � Usługi informatyczne napra-
wa komputerów, instalacja 
oprogramowania, odzyskiwa-
nie danych, dojazd do klienta. 
508 245 385

 � Remonty, dachy, ocieplenia. 
692 562 306

 � BUD NAAR dachy remonty da-
chów ocieplenia budynków. 
726 169 098

 � Remonty łazienek, glazura, te-
rakota, hydraulika. 667 435 942

 � Kuchnie, szafy, meble na wy-
miar. 884 288 560

 � Docieplenia budynków, pod-
bitki. 608 847 784

 � Docieplenia budynków remon-
ty. 784 053 493

 � Usługi hydrauliczne. Fachowo.  
600 653 124

 � Remonty, wykończenia glazu-
ra. 600 121 043

 � Korepetycje matematyka. 
668 171 212

 � Remonty mieszkań 609 588 240

 � Wykonam meble pod wymiar, 
kuchnie, szafy, garderoby, za-
budowy wnęk, poddaszy, sko-
sy, systemy drzwi przesuwnych. 
697 786 967

 � Remonty, glazura, terakota. Fa-
chowo i solidnie. 607 647 515

 � TWOJA KSIĘGARNIA INTER-
NETOWA WWW.KSIEGARNIA-
CYMELIA.OSDW.PL

PRACA

 � Podejmę pracę w charakterze 
sprzedawcy, długoletnie do-
świadczenie, obsługa LOTTO. 
Tel 660 392 851

 � Zatrudnię konsultantkę Ori-
flame, bezpłatne wpisowe, 
prezenty na 1300 zł, 604  189 
118

 � Przyjmę do pracy samodzielne-
go stolarza. 606 830 893

 �  Plantacja borówki amery-
kańskiej zatrudni zbieraczy 
w miesiącach lipiec sierpień. 
515 144 186

 � Zatrudnię kierowcę kat. D na 
weekendy, tel. 501 615 614

 � Zatrudnię kierowcę kat. C+E 
na trasie Polska - Norwegia, 
tel. 607 585 561

 � Zatrudnię kierowcę kat. C+E, 3 
tygodnie na tydzień, liniówka, 
tel. 609 493 989

 � Zatrudnię kierowcę kat. C+E, na 
trasie Polska - Szwecja, Polska - 
Norwegia, tel. 607 790 989

INNE

 � Sprzedam drewno komin-
kowe i opałowe. Transport. 
691 466 441

 � Sprzedam ponton używany. 
Tel. 669 030 959

 � Sprzedam drewno  bukowe i 
dębowe pocięte i porąbane- 
603 353 789

 � Sprzedam drewno opałowe i 
kominkowe, pocięte w klocki z 
dowozem. 663 349 053

 � Drewno opałowe kominkowe. 
506 232 860

 � Tanio sprzedam kafle pie-
cowe, rzeźbione używane. 
669 430 803

 � Piec CO Zębiec na miał, wę-
giel, drewno KMW16 na 135 
m2 pow. Używany jeden se-
zon sprzedam lub zamie-
nię na większy KMW23. Tel. 
721 371 642 

 � Sprzedam laptopa Lenovo, 
Y530, cena 1600 zł, tel. 605 522 
340

 � Sprzedam suknię ślubną białą, 
rozm. 38-40 piękna - zadbana. 
661 196 022

 � Czarnoziem sprzedam. 601 
987 269

 � Sprzedaż drewna kominkowe-
go i opałowego. 667 788 820

 � Akwarium prostokąt 250l po-
krywa drewniana 5 jarzenió-
wek. Jarzeniówki akwarystycz-
ne nocne oświetlenie LED filtr 
zew. Fluval 405 grzałka. Zestaw 
CO2 JBL, lampa UV, rośliny + 
ryby. 512 215 673

 � Akwarium 105l org. Pokrywa 2 
jarzeniówki, filtr 205, grzałka, 

obsada ryb zewn. FLUVAL. 512 
215 673

 � Sprzedam tanio meblościankę 
3,60. Tel. 514 830 474

 � Sprzedam okna plastikowe nie-
montowane o wym. 160/160 i 
140/90. Tel. 603 895 622

 � Sprzedam drzwi garażowe uży-
wane 2100 na 3000 mm oraz 
dachówczarkę .886 703 452

 � Sprzedam komputer stacjonar-
ny cena 400 zł. Tel. 661 550 557

 � Chętnie kupię roczniki małego 
modelowania i modele karto-
nowe. 693 808 366

 � Kupię podręczniki do V kl. 
Podst. Nr 1 tel. 664 771 090

 � Tanio sprzedam podręcz-
niki do I kl. Gim. Nr 1. Tel. 
726 766 828

 � Miał opałowy, tanio sprzedam, 
1,5 tony. 91 39 10 308

 � Sprzedam meblościankę. 
728 550 133

 � SKUP NIESPRAWNYCH, ZA-
TARTYCH PIŁ STIHL, HU-
SQVARNA CENA 100 ZŁ TEL. 
721 668 245

 � Sprzedam nowy komplet pa-
pierosów elektronicznych 
nowej generacji, duża gwa-
rancja odwyku 787 371 740

 � Sprzedam lodówko-zamra-
żarkę Polar CZP250 ,mało 
używana. Stan b. dobry. 
Wysokość 1475cm, głę-
bokość i szerokość po 60 
cm. Pojemność 240 l. Tel. 
663 603 883
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Pierwsze zajęcia już od 1 sierpnia 2012 r.
tel.:  660 536 104

Nowogardzki Klub Malucha

„Błękitna Chmurka” 
(punkt żłobkowy)

Ogłaszamy nabór dzieci 
na rok 2012/2013 w wieku 1-3 lat

R E K L A M A
e-mail: reklama@domjudy.pl

TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07

Nagrody, awanse, wyróżnienia

Powiatowe obchody Święta Policji  
W dniu 25 lipca policjanci powiatu goleniowskiego podczas gali w Sali widowiskowej GDK w Goleniowie obchodzili swoje święto. 

Z okazji Powiatowych Ob-
chodów Święta Policji w 
uroczystej gali wzięli udział 
policjanci oraz pracownicy 
cywilni Policji z terenu na-
szego powiatu, członkowie 
ich rodzin, a także zapro-
szeni przedstawiciele władz 
samorządowych, instytucji 
współpracujących z Policją 
i lokalnych mediów. Uro-
czystość odbyła się z udzia-
łem Zastępcy Komendan-
ta Wojewódzkiego Policji w 
Szczecinie insp. Jana Pytka. 

Święto to było okazją do 
wręczenia nominacji na wyż-
sze stopnie policyjne, rozdania 
okolicznościowych ryngrafów, 
a także ogłoszenia o odznacze-
niach przyznanych za szcze-
gólne zasługi.

Trzem policjantom naszej 
komendy w uznaniu szczegól-
nych zasług i osiągnięć służbo-
wych w zakresie ochrony bez-
pieczeństwa i utrzymania po-
rządku publicznego Minister 
Spraw Wewnętrznych przyznał 
odznaki „Zasłużony Policjant”. 

Podczas Wojewódzkich Ob-
chodów Święta Policji w Ko-
szalinie otrzymali je:

Srebrną Odznakę „Zasłużo-
ny Policjant” - podinsp. Robert 
Nowak I - Zastępca Komen-
danta Powiatowego Policji w 
Goleniowie oraz 

Brązowe Odznaki ”Zasłużo-
ny Policjant” - asp. sztab. Wan-
da Michałowska i mł. asp. Sta-
nisław Kozieł.

Komendant Wojewódzki 
Policji w Szczecinie nadinsp. 
Wojciech Olbryś podpisał 39 
nominacji na wyższe stop-
nie policyjne funkcjonariu-
szom naszej jednostki. Awanse 
otrzymali: 

- w korpusie oficerów młod-
szych: 1 policjant,

- w korpusie aspirantów: 11 
policjantów,

- w korpusie podoficerów: 27 
policjantów.

Ponadto, rozkazem perso-
nalnym Komendanta Powia-
towego Policjiw Goleniowie 1 
policjant awansowany został 
na stopień starszego posterun-
kowego. W trakcie uroczysto-
ści pożegnaliśmy odchodzą-

cego ze służby na emeryturę 
Naczelnika Wydziału Krymi-
nalnego Komendy Powiatowej 
Policji w Goleniowie, podinsp. 
Bogusława Borowskiego. W 
podziękowaniu za szczególne 
zasług i i osiągnięcia w służbie 
pełnionej do ostatniego dnia 
Komendant Wojewódzki Po-
licji w Szczecinie uhonorował 
podinsp. Bogusława Borow-
skiego ryngrafem.

Okolicznościowymi, imien-
nymi ryngrafami wyróżnio-
nych zostało także dwoje pra-
cowników cywilnych naszej 
jednostki, tj. Panie Lilianna 

Kozak oraz Elżbieta Misiejuk.
Nominacje awansowanym 

oraz ryngrafy wręczali insp. 
Jan Pytka Zastępca Komen-
danta Wojewódzkiego Policji 
w Szczecinie oraz insp. Krzysz-
tof Targoński Komendant Po-
wiatowy Policji w Goleniowie.   

Na koniec usłyszeliśmy jakże 
miłe życzenia i podziękowania 
za trudy codziennej pracy na 
rzecz bezpieczeństwa nasze-
go powiatu składane policjan-
tom        i pracownikom cywil-
nym przez zaproszonych gości. 

Opr. mł. asp. Lilla Bawelska, 
KPP Goleniów

Na zdjęciu awansowani policjanci z Nowogardu. foto. C.Martyniuk

Foto. policja
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GAZETA LOKALNA  NOWOGARD • OSINA

APTEKA 
MAJOWA 
ul. 3 MAJA 47

TEL. 91 307  07 08

OTWARTE
Poniedziałek - Piątek  8-19  

Sobota  8-15

Sprawdź naszą ofertę:
• Kredyt gotówkowy
• Kredyt konsolidacyjny
• Kredyt samochodowy
• Kredyt hipoteczny
• Spłata rat LUKAS Banku za 0 zł
• Dogodne warunki 
  dla emerytrów i rencistów

Nowogard, ul. 700 Lecia 21
tel. 91 39 22 172

czynne: pon-pt 9.00-17.00

CENTRUM KREDYTOWE

Prywatny Gabinet 
Stomatologiczny

Oferuje kompleksowe
lecznie stomatologiczne

- protetyka
- chirurgia stomatologiczna
- stomatologia estetyczna (wybielanie)
- stomatologia zachowawcza
- stomatologia dziecięca
- endodoncja (leczenie kanałowe)
- periodontologia (leczenie chorób przyzębia)

lek. dent. Agnieszka Odzioba
ul. Kościuszki 36 (przychodnia, gab. 308) 

Tel. 669 862 704   •  NOWOGARD
Godz. przyjęć pn.-pt.  10-18;   sob. 8-13

Zapraszamy!

N
O

W
Y

Nowogard, ul. Kościuszki 1
tel. 91 392 18 11

OPTYK
BADANIE OSTROŚCI  WZROKU

(bezpłatne przy zakupie okularów)
REALIZACJA  RECEPT NFZ

O szczegóły pytaj w Salonie

Sierpień super rabaty

- 30%
- 20%

- 50%

CZAS NA WZROK

Kancelaria Adwokacko-Radcowska
Adres Kancelarii: Plac Wolności 9 w Nowogardzie, 

parter byłego hotelu „Cisy”, pok. nr 8.

Szanowni Państwo.
Zawiadamiamy, iż w Nowogardzie  rozpoczęła swoją działalność 

Adwokat  - Monika Osińska  
(tel. 605 085 913)

Radca Prawny - Radosław Górski
  (tel. 788 802 101)

Przewody ciśnieniowe

Przedsiębiorstwo

zakuwanie i regeneracja
Nowogard • ul. Boh. Warszawy 34

tel. 91 392 25 68

Sp. z o.o.
KOSZALIN

Przewody ciśnieniowe

Po godzinach pracy  w sytuacjach awaryjnych tel. 602 306 901
Otwarte  pn-pt 8.00- 16.00,  sb. 8.00-14.00

Kiedyś 
żyło im 
się trochę 
lepiej...

Trzy rodziny 
bez dachu 
nad głową

Nasi 
przedsiębiorcy

„Ciasto musi 
być słodkie”

Bezpłatne Liceum
Ogólnokształcące dla Dorosłych

ogłasza nabór
Informacje i zapisy

ul. Zielona 11, tel. 91 392 66 91

PRY
WA

TN
EP

UB
LIC

ZN
E LICE

UM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA
DOROSŁYCH

Rozpoczęcie roku szkolnego w sobotę 11 lutego godz. 8.00

Zapewniamy BEZPŁATNĄ NAUKĘ przez cały okres kształcenia

www.zielona.mojaszkola.net

W NOWOGARDZ IE

Rozpoczęcie roku szkolnego w sobotę 1 września 2012

s. 3 s. 5 s. 9

7 sierpnia br.
od 9.00 - 10.00  

wtorek
udzielane będą

bezpłatne porady prawne
w redakcji DN

ul. Boh. Warszawy 7A

Pisaliśmy, że tak będzie 

Korki od Stargardu nadal

Zdjęcie wykonane nad ranem podczas jednego z ostatnich weekendów

Czytaj s. 4
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Pomóżmy sobie
•	 Ośrodek	Pomocy	Społecznej	przyjmie	tapczan	oraz	meble	dla	klienta	tel.	913920200.
•	 Przyjmę		wózek	inwalidzki	i	tapczan	dla	starszej,	schorowanej	osoby	913922-165
•	 Przyjmę		2	-	osobowy	fotel	do	spania,	pralkę	automatyczną	i	używaną		pokojową	meblościan-

kę	Tel.	665	-	566-856
•	 Przyjmę		łóżko	piętrowe		tel.512-71-13-48
•	 Przyjmę		wersalkę	z	fotelami	i	szafkę	na	dziecięce	ubrania	-	883-241-291	
•	 Przyjmę	meble	pokojowe	w	dobrym	stanie,	ławę	pokojową	i	TV		tel.782-556-716
•	 Przyjmę		piecyk	kaflowy	lub	inny	piec	na	opał	tel.	kontaktowy	883-038-182	
•	 Przyjmę	materac	przeciwodleżynowy	dla	starszej	schorowanej,	leżącej	osoby	Tel.	692 618	185

Po	 tradycyjnej,	 lipcowej	 przerwie	 wakacyjnej	 Zakład	 Fryzjerski	
przy	ul.	Rzeszowskiego,	 znów	stoi	otworem	dla	 swoich	klientów	 i	
klientek.	W	tym	roku	zaskoczył	jednak	wszystkich	nowym	wystro-
jem	wnętrza.		Salon,	w	czasie	urlopu,	przeszedł	bowiem	istną	meta-
morfozę.	Wymieniono	praktycznie	wszystko,	 od	podłogi	 po	 sufit.	
Teraz	wnętrze	jest	nowoczesne,	doświetlone,	schludne	i	przyjemne.	
Zostało	jednak	miejsce	na	odrobinę	sentymentu	–	w	zakładzie	po-
zostały	stare,	60-letnie		ale	nadal	sprawne,	wygodne	i	użyteczne	fo-
tele	fryzjerskie.	Oczywiście	fryzjerzy	też	zostali	ci	sami.

Po	naszej	 interwencji	 skoszono	 trawniki	przy	pieszo-jezdni	bie-
gnącej	wzdłuż	ul.	Boh.	Warszawy	w	kierunku	osiedla	Radosław.	Na	
wizytę	ekipy	pielęgnującej	zieleń	w	mieście	z	niecierpliwością	cze-
kają	także	mieszkańcy	innych	ulic,	w	tym	często	zapominanej	przez	
służby	porządkowe	ul.	Dąbrowszczaków.	

Tak	 wygląda	 gospodarka	 odpadami?	 -	 pytają	 nasi	 czytelnicy,	
mieszkańcy	bloków	przy	ul.	Poniatowskiego.		Jedno	jest	pewne	–	tak	
wyglądać	nie	powinna.	Miejmy	nadzieję,	że	firma	odpowiedzialna	
za	porządek	na	 tym	osiedlu,	 szybko	uporządkuje	kosze,	 tak	by	ci,	
którzy	za	śmieci	płacą,	mieli	gdzie	je	wyrzucać.	

I	 znów	wracamy	 na	 ścieżkę	 ro-
werową.	 Temat	 wraca	 jak	 bume-
rang,	a	wraz	z	nim	sygnały	od	użyt-
kowników	tej	rekreacyjno-sporto-
wej	trasy.	Ścieżka	choć	ładna,	trak-
towana	jest	po	macoszemu.	Jak	nie	
zarasta	 trawą,	 to	 jest	 zaśmiecona	
–	co	widać	na	załączonym	zdjęciu,	
przesłanym	również	przez	jednego	
z	naszych	czytelników.	

Z dniem 1 sierpnia ruszył drugi termin składania wniosków do urzędów gmin 
o częściowy zwrot pieniędzy wydanych na zakup tzw. paliwa rolniczego. W tym 
roku obowiązują nowe, wyższe stawki. 

Dopłaty do paliwa rolniczego po raz drugi 

Rolnicy składają wnioski 
Zwrot	dotyczy	kwoty	podat-

ku	 akcyzowego	 zawartego	 w	
cenie	paliwa.	Aby	rolnik	mógł	
otrzymać	taką	pomoc	od	pań-
stwa	(wypłacaną	w	kasie	gmi-
ny),	 	musi	 złożyć	odpowiedni	
wniosek	i	okazać	faktury	VAT	
za	 zakupione	 pali-
wo.	 W	 ubiegłych	 la-
tach	 takie	 dokumen-
ty	 przyjmowano	 w	
marcu	 i	 wrześniu.	
W	 tym	 roku	 termi-
ny	uległy	 zmianie.	 	 I	
tak	 od	 1	 do	 29	 lute-
go	przyjmowane	były	
wnioski	 wraz	 z	 fak-
turami	 VAT	 (lub	 ich	
kopiami),	 stanowią-
cymi	 dowód	 zakupu	
oleju	 napędowego	 w	
okresie	od	1	września	
2011	r.	do	31	stycznia	
2012r.	 W	 tym	 okre-
sie	do	UM	w	Nowo-
gardzie	wpłynęły	202	
wnioski.	Z	tego	tytu-
łu	 wypłacono	 rolni-
kom	 prawie	 332	 tys.	
zł.	

W	 minioną	 środę	
ruszył	 drugi	 termin,	
w	 którym	 rolnicy	mogą	 skła-
dać	wnioski	 o	dopłaty	do	pa-
liwa.	W	 tym	czasie	 	przyjmo-
wane	 będą	 wnioski	 i	 faktury	
za	 paliwo	 wykorzystane	 od	 1	

lutego	 do	 31	 lipca	 br..	 Doku-
menty	można	składać	do	koń-
ca	sierpnia.	

Na	 jaką	 kwotę	 mogą	 liczyć	
producenci	 rolni?	 To	 zależy	
od	 ilości	 zakupionego	 paliwa	
(nie	 więcej	 jednak	 niż	 86	 li-

trów	na	1	hektar	użytków	rol-
nych),	a	także	od	stawki	zwro-
tu	podatku	 	na	 jeden	 litr	 ole-
ju	napędowego.	Te	ustala	Rada	
Ministrów.	 W	 tym	 roku	 jest	

to	 95	 gr.	 od	 jednego	 litra.	 To	
oznacza,	że	rolnik	może	dostać	
maksymalnie	81,70	zł	na	jeden	
ha	rocznie.	

Kiedy	rolnicy	mogą	liczyć	na	
otrzymanie	 wnioskowanych	
pieniędzy?	 Zgodnie	 z	 przepi-

sami,	 pieniądze	 będą	
wypłacane	 w	 termi-
nie		1	-	31	października	
2012	r.		Przyznaną	kwo-
tę	 będzie	 można	 ode-
brać	 gotówką	 w	 kasie	
UM,	albo	przelewem	na	
rachunek	bankowy	po-
dany	we	wniosku.

Jak	 już	 informowa-
liśmy,	 pisząc	 w	 lutym	
o	 możliwości	 składa-
nia	 wniosków	 w	 ra-
mach	 pierwszego	 ter-
minu,	 zwrot	 podatku	
akcyzowego	 zawartego	
w	 cenie	 oleju	 napędo-
wego	 wykorzystywane-
go	do	produkcji	 rolnej,	
przysługuje	 producen-
tom	 rolnym,	 będącym	
posiadaczami	 gospo-
darstw	rolnych	w	rozu-
mieniu	przepisów	o	po-
datku	 rolnym.	 Dopła-

ta	 nie	 zostanie	 przyznana	 do	
gruntów,	 na	 których	 nie	 jest	
prowadzona	 produkcja	 rolni-
cza.		

Marcin Simiński
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FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

TRUMNY, URNY, KREMACJE, EKSHUMACJE, CHŁODNIA
PRZEWOZY KRAJOWE i ZAGRANICZNE, 

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

602 450 881

EntER  II 
laptop

 sERwIs - komIs
naprawiamy, 
sprzedajemy,

kupujemy laptopy
na ul. Wyszyńskiego 7/3

budynek Straży Pożarnej

tEL. 795 648 748

O PA Ł
węgiel, koks, miał, 

drewno – kominkowe,
 podpałka, brykiet – węglowy, 

torfowy, drzewny
(towar luzem i workowany)

Towar	wysokiej	jakości,	zapewniamy	
transport,	wynajem	maszyny	
rozładunkowej	oraz	dźwigu

sprzedaż	ratalna

PPUH „EDBA” 
Nowogard • ul. Nadtorowa 12

Tel./fax 91 39 22 329
Kom. 601 150 620

R E K L A M A
e-mail: reklama@domjudy.pl

TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07

Są takie miejsca – Zatocze 

Kiedyś żyło im się trochę lepiej...
Są takie miejsca w gminie Nowogard, gdzie jak mówią żartobliwie mieszczuchy „nawet bociany zawracają”. Jednym z 
nich jest Zatocze –  malutka, pięknie położona osada, oddalona 2 km od Wołowca. Wybieramy się tam na zaprosze-
nie jednego z mieszkańców tej ledwo widocznej na mapie miejscowości, który kilka dni wcześniej odwiedził naszą 
redakcję, prosząc o  interwencję w pewnej sprawie. 

Przed	 podróżą	 pytamy	 kilku	
starszych	 użytkowników	 gmin-
nych	 dróg,	 gdzie	 	 leży	 Zatocze?	
Wcześniej	 znana	 nam	 była	 tyl-
ko	nazwa	Zakłodzie.		Najbardziej	
precyzyjna	 odpowiedź,	 którą	
otrzymaliśmy	 brzmiała	 - „chyba 
gdzieś koło Wołowca...”.	Wyrusza-
my	więc	w	tym	kierunku,	mijając	
po	 drodze	Miętno	 i	 Orzechowo,	
przemierzając	z	trudem	kilka	km	
drogi	 	przypominającej	szwajcar-
ski	ser	(ponoć	powiat	ma	wkrót-
ce	 zająć	 się	 remontem	 tej	 	 fatal-
nej	nawierzchni).	Dojeżdżamy	do	
centralnego	 miejsca	 w	 Wołow-
cu	–	skrzyżowanie	koło	kościoła.	
Tutaj	pomysły	na	dotarcie	do	celu	
się	kończą.	Nie	pomogłaby	nawet	
auto	 -	mapa.	Na	 dodatek	 braku-
je	 jakiegokolwiek	 oznakowania	
(ciekawe	jak	radzą	sobie	w	takich	
sytuacjach	 służby	 ratunkowe?).	
Gdzie	jechać	dalej?		Pytamy	miej-
scowych	pijących	piwo	pod	skle-
pem	 o	 drogę.	 Ci,	 z	 nieukrywa-
nym	 zdziwieniem	 rysującym	 się	
na	 twarzach,	 wskazują	 kierunek,	
wcześniej	z	zaciekawieniem	dopy-
tując	po	co	i	do	kogo	tam	się	wy-
bieramy?	Odpowiadamy	zdawko-
wo,	 bo	w	 sumie	 sami	 nie	wiemy	
co	nas	tam	czeka.		

Ruszamy	dalej.	Zgodnie	z	pod-
powiedzią	 dojeżdżamy	 do	 kolej-
nego,	 niewielkiego	 skrzyżowa-
nia	dróg	ułożonych		z	płyt	jumbo	
(o	tym	fragmencie	miejscowi	nie	
wspomnieli).	Znowu	nie	ma	zna-
ków.	 	Chwila	 zwątpienia.	 	 Jechać	
w	lewo,	czy	w	prawo	przez	most?	
Wybieramy	 oczywiście	 w	 prawo	
–	 jakoś	 tak	 przyjemniej	 wygląda	
ta	strona.	Widać,	że	ktoś	tędy	jeź-
dzi.	Pokoszone	pobocza	i	środko-
wy	pas	zieleni.	Jedziemy.	W	oko-
licy	 żywej	duszy.	Po	dwóch	 stro-
nach	pojedynczy	rząd	drzew,	po-
przerastanych	 krzewami.	 Da-
lej	pola	i	łąki	ciągnące	się	po	ho-
ryzont.	 Słychać	 tylko	 jak	 opony	

uderzają	o	otwory	w	betonowych	
płytach.	 Po	 przejechaniu	 jakichś	
dwóch,	dwóch	i	pół	kilometra	wi-
dzimy	dachy.	Ulżyło	nam.	Nie	bę-
dzie	 trzeba	 zawracać.	 Przy	 dość	
sporym	domu,	stoją	dwa,	 	samo-
chody	 z	 opuszczonymi	 szybami.	
Zatrzymujemy	 się.	 Może	 to	 tu-
taj	mieszka	mężczyzna,	który	za-
dzwonił	do	redakcji	(nie	zostawił	

nam	 swego	 numeru).	 Pukamy.	
Odpowiadają	jednak	tylko	psy	na	
podwórku.	 W	 domu	 nikogo	 nie	
ma.	Wsiadamy	z	powrotem	do	sa-
mochodu.	 Kilkadziesiąt	 metrów	
dalej	stoi	drugi	dom.	Zajeżdżamy	
na	 podwórko.	 Wita	 nas	 starsza	
pani.	 Pytamy	 o	 pana	 Wiesława.	
Mówimy,	że	dzwonił	do	redakcji.	
Tak, to tu	 -	 odpowiada	miła	 ko-
bieta.	 Już go wołam. Właśnie się 
zdrzemnął –	mówi	do	nas,	wyraź-
nie	poruszona	wizytą	gości	w	tak	
odległym	od	miasta	zakątku.	

Wychodzi	pan	Wiesław.	
Przebiorę się i idziemy –	mówi	

do	 nas,	 wcześniej	 podając	 nam	
rękę.	Po	chwili	wraca.			Ma	na	no-
gach	 gumowce	 i	 długie	 spodnie	
oraz	 wciągniętą	 w	 nie,	 niebieską	
koszulkę	na	krótki	rękaw	–	to	je-
dyna	 część	 ubioru,	 odpowiednia	
do	 panującej	 na	 zewnątrz	 tem-
peratury.	 Spoglądamy	 na	 niego	

ze	 zdziwieniem.	 My	 wyglądamy	
przy	 panu	 Wiesławie	 jakbyśmy	
byli	w	innej	strefie	klimatycznej	–	
mamy	na	sobie	krótkie	spodnie	i	
adidasy.	

Ruszamy	w	drogę.	Już	po	chwi-
li	 rozumiemy,	 że	 wybór	 stroju	
dokonany	 przez	 naszego	 kom-
pana	 	 nie	 jest	 przypadkowy.	 Po	
drodze	atakują	nas	 zaciekle	koń-

skie	muchy	i	osy.	W	drodze	towa-
rzyszą	 nam	 dwa	 kundelki	 –	 psy	
pana	Wiesława.	Wesołe	i	niegroź-
ne	 czworonogi	 co	 chwila	 rzucają	
się	w	zarośla,	a	te	ruszają	się	jakby		
skrywało	się	w	nich	przynajmniej	
całe	małe	zoo.	

Polują. Im nic sprzed nosa nie 
ucieknie	 –	 rozwiewa	 nasze	 wąt-
pliwości	mężczyzna.	Tu	jak	widać	
człowiek	 zagląda	 rzadko.	 Przy-
roda	się	denerwuje,	kiedy	na	 	 jej	
terenie	pojawią	się	intruzi.	Nowe	
zapachy	przyciągają	owady,	które	
ewidentnie	nie	życzą	sobie	naszej	
obecności	w	tym	zaciszu.	

Po	 10-15	 minutach	 dociera-
my	na	miejsce.	Stajemy	nad	brze-
giem	 niewielkiej,	 ale	 o	 dość	 głę-
bokim	 korycie	 rzeczki.	 Wszyst-
ko	nas	swędzi.	Na	nogach	mamy	
parę	ran	po	ugryzieniu	much.	Co	
chwila	się	odganiamy	od	dziwacz-
nych,	w	mieście	 niespotykanych,	

olbrzymich	latających	stworów.	
Atakują? -	 pyta,	 z	 lekkim	

uśmiechem	na	ustach	mężczyzna.	
Po	czym	szybko	zaczyna	opowia-
dać,	po	co	nas	„zagonił”	w	tę	głu-
szę,	pełną	 rozwścieczonych	owa-
dów	i	pełzających	zwierzątek.	

Tu panie był most. Jak widać zo-
stały dwie belki. To ja je położyłem 
kiedyś. Teraz już po nich nie moż-
na przejść	–	mówi.	

A po co tam przechodzić? Tam 
las jest?	-	pytamy.	

Tak. Ale za lasem, dosłownie 
parę metrów biegnie droga na Po-
tuliniec. Kiedy był most, ludzie 
tędy przechodzili, a na drodze ła-
pali autobus z Gryfic do Nowo-
gardu. Można też było przejechać 
skuterem. Teraz mostu nie ma i 
musimy do miasta jeździć przez 
Wołowiec, czyli o wiele dłuższą 
drogą. Z mostem żyło nam się le-
piej	–		mówi	z	żalem	mężczyzna.	

Pan	 Wiesław	 twierdzi,	 że	 in-
formował	władze	gminy	o	swoim	
problemie.	Bezskutecznie.	

W mieście wszędzie chodniki ro-
bią, i ustawiają się do zdjęć. A o 
nas już chyba zapomnieli. Może 
jak napiszecie w gazecie, to ktoś się 

nami zainteresuje?	 -	 mówi	 z	 na-
dzieją	mieszkaniec	Zatocza.	

Po	wykonaniu	 fotografii	most-
ku,	a	raczej	miejsca,	gdzie	kiedyś	
się	 znajdował,	 wracamy	 tą	 samą	
drogą.	Znów,	atakują	nas	owady.	
Na	szczęście	z	powrotem	idzie	się	
jakoś	szybciej.	A	co	najważniejsze	
muchy	przestały	atakować.		

Po	powrocie	chwilę	rozmawia-
my	 z	 naszymi	 nowym	 znajomy-
mi.	 Pytamy	 -	 jak	 się	 żyje	 na	 ta-
kim	odludziu?	Ku	naszemu	zdzi-
wieniu	 nikt	 nie	 narzeka.	 Starsza	
pani	mówi	 tylko,	że	 teraz	daleko	
do	miasta,	bo	mostu	nie	ma.	Jeź-
dzi	po	zakupy	rowerem.	Zdradza,	
że	jak	była	młodsza	podróżowała	
motorem	–	dzisiaj już nie to zdro-
wie –	 ucina	 krótkie	 wspominki	
kobieta.	Żegnamy	się	z	przemiły-
mi	mieszkańcami	wsi.	

Wracamy	 tą	 samą	 drogą,	 przez	
płyty	 jumbo.	 Teraz	 już	 jest	 jakoś	
spokojniej.	Znamy	przecież	drogę.	
Mamy	otwarte	okna.	Na	zewnątrz	
pachnie	zbożem	i	trawami.	W	gło-
wach	 kłębią	 się	 różne	 myśli-	 czy	
zimą	 tu	można	dojechać?	Co	bę-
dzie	gdy,	któryś	z	mieszkańców	bę-
dzie	potrzebował	pomocy		-	prze-
cież	do	miasta	 tak	daleko?	Wjeż-
dżamy	do	Wołowca.	Pod	sklepem	
siedzą	nadal	ci	sami	ludzie,	którzy	
nam	wskazywali	drogę.	Śledzą	nas	
wzrokiem,	 jak	 gdyby	 dziwili	 się,	
że	 jeszcze	 żyjemy.	Wjeżdżamy	na	
asfalt.	 Szybko	 zamykamy	 okna	w	
samochodzie.	 Wysoka	 tempera-
tura,	 rozgrzała	nawierzchnie	dro-
gi.	Śmierdzi	 smołą.	No	cóż...witaj	
„cywilizacjo”!

Marcin Simiński 

Pan Wiesław stoi w miejscu, gdzie kiedyś było przejście przez rzeczkę

Wracamy z Zatocza - odprowadząją nas psy pana Wiesława
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Nasze gorące gratulacje z powodu 
osiągnięcia tak ważnego etapu. 

Niech Wasze małżeństwo 
będzie tak trwałe jak dotąd.

Zdzisławie i Kazimierzowi 
Grzelak

 z okazji Złotych Godów 
wszystkiego co najlepsze 

składa córka Agnieszka z mężem Zenonem 
i dziećmi Kornelią i Adrianem 

Pięćdziesięciolecie Waszego małżeństwa 
jest dla nas powodem do dumy 

i budzi wielki szacunek 

kochanym Rodzicom 
Helenie i Adamowi 

Koladyńskim 
gratulacje składają dzieci z rodzinami

Pisaliśmy, że tak będzie 

Korki od Stargardu nadal
Lato w pełni. Po szerokiej dwujezdniowej drodze przebiegającej obok jeziora i  pomiędzy  lasami suną sobie samochody. Spalanie mają 
dobre, bo powietrze tam dotlenione, ruch nie za duży więc tym bardziej wygodnie. Jednocześnie w centrum Nowogardu od strony Star-
gardu zamieszanie jak zwykle o tej porze roku od lat. Samochody stoją  w korku aż do szkoły na Poniatowskiego, lokalni kierowcy kom-
binują jak tu ominąć zatory aby dojechać parę metrów do sklepów czy na rynek, przechodnie kiwają  głowami i nadziwić  się nie mogą 
- przecież obwodnica miała sprawę załatwić… 

Ano	załatwiła	
-	 dla	 bliżej	 nieokreślonej		

(to	 ścisła	 tajemnica	 handlo-
wa)	 liczby	 właścicieli	 działek,	
którzy	 przez	 wiele	 lat	 czynili	
wszystko,	aby	za	wszelką	cenę	
(niemałą	 )	 	 chapnąć	 swoje	 i		
dobro	wspólne	mieli	w	głębo-
kim	poważaniu	,

-	dla	ówczesnej	władzy,	któ-
rej	 się	 nie	 chciało	 chcieć	 aby	
walczyć	o	optymalny	przebieg	
obwodnicy	 czyli	 południową	
stroną	 obejmującą	 ruch	 star-
gardzki.	Nie	 tylko	 nie	 chciało	
chcieć	 ale	 i	 myśleć,	 ponieważ	
to	 większość	 nowogardzkich	
prominentów,	włącznie	z	wie-
loma	 do	 dzisiaj	 dzierżącymi	
władzę,	uparcie	opowiadała	w	
tym	temacie	głupoty		np.	taka,	
że	wykona	się	drugą	obwodni-
cę	 	wraz	z	wiaduktem	nad	to-
rami,	 która	 rozwiąże	 ewentu-
alny	problem,

-	dla		zniecierpliwionych	lo-
kalnych	 	 aktywistów,	 którzy	
odegrali	 z	 zapałem	rolę	poży-
tecznych	 idiotów	 	 urządzając	

protesty,	których	głównym	ha-
słem	było	 	 „niech	będzie	byle	
jaka	i	byle	gdzie	aby	była	….”.

I	jest		za	240	mln	złotych	wy-
konano	drogę,	która	być	może	
spełnia	 standardy	 dla	 tych,	
którzy	 jadąc	 	 	 nią	 o	 Nowo-
gard	 zahaczyć	 nie	 zamierza-
ją,	ale	już	dla	tych,	którzy	chcą	
tu	 zjechać	 przygotowano	 eks-
tra	utrudnienia	 (w	myśl	hasła	
-	 nieważne	 jaka,	 aby	 była…)		
Najpierw	 zjazdy,	 niewiado-
mo	 dlaczego	 zarówno	 ten	 od	
Szczecina	w	Olchowie	jak	i	ten	
od	 Gdańska	 w	 Wojcieszynie	
wyposażono	w	ciasne		zakręty	
90	 stopni.	 Dodatkowo	 zakręt	
w	 Wojcieszynie,	 gdy	 zmierza	
się	 w	 stronę	 Gdańska	 spryt-
nie	ukryto,	pewnie	by	sprawić	
sobie	 ubaw	 gdy	 oszukani	 kie-
rowcy	 zamiast	 na	 obwodnicy	
lądują	 na	 skrzynkach	 poczto-
wych	w	wiosce.	 	 Ponadto	 aby	
przy	 opuszczeniu	 Nowogar-
du	 nie	 czuć	 się	 zbyt	 komfor-
towo	 to	 zjazdy	 z	 byłej	 szóst-
ki	 podporządkowano	 	 np.	 lo-

kalnemu	zjazdowi	z	Olchowa.			
Ale	 prawdziwy	 horror	 zgoto-
wano	 rowerzystom	 i	 pieszym,	
którym	 w	 praktyce	 bezpiecz-
ne	dojście	do	Olchowa	i	Mięt-
na	mają	z	głowy.	Za	to	zadba-
no	 o	 sarenki	 i	 inne	 zwierzęta	
leśne	i	na	wiadukcie	za	Smuży-
nami	wykonano	dla	 nich	 pie-
sze	przejście	wraz	barierkami.	
Jak	 kiedyś	 zauważyłem,	 sarny	
jednak	olewają	chodnik	poru-
szając	się	jezdnią	-	nic	dziwne-
go	 z	 powodu	 zupełnego	 bra-
ku	tam	ruchu	mogą	bezpiecz-
nie	 spacerować	 szeroką	wyas-
faltowana	 jezdnią	 (nie	mająca	
zresztą	przedłużenia	ani	przed	
ani	 za	 wiaduktem).	 O	 spokój	
zwierząt	 zadbano	 zresztą	 wy-

jątkowo,	bowiem	z	terenów	za	
„Sarnim	 lasem”	 zniknęli	 spa-
cerowicze	 poza	 pewną	 liczbą	
fanów	 autostrad	 wystających	
niekiedy	 na	 wiaduktach	 (wi-
działem	nawet	dziadka	z	wnu-
kami),	którym	nie	przeszkadza	
inhalować	się		spalinami	jadą-
cych	dołem	samochodów.	Ale	
oni	 	 też	 wkrótce	 też	 znikną,	
niestety	niektórzy	z	powodów	
tej	nie	 zalecanej	przez	 lekarzy	
inhalacji,	przedwcześnie.	

Mógłbym	 jeszcze	 tak	 długo,	
ale	 rzeczy	 stały	 się	 w	 pewnym	
sensie	 bezpowrotnie,	 więc	 daję	
spokój.	Niemniej	warto	od	cza-
su	 do	 czasu	 przypomnieć,	 kto	
co	robił	i	mówił	w	tej	sprawie	i	
jakie	 są	 tego	 skutki,	 chociażby	

po	 to,	 aby	 nie	 powstało	 fałszy-
we	wrażenie,	 że	 	 rzeczywistość	
nobilituje	sama	siebie		a	głupo-
ta	nabiera	wartości	poprzez	fakt	
realizacji.	 Przez	 lata	 bowiem	
tylko	DN	wsparty	głosami	wielu	
mieszkańców	 ostrzegał	 i	 prosił	
o	 zastanowienie.	 Apel	 ten	 kie-
rowaliśmy	 głównie	 do	 naszych	
włodarzy	 i	 radnych,	wystarczy-
ło	podjąć		odpowiednią		uchwa-
łę,	 ale	niestety	 jak	często	wcze-
śniej	 także	 i	 dzisiaj	 zabrakło	 i	
wyobraźni	 i	 chęci	 i	 świadomo-
ści	 odpowiedzialności	 wynika-
jącej	z	wyboru	społecznego.		Na	
załączonych	 zdjęciach	wykona-
nych	w	ubiegłą	sobotę	żywa	ilu-
stracja		tego	kto	miał	rację.		

 sm
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Samych	pięknych	dni
i	spełnienia	najskrytszych	marzeń	

Monice i Dariuszowi 
Gradzik

Najserdeczniejsze	życzenia	
z	okazji	40	rocznicy	urodzin

 składają rodzice 

 Pożar w Jenikowie

3 rodziny bez dachu nad głową…
W miniony wtorek około godziny 5 rano w miejscowości Jenikowo doszło do pożaru budynku zamieszkałego przez 3 rodziny. Akcja ga-
śnicza, w której uczestniczyło kilka jednostek Straży Pożarnej pozwoliła uratować częściowo budynek, niestety prawie cały dach obiek-
tu spłonął, również ocalałe wyposażenie mieszkań nie nadaje się do dalszego użytku. 

W	 wyniku	 obrażeń	 	 odnie-
sionych	w	 trakcie	 pożaru	 jed-
na	 osoba	wymagała	 na	 szczę-
ście	 krótkookresowej	 hospi-
talizacji.	 Wszystko	 wskazuje	
na	to,	że	to	właśnie	ta	osoba	-	
starszy	 mężczyzna	 mieszkają-
cy	 na	 poddaszu	 -w	 jakiś	 spo-
sób	zaprószył	ogień.		Jenikowo	
administracyjnie	 leży	 na	 tere-
nie	gminy	Maszewo,	dlatego	to	
władze	tej	gminy	zajęły	już	się	
pogorzelcami.	 W	 miejscowej	
świetlicy	urządzono	tymczaso-
we	schronienie	dla		wszystkich	
pozbawionych,	 w	 wyniku	 po-
żaru,	dachu	nad	głową	 i	prze-
znaczono	 na	 pomoc	 dla	 nich	
z	budżetu	gminy	około	30000	
zł.	Jak	nas	poinformowała	jed-
na	 z	 mieszkanek	 Nowogardu	
pani	 Joanna,	 pracująca	 w	 fir-

mie	 położonej	 obok	 pogorze-
liska,	 społeczność	 wiejska	 zo-
bowiązała	się	dokonać	we	wła-
snym	zakresie	naprawy	dachu,	
mieszkańcy	wsi	pospieszyli	też	
z	pomocą	rzeczową.

Wszyscy bardzo współczuje-
my naszym sąsiadom	 -	 mówi	
Pani	 Joanna	 -	 stracili prawie 
całe wyposażenie mieszkań i 
rzeczy osobiste, na dzisiaj dzię-
ki pomocy wielu ludzi, otrzy-
mali już koce i ubrania, ale na-
dal potrzebny jest sprzęt domo-
wy.

Pani	 Joanna	 przekazała	
nam	 listę	 potrzebnych	 rzeczy	
z	prośba	o	publikację	 i	 z	 ape-
lem		o	pomoc		Oto	zestawienie	
potrzeb	 pogorzelców:	 tapcza-
ny,	lodówki,	telewizory,	pralki,	
kuchenki	 gazowe,	 meble	 po-

kojowe,	kuchenne	 szafy	drzwi	
70P/L	 i	 80P/L	 oraz	 materiał	
tj.	 panele,	 farby,	 tynki,	 regip-
sy	oraz	płyty	osb	potrzebne	do	
odbudowy	 zalanego	 dołu	 bu-
dynku,	a	także	okna	o	wymia-
rze	126x90	3	szt.

Poszkodowane	 rodziny	 pro-
szą	o	pomoc.	Oto	telefon	kon-
taktowy	 do	 pani	 Magdale-
ny	 Sękowskiej	 jednej	 z	 pań	
poszkodowanej	 w	 pożarze	
661283193.

Jenikowo	 aczkolwiek	 poło-
żone	w	 sąsiedniej	Gminie	 jest	
miejscowością,	 z	 którą	 wielu	
mieszkańców	Nowogardu	 po-
siada		bądź	posiadało	różnora-
kie	związki,	dlatego	przyłącza-
my	się	do	apelu		wystosowane-
go	w	imieniu	pogorzelców.

sm

Honorowi dawcy biorą sprawy w swoje ręce

Będą zbierać krew w Nowogardzie 
Miało być tymczasowo, będzie na zawsze. Najbliżej położony od Nowogardu stacjonarny punkt krwiodawstwa działający przy szpitalu 
w Goleniowie  został  zlikwidowany na dobre. Zarząd szpitala wymówił bowiem umowę użytkowania pomieszczeń, w których Regio-
nalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa prowadziło pobory krwi dla mieszkańców pow. goleniowskiego. Honorowi dawcy 
postanowili wziąć sprawy w swoje ręce. 

Pierwsze	 próby	 likwida-
cji	punktu	w	Goleniowie	mia-
ły	miejsce	już	w	zeszłym	roku.	
Skończyło	się	na	ograniczeniu	
działalności.	Krew	można	było	
oddawać	tylko	w	wybrane	dni	
i	 określone	 godziny.	 Pod	 ko-
niec	 	 czerwca	 tego	 RCKiK	 w	
Szczecinie	 poinformowało	 na	
swojej	 stronie	 internetowej,	że	
„zawiesza tymczasowo ekipo-
wy pobór krwi w Goleniowie”.	
Okazało	 się	 jednak,	 że	 punkt	
został	zamknięty	na	dobre,	bo	
mimo	 rozmów,	 goleniowski	

szpital	 nie	 przedłużył	 „krwio-
dawcom”	umowy	najmu	lokali.	

W Goleniowie nie można od-
dawać chwilowo krwi. Szpital 
ostatecznie wypowiedział nam 
możliwość używania tych po-
mieszczeń. Szczerze mówiąc, 
nie wiem dlaczego podjęto taką 
decyzję. Zdaję sobie sprawę, że 
dawcy mają w tej chwili pro-
blem. Najbliższe oddziały znaj-
dują się bowiem w Gryficach 
i Stargardzie Szczecińskim –	
przyznaje	Jarosław	Nowak,	dy-
rektor	RCKiK	w	Szczecinie.	

Problemy	 mają	 zniknąć,	
kiedy	 Ministerstwo	 Zdrowia	
przekaże	specjalny	ambulans	–	
mobilny	punkt	krwiodawstwa.	

Ponieważ nie jesteśmy w stanie 
znaleźć odpowiednich pomiesz-
czeń w Goleniowie, będziemy 
tam w przyszłości wysyłać spe-
cjalny ambulans, który mamy 
dostać z resortu zdrowia. Wte-
dy problemy w miastach, gdzie 
nie ma punktów poboru krwi 
znikną.  Zresztą optowali za tym 
sami dawcy – zapewnia	Nowak.	

Tyle	 że	 ambulans	 pojawi	
się	 najwcześniej	 za	 pół	 roku.	
Członkowie	Klubu	Honornych	
Dawców	 Krwi	 działającego	 w	
Nowogardzie	 nie	 zamierzają	
czekać	aż	tak	długo.	

Zamknięcie punktu w Gole-
niowie to dla nas kolejny cios. 
Nie załamujemy jednak rąk i 
wychodzimy naprzeciw potrze-
bom naszych dawców. Dlate-
go już 21 sierpnia, wspólnie z 
Wojskowym Centrum Krwio-
dawstwa i Krwiolecznictwa w 
Szczecinie, a także przy wspar-
ciu naszych władz samorządo-

wych organizujemy w Nowo-
gardzie pobór krwi. Akcja zo-
stanie przeprowadzona w No-
wogardzkim Domu Kultury –	
informuje	Józef	Kucypera,	wi-
ceprezes	Klubu.	

W	 nowogardzkim	 Klubie	
Honorowych	 Dawców	 zareje-
strowanych	 jest	 przeszło	 100	
dawców	 krwi.	 	 W	 podległym	
jego	władzom	oddziale	w	Do-
brej	 na	 liście	 jest	 kolejnych	
50.	To	jednak	o	połowę	mniej	

niż	przed	laty,	kiedy	w	Nowo-
gardzie	 funkcjonował	 punkt	
krwiodawstwa.	 Krew	 pobie-
rano	w	ambulatorium	przy	ul.	
Wojska	Polskiego.	

W	 całym	województwie	 za-
chodniopomorskim	 jest	obec-
nie	 22	 tysiące	 czynnych	 daw-
ców	 (dane	 RCKiK	 w	 Szczeci-
nie)	 oraz	 10,	 po	 zamknięciu	
goleniowskiego	 punktu	 pobo-
ru	osocza.

Marcin Simiński 

Takim ambulansem transportowana jest krew zbierana w trakcie wyjazdowych akcji – 
takich jak ta zaplanowana na 21 sierpnia. Na zdjęciu samochód Wojskowego Centrum  
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, podczas akcji poboru krwi dla rannego w wypadku 
pod Czerminą Mateusza, przeprowadzonej kilka tygodni temu w Nowogardzie. 
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Informacje Parafialne
   Vox    Ecclesiae...

Słowo Boże na Niedzielę:

 W tych dniach odeszli do Wieczności 

Z Ewangelii wg św. Jana (J 6,24-35):
A kiedy ludzie z tłumu zauważyli, że nie ma tam Jezusa, a także 

Jego uczniów, wsiedli do łodzi, przybyli do Kafarnaum i tam szuka-
li Jezusa. Gdy zaś odnaleźli Go na przeciwległym brzegu, rzekli do 
Niego: Rabbi, kiedy tu przybyłeś? W odpowiedzi rzekł im Jezus: Za-

prawdę, zaprawdę, powiadam wam: Szukacie Mnie nie dlatego, że-
ście widzieli znaki, ale dlatego, żeście jedli chleb do sytości. Troszczcie się nie o ten po-
karm, który ginie, ale o ten, który trwa na wieki, a który da wam Syn Człowieczy; Jego 
to bowiem pieczęcią swą naznaczył Bóg Ojciec. Oni zaś rzekli do Niego: Cóż mamy 
czynić, abyśmy wykonywali dzieła Boże? Jezus odpowiadając rzekł do nich: Na tym 
polega dzieło /zamierzone przez/ Boga, abyście uwierzyli w Tego, którego On posłał. 
Rzekli do Niego: Jakiego więc dokonasz znaku, abyśmy go widzieli i Tobie uwierzyli? 
Cóż zdziałasz? Ojcowie nasi jedli mannę na pustyni, jak napisano: Dał im do jedzenia 
chleb z nieba. Rzekł do nich Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Nie Moj-
żesz dał wam chleb z nieba, ale dopiero Ojciec mój da wam prawdziwy chleb z nieba. 
Albowiem chlebem Bożym jest Ten, który z nieba zstępuje i życie daje światu. Rzekli 
więc do Niego: Panie, dawaj nam zawsze tego chleba! Odpowiedział im Jezus: Jam jest 
chleb życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy 
pragnąć nie będzie.

Fragment	dzisiejszej	Ewangelii,	to	kontynuacja	wydarzenia	cudownego	rozmnożenia	
chleba	i	ryb	przez	Jezusa.	Jezus	oddala	się	od	tłumu,	który	chciał	Go	obwołać	swoim	
królem	i	udaje	się	do	Kafarnaum.	Ludzie	jednak	podążają	za	Nim	i	tam	Go	znajdują.	I	
tu	padają	słowa	prawdy	z	ust	Jezusa,	który	przenika	ludzkie	serca	i	zna	nawet	nasze	in-
tencje.	Jezus	stwierdza:	Szukacie Mnie nie dlatego, żeście widzieli znaki, ale dlatego, żeście 
jedli chleb do sytości.	Warto,	abyśmy	to	jedno	zdanie	szczególnie	rozważyli	i	przyłożyli	
je,	niczym	miarę,	do	własnego	życia.	Jezus	niejako	stawia	nam	to	pytanie:	Czy	szukamy	
Go	ze	względu	na	uczynione	znaki,	czy	ze	względu	na	to,	że	spożyliśmy	chleb	do	sytości?

Oczywiście	my	nie	 jesteśmy	uczestnikami	 cudownego	 rozmnożenia	 chleba	 na	 pu-
styni,	ale	to	pytanie	jest	uniwersalne,	gdyż	uczynione	znaki	oznaczają	sferę	duchową,	a	
chleb,	to	dobra	materialne.	Teraz	na	nowo	postawię	to	samo	pytanie:	Czy	szukamy	Je-
zusa	Chrystusa	ze	względu	na	sferę	duchową	w	naszym	życiu	(czyli	dla	Niego	samego),	
czy	ze	względu	na	dobra	materialne,	których	nam	udziela.	To	pytanie	dotyczy	każdego	
człowieka:	i	tych,	którzy	przychodzą	na	niedzielne	spotkanie	z	Bogiem,	jak	i	tych,	któ-
rzy	określają	się	mianem	tzw.	„niepraktykujących”.	Często	młodzież,	ale	nie	tylko	oni	
twierdzą,	że	nie	potrzebują	przychodzić	na	nudną	Mszę	św.,	bo	tam	się	nic	ciekawego	
nie	dzieje	oraz	że	nie	ma	sensu	modlitwa,	bo	i	tak	nie	otrzymujemy	wszystkiego	co	so-
bie	życzymy	(mam	tu	na	myśli	szczególnie	pieniądze,	zdrowie,	zdanie	egzaminu,	itp.)	
Takie	myślenie	stawia	tych	ludzi	po	stronie	tłumu,	który	szukał	Jezusa	ze	względu	na	
to,	że	On	dał	im	chleb	do	sytości.	Czyli	krótko	mówiąc	chcieli	znowu,	aby	zaspokoił	ich	
przyziemne	pragnienia.	Nie	dostrzegli	w	tym	wydarzeniu	cudownego	znaku.	Dla	nich	
najważniejszy	był	chleb,	którym	się	najedli.	Na	dodatek	Ci	ludzie	bezczelnie	pytają	Je-
zusa:	Jakiego więc dokonasz znaku, abyśmy go widzieli i Tobie uwierzyli? Cóż zdziałasz?	
Nie	wystarczył	im	znak	rozmnożenia	chleba?	Aż	tak	byli	zapatrzeni	w	swoje	potrzeby,	w	
swój	głód	chleba,	że	nie	zauważyli	cudu?	Może	nas	dziwić	ta	sytuacja,	ale	jak	często	się	
ona	powtarza	także	i	dziś.	Współcześnie	wielu	ludzi	chce	Boga,	który	spełnia	tylko	roz-
maite	zachcianki.	Bóg	jest	dla	nich	ważny	tylko	wtedy,	gdy	zaspokaja	ich	potrzeby.	Jeśli	
tego	nie	czyni	jest	im	całkowicie	zbędny.	Wracając	jeszcze	do	problemu		uczestnictwa	
we	Mszy	św.,	którą	młodzi	określają	mianem	„nudnej”,	to	jeden	ksiądz	ujął	ten	temat	
bardzo	zwięźle	i	jasno.	Ludzie	chcieliby,	żeby	na	Mszy	św.	ksiądz	lewitował	nad	ziemią,	
działy	się	niezwykłe	zjawiska,	bo	wtedy	byłoby	to	„coś”.	Tylko,	że	Pan	Bóg	nie	chce	nas	
kupić.	To	nie	Jego	styl.	On	nie	kupuje	ludzi,	tylko	przekonuje	do	Siebie.	A	wybór	nale-
ży	do	każdego	z	nas.

Jak	już	wcześniej	wspomniałem,	to	pytanie	zadać	sobie	powinien	także	każdy	wierzą-
cy	uczęszczający	na	Eucharystię.	My,	którzy	jesteśmy	na	niedzielnej	Mszy	św.	rozważyć	
musimy	w	swym	sercu	i	zapytać	samych	siebie	o	motyw	tego	uczestnictwa.	Czy	szuka-
my	tam	samych	siebie,	zaspokajania	naszych	pragnień,	czy	raczej	to	Jezus	Chrystus	jest	
najważniejszy	i	Jego	wola.	Samo	bycie	na	Mszy	św.	nie	załatwia	wszystkiego,	choć	nie-
wątpliwie	jest	to	pierwszy	najważniejszy	krok	uczyniony	w	stronę	Boga.	W	dalszej	kolej-
ności	powinny	wybrzmieć	w	nas	bardzo	proste	pytania:	Dlaczego	siedzę	teraz	w	koście-
le	na	Mszy	św.?	Czego	ja	tam	szukam?	Co	jest	dla	mnie	najważniejsze	i	najistotniejsze	
w	tym	uczestnictwie.	Są	to	z	pozoru	banalne	pytania,	ale	niezwykle	ważne,	gdyż	chro-
nią	nasze	życie	duchowe	przed	oschłością	i	zobojętnieniem.	Warto	zrobić	mały,	a	może	
i	duży	przewrót	w	swoim	życiu,	aby	odkryć	na	nowo	znaczenie	Eucharystii	dla	naszego	
życia	i	odkryć	realną	obecność	Jezusa	Chrystusa	w	niej.

Kazimierz Znyk,	lat	70,		zmarł:		31	07	2012	,	pogrzeb	odbył	się	02	08	2012	w	
Nowogardzie.

Józef Szczepański,	lat	64,	zmarł:		01	08	2012,	pogrzeb		03	08	2012	w	Nowogar-
dzie.		Msza	Św.	pogrzebowa		godz.		14.00

Biblioteka poleca„Polskie 
piekiełko” 

Ta	 popularna	 nazwa	 określająca	 ne-
gatywne	 cechy	 kojarzące	 się	 z	 Polaka-
mi.	Są	 to	głównie	zazdrość,	zawiść,	cią-
głe	 narzekanie,	 apatia,	 prywata,	 kłótli-
wość,	 małostkowość	 i	 działanie	 poza	
prawem.	Cech	tych	nie	były	pozbawione	
polskie	 elity,	nawet	bohaterzy	narodowi	
i	znani	politycy.	Te	wstydliwe	dla	nas	te-
maty	opisuje	w	swojej	najnowszej	książ-
ce	„Polskie	piekiełko.	Obrazy	z	życia	elit	
emigracyjnych	1939-1945”	SŁAWOMIR	
KOPER,	jeden	z	najbardziej	poczytnych	
autorów	beletrystyki	historycznej.	Treść	
książki	 stanowią	 zebrane	 w	 dwanaście	
rozdziałów	 historie	 grup	 lub	 pojedyn-
czych	 osób,	 których	 losy	 splatały	 się	 ze	
sobą	w	czasie	II	wojny	światowej	i	które	
odegrały	ważną	 rolę	na	arenie	politycz-
nej	i	artystycznej	emigracji.

Rozdział	pierwszy	opisuje	konsekwen-
cje	śmierci	marszałka	Józefa	Piłsudskie-
go	w	wymiarze	następstw	politycznych	i	
sytuację	Polski	w	przededniu	wojny	wi-
dzianej	 oczami	 przedstawicieli	 środo-
wisk	literackich.

Ważnym	 tematem	 poruszanym	 przez	
S.	Kopra	jest	rozprawa	ekipy	gen.	Sikor-
skiego	z	dawnymi	piłsudczykami.	Często	
nie	wspomina	się	o	niej	wcale,	starając	się	
lansować	Sikorskiego	na	męża	opatrzno-

ściowego	polskiej	emigracji,	bądź	wręcz	
przeciwnie,	wielu	autorów	demonizuje

Wyspę	Węży,	gdzie	internowano	część	
żołnierzy,	jako	istne	piekło	na	ziemi.	Sa-
mego	 Sikorskiego	 opisuje	 w	 całej	 jego	
wielkości	 (co	 prawda	 podszytej	 mało-
ścią).	Nawet	bohaterom	„czarnej	 legen-
dy”	jak	profesor	Kot	nie	odmawia	się	za-
sług.	Dramatyzmu	dodaje	fakt,	że	nieza-
leżnie	od	wszystkich	manewrów,	podzia-
łu	 ról	 i	 rozmaitych	 rozgrywek,	wszyscy	
ponieśli	 klęskę.	Wyjątki,	 np.	 pilot	 Skal-
ski,	dożyły	wolnej	Polski,	choć	i	oni	nie	
znaleźli	w	niej	szczęścia,	reszta	zmarła	w	
Anglii,	 Francji	 czy	 Stanach	dzieląc	 się	 i	
spierając.	 Tych,	 którzy	 wrócili,	 czekały	
stalinowskie	więzienia	i	wysokie	wyroki	
(np.	Kostka	Biernackiego	kara	 śmierci).	
Tylko	część	trafiła	po	śmierci	do	narodo-
wego	panteonu.

Ale	 „Polskie	 piekiełko”	 to	 nie	 tylko	
martyrologia	 i	 intrygi.	Są	 też	opisy	bra-
wurowych	 akcji	 np.	 wędrówka	 polskie-
go	 złota,	 romanse	 (historia	 Andersa	 i	
jego	 dwóch	 żon	 „starsza	 generałowa”	 i	
„młodsza	 generałowa”).	 Hanka	 Ordo-
nówna	i	jej	tułacze	dzieci	oraz	wiele	in-
nych.	

Dowiecie	 się	 również,	 że	ministrowie	
rządu	 na	 uchodźstwie	 zażądali	 uposa-
żeń	 równych	 ministrom	 rządu	 Francji.	
A	w	tym	samym	czasie	polscy	żołnierze	
w	obozach	dla	internowanych	głodowa-
li.	Brzmi	znajomo?	Historia	lubi	się	po-
wtarzać.	

Kończąc,	 dochodzę	 do	 smutnego	
wniosku,	 że	 charakter	 polskiej	 władzy	
niewiele	 się	 zmienił	 i	 polskie	 piekiełko	
niezmiennie	trwa.

Dyrektor Biblioteki Zofia Pilarz 

 Sprzedam, Kupię, Oddam

GIEŁDA PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH
Jak co roku otwieramy giełdę podręczników szkolnych. Można w niej nieodpłat-

nie zamieszczać informacje o posiadanych do sprzedaży, bądź oddania podręczni-
ków szkolnych, a także ogłosić zapotrzebowanie na kupno. Podręczniki do odda-
nia można również przynosić do redakcji DN.

Zgłoszenia telefonicznie na numer 91 392 21 65, e-mailowo DZIENNIK@
DZIENNIKNOWOGARDZKI.PL, bądź osobiście w redakcji na ul. Boh. War-
szawy. Red.

•	 Sprzedam	kpl.	podręczników	kl.	III	gimnazjum	nr	2	w	Nowogardzie.	Tel.	603	
611	864.

•	 Kupię	podręczniki	do	V	kl.	Podst.	Nr	1	tel.	664 771 090
•	 Tanio	sprzedam	podręczniki	do	I	kl.	Gim.	Nr	1.	Tel.	726 766 828
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Forum Pokrzywdzonych przez Państwo radzi: 

Dziedziczenie OFE 
Czy	 kapitał	 zgromadzony	 na	

otwartym	 funduszu	 emerytalnym	
podlega	dziedziczeniu?

Odpowiedź	na	to	pytanie	nie	jest	
jednoznaczna.

Obecna	 konstrukcja	 ubezpiecze-
nia	 emerytalnego	 jest	 dość	 skom-
plikowana.	Część	składki	emerytal-
nej,	która	jest	odprowadzana	z	wy-
nagrodzenia	za	pracę	przekazywana	
jest	przez	Zakład	Ubezpieczeń	Spo-
łecznych	 na	 rachunek	w	 otwartym	
funduszu	 emerytalnym.	 Te	 środ-
ki	będą	przeznaczone	na	tak	zwaną	
emeryturę	kapitałową.

Właściciele	 tych	 środków	 mają	
ograniczone	 prawo	 do	 dyspono-
wania	 nimi.	 To	 oznacza,	 że	 oso-
ba	 ubezpieczona	 nie	 może	 doko-
nać	wcześniejszej	wypłaty	środków	
z	funduszu	emerytalnego,	nie	może	
też,	poza	pewnymi	wyjątkami,	wy-
stąpić	z	otwartego	funduszu	emery-
talnego.

Możliwe	 jest	 jednak	 w	 pewnym	
zakresie	 dysponowanie	 tymi	 środ-
kami	na	wypadek	śmierci	oraz	dzie-
dziczenie	tych	środków.	Środki	gro-
madzone	 w	 funduszu,	 traktowane	
są	one	jako	majątek	osoby	ubezpie-
czonej.	Tym	samym	będą	wchodzi-
ły	w	skład	majątku	wspólnego	mał-
żonków,	 a	 także	 będą	 podlegały	
dziedziczeniu	 na	 wypadek	 śmierci	
osoby	 ubezpieczonej.	 Istnieją	 dwie	
formy	 wypłaty	 środków	 zgroma-
dzonych	 na	 rachunku	 osoby	 ubez-
pieczonej	w	związku	z	 jej	śmiercią.	
Pierwszą	jest	część	należna	małżon-
kowi	 zmarłego	 członka	 otwartego	
funduszu	 emerytalnego.	Natomiast	
druga	 jest	 należna	 osobie	 wskaza-
nej	 (uposażonej)	 przez	 zmarłego	
członka	 otwartego	 funduszu	 eme-
rytalnego.	W	 razie	 śmierci	 uczest-
nika	otwartego	funduszu	emerytal-
nego,	jeżeli	pozostawał	on	w	związ-
ku	 małżeńskim	 do	 chwili	 zgonu,	
fundusz	dokona	wypłaty	transfero-
wej	 połowy	 zgromadzonych	 przez	
zmarłego	 członka	 środków	 w	 fun-
duszu,	na	rzecz	współmałżonka	po	
złożeniu	przez	niego	wskazanych	w	
przepisie	dokumentów.

Środki,	 które	 zostaną	wypłacone	
w	 ramach	 wspólności	małżeńskiej,	
to	 będą	 środki	 od	 dnia	 zawarcia	
małżeństwa	do	dnia	 zgonu.	Gdyby	
małżonek	zmarłego	członka	fundu-
szu	nie	był	w	chwili	śmierci	współ-
małżonka	 członkiem	 żadnego	 fun-
duszu	 emerytalnego,	 to	należy	we-
zwać	 współmałżonka	 zmarłego	 do	
wskazania	 w	 terminie	 dwóch	mie-
sięcy	 od	 daty	 przedstawienia	 aktu	
zgonu	 zmarłego	 rachunku	 człon-
kowskiego	 w	 jakimkolwiek	 fundu-
szu	 emerytalnym.	 W	 przeciwnym	
razie	 fundusz	 otworzy	 temu	 mał-
żonkowi	 rachunek	 członkowski	 i	
przeleje	na	ten	rachunek	należność.	
Aby	otrzymać	 te	pieniądze,	współ-
małżonek	zmarłego	członka	fundu-

szu,	 oprócz	 przedstawienia	 fundu-
szowi	 aktu	 zgonu	 zmarłego,	 powi-
nien	 także	 przedstawić	 odpis	 aktu	
małżeństwa	 i	 złożyć	 oświadczenie,	
czy	do	 chwili	 śmierci	 członka	 fun-
duszu	 nie	 zaszły	 żadne	 zmiany	 w	
stosunku	do	treści	oświadczenia,	ja-
kie	składał	zmarły	członek	na	pod-
stawie	 83	 ust.1	 u.o.f.f.e.	 (o	 stosun-
kach	majątkowych	małżeńskich	lub	
w	stosunku	do	zawiadomienia,	jakie	
zmarły	członek	funduszu	miał	obo-
wiązek	złożyć	w	trybie	82	ust	.1	u.o-
.f.f.e.	 (zawiadomienie,	 że	 nastąpi-
ły	 określone	 zmiany	 w	 stosunkach	
majątkowych	małżeńskich).

Zaznaczam,	 że	 w	 powyższym	
przypadku	dziedziczy	się	kwotę	pie-
niężną,	 a	 nie	 jednostki	 rozrachun-
kowe	 funduszu.	 Oprócz	 powyższej	
opcji	 członek	 funduszu,	 zawierając	
umowę	 z	 funduszem,	 może	 wska-
zać	imiennie	jedną	lub	więcej	osób,	
na	 rzecz	 których	 ma	 nastąpić	 po	
jego	 śmierci	 wypłata	 drugiej	 poło-
wy	 środków.	 W	 przypadku	 wska-
zania	 kilku	 osób,	 a	 nie	 oznaczenia	
ich	 udziałów	 w	 środkach	 zgroma-
dzonych	 na	 rachunku	 członkow-
skim,	 każda	 z	 tych	 osób	 dostanie	
taką	samą	kwotę.	Osobami	wskaza-
nymi	mogą	 być	małżonek,	 najbliż-
sza	rodzina,	jak	również	osoby	cał-
kiem	obce	dla	zmarłego	w	rozumie-
niu	przepisów	określających	pokre-
wieństwo	 danej	 osoby.	 Krąg	wska-
zanych	 osób	 może	 występować	 w	
różnej	konfiguracji.

Jeżeli	 członek	 funduszu	 skorzy-
sta	 z	 przysługującego	mu	prawa	 do	
rozporządzania	 środkami	 na	 wypa-
dek	 śmierci,	 wówczas	 do	 podziału	
tych	środków	nie	mają	zastosowania	
przepisy	 kodeksu	 cywilnego	 księgi	
czwartej,	tytułu	drugiego	i	trzeciego,	
dotyczące	dziedziczenia	ustawowego	
i	rozporządzania	na	wypadek	śmier-
ci.	Wypłata	tych	środków	będzie	do-
konana	bezpośrednio	na	rzecz	osoby	
wskazanej	przez	zmarłego	następuje	
w	 formie	wypłaty	 jednorazowej	 lub	
w	formie	wypłaty	w	ratach	płatnych	
przez	 okres	 nie	 dłuższy	 niż	 2	 lata,	
zgodnie	 z	 pisemną	 dyspozycją	 oso-
by	uprawnionej.	Jeżeli	osobą	upraw-
nioną	jest	małżonek	zmarłego	człon-
ka	funduszu,	wówczas	wypłata	może	
być	 przekazana,	 jeśli	 takie	 będzie	
jego	 żądanie	 na	 rachunek	w	 otwar-
tym	 funduszu	 emerytalnym.	 Jeże-
li	 z	 jakichkolwiek	 przyczyn	 brakuje	
osób	 wskazanych	 w	 powyższy	 spo-
sób	przez	 członka	 funduszu,	 to	 po-
łowa	środków	zgromadzonych	przez	
członka	 funduszu	 wchodzi	 w	 skład	
spadku	 po	 nim,	 a	 osobami	 upraw-
nionymi	do	otrzymania	 środków	są	
spadkobiercy	 zmarłego.	 Może	 tak-
że	wystąpić	sytuacja,	że	zmarły	czło-
nek	 funduszu	 w	 chwili	 śmierci	 nie	
pozostawał	 w	 związku	 małżeńskim	
(np.	 współmałżonek	 zmarł	 wcze-
śniej)	i	nie	zawiadomił	o	tym	fakcie	

funduszu.	W	 takim	wypadku	 poło-
wa	 środków	 członka	 funduszu	 tak-
że	jest	przekazywana	osobom	wska-
zanym	przez	zmarłego.	Wypłata	tych	
środków	następuje	bezpośrednio	na	
rzecz	 osób	 uprawnionych	 w	 termi-
nie	 miesiąca	 od	 dnia	 przedstawie-
nia	funduszowi	dowodu,	że	środki	te	
przypadły	określonej	osobie.

Jeżeli	 zmarły	 członek	 funduszu	
emerytalnego	sporządził	testament,	
który	 obejmuje	 także	 środki	 zgro-
madzone	 przez	 członka	 funduszu	
na	 jego	 rachunku	 członkowskim,	
fundusz	 emerytalny	 przekazuje	 te	
środki	 osobie	 lub	 osobom	wskaza-
nym	 przez	 spadkodawcę	 w	 testa-
mencie.	

Powyższe	 zasady	 mają	 zastoso-
wanie	 do	 środków	 gromadzonych	
w	OFE	przed	przejściem	właścicie-
la	rachunku	na	emeryturę.	Po	osią-
gnięciu	 65	 roku	 życia,	 nabywając	
prawo	 do	 emerytury	 kapitałowej	 i	
tym	 samym	 przystępując	 do	 fun-
duszu	 dożywotnich	 emerytur	 ka-
pitałowych,	 emeryt	 może	 wskazać	
imiennie	jedną	lub	kilka	osób	upo-
sażonych,	na	rzecz	których	po	jego	
śmierci	 ma	 nastąpić	 wypłata	 jed-
norazowego	 świadczenia	 pienięż-
nego,	 zwana	 wypłatą	 gwarantowa-
ną.	 UWAGA:	 Od	 dnia	 01.01.2013	
r.	dożywotnia	 i	okresowa	emerytu-
ra	 kapitałowa	 będzie	 przysługiwa-
ła	osobom,	które	ukończyły	67	rok	
życia	z	pewnymi	wyjątkami	–	patrz	
ustawa	z	dnia	21	listopada	2008	r.	o	
emeryturach	 kapitałowych	 (Dz.	 U.	
z	2008r.	Nr	228,	poz.	1507	ze	zm.).	
Osoba	uposażona,	zgodnie	z	dyspo-
zycją	emeryta,	nabywa	prawo	do	ca-
łości	albo	części	wypłaty	gwaranto-
wanej,	 jeżeli	śmierć	emeryta	nastą-
piła	w	ciągu	trzech	lat	od	dnia	prze-
kazania	składki	do	 funduszu	doży-
wotnich	emerytur	kapitałowych.

Jeśli	 emeryt	 nie	 wskaże	 osoby	
uposażonej,	 to	 będzie	 to	 oznacza-
ło	 wskazanie	 jako	 osoby	 uposażo-
nej	małżonka,	o	ile	w	chwili	śmier-
ci	 emeryta	 pozostawał	 z	 nim	 we	
wspólności	ustawowej	(nie	było	po-
między	 nimi	 intercyzy),	 a	 w	 przy-
padku	gdy	nie	posiada	małżonka,	z	
którym	 pozostawał	 we	 wspólności	
ustawowej,	 wypłata	 gwarantowana	
wchodzi	w	skład	spadku.

Jeżeli	 emeryt	wskazał	 kilka	 osób	
uposażonych,	 a	 nie	 oznaczył	 ich	
udziału	 w	 wypłacie	 gwarantowa-
nej,	uważa	się,	że	udziały	tych	osób	
są	 równe.	 Powyżej	 opisano	 zasa-
dy	 dziedziczenia	 składek	 OFE.	 Z	
przedstawionych	 zasad	 wynika,	
że	 inaczej	 są	 dziedziczone	 składki	
przed	 przejściem	 na	 emeryturę,	 a	
inaczej	 po	 osiągnięciu	 przez	 eme-
ryta	 65	 roku	 życia.	 Można	 powie-
dzieć,	że	warunki	nabywania	prawa	
do	wypłaty	 po	 śmierci	 osoby,	 któa	
ukończyła	65	lat	są	niekorzystne	dla	
spadkobierców.

Wyniki zdawalności 
nowogardzkich szkół nauki jazdy

Inaczej teoria 
inaczej praktyka
Starostwo Powiatowe w Goleniowie podało do wiadomości kolej-
ne zestawienie zdawalności egzaminów teoretycznych i praktycz-
nych osiągnięte przez poszczególne szkoły nauki jazdy. Publiku-
jemy poniżej wyciąg dotyczący tylko szkól nowogardzkich ( śred-
nia na końcu tabeli dotyczy wszystkich szkół w powiecie).

1.	Egzaminy teoretyczne 	 Informacja	 o	 ilościowo-procento-
wych	pozytywnych	wynikach	egzaminów teoretycznych	kandy-
datów	na	kierowców,	osiągniętych	przez	poszczególne	jednostki	
szkolące	w	I	półroczu	2012	r.

L.p. Numer i nazwa ośrodka 
szkolenia kierowców Miejscowość

Ilość egzaminów/ 
pozytywnie 

zdanych
%

5 00343204 SNJ AUTO 
SUKCES Marek Brzeskot Nowogard 51/41 80,4

6
00363204 Nauka Jazdy 
SPEED CAR Dorota 
Marynowska

Nowogard 69/50 79,4

7 00243204 Katarzyna 
Herka Nowogard 157/122 77,7

8 00353204 Nauka Jazdy 
DRAGON Piotr Rompel Nowogard 38/29 76,3

12 00103204 „NAUKA 
JAZDY”Adam Fedeńczak Nowogard 197/124 62,9

Średnia	zdawalność	w	powiecie	na	egzaminach	teoretycznych-		
75,96	%		.W	poprzednim	półroczu	–	81,16%

2.		Egzaminy praktyczne na kategorię B  Informacja	o	ilościo-
wo-procentowych	pozytywnych	wynikach	egzaminów	praktycz-
nych	na	kat	B	kandydatów	na	kierowców,	osiągniętych	przez	po-
szczególne	jednostki	szkolące	w	II	półroczu	2011	r.

L.p.
Numer i nazwa 

ośrodka szkolenia 
kierowców

Miejscowość
Ilość 

egzaminów/ 
pozytywnie 

zdanych
% %

8
00103204 „NAUKA 
JAZDY”Adam 
Fedeńczak

Nowogard 305/50 16,4 17,6

10
00353204 Nauka 
Jazdy DRAGON Piotr 
Rompel

Nowogard 149/20 13,4 27,6

11
00363204 Nauka 
Jazdy SPEED CAR 
Dorota Marynowska

Nowogard 188/24 12,8 27,7

12 00243204 Katarzyna 
Herka Nowogard 273/34 12,5 14,8

Średnia zdawalność w powiecie na kategorię –B-   21,23	%.	
W	stosunku	do	wyniku	z	poprzedniego	półrocza	–	tj.	I	półrocze	
2011	r	–	zdawalność	w	powiecie	spadła	o	prawie	2%.
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SZKOŁA JAZDY „DRAGON”

Zapisy tel. 723 583 311

ul. 3 Maja 40
Nowogard

Biuro czynne 
od 13 - 17

Najlepsza

zdawalność

SPRZEDAŻ
SERWIS

MYJNIE SAMOCHODOWE
MYJKI CIŚNIENIOWE
ODKURZACZE

SPRZEDAŻ
SERWIS

KER-TECHNIK Ul. Woj. Polskiego 3b, 72-200 NOWOGARD

KARCHER
603  890  506

Obsługujemy cały kraj

promocyjna

szer. 250 cm 
wys. 210 cm 
złoty dąb 
ocieplana

Cena

798 710 329 • 914 435 187  
947 216 183

R E K L A M A
e-mail: reklama@domjudy.pl

TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07

U nas marki najlepszych producentów rowerów

www.bicykl.eu gwarantujemy 
serwis

Nowogard, ul. Młynarska 7
tel. 91 392 67 30

zapraszamy od 9.00 - 17.00

Nowogard, ul. 3 Maja 12
tel. 91 392 70 64

zapraszamy od 10.00 - 18.00

Rower MAXIMUS 28" 
3 biegi + koszyk przód gratis

cena bieżąca 699 zł; 

cena promocyjna 679 zł

Rower MIRIAM  28" alu 
3 biegi,  prądnica w piaście

cena bieżąca 895 zł; 

cena promocyjna 865 zł
Do roweru 24" 

/tj. Grand Sandra, Grand Inessa, Grand rifter Replika/ 
gratis zapięcie + nakrętki led na wentyle

PROMOCJA!!!
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Z cyklu „Nasi przedsiębiorcy” - Marianna Malinowska, Cukiernia „Marysieńka”

„Ciasto musi być słodkie”
W poprzednich wydaniach DN,  w ramach wakacyjnego cyklu „Nasi przedsiębiorcy”, skupiliśmy się na kilku tuzach 
lokalnego biznesu, prezentując  duże przedsiębiorstwa, zatrudniające niekiedy po kilkadziesiąt osób.  Począwszy od 
dzisiejszego wydania, przez kilka kolejnych, zaprezentujemy tych, o których być może rzadziej się słyszy i rozma-
wia.   To właściciele niewielkich, często jednoosobowych, ale bardzo cennych w łańcuchu lokalnej gospodarki, zakła-
dów wyrobniczych, rzemieślniczych i usługowych. Na początek odwiedziliśmy Cukiernię „Marysieńka” znajdującą 
się przy ul. 3 Maja 41, którą prowadzi od 2003 roku pani Marianna Malinowska, z zawodu i zamiłowania cukiernik. 

Pani	 Marianna	 Malinow-
ska	 pochodzi	 ze	 Świerczewa.	
Od	 1975	 roku	mieszka	w	No-
wogardzie.	 Ma	 dwoje	 dzieci:	
Grzegorza	i		Dorotę	oraz	dwo-
je,	trzyletnich	wnuków:	Macie-
ja	 	 i	Nikodema;	 synową	Agatę	
i	 zięcia	 Piotra.	Cukiernia	 pro-
wadzona	 przez	 bohaterkę	 na-
szego	artykułu	daje	zatrudnie-
nie	obecnie	11	osobom,	w	tym	
6	uczniom	i	5	pracownikom	o	
umowę	o	pracę.	Prym	w	ofer-
cie	„Marysieńki”	wiodą	torty	i	
ciasta,	wyrabiane	tylko	z	natu-
ralnych	składników.	W	piekar-
ni	 zużywa	 się	 miesięcznie	 1,5	
tony	cukru,	2,5	tony	mąki	oraz	
3	 tys.	 600	 sztuk	 jaj.	Cukiernia	
produkuje	 średnio	 50	 tortów	
tygodniowo.	

O	 to	 jak	 o	 swoim	 biznesie	
i	 zamiłowaniu	 do	 pieczenia	
mówi	sama	założycielka	Mary-
sieńki:

Dziennik Nowogardzki:	Nie 
tylko prowadzi Pani cukier-
nię, ale jest też pani cukierni-
kiem z zawodu. Jak zaczęła się 
Pani przygoda z wypiekaniem 
słodkości? 

Marianna Malinowska: W	
zawodzie	pracuję	już	ponad	40	
lat.	 Zaczynałam,	 jako	 uczen-
nica	 w	 PSS	 „Społem”,	 właśnie	
tu,	gdzie	dzisiaj	prowadzę	wła-
sny	biznes.	Później	przez	chwi-
lę	 miałam	 spółkę.	 Od	 2003	
roku	prowadzę	własną	działal-
ność	 –	Cukiernię	Marysieńka.	
Przez	pierwsze	 cztery	 lata,	fir-
ma	 funkcjonowała	 na	 osiedlu	
Bema,	 w	 byłej	 cukierni,	 która	
kiedyś	należała	do	pani	Posac-
kiej.	Później	Urząd	Miasta	wy-

stawił	piekarnię	przy	ul.	3	Maja	
na	sprzedaż.	Kupiłam	ten	lokal	
i	do	dziś	prowadzę	tutaj	cukier-
nię.	

Co znajduje się w ofercie 
Pani Cukierni? 

Robimy	wszystko,	co	słodkie.	
Przede	 wszystkim	 wypiekamy	
bardzo	dużo	tortów	i	ciast.	Ba-
zujemy	 na	 naturalnych	 skład-
nikach	i	tradycyjnych	receptu-
rach.	

A skąd bierze Pani pomysły 
na przepisy? 

Różnie.	Mamy	swoje,	ale	czę-
sto	korzystamy	z	podpowiedzi	
i	 propozycji	 samych	 klientów.	
Czerpiemy	 też	 inspirację	z	ga-
zet.	 Jeżeli	 dany	 przepis	 przyj-
mie	 się	 na	 rynku,	wchodzi	 na	
stałe	do	naszej	oferty.	

Wspomniała Pani o trady-
cyjnych recepturach. Te koja-
rzą mi się jednak z dużą ilo-
ścią kalorii, których niegdyś 
nie liczono. Z moich obserwa-
cji wynika, że ostatnio chętnie 
jemy słodkie, ale najlepiej...
bez cukru. Co Pani radzi tym 
klientkom czy klientom, któ-
rzy skrupulatnie pilnują swo-
jej wagi? 

Mówię	wtedy,	że	ciasto	musi	
być	 słodkie.	 Nie	 ukrywam,	 że	
również	 staramy	 się	 stosować	
mniej	cukru.	Musimy	też	brać	
pod	uwagę	obowiązuje	 trendy,	
ale	nie	popadamy	w	przesadę.	

A co z kosztami? Wielu pro-
ducentów żywności, nie tylko 
tych oferujących wyroby cu-
kiernicze, tłumaczy stosowa-
nie konserwantów i zamien-
ników, wysokimi kosztami 
produkcji w przypadku za-
chowania tradycyjnych prze-
pisów. Pani twierdzi inaczej 
– mam rozumieć, że wcale nie 
opłaca się chodzić na skróty? 

Nie	 opłaca	 się.	 Co	 praw-
da	 ciasto	 z	 ulepszaczami,	 lub	
te	wypiekane	 z	 proszku,	 szyb-
ciej	 	 rośnie,	 co	 przekłada	 się	
na	mniejsze	zużycie	prądu,	ale	
ostatecznie	 jest	 drogie,	 a	 co	
najważniejsze	niezdrowe.	

Bywa, że pieczemy ciasto, 
trzymając się dokładnie pro-
porcji z przepisu. Stosuje-
my wszystkie podpowiedzi i 
rady. Mimo to, ciasto wycho-
dzi z zakalcem. Jakie umie-
jętności są potrzebne do tego, 
aby osiągnąć, swój, chociażby 
mały, domowy sukces cukier-
niczy? 

Jak	 w	 życiu	 –	 nie	 można	
przedobrzyć.	Ważny	jest	sprzęt,	
czyli	 piekarnik.	 Ale	 przede	
wszystkim	ciasto	musi	być	od-
powiednio	 wybite	 i	 dopieczo-
ne.	Ważny	jest	też	sposób	mie-
szania	mąki.	 Trzeba	 lubić	 cia-
sto	 i	 traktować	 je	 z	 pasją.	Nie	
ma	 tu	 miejsca	 na	 nerwy.	 Do	
wszystkiego	 trzeba	 podcho-
dzić	z	sercem.	Wtedy	na	pewno	
wszystko	się	uda.	Przynajmniej	
ja	tak	do	tego	podchodzę.	Bar-
dzo	lubię	to	co	robię	i	nie	wy-
obrażam	 sobie,	 że	 mogłabym	
wykonywać	inną	pracę.	

Kim są klienci Cukierni 
„Marysieńka”? 

Przede	wszystkim	moimi	od-
biorcami	 są	 sklepy	 cukierni-
cze	 i	 spożywcze.	 Indywidualni	
klienci	mniej.	

Częściej po łakocie przy-
chodzą kobiety czy  mężczyź-
ni?

Zdecydowanie	 	 mężczyźni.	
To	oni	są	łasuchami.	Szczegól-

nie	widać	to	w	okresie	różnych	
świąt,	 panowie	 kupują	 wtedy	
słodkości.	Wybierają	wyrafino-
wane	ciasta.	 	Kobiety,	bardziej	
przebierają,	kupując	po	trochu	
dwa,	trzy	rodzaje.	Panowie	jak	
już	 przyjdą	 do	 cukierni,	 robią	
konkretne	zakupy.	

A czy wiek klientów ma 
wpływ na to, jakie ciasta wy-
bierają? 

Tak.	Ludzie	starsi	wolą	trady-
cyjne	ciasta,	czyli	drożdżowce,	
serniki.	 Tych	 ostatnich	 mamy	
8	 rodzajów.	 Są	wciąż	 popular-
ne.	Młodsi	klienci	bardziej	eks-
perymentują,	 oczekują	 czegoś	
nowego.	

Czy w biznesie cukierni-
czym występuje sezonowość? 

Tak.	 Są	 sezony	 weselne,	 ko-
munijne,	świąteczne	ale	też	tzw.	
„martwe”.	Mimo	to,	codziennie	
otrzymujemy	 zamówienia	 na	
3-4	torty,	a	jak	przyjdzie	sobo-
ta,	to	nie	raz	nawet	wyrabiamy	
ich	około	40.	

Który tort zapadł w Pani pa-
mięci szczególnie? 

Ostatnio	 piekłam	 tort	 za-
mówiony	 przez	 Nowogardzki	
Dom	Kultury.	Ważył	30	kg.	Był	
to	chyba	najcięższy	tort,	jaki	w	
życiu	 upiekłam.	W	 czasie	Mi-
strzostw	Europy	w	Piłkę	Noż-
ną,	 jeden	 z	 klientów	 zamówił	
tort	 na	 urodziny	 syna	 i	 zaży-
czył	sobie,	abyśmy	wymalowali	
na	nim	postacie	maskotek	Euro	
–	Slavek	i	Sławko	oraz	logo	im-
prezy.	

Rodzice dzieci, szczególnie 
tych najmłodszych przywią-
zują dzisiaj wielką wagę do 
tego, jaki tort zamówić z oka-
zji urodzin swojej pociechy. 
Ostatnio rekordy popularno-
ści zbijały np. torty ze zdję-

ciami dzieci. Co jest dzisiaj w 
modzie? 

Najnowszym	 trendem	 są	
malowane	 postacie	 z	 bajek.	
Najczęściej	 dla	 dziewczynek	
zamawiane	 są	 ciasta	 z	 wize-
runkiem	 Hello	 Kitty,	 a	 dla	
chłopców	ze	Scooby-Doo,	Bo-
bem	 Budowniczym,	 Myszką	
Mickey.	

Mówiliśmy o modzie na 
zbijanie kalorii, ale wiem też, 
że zmieniają się trendy sma-
kowe wśród klientów. Kiedyś 
modne były ciasta z kremem 
lub z masą. A dziś jakich sma-
ków oczekują klienci? 

Przede	 wszystkim	 królu-
je	 bita	 śmietana,	 a	 nie	 kremy,	
chociaż	 zdarzają	 się	 spora-
dycznie	klienci,	 którzy	wybie-
rają	 te	 z	 bardziej	 tradycyjną	
masą.	 Dla	 przykładu,	 na	 naj-
bliższą	 sobotę	 mamy	 zamó-
wionych	20	tortów,	z	czego	je-
den	ma	być	właśnie	z	kremem.	
Poza	 tym	wyostrzyły	 się	 sma-
ki.	 Klienci	 zamiast	 słodkich	 i	
kremowych	 ciast,	 oczekują	 by	
były	 one	 bardziej	 orzeźwiają-
ce,	kwaskowe.	Dobrze	schodzą	
ciasta	 z	 wiśnią,	 truskawkami	
i	 malinami	 –	 to	 ostatnie	 nasi	
klienci	 nazywają	 ciastem	 fir-
mowym,	 chociaż	 nazwaliśmy	
je	Malinowym	Rajem.	Ten	wy-
piek	 cieszy	 się	 dużą	 popular-
nością,	więc	zapraszamy	i	czy-
telników	DN	do	skosztowania.	

Słodkości słodkościami, ale 
cukiernia to przede wszyst-
kim miejsce, w którym za-
rabia Pani na przysłowiowy 
chleb. Jeszcze kilka lat temu, 
do cukierni chodziło się ca-
łymi rodzinami. Dzisiaj czę-
ściej wybiera się pizzerię i 
fast foody. Czy mimo to, z 
pieczenia ciast można wyżyć? 

Jest	 trudniej.	 Rosną	 koszty	
energii.	 Nie	 łatwo	 o	 dobrych	
pracowników.	 	 Trzeba	 wciąż	
szukać	 nowych	 odbiorców,	
modyfikować	ofertę.	Mimo	to,	
ludzie	nie	zapomnieli	o	cukier-
niach.	Mamy	mnóstwo	stałych	
klientów.	

Można powiedzieć, że Pani 
jest spełnioną osobą. Robi 
Pani to, co kocha, a ludzie 
jeszcze za to płacą. Jakie są 
najbliższe plany na dalszy 
rozwój firmy i Pani marzenia 
związane z tą działalnością? 

Największym	 moim	 marze-
niem	 jest,	 aby	 ktoś	 z	 rodzi-
ny	 przejął	 po	 mnie	 cukiernię	
i	włożył	w	nią	tyle	serca	ile	ja.	
To	jest	dla	mnie	teraz	najważ-
niejsze.	

Dziękuję za rozmowę. 
Również	 dziękuję	 i	 zapra-

szam	wszystkich	do	spróbowa-
nia	moich	wypieków.	

Rozmawiał Marcin Simiński 

Marianna Malinowska (od lewej) wraz ze swoją synową Agatą. 

Pani Ania Górcznicz - w „Marysieńce” 
nauczyła się zawodu i tu znalazła stałe 
zatrudnienie. W cukierni pracuje od sa-
mego początku tj. od 2003 roku. 

Cukiernia chętnie przyjmuje uczniów, 
którzy chcą przyuczyć się do zawodu.  Na 
zdjęciu jeden z nich Przemysław Bara-
nowski. 
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Gdzie spędzają czas najmłodsi?

Wakacje w Nowogardzie
W związku z tym, że wakacje rozpoczęły się 29 czerwca, redakcja DN postanowiła sprawdzić, jakie atrakcje dla najmłodszych miesz-
kańców przygotowało miasto. Jak się okazało, na wysokości zadania stanęła jedynie biblioteka miejska i Nowogardzki Dom Kultury.

	 Jak	 wiadomo	 nie	 od	 dziś,	
wakacje	 to	 najprzyjemniejszy	
okres	 dla	 dzieci.	 Nie	 zawsze	
jednak	rodzice	są	w	stanie	od-
powiednio	zagospodarować	 te	
2	miesiące	 swoim	pociechom.	
W	tej	sytuacji	z	pewnością	cie-
kawym	rozwiązaniem	są	kolo-
nie,	 turnusy	 i	 przeróżne	 zaję-
cia	rekreacyjno	–	rozrywkowe.	
Niestety	 w	 pierwszej	 połowie	
wakacji	 półkolonie	 były	 orga-
nizowane	 tylko	 w	 dwóch	 no-
wogardzkich	 szkołach.	Na	 or-
ganizację	obozów	dla	najmłod-
szych	zdecydowały	się	 jedynie	
SP	nr	1	 i	SP	nr	2.	Od	począt-
ku	 wakacji	 funkcjonuje	 rów-
nież	 świetlica	 „Promyk”	 znaj-
dująca	 się	 nieopodal	 SP	 nr.1.	
Jeśli	 chodzi	 o	 przedszkola,	 to	
w	 lipcu	 otwarte	 było	 jedynie	
przedszkole	 na	 osiedlu	 Bema,	
natomiast	w	drugiej	części	wa-
kacji	tj.	w	sierpniu,	otwarte	bę-
dzie	przedszkole	znajdujące	się	
w	SP	nr.3.	Nowogardzki	Dom	
Kultury	zaplanował	płatne	tur-
nusy	z	dużym	wachlarzem	cie-

kawych	 zajęć.	 Pierwszy	 tur-
nus	rozpoczął	się	30	lipca	i	po-
trwa	do	3	sierpnia.	Drugi	tur-
nus	 rozpocznie	 się	 6	 sierpnia	
i	 będzie	 trwał	 do	 10	 sierpnia.	
Liczba	 miejsc	 jest	 ograniczo-
na,	 cena	 za	 turnus	 wynosi	 30	
zł	(w	cenę	jest	wliczony	słodki	
poczęstunek),	 podczas	 turnu-
su	 uczestnicy	 będą	mieli	 oka-
zję	brać	udział	w	przeróżnych	
grach	 i	 zabawach:	Gry	 zespo-
łowe,	 zabawy	z	 chustą	 anima-
cyjną,	taniec	i	śpiew,	wycieczka	
do	 lasu,	 rękodzieło,	 kolorowy	
beton,	malowanie	twarzy,	kuli-
naria	dla	dzieci,	projektowanie	
mody,	 zabawy	 integracyjne.	
Zajęcia	 prowadzone	 są	 w	 go-
dzinach:	10.00-14.00	i	są	prze-
znaczone	 dla	 dzieci	 w	 wieku	
7-12	lat.	Dzieci	z	naszego	mia-
sta	 chyba	 jednak	 najbardziej	
cenią	 sobie	 zajęcia	 czytelnicze	
w	bibliotece.	Skąd	 te	wnioski?	
Wystarczy	 spojrzeć	 na	 księgę	
wpisów	z	każdego	dnia,	nieraz	
przychodzi	nawet	do	35	dzieci!	
Od	2	 lipca	 gdy	 rozpoczęły	 się	

zajęcia	 w	 bibliotece,	 codzien-
nie	 pojawia	 się	 średnio	 dwu-
dziestka	dzieci.	Zajęcia	prowa-
dzone	w	czytelni	są	bezpłatne,	
a	podczas	naszej	wizyty	na	za-
jęciach,	dostrzegliśmy	również	
dzieci	z	Włoch,	Francji	czy	też	
Anglii.	 Podczas wakacji naj-
bardziej lubię grać w piłkę. W 
bibliotece podobały mi się zaję-
cia w których lepiliśmy koguty 
z kartonów i wspólnie rysowa-
liśmy.	 -	 Tak	 o	 zajęciach	w	 bi-
bliotece	 mówi	 6-letni	 Daniel,	
na	 co	 dzień	 mieszkający	 we	
Włoszech.	Być	może	duże	 za-
interesowanie	dzieci	zajęciami	
w	bibliotece	jest	spowodowane	
bardzo	 ciekawym	 programem	
zajęć.	 Dajmy	 na	 ten	 przykład	
zajęcia	 z	 tego	 tygodnia,	 te-
mat	zajęć	brzmi:	„Nie	taki	dia-
beł	 straszny	 –	 opowieści	 dia-
bła	domowego”.	Temat	V	tygo-
dnia	był	opracowywany	od	30	
lipca	do	3	 sierpnia,	motywem	
przewodnim	 były	 oczywiście	
książki.	Za	sprawą	takich	dzieł	
jak:	 „Fundacja	 dobrego	 dia-

bła”	 –	 A.	 Wiszniewska-Ma-
tyszkiel	„Gdzie	diabeł	mówi	…	
do	 usług”	 –	 J.	Olech,	 „Diabe-
łek”-	E.M.	Letki,	z	uśmiechem	
na	ustach	uczestnicy	zajęć	po-
budzają	 swoją	wyobraźnię	 i	w	
przyjemny	 sposób,	 rozwijają	
się	 kulturalnie.	 Zajęcia	 czytel-
nicze	są	prowadzone	w	godzi-
nach	 12.00-14.00,	 w	 plan	 za-
jęć	 wchodzą	 zabawy	 grupo-
we,	 konkursy,	 głośne	 czytanie	
i	zajęcia	plastyczne.	Jakby	tego	
było	mało	w	czasie	wakacji	bi-

blioteka	 prowadzi	 również	
kurs	 bezpiecznego	 korzysta-
nia	z	Internetu	pn.	„Biblioteka	
–	miejsce	 bezpiecznego	 Inter-
netu”,	oraz	„Fun	English	w	bi-
bliotece”	 -	 interaktywny	 kurs	
angielskiego	 dla	 dzieci,	 pro-
wadzony	 w	 godzinach	 14.00-
18.00.	 Poniżej,	 dla	 wszystkich	
zainteresowanych	 ofertą	 bi-
blioteki	 miejskiej,	 prezentuje-
my	plan	zajęć	czytelniczych	na	
sierpień.

KR

VI tydzień  6-10	sierpnia: 
Podróż dookoła świata	z Kurtem i … 
„Kurt	i	ryba”–	E.Loe,	„Bajka	o	szczęściu”	–	I.	Degórska,	„Trzy	

pytania”-
J.J.	Muth,	„Gdybym	nie	powiedziała	prawdy”	–	I.	Angerborn.
VII TyDZIEń   13-17	 SIERPNIA	 : PIECHOTĄ PrZEZ 

AUSTRALIĘ	 :	 „W	KRAJU	KANGURóW	 I	MISIA	KOALI”	
–	M.P.	OSBORNE,	:	„KANGUREK	JOEy”	-A.	VROMBAUT,	
„AUSTRALIA”	–	K.	PREIBISZ-WALA.

VIII tydzień 20-24	 sierpnia	 : Między nami Indianami	 :	
„Dar	totemów”	–	V.	Hulpach,	„Jak	mama	została	Indianką”	–	V.	
Stark,	„Indianie”	–	S.	Seidler.
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Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży na torze

Remigiusz Komisarek bez medalu
W dniach 24-26 lipca na łódzkim torze kolarskim, odbyła się Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży na torze. Barwy klubu Panorama-
-Chrabąszcze Nowogard reprezentował Remigiusz Komisarek, niestety mimo wysokich pozycji w eliminacjach do Olimpiady, zawod-
nik z Nowogardu wrócił bez medalu.

Zawodnik	 „Chrabąszczy”	
może	 mówić	 o	 dużym	 pechu	
podczas	 pierwszego	 dnia	 za-
wodów.	 W	 wyścigu	 na	 500m	
ze	 startu	 zatrzymanego,	 Ko-
misarek	 został	 za	 długo	 przy-
trzymany	 na	 starcie,	 przez	 co	
stracił	niemal	sekundę,	ta	 jed-
na	sekunda	jak	się	potem	oka-
zało	 mogła	 dać	 Remigiuszo-
wi	miejsce	na	podium...	Osta-

tecznie	 zawodnik	 z	 Nowogar-
du	 został	 sklasyfikowany	 na	
10	miejscu.	Na	 tym	 skończyła	
się	 wtorkowa	 rywalizacja	 Ko-
misarka,	w	środę	odbywały	się	
wyścigi	drużynowe,	oraz	200m	
ze	 startu	 lotnego,	 w	 tej	 kon-
kurencji	 Remigiusz	 Komisa-
rek	uplasował	 się	 na	 10	pozy-
cji.	 Zawodnik	 „Chrabąszczy”	
zaprezentował	 się	 również	 w	

sprincie,	 tu	Komisarek	 zakoń-
czył	na	11	miejscu.	Nieco	lepiej	
było	ostatniego	dnia	rywaliza-
cji	 w	 czwartek,	 choć	 początek	
nie	był	 zbyt	obiecujący,	gdy	w	
wyścigu	 punktowym	 Komisa-
rek	został	wycofany.	Najlepsze	
miejsce	młodszy	 junior	 z	No-
wogardu	 zajął	 w	 wyścigu	 Ke-

irin.	Po	pierwszym	biegu	 i	 re-
pasażu,	 Komisarek	 wystąpił	
w	 półfinale,	 gdzie	 niestety	 nie	
udało	 mu	 się	 zakwalifikować	
do	finału	A.	Kolarz	z	Nowogar-
du	wystartował	w	finale	B,	któ-
ry	ostatecznie	wygrał	i	w	klasy-
fikacji	generalnej	wyścigu	zajął	
7	miejsce.	W	sobotę	4	lipca	za-

wodnicy	„Chrabąszczy”	wezmą	
udział	w	wyścigu	w	Stargardzie	
dookoła	Miedwia.	Na	tor	kola-
rze	 z	 Nowogardu	 powrócą	 30	
sierpnia,	 kiedy	 zostanie	 roze-
grana	XI	 edycja	wyścigów	ko-
larskich	na	szczecińskim	torze	
-	„Czwartki	na	torze”.

KR

Remigiusz Komisarek na łódzkim torze

Najlepsza ósemka wyścigu keirin na OOM na torze w Łodzi, Remigiusz Komisarek drugi od prawej

1-wszy zespół ze Spartą, rezerwy z Łożnicą

Joshua Tamunobarabonye w Pomorzaninie?
W sobotę (4 sierpnia) pierwszy i drugi zespół Pomorzanina rozegra kolejne mecze sparingowe. Tym razem przeciwnikami będą druży-
ny z A Klasy. Pierwszy zespół rozpocznie swój mecz o godzinie 17.00 na stadionie w Nowogardzie, rywalami będą piłkarze Sparty Gry-
fice. Rezerwy pojadą do Łożnicy, gdzie o 17.00 rozpoczną swój mecz z tamtejszym Orłem.

Sparta	Gryfice	i	Orzeł	Łożni-
ca	to	tegoroczni	spadkowicze	z	
regionalnej	 okręgówki	 i	 przy-
szły	sezon	rozpoczną	w	A	Kla-
sie.	 Drugi	 zespół	 w	 ostatnich	
dwóch	meczach	nie	prezento-
wał	 się	 najlepiej,	 być	może	 w	
sobotę	 uda	 się	 rozegrać	 przy-
zwoite	 spotkanie.	 Natomiast	

we	wtorek	na	 treningu	pierw-
szego	zespołu	pojawił	się	nowy	
piłkarz,	 obecnie	 zawodnik	 IV	
ligowej	 Drawy	 Drawsko	 Po-
morskie	 -	 Joshua	 Tamunoba-
rabonye.	 Piłkarz	 z	 nigeryjski-
mi	 korzeniami	 występuje	 na	
pozycji	 napastnika	 lub	 ofen-
sywnego	 pomocnika,	 urodził	
się	w	1988	r.,	jest	lewonożnym	
i	mocno	zbudowanym	zawod-
nikiem.	Trener	nowogardzkiej	
drużyny	Tomasz	Surma	już	od	
jakiegoś	 czasu	 przyglądał	 się	
piłkarzowi	Drawy,	miał	już	za-
grać	w	Rewalu	jednak	nie	mógł	
być	z	zespołem.	Prezes	Marcin	
Skórniewski	 potwierdza	 za-
interesowanie	 piłkarzem	 z	 IV	
ligi,	 jednak	podkreśla,	że	póki	
co	 Joshua	 Tamunobarabonye	
jest	 tylko	 na	 testach	 i	 wciąż	
pozostaję	 oficjalnie	 piłkarzem	

zespołu	 z	 Drawska	 Pomor-
skiego.	 Natomiast	 wyjaśniła	
się	 już	 kwestia	 transferu	 Ma-
lanowskiego,	 przypomnijmy,	
że	 wychowanek	 Pomorzanina	
jest	 obecnie	 piłkarzem	Hutni-
ka	 Szczecin,	 a	 do	 Pomorzani-
na	 został	 wypożyczony.	 Dziś	
jest	 już	 pewne,	 że	 Malanow-
ski	 zostanie	 w	 zespole	 Pomo-
rzanina,	 dzięki	 czemu	 rywali-
zacja	o	miejsce	między	słupka-
mi	wciąż	będzie	stała	na	wyso-
kim	poziomie.	Bracia	Dariusz	i	
Mariusz	 Stachowiakowie	 rów-
nież	od	przyszłego	 sezonu	za-
silą	 nowogardzki	 zespół,	 do-
dajmy,	że	do	zespołu	dołączyli	
również	Konrad	Winczewski	z	
Masovii	Maszewo	i	Adam	To-
maszewski	 z	 Vielgovii	 Szcze-
cin.		

KR Joshua Tamunobarabonye w barwach Drawy Drawsko Pomorskie
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29 lipca w ok. kościuszek zaginął pies 
gończy myśliwski, 
charakterystyczna szeroka obroża.
ostatnio widziany na stacji paliw 
w Olchowie. 

tel. 91 39 22 165
Dla znalazcy czeka nagroda 

Zapraszamy do Oddziału w Nowogardzie
ul. 700 Lecia 13, tel. 91 381 51 11

Skrapi	 	 to	 radosny,	 mło-
dy	psiak.	Jest	bardzo	pocieszny	
i	 sympatyczny.	 Jak	 na	 kundel-
ka	ma	 śliczny	 pyszczek	 i	 słod-
kie	 nieduże	 uszka.	 Skrapi	 jest	
mały	 więc	 idealnie	 nadaje	 się	
do	 domu.	 Mógłby	 prawdopo-
dobnie	 zamieszkać	 z	 innymi	
zwierzętami.	Jest	bardzo	przyja-
zny	 i	uległy.	Zasługuje	na	dom	
do	końca	życia.	Na	właściciela,	
który	go	nie	odda,	który	będzie	
przy	 nim	 już	 na	 zawsze.	Może	
Ty	 zostaniesz	 jego	 wymarzo-
nym	Panem?

668 602 602

Märka Polska Sp. z o.o.
MAGAZYN 

REDŁO
	

1) SKUP ZBÓŻ 

2) SKUP SŁOMy Z POKOSU I W KOSTKACH

 KONTAKT: + 48 91 48 30 300   + 48 603 055 292

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej
„RADOSŁAW” 

w Nowogardzie ul. Radosława 10
Ogłasza przetarg  

ustny nieograniczony na sprzedaż 
- Nieruchomość zabudowana położona w Nowogardzie ul. 

Radosława 10, na którą składa się prawo własności działki nr 
ewid. 115/2 obręb nr 7

Cena wywoławcza: 95.000 zł.
Wadium:	3.000	zł	–	płatne	do	dnia	przetargu	do	15.30
Do	wylicytowanej	ceny	może	zostać	doliczony	podatek	VAT	

zgodnie	z	przepisami	obowiązującymi	w	dniu	sprzedaży.
Przetarg odbędzie się w dniu 16.08.2012 r. o godz. 16.00 w 

siedzibie Spółdzielni Nowogard ul. Radosława 10
Przedmiot	przetargu	można	oglądać	po	uzgodnieniu	termi-

nu	z	Ogłaszającym	Tel.	91	39	21 606	w	godz.	Od	7.30	do	10.30
Sprzedający	zastrzega	sobie	prawo	odwołania	przetargu	bez	

podania	przyczyny.

MEBLE  NA  WYMIAR

KUCHNIE,  SZAFY
SPRZĘT  AGD

tel. 884 288 560
www.maxisty.prv.pl

SPRZEDAŻ ATRAKCYJNYCH MIESZKAŃ
w nowo powstającym budynku mieszkalnym

4-klatkowym (obok SP nr 3), os. Gryfitów w Nowogardzie

Kontakt: „PrO-BUD” s.c., 72-200 Nowogard, ul. 3 Maja 14, 
tel. 91 39 25 552, 783 570 056, www.probud-nowogard.pl

R E K L A M A
e-mail: reklama@domjudy.pl

TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07

Kącik kolekcjonera

„Polska Reprezentacja 
Olimpijska – Londyn 2012”
W dniu 12 lipca Narodowy Bank Polski wprowadził do obiegu monety: „Polska 
reprezentacja Olimpijska – Londyn 2012”. Monety o nominale 2 zł są już do-
stępne w kole numizmatycznym w Nowogardzie.

Monety	ukazały	się	w	trzech	
nominałach:	2	zł-	moneta	wy-
konana	stemplem	zwykłym	ze	
stopu	Nordic	Gold.	10	zł-	mo-
neta	 została	 wykonana	 stem-
plem	 lustrzanym	 w	 srebrze.	

Prawdziwym	 rarytasem	 dla	
koneserów	 jest	 moneta	 o	 no-
minale	200zł,	wykonana	stem-
plem	lustrzanym	w	złocie.	 	W	
celu	 zapoznania	 się	 z	 ofertą	
Narodowego	 Banku	 Polskie-

go	 zapraszamy	do	koła	numi-
zmatycznego	 w	 Nowogardzie,	
które	posiada	monety	2	i	10	zł	
z	olimpijskiej	oferty,	oraz	bro-
szury	informacyjne.

KR

Moneta z serii Polska Reprezenta-
cja Olimpijska Londyn 2012 - no-
minał 2 zł awers

Moneta z serii Polska Reprezentacja Olimpijska Londyn 
2012 - nominał 10 zł rewers

Moneta z serii Polska Reprezenta-
cja Olimpijska Londyn 2012 - no-
minał 10 zł awers

Byłeś świadkiem  ciekawego zdarzenia,  
wykonałeś oryginalne zdjęcia,  

jesteś w posiadaniu interesujących wiadomości?  
Zadzwoń lub napisz do nas o każdej porze. 

Tel. 513 088 309
e-mail: poligraf@post.pl
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6.08.2012 r. 
godz. 16

NIERUCHOMOŚCI
w w w . e x t r a  -  d o m . c o m . p l

Biuro obrotu
Nieruchomośc iami

Sprzedaż, kupno, wynajem, dzierżawa:
• Domów
• Mieszkań
• Gruntów
• Lokali użytkowych
• Nieruchomości komercyjnych

ul. Wojska Polskiego 57/1
72-300 Gryfice

tel/fax; 91 88 64 999
kom. 510 170 219

500 297 018
email: biuro@extra-dom.nazwa.pl

OKNO 1465 mm szer. x 1435 mm wys.

SZYBA K=1,0 • OKUCIE MACO PPUH "JOGA" sj.
ul. Górna 4,

72-200 Nowogard
tel. 91 39 25 501

OKNA-SUPERPROMOCJA !!!

TYLKO 499zł*
*cena netto

R E K L A M A
e-mail: reklama@domjudy.pl

TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07
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www.7dnigryfina.com

27.07-30.07.2012 r.

Stypendium szkolne
Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Nowogardzie 

informuje, że wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2012/2013 
wydawane będą od 16 sierpnia 2012 r.  

(ul. 3 Maja 6  - I piętro)

Wnioski wydawane będą w godzinach urzędowania tj. poniedziałek - piątek od 7.30 do 15.30.
Wniosek można również pobrać ze strony internetowej www.nowogard.pl

Stypendium szkolne przysługuje:

a) uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla doro-
słych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kole-
giów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 
roku życia,

b) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciomi młodzieży, o których 
mowa w art. 16 ust. 7. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, a także dzieciom i młodzieży z upo-
śledzeniem umysłowym z nioepełnosprawnościami  sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i 
obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,

c) uczniom szkół niepublicznych nieposiadających  uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla doro-
słych -  do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,

d) słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do cza-
su ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia. 

Stypendium może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej 
z niskich dochodów na osobę w rodzinie w szczególności, gdy w rodzinie występuje bezrobocie, niepełnospraw-
ność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wy-
chowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna .

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie uprawniająca do ubiegania się o stypendium 
szkolne nie może być większa niż 351 złotych.

Termin przyjmowania w/w wniosków od 1 do 15 września 2012 r. 

DLA PAŃ 
„PROFILAKTyKA	RAKA	PIERSI”	

WYJAZD NA BADANIA MAMMOGRAFICZNE 
DLA	PAŃ	z	TERENU	NOWOGARDU	i	OKOLIC	Samorzą-

dowa	Fundacja	Opieki	Medycznej	„Zdrowie”	dnia	04.08.2012r.	
organizuje	wyjazd	na	badania	mammograficzne	do	NZOZ	Me-
dical	Care	CRiDO	Szczecin	Zdroje.

Oferta	Składa	się	z	kompleksowej	porady:
-	badanie	mammograficzne	
-	wynik	badania	oraz	konsultacja	lekarska	
Rejestracja	i	szczegółowe	informacje	Samodzielny	Publiczny	

Szpital
Rejonowy	 w	 Nowogardzie	 w	 godz.8.30-14.00	 tel.91	

3921356	 wew.	 122,	 w	 siedzibie	 Fundacji	 (budynek	 laborato-
rium	przy	szpitalu	I	piętro),	oraz	u	Lidii	Bogus	tel.505393636.	
Dobrowolna	 wpłata	 na	 cele	 statutowe	 5	 zł.	 PAMIĘTAJ!	 O	
ZDROWIE	MUSISZ	ZADBAĆ	SAMA!	

Zapraszam Prezes Fundacji „Zdrowie”Lidia Bogus

odwiedź nas w Goleniowie 
ul. M. Konopnickiej 76; tel. 91 418 56 57 

www.mikulski-nieruchomosci.pl 

Nowo otwarte
BIURO OBSŁUGI 
NIERUCHOMOŚCI
Mikulski Nieruchomości NIERUCHOMOŚCI

Poszukuje 
mieszkań, domów i działek 
na sprzedaż i wynajem
wejdź do naszej strefy VIP 
Kontakt z doradcą Piotr Warzybok 

530 855 003

Sprzedaj z nami szybko 
swoją nieruchomość! 

ALL – POL s.j. w Nowogardzie ul. Nadtorowa 14B 

MIESZALNIA PASZ
Prowadzi skup  

zbóż paszowych 
(pszenica, pszenżyto, jęczmień oraz ograniczoną ilość żyta)

CENY KONKURENCYJNE
Skup prowadzimy od poniedziałku do piątku 

w godzinach od 7.00 do 15.00
Kontakt: Tel. Stacjonarny  91 39 26 971,  91 93 20 306

 Tel. Komórkowy  531 591 162,  609 574 552

Chrześcijańskie Centrum Pomocy
Agenda Zboru Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan w 

Nowogardzie 
ul.700-Lecia 14, 72-200 Nowogard

DYstRYBUCJA ŻYwnoŚCI
Dla podopiecznych OPS z terenów wiejskich Gminy Nowogard
wtorek 7.08.2012 10:00 – 15:00 Środa  8.08.2012 9:00 – 15:00 Czwartek  9.08.2012 8:00- 
do wyczerpania zapasów

Zapraszamy osobiście do siedziby przy 700-Lecia 14 w podwórzu ZBK 
z aktualnym skierowaniem z OPS-u oraz potwierdzoną ilością osób w rodzinie i dokumentem 
tożsamości.

w imieniu Zboru Pastor Cezary Komisarz

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej
„Gardno” w Nowogardzie 

ogłasza przetarg pisemny nieograniczony 
na	ustanowienie	 i	przeniesienie	odrębnej	własności	 lokalu	

mieszkalnego
1.	Nowogard,	ul. Bankowa	6		 	
Powierzchnia	 użytkowa	 53,70	m2	 ,	 IV	 piętro,	 trzy	 pokoje,	

kuchnia,	łazienka,	WC,	korytarz.		
Cena wywoławcza:    131.600 zł 		Wadium:			6.600	zł	

 
2.	Nowogard,	ul. Gryfitów	3		 	
Powierzchnia	użytkowa	69,30	m2	,	parter,	trzy	pokoje,	kuch-

nia,	łazienka,	WC,	korytarz.		
Cena wywoławcza:    153.000 zł Wadium:			7.700	zł	

 
3.	Nowogard,	ul. Bohaterów	Warszawy	105		 	
Powierzchnia	użytkowa	45,80	m2	,	 IV	piętro,	 dwa	pokoje,	

kuchnia,	łazienka,	WC,	korytarz.		
Cena wywoławcza:    107.000 zł Wadium:			10.700	zł	

 
4.	Dobra,	ul. Traugutta	3A		
Powierzchnia	 użytkowa	 66,90	 m2	 ,	 I	 piętro,	 trzy  pokoje,	

kuchnia,	łazienka,	WC,	korytarz.		
Cena wywoławcza:    82.800 zł	 Wadium:				8.300	zł	

 
Składanie	 ofert	 do	 10.08.2012	 r.	 do	 godz.14.00,	 otwarcie	

ofert	–	10.08.2012	r.	o	godz.14.15
Miejsce	otwarcia	ofert:	siedziba	Spółdzielni	ul.	Osiedlowa	6	

w	obecności	oferentów.		
Wpłaty	 wadium	 należy	 dokonać	 na	 kon-

to	 Spółdzielni:	 Bank	 Spółdzielczym	 o/Nowogard	
nr 98937510124200020220000010.

Oferty	należy	składać	w	sekretariacie	Spółdzielni	Mieszka-
niowej	„GARDNO”,	72-200	Nowogard,	ul. Osiedlowa	6,	w za-
mkniętej	kopercie	opatrzonej	napisem	„PRZETARG na lokal 
nr ...” wraz	z potwierdzoną	kserokopią	wpłaty	wadium.	

Operaty	szacunkowe	do	wglądu	w	siedzibie	Spółdzielni.	
Spółdzielnia	 zastrzega	 sobie	 prawo	 swobodnego	 wyboru	

ofert,	unieważnienie	przetargu	bez	podania	przyczyn.	
Dodatkowe	informacje		można	uzyskać	w	biurze	Spółdziel-

ni	 lub	 telefonicznie	 pod	 numerem	 091-3910010,	 3910011,	
3910020.
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

Zaprasza do udziału w II edycji projektu:
„Wspieranie przedsiębiorczości i rozwoju  

gospodarczego Gminy Nowogard”
Celem	realizowanego	zadania	publicznego	jest	wspieranie	zatrudnienia	poprzez	
zachęcanie	do	tworzenia	nowych	firm	i	samo	zatrudnienia	oraz	promowanie	

postaw	przedsiębiorczych	wśród	mieszkańców	gminy.
Projekt	skierowany	jest	do	dwóch	grup	adresatów:
I.			Zamierzających	po	raz	pierwszy	uruchomić	własną	działalność	gospodarczą,
II.	Posiadających	własną	firmę	nie	dłużej	niż	dwa	lata	i	zamierzających	rozszerzyć	

działalność,	 zatrudnić	 osoby	 bezrobotne	 lub	 wprowadzić	 nowe	 technologie	
produkcji	i	usług.	
Projekt	 zakłada	 przeprowadzenie	 60	 godzin	 bezpłatnych	 zajęć	 szkoleniowych	

i	warsztatów	obejmujących	program	zakładania	własnej	firmy	pod	nazwą	,,ABC	
Przedsiębiorczości”,	 wsparcie	 indywidualne	 coacha	 (trenera)	 dla	 osób,	 które	
uruchomią	 własną	 firmę	 oraz	 wynajem	 lokali	 użytkowych	 po	 preferencyjnych	
cenach.	
JUczestnicy	projektu	 zainteresowani	uruchomieniem	swojej	firmy	w	budynku		

CEiP	 ,,PROFIT”	 i	 poza	 nim,	 otrzymają	 do	 50	 %	 zniżki	 stawki	 czynszu	 	 za	
wynajmowany	lokal	w	okresie	realizacji	projektu.

Druga	edycja	projektu	realizowana	będzie	od	1	lipca	do	31	grudnia	2012	roku.	
Szczegółowe	informacje	dotyczące	projektu	można	uzyskać	osobiście		

w	Sekretariacie	CEiP	,,Profit”SzF	TPP	w	Nowogardzie	ul.	Wojska	Polskiego	3,	
lub		telefonicznie	tel.91	39	20	891,fax	9139	20	891oraz	na	stronie		

www.profit.nowogard.pl	,e-mail:	rcp_nowogard@o2.pl
Serdecznie	zapraszam	!

Dyrektor	CEiP	„Profit'”												PROJEKT	DOFINANSOWANy	JEST														
SzF	TPP	w	Nowogardzie										ZE	ŚRODKóW	GMINy	NOWOGARD	

			Jerzy	Jabłoński			

tel. 91 57 712 48 
tel. 500 702 884
tel. 500 702 855

BEZPŁATNA POMOC W UZYSKANIU KREDYTU - OFERTA 20 BANKÓW

www.mk-kwadrat.pl

OBIEKTY, LOKALE NA WYNAJEM
Nowogard – hala magazynowo – usługowa o pow. 180m² – CZYNSZ 2500 zł/mc 
Nowogard – lokal handlowo – produkcyjny na wynajem o pow. 150m² – CZYSZ 5.000zł/mc
Nowogard – lokal na wynajem pow. 11 m², centrum – CZYNSZ 275 zł/mc 
Nowogard – lokal o pow. 280 m², parter – CZYNSZ 6.000 zł /mc 
Nowogard – lokal o pow. 50 m² – CZYNSZ 1.000 zł/mc 
Nowogard – lokal typu pub o pow. 240m² – CZYNSZ 3500 zł/mc
Radowo Małe -  lokal pod gabinet stomatologiczny 36,3 m², parter – CZYNSZ 1.000 zł/mc
Resko – do wynajęcia 2 lokale pod gabinety lekarskie o pow. 20,4/20,7 m² – CZYNSZ 1 200 zł/mc
Resko – obiekt wielofunkcyjny 438,5 m², działka 1682 m² – CZYNSZ 15.000 zł/mc
Resko – lokal użytkowy 300 m² dotychczas bar, dyskoteka – CZYNSZ 6.000 zł/mc

OBIEKTY SPRZEDAŻ
Nowogard – obiekt handlowo – usługowo – mieszkalny, pow. 848m² – CENA 1.200.000 zł
Dobra – lokal użytkowy pow. 137,76m², działka 585m² – CENA 93.000 zł 
Dobra – lokal użytkowy o pow. 281m², parter, centrum – CENA 399.000 zł
Węgorzyno – lokal użytkowy o  pow. 54 m², dzialka o pow. 113m² – CENA 180.000 zł0
Węgorzyno – działka pod stacje paliw o pow. 3076m² – CENA 1.550.000 zł 
Węgorzyno (okolica) – z możliwością adaptacji na mieszkanie, pow. 102,17m²– CENA 100. 000 zł
Węgorzyno (okolica) – sklep, bar, dyskoteka o pow. 139,9 m², działka 300 m² – CENA 150.000 zł
Resko – lokal użytkowy o pow. 19,75 m² – 33.000 zł
Resko – obiekt wielofunkcyjny 438,5 m², działka 1682 m² – CENA 2.500.000 zł 
Połczyn Zdrój – lokal usługowy, parter o pow. 40m² – CENA 169.000 zł
Łobez (okolica) – sklep o pow. 46m² – CENA 43.000 zł
Łobez – obiekt biurowo-usługowy o pow. 227,8m² – CENA 1.100.000 zł 
Łobez – obiekt – sala widowiskowa pow. 789 m², działka 976 m² - CENA 1.380.000 zł
Łobez – lokal usługowo – biurowy o pow. 116m² – CENA 580.000 zł

Zaprasza na

Przykładowe zestawy:
- botwinka, kieszonka schabowa, ziemniaki, zest. surówek
- krem z brokuł, �let drobiowy z orzechami, 
   ziemniaki, zest. surówek
- krupnik, �let drobiowy z grila z pomidorem 
   i serem mozzarelą, ziemniaki, zest. surówek
- ogórkowa, dorsz, ziemniaki, zest. surówek
- pomidorowa, �let drobiowy panier., 
   ziemniaki, zest. surówek
- grochówka, schabowy, ziemniaki, zest. surówek
- rosół, karkowka z grilla, ziemniaki, zest. surówek

 promocyjne obiady domowe
w cenie 15 zł

tel. 91 39 20 221

Układanie kostki
brukowej

tel. 721 124 740
NOR-BUD

 WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA  
700-LECIA 24 w  NOWOGARDZIE

poszukuje wykonawcy ocieplenia budynku.
Przedmiar	robót	oraz	szczegółowe	informacje

w biurze Zarządcy FUrMAńCZyK-WSPÓLNOTy
700 lecia 14 w Nowogardzie tel. 913920808.

PIASEK, ŻWIr,  CZArNOZIEM, POSPÓŁKA 

 ŻWIrOWNIA  DŁUGOŁĘKA
tel. 504 872 700 

Z DOWOZEM DO KLIENTA
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OGŁO SZE NIA DROB NE

www.uberna.plwww.uberna.pl
Firma o zasięgu ogólnopolskim 

www.uberna.plwww.uberna.pl
Firma o zasięgu ogólnopolskim 
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POLECAMY
EX 483118714 169000 zł 4 pokoje

EX 573118389 135000 zł dom
EX 482689943 129000 zł dom
EX 232538410 580000 zł dom

EX 252259897 122000 zł 9,4 ha
EX 251040477  85000 zł 1 pokój

EX 480982625 129000 zł 2 pokoje
EX 480980825 159000 zł 3 pokoje

NIERUCHOMOŚCI TYLKO W ROZSĄDNYCH CENACH !
MIESZKANIA

Maszewo, ul. Polna – mieszkanie o pow. 71,40 m2 (3 pokoje) w domu dwurodzinnym wraz z działką.
Kłęby, k. Golczewa – mieszkanie o pow. 71 m2 (3 pokoje). Cena 135 000 zł

DZIAŁKI:
Jenikowo – działka rolna o pow 81 100 m2. Cena 1,50 zł/m2.
Mechowo – działka rolna o pow. 49,9281 ha z dopłatami ( pakiet ekologiczny ).

DOMY:
Węgorza 25 – dom o pow. 187 m2 (5 pokoi), działka o pow. 3200 m2
Wyszomierz – dom w zabudowie bliźniaczej o pow. całk. 116 m2  - działka o pow. 12 422 m2 wraz z działką leśną.
Czermnica 58 – leśniczówka, pow. 135 m2, działka 5 500 m2 – OTOCZENIE LASÓW

NIERUCHOMOŚCI

•	 Sprzedam mieszkanie, ul. Po-
niatowskiego, 2 pokoje, pow. 
50,49 m2, parter, po general-
nym remoncie. CENTRUM OB-
ŁSUGI NIERUCHOMOSCI, Tel. 
603 982 407

• Do wynajęcia dwa lokale handlo-
we lub biurowe w centrum Nowo-
gardu. 787 122 972 

• Kwatery pracownicze w domu 
jednorodzinnym Tel. 609 307 327

•	 Wynajmę lokal biurowy przy 
ul. 700-lecia; I piętro, parking; 
501 549 818.

• Sprzedam działkę budowlaną nie-
uzbrojoną przy ul. Kościuszki tel. 
693 850 197

•	 Sprzedam spichlerz, piękny 
obiekt 956 m2, tel. 693 996 009

• Sprzedam mieszkanie trzypokojo-
we w Nowogardzie. 603 668 681

• Sprzedam mieszkanie dwupoko-
jowe III piętro 55 m2. Cena 125 tys. 
668 927 296

• Do wynajęcia dwa lokale han-
dlowe w Centrum Nowogardu. 
531 838 667

• Sprzedam mieszkanie trzypokojo-
we w Nowogardzie. 600 626 244

• Sprzedam mieszkanie własno-
ściowe, I piętro, bezczynszowe, 
3 pokoje, 58m2, w Nowogardzie. 
Po kapitalnym remoncie, wysoki 
standard, kuchnia w zabudowie, 
glazura, panele, terakota, nowe 
okna, własne ogrzewanie gazowe, 
domofon, piwnica, balkon. Cena 
do uzgodnienia, tel. 605 522 340.

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe 
3 piętro ul.15-lutego z garażem 
695 425 992

• Sprzedam działkę budowlaną w 
Centrum Nowogardu ul. Lipowa 
4 o pow. 693 m2 z aktualnymi 
warunkami zabudowy usługi, 
handel, mieszkania. Informacje 
Tel. 600 959 932; 600 931 083 po 
15.00

• Wynajmę garaż w ok. Boh. Warsza-
wy, Poniatowskiego i 15 Lutego. 
603 284 503

• Sprzedam garaż murowany 28 
m2, prąd, woda cena 26 000 zł. Tel. 
501 622 613

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe 
o pow. 58 m kw na I piętrze przy 
ul. Bankowej 8. Tel. 783 570 060.

• Wynajmę warsztat z kabiną pod 
różnego rodzaju działalność. 
603 550 557

• Sprzedam mały dom 57 m2 ul. Pił-
sudskiego 2a. 602 350 301

• Sprzedam mieszkanie w bloku w 
Łosośnicy, trzypokojowe, 64 m2, 
bezczynszowe. Tel. 788 875 474

• Sprzedam ˝ domu w Nowogar-
dzie. 728 933 802

• Sprzedam mieszkanie 4-pokojo-
we (67,7 m2) w Nowogardzie, par-
ter, balkon, wc i łazienka osobno. 
Kontakt:  608 514 144.

• Studio reklamy Vizart wynajmę 
pow. Reklamową 6,5x3m w No-
wogardzie przy ul. Warszawskiej 
11 od 13.06. tel. 605 522 340

• Sprzedam kawalerkę 30 m2. tel. 
691 137 817

• Sprzedam pół bliźniaka ok. 
100m2, działka 1100 m2, duży 
ogród. Wymienione okna, dach, 
ocieplony. Wewnątrz do remontu. 
350000 zł. Tel. 513 157 166

• Sprzedam mieszkanie, Nowogard, 
ul. Bankowa 6, pow. 53,70 m2, IV 
piętro, trzy pokoje, cena 131.600 
zł, tel. 91-3910010, 607607814.

• Sprzedam prawo do mieszka-
nia spółdzielczo – lokatorskie. 
691 646 632

• Pilnie potrzebna  kawalerka, dwu-
pokojowe mieszkanie (parter) do 
wynajęcia niedrogie. 512 711 348

• Sprzedam dom w Nowogardzie w 
rozliczeniu mieszkanie ul. Jesiono-
wa 3. 604 284 597

• Wynajmę garaż przy ul. Zamkowej 
przy gł. Drodze. 607 580 172

• Sprzedam 2 ha ziemi przy drodze 
asfaltowej + media z możliwością 
podziału, okolice Nowogardu 15 
zł/m2. 603 895 622

• Wynajmę mieszkanie czterokopo-
koje. 604 441 609

• Do wynajęcia mieszkanie 3 poko-
jowe przy ul. Bankowej 8. Tel. 783 
570 060.

• Sprzedam działkę po zbiorach 
przy ul. Armii Krajowej. 91 39 
21 399 po godz. 20.00

• Ładna kawalerka I p. cena 83 tys. 
zł. sprzedam 508 312 261

•	 Działki budowlane w miejsco-
wości Kościuszki sprzedam. 91 
39 26 624 po 16.00

• Ziemię rolną kilka hektarów sprze-
dam. 502 103 432

• Do wynajęcia mieszkanie umeblo-
wane trzypokojowe ul. Bankowa I 
piętro. 603 895 622

•	 Sprzedam wygodną, bezczyn-
szową kawalerkę, I piętro, ul. 
Waryńskiego. Tel. 608 153 767

• Odstąpię działkę owocowo-wa-
rzywną z murowanym domkiem 
obok zakładu karnego 693869595

• Sprzedam 4-pokojowe mieszkanie 
w Osinie, 79m2, słoneczne, na par-
terze, bezczynszowe, z balkonem, 
piwnica, w kuchni i przedpokoju 
zabudowa. Mieszkanie w bardzo 
dobrym standardzie. Ogrzewa-
nie gazowe, okna pcv. Atrakcyjna 
cena. Kontakt: 502531348

• Nowogard działki budowlane. 
665 503 129

• Sprzedam kawalerkę własnościo-
wą 37 m2. Cena 115 tys. Zł. Do ne-
gocjacji. 660 987 036

•	 Garaż do wynajęcia ul. Boh War-
szawy 21 tel. 91 39 20 307

• Sprzedam 4-pokojowe mieszkanie 
w Osinie, 79m2, słoneczne, na par-
terze, bezczynszowe, z balkonem, 
piwnica, w kuchni i przedpokoju 
zabudowa. Mieszkanie w bardzo 
dobrym standardzie. Ogrzewa-
nie gazowe, okna pcv. Atrakcyjna 
cena. Kontakt: 502 531 348

• Sprzedam kawalerkę w Nowo-
gardzie, 28m2, bezczynszowa, na 
parterze, funkcjonalny rozkład 
pomieszczeń, kuchnia z oknem, 
piwnica, okna pcv, ogrzewanie 
gazowe, bez pośrednika, 77 tys. ! 
Kontakt: 512 322 137

• Sprzedam lub zamienię na miesz-
kanie w Nowogardzie dom ( 150 
m2) w okolicy Nowogardu. Dom 
po kapitalnym remoncie na dział-
ce 1400 m2. Cena 395.000 tys. Tel. 
692383706

•	 Sprzedam budowę w stanie su-
rowym. 507 045 404

• Sprzedam działkę budowlaną w 
Kościuszkach 1200 m2. Wszystkie 
media, pozwolenie na budowę. 
Cena 59.000 zł Tel. 661 923 610

• Wynajmę 3 pokoje od zaraz. 
605 542 730

• Sprzedam dom w Strzelewie 149 
tys zł. Tel. 91 39 26 698; 91 39 23 249

• TANIO: mieszkanie 4 pokoje Leśna, 
dwie działki budowlane 41,79 ar. 
Ok. Nowogardu. 536 270 560

• Do wynajęcia mieszkanie trzypo-
kojowe po remoncie ul. Warszaw-
ska. 510 142 179

• Wynajmę mieszkanie 2 pokojowe. 
662 803 003

• Sprzedam tanio działkę siedlisko-
wą. Kościuszki 30 ar. Wszystkie 
media. 508 211 575

• Wynajmę pokój. 798 382 886

•	 Sprzedam	 mieSzkanie	 trzypokojowe	 69	
m2 170	tyS.	z	dopłatami	rządowymi	45	
tyS.	zł.	501 432 382

• Sprzedam działki budowlane 30ar. 
Media w granicy prąd, gaz, woda., 
kanaliza, droga utwardzona,  Kiko-
rze 24. Cena 16 zł/m. 5 działek w 
trakcie budowy Tel. 665  361  036 
po 16.00

• Lokale do wynajęcia. Sądowa 1. 
693 946 233

• Agroturystyka, pokoje do wynaję-
cia. 793 908 098

• Kupię kawalerkę. 728 582 293

• Sprzedam kiosk. 609 307 327

• Wynajmę mieszkanie dwupokojo-
we. 660 010 540

• Sprzedam ładny dom z dużą dział-
ką Żabówko. 663 489 736

• Wynajmę mieszkanie wolnostoją-
ce 75 m2, 1200 + kaucja + media. 
606 703 451

• Sprzedam działkę budowlaną w 
Wojcieszynie. Tel. 604 930 642

• Sprzedam dom 200 m2 w Nowo-
gardzie 509 349 774

• Nowogard ul. Warszawska 10 
mieszkanie dwupokojowe, komu-
nalne III p. CO zamienię na ogrze-
wanie CO,na trzypokojowe w No-
wogardzie.798 634 935

• Sprzedam mieszkanie czteropo-
kojowe. 604 441 609

• Kupię kawalerkę. 603 920 901

• Sprzedam lub zamienię dom w 
Nowogardzie na mieszkanie w 
bloku. 91 39 21 427

• Sprzedam mieszkanie trzypoko-
jowe w kamienicy 69 m2, parter + 
2 piwnice w atrakcyjnym miejscu 
203 500 zł. 509 939 392

MOTORYZACJA

• Sprzedam Opony letnie 4 szt. Con-
tinental Conti 3, 185 65 R15, cena 
400 zł, tel. 605 522 340.

• Sprzedam dwie opony 185/65/
R15 continental conti 3; stan do-
bry. 605 522 340

• Sprzedam felgi stalowe do Nissa-
na Almery N16, rok prod. 12/2001, 
cena 240 zł, tel. 605 522 340. 

•	 Sprzedam Ford CMAX rok prod. 
2004 przebieg 185 tys. Poj. 2.0 
diesel. Posiada immobilajzer, 
poduszki powietrzne, centralny 
zamek, klimatyzacja, koła zapa-
sowe z alufelgami. Cena 20 500. 
Do uzgodnienia. 603 079 260

• Sprzedam  Vw Passat B-5  rok 
prod.1998 poj 1.9 diesel 665 544 
518

• Sprzedam Auto marki Rover 416 
benzyna + gaz sekwencja, rok 
1997, skóra, klima, elektryka cena 
5500 do negocjacji. 691 071 252

• Sprzedam Opla Agilę 2002 poj. 1.2 
srebrna cena 8900 tel. 663 130 271

• Sprzedam motor Honda CB 750 
rok prod. 1997. Nowe opony, cena 
do uzgodnienia. 607 998 212

• Sprzedam oryginalne alufelgi 
BMW 17. Cena 1300 zł do uzgod-
nienia. 724 695 775

• Sprzedam WV Passat B5 rok prod. 
2003 poj. 1,9 TDI, 131 koni mech., 
cena 20.000 zł do uzgodnienia. 
607 697 048 

• Sprzedam Mercedes Vito 2,3 TD, 
rok prod. 1997, dziewięcioosobo-
wy, cena 5,500 zł Tel. 508 290 657

• Sprzedam VW Passat 1,9 TD, 
rok prod. 2002, cena 13.500 zł. 
508 290 657

• Sprzedam Seat Ibiza 1992 tel. 
663 848 540

• Sprzedam Fiat Bravo 1998 rok 
prod. Poj. 1.2 przebieg 202 tys. km 
zarejestrowany OC opłacone stan 
ogólny dobry cena 3200 zł do ne-
gocjacji. 91 39 17 022; 603 876 934

• Sprzedam Kawasaki KMX 125 rok 
prod. 2000, uszkodzony. Cena do 
uzgodnienia. 783 510 673

• Sprzedam WV Passat B-5 rok prod. 
1988 poj. 1,9 diesel. 665 544 518

• Sprzedam Mitsubishi Pajero, rok 
prod. 2000 poj, 3,2 diesel, cena do 
uzgodnienia. 665 544 518

ROLNICTWO

• Grykę sprzedam. Tel. 795 916 988

•	 Koszenie, zbiór, mulczarowanie 
łąk, orka, siew, talerzówka, praso-
wanie bali. 608 013 995

• Sprzedam kombajn do zbioru 
ziemniaków „ANNA” Stan bdb 
nr,Tel 664329813.

• Sprzedam 2 działki nr.251(0.83ha)i 
nr.252(1.29)w obrębie Redostowa 
Tel. 667 286 019

• Siewnik do nawozu Amazon-
ka dwutalerzowy poj. 500 kg. 
723 898 517

• Pszenżyto sprzedam 600 zł/tona 
(zostało 2tony). 91 57 83 097

• Sprzedam krowy mamki mieszań-
ce do dalszej hodowli i Piasta RCW 
3. 500 197 442

• Koszenie łąk i prasowanie. 603 541 
286

• Sprzedam pszenice paszową 502 
217 497

• Kupię kombajn ziemniaczany 
ANNA. 667 788 719

• Sprzedam pług trzyskibowy, 
brony i redło do C360. Tel. 91 41 
91 099

• Prasowanie bali (1,20). 
513 941 882

• Sprzedam dmuchawę do zboża i 
zwijkę. 781 932 918

• Sprzedam kozy i dojne i capa. 
695 540 237

• Sprzedam kombajn zbożo-
wy klass. Cena 12 .000 zł. Tel. 
604 878 140

• Sprzedam klacze 6 i 2 letnie bez 
bryczki. 508 290 657

• Sprzedam perliczki żywe, ubite i 
kaczki. 888 757 586

• Sprzedam kaczki francuskie sku-
bane na zamówienie. 511 696 751
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OGŁO SZE NIA DROB NE

MARPOL – OKNA S.C. 
 ul. Sienkiewicza 7F  Nowogard 

www.marpolokna.pl    
biuro@marpolokna.pl,   tel. 91 39-27-022

Nowość

energooszczędny pro�l

6 komorowy

z 3 uszczelkami

ul. Rzeszowskiego 7 • Nowogard

NOWY

ADRES:

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

tel. 91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

GABINET OSMETYCZNY 
”WICHEREK”

Rok założenia 1988
Bezbolesne	przekłuwanie	uszu
Profesjonalne	 	 przekłuwanie	 ciała	 zabiegi	
kosmetyczne,	 henna,	 depilacje,	 makijaże,	
mikrodermabrazja,	 peeling	 kawitacyjny,	
ultradźwięki,	 eksfoliacje,	 wypalanie,	 laser,	
lampy,	 materac	 zdrowotny,	 świecowanie	
uszu,	masaże,	akupresura,	solarium

PORADY BEZPŁATNE
Nowogard, ul.  Zielona 3 
– obok	Rest.	„Przystań”, 

Tel. 91 39 207 14 
Czynne od 11.00 do 19.00

http://wicherek.info

Sprzedam przęsła
Sprzedam	5	przęseł	

Wymiary:	wys.	110-128	cm	
x	szer.	200	cm		x		gł.	4	cm

cena: 150 zł/szt

	tel. 516-636-486

USŁUGI

• Wyjazdy Niemcy, Holandia. Ni-
skie ceny z domu pod dom. 
603 038 944

• Usługi transportowe IVECO do-
stawcze + laweta + bus osobowy 
do 9 os. Tel. 609 931 915, 607 580 
172.

• AGENCJA REKLAMOWA VIZART - 
reklamy, banery, tablice, wydruki 
wielkoform., reklama na pojaz-
dach - odzieży, PIECZĄTKI, wizy-
tówki, plakaty, ulotki, inne. Nowo-
gard, ul. 700 lecia 15 (nad sklepem 
zielarskim). Tel. 605 522 340.

•	 MALOWANIE, MONTAŻ PANELI 
PODŁOGOWYCH I INNE DROB-
NE NAPRAWY WYKONA „ZŁOTA 
RĄCZKA”; 91 39 22 783, 784 79 
22 70

• Czyszczenie uszu za pomocą świe-
cowania Nowogard, ul. Zielona 3. 
91 39 20 714

• Dywanopranie, 604 373 143.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 604 
373 143.

• Pranie tapicerki samochodowej 
(osobowe, busy, ciężarowe, TIR-y). 
Tel. 604 373 143.

• Czyszczenie pościeli wełnianych 
lanoliną. Tel. 604 373 143.

• Usługi ogólnobudowlane i docie-
plenia 607 654 692

• Usługi transportowe Transit Max + 
przyczepa. 500 297 054.

• Klimatyzacja! Serwis sprzętu AGD. 
Tel. 697 55 33 10, 693 34 46 71.

• Cyklinowanie. 692 478 465

• AWARIE. Naprawy pieców Vailiant, 
tanie części. 691 686 772

• Bruk-lin układanie kostki bruko-
wej. Tel. 607 083  893, www.bruk-
-linnowogard.com.pl

• Montaż ogrodzeń betonowych, 
farmerskich i innych; 695 085 470; 
91 39 72 575

• usługi elektryczne CO, dachy, ta-
nio szybko solidnie. Do 30% taniej. 
Tel. 506 323 560

• Usługi tokarskie. Sąpolnica 22. 
693 613 396 

• Przewozy przeprowadzki Nowo-
gard i okolice. 784 499 535

• Usługi ogólnobudowlane. 
510 335 162

• AGENCJA REKLAMWA VIZART - 
oprawianie prac - w 2 minuty., 
bindowanie, wydruki A3-A4 kolor, 
ksero A3-A4 - kolor, laminowanie 
A3-A4. Tylko u nas największy wy-
bór okładek. Nowogard, ul. 700 
lecia 15 (nad sklepem zielarskim). 
Tel. 605 522 340.

• Korepetycje j. niemiecki, przygo-
towanie do matury. 607 617 844

• Remonty i wykończenia. 
601 567 369

• REMONTY, MONTAŻE, STOLARKA. 
781 016 125

• Transport BUS-MAX. 784 053 493

•	 Usługi remontowo-budowlane, 
docieplenia. 784 053 493

• Przepisywanie prac (magister-
skich, licencjackich, innych), do-
kumentów, CV, listów motyw. in-
nych. Wydruki, Ksero, także kolor. 
Szybko i Solidnie. Studio Reklamy 
Vizart. Nowogard, ul. 700 lecia 15 
(nad sklepem zielarskim). tel 605 
522 340. 

• Naprawa, regulacja okien, drzwi 
PCV i drewna. 695 181 070

• Usługi dekarskie w Kościuszkach. 
601  227  631

• Videofilmowanie i zdjęcia cyfrowe, 
profesjonalnie różne okazje. 600 
653 124

• Remonty mieszkań. 609 588 240

• Transport przeprowadzki szybko 
tanio. 696 138 406

• Remonty mieszkań, dachów 
794 115 153

• DUR - DACH pokrycia i remonty 
dachów. 691 621 141

• Dachy. 785 562 104

•	 Usługi koparko- ładowarką + 
transport Nowogard.  667  621 
070

• Panele, regipsy, szpachlowanie, 
malowanie. 789 146 025

• Usługi koparko-ładowarką. 
606 106 142

• Transport przeprowadzki, tanio. 
791 111 749

• Usługi informatyczne naprawa 
komputerów, instalacja oprogra-
mowania, odzyskiwanie danych, 
dojazd do klienta. 508 245 385

• Remonty, dachy, ocieplenia. 
692 562 306

• BUD NAAR dachy remonty da-
chów ocieplenia budynków. 
726 169 098

• Remonty łazienek, glazura, terako-
ta, hydraulika. 667 435 942

• Kuchnie, szafy, meble na wymiar. 
884 288 560

•	 Docieplenia budynków, podbit-
ki. 608 847 784

• Docieplenia budynków remonty. 
784 053 493

• Usługi hydrauliczne. Fachowo.  
600 653 124

• Remonty, wykończenia glazura. 
600 121 043

• Remonty mieszkań 609 588 240

• Wykonam meble pod wymiar, 
kuchnie, szafy, garderoby, za-
budowy wnęk, poddaszy, sko-
sy, systemy drzwi przesuwnych. 
697 786 967

• Remonty, glazura, terakota. Facho-
wo i solidnie. 607 647 515

• Regipsy, szpachlowanie, malowa-
nie i kafelkowanie, docieplenia. 
798 145 781

•	 Remonty na każdą kieszeń. 
609 715 839

• Usługi ogólnobudowlane. Docie-
plenia. 607 654 692

•	 TWOJA KSIĘGARNIA INTERNE-
TOWA WWW.KSIEGARNIACYME-
LIA.OSDW.PL

PRACA

• Podejmę pracę w charakterze 
sprzedawcy, długoletnie do-

świadczenie, obsługa LOTTO. Tel 
660 392 851

• Zatrudnię konsultantkę Oriflame, 
bezpłatne wpisowe, prezenty na 
1300 zł, 604 189 118

• Przyjmę do pracy samodzielnego 
stolarza. 606 830 893

•	  Plantacja borówki amery-
kańskiej zatrudni zbieraczy 
w miesiącach lipiec sierpień. 
515 144 186

• Zatrudnię kierowcę kat. D na 
weekendy, tel. 501 615 614

•	 Zatrudnię kierowcę kat. C+E na 
trasie Polska - Norwegia, tel. 
607 585 561

• Zatrudnię kierowcę kat. C+E, 3 ty-
godnie na tydzień, liniówka, tel. 
609 493 989

• Zatrudnię kierowcę kat. C+E, na 
trasie Polska - Szwecja, Polska - 
Norwegia, tel. 607 790 989

• Mieszkanie wyżywienie i praca dla 
złotej rączki. 505 405 357

• Kierowca kat. ABT poszukuje pra-
cy. 91 39 17 620

• Zatrudnię doświadczonych stola-
rzy. 696 034 712

• Zatrudnię do dociepleń i elewacji 
z doświadczeniem. 782 860 130

• Tokarza i elektryka zadudnię na 
pełny etat w zakładzie elektro-
mechanicznym w Nowogardzie. 
601 577 724

INNE

•	 Sprzedam drewno komin-
kowe i opałowe. Transport. 
691 466 441

•	 Sprzedam ponton używany. Tel. 
669 030 959

• Sprzedam drewno  bukowe i 
dębowe pocięte i porąbane- 
603 353 789

• Sprzedam drewno opałowe i ko-
minkowe, pocięte w klocki z do-
wozem. 663 349 053

• Drewno opałowe kominkowe. 
506 232 860

• Tanio sprzedam kafle piecowe, 
rzeźbione używane. 669 430 803

• Piec CO Zębiec na miał, węgiel, 
drewno KMW16 na 135 m2 pow. 
Używany jeden sezon sprzedam 
lub zamienię na większy KMW23. 
Tel. 721 371 642 

• Sprzedam laptopa Lenovo, Y530, 
cena 1600 zł, tel. 605 522 340

• Sprzedam suknię ślubną białą, 
rozm. 38-40 piękna - zadbana. 661 
196 022

• Czarnoziem sprzedam. 601 
987 269

• Sprzedaż drewna kominkowego i 
opałowego. 667 788 820

• Akwarium prostokąt 250l pokry-
wa drewniana 5 jarzeniówek. Ja-
rzeniówki akwarystyczne nocne 
oświetlenie LED filtr zew. Fluval 
405 grzałka. Zestaw CO2 JBL, lam-
pa UV, rośliny + ryby. 512 215 673

• Akwarium 105l org. Pokrywa 2 ja-
rzeniówki, filtr 205, grzałka, obsa-
da ryb zewn. FLUVAL. 512 215 673

• Sprzedam tanio meblościankę 
3,60. Tel. 514 830 474

• Sprzedam drzwi garażowe uży-
wane 2100 na 3000 mm oraz da-
chówczarkę .886 703 452

• Chętnie kupię roczniki małego 
modelowania i modele kartono-
we. 693 808 366

• Kupię podręczniki do V kl. Podst. 
Nr 1 tel. 664 771 090

• Tanio sprzedam podręczniki do I 
kl. Gim. Nr 1. Tel. 726 766 828

• Miał opałowy, tanio sprzedam, 1,5 
tony. 91 39 10 308

• Sprzedam meblościankę. 
728 550 133

• PIECE GAZOWE c.o.z Niemiec 
f.Vaillant sprzeda serwis pieców 
gazowych, używane z gwaran-
cja, wiszące, dwufunkcyjny do 
mieszkania cena od 1.000zl oraz 
tylko ogrzewanie c.o.11,18,24kw 
od 800zl montaż ,serwis  
tel 691 686 772

• ELEKTRYCZNY przepływowy pod-
grzewacz wody na prąd 380V,moc 
18,21kw Male gabaryty, wiszacy 
z Niemiec f. Vaillant do łazienki, 
kuchni domek, sklep warsztat, 
zaklad fryzj. bar cena od 250 zl tel 
691686772

• GRZEJNIKI panelowe c.o. nowe 
i używane z Niemiec rozne roz-
miary, do domu, sklepu, warsz-
tatu, mieszkania więcej info  691 
686 772

• BOJLER podgrzewacz wody 120-
150 litr. stojący bez palnika z Nie-
miec, dobrze izolowany, z wężow-
nica, do montażu z piecem węglo-
wym lub gazowym cena 400zl tel 
691 686 772

• JUNKERS gazowy do łazienki, 
kuchni z Niemiec f,Vaillant wysoka 
jakość, Malo używany, do miesz-
kania domu cena 400zl tel GRUZ 
do wzięcia. 788 802 501

•	 SKUP NIESPRAWNYCH, ZATAR-
TYCH PIŁ STIHL, HUSQVARNA 
CENA 100 ZŁ TEL. 721 668 245

•	 Sprzedam nowy komplet papie-
rosów elektronicznych nowej 
generacji, duża gwarancja od-
wyku 787 371 740

•	 Sprzedam lodówko-zamrażar-
kę Polar CZP250 ,mało używa-
na. Stan b. dobry. Wysokość 
1475cm, głębokość i szerokość 
po 60 cm. Pojemność 240 l. Tel. 
663 603 883
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0 WARSZTAT SAMOCHODOWY

SZYBY SAMOCHODOWE

PLANDEKINA WYMIAR NA WYMIAR

Profesjonalna naprawa od A do Z

OSOBOWE, CIĘŻAROWE I MASZYNY

Geometria kół, naprawa zawieszenia,komputerowa diagnostyka pojazdu
naprawy blacharskie i lakierniczePrzegląd i naprawa klimatyzacji,

Ul. Nadtorowa 12
tel 91 39 20 131
kom 601860716

Ul. Kilińskiego 26
tel 91 39 25 627
kom 601897368

Sprzedaż, wymiana, naprawa. Wykonujemy usługi na zlecenie ubezpieczalni

Używane i nowe części do wszystkich marek samochodów

Plandeki do samochodów ciężarowych (łódki, firanki),przykrywające
stelaże, przegrody do hal, przyczepy ciągnikowe i samochodowe

UDZIELAMY GWARANCJI
NA WYKONANE USŁUGI

USŁUGI REMONTOWO BUDOWLANE
Firma zajmuje się:
- ocieplenia budynków
- wykończenie pod klucz
- szpachlowanie, malowanie, itp.

Telefon 784 053 493
www.budowlanaekipa.pl

WYNAJEM RUSZTOWAŃ

1 2 33 4 5 6

7

8

99 10 11

12 13 14 15

16 17 18

19 2020 21 22

23 24

2525 26 27

28 29 30

31

32

33

10

6

15

4

17

18

12

13

5

19

2

11

23

14

3

21

20

7

22

1

9

16

8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

POZIOMO:
3) Tomasz Zan
7) Drobne drwa na opał
8) Budowla dla Minotaura
9) Sanie lub drezyna

12) Bierze udział w grze podwójnej
16) Stanowisko w sądzie
19) Blankiet lotto
20) Czelność, śmiałość
23) Np. „Pan Tadeusz”
25) Szmuklerz
28) Solista zespołu „Mafia”
31) Oficjalne z przecięciem wstęgi
32) Króliczek
33) Szkoła założona przez Platona

PIONOWO:
1) Trzech na scenie
2) Wypasana na hali
3) Druk reklamowy
4) Chroni przed karą
5) Obwieszczenie cesarza
6) Duszność, uczulenie
9) Gil lub dudek

10) Samochód terenowy
11) Stawia piece
13) Pływalnia
14) Nabywanie produktów rolnych
15) Np. butapren
17) Wychodzi z dodawania
18) Motylkowa roślina oleista
20) Okres godowy głuszców
21) Jedna setna funta
22) Czołg z I wojny światowej
24) Kroplomierz
25) Broń łobuza
26) Motyl nocny; nocnicówka
27) Kaspijskie lub Czarne
29) Dobrze mieć go w zanadrzu
30) Pisze utwory prozą

Litery z pól ponumerowanych w prawym dolnym rogu
utworzą rozwiązanie - aforyzm Deotymy.

Krzyżówka panoramiczna

R E K L A M A
e-mail: reklama@domjudy.pl

TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07

PIASEK, ŻWIr,  CZArNOZIEM, POSPÓŁKA 

 ŻWIrOWNIA  DŁUGOŁĘKA
tel. 504 872 700 

Z DOWOZEM DO KLIENTA

POZIOMO:
3)	Tomasz	Zan
7)	Drobne	drwa	na	opał
8)	Budowla	dla	Minotaura
9)	Sanie	lub	drezyna
12)	Bierze	udział	w	grze	podwójnej
16)	Stanowisko	w	sądzie
19)	Blankiet	lotto
20)	Czelność,	śmiałość
23)	Np.	„Pan	Tadeusz”
25)	Szmuklerz
28)	Solista	zespołu	„Mafia”
31)	Oficjalne	z	przecięciem	wstęgi
32)	Króliczek
33)	Szkoła	założona	przez	Platona

PIONOWO:
1)	Trzech	na	scenie
2)	Wypasana	na	hali
3)	Druk	reklamowy

4)	Chroni	przed	karą
5)	Obwieszczenie	cesarza
6)	Duszność,	uczulenie
9)	Gil	lub	dudek
10)	Samochód	terenowy
11)	Stawia	piece
13)	Pływalnia
14)	Nabywanie	produktów	rolnych
15)	Np.	butapren
17)	Wychodzi	z	dodawania
18)	Motylkowa	roślina	oleista
20)	Okres	godowy	głuszców
21)	Jedna	setna	funta
22)	Czołg	z	I	wojny	światowej
24)	Kroplomierz
25)	Broń	łobuza
26)	Motyl	nocny;	nocnicówka
27)	Kaspijskie	lub	Czarne
29)	Dobrze	mieć	go	w	zanadrzu
30)	Pisze	utwory	prozą

POSIADANY CERTYFIKAT JAKOŚCI
   NA DREWNO KONSTRUKCYJNE

Rozwiązanie	krzyżówki	z	dnia	27	VII
Kupon nr 58 • Sny rzadko mówią prawdę
Halina	Szwal,	Józef	Górzyński,	Barbara	Bartosik,	Krystyna	Zawidzka,	

Ireneusz	Lewandowski,	Agata	Kochelska,	Natalia	Chruściel,	Zofia	Górec-
ka,	Stanisława	Pokorska,	 Jadwiga	Patecka,	Ryszard	Domagalski,	Urszu-
la	Kaczmarek,	Christiana	Syfert,	Regina	Czarnowska,	Józef	Dobrowolski,	
Gertruda	Wasyluk,	Anna	Husarz,	Danuta	Borowik,	Szczepan	Falaciński,	
Alicja	Wypych,	Jadwiga	Maknia,	Grażyna	Siedlecka,	Regina	Czarnowska

Zwycięzcy:	 Grażyna	 Siedlecka,	 Szczepan	 Falaciński,	 Natalia	
Chruściel
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

REGULARNA LINIA MI KRO BU SO WA SEROCKI   Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie    6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie    8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

Informacja PKS   91 392 18 87   lub   91 469 83 15

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak										kom.	606	148	353
Nowogard (ul.  Rzeszowskiego) - Szczecin (ul.  Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:05; 8:10; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 11:50; 11:55; 12:40; 
14:40; 14:50; 15:00; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:11
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul.  Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:30; 9:50; 10:25:11:20(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 13:20; 13:45(F); 14:10; 
14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:00
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:50; 17:20; 18:30; 19:30
Kursują od poniedziałku do soboty;  F - kursuje od poniedziałku do piątku;  7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli

ROZKŁAD JAZDY BU SÓW

INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD
In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
tel. miejski   - 91 57 92 311 
Straż Pożarna   - 998
Pogotowie Ratunkowe   - 999 
Pogotowie Gazowe   - 992
Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994

Dyżur nocny
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala   - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.   - 91 392 69 99
Medyk   - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

 - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz Pogotowie Stomatolo-
giczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos 
 - 91 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  
 - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzie ci, 
Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności 
Gospodarczej  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
  - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

- 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 26 249

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw.  WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   

- 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57

Apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM   - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Zawodowe 
- CE Zdroje ul.  Bohaterów Warszawy 78,

telefon/fax.   - 91 392 54 94  
I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium  
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych    - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   

- 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 
Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 
Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 
Taksówki   - 91 392 02 60
Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814
Tadeusz Soroka
ul.  3 Maja 10   - 91 39 25 484
Przychodnia Weterynaryjna „Sikorka” 
Sikorki 41, gm. Nowogard   - 91 39 17 695

Regularna linia METRO          tel. 505 619 600
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25 A; 5:50 A; 6:00 A; 8:15 A7; 9:25 A7; 12:30 A7; 12:55 A7; 
15:05 A; 16:30 A7; 18:10 A7
Ze Szczecina do Nowogardu: 6:50 A; 7:25 A; 7:45 A; 11:00 A7; 12:00 A7; 14:35 A7; 15:55 
A7; 16:40 A; 18:25 A7; 19:55 A7
Legenda: A- kursuje od pon do sob;   7 - kursuje w niedzielę

PRZEWÓZ OSÓB - RO MAN BIŃCZYK - Linia Regularna  
 TEL. 0607 310 591 

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU:  
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SOBOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIEDZIELA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

 
 

KANCELARIA 
DORADZTWA PRAWNEGO

tel. 501 341 824 
e-mail: kkolibski@op.pl 

Jeśli chcesz przeprowadzić  
rozwód, podwyższyć  

lub wystąpić  
o alimenty, nabyć spadek? 

Może dręczą Cię  
inne wątpliwości prawne? 

Nie czekaj, aż będzie za późno.
 Porady prawne już od 30 zł

 
Nowogard 

ul. Wojska Polskiego 4  
(nowy budynek – I piętro) 

Proszę o wcześniejszy kontakt 
telefoniczny

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

Trasa NOWOGARD – GOLENIÓW – SZCZECIN 
Nowogard ul. Rzeszowskiego : 5:05(A), 5:55(A), 6:10(A), 6:50(7), 7:00(A),  7:50(A), 8:05(7), 

8:25(2,4,6), 8:35(A), 9:10(1,3,5,7), 9:15(2,4,6), 10:05(A)10:30(A,7), 11:31(A), 11:40(7), 12:15(A), 
12:50(A,7), 13:00(A), 13:10(A), 13:25(A,7), 13:50(F), 14:05(A), 14:20(A,7), 15:41(A), 16:00(7), 
16:25(7), 16:30(1,3,5) 16:40(2,4,6,7) 16:50(A), 17:30(7) 17:50(A,7) 18:05(4,5,6,7) 18:20(A,7)

TRASA SZCZECIN – NOWOGARD
Szczecin ul. Św. Ducha: 9:25(A), 11:55(A,7) 12:20(A,7), 13:35(A), 14:00(A,7,R), 

14:30(1,3,5,7)  14:35(2,4,6) 14:55(A,7), 15:10(A) 15:25(A,7), 15:50(A) 16:15(A,7)  16:30(A), 
18:05(A,7,R) 18:20(A,7) 19:05(A,7) 19:25(A,7) 19:50(A,7)

Szczecin ul. Dworcowa :  6:20(A), 7:35(A), 8:40(A,7), 9,00(7,R), 10:05(A,7),  10:50(A,7),  
11:40(A), 13:00(7), 14:20(7), 17:40(A,7), 20:15(A,7),

Goleniów, Dworzec PKP :  7:05(A), 8:20(A), 9:25(A,7), 9:45(7,R), 10:10(A),  10:50(A,7),  
11:36(A,7), 12:26(A), 12:42(A,7),  13:05(A,7), 13:45(7), 14:20(A),  14:45(A,7,R), 15:05(7), 
15:20(1,3,5,7) 15:26(2,4,6) 15:40(A,7) 15:55(A)  16:08(A,7) 16:40(A) 16:59(A,7) 17:15(A), 
17:40(A,7)  18:50(A,7,R)  19:05(A,7), 19:50(A,7) 20:10(A,7) 20:35(A,7) 21:00(A,7)

Trasa NOWOGARD – MASZEWO 
Nowogard ul. Rzeszowskiego :  6:20(S) 15:15(S)
Trasa MASZEWO – NOWOGARD 
Maszewo :  6:55(S) 16:00(S)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO – STARGARD SZCZECIŃSKI
Nowogard ul. Rzeszowskiego :  6:50(F),  11:30(F),  13:50(F),  
Trasa STRAGARD SZCZECIŃSKI – MASZEWO - NOWOGARD
Stargard Szcz. Oś. Tysiąclecia :  9:40(A), 12:45(A), 15:05(A)
A - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt S – kursuje w dni nauki szkolnej; 

7 – kursuje w niedziele niebędące świętami F – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz 
świąt 1,3,5 – kursuje w poniedziałki, środy, piątki oprócz świąt; 2,4,6 – kursuje we wtorki, 
czwartki, soboty oprócz świąt; 4,5,6,7 – kursuje w czwartki, piątki, soboty, niedziele oprócz 
świąt; R – kurs do Reska    

SALON GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

VELES
- glazura
- terakota
- panele
- drzwi
- parapety
- ceramika łazienkowa
- wanny, kabiny
- meble łazienkowe
- armatura

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto)

Kupię  
gospodarstwo lub 

 grunt rolny  

tel. 664 944 635

DZIENNIK
NOWOGARDZKI

Ukazuje się we wtorki i piątki  na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, Piotr Słomski, Jarosław Bzowy, 

Rafał Kowalczuk sport.  Jarek Dąbrowski redaktor techniczny.   Ad res re dak cji:  
72-200 No wo gard, ul.  Boh. War sza wy 7A, tel. 91 392 21 65; e-mail: dziennik@domjudy.pl. 

Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

POSIADANY CERTYFIKAT JAKOŚCI
   NA DREWNO KONSTRUKCYJNE
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Szybki kurs
w wakacje
6 sierpnia br.

g. 16.30

od 2.07.2012 do 31.07.2012

 Pożyczki bez BIK
 Wysoka przyznawalność
 Raty miesięczne
 Na dowolny cel

Nowość !!! 
Pożyczka dla �rm bez BIK

Bez zaświadczeń z ZUS i US
ul. 700 Lecia 6A • Nowogard 

tel. 91 392 72 68 
kom. 513 164 203

OCO NA TWOJE 
FINANSE

PROSTA POŻYCZKA 
DLA CIEBIE 

I TWOJEJ FIRMY
bez BIK

bez zaświadczeń ZUS i US
– od 20 do 300 tys.
– na spłatę uciążliwych długów
– na dobre inwestycje
– dochód min. 1000 zł netto
W OFERCIE RÓWNIEŻ CHWILÓWKI

Szczecin 
al. Wojska Polskiego 29/17 

tel. 91 812 68 65
RRSO wynosi 5,05%
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GAZETA LOKALNA  NOWOGARD • OSINA

Czytaj s. 1

Kancelaria  
Prawna

nawet trudne sprawy

601 949 077

Bezpłatne Liceum
Ogólnokształcące dla Dorosłych

ogłasza nabór
Informacje i zapisy

ul. Zielona 11, tel. 91 392 66 91

PRY
WA

TN
EP

UB
LIC

ZN
E LICE

UM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA
DOROSŁYCH

Rozpoczęcie roku szkolnego w sobotę 11 lutego godz. 8.00

Zapewniamy BEZPŁATNĄ NAUKĘ przez cały okres kształcenia

www.zielona.mojaszkola.net

W NOWOGARDZ IE

Rozpoczęcie roku szkolnego w sobotę 1 września 2012

Czytaj s. 3

R E K L A M A
e-mail: reklama@domjudy.pl

TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07

Ile wydasz 
w naszych 
sklepach?

Nowogard 
i Osina 
bezpieczne...

Ukradli 
Ci 

rower? 
s. 4 s. 5 patrz strona 10

7 sierpnia br.
od 9.00 - 10.00  

wtorek
udzielane będą

bezpłatne porady prawne
w redakcji DN

ul. Boh. Warszawy 7A

Märka Polska Sp. z o.o.
MAGAZYN 

REDŁO
 

1) SKUP ZBÓŻ 

2) SKUP SŁOMY Z POKOSU I W KOSTKACH

 KONTAKT: + 48 91 48 30 300   + 48 603 055 292

Pacjent po zawale czekał…

Odmówili przysłania śmigłowca 
Ze Spartą 
tylko remis...
W sobotę (4 sierpnia) na 
własnym stadionie Pomo-
rzanin rozgrywał swój ko-
lejny sparing w okresie 
przygotowawczym. Rywa-
lem był zespół Sparty Gry-
fice, która w Nowogardzie 
nie sprzedała tanio skóry. 
Mecz zakończył się spra-
wiedliwym remisem 1:1, 
w barwach Pomorzanina 
wystąpił testowany piłkarz 
Drawy Drawsko Pom. - Jo-
shua Tamunobarabonye. 
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Nasza sonda
W dzisiejszej sondzie zapytaliśmy mieszkańców naszego miasta o to jak często 
robią zakupy na nowogardzkim rynku, co zwykle kupują i dlaczego.

Iwona Urbańska
Na rynku zaopatrzam się dość często. Kupuję tu głównie 

żywność - owoce, warzywa, a także odzież dla dzieci. Moż-
na tutaj dostać rzeczy lepsze gatunkowo niż w supermar-
ketach. Stawiam przede wszystkim na jakość. 

Katarzyna Łubińska z chrześnicą Olą
Robienie zakupów na rynku obecnie rzadko mi się zdarza. Czę-

ściej jeżdżę na zakupy do Szczecina. Niemniej jednak kupuję tu cza-
sem ubrania - bluzki, spodnie itp., sporadycznie coś do jedzenia. Na 
nasz nowogardzki rynek przyciąga mnie sentyment, jaki żywię do 
tego miejsca.

Beata Lewandowska
Najczęściej kupuję na rynku wędliny, dlatego, że są 

smaczne i świeże. 

Grażyna Grosicka
Na rynku kupuję dość często, przeważnie warzywa – 

są świeże i dobrej jakości. 

Paweł Jastrzębski
Robię tutaj zakupy raz w tygodniu. Zaopatrzam się w wa-

rzywa. Lubię tu kupować, nie tylko na sentyment do rynku, 
ale również na jakość produktów.

(ps) 

Kronika policyjna 

Byłeś świadkiem  ciekawego zdarzenia, 
wykonałeś oryginalne zdjęcia, jesteś w 

posiadaniu interesujących wiadomości?  
Zadzwoń lub napisz do nas  

o każdej porze. 

Tel. 513 088 309

e-mail: poligraf@post.pl 
dziennik@dzienniknowogardzki.pl

30.07.2012 r. 
Godz. 11.35  Nietrzeźwy ro-

werzysta ujawniony na drodze 
w miejscowości Sieciechowo. 
Jana Z. miał 2,36 promila al-
koholu w wydychanym powie-
trzu. 

Godz. 12.45  Zgłoszenie kra-
dzieży w sklepie Lider na ul. 15 
Lutego przez nieznanego męż-
czyznę. 

31.07.2012 r. 
Godz. 09.45 Maria D. kieru-

jąca samochodem marki Sko-
da, na ul. Boh. Warszawy po-
trąciła prawidłowo jadącego 
rowerzystę a następnie odje-
chała z miejsca zdarzenia. 

02.08.2012 r. 
Godz. 09.00 Kradzież drze-

wek ozdobnych, tui, w miej-
scowości Olchowo. 

Godz. 10.30 Patrol OPI w 
trakcie kontroli drogowej w 
miejscowości Sikorki ujawnił 
nietrzeźwego rowerzystę. Sta-
nisław T. miał 1,16 promila al-
koholu w wydychanym powie-
trzu. 

Godz. 11.15 Na drodze pu-
blicznej w miejscowości Dą-
browa Nowogardzka ujawnio-
no nietrzeźwego rowerzystę, 
Józef P. miał 2,84 promila w 
wydychanym powietrzu. 

Godz. 12.40 Uszkodzenie sa-
mochodu marki Audi A4 za-
parkowanego na ul. Boh. War-
szawy przez pojazd marki VW 
Golf. 

Godz. 18.20 Patrol OPI na 
drodze pomiędzy miejscowo-
ściami Konarzewo – Jarchlino  
zatrzymał kierującego samo-
chodem marki Peugeot znaj-

dującego się w stanie po użyciu 
alkoholu, Lucjan P. miał 0,28 
promila alkoholu w wydycha-
nym powietrzu.

 
03.08.2012 r. 
Godz. 00.10 Na ul. Armii 

Krajowej Patrol OPI zatrzy-
mała nietrzeźwego rowerzy-
stę. Michał A. miał 1, 26 pro-
mila alkoholu w wydychanym 
powietrzu. 

Godz. 08.30  Pracownik 
sklepu Biedronka na ul. Boh. 
Warszawy powiadomił o za-
trzymaniu sprawcy kradzieży 
sklepowej. Patrol na miejscu 
wylegitymował Christianę S.  

Godz. 11.50 Kolizja drogo-
wa na ul. Bankowej, gdzie do-
szło do zderzenia dwóch po-
jazdów: VW Passat oraz Mer-
cedes. 

Godz. 12.25  Kolizja drogo-
wa na ul. 700 Lecia na parkin-
gu przy sklepie Netto, gdzie 
kierująca samochodem osobo-
wym marki BMW uderzyła w 
prawidłowo zaparkowany po-
jazd marki Deawoo Tico po-
wodując zarysowania błotni-
ka. 

04.08.2012 r. 
Godz. 15.10 Kolizja drogo-

wa na ul. 700 Lecia, gdzie w tył 
samochodu marki Opel Astra 
uderzył inny pojazd. 

05.08.2012 r. 
Godz. 03.40  Kolizja drogo-

wa w pobliżu miejscowości Ki-
korze, gdzie doszło do zderze-
nia samochodu marki Toyota 
Auris ze zwierzyną leśną.

st.  isnp. Ref. Prewencji 
Klaudia Gieryń  

Komunikat Policji
Informujemy, że w dniu 02 sierpnia br. na ul. Kosynierów zna-

leziono porzucony rower. Właściciel zguby  proszony jest o zgło-
szenie się do  Komisariatu Policji w Nowogardzie lub pod nr tel. 
91-57-92-341. 

Pomóżmy sobie
•	 Ośrodek Pomocy Społecznej przyjmie tapczan oraz meble dla klienta tel. 913920200.
•	 Przyjmę  wózek inwalidzki i tapczan dla starszej, schorowanej osoby 913922-165
•	 Przyjmę  2 - osobowy fotel do spania, pralkę automatyczną i używaną  pokojową meblościan-

kę Tel. 665 - 566-856
•	 Przyjmę  łóżko piętrowe  tel.512-71-13-48
•	 Przyjmę  wersalkę z fotelami i szafkę na dziecięce ubrania - 883-241-291 
•	 Przyjmę meble pokojowe w dobrym stanie, ławę pokojową i TV  tel.782-556-716
•	 Przyjmę  piecyk kaflowy lub inny piec na opał tel. kontaktowy 883-038-182 
•	 Przyjmę materac przeciwodleżynowy dla starszej schorowanej, leżącej osoby Tel. 692 618 185
•	 Przyjmę segment kuchenny i pokojowy, pralkę, telewizor. Tel. 512 711 348
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REKLAMA

EntEr  II 
laptop

 seRwis - komis
naprawiamy, 
sprzedajemy,

kupujemy laptopy
na ul. Wyszyńskiego 7/3

budynek Straży Pożarnej

tEl. 795 648 748

O PA Ł
węgiel, koks, miał, 

drewno – kominkowe,
 podpałka, brykiet – węglowy, 

torfowy, drzewny
(towar luzem i workowany)

Towar wysokiej jakości, zapewniamy 
transport, wynajem maszyny 
rozładunkowej oraz dźwigu

sprzedaż ratalna

PPUH „EDBA” 
Nowogard • ul. Nadtorowa 12

Tel./fax 91 39 22 329
Kom. 601 150 620

Pacjent po zawale czekał…

Odmówili przysłania śmigłowca 
Jednemu z lekarzy dyżurujących w nowogardzkim szpitalu odmówiono przysłania śmigłowca ratowniczego do ciężko chorego pacjen-
ta. Powód – brak lądowiska. Zwykle nie stanowiło to problemu. Ostatnio zmieniły się jednak przepisy – tyle, że szpital nie został o tym 
poinformowany.  

Jak dowiedziała się redak-
cja DN, sytuacja miała miej-
sce przed dwoma tygodnia-
mi na oddziale wewnętrznym 
nowogardzkiego szpitala. Le-
żący tam pacjent doznał za-
wału. Wymagał przetranspor-
towania do jednostki specjali-
stycznej, a konkretnie do od-
działu kardiologicznego jed-
nego ze szczecińskich szpita-
li. Ze względu na stan pacjen-
ta, wskazany był transport po-
wietrzny a nie lądowy. Lekarz, 
tak jak to zwykle bywało, pró-
bował zamówić śmigłowiec 
przez dyspozytornię, w ra-
mach tzw. transportów komer-
cyjnych. Ku swojemu zdziwie-
niu usłyszał, że Lotnicze Po-
gotowie Ratunkowe zmieniło 
ostatnio zasady, wedle, których 
loty komercyjne mogą się od-
bywać tylko do jednostek po-
siadających lądowiska, a takie-
go jak wiadomo nowogardzka 
placówka medyczna nie ma. 

Nasze informacje potwier-
dza dyrekcja szpitala. 

Jeżeli chodzi o przeloty ko-
mercyjne, to warunki w tej 
chwili są takie, że helikoptery 
lądują tylko i wyłącznie na lą-
dowiskach. Nowogard przypi-
sano do lądowiska w Gryficach. 
O zmianach dowiedzieliśmy się 
kilka dni temu, przy okazji pró-
by zamówienia śmigłowca, do 
chorego pacjenta – przyznaje 
Kazimierz Lembas, dyrektor 
szpitala w Nowogardzie. 

Co się zmieniło, że śmigłow-
ce, które dotychczas lądowały 
koło Neptuna, teraz odsyłane 
są aż do Gryfic? 

Nie, nie, panie redaktorze, na 
pewno od minimum dwóch lat 
przy szpitalu w Nowogardzie 
śmigłowce nie lądowały, na za-
mówienie. W Nowogardzie nie 
ma żadnego lądowiska, lub 
miejsca, które by spełniało na-
sze wymagania – stwierdziła w 
rozmowie z DN, Justyna So-
chacka, rzeczniczka prasowa 
Lotniczego Pogotowia Ratun-
kowego. Jej zdaniem wymogi 
dotyczące lądowisk nie są żad-
nym novum. 

LPR realizuje dwa rodzaje 
misji. Pierwsze to są loty do na-
głych wypadków i zachorowań, 
wtedy w ciągu dnia lecimy jak 

najbliżej miejsca zdarzenia. To 
pilot wtedy wybiera bezpieczne 
miejsce do lądowania. Drugim 
są transporty między szpitalne. 
Jeśli chodzi o ten rodzaj misji, 
to śmigłowiec leci na lądowisko, 
lub miejsce, które nosi znamio-
na lądowiska, czyli jest opisa-
ne, zweryfikowane przez nas i 
znajduje się instrukcji operacyj-
nej LPR.  Tylko na takie miej-
sca, możemy latać – wyjaśnia 
rzeczniczka LPR. 

Zdaniem dr Wojciecha Wło-
darczyka, lekarza od 8 lat lata-
jącego w śmigłowcu LPR sytu-
acja, w której znalazł się nowo-
gardzki szpital była do przewi-
dzenia. 

Kiedy dostaliśmy w 2010 
roku nowe śmigłowce, zmie-
niono przepisy dotyczące bez-
pieczeństwa lotów, tam gdzie 
nie ma bezpośredniego zagro-
żenia życia i zdrowia pacjen-
ta. Do takich lotów należą wła-
śnie kursy komercyjne – mówi 
dr Włodarczyk. I od tego cza-
su śmigłowce LPR nie mogą 
wylądować w miejscu przygod-
nym, i zabrać pacjenta ze szpi-
tala do szpitala. Mogą to zrobić 
jedynie, gdy szpital ma lądo-
wisko. Już wtedy namawiałem 
dyrektora Lembasa, aby zain-
westować przy okazji rozbu-

dowy szpitala w budowę miej-
sca do lądowania.  Za kilka lat, 
bowiem, liczyć się będą tylko te 
szpitale, które posiadają lądo-
wiska dla śmigłowców. 

Namowy przyniosły rezultat. 
Co prawda z rezygnowano z in-
westycji w lądowisko w ramach 
prowadzonej aktualnie rozbu-
dowy szpitala, ale w szufladzie 
dyrektora Lembasa leży już go-
towy projekt  miejsca, gdzie 
będą w przyszłości lądować 
śmigłowce LPR. Do tego czasu 
dyrekcja szpitala w Nowogar-
dzie, chce aby helikoptery lądo-
wały na stadionie miejskim. 

Jesteśmy umówieni z przedsta-
wicielem LPR w Szczecinie na 
rozmowę w sprawie wyznacze-
nie zastępczego miejsca do lą-
dowania. Te wskazać ma bur-
mistrz. W mojej ocenie najlepszy 
będzie stadion miejski. To miej-
sce najprawdopodobniej zapro-
ponujemy, do czasu wybudowa-
nia lądowiska – zdradza dyrek-
tor nowogardzkiego szpitala. 

Czy władze LPR zaakceptują 
propozycję dyrektora Lemba-
sa i władz samorządowych No-
wogardu. 

Zdaniem naszych rozmów-
ców są podzielone. 

W przepisach wyraźnie jest 
napisane, że ma to być oświe-

tlone i utwardzone miejsce – 
twierdzi dr Włodarczyk. In-
nego zdania jest rzeczniczka 
prasowa Pogotowia Lotnicze-
go. Rozporządzenie Ministra 
w tej sprawie nie określa rygo-
rystycznie, że to musi być wy-
betonowany plac. Chodzi tyl-
ko o to, żeby podłoże, na któ-
rym ma wylądować śmigłowiec 
było utwardzone. Może to być  
trawnik. Najważniejsze jest bo-
wiem, aby takie miejsce było 
bezpieczne ze względu na wa-
runki niezbędne do lądowania i 
startu – precyzuje J. Sochacka. 

Kto ma rację? Czas pokaże. 
K. Lembas zapowiedział, że 
jeszcze w tym tygodniu usta-

li datę spotkania w LPR, na 
którym to sprawa ma być za-
łatwiona. DN ma być poinfor-
mowany o wynikach rozmów. 

Na szczęście loty komercyjne 
zdarzają się dość rzadko. Ten, 
do którego nie doszło przed 
dwoma tygodniami, był pierw-
szym takim przypadkiem w tym 
roku. Ostatecznie pacjent, do 
którego helikopter nie przyle-
ciał, został przetransportowany 
drogą lądową, tyle, że dopiero 
po kilku godzinach. Tu zaczy-
na się kolejny absurd, z którym 
walczy od lat szpital, ale o tym w 
kolejnych numerach DN…

Marcin Simiński 

Do tej pory śmigłowce LPR lądowały w Nowogardzie na placu Szarych Szeregów. Na zdjęciu jednak z zeszłorocznych akcji transportowania pacjenta ze 
szpitala w Nowogardzie do Szczecina. 
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Ceny  produktów w nowogardzkim handlu

Cenę można zestawić jakość trzeba ocenić
W poniedziałek ekipa DN przeszła się po  nowogardzkich marketach i wynotowała obowiązujące  tego  dnia ceny wybranych produk-
tów. Odwiedziliśmy też nasze targowisko, z którego podajemy tylko ceny niektórych warzyw i owoców. Co do jakości poszczególnych 
asortymentów nie wypowiadamy się ponieważ każdy musi sam to sam ocenić, warto tylko podkreślić, że targowisko z oczywistych po-
wodów na ogół oferuje produkty, których droga od hurtownika czy producenta do stoiska jest najkrótsza.  Życzymy mamy nadzieje po-
żytecznej  lektury.

Nasze punkty sprzedaż

Produkt NETTO LIDL BIEDRONKA INTERMARCHE POLOMARKET TARGOWISKO

chleb 1,49 1,59 1,59 2,18 1,69

bułka  kajzerka 0,28 0,28 0.28 0,29 0,40

cukier (kg) 3,69 3,65 3,65 3,79 3,69

mąka  pszenna (kg) 2,49 1,49 1,45 1,95 1,50

ryż 400g 2,19 2,99 1,69 2,19 2,19

olej kujawski 1l. 6,49 4,97 4,97 6,99 6,40

mleko 3,2% 1,95 1,95 1,95 2,39 2,09

jajka  10 szt. 4,35 4,99 4,35 4,49 4,89

masło  extra 2,85 2,85 2.35 2,85 2,89

delma 500g 2,19 2,89 3,15 3,29 2,19

kurczak 7,29 7,29 7,29 6,69 7,60

ziemniaki (kg) 0,59 0,39 0,69 0,69 0,59 0,80 w worku 0,60

cebula (kg) 1,29 1,79 1,79 1,19 1,99 2,00 do 4,00

marchew (kg) 1,69 2,79 2,29 1,99 1,49 2,50

jabłka  (kg) 3,95 - 3,99 3,69 3,99 4,00

grapefriuty (kg) 5,49 4,89 4,89 4,99 - -

pomarańcze (kg) 4,99 6,99 3,50 4,49 3,99 -

banany (kg) 3,99 3,99 3,99 3,99 3,75 -

brzoskwinie (kg) 4,99 4,00 4,49 4,49 3,99 -

pomidory (kg) 4,99 3,99 3,29 2,99 3,45 5,00 do 7,00

cytryna (kg) 5,49 5,69 5,69 5,89 5,80 -

niegazowana 1,69 1,39 1,19 1,59 1,89

herbata Lipton (duża) 15,99 15,79   11,89 16,39 1 5,94

ptasie  mleczko 11,99 11,99 7,49 12,99 11,99

kawa  Inka 3,49 3,49 3,49 3,49

kawa  Nescaffe Clasic  
200g 18,99 17,95 1 9,79 19,89 -

ser gouda 7,69 4,79 6,75 4,49 - 679

śmietana 12% 1,49 1,69 1,39 1,99 1,70 249
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Kochanemu Jubilatowi

Romanowi Wierzbickiemu
(Jajeczkowi)

z okazji 50 urodzin
moc najserdeczniejszych życzeń,

spełnienia marzeń
i wszystkiego co najlepsze

życzą Jola i Tadeusz

 Posterunki do likwidacji

Nowogard i Osina bezpieczne...
Od przyszłego roku rozpocznie się w całym kraju likwidacja małych posterunków policji.  W powiecie goleniowskim najbardziej za-
grożony likwidacją  jest posterunek w  Stepnicy.  Policjanci , prezentują  podzielone zdania na temat jak planowane zmiany wpłyną  na 
poziom bezpieczeństwa obywateli

W powiecie goleniowskim są 
3 posterunki  policji. Znajdują 
się one w Maszewie Stepnicy i 
Przybiernowie. Pracuje w nich 
po kilku funkcjonariuszy. Po-
nadto w Nowogardzie znajdu-
je się wyższy rangą Komisariat 
Policji gdzie pracuje  42 osoby  
i który swoim zasięgiem obej-
muje również  gminę  Osina. 
(dzielnicowi na Osinę st.  sierż 
Piotr Denisiewicz i st. sierż. 
Michał Ratajczak.     

Po co zmiany? 
Od przyszłego roku poste-

runki te zaczną być likwidowa-
ne. W całym kraju na ich znik-
nąć  nawet połowa z istnieją-
cych ponad siedmiuset . Chce 
tego Ministerstwo Spraw We-
wnętrznych. Powód? - Gdy zli-
kwidujemy te jednostki, auto-
matycznie zniknie także funk-
cja kierowników posterunków, 
a ci będą mogli pełnić służbę 
na ulicy - twierdzi rzecznik po-
licji Mariusz Sokołowski. 

Według badań przeprowa-
dzonych na zlecenie Komendy 
Głównej Policji, mieszkańcom 
małych miejscowości najbar-
dziej zależy na tym, żeby mieć 
szybki kontakt telefoniczny z 
funkcjonariuszami i aby patrol 
na miejscu zdarzenia pojawił 
się tak szybko jak tylko jest to 
możliwe. - Stąd te zmiany - do-
daje Sokołowski. 

Z perspektywy kierownictwa  
Komendy Wojewódzkiej Poli-
cji, likwidacja posterunków to 
dobry pomysł. Zupełnie ina-
czej na to patrzą funkcjona-
riusze w terenie. – Jeśli zosta-
ną  zlikwidowane  posterunki 
w naszym powiecie w małych 
gminach  to gdy coś się stanie, 
będzie musiał tam jechać patrol 
z Goleniowa. To przecież kilka-
dziesiąt kilometrów. Będzie to 
kosztowało dużo więcej i czas 
interwencji też się znacznie wy-
dłuży- mówi pragnący zacho-
wać  anonimowość policjant z 
wieloletnim stażem. Również  
niektórzy policjanci z Komen-
dy Wojewódzkiej mają  w tej 
sprawie negatywną opinię.  

 Nawet co drugi posterunek 
policji w Zachodniopomor-
skiem może być zlikwidowany 
- mówił  w rozmowie z repor-

terem  RMF-24, jeden z  poli-
cjantów , który był wyznaczo-
ny do przeprowadzenia refor-
my w  województwie i zrezy-
gnował z pracy przy tym pro-
jekcie, nie chcąc przykładać 
ręki do likwidacji niezbędnych 
jednostek policji. Plan likwi-
dacji nawet połowy z 43 poste-
runków obecnie funkcjonują-
cych  w województwie  poja-
wił się kilka miesięcy temu. To 
wszystko było robione na szyb-
ko i na ekonomię - uważam ,że 
.wywieszamy białą flagę, wy-
cofujemy się i oddajemy teren 
złodziejom. Musimy się liczyć z 
tym, że faktycznie przestępczość 
tam się zwiększy. - twierdzi.

Będzie niewesoło 
Komenda Główna, argu-

mentując likwidację posterun-
ków, twierdzi, że nie były to 
placówki działające całą dobę, 
w przeciwieństwie do komend 
powiatowych. – Tak rzeczy-
wiście jest – mówi nam no-
wogardzki  zachowujący ano-

nimowość  policjant. – Ale w 
praktyce, w każdym miejscu 
należałoby dokonać oceny czy 
dotychczasowy układ zapewnia 
niezbędny poziom zabezpiecze-
nia ochrony policyjnej , zapew-
ne są sytuacje gdy likwidacja 
posterunku dla tej ochrony nie 
będzie miała żadnego znacze-
nia zwłaszcza gdy odległości do 
siedziby Komendy czy Komisa-
riatu są relatywnie  niewielkie .   

Sytuacja  wygląda nieweso-
ło z perspektywy mieszkańców 

gmin, w których posterunki 
będą likwidowane i z których 
do najbliższej jednostki Poli-
cji daleko. . Oznacza to, że aby 
zgłosić przestępstwo czy wy-
kroczenie, będzie trzeba poko-
nać kilkadziesiąt kilometrów. 
Zdecydowaną walkę o ochronę 
posterunku zapowiedział już 
burmistrz leżącego w naszym 
powiecie Przybiernowa Tade-
usz Kwiatkowski -  zlikwidowa-
nie tych posterunków, nie ma co 
ukrywać, sprawi, że ucieszą się 
tylko pewne grupy społeczne - 
stwierdził publicznie burmistrz    

W Nowogardzie i Osinie 
nic się nie zmieni 

Jak poinformowała „Dzien-
nik” Irena Kornicz z biura pra-
sowego Komendy Wojewódz-
kiej Policji w Szczecinie, nie 
ma jeszcze oficjalnych wytycz-
nych dotyczących likwidacji 
posterunków. – Mogę jedynie 
potwierdzić, że likwidacja roz-
pocznie się w przyszłym roku i 
potrwa do 2015 – mówi poli-

cjantka. – Ale nie mamy żad-
nych konkretnych informacji, 
który posterunek zostanie zli-
kwidowany. . Dodaje jednak, 
że komenda wojewódzka ana-
lizuje ich przydatność.  

 
Policjanci z Nowogardu o  

planowanej reformie słyszeli 
ale w żaden sposób nie uczest-
niczą w jej przygotowywaniu. 
Oczywiście w tej sprawie ewen-
tualne decyzje będą zapada-
ły na poziomie Komendy Kra-

jowej  ale nawet gdyby doszło 
do zmian to nie będą one do-
tyczyły Komisariatu w Nowo-
gardzie  - mówi podinsp.  mgr  
Mariusz Nowak  z- ca Komen-
danta nowogardzkiego Komi-
sariatu- Również nie zagrożo-
ny jest dotychczasowy sposób w 
jaki obsługujemy gminę Osina 
, ponieważ zespół dwu dzielni-
cowych na tę  gminę  wchodzi 
w skład komisariatu Nowogard 
,  nie posiada więc  statusu  po-
sterunku z obowiązkowym kie-
rownikiem  a  warunki lokalo-
we dla  funkcjonowania punktu 
przyjęć  zapewnia we własnym 
zakresie gmina Osina. 

Jak nas poinformowa-
ła rzeczniczka  KP Goleniów 
podkom. Marta  Maciejuniec  
również  Komenda Powiatowa 
Policji w Goleniowie nie otrzy-
mała żadnych zadań w  zakre-

sie planowanych zmian. Pani 
rzecznik podała nam też obec-
ny stan etatowy z podziałem 
na poszczególne jednostki

- Stepnica 5 etatów policyj-
nych; Kierownik, asystent ds. 
Kryminalnych, 2 dzielnico-
wych, policjant 

- Przybiernów 5 etatów po-
licyjnych; Kierownik, asystent 
ds. Kryminalnych, 2 dzielnico-
wych, policjant

- Maszewo 7 etatów policyj-
nych; Kierownik, Zespół ds. 
Kryminalnych- 2 policjantów, 
Zespół ds. Prewencji- 3 dziel-
nicowych i referent

- W Komendzie Powiatowej 
Policji w Goleniowie stan eta-
towy to 152 etaty w tym 6 wa-
katów. W Komisariacie Policji 
w Nowogardzie są 42 etaty w 
tym 1 wakat.

smSt. sierż. Piotr DENISIEWICZ tel. 91 57 92 391 - jeden z dwóch dzielnico-
wych zajmujących się gminą Osina. Podlegają mu miejscowości: Osina, 
Węgorzyce, Redło, Przypółsko, Kałużna, Krzywice.

Wyremontowany budynek nowogardziego komisariatu będzie nadal słu-
żył policji

ŻYCZENIA
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Przy Szkole Podstawowej nr 2 dobiega końca budowa placu zabaw. Będzie to trzeci z kolei w mieście obiekt wybudowany w ramach mi-
nisterialnego programu „Radosna Szkoła”.  Pierwsze dwa, podobne obiekty działają już przy szkołach podstawowych nr 3, 4 a także w  
Orzechowie. Do końca roku, mają powstać jeszcze place zabaw przy SP 1 i SP w  Długołęce. 

Kolejny plac zabaw prawie gotowy 
W ramach programu „Rado-

sna Szkoła” kosztami budowy 
placu zabaw dzielą się po poło-
wie samorządy i Ministerstwo 
Edukacji. Pierwsza, w taki spo-
sób sfinansowana inwestycja 
powstała  przy Szkole Podsta-
wowej nr 4 na osiedlu Bema. 
Obiekt został oficjalnie oddany 
do użytku w październiku 2010 
roku. Kolejne dwa, w grudniu 
ubiegłego roku  otwarto na te-
renie SP 3  i Orzechowo. 

W tym roku mają powstać 
jeszcze trzy miejsca zabaw, bu-
dowane przy wsparciu środ-
ków krajowych.  Pierwszy, 
już od września będzie służyć 
uczniom SP 2. Buduje go spół-
ka Saternus z Chorzowa, wyło-
niona w drodze przetargu. Plac 
zabaw przy SP nr 2 ma mieć 
łącznie 505 m2 i będzie koszto-
wał przeszło 173 tys. zł (łącznie 
z zielenią). Obiekt będzie wy-
posażony w 7 urządzeń zaba-
wowych, ławki i kosze na śmie-
ci. Zgodnie z wytycznymi cała 
jego powierzchnia będzie po-
kryta specjalnym, syntetycz-

nym, miękkim podłożem, za-
bezpieczającym przed urazami 
w razie upadków.  

Drugi, tyle że mniejszy (247 
m2)  ma powstać do końca 
września przy szkole w Dłu-
gołęce. Prace mają ruszyć nie-
bawem. Gmina już podpisała 
umowę z wykonawcą. W tym 
przypadku najkorzystniejszą 
ofertę cenową (88,5 tys. zł) zło-
żyła ta sama firma, która budu-
je obiekt przy ul. Żeromskie-
go. Plac w Długołęce, mimo 
mniejszej powierzchni, będzie 
niemal tak samo wyposażony. 

W dalszej kolejności ma być 
wybudowy plac dla dzieci przy 
SP nr 1. Pytanie tylko czy bę-
dzie? Nie dość, że od paru mie-
sięcy jest problem z wytycze-
niem miejsca, gdzie taki obiekt 
miałby powstać, to jeszcze kil-
ka tygodni temu, nieopodal 
(obiekt powstaje między re-
stauracją Neptun a plażą miej-
ską)  gmina rozpoczęła, zapo-
wiadaną od dawna  budowę 
miejskiego placu zabaw. 

MS

Plac zabaw przy SP nr 2 jest już prawie gotowy. Pracownicy  układają syntetyczne elementy podłoża amortyzu-
jącego upadki. 

Wakacyjne remonty szkół 
Okres wakacji to najlepszy czas na remonty i drobne naprawy konser-
watorskie w budynkach szkół i przedszkoli. Dlatego też, w większości 
placówek oświatowych w gminie Nowogard, już od pierwszych dni let-
niej przerwy w nauce pojawiły się ekipy remontowe. Półmetek wakacji za 
nami. Postanowiliśmy sprawdzić, co udało się przez ten czas zrobić. 

Na początek Szkoła Pod-
stawowa nr 2. Tu najważ-
niejsze prace w te wakacje 
wykonano na dachu. Robo-
ty polegały na wykonaniu 
prac naprawczych napraw-
czych pokrycia dachu wraz 
z kompleksową wymianą 
obróbek blacharskich mu-
rów, okapów i gzymsów w 
ilości 195 m2, monta-
żem nowych rynien z 
blachy stalowej ocyn-
kowanej w ilości 170 
mb, montażem rur 
spustowych w ilości 
94 mb. W ramach in-
westycji zamontowa-
no również brakują-
ce podokienniki ze-
wnętrzne oraz prze-
prowadzono badania 
i pomiary częściowo 
zdemontowanej i po-

nownie zamontowanej in-
stalacji odgromowej. Wy-
konawcą robót była firma 
ZPUH DEMGRAD S.C. 
Maria i Adam Dembińscy z 
Nowogardu. Wartość wyko-
nanych prac remontowych 
wyniosła 43.702,42 zł brut-
to.

Drobniejsze prace wy-

konano także w piwni-
cach szkoły, gdzie znajdują 
się szatnie. Pomieszczenia 
gruntownie odświeżono. 
Prace wykonała grupa osób 
w ramach robót publicz-
nych, finansowanych głów-
nie przez Urząd Pracy. 

MS
foto UM Nowogard
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Wyrazy szczerego  
współczucia z powodu 

śmierci męża

Danucie Kwietniewskiej

składa  
Urszula z rodziną

Jadwiga Tyszkiewicz, lat 80, zmarła: 02.08.2012, pogrzeb odbył się 06.08.2012 w Nowogardzie.
Mariola Korpusińska, lat 54,  zmarła: 02.08.2012, pogrzeb odbył się 06.08.2012 w Nowogardzie.
Stanisława Rak-Orłowska, lat 86,  zmarła: 03.08.2012, pogrzeb odbył się 06.08.2012 w Nowogar-
dzie.  
Maciej Madej,  lat 81, zmarł 04.08.2012, Msza Św. pogrzebowa  07.08.2012 o godź 11 w Nowogar-
dzie, pochówek w Kołobrzegu.
Janina     Staniewska,  lat 74,  zmarła 03.08.2012 pogrzeb odbędzie się 07.08.2012  o godz.  13 w 
Nowogardzie.
Michalina Kiczman,  lat 85,  zmarła  04.08.2012, pogrzeb odbędzie się 07.08.2012 o godz. 15  w 
Nowogardzie.
Andrzej Tszkit,  lat 54, zmarł 04.08.2012 pogrzeb odbędzie się 08.08.2012 w Nowogardzie. 
Janusz Kwietniewski,  lat 49,  zmarł 05.08 pogrzeb odbędzie się 08.08.2012 w Nowogardzie.

 w tych dniach odeszli do wieczności 

Sprostowanie 
W ostatnim numerze DN  w tekst  dotyczący  po-
żaru w Jenikowie wkradła sie niezamierzona po-
myłka. Wymieniona przez nas pani Joanna wyra-
ziła tylko współczucie dla sąsiadów natomiast nie 
dostarczała zamieszczonej przez nas listy potrzeb 
oraz nie informowała nas  o  rzekomej deklaracji 
mieszkańców pomocy w odbudowie dachu. Listę 
oraz informacje o  mobilizacji wsi  w sprawie  po-
mocy w odbudowie dachu otrzymaliśmy  mailem  
od p. Miksy. Przepraszamy P.  Joannę  i p. Miksę 
za  pomyłkę. 

Forum Pokrzywdzonych przez Państwo radzi:

Powództwo cywilne w sprawie karnej 
Jeśli jesteś pokrzywdzonym w postępowaniu karnym toczącym się przed sądem, możesz do określonego terminu wnieść powództwo cy-
wilne przeciw oskarżonemu o popełnienie przestępstwa. Jak to zrobić?

Celem powództwa cywilnego 
jest przeważnie uzyskanie od-
szkodowania z powodu szkód 
wyrządzonych przestępstwem, 
na przykład odszkodowanie 
za zniszczone drzwi podczas 
włamania. Prawo polskie stwa-
rza możliwość dochodzenia 
tego odszkodowania przed są-
dem karnym w procesie, w któ-
rym bada się, czy oskarżony 
jest winny popełnienia prze-
stępstwa, czy nie. Jeśli oskar-
żony jest winien, a my w pro-
cesie karnym wniesiemy po-
wództwo cywilne, to wtedy sąd 
orzeka o winie oskarżonego i 
jednocześnie może nam przy-
znać odszkodowanie lub zasą-
dzić inne roszczenie. To spo-
re ułatwienie, ponieważ łączy 
w zasadzie dwa postępowania 
w jednym, co stanowi mniej-
szy stres dla pokrzywdzonych 
przestępstwem. Poniżej poda-
jemy warunki, na jakich moż-
na zgłaszać takie roszczenia cy-
wilne. Jeśli nie zgłosisz roszcze-
nia cywilnego podczas sprawy 
karnej, masz prawo dochodzić 
go w sądzie cywilnym w zwy-

kłej sprawie cywilnej.
Jeśli jesteś pokrzywdzony 

przestępstwem, możesz aż do 
rozpoczęcia przewodu sądo-
wego (do momentu odczytania 
aktu oskarżenia przez oskar-
życiela) na rozprawie głów-
nej wytoczyć przeciw oskarżo-
nemu powództwo cywilne w 
celu dochodzenia w postępo-
waniu karnym roszczeń ma-
jątkowych, wynikających bez-
pośrednio z popełnienia prze-
stępstwa. Powództwo cywil-
ne powinno wyglądać tak, jak 
pozew w postępowaniu cywil-
nym. Jeśli pozew będzie miał 
braki, przewodniczący sądu 
wezwie Cię do uzupełnienia 
tych braków w terminie 7 dni.

Powództwo możesz wnieść 
już na etapie śledztwa lub do-
chodzenia. Pamiętaj jednak, 
że najpóźniej należy je wnieść 
do momentu odczytania aktu 
oskarżenia przez prokuratora 
lub innego oskarżyciela.

UWAGA: Jeśli nie wytoczysz 
powództwa cywilnego w ter-
minie, o którym mowa powy-
żej, stracisz szansę na wytocze-

nie tego powództwa w proce-
sie karnym. Pamiętaj, że nadal 
możesz je wytoczyć w proce-
sie cywilnym jako tzw. „sprawę 
cywilną”.

Sąd odmówi przyjęcia twoje-
go powództwa cywilnego, jeże-
li:

1) powództwo cywilne jest 
z mocy przepisu szczególnego 
niedopuszczalne,

2) roszczenie nie ma bezpo-
średniego związku z zarzutem 
oskarżenia,

3) powództwo zostało wnie-
sione przez osobę nieupraw-
nioną,

4) to samo roszczenie jest 
przedmiotem innego postę-
powania lub o roszczeniu tym 
prawomocnie orzeczono,

5) po stronie pozwanych za-
chodzi współuczestnictwo ko-
nieczne z instytucją państwo-
wą, samorządową lub społecz-
ną albo z osobą, która nie wy-
stępuje w charakterze oskarżo-
nego,

6) złożono wniosek, o któ-
rym mowa w art. 46 § 1 Kodek-
su karnego - dotyczy szczegól-
nych przypadków, kiedy w ra-
zie skazania za takie przestęp-
stwa jak: spowodowanie śmier-
ci, ciężkiego uszczerbku na 
zdrowiu, naruszenie czynno-
ści narządu ciała lub rozstro-
ju zdrowia, przestępstwo prze-
ciwko bezpieczeństwu w ko-
munikacji, przestępstwo prze-
ciwko środowisku, mieniu lub 
obrotowi gospodarczemu lub 
przestępstwo przeciwko pra-
wom osób wykonujących pra-
cę zarobkową, sąd, orzeknie 
obowiązek naprawienia wyrzą-
dzonej szkody w całości albo w 

części. Obowiązek orzeka się 
tylko wtedy, gdy pokrzywdzo-
ny lub inna osoba uprawniona 
złoży odpowiedni wniosek.

Jeśli sąd przyjmie twoje po-
wództwo, ale w trakcie procesu 
okaże się, że wystąpiła któraś 
spośród sytuacji, które wymie-
niono powyżej, sąd nie będzie 
zajmował się twoim powódz-
twem cywilnym. W takiej sy-
tuacji nie możesz złożyć zaża-
lenia, ponieważ w takim przy-
padku zażalenie nie przysługu-
je.

Jeśli sąd odmówi przyjęcia 
twojego powództwa lub nie 
rozpozna go, masz prawo do-
chodzić swoich roszczeń w 
zwykłym postępowaniu cywil-
nym. Co więcej, gdy w termi-
nie 30 dni od daty, w której sąd 
odmówi przyjęcia powództwa 
lub stwierdzi, że nie będzie go 
rozpoznawać, złożysz wniosek 
o przekazanie tego powódz-
twa do zwykłego sądu cywilne-
go, wtedy następuje specjalny 
skutek procesowy. Mianowi-
cie, w takim przypadku, uwa-
ża się, że dzień wniesienia po-
zwu to dzień, w którym zgło-
siłeś swoje powództwo cywil-
ne w sprawie karnej. To bardzo 
ważne, ponieważ dzięki temu, 
możesz uniknąć przedawnie-
nia. Ponadto data ma istotne 
znaczenie przy wyliczaniu od-
setek. Gdyby okazało się, że akt 
oskarżenia nie został wniesio-
ny na skutek umorzenia po-
stępowania przygotowawcze-
go (śledztwo lub dochodzenie) 
lub jego zawieszenia, a Ty już 
złożyłeś powództwo cywilne, 
masz prawo   w terminie zawi-
tym 30 dni od daty doręczenia 

postanowienia żądać przekaza-
nia sprawy sądowi właściwe-
mu do rozpoznawania spraw 
cywilnych. Jeżeli nie zgłosisz 
takiego wniosku w terminie 
30 dni, wniesiony poprzednio 
pozew nie wywołuje skutków 
prawnych. To oznacza, że mu-
sisz wytoczyć powództwo cy-
wilne w zwykłym trybie postę-
powania cywilnego. Sąd może 
uznać twoje powództwo, może 
je odrzucić lub uznać w całości. 
Pamiętaj, że sąd „karny” roz-
pozna powództwo wtedy, gdy 
zostanie wydany wyrok skazu-
jący. Jeśli oskarżony zostanie 
uniewinniony, wtedy musisz 
dochodzić swoich roszczeń w 
sądzie cywilnym.

UWAGA: W razie warunko-
wego umorzenia postępowania 
sąd i tak zobowiąże oskarżone-
go do naprawienia pokrzyw-
dzonemu szkody w całości lub 
w części. Naprawienie szkody 
to wymóg warunkowego umo-
rzenia postępowania.

 Jeśli sąd oddali twoje po-
wództwo cywilne, wtedy ob-
ciąży Cię kosztami. Natomiast, 
jeśli uzna powództwo - wtedy 
obciąży kosztami oskarżonego.

Kwestie, które nie są uregulo-
wane w kodeksie postępowania 
karnego, a dotyczą powództwa 
cywilnego, są uregulowane w 
kodeksie postępowania cywil-
nego.

UWAGA: Egzekucja zasą-
dzonego roszczenia cywilnego 
jest prowadzona przez komor-
nika na podstawie przepisów 
kodeksu cywilnego.

Forum Pokrzywdzonych 
przez Państwo
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Ukradli Ci rower? - może się odnalazł

Policjanci odkryli dziuplę
Policjanci  z Wydziału Kryminalnego  KP w Goleniowie w tych dniach  odnieśli  poważny sukces w walce ze  złodziejami rowerów. Uda-
ło sie  im namierzyć  na terenie Nowogardu „dziuplę”,  w której złodzieje przechowywali skradzione jednoślady i odzyskać kilkanaście 
sztuk tych pojazdów. Część odzyskanego sprzętu  została już zwrócona właścicielom, których udało się ustalić,  ale  byłych  posiadaczy 
rowerów  i sprzętu widocznych  na zamieszczonych niżej fotografiach  nadal nie zidentyfikowano.  

Kryminalni z KP Goleniów  proszą  więc  osoby, które rozpoznają  skradzione rzeczy jako własne (niezależne czy dokonywali zgłosze-
nia kradzieży  czy nie)  o kontakt z Wydziałem Kryminalnym  pod numerem telefonu  91 46 02 539.   
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OCO NA TWOJE 
FINANSE

PROSTA POŻYCZKA 
DLA CIEBIE 

I TWOJEJ FIRMY
bez BIK

bez zaświadczeń ZUS i US
– od 20 do 300 tys.
– na spłatę uciążliwych długów
– na dobre inwestycje
– dochód min. 1000 zł netto
W OFERCIE RÓWNIEŻ CHWILÓWKI

Szczecin 
al. Wojska Polskiego 29/17 

tel. 91 812 68 65
RRSO wynosi 5,05%

R E K L A M A
e-mail: reklama@domjudy.pl

TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07

SPRZEDAŻ ATRAKCYJNYCH MIESZKAŃ
w nowo powstającym budynku mieszkalnym

4-klatkowym (obok SP nr 3), os. Gryfitów w Nowogardzie

Kontakt: „PRO-BUD” s.c., 72-200 Nowogard, ul. 3 Maja 14, 
tel. 91 39 25 552, 783 570 056, www.probud-nowogard.pl

SPRZEDAŻ
SERWIS

MYJNIE SAMOCHODOWE
MYJKI CIŚNIENIOWE
ODKURZACZE

SPRZEDAŻ
SERWIS

KER-TECHNIK Ul. Woj. Polskiego 3b, 72-200 NOWOGARD

KARCHER
603  890  506
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Wakacyjne trakty nowogardzian

VIII Festiwal Słowian i Wikingów w Wolinie 
Od 03.08 do 05.08.2012 na Wyspie Wolin odbył się Międzynarodowy Festiwal Słowian i Wikingów , który jest jedną z największych im-
prez historycznych, nie tylko  w Polsce  ale już w Europie, prezentujących kulturę i tradycje z okresu IX - XI wieku.

 Sprzedam, Kupię, Oddam

GIEŁDA  
PODRĘCZNIKÓW  

SZKOLNYCH
Jak co roku otwieramy giełdę podręczników szkolnych. Moż-

na w niej nieodpłatnie zamieszczać informacje o posiadanych do 
sprzedaży, bądź oddania podręczników szkolnych, a także ogło-
sić zapotrzebowanie na kupno. Podręczniki do oddania można 
również przynosić do redakcji DN.

Zgłoszenia telefonicznie na numer 91 392 21 65, e-mailowo 
DZIENNIK@DZIENNIKNOWOGARDZKI.PL, bądź osobi-
ście w redakcji na ul. Boh. Warszawy. Red.

•	 Sprzedam książki do I klasy Gimnazjum nr 1 w Nowogar-
dzie. Tel: 605 768 194

•	 Kupię podręczniki do klasy VI, SP nr 2. i sprzedam książki 
do języka niemieckiego i WOS-u do III klasy, Gimnazjum 
nr 2 w Nowogardzie. Tel: 790 710 805

•	 Sprzedam komplet książek do II klasy gimnazjum nr 2 w 
Nowogardzie i kupię książki do III klasy. Gimnazjum nr 2 
w Nowogardzie. Tel: 697 514 976 po godz. 14.

•	 Sprzedam tanio podręczniki do Technikum i Liceum, nr tel. 
91 39 25 264.

•	 Sprzedam kpl. podręczników kl. III gimnazjum nr 2 w No-
wogardzie. Tel. 603 611 864.

•	 Kupię podręczniki do V kl. Podst. Nr 1 tel. 664 771 090

•	 Tanio sprzedam podręczniki do I kl. Gim. Nr 1. Tel. 
726 766 828

•	 Kupię podręczniki do kl. V SP nr 3 w Nowogardzie. Te. 721 
875 393

Za nami kolejna edycja Fe-
stiwalu Słowian i Wikingów. 
W osadzie zgromadziły się tłu-
my turystów i mieszkańców re-
gionu  w tym  również z na-
szego rodzimego Nowogardu, 
który ja także „reprezentowa-
łem”  wraz z swoimi przyjaciół-
mi.  Na osoby, które zdecydo-
wały się na przyjazd do Wolina 
a właściwie na wyspę na Dziw-
nie czekało mnóstwo atrakcji w  
skansenie poświęconym histo-
ria dawnego Pomorza Zachod-
niego oraz   codziennego życia 
mieszkańców na wyspie Wolin. 
W trakcie spacerów po skanse-
nie, w którym rozbito  epoko-
we namioty czy  ustawiono sta-
nowiska rzemieślnicze  moż-
na się było wiele dowiedzieć  o 
historii i zwyczajach dawnych 
mieszkańców tych ziem. Ich 
dzień codzienny,  dzielił się na 
pracę wykonywaną na terenie 
osady dla zapewnienia egzy-
stencji jak również walkę sło-
wiańskich wojów  z groźnymi 
skandynawskimi Wikingami      , 
którzy od VIII w podejmowali 
wyprawy o charakterze głównie 
łupieżczym bądź też  rzadziej  
osadniczym czy nawet kupiec-
kim. W tegorocznym festiwalu 
szczególnie dużo miejsca po-
święcono kobiecie, jej roli we 
wczesnym średniowieczu jak 
i  także obowiązkom i pracy, 
którą wykonywała, na co dzień 
w osadzie. Na wyspę przyby-

ło 1700 uczestników. Najwięk-
sze zagraniczne grupy przybyły 
z Rosji, Białorusi, Czech, Wę-
gier, Niemiec, Włoch, Francji, 
Szwecji. Ale pojawili się go-
ście z Australii czy USA. Nato-
miast  inscenizatorzy tworzący 
ludy Słowian i Wikingów  roz-
bili około  470 namiotów, któ-
re stanowiły jedną bardzo ma-
lowniczą osadę,  jak żadna od-
dającą klimat tamtych czasów.  
Cumujące przy brzegu łodzie,  
były do dyspozycji turystów, 
którzy po zapłaceniu symbo-
licznej opłaty mogli przez oko-
ło 30 minut rozkoszować się 
widokami z repliki prawdzi-
wej średniowiecznej łódki któ-
rą napędzały nie silniki, lecz 
mocne ręce wioślarzy ogrywa-
jących wojów trzymających w 
dłoniach drewniane epokowe 
wiosła. Przypomnijmy, że Fe-
stiwal Woliński  jest najwięk-
szą tego typu imprezą w Euro-
pie.  Podczas trzech dni trwa-
nia festiwalu Wikingowie, Sło-
wianie, Bałtowie, Madziarzy, 
Rusini oraz potomkowie in-
nych ludów rozbijają w Woli-
nie repliki dawnych namiotów, 
drzewnymi metodami przy-
gotowują strawę, lepią garnki, 
tkają materiał na ubrania, kują 
żelazo, ze srebra i brązu odle-
wają kopie wczesnośrednio-
wiecznej biżuterii, szyją buty, 
a z drucianych kółek splatają 
kolczugi. W tym samym czasie 

po Dziwnie żeglują repliki wi-
kińskich i słowiańskich okrę-
tów z dziobami zwieńczony-
mi smoczymi łbami. Najwięk-
szą atrakcją są jednak bitwy, 
podczas których ścierają się z 
sobą setki wojowników, któ-
rych niestety nie udało mi się 
obejrzeć z/g na ograniczenia 
czasowe. Festiwal finansowany 
jest przez gminę Wolin i spon-
sorów indywidualnych. 

Przejażdżka lądzią wikingow.JPG

walka Wojów bardzo była widowiskowa dla zgromadzonej publiczności.JPG
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Ze Spartą tylko remis...

W środę ze Światowidem
W sobotę (4 sierpnia) na własnym stadionie Pomorzanin rozgrywał swój kolejny sparing w okresie przygotowawczym. Rywalem był 
zespół Sparty Gryfice, która w Nowogardzie nie sprzedała tanio skóry. Mecz zakończył się sprawiedliwym remisem 1:1, w barwach Po-
morzanina wystąpił testowany piłkarz Drawy Drawsko Pom. - Joshua Tamunobarabonye. 

Pomorzanin Nowogard – Sparta Gryfice 1:1 (1:1) – Langner
Pomorzanin zagrał w składzie: Krupski – Winczewski, Soska, Łuczak, Natan Wnuczyński – Skórniewski, Wawrzyniak, Gracjan Wnuczyński, Tamunobarabonye, Lan-

gner – Gołdyn ; z ławki wchodzili: Fijałkowski, Bednarek, Miklas, Lewandowski, Olechnowicz, Antonyk 

Pomorzanin od początku 
meczu chciał zdominować pił-
karzy z Gryfic, na efekty nie 
trzeba było długo czekać. W 4 
minucie gry na połowie boiska 
Skórniewski podaje na skrzy-
dło do Wawrzyniaka, pomoc-
nik gospodarzy popędził lewą 
stroną w kierunku bramki i 
idealnie zacentrował do Lan-
gnera, który tylko przyłożył 
głowę na 3 metrze od bram-
ki Sparty i zdobył pierwszego 
gola. Na lewym skrzydle dzielił 
i rządził tego dnia młody po-
mocnik Pomorzanina – Waw-
rzyniak, który co chwila „krę-
cił” gryficką defensywą. Kil-
ka minut po pierwszej bram-
ce znów Wawrzyniak z lewej 
strony przedryblował dwóch 
obrońców gości, po czym wy-
łożył piłkę na 15 metr do Ta-
munobarabonye, testowany w 
Pomorzaninie piłkarz huknął 
jak z armaty, jednak w bocz-
ną siatkę tuż przy „okienku” 
bramki Sparty. Po kwadran-
sie gry groźna akcja gości, na-
pastnik z Gryfic strzela z pra-
wej strony z około 10 metrów, 
jednak Krupski był na poste-
runku. W odpowiedzi sytu-
acja „sam na sam” Langnera 
który wykorzystał nieporad-
ność obrony gości, jego strzał 
zatrzymuje jednak bramkarz 
Sparty. Na błąd Sparty, Po-
morzanin odpowiada tym sa-
mym... Na szczęście piłkarz z 
Gryfic strzela nad poprzeczką. 
To było ostatnie ostrzeżenie ze 
strony przyjezdnych. W 28 mi-
nucie nieporadnie w polu kar-

nym zachowuje się Skórniew-
ski, który prokuruje rzut kar-
ny. „Jedenastkę” na gola za-
mienia pewnym strzałem za-
wodnik z Gryfic. Pomorzanin 
rzuca się do odrabiania strat, 
najpierw Gołdyn po rzucie 
rożnym uderza głową, jednak 
niecelnie i za słabo. Następnie 
na strzał z daleka decyduje się 
Winczewski, jednak z podob-
nym skutkiem. Tym samym 
odpowiada Sparta Gryfice po 
błędzie nowogardzkiej defen-
sywy. Pod koniec pierwszej 
połowy, jeszcze jeden groź-
ny strzał oddał Langner, piłka 
jednak o centymetry mija słu-
pek. Jeszcze w 44 minucie pró-
bował Joshua Tamunobarabo-
nye, jednak jego uderzenie z 
16 metrów było nieco za słabe. 
Po zmianie stron tempo zde-
cydowanie spadło, może było 
to przyczyną licznych zmian 
w obydwu zespołach. Dopiero 

w 54 minucie pierwsza groź-
na akcja Pomorzanina, bram-
karza gości strzałem z dystan-
su próbował zaskoczyć Soska. 
Chwile potem ładna składna 
akcja gospodarzy, Bednarek 
podaje do Tamunobarabonye 
który stoi tyłem około 20 me-
trów od bramki. Testowany w 
Pomorzaninie piłkarz Drawy, 
ładnie zastawił piłkę, po czym 
natychmiastowo się odwró-
cił i uderzył na bramkę. Piłka 
jednak poszybowała nad po-
przeczką. Przez następne mi-
nuty, kibice mięli okazję oglą-
dać festiwal słabych i niecel-
nych strzałów. Na 20 minut do 
końca meczu, jeden z piłkarzy 
Sparty przy biernej postawie 
defensywy gospodarzy, trafia w 
słupek. W odpowiedzi Lewan-
dowski uderza mocno, jednak 
nad poprzeczką. Chwile po-
tem Miklas otrzymuje podanie 
na prawe skrzydło, holuje piłkę 
do końcowej linii, mija obroń-
cę gości i idealnie wrzuca na 
głowę Antonyka. Junior któ-
ry po raz kolejny dostał szan-
sę występu w pierwszym ze-
spole, uderzył jednak prosto w 
bramkarza Sparty. Pod koniec 
meczu na indywidualną akcję 
zdecydował się Soska, który po 
kilkudziesięciometrowym raj-
dzie, wpadł w pole karne i osta-
tecznie uderzył obok słupka. 
To by było na tyle jeśli chodzi o 
groźne akcję piłkarzy z Nowo-
gardu w tym meczu. W 90 mi-
nucie wynik mogli przesądzić 
goście. Sparta przeprowadzi-
ła książkową kontrę, jednak na 

szczęście dla gospodarzy, strzał 
napastnika Sparty zamienił się 
w dośrodkowanie, które mimo 
wszystko napsuło sporo krwi 
Krupskiemu, ostatecznie lądu-
jąc na poprzeczce. Sezon coraz 
bliżej, jednak gra Pomorzanina 
wciąż nie może napawać opty-

mizmem. Dlatego już w naj-
bliższą środę, piłkarze z Nowo-
gardu rozegrają kolejny spa-
ring, rywalem będzie zespół z 
regionalnej okręgówki- Świa-
towid Łobez. Początek meczu 
w środę, o godzinie 18.30.

KR    

Rzut wolny dla Pomorzanina - strzela Marcin Skórniewski

Joshua Tamunobarabonye w ataku na bramkę Sparty Gryfice

Dominik Wawrzyniak podczas kolejnej swojej akcji na lewym skrzydle
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Zaprasza do udziału w II edycji projektu:
„Wspieranie przedsiębiorczości i rozwoju  

gospodarczego Gminy Nowogard”
Celem realizowanego zadania publicznego jest wspieranie zatrudnienia poprzez 
zachęcanie do tworzenia nowych firm i samo zatrudnienia oraz promowanie 

postaw przedsiębiorczych wśród mieszkańców gminy.
Projekt skierowany jest do dwóch grup adresatów:
I.   Zamierzających po raz pierwszy uruchomić własną działalność gospodarczą,
II. Posiadających własną firmę nie dłużej niż dwa lata i zamierzających rozszerzyć 

działalność, zatrudnić osoby bezrobotne lub wprowadzić nowe technologie 
produkcji i usług. 

Projekt zakłada przeprowadzenie 60 godzin bezpłatnych zajęć szkoleniowych 
i warsztatów obejmujących program zakładania własnej firmy pod nazwą ,,ABC 
Przedsiębiorczości”, wsparcie indywidualne coacha (trenera) dla osób, które 
uruchomią własną firmę oraz wynajem lokali użytkowych po preferencyjnych 
cenach. 

JUczestnicy projektu zainteresowani uruchomieniem swojej firmy w budynku  
CEiP ,,PROFIT” i poza nim, otrzymają do 50 % zniżki stawki czynszu  za 
wynajmowany lokal w okresie realizacji projektu.

Druga edycja projektu realizowana będzie od 1 lipca do 31 grudnia 2012 roku. 
Szczegółowe informacje dotyczące projektu można uzyskać osobiście  

w Sekretariacie CEiP ,,Profit”SzF TPP w Nowogardzie ul. Wojska Polskiego 3, 
lub  telefonicznie tel.91 39 20 891,fax 9139 20 891oraz na stronie  

www.profit.nowogard.pl ,e-mail: rcp_nowogard@o2.pl
Serdecznie zapraszam !

Dyrektor CEiP „Profit'”            PROJEKT DOFINANSOWANY JEST              
SzF TPP w Nowogardzie          ZE ŚRODKÓW GMINY NOWOGARD 

   Jerzy Jabłoński   

ALL – POL s.j. w Nowogardzie ul. Nadtorowa 14B 

MIESZALNIA PASZ
Prowadzi skup  

zbóż paszowych 
(pszenica, pszenżyto, jęczmień oraz ograniczoną ilość żyta)

CENY KONKURENCYJNE
Skup prowadzimy od poniedziałku do piątku 

w godzinach od 7.00 do 15.00
Kontakt: Tel. Stacjonarny  91 39 26 971,  91 93 20 306

 Tel. Komórkowy  531 591 162,  609 574 552

Pomorzanin II wygrywa w Łożnicy

Hat-trick Szafrana
W sobotnim (4 lipca) meczu sparingowym drugie-
go zespołu Pomorzanina, który został rozegrany w 
Łożnicy z tamtejszym Orłem, „rezerwowi” odnie-
śli zwycięstwo 1:3. Bohaterem spotkania był Tomasz 
Szafran, który wyżej notowanym rywalom strzelił 3 
gole.

Orzeł Łożnica – Pomorza-
nin II Nowogard 1:3 (1:0) Sza-
fran x3

Pomorzanin II zagrał w 
składzie: Haberski – Skrzecz 
(Skowroński), Kaczmarek, 
Grzejszczak, Piotrowicz (Bajer-
ski) – Cyran (Połatyński), Pio-
trowski (Żyła), Szafran (Lasz-
kiewicz), Iwaniuk – Jurczyk 
(Wójcik), Pokorski

Po dwóch wysokich poraż-
kach w meczach sparingowych 
rezerw Pomorzanina, przy-
szedł czas na zwycięstwo. So-
botni rywal od przyszłego se-
zonu będzie występował w A 
Klasie, czyli o klasę rozgryw-
kową wyżej niż Pomorzanin II. 
Pierwsza połowa nie zwiasto-
wała korzystnego wyniku dla 
piłkarzy z Nowogardu. Po 45 
minutach wyrównanej gry, to 
gospodarze schodzili do szat-
ni z jednobramkową zalicz-
ką. Skuteczna gra Pomorzani-
na rozpoczęła się na 30 minut 
przed końcem meczu. W 65 
minucie z rzutu wolnego do-

środkowywał Grzejszczak,pił-
ka trafiła na 14 metr wprost 
na głowę Szafrana, który bez 
problemów wyrównuje stan 
tego meczu. Pięć minut póź-
niej goście wychodzą na pro-
wadzenie. Defensorzy z Łożni-
cy mięli sporo kłopotów tego 
dnia z Iwaniukiem, który w 70 
minucie został nieprzepisowo 
powstrzymywany w polu kar-
nym. Sędzia wskazał na „jede-
nastkę”, którą bez problemów 
wykorzystał Szafran. Golkiper 
gospodarzy nie zdążył jeszcze 
ochłonąć po karnym, a 2 mi-
nuty później po raz trzeci wy-
ciągał piłkę z siatki. Tym ra-
zem po podaniu Pokorskiego 
na indywidualną akcję zdecy-
dował się Szafran, który usta-
lił wynik tego meczu na 1:3 dla 
przyjezdnych. Kolejnym rywa-
lem rezerw w okresie przygo-
towawczym będzie Iskra Gol-
czewo, z którą Pomorzanin II 
zagra w Nowogardzie w sobotę 
o godzinie 18.00.

KR  

Z lewej strony bohater meczu z Orłem Łożnica - Tomasz Szafran

V festyn pamięci 
Zygmunta Siepki

Spartakiada  
w Osinie

Wójt Gminy Osina, Rada Gminy LZS, Rada Sołecka oraz przyjacie-
le Zygmunta Siepki, zapraszają dnia 11.08.2012 na spartakiadę re-
kreacyjno-sportową oraz „V festyn pamięci Zygmunta Siepki.” 

Początek o godzinie 15.00. W programie m.in.: otwarty turniej piłki siatkowej, 
mecz piłki nożnej „o beczkę piwa”, Północ – Południe gm. Osina, Bieg „pół mili 
Zygmunta”, konkurencje rekreacyjne dla dorosłych i młodzieży, gry, konkursy i 
zabawy dla dzieci, oraz inne atrakcje takie jak: loteria fantowa, trampolina, konie 
z rancza p. „Kazia”, ogródek gastronomiczno-rozrywkowy, zabawa przy zespole 
muzycznym. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszają organizatorzy 
w sobotę 11 sierpnia do miejscowości Osina, o godzinie 15.00. 



7-9.08.2012 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

13

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD
In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
tel. miejski   - 91 57 92 311 
Straż Pożarna   - 998
Pogotowie Ratunkowe   - 999 
Pogotowie Gazowe   - 992
Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994

Dyżur nocny
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala   - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.   - 91 392 69 99
Medyk   - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

 - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz Pogotowie Stomatolo-
giczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos 
 - 91 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  
 - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzie ci, 
Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności 
Gospodarczej  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
  - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

- 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 26 249

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw.  WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   

- 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57

Apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM   - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Zawodowe 
- CE Zdroje ul.  Bohaterów Warszawy 78,

telefon/fax.   - 91 392 54 94  
I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium  
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych    - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   

- 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 
Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 
Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 
Taksówki   - 91 392 02 60
Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814
Tadeusz Soroka
ul.  3 Maja 10   - 91 39 25 484
Przychodnia Weterynaryjna „Sikorka” 
Sikorki 41, gm. Nowogard   - 91 39 17 695

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

tel. 91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

GABINET OSMETYCZNY 
”WICHEREK”

Rok założenia 1988
Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała zabiegi 
kosmetyczne, henna, depilacje, makijaże, 
mikrodermabrazja, peeling kawitacyjny, 
ultradźwięki, eksfoliacje, wypalanie, laser, 
lampy, materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

PORADY BEZPŁATNE
Nowogard, ul.  Zielona 3 
– obok Rest. „Przystań”, 

Tel. 91 39 207 14 
Czynne od 11.00 do 19.00

http://wicherek.info

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej
„RADOSŁAW” 

w Nowogardzie ul. Radosława 10
Ogłasza przetarg  

ustny nieograniczony na sprzedaż 
- Nieruchomość zabudowana położona w Nowogardzie ul. 

Radosława 10, na którą składa się prawo własności działki nr 
ewid. 115/2 obręb nr 7

Cena wywoławcza: 95.000 zł.
Wadium: 3.000 zł – płatne do dnia przetargu do 15.30
Do wylicytowanej ceny może zostać doliczony podatek VAT 

zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży.
Przetarg odbędzie się w dniu 16.08.2012 r. o godz. 16.00 w 

siedzibie Spółdzielni Nowogard ul. Radosława 10
Przedmiot przetargu można oglądać po uzgodnieniu termi-

nu z Ogłaszającym Tel. 91 39 21 606 w godz. Od 7.30 do 10.30
Sprzedający zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez 

podania przyczyny.

 WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA  
700-LECIA 24 w  NOWOGARDZIE

poszukuje wykonawcy ocieplenia budynku.
Przedmiar robót oraz szczegółowe informacje

w biurze Zarządcy FURMAŃCZYK-WSPÓLNOTY
700 lecia 14 w Nowogardzie tel. 913920808.

Alarmy „Tytan” – 5 lat gwarancji
Blokady Niedźwiedź – Lock

Znakowanie mikrocząsteczkowe 
Autodot Ocis

Serwis i ozonowanie klimatyzacji

NOWOGARD • Pocztowa 3

AUTOZABEZPIECZENIA

785 900 520

Układanie kostki
brukowej

tel. 721 124 740
NOR-BUD

MEBLE  NA  WYMIAR

KUCHNIE,  SZAFY
SPRZĘT  AGD

tel. 884 288 560
maxstyl.prv.pl

Sprzedam tanio
budynek po sklepie
w Długołęce  56 m2

na działce 255 m2
tel. 66 77 88 125

Chrześcijańskie Centrum Pomocy
Agenda Zboru Kościoła  

Ewangelicznych Chrześcijan w Nowogardzie 
ul.700-Lecia 14, 72-200 Nowogard

DYsTRYBUCJA ŻYwNoŚCi
Dla podopiecznych OPS z terenów wiejskich Gminy Nowogard

wtorek 7.08.2012 10:00 – 15:00 
Środa  8.08.2012 9:00 – 15:00 
Czwartek  9.08.2012 8:00- 
do wyczerpania zapasów

Zapraszamy osobiście do siedziby przy 700-Lecia 14 w po-
dwórzu ZBK 

z aktualnym skierowaniem z OPS-u oraz potwierdzoną ilością 
osób w rodzinie i dokumentem 
tożsamości.

w imieniu Zboru Pastor Cezary Komisarz

R E K L A M A
e-mail: reklama@domjudy.pl

TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07
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 �Sprzedam mieszkanie, ul. Po-
niatowskiego, 2 pokoje, pow. 
50,49 m2, parter, po general-
nym remoncie. CENTRUM OB-
ŁSUGI NIERUCHOMOSCI, Tel. 
603 982 407

 �Do wynajęcia dwa lokale handlo-
we lub biurowe w centrum No-
wogardu. 787 122 972 

 �Kwatery pracownicze w domu 
jednorodzinnym Tel. 609 307 327

 �Wynajmę lokal biurowy przy 
ul. 700-lecia; I piętro, parking; 
501 549 818.

 �Sprzedam działkę budowlaną 
nieuzbrojoną przy ul. Kościuszki 
tel. 693 850 197

 �Sprzedam spichlerz, piękny 
obiekt 956 m2, tel. 693 996 009

 �Sprzedam mieszkanie trzy-
pokojowe w Nowogardzie. 
603 668 681

 �Sprzedam mieszkanie dwupoko-
jowe III piętro 55 m2. Cena 125 
tys. 668 927 296

 �Do wynajęcia dwa lokale han-
dlowe w Centrum Nowogardu. 
531 838 667

 �Sprzedam mieszkanie trzypoko-
jowe w Nowogardzie. 600  626 
244

 �Sprzedam mieszkanie własno-
ściowe, I piętro, bezczynszowe, 
3 pokoje, 58m2, w Nowogardzie. 
Po kapitalnym remoncie, wysoki 
standard, kuchnia w zabudowie, 
glazura, panele, terakota, nowe 
okna, własne ogrzewanie gazowe, 
domofon, piwnica, balkon. Cena 
do uzgodnienia, tel. 605 522 340.

 �Sprzedam działkę budowlaną w 
Centrum Nowogardu ul. Lipo-
wa 4 o pow. 693 m2 z aktualny-
mi warunkami zabudowy usługi, 
handel, mieszkania. Informacje 
Tel. 600 959 932; 600 931 083 po 
15.00

 �Sprzedam garaż murowany 28 
m2, prąd, woda cena 26  000 zł. 
Tel. 501 622 613

 �Sprzedam mieszkanie 3 poko-
jowe o pow. 58 m kw na I pię-
trze przy ul. Bankowej 8. Tel. 783 
570 060.

 �Wynajmę warsztat z kabiną pod 
różnego rodzaju działalność. 
603 550 557

 �Sprzedam mały dom 57 m2 ul. Pił-
sudskiego 2a. 602 350 301

 �Sprzedam mieszkanie w bloku w 
Łosośnicy, trzypokojowe, 64 m2, 
bezczynszowe. Tel. 788 875 474

 �Sprzedam ˝ domu w Nowogar-
dzie. 728 933 802

 �Sprzedam mieszkanie 4-poko-
jowe (67,7 m2) w Nowogardzie, 
parter, balkon, wc i łazienka osob-
no. Kontakt:  608 514 144.

 �Studio reklamy Vizart wynajmę 
pow. Reklamową 6,5x3m w No-
wogardzie przy ul. Warszawskiej 
11 od 13.06. tel. 605 522 340

 �Sprzedam kawalerkę 30 m2. tel. 
691 137 817

 �Sprzedam pół bliźniaka ok. 
100m2, działka 1100 m2, duży 
ogród. Wymienione okna, dach, 
ocieplony. Wewnątrz do remontu. 
350000 zł. Tel. 513 157 166

 �Sprzedam mieszkanie, Nowo-

gard, ul. Bankowa 6, pow. 53,70 
m2, IV piętro, trzy pokoje, cena 
131.600 zł, tel. 91-3910010, 
607607814.

 �Sprzedam prawo do mieszka-
nia spółdzielczo – lokatorskie. 
691 646 632

 �Pilnie potrzebna  kawalerka, dwu-
pokojowe mieszkanie (parter) do 
wynajęcia niedrogie. 512 711 348

 �Sprzedam dom w Nowogardzie w 
rozliczeniu mieszkanie ul. Jesio-
nowa 3. 604 284 597

 �Wynajmę garaż przy ul. Zamko-
wej przy gł. Drodze. 607 580 172

 �Sprzedam 2 ha ziemi przy drodze 
asfaltowej + media z możliwością 
podziału, okolice Nowogardu 15 
zł/m2. 603 895 622

 �Wynajmę mieszkanie czteroko-
pokoje. 604 441 609

 �Do wynajęcia mieszkanie 3 poko-
jowe przy ul. Bankowej 8. Tel. 783 
570 060.

 �Sprzedam działkę po zbiorach 
przy ul. Armii Krajowej. 91 39 
21 399 po godz. 20.00

 �Ładna kawalerka I p. cena 83 tys. 
zł. sprzedam 508 312 261

 �Działki budowlane w miejsco-
wości Kościuszki sprzedam. 91 
39 26 624 po 16.00

 �Sprzedam wygodną, bezczyn-
szową kawalerkę, I piętro, ul. 
Waryńskiego. Tel. 608 153 767

 �Odstąpię działkę owocowo-wa-
rzywną z murowanym domkiem 
obok zakładu karnego 693869595

 �Nowogard działki budowlane. 
665 503 129

 �Sprzedam kawalerkę własnościo-
wą 37 m2. Cena 115 tys. Zł. Do ne-
gocjacji. 660 987 036

 �Garaż do wynajęcia ul. Boh 
Warszawy 21 tel. 91 39 20 307

 �Sprzedam 4-pokojowe miesz-
kanie w Osinie, 79m2, słonecz-
ne, na parterze, bezczynszowe, 
z balkonem, piwnica, w kuchni i 
przedpokoju zabudowa. Miesz-
kanie w bardzo dobrym standar-
dzie. Ogrzewanie gazowe, okna 
pcv. Atrakcyjna cena. Kontakt: 
502 531 348

 �Sprzedam kawalerkę w Nowo-
gardzie, 28m2, bezczynszowa, 
na parterze, funkcjonalny rozkład 
pomieszczeń, kuchnia z oknem, 
piwnica, okna pcv, ogrzewanie 
gazowe, bez pośrednika, 77 tys. ! 
Kontakt: 512 322 137

 �Sprzedam lub zamienię na miesz-
kanie w Nowogardzie dom ( 150 
m2) w okolicy Nowogardu. Dom 
po kapitalnym remoncie na dział-
ce 1400 m2. Cena 395.000 tys. Tel. 
692383706

 �Sprzedam budowę w stanie su-
rowym. 507 045 404

 �Sprzedam działkę budowlaną w 
Kościuszkach 1200 m2. Wszystkie 
media, pozwolenie na budowę. 
Cena 59.000 zł Tel. 661 923 610

 �Wynajmę 3 pokoje od zaraz. 
605 542 730

 �Sprzedam dom w Strzelewie 149 
tys zł. Tel. 91 39 26  698; 91 39 
23 249

 �TANIO: mieszkanie 4 pokoje Le-
śna, dwie działki budowlane 41,79 
ar. Ok. Nowogardu. 536 270 560

 �Do wynajęcia mieszkanie trzypo-
kojowe po remoncie ul. Warszaw-
ska. 510 142 179

 �Sprzedam tanio działkę siedlisko-
wą. Kościuszki 30 ar. Wszystkie 
media. 508 211 575

 �Wynajmę pokój. 798 382 886

 �Sprzedam działki budowlane 
30ar. Media w granicy prąd, gaz, 
woda., kanaliza, droga utwar-
dzona,  Kikorze 24. Cena 16 zł/m. 
5 działek w trakcie budowy Tel. 
665 361 036 po 16.00

 �Lokale do wynajęcia. Sądowa 1. 
693 946 233

 �Agroturystyka, pokoje do wynaję-
cia. 793 908 098

 �Kupię kawalerkę. 728 582 293

 �Sprzedam kiosk. 609 307 327

 �Sprzedam ładny dom z dużą 
działką Żabówko. 663 489 736

 �Wynajmę mieszkanie wolnostoją-
ce 75 m2, 1200 + kaucja + media. 
606 703 451

 �Sprzedam działkę budowlaną w 
Wojcieszynie. Tel. 604 930 642

 �Sprzedam dom 200 m2 w Nowo-
gardzie 509 349 774

 �Nowogard ul. Warszawska 10 
mieszkanie dwupokojowe, komu-
nalne III p. CO zamienię na ogrze-
wanie CO,na trzypokojowe w No-
wogardzie.798 634 935

 �Sprzedam mieszkanie czteropo-
kojowe. 604 441 609

 �Kupię kawalerkę. 603 920 901

 �Sprzedam lub zamienię dom w 
Nowogardzie na mieszkanie w 
bloku. 91 39 21 427

 �Sprzedam mieszkanie trzypoko-
jowe w kamienicy 69 m2, parter + 
2 piwnice w atrakcyjnym miejscu 
203 500 zł. 509 939 392

 �Wynajmę mieszkanie 3 pokojowe 
tel. 512 320 755

 �Pomieszczenia do wynajęcia 
Domu Rzemiosła. 91 39 21 777

 �Wynajmę garaż. 782 549 811

 �Do wynajęcia Pub „Szuflandia” o 
pow. 180 m2 609 245 816

 �Do wynajęcia pomieszcze-
nie na mieszkanie lub na biuro. 
694 484 485

 �Sprzedam lub zamienię z dopła-
tą domek na wsi na mieszkanie w 
Nowogardzie. 515 516 251

 �Wynajmę mieszkanie trzypokojo-
we. 512 320 755

MOTORYZACJA

 �Sprzedam Opony letnie 4 szt. 
Continental Conti 3, 185 65 R15, 
cena 400 zł, tel. 605 522 340.

 �Sprzedam dwie opony 185/65/
R15 continental conti 3; stan do-
bry. 605 522 340

 �Sprzedam felgi stalowe do Nissa-
na Almery N16, rok prod. 12/2001, 
cena 240 zł, tel. 605 522 340. 

 �Sprzedam Ford CMAX rok prod. 
2004 przebieg 185 tys. Poj. 2.0 
diesel. Posiada immobilajzer, 
poduszki powietrzne, centralny 
zamek, klimatyzacja, koła zapa-
sowe z alufelgami. Cena 20 500. 
Do uzgodnienia. 603 079 260

 �Sprzedam  Vw Passat B-5  rok 
prod.1998 poj 1.9 diesel 665 544 
518

 �Sprzedam Auto marki Rover 
416 benzyna + gaz sekwencja, 
rok 1997, skóra, klima, elektry-
ka cena 5500 do negocjacji. 691 
071 252

 �Sprzedam Opla Agilę 2002 poj. 
1.2 srebrna cena 8900 tel. 663 
130 271

 �Sprzedam motor Honda CB 750 
rok prod. 1997. Nowe opony, cena 
do uzgodnienia. 607 998 212

 �Sprzedam oryginalne alufelgi 
BMW 17. Cena 1300 zł do uzgod-
nienia. 724 695 775

 �Sprzedam Seat Ibiza 1992 tel. 
663 848 540

 �Sprzedam Fiat Bravo 1998 rok 
prod. Poj. 1.2 przebieg 202 tys. 
km zarejestrowany OC opłaco-
ne stan ogólny dobry cena 3200 
zł do negocjacji. 91 39 17  022; 
603 876 934

 �Sprzedam Kawasaki KMX 125 rok 
prod. 2000, uszkodzony. Cena do 
uzgodnienia. 783 510 673

 �Sprzedam WV Passat B-5 rok prod. 
1988 poj. 1,9 diesel. 665 544 518

 �Sprzedam Mitsubishi Pajero, rok 
prod. 2000 poj, 3,2 diesel, cena do 
uzgodnienia. 665 544 518

 �Citroen Saxo rok prod. 1999 prze-
bieg 107  245 km benzyna, stan 
bdb, poj. 1124 cm3. Tel. 603  621 
884

 �Sprzedam motocykl MZ -250 
rocznik 1968. Zabytkowy,  w 
100 % sprawny. Tel. 91 81 71 
400 po 17-tej.

ROLNICTWO

 �Grykę sprzedam. Tel. 795 916 988

 �Koszenie, zbiór, mulczarowa-
nie łąk, orka, siew, talerzówka, 
prasowanie bali. 608 013 995

 �Sprzedam kombajn do zbioru 
ziemniaków „ANNA” Stan bdb 
nr,Tel 664329813.

 �Sprzedam 2 działki nr.251(0.83ha)
i nr.252(1.29)w obrębie Redos-
towa Tel. 667 286 019

 �Siewnik do nawozu Amazon-
ka dwutalerzowy poj. 500 kg. 
723 898 517

 �Pszenżyto sprzedam 600 zł/tona 
(zostało 2tony). 91 57 83 097

 �Sprzedam krowy mamki mie-
szańce do dalszej hodowli i Piasta 
RCW 3. 500 197 442

 �Koszenie łąk i prasowanie. 
603 541 286

 �Sprzedam pszenice paszową 502 
217 497

 �Kupię kombajn ziemniaczany 
ANNA. 667 788 719

 �Sprzedam pług trzyskibowy, 
brony i redło do C360. Tel. 91 41 
91 099

 �Prasowanie bali (1,20). 
513 941 882

 �Sprzedam dmuchawę do zboża i 
zwijkę. 781 932 918

 �Sprzedam kozy i dojne i capa. 
695 540 237

 �Sprzedam kombajn zbożo-
wy klass. Cena 12 .000 zł. Tel. 
604 878 140

 �Sprzedam perliczki żywe, ubite i 
kaczki. 888 757 586

 �Sprzedam kaczki francuskie sku-
bane na zamówienie. 511 696 751

 �Sprzedam byczka. 694 038 060

 �Prasowanie bali 1,20. Tel. 513 941 
882

USŁUGI

 �Wyjazdy Niemcy, Holandia. Ni-
skie ceny z domu pod dom. 
603 038 944

 �Usługi transportowe IVECO do-
stawcze + laweta + bus osobowy 
do 9 os. Tel. 609 931 915, 607 580 
172.

 �AGENCJA REKLAMOWA VIZART 
- reklamy, banery, tablice, wy-
druki wielkoform., reklama na 
pojazdach - odzieży, PIECZĄTKI, 
wizytówki, plakaty, ulotki, inne. 
Nowogard, ul. 700 lecia 15 (nad 
sklepem zielarskim). Tel. 605 
522 340.

 �MALOWANIE, MONTAŻ PANELI 
PODŁOGOWYCH I INNE DROB-
NE NAPRAWY WYKONA „ZŁOTA 
RĄCZKA”; 91 39 22 783, 784 79 
22 70

 �Czyszczenie uszu za pomocą 
świecowania Nowogard, ul. Zielo-
na 3. 91 39 20 714

 �Dywanopranie, 604 373 143.

 �Sprzątanie biur i mieszkań. 604 
373 143.

 �Pranie tapicerki samochodowej 
(osobowe, busy, ciężarowe, TIR-y). 
Tel. 604 373 143.

 �Czyszczenie pościeli wełnianych 
lanoliną. Tel. 604 373 143.

 �Usługi ogólnobudowlane i docie-
plenia 607 654 692

 �Usługi transportowe Transit Max 
+ przyczepa. 500 297 054.

 �Klimatyzacja! Serwis sprzętu AGD. 
Tel. 697 55 33 10, 693 34 46 71.

 �Cyklinowanie. 692 478 465

 �AWARIE. Naprawy pieców Va-
iliant, tanie części. 691 686 772

 �Bruk-lin układanie kostki bruko-
wej. Tel. 607 083 893, www.bruk-
linnowogard.com.pl

 �Montaż ogrodzeń betonowych, 
farmerskich i innych; 695 085 470; 
91 39 72 575

 �usługi elektryczne CO, dachy, ta-
nio szybko solidnie. Do 30% ta-
niej. Tel. 506 323 560

 �Usługi tokarskie. Sąpolnica 22. 
693 613 396 

 �Przewozy przeprowadzki Nowo-
gard i okolice. 784 499 535

 �Usługi ogólnobudowlane. 
510 335 162

 �AGENCJA REKLAMWA VIZART - 
oprawianie prac - w 2 minuty., 
bindowanie, wydruki A3-A4 kolor, 
ksero A3-A4 - kolor, laminowanie 
A3-A4. Tylko u nas największy wy-
bór okładek. Nowogard, ul. 700 
lecia 15 (nad sklepem zielarskim). 
Tel. 605 522 340.

 �Korepetycje j. niemiecki, przygo-
towanie do matury. 607 617 844
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OGŁO SZE NIA DROB NE

REGULARNA LINIA MI KRO BU SO WA SEROCKI   Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie    6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie    8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

Informacja PKS 
91 392 18 87   lub   91 469 83 15

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak          kom. 606 148 353
Nowogard (ul.  Rzeszowskiego) - Szczecin (ul.  Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:05; 8:10; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 11:50; 11:55; 12:40; 
14:40; 14:50; 15:00; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:11
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul.  Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:30; 9:50; 10:25:11:20(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 13:20; 13:45(F); 14:10; 
14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:00
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:50; 17:20; 18:30; 19:30
Kursują od poniedziałku do soboty;  F - kursuje od poniedziałku do piątku;  7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli

ROZKŁAD JAZDY BU SÓW

Regularna linia METRO          tel. 505 619 600
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25 A; 5:50 A; 6:00 A; 8:15 A7; 9:25 A7; 12:30 A7; 12:55 A7; 
15:05 A; 16:30 A7; 18:10 A7
Ze Szczecina do Nowogardu: 6:50 A; 7:25 A; 7:45 A; 11:00 A7; 12:00 A7; 14:35 A7; 15:55 
A7; 16:40 A; 18:25 A7; 19:55 A7
Legenda: A- kursuje od pon do sob;   7 - kursuje w niedzielę

PRZEWÓZ OSÓB - RO MAN BIŃCZYK - Linia Regularna  
 TEL. 0607 310 591 

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU:  
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SOBOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIEDZIELA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

DZIENNIK
NOWOGARDZKI

Ukazuje się we wtorki i piątki  na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, Piotr Słomski, Jarosław Bzowy, 

Rafał Kowalczuk sport.  Jarek Dąbrowski redaktor techniczny.   Ad res re dak cji:  
72-200 No wo gard, ul.  Boh. War sza wy 7A, tel. 91 392 21 65; e-mail: dziennik@domjudy.pl. 

Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

Trasa NOWOGARD – GOLENIÓW – SZCZECIN 
Nowogard ul. Rzeszowskiego : 5:05(A), 5:55(A), 6:10(A), 6:50(7), 7:00(A),  7:50(A), 8:05(7), 

8:25(2,4,6), 8:35(A), 9:10(1,3,5,7), 9:15(2,4,6), 10:05(A)10:30(A,7), 11:31(A), 11:40(7), 12:15(A), 
12:50(A,7), 13:00(A), 13:10(A), 13:25(A,7), 13:50(F), 14:05(A), 14:20(A,7), 15:41(A), 16:00(7), 
16:25(7), 16:30(1,3,5) 16:40(2,4,6,7) 16:50(A), 17:30(7) 17:50(A,7) 18:05(4,5,6,7) 18:20(A,7)

TRASA SZCZECIN – NOWOGARD
Szczecin ul. Św. Ducha: 9:25(A), 11:55(A,7) 12:20(A,7), 13:35(A), 14:00(A,7,R), 

14:30(1,3,5,7)  14:35(2,4,6) 14:55(A,7), 15:10(A) 15:25(A,7), 15:50(A) 16:15(A,7)  16:30(A), 
18:05(A,7,R) 18:20(A,7) 19:05(A,7) 19:25(A,7) 19:50(A,7)

Szczecin ul. Dworcowa :  6:20(A), 7:35(A), 8:40(A,7), 9,00(7,R), 10:05(A,7),  10:50(A,7),  
11:40(A), 13:00(7), 14:20(7), 17:40(A,7), 20:15(A,7),

Goleniów, Dworzec PKP :  7:05(A), 8:20(A), 9:25(A,7), 9:45(7,R), 10:10(A),  10:50(A,7),  
11:36(A,7), 12:26(A), 12:42(A,7),  13:05(A,7), 13:45(7), 14:20(A),  14:45(A,7,R), 15:05(7), 
15:20(1,3,5,7) 15:26(2,4,6) 15:40(A,7) 15:55(A)  16:08(A,7) 16:40(A) 16:59(A,7) 17:15(A), 
17:40(A,7)  18:50(A,7,R)  19:05(A,7), 19:50(A,7) 20:10(A,7) 20:35(A,7) 21:00(A,7)

Trasa NOWOGARD – MASZEWO 
Nowogard ul. Rzeszowskiego :  6:20(S) 15:15(S)
Trasa MASZEWO – NOWOGARD 
Maszewo :  6:55(S) 16:00(S)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO – STARGARD SZCZECIŃSKI
Nowogard ul. Rzeszowskiego :  6:50(F),  11:30(F),  13:50(F),  
Trasa STRAGARD SZCZECIŃSKI – MASZEWO - NOWOGARD
Stargard Szcz. Oś. Tysiąclecia :  9:40(A), 12:45(A), 15:05(A)
A - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt S – kursuje w dni nauki szkolnej; 

7 – kursuje w niedziele niebędące świętami F – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz 
świąt 1,3,5 – kursuje w poniedziałki, środy, piątki oprócz świąt; 2,4,6 – kursuje we wtorki, 
czwartki, soboty oprócz świąt; 4,5,6,7 – kursuje w czwartki, piątki, soboty, niedziele oprócz 
świąt; R – kurs do Reska    

PIASEK, ŻWIR,  CZARNOZIEM, POSPÓŁKA 
 ŻWIROWNIA  DŁUGOŁĘKA

tel. 504 872 700 
Z DOWOZEM DO KLIENTA

Sprzedam przęsła
Sprzedam 5 przęseł 

Wymiary: wys. 110-128 cm 
x szer. 200 cm  x  gł. 4 cm

cena: 150 zł/szt

 tel. 516-636-486

 �Remonty i wykończenia. 
601 567 369

 �REMONTY, MONTAŻE, STOLARKA. 
781 016 125

 �Transport BUS-MAX. 784 053 493

 �Usługi remontowo-budowlane, 
docieplenia. 784 053 493

 �Przepisywanie prac (magister-
skich, licencjackich, innych), do-
kumentów, CV, listów motyw. in-
nych. Wydruki, Ksero, także kolor. 
Szybko i Solidnie. Studio Reklamy 
Vizart. Nowogard, ul. 700 lecia 15 
(nad sklepem zielarskim). tel 605 
522 340. 

 �Naprawa, regulacja okien, drzwi 
PCV i drewna. 695 181 070

 �Usługi dekarskie w Kościuszkach. 
601  227  631

 �Videofilmowanie i zdjęcia cyfro-
we, profesjonalnie różne okazje. 
600 653 124

 �Remonty mieszkań. 609 588 240

 �Transport przeprowadzki szybko 
tanio. 696 138 406

 �Remonty mieszkań, dachów 
794 115 153

 �DUR - DACH pokrycia i remonty 
dachów. 691 621 141

 �Dachy. 785 562 104

 �Usługi koparko- ładowarką + 
transport Nowogard.  667  621 
070

 �Panele, regipsy, szpachlowanie, 
malowanie. 789 146 025

 �Usługi koparko-ładowarką. 
606 106 142

 �Transport przeprowadzki, tanio. 
791 111 749

 �Usługi informatyczne naprawa 
komputerów, instalacja oprogra-
mowania, odzyskiwanie danych, 
dojazd do klienta. 508 245 385

 �Remonty, dachy, ocieplenia. 
692 562 306

 �BUD NAAR dachy remonty da-
chów ocieplenia budynków. 
726 169 098

 �Remonty łazienek, glazura, tera-
kota, hydraulika. 667 435 942

 �Docieplenia budynków remonty. 
784 053 493

 �Usługi hydrauliczne. Fachowo.  
600 653 124

 �Remonty, wykończenia glazura. 
600 121 043

 �Remonty mieszkań 609 588 240

 �Remonty, glazura, terakota. Fa-
chowo i solidnie. 607 647 515

 �Regipsy, szpachlowanie, malowa-
nie i kafelkowanie, docieplenia. 
798 145 781

 �Remonty na każdą kieszeń. 
609 715 839

 �Usługi ogólnobudowlane. Docie-
plenia. 607 654 692

 �Zlecę naprawę hydrauliczną. 
694 138 979

 �TWOJA KSIĘGARNIA INTERNE-
TOWA WWW.KSIEGARNIACYME-
LIA.OSDW.PL

PRACA

 �Podejmę pracę w charakterze 
sprzedawcy, długoletnie do-
świadczenie, obsługa LOTTO. Tel 
660 392 851

 �Zatrudnię konsultantkę Oriflame, 
bezpłatne wpisowe, prezenty na 
1300 zł, 604 189 118

 � Plantacja borówki amery-
kańskiej zatrudni zbieraczy 
w miesiącach lipiec sierpień. 
515 144 186

 �Zatrudnię kierowcę kat. D na 
weekendy, tel. 501 615 614

 �Zatrudnię kierowcę kat. C+E na 
trasie Polska - Norwegia, tel. 
607 585 561

 �Zatrudnię kierowcę kat. C+E, 3 ty-
godnie na tydzień, liniówka, tel. 
609 493 989

 �Zatrudnię kierowcę kat. C+E, na 
trasie Polska - Szwecja, Polska - 
Norwegia, tel. 607 790 989

 �Mieszkanie wyżywienie i praca 
dla złotej rączki. 505 405 357

 �Kierowca kat. ABT poszukuje pra-
cy. 91 39 17 620

 �Zatrudnię doświadczonych stola-
rzy. 696 034 712

 �Zatrudnię do dociepleń i elewacji 
z doświadczeniem. 782 860 130

 �Tokarza i elektryka zadudnię na 
pełny etat w zakładzie elektro-
mechanicznym w Nowogardzie. 
601 577 724

 �Zatrudnię stolarza lub pomocni-
ka z prawem jazdy. 603 366 286

INNE

 �Sprzedam drewno komin-
kowe i opałowe. Transport. 
691 466 441

 �Sprzedam ponton używany. 
Tel. 669 030 959

 �Sprzedam drewno  bukowe i 
dębowe pocięte i porąbane- 
603 353 789

 �Sprzedam drewno opałowe i ko-
minkowe, pocięte w klocki z do-
wozem. 663 349 053

 �Drewno opałowe kominkowe. 
506 232 860

 �Tanio sprzedam kafle piecowe, 
rzeźbione używane. 669 430 803

 �Piec CO Zębiec na miał, węgiel, 
drewno KMW16 na 135 m2 pow. 
Używany jeden sezon sprzedam 
lub zamienię na większy KMW23. 
Tel. 721 371 642 

 �Sprzedam laptopa Lenovo, Y530, 
cena 1600 zł, tel. 605 522 340

 �Sprzedam suknię ślubną białą, 
rozm. 38-40 piękna - zadbana. 
661 196 022

 �Sprzedaż drewna kominkowego i 
opałowego. 667 788 820

 �Sprzedam tanio meblościankę 
3,60. Tel. 514 830 474

 �Sprzedam drzwi garażowe uży-
wane 2100 na 3000 mm oraz da-
chówczarkę .886 703 452

 �Chętnie kupię roczniki małego 
modelowania i modele kartono-
we. 693 808 366

 �Miał opałowy, tanio sprzedam, 
1,5 tony. 91 39 10 308

 �PIECE GAZOWE c.o.z Niemiec f.Va-
illant sprzeda serwis pieców ga-
zowych, używane z gwarancja, 
wiszące, dwufunkcyjny do miesz-
kania cena od 1.000zl oraz tyl-
ko ogrzewanie c.o.11,18,24kw 
od 800zl montaż ,serwis  
tel 691 686 772

 �ELEKTRYCZNY przepływowy pod-
grzewacz wody na prąd 380V,moc 
18,21kw Male gabaryty, wisza-
cy z Niemiec f. Vaillant do łazien-
ki, kuchni domek, sklep warsztat, 
zaklad fryzj. bar cena od 250 zl tel 
691686772

 �GRZEJNIKI panelowe c.o. nowe 
i używane z Niemiec rozne roz-
miary, do domu, sklepu, warsz-
tatu, mieszkania więcej info  691 
686 772

 �BOJLER podgrzewacz wody 120-
150 litr. stojący bez palnika z Nie-
miec, dobrze izolowany, z wężow-
nica, do montażu z piecem wę-
glowym lub gazowym cena 400zl 
tel 691 686 772

 �JUNKERS gazowy do łazienki, 
kuchni z Niemiec f,Vaillant wy-
soka jakość, Malo używany, do 
mieszkania domu cena 400zl tel 
GRUZ do wzięcia. 788 802 501

 �Sprzedam piec CO (śmieciuch) na 
gwarancji cena 1000 zł do nego-
cjacji. 607 488 128

 �Sprzedam rybki ozdobne do 
oczka wodnego oraz filtry orygi-
nalne. 507 625 011

 �Sprzedam gołębie garłacze mło-
de 10 zł/szt oraz 3 pary Budapesz-
tów po 5 zł/szt. 506 184 436

 �Sprzedam okna plastikowe nie-
montowane o wym. 160/160 i 
140/90. Tel. 603 895 622

 �Sprzedam Ytong 24 1050 szt. 
Cena do uzgodnienia. 693  409 
974
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VII Maraton MTB dookoła jeziora Miedwie

Dobre wyniki nowogardzkich kolarzy
W sobotę (4 lipca) w Stargardzie odbył się VII maraton MTB dookoła jeziora Miedwie. Zawody cieszyły się dużym zainteresowaniem, 
przez co na starcie stawiło się wielu utytułowanych zawodników.

Organizatorami zawodów było 
miasto Stargard przy pomocy: 
Stargardzkiego Towarzystwa Cy-
klistów, Senatora RP – Sławo-
mira Preissa i Marszałka Wo-
jewództwa Zachodniopomor-
skiego. Maraton jak sama nazwa 
wskazuje odbył się wokół jezio-
ra Miedwie, uroczyste otwarcie 
imprezy nastąpiło w Amfiteatrze 
Miedwiańskim o godzinie 10.00, 
natomiast zawody rozpoczęły się 
pół godziny później. Jak infor-
mowaliśmy w piątek w maratonie 
mięli wziąć udział kolarze „Chra-
bąszczy”, jednak jak okazało się 
na miejscu, w wyścigu mogli brać 
udział tylko sportowcy powyżej 
16 roku życia. Zatem zawodnicy 
z Nowogardu mogli potraktować 
wyjazd do Stargardu w formie 
szkoleniowej. Na starcie mimo 
wszystko pojawili się reprezen-
tanci Nowogardu. Wśród pań, 
najlepiej wypadła Małgorzata 
Kubicka, która w swoim wyścigu 
K IV, zajęła 5 miejsce w stawce 35 
zawodniczek. Wygrała Ewa Kar-
pienia z klubu Rowery Turowski 
Szczecin z czasem 01:53:29.98, 
reprezentantka Nowogardu uzy-
skała czas 02:27:26.31. Małgorza-
ta Kubicka wystartowała również 
w kategorii Open Kobiet, w któ-
rej wystartowało 147 zawodni-

czek. Mieszkanka Nowogardu w 
tej stawce uplasowała się na wy-
sokiej 32 pozycji. W kategorii K 
II jako 12 na metę wjechała Mag-
dalena Tkaczenko z Bicykl No-
wogard, nasza reprezentantka 
uzyskała czas 02:25:39.21, w ka-
tegorii K II wystartowało 45 za-
wodniczek. Pośród panów No-
wogard reprezentował Łukasz 
Janic.  W kategorii Open Męż-
czyzn wystartowało aż... 775 za-
wodników! W tej stawce zawod-
nik z Nowogardu na metę dotarł 
z czasem 01:47:45.96, co pozwo-
liło mu zająć wysokie 75 miej-
sce. Łukasz Janic zaprezentował 
się również w kategorii M II, tam 
nowogardzianin zajął 30 miejsce 
w stawce 183 zawodników. Wy-
pada jeszcze wspomnieć o kolej-
nych zawodnikach z Nowogardu, 
którzy zajęli nieco słabsze pozy-
cje. W kategorii M IV na 42 miej-
scu swój wyścig ukończył An-
drzej Hofses z klubu Bicykl No-
wogard, natomiast na 96 miejscu 
ukończył Bogumił Jasiński, w tej 
kategorii wystartowało 156 za-
wodników. W wyścigu M III w 
stawce 261 zawodników, wystar-
tował Marcin Teodorczyk z No-
wogardu i zajął 138 miejsce. 

KR 
Małgorzata Kubicka na starcie VII maratonu MTB dookoła jeziora Miedwie
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 Cena 1,80 zł

GAZETA LOKALNA  NOWOGARD • OSINA

APTEKA 
MAJOWA 
ul. 3 MAJA 47

TEL. 91 307  07 08

OTWARTE
Poniedziałek - Piątek  8-19  

Sobota  8-15

Sprawdź naszą ofertę:
• Kredyt gotówkowy
• Kredyt konsolidacyjny
• Kredyt samochodowy
• Kredyt hipoteczny
• Spłata rat LUKAS Banku za 0 zł
• Dogodne warunki 
  dla emerytrów i rencistów

Nowogard, ul. 700 Lecia 21
tel. 91 39 22 172

czynne: pon-pt 9.00-17.00

CENTRUM KREDYTOWE

Prywatny Gabinet 
Stomatologiczny

Oferuje kompleksowe
lecznie stomatologiczne

- protetyka
- chirurgia stomatologiczna
- stomatologia estetyczna (wybielanie)
- stomatologia zachowawcza
- stomatologia dziecięca
- endodoncja (leczenie kanałowe)
- periodontologia (leczenie chorób przyzębia)

lek. dent. Agnieszka Odzioba
ul. Kościuszki 36 (przychodnia, gab. 308) 

Tel. 669 862 704   •  NOWOGARD
Godz. przyjęć pn.-pt.  10-18;   sob. 8-13

Zapraszamy!

N
O

W
Y

Nowogard, ul. Kościuszki 1
tel. 91 392 18 11

OPTYK
BADANIE OSTROŚCI  WZROKU

(bezpłatne przy zakupie okularów)
REALIZACJA  RECEPT NFZ

O szczegóły pytaj w Salonie

Sierpień super rabaty

- 30%
- 20%

- 50%

CZAS NA WZROK

Kancelaria Adwokacko-Radcowska
Adres Kancelarii: Plac Wolności 9 w Nowogardzie, 

parter byłego hotelu „Cisy”, pok. nr 8.

Szanowni Państwo.
Zawiadamiamy, iż w Nowogardzie  rozpoczęła swoją działalność 

Adwokat  - Monika Osińska  
(tel. 605 085 913)

Radca Prawny - Radosław Górski
  (tel. 788 802 101)

Radny 
umowy 
nie pamięta

Świerczewo 
podzieliło 
kasę

Powiat 
goleniowsko-
nowogardzki

Bezpłatne Liceum
Ogólnokształcące dla Dorosłych

ogłasza nabór
Informacje i zapisy

ul. Zielona 11, tel. 91 392 66 91

PRY
WA

TN
EP

UB
LIC

ZN
E LICE

UM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA
DOROSŁYCH

Rozpoczęcie roku szkolnego w sobotę 11 lutego godz. 8.00

Zapewniamy BEZPŁATNĄ NAUKĘ przez cały okres kształcenia

www.zielona.mojaszkola.net

W NOWOGARDZ IE

Rozpoczęcie roku szkolnego w sobotę 1 września 2012

s. 4 s. 5 s. 7

Wyjazdy do 14 krajów Europy

z Nowogardu
T R A V E L

Agencja Turystyki i Podróży

PRZEJAZDY zagraniczne

NOWOGARD • ul. Boh. Warszawy 78a/2
Tel. 91 392 17 39 • kom. 605 856 556

WYCIECZKI - WCZASY
Turcja, Tunezja, Egipt, Chorwacja

www.travel-nowogard.pl

Niemcy, Holandia, Belgia, Dania, Francja,

Luksemburg, Austria, Anglia, Włochy,

Hiszpania Szwajcaria, Szwecja, Norwegia

Czytaj s. 3, 4

Märka Polska Sp. z o.o.
MAGAZYN 

REDŁO
 

1) SKUP ZBÓŻ 

2) SKUP SŁOMY Z POKOSU I W KOSTKACH

 KONTAKT: + 48 91 48 30 300   + 48 603 055 292

SPRZEDAM  TANIO
nieruchomość ogólnoużytkową,

do remontu,
pow. 360 m2, działka 786 m2

w Stargardzie, ul. Rzeźnicza 8

tel. 512 079 122

Tego jeszcze u nas nie było!

Inwazja tysięcy much
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Foto tydzień

Z tarczy zegarowej na wieży starego kościoła zniknęły wska-
zówki. Jak udało nam się dowiedzieć, sprawczynią tego stanu 
rzeczy jest jedna z burz, która kilka dni temu przeszła nad mia-
stem. W trakcie wyładowań atmosferycznych, piorun uderzył w 
iglicę świątyni i uszkodził mechanizm zegara. Miejmy nadzieję, 
że już wkrótce elementy zegara wrócą na swoje miejsce i znów 
zaczną odmierzać czas mieszkańcom miasta. 

Taki widok nie zdarza się zbyt często. Kilka dni temu młode 
bociany zaczęły uczyć się latać pod okiem swoich rodziców. Po-
goda młodym sprzyja – jest wietrznie, co ułatwia z pewnością 
naukę. Na zdjęciu, przerwa w treningu – stado bocianie w Wo-
łowcu. 

Zapchane kratki odbierające wodę deszczową na ulicy 3 Maja. 
Okoliczni mieszkańcy skarżą się, że przez to, po niemal każdym 
opadzie deszczu, droga zamienia się w rzeczkę, a czasem nawet 
rwący potok. Miejmy nadzieję, że po naszej interwencji odpo-
wiedzialne za utrzymanie czystości na drodze służby, wyczyściły 
kratki i woda będzie ściekać tam, gdzie powinna. 

Jak się okazuje lubią rosnąć 
nie tylko w lasach, ale i na 
cmentarzu. Na zdjęciu oka-
zały grzyb, którego wśród na-
grobków znalazł pan Marek – 
pracownik firmy państwa Fur-
mańczyków. Ciekawe tylko, 
czy znaleźli się chętni, żeby go 
zjeść. 

 Sprzedam, Kupię, Oddam

GIEŁDA PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH
Jak co roku otwieramy giełdę podręczników szkolnych. Można w niej nieodpłatnie zamieszczać in-

formacje o posiadanych do sprzedaży, bądź oddania podręczników szkolnych, a także ogłosić zapo-
trzebowanie na kupno. Podręczniki do oddania można również przynosić do redakcji DN.

Zgłoszenia telefonicznie na numer 91 392 21 65, e-mailowo DZIENNIK@DZIENNIKNO-
WOGARDZKI.PL, bądź osobiście w redakcji na ul. Boh. Warszawy. Red.

•	 Sprzedam książki do I klasy Gimnazjum nr 1 w Nowogardzie. Tel: 605 768 194.
•	 Kupię podręczniki do klasy VI, SP nr 2. i sprzedam książki do języka niemieckiego i WOS-u do 

III klasy, Gimnazjum nr 2 w Nowogardzie. Tel: 790 710 805.
•	 Sprzedam komplet książek do II klasy gimnazjum nr 2 w Nowogardzie i kupię książki do III kla-

sy. Gimnazjum nr 2 w Nowogardzie. Tel: 697 514 976 po godz. 14.
•	 Sprzedam tanio podręczniki do Technikum i Liceum, nr tel. 91 39 25 264.
•	 Kupię podręczniki do V kl. Podst. Nr 1 tel. 664 771 090.
•	 Tanio sprzedam podręczniki do I kl. Gim. Nr 1. Tel. 726 766 828.
•	 Kupię podręczniki do kl. V SP nr 3 w Nowogardzie. Te. 721 875 393.
•	 Sprzedam komplet podręczników do gim. nr 3. do kl. I, II, III. tel. 91 39 23 122.
•	 Sprzedam matematyka podręcznik zakres podst. do liceum, LO nr 2 do kl. I. W.Babinski, Hań-

ko. Ponczek. Tel. 603 691 864.
•	 Kupię książki do I kl. gimn. nr 2. Sprzedam do kl. VI szkoły podstawowej nr 3. Niedrogo. 509 

615 300, 509 649 104.
•	 Przyjmę książki do kl. VI, szkoła podstawowa nr 1. tel. 699 680 298.
•	 Sprzedam książki do klasy III Gimnazjum nr 2 w Nowogardzie tel. 661-550-557 
•	 Sprzedam książki do klasy II gimnazjum nr. 2 w Nowogardzie tel. 840-563-335

Upadek OLT Express odczuł też Nowogard

Skończył się obiecujący rynek
Komentowany szeroko w ostatnich dniach  upadek przewoźnika lotniczego OLT 
Express odczuł też znany nowogardzki przedsiębiorca zajmujący się przewoza-
mi pasażerskimi.

Przez dwa miesiące realizo-
wałem dowóz pasażerów OLT 
Express ze Szczecina  do lotni-
ska- mówi nam przedsiębior-
ca - trzeba przyznać, że obłoże-
nie tych kursów d o -
wozowych 
było bar-
dzo wy-
s o k i e . 
Wo z i l i -
śmy pasaże-
rów udających 
się samolotami 
przewoźnika najczę-
ściej na loty do Warszawy 
i na południe do Katowic i Kra-
kowa. Niestety  jak powszechnie 
wiadomo przewoźnik zakoń-
czył działalność i nasz rynek 

w tym momencie się skończył. 
Nie poniosłem oczywiście z tego 
tytułu, żadnych strat ale ani ja 
ani nasi kierowcy nie zarobi-
my już na tych tak dobrze za-
powiadających się przewozach.

Nadal są niejasne 

kulisy upadku OLT 
Ekspress, który od wiosny tego 
roku wszedł na rynek oferując 
atrakcyjne cenowo połączenia  
m.in. Szczecina z Warszawą, 

ale  zwłaszcza nowość, czyli 
siatkę połączeń między porta-
mi regionalnymi. Kolejna  pró-
ba upowszechnienia  podró-
ży lotniczych wewnątrz kraju 

poniosła więc 
spektakular-
ną porażkę, a 
ceny biletów po 

upadku  
O L T 

Express  
nat ychmi as t 

zostały przez  
Eurolot (spółka córka LOT-u a 
zarazem dotychczasowy  mo-
nopolista na rynku krajowym) 
poważnie podniesione.       

sm
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FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

TRUMNY, URNY, KREMACJE, EKSHUMACJE, CHŁODNIA
PRZEWOZY KRAJOWE i ZAGRANICZNE, 

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

602 450 881

EntER  II 
laptop

 sERwIs - komIs

naprawiamy, 
sprzedajemy,

kupujemy laptopy
na ul. Wyszyńskiego 7/3

budynek Straży Pożarnej

tEL. 795 648 748

O PA Ł
węgiel, koks, miał, 

drewno – kominkowe,
 podpałka, brykiet – węglowy, 

torfowy, drzewny
(towar luzem i workowany)

Towar wysokiej jakości, zapewniamy 
transport, wynajem maszyny 
rozładunkowej oraz dźwigu

sprzedaż ratalna

PPUH „EDBA” 
Nowogard • ul. Nadtorowa 12

Tel./fax 91 39 22 329
Kom. 601 150 620

R E K L A M A
e-mail: reklama@domjudy.pl

TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07

Serwis komputerowy 
na telefon. 

Instalacja, pomoc w obsłudze. 
Na życzenie w domu Klienta.

Tel. 790 373 803

Widoczne na zdjęciach obrazki, to nie ilustracje do biblijnej opowieści o plagach egipskich. To rzeczywistość, z jaką każdego lata, mu-
szą zmierzać się mieszkańcy Wołowca. Mają dość życia w sąsiedztwie fermy norek. I nie chodzi tym razem o smród, ale o muchy, a ra-
czej setki tysięcy tych owadów, z którymi walczą od kilku lat na różne sposoby. Niestety bezskutecznie. 

Tego jeszcze u nas nie było!

Inwazja tysięcy much
Codziennie posesję pana 

Ignacego w Wołowcu, znajdu-
jącą się w bliskim sąsiedztwie 
z fermą norek, atakują tysiące 
insektów. Dom naszego boha-
tera jest uszczelniony jak łódź 
podwodna. Okien myć się nie 
opłaca, a wszędzie gdzie tyl-
ko to możliwe pozakładane są 
moskitiery i zasłony. Mężczy-
zna sporo pieniędzy wydaje na 
kupno przeróżnych środków 
owadobójczych. To jednak, jak 
mówi sam, walka z wiatraka-
mi. 

Pod wieczór na podwórku la-
tają chmary much. Robi się do-
słownie ciemno. O grillu, czy 
wypoczynku po ciężkim dniu 
już dawno możemy tylko po-

marzyć. Niech pan spojrzy na 
podłogę na ganku, tutaj wczo-
raj wieczorem było zamiata-
ne – pokazuje nam pan Igna-
cy.  Rzeczywiście podłoga na 
werandzie jest czarna od zde-
chłych owadów. Przynajmniej 
raz dziennie wynoszę 5- litrowe 
wiadro pełne martwych much, 
które zamiatam spod drzwi– 
dodaje mężczyzna. 

Mieszkańcy robią, co mogą, 
aby ustrzec się przed plagą in-
sektów. Pościnali drzewa owo-
cowe, do których owady lgnę-
ły jeszcze bardziej. Pryskają w 
domu firany środkami odstra-
szającymi muchy.  Na zewnątrz 
opryskują wszystko, co tylko 
możliwe silniejszymi środka-

mi, które rozcieńczają z wodą. 
Panie redaktorze, ja mam 

chorego męża, a w domu jest 
małe dziecko. Boimy się, że w 
końcu te owady przeniosą na 
nas jakąś chorobę. Kto nam 
wtedy pomoże? Widzi pan, je-
den zarabia miliony, a my mu-
simy żyć w takich warunkach. 
Nie bronię nikomu na chleb 
pracować, ale dlaczego naszym 
kosztem? – pyta zrozpaczona 
sąsiadka pana Ignacego, która 
chciała pozostać anonimowa. 

Skąd bierze się w tej okolicy 
taka ilość owadów? Zdaniem 
naszych rozmówców wszystko 
zaczęło się kiedy rozbudowano 
fermę norek. 

Przez pierwsze lata działal-
ności fermy much nie było. Żyli-
śmy, jak to się mówi w symbio-
zie. Wszystko zaczęło się kie-
dy fermę rozbudowano, a pły-
tę, na której składują się odpa-
dy  przeniesiono w inne miejsce.  
Much przybywało z każdym 
dniem – opowiada pan Ignacy. 

Zdaniem naszych rozmów-
ców, muchy, które są odstra-
szane z terenu fermy osadza-
ją się na łące, oddzielającej za-
kład od pobliskich domostw. 
Tam się lęgną, bo lubią wilgoć,  
a później lecą do pożywienia. 
Mieszkańcy, których odwie-
dziliśmy próbowali szukać po-
mocy w przeróżnych instytu-
cjach, ale bezskutecznie. 

Byłem w Goleniowie w In-
spekcji Sanitarnej. Tam usły-

szałem, że oni podejmują inter-
wencje tylko na sygnał pracow-
nika danego zakładu. Odesła-
no mnie do Wydziału Ochrony 

Środowiska w Gminie. Tu  usły-
szałem od jednego z urzędni-
ków „a co mnie pańskie muchy 
obchodzą”.  Odesłano mnie 

Pan Ignacy nie spodziewał się, że oddalona o 100 metrów od jego domu ferma sprawi 
tyle kłopotów jemu i jego sąsiadom.

Pan Ignacy kilka razy dziennie musi zamiatać z werandy setki zdechłych owadów, z 
którymi walczy jak tylko może – na razie jednak bezskutecznie. 

Muchy sieją zniszczenia w pobliskich sadach i ogrodach. Na zdjęciu tegoroczne jabł-
ka, z jednej z ostatnich pozostawionych w okolicy jabłoni. 



Nr 62 (2095)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

4

www.dzienniknowogardzki.pl

Mieszkańcy radzą sobie z plagą insektów na różne sposoby. Pryskają parapety i ścia-
ny silnymi środkami owadobójczymi. 

do Inspektoratu Weteryna-
rii. Ci znowu stwierdzili, 

że zajmują się tylko produkcją 
zwierząt. W końcu uznałem, 
że pójdę do gazety i tam się do-
wiem, co mamy dalej robić, bo 
ta sytuacja jest nie do wytrzy-
mania – mówi pan Ignacy. 

Nie udało nam się  skon-
taktować z właścicielem fir-
my, by poprosić o komentarz 
w tej sprawie.  Jedno jest pew-
ne. Mieszkańcy posesji niemal 

graniczących z zakładem są 
skazani na życie w warunkach 
zagrożenia epidemiologicz-
nego. Aż dziw bierze, dlacze-
go żadna z wymienionych in-
stytucji, u których pan Ignacy 
szukał pomocy, nie podjęła się 
interwencji. Miejmy nadzie-
ję, że po naszym artykule ktoś 
ulży jego bohaterom, chociaż-
by przez wzgląd na ich zdro-
wie. 

Marcin Simiński 

Tego jeszcze u nas nie było!

Inwazja tysięcy much

Radny umowy nie pamięta 

Czyje jest boisko na Bema? 
Z tym pytaniem zwrócili  się do redakcji DN mieszkańcy ul. Bema, którzy od kilku lat sami muszą kosić trawę na osiedlowym boisku. Okazało się, 
że odpowiedź na to pytanie nie jest prosta. Gmina uważa, że boisko należy do Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych. Jan Tandecki, radny 
SLD oraz przewodniczący LZS, zaprzecza, twierdząc, że „oddał je, po tym jak miejscowa młodzież przestała się interesować aktywnym sportem”. 
Żeby było śmieszniej  obiekt na zlecenie Urzędu Miejskiego kosi, w ramach stałej umowy z gminą, firma Domel. 

Kilka dni temu do redakcji 
DN zadzwoniła jedna z miesz-
kanek osiedla Bema. Kobieta 
była zbulwersowana tym, co 
ujrzała z okna swojego domu. 

Dobrze by było jakby pan re-
daktor przyjechał do nas na 
osiedle i zobaczył jak dzieci, 
ręczną kosiarką ścinają trawę 
na boisku, żeby pograć w piłkę. 
Przykro na to patrzeć! - mówiła 
nasza czytelniczka, chcąca po-
zostać anonimowa. 

Udaliśmy się natychmiast na 
miejsce. Rzeczywiście. Na bo-
isku było kilkanaście osób, w 
tym jeden dorosły mężczyzna. 
Wszyscy byli poprzebierani w 
sportowe stroje.  Niestety za-
miast kopać w piłkę, kosili tra-
wę za pomocą ręcznej kosiarki. 

W tym roku skosili boisko tyl-
ko raz. To było chyba w maju. 
Od tego czasu sami, co kilka dni 
musimy sobie kosić trawę, żeby 
pograć w piłkę – mówi tata jed-
nego z chłopców będących na 
boisku. Z tego co się orientu-
ję boisko należy do LZS i to oni 
powinni o nie dbać. Przecież 
dostają na to pieniądze z gminy. 
Nie wiem więc, dlaczego tego 
nie robią? – pyta mężczyzna. 

My też pytamy i sprawdza-
my, kto odpowiada za należyte 
utrzymanie terenu na boisku. 

W pierwszej kolejności 
dzwonimy do wywołanego do 

tablicy – radnego Tandeckie-
go. 

 Ja nie użytkuję tego boiska 
od 5 – 6 lat. Mam inne boiska, 
na wsi. Tak poza tym, to gmi-
na reguluje terminy koszenia i 
zleca to Władkowi Błażewiczo-
wi – odpowiada radny SLD.  
Ja panu coś powiem    - kon-
tynuuje, szczerą rozmowę rad-
ny. Jak jest wykoszone to dzieci 
nie widać. Mówiąc szczerze to 
sami mieszkańcy zdewastowali 
to boisko. Jeżdżą po nim samo-
chodami, ciągnikami, motora-
mi. Różnie. Wiem, bo tu miesz-
kam. To jednak nie o to chodzi.

Skoro boiskiem nie włada-
ją już LZS-y to może Urząd 
Miejski? Dzwonimy do gmi-
ny. Tam  jednak nikt nie chce 
udzielić nam informacji przez 

telefon. Pytania zadajemy więc 
na piśmie. 

Po tygodniu otrzymujemy 
odpowiedź. 

Zrzeszenie „Ludowe Zespo-
ły Sportowe” w Nowogardzie 
podpisało w dniu 15 paździer-
nika 2002 umowę użyczenia na 
działkę nr 40, położoną w obrę-
bie nr 2 m. Nowogard przy ul. 
Gen. J. Bema. Nieruchomość 
przekazana była z przeznacze-
niem na boisko sportowe, ce-
lem wykorzystania do organi-
zowania zawodów, rozgrywek i 
imprez sportowych. Zrzeszenie 
LZS zobowiązało się do należy-
tego utrzymania terenu, doko-
nywania niezbędnych moderni-
zacji oraz ponoszenia wszelkich 
kosztów związanych z używa-
niem i naprawą terenu – pisze  

Robert Czapla, burmistrz No-
wogard. 

Ponownie dzwonimy do 
przewodniczącego LZS-ów w 
Nowogardzie informując go o 
treści odpowiedzi otrzymanej 
od burmistrza. Jan Tandecki 
jest wyraźnie zdziwiony tym 
co słyszy, ale nadal utrzymu-
je, że boisko nie należy do nie-
go. Twierdzi, że zrzekł się tego 
obiektu w 2008 roku.  Prosimy 
jednak radnego, aby okazał ja-
kiś dokument potwierdzający 
ten fakt. Po upływie pół godzi-
ny radny zjawia się w redak-
cji DN z teczką dokumentów. 
Niestety żaden z nich boiska 
na Bema nie dotyczy. 

Nie pamiętam tej umowy, o 
której pisze burmistrz. Przesta-
łem się zajmować tym boiskiem 

jakieś 4 lata temu. Młodzież na 
Bema nie była bowiem zainte-
resowana, żeby tam coś robić. 
Przestali przychodzić na orga-
nizowane przeze mnie impre-
zy – opowiada w redakcji rad-
ny, pokazując nam jedynie pi-
sma z 2008 roku, w których to 
zwraca się o użyczenie 12 bo-
isk na terenach wiejskich. 

Widzi pan, tutaj nie ma tego 
na Bema. Są inne. Zresztą na-
wet jak je miałem to nie ja kosi-
łem, tylko gmina. Ja nie dosta-
ję pieniędzy na koszenie trawy. 
Teraz zcedowałem to na sołty-
sów i poszczególne wiejskie koła 
LZS-ów – dodaje Tandecki. 

W międzyczasie otrzymu-
jemy telefon do mieszkanki 
Bema, która informuje nas, że 
po naszej wizycie na osiedlu 

Kilka po naszej wizycie na Bema trawę na boisku skoszono

Jeden z młodych amatorów gry w piłkę nożną wziął sprawę i kosiarkę w swoje ręce
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Lilia rozkwita, róża opada
Piękny tulipan listeczki składa

a my Ci składamy szczere życzenia.
Życzymy szczęścia i powodzenia to co miłe 

i wymarzone w dniu urodzin 
niech będzie spełnione

Z okazji 60 urodzin

Lechowi Kępa
najserdeczniejsze życzenia

składa 
Barbara, Zdzisław, Ewa, Krzyś, 

Łukasz, Czarek, Monika z Norbertem

Pomóżmy sobie
•	 Ośrodek Pomocy Społecznej przyjmie tapczan oraz meble dla klienta tel. 913920200.
•	 Przyjmę  wózek inwalidzki i tapczan dla starszej, schorowanej osoby 913922-165
•	 Przyjmę  2 - osobowy fotel do spania, pralkę automatyczną i używaną  pokojową meblościan-

kę Tel. 665 - 566-856
•	 Przyjmę  łóżko piętrowe  tel.512-71-13-48
•	 Przyjmę  wersalkę z fotelami i szafkę na dziecięce ubrania - 883-241-291 
•	 Przyjmę meble pokojowe w dobrym stanie, ławę pokojową i TV  tel.782-556-716
•	 Przyjmę  piecyk kaflowy lub inny piec na opał tel. kontaktowy 883-038-182 
•	 Przyjmę materac przeciwodleżynowy dla starszej schorowanej, leżącej osoby Tel. 692 618 185
•	 Przyjmę segment kuchenny i pokojowy, pralkę, telewizor. Tel. 512 711 348

Uwaga! Zgubiono komputer! 
Znalazcę Laptopa pozostawionego w dniu 3.07.2012 w 

Wierzbięcinie proszę o oddanie pamięci USB (pendrive), któ-
re znajdowały się w torbie razem z komputerem. Urządzenia są 
niezbędne do pracy zawodowej, a ich przetrzymywanie grozi 
odpowiedzialnością karną. 

właściciel zguby 

ŻYCZENIA

ktoś boisko skosił. Okazało się, 
że usługę wykonała firma Do-
mel. Sprawdzamy na czyje zle-
cenie. 

Mamy stałą umowę z gminą 
na pielęgnację zieleni miejskiej. 
Co roku ogłaszany jest na to 
przetarg. Boisko na Bema nale-
ży do jednego z rewirów, który 
również obsługujemy w ramach 

tego kontraktu. Tyle, że my 
sami nie decydujemy o tym kie-
dy kosimy dany teren. Za każ-
dym razem zleca nam to gmi-
na. Tak też było kilka dni temu 
na obiekcie przy osiedlu Bema 
– wyjaśnia Władysław Błaże-
wicz, właściciel firmy. 

Marcin Simiński 

Nasz komentarz 

Miłość do LZS-ów kosztuje...
Przy okazji sprawy z koszeniem trawy na boisku przy osiedlu 

Bema, pojawiają się wątpliwości co do kwestii finansowania dzia-
łalności Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych, a przynaj-
mniej zasadności tak obfitego obdarowywania pieniędzmi przez 
władze gminy tejże organizacji. 

W tym roku budżet LZS to 47 tys. zł! Co za to będzie zrobione? 
Zgodnie z wnioskiem, jaki organizacja złożyła do burmistrza o do-
tację z miejskiej kasy, który wczoraj nam udostępniono w Wydzia-
le Rozwoju Lokalnego i Funduszy w UM Nowogard,  LZS-y mają 
zorganizować ledwie 8 spartakiad i kilka turniejów  – m.in. w siat-
kę i szachy.  Czy na to potrzeba aż tak dużych pieniędzy? Trudno 
to pojąć, skoro dowiadujemy się, że organizacja, w sumie oprócz 
tego dostaje jeszcze w prezencie od burmistrza pieniądze na kosze-
nie 12 boisk na wsi. A to z pewnością kosztuje kolejne kilka tysię-
cy złotych. Jest to również o tyle niepokojące, że zgodnie z umową 
o dofinansowaniu podpisaną z burmistrzem, LZS otrzymały 1600 
zł na „przygotowanie boisk” (boiska na Bema w tym spisie rzeczy-
wiście nie ma) – można odnieść wrażenie, że za jedną usługę LZS 
kasują podwójnie Gminę.

  Warto nadmienić, że inne stowarzyszenia i kluby sportowe, za 
tego typu usługi musiały i muszą płacić właśnie pieniędzmi z przy-
znanego przez burmistrza budżetu. Żadnej ulgi nie było, a do tego 
władza w niektórych organizacjach doszukiwała się malwersacji, 
jakich to mieliby się dopuszczać sportowi działacze, przy okazji 
jazdy ciągnikiem z kosiarką po użyczonych boiskach. 

Trudno to pojąć tym bardziej w obliczu ostatnich decyzji komisji 
konkursowej i burmistrza, przyznających budżety poszczególnym 
organizacjom sportowym – miłość do LZS-ów kosztowała wiele 
– upadła Olimpia a Wiejskie Kluby Sportowe, konkurencyjne dla 
LZS, robią imprezy za własne, prywatne pieniądze, bo na przychyl-
ność władzy liczyć nie mogą. 

I podobnie jak w przypadku boiska na Bema – dziś winnych nie 
ma, a ludzie muszą sobie radzić sami… to może by tak gminę od-
dać burmistrzowi na własność,  a mieszkańcy do podziemia i wte-
dy na pewno  będzie jak za komuny bo przecież „za komuny było 
lepiej”.

redakcja

Świerczewo podzieliło kasę 
W minioną środę we wsi Świerczewo odbyło się zebranie wiejskie. Podczas spotkania miejsco-
wa społeczność przyjęła uchwałę w sprawie podziału funduszu sołeckiego na przyszłym rok. 
Podsumowano także dotychczasowe działania i przekazano, obecnym na spotkaniu przedsta-
wicielom Urzędu Miejskiego, co we wsi jeszcze zrobić trzeba w najbliższej przyszłości. 

Spotkanie, mimo dogodnej 
pory i nie najgorszej  pogody, 
nie cieszyło się wielkim zainte-
resowaniem wśród mieszkańców 
wsi. Na liście obecności, po pra-
wie godzinnym czasie oczekiwa-
nia, wpisało się 19 osób. W zebra-
niu oprócz mieszkańców i władzy 
sołeckiej wsi, wzięli także udział 
przedstawiciele Urzędu Miejskie-
go – burmistrz Robert Czapla, 
kierownik Wydziału Inwestycji i 
Remontów Adam Czernikiewicz 
oraz Beata Wojewoda, podinspek-
tor Wydziału Gospodarki Komu-
nalnej, Mieszkaniowej i Ochrony 
Środowiska. 

Urszula Armata, sołtys wsi od 
kwietnia ubiegłego roku, rozpo-
częła zebranie od złożenia spra-
wozdania za miniony rok działal-
ności. 

Zrobiliśmy chodnik do świetli-
cy i betonową wylewkę pod scenę. 
Zorganizowaliśmy szereg imprez, 
w tym jedną charytatywną – wy-
mieniała sołtys Świerczewa, pod-
kreślając, że wiele inicjatyw nie 
udałoby się przeprowadzić bez 
wsparcia sponsorów prywatnych. 
Dziękuje wszystkim, którzy pomo-
gli nam w osiągnięciu wyznaczo-
nych celów – dodała Urszula Ar-
mata. Były też gorzkie słowa. 

Musimy zacząć dbać o to co 
mamy. Nie może być tak, że jedni 
pracują a inni niszczą to i zaśmie-
cają. Proszę was, zwracajcie na to 
uwagę. Każdy chce przecież żyć 
w ładnym otoczeniu – apelowała 
pani sołtys. 

Kolejnym punktem zebrania 
było podjęcie uchwały w spra-
wie podziału funduszu sołeckie-
go. Świerczewo w przyszłym roku 
otrzyma 10 500 zł z budżetu. Na 
co wieś wyda pieniądze? 2 tys. zł 
przeznaczono na zakup kosiarki, 
plus 500 zł na paliwo do niej. Ok. 
1200 zł wieś chce wydać na głów-
ny kabel zasilający, który jest nie-
zbędny przy organizacji imprez 
w terenie. Na liście zakupów jest 
także zakup energii elektrycznej 

do świetlicy wiejskiej. Wieś część 
pieniędzy z funduszu sołeckiego 
chce także wydać na wyposażenie 
świetlicy wiejskiej, której grun-
towna modernizacja, jak zapo-
wiedział burmistrz, ruszy w przy-
szłym roku, na wiosnę. W budyn-
ku, w którym obecnie znajduje się 
wiejski klub, kiedyś była szkoła. 
Dzisiaj jego wnętrze wymaga re-
montu. R. Czapla poinformował 
mieszkańców, że modernizacja 
świetlicy będzie kosztować 200 
tys. zł, z czego połowa ma pocho-
dzić z dotacji pozyskanych z Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich. W tej chwili Urząd jest na 
etapie przygotowywania projektu 
świetlicy. 

Spotkanie było także dobrą oka-
zją do przekazania władzy proble-
mów, z jakimi boryka się wieś. 
Mieszkańcy zwracali uwagę na 
słabe ciśnienie wody w kranach. 

Mówiono także o remoncie 
drogi biegnącej przez Świercze-
wo, której nawierzchnia wyma-
ga naprawy. Jak mówiła sołtys 
wsi, Starostwo Powiatowe w Go-
leniowie, które jest właścicielem 
drogi, obiecywało, że droga bę-
dzie do wiosny zrobiona, ale wi-
dać na obietnicy się skończyło. To, 
co jednak najbardziej niepokoi 
mieszkańców to nadmierna pręd-
kość z jaką, mimo ograniczenia 
do 40 km na godzinę, drogą prze-
jeżdżają kierowcy, mijając space-
rujących po poboczu mieszkań-
ców wsi, z zawrotnym tempem (w 
Świerczewie nie ma chodników). 

Mieszkańcy wnioskowali do Sta-
rostwa  o założenie tzw. pro-
gów zwalniających. Odpowiedź 
była negatywna. Jako powód po-
dano użytkowanie drogi przez 
transport komunikacji zbioro-
wej. Szkoda, bo jak poinformował 
burmistrz pieniądze na kupno i 
montaż spowalniaczy w budżecie 
miasta są. Padł pomysł zamonto-
wania fotoradarów lub ich atrap.  

Mieszkańcy  mówili również o 
inicjatywie, która zrodziła się ja-
kiś czas temu. Chodzi o dawny, 
poniemiecki cmentarz, w któ-
rym jak twierdzi miejscowa star-
szyzna, obok kilku niemieckich 
nagrobków,  znajduje się ok. 15 
grobów pierwszych Polaków, któ-
rzy osiedlili się w Świerczewie po 
wojnie. Dziś cmentarz jest zaro-
śnięty i zniszczony. Dookoła po-
został tylko kamienny mur i kil-
ka pozostałości pomników. Miej-
sce w dokumentach widnieje jako 
park. Więcej o tej cennej inicjaty-
wie i historii cmentarza w kolej-
nych wydaniach DN. 

Warto nadmienić, że Świercze-
wo jako pierwsza wieś, spośród 36 
sołectw gminy Nowogard, podję-
ła uchwałę w sprawie podziału 
pieniędzy z funduszu sołeckie-
go. Czasu nie pozostało już wiele. 
Zgodnie z przepisami wnioski do 
budżetu na rok 2013 można skła-
dać do 30 września w Urzędzie 
Miejskim w Nowogardzie. 

Marcin Simiński 

Na spotkanie nie przybyło zbyt wielu mieszkańców, mimo to udało się przeprowadzić 
merytoryczną rozmowę i podjąć kilka ważnych dla wsi decyzji. 
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PARAFIA Pw. wNIEbOwZIęCIA NMP: Msza św. w niedzielę: Nowogard: 7:00, 9:30, 11:00, 12:30, 18:00 (w lipcu i 
sierpniu o 19:00) Karsk: 9:00; Olchowo: 11:00; Wojcieszyn: 12:00; Dąbrowa: 10:00.  Msza św. w tygodniu (od pn do pt): 
7:00, 18:00 (w lipcu i sierpniu o 19:00)    Msza św. w sobotę: 9:00, 18:00 (w lipcu i sierpniu o 19:00).    www.wnmp.info
PARAFIA Pw. Św. RAFAŁA KALINOwSKIEgO: Msza św. w niedzielę: . 7.30 , 9.00; 11.00, 12.30 i 18.00 (w lipcu i sierp-
niu o 19:00) Kulice: 9:00; Jarchlino: 10:00; Sąpolnica: 10:00.   Msza św. w tygodniu: 7:00, 18:00 (w lipcu i sierpniu o 
19:00).   www.rafalkalinowski.republika.pl
PARAFIA Pw. Mb FATIMSKIEj: Msze św. w niedzielę: 9.00 i 12.00. Lestkowo: 10.30; Miętno: 13.00.  Msza św. w tygo-
dniu z wyjątkiem poniedziałku:17.00, w sobotę o godzinie 12.00.    www.mbf-now.firmeo.biz 

Informacje Parafialne
   Vox    Ecclesiae...

Słowo Boże na Niedzielę:
Z Ewangelii wg św. Jana (J 6,41-51):
Żydzi szemrali przeciwko Niemu, dlatego że powiedział: Jam jest 

chleb, który z nieba zstąpił. I mówili: Czyż to nie jest Jezus, syn Józe-
fa, którego ojca i matkę my znamy? Jakżeż może On teraz mówić: Z 
nieba zstąpiłem. Jezus rzekł im w odpowiedzi: Nie szemrajcie między 

sobą! Nikt nie może przyjść do Mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec, który Mnie posłał; 
Ja zaś wskrzeszę go w dniu ostatecznym. Napisane jest u Proroków: Oni wszyscy będą 
uczniami Boga. Każdy, kto od Ojca usłyszał i nauczył się, przyjdzie do Mnie. Nie zna-
czy to, aby ktokolwiek widział Ojca; jedynie Ten, który jest od Boga, widział Ojca. Za-
prawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto /we Mnie/ wierzy, ma życie wieczne. Jam jest 
chleb życia. Ojcowie wasi jedli mannę na pustyni i pomarli. To jest chleb, który z nieba 
zstępuje: kto go spożywa, nie umrze. Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. 
Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało 
za życie świata.

W dzisiejszą niedzielę w liturgii Słowa Bożego słyszymy kontynuację nauczania Jezusa 
o Chlebie z nieba, którym On sam jest. Bardzo trudna nauka dla wszystkich słuchaczy, 
a szczególnie dla ortodoksyjnych Żydów (w czasach Jezusa nie istniało określenie „Żyd”, 
tylko Izraelita, ale będę je używał zamiennie), którzy nie mogli pojąć, jak zwykły czło-
wiek, który narodził się z Maryi i wzrastał w Nazarecie może mówić takie rzeczy o sobie. 
Spróbujmy wyobrazić sobie tę ewangeliczną scenę. Aby to uczynić musimy, choć pobież-
nie, poznać myślenie Izraelitów z czasów współczesnych Jezusowi. My jesteśmy obeznani 
z nauką przedstawioną przez Jezusa na temat Eucharystii. Przecież od najmłodszych lat 
wpaja się nam naukę o prawdziwej obecności Chrystusa w sakramentalnych postaciach 
Ciała i Krwi Pańskiej. Różnie bywa z wiarą w ten fakt, ale każdy w naszym kraju zetknął 
się z tą nauką. Dla Żydów była to prawda zupełnie nowa, a wręcz sprzeczna z tym, co wy-
znawali.

Jak każdy wie, Izraelici wyznawali wiarę w jednego Boga Jahwe. Boga Stworzyciela ca-
łego świata – widzialnego i niewidzialnego, ale Boga niedostępnego dla nas śmiertelni-
ków. Oczywiście Bóg opiekował się swoim ludem wybranym, musiał jednak być przebła-
giwany przez składane ofiary. Jahwe to Bóg, który karał Izraela za ich występki, ale okazy-
wał im swoje miłosierdzie z litości do nich. Najważniejsze dla Izraelitów było przekona-
nie, że Boga nie można oglądać. Twierdzili nawet, że kto zobaczył Boga musiał umrzeć. 
Bóg objawiał się ludziom przez swoich posłańców – Aniołów, a swoją wolę przekazy-
wał przez proroków. Chcę od razu zaznaczyć, że my wierzymy w tego samego Boga, ale 
mamy pełniejszy Jego obraz. Przyjęliśmy naukę Wcielonego Boga, Jezusa Chrystusa, któ-
ry objawił nam pełnię życia Bożego. My wierzymy, że Bóg jest jeden, ale w Trójcy Osób. 
Teraz nie czas na rozwijanie tej nauki, chcę tylko, abyśmy mięli świadomość, że objawie-
nie Boże przechodziło pewną ewolucję. Bóg objawiał się powoli na przestrzeni wieków. 
Dlatego nie przeciwstawiam religii żydowskiej z chrześcijańską, tylko ukazuję w jakim 
momencie znajomości Boga byli Izraelici w czasach, kiedy przyszedł Jezus na ziemię. I 
jak bardzo trudna do przyjęcia była nauka głoszona przez Jezusa. Zmieniała światopo-
gląd prawdziwego wyznawcy Boga Jahwe o sto osiemdziesiąt stopni.

Jeszcze raz powróćmy do sceny ewangelicznej. Jezus mówi, że zstąpił z nieba, że jest 
posłany przez Boga i że Go widział. Mało tego, kto w Niego wierzy ma życie wieczne, 
bo ma On moc wskrzeszania umarłych. I najtrudniejsza prawda, którą nawet uczniowie 
kroczący za Jezusem nie mogli przyjąć, że daje On swoje Ciało na pokarm do spożywa-
nia. Jaka była najpoważniejsza bariera przyjęcia słów Jezusa? Właśnie ta, że Jezus żył po-
śród ludzi jak każdy człowiek. Jak więc mógł opowiadać takie rzeczy o sobie?

Wydaje się, że my nie mamy takich problemów jak Izraelici. My już wiemy w jakim 
kontekście Jezus mówił te słowa. Jednak pomyślmy o innych sytuacjach w naszej wierze. 
Czy i my nie napotykamy na wątpliwości i pytania dotyczące wiary? Czy w konfrontacji 
z tym co naturalne, co możemy doświadczyć, zbadać i zmierzyć nie napotykamy na py-
tania o sensowność prawd wiary, które wyznajemy? Znaki zapytania, które się pojawia-
ją w naszej wierze zazwyczaj wynikają z naszych osobistych doświadczeń, często bardzo 
trudnych, jak nieuleczalna choroba, kalectwo, śmierć bliskich i wiele innych problemów. 
Wtedy tak naprawdę okazuje się na jakim etapie wiary jesteśmy. Łatwo się o tym mówi, 
ale trudniej przeżywa. Jednak te konfrontacje są nam potrzebne. Nasza wiara wzmacnia 
się przez znajdywanie odpowiedzi tam, gdzie z pozoru znaleźć ich nie możemy. Ucieczka 
przed tymi pytaniami nic nie pomoże, bo i tak prędzej czy później staniem przed najważ-
niejszym pytaniem: czy po śmierci kończy się nasze życie, czy może mamy się spodzie-
wać czegoś w wieczności? Od tego pytania nie uciekniemy. Oby śmierć nie przyszła na 
nas za wcześnie i znienacka, aż odnajdziemy na nie odpowiedź. Żebyśmy nie tylko zna-
leźli odpowiedź, lecz wcielili je w życie, bo życie ziemski mamy jedno, a od tego życia za-
leży nasza wieczność jeśli w nią uwierzymy.

Ks. Piotr Buda

SIERPIEŃ – MIESIĄC TRZEŹwOŚCI
Przypominamy fragmenty Listu Episkopatu Polski:
RODZINA SZKOŁĄ TRZEŹWOŚCI
Każdego dnia słyszymy o kryzysie ekonomicznym, którego konsekwencje odczu-

wają całe społeczeństwa. Rzadko mówi się jednak, że aktualne problemy wynikają 
z głębokiego kryzysu moralnego. Człowiek staje się więźniem cywilizacji chciwości 
i rywalizacji, a narastający w nim stres  sprawia,  że  ucieka  w  świat  konsumpcji, 
rozrywki  i  przyjemności. Coraz więcej osób jest uzależnionych od narkotyków, le-
ków antydepresyjnych, hazardu, gier komputerowych czy Internetu. Mówi się dziś 
wręcz o „epoce uzależnień” oraz „nałogowej osobowości naszych czasów.”

W Polsce wciąż najpoważniejszym zagrożeniem jest fakt nadmiernego spożywa-
nia alkoholu. Alkohol zawarty w piwie, winie czy wódce jest substancją niebezpiecz-
ną, która może uzależniać, niszczyć zdrowie i życie. Według danych statystycznych 
aż 14 % dorosłych Polaków pije ryzykownie i szkodliwie. Wielu nawet nie zdaje so-
bie sprawy z niebezpieczeństwa. Ponad milion Polaków jest uzależnionych. Co naj-
mniej dwa miliony dzieci żyje w rodzinach obarczonych dramatem uzależnienia.

 Każdy polski podatnik przeznacza co roku ok. 800 zł na pokrycie strat wynikają-
cych z nadmiernego spożycia alkoholu. Jak wynika z dostępnych danych dzisiejsza 
sytuacja jest alarmująca, a spożycie alkoholu ciągle wzrasta, zwłaszcza wśród ludzi 
młodych. (…)

Józefa Gruz, lat 91, zmarła : 04.08.2012,  pogrzeb odbył  się 09.08.2012 w Do-
brej Nowogardzkiej

Edward Wieczorek,  lat 63,  zmarł: 08.08.2012, pogrzeb odbędzie się 10.08.2012 
o godz. 14.00 w Nowogardzie 

Informacje podał S. Furmańczyk

 W tych dniach odeszli do Wieczności 

Święto św. Teresy 
Benedykty od Krzyża

9 sierpnia obchodziliśmy święto liturgiczne św. Teresy Benedykty od Krzyża. 
Poniżej krótka sylwetka świętej.

Edyta Stein urodziła się we Wrocławiu w 1891 r. w  ży-
dowskiej rodzinie, mieszkającej wcześniej w Lublińcu. 
Od wczesnych lat wykazywała zamiłowanie do nauki. 
Mimo dobrego świadectwa wiary swojej matki, odrzu-
ciła judaizm i wiarę w Boga. Całkowicie oddała się stu-
diowaniu, najpierw we Wrocławiu, a potem w Getyndze 
u słynnego filozofa, twórcy fenomenologii – Edmunda 

Husserla. U niego też  zrobiła  doktorat, jako  jedna  z  
nielicznych kobiet  w  tym  czasie.  W okresie I wojny 

swiatowej służyła jako pielęgniarka w wojennym 
szpitalu zakaźnym w Hranicach na Morawach. 

W 1916 r. rozpoczęła działalność dydaktycz-
ną, najpierw w seminarium nauczycielskim 

w Spirze, a potem jako docent w Instytu-
cie Pedagogiki Naukowej w Munster. Cały 
czas z wielkim radykalizmem poszukiwa-
ła prawdy i znalazła ją w Kościele Kato-

lickim. W 1922 r. przyjęła chrzest i bierz-
mowanie. Prowadziła głębokie życie  duchowe  i  kontynuowała  swoją  pracę  na-
ukową.  Mając  42  lata, wstąpiła do Karmelu w Kolonii i otrzymała imię Teresy 
Benedykty od Krzyża. Ze względu na prześladowania hitlerowskie przeniosła się 
do klasztoru w Echt w Holandii. Tam została jednak aresztowana i wywieziona do  
Oświęcimia.  Szykując  się  na  tę  drogę,  wyraziła  życzenie  oddania swojego ży-
cia również za swój naród – za naród żydowski. Została zagazowana 9. sierpnia 
1942 r. Napisała wiele książek i artykułów zarówno z dziedziny filozofii, jak i mi-
styki. Całe swoje życie z Chrystusem przeżywała w tajemnicy Jego krzyża, widząc 
w krzyżu największą mądrość i nadzieję. Na ołtarze została wyniesiona przez bł. 
Jana Pawła II. Beatyfikowana w 1987 r. a kanonizowana w 1998 r. Została też ogło-
szona patronką Europy.
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wracamy do tematu zmiany nazwy Powiatu!

Powiat  goleniowsko-nowogardzki
Dwa lata temu, tuż przed wyborami samorządowymi pisałem o potrzebie zmiany nazwy powiatu jako jednej z recept na poprawę po-
zycji Nowogardu w regionie. Zwróciłem wówczas uwagę, że to właśnie brak powiatu nowogardzkiego jest istotną przyczyną niepowo-
dzeń naszego miasta na wielu płaszczyznach, a zwłaszcza w obszarze możliwości kreowania nowych miejsc pracy, pozyskiwania fun-
duszy zewnętrznych  czy  odgrywania przez  relatywnie spory organizm miejski należnej mu roli jako lokalnego ośrodka centralnego. 

Pisałem także o tym, iż tra-
cąc szanse na powiat w 2002 
roku, ówczesne władze samo-
rządowe zbyt szybko pogo-
dziły się z niekorzystnym dla 
nas podziałem administra-
cyjnym. Nie rozpoczynając 
jednocześnie zabiegów o wpi-
sanie Nowogardu do nazwy 
nowotworzonego wówczas 
powiatu goleniowskiego, aby  
powiat zamiast goleniowski 
miał nazwę  goleniowsko-no-
wogardzki. Być może  wów-
czas nie rozważono ewen-
tualnych korzyści z takiego 
rozwiązania, a tych przecież 
nie brakuje. Tak samo jak nie 
brakuje możliwości formal-
nych do tego, aby powiat o 
takiej nazwie mógł powstać. 
Przypomnę więc wciąż aktu-
alne argumenty przemawiają-
ce za ta zmianą, które wymie-
niłem przed dwoma laty. 

W województwie zachod-
niopomorskim na 22 miasta 
powiatowe  Nowogard  pod 
względem liczby ludności 
wyprzedza prawie połowę z 
tych miast i plasuje się w tej 
klasyfikacji na 12 pozycji. Co 

sprawia, że jest największym 
nieposiadającym przywile-
ju powiatu miastem w woje-
wództwie i jednym z więk-
szych w kraju. 

Zmiana nazwy miała by 
swoją dobrą stronę także w 
układzie regionalnym, gdzie 
powiat o takiej nazwie dawał-
by lepsze niż obecnie zhar-
monizowanie  demograficz-
no-rozwojowe w odniesie-
niu do dużych ośrodków są-
siednich Szczecina, Stargardu 
Szczecińskiego  i Świnoujścia.  
Przyczyniłoby się to do stwo-
rzenia silnego subregionu i 
wyrównanie tempa rozwoju, 
na czym zyskałby także Go-
leniów. 

Dla naszego miasta ułatwi-
łoby to oczywiście pozyski-
wanie funduszy ze środków 
zewnętrznych, większe niż 
obecnie zainteresowanie in-
westorów. 

 Ważnymi argumentami  za 
taką koncepcją, wartymi pod-
kreślenia, są argumenty histo-
ryczne - Nowogard był po-
wiatem do reformy 1975, a 
także argumenty geograficz-
no-przyrodnicze - znaczna 
część powiatu leży na równi-
nie nowogardzkiej, co wraz z 
obszarami puszczy goleniow-
skiej stanowiłoby atrakcyjną  
kompozycję i mogłoby posłu-
żyć  promocji przyszłego po-
wiatu. 

Taka zmiana jest tym bar-
dziej możliwa, że powiaty tego 
typu, o dwuczłonowej nazwie, 
z  powodzeniem w Polsce ist-

nieją. Są to m.in. - powstały w 
2002, właśnie w wyniku zmia-
ny nazwy, powiat bieruńsko-
-lędziński czy pozostałe np. 
powiat  strzelecko-drezdenec-
ki, czarnkowsko-trzcianecki 
czy ropczycko-sędziszowski. 
Takie powiaty tworzone były 
między innymi w sytuacjach, 
gdy dwa miasta posiadają po-
dobny potencjał ludnościowy, 
a także gdy połączone zosta-
ły obszary dawnych powiatów 
z reformy sprzed 1975 (po-
wiat czarnkowsko-trzcianec-
ki). Dotychczasowe doświad-
czenie z kilku lat funkcjono-
wania powiatu goleniowskie-
go, w skład którego wcho-
dzi nasza gmina, a zwłaszcza 
wnioski wynikające z analizy 
rozmieszczenia wydatkowa-
nych przez powiat środków 
budżetowych  potwierdza-
ją przewidywania – Nowo-
gard jest w polityce powiatu 
marginalizowany, środki tutaj 
przeznaczane są nieadekwat-
ne do wielkości i potrzeb na-
szego miasta. Nowogard, aby 
nie ulec całkowitej degrada-
cji własnym kosztem (w isto-
cie kosztem mieszkańców - 
podatników) musi podejmo-
wać działania zmierzające do  
utrzymania pewnych funkcji 
np. jako  jedna tylko z trzech 
gmin w kraju prowadzi szpi-
tal miejski.  

Na postulowaną zmianę, któ-
ra chociaż w pewnym stopniu 
poprawi tę niekorzystną sytu-
ację  są także spore szanse pro-
ceduralne, każdego bowiem 

roku - według ustawy - or-
gan odpowiedzialny za zmiany 
nazw i granic: gmin i powiatów, 
czyli prezes rady ministrów do-
konuje po kilkanaście zmian 
czy to nazw miejscowości czy 
nadania praw miejskich. Dlate-
go też postanowiliśmy zawiązać  
stowarzyszenie, którego celem 

będzie dążenie do zmiany na-
zwy powiatu z goleniowskiego 
na goleniowsko-nowogardzki. 
Mamy już wstępny zarys i kon-
cepcję działania stowarzysze-
nia, które  podamy  w najbliż-
szym czasie do publicznej wia-
domości. 

Paweł Słomski 

Punkt 
nadawania 
przesyłek
kurierskich

ul. Wyszyńskiego 7/3
budynek Straży Pożarnej

tEL. 795 648 748

Wszystkim, którzy uczestniczyli
w ostatniej drodze

śp. Janusza Kwietniewskiego

serdeczne podziękowania

PODZIęKOwANIE

KLUB HONOROWYCH DAWCÓW KRWI 
Polskiego Czerwonego Krzyża w Nowogardzie 
Zaprasza mieszkańców Nowogardu i sąsiednich miejscowości 

oraz krwiodawców zrzeszonych i niezrzeszonych 

do HONOROWEGO  
ODDANIA KRWI 

Klub Krwiodawców wspólnie z Wojskowym Centrum Krwio-
dawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie przy udziale władz sa-
morządowych organizuje akcję poboru krwi w dniu 21 sierp-
nia 2012 roku w godzinach 9:30 - 14:00 w Nowogardzkim 
Domu Kultury - „T w o j a k r e w  r a t u je ż y c i e”

Zarząd Klubu HDK

Nowogard na tle miast Powiatowych:

nr miasta liczba  
ludności

1 Szczecin 407.260

2 Koszalin 107.307

3 Stargard Szczeciński 70.133

4 Kołobrzeg 44.876

5 Świnoujście 40.901

6 Szczecinek 40.219

7 Police 34.198

8 Wałcz 26.064

9 Białogard 24.395

10 Goleniów 22.437

11 Gryfino 21.171

12 Nowogard 16.804

13 Gryfice 16.347

14 Choszczno 15.819

15 Świdwin 15.498

16 Sławno 13.117

18 Pyrzyce 12.734

19 Myślibórz 11.754

20 Drawsko Pomorskie 11.443

21 Łobez 10.565

22 Kamień Pomorski 9.129
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U nas marki najlepszych producentów rowerów

www.bicykl.eu gwarantujemy 
serwis

Nowogard, ul. Młynarska 7
tel. 91 392 67 30

zapraszamy od 9.00 - 17.00

Nowogard, ul. 3 Maja 12
tel. 91 392 70 64

zapraszamy od 10.00 - 18.00

Rower MAXIMUS 28" 
3 biegi + koszyk przód gratis

cena bieżąca 699 zł; 

cena promocyjna 679 zł

Rower MIRIAM  28" alu 
3 biegi,  prądnica w piaście

cena bieżąca 895 zł; 

cena promocyjna 865 zł
Do roweru 24" 

/tj. Grand Sandra, Grand Inessa, Grand rifter Replika/ 
gratis zapięcie + nakrętki led na wentyle

PROMOCJA!!!
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Akademia Teatru Alternatywnego w Strzelewie
W dniach od 8 do 15 lipca 2012 roku w Ośrodku Poszukiwań Twórczych w Strzelewie odbył IV zjazd Akademii Teatru Alternatywnego, 
dziewięciomiesięcznego projektu edukacyjnego zainicjowanego przez Teatr Brama z Goleniowa. 

Projekt dofinansowany zo-
stał ze środków Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego oraz Marszałka Wo-
jewództwa Zachodniopomor-
skiego. Bierze w nim udział 
dziewiętnastu liderów grup 
teatralnych oraz animatorów 
kultury z całej Polski. 

W ramach projektu uczest-
nicy biorą udział w warszta-
tach teatralnych i wokalnych, 
praktycznych szkoleniach i 
konsultacjach, a także wykła-
dach na temat roli i historii te-
atru alternatywnego w Polsce 
i na świecie. Podczas każdego 
zjazdu do Goleniowa przyjeż-
dżają uznani twórcy teatral-
ni, którzy prezentują spekta-

kle, prowadzą warsztaty, dzielą 
się doświadczeniem i inspirują 
słuchaczy do realizacji ich wła-
snych działań.

Zwieńczeniem Akademii 
będzie 19 projektów dyplomo-
wych zrealizowanych w środo-
wiskach i miejscowościach, w 
których na co dzień działają 
słuchacze. Organizatorzy oraz 
wykładowcy Akademii aktyw-
nie wspierają każdy z projek-
tów, towarzysząc ich powsta-
waniu i realizacji, dzieląc się 
doświadczeniem i proponu-
jąc adekwatne metody pracy. 
Najważniejszym elementem 
jest rozbudzenie kreatywności 
samego uczestnika, dla które-
go projekt dyplomowy stano-

wi inspirację do samodziel-
nej pracy twórczej i wypraco-
wywania własnych autorskich 
rozwiązań. Akademia Teatru 
Alternatywnego spotkała się z 
bardzo dużym zainteresowa-
niem ze strony twórców i ani-
matorów kultury z całej Pol-
ski – o miejsce w grupie 15 
słuchaczy ubiegało się ok. 40 
osób, wśród zakwalifikowa-
nych uczestników znalazły się 

osoby reprezentujące miejsco-
wości z całej Polski. Świadczy 
to o bardzo dużym zaufaniu 
dla doświadczeń i metod pra-
cy proponowanych przez Or-
ganizatorów, a także o ich roz-
poznawalności i znaczeniu w 
ogólnopolskim środowisku te-
atralnym.

Projekt ma charakter pilo-
tażowy – w planach jest jego 
kontynuacja i nadanie mu cha-

rakteru i zasięgu międzynaro-
dowego. Realizacji pierwszej 
edycji towarzyszyć będzie pu-
blikacja będąca zapisem prze-
prowadzonych działań, która 
stanowić będzie podstawę do 
badań środowiska teatru al-
ternatywnego pod kątem jego 
funkcji społecznych.

Anna Hoffmann, Teatr Brama, 
Zygmunt Heland Ośrodek 

Poszukiwań Twórczych 

V festyn pamięci 
Zygmunta Siepki

Spartakiada  
w Osinie

Wójt Gminy Osina, Rada Gminy LZS, Rada Sołecka oraz przyjacie-
le Zygmunta Siepki, zapraszają dnia 11.08.2012 na spartakiadę re-
kreacyjno-sportową oraz „V festyn pamięci Zygmunta Siepki.” 

Początek o godzinie 15.00. W programie m.in.: otwarty turniej piłki siatkowej, 
mecz piłki nożnej „o beczkę piwa”, Północ – Południe gm. Osina, Bieg „pół mili 
Zygmunta”, konkurencje rekreacyjne dla dorosłych i młodzieży, gry, konkursy i 
zabawy dla dzieci, oraz inne atrakcje takie jak: loteria fantowa, trampolina, konie 
z rancza p. „Kazia”, ogródek gastronomiczno-rozrywkowy, zabawa przy zespole 
muzycznym. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszają organizatorzy 
w sobotę 11 sierpnia do miejscowości Osina, o godzinie 15.00. 
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Pomorzanin przegrywa u siebie

Zabrakło wykończenia...
W środę (8 sierpień) o godzinie 18.30 na stadionie w Nowogardzie, zagościli piłkarze Światowida Łobez. Mimo dużej przewagi Pomo-
rzanina, to goście wykazali się większym doświadczeniem i przechylili szalę zwycięstwa na swoją korzyść w ostatniej minucie regula-
minowego czasu gry.

Pomorzanin Nowogard – Światowid Łobez 1:2 (1:0)

Pomorzanin zagrał w składzie: Krupski – Skórniewski, Winczewski, Soska, Natan Wnuczyński – Gracjan Wnuczyński, Langner, Olechnowicz, Wawrzyniak – Tamuno-
barabonye, Gołdyn; Na zmianę wchodzili: Bednarek, Lewandowski, Miklas, Łuczak, Fijałkowski, Antonyk, Mariusz Stachowiak 

Gospodarze zdecydowanie 
przeważali w pierwszej czę-
ści gry i tylko za sprawą rażą-
cej nieskuteczności, nie poko-
nali gości z Łobza. Jako pierw-
szy sygnał do ataku dał Olech-
nowicz, jego strzał zza pola 
karnego sparował na rzut roż-
ny bramkarz gości. W 10 mi-
nucie Gołdyn otrzymał poda-
nie przed polem karnym, mi-
nął obrońcę i znalazł się w sy-
tuacji sam na sam z golkipe-
rem. Napastnik miejscowych 
nonszalancko zachował się w 
polu karnym i zmarnował stu-
procentową okazję do zdobycia 
bramki. Pressing Pomorzanina 
przynosi efekty w postaci prze-
chwytu Langnera na 30 me-
trów od bramki rywali, pomoc-
nik Pomorzanina idealnie wy-
łożył piłkę do Gołdyna, który 
marnuje kolejną świetną oka-
zję. Chwile potem z wolnego 
próbował Joshua, jednak piłka 
po jego strzale minęła bramkę 
gości. Pomorzanin zdecydowa-
nie przeważał na początku, z 

prawej strony z narożnika pola 
karnego po raz kolejny próbo-
wał Joshua, jednak jego mocny 
strzał z woleja, bramkarz Świa-
towida sparował na rzut roż-
ny. Niemal w podobnej sytuacji 
znalazł się kilka minut później 
Olechnowicz, jego strzał poszy-
bował jednak nad poprzeczką. 
Strzelecką niemoc Pomorzanin 
przełamuję w 30 minucie me-
czu. W myśl powiedzenia „do 
3 razy sztuka”, przy swojej trze-
ciej okazji Gołdyn zachował 
już zimną krew i zdobył bram-
kę strzałem głową, po perfek-
cyjnej centrze Olechnowicza z 
lewej strony boiska. Gospoda-
rze chcą pójść za ciosem, z dy-
stansu uderza Wawrzyniak, po 
drodze piłka odbija się od pił-
karza gości i myli bramkarza, 
ostatecznie tylko rzut rożny. 
Kolejne dośrodkowanie i tym 
razem Joshua próbował spryt-
nym strzałem głową stojąc ty-
łem do bramki, ostatecznie pił-
ka nie wpadła „za kołnierz” 
bramkarzowi z Łobza. Świato-

wid w pierwszej połowie pró-
bował, jednak wszystkie ak-
cję kończyły się na obrońcach 
gospodarzy. Na 5 minut przed 
końcem pierwszej połowy, ko-
lejny mocny strzał z dystan-
su Olechnowicza, w efekcie 
rzut rożny, po którym Świato-
wid po raz pierwszy pokazuję, 
że też potrafi grać w piłkę. Dy-
namiczna kontra powoduję, że 
goście mają przewagę w ata-
ku, na szczęście wszystko koń-
czy się na rzucie rożnym. Dru-
ga połowa rozpoczęła się dość 
ospale, pierwszą groźną akcję 
rozegrał Gołdyn z Lewandow-
skim, ten pierwszy „holował” 
piłkę na połowie rywali czeka-
jąc na partnerów, na wolną po-

zycję świetnie wyszedł Lewan-
dowski, Gołdyn mimo eskor-
ty dwóch obrońców zagrywa 
w tempo do kolegi z drużyny, 
dzięki czemu Lewandowski 
ma przed sobą tylko kilkana-

ście metrów do przebiegnięcia i 
bramkarza. Niestety młodemu 
snajperowi Pomorzanina za-
brakło skuteczności. W odpo-
wiedzi zamieszanie w polu kar-
nym gospodarzy, po rzucie roż-
nym – obronną ręką wychodzą 
defensorzy miejscowych. Na-
stępnie kolejna „setka” dla Po-
morzanina, tym razem oko w 
oko z bramkarzem Światowi-
da stanął Wawrzyniak, który za 
wszelką cenę chciał minąć gol-
kipera i ostatecznie zmarnował 
swoją okazję. Mecz przeobraził 
się w wymianę ciosów, raz jed-
ni a raz drudzy próbowali prze-
sądzić losy tego meczu. Spryt-
na akcja gości i fatalny błąd 
obrony Pomorzanina, jeden z 

piłkarzy z Łobza przeskoczył 
nad piłką zagraną z głębi pola 
co zmyliło stoperów z Nowo-
gardu, piłka trafia pod nogi 
snajpera gości który w sytuacji 
sam na sam z Krupskim uderza 

nad poprzeczką. W 68 minu-
cie Łobez doprowadza do wy-
równania. Bierne zachowanie 
nowogardzkiej defensywy któ-
ra zamarła w polu karnym, po-
zwoliło bez problemów zdobyć 
gola z 7 metrów napastniko-
wi gości. Ostatnia część meczu 
to już przewaga przyjezdnych, 
losy tego spotkania na korzyść 
Pomorzanina mógł odmienić 
Miklas, jednak jego strzał z 88 
minuty trafił w poprzeczkę. W 
ostatniej minucie gry,  jeden z 
piłkarzy Światowida sprezento-
wał kibicom bramkę „stadiony 
świata”, po pięknym uderzeniu 
z 25 metrów piłka trafia pro-
sto w „okienko” bramki strze-
żonej przez Krupskiego. Pomo-

rzanin mimo naprawdę wielu 
groźnych okazji do zdobycia 
gola, zagrał nieskutecznie i dla-
tego w środę to goście wygrali 
w Nowogardzie. 

KR 

Rzut wolny Pomorzanina i strzał Tamunobarabonye.

Olechnowicz (z lewej) tego dnia najczęściej strzelał na bramkę gości

Oficjalnie:  
joshua Tamunobarabonye piłkarzem Pomorzanina!

„Koledzy mówią  
na mnie Pepu”
Jak informowaliśmy w poprzednich wydaniach DN, Pomorzanin Nowogard testował 
piłkarza rodem z Nigerii Joshue Tamunobarabonye. Dziś już wiemy, że zawodnik któ-
ry ostatnio występował w Drawie Drawsko Pomorskie, podpisał z nowogardzkim ze-
społem dwu letni kontrakt.
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wielka postać biegów maratońskich w Nowogardzie

„Bieganie jest sposobem na życie...”
August Jakubik to wielka 

postać w polskim sporcie. Ma-
ratończyk który urodził się w 
Jenikowie, pojawił się w No-
wogardzie za sprawą projektu 
„42 maratony w 42 dni”, któ-
ry odbył się w dniach 23.06-
03.08.2012 r. W Nowogardzie 
kapitan i kierownik Reprezen-
tacji Polski w biegach ultra-
długich, zawitał 14 lipca, tego 
dnia akurat przypadł 22 dzień 
maratonu. 

August Jakubik regularnie 
biega od 1988 roku. Przez te lata 
maratończyk urodzony w Jeni-
kowie ukończył 59 ultramara-
tonów i 92 maratony. W sumie 
August Jakubik przebiegł po-
nad 100000 km ! Od 2000 roku 
jest rekordzistą Polski w biegu 
48-godzinnym z wynikiem: 370 
km 381m, co dało mu 3 miej-
sce na Mistrzostwach Świata w 
miejscowości Brno. Polski ma-
ratończyk brał również udział w 
tzw. Spartathlonie, czyli w biegu 
z Aten do Sparty. Na dystansie 
246 km, ukończył bieg z czasem 
31 godzin i 10 minut. Od 2001 
roku August Jakubik regularnie 
występuje w Reprezentacji Pol-
ski w biegu 24-godzinnym, na-
tomiast w 2008 roku na tej sa-

mej imprezie został brązowym 
medalistom Mistrzostw Polski 
z rekordem życiowym 226 km 
020 m, natomiast rok później 
Jakubik wywalczył srebro. Poza 
tym maratończyk pochodzący z 
Jenikowa, organizuje mnóstwo 
imprez biegowych, głównie 
na terenie miasta Ruda Śląska 
gdzie obecnie mieszka. W krót-
kiej rozmowie telefonicznej jaką 
mieliśmy okazję przeprowadzić 
z utytułowanym maratończy-
kiem, August Jakubik przyznał, 
że wciąż ma spory sentyment 
do naszego regionu i zdradził, 
dlaczego tak wcześnie wyjechał: 
Wystartowałem w Nowogardzie 
w latach 70-tych w sztafecie, któ-
rą wygraliśmy. Szybko opuści-
łem rodzinne strony ze wzglę-
du na szkołę, bardzo chciałem 
uczyć się w technikum geologicz-
nym, to był 1973 rok, wówczas 
taka szkoła znajdowała się tyl-
ko w Kielcach. Trenowałem rów-
nież w budowlanych Kielce i tak 
już pozostałem w tym regionie. 
Ciesze się jednak, że znów mo-
głem wrócić w rodzinne strony i 
pobiec w Nowogardzie. Jak moż-
na przeczytać na oficjalnej stro-
nie www.augustjakubik.pl , bie-
ganie to jego sposób na życie i 

poleca wszystkim właśnie taką 
formę dbania o zdrowie: „Pra-
gnę rozwijać swoją pasję i za-
chęcam przy tym wszystkich do 
aktywnego spędzania wolnego 
czasu, a najprostszą formą re-
kreacji jest bieganie, które pole-
cam dla każdego, bez względu 
na wiek i płeć. Warto zauważyć, 
że bieganie jest nie tylko jedną z 
wielu dyscyplin sportowych, ale 
także sposobem na życie, któ-
ry w korzystny sposób kształtuje 
nasz charakter.” Nic dodać – nic 
ująć … Redakcja DN życzy Au-
gustowi Jakubikowi aby wciąż 
powiększał swoje osiągnięcia 
sportowe i jeszcze kiedyś wró-
cił w „stare strony”, zaprezento-
wać się naszym nowogardzkim 
kibicom.

KR
Fot. Cezary Martyniuk

Joshua Tamunobarabo-
nye ma 24 lata i urodził 

się w Nigerii. W Polsce prze-
bywa od 5 lat, nasz język, kul-
turę i mentalność poznawał w 
Warszawie, następnie mieszkał 
w Łodzi, dziś jest mieszkań-
cem Szczecina. Jak sam twier-
dzi mógłby mieszkać w Nowo-
gardzie jeśli była by taka moż-
liwość, póki co będzie dojeż-
dżał na treningi. Joshua przy-
znał również, że na boisku jak 
i poza nim, koledzy mówią na 
niego po prostu „Pepu” i nie 
ma nic przeciwko, jeśli ten 
pseudonim przyjąłby się rów-
nież na stałe w Nowogardzie. 

Z pozyskania nowego piłkarza 
zadowolony jest Prezes LKS 
Pomorzanin Nowogard, Mar-
cin Skórniewski: „Pepu” wraz 
z trenerem Surmą oglądaliśmy 
już od dawna, na pewno przy-
da nam się taki wszechstronny 
zawodnik. Oficjalnie mogę po-
wiedzieć, że Joshua Tamunoba-
rabonye podpisał z Pomorzani-
nem dwu letni kontrakt i będzie 
otrzymywał wynagrodzenie za 
cały sezon, w wysokości 3 ty-
sięcy złotych.- odkrywa rąbka 
tajemnicy Marcin Skórniew-
ski. Po tym jak Joshua podpisał 
dwu letni kontrakt, mięliśmy 
okazję zapytać go jak się czuję 

w nowej drużynie i czy już zdą-
żył poznać Nowogard: Czuję się 
dobrze w drużynie, myślę, że się 
dogaduje z chłopakami. Wiem, 
że jeszcze dużo pracy przede 
mną, musimy dużo trenować 
razem żebyśmy byli zgrani i bez 
problemów rozumieli się na bo-
isku. Jeśli chodzi o Nowogard to 
na razie poznałem tylko drogę 
z dworca na stadion, ale planu-
je w któryś weekend przyjechać 
i poznać wasze miasto. Przypo-
mnijmy, że „Pepu” może grać 
na pozycji napastnika, jak i w 
środku pomocy. 

KR

Rezerwy z Iskrą
1-szy zespół z Iną
Wielkimi krokami zbliżamy się do inauguracji sezonu 
2012/2013, gra nowogardzkich zespołów nie może jeszcze 
napawać optymizmem, dlatego nie dziwią kolejni sparin-
gowi rywale Pomorzanina. W sobotę (11 sierpień) pierw-
szy zespół zagra w Goleniowie z tamtejszą Iną, natomiast 
w Nowogardzie „rezerwowi” zmierzą się z Iskrą Golczewo.

Pomorzanin już grał w okre-
sie przygotowawczym z zespo-
łami z IV ligi, Ina Goleniów 
jednak wydaje się być najsil-
niejszym dotychczas rywa-
lem. Początek sobotniego me-
czu który odbędzie się w Go-
leniowie, jest zaplanowany na 
godzinie 11.00. Ci kibice któ-
rzy nie będą w stanie przyje-
chać do Goleniowa, będą mo-

gli popatrzeć na kolejny spa-
ring drugiego zespołu, który 
będzie podejmował piłkarzy z 
regionalnej okręgówki – Iskrę 
Golczewo. Mecz zostanie ro-
zegrany na stadionie w Nowo-
gardzie, a pierwszy gwizdek 
sędziego jest zaplanowany na 
godzinę 18.00.

KR

Deszcz nie był straszny uczestnikom maratonu - na pierwszym planie August Jakubik                                              

42 maratony w 42 dni, finisz 22 dnia rozgrywanego w Nowogardzie, w środku August Jakubik
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Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej
„RADOSŁAW” 

w Nowogardzie ul. Radosława 10
Ogłasza przetarg  

ustny nieograniczony na sprzedaż 
- Nieruchomość zabudowana położona w Nowogardzie ul. 

Radosława 10, na którą składa się prawo własności działki nr 
ewid. 115/2 obręb nr 7

Cena wywoławcza: 95.000 zł.
Wadium: 3.000 zł – płatne do dnia przetargu do 15.30
Do wylicytowanej ceny może zostać doliczony podatek VAT 

zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży.
Przetarg odbędzie się w dniu 16.08.2012 r. o godz. 16.00 w 

siedzibie Spółdzielni Nowogard ul. Radosława 10
Przedmiot przetargu można oglądać po uzgodnieniu termi-

nu z Ogłaszającym Tel. 91 39 21 606 w godz. Od 7.30 do 10.30
Sprzedający zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez 

podania przyczyny.

MEBLE  NA  WYMIAR

KUCHNIE,  SZAFY
SPRZĘT  AGD

tel. 884 288 560
maxistyl.prv.pl

Sprzedam tanio
budynek po sklepie
w Długołęce  56 m2

na działce 255 m2
tel. 66 77 88 125

 Sprzedam, Kupię, Oddam

GIEŁDA PODRĘCZNIKÓW  
SZKOLNYCH

Jak co roku otwieramy giełdę podręczników szkolnych. Moż-
na w niej nieodpłatnie zamieszczać informacje o posiadanych do 
sprzedaży, bądź oddania podręczników szkolnych, a także ogło-
sić zapotrzebowanie na kupno. Podręczniki do oddania można 
również przynosić do redakcji DN.

Zgłoszenia telefonicznie na numer 91 392 21 65, e-mailowo 
DZIENNIK@DZIENNIKNOWOGARDZKI.PL, bądź osobi-
ście w redakcji na ul. Boh. Warszawy. Red.

•	 Sprzedam książki do I klasy Gimnazjum nr 1 w Nowogardzie. 
Tel: 605 768 194.

•	 Kupię podręczniki do klasy VI, SP nr 2. i sprzedam książki do 
języka niemieckiego i WOS-u do III klasy, Gimnazjum nr 2 w 
Nowogardzie. Tel: 790 710 805.

•	 Sprzedam komplet książek do II klasy gimnazjum nr 2 w No-
wogardzie i kupię książki do III klasy. Gimnazjum nr 2 w No-
wogardzie. Tel: 697 514 976 po godz. 14.

•	 Sprzedam tanio podręczniki do Technikum i Liceum, nr tel. 
91 39 25 264.

•	 Kupię podręczniki do V kl. Podst. Nr 1 tel. 664 771 090.
•	 Tanio sprzedam podręczniki do I kl. Gim. Nr 1. Tel. 726 766 828.
•	 Kupię podręczniki do kl. V SP nr 3 w Nowogardzie. Te. 721 

875 393.
•	 Sprzedam komplet podręczników do gim. nr 3. do kl. I, II, III. 

tel. 91 39 23 122.
•	 Sprzedam matematyka podręcznik zakres podst. do liceum, 

LO nr 2 do kl. I. W.Babinski, Hańko. Ponczek. Tel. 603 691 
864.

•	 Kupię książki do I kl. gimn. nr 2. Sprzedam do kl. VI szkoły 
podstawowej nr 3. Niedrogo. 509 615 300, 509 649 104.

•	 Przyjmę książki do kl. VI, szkoła podstawowa nr 1. tel. 699 
680 298.

„55 LAT KOŁA”
PZW Nowogard koło Miejsko-Gminne

organizuje w dniu 19.08.2012 r.
otwarte zawody wędkarskie 

spławikowe „rodzinne”
Drużyny 3-osobowe

Spotkanie zawodników k/Neptuna o godz. 8.00
Zapisy w sklepie „Wędkarz” do dnia 17.08.2012 r.

Startowe 5 zł od członka PZW, pozostali 10 zł.
     Zarząd

Oddam kotki
w dobre ręce

722 083 349

Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych
im. Bronisława Malinowskiego

w Osinie
ZATRUDNI

- nauczyciela fizyki w wymiarze 8/18 godzin
- nauczyciela języka angielskiego 
   w pełnym wymiarze czasu pracy

Wymagane pełne kwalifikacje.
Telefon kontaktowy 91 39 103 80

Szukamy właściciela suczki,
 która błąkała się w okolicach Osiny. 

Jest to młoda, czarna, nie-
duża suczka. Bardzo łagod-
na i zadbana. Bardzo tęskni 
za swoim właścicielem.W 
razie pytań prosimy o kon-
takt z redakcją. 

Kacper syn Joanny 
Skibińskiej ur. 
1.08.2012 z Goleniowa

Syn Marty i Jacka 
Szumierz ur. 3.08.2012 
z Nowogardu

Michał syn Moniki i 
Adama ur. 7.08.2012 
z Nowogardu

Nataniel syn Sandry 
i Marcina ur. 
2.08.2012 z Osowa

Dawid syn Katarzyny  
i Marcina Marynowskich 
ur. 2.08.2012 z Dąbrowy

Jan syn Małgorzaty 
Adamskiej ur. 
1.08.2012 z Łobza

Igor syn Anny 
Zacharskiej ur. 
3.08.2012 z Dobrej

Alan syn Sylwi 
Jackowskiej 
ur. 8.08.2012 z 
Jenikowa

Tymoteusz syn 
Anny i Dariusza 
ur. 8.08.2012 z 
Nowogardu

Witek syn Andżeliki 
Dygas ur. 4.08.2012 
z Wrześna

Kajetan syn Maji 
i Arkadiusza Stelmaszak 
ur. 6.08.2012 z 
Nowogardu

 Autor rubryki: Janusz Roguski
Witamy wśród nas...
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13.08.2012 r. 
godz. 16

NIERUCHOMOŚCI
w w w . e x t r a  -  d o m . c o m . p l

Biuro obrotu
Nieruchomośc iami

Sprzedaż, kupno, wynajem, dzierżawa:
• Domów
• Mieszkań
• Gruntów
• Lokali użytkowych
• Nieruchomości komercyjnych

ul. Wojska Polskiego 57/1
72-300 Gryfice

tel/fax; 91 88 64 999
kom. 510 170 219

500 297 018
email: biuro@extra-dom.nazwa.pl

SPRZEDAŻ ATRAKCYjNYCH MIESZKAŃ
w nowo powstającym budynku mieszkalnym

4-klatkowym (obok SP nr 3), os. Gryfitów w Nowogardzie

Kontakt: „PRO-BUD” s.c., 72-200 Nowogard, ul. 3 Maja 14, 
tel. 91 39 25 552, 783 570 056, www.probud-nowogard.pl

SZKOŁA JAZDY „DRAGON”

Zapisy tel. 723 583 311

ul. 3 Maja 40
Nowogard

Biuro czynne 
od 13 - 17

Najlepsza

zdawalność

SPRZEDAŻ
SERWIS

MYJNIE SAMOCHODOWE
MYJKI CIŚNIENIOWE
ODKURZACZE

SPRZEDAŻ
SERWIS

KER-TECHNIK Ul. Woj. Polskiego 3b, 72-200 NOWOGARD

KARCHER
603  890  506

Obsługujemy cały kraj

promocyjna

szer. 250 cm 
wys. 210 cm 
złoty dąb 
ocieplana

Cena

798 710 329 • 914 435 187  
947 216 183

REKLAMA

Karsk zaprasza 

będzie sportowo i uroczyście 
W niedzielę (12.08) w miejscowości Karsk odbędzie się spartakiada LZS połączona z uro-

czystym otwarciem boiska wielofunkcyjnego. Impreza rozpocznie się o godz. 10.00. W progra-
mie wiele atrakcji sportowo-rekreacyjnych. Organizatorzy zapraszają wszystkich chętnych do 
wspólnej zabawy. 

Relacja z wydarzenia we wtorkowym wydaniu DN. 
red. 
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odwiedź nas w Goleniowie 
ul. M. Konopnickiej 76; tel. 91 418 56 57 

www.mikulski-nieruchomosci.pl 

Nowo otwarte
BIURO OBSŁUGI 
NIERUCHOMOŚCI
Mikulski Nieruchomości NIERUCHOMOŚCI

Poszukuje 
mieszkań, domów i działek 
na sprzedaż i wynajem
wejdź do naszej strefy VIP 
Kontakt z doradcą Piotr Warzybok 

530 855 003

Sprzedaj z nami szybko 
swoją nieruchomość! 

ALL – POL s.j. w Nowogardzie ul. Nadtorowa 14B 

MIESZALNIA PASZ
Prowadzi skup  

zbóż paszowych 
(pszenica, pszenżyto, jęczmień oraz ograniczoną ilość żyta)

CENY KONKURENCYJNE
Skup prowadzimy od poniedziałku do piątku 

w godzinach od 7.00 do 15.00
Kontakt: Tel. Stacjonarny  91 39 26 971,  91 93 20 306

 Tel. Komórkowy  531 591 162,  609 574 552

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej
„Gardno” w Nowogardzie 

ogłasza przetarg pisemny nieograniczony 
na ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokalu 

mieszkalnego
1. Nowogard, ul. Bankowa 6   
Powierzchnia użytkowa 53,70 m2 , IV piętro, trzy pokoje, 

kuchnia, łazienka, WC, korytarz.  
Cena wywoławcza:    131.600 zł   Wadium:   6.600 zł 

 
2. Nowogard, ul. Gryfitów 3   
Powierzchnia użytkowa 69,30 m2 , parter, trzy pokoje, kuch-

nia, łazienka, WC, korytarz.  
Cena wywoławcza:    153.000 zł Wadium:   7.700 zł 

 
3. Nowogard, ul. Bohaterów Warszawy 105   
Powierzchnia użytkowa 45,80 m2 , IV piętro, dwa pokoje, 

kuchnia, łazienka, WC, korytarz.  
Cena wywoławcza:    107.000 zł Wadium:   10.700 zł 

 
4. Dobra, ul. Traugutta 3A  
Powierzchnia użytkowa 66,90 m2 , I piętro, trzy  pokoje, 

kuchnia, łazienka, WC, korytarz.  
Cena wywoławcza:    82.800 zł Wadium:    8.300 zł 

 
Składanie ofert do 10.08.2012 r. do godz.14.00, otwarcie 

ofert – 10.08.2012 r. o godz.14.15
Miejsce otwarcia ofert: siedziba Spółdzielni ul. Osiedlowa 6 

w obecności oferentów.  
Wpłaty wadium należy dokonać na kon-

to Spółdzielni: Bank Spółdzielczym o/Nowogard 
nr 98937510124200020220000010.

Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni Mieszka-
niowej „GARDNO”, 72-200 Nowogard, ul. Osiedlowa 6, w za-
mkniętej kopercie opatrzonej napisem „PRZETARG na lokal 
nr ...” wraz z potwierdzoną kserokopią wpłaty wadium. 

Operaty szacunkowe do wglądu w siedzibie Spółdzielni. 
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru 

ofert, unieważnienie przetargu bez podania przyczyn. 
Dodatkowe informacje  można uzyskać w biurze Spółdziel-

ni lub telefonicznie pod numerem 091-3910010, 3910011, 
3910020.

Starosta Goleniowski

ogłasza I przetarg  ustny nieograniczony
Przedmiot przetargu:
 nieruchomość gruntowa  o pow. 11200 m2, stanowiąca własność Skarbu Państwa Nr 130/2 po-

łożona w obrębie Jarchlino gmina Nowogard – KW SZ1O/00004169/9. W Studium Uwarunko-
wań i Kierunków Zagospodarowania Miasta i Gminy Nowogard działka przeznaczona jest pod 
uprawy polowe, łąki i pastwiska w części postulowane dolesienia. W części znajduje się projekto-
wana strefa ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych. 

Przed przystąpieniem do przetargu należy się zapoznać z warunkami w zakresie ochrony kon-
serwatorskiej, określonymi w piśmie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (do zapoznania 
się w siedzibie organizatora przetargu oraz na stronie internetowej Starostwa  Powiatowego)

Cena wywoławcza wynosi 63.500,00 zł.       Wadium wynosi 6.350,00 zł 

Przetarg odbędzie się w dniu 12  września 2012 roku- o godz. 10 00 w siedzibie Starostwa Po-
wiatowego przy ul. Dworcowej 1  (pokój nr 401);.

Wadium w podanej wysokości należy wpłacić na konto Starostwa Powiatowego -  Bank Spół-
dzielczy w Goleniowie 15-9375-0002-0000-0459-2000-0040 w terminie do dnia  08 września  
2012 r. 

Za datę wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu środków na wskazany powyżej rachunek 
bankowy.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu będzie okazanie wpłaty wadium oraz okazanie dowodu 
tożsamości oferenta, a w przypadku udziału osób prawnych aktualnego dokumentu poświadcza-
jącego tożsamość firmy (ostatni miesiąc) oraz stosownych pełnomocnictw. Małżonkowie biorą 
udział w przetargu osobiście lub okazują pełnomocnictwo drugiego małżonka na udział w prze-
targu celem nabycia nieruchomości za wylicytowaną cenę

Wadium zalicza się na poczet ceny sprzedaży nieruchomości osobie, która wygra przetarg.  
W przypadku uchylenia się przez osobę od zawarcia umowy notarialnej wadium ulega przepad-
kowi. Minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Informacje dotyczące przetargu można uzyskać w  Wydziale Gospodarki Nieruchomościami  

(pokój 203 II piętro) lub tel. (91) 418-05-12 wew. 238 oraz na stronie internetowej Starostwa Po-
wiatowego.

Zarząd Powiatu
podaje do publicznej wiadomości, że w budynku Staro-

stwa Powiatowego w Goleniowie przy ul. Dworcowej 1 oraz 
budynku byłego hotelu „Cisy” w Nowogardzie przy ul. Plac 
Wolności 9, na tablicy ogłoszeń została podana informacja 
o przeznaczeniu, do oddania w najem lokalu użytkowego nr 
117 o pow. 18,08 m², położonego na I piętrze w budynku by-
łego hotelu „Cisy” w Nowogardzie z przeznaczeniem na pro-
wadzenie działalności gospodarczej na czas nieoznaczony, w 
trybie przetargu ustnego nieograniczonego. Dodatkowe in-
formacje dotyczące nieruchomości można uzyskać w Wy-
dziale Gospodarki Nieruchomościami (pokój 204) lub tel. 
(91) 418-05-12 wew. 239.

R E K L A M A
e-mail: reklama@domjudy.pl

TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07
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Zaprasza do udziału w II edycji projektu:
„Wspieranie przedsiębiorczości i rozwoju  

gospodarczego Gminy Nowogard”
Celem realizowanego zadania publicznego jest wspieranie zatrudnienia poprzez 
zachęcanie do tworzenia nowych firm i samo zatrudnienia oraz promowanie 

postaw przedsiębiorczych wśród mieszkańców gminy.
Projekt skierowany jest do dwóch grup adresatów:
I.   Zamierzających po raz pierwszy uruchomić własną działalność gospodarczą,
II. Posiadających własną firmę nie dłużej niż dwa lata i zamierzających rozszerzyć 

działalność, zatrudnić osoby bezrobotne lub wprowadzić nowe technologie 
produkcji i usług. 

Projekt zakłada przeprowadzenie 60 godzin bezpłatnych zajęć szkoleniowych 
i warsztatów obejmujących program zakładania własnej firmy pod nazwą ,,ABC 
Przedsiębiorczości”, wsparcie indywidualne coacha (trenera) dla osób, które 
uruchomią własną firmę oraz wynajem lokali użytkowych po preferencyjnych 
cenach. 

JUczestnicy projektu zainteresowani uruchomieniem swojej firmy w budynku  
CEiP ,,PROFIT” i poza nim, otrzymają do 50 % zniżki stawki czynszu  za 
wynajmowany lokal w okresie realizacji projektu.

Druga edycja projektu realizowana będzie od 1 lipca do 31 grudnia 2012 roku. 
Szczegółowe informacje dotyczące projektu można uzyskać osobiście  

w Sekretariacie CEiP ,,Profit”SzF TPP w Nowogardzie ul. Wojska Polskiego 3, 
lub  telefonicznie tel.91 39 20 891,fax 9139 20 891oraz na stronie  

www.profit.nowogard.pl ,e-mail: rcp_nowogard@o2.pl
Serdecznie zapraszam !

Dyrektor CEiP „Profit'”            PROJEKT DOFINANSOWANY JEST              
SzF TPP w Nowogardzie          ZE ŚRODKÓW GMINY NOWOGARD 

   Jerzy Jabłoński   

tel. 91 57 712 48 
tel. 500 702 884
tel. 500 702 855

bEZPŁATNA POMOC w UZYSKANIU KREDYTU - OFERTA 20 bANKÓw

www.mk-kwadrat.pl
DOMY NA SPRZEDAŻ

Mielno gm. Węgorzyno – dom o pow. 120m², działka 2655m² – CENA 105.000 zł
Nowogard (okolica) – dom o pow 180m², działka 3534m² – CENA 152.000 zł
Wyszomierz – bliźniak o pow. 116m², działka 12422m² – CENA 200.000 zł
Nowogard – 2 pokoje, pow. 57m², działka 142m² – CENA 145.000 zł 
Nowogard – 5 pokoi, pow. 134m², działka 786m² – NOWA CENA 513.000 zł 
Nowogard – pod klucz, 5 pokoi, pow. 118,95m², działka 1352m² – CENA 850.000 zł  
Nowogard – 5 pokoi, pow. 240m², działka 886m² – CENA 649.000 zł 
Nowogard (okolica) – dom o pow. 125m², działka 3100m² – CENA 237.000 zł 
Nowogard (okolica) – dom o pow. 230m², działka 13800m² – CENA 45.000 zł 
Błądkowo – 2 pokoje, pow. 110m², działka 1000m² – NOWA CENA!!! 159.000 zł 
Nowogard ( okolica) – 4 pokoje, pow. 180m², działka 5639m² – CENA 299.000 zł 
Dobra – 3 pokoje, pow. 73m², działka 324m² – CENA 160.000 zł
Małe Węgorzynko – dom o pow. 200m², działka 9246m², staw – CENA 390.000 zł 
Drawsko Pomorskie – ze sklepem, centrum, pow. 204m² – CENA 650.000 zł 
Drawsko Pomorskie – 5 pokoi, pow. 200m² -  CENA 225.000 zł
Chociwel – bliźniak o pow. 86m², działka 663m² – CENA 280.000 zł

DZIAŁKI NA SPRZEDAŻ
Nowogard – działka w centrum  o pow. 693m² – CENA 83.000 zł
Nowogard – działka o pow. 1654m², warunki zabudowy – CENA 127.000 zł  
Nowogard – działka o pow. 1472m², mozliwość zabudowy – CENA 105.000 zł 
Nowogard – działka o pow. 1007m², warunki zabudowy, nad jeziorem – CENA 100.000 zł  
Nowogard – działka o pow. 10441m², inwestycyjna, war. zabudowy – CENA 450.000 zł  
Nowogard – działka o pow. 4868 m² – CENA 219.060 zł 
Nowogard – działka o pow. 2940m² – NOWA CENA!!! 132.300 zł  
Nowogard –  działka o pow. 1600m², warunki zabudowy – CENA 80.000 zł OKAZJA!!! 
Nowogard – działki o pow. od 760m² – 1760m² – CENA 95 zł / m² 
Nowogard – działka o pow. 824m², warunki zabudowy – CENA 69.000 zł 
Nowogard – działka o pow. 615m², warunki zabudowy – CENA 50.000 zł NOWA CENA!!!
Nowogard – działka budowlana o pow. 476m² – CENA 85.000 zł

Zaprasza na

Przykładowe zestawy:
- botwinka, kieszonka schabowa, ziemniaki, zest. surówek
- krem z brokuł, �let drobiowy z orzechami, 
   ziemniaki, zest. surówek
- krupnik, �let drobiowy z grila z pomidorem 
   i serem mozzarelą, ziemniaki, zest. surówek
- ogórkowa, dorsz, ziemniaki, zest. surówek
- pomidorowa, �let drobiowy panier., 
   ziemniaki, zest. surówek
- grochówka, schabowy, ziemniaki, zest. surówek
- rosół, karkowka z grilla, ziemniaki, zest. surówek

 promocyjne obiady domowe
w cenie 15 zł

tel. 91 39 20 221

Układanie kostki
brukowej

tel. 721 124 740
NOR-BUD

 wSPÓLNOTA MIESZKANIOwA  
700-LECIA 24 w  NOwOgARDZIE

poszukuje wykonawcy ocieplenia budynku.
Przedmiar robót oraz szczegółowe informacje

w biurze Zarządcy FURMAŃCZYK-WSPÓLNOTY
700 lecia 14 w Nowogardzie tel. 913920808.

PIASEK, ŻWIR,  CZARNOZIEM, POSPÓŁKA 

 ŻWIROWNIA  DŁUGOŁĘKA
tel. 504 872 700 

Z DOWOZEM DO KLIENTA
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POLECAMY
EX 483118714 169000 zł 4 pokoje

EX 573118389 135000 zł dom
EX 482689943 129000 zł dom
EX 232538410 580000 zł dom

EX 252259897 122000 zł 9,4 ha
EX 251040477  85000 zł 1 pokój

EX 480982625 129000 zł 2 pokoje
EX 480980825 159000 zł 3 pokoje

NIERUCHOMOŚCI

•	 Sprzedam mieszkanie, ul. Po-
niatowskiego, 2 pokoje, pow. 
50,49 m2, parter, po general-
nym remoncie. CENTRUM Ob-
ŁSUgI NIERUCHOMOSCI, Tel. 
603 982 407

• Do wynajęcia dwa lokale han-
dlowe lub biurowe w centrum 
Nowogardu. 787 122 972 

• Kwatery pracownicze w domu 
jednorodzinnym Tel. 609 307 
327

•	 wynajmę lokal biurowy przy 
ul. 700-lecia; I piętro, parking; 
501 549 818.

• Sprzedam działkę budowlaną 
nieuzbrojoną przy ul. Kościuszki 
tel. 693 850 197

•	 Sprzedam spichlerz, pięk-
ny obiekt 956 m2, tel. 693 
996 009

• Sprzedam mieszkanie trzy-
pokojowe w Nowogardzie. 
603 668 681

• Sprzedam mieszkanie dwupo-
kojowe III piętro 55 m2. Cena 
125 tys. 668 927 296

• Do wynajęcia dwa lokale han-
dlowe w Centrum Nowogardu. 
531 838 667

• Sprzedam mieszkanie trzypoko-
jowe w Nowogardzie. 600  626 
244

• Sprzedam mieszkanie własno-
ściowe, I piętro, bezczynszowe, 
3 pokoje, 58m2, w Nowogardzie. 
Po kapitalnym remoncie, wysoki 
standard, kuchnia w zabudowie, 
glazura, panele, terakota, nowe 
okna, własne ogrzewanie gazo-
we, domofon, piwnica, balkon. 
Cena do uzgodnienia, tel. 605 
522 340.

• Sprzedam działkę budowlaną w 
Centrum Nowogardu ul. Lipowa 
4 o pow. 693 m2 z aktualnymi 
warunkami zabudowy usługi, 
handel, mieszkania. Informacje 
Tel. 600 959 932; 600 931 083 po 
15.00

• Sprzedam garaż murowany 28 
m2, prąd, woda cena 26  000 zł. 
Tel. 501 622 613

• Sprzedam nowe mieszkanie 2 
pokojowe, bezczynszowe, pow. 
ok. 58 m kw, II piętro. Tel. 783 
570 060.

• Wynajmę warsztat z kabiną pod 
różnego rodzaju działalność. 
603 550 557

• Sprzedam mały dom 57 m2 ul. 
Piłsudskiego 2a. 602 350 301

• Sprzedam mieszkanie w bloku w 
Łosośnicy, trzypokojowe, 64 m2, 
bezczynszowe. Tel. 788 875 474

• Sprzedam ˝ domu w Nowogar-
dzie. 728 933 802

• Sprzedam mieszkanie 4-po-
kojowe (67,7 m2) w Nowo-
gardzie, parter, balkon, wc i 
łazienka osobno. Kontakt:  608 
514 144.

• Studio reklamy Vizart wynajmę 
pow. Reklamową 6,5x3m w No-
wogardzie przy ul. Warszawskiej 
11 od 13.06. tel. 605 522 340

• Sprzedam kawalerkę 30 m2. tel. 
691 137 817

• Sprzedam pół bliźniaka ok. 
100m2, działka 1100 m2, duży 
ogród. Wymienione okna, dach, 

ocieplony. Wewnątrz do remon-
tu. 350000 zł. Tel. 513 157 166

• Sprzedam mieszkanie, Nowo-
gard, ul. Bankowa 6, pow. 53,70 
m2, IV piętro, trzy pokoje, cena 
131.600 zł, tel. 91-3910010, 
607607814.

• Sprzedam prawo do mieszka-
nia spółdzielczo – lokatorskie. 
691 646 632

• Pilnie potrzebna  kawalerka, 
dwupokojowe mieszkanie (par-
ter) do wynajęcia niedrogie. 
512 711 348

• Wynajmę garaż przy ul. Zamko-
wej przy gł. Drodze. 607 580 172

• Sprzedam 2 ha ziemi przy dro-
dze asfaltowej + media z możli-
wością podziału, okolice Nowo-
gardu 15 zł/m2. 603 895 622

• Wynajmę mieszkanie czteroko-
pokoje. 604 441 609

• Sprzedam działkę po zbiorach 
przy ul. Armii Krajowej. 91 39 
21 399 po godz. 20.00

• Ładna kawalerka I p. cena 83 tys. 
zł. sprzedam 508 312 261

•	 Działki budowlane w miejsco-
wości Kościuszki sprzedam. 91 
39 26 624 po 16.00

•	 Sprzedam wygodną, bezczyn-
szową kawalerkę, I piętro, ul. 
waryńskiego. Tel. 608 153 767

• Odstąpię działkę owocowo-
-warzywną z murowanym dom-
kiem obok zakładu karnego 
693869595

• Nowogard działki budowlane. 
665 503 129

• Sprzedam kawalerkę własno-
ściową 37 m2. Cena 115 tys. Zł. 
Do negocjacji. 660 987 036

•	 garaż do wynajęcia ul. boh 
warszawy 21 tel. 91 39 20 307

• Sprzedam 4-pokojowe mieszka-
nie w Osinie, 79m2, słoneczne, 
na parterze, bezczynszowe, z 
balkonem, piwnica, w kuchni i 
przedpokoju zabudowa. Miesz-
kanie w bardzo dobrym standar-
dzie. Ogrzewanie gazowe, okna 
pcv. Atrakcyjna cena. Kontakt: 
502 531 348

• Sprzedam kawalerkę w Nowo-
gardzie, 28m2, bezczynszo-
wa, na parterze, funkcjonalny 
rozkład pomieszczeń, kuch-
nia z oknem, piwnica, okna 
pcv, ogrzewanie gazowe, bez 
pośrednika, 77 tys. ! Kontakt: 
512 322 137

• Sprzedam lub zamienię na 
mieszkanie w Nowogardzie dom 
( 150 m2) w okolicy Nowogardu. 
Dom po kapitalnym remon-
cie na działce 1400 m2. Cena 
395.000 tys. Tel. 692383706

•	 Sprzedam budowę w stanie 
surowym. 507 045 404

• Sprzedam działkę budowla-
ną w Kościuszkach 1200 m2. 
Wszystkie media, pozwolenie 
na budowę. Cena 59.000 zł Tel. 
661 923 610

• Sprzedam dom w Strzelewie 
149 tys zł. Tel. 91 39 26  698; 91 
39 23 249

• TANIO: mieszkanie 4 pokoje 
Leśna, dwie działki budowla-
ne 41,79 ar. Ok. Nowogardu. 
536 270 560

• Do wynajęcia mieszkanie trzy-

pokojowe po remoncie ul. War-
szawska. 510 142 179

• Sprzedam tanio działkę siedli-
skową. Kościuszki 30 ar. Wszyst-
kie media. 508 211 575

• Wynajmę pokój. 798 382 886

• Sprzedam działki budowlane 
30ar. Media w granicy prąd, gaz, 
woda., kanaliza, droga utwar-
dzona,  Kikorze 24. Cena 16 zł/m. 
5 działek w trakcie budowy Tel. 
665 361 036 po 16.00

• Lokale do wynajęcia. Sądowa 1. 
693 946 233

• Agroturystyka, pokoje do wyna-
jęcia. 793 908 098

• Kupię kawalerkę. 728 582 293

• Sprzedam kiosk. 609 307 327

• Sprzedam ładny dom z dużą 
działką Żabówko. 663 489 736

• Sprzedam działkę budowlaną w 
Wojcieszynie. Tel. 604 930 642

• Sprzedam dom 200 m2 w Nowo-
gardzie 509 349 774

• Nowogard ul. Warszawska 10 
mieszkanie dwupokojowe, ko-
munalne III p. CO zamienię na 
ogrzewanie CO,na trzypokojowe 
w Nowogardzie.798 634 935

• Sprzedam mieszkanie czteropo-
kojowe. 604 441 609

• Kupię kawalerkę. 603 920 901

• Sprzedam lub zamienię dom w 
Nowogardzie na mieszkanie w 
bloku. 91 39 21 427

• Sprzedam mieszkanie trzypoko-
jowe w kamienicy 69 m2, parter 
+ 2 piwnice w atrakcyjnym miej-
scu 203 500 zł. 509 939 392

• Wynajmę mieszkanie 3 pokojo-
we tel. 512 320 755

• Pomieszczenia do wynajęcia 
Domu Rzemiosła. 91 39 21 777

• Wynajmę garaż. 782 549 811

• Do wynajęcia Pub „Szuflan-
dia” w Karsku o pow. 180 
m2 609 245 816

• Do wynajęcia pomieszczenie 
na mieszkanie lub na biuro. 
694 484 485

• Sprzedam lub zamienię z dopła-
tą domek na wsi na mieszkanie 
w Nowogardzie. 515 516 251

• Wynajmę mieszkanie trzypoko-
jowe. 512 320 755

• Sprzedam garaż blaszak w No-
wogardzie 3x5. Tel. 665 566 522

• Sprzedam trzypokojowe miesz-
kanie w nowowybudowanym 
bloku przez spółdzielnię „Cisy” 
67 m2 II p. osiedle Gryfitów. Ter-
min oddania koniec sierpnia, 
stan deweloperski. 604 074 735

• Sprzedam nowy dom 134 m2, 
Nowogard. 663 366 399

• Dom w Dobrej tanio sprzedam. 
783 649 880

• Sprzedam dom w Nowogardzie 
w rozliczeniu mieszkanie ul. Je-
sionowa 3. 604 284 597

• Wynajmę mieszkanie jedno i 
trzypokojowe. 508 309 980

• Dwa lokale biurowe do wyna-
jęcia, jeden po zakł. Fryzjerskim 
700 Lecia 6a. Tel. 693 368 936

• Zamienię mieszkanie dwupo-
kojowe (42 m2, IIp.) przy ul. War-

szawskiej 11, na kawalerkę – 
parter lub I p. Tel. 695 264 580; 
663 748 208

• Sprzedam parter domu w No-
wogardzie o pow. mieszkalnej 
106 m kwadratowych po re-
moncie z piwnicami, garażem 
i podwórkiem nad jeziorem. 
tel.600 809-312 lub 604 903 853 

• Odstąpię działkę owocowo-wa-
rzywną z murowanym domkiem 
obok zakładu karnego 693  869 
595

• 

MOTORYZACjA

• Sprzedam Opony letnie 4 szt. 
Continental Conti 3, 185 65 R15, 
cena 400 zł, tel. 605 522 340.

• Sprzedam dwie opony 185/65/
R15 continental conti 3; stan do-
bry. 605 522 340

• Sprzedam felgi stalowe do Nis-
sana Almery N16, rok prod. 
12/2001, cena 240 zł, tel. 605 
522 340. 

•	 Sprzedam Ford CMAX rok 
prod. 2004 przebieg 185 tys. 
Poj. 2.0 diesel. Posiada immo-
bilajzer, poduszki powietrzne, 
centralny zamek, klimatyza-
cja, koła zapasowe z alufelga-
mi. Cena 20 500. Do uzgodnie-
nia. 603 079 260

• Sprzedam  Vw Passat B-5  rok 
prod.1998 poj 1.9 diesel 665 544 
518

• Sprzedam Auto marki Rover 
416 benzyna + gaz sekwencja, 
rok 1997, skóra, klima, elektry-
ka cena 5500 do negocjacji. 691 
071 252

• Sprzedam Opla Agilę 2002 poj. 
1.2 srebrna cena 8900 tel. 663 
130 271

• Sprzedam motor Honda CB 
750 rok prod. 1997. Nowe 
opony, cena do uzgodnienia. 
607 998 212

• Sprzedam oryginalne alufelgi 
BMW 17. Cena 1300 zł do uzgod-
nienia. 724 695 775

• Sprzedam Seat Ibiza 1992 tel. 
663 848 540

• Sprzedam Fiat Bravo 1998 rok 
prod. Poj. 1.2 przebieg 202 tys. 
km zarejestrowany OC opłaco-
ne stan ogólny dobry cena 3200 
zł do negocjacji. 91 39 17  022; 
603 876 934

• Citroen Saxo rok prod. 1999 
przebieg 107  245 km benzyna, 
stan bdb, poj. 1124 cm3, cena 
3500 zł. Tel. 603 621 884

• Sprzedam BMW. 669  283  347; 
663 732 809

• Sprzedam BMW X-3 poj. 2.0 
diesel rok prod. 2007. Tel. 
886 751 618

• Sprzedam Opel Astra rok prod. 
1994, poj. 1,4. Tel. 506 854 331

•	 Sprzedam motocykl MZ -250 
rocznik 1968. Zabytkowy,  w 
100 % sprawny. Tel. 91 81 71 
400 po 17-tej.

ROLNICTwO

• Grykę sprzedam. Tel. 
795 916 988

•	 Koszenie, zbiór, mulczarowa-
nie łąk, orka, siew, talerzówka, 
prasowanie bali. 608 013 995

• Sprzedam kombajn do zbioru 
ziemniaków „ANNA” Stan bdb 
nr,Tel 664329813.

• Sprzedam 2 działki nr. 
251(0.83ha)i nr.252(1.29)w obrę-
bie Redostowa Tel. 667 286 019

• Siewnik do nawozu Amazon-
ka dwutalerzowy poj. 500 kg. 
723 898 517

• Pszenżyto sprzedam 600 zł/tona 
(zostało 2tony). 91 57 83 097

• Sprzedam krowy mamki mie-
szańce do dalszej hodowli i Pia-
sta RCW 3. 500 197 442

• Koszenie łąk i prasowanie. 
603 541 286

• Sprzedam pszenice paszową 
502 217 497

• Kupię kombajn ziemniaczany 
ANNA. 667 788 719

• Sprzedam pług trzyskibowy, 
brony i redło do C360. Tel. 91 41 
91 099

• Prasowanie bali (1,20). 
513 941 882

• Sprzedam dmuchawę do zboża i 
zwijkę. 781 932 918

• Sprzedam kozy i dojne i capa. 
695 540 237

• Sprzedam kombajn zbożo-
wy klass. Cena 12 .000 zł. Tel. 
604 878 140

• Sprzedam kaczki francu-
skie skubane na zamówienie. 
511 696 751

• Prasowanie bali 1,20. Tel. 
513 941 882

• Sprzedam kaczki 91 39 50 140

• Sprzedam talerzówkę i przycze-
pę rolniczą Tel. 781 932 918

• Sprzedam kaczki skubane. 
796 759 414

• Kupię mieszankę lub jęczmień 
pszenżyto. 696 807 922

• Sprzedam kaczki. Tel. 
796 759 414
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MARPOL – OKNA S.C. 
 ul. Sienkiewicza 7F  Nowogard 

www.marpolokna.pl    
biuro@marpolokna.pl,   tel. 91 39-27-022

Nowość

energooszczędny pro�l

6 komorowy

z 3 uszczelkami

ul. Rzeszowskiego 7 • Nowogard

NOWY

ADRES:

Sprzedam przęsła
Sprzedam 5 przęseł 

Wymiary: wys. 110-128 cm 
x szer. 200 cm  x  gł. 4 cm

cena: 150 zł/szt

 tel. 516-636-486

GRUZ 
do wzięcia. 
788 802 501

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

tel. 91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

GABINET KOSMETYCZNY 
”WICHEREK”

Rok założenia 1988
Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała zabiegi 
kosmetyczne, henna, depilacje, makijaże, 
mikrodermabrazja, peeling kawitacyjny, 
ultradźwięki, eksfoliacje, wypalanie, laser, 
lampy, materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

PORADY BEZPŁATNE
Nowogard, ul.  Zielona 3 
– obok Rest. „Przystań”, 

Tel. 91 39 207 14 
Czynne od 11.00 do 19.00

http://wicherek.info

• Sprzedam źrebną 6 letnią klacz 
zimnokrwistą. Termin porodu 
marzec 2013. Przyzwyczajona 
do prac polowych i leśnych. 
Cena 6.500 zł. Kontakt: 500 155 
705

USŁUgI

• Wyjazdy Niemcy, Holandia. Ni-
skie ceny z domu pod dom. 
603 038 944

• Usługi transportowe IVECO do-
stawcze + laweta + bus osobo-
wy do 9 os. Tel. 609 931 915, 607 
580 172.

• AGENCJA REKLAMOWA VIZART 
- reklamy, banery, tablice, wy-
druki wielkoform., reklama na 
pojazdach - odzieży, PIECZĄTKI, 
wizytówki, plakaty, ulotki, inne. 
Nowogard, ul. 700 lecia 15 (nad 
sklepem zielarskim). Tel. 605 
522 340.

•	 MALOwANIE, MONTAŻ PANELI 
PODŁOgOwYCH I INNE DROb-
NE NAPRAwY wYKONA „ZŁO-
TA RĄCZKA”; 91 39 22 783, 784 
79 22 70

• Czyszczenie uszu za pomocą 
świecowania Nowogard, ul. Zie-
lona 3. 91 39 20 714

• Dywanopranie, 604 373 143.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 604 
373 143.

• Pranie tapicerki samochodowej 
(osobowe, busy, ciężarowe, TIR-
-y). Tel. 604 373 143.

• Czyszczenie pościeli wełnianych 
lanoliną. Tel. 604 373 143.

• Usługi ogólnobudowlane i do-
cieplenia 607 654 692

• Usługi transportowe Transit Max 
+ przyczepa. 500 297 054.

• Klimatyzacja! Serwis sprzętu 
AGD. Tel. 697 55 33 10, 693 34 
46 71.

• Cyklinowanie. 692 478 465

• AWARIE. Naprawy pieców Va-
iliant, tanie części. 691 686 772

• Bruk-lin układanie kostki bruko-
wej. Tel. 607 083 893, www.bruk-
-linnowogard.com.pl

• Montaż ogrodzeń betonowych, 
farmerskich i innych; 695  085 
470; 91 39 72 575

• usługi elektryczne CO, dachy, 
tanio szybko solidnie. Do 30% 
taniej. Tel. 506 323 560

• Usługi tokarskie. Sąpolnica 22. 
693 613 396 

• Przewozy przeprowadzki Nowo-
gard i okolice. 784 499 535

• Usługi ogólnobudowlane. 
510 335 162

• AGENCJA REKLAMWA VIZART 
- oprawianie prac - w 2 minu-
ty., bindowanie, wydruki A3-A4 
kolor, ksero A3-A4 - kolor, la-
minowanie A3-A4. Tylko u nas 
największy wybór okładek. No-
wogard, ul. 700 lecia 15 (nad 
sklepem zielarskim). Tel. 605 
522 340.

• Korepetycje j. niemiecki, przygo-
towanie do matury. 607 617 844

• Remonty i wykończenia. 
601 567 369

• REMONTY, MONTAŻE, STOLAR-
KA. 781 016 125

• Transport BUS-MAX. 784 053 493

•	 Usługi remontowo-budowla-
ne, docieplenia. 784 053 493

• Przepisywanie prac (magister-
skich, licencjackich, innych), do-
kumentów, CV, listów motyw. 
innych. Wydruki, Ksero, także 
kolor. Szybko i Solidnie. Studio 
Reklamy Vizart. Nowogard, ul. 
700 lecia 15 (nad sklepem zielar-
skim). tel 605 522 340. 

• Naprawa, regulacja okien, drzwi 
PCV i drewna. 695 181 070

• Usługi dekarskie w Kościusz-
kach. 601  227  631

• Videofilmowanie i zdjęcia cyfro-
we, profesjonalnie różne okazje. 
600 653 124

• Remonty mieszkań. 609 588 240

• Transport przeprowadzki szybko 
tanio. 696 138 406

• Remonty mieszkań, dachów 
794 115 153

• DUR - DACH pokrycia i remonty 
dachów. 691 621 141

• Dachy. 785 562 104

•	 Usługi koparko- ładowarką + 
transport Nowogard.  667 621 
070

• Panele, regipsy, szpachlowanie, 
malowanie. 789 146 025

• Usługi koparko-ładowarką. 
606 106 142

• Transport przeprowadzki, tanio. 
791 111 749

• Usługi informatyczne napra-
wa komputerów, instalacja 
oprogramowania, odzyskiwa-
nie danych, dojazd do klienta. 
508 245 385

• Remonty, dachy, ocieplenia. 
692 562 306

• BUD NAAR dachy remonty da-
chów ocieplenia budynków. 
726 169 098

• Remonty łazienek, glazura, tera-
kota, hydraulika. 667 435 942

• Docieplenia budynków remon-
ty. 784 053 493

• Usługi hydrauliczne. Fachowo.  
600 653 124

• Remonty, wykończenia glazura. 
600 121 043

• Remonty mieszkań 609 588 240

• Remonty, glazura, terakota. Fa-
chowo i solidnie. 607 647 515

• Regipsy, szpachlowanie, malo-
wanie i kafelkowanie, docieple-
nia. 798 145 781

• Wymiana instalacji elektrycznej, 
szpachle, panele, malowanie. 
798 147 191

• Remonty mieszkań docieplanie 
budynków, malowanie, szpa-
chlowanie, glazura, Tel. 886  751 
618

•	 Remonty na każdą kieszeń. 
609 715 839

• Usługi ogólnobudowlane. Do-
cieplenia. 607 654 692

•	 Zlecę naprawę hydrauliczną. 
694 138 979

•	 TwOjA KSIęgARNIA INTERNE-
TOwA WWW.KSIEGARNIACYME-
LIA.OSDW.PL

PRACA

• Podejmę pracę w charakterze 
sprzedawcy, długoletnie do-
świadczenie, obsługa LOTTO. Tel 
660 392 851

• Zatrudnię konsultantkę Orifla-
me, bezpłatne wpisowe, prezen-
ty na 1300 zł, 604 189 118

•	  Plantacja borówki amery-
kańskiej zatrudni zbieraczy 
w miesiącach lipiec sierpień. 
515 144 186

• Zatrudnię kierowcę kat. D na 
weekendy, tel. 501 615 614

•	 Zatrudnię kierowcę kat. C+E 
na trasie Polska - Norwegia, 
tel. 607 585 561

• Mieszkanie wyżywienie i praca 
dla złotej rączki. 505 405 357

• Kierowca kat. ABT poszukuje 
pracy. 91 39 17 620

• Zatrudnię doświadczonych sto-
larzy. 696 034 712

• Tokarza i elektryka zadudnię na 
pełny etat w zakładzie elektro-
mechanicznym w Nowogardzie. 
601 577 724

• Zatrudnię stolarza lub pomocni-
ka z prawem jazdy. 603 366 286

• Poszukuję niani. 664 963 524

• Zlecę położenie gresu (ok. 300 m 
kw). Tel. 695 264 594

• Zaopiekuję się dzieckiem. Moż-
liwość opieki w nagłych sytu-
acjach. 602 690 897

•	 Zaopiekuję się osobą starszą 
(chorą) gwarantowana facho-
wa opieka. Tel. 609  349  138; 
607 420 272 po 16.00.

INNE

•	 Sprzedam drewno komin-
kowe i opałowe. Transport. 
691 466 441

• Sprzedam drewno  bukowe i 
dębowe pocięte i porąbane- 
603 353 789

• Sprzedam drewno opałowe i 
kominkowe, pocięte w klocki z 
dowozem. 663 349 053

• Drewno opałowe kominkowe. 
506 232 860

• Tanio sprzedam kafle piecowe, 
rzeźbione używane. 669 430 803

• Piec CO Zębiec na miał, węgiel, 
drewno KMW16 na 135 m2 pow. 
Używany jeden sezon sprze-
dam lub zamienię na większy 
KMW23. Tel. 721 371 642 

• Sprzedam laptopa Lenovo, Y530, 
cena 1600 zł, tel. 605 522 340

• Sprzedam suknię ślubną białą, 
rozm. 38-40 piękna - zadbana. 
661 196 022

• Sprzedaż drewna kominkowego 
i opałowego. 667 788 820

• PIECE GAZOWE c.o.z Niemiec 
f.Vaillant sprzeda serwis pieców 
gazowych, używane z gwaran-
cja, wiszące, dwufunkcyjny do 
mieszkania cena od 1.000zl oraz 
tylko ogrzewanie c.o.11,18,24kw 
od 800zl montaż ,serwis  
tel 691 686 772

• ELEKTRYCZNY przepływowy 
podgrzewacz wody na prąd 
380V,moc 18,21kw Male gaba-
ryty, wiszacy z Niemiec f. Vaillant 
do łazienki, kuchni domek, sklep 
warsztat, zaklad fryzj. bar cena 
od 250 zl tel 691 686 772

• GRZEJNIKI panelowe c.o. nowe 
i używane z Niemiec rozne roz-
miary, do domu, sklepu, warsz-
tatu, mieszkania więcej info  691 
686 772

• BOJLER podgrzewacz wody 
120-150 litr. stojący bez palnika 
z Niemiec, dobrze izolowany, z 
wężownica, do montażu z pie-
cem węglowym lub gazowym 
cena 400zl tel 691 686 772

• JUNKERS gazowy do łazienki, 
kuchni z Niemiec f,Vaillant wy-
soka jakość, Malo używany, do 
mieszkania domu cena 400zl tel 
691 686 772

•	 gRUZ do wzięcia. 788 802 501

• Sprzedam piec CO (śmieciuch) 
na gwarancji cena 1000 zł do 
negocjacji. 607 488 128

• Sprzedam rybki ozdobne do 
oczka wodnego oraz filtry orygi-
nalne. 507 625 011

• Sprzedam okna plastikowe nie-
montowane o wym. 160/160 i 
140/90. Tel. 603 895 622

• Sprzedam Ytong 24 1050 
szt. Cena do uzgodnienia. 
693 409 974

• Sprzedam spacerówkę BABY DE-
SIGN używana krótko, jak nowa. 
Cena 250 zł. Tel. 791 338 648

• Odsprzedam kostkę granitową, 
kamień i bruk. 606 470 757

•	 Sprzedam wózek głęboko-
-spacerowy baby desing. 
888 704 357

• Pilnie poszukuję opiekunki do 
osoby starszej. Tel. 692618185.
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2 WARSZTAT SAMOCHODOWY

SZYBY SAMOCHODOWE

PLANDEKINA WYMIAR NA WYMIAR

Profesjonalna naprawa od A do Z

OSOBOWE, CIĘŻAROWE I MASZYNY

Geometria kół, naprawa zawieszenia,komputerowa diagnostyka pojazdu
naprawy blacharskie i lakierniczePrzegląd i naprawa klimatyzacji,

Ul. Nadtorowa 12
tel 91 39 20 131
kom 601860716

Ul. Kilińskiego 26
tel 91 39 25 627
kom 601897368

Sprzedaż, wymiana, naprawa. Wykonujemy usługi na zlecenie ubezpieczalni

Używane i nowe części do wszystkich marek samochodów

Plandeki do samochodów ciężarowych (łódki, firanki),przykrywające
stelaże, przegrody do hal, przyczepy ciągnikowe i samochodowe

UDZIELAMY GWARANCJI
NA WYKONANE USŁUGI

USŁUGI REMONTOWO BUDOWLANE
Firma zajmuje się:
- ocieplenia budynków
- wykończenie pod klucz
- szpachlowanie, malowanie, itp.

Telefon 784 053 493
www.budowlanaekipa.pl

WYNAJEM RUSZTOWAŃ

Krzyżówka panoramiczna

R E K L A M A
e-mail: reklama@domjudy.pl

TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07

PIASEK, ŻWIR,  CZARNOZIEM, POSPÓŁKA 

 ŻWIROWNIA  DŁUGOŁĘKA
tel. 504 872 700 

Z DOWOZEM DO KLIENTA

POSIADANY CERTYFIKAT JAKOŚCI
   NA DREWNO KONSTRUKCYJNE

Rozwiązanie krzyżówki z dnia 03 VIII
Kupon nr 60
Dziejopis dla wieków okiem
Edyta Zwolińska, Jadwiga Maknia, Regina Czarnowska, Edmund 

Skubiszewski, Józef Kochelski, Zofia Górecka, Józef Dobrowolski, 
Krystyna Zawidzka, Anna Husarz, Halina Stefańska, Chrystiana Sy-
fert, Teresa Januszonek, Barbara Bartosik, Halina Szwal, Danuta Bo-
rowik, Alicja Wypych

Zwycięzcy: Zofia Górecka, Edmund Skubiszewski, Jadwiga Maknia
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REgULARNA LINIA MI KRO bU SO wA SEROCKI   Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie    6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie    8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

Informacja PKS   91 392 18 87   lub   91 469 83 15

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak										kom.	606	148	353
Nowogard (ul.  Rzeszowskiego) - Szczecin (ul.  Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:05; 8:10; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 11:50; 11:55; 12:40; 
14:40; 14:50; 15:00; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:11
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul.  Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:30; 9:50; 10:25:11:20(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 13:20; 13:45(F); 14:10; 
14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:00
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:50; 17:20; 18:30; 19:30
Kursują od poniedziałku do soboty;  F - kursuje od poniedziałku do piątku;  7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli

ROZKŁAD jAZDY bU SÓw

INFORMATOR LOKALNY - NOwOgARD
In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
tel. miejski   - 91 57 92 311 
Straż Pożarna   - 998
Pogotowie Ratunkowe   - 999 
Pogotowie Gazowe   - 992
Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994

Dyżur nocny
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala   - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.   - 91 392 69 99
Medyk   - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

 - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz Pogotowie Stomatolo-
giczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos 
 - 91 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  
 - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzie ci, 
Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności 
Gospodarczej  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
  - 91 392 54 64

wydział Ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

- 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 26 249

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw.  WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   

- 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57

Apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM   - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Zawodowe 
- CE Zdroje ul.  Bohaterów Warszawy 78,

telefon/fax.   - 91 392 54 94  
I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium  
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych    - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   

- 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 
Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 
Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 
Taksówki   - 91 392 02 60
Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

gabinety weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław berezowski
ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814
Tadeusz Soroka
ul.  3 Maja 10   - 91 39 25 484
Przychodnia weterynaryjna „Sikorka” 
Sikorki 41, gm. Nowogard   - 91 39 17 695

Regularna linia METRO          tel. 505 619 600
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25 A; 5:50 A; 6:00 A; 8:15 A7; 9:25 A7; 12:30 A7; 12:55 A7; 
15:05 A; 16:30 A7; 18:10 A7
Ze Szczecina do Nowogardu: 6:50 A; 7:25 A; 7:45 A; 11:00 A7; 12:00 A7; 14:35 A7; 15:55 
A7; 16:40 A; 18:25 A7; 19:55 A7
Legenda: A- kursuje od pon do sob;   7 - kursuje w niedzielę

PRZEwÓZ OSÓb - RO MAN bIŃCZYK - Linia Regularna  
 TEL. 0607 310 591 

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU:  
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SObOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIEDZIELA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

 
 

KANCELARIA 
DORADZTWA PRAWNEGO

tel. 501 341 824 
e-mail: kkolibski@op.pl 

Jeśli chcesz przeprowadzić  
rozwód, podwyższyć  

lub wystąpić  
o alimenty, nabyć spadek? 

Może dręczą Cię  
inne wątpliwości prawne? 

Nie czekaj, aż będzie za późno.
 Porady prawne już od 30 zł

 
Nowogard 

ul. Wojska Polskiego 4  
(nowy budynek – I piętro) 

Proszę o wcześniejszy kontakt 
telefoniczny

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

Trasa NOwOgARD – gOLENIÓw – SZCZECIN 
Nowogard ul. Rzeszowskiego : 5:05(A), 5:55(A), 6:10(A), 6:50(7), 7:00(A),  7:50(A), 8:05(7), 

8:25(2,4,6), 8:35(A), 9:10(1,3,5,7), 9:15(2,4,6), 10:05(A)10:30(A,7), 11:31(A), 11:40(7), 12:15(A), 
12:50(A,7), 13:00(A), 13:10(A), 13:25(A,7), 13:50(F), 14:05(A), 14:20(A,7), 15:41(A), 16:00(7), 
16:25(7), 16:30(1,3,5) 16:40(2,4,6,7) 16:50(A), 17:30(7) 17:50(A,7) 18:05(4,5,6,7) 18:20(A,7)

TRASA SZCZECIN – NOwOgARD
Szczecin ul. Św. Ducha: 9:25(A), 11:55(A,7) 12:20(A,7), 13:35(A), 14:00(A,7,R), 

14:30(1,3,5,7)  14:35(2,4,6) 14:55(A,7), 15:10(A) 15:25(A,7), 15:50(A) 16:15(A,7)  16:30(A), 
18:05(A,7,R) 18:20(A,7) 19:05(A,7) 19:25(A,7) 19:50(A,7)

Szczecin ul. Dworcowa :  6:20(A), 7:35(A), 8:40(A,7), 9,00(7,R), 10:05(A,7),  10:50(A,7),  
11:40(A), 13:00(7), 14:20(7), 17:40(A,7), 20:15(A,7),

goleniów, Dworzec PKP :  7:05(A), 8:20(A), 9:25(A,7), 9:45(7,R), 10:10(A),  10:50(A,7),  
11:36(A,7), 12:26(A), 12:42(A,7),  13:05(A,7), 13:45(7), 14:20(A),  14:45(A,7,R), 15:05(7), 
15:20(1,3,5,7) 15:26(2,4,6) 15:40(A,7) 15:55(A)  16:08(A,7) 16:40(A) 16:59(A,7) 17:15(A), 
17:40(A,7)  18:50(A,7,R)  19:05(A,7), 19:50(A,7) 20:10(A,7) 20:35(A,7) 21:00(A,7)

Trasa NOwOgARD – MASZEwO 
Nowogard ul. Rzeszowskiego :  6:20(S) 15:15(S)
Trasa MASZEwO – NOwOgARD 
Maszewo :  6:55(S) 16:00(S)
Trasa NOwOgARD – MASZEwO – STARgARD SZCZECIŃSKI
Nowogard ul. Rzeszowskiego :  6:50(F),  11:30(F),  13:50(F),  
Trasa STRAgARD SZCZECIŃSKI – MASZEwO - NOwOgARD
Stargard Szcz. Oś. Tysiąclecia :  9:40(A), 12:45(A), 15:05(A)
A - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt S – kursuje w dni nauki szkolnej; 

7 – kursuje w niedziele niebędące świętami F – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz 
świąt 1,3,5 – kursuje w poniedziałki, środy, piątki oprócz świąt; 2,4,6 – kursuje we wtorki, 
czwartki, soboty oprócz świąt; 4,5,6,7 – kursuje w czwartki, piątki, soboty, niedziele oprócz 
świąt; R – kurs do Reska    

SALON GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

VELES
- glazura
- terakota
- panele
- drzwi
- parapety
- ceramika łazienkowa
- wanny, kabiny
- meble łazienkowe
- armatura

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto)

Kupię  
gospodarstwo lub 

 grunt rolny  

tel. 664 944 635

DZIENNIK
NOWOGARDZKI

Ukazuje się we wtorki i piątki  na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, Piotr Słomski, jarosław bzowy, 

Rafał Kowalczuk sport.  jarek Dąbrowski redaktor techniczny.   Ad res re dak cji:  
72-200 No wo gard, ul.  boh. war sza wy 7A, tel. 91 392 21 65; e-mail: dziennik@domjudy.pl. 

wy daw ca, skład i druk: „Dom judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

POSIADANY CERTYFIKAT JAKOŚCI
   NA DREWNO KONSTRUKCYJNE
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Szybki kurs
w wakacje

13 sierpnia br.
g. 16.30

 Pożyczki bez BIK
 Wysoka przyznawalność
 Raty miesięczne
 Na dowolny cel

Nowość !!! 
Pożyczka dla �rm bez BIK

Bez zaświadczeń z ZUS i US
Mobilny Doradca Finansowy
Piotr Krekora -  513 164 203

Dojeżdżamy do Klienta

OCO NA TWOJE 
FINANSE

PROSTA POŻYCZKA 
DLA CIEBIE 

I TWOJEJ FIRMY
bez BIK

bez zaświadczeń ZUS i US
– od 20 do 300 tys.
– na spłatę uciążliwych długów
– na dobre inwestycje
– dochód min. 1000 zł netto
W OFERCIE RÓWNIEŻ CHWILÓWKI

Szczecin 
al. Wojska Polskiego 29/17 

tel. 91 812 68 65
RRSO wynosi 5,05%

OKNO 1465 mm szer. x 1435 mm wys.

SZYBA K=1,0 • OKUCIE MACO PPUH "JOGA" sj.
ul. Górna 4,

72-200 Nowogard
tel. 91 39 25 501

OKNA-SUPERPROMOCJA !!!

TYLKO 499zł*
*cena netto

HURTPOL SP. Z O.O. 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA w Nowogardzie 

zatrudni:
• Asystentkę Zarządu
• Kupca
• Specjalistę do obsługi klienta hurtowego

Oferty: ul. Młynarska 1a lub kadry@hurtpol.pl
Tel. 915792918

R E K L A M A
e-mail: reklama@domjudy.pl

TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07

HALINA GALUS
HELENA WNUK

Zwrot VAT-u 

Nowogard, ul. 3 Maja 14 
(budynek BS,  I piętro)

Chcesz odzyskać VAT? 
Zwróć się do nas. 
Budowa domu, 
remont mieszkania 
od maja 2004 r.

PIASEK, ŻWIR,  CZARNOZIEM, POSPÓŁKA 

 ŻWIROWNIA  DŁUGOŁĘKA
tel. 504 872 700 

Z DOWOZEM DO KLIENTA
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Bezpłatne Liceum
Ogólnokształcące dla Dorosłych

ogłasza nabór
Informacje i zapisy

ul. Zielona 11, tel. 91 392 66 91
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UM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA
DOROSŁYCH

Rozpoczęcie roku szkolnego w sobotę 11 lutego godz. 8.00

Zapewniamy BEZPŁATNĄ NAUKĘ przez cały okres kształcenia

www.zielona.mojaszkola.net

W NOWOGARDZ IE

Rozpoczęcie roku szkolnego w sobotę 1 września 2012

Kłótnia 
na oczach 
pacjentów

s. 4 s. 5

s. 2,3

s. 16

Märka Polska Sp. z o.o.
MAGAZYN 

REDŁO
 

1) SKUP ZBÓŻ 

2) SKUP SŁOMY Z POKOSU I W KOSTKACH

 KONTAKT: + 48 91 48 30 300   + 48 603 055 292

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07

Na zdjęciu (od lewej) Amelia i OIiwia  z Nowogardu przygotowujące wianki zielne.

Wniebowzięcie  Maryi Panny 

„Każdy 
kwiatek  
woła – weź 
mnie do 
kościoła”

V Memoriał  
im. Zygmunta Siepki
Osina na 
sportowo

Nielegalny 
magazyn 
odpadów?

Czytaj s. 6
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Nasza sonda
Polacy zarabiają najmniej z 29 krajów OECD - podają media krajowe. Piszemy 
o tym szerzej w głębi numeru. Natomiast w dzisiejszej sondzie zapytaliśmy też 
przechodniów jak oceniają sytuację dochodową mieszkańców Nowogardu.  

Michał Saniuk - Co ja mogę powiedzieć? Może tylko tyle, 
że jednym żyje się lepiej, a drugim gorzej. Co do dochodów 
czy zarobków to powinny być one nieco wyższe, bo przecież 
życie jest kosztowne. Szczególnie w obliczu choroby, kiedy 
trzeba wydawać mnóstwo pieniędzy na leki i płatne usługi 
medyczne. Uważam, że mamy prawo żyć godniej.  

Edyta Wróblewska z synem Cezarym – Ludzie ogól-
nie za mało zarabiają. A przecież trzeba utrzymać rodzinę i 
opłacać rachunki. Nie rozumiem, po co prywatyzuje się tyle 
zakładów czy firm. Zdaje się, że chyba po to, by ich właści-
ciele mało płacili i wykorzystywali swoich pracowników do 
ciężkiej pracy za niewielkie pieniądze. Generalnie ludzie po-
winni zarabiać tak, by godnie żyć, a jest to kwota w moim 
odczuciu ok. 2 tys. zł miesięcznie na osobę. 

Monika Kukuła z córką Julką - Myślę, że po ty względem 
jest źle zarówno w Nowogardzie jak i w całej Polsce. Nie ma 
tu pracy i jest ogólnie bardzo ciężko. Uważam, że zarobki 
powinny być większe. Ludzie za swoją pracę nie są także 
godnie wynagradzani. Kolejną niepokojącą sprawą jest fakt, 
że wiele osób wyjeżdża z naszego kraju czy miasta za grani-
cę po to by właśnie godziwiej zarabiać. 

Pan Przemysław  - Moim zdaniem gdyby dochody 
były odpowiednie w naszym kraju to na pewno nie mie-
libyśmy czegoś takiego jak częste wyjazdy Polaków za 
granicę, w szczególności wśród młodych osób, które  po 
skończeniu szkół, zagranicą są bardziej docenianie. Te-
raz wiadomo, że pracodawcy trochę inaczej patrzą, a z 
drugiej strony nasz rynek pracy jest, jaki jest - przecież od 
pracodawcy nie można wymagać Bóg wie, jakiej pensji, 
jeżeli jest taki kryzys. Wiadomym jest, że on też ma swo-
je wydatki na utrzymanie firmy i pracowników. Podsu-
mowując, chciałbym, żeby ludzie nie musieli wyjeżdżać 
z naszego kraju za chlebem.

Bogdan Turek z wnukiem Bartkiem - Nasze dochody są 
bardzo liche i jako naród bardzo cienko „piejemy”. Dla przy-
kładu.  To, co ja mam w zasadzie nie wystarcza mi na opła-
ty za mieszkanie i inne wydatki czy rachunki. Gdyby nie do-
chód  małżonki   byłoby nam bardzo ciężko żyć. Co do pomy-
słu na powiększenie przychodów to uważam, że wiek emery-
talny powinien być obniżony a nie podwyższony. 

Rozmawiał: Jarek Bzowy 

Kronika policyjna 

Byłeś świadkiem  ciekawego zdarzenia, wykonałeś oryginalne 
zdjęcia, jesteś w posiadaniu interesujących wiadomości?  

Zadzwoń lub napisz do nas o każdej porze. 

Tel. 513 088 309              e-mail: poligraf@post.pl

Pomóżmy sobie
•	 Ośrodek Pomocy Społecznej przyjmie tapczan oraz meble 

dla klienta tel. 913920200.

•	 Przyjmę  2 - osobowy fotel do spania, pralkę automatycz-
ną i używaną  pokojową meblościankę Tel. 665 - 566-856

•	 Przyjmę  łóżko piętrowe  tel.512-71-13-48

•	 Przyjmę  wersalkę z fotelami i szafkę na dziecięce ubrania 
- 883-241-291 

•	 Przyjmę meble pokojowe w dobrym stanie, ławę pokojową 
i TV  tel.782-556-716

•	 Przyjmę  piecyk kaflowy lub inny piec na opał tel. kontak-
towy 883-038-182 

•	 Przyjmę materac przeciwodleżynowy dla starszej schoro-
wanej, leżącej osoby Tel. 692 618 185

06.08.12 r. 
Godz. 08.00  Kradzież pastu-

cha elektrycznego z łąki znaj-
dującej się pomiędzy miejsco-
wościami Sikorki-Szczytniki. 

Godz. 14.00  Na ulicy War-
szawskiej Patrol OPI zatrzymał 
nietrzeźwego rowerzystę. Hen-
ryk B. miał 3,25 promila alko-
holu w wydychanym powie-
trzu, ponadto aktywny zakaz 
prowadzenia rowerów wyda-
ny przez Sąd Rejonowy w Go-
leniowie. 

Godz. 16.15  Patrol OPI pod-
czas kontroli drogowej w miej-
scowości Olchowo zatrzy-
mał nietrzeźwego rowerzystę, 
Franciszek P. miał 1,04 pro-
mila alkoholu w wydychanym 
powietrzu. 

Godz. 17.55  Na drodze Glic-
ko-Sikorki zatrzymano Sylwe-
stra T. kierującego samocho-
dem marki VW Golf, znajdu-
jącego się w stanie nietrzeźwo-
ści z wynikiem 0,74 promila 
alkoholu w wydychanym po-
wietrzu. 

Godz. 18.50   Powiadomie-
nie o uszkodzeniu samochodu 
marki Toyota zaparkowane-
go na ul. Bohaterów Warszawy 
przez inny pojazd. 

07.08.12 r. 
Godz. 00.15  Nietrzeźwy ro-

werzysta zatrzymany przez Pa-
trol OPI drodze Nowogard-
-Sieciechowo. Andrzej B. miał 
1,58 promila alkoholu w wydy-
chanym powietrzu. 

Godz. 13.00  Przywłaszcze-
nie bramy ogrodzeniowej w 
miejscowości Karsk. 

Godz. 13.40  Ujawnienie nie-
trzeźwego rowerzysty w miej-
scowości Wołowiec, Jan K. 

miał 1,14 promila alkoholu w 
wydychanym powietrzu. 

08.08.12 r. 
Godz. 13.45  Kradzież lap-

topa z biura mieszczącego się 
przy Placu Wolności. 

Godz. 14.50  Powiadomie-
nie o kolizji drogowej w sta-
cji paliw przy ul. 3 Maja, gdzie 
kierujący samochodem marki 
Mercedes uderzył w dystrybu-
tor. 

09.08.12 r. 
Godz. 15.00  Potrącenie ro-

werzysty na przejściu dla pie-
szych na ul. 700 - lecia przy 
sklepie Netto, gdzie pojazd od-
jechał z miejsca zdarzenia. 

Godz. 20.40  Ochrona skle-
pu Biedronka na ul. 700 - lecia 
powiadomiła o zatrzymaniu 
sprawcy kradzieży sklepowej. 
Na miejscu patrol wylegity-
mował Piotra S. Sporządzono 
wniosek o ukaranie do Sądu 
Rejonowego. 

10.08.12 r. 
Godz. 05.50   Patrol OPI pod-

czas kontroli drogowej na ul. 
Kościuszki ujawnił kierujące-
go pojazdem marki Fiat Punto, 
Sebastiana P.  bez uprawnień. 

Godz. 19.30  Kolizja drogo-
wa na ul. Osiedlowej, w któ-
rej uczestniczyły dwa pojazdy: 
VW Golf oraz Renault. 

Godz. 17.25  Podczas kon-
troli drogowej w miejscowo-
ści Węgorza, Patrol OPI ujaw-
nił nietrzeźwego rowerzystę, 
Henryk Ch. miał 2,96 promila 
alkoholu w wydychanym po-
wietrzu. 

st. insp. Ref. Prewencji  
Klaudia Gieryń 
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EntER  II 
laptop

 sERwIs - komIs

naprawiamy, 
sprzedajemy,

kupujemy laptopy
na ul. Wyszyńskiego 7/3

budynek Straży Pożarnej

tEL. 795 648 748

O PA Ł
węgiel, koks, miał, 

drewno – kominkowe,
 podpałka, brykiet – węglowy, 

torfowy, drzewny
(towar luzem i workowany)

Towar wysokiej jakości, zapewniamy 
transport, wynajem maszyny 
rozładunkowej oraz dźwigu

sprzedaż ratalna

PPUH „EDBA” 
Nowogard • ul. Nadtorowa 12

Tel./fax 91 39 22 329
Kom. 601 150 620

Oddam kotki
w dobre ręce

722 083 349

Uwaga!  
Zgubiono komputer! 

Znalazcę Laptopa pozostawionego w dniu 3.07.2012 w Wierzbięci-
nie proszę o oddanie pamięci USB (pendrive), które znajdowały się w 
torbie razem z komputerem. Urządzenia są niezbędne do pracy zawo-
dowej, a ich przetrzymywanie grozi odpowiedzialnością karną. 

właściciel zguby - tel. 692 618 185

Komu u nas lepiej, komu gorzej

„Władza wyżywi się sama…”  
W 2011 r. nasze roczne średnie wynagrodzenie wyniosło 13,8 tys. dol. W zestawieniu OECD, obejmującym 29 z 34 krajów członkow-
skich, zajmujemy ostatnie miejsce - informuje „Rzeczpospolita”. Zarabiamy mniej niż Węgrzy (14,2 tys.) i Estończycy (15 tys.), a z naj-
bogatszymi trudno się nam porównywać - Szwajcarzy zarabiają niemal 7 razy więcej (93,2 tys.), a Norwedzy - 6 (81,5 tys.).

Ale to nie cała prawda o na-
szych zarobkach. Narasta zróż-
nicowanie dochodów w po-
szczególnych sektorach. Jak to 
zwykle bywa w czasach kryzy-
su władza nie da sobie zrobić 
krzywdy. W czerwcu zatrud-
nieni w sektorze publicznym 
zarabiali o jedną czwartą wię-
cej niż pracownicy firm pry-
watnych. Dobrze jest zwłasz-
cza górnikom i urzędnikom - 
donosi „Dziennik Polski”. Roz-
warstwienie dochodowe nara-
sta, bo według danych GUS w 
pierwszym półroczu tego roku 
pensje nadal rosną w sektorze 
publicznym, a w większości 
firm prywatnych realnie ma-
leją. 

W czerwcu średnia płaca na 
publicznej posadzie przekro-
czyła 4.627 zł brutto. W sek-
torze prywatnym było to 3.617 
zł, czyli blisko o 28 proc. mniej. 

Nasze wynagrodzenia zże-
ra inflacja. Dotyka to zwłasz-
cza budowlańców (spadek o 7 
proc.) i pracowników uczelni 
(2,3 proc.). Ale nie administra-
cji (wzrost o 7 proc.).

W całej Polsce o eldorado 
mogą mówić górnicy (średnia 
płaca: 8.020 zł, wzrost o 14,5 
proc.) oraz pracownicy pu-
blicznych firm zajmujących się 
produkcją i zaopatrzeniem w 
prąd, gaz i gorącą wodę (5.450 
zł). Narzekać nie mogą też na-

uczyciele, mundurowi i urzęd-
nicy. 

Oczywiście skutkiem tego 
jest to, że państwo staje sie co-
raz droższe a podatnicy real-
nie tworzący dochody budże-
towe ponoszą coraz większe 
ciężary. Nie tylko władza pań-
stwowa nie zamierza solidar-

nie ze społeczeństwem dzie-
lić się kryzysem i choćby tro-
chę pohamować apetyty. Rów-
nież samorządy kosztują coraz 
więcej.  Tygodnik samorządo-
wy „Wspólnota” od kilku lat 
analizuje koszty administracji 
samorządowej w przeliczeniu 
na jednego mieszkańca. Trze-

ba przyznać, że Nowogard jak 
w innych rankingach, o któ-
rych wcześniej pisaliśmy, suk-
cesów nie odnotowywał tak 
w tym pnie sie w „górę”, czy-
li faktycznie spada, ponieważ 
ranking kategoryzuje gminy w 
taki sposób, że im tańsza gmi-
na tym wyżej w rankingu.  Tak 
więc w Nowogardzie admi-
nistracja samorządowa kosz-
towała każdego obywatela w 
2011 roku 230 zł 69 groszy. 
Ranking prowadzono w kil-
ku kategoriach uwzględniają-
cych wielkość miast i status sa-
morządu (gmina, gmina wiej-
ska, powiat, województwo). 

W swojej kategorii Nowogard 
zajął 55 miejsce w kraju, pod-
czas gdy za 2010 rok był na 39 
pozycji. A zatem pierwszy rok 
urzędowania nowego burmi-
strza przyniósł dawno oczeki-
wany sukces, czyli relatywny 
wzrost wydatków na admini-
strowanie. W kontekście sytu-
acji dochodowej ogółu obywa-
teli i braku jakichkolwiek re-
alnych działań, aby wspomóc 
rozwój przedsiębiorczości i 
tworzenie nowych miejsc pra-
cy pozostawiamy to - z szacun-
ku dla obywateli naszej gminy 
- bez komentarza. 

Sm

Szukamy właściciela suczki,
 która błąkała się w okolicach Osiny. 

Jest to młoda, czarna, nie-
duża suczka. Bardzo łagod-
na i zadbana. Bardzo tęskni 
za swoim właścicielem.W 
razie pytań prosimy o kon-
takt z redakcją. 

Marek Szablewski, lat 31, 
zmarł: 07.08.2012 pogrzeb od-
będzie się 14.08.2012 o godz. 
14:00 Msza za zmarłego odbę-
dzie się w Bienicach. Pogrzeb 
na cmentarzu w  Dobrej No-
wogardzkiej.

Info. S.Furmańczyk

 W tych dniach 
odeszli do 
Wieczności 

REKLAMA
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W Osowie „po staremu”

Nielegalny magazyn odpadów?
Powracamy do sprawy magazynowania  przez spółkę Stimex odpadów na hałdzie tuż przed wjazdem do Osowa. Mieszkańcy bowiem 
skarżą się na wyczuwalny fetor wydzielany przez magazynowane odpady, ponadto obawiają się ewentualnego zanieczyszczenia wód 
gruntowych, w pobliżu bowiem, jak pamiętają znajdowała się jedna z okolicznych studni głębinowych.

Osowo to wieś oddalona kil-
kanaście kilometrów od No-
wogardu. Kiedyś  jeszcze za 
PRL-u znajdowało się tutaj 
duże państwowe gospodarstwo 
rolne (tzw.  Stacja Hodowli Ro-
ślin), które we wsi pozostawiło 
typowe dla siebie ślady - osie-
dla mieszkaniowe w blokach w 
stylu miejskim i infrastrukturę 
techniczno-budowlaną wkom-
ponowaną bez dbania o mini-
mum harmonii w poniemiec-
ką zabudowę folwarczną. Nie-
mniej Osowo to ładnie położo-
na wieś  i wielu mieszkańców 
dba o swoje obejścia. Od kilku 
lat na gruntach i w obiektach 
po byłym SHR  gospodaruje 
spółka Stimex, której prezesem 
jest, zgodnie z wpisem w KRS  
HEINRICH TORSPECKE, 
obywatel Niemiec. Spółka go-
spodaruje iście po niemiecku, 
pola  zasiane po horyzont i wy-
golone, nawet pojedyncze kępy 

drzew i krzaków, które kiedyś 
urozmaicały krajobraz,  znik-
nęły- wszystko musi praco-
wać. Niestety tego niemieckie-
go porządku brakuje wyraź-
nie wokół  chylącej się ku ru-
inie  stodole-wiacie widocznej 
z prawej strony przy wjeździe 
do wioski a zwłaszcza niepokój 
wszystkich wzbudza hałda z 
odpadami położona przy tym 
obiekcie. Mieszkańcy nie wie-
dzą co jest tam gromadzone.  
„Panie zwożą tam coś od czasu 
do czasu i potem długo śmier-
dzi - mówi nam jeden z napo-
tkanych Osowian. Żadna też 
z osób, z którymi rozmawiali-
śmy nie pamięta aby kiedykol-
wiek prezes spółki  

pofatygował się wyjaśnić 

mieszkańcom co przetrzymuje 
na hałdzie. Kilka już lat temu 
gdy badaliśmy sprawę hałdy 
okazało się, że spółka nie po-
siada stosownych zezwoleń 
na magazynowanie odpadów. 
Po naszym artykule na pe-
wien czas zostało posprzątane, 
następnie jak widać na zdję-
ciach, wrócono do „starego”. 
Zadzwoniliśmy więc do wy-
działu ochrony środowiska w 
urzędzie powiatowym w Go-
lenjowie. Tam nas poinformo-
wano, że spółka nie ma pozwo-
lenia na magazynowanie odpa-
dów chodziaż może prowadzić 
działalność zakresie odzysku 
odpadów poroślinnych i po-
browarnych  i  używania ich do 
poprawy jakości gleby. Spółka 
otrzymała zezwolenie na wa-
runkowy odzysk odpadów kilka 
lat temu - mówi nam Andrzej 
Mucek kierownik wydziału - 
zezwolenie jest ważne do 2018 

roku ale w międzyczasie nie 
zmieniła się jego treść, spółka 
nie może magazynować odpa-
dów. Oto fragmenty zezwole-
nia które udostępnił nam UP: 

„...Zezwolić STIMEX Spół-
ka z o. o. Osowo 13, gm. No-
wogard, na prowadzenie dzia-
łalności w zakresie odzysku 
następujących rodzajów odpa-
dów:

a) odpady z grupy 02 – Od-
pady z rolnictwa, sadownic-
twa, upraw hydroponicznych, 
rybołówstwa, leśnictwa, ło-
wiectwa oraz przetwórstwa 
żywności

z podgrupy 02 07 – odpady 
z produkcji napojów alkoholo-
wych i bezalkoholowych

b) łączna ilość odpadów 
przewidzianych do odzysku w 
okresie rocznym – 3 400 ton 
-  suchej masy o łącznej ilości 
910 ton w tym:

2. Określić metodę odzysku 
odpadów:

R 10 – Rozprowadzanie na 
powierzchni ziemi w celu na-
wożenia lub ulepszenia gleby.

3. Określić warunki prowa-
dzenia odzysku:

a) odpady rozprowadzać na 
działkach nr 3,  5/4, 7, 9/14, 
9/24, 13, 14/31, 14/36 stano-
wiących  użytki rolne położo-
ne w obrębie Osowo,  gm. No-
wogard,

b) łączna powierzchnia użyt-
ków rolnych przeznaczonych 
do odzysku 523,71 ha,

c) stosować osady w postaci 
płynnej, które mogą być wpro-
wadzane do gruntu tylko me-
todą  iniekcji (wstrzykiwania) 
lub metodą natryskiwania w 
tym hydroobsiewu lub ziemi-
stej rozprowadzając równo-
miernie na całej powierzchni 
i przykryte lub wymieszane z 
glebą,

d) nie należy stosować pod-
czas wegetacji roślin przezna-
czonych do bezpośredniego 
spożycia przez ludzi,

e)  należy wykonać badania 
gruntów raz na rok obejmują-
ce oznaczenie: 

- odczynu ph,
- zawartości metali ciężkich: 

ołowiu, kadmu, rtęci, niklu, 
cynku, miedzi i chromu wyra-
żonej w mg/kg s.m,

- zawartości fosforu przyswa-
jalnego wyrażonej w mg/100 g 
gleby,

4. Określić następujące wa-
runki gospodarowania odpa-
dami:

...do czasu uregulowania sta-
nu prawnego płyty betonowej 
zgodnie z ustawą z dnia 7 lip-
ca 1994 r. Prawo budowlane, 
zakazuje się  magazynowania 
osadów,

...prowadzenia ilościowej i 
jakościowej ewidencji odpa-
dów zgodnie z wymaganiami 
art.36 ustawy z dnia 27 kwiet-
nia 2001 r. o odpadach (Dz. U. 
Nr 62, poz. 628 z późniejszymi 
zmianami).

5. W przypadku realizacji 
powyższych ustaleń w sposób 
niezgodny z warunkami okre-
ślonymi w decyzji, zezwolenie 
na prowadzenie działalności w 
zakresie odzysku odpadów in-
nych niż niebezpieczne, może 
być cofnięte bez odszkodowa-
nia.

6. Uczynić STIMEX Spółka  
z o. o. Osowo 13, gm. Nowo-
gard odpowiedzialnym za 
ewentualne szkody wynikłe z 
nieprawidłowego wykonania 
orzeczeń niniejszej decyzji.

7. Ustalić czas obowiązywa-
nia zezwolenia do 31.12.2018r.”

 Jak wynika z treści pozwole-
nia spółka nie może składować 
odpadów; aby to było możliwe 
musiałaby wykonać tzw. obor-
nikową płytę betonową (pod 
tym określeniem kryje się nie 
tylko betonowe podłoże, ale 
odpowiednie zabezpieczenie 
membranowe i zadaszenie) .

Co więc dalej? Państwa py-
tania są dla nas sygnałem, że 
spółka może nie przestrzegać 
zaleceń wynikających z zezwo-
lenia. Dlatego tak jak zawsze 
po otrzymaniu takiego sygnału 
dokonamy  kontroli stanu fak-
tycznego - mówi kierownik A. 
Mucek - niewykonanie w sto-
sownym czasie naszych zaleceń 
może skutkować unieważnie-
niem zezwolenia. 

Pozostaje mieć nadzieję, że 
spółka przestanie lekceważyć 
na przyszłość regulacje doty-
czące ochrony środowiska i 
szybko posprząta po sobie jak 
wypada każdemu  a zwłaszcza 
temu kto korzysta z gościnno-
ści. Szkoda tylko, że gminne 
służby ochrony środowiska po 
raz kolejny muszą być wyręcza-
ne przez DN, wszak to one po-
winny reagować na stan rzeczy 
znany przecież od miesięcy.

sm

Na zdjęciu wejście do siedziby firmy STIMEX w Osowie

Na zdjęciu składowisko odpadów w Osowie
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Z okazji  
60 urodzin  

Lechowi 
Kępa

najserdeczniejsze 
życzenia 

składa 
Barbara, Zdzisława, Ewa, 

Krzyś, Łukasz, Czarek, 
Monika z Norbertem

ŻYCZENIA

Kłótnia na oczach pacjentów
W weekend dotarła do nas informacja o konflikcie, do jakiego doszło na izbie przyjęć nowogardzkiego szpitala, pomiędzy ratownikiem 
medycznym jeżdżącym w karetce pogotowia ratunkowego a jednym z lekarzy mających w tym dniu dyżur.  Jak się dowiedzieliśmy, po 
odmowie przyjęcia przez lekarza na oddział szpitalny przywiezionej ambulansem kobiety, doszło do potyczki słownej między ratow-
nikiem a wspomnianym lekarzem. Podirytowany decyzją lekarza ratownik postanowił na własną rękę zawieźć pacjentkę do szpitala w 
Szczecinie. Kwestia problemów z transportem pacjentów, a w szczególności zasad, na jakich podejmowane są decyzję o przyjmowaniu 
do szpitala osób przywożonych karetkami, ma być głównym tematem rozmów, do jakich, jak dowiedzieliśmy się nieoficjalnie, ma dojść 
w dniu dzisiejszym pomiędzy dyrektorem Kazimierzem Lembasem a szefem Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczeci-
nie – Romanem Pałką. Do sprawy wrócimy w najbliższym wydaniu DN. 

W międzyczasie do naszej 
redakcji wpłynął list, w któ-
rym nasza Czytelniczka opi-
suje zdarzenie z udziałem 
ratownika i lekarza, będąc 
jego naocznym świadkiem.  
Zgodnie z prośbą kobiety, by-
łej pielęgniarki i pracownika 
szpitala, poniżej publikujemy 
treść listu. 

Szanowny Panie Redakto-
rze!!!

Chciałabym podzielić się z 
naszym nowogardzkim spo-
łeczeństwem, pewnymi spo-

strzeżeniami na temat szpita-
la Nowogard. Ze względu na 
to, iż ja sama jestem z zawodu 
pielęgniarką i miała „zaszczyt” 
pracować w tutejszym szpi-
talu muszę i nawet chcę opo-
wiedzieć o pewnym zdarzeniu, 
które nota bene nie spodo-
bał się chyba nie tylko mi, ale 
i innym osobom czekającym 
w tym dniu w korytarzu izby 
przyjęć.  Otóż, będąc w mi-
niony czwartek w szpitalu No-
wogardzkim, ze swoją mamą, 
i czekając na zrobienie zdjęcia 

RTG w tutejszej pracowni, by-
łam świadkiem czegoś, co zda-
je się ma miejsce chyba za każ-
dym razem, kiedy pojawia się 
w Izbie przyjęć karetka z pa-
cjentem. Do Izby weszli ratow-
nicy z panią, która, jak póź-
niej słyszałam, miała problem 
z oddawaniem moczu. Ratow-
nik zrelacjonował pielęgniarce, 
co się dzieje z pacjentka, któ-
ra przywieźli, ta zawiadomiła 
lekarza, po chwili pojawił się 
lekarz, który po bardzo krót-
kim badaniu w pomieszczeniu 
izby przyjęć, wyszedł i stwier-
dził głośno, mówią do owego 
ratownika po imieniu, że on 
tej pani do szpitala nie przyj-
muje, i że ma on ja zabrać i je-
chać do innego szpitala, na to 
ratownik odpowiedział, że nie 
pojedzie nigdzie, i że musi za-
dzwonić, po czym wyszedł z 
izby do karetki, długo stał i 
rozmawiał przez telefon. Nato-
miast lekarz, wziął się za pisa-
nie czegoś na kartce, postawił 
pieczątkę i odszedł z izby. Po 
jakiejś chwili, przyszedł ratow-
nik, zapytał gdzie jest lekarz, 
na to pani pielęgniarka powie-
dział ze tu macie odpis i macie 
jechać do innego szpitala. Wte-
dy ratownik się trochę poiryto-
wał i zaczął mówić, ze przecież 
znane są procedury postępo-
wania, iż lekarz powinien od-
pisać to na druku szpitalnym, 
i podstemplować kartę swoja 
pieczątką i zaznaczyć odmowę 
przyjęcia. Pani pielęgniarka do 
ostatniej chwili zawzięcie bro-
niła lekarza, i próbowała wmó-
wić ratownikowi, że on nie ma 
racji, i że to on popełnił błąd, 
przywożąc tę panią tutaj a nie 
do szpitala w Gryficach gdzie 
jest oddział urologii. Rozgry-
wało się to w takim tempie, że 
ludzie, którzy byli w koryta-
rzu też zaczęli się tym intere-
sować. Poirytowany całą sytu-
acja ratownik, i wcale się mu 
nie dziwię, że tak zareagował, 
powiedział do swojej pacjent-
ki, że zabiera ją do karetki i po-
jadą do szpitala na Pomorza-
nach w Szczecinie, bo ten szpi-
tal jej nie pomoże ( użył przy 
tym trochę ostrzejszych słów) 

Wyszli z izby, i odjechali. A co 
było dalej, to przekracza ludz-
kie pojęcie, tego człowieka tak 
obmówiono, że nie powinien 
tu był przyjeżdżać, że, po co 
przywożą tu skoro wiedzą, że 
tego się nie robi i padło wiele 
innych słów, których nie chcę 
cytować, bo to naprawdę obra-
ża tego człowieka, który chciał 
i próbował pomóc osobie. Ja 
powiem też z własnego do-
świadczenia, kiedy pracowa-
łam w tutejszym szpitalu, nie 
takie rzeczy jak zapchane cew-
niki robił lekarz chirurg, robili 
też wiele innych zabiegów, któ-
rych teraz się już tu nie robi. 
Myślę, że ta cała sytuacja, nie 
nastraja do pozytywnego my-
ślenia o tym, co będzie, kiedy 
się wybuduje nowy szpital, i 
zachowanie pań pielęgniarek, 
które był na izbie pozostawia 
wiele do życzenia, a na pewno 
nie powinno być tak, aby pielę-
gniarka, która ma bezpośredni 
kontakt z pacjentem, wyglą-
dał jak przysłowiowa „choin-
ka” obwieszona złotem, z kolo-
rowymi tipsami. Tam gdzie ja 
pracuje takie sytuacje nie mo-
głyby i nie mają miejsca, bo 
sama pielęgniarka koordynują-
ca nigdy by nie pozwoliła, aby 
inna była tak wystrojona. Poza 
tym nie wygląda to tez dobrze, 
kiedy nie ma zachowanej drogi 
służbowej, czyli nie może mieć 
miejsca sytuacja tak, że pani 
pielęgniarka głośno przy pa-
cjentach, niemal, że krzyczy do 
lekarza po imieniu, to nie wy-
gląda dobrze i świadczy o za-
żyłych stosunkach miedzy per-
sonelem średnim a wyższym,. 

Można sobie mówić po imie-
niu, bo to nic złego, lecz wte-
dy, kiedy jesteśmy sami. Do-
dam jeszcze, że, ja też mam do 
czynienia z ratownikami, z le-
karzami z karetek, bo szpital 
w Zdunowie jest szpitalem, w 
którym są oddziały, do których 
w Nowogardzkim szpitalu nie 
ma i tu trafiają pacjenci z No-
wogardu i okolic, lecz nie ma 
u nas takich konfliktów, a kie-
dy się pojawiają, to są racjonal-
nie rozwiązywane, i bez szko-
dy dla pacjenta. 

Szanowny panie redakto-
rze, bardzo proszę o opubliko-
wanie mojego listu, ponieważ 
wiem, że to da do myślenia 
tym, którzy zarządzają szpita-
lem, jak może spowoduje po-
prawę, jakości opieki i podej-
ścia do pacjentów ze strony 
personelu izby przyjęć, bo my-
ślę, że nikt z pracujących tam, 
nie chciałby, aby właśnie w taki 
sposób został potraktowany 
ktoś z jego najbliższych.  

Nazwisko do wiadomości 
redakcji 

 Sprzedam, Kupię, Oddam

GIEŁDA PODRĘCZNIKÓW 
SZKOLNYCH

Jak co roku otwieramy giełdę podręczników szkolnych. Moż-
na w niej nieodpłatnie zamieszczać informacje o posiadanych do 
sprzedaży, bądź oddania podręczników szkolnych, a także ogło-
sić zapotrzebowanie na kupno. Podręczniki do oddania można 
również przynosić do redakcji DN.

Zgłoszenia telefonicznie na numer 91 392 21 65, e-mailowo 
DZIENNIK@DZIENNIKNOWOGARDZKI.PL, bądź osobi-
ście w redakcji na ul. Boh. Warszawy. Red.
•	 Sprzedam książki do I klasy Gimnazjum nr 1 w Nowogardzie. Tel: 

605 768 194.
•	 Kupię podręczniki do klasy VI, SP nr 2. i sprzedam książki do języ-

ka niemieckiego i WOS-u do III klasy, Gimnazjum nr 2 w Nowogar-
dzie. Tel: 790 710 805.

•	 Sprzedam komplet książek do II klasy gimnazjum nr 2 w Nowogar-
dzie i kupię książki do III klasy. Gimnazjum nr 2 w Nowogardzie. 
Tel: 697 514 976 po godz. 14.

•	 Sprzedam tanio podręczniki do Technikum i Liceum, nr tel. 91 39 
25 264.

•	 Kupię podręczniki do V kl. Podst. Nr 1 tel. 664 771 090.
•	 Tanio sprzedam podręczniki do I kl. Gim. Nr 1. Tel. 726 766 828.
•	 Kupię podręczniki do kl. V SP nr 3 w Nowogardzie. Te. 721 875 393.
•	 Sprzedam komplet podręczników do gim. nr 3. do kl. I, II, III. tel. 

91 39 23 122.
•	 Sprzedam matematyka podręcznik zakres podst. do liceum, LO nr 2 

do kl. I. W.Babinski, Hańko. Ponczek. Tel. 603 691 864.
•	 Kupię książki do I kl. gimn. nr 2. Sprzedam do kl. VI szkoły podsta-

wowej nr 3. Niedrogo. 509 615 300, 509 649 104.
•	 Przyjmę książki do kl. VI, szkoła podstawowa nr 1. tel. 699 680 298.
•	 Sprzedam książki do klasy III Gimnazjum nr 2 w Nowogardzie tel. 

661-550-557 
•	 Sprzedam książki do klasy II gimnazjum nr. 2 w Nowogardzie tel. 

840-563-335
•	 Kupię kompl. podręczników kl. III gimnazjum nr 1. Tel. 665 355 

369.
•	 Sprzedam książki do II kl. gimnazjum nr 2. Tel. 784 056 335.
•	 Kupie książki do I klasy gimnazjum nr 2. Tel. 785 120 663.
•	 Kupię podręczniki do: matematyki i historii do VI kl. szkoła nr 1. 

Tel. 504 703 568.
•	 Kupię podręczniki do II kl. gimn. nr 1. Tel. 667 787 949, 723 675 858
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Wniebowzięcie  Maryi Panny 

„Każdy kwiatek woła – weź mnie do kościoła”
1 listopada 1950 r. konstytu-

cją apostolską  Munificentissi-
mus  Deus, papież Pius XII ogło-
sił jako dogmat, czyli jako praw-
dę wiary katolickiej, że Najświęt-
sza Maryja Panna została wraz 
ze swoim uwielbionym ciałem 
wzięta do nieba: „Dlatego na 
chwałę Wszechmogącego Boga, 
który w sposób szczególnie hoj-
ny rozlał Swoją łaskawość na Ma-
ryję Dziewicę, dla chwały Swo-
jego Syna, nieśmiertelnego Kró-
la wieków i zwycięzcę nad grze-
chem i śmiercią; dla powiększe-
nia chwały tejże Bożej Matki; 
oraz dla całego Kościoła; powagą 
Pana naszego Jezusa Chrystusa, 
błogosławionych Apostołów Pio-
tra i Pawła oraz naszą - orzekamy 
i określamy, że jest dogmatem, 
od Boga objawionym, iż Niepo-
kalana Boża Rodzicielka zawsze 
Dziewica, Maryja, po zakończe-
niu ziemskiego życia z ciałem i 
duszą została wzięta do nieba”.

Orzeczenie to wypowiedział 
Ojciec Święty uroczyście w Bazy-
lice św. Piotra w obecności pra-
wie 1600 biskupów i niezliczo-
nych tłumów wiernych.

Orzeczenie to oparł papież nie 
tylko na dogmacie, że kiedy prze-
mawia uroczyście jako wikariusz 
Jezusa Chrystusa na ziemi w 
sprawach prawd wiary i obycza-
jów, jest nieomylny, ale także dla-
tego, że ta prawda była od daw-
na w Kościele uznawana. Papież 
ją tylko przypomniał, swoim au-
torytetem najwyższym potwier-
dził i usankcjonował, iż kto by tę 
prawdę odrzucał, nie byłby wier-
ny nauce Kościoła katolickiego. 

Przekonanie o tym, że Pan Je-
zus nie pozostawił ciała swo-
jej Matki na ziemi, ale je uwiel-
bił, uczynił podobnym do swo-
jego ciała w chwili zmartwych-
wstania i zabrał do nieba, było 
powszechnie w Kościele katolic-
kim wyznawane. Już w VI wie-
ku cesarz Maurycy (582-602) po-
lecił obchodzić na Wschodzie w 
całym swoim państwie dzień 15 
sierpnia jako święto osobne dla 
uczczenia tej tajemnicy. To nas 
naprowadza, że święto to musia-
ło lokalnie istnieć już wcześniej, 
przynajmniej w V wieku. W Rzy-
mie istnieje to święto z całą pew-
nością w wieku VII. Wiemy, bo-
wiem, że papież św. Sergiusz I 
(687-701), ustanawia na tę uro-
czystość procesję. Papież Leon 
IV (+ 855) dodał do tego święta 
wigilię i oktawę. Z pism św. Grze-
gorza z Tours (t. 594) dowiaduje-
my się, że w Galii to święto ob-

chodzono już w VI wieku. Uro-
czystości nie odbywały się jednak 
15 sierpnia, ale 18 stycznia. W 
mszale na to święto, używanym 
wówczas w Galii, czytamy, że jest 
to „jedyna tajemnica, jaka się sta-
ła dla ludzi - Wniebowzięcie Naj-
świętszej Maryi Panny”. W pre-
facji zaś są słowa: „Tę, która nic 
ziemskiego za życia nie zaznała, 
słusznie nie trzyma w zamknię-
ciu skała grobowa”.

Nie mniej jasne i stanowcze są 
wypowiedzi Ojców Kościoła. Na 
Zachodzie pierwszą wzmiankę o 
tym niezwykłym przywileju Ma-
ryi podaje św. Grzegorz z Tours: 
(+ 594): „I znowu przy Niej sta-
nął Pan, i kazał Jej przyjąć święte 
ciało i zanieść w chmurze do nie-
ba, gdzie teraz połączywszy się z 
duszą zażywa wraz z wybranymi 
dóbr wiecznych, które się nigdy 
nie skończą”. Św. Ildefons (+ 667): 

„Wielu przyjmuje jak najchętniej, 
że Maryja dzisiaj przez Syna Swe-
go (...) do pałaców niebieskich 
z ciałem została wyniesiona”. 
Najpiękniej jednak o tej tajemni-
cy piszą Ojcowie Wschodu. Św. 
Jan Damasceński (+ ok. 749) po-
daje jak cesarzowa Pulcheria (ok. 
roku 450) wystawiła kościół ku 
czci Matki Bożej w Konstantyno-
polu i prosiła listownie biskupa 
Jerozolimy Juwenalisa o relikwie 
Matki Bożej. Juwenalis odpisu-
je jej na to, że relikwii takich nie 
ma, gdyż ciało jej zostało wzięte 
do nieba: „jak to wiemy ze staro-
żytnego i bardzo pewnego poda-
nia”. Z kolei św. Jan Damasceński 
opisuje śmierć Maryi Panny w 
otoczeniu Apostołów. „Kiedy zaś 
dnia trzeciego przybyli do gro-
bu, aby opłakiwać Jej zgon, cia-
ła już Maryi nie znaleźli”. Kaza-
nie swoje kończy refleksją: „To 

jedynie mogli pomyśleć, że Ten, 
któremu podobało się wziąć ciało 
z Dziewicy Maryi i stać się czło-
wiekiem; Ten, który zachował Jej 
nienaruszone dziewictwo nawet 
po swoim narodzeniu, uchronił 
Jej ciało od skażenia i przeniósł 
je do nieba przed powszech-
nym ciał zmartwychwstaniem”. 
„W czasie tego wniebowzięcia, 
o Matko Boża, wojska anielskie 
przejęte radością i czcią okryły 
swoimi skrzydłami Twoje ciało, 
wielki namiot Boży”.

Święto funkcjonuje w tradycji 
kościoła pod różnymi nazwami. 
W Kościołach Wschodnich naj-
częściej spotykane nazwy: Za-
śnięcie i Odpocznienie. Na Za-
chodzie: Przejście i Wniebowzię-
cie.

Dość często spotyka się rów-
nież nazwę ludową Matki Bożej 
Zielnej, a to dlatego, że ze świę-
tem tym łączy się zwyczaj po-
święcania ziół, a często również 
dożynkowych snopów. Czynio-
no to w samo święto lub w ostat-
ni dzień oktawy.

Obecnie po zniesieniu oktawy 
(1969) poświęcenia ziół dokonu-
je się tylko w samo święto. Zwy-
czaj to nie tylko polski, ale za-
chowany również w wielu innych 
krajach.

I tak np. święto Wniebowzię-
cia ma również nazwę Matki Bo-
żej Zielnej w następujących kra-
jach: w Czechach i Słowacji, Bel-
gii, Estonii, Bawarii, Szwabii, na 
Sycylii, wśród Ormian, na Kau-
kazie itd.

Program uroczystości 
odpustowych:

Wtorek, 14 sierpnia 
Godz. 19.00- Msza św. o charakterze patriotyczno-religij-

nym, połączona ze wspomnieniem rocznicy Bitwy Warszaw-
skiej.  Słowo Boże wygłosi ks. Kanonik Jan Kruczyński, delegat 
ks. Arcybiskupa ds. nowej ewangelizacji.  

Środa, 15 sierpnia
7.00 – Msza św. 
9.30 – Msza św. 
11.00- uroczysta suma połączona z procesją do około kościo-

ła 
15.00 – dodatkowa Msza św. z sakramentem namaszczenia 

chorych. 

Po mszy św., o godz. 9.30, 11 i 12.30 organizowany będzie fe-
styn parafialny. W programie wiele atrakcji m.in.: loteria fan-
towa, domowe wypieki, pyszna grochówka i chleb ze smalcem. 

Przez cały dzień, po każdej msze św. święcenie wianków ziół. 
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Wszystkim, którzy uczestniczyli 
w ostatniej drodze 

Naszego Kochanego 
męża, tatę i dziadka 

śp. Edwarda Wieczorka
podziękowania 

składa pogrążona w smutku rodzina

PODZIĘKOWANIA

Forum Pokrzywdzonych przez Państwo radzi: 

Na jakich zasadach można legalnie łowić ryby w jeziorach?
W tym artykule omówimy amatorski połów ryb. Za amatorski połów ryb uważa się pozyskiwanie ryb wędką lub kuszą, przy czym do-
puszcza się, w miejscu i w czasie prowadzenia połowu ryb wędką, pozyskiwanie ryb na przynętę przy użyciu podrywki wędkarskiej.

UWAGA: Ryby przeznaczone 
na przynętę mogą być wpro-
wadzone wyłącznie do wód, z 
których zostały pozyskane.

Amatorski połów ryb może 
uprawiać osoba posiadająca 
„kartą wędkarską” lub „kartą 
łowiectwa podwodnego”, a je-
żeli połów ryb odbywa się w 
wodach uprawnionego do ry-
bactwa – posiadająca ponadto 
jego zezwolenie.

Za uprawnionego do rybac-
twa uznaje się:

a) władającego wodami w 
sztucznym zbiorniku wodnym 
przeznaczonym do chowu lub 
hodowli ryb i usytuowanym 
na publicznych śródlądowych 
wodach powierzchniowych 
płynących,

b) właściciela albo posiada-
cza gruntów pod wodami sto-
jącymi lub gruntów pod woda-
mi, do których stosuje się od-
powiednio art. 5 ust. 4 ustawy 
- Prawo wodne,

c) właściciela albo posiada-
cza gruntów pod stawami ryb-
nymi lub innymi urządzeniami 
w gospodarstwie rolnym prze-
znaczonymi do chowu lub ho-
dowli ryb,

Zezwolenie musi być po-
twierdzone dokumentem, któ-
ry wydaje uprawniony do ry-
bactwa (przeważnie „właści-
ciel jeziora”). Zezwolenie może 
także wprowadzać warunek 
prowadzenia rejestru amator-
skiego połowu ryb, a w przy-
padku wprowadzenia tego wa-

runku, może określać sposób 
prowadzenia tego rejestru. Ze-
zwolenie może być odpłatne, 
a opłatę ustala uprawniony do 
rybactwa.

Z obowiązku posiadania 
karty wędkarskiej są zwolnio-
ne osoby do lat 14, z tym że 
mogą one uprawiać amatorski 
połów ryb wyłącznie pod opie-
ką osoby pełnoletniej posiada-
jącej taką kartę.

UWAGA: Z obowiązku po-
siadania karty wędkarskiej lub 
karty łowiectwa podwodne-
go są zwolnieni cudzoziemcy 
czasowo przebywający na tery-
torium Rzeczypospolitej Pol-
skiej, posiadający zezwolenie, 
o którym pisaliśmy powyżej. Z 
obowiązku tego są także zwol-

nione osoby uprawiające ama-
torski połów ryb w wodach 
znajdujących się w obiektach 
przeznaczonych do chowu lub 
hodowli ryb, jeżeli uzyskały od 
uprawnionego do rybactwa ze-
zwolenie na połów w tych wo-
dach.

Kartę wędkarską oraz kar-
tę łowiectwa podwodnego 

wydaje starosta właściwy ze 
względu na miejsce zamiesz-
kania zainteresowanej oso-
by, która złożyła z wynikiem 
pozytywnym egzamin ze zna-
jomości zasad i warunków 
ochrony i połowu ryb przed 
komisją egzaminacyjną. Z 
obowiązku składania egzami-
nu są zwolnione osoby posia-
dające średnie lub wyższe wy-
kształcenie z zakresu rybac-
twa.

Kartę wędkarską wydaje się 
osobie, która ukończyła 14 lat. 
Kartę łowiectwa podwodnego 
wydaje się osobie, która ukoń-
czyła 18 lat. Wydanie karty jest 
odpłatne.

Loteria fantowa
Niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że organizowanie loterii fantowej wymaga zgłoszenia. Okazuje się, że z powodu niewiedzy w 
tym zakresie często dochodzi do złamania prawa. Zazwyczaj organizuje się albo loterie fantowe albo pieniężne. Oba rodzaje loterii są 
grami losowymi. Prowadzenie loterii fantowej jest możliwe dopiero po uzyskaniu zezwolenia. Ta zasada dotyczy zarówno osób fizycz-
nych jak i osób prawnych (np. firmy, szkoły, związki zawodowe).

Jeśli wartość nagród losowa-
nych w loterii jest niższa niż 
kwota bazowa (kwota jest co 
roku inna, ale zawsze oscylu-
je ok 3000 zł), można zorgani-
zować loterię bez zezwolenia. 
Jednak należy zgłosić tę lote-
rię. Zgłoszenia dokonuje się 
nie później niż 30 dni przed 
dniem rozpoczęcia tej gry.

Urządzenie loterii fantowej 
wymaga sporządzenia regula-
minu loterii. Regulamin usta-
wa się zarówno, gdy loteria wy-
maga zgłoszenia jak i zezwole-
nia. Regulamin loterii fanto-
wej określa zasady przeprowa-
dzania loterii, pulę i rodzaj na-
gród, listę losów, sposób loso-
wania itp.

Dochód z loterii fantowej 
przeznaczany jest w całości na 
realizację określonych w ze-
zwoleniu i regulaminie gry ce-
lów społecznie użytecznych, 
w szczególności dobroczyn-
nych. Podmiot urządzający lo-
terię fantową jest obowiązany 
przedstawić informacje w tej 
sprawie organowi, który udzie-
lił zezwolenia, w terminie 30 
dni od dnia zakończenia urzą-
dzanej gry.

Zezwolenia na urządzanie 
loterii fantowej udziela dyrek-

tor izby celnej, na którego ob-
szarze właściwości miejscowej 
jest urządzana i prowadzona 
gra. Jeśli loteria podlega tylko 
zgłoszeniu to należy tego do-
konać przed tym samym orga-
nem.

Wniosek o udzielenie ze-
zwolenia na urządzenie lote-
rii fantowej powinien zawierać 
określenie rodzaju gry, dane 
zgłaszającego, obszar prowa-
dzenia gry, projekt regulami-
nu, dokumenty potwierdza-
jące legalność źródeł pocho-
dzenia środków finansowych 

przeznaczonych n prowadze-
nie gry, zaświadczenie o nieza-
leganiu z podatkami, eksper-
tyzę losów oraz aktualne za-
świadczenia, że osoby fizyczne 
zarządzające podmiotem oraz 
reprezentujące podmiot wy-
stępujący z wnioskiem nie były 
skazane za umyślne przestęp-
stwo lub umyślne przestępstwo 
skarbowe

Do zgłoszenia loterii wyma-
gane są podobne dane jak po-
wyżej z pewnymi różnicami, 
które dotyczą losów, oświad-
czeń o niezaleganiu z podatka-

mi itp. Do samego zgłoszenia 
załącza się oświadczenie osoby 
nadzorującej oraz osoby bez-
pośrednio prowadzącej tę grę 
o znajomości przepisów usta-
wy w zakresie odpowiednio 
loterii fantowych lub gry bin-
go fantowe.

Dyrektor izby celnej zatwier-
dza regulamin i zmiany regu-
laminu loterii fantowej.

Z powyższego wynika, że 
nawet prowadzenie małej lo-
terii wymaga spełnienia szere-
gu przepisów, pomimo tego, że 
wystarcza samo zgłoszenie.
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Codi to radosny rudy Cocer Spaniel. 
Codi nie toleruje kotów, kur i innych 

małych zwierząt. Z psami dobrze się 
dogaduje.  Jest bardzo ładny i ma uro-
czą grzywkę.  Nie powinien też trafić do 
domu z małymi dziećmi.  Osoba chętna 
go zaadoptować ma 2 tyg   okresu zapo-
znawczego w trakcie którego ma moż-
liwość zwrotu psiaka do schroniska. 
Może jednak dasz mu szanse? 

tel. 668602602

„Wakacyjne zajęcia czytelnicze”

W tym tygodniu Australia 
Przypominamy, że w Bibliotece Miejskiej w Nowogardzie trwają „Wakacyjne za-
jęcia czytelnicze”.  Temat zajęć w tym tygodniu brzmi: Piechotą przez Australię. 

Wczoraj (13 sierpnia) rozpo-
czął się VII tydzień, od kiedy w 
Bibliotece prowadzone są za-
jęcia wakacyjne dla dzieci. W 
tym czasie, dzieci poznają kon-
tynet australijski, na podstawie 
kilku wybranych pozycji książ-
kowych tj.: „W kraju kangurów 
i misia koali” – M.P. Osborne, 
: „Kangurek Joey” -A. Vrom-
baut, „Australia” – K. Preibisz-
-Wala.W przyszłym tygodniu 
zajęcia odbędą się pod hasłem 
„między nami indianami”. 

Biblioteka Miejska zapra-
sza na zajęcia  dzieci w godz. 
12.oo-14.oo. 

W czasie wakacji, w Czytel-
ni, prowadzony jest  również 
kurs bezpiecznego korzystania 
z Internetu pn. „Biblioteka – 
miejsce bezpiecznego Interne-

tu” oraz „FunEnglish w biblio-
tece” – interaktywny kurs an-
gielskiego dla dzieci, w godz. 
od 14.oo – 18.oo. 

Tymczasem w miniony pią-
tek zakończył się tygodnio-
wy turnus dla dzieci w Nowo-
gardzkim Domu Kultury. Za-
jęcia odbywały się od godz. 
10.00 do 14.00. Dzieci z zapa-
łem uczestniczyły w zajęciach 
kulinarnych, na których na-
uczyły się między innymi ro-
bienia sałatki owocowej czy 
pieczenia ciasteczek… Dzie-
ci chętnie brały także udział w 
zajęciach animacyjnych pro-
wadzonych przez instruktorów 
NDK. Dużą atrakcją był po-
kaz mody w sali widowiskowej 
NDK, w którym brali udział 
uczestnicy turnusu wakacyj-

nego. Poza wieloma ciekawymi 
zajęciami dzieci miały moż-
liwość wykazania się zdolno-
ściami manualnymi, wokalny-
mi oraz tanecznymi. Najwięcej 
radości sprawiło uczestnikom 
malowanie kredą po betonie, 
malowanie twarzy oraz zaba-
wy z chustą animacyjną. W 
przerwie pomiędzy zajęciami 
dzieci otrzymywały słodki po-
częstunek. 

Na pamiątkę dla uczestni-
ków turnusu w NDK, publiku-
jemy kilka fotografii wykona-
nych podczas zajęć. 

opr. MS 
foto: NDK
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OCO NA TWOJE 
FINANSE

PROSTA POŻYCZKA 
DLA CIEBIE 

I TWOJEJ FIRMY
bez BIK

bez zaświadczeń ZUS i US
– od 20 do 300 tys.
– na spłatę uciążliwych długów
– na dobre inwestycje
– dochód min. 1000 zł netto
W OFERCIE RÓWNIEŻ CHWILÓWKI

Szczecin 
al. Wojska Polskiego 29/17 

tel. 91 812 68 65
RRSO wynosi 5,05%

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07

SPRZEDAŻ ATRAKCYJNYCH MIESZKAŃ
w nowo powstającym budynku mieszkalnym

4-klatkowym (obok SP nr 3), os. Gryfitów w Nowogardzie

Kontakt: „PRO-BUD” s.c., 72-200 Nowogard, ul. 3 Maja 14, 
tel. 91 39 25 552, 783 570 056, www.probud-nowogard.pl

SPRZEDAŻ
SERWIS

MYJNIE SAMOCHODOWE
MYJKI CIŚNIENIOWE
ODKURZACZE

SPRZEDAŻ
SERWIS

KER-TECHNIK Ul. Woj. Polskiego 3b, 72-200 NOWOGARD

KARCHER
603  890  506
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W minioną niedzielę, w miejscowości Karsk, odbyła się spartakiada LZS. Zanim drużyny rozpoczęły rywalizację sportową, otwarto 
nowe boisko wielofunkcyjne. 

Spartakiada w Karsku 

Otworzyli boisko i rozegrali pierwsze mecze 
Nawierzchnia nowego bo-

iska została wybudowana 
zgodnie z wszelkimi wymo-
gami, według których budu-
je się dzisiaj tego typu obiek-
ty sportowe. Nawieziono 15 
ton materiału, a całość składa 
się z siedmiu warstw, pokry-
tych mączką ceglaną. Jak pod-
kreśla sołtys wsi Jerzy Kubicki, 
boisko nie powstałoby, gdyby 
nie współpraca i pomoc wielu 
osób i instytucji. 

Zaczęło się od tego, że wygra-
liśmy 2 tys. zł w ubiegłorocz-
nych igrzyskach sołectw. Kolej-
ne 2 tys. zł mieszkańcy prze-
znaczyli z funduszu sołeckiego. 
Taką samą kwotę dołożył rów-
nież burmistrz - wymienia źró-
dła finansowania budowy na-
wierzchni boiska sołtys. Gorą-
ce podziękowania, za pośred-
nictwem gazety, składam też 
Stefanowi Wyszomirskiemu, 
Sławkowi Serafinowi, Roma-
nowi Pabisiakowi, Danielowi 
Dulajowi, Markowi Wielguso-
wi, więźniom z ZK w Nowo-
gardzie, Przedsiębiorstwu Ro-
bót Drogowych w Nowogardzie 
oraz wszystkim, którzy chociaż 
w najmniejszym stopniu przy-
czynili się do powstania nasze-
go nowego boiska – dodaje J. 
Kubicki. 

Na razie, na nowym obiek-
cie, można grać tylko w siat-
kówkę lub  koszykówkę. Sołtys 
wsi, zapowiada, że już wkrótce 
Karsk otworzy swoje podwo-
je także dla miłośników tenisa 
ziemnego. 

Z boiska mogą korzystać nie 
tylko mieszkańcy wsi, ale wszy-

scy mieszkańcy gminy. Jeszcze w 
tym tygodniu wykonamy nowe 
uchwyty na słupkach i kupimy 
siatkę do gry w tenisa. Do wy-
pożyczenia będą także rakiety – 
chwali się sołtys. 

Otwarcia boiska w niedzie-
lę dokonali przedstawiciele lo-
kalnej władzy. Burmistrz, na 
dobry początek, przekazał soł-
tysowi piłki do gry w siatkę i 
popularnego kosza. 

Nowe boisko szybko zosta-
ło wypróbowane. Po oficjal-
nej części ruszyły rozgryw-
ki w ramach odbywającej się 
właśnie tego dnia spartakiady 
w Karsku. Drużyny rywalizo-
wały w dwóch dyscyplinach 
sportu- piłka nożna i siatków-
ka. W turnieju piłki siatkowej 
zgłosiło się 5 zespołów, z któ-
rych cztery rywalizowały w 
meczu eliminacyjnym do fina-
łu, natomiast zespół gospoda-
rzy otrzymał „wolny los” i od 
razu był rozstawiony w gru-
pie finałowej. W walce o miej-
sce w finale, Dąbrowa pokona-
ła Osowo, a Wojcieszyn Sikor-
ki wygrywając 2:0. Zatem fi-
nałowa trójka, która rywalizo-
wała w finale systemem „każ-
dy z każdym” prezentowała się 
następująco: Karsk, Dąbrowa, 
Wojcieszyn. W decydującej 
rozgrywce Dąbrowa wygrała 
w dwóch swoich meczach bez 
straty seta, natomiast w me-
czu drużyn walczących o dru-
gie miejsce, gospodarze mu-
sieli uznać wyższość siatkarzy 
z Wojcieszyna, po emocjonu-
jącej „trzysetówce”. W turnie-
ju piłki nożnej, zaprezentowały 

się trzy drużyny: Wojcieszyn, 
Osowo, Karsk. Piłkarze z Kar-
ska stanęli na wysokości zada-
nia i wygrali z Osowem i Woj-
cieszynem różnicą trzech bra-
mek. W celu wyłonienia kolej-
ności na podium, potrzebna 
była dodatkowa rozgrywka w 
postaci rzutów karnych z po-
wodu takiego samego bilan-
su Wojcieszyna i Osowa. Se-
rię rzutów karnych skuteczniej 
wykonywali piłkarze z Oso-
wa, dzięki czemu wygrali 3:2 
i ostatecznie zajęli 2 miejsce. 
Wszystkie występujące zespoły 
zostały nagrodzone pamiątko-
wymi dyplomami.

MS,KR 

Wyniki Siatkówka:
Eliminacje:
Dąbrowa – Osowo 2:0
Wojcieszyn – Sikorki 2:0
Grupa finałowa:
Dąbrowa – Wojcieszyn 2:0
Dąbrowa – Karsk 2:0
Wojcieszyn – Karsk 2:1
Klasyfikacja
1. Dąbrowa
2. Wojcieszyna
3. Karsk 

Wyniki Piłka Nożna:
Wojcieszyn – Osowo 1:1
Osowo – Karsk 0:3
Karsk – Wojcieszyn 3:0
dodatkowa seria rzutów kar-
nych:
Wojcieszyn – Osowo 2:3
Klasyfikacja:
1. Karsk
2. Osowo
3. Wojcieszyn

Turniej siatkówki plażowej

Czermnica na prowadzeniu
W sobotę (11 sierpnia) na plaży miejskiej w Nowogardzie wystartowała kolejna 
edycja turnieju siatkówki plażowej. Po pierwszych pojedynkach na czele tabeli 
znajduje się Czermnica.

Turniej siatkówki pla-
żowej organizuje zrzesze-
nie LZS, pierwotnie jak co 
roku turniej rozpoczyna się 
w pierwszą sobotę sierpnia 
i trwa przez cztery odsło-
ny, czyli do końca wakacji. 
Pierwsza kolejka miała zo-
stać rozegrana już 4 sierp-

nia, jednak być może pogo-
da odstraszyła uczestników, 
dlatego turniej w pełnej kra-
sie rozpoczął się w minioną 
sobotę. W turnieju siatków-
ki plażowej rywalizują ze-
społy złożone z dwóch za-
wodników. Zwycięzców tur-
nieju wyłonią punkty uzbie-

rane za 4 kolejki rozgrywek. 
Poniżej prezentujemy kom-
plet wyników i aktualną ta-
belę. Następna seria gier już 
w najbliższą sobotę o godzi-
nie 10.00.

KR

Wojcieszyn - Osowo, na boisku nie zabrakło pozytywnej walki i emocji

Kompleks boisk  w Karsku- na zdjęciu fragment boiska piłkarskiego i bo-
isko wielofuncyjne o nawierzchni z ceglanej mączki

Jedno ze spotkań rozgrywanych w turnieju piłki siatkowej

Wyniki 1 Kolejki:
 Czermnica -  Dzikie Koty 2:0
Orien – Wojcieszyn  2:1
Orien – Dzikie Koty  2:0
Wojcieszyn – Czermnica 2:1
Czermnica – Orien  2:0
Wojcieszyn – Dzikie Koty  2:1

Tabela:
1. Czermnica  15 pkt
2. Wojcieszyn  12 pkt
3. Orien   10 pkt
4. Dzikie Koty  8 pkt
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DLA PAŃ "PROFILAKTYKA RAKA PIERSI"
WYJAZD NA BADANIA MAMMOGRAFICZNE DLA PAŃ 

z TERENU NOWOGARDU i OKOLIC
Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej "Zdrowie" dnia 

01.09.2012r. organizuje wyjazd na badania mammograficzne do 
NZOZ Medical Care CRiDO Szczecin Zdroje.

Oferta Składa się z kompleksowej porady:
- badanie mammograficzne
- wynik badania oraz konsultacja lekarska
Rejestracja i szczegółowe informacje Samodzielny Publiczny Szpi-

tal Rejonowy w Nowogardzie w godz.8.30-14.00 tel.91 3921356 , oraz 
u Lidii Bogus tel.505393636.

Dobrowolna wpłata na cele statutowe 5 zł.
PAMIĘTAJ! O ZDROWIE MUSISZ ZADBAĆ SAMA!

Zapraszam Prezes Fundacji "Zdrowie"Lidia Bogus

KLUB HONOROWYCH 
DAWCÓW KRWI 

Polskiego Czerwonego Krzyża w Nowogardzie 
Zaprasza mieszkańców Nowogardu i sąsiednich 
miejscowości oraz krwiodawców zrzeszonych  

i niezrzeszonych do HONOROWEGO ODDANIA KRWI 
Klub Krwiodawców wspólnie z Wojskowym Centrum 

Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie przy udziale 
władz samorządowych organizuje akcję poboru krwi w dniu 

21 sierpnia 2012 roku w godzinach 
9:30 - 14:00 w Nowogardzkim Domu Kultury 

- „T w o j a k r e w  r a t u je ż y c i e”
Zarząd Klubu HDK

V runda Mistrzostw Polski Strefy Północnej

Michał Kozera na podium
W niedzielę (5 sierpnia) na torze motocrossowym w oddalonym o 200 km Wiencborgu odbyła się V runda Mistrzostw Polski Strefy 
Północnej. Nowogardzki klub na tych zawodach reprezentował Michał Kozera. 

Kozera pierwszy raz ścigał 
się na tym torze, lecz był pełen 
wiary w dobry wynik  ze wzglę-
du na to, iż tor ten jest bardzo 
piaszczysty, a na takich torach 
Michał bardzo dobrze się czu-
je – na takim też codziennie 
trenuje. Stefa Północna obej-
muje rejon Olsztyna, Gdań-
ska i Człuchowa, a tam tory w 
większości są twarde i gliniaste. 
W trakcie treningu dowolnego 
na jednej z „chop” Michał za-
liczył wywrotkę, po której zo-
stała uszkodzona chłodnica. Z 
powodu uszkodzenia motocy-
kla zawodnik z Nowogardu nie 
mógł wystartować w treningu 
z pomiarem czasu, co oznacza-
ło, że będzie musiał startować 

z ostatniego pola startowego. 
Przed Kozerą było 36 zawodni-
ków, ale wcale go to nie przera-
żało, ponieważ przed tymi za-
wodami trenował 3 dni u je-
dynego Polaka startującego w 
Mistrzostwach Świata Łuka-
sza Lonki, co dawało mu pew-
ność, że jest w dobrej formie. 
Michał na maszynę startową wy-
jechał głodny sukcesu i po bar-
dzo udanym starcie był ósmy w 
pierwszym zakręcie i wszystko 
szło wspaniale. Szybko przebijał 
się do czołówki i po 25 minutach 
jako 3 minął linię mety. Wygrał 
Maciek Zdunek, dziewięciokrot-
ny Mistrz Polski. Do drugiego 
biegu Kozera wjechał na maszy-
nę startową mocno naładowa-

ny energią.   Po dobrym starcie 
i piątej pozycji w pierwszym za-
kręcie ukończył bieg na drugiej 
pozycji zaraz za Maćkiem Zdun-
kiem, który jechał motocyklem 
o pojemności 450cm3, a Koze-
ra 250cm3, co dało Michałowi 
najwyższy stopień podium kla-
sy MX2, a Maćkowi klasy MX1. 
W klasyfikacji otwartej Michał 
był drugi, co dało drugi puchar. 
Na tych zawodach zaowoco-
wały treningi z Lonką oraz tre-
ningi na piaszczystych torach w 
Niemczech i Nowogardzie. Na-
stępne zawody to Mistrzostwa   
Polski w Lipnie oraz kilka zawo-
dów niższej rangi.

Info. E. Kozera
opr. KR

Pomorzanin ograł Inę Goleniów

Joshua już strzela
W kolejnym meczu sparingowym w okresie przygotowawczym do sezonu 
2012/2013, Pomorzanin w sobotę (11 sierpnia) o godzinie 11.00 na stadionie w 
Goleniowie, grał z tamtejszą Iną. Czwartoligowych piłkarzy stać było tylko na 
jedno trafienie, dlatego to goście schodzili z boiska jako zwycięzcy.

Ina Goleniów – Pomorzanin 
Nowogard 1:3 (1:0) – Ta-
munobarabonye x2, Gołdyn

Skład Pomorzanina: Krup-
ski – Łuczak, Soska, Bednarek, 
Olechnowicz – Langner, Mły-
narczyk, Tamunobarabonye, 
Wawrzyniak – Gołdyn, Le-
wandowski ; Na zmianę wcho-
dzili: W Goleniowie piłka-
rze z Nowogardu zaprezento-
wali się przyzwoicie, mimo że 
w pierwszej połowie, po ład-
nym uderzeniu z rzutu wol-
nego Ina wychodzi na prowa-
dzenie i nie oddaje go już do 
przerwy. Pierwszy cios Pomo-
rzanin zadał za sprawą indy-
widualnej akcji Olechnowicza, 

który został nieprzepisowo 
powstrzymywany w polu kar-
nym. Skutecznym wykonawcą 
„jedenastki” okazał się nowy 
nabytek nowogardzkiego klu-
bu Joshua Tamunobarabo-
nye. Ten sam zawodnik wy-
prowadził gości na prowadze-
nie. Tym razem okazję strze-
lecką Nigeryjczykowi wypra-
cował Tomaszewski, który … 
trafił w słupek. Piłka po jego 
strzale trafiła wprost pod nogi 
„Pepu”, który nie mógł zmar-
nować takiej okazji. Zatem na 
tablicy wyników 1:2 dla go-
ści, a to jeszcze nie był koniec 
udanych zagrań Pomorzanina. 
Trzecia bramka to ładna ak-

cja trzech piłkarzy. Najpierw 
Łuczak dograł do Tamunoba-
rabonye, ten idealnie wyłożył 
piłkę na 7 metr od bramki do 
Gołdyna. Napastnik gości nie 
mógł zmarnować takiej oka-
zji i ustalił wynik meczu na 
1:3 dla przyjezdnych. Pokona-
nie wyżej notowanego rywala, 
na tydzień przed startem roz-
grywek, może napawać opty-
mizmem. Już w najbliższą so-
botę (18 sierpnia) Pomorzanin 
rozegra pierwszy swój mecz w 
Wojewódzkiej Okręgówce w 
sezonie 2012/2013. Rywalami 
nowogardzkiego klubu będzie 
Odrzanka Radziszewo, począ-
tek meczu o godzinie 17.00. KR

Pomorzanin II wciąż szuka formy...

Stefański katem 
Kolejnym pogromem zakończył się sparing drugiego zespo-
łu Pomorzanina z Iskrą Golczewo. W rozegranym w sobotę 
(11 sierpnia) o godzinie 18.00 meczu sparingowym, „rezer-
wy” grały jak równy z równym tylko w pierwszej części gry. 
Po przerwie goście wbili swoim rywalom aż 6 bramek!

Pomorzanin II Nowogard – 
Iskra Golczewo 1:8 (1:2) – Mi-
klas Skład Pomorzanina II: 
Haberski – Kaczmarek, Doma-
nowski, Grzejszczak, Fijałkow-
ski – Piotrowski, Jurczyk, Iwa-
niuk, M. Stachowiak – Pokor-
ski, Miklas ; Na zmianę wcho-
dzili: Żyła, Podbiegło, Skow-
roński, Piotrowicz, Skrzecz, Ba-
jerski, Kasprzyk, Laszkiewicz
To kolejny sparing drugiego 
zespołu, po którym wynik od-
zwierciedla całkowitą domina-
cję rywali. O dziwo, ten mecz 
wcale nie musiał się tak zakoń-
czyć. Liczne roszady w skła-
dzie na pewno miały wpływ na 
wynik, jednak kiedy testować 

nowe warianty gry jeśli nie w 
sparingach? Porażki 1:8 nikt 
się nie spodziewał po pierw-
szej części gry. Po bramce Mi-
klasa, który wykorzystał poda-
nie Pokorskiego, nowogardzcy 
piłkarze schodzili do szatni 
przy wyniku 1:2, choć jesz-
cze przed przerwą „rezerwy” 
miały co najmniej trzy okazje 
do zdobycia bramki. Po prze-
rwie jednak panował już tylko 
jeden zespół, który na domiar 
złego miał w swoich szeregach 
Stefańskiego, m.in. byłego pił-
karza Iny Goleniów i Pomo-
rzanina Nowogard. Stefański 
bez jakichkolwiek sentymen-
tów, strzelił 5 bramek i z pew-
nością został bohaterem tego 
meczu. Przypomnijmy, że se-
zon 2012/2013 w B Klasie roz-
pocznie się 1 września, zatem 
Jarosław Kaczmarek i Paweł 
Błaszczyk, mają jeszcze nieco 
czasu do poprawy jakości gry 
drugiego zespołu. Pierwszy 
oficjalny mecz Pomorzanin II 
rozegra 26 sierpnia w ramach 
rozgrywek Pucharu Polski 
ZZPN. Na boisku w Nowogar-
dzie gościć będą piłkarze Dębu 
Dębice, którzy obecnie rywali-
zują w A Klasie.  KR 
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Zaprasza do udziału w II edycji projektu:
„Wspieranie przedsiębiorczości i rozwoju  

gospodarczego Gminy Nowogard”
Celem realizowanego zadania publicznego jest wspieranie zatrudnienia poprzez 
zachęcanie do tworzenia nowych firm i samo zatrudnienia oraz promowanie 

postaw przedsiębiorczych wśród mieszkańców gminy.
Projekt skierowany jest do dwóch grup adresatów:
I.   Zamierzających po raz pierwszy uruchomić własną działalność gospodarczą,
II. Posiadających własną firmę nie dłużej niż dwa lata i zamierzających rozszerzyć 

działalność, zatrudnić osoby bezrobotne lub wprowadzić nowe technologie 
produkcji i usług. 

Projekt zakłada przeprowadzenie 60 godzin bezpłatnych zajęć szkoleniowych 
i warsztatów obejmujących program zakładania własnej firmy pod nazwą ,,ABC 
Przedsiębiorczości”, wsparcie indywidualne coacha (trenera) dla osób, które 
uruchomią własną firmę oraz wynajem lokali użytkowych po preferencyjnych 
cenach. 

JUczestnicy projektu zainteresowani uruchomieniem swojej firmy w budynku  
CEiP ,,PROFIT” i poza nim, otrzymają do 50 % zniżki stawki czynszu  za 
wynajmowany lokal w okresie realizacji projektu.

Druga edycja projektu realizowana będzie od 1 lipca do 31 grudnia 2012 roku. 
Szczegółowe informacje dotyczące projektu można uzyskać osobiście  

w Sekretariacie CEiP ,,Profit”SzF TPP w Nowogardzie ul. Wojska Polskiego 3, 
lub  telefonicznie tel.91 39 20 891,fax 9139 20 891oraz na stronie  

www.profit.nowogard.pl ,e-mail: rcp_nowogard@o2.pl
Serdecznie zapraszam !

Dyrektor CEiP „Profit'”            PROJEKT DOFINANSOWANY JEST              
SzF TPP w Nowogardzie          ZE ŚRODKÓW GMINY NOWOGARD 

   Jerzy Jabłoński   

SKARB	PAŃSTWA		•			PAŃSTWOWE	GOSPODARSTWO	LEŚNE	
LASY PAŃSTWOWE  •  NADLEŚNICTWO  NOWOGARD

72-200  NOWOGARD  ul. Radosława 11

ogłasza przetarg ustny nieograniczony  
na dzierżawę nieruchomości gruntowych

1. Przedmiotem dzierżawy są niżej opisane nieruchomości gruntowe:
- rola kl. V – pow. 0,60 ha, część działki nr 9/2, obręb ewid. Czarnogłowy, Gmina Przybiernów,         
- łąka kl. IV – pow. 0,58 ha, działka nr 106, obręb ewid. Boguszyce, Gmina Nowogard,
- pastwisko kl. V- pow. 3,94 ha, część działki nr 373/11, obręb ewid. Wisławie, Gmina Maszewo  

stanowiące własność Skarbu Państwa będące w zarządzie PGL LP Nadleśnictwo Nowogard.    

2. Przetarg - licytacja ustna odbędzie się w dniu 05.09.2012 roku o godzinie 900 w siedzibie 
Nadleśnictwa Nowogard  - świetlica przy ul. Radosława 11 w Nowogardzie.

3. Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego za przedmiot przetargu  wynosi:
- za rolę kl. V – 0,6 q pszenicy za 1 ha,
- za łąkę kl. IV – 1,3 q pszenicy za 1 ha,
- za pastwisko kl. V -   0,5 q pszenicy za1 ha.

4.  Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:
- wpłacenie wadium w kwocie 50,00 zł, które należy wpłacić w terminie do dnia 05.09.2012 

roku do godz. 830 na konto Nadleśnictwa Nowogard: BOŚ Szczecin 86 1540 1085 2001 5315 
4468 0001 lub w kasie Nadleśnictwa Nowogard.

5. Wpłacone wadium zostanie zwrócone w terminie trzech dni od dnia ogłoszenia wyników, 
odwołaniu lub unieważnieniu przetargu, a dla wybranego oferenta zostanie ono zaliczone na 
poczet czynszu za dzierżawę przedmiotowej nieruchomości.

6.  Wadium ulega przepadkowi na rzecz wydzierżawiającego  w razie uchylenia się od zawar-
cia umowy przez uczestnika przetargu, który go wygrał. 

7.  Wygrywający przetarg zobowiązany jest w ustalonym przez wydzierżawiającego  terminie 
do podpisania umowy dzierżawy. 

8. Przedmiot przetargu można oglądać po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu.
9. Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami i udzielania niezbędnych informacji ze stro-

ny Nadleśnictwa jest  Helena Zawadzka  - tel. 91 39 20640.
10. W terminie 3 dni od zamknięcia przetargu Nadleśnictwo zawiadamia pisemnie o roz-

strzygnięciu przetargu wszystkich uczestników.
11. Nadleśnictwo ma prawo w uzasadnionym przypadku do unieważnienia przetargu.

„55 LAT KOŁA”
PZW Nowogard koło Miejsko-Gminne

organizuje w dniu 19.08.2012 r.
otwarte zawody wędkarskie 

spławikowe „rodzinne”
Drużyny 3-osobowe

Spotkanie zawodników k/Neptuna o godz. 8.00
Zapisy w sklepie „Wędkarz” do dnia 17.08.2012 r.

Startowe 5 zł od członka PZW, pozostali 10 zł.
     Zarząd

Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych
im. Bronisława Malinowskiego

w Osinie
ZATRUDNI

- nauczyciela fizyki w wymiarze 8/18 godzin
- nauczyciela języka angielskiego 
   w pełnym wymiarze czasu pracy

Wymagane pełne kwalifikacje.
Telefon kontaktowy 91 39 103 80

Podziękowania
Dnia 28 lipca 2012 r odbył się XIII Jarmark Doberski, 

imprezą towarzyszącą był Piknik Dobroczynny, na którym 
zbierano datki na zakup kamizelki oscylacyjnej dla Patry-
cji Jadwiżyc chorej na mukowiscydozę. Do puszek uzbie-
rano kwotę 2,658,03. 

Serdecznie dziękujemy za bezcenne wsparcie, Jesteście 
dowodem, że istnieją ludzie dobrej woli, na których moż-
na polegać. 

Dziękujemy: Bankowi Spółdzielczemu w Goleniowie 
„Spółdzielcza Grupa Bankowa”, Urzędowi Miejskiemu w 
Dobrej, Motocyklistom, Stowarzyszeniu Aktywnej Tury-
styki 4x4.szczecin.pl,p.Grażynie Danek, p. Barbarze i Wal-
demarowi Pędziszczak (piekarnia „Pędziszczak” z Nowo-
gardu), p. Mariannie Malinowskiej (cukiernia „Marysień-
ka” z Nowogardu), p. Ewie Baran, Radnej Rady Miejskiej 
p. Dorocie Grzywacz, Radnej Rady Miejskiej p. Kamili 
Ciołek - Borczyk, Sołtysowi Tucze p. Marcie Sadłowskiej 
oraz jej rodzinie, Sołtysowi Bienic p. Agnieszce Witkow-
skiej, p. Magdalenie Sułkowskiej, oraz osobom zaangażo-
wanym z Nowogardu, Jenikowa, Grzęzna, Grzęzienka, a 
w szczególności Sołtysowi Dobropola p. Marlenie Michal-
skiej za inicjatywę. „Pomimo trudnych chwil, głęboko w 
pamięci tkwią jednak chwile radosne...” 

Dziękujemy raz jeszcze rodzice Patrycji Jadwiżyc.

Byłeś świadkiem  ciekawego zdarzenia, 
wykonałeś oryginalne zdjęcia, jesteś w 

posiadaniu interesujących wiadomości?  
Zadzwoń lub napisz do nas o każdej porze. 

Tel. 513 088 309

e-mail: poligraf@post.pl 
dziennik@dzienniknowogardzki.pl
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INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD
In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
tel. miejski   - 91 57 92 311 
Straż Pożarna   - 998
Pogotowie Ratunkowe   - 999 
Pogotowie Gazowe   - 992
Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994

Dyżur nocny
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala   - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.   - 91 392 69 99
Medyk   - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

 - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz Pogotowie Stomatolo-
giczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos 
 - 91 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  
 - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzie ci, 
Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności 
Gospodarczej  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
  - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

- 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 26 249

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw.  WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   

- 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57

Apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM   - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Zawodowe 
- CE Zdroje ul.  Bohaterów Warszawy 78,

telefon/fax.   - 91 392 54 94  
I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium  
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych    - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   

- 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 
Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 
Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 
Taksówki   - 91 392 02 60
Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814
Tadeusz Soroka
ul.  3 Maja 10   - 91 39 25 484
Przychodnia Weterynaryjna „Sikorka” 
Sikorki 41, gm. Nowogard   - 91 39 17 695

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

tel. 91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

GABINET KOSMETYCZNY 
”WICHEREK”

Rok założenia 1988
Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała zabiegi 
kosmetyczne, henna, depilacje, makijaże, 
mikrodermabrazja, peeling kawitacyjny, 
ultradźwięki, eksfoliacje, wypalanie, laser, 
lampy, materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

PORADY BEZPŁATNE
Nowogard, ul.  Zielona 3 
– obok Rest. „Przystań”, 

Tel. 91 39 207 14 
Czynne od 11.00 do 19.00

http://wicherek.info

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej
„RADOSŁAW” 

w Nowogardzie ul. Radosława 10
Ogłasza przetarg  

ustny nieograniczony na sprzedaż 
- Nieruchomość zabudowana położona w Nowogardzie ul. 

Radosława 10, na którą składa się prawo własności działki nr 
ewid. 115/2 obręb nr 7

Cena wywoławcza: 95.000 zł.
Wadium: 3.000 zł – płatne do dnia przetargu do 15.30
Do wylicytowanej ceny może zostać doliczony podatek VAT 

zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży.
Przetarg odbędzie się w dniu 16.08.2012 r. o godz. 16.00 w 

siedzibie Spółdzielni Nowogard ul. Radosława 10
Przedmiot przetargu można oglądać po uzgodnieniu termi-

nu z Ogłaszającym Tel. 91 39 21 606 w godz. Od 7.30 do 10.30
Sprzedający zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez 

podania przyczyny.

 WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA  
700-LECIA 24 w  NOWOGARDZIE

poszukuje wykonawcy ocieplenia budynku.
Przedmiar robót oraz szczegółowe informacje

w biurze Zarządcy FURMAŃCZYK-WSPÓLNOTY
700 lecia 14 w Nowogardzie tel. 913920808.

Alarmy „Tytan” – 5 lat gwarancji
Blokady Niedźwiedź – Lock

Znakowanie mikrocząsteczkowe 
Autodot Ocis

Serwis i ozonowanie klimatyzacji

NOWOGARD • Pocztowa 3

AUTOZABEZPIECZENIA

785 900 520

Układanie kostki
brukowej

tel. 721 124 740
NOR-BUD

ALL – POL s.j. w Nowogardzie ul. Nadtorowa 14B 

MIESZALNIA PASZ
Prowadzi skup  

zbóż paszowych 
(pszenica, pszenżyto, jęczmień oraz ograniczoną ilość żyta)

CENY KONKURENCYJNE
Skup prowadzimy od poniedziałku do piątku 

w godzinach od 7.00 do 15.00
Kontakt: Tel. Stacjonarny  91 39 26 971,  91 93 20 306

 Tel. Komórkowy  531 591 162,  609 574 552

MEBLE  NA  WYMIAR

KUCHNIE,  SZAFY
SPRZĘT  AGD

tel. 884 288 560
maxistyl.prv.pl

Zlecę  
kompleksowy 

remont mieszkania
603 281 005

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07

PIASEK, ŻWIR,  CZARNOZIEM, POSPÓŁKA 

 ŻWIROWNIA  DŁUGOŁĘKA
tel. 504 872 700 

Z DOWOZEM DO KLIENTA
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OGŁO SZE NIA DROB NE
NIERUCHOMOŚCI

 �Sprzedam mieszkanie, ul. Po-
niatowskiego, 2 pokoje, pow. 
50,49 m2, parter, po general-
nym remoncie. CENTRUM OB-
ŁSUGI NIERUCHOMOSCI, Tel. 
603 982 407

 �Do wynajęcia dwa lokale handlo-
we lub biurowe w centrum Nowo-
gardu. 787 122 972 

 �Kwatery pracownicze w domu jed-
norodzinnym Tel. 609 307 327

 �Wynajmę lokal biurowy przy 
ul. 700-lecia; I piętro, parking; 
501 549 818.

 �Sprzedam działkę budowlaną nie-
uzbrojoną przy ul. Kościuszki tel. 
693 850 197

 �Sprzedam spichlerz, piękny 
obiekt 956 m2, tel. 693 996 009

 �Sprzedam mieszkanie trzypokojo-
we w Nowogardzie. 603 668 681

 �Sprzedam mieszkanie dwupoko-
jowe III piętro 55 m2. Cena 125 tys. 
668 927 296

 �Do wynajęcia dwa lokale han-
dlowe w Centrum Nowogardu. 
531 838 667

 �Sprzedam mieszkanie trzypokojo-
we w Nowogardzie. 600 626 244

 �Sprzedam mieszkanie własnościo-
we, I piętro, bezczynszowe, 3 poko-
je, 58m2, w Nowogardzie. Po kapi-
talnym remoncie, wysoki standard, 
kuchnia w zabudowie, glazura, pa-
nele, terakota, nowe okna, własne 
ogrzewanie gazowe, domofon, 
piwnica, balkon. Cena do uzgod-
nienia, tel. 605 522 340.

 �Sprzedam działkę budowlaną w 
Centrum Nowogardu ul. Lipowa 4 
o pow. 693 m2 z aktualnymi wa-
runkami zabudowy usługi, han-
del, mieszkania. Informacje Tel. 
600 959 932; 600 931 083 po 15.00

 �Sprzedam garaż murowany 28 
m2, prąd, woda cena 26 000 zł. Tel. 
501 622 613

 �Sprzedam nowe mieszkanie 2 po-
kojowe, bezczynszowe, pow. ok. 58 
m kw, II piętro. Tel. 783 570 060.

 �Wynajmę warsztat z kabiną pod 
różnego rodzaju działalność. 
603 550 557

 �Sprzedam mały dom 57 m2 ul. Pił-
sudskiego 2a. 602 350 301

 �Sprzedam mieszkanie w bloku w 
Łosośnicy, trzypokojowe, 64 m2, 
bezczynszowe. Tel. 788 875 474

 �Sprzedam ˝ domu w Nowogardzie. 
728 933 802

 �Sprzedam mieszkanie 4-pokojowe 
(67,7 m2) w Nowogardzie, parter, 
balkon, wc i łazienka osobno. Kon-
takt:  608 514 144.

 �Studio reklamy Vizart wynajmę 
pow. Reklamową 6,5x3m w Nowo-
gardzie przy ul. Warszawskiej 11 od 
13.06. tel. 605 522 340

 �Sprzedam kawalerkę 30 m2. tel. 
691 137 817

 �Sprzedam pół bliźniaka ok. 100m2, 
działka 1100 m2, duży ogród. Wy-
mienione okna, dach, ocieplony. 
Wewnątrz do remontu. 350000 zł. 
Tel. 513 157 166

 �Sprzedam mieszkanie, Nowogard, 
ul. Bankowa 6, pow. 53,70 m2, IV 
piętro, trzy pokoje, cena 131.600 zł, 
tel. 91-3910010, 607607814.

 �Sprzedam prawo do mieszka-

nia spółdzielczo – lokatorskie. 
691 646 632

 �Pilnie potrzebna  kawalerka, dwu-
pokojowe mieszkanie (parter) do 
wynajęcia niedrogie. 512 711 348

 �Wynajmę garaż przy ul. Zamkowej 
przy gł. Drodze. 607 580 172

 �Sprzedam 2 ha ziemi przy drodze 
asfaltowej + media z możliwością 
podziału, okolice Nowogardu 15 
zł/m2. 603 895 622

 �Wynajmę mieszkanie czterokopo-
koje. 604 441 609

 �Sprzedam działkę po zbiorach przy 
ul. Armii Krajowej. 91 39 21 399 po 
godz. 20.00

 �Ładna kawalerka I p. cena 83 tys. zł. 
sprzedam 508 312 261

 �Działki budowlane w miejscowo-
ści Kościuszki sprzedam. 91 39 
26 624 po 16.00

 �Sprzedam wygodną, bezczyn-
szową kawalerkę, I piętro, ul. Wa-
ryńskiego. Tel. 608 153 767

 �Odstąpię działkę owocowo-wa-
rzywną z murowanym domkiem 
obok zakładu karnego 693869595

 �Nowogard działki budowlane. 
665 503 129

 �Sprzedam kawalerkę własnościo-
wą 37 m2. Cena 2800 zł/m2. Tel. 
660 987 036

 �Sprzedam 4-pokojowe mieszka-
nie w Osinie, 79m2, słoneczne, na 
parterze, bezczynszowe, z balko-
nem, piwnica, w kuchni i przedpo-
koju zabudowa. Mieszkanie w bar-
dzo dobrym standardzie. Ogrzewa-
nie gazowe, okna pcv. Atrakcyjna 
cena. Kontakt: 502 531 348

 �Sprzedam kawalerkę w Nowogar-
dzie, 28m2, bezczynszowa, na par-
terze, funkcjonalny rozkład po-
mieszczeń, kuchnia z oknem, piw-
nica, okna pcv, ogrzewanie gazo-
we, bez pośrednika, 77 tys. ! Kon-
takt: 512 322 137

 �Sprzedam lub zamienię na miesz-
kanie w Nowogardzie dom ( 150 
m2) w okolicy Nowogardu. Dom 
po kapitalnym remoncie na dział-
ce 1400 m2. Cena 395.000 tys. Tel. 
692383706

 �Sprzedam budowę w stanie su-
rowym. 507 045 404

 �Sprzedam działkę budowlaną w 
Kościuszkach 1200 m2. Wszystkie 
media, pozwolenie na budowę. 
Cena 59.000 zł Tel. 661 923 610

 �Sprzedam dom w Strzelewie 149 
tys zł. Tel. 91 39 26 698; 91 39 23 249

 �TANIO: mieszkanie 4 pokoje Leśna, 
dwie działki budowlane 41,79 ar. 
Ok. Nowogardu. 536 270 560

 �Do wynajęcia mieszkanie trzypo-
kojowe po remoncie ul. Warszaw-
ska. 510 142 179

 �Sprzedam tanio działkę siedlisko-
wą. Kościuszki 30 ar. Wszystkie me-
dia. 508 211 575

 �Wynajmę pokój. 798 382 886

 �Sprzedam działki budowlane 30ar. 
Media w granicy prąd, gaz, woda., 
kanaliza, droga utwardzona,  Ki-
korze 24. Cena 16 zł/m. 5 działek 
w trakcie budowy Tel. 665 361 036 
po 16.00

 �Lokale do wynajęcia. Sądowa 1. 
693 946 233

 �Kupię kawalerkę. 728 582 293

 �Sprzedam kiosk. 609 307 327

 �Sprzedam ładny dom z dużą dział-
ką Żabówko. 663 489 736

 �Sprzedam dom 200 m2 w Nowo-
gardzie 509 349 774

 �Nowogard ul. Warszawska 10 
mieszkanie dwupokojowe, komu-
nalne III p. CO zamienię na ogrze-
wanie CO,na trzypokojowe w No-
wogardzie.798 634 935

 �Sprzedam mieszkanie czteropoko-
jowe. 604 441 609

 �Kupię kawalerkę. 603 920 901

 �Sprzedam lub zamienię dom w No-
wogardzie na mieszkanie w bloku. 
91 39 21 427

 �Sprzedam mieszkanie trzypoko-
jowe w kamienicy 69 m2, parter + 
2 piwnice w atrakcyjnym miejscu 
203 500 zł. 509 939 392

 �Wynajmę mieszkanie 3 pokojowe 
tel. 512 320 755

 �Pomieszczenia do wynajęcia Domu 
Rzemiosła. 91 39 21 777

 �Do wynajęcia Pub „Szuflandia” w 
Karsku o pow. 180 m2 609 245 816

 �Do wynajęcia pomieszcze-
nie na mieszkanie lub na biuro. 
694 484 485

 �Wynajmę mieszkanie trzypokojo-
we. 512 320 755

 �Sprzedam garaż blaszak w Nowo-
gardzie 3x5. Tel. 665 566 522

 �Sprzedam trzypokojowe mieszka-
nie w nowowybudowanym bloku 
przez spółdzielnię „Cisy” 67 m2 II p. 
osiedle Gryfitów. Termin oddania 
koniec sierpnia, stan deweloperski. 
604 074 735

 �Sprzedam nowy dom 134 m2, No-
wogard. 663 366 399

 �Dom w Dobrej tanio sprzedam. 
783 649 880

 �Sprzedam dom w Nowogardzie w 
rozliczeniu mieszkanie ul. Jesiono-
wa 3. 604 284 597

 �Wynajmę mieszkanie jedno i trzy-
pokojowe. 508 309 980

 �Dwa lokale biurowe do wynajęcia, 
jeden po zakł. Fryzjerskim 700 Le-
cia 6a. Tel. 693 368 936

 �Zamienię mieszkanie dwupokojo-
we (42 m2, IIp.) przy ul. Warszaw-
skiej 11, na kawalerkę – parter lub 
I p. Tel. 695 264 580; 663 748 208

 �Sprzedam parter domu w Nowogar-
dzie o pow. mieszkalnej 106 m kwa-
dratowych po remoncie z piwnica-
mi, garażem i podwórkiem nad jezio-
rem. tel.600 809-312 lub 604 903 853 

 �Odstąpię działkę owocowo-wa-
rzywną z murowanym domkiem 
obok zakładu karnego 693 869 595

 �Sprzedam mieszkanie 4 pokojo-
we w Nowogardzie (67 m2) I p. Tel. 
534 633 872 

 �Mieszkanie do wynajęcia. 
601 583 382

 �Kupię dom na wsi w okolicach No-
wogardu. 665 860 421; 667 171 283

 �Do wynajęcia mieszkanie wol-
nostojące 75 m2, dwupokojowe, 
kuchnia umeblowana, zmywarka, 
lodówka, pralka, ogrzewanie gazo-
we. Jest parking. 606 703 451

 �Sprzedam mieszkanie dwupokojo-
we 42 m2 do remontu w centrum 
Nowogardu. 880 417 707

 �Do wynajęcia mieszkanie dwupo-
kojowe centrum. 508  301  854 po 
16.00

 �Wolne pokoje 793 908 098

 �Sprzedam kawalerkę 25 m2 w cen-
trum Nowogardu. 605 767 317

 �Sprzedam mieszkanie dwupokojo-
we IV p. 120 tys. zł. 603 281 005

MOTORYZACJA

 �Sprzedam Opony letnie 4 szt. Con-
tinental Conti 3, 185 65 R15, cena 
400 zł, tel. 605 522 340.

 �Sprzedam dwie opony 185/65/R15 
continental conti 3; stan dobry. 
605 522 340

 �Sprzedam felgi stalowe do Nissa-
na Almery N16, rok prod. 12/2001, 
cena 240 zł, tel. 605 522 340. 

 �Sprzedam Ford CMAX rok prod. 
2004 przebieg 185 tys. Poj. 2.0 
diesel. Posiada immobilajzer, 
poduszki powietrzne, centralny 
zamek, klimatyzacja, koła zapa-
sowe z alufelgami. Cena 20 500. 
Do uzgodnienia. 603 079 260

 �Sprzedam  Vw Passat B-5  rok 
prod.1998 poj 1.9 diesel 665 544 
518

 �Sprzedam Auto marki Rover 416 
benzyna + gaz sekwencja, rok 
1997, skóra, klima, elektryka cena 
5500 do negocjacji. 691 071 252

 �Sprzedam Opla Agilę 2002 poj. 1.2 
srebrna cena 8900 tel. 663 130 271

 �Sprzedam motor Honda CB 750 rok 
prod. 1997. Nowe opony, cena do 
uzgodnienia. 607 998 212

 �Sprzedam oryginalne alufelgi 
BMW 17. Cena 1300 zł do uzgod-
nienia. 724 695 775

 �Sprzedam Seat Ibiza 1992 tel. 
663 848 540

 �Sprzedam BMW. 669  283  347; 
663 732 809

 �Sprzedam BMW X-3 poj. 2.0 diesel 
rok prod. 2007. Tel. 886 751 618

 �Sprzedam Opel Astra rok prod. 
1994, poj. 1,4. Tel. 506 854 331

 �Sprzedam motocykl MZ -250 
rocznik 1968. Zabytkowy,  w 100 
% sprawny. Tel. 91 81 71 400 po 
17-tej.

ROLNICTWO

 �Grykę sprzedam. Tel. 795 916 988

 �Koszenie, zbiór, mulczarowanie 
łąk, orka, siew, talerzówka, praso-
wanie bali. 608 013 995

 �Sprzedam kombajn do zbio-
ru ziemniaków „ANNA” Stan bdb 
nr,Tel 664329813.

 �Sprzedam 2 działki nr.251(0.83ha)i 
nr.252(1.29)w obrębie Redostowa 
Tel. 667 286 019

 �Siewnik do nawozu Amazonka 
dwutalerzowy poj. 500 kg. 723 898 
517

 �Pszenżyto sprzedam 600 zł/tona 
(zostało 2tony). 91 57 83 097

 �Sprzedam krowy mamki mieszań-
ce do dalszej hodowli i Piasta RCW 
3. 500 197 442

 �Koszenie łąk i prasowanie. 603 541 
286

 �Sprzedam pszenice paszową 502 
217 497

 �Kupię kombajn ziemniaczany 
ANNA. 667 788 719

 �Sprzedam dmuchawę do zboża i 
zwijkę. 781 932 918

 �Sprzedam kombajn zbożowy klass. 
Cena 12 .000 zł. Tel. 604 878 140

 �Sprzedam kaczki francuskie skuba-
ne na zamówienie. 511 696 751

 �Sprzedam kaczki 91 39 50 140

 �Sprzedam talerzówkę i przyczepę 
rolniczą Tel. 781 932 918

 �Sprzedam kaczki skubane. 
796 759 414

 �Kupię mieszankę lub jęczmień 
pszenżyto. 696 807 922

 �Sprzedam kaczki. Tel. 796 759 414

 �Sprzedam źrebną 6 letnią klacz 
zimnokrwistą. Termin porodu ma-
rzec 2013. Przyzwyczajona do prac 
polowych i leśnych. Cena 6.500 zł. 
Kontakt: 500 155 705

 �Sprzedam kury nioski czteromie-
sięczne. 665 844 287

 �Sprzedam dwie klacze ze źre-
bakami. Chodzące w zaprzęgu. 
888 757 586

 �Sprzedam prosiaki. 888 757 586

USŁUGI

 �Wyjazdy Niemcy, Holandia. Niskie 
ceny z domu pod dom. 603 038 944

 �Usługi transportowe IVECO do-
stawcze + laweta + bus osobowy 
do 9 os. Tel. 609 931 915, 607 580 
172.

 �AGENCJA REKLAMOWA VIZART - 
reklamy, banery, tablice, wydruki 
wielkoform., reklama na pojazdach 
- odzieży, PIECZĄTKI, wizytówki, 
plakaty, ulotki, inne. Nowogard, ul. 
700 lecia 15 (nad sklepem zielar-
skim). Tel. 605 522 340.

 �MALOWANIE, MONTAŻ PANELI 
PODŁOGOWYCH I INNE DROB-
NE NAPRAWY WYKONA „ZŁOTA 
RĄCZKA”; 91 39 22 783, 784 79 
22 70

 �Czyszczenie uszu za pomocą świe-
cowania Nowogard, ul. Zielona 3. 
91 39 20 714

 �Dywanopranie, 604 373 143.

 �Sprzątanie biur i mieszkań. 604 373 
143.

 �Pranie tapicerki samochodowej 
(osobowe, busy, ciężarowe, TIR-y). 
Tel. 604 373 143.

 �Czyszczenie pościeli wełnianych la-
noliną. Tel. 604 373 143.

 �Usługi ogólnobudowlane i docie-
plenia 607 654 692

 �Usługi transportowe Transit Max + 
przyczepa. 500 297 054.

 �Klimatyzacja! Serwis sprzętu AGD. 
Tel. 697 55 33 10, 693 34 46 71.

 �Cyklinowanie. 692 478 465

 �AWARIE. Naprawy pieców Vailiant, 
tanie części. 691 686 772

 �Bruk-lin układanie kostki brukowej. 
Tel. 607 083 893, www.bruk-linno-
wogard.com.pl

 �Montaż ogrodzeń betonowych, 
farmerskich i innych; 695 085 470; 
91 39 72 575

 �usługi elektryczne CO, dachy, tanio 
szybko solidnie. Do 30% taniej. Tel. 
506 323 560
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OGŁO SZE NIA DROB NE

REGULARNA LINIA MI KRO BU SO WA SEROCKI   Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie    6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie    8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

Informacja PKS 
91 392 18 87   lub   91 469 83 15

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak          kom. 606 148 353
Nowogard (ul.  Rzeszowskiego) - Szczecin (ul.  Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:05; 8:10; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 11:50; 11:55; 12:40; 
14:40; 14:50; 15:00; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:11
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul.  Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:30; 9:50; 10:25:11:20(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 13:20; 13:45(F); 14:10; 
14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:00
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:50; 17:20; 18:30; 19:30
Kursują od poniedziałku do soboty;  F - kursuje od poniedziałku do piątku;  7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli

ROZKŁAD JAZDY BU SÓW

Regularna linia METRO          tel. 505 619 600
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25 A; 5:50 A; 6:00 A; 8:15 A7; 9:25 A7; 12:30 A7; 12:55 A7; 
15:05 A; 16:30 A7; 18:10 A7
Ze Szczecina do Nowogardu: 6:50 A; 7:25 A; 7:45 A; 11:00 A7; 12:00 A7; 14:35 A7; 15:55 
A7; 16:40 A; 18:25 A7; 19:55 A7
Legenda: A- kursuje od pon do sob;   7 - kursuje w niedzielę

PRZEWÓZ OSÓB - RO MAN BIŃCZYK - Linia Regularna  
 TEL. 0607 310 591 

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU:  
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SOBOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIEDZIELA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

DZIENNIK
NOWOGARDZKI

Ukazuje się we wtorki i piątki  na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, Piotr Słomski, Jarosław Bzowy, 

Rafał Kowalczuk sport.  Jarek Dąbrowski redaktor techniczny.   Ad res re dak cji:  
72-200 No wo gard, ul.  Boh. War sza wy 7A, tel. 91 392 21 65; e-mail: dziennik@domjudy.pl. 

Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

Trasa NOWOGARD – GOLENIÓW – SZCZECIN 
Nowogard ul. Rzeszowskiego : 5:05(A), 5:55(A), 6:10(A), 6:50(7), 7:00(A),  7:50(A), 8:05(7), 

8:25(2,4,6), 8:35(A), 9:10(1,3,5,7), 9:15(2,4,6), 10:05(A)10:30(A,7), 11:31(A), 11:40(7), 12:15(A), 
12:50(A,7), 13:00(A), 13:10(A), 13:25(A,7), 13:50(F), 14:05(A), 14:20(A,7), 15:41(A), 16:00(7), 
16:25(7), 16:30(1,3,5) 16:40(2,4,6,7) 16:50(A), 17:30(7) 17:50(A,7) 18:05(4,5,6,7) 18:20(A,7)

TRASA SZCZECIN – NOWOGARD
Szczecin ul. Św. Ducha: 9:25(A), 11:55(A,7) 12:20(A,7), 13:35(A), 14:00(A,7,R), 

14:30(1,3,5,7)  14:35(2,4,6) 14:55(A,7), 15:10(A) 15:25(A,7), 15:50(A) 16:15(A,7)  16:30(A), 
18:05(A,7,R) 18:20(A,7) 19:05(A,7) 19:25(A,7) 19:50(A,7)

Szczecin ul. Dworcowa :  6:20(A), 7:35(A), 8:40(A,7), 9,00(7,R), 10:05(A,7),  10:50(A,7),  
11:40(A), 13:00(7), 14:20(7), 17:40(A,7), 20:15(A,7),

Goleniów, Dworzec PKP :  7:05(A), 8:20(A), 9:25(A,7), 9:45(7,R), 10:10(A),  10:50(A,7),  
11:36(A,7), 12:26(A), 12:42(A,7),  13:05(A,7), 13:45(7), 14:20(A),  14:45(A,7,R), 15:05(7), 
15:20(1,3,5,7) 15:26(2,4,6) 15:40(A,7) 15:55(A)  16:08(A,7) 16:40(A) 16:59(A,7) 17:15(A), 
17:40(A,7)  18:50(A,7,R)  19:05(A,7), 19:50(A,7) 20:10(A,7) 20:35(A,7) 21:00(A,7)

Trasa NOWOGARD – MASZEWO 
Nowogard ul. Rzeszowskiego :  6:20(S) 15:15(S)
Trasa MASZEWO – NOWOGARD 
Maszewo :  6:55(S) 16:00(S)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO – STARGARD SZCZECIŃSKI
Nowogard ul. Rzeszowskiego :  6:50(F),  11:30(F),  13:50(F),  
Trasa STRAGARD SZCZECIŃSKI – MASZEWO - NOWOGARD
Stargard Szcz. Oś. Tysiąclecia :  9:40(A), 12:45(A), 15:05(A)
A - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt S – kursuje w dni nauki szkolnej; 

7 – kursuje w niedziele niebędące świętami F – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz 
świąt 1,3,5 – kursuje w poniedziałki, środy, piątki oprócz świąt; 2,4,6 – kursuje we wtorki, 
czwartki, soboty oprócz świąt; 4,5,6,7 – kursuje w czwartki, piątki, soboty, niedziele oprócz 
świąt; R – kurs do Reska    

Sprzedam przęsła
Sprzedam 5 przęseł 

Wymiary: wys. 110-128 cm 
x szer. 200 cm  x  gł. 4 cm

cena: 150 zł/szt

 tel. 516-636-486

ROZKŁAD JAZDY POCIĄGÓW (1.06 - 8.12.2012)
DO KOŁOBRZEGU
6:45 (poś. z Warszawy Wsch. od 30.06-2.09); 8:03 (od 30.06-

2.09); 9:21; 11:39;  13:49;  15:47;  17:46;  21:38

DO SZCZECINA
5:21 (w dni robocze od 30.06 - do 2.09); 6:49 (od 30.06 - 2.09); 

8:01; 9:55 (od 30.06 - 2.09); 12:13 (w soboty, niedziele i święta); 
14:56;  16:51;   18:50;  20:44 (poś. do Warszawy Wsch. od 30.06-
2.09)

Informacje o rozkładzie jazdy:  tel. 19 757

 �Usługi tokarskie. Sąpolnica 22. 
693 613 396 

 �Przewozy przeprowadzki Nowo-
gard i okolice. 784 499 535

 �Usługi ogólnobudowlane. 
510 335 162

 �AGENCJA REKLAMWA VIZART - 
oprawianie prac - w 2 minuty., bin-
dowanie, wydruki A3-A4 kolor, kse-
ro A3-A4 - kolor, laminowanie A3-
A4. Tylko u nas największy wybór 
okładek. Nowogard, ul. 700 lecia 
15 (nad sklepem zielarskim). Tel. 
605 522 340.

 �Korepetycje j. niemiecki, przygoto-
wanie do matury. 607 617 844

 �Remonty i wykończenia. 
601 567 369

 �REMONTY, MONTAŻE, STOLARKA. 
781 016 125

 �Transport BUS-MAX. 784 053 493

 �Usługi remontowo-budowlane, 
docieplenia. 784 053 493

 �Przepisywanie prac (magister-
skich, licencjackich, innych), do-
kumentów, CV, listów motyw. in-
nych. Wydruki, Ksero, także kolor. 
Szybko i Solidnie. Studio Reklamy 
Vizart. Nowogard, ul. 700 lecia 15 
(nad sklepem zielarskim). tel 605 
522 340. 

 �Naprawa, regulacja okien, drzwi 
PCV i drewna. 695 181 070

 �Usługi dekarskie w Kościuszkach. 
601  227  631

 �Videofilmowanie i zdjęcia cyfrowe, 
profesjonalnie różne okazje. 600 
653 124

 �Remonty mieszkań. 609 588 240

 �Transport przeprowadzki szybko 
tanio. 696 138 406

 �Remonty mieszkań, dachów 
794 115 153

 �DUR - DACH pokrycia i remonty da-
chów. 691 621 141

 �Dachy. 785 562 104

 �Usługi koparko- ładowarką + 
transport Nowogard.  667  621 
070

 �Panele, regipsy, szpachlowanie, 
malowanie. 789 146 025

 �Usługi koparko-ładowarką. 
606 106 142

 �Transport przeprowadzki, tanio. 
791 111 749

 �Usługi informatyczne naprawa 
komputerów, instalacja oprogra-
mowania, odzyskiwanie danych, 
dojazd do klienta. 508 245 385

 �Remonty, dachy, ocieplenia. 
692 562 306

 �BUD NAAR dachy remonty dachów 
ocieplenia budynków. 726 169 098

 �Remonty łazienek, glazura, terako-
ta, hydraulika. 667 435 942

 �Docieplenia budynków remonty. 
784 053 493

 �Usługi hydrauliczne. Fachowo.  
600 653 124

 �Remonty mieszkań 609 588 240

 �Remonty, glazura, terakota. Facho-
wo i solidnie. 607 647 515

 �Regipsy, szpachlowanie, malowa-
nie i kafelkowanie, docieplenia. 
798 145 781

 �Wymiana instalacji elektrycz-

nej, szpachle, panele, malowanie. 
798 147 191

 �Remonty mieszkań docieplanie 
budynków, malowanie, szpachlo-
wanie, glazura, Tel. 886 751 618

 �Remonty na każdą kieszeń. 
609 715 839

 �Usługi ogólnobudowlane. Docie-
plenia. 607 654 692

 �Zlecę naprawę hydrauliczną. 
694 138 979

 �TWOJA KSIĘGARNIA INTERNE-
TOWA WWW.KSIEGARNIACYME-
LIA.OSDW.PL

PRACA

 �Pilnie poszukuję opiekunki do 
osoby starszej.  Tel. 692618185

 �Podejmę pracę w charakte-
rze sprzedawcy, długoletnie do-
świadczenie, obsługa LOTTO. Tel 
660 392 851

 �Poszukuję murarzy do wymuro-
wania ok. 200 m oraz szpachlarzy - 
malarzy. Tel. 695 264 594.

 �Zatrudnię konsultantkę Oriflame, 
bezpłatne wpisowe, prezenty na 
1300 zł, 604 189 118

 �  Plantacja borówki amery-
kańskiej zatrudni zbieraczy 
w miesiącach lipiec sierpień. 
515 144 186

 �Zatrudnię kierowcę kat. D na week-
endy, tel. 501 615 614

 �Zatrudnię kierowcę kat. C+E na 
trasie Polska - Norwegia, tel. 607 
585 561

 �Zatrudnię doświadczonych stola-
rzy. 696 034 712

 �Tokarza i elektryka zadudnię na 
pełny etat w zakładzie elektro-
mechanicznym w Nowogardzie. 
601 577 724

 �Zatrudnię stolarza lub pomocnika 
z prawem jazdy. 603 366 286

 �Poszukuję niani. 664 963 524

 �Zlecę położenie gresu (ok. 300 m 
kw). Tel. 695 264 594

 �Zaopiekuję się dzieckiem. Możli-
wość opieki w nagłych sytuacjach. 
602 690 897

 �Poszukuję murarzy do wymuro-
wania ok. 200 m oraz szpachlarzy - 
malarzy. Tel. 695 264 594.

 �Zatrudnię nianię do pilnowania 
rocznych bliźniaków. 603 281 005 

 �Przyjmę do pracy operatorów ko-
parki, ładowarki, kruszarki. 692 462 
654

 �Zaopiekuję się osobą starszą (cho-
rą) gwarantowana fachowa opie-
ka. Tel. 609  349  138; 607  420  272 
po 16.00.

INNE

 �Sprzedam drewno kominkowe i 
opałowe. Transport. 691 466 441

 �Sprzedam drewno  bukowe i 
dębowe pocięte i porąbane- 
603 353 789

 �Sprzedam drewno opałowe i ko-
minkowe, pocięte w klocki z dowo-
zem. 663 349 053

 �Drewno opałowe kominkowe. 
506 232 860

 �Tanio sprzedam kafle pie-
cowe, rzeźbione używane. 
669 430 803

 �Piec CO Zębiec na miał, węgiel, 

drewno KMW16 na 135 m2 pow. 
Używany jeden sezon sprzedam 
lub zamienię na większy KMW23. 
Tel. 721 371 642 

 �Sprzedam laptopa Lenovo, Y530, 
cena 1600 zł, tel. 605 522 340

 �Sprzedam suknię ślubną białą, 
rozm. 38-40 piękna - zadbana. 661 
196 022

 �Sprzedaż drewna kominkowego i 
opałowego. 667 788 820

 �PIECE GAZOWE c.o.z Niemiec f.Va-
illant sprzeda serwis pieców gazo-
wych, używane z gwarancja, wi-
szące, dwufunkcyjny do miesz-
kania cena od 1.000zl oraz tyl-
ko ogrzewanie c.o.11,18,24kw 
od 800zl montaż ,serwis  
tel 691 686 772

 �ELEKTRYCZNY przepływowy pod-
grzewacz wody na prąd 380V,moc 
18,21kw Male gabaryty, wisza-
cy z Niemiec f. Vaillant do łazien-
ki, kuchni domek, sklep warsztat, 
zaklad fryzj. bar cena od 250 zl tel 
691 686 772

 �GRZEJNIKI panelowe c.o. nowe i 
używane z Niemiec rozne rozmiary, 
do domu, sklepu, warsztatu, miesz-
kania więcej info  691 686 772

 �BOJLER podgrzewacz wody 120-
150 litr. stojący bez palnika z Nie-
miec, dobrze izolowany, z wężow-
nica, do montażu z piecem węglo-
wym lub gazowym cena 400zl tel 
691 686 772

 �JUNKERS gazowy do łazienki, kuch-
ni z Niemiec f,Vaillant wysoka ja-
kość, Malo używany, do mieszkania 
domu cena 400zl tel 691 686 772

 �Sprzedam piec CO (śmieciuch) na 
gwarancji cena 1000 zł do negocja-
cji. 607 488 128

 �Sprzedam ryby ozdobne do oczka 
wodnego oraz filtry oryginalne. 
507 625 011; 91 39 22 924

 �Sprzedam okna plastikowe nie-
montowane o wym. 160/160 i 
140/90. I nową dachówkę 500 szt. 
Tel. 603 895 622

 �Sprzedam Ytong 24 1050 szt. Cena 
do uzgodnienia. 693 409 974

 �Sprzedam spacerówkę BABY DE-
SIGN używana krótko, jak nowa. 
Cena 250 zł. Tel. 791 338 648

 �Odsprzedam kostkę granitową, ka-
mień i bruk. 606 470 757

 �Oddam kotki. 691 569 234

 �Sprzedam wózek głęboko-space-
rowy baby desing. 888 704 357

 �Sprzedam owczarki niemieckie. 
91 39 10 656
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V Memoriał im. Zygmunta Siepki

Osina na sportowo
To już V Memoriał im. Zygmunta Siepki – zasłużonego mieszkańca i pracowni-
ka Urzędu Gminy Osina, ale przede wszystkim wielkiego pasjonata i propaga-
tora sportu. Memoriał odbył się w Osinie w sobotę (11 sierpień) i rozpoczął się 
o godzinie 15.00.

Oprócz mieszkańców gminy 
Osina i pozostałych gości, pa-
mięć Zygmunta Siepki uczci-
li również przedstawiciele wła-
dzy: radny gminy Osina Jerzy 
Salwa i radny powiatu Bogu-
sław Groć, przedstawicielem 
Urzędu Gminy Osina była Ane-
ta Gach. Tematem przewodnim 
był oczywiście sport. Rozegra-
no otwarty turniej w siatkówkę, 

bieg  pół mili Zygmunta i wy-
darzenie dnia, czyli mecz piłki 
nożnej o beczkę piwa: Północ – 
Południe gm. Osina.  Dla naj-
młodszych uczestników Me-
moriału przygotowano gry i za-
bawy, trampolinę, konie z ran-
cza p. „Kazia”, ponadto odby-
wała się loteria fantowa. Zorga-
nizowano również mecz piłkar-
ski dla dzieci na małe bramki, 

o symboliczną beczkę coli. Dla 
zwycięzców oczywiście nie za-
brakło nagród o które zadba-
li organizatorzy. Aby sportow-
com i kibicom nie zabrakło sił 
i energii, przez cały czas dzia-
łał „ogródek” gastronomiczno-
-rozrywkowy, natomiast publi-
kę zabawiał zespół muzyczny 
„Kwarto-lider”.

KR

Bieg „pół mili Zygmunta”
Chłopcy 
1. Damian Zimecki (Węgorzy-
ce)
2. Klaudiusz Olszewski (Osi-
na)
3. Adrian Banasiewicz (Redło)
Dziewczęta
1. Wiktoria Berg (Osina)
2. Kornelia Topolska (Redło)
3. Karolina Olszewska (Osina)
Seniorzy
1. Marcin Lewandowski (Osi-
na)
2. Damian Grzybowski (Kiko-
rze)
3. Seweryn Grzybowski (Kiko-
rze)

0-6 lat
1. Maciej Gach (Osina)
2. Olaf Olszewski (Osina)
3. Ada Janiszewska (Osina)

Turniej piłki siatkowej:
Kikorze – Kościuszki 2 : 0 
(25:10, 25:23) 
Kościuszki – Osina 1 : 2 
(25:23, 16:25, 8:15)
Osina – Kikorze 0:2 (15:25, 
16:25)
klasyfikacja końcowa:
1. LZS Kikorze
2. Kościuszki
3. Osina

Mecz piłkarski mieszkańców 
gminy Osina:
Północ – Południe 4:3

Rzut piłką do walizki - zabawa zorganizowana z myślą o najmłodszych

Otwarty turniej piłki siatkowej podczas Memoriału im. Zygmunta Siepki

Mecz piłki nożnej pomiędzy dziećmi

Stanowisko przy którym można było nabyć los na loterię fantową
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GAZETA LOKALNA  NOWOGARD • OSINA

APTEKA 
MAJOWA 
ul. 3 MAJA 47

TEL. 91 307  07 08

OTWARTE
Poniedziałek - Piątek  8-19  

Sobota  8-15

Sprawdź naszą ofertę:
• Kredyt gotówkowy
• Kredyt konsolidacyjny
• Kredyt samochodowy
• Kredyt hipoteczny
• Spłata rat LUKAS Banku za 0 zł
• Dogodne warunki 
  dla emerytrów i rencistów

Nowogard, ul. 700 Lecia 21
tel. 91 39 22 172

czynne: pon-pt 9.00-17.00

CENTRUM KREDYTOWE

Prywatny Gabinet 
Stomatologiczny

Oferuje kompleksowe
lecznie stomatologiczne

- protetyka
- chirurgia stomatologiczna
- stomatologia estetyczna (wybielanie)
- stomatologia zachowawcza
- stomatologia dziecięca
- endodoncja (leczenie kanałowe)
- periodontologia (leczenie chorób przyzębia)

lek. dent. Agnieszka Odzioba
ul. Kościuszki 36 (przychodnia, gab. 308) 

Tel. 669 862 704   •  NOWOGARD
Godz. przyjęć pn.-pt.  10-18;   sob. 8-13

Zapraszamy!

N
O

W
Y

Nowogard, ul. Kościuszki 1
tel. 91 392 18 11

OPTYK
BADANIE OSTROŚCI  WZROKU

(bezpłatne przy zakupie okularów)
REALIZACJA  RECEPT NFZ

O szczegóły pytaj w Salonie

Sierpień super rabaty

- 30%
- 20%

- 50%

CZAS NA WZROK

Kancelaria Adwokacko-Radcowska
Adres Kancelarii: Plac Wolności 9 w Nowogardzie, 

parter byłego hotelu „Cisy”, pok. nr 8.

Szanowni Państwo.
Zawiadamiamy, iż w Nowogardzie  rozpoczęła swoją działalność 

Adwokat  - Monika Osińska  
(tel. 605 085 913)

Radca Prawny - Radosław Górski
  (tel. 788 802 101) Przewody ciśnieniowe

Przedsiębiorstwo

zakuwanie i regeneracja
Nowogard • ul. Boh. Warszawy 34

tel. 91 392 25 68

Sp. z o.o.
KOSZALIN

Przewody ciśnieniowe

Po godzinach pracy  w sytuacjach awaryjnych tel. 602 306 901
Otwarte  pn-pt 8.00- 16.00,  sb. 8.00-14.00

Nasi przedsiębiorcy

Moje okucia 
kupują  
w całym kraju

Bezpłatne Liceum
Ogólnokształcące dla Dorosłych

ogłasza nabór
Informacje i zapisy

ul. Zielona 11, tel. 91 392 66 91

PRY
WA

TN
EP

UB
LIC

ZN
E LICE

UM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA
DOROSŁYCH

Rozpoczęcie roku szkolnego w sobotę 11 lutego godz. 8.00

Zapewniamy BEZPŁATNĄ NAUKĘ przez cały okres kształcenia

www.zielona.mojaszkola.net

W NOWOGARDZ IE

Rozpoczęcie roku szkolnego w sobotę 1 września 2012

s. 4 s. 11s. 9

Wyjazdy do 14 krajów Europy

z Nowogardu
T R A V E L

Agencja Turystyki i Podróży

PRZEJAZDY zagraniczne

NOWOGARD • ul. Boh. Warszawy 78a/2
Tel. 91 392 17 39 • kom. 605 856 556

WYCIECZKI - WCZASY
Turcja, Tunezja, Egipt, Chorwacja

www.travel-nowogard.pl

Niemcy, Holandia, Belgia, Dania, Francja,

Luksemburg, Austria, Anglia, Włochy,

Hiszpania Szwajcaria, Szwecja, Norwegia

Czytaj s. 3, 4

Märka Polska Sp. z o.o.
MAGAZYN 

REDŁO
 

1) SKUP ZBÓŻ 

2) SKUP SŁOMY Z POKOSU I W KOSTKACH

 KONTAKT: + 48 91 48 30 300   + 48 603 055 292

SPRZEDAM  TANIO
nieruchomość ogólnoużytkową,

do remontu,
pow. 360 m2, działka 786 m2

w Stargardzie, ul. Rzeźnicza 8

tel. 512 079 122

Awaria zasilania 

Popalone telewizory, radia,  
lodówki i komputery

Wywiad z 
Konradem 
Winczewskim

Na 3 Maja brud... 

Czy tutaj  
ktoś  
sprząta?
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Foto tydzień

Znak drogowy  na ul. 3 Maja  na przejściu dla pieszych od kil-
ku dni jest mocno uszkodzony, a właściwie rozwalony.  Jak to 
się stało? Nikt nie wie, ale przypuszczalnie może być wynikiem 
wandalizmu lub nieostrożnej jazdy kierowców. Podobnie wyglą-
da także znak na tej ulicy umieszczony przy przejściu obok zjaz-
du na ulicę Batalionów Chłopskich. 

Kilka dni temu naszych czytelników spacerujących z  mały-
mi dziećmi na alejce obok jeziora zdziwił i zaabsorbował widok 
jeźdźców jadących konno chodnikiem dla pieszych. Po ich prze-
jeździe na chodniku pozostały końskie odchody. – Odchody rze-
czywiście są i nie nastrajają pozytywnie do spacerowania. Poza 
tym, czy można w takim miejscu jeździć wierzchem? – dziwią się 
spacerowicze. Przechodnie zastanawiali się także, czy właściciele 
koni powinny po swoich pupilach posprzątać? Na pewno ktoś to 
posprzątać musi Panie Burmistrzu.

Plac zabaw dla dzieci  przy pizzerii „Neptun” w stronę plaży 
miejskiej jest już prawie na ukończeniu. Koszt robót budowla-
nych wynosi  198.030 zł. wykonawcą  jest  JUL - DOM ze Szcze-
cina. Termin zakończenia prac 26.08.2012 r. Termin uzyskania 
decyzji zezwalającej na użytkowanie ok. 30.09.2012 r. Jednak 
dało się zauważyć, że podczas minionego weekendu dzieci jak i 
ich opiekunowie, mieli już  możliwość sprawdzenia jak działają 
poszczególne urządzenia. 

Ostrzeżenie!  - znowu wprowadzają ludzi w błąd

Telekomunikacja Novum to 
nie jest Telekomunikacja!
Na początku tego roku zajmowaliśmy się skargami otrzymanymi od kilku na-
szych Czytelników wprowadzonych w błąd przez akwizytorów tzw.  Telekomu-
nikacji Novum.  Ostatnio dotarły do nas sygnały, że po jakimś  czasie spokoju  
na naszym terenie, firma ponownie rozpoczęła łapankę na  niezorientowanych  
właścicieli telefonów stacjonarnych. Tym razem  głównie mieszkańców wsi.

Schemat działania firmy 
Telekomunikacja Novum po-
zostaje bez zmian. Dzwoni 
akwizytor przedstawiając się 
w skrócie jako telekomuni-
kacja i proponuje podpisanie 
nowej korzystniejszej umo-
wy abonamentowej.   Klien-
ci w trakcie całego procesu 
doprowadzającego do zawar-
cia umowy są  przekonani, 
że rozmawiają  z dotychcza-
sowym dostawcą usługi, czy-
li  Telekomunikacją. Szydło 
z worka wychodzi  dopiero,  
gdy jest już za późno i  oszu-
kani nawet po zorientowaniu 
się, że zostali wprowadzeni w 
błąd,  muszą ponosić  poważ-
ne koszty finansowe.  Ostrze-
gamy więc - firma Teleko-
munikacja Novum, to nie 
jest Telekomunikacja - przed 
podpisaniem czegokolwiek  
czytajcie Państwo odkładnie 
dokumenty.  Przypomina-
my niżej również pismo, któ-
re kilka miesięcy temu  w ra-
mach interwencji w imieniu 
oszukanych  naszych Czytel-
ników, wysłaliśmy do organi-
zatora tego procederu, czyli 
Telekomunikacji Novum. Na 
pismo to nie otrzymaliśmy 
odpowiedzi, ale po kolejnej 
naszej interwencji u Rzeczni-
ka Konsumentów w Golenio-
wie, udało się w niektórych 
sprawach uzyskać anulowa-
nie części naliczonych nie-
słusznie opłat…, ale tylko w 
części .   

                

Telekomunikacja Novum- 
Warszawa ul Racławicka 146

 W ostatnim czasie do redak-
cji Dziennika Nowogardzkiego 
napływają liczne skargi doty-
czące działalności akwizytorów 
reprezentujących Telekomuni-
kację Novum na terenie miasta 
i gminy Nowogard. Lista osób, 
które  zgłosiły swoje zasadnicze 
zastrzeżenia jest na tyle duża, 
że postanowiliśmy wystosować 
oficjalne pismo do Państwa z 
prośbą o przyjrzenie się zaist-
niałej w Nowogardzie sytuacji i 
potraktowanie skarg klientów z 
należytą powagą, tym bardziej, 
że jak zauważyliśmy są to na 
ogół osoby starsze. W skargach 
klientów pomijając szczegóły, 
powtarzają  się typowe schema-
ty:

-  podpisując umowę nie  zo-
stali uświadomieni przez akwi-
zytora co do wszystkich konse-
kwencji  zwłaszcza, że w przy-
padku wycofania się z umowy 
zostaną obciążeni  tzw. opła-
tą wyrównawczą w kwocie, jak 
wynika z naszych ustaleń 170 zł

-  część skarżących mimo wy-
cofania się z umowy w ciągu 10 
dni została obciążona zarówno 
tą opłatą, jak i zwrotem rzeko-
mego rabatu mimo, że nie sko-
rzystała jeszcze z usługi  Tele-
komunikacji Novum, co razem 
daje kwotę ponad 400 zł

-  niektóre osoby,  które nie 
wycofały się z umowy otrzymu-
ją oprócz Państwa faktury, rów-
nież fakturę  od dotychczasowe-
go operatora mimo, że Wasz 
akwizytor zapewniał, że nie bę-

dzie takiej sytuacji.
Wszyscy skarżący są ogólnie 

zdezorientowani :
- Ci którzy rozwiązali umowy 

- nie wiedzą za co muszą płacić 
od 170 do ponad 400 zł  

 -Ci którzy tego nie uczynili - 
nie wiedzą ile będą musieli pła-
cić i komu 

Dezorientację i poirytowa-
nie klientów dodatkowo potę-
guje sposób ich potraktowa-
nia w trybie reklamacyjnym, a 
zwłaszcza formalistyczne ase-
kuranckie odpowiedzi, jakie 
otrzymują od Państwa firmy na 
swoje pisemne protesty.

 Informujemy, że w przypad-
ku braku ze strony Państwa 
adekwatnej do sytuacji reakcji 
będziemy zmuszeni z upoważ-
nienia skarżących się naszych 
Czytelników, a zarazem Pań-
stwa klientów, zgłosić zawia-
domienie do właściwych orga-
nów z podejrzeniem popełnie-
nia oszustwa i wyłudzenia nie-
należnych korzyści. 

To wszystko działo się na 
początku roku. Dzisiaj otrzy-
mujemy sygnały, że akwizyto-
rzy intensyfikują swoje działa-
nia na terenach wiejskich, jak 
zwykle trafiają  do osób w po-
deszłym wieku, oferując w pa-
kiecie np. ... ubezpieczenie od 
wypadku lotniczego! Jeszcze 
raz apelujemy o ostrożność i 
zgłaszanie przypadków nacią-
gania do nas lub do Rzecznika 
Konsumentów urzędującego 
przy Starostwie w Goleniowie.

redakcja 
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FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

TRUMNY, URNY, KREMACJE, EKSHUMACJE, CHŁODNIA
PRZEWOZY KRAJOWE i ZAGRANICZNE, 

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

602 450 881

EntER  II 
laptop

 sERwIs - komIs

naprawiamy, 
sprzedajemy,

kupujemy laptopy
na ul. Wyszyńskiego 7/3

budynek Straży Pożarnej

tEL. 795 648 748

O PA Ł
węgiel, koks, miał, 

drewno – kominkowe,
 podpałka, brykiet – węglowy, 

torfowy, drzewny
(towar luzem i workowany)

Towar wysokiej jakości, zapewniamy 
transport, wynajem maszyny 
rozładunkowej oraz dźwigu

sprzedaż ratalna

PPUH „EDBA” 
Nowogard • ul. Nadtorowa 12

Tel./fax 91 39 22 329
Kom. 601 150 620

Oddam kotki
w dobre ręce

722 083 349

Mieszkanie
do wynajęcia

Tel. 601 724 492
        697 583 382

Popalone telewizory, radia, lodówki i komputery. Wszystkiemu winna awaria agregatu prądotwórczego lub...bociana, który doprowa-
dził do zwarcia sieci elektrycznej w Trzechlu.  Tak przynajmniej z poniedziałkowej awarii, do której doszło we wsi, mieszkańcom miej-
scowości tłumaczy się firma wykonująca w tej okolicy modernizację linii wysokiego napięcia. Tymczasem mieszkańcy liczą straty i oba-
wiają się, czy za naprawę sprzętu agd-rtv, ktoś odda im pieniądze. 

Awaria zasilania w Trzechlu 

Popalone telewizory, radia,  
lodówki i komputery

To było w poniedziałek, kil-
ka minut przed godziną 18-
stą. Nagle strzelił telewizor, a 
za parę sekund zaczął lecieć z 
niego dym. Podbiegłem szybko 
i odłączyłem go z gniazdka – 
opowiada Kazimierz Przewo-
dowski, mieszkaniec Trzechla. 

Nagle w domu 40 watowe 
żarówki zaczęły świecić jak-
by miały ze 150 wat – dodaje 
Andrzej Wciseł, u którego w 
domu oprócz telewizora spalił 
się także komputer i regulator 
temperatury przy piecu cen-
tralnego ogrzewania. 

We wsi praktycznie nie ma 
domu, w którym coś by się nie 
popsuło.

U mnie poszedł aparat telefo-
niczny, ale wiem, że u sąsiad-
ki zepsuła się pralka. Z kim nie 
rozmawiam, to słyszę, że albo 
spalił się telewizor, albo radio – 
mówi napotkana przez nas ko-
bieta. 

Ucierpiał także miejscowy 
sklep spożywczy. 

U mnie popsuły się chłodziar-
ki. Przysłali elektryka. Sprzęty 
już działają – mówi sprzedaw-
czyni ze sklepu. Tyle, że nawet 
nie wiem, ile przyjdzie mi za to 
zapłacić. Ponoć mają oddać za 
naprawę, bo firma była ubez-

pieczona od takich przypad-
ków, ale my najpierw musimy 
pokryć koszty naprawy. Faktu-
ra ma przyjść za kilka dni. Ile 
będziemy czekać na zwrot pie-
niędzy i czy w ogóle nam je od-

dadzą – dodaje zaniepokojona. 
Wątpliwości mieszkańców 

próbowaliśmy rozwiać dzwo-
niąc do wiceprezesa spółki 
Elektroenergetyka ze Szczeci-
na, która wymienia linię wyso-

kiego napięcia prowadzącą do 
wsi. 

Nie uważam, żeby to był te-
mat wart uwagi. Na pewno też 
nikomu nic się nie spaliło. W 
większości przypadków popali-

ły się bezpieczniki w urządze-
niach. W tej chwili odwiedza-
my każdy dom i przyjmujemy 
zgłoszenia o szkodach. Napra-
wy będą dokonywane na bie-
żąco – twierdzi Janusz Stru-
zik, zapewniając,  że firma jest 
ubezpieczona na wypadek ta-
kich zdarzeń i pieniądze za na-
prawę sprzętu zostaną miesz-
kańcom zwrócone. 

Rzeczywiście. W dniu w 
którym redakcja DN była w 
Trzechlu, dwóch przedstawi-
cieli firmy Elektroenergetyki 
(w tym sam wiceprezes) do-
konywało spisu uszkodzonych 
urządzeń. Tuż za nimi podą-
żali elektrycy naprawiający 
sprzęt. 

Naprawiam czwarty dzisiaj 
telewizor. We wszystkich popa-
liły się bezpieczniki lub konden-
satory – przyznaje Grzegorz 
Łaszuk z Nowogardu, którego 
zastaliśmy w domu pana Kazi-
mierza, podczas naprawy tele-
wizora. 

Dlaczego we wsi spaliły się 
sprzęty domowego użytku? 

Najpierw mówiono nam, że 
ktoś się włączył nielegalnie do 
sieci. Później, że bocian zwarcie 
patykiem zrobił – mówi nam 
jeden z mieszkańców. 

Grzegorz Łaszuk w poniedziałek miał pełne ręce roboty. We wsi w wyniku awarii prądu, popsuło się kil-
kanaście telewizorów. 

Uwaga! Zgubiono komputer! 
Znalazcę Laptopa pozostawionego w dniu 3.07.2012 w Wierzbięci-

nie proszę o oddanie pamięci USB (pendrive), które znajdowały się w 
torbie razem z komputerem. Urządzenia są niezbędne do pracy zawo-
dowej, a ich przetrzymywanie grozi odpowiedzialnością karną. 

właściciel zguby - tel. 692 618 185
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Gorzej jak za komuny...

15.08 – Dzień Wojska Polskiego
W rocznicę bitwy warszaw-

skiej od kilkunastu lat żołnie-
rze obchodzą swoje dorocz-
ne święto Dzień Wojska Pol-
skiego. Z tej okazji chcieliśmy 
Państwu przybliżyć sylwetki 

dwóch młodych  osób z nasze-
go miasta, dla których żołnier-
ska służba ojczyźnie stała się 
zawodem.  Jedna z tych osób 
wybiera się na misję pokojo-
wą w której  od kilku lat biorą 

udział  polscy  żołnierze. Nie-
stety okazało się, że obaj Pano-
wie nie dostali zgody swoich 
przełożonych na  taką rozmo-
wę z powodu  konieczności za-
chowania  zasad bezpieczeń-
stwa. Dodajmy, rozmowa by-
najmniej nie miała dotyczyć 
żadnych szczegółów strategicz-
nych. Mimo, że wydaje się nam 
ta odmowa przełożonych po-
dyktowana  nieco przesadzo-
nymi obawami, składamy za-
równo Panom dowódcom, jak 
i ich nowogardzkim podwład-
nym najlepsze życzenia z oka-
zji ich święta i mamy nadzie-
ję, że wkrótce nastąpi czas, w 
którym Panowie coś nam jed-
nak będą mogli opowiedzieć o 
swojej służbie i życiu.   

sm

Mieszkańcy są jednak 
przekonani, że przyczyna 

awarii leży gdzieś indziej, co 
przypadkiem usłyszeli od sa-
mych elektryków ze Szczecina. 

Kiedy na miejscu zjawiła się 
ekipa remontowa, jej kierow-
nik udawał, że nic się nie stało. 
Podsłuchałem jednak, że pra-
cownicy z tej firmy szepczą mię-

dzy sobą, że podłączyli masę do 
plusa i zrobili zwarcie – mówi 
pan Kazimierz. 

J. Struzik z Elektroenerge-
tyki nie był w tej kwestii zbyt 
rozmowny. Pytany przez nas 
o przyczynę awarii odpowie-
dział krótko- po prostu zepsuł 
się agregat. Nie ma w tym żad-
nej sensacji. 

Mieszkańcy nie zgadzają się 
z tą teorią. 

Skoro się zepsuł, to dlaczego 
chodził w momencie kiedy do-
szło do awarii naszych sprzę-
tów? A może po prostu po włą-
czeniu zasilania w sieci, nie 
wyłączyli agregatu i doszło do 
przepięcia? – pyta pan Andrzej.  

W większości domów sprzę-
ty RTV-AGD zostały już na-
prawione. Mieszkańcy dopie-

ro po opłaceniu rachunku za 
naprawę będą mogli ubiegać 
się o zwrot pieniędzy. Mają na-
dzieję, że zgodnie z obietnica-
mi, złożonymi przez szczeciń-

ską spółkę Elektroenergetyka,  
koszty zostaną im zwrócone co 
do grosza.  

Marcin Simiński 

Jedna z teorii na przyczynę awarii zasilania w Trzechlu głosi, że do zwarcia miał   do-
prowadzić niesforny bocian. Ten jednak jak widać, całą sytuacją się nie przejął i spo-
kojnie odpoczywa przed lotem do ciepłych krajów. 

Awaria zasilania w Trzechlu 

Popalone telewizory, radia,  
lodówki i komputery

Enea co prawda informuje mieszkańców o ewentualnych przerwach w dostawach ener-
gii elektrycznej, ale o nadmiarze prądu w kablu już nie mówi. Widać firma uznała, że od 
przybytku głowa nie boli. Mieszkańców jednak awaria zabolała – na razie finansowo. 

Pomóżmy sobie
•	 Ośrodek Pomocy Społecznej przyjmie tapczan oraz meble 

dla podopiecznych tel. 913920200.
•	 Przyjmę  2 - osobowy fotel do spania, pralkę automatycz-

ną i używaną  pokojową meblościankę Tel. 665 - 566-856
•	 Przyjmę  łóżko piętrowe  tel.512-71-13-48
•	 Przyjmę  wersalkę z fotelami i szafkę na dziecięce ubrania 

- 883-241-291 
•	 Przyjmę meble pokojowe w dobrym stanie, ławę pokojową 

i TV  tel.782-556-716
•	 Przyjmę  piecyk kaflowy lub inny piec na opał tel. kontak-

towy 883-038-182 
•	 Rodzina serdecznie dziękuje za użyczenie naszej mamie 

materaca przeciwodleżynowego. Dzięki Państwa pomocy 
nasza mama łatwiej będzie znosiła trudności choroby.

•	 Przyjmę segment pokojowy i kuchenny oraz pralkę. Tel 
kontaktowy 512711348 

•	 Przyjmę książki do I kasy  Gimnazjum tel. 512711348  

Żabowo zaprasza
Biesiada Wiejska przy ognisku

Sołtys, Rada Sołecka zaprasza mieszkańców Żabowa i okolic na imprezę. 
W programie:
 - ognisko - placki ziemniaczane  - i dobra muzyka

Rozpoczęcie imprezy o godz. 19.00 na boisku sportowym

DLA PAŃ "PROFILAKTYKA RAKA PIERSI"
WYJAZD NA BADANIA MAMMOGRAFICZNE DLA PAŃ 

z TERENU NOWOGARDU i OKOLIC
Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej "Zdrowie" dnia 

01.09.2012r. organizuje wyjazd na badania mammograficzne do 
NZOZ Medical Care CRiDO Szczecin Zdroje.

Oferta Składa się z kompleksowej porady:
- badanie mammograficzne
- wynik badania oraz konsultacja lekarska
Rejestracja i szczegółowe informacje Samodzielny Publiczny Szpi-

tal Rejonowy w Nowogardzie w godz.8.30-14.00 tel.91 3921356 , oraz 
u Lidii Bogus tel.505393636.

Dobrowolna wpłata na cele statutowe 5 zł.
PAMIĘTAJ! O ZDROWIE MUSISZ ZADBAĆ SAMA!

Zapraszam Prezes Fundacji "Zdrowie"Lidia Bogus

Nie wszyscy zapewne pamiętaj, że kilkanaście lat temu w Glicku k/Nowogardu funk-
cjonowała JW - 37. dywizjon rakietowy Obrony Powietrznej. Foto E. Kornicki ostatni 
dowódca tej jednostki
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Czymże jest 

piętnaście lat małżeństwa 
wobec reszty życia, 

które spędziliście razem?
Wasz związek, choć trwa tak, 

krótko wciąż jest pełen miłości.

Serdeczne życzenia
kochanym Jubilatom

Danucie i Tomaszowi
Gabrysiak

składają 
bracia Jarosław i Jacek  

z rodzinami

25 Lecie Waszego małżeństwa
Jest dla Nas powodem do dumy

i budzi wielki szacunek
Powolna i długotrwała

wspinaczka wyniosła Was na szczyt.

Halinie i Zbigniewowi
Mrówczyńskim

gorące gratulacje
składają  

dzieci i siostry z rodzinami

Na 3 Maja brud... 

Czy tutaj ktoś sprząta?
Ulica 3 Maja do momentu oddania do użytku obwodnicy  Nowogardu  stanowiła fragment drogi krajowej nr 6 i podlegała  zarządowi 
wojewódzkiej dyrekcji dróg krajowych i autostrad. Sprzątanie i odśnieżanie  tej drogi  i  pasa  przydrogowego  obejmującego w zasadzie 
w całości chodniki, należało więc do zarządzającego drogą. Od  kilku miesięcy droga stała się drogą gminną  i ten  nowy status  nie wy-
chodzi jej wyraźnie na dobre. Ostatnio na stałe zagościły tutaj bowiem brud i walające się  śmieci.

Samochodów w związku z 
tym i spalin mamy  wyraź-
nie mniej,  ale niech Pan po-
patrzy wszędzie pełno śmie-
ci,  a kosze opróżniają  tylko 
wtedy, gdy są już przepełnio-
ne – mówi napotkana przez 
naszego reportera miesz-
kanka tej ulicy.  Rzeczywi-
ście ta jeszcze niedawno re-
prezentacyjna arteria miej-
ska dzisiaj nie tylko straci-
ła na prestiżu, ale również 
spacer wzdłuż  tej drogi do 
przyjemności nie należy . 
Zdjęcia wykonane przez nas 
w poniedziałek wieczorem i  
w czwartek,  najlepiej to ilu-
strują . Problem  utrzyma-
nia przez gminę porządku 
wzdłuż przejętej drogi kra-
jowej nie dotyczy tylko ulicy  
3 Maja. Dopiero po naszych 
interwencjach,  np. usuwa-
no śmieci i koszono trawę  
na obrzeżach ścieżki rowero-
wej do Olchowa.  Na pytanie 
o sposób  zarządzania nowo 
przejętą drogą gminną, któ-
re zadaliśmy odpowiedzial-
nym  urzędnikom  w  na-
szym magistracie  wiele mie-
sięcy temu, twierdzono wte-
dy, że przygotowywany jest 
przetarg na wyłonienie  fir-
my, która będzie odpowiada-
ła  za utrzymanie porządku  
i przejmie  ona  te obowiąz-
ki, które były wykonywane 
przez byłego zarządcę drogi. 
Do tego czasu porządek miał 
być  utrzymywany w trybie 
doraźnym, poprzez jednora-
zowe zlecanie czynności we-
dle  zaistniałej potrzeby.  Jak 
wynika z zapisów  gminne-
go BIP, dotychczas taki prze-
targ nie został jeszcze nawet 
ogłoszony, a niezbyt przy-
jemne efekty trwania tej 
prowizorki  administracyj-
nej  można podziwiać go-
łym okiem na co dzień.  Po-
dziwiać mogą  je także  zawi-
tający  do Nowogardu, jesz-
cze głównie właśnie  w czasie 
wakacji,  przyjezdni.  Pytamy 
więc w imieniu mieszkań-

ców i tych przyjezdnych - czy 
długo jeszcze na ulicy 3 Maja 
będzie brudno? Mamy na-
dzieję, że na odpowiedź nie 
będziemy musieli czekać, jak 
to ostatnio w gminie stało się 
modne, do ustawowego ter-
minu. W zasadzie, to wcale 
odpowiedzi otrzymywać nie 
musimy, wystarczy, aby ktoś 
tylko tutaj regularnie sprzą-
tał.  

redakcja  

KLUB HONOROWYCH 
DAWCÓW KRWI 

Polskiego Czerwonego Krzyża w Nowogardzie 
Zaprasza mieszkańców Nowogardu i sąsiednich 
miejscowości oraz krwiodawców zrzeszonych  

i niezrzeszonych do HONOROWEGO ODDANIA KRWI 
Klub Krwiodawców wspólnie z Wojskowym Centrum 

Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie przy udziale 
władz samorządowych organizuje akcję poboru krwi w dniu 

21 sierpnia 2012 roku w godzinach 
9:30 - 14:00 w Nowogardzkim Domu Kultury 

- „T w o j a k r e w  r a t u je ż y c i e”
Zarząd Klubu HDK

Na końcu ulicy też nie lepiej

Tu także butelki (jedna leżała 3 dni)

Dalej też śmieci...

Zdjęcie wykonane w poniedziałek o godz. 18.00. Rozumiemy, że były weekend ale mi-
nął już cały dzień.

ŻYCZENIA
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PArAFIA PW. WNIEbOWZIęCIA NMP: Msza św. w niedzielę: Nowogard: 7:00, 9:30, 11:00, 12:30, 18:00 (w lipcu i 
sierpniu o 19:00) Karsk: 9:00; Olchowo: 11:00; Wojcieszyn: 12:00; Dąbrowa: 10:00.  Msza św. w tygodniu (od pn do pt): 
7:00, 18:00 (w lipcu i sierpniu o 19:00)    Msza św. w sobotę: 9:00, 18:00 (w lipcu i sierpniu o 19:00).    www.wnmp.info
PArAFIA PW. ŚW. rAFAŁA KALINOWsKIEGO: Msza św. w niedzielę: . 7.30 , 9.00; 11.00, 12.30 i 18.00 (w lipcu i sierp-
niu o 19:00) Kulice: 9:00; Jarchlino: 10:00; Sąpolnica: 10:00.   Msza św. w tygodniu: 7:00, 18:00 (w lipcu i sierpniu o 
19:00).   www.rafalkalinowski.republika.pl
PArAFIA PW. Mb FATIMsKIEj: Msze św. w niedzielę: 9.00 i 12.00. Lestkowo: 10.30; Miętno: 13.00.  Msza św. w tygo-
dniu z wyjątkiem poniedziałku:17.00, w sobotę o godzinie 12.00.    www.mbf-now.firmeo.biz 

Informacje Parafialne
   Vox    Ecclesiae...

Słowo Boże na Niedzielę:

Katarzyna Parobiec, lat: 89, zmarła: 14.08.2012, pogrzeb: 16.08.2012, pogrzeb 
odbył się na cmentarzu w Dobrej 

Józefa Wdowiak, lat: 88, zmarła: 15.08.2012, pogrzeb: 17.08.2012, pogrzeb od-
będzie się o godz. 14,00 na cmentarzu w Nowogardzie 

Informacje  przekazał zarządca cmentarza Jerzy Furmańczyk

 W tych dniach odeszli do Wieczności 

W parafii pw. Wniebowzięcia NMP swą 
duszpasterską misję kończy ks. Piotr buda

Nowogard pozostanie dla mnie 
miejscem szczególnym…
W tym miesiącu żegnamy księdza Piotra Budę, wikariusza parafii 
p.w. Wniebowzięcia NMP, katechetę i duszpasterza młodzieży, pu-
blikującego od roku komentarz do Słowa Bożego w rubryce Vox 
Ecclesiae na łamach DN.

25 sierpnia ks. Piotr rozpocznie po-
sługę w kościele pw. św. Stanisława 
Kostki w Szczecinie. 

Nowogardzki kościół zajmie w pa-
mięci ks. Piotra miejsce szczególne, 
gdyż to właśnie tutaj stawiał swoje 
pierwsze kapłańskie kroki. - Spędziłem 
tu pierwsze dwa lata mojej duszpaster-
skiej posługi. Ta parafia ma dla mnie 
duże znaczenie. Tutaj wielu rzeczy się 
nauczyłem. Nie jest łatwo opuścić para-
fię po tylu doświadczeniach, poznaniu 
ludzi. Po ludzku przyzwyczaiłem się do 
wielu osób i do powierzanych mi w tym 
miejscu obowiązków – w szkole, w dusz-
pasterstwie. 

W nowej parafii, w jakimś sensie, 
pewnych rzeczy będę musiał uczyć się 
na nowo. Ale to jest rzecz naturalna, 
gdyż również w Nowogardzie, mimo 
że czuję się tutaj swobodnie i wiele rze-
czy przychodzi mi naturalnie, początki 
też nie były łatwe, zwłaszcza, że była to 
moja pierwsza parafia. 

Jednym z ważnych doświadczeń, 
które naznaczyło początek kapłańskie-
go życia ks. Piotra, była praca z mło-
dzieżą. W czasach zdominowanych 
przez różne prądy ideologiczne, które 
odciągają młodych od Kościoła, praca 
duszpasterska, zwłaszcza wśród mło-
dzieży napotyka niemało trudności. – 
Obecnie wpływ Kościoła na ludzi nie-

co osłabł. Tym bardziej daje satysfakcję, 
gdy uda się przyciągnąć młodych i za-
angażować ich w życie Kościoła. Mło-
dzież ma dużo pomysłów, sporo życio-
wej energii, i może wiele zrobić, ale po-
trzebuje takiej osoby, która nią pokieru-
je, wskaże drogę. Z młodzieżą pracuje 
się dobrze, ale niełatwo. Trzeba się li-
czyć z tym, że młodzi ludzie cały czas 
są na etapie poszukiwania swojej drogi. 
To wymaga cierpliwości i spokoju. Nie 
wszystko od razu przyjdzie. Ale gdy już 
się przebrnie przez kwestie, które spra-
wiają najwięcej trudności, to efekt nie-
rzadko może nas zaskoczyć i przerosnąć 
nasze oczekiwania. 

W Szczecinie na księdza Piotra Budę 
czekają podobne zadania, jakie miał w 
Nowogardzie. – Będę m.in. pracował w 
LO nr V. Najprawdopodobniej popro-
wadzę również duszpasterstwo i będę 
odpowiedzialny za przygotowanie w no-
wej parafii grupy uczestniczącej w mar-
szu dla życia. Czeka mnie współpraca z 
młodzieżą z Civitas Christiana. 

Patrząc na dwa lata pracy duszpa-
sterskiej ks. Piotra można uznać, że 
swój punkt kulminacyjny miała ona w 
Wiecznym Mieście, podczas pamiętne-
go Marszu dla Życia, gdy ks. Piotr po-
prowadził grupę nowogardzkiej mło-
dzieży dzierżącej w dłoniach flagi z na-
pisem „Kocham życie” w ponad 40 ję-
zykach świata, co było wydarzeniem 
bez precedensu w życiu naszej parafii. 

Ks. Piotr Buda, mimo że przebywał w 
naszym mieście tylko dwa lata, zdążył 
pozyskać sobie sympatię lokalnej spo-
łeczności. Mamy nadzieję, że również 
nad Odrą zaskarbi sobie zaufanie po-
wierzonej mu tam owczarni i odniesie 
wiele duszpasterskich sukcesów, po-
dług dewizy Jezuitów ad maiorem Dei 
gloriam… na większą chwałę Bożą.

Piotr Słomski

Z Ewangelii wg św. Jana (J 6,51-58):
Jezus powiedział do tłumów: Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z 

nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja 
dam, jest moje ciało za życie świata. Sprzeczali się więc między sobą Żydzi 
mówiąc: Jak On może nam dać /swoje/ ciało do spożycia? Rzekł do nich Je-
zus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli nie będziecie spożywali 

Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto 
spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecz-
nym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem. Kto 
spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim. Jak Mnie posłał żyjący Oj-
ciec, a Ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie. To jest chleb, 
który z nieba zstąpił - nie jest on taki jak ten, który jedli wasi przodkowie, a poumierali. Kto 
spożywa ten chleb, będzie żył na wieki.

Dla wielu wierzących ten fragment Ewangelii jest albo oklepany, bo mówi o Eucharystii, o 
której często słyszymy albo niezrozumiały i zbyt teologiczny. I co ciekawe obie opinie, choć 
skrajne i całkowicie odmienne, wśród wielu katolików są niestety prawdziwe. Wystarczy zadać 
sobie pytanie: co zapamiętałem z przed chwilą usłyszanego albo przeczytanego fragmentu? 
Okaże się, że albo nic, bo wyłączyliśmy się po usłyszeniu lub przeczytaniu pierwszego zdania, 
albo zostało nam w głowie coś o Eucharystii, bo Pan Jezus mówi coś o spożywaniu Jego Ciała 
i piciu Jego Krwi. Dlatego potrzebna jest wnikliwa lektura tego tekstu. A właściwie nie wystar-
czy go tylko przeczytać, ale się nim pomodlić, aby wniknąć w jego treść.

Zatrzymajmy się na dwóch zdaniach z dzisiejszej Ewangelii. Treść tego fragmentu jest tak 
bogata, że trzeba wybrać tylko „okruchy” z tego natchnionego tekstu. Pierwsze zdanie brzmi: 
Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będzie-
cie mieli życia w sobie, a drugie: Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja 
w nim. Dwa zdania bardzo podobne. Można by rzec jedno ubogaca drugie i pozwala jeszcze 
bardziej wniknąć w słowa samego Boga.

Pierwsze zdanie może brzmieć absurdalnie lub inaczej rzecz ujmując: sprzeczne z naszym 
codziennym doświadczeniem. Jeszcze raz przypomnijmy te słowa Chrystusa: Jeżeli nie będzie-
cie spożywali Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w 
sobie. Ile znamy osób, które nie przystępują do Komunii św. i mają się dobrze. Są oczywiście 
tacy, którzy z różnych powodów nie mogą do niej przystąpić i czują w sobie pewien brak i 
pustkę. Nie chodzi mi o te osoby, ale o te, które wcale nie potrzebują przyjmować Ciało Chry-
stusa i które na dodatek potrafią się dobrze ustatkować w życiu tu na ziemi. Jak się domyśla-
my Jezus nie mówił o życiu ziemskim, bo do podtrzymania tego życia potrzebujemy ziemski 
pokarm. Problem polega na tym, że to życie ziemskie jest skończone i tylko przejściowe. Jeżeli 
ktoś dba tylko o nie, to tak naprawdę jest martwym człowiekiem. Nie chcę popadać tu w pla-
tonizm, czyli pogląd mówiący o tym, że życie ziemskie jest jakąś karą dla nas, z której mamy 
się uwolnić. Tak oczywiście nie jest. Chrześcijańska nauka odżegnuje się od tych poglądów. 
Nasze życie na ziemi także jest ważne. Dane nam jest przez Boga w jakimś celu, ale ten cel nie 
jest ziemski. To życie, które mamy jedno, musimy dobrze przeżyć i przede wszystkim przygo-
tować się do tego w wieczności. Jeżeli nie karmimy się pokarmem dającym życie wieczne, to 
oznacza, że dla nas najważniejsze jest to życie ziemskie. Ale co będzie kiedy ono się skończy? 
Bo z pewnością się zakończy. Właśnie dlatego tak potrzebny jest nam pokarm duchowy, któ-
rym jest Ciało naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Bez niego w istocie nie ma w nas życia nad-
przyrodzonego, pozostaje tylko to ziemskie, skończone. Warto zastanowić się nad tym, co jest 
na pierwszym miejscu w naszym życiu? Czy patrzymy na obecne nasze życie z perspektywy 
życia wiecznego?

Drugie zdanie z mowy eucharystycznej Jezusa: Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, 
trwa we Mnie, a Ja w nim, to kolejny dowód dla nas wierzących, jak ważne jest przyjmowanie 
Ciała Chrystusa w postaci eucharystycznej. Oczywiście trzeba mieć silną wiarę, a jeszcze bar-
dziej miłość do Chrystusa, aby miało to dla nas ogromne znaczenie. Niestety jak to bywa w 
miłości, także tej ludzkiej, np. małżeńskiej, jeśli nie jest podtrzymywana i rozbudzana, przyga-
sa. W relacji małżeńskiej wszystko nam powszednieje, przestaje być czymś świeżym, jeśli do-
puścimy, żeby miłość w nas przygasła (oczywiście nie uczucia, bo te są zmienne, ale wewnętrz-
na postawa miłości do drugiej osoby). Podobnie z relacją do Chrystusa. Przyjęcie Go w Ko-
munii św. może być czymś powszednim, tak jak posiłek o porannej godzinie, który najczęściej 
przyjmujemy z musu, a nie dla przyjemności. Jeśli zabraknie miłości do Niego nie poczujemy, 
że w momencie przyjęcia Go do serca coś dzieje się niezwykłego. Od tego momentu On jest 
w nas, a my w Nim. Trudne jest to do opowiedzenia. Po prostu czujemy obecność Boga w na-
szym kruchym życiu. I nie chodzi o jakieś emocje, które nie zawsze nam towarzyszą w czasie 
przyjęcia Komunii św. (szczególnie mężczyznom). Wystarczy nam przekonanie, że jest Ktoś 
przy nas, że nie jesteśmy sami.

Jeśli Komunia św. nam spowszedniała, warto zapytać się jaką rolę odgrywa dla nas Chrystus 
i jak Go postrzegamy? Warto zastanowić się, czy należycie przygotowujemy się do tego nie-
zwykłego spotkania z Chrystusem w Komunii św.? Bo może to wzniosłe wydarzenie sprowa-
dziliśmy do zwykłej rutynowej czynności ustawienia się w kolejkę i spożycia kawałka „opłat-
ka”, jak niektórzy katolicy określają Komunię św. Nigdy nie używajmy tego określenia, bo sko-
ro jesteśmy wierzącymi, to uznajemy z całym Kościołem, że jest to prawdziwe Ciało Chrystu-
sa. Niech spotkanie z Jezusem Chrystusem w Komunii św. w czasie każdej Mszy św. będzie 
dla nas nadzwyczajnym wydarzeniem, zupełnie przewyższającym pozostałe, które dzieją się 
w naszym życiu.
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Punkt 
nadawania 
przesyłek
kurierskich

ul. Wyszyńskiego 7/3
budynek Straży Pożarnej

tEL. 795 648 748

Kościół Ewangelicznych Chrześcijan Zbór w Nowogardzie  oraz Misja Namiotowa KECh w RP   

Mają zaszczyt zaprosić mieszkańców Nowogardu i okolic na  
sPOTKANIA POD NAMIOTEM w dniach 21-25 sierpnia  na Plaży Miejskiej 

w programie: godzina 11:00 – KIDS CLUB  dla dzieci z zajęciami muzycznymi, plastycznym, sportowymi, teatralnymi  i poczę-
stunkiem  

godz. 19:00 spotkania dla wszystkich ze śpiewem, herbatą i kawą oraz świadectwami i wykładem z Pisma Świętego pastora Ga-
briela Kosętki 

W środę 22.08 o 19:00 koncert Roberta Kasprowicza
W piątek i sobotę 24 i 25.08 o 19:00 występy Teatru Pantominy  „DAR” z Bydgoszczy
Wstęp na wszystkie wydarzenia bezpłatny

Serdecznie ZAPRASZAMY  Pastor Cezary Komisarz 

 Odpust w kościele pw.  WNMP 

Odpustowe święto 
W tym roku uroczystości odpustowe miały dwie odsłony. Najpierw, dzień wcześniej czyli 14 sierpnia we wtorek wieczorem odprawiono 
Mszę Świętą,  w trakcie której  wspominano rocznicę wybuchu Bitwy Warszawskiej, zwanej „cudem nad Wisłą”. Głównym Celebransem 
był ks. Jan Kruczyński – delegat, ks. arcybiskupa do spraw nowej ewangelizacji.

Wtorek 14.08 Nabożeństwo 
w intencji  pomordowanych 
w obozach i kombatantów 
walk za Ojczyznę

O godz. 19.00 odbyła się 
uroczysta Msza św. w intencji 
Ojczyzny. Poczet sztandaro-
wy kombatantów, wszedł  do 
świątyni na czele  orszaku  ka-
płanów przybyłych  z całego 
dekanatu. Msza Św. odbywa-
ła się także w dniu liturgicz-
nego wspomnienia o św. Mak-
symilianie Mari Kolbe, patro-
nie trudnych czasów. Dlatego 
w intencjach modlitwy wier-
nych nie zabrakło wezwań za  
pomordowanych w obozach, 
więzieniach i łagrach.  „Ta 

uroczysta Eucharystia drodzy 
kombatanci jest między innymi 
dla Was, albo przede wszyst-
kim, by oddać Wam cześć i sza-

cunek ” - mówił z wielką troską 
ks. Jan Kruczyński. Celebrans 
zadbał o to, aby te słowa mo-
gły usłyszeć zwłaszcza dzieci, 
które na początku mszy zgro-
madził  wokół ołtarza. To dla 

nich  szczególna lekcja patrio-
tyzmu. Ważną częścią był mo-
ment przyjęcia od wiernych 
Parafii darów, które pod posta-
cią chleba, owoców, kwiatów 
złożyły delegacje parafian. Po 
nabożeństwie wierni spotka-
li się przed kościołem, by tam 
skosztować ciast i przy oka-
zji wymienić się  refleksjami i 
przemyśleniami. 

Środa 15.08. Odpust 
W środę, 15 sierpnia wspól-

nota parafialna wspomina-
ła uroczystość Wniebowzię-
cia Najświętszej Maryi Panny, 
swojej patronki. Główne na-
bożeństwo Suma oraz procesja 
Eucharystyczna, która zgro-

madziła wielu wiernych,  roz-
poczęła się o godz. 11: 00 i za-
kończyła procesją, którą cele-
brował ks. proboszcz Grzegorz 
Legutko. Po Mszy Świętej na 
której wierni mogli dostąpić 
odpustu zupełnego na placu 
przykościelnym rozpoczął sie 
parafialny festyn, który trwał 
do godzin popołudniowych. 
Przed kościołem nie zabra-
kło stoisk z pamiątkami reli-
gijnymi, książkami, pysznymi 
wypiekami, jak również cie-
płą grochówką. W jednym z 
namiotów rozłożonych przez 

pielęgniarki szpitala można 
było zbadać poziom cukru i 
cholesterolu, jak również zba-
dać ciśnienie krwi.  Wrażenia-
mi z tegorocznego festynu po-
dzielił się z nami, w krótkiej 
wypowiedzi,  jeden z wolonta-
riuszy  „ Muszę przyznać wraz 
z moimi przyjaciółmi z CA-
RITAS, że w tym roku wszyst-
ko świetnie nam „schodziło”, 
ale największe wzięcie oprócz 
pysznych ciast i grochówki mia-
ły specjalnie przygotowane na 
tą okazję bukiety - palemki, 
które były dziełem pani Ma-
rysi Woźniak z jej Kwiaciar-
ni.  Pogoda też dopisała, było 
ciepło  i słonecznie, co na pew-
no zachęciło wszystkich wier-
nych do postania nieco dłużej 
- kończy wypowiedź Stanisław 
Pietrzykowski wolontariusz 
nowogardzkiego CARITAS. 
Wzorem  lat ubiegłych dochód 
z festynu przeznaczony będzie 
na działalność Caritasu Para-
fialnego, jak również pokry-
cie kosztów prowadzonego re-
montu kościoła. Kwota jaką 
udało się zebrać z oferowanych 
i specjalnie przygotowanych 
produktów oraz pamiątek to  
ok. 5. 500 zł. 

Jarek Bzowy 
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U nas marki najlepszych producentów rowerów

www.bicykl.eu gwarantujemy 
serwis

Nowogard, ul. Młynarska 7
tel. 91 392 67 30

zapraszamy od 9.00 - 17.00

Nowogard, ul. 3 Maja 12
tel. 91 392 70 64

zapraszamy od 10.00 - 18.00

Rower MAXIMUS 28" 
3 biegi + koszyk przód gratis

cena bieżąca 699 zł; 

cena promocyjna 679 zł

Rower MIRIAM  28" alu 
3 biegi,  prądnica w piaście

cena bieżąca 895 zł; 

cena promocyjna 865 zł
Do roweru 24" 

/tj. Grand Sandra, Grand Inessa, Grand rifter Replika/ 
gratis zapięcie + nakrętki led na wentyle

PROMOCJA!!!
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20.08.2012 r. 
godz. 16

NIERUCHOMOŚCI
w w w . e x t r a  -  d o m . c o m . p l

Biuro obrotu
Nieruchomośc iami

Sprzedaż, kupno, wynajem, dzierżawa:
• Domów
• Mieszkań
• Gruntów
• Lokali użytkowych
• Nieruchomości komercyjnych

ul. Wojska Polskiego 57/1
72-300 Gryfice

tel/fax; 91 88 64 999
kom. 510 170 219

500 297 018
email: biuro@extra-dom.nazwa.pl

SZKOŁA JAZDY „DRAGON”

Zapisy tel. 723 583 311

ul. 3 Maja 40
Nowogard

Biuro czynne 
od 13 - 17

Najlepsza

zdawalność

SPRZEDAŻ
SERWIS

MYJNIE SAMOCHODOWE
MYJKI CIŚNIENIOWE
ODKURZACZE

SPRZEDAŻ
SERWIS

KER-TECHNIK Ul. Woj. Polskiego 3b, 72-200 NOWOGARD

KARCHER
603  890  506

tel. 91 443 51 87, 94 721 61 83
59 833 43 12,  698 230 205

www.partnerstal.pl

GARAŻE BLASZANE WIATY, KOJCE 
BRAMY GARAŻOWE

TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 

www.men. gov. pl

Miej sce
Odkrywania

Talentów

» www.wshtwp.pl 91 422 0 422

PEDAGOGIKA

STUDIA PODYPLOMOWE
na ponad 50 kierunkach

SOCJOLOGIA

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

Studia I i II stopnia:

15lat

1997 2012

Wyższa Szkoła Humanistyczna
Towarzystwa Wiedzy Powszechnej
w Szczecinie

r E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07
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odwiedź nas w Goleniowie 
ul. M. Konopnickiej 76; tel. 91 418 56 57 

www.mikulski-nieruchomosci.pl 

Nowo otwarte
BIURO OBSŁUGI 
NIERUCHOMOŚCI
Mikulski Nieruchomości NIERUCHOMOŚCI

Poszukuje 
mieszkań, domów i działek 
na sprzedaż i wynajem
wejdź do naszej strefy VIP 
Kontakt z doradcą Piotr Warzybok 

530 855 003

Sprzedaj z nami szybko 
swoją nieruchomość! 

Zlecę  
kompleksowy 

remont mieszkania
603 281 005

Sprzedam tanio
budynek po sklepie
w Długołęce  56 m2

na działce 255 m2
tel. 66 77 88 125

SPRZEDAM BIURKO  
+ 4 elementy na stopach. 

Stan b. dobry. 
Oglądać ul. 3 Maja 48  

(Cech Rzemiosł) od 8-15.

Ogłaszamy wszem i wobec,
że Zajazd Wiatrak w redostowie

wznowił działalność
Organizujemy

  - Przyjęcia, imprezy okolicznościowe do 30 osób
  - Spotkania kameralne
  - Spotkania przy ognisku

Oferujemy pokoje gościnne

„55 LAT KOŁA”
PZW Nowogard koło Miejsko-Gminne

organizuje w dniu 19.08.2012 r.
otwarte zawody wędkarskie 

spławikowe „rodzinne”
Drużyny 3-osobowe

Spotkanie zawodników k/Neptuna o godz. 8.00
Zapisy w sklepie „Wędkarz” do dnia 17.08.2012 r.

Startowe 5 zł od członka PZW, pozostali 10 zł.
     Zarząd

Nowe wzory szalików Pomorzanina

Jesteś kibicem? Kup szalik!
Już w sobotę każdy kibic Pomorzanina Nowogard znów będzie mógł emocjo-
nować się walką o ligowe punkty. Jednak, każdy prawdziwy kibic posiada sza-
lik drużyny której kibicuje. Z myślą o nowogardzkich kibicach, zagorzała fan-
ka Pomorzanina Karolina Kubicka, zaprojektowała nowy efektowny wzór szali-
ków nowogardzkiej drużyny, o których opowiedziała specjalnie dla Dziennika 
Nowogardzkiego.

DN: Co Cię skłoniło do 
wcielenia w życie swojego 
projektu? 

Karolina Kubicka: To proste, 
a czym jest szalik klubowy? - 
To jedna z priorytetowych rze-
czy symbolizujących klub z któ-
rym sympatyzujemy, oznaka 
przynależności do ruchu kibi-
cowskiego. Idąc na mecz jakie-
gokolwiek zespołu piłkarskiego, 
możemy zobaczyć osoby w ko-
szulkach klubowych, ale przede 
wszystkim z wiszącym szali-
kiem na szyi. I z takim zamia-
rem powstał kolejny już wzór 
szalika naszej miejscowej dru-
żyny, jaką jest Pomorzanin No-
wogard.

Wzór to w stu procentach 
twój pomysł ?

Sam wzór szalika powstał u 

mnie w głowie, ale najpierw za-
jęłam się przeglądaniem sza-
lików zespołów z naszych pol-
skich lig, jak i zagranicznych, 
co pomogło mi połączyć wiele 
wzorów w jeden, który został 
zrealizowany, a to także dzięki 
zaprzyjaźnionemu grafikowi, 
który wszystkie moje wizje – 
plany, wrzucił w program gra-
ficzny rysując docelowy wzór w 
barwach naszego klubu. 

Gdzie można nabyć taki 
szalik?

Szaliki są już dostępne dla ki-
biców interesujących się piłką 
nożną, a także dla kolekcjone-
rów od wtorku, w sklepie spor-
towym Małgorzaty Kubickiej, 
przy ul. Wojska Polskiego w No-
wogardzie, w cenie 25 zł.

KR

Na początek Odrzanka

Sezon czas zacząć!
Już w najbliższą sobotę (18 sierpnia) o godzinie 
17.00 na stadionie w Nowogardzie, Pomorzanin za-
inauguruje rundę jesienną w Wojewódzkiej Okrę-
gówce. Rywalami gospodarzy będą zawodnicy Od-
rzanki Radziszewo, którzy w poprzednim sezonie 
skutecznie walczyli o utrzymanie.

Każdy mecz inaugurujący 
sezon jest gatunkowo trudny. 
Można się spodziewać podob-
nej frekwencji co na meczu 
kończącym sezon z Iną Ińsko, 
poza tym ostat-
nie zwycię-
stwo Po-
m o r z a -
nina z 
Iną Go-
l e n i ó w , 
może na-
p a w a ć 
optymi-
z m e m . 
M i e j -
my na-
d z i e j ę , 
że nowo-
gardzcy pił-
karze upora-
ją się z Odrzanką i 
w najlepszy z możliwych 

sposobów, zainaugurują se-
zon. Natomiast drugi zespół 
wciąż musi szukać formy, w 
tym celu „rezerwy” rozegrają 
kolejny mecz sparingowy. Tym 

razem rywalami 
będą piłka-

rze z A Kla-
sy – OKS 
Euroins-
bud Go-
l e n i ó w . 

Mecz zo-
s t a n i e 
r o z e -
g r a n y 
na euro 
b o i s k u 

w Gole-
niowie, w 

niedzielę o 
godzinie 19.00.

KR 

r E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07
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Zaprasza do udziału w II edycji projektu:
„Wspieranie przedsiębiorczości i rozwoju  

gospodarczego Gminy Nowogard”
Celem realizowanego zadania publicznego jest wspieranie zatrudnienia poprzez 
zachęcanie do tworzenia nowych firm i samo zatrudnienia oraz promowanie 

postaw przedsiębiorczych wśród mieszkańców gminy.
Projekt skierowany jest do dwóch grup adresatów:
I.   Zamierzających po raz pierwszy uruchomić własną działalność gospodarczą,
II. Posiadających własną firmę nie dłużej niż dwa lata i zamierzających rozszerzyć 

działalność, zatrudnić osoby bezrobotne lub wprowadzić nowe technologie 
produkcji i usług. 

Projekt zakłada przeprowadzenie 60 godzin bezpłatnych zajęć szkoleniowych 
i warsztatów obejmujących program zakładania własnej firmy pod nazwą ,,ABC 
Przedsiębiorczości”, wsparcie indywidualne coacha (trenera) dla osób, które 
uruchomią własną firmę oraz wynajem lokali użytkowych po preferencyjnych 
cenach. 

JUczestnicy projektu zainteresowani uruchomieniem swojej firmy w budynku  
CEiP ,,PROFIT” i poza nim, otrzymają do 50 % zniżki stawki czynszu  za 
wynajmowany lokal w okresie realizacji projektu.

Druga edycja projektu realizowana będzie od 1 lipca do 31 grudnia 2012 roku. 
Szczegółowe informacje dotyczące projektu można uzyskać osobiście  

w Sekretariacie CEiP ,,Profit”SzF TPP w Nowogardzie ul. Wojska Polskiego 3, 
lub  telefonicznie tel.91 39 20 891,fax 9139 20 891oraz na stronie  

www.profit.nowogard.pl ,e-mail: rcp_nowogard@o2.pl
Serdecznie zapraszam !

Dyrektor CEiP „Profit'”            PROJEKT DOFINANSOWANY JEST              
SzF TPP w Nowogardzie          ZE ŚRODKÓW GMINY NOWOGARD 

   Jerzy Jabłoński   

tel. 91 57 712 48 
tel. 500 702 884
tel. 500 702 855

bEZPŁATNA POMOC W UZYsKANIU KrEDYTU - OFErTA 20 bANKÓW

www.mk-kwadrat.pl
MIEsZKANIA NA sPrZEDAŻ

smorawina – 2 pokoje, parter, działka 490m² – CENA 35.000 zł 
Nowogard – kawalerka, III pietro, pow. 29,93m² – CENA 90.000 zł 
Nowogard – kawalerka, I piętro, pow. 28,40m² – CENA 90.000 zł
Nowogard – 3 pokoje, III piętro, pow. 54m² – CENA 159.000 zł
Nowogard – 3 pokoje o poww. 62,2m², centrum – CENA 195.000 zł
Nowogard – 3 pokoje, pow. 77m² + garaż 20 m²  - CENA 230.000 zł 
Nowogard – 3 pokoje, I piętro, pow. 62,9 m² – CENA 170.000 zł NOWA CENA
Nowogard – 3 pokoje, pow. 49m², z widokiem na jezioro – CENA 200.000 zł 
Nowogard – 3 pokoje, parter, pow. 57,8m² – CENA 172.000  zł 
Nowogard – 3 pokoje na parterze, pow. 58 m² – CENA 175.000 zł NOWA CENA 
Nowogard – 2 pokoje, pow. 61,69m² – CENA 169.000 zł 
Dobra – 3 pokoje + garaż, pow. 64,5m² lub zamiana  – CENA 165.000 zł
Wierzbięcin- 4 pokoje o pow. 78,47m² – CENA 132.000 zł 

DZIAŁKI NA sPrZEDAŻ
Nowogard – działka w centrum  o pow. 693m² – CENA 83.000 zł
Nowogard – działka o pow. 1654m², warunki zabudowy – CENA 127.000 zł  
Nowogard – działka o pow. 1472m², mozliwość zabudowy – CENA 105.000 zł 
Nowogard – działka o pow. 1007m², warunki zabudowy, nad jeziorem – CENA 100.000 zł  
Nowogard – działka o pow. 10441m², inwestycyjna, war. zabudowy – CENA 450.000 zł  
Nowogard – działka o pow. 4868 m² – CENA 219.060 zł 
Nowogard – działka o pow. 2940m² – NOWA CENA!!! 132.300 zł  
Nowogard –  działka o pow. 1600m², warunki zabudowy – CENA 80.000 zł OKAZJA!!! 
Nowogard – działki o pow. od 760m² – 1760m² – CENA 95 zł / m² 
Nowogard – działka o pow. 824m², warunki zabudowy – CENA 69.000 zł 
Nowogard – działka o pow. 615m², warunki zabudowy – CENA 50.000 zł NOWA CENA!!!
Nowogard – działka budowlana o pow. 476m² – CENA 85.000 zł 

Zaprasza na

Przykładowe zestawy:
- botwinka, kieszonka schabowa, ziemniaki, zest. surówek
- krem z brokuł, �let drobiowy z orzechami, 
   ziemniaki, zest. surówek
- krupnik, �let drobiowy z grila z pomidorem 
   i serem mozzarelą, ziemniaki, zest. surówek
- ogórkowa, dorsz, ziemniaki, zest. surówek
- pomidorowa, �let drobiowy panier., 
   ziemniaki, zest. surówek
- grochówka, schabowy, ziemniaki, zest. surówek
- rosół, karkowka z grilla, ziemniaki, zest. surówek

 promocyjne obiady domowe
w cenie 15 zł

tel. 91 39 20 221

Układanie kostki
brukowej

tel. 721 124 740
NOR-BUD

 WsPÓLNOTA MIEsZKANIOWA  
700-LECIA 24 w  NOWOGArDZIE

poszukuje wykonawcy ocieplenia budynku.
Przedmiar robót oraz szczegółowe informacje

w biurze Zarządcy FURMAŃCZYK-WSPÓLNOTY
700 lecia 14 w Nowogardzie tel. 913920808.

PIASEK, ŻWIR,  CZARNOZIEM, POSPÓŁKA 

 ŻWIROWNIA  DŁUGOŁĘKA
tel. 504 872 700 

Z DOWOZEM DO KLIENTA
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POLECAMY
EX 483118714 169000 zł 4 pokoje

EX 573118389 135000 zł dom
EX 482689943 129000 zł dom
EX 232538410 580000 zł dom

EX 252259897 122000 zł 9,4 ha
EX 251040477  85000 zł 1 pokój

EX 480982625 129000 zł 2 pokoje
EX 480980825 159000 zł 3 pokoje

NIErUCHOMOŚCI

•	 sprzedam mieszkanie, ul. Po-
niatowskiego, 2 pokoje, pow. 
50,49 m2, parter, po general-
nym remoncie. CENTrUM Ob-
ŁsUGI NIErUCHOMOsCI, Tel. 
603 982 407

• Do wynajęcia dwa lokale handlo-
we lub biurowe w centrum Nowo-
gardu. 787 122 972 

•	 Wynajmę lokal biurowy przy 
ul. 700-lecia; I piętro, parking; 
501 549 818.

• Sprzedam działkę budowlaną nie-
uzbrojoną przy ul. Kościuszki tel. 
693 850 197

•	 sprzedam spichlerz, piękny 
obiekt 956 m2, tel. 693 996 009

• Sprzedam mieszkanie trzypokojo-
we w Nowogardzie. 603 668 681

• Sprzedam mieszkanie dwupoko-
jowe III piętro 55 m2. Cena 125 
tys. 668 927 296

• Do wynajęcia dwa lokale han-
dlowe w Centrum Nowogardu. 
531 838 667

• Sprzedam mieszkanie trzypokojo-
we w Nowogardzie. 600 626 244

• Sprzedam mieszkanie własno-
ściowe, I piętro, bezczynszowe, 
3 pokoje, 58m2, w Nowogardzie. 
Po kapitalnym remoncie, wysoki 
standard, kuchnia w zabudowie, 
glazura, panele, terakota, nowe 
okna, własne ogrzewanie gazowe, 
domofon, piwnica, balkon. Cena 
do uzgodnienia, tel. 605 522 340.

• Sprzedam działkę budowlaną w 
Centrum Nowogardu ul. Lipowa 4 
o pow. 693 m2 z aktualnymi wa-
runkami zabudowy usługi, han-
del, mieszkania. Informacje Tel. 
600 959 932; 600 931 083 po 15.00

• Sprzedam garaż murowany 28 
m2, prąd, woda cena 26 000 zł. Tel. 
501 622 613

• Sprzedam nowe mieszkanie 2 po-
kojowe, bezczynszowe, pow. ok. 
58 m kw, II piętro. Tel. 783 570 060.

• Wynajmę warsztat z kabiną pod 
różnego rodzaju działalność. 
603 550 557

• Sprzedam mały dom 57 m2 ul. Pił-
sudskiego 2a. 602 350 301

• Sprzedam mieszkanie w bloku w 
Łosośnicy, trzypokojowe, 64 m2, 
bezczynszowe. Tel. 788 875 474

• Sprzedam ˝ domu w Nowogar-
dzie. 728 933 802

• Sprzedam mieszkanie 4-pokojo-
we (67,7 m2) w Nowogardzie, par-
ter, balkon, wc i łazienka osobno. 
Kontakt:  608 514 144.

• Studio reklamy Vizart wynajmę 
pow. Reklamową 6,5x3m w No-
wogardzie przy ul. Warszawskiej 
11 od 13.06. tel. 605 522 340

• Sprzedam kawalerkę 30 m2. tel. 
691 137 817

• Sprzedam pół bliźniaka ok. 
100m2, działka 1100 m2, duży 
ogród. Wymienione okna, dach, 
ocieplony. Wewnątrz do remontu. 
350000 zł. Tel. 513 157 166

• Sprzedam mieszkanie, Nowogard, 

ul. Bankowa 6, pow. 53,70 m2, IV 
piętro, trzy pokoje, cena 131.600 
zł, tel. 91-3910010, 607607814.

• Sprzedam prawo do mieszka-
nia spółdzielczo – lokatorskie. 
691 646 632

• Pilnie potrzebna  kawalerka, dwu-
pokojowe mieszkanie (parter) do 
wynajęcia niedrogie. 512 711 348

• Wynajmę garaż przy ul. Zamko-
wej przy gł. Drodze. 607 580 172

• Sprzedam 2 ha ziemi przy drodze 
asfaltowej + media z możliwością 
podziału, okolice Nowogardu 15 
zł/m2. 603 895 622

• Sprzedam działkę po zbiorach 
przy ul. Armii Krajowej. 91 39 
21 399 po godz. 20.00

•	 sprzedam wygodną, bezczyn-
szową kawalerkę, I piętro, ul. 
Waryńskiego. Tel. 608 153 767

• Odstąpię działkę owocowo-wa-
rzywną z murowanym domkiem 
obok zakładu karnego 693869595

• Nowogard działki budowlane. 
665 503 129

• Sprzedam 4-pokojowe mieszka-
nie w Osinie, 79m2, słoneczne, 
na parterze, bezczynszowe, z 
balkonem, piwnica, w kuchni i 
przedpokoju zabudowa. Miesz-
kanie w bardzo dobrym standar-
dzie. Ogrzewanie gazowe, okna 
pcv. Atrakcyjna cena. Kontakt: 
502 531 348

• Sprzedam kawalerkę w Nowo-
gardzie, 28m2, bezczynszowa, na 
parterze, funkcjonalny rozkład 
pomieszczeń, kuchnia z oknem, 
piwnica, okna pcv, ogrzewanie 
gazowe, bez pośrednika, 77 tys. ! 
Kontakt: 512 322 137

• Sprzedam lub zamienię na miesz-
kanie w Nowogardzie dom ( 150 
m2) w okolicy Nowogardu. Dom 
po kapitalnym remoncie na dział-
ce 1400 m2. Cena 395.000 tys. Tel. 
692383706

•	 sprzedam budowę w stanie su-
rowym. 507 045 404

• Sprzedam działkę budowlaną w 
Kościuszkach 1200 m2. Wszystkie 
media, pozwolenie na budowę. 
Cena 59.000 zł Tel. 661 923 610

• Sprzedam dom w Strzelewie 149 
tys zł. Tel. 91 39 26  698; 91 39 
23 249

• TANIO: mieszkanie 4 pokoje Le-
śna, dwie działki budowlane 41,79 
ar. Ok. Nowogardu. 536 270 560

• Do wynajęcia mieszkanie trzypo-
kojowe po remoncie ul. Warszaw-
ska. 510 142 179

• Sprzedam tanio działkę siedlisko-
wą. Kościuszki 30 ar. Wszystkie 
media. 508 211 575

• Wynajmę pokój. 798 382 886

• Sprzedam działki budowlane 
30ar. Media w granicy prąd, gaz, 
woda., kanaliza, droga utwar-
dzona,  Kikorze 24. Cena 16 zł/m. 
5 działek w trakcie budowy Tel. 
665 361 036 po 16.00

• Lokale do wynajęcia. Sądowa 1. 
693 946 233

• Kupię kawalerkę. 728 582 293

• Sprzedam kiosk. 609 307 327

• Sprzedam ładny dom z dużą dział-
ką Żabówko. 663 489 736

• Sprzedam dom 200 m2 w Nowo-
gardzie 509 349 774

• Nowogard ul. Warszawska 10 
mieszkanie dwupokojowe, komu-
nalne III p. CO zamienię na ogrze-
wanie CO,na trzypokojowe w No-
wogardzie.798 634 935

• Sprzedam lub zamienię dom w 
Nowogardzie na mieszkanie w 
bloku. 91 39 21 427

• Sprzedam mieszkanie trzypoko-
jowe w kamienicy 69 m2, parter + 
2 piwnice w atrakcyjnym miejscu 
203 500 zł. 509 939 392

• Wynajmę mieszkanie 3 pokojowe 
tel. 512 320 755

• Pomieszczenia do wynajęcia w 
Domu Rzemiosła. 91 39 21 777

• Do wynajęcia Pub „Szuflandia” w 
Karsku o pow. 180 m2 609 245 816

• Do wynajęcia pomieszczenie 
na mieszkanie lub na biuro. 
694 484 485

• Wynajmę mieszkanie trzypokojo-
we. 512 320 755

• Sprzedam garaż blaszak w Nowo-
gardzie 3x5. Tel. 665 566 522

• Sprzedam nowy dom 134 m2, No-
wogard. 663 366 399

• Dom w Dobrej tanio sprzedam. 
783 649 880

• Sprzedam dom w Nowogardzie w 
rozliczeniu mieszkanie ul. Jesio-
nowa 3. 604 284 597

• Wynajmę mieszkanie jedno i trzy-
pokojowe. 508 309 980

• Dwa lokale biurowe do wynajęcia, 
jeden po zakł. Fryzjerskim 700 Le-
cia 6a. Tel. 693 368 936

• Zamienię mieszkanie dwupo-
kojowe (42 m2, IIp.) przy ul. 
Warszawskiej 11, na kawalerkę 
– parter lub I p. Tel. 695 264 580; 
663 748 208

• Odstąpię działkę owocowo-
-warzywną z murowanym dom-
kiem obok zakładu karnego 
693 869 595

• Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe 
w Nowogardzie (67 m2) I p. Tel. 
534 633 872 

• Mieszkanie do wynajęcia. 
601 583 382

• Kupię dom na wsi w okoli-
cach Nowogardu. 665  860  421; 
667 171 283

• Do wynajęcia mieszkanie wol-
nostojące 75 m2, dwupokojowe, 
kuchnia umeblowana, zmywarka, 
lodówka, pralka, ogrzewanie ga-
zowe. Jest parking. 606 703 451

• Sprzedam mieszkanie dwupoko-
jowe 42 m2 do remontu w cen-
trum Nowogardu. 880 417 707

• Do wynajęcia mieszkanie dwupo-
kojowe centrum. 508 301 854 po 
16.00

• Wolne pokoje 793 908 098

• Sprzedam kawalerkę 25 m2 w 
centrum Nowogardu. 605 767 317

• Sprzedam mieszkanie dwupoko-
jowe IV p. 120 tys. zł. 603 281 005

• Sprzedam świetlicę wiejską do 
rozbiórki w Karsku wraz z działką 
budowlaną-łączna powierzchnia 
900m2 tel.665084488

• Sprzedam domek jednorodzinny 
52 m2. Tel. 91 39 79 101 po 19.00

• Sprzedam lub zamienię mieszka-
nie własnościowe 64 m2 (3 poko-
je) na dwa pokoje I p. Goleniów na 
Nowgard. 887 137 129

• Sprzedam działkę przy ul. Asnyka. 
502 032 422

• Zamienię mieszkanie czteropoko-
jowe 77,6 m2 w Baszewicach na 
dwupokojowe do 60 m2 gminne 
w Nowogardzie lub okolicach. 
508 457 072

• Mieszkanie do wynajęcia Tel. 601 
724 492, 697 583 382

MOTOrYZACjA

•	 sPrZEDAM NIssAN ALMErA 
2003 r. 1,5 diesel, przebieg 140 
tys., ubezp. i przegląd do 07.2013, 
koła letnie i zimowe. Cena 13 900. 
Do uzgodnienia. Informacje pod 
nr tel. 509 313 134.

• Sprzedam Opony letnie 4 szt. 
Continental Conti 3, 185 65 R15, 
cena 400 zł, tel. 605 522 340.

• Sprzedam dwie opony 185/65/
R15 continental conti 3; stan do-
bry. 605 522 340

• Sprzedam felgi stalowe do Nissa-
na Almery N16, rok prod. 12/2001, 
cena 240 zł, tel. 605 522 340. 

•	 sprzedam Ford CMAX rok prod. 
2004 przebieg 185 tys. Poj. 2.0 
diesel. Posiada immobilajzer, 
poduszki powietrzne, central-
ny zamek, klimatyzacja, koła 
zapasowe z alufelgami. Cena 
20  500. Do uzgodnienia. 603 
079 260

• Sprzedam Auto marki Rover 416 
benzyna + gaz sekwencja, rok 
1997, skóra, klima, elektryka cena 
5500 do negocjacji. 691 071 252

• Sprzedam Opla Agilę 2002 poj. 
1.2 srebrna cena 8900 tel. 663 
130 271

• Sprzedam motor Honda CB 750 
rok prod. 1997. Nowe opony, cena 
do uzgodnienia. 607 998 212

• Sprzedam Seat Ibiza 1992 tel. 
663 848 540

• Sprzedam BMW X-3 poj. 2.0 diesel 
rok prod. 2007. Tel. 886 751 618

• Sprzedam Opel Astra rok prod. 
1994, poj. 1,4. Tel. 506 854 331

•	 sprzedam motocykl MZ -250 
rocznik 1968. Zabytkowy,  w 
100 % sprawny. Tel. 91 81 71 
400 po 17-tej.

rOLNICTWO

• Grykę sprzedam. Tel. 795 916 988

•	 Koszenie, zbiór, mulczarowanie 
łąk, orka, siew, talerzówka, praso-
wanie bali. 608 013 995

• Sprzedam kombajn do zbioru 
ziemniaków „ANNA” Stan bdb 
nr,Tel 664329813.

• Siewnik do nawozu Amazon-
ka dwutalerzowy poj. 500 kg. 
723 898 517

• Pszenżyto sprzedam 600 zł/tona 
(zostało 2tony). 91 57 83 097

• Koszenie łąk i prasowanie. 
603 541 286

• Sprzedam pszenice paszową 502 
217 497

• Sprzedam dmuchawę do zboża i 
zwijkę. 781 932 918

• Sprzedam kombajn zbożo-
wy klass. Cena 12 .000 zł. Tel. 
604 878 140

• Sprzedam talerzówkę i przyczepę 
rolniczą Tel. 781 932 918

• Sprzedam kaczki skubane. 
796 759 414

• Sprzedam kaczki. Tel. 796 759 414

• Sprzedam źrebną 6 letnią klacz 
zimnokrwistą. Termin porodu 
marzec 2013. Przyzwyczajona do 
prac polowych i leśnych. Cena 
6.500 zł. Kontakt: 500 155 705

• Sprzedam kury nioski czteromie-
sięczne. 665 844 287

• Sprzedam dwie klacze ze źre-
bakami. Chodzące w zaprzęgu. 
888 757 586

• Sprzedam prosiaki. 888 757 586

UsŁUGI

• Wyjazdy Niemcy, Holandia. Ni-
skie ceny z domu pod dom. 
603 038 944

• Usługi transportowe IVECO do-
stawcze + laweta + bus osobowy 
do 9 os. Tel. 609 931 915, 607 580 
172.

• AGENCJA REKLAMOWA VIZART 
- reklamy, banery, tablice, wy-
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OGŁO sZE NIA DrOb NE

MARPOL – OKNA S.C. 
 ul. Sienkiewicza 7F  Nowogard 

www.marpolokna.pl    
biuro@marpolokna.pl,   tel. 91 39-27-022

Nowość

energooszczędny pro�l

6 komorowy

z 3 uszczelkami

ul. Rzeszowskiego 7 • Nowogard

NOWY

ADRES:

sprzedam przęsła
Sprzedam 5 przęseł 

Wymiary: wys. 110-128 cm 
x szer. 200 cm  x  gł. 4 cm

cena: 150 zł/szt

 tel. 516-636-486

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

tel. 91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

GABINET KOSMETYCZNY 
”WICHEREK”

Rok założenia 1988
Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała zabiegi 
kosmetyczne, henna, depilacje, makijaże, 
mikrodermabrazja, peeling kawitacyjny, 
ultradźwięki, eksfoliacje, wypalanie, laser, 
lampy, materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

PORADY BEZPŁATNE
Nowogard, ul.  Zielona 3 
– obok Rest. „Przystań”, 

Tel. 91 39 207 14 
Czynne od 11.00 do 19.00

http://wicherek.info

druki wielkoform., reklama na 
pojazdach - odzieży, PIECZĄTKI, 
wizytówki, plakaty, ulotki, inne. 
Nowogard, ul. 700 lecia 15 (nad 
sklepem zielarskim). Tel. 605 
522 340.

•	 MALOWANIE, MONTAŻ PANELI 
PODŁOGOWYCH I INNE DrOb-
NE NAPrAWY WYKONA „ZŁO-
TA rĄCZKA”; 91 39 22 783, 784 
79 22 70

• Czyszczenie uszu za pomocą 
świecowania Nowogard, ul. Zie-
lona 3. 91 39 20 714

• Dywanopranie, 604 373 143.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 604 
373 143.

• Pranie tapicerki samochodowej 
(osobowe, busy, ciężarowe, TIR-
-y). Tel. 604 373 143.

• Czyszczenie pościeli wełnianych 
lanoliną. Tel. 604 373 143.

• Usługi ogólnobudowlane i do-
cieplenia 607 654 692

• Usługi transportowe Transit Max 
+ przyczepa. 500 297 054.

• Klimatyzacja! Serwis sprzętu 
AGD. Tel. 697 55 33 10, 693 34 46 
71.

• Cyklinowanie. 692 478 465

• AWARIE. Naprawy pieców Va-
iliant, tanie części. 691 686 772

• Bruk-lin układanie kostki bruko-
wej. Tel. 607 083 893, www.bruk-
-linnowogard.com.pl

• Montaż ogrodzeń betonowych, 
farmerskich i innych; 695  085 
470; 91 39 72 575

• usługi elektryczne CO, dachy, 
tanio szybko solidnie. Do 30% 
taniej. Tel. 506 323 560

• Usługi tokarskie. Sąpolnica 22. 
693 613 396 

• Przewozy przeprowadzki Nowo-
gard i okolice. 784 499 535

• Usługi ogólnobudowlane. 
510 335 162

• AGENCJA REKLAMWA VIZART 
- oprawianie prac - w 2 minu-
ty., bindowanie, wydruki A3-A4 
kolor, ksero A3-A4 - kolor, la-
minowanie A3-A4. Tylko u nas 
największy wybór okładek. No-
wogard, ul. 700 lecia 15 (nad 
sklepem zielarskim). Tel. 605 
522 340.

• Korepetycje j. niemiecki, przygo-
towanie do matury. 607 617 844

• Remonty i wykończenia. 
601 567 369

• REMONTY, MONTAŻE, STOLAR-
KA. 781 016 125

• Transport BUS-MAX. 784 053 493

•	 Usługi remontowo-budowla-
ne, docieplenia. 784 053 493

• Przepisywanie prac (magister-
skich, licencjackich, innych), do-
kumentów, CV, listów motyw. 
innych. Wydruki, Ksero, także 
kolor. Szybko i Solidnie. Studio 
Reklamy Vizart. Nowogard, ul. 
700 lecia 15 (nad sklepem zielar-
skim). tel 605 522 340. 

• Naprawa, regulacja okien, drzwi 
PCV i drewna. 695 181 070

• Usługi dekarskie w Kościusz-
kach. 601  227  631

• Videofilmowanie i zdjęcia cyfro-
we, profesjonalnie różne okazje. 
600 653 124

• Remonty mieszkań. 609 588 240

• Transport przeprowadzki szybko 
tanio. 696 138 406

• Remonty mieszkań, dachów 
794 115 153

• DUR - DACH pokrycia i remonty 
dachów. 691 621 141

• Dachy. 785 562 104

•	 Usługi koparko- ładowarką + 
transport Nowogard.  667 621 
070

• Panele, regipsy, szpachlowanie, 
malowanie. 789 146 025

• Usługi koparko-ładowarką. 
606 106 142

• Transport przeprowadzki, tanio. 
791 111 749

• Usługi informatyczne naprawa 
komputerów, instalacja oprogra-
mowania, odzyskiwanie danych, 
dojazd do klienta. 508 245 385

• Remonty, dachy, ocieplenia. 
692 562 306

• Remonty łazienek, glazura, tera-
kota, hydraulika. 667 435 942

• Docieplenia budynków remon-
ty. 784 053 493

• Usługi hydrauliczne. Fachowo.  
600 653 124

• Remonty mieszkań 609 588 240

• Remonty, glazura, terakota. Fa-
chowo i solidnie. 607 647 515

• Regipsy, szpachlowanie, malo-
wanie i kafelkowanie, docieple-
nia. 798 145 781

• Wymiana instalacji elektrycznej, 
szpachle, panele, malowanie. 
798 147 191

• Remonty mieszkań docieplanie 
budynków, malowanie, szpa-
chlowanie, glazura, Tel. 886  751 
618

•	 remonty na każdą kieszeń. 
609 715 839

• Usługi ogólnobudowlane. Do-
cieplenia. 607 654 692

•	 TWOjA KsIęGArNIA INTErNE-
TOWA WWW.KSIEGARNIACYME-
LIA.OSDW.PL

• Serwis komputerowy na telefon. 
Instalacja, pomoc w obsłudze. 
Na życzenie w domu Klienta. Tel. 
790 373 803

•	 Docieplenia budynków, pod-
bitki, 608 847 784

PrACA

• Podejmę pracę w charakterze 
sprzedawcy, długoletnie do-
świadczenie, obsługa LOTTO. Tel 
660 392 851

• Poszukuję murarzy do wymuro-
wania ok. 200 m oraz szpachla-
rzy - malarzy. Tel. 695 264 594.

• Zatrudnię konsultantkę Orifla-
me, bezpłatne wpisowe, prezen-
ty na 1300 zł, 604 189 118

•	  Plantacja borówki amery-
kańskiej zatrudni zbieraczy 
w miesiącach lipiec sierpień. 
515 144 186

• Zatrudnię kierowcę kat. D na 
weekendy, tel. 501 615 614

•	 Zatrudnię kierowcę kat. C+E 
na trasie Polska - Norwegia, 
tel. 607 585 561

• Tokarza i elektryka zadudnię na 
pełny etat w zakładzie elektro-
mechanicznym w Nowogardzie. 
601 577 724

• Zatrudnię stolarza lub pomocni-
ka z prawem jazdy. 603 366 286

• Poszukuję niani. 664 963 524

• Zlecę położenie gresu (ok. 300 m 
kw). Tel. 695 264 594

• Zaopiekuję się dzieckiem. Moż-
liwość opieki w nagłych sytu-
acjach. 602 690 897

• Poszukuję murarzy do wymuro-
wania ok. 200 m oraz szpachla-
rzy - malarzy. Tel. 695 264 594.

• Zatrudnię nianię do pilno-
wania rocznych bliźniaków. 
603 281 005 

• Przyjmę do pracy operatorów 
koparki, ładowarki, kruszarki. 
692 462 654

• Zaopiekuję się osobą starszą 
(chorą) gwarantowana facho-
wa opieka. Tel. 609  349  138; 
607 420 272 po 16.00.

INNE

•	 sprzedam drewno komin-
kowe i opałowe. Transport. 
691 466 441

• Sprzedam drewno  bukowe i 
dębowe pocięte i porąbane- 
603 353 789

• Sprzedam drewno opałowe i 
kominkowe, pocięte w klocki z 
dowozem. 663 349 053

• Drewno opałowe kominkowe. 
506 232 860

• Sprzedam laptopa Lenovo, 
Y530, cena 1600 zł, tel. 605 522 
340

• Sprzedam suknię ślubną białą, 
rozm. 38-40 piękna - zadbana. 
661 196 022

• Sprzedaż drewna kominkowego 
i opałowego. 667 788 820

• PIECE GAZOWE c.o.z Niemiec f.Va-
illant sprzeda serwis pieców gazo-
wych, używane z gwarancja, wiszące, 
dwufunkcyjny do mieszkania cena 
od 1.000zl oraz tylko ogrzewanie c.o-
.11,18,24kw od 800zl montaż ,serwis  
tel 691 686 772

• ELEKTRYCZNY przepływowy pod-
grzewacz wody na prąd 380V,moc 
18,21kw Male gabaryty, wiszacy 
z Niemiec f. Vaillant do łazienki, 
kuchni domek, sklep warsztat, 
zaklad fryzj. bar cena od 250 zl tel 
691 686 772

• GRZEJNIKI panelowe c.o. nowe 
i używane z Niemiec rozne roz-
miary, do domu, sklepu, warsz-
tatu, mieszkania więcej info  691 
686 772

• BOJLER podgrzewacz wody 
120-150 litr. stojący bez palnika 
z Niemiec, dobrze izolowany, z 
wężownica, do montażu z pie-
cem węglowym lub gazowym 
cena 400zl tel 691 686 772

• JUNKERS gazowy do łazienki, 
kuchni z Niemiec f,Vaillant wy-
soka jakość, Malo używany, do 
mieszkania domu cena 400zl tel 
691 686 772

• Sprzedam piec CO (śmieciuch) 
na gwarancji cena 1000 zł do 
negocjacji. 607 488 128

• Sprzedam okna plastikowe nie-
montowane o wym. 160/160 i 
140/90. I nową dachówkę 500 
szt. Tel. 603 895 622

• Sprzedam Ytong 24 1050 
szt. Cena do uzgodnienia. 
693 409 974

• Sprzedam spacerówkę BABY DE-
SIGN używana krótko, jak nowa. 
Cena 250 zł. Tel. 791 338 648

• Ogrodzenia z kamienia, alejki i 
podjazdy. 693 629 827

• Drewno kominkowe sprzedam 
tanio, dowóz gratis. 501 385 072

•	 sprzedam piłę panelową 
ścienną sTrIbIG wys. 2,4 m; 
szer. 5,6 m, cena 16 tys zł, gru-
bościówkę Casadei 510 m/m El. 
Góra-dół, 4 noże cena 9800 zł. 
Tel. 661 927 037 od 8.00-20.00

•	 sprzedam owczarki niemiec-
kie. 91 39 10 656

•	 sPrZEDAM akwarium 250 l. z 
pełnym wyposażeniem 150 zł

•	 sPrZEDAM akwarium z peł-
nym wyposażeniem 150 zł 
668 844 738



Nr 64 (2097)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

18

www.dzienniknowogardzki.pl

Pół godziny  
w towarzystwie KarolinyK

U
PO

N
  6

4 WARSZTAT SAMOCHODOWY

SZYBY SAMOCHODOWE

PLANDEKINA WYMIAR NA WYMIAR

Profesjonalna naprawa od A do Z

OSOBOWE, CIĘŻAROWE I MASZYNY

Geometria kół, naprawa zawieszenia,komputerowa diagnostyka pojazdu
naprawy blacharskie i lakierniczePrzegląd i naprawa klimatyzacji,

Ul. Nadtorowa 12
tel 91 39 20 131
kom 601860716

Ul. Kilińskiego 26
tel 91 39 25 627
kom 601897368

Sprzedaż, wymiana, naprawa. Wykonujemy usługi na zlecenie ubezpieczalni

Używane i nowe części do wszystkich marek samochodów

Plandeki do samochodów ciężarowych (łódki, firanki),przykrywające
stelaże, przegrody do hal, przyczepy ciągnikowe i samochodowe

UDZIELAMY GWARANCJI
NA WYKONANE USŁUGI

USŁUGI REMONTOWO BUDOWLANE
Firma zajmuje się:
- ocieplenia budynków
- wykończenie pod klucz
- szpachlowanie, malowanie, itp.

Telefon 784 053 493
www.budowlanaekipa.pl

WYNAJEM RUSZTOWAŃ

PIASEK, ŻWIR,  CZARNOZIEM, POSPÓŁKA 

 ŻWIROWNIA  DŁUGOŁĘKA
tel. 504 872 700 

Z DOWOZEM DO KLIENTA

POSIADANY CERTYFIKAT JAKOŚCI
   NA DREWNO KONSTRUKCYJNE

r E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07

Krzyżówka panoramiczna

MEBLE  NA  WYMIAR

KUCHNIE,  SZAFY
SPRZĘT  AGD

tel. 884 288 560
maxistyl.prv.pl Rozwiązanie krzyżówki z dnia 10 VIII, Kupon nr 62  Działkowe żniwa

Łukasz Kochelski, Konrad Słomski, Ireneusz Lewandowski, 
Stanisława Pokorska, Elżbieta Górska, Edmund Skibiszewski, 
Krystyna Zawidzka, Regina Czarnowska, Anna Husarz, Cecylia 
Furmańczyk, Oliwia Feliksiak, Józef Dobrowolski, Pelagia Felik-
siak, Jadwiga Maknia, Danuta Borowik, Barbara Bartosik, Hali-
na Szwal, Grażyna Siedlecka

Zwycięzcy: Elżbieta Górska, Ireneusz Lewandowski, Stanisła-
wa Pokorska
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INFOrMATOr LOKALNY - NOWOGArD
In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
tel. miejski   - 91 57 92 311 
Straż Pożarna   - 998
Pogotowie Ratunkowe   - 999 
Pogotowie Gazowe   - 992
Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994

Dyżur nocny
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala   - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.   - 91 392 69 99
Medyk   - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

 - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz Pogotowie Stomatolo-
giczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos 
 - 91 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  
 - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzie ci, 
Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności 
Gospodarczej  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
  - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
OPs - Ośrodek Pomocy społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

- 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 26 249

Parafie rzymskokatolickie
Parafia pw.  WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   

- 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57

Apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM   - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39

szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Zawodowe 
- CE Zdroje ul.  Bohaterów Warszawy 78,

telefon/fax.   - 91 392 54 94  
I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium  
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych    - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   

- 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 
Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 
Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 
Taksówki   - 91 392 02 60
Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław berezowski
ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814
Tadeusz soroka
ul.  3 Maja 10   - 91 39 25 484
Przychodnia Weterynaryjna „sikorka” 
Sikorki 41, gm. Nowogard   - 91 39 17 695

 
 

KANCELARIA 
DORADZTWA PRAWNEGO

tel. 501 341 824 
e-mail: kkolibski@op.pl 

Jeśli chcesz przeprowadzić  
rozwód, podwyższyć  

lub wystąpić  
o alimenty, nabyć spadek? 

Może dręczą Cię  
inne wątpliwości prawne? 

Nie czekaj, aż będzie za późno.
 Porady prawne już od 30 zł

 
Nowogard 

ul. Wojska Polskiego 4  
(nowy budynek – I piętro) 

Proszę o wcześniejszy kontakt 
telefoniczny

SALON GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

VELES
- glazura
- terakota
- panele
- drzwi
- parapety
- ceramika łazienkowa
- wanny, kabiny
- meble łazienkowe
- armatura

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto)

Kupię  
gospodarstwo lub 

 grunt rolny  

tel. 664 944 635

POSIADANY CERTYFIKAT JAKOŚCI
   NA DREWNO KONSTRUKCYJNE

rEGULArNA LINIA MI KrO bU sO WA sErOCKI   Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie    6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie    8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

Informacja PKs 
91 392 18 87   lub   91 469 83 15

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak										kom.	606	148	353
Nowogard (ul.  Rzeszowskiego) - Szczecin (ul.  Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:05; 8:10; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 11:50; 11:55; 12:40; 
14:40; 14:50; 15:00; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:11
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul.  Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:30; 9:50; 10:25:11:20(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 13:20; 13:45(F); 14:10; 
14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Nowogard-stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:00
stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:50; 17:20; 18:30; 19:30
Kursują od poniedziałku do soboty;  F - kursuje od poniedziałku do piątku;  7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli

rOZKŁAD jAZDY bU sÓW

regularna linia METrO          tel. 505 619 600
Z Nowogardu do szczecina: 5:25 A; 5:50 A; 6:00 A; 8:15 A7; 9:25 A7; 12:30 A7; 12:55 A7; 
15:05 A; 16:30 A7; 18:10 A7
Ze szczecina do Nowogardu: 6:50 A; 7:25 A; 7:45 A; 11:00 A7; 12:00 A7; 14:35 A7; 15:55 
A7; 16:40 A; 18:25 A7; 19:55 A7
Legenda: A- kursuje od pon do sob;   7 - kursuje w niedzielę

PrZEWÓZ OsÓb - rO MAN bIŃCZYK - Linia regularna  
 TEL. 0607 310 591 

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU:  
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
sObOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIEDZIELA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

DZIENNIK
NOWOGARDZKI

Ukazuje się we wtorki i piątki  na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
re dak cja: Marek słomski prezes, Marcin simiński redaktor naczelny, Piotr słomski, jarosław bzowy, 

rafał Kowalczuk sport.  jarek Dąbrowski redaktor techniczny.   Ad res re dak cji:  
72-200 No wo gard, ul.  boh. War sza wy 7A, tel. 91 392 21 65; e-mail: dziennik@domjudy.pl. 

Wy daw ca, skład i druk: „Dom judy” sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

Trasa NOWOGArD – GOLENIÓW – sZCZECIN 
Nowogard ul. rzeszowskiego : 5:05(A), 5:55(A), 6:10(A), 6:50(7), 7:00(A),  7:50(A), 8:05(7), 

8:25(2,4,6), 8:35(A), 9:10(1,3,5,7), 9:15(2,4,6), 10:05(A)10:30(A,7), 11:31(A), 11:40(7), 12:15(A), 
12:50(A,7), 13:00(A), 13:10(A), 13:25(A,7), 13:50(F), 14:05(A), 14:20(A,7), 15:41(A), 16:00(7), 
16:25(7), 16:30(1,3,5) 16:40(2,4,6,7) 16:50(A), 17:30(7) 17:50(A,7) 18:05(4,5,6,7) 18:20(A,7)

TrAsA sZCZECIN – NOWOGArD
szczecin ul. Św. Ducha: 9:25(A), 11:55(A,7) 12:20(A,7), 13:35(A), 14:00(A,7,R), 

14:30(1,3,5,7)  14:35(2,4,6) 14:55(A,7), 15:10(A) 15:25(A,7), 15:50(A) 16:15(A,7)  16:30(A), 
18:05(A,7,R) 18:20(A,7) 19:05(A,7) 19:25(A,7) 19:50(A,7)

szczecin ul. Dworcowa :  6:20(A), 7:35(A), 8:40(A,7), 9,00(7,R), 10:05(A,7),  10:50(A,7),  
11:40(A), 13:00(7), 14:20(7), 17:40(A,7), 20:15(A,7),

Goleniów, Dworzec PKP :  7:05(A), 8:20(A), 9:25(A,7), 9:45(7,R), 10:10(A),  10:50(A,7),  
11:36(A,7), 12:26(A), 12:42(A,7),  13:05(A,7), 13:45(7), 14:20(A),  14:45(A,7,R), 15:05(7), 
15:20(1,3,5,7) 15:26(2,4,6) 15:40(A,7) 15:55(A)  16:08(A,7) 16:40(A) 16:59(A,7) 17:15(A), 
17:40(A,7)  18:50(A,7,R)  19:05(A,7), 19:50(A,7) 20:10(A,7) 20:35(A,7) 21:00(A,7)

Trasa NOWOGArD – MAsZEWO 
Nowogard ul. rzeszowskiego :  6:20(S) 15:15(S)
Trasa MAsZEWO – NOWOGArD 
Maszewo :  6:55(S) 16:00(S)
Trasa NOWOGArD – MAsZEWO – sTArGArD sZCZECIŃsKI
Nowogard ul. rzeszowskiego :  6:50(F),  11:30(F),  13:50(F),  
Trasa sTrAGArD sZCZECIŃsKI – MAsZEWO - NOWOGArD
stargard szcz. Oś. Tysiąclecia :  9:40(A), 12:45(A), 15:05(A)
A - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt s – kursuje w dni nauki szkolnej; 

7 – kursuje w niedziele niebędące świętami F – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz 
świąt 1,3,5 – kursuje w poniedziałki, środy, piątki oprócz świąt; 2,4,6 – kursuje we wtorki, 
czwartki, soboty oprócz świąt; 4,5,6,7 – kursuje w czwartki, piątki, soboty, niedziele oprócz 
świąt; r – kurs do Reska    

rOZKŁAD jAZDY POCIĄGÓW (1.06 - 8.12.2012)
DO KOŁOBRZEGU
6:45 (poś. z Warszawy Wsch. od 30.06-2.09); 8:03 (od 30.06-

2.09); 9:21; 11:39;  13:49;  15:47;  17:46;  21:38

DO SZCZECINA
5:21 (w dni robocze od 30.06 - do 2.09); 6:49 (od 30.06 - 2.09); 

8:01; 9:55 (od 30.06 - 2.09); 12:13 (w soboty, niedziele i święta); 
14:56;  16:51;   18:50;  20:44 (poś. do Warszawy Wsch. od 30.06-
2.09)

Informacje o rozkładzie jazdy:  tel. 19 757
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Szybki kurs
w wakacje

20 sierpnia br.
g. 16.30

 Pożyczki bez BIK
 Wysoka przyznawalność
 Raty miesięczne
 Na dowolny cel

Nowość !!! 
Pożyczka dla �rm bez BIK

Bez zaświadczeń z ZUS i US
Mobilny Doradca Finansowy
Piotr Krekora -  513 164 203

Dojeżdżamy do Klienta

OCO NA TWOJE 
FINANSE

PROSTA POŻYCZKA 
DLA CIEBIE 

I TWOJEJ FIRMY
bez BIK

bez zaświadczeń ZUS i US
– od 20 do 300 tys.
– na spłatę uciążliwych długów
– na dobre inwestycje
– dochód min. 1000 zł netto
W OFERCIE RÓWNIEŻ CHWILÓWKI

Szczecin 
al. Wojska Polskiego 29/17 

tel. 91 812 68 65
RRSO wynosi 5,05%

OKNO 1465 mm szer. x 1435 mm wys.

SZYBA K=1,0 • OKUCIE MACO PPUH "JOGA" sj.
ul. Górna 4,

72-200 Nowogard
tel. 91 39 25 501

OKNA-SUPERPROMOCJA !!!

TYLKO 499zł*
*cena netto

PRO-BUD S.C.   sPrZEDA MIEsZKANIA 
2-pokojowe o pow. 58 m2 na osiedlu Gryfitów

  nowe  -  własnościowe  -  bezczynszowe
tel. 91 39 25 552, 783 570 056, www.probud-nowogard.pl

Nowogard, ul. 3 Maja 14



Być może przywykliśmy do tego, że w centrum mamy ładne chodniki i skwerki.  Znacznie większa część miasta wygląda jednak tak, jak na zdjęciu. Chodnik przy ulicy Mickiewicza.
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 Cena 1,40 zł

GAZETA LOKALNA  NOWOGARD • OSINA

Bezpłatne Liceum
Ogólnokształcące dla Dorosłych

ogłasza nabór
Informacje i zapisy

ul. Zielona 11, tel. 91 392 66 91

PRY
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E LICE

UM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA
DOROSŁYCH

Rozpoczęcie roku szkolnego w sobotę 11 lutego godz. 8.00

Zapewniamy BEZPŁATNĄ NAUKĘ przez cały okres kształcenia

www.zielona.mojaszkola.net

W NOWOGARDZ IE

Rozpoczęcie roku szkolnego w sobotę 1 września 2012

Czytaj s. 3

Krajobraz po 
nawałnicy

s. 4 s. 8 s. 10

Märka Polska Sp. z o.o.
MAGAZYN 

REDŁO
 

1) SKUP ZBÓŻ 

2) SKUP SŁOMY Z POKOSU I W KOSTKACH

 KONTAKT: + 48 91 48 30 300   + 48 603 055 292

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07

Efektowna 
inauguracja  
w Nowogardzie

Czytaj s. 4

Szła do domu, a znalazła się w szpitalu

Czy Gmina zapłaci odszkodowanie? 

Groźna 
kolizja na 
skrzyżowaniu

Zamknęli  
drogę  
do Trzechla 
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Nasza Sonda 
Wkrótce koniec wakacji; dzieci i młodzież niedługo wracają do szkoły, a rodzice 
mają właśnie  „gorący czas” - niemałych, jak powszechnie wiadomo, wydatków. 
Jak wynika z naszych informacji, komplet podręczników  do podstawówki dru-
giej klasy - to koszt ponad 300 zł, do pierwszej gimnazjum - to prawie 500 zł, a 
do trzeciej gimnazjum - to już około 700 zł. Problem narasta, gdy w rodzinie, w 
wieku szkolnym, jest  więcej dzieci...  Dlatego tym razem zapytaliśmy naszych 
czytelników, czy już kupili dla swoich dzieci książki do szkoły i czy spotkali się z 
jakimiś trudnościami przy ich zakupie, i co sądzą o cenie podręczników? 

Katarzyna Orłowska - Muszę przyznać, że jeszcze nie 
kupiłam wszystkich książek dla mojego syna. Ale na pewno 
już wkrótce to zrobię. Co do trudności z zakupem, to w za-
sadzie  ich nie miałam, poza tą jedną - ceną za książki, któ-
ra jest  ogromna. Przykładowo sam box szkolny, do szkoły 
podstawowej II kl. dla ucznia, kosztuje około 400 zł, a gdzie 
inne jeszcze rzeczy typu: zeszyty czy w ogóle przybory szkol-
ne. Myślę, że na całą wyprawkę dla syna będę musiała prze-
znaczyć ponad 500 zł. 

Anna Kopiecka z córkami - Nie kupiłam jeszcze wszystkich 
książek dla moich dzieci. Największe problemy, na jakie napo-
tkałam, to zakup książek do religii i języka angielskiego, i oczy-
wiście środki finansowe, które na nie muszą być przeznaczone. 
Straciłam już 500 zł i nie mam jeszcze niestety wszystkich ksią-
żek, a mieszkam na wsi i aby je skompletować, muszę do No-
wogardu przyjeżdżać w tygodniu kilkakrotnie, a takie wyjazdy 
też przecież kosztują. Ale cóż, będziemy jeździć, aż skompletu-
jemy wszystkie potrzebne podręczniki dla moich dzieci.

Stanisława Cichecka - Mam to szczęście, że książki dla 
moich dzieci dostaję od mojej siostry.  Toteż kupuję ich tyl-
ko niewielką część. Mimo że mój mąż pracuje, a ja  mam 
również świadczenie rentowe, to i tak nie stać byłoby nas 
na zakup nowych książek. Bo np. komplet do II klasy gim-
nazjalnej kosztuje w granicach 500 zł, to bardzo duży wy-
datek. Dlatego odpowiadając na pana pytanie powiem, 
że największa trudność w tej sprawie, to właśnie finanse. 
Dlatego korzystając z tego, że mam możliwość wypowiedzi 
do Dziennika Nowogardzkiego, apeluję by osoby lub dzie-
ci starsze odstępowały lub odsprzedawały za nieduże sumy 

właśnie te komplety książek dzieciom młodszym z niższego rocznika. 

Marzena Nowakowska - Książki już kupiłam, po-
nieważ miałam to szczęście, że natrafiłam na wszystkie 
w księgarni. Co do cen podręczników, to są one tragicz-
ne. Jednak z samym zakupem nie miałam problemu, bo 
moje dzieci otrzymały spis poszczególnych książek i za-
kup odbył się sprawnie.  

Jonatan Komisarz - Nie mam jeszcze ani jednej książki 
na zbliżający się rok szkolny, czekam, bo  będę chciał je kupić 
w szkole, na kiermaszu lub giełdzie książki. Pewną trudno-
ścią jest chyba to, że moja klasa należy do ostatniego roczni-
ka ze starym programem nauczania, dlatego nie mogę swo-
ich książek odsprzedać bądź oddać komukolwiek. Sam więc 
kupuję używane podręczniki. 

Wysłuchał: Jarek Bzowy 

Kronika policyjna 
13.08.2012 r. 
Godz. 10.00  Kradzież lap-

topa z pomieszczeń biuro-
wych mieszczących się na ul. 
3 Maja. 

Godz. 17.30 Policjanci OPI 
podczas kontroli drogowej na 
ul. Kościuszki ujawnili nie-
trzeźwego kierującego mo-
torowerem marki Lingben. 
Wiesław S. miał 2,19 promila 
alkoholu w wydychanym po-
wietrzu.

14.08.2012 r. 
Godz. 08.45  Kolizja drogo-

wa na ul. 700 Lecia, w której 
uczestniczyły dwa pojazdy: 
Audi A4 oraz Ford Focus. 

Godz. 07.40  Kradzież pali-
wa na stacji Orlen przez kie-
rującego samochodem marki 
VW T4.

Godz. 09.30  Kradzież ro-
weru turystyczno-sportowe-
go marki Tander Lux z terenu 
Poczty Polskiej na ul. 3 Maja. 

Godz. 11.00  Powiadomie-
nie o kradzieży roweru z na-
pędem elektrycznym na ul. 
700 Lecia.

Godz. 14.20 Pracownik 
sklepu Netto powiadomił o 
zatrzymaniu sprawcy kradzie-
ży sklepowej. Na miejscu Pa-
trol wylegitymował Leszka F. 
Towar odebrano i przekazano 
do dalszej sprzedaży. 

Godz. 15.10  Nietrzeźwy ro-
werzysta ujawniony na dro-
dze w miejscowości Krasno-
łęka przez dzielnicowego Re-
wiru Dzielnicowych w Osinie. 
Henryk R. miał 3,44 promila 
alkoholu w wydychanym po-
wietrzu. 

Godz. 17.30  Policjanci OPI 
na drodze pomiędzy miejsco-
wościami Nowogard –Wierz-
bięcin ujawnili nietrzeźwe-
go rowerzystę, Marek R. miał 
0,64 promila alkoholu w wy-
dychanym powietrzu. 

Godz. 17.50  Zatrzymanie 
Janusza B. na ul. Poniatow-
skiego podejrzanego o usiło-
wanie oraz kradzież dwóch 
rowerów. 

Godz. 20.50 W miejscowo-
ści Boguszyce dokonano za-
trzymania Wacława B. kieru-
jącego rowerem w stanie nie-
trzeźwości z wynikiem 3,02 
promila alkoholu w wydycha-
nym powietrzu. Ponadto po-
siada aktualny zakaz prowa-
dzenia rowerów wydany przez 
Sąd Rejonowy w Goleniowie. 

Godz. 22.20  Patrol OPI 
podczas kontroli drogowej w 
miejscowości Wołowiec ujaw-

nił, że kierujący samochodem 
marki Mazda, Krzysztof O. 
znajduje się w stanie nietrzeź-
wości z wynikiem 1,30 pro-
mila alkoholu w wydychanym 
powietrzu. 

16.08.2012 r. 
Godz. 22.10  Ujawnienie 

nietrzeźwego kierującego ro-
werem na ul. Wojska Polskie-
go. Krzysztof B. miał 2,46 pro-
mila alkoholu w wdychanym 
powietrzu. 

Godz. 22.30  W miejscowo-
ści Boguszyce ujawniono, iż 
kierujący samochodem mar-
ki Mercedes, Marian C. znaj-
duje się w stanie nietrzeźwo-
ści z wynikiem 1,28 promila 
alkoholu w wydychanym po-
wietrzu. 

17.08.2012 r.  
Godz. 19.00  Powiadomie-

nie o kradzieży tablicy reje-
stracyjnej z samochodu mar-
ki Ford Mondeo, zaparkowa-
nego na parkingu osiedlowym 
na ul. Poniatowskiego. 

Godz. 21.10  Patrol OPI 
podczas kontroli drogowej 
rowerzystów w miejscowości 
Dąbrowa ujawnił, iż Stanisław 
B. znajdował się w stanie nie-
trzeźwości z wynikiem 1,15 
promila alkoholu w wydy-
chanym powietrzu, natomiast 
Edyta G. 1,23 promila. 

18.08.2012 r. 
Godz. 11.20  Podczas kon-

troli drogowej w miejscowości 
Grabin ujawniono kierujące-
go samochodem marki Opel 
w stanie po użyciu alkoholu, 
Andrzej M. miał 0,28 promila 
alkoholu w wydychanym po-
wietrzu. 

Godz. 21.20 Kolizja drogo-
wa w miejscowości Wojcie-
szyn, w której udział wzię-
ły dwa pojazdy: Suzuki oraz 
Opel. 

19.08.2012 r. 
Godz. 01.30  Krzysztof D. 

na ul. 700 Lecia kierował ro-
werem znajdując się w sta-
nie nietrzeźwości z wynikiem 
2,69 promila alkoholu w wy-
dychanym powietrzu. 

Godz. 10.40  Kolizja drogo-
wa na ul. 700 Lecia, gdzie do-
szło do zderzenia samochodu 
marki Fiat Punto z BMW. 

Godz. 21.30  Kolizja drogo-
wa na ul. Młynarskiej, w któ-
rej uczestniczyły dwa pojazdy: 
Toyot Yaris oraz Ford Escort. 

st. isnp. Ref. Prewencji  
Klaudia Gieryń  

Ogłoszenie Policji !!!
W związku z zatrzymaniem sprawcy kradzieży rowerów wykonywane są dalsze czynności w 

celu ustalenia paserów. Jednocześnie informujemy, iż osoby, które nabyły jednoślady, w przy-
padku dobrowolnego stawiennictwa się  w Komisariacie Policji w Nowogardzie, mogą uniknąć 
odpowiedzialności karnej z art. 291-292  § 1 kk. 

st. insp. Ref. Prewencji  Klaudia Gieryń 
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REKLAMA

EntER  II 
laptop

 sERwIs - komIs

naprawiamy, 
sprzedajemy,

kupujemy laptopy
na ul. Wyszyńskiego 7/3

budynek Straży Pożarnej

tEL. 795 648 748

O PA Ł
węgiel, koks, miał, 

drewno – kominkowe,
 podpałka, brykiet – węglowy, 

torfowy, drzewny
(towar luzem i workowany)

Towar wysokiej jakości, zapewniamy 
transport, wynajem maszyny 
rozładunkowej oraz dźwigu

sprzedaż ratalna

PPUH „EDBA” 
Nowogard • ul. Nadtorowa 12

Tel./fax 91 39 22 329
Kom. 601 150 620

Oddam kotki
w dobre ręce

722 083 349

Pomóżmy sobie
•	 Ośrodek Pomocy Społecznej przyjmie tapczan oraz meble dla podopiecznych tel. 913920200.
•	 Przyjmę  2 - osobowy fotel do spania, pralkę automatyczną i używaną  pokojową meblościan-

kę Tel. 665 - 566-856
•	 Przyjmę  łóżko piętrowe  tel. 512-71-13-48
•	 Przyjmę  wersalkę z fotelami i szafkę na dziecięce ubrania - 883-241-291 
•	 Przyjmę meble pokojowe w dobrym stanie, ławę pokojową i TV  tel. 782-556-716
•	 Przyjmę  piecyk kaflowy lub inny piec na opał tel. kontaktowy 883-038-182
•	 Przyjmę segment pokojowy i kuchenny oraz pralkę.  Tel. kontaktowy 512 711 348
•	 Przyjmę książki do I klasy gimnazjum. Tel. kontaktowy 512 711 348.

Szła do domu, a znalazła się w szpitalu

Czy Gmina zapłaci odszkodowanie? 
Miała do przejścia zaledwie 100 metrów, ale zamiast w domu znalazła się  na izbie przyjęć ze złamanym nosem i zakrwawioną twarzą. 
Tak zakończył się dla mieszkanki ul. Mickiewicza powrót do domu w piątkowy wieczór. Kobieta potknęła się o wystające płyty chodni-
ka, który od lat nie może doczekać się remontu. Teraz zastanawia się, czy nie walczyć o odszkodowanie. 

Był piątek. Godzina 20.00. 
Pani Radzisława wychodzi z 
domu swojej sąsiadki, oddalo-
nego od jej posesji jakieś 100 
metrów. Kobieta nagle poty-
ka się o krzywą nawierzchnię 
chodnika i upada na twarz. 

- Nagle zabolała mnie noga. 
Okazało się, że stopa wpadła 
mi w przerwę pomiędzy płyta-
mi. Potykając się, leciałam ja-
kieś dwa metry, próbując bro-
nić się przed upadkiem. Nieste-
ty bezskutecznie.  Upadłam na 
twarz. Okulary wbiły się w nos. 
Nie mogłam się podnieść – opo-
wiada redakcji kobieta. 

Całą sytuację widziało 
dwóch chłopców, przejeżdża-
jących obok rowerem. Pomo-
gli kobiecie wstać z chodnika. 
W tej samej chwili do poszko-
dowanej dobiegła sąsiadka, od 
której właśnie pani Radzisława 
przed chwilą wyszła. 

- Miałam ją odprowadzić do 
domu. Poszła pierwsza, bo ja 
jeszcze zakładałam buty. Kiedy 
wyszłam z domu zobaczyłam, 
że dwóch chłopców podnosi ją 
z chodnika. Gdy podbiegłam, 
jej twarz wyglądała strasznie. 
Cała zakrwawiona – opowiada 
znajoma pani Radzisławy. 

Ponieważ nie udawało się za-
tamować krwotoku, wezwano 
karetkę pogotowia. Ta zabrała 
ranną do szpitala w Nowogar-
dzie. Po udzieleniu pierwszej 
pomocy, kobietę wypuszczono 
do domu z podejrzeniem zła-
mania nosa i skierowaniem do 
laryngologa. Ma także nade-
rwany mięsień w prawej ręce, 
którą próbowała asekurować 
upadek. 

 Czuję się już lepiej. Teraz za-
stanawia się, czy nie zażądać 

odszkodowania od zarządców 
drogi. 

- W kampanii wyborczej każ-
dy obiecywał nam, że chodnik 
naprawi. Może teraz, jak mi się 
to przydarzyło władza zwró-
ci na nas uwagę. Zastanawiam 
się zresztą, czy dla przykładu nie 
upomnieć się o zadośćuczynienie 
– mówi poszkodowana kobieta. 

Pomysł popiera sąsiadka 
pani Radzisławy, która kiedyś 
także upadła w tym samym 
miejscu. 

- Jechałam rowerem. Na-
jechałam kołem na którąś z 
tych krzywych płyt. Na szczę-
ście, zamiast na chodnik, ro-
werem oparłam się o biegnący 
wzdłuż mur – opowiada kolej-
na mieszkanka ulicy Mickie-
wicza. 

Mieszkańcy próbowali o po-
moc poprosić lokalne władze, 
ale bezskutecznie. 

- Dzwoniłam dzisiaj (po-
niedziałek, 20 sierpnia – dop. 
red.) do gminy, chyba z cztery 
razy. Kilka razy łączono mnie 
z kimś odpowiedzialnym za re-
monty chodników, ale nikt nie 
odbierał. W końcu poprosiłam, 
aby połączono mnie z burmi-
strzem. Usłyszałam w słuchaw-
ce, że ten właśnie przyjmuje pe-
tentów i to niemożliwe – mówi 
jedna z mieszkanek ul. Mickie-
wicza, oburzona takim zacho-
waniem. - Powiedziałam, że ja 
też jestem petentem. Stwierdzi-
łam jednak, że ta rozmowa nie 
ma sensu. Ta pani nawet nie 
wzięła ode mnie numeru telefo-
nu  – dodaje kobieta. 

Mieszkańcy mają jednak na-
dzieję, że po wypadku lokal-
ne władze przypomną sobie i 
o nich. 

- Ta strona miasta jest ja-
koś, w ogóle, zapomniana przez 
władze. Wszystko co się robi, to 
tylko wokół ratusza, albo nad 
jeziorem. Tutaj dawno temu po 
jednej stronie zrobili chodnik, 
a po tej, gdzie chodzi najwię-
cej ludzi, zostawili. Pewno do-
piero teraz, jak się komuś sta-
ła krzywda, to sobie niektórzy o 

nas przypomną – mówi napo-
tkany przez redakcję przecho-
dzień, mieszkający nieopodal 
ulicy, na której doszło do nie-
szczęśliwego wypadku. 

Warto dodać, że choć właści-
cielem ulicy Mickiewicza jest 
Starostwo Powiatowe w Go-
leniowie, to na podstawie sto-
sownego porozumienia, Urząd 

Miejski w Nowogardzie jest jej 
administratorem. 

Formalnie więc, to gmina 
jest odpowiedzialna za stan 
tego odcinka ulicy. To także na 
niej spoczywają koszty związa-
ne z ewentualnymi roszczenia-
mi wynikającymi ze zdarzeń 
losowych, spowodowanych 
złym stanem nawierzchni tej-
że drogi i przyległych do niej 
chodników. Tym bardziej, że 
od takich zdarzeń gmina po-
winna być ubezpieczona.

Marcin Simiński 

Pani Radzisława do dziś jest obolała. Nie może zbytnio mówić. Niechętnie też pozuje do zdjęć. Robi to jednak z 
nadzieją, że jej widok nakłoni lokalne władze do naprawy chodnika. 

Chodnikiem chodzą, a raczej potykają się  także dzieci. Po tej stronie ulicy 
znajduje się bowiem osiedlowy sklepik. 
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W minioną niedzielę, około godz. 11.00, na skrzyżowaniu ulic 700-lecia z 3 Maja, doszło do groźnej kolizji. Kierujący Fiatem Punto, 
72-letni mężczyzna, jadąc od strony Gdańska w kierunku Stargardu Szczecińskiego, nie ustąpił pierwszeństwa nadjeżdżającemu z uli-
cy 3 Maja BMW, po czym oba auta uderzyły w siebie z impetem.  

Nie działały światła…

Groźna kolizja na skrzyżowaniu
Siła była tak duża, że BMW 

zepchnęło Fiata na wysepkę, 
przechylając auto na bok. Na 
miejscu oprócz policji, natych-
miast zjawiła się karetka pogo-
towia i jednostka straży pożar-
nej. Wokół wypadku zebrało 
się wielu gapiów. 

- Sprawcą kolizji był kieru-
jący Fiatem Punto. Mężczyzna 
przyznał się do winy i przyjął 

mandat karny – informuje Juli-
ta Filipczuk, rzecznik prasowy 
policji.- Ponieważ nikomu nic 
się nie stało, zdarzenie to zosta-
ło potraktowane jako kolizja, a 
nie wypadek drogowy. 

Rzeczywiście. Chociaż oba 
auta były mocno zniszczone, 
zarówno kierowcy jak i pasa-
żerowie obu pojazdów wyszli z 
kolizji praktycznie bez szwan-

ku. Służby medyczne opatrzy-
ły uczestnikom zdarzenia tylko 
niewielkie rany i zadrapania. 

Warto dodać, że w czasie kie-
dy doszło do kolizji sygnaliza-
cja świetlna na skrzyżowaniu 
była wyłączona. To, zdaniem 
naocznych świadków zdarze-
nia, jedna z przyczyn zdarze-
nia. 

Miejscowi kierowcy wiedzą 
jak się tutaj zachować, nawet 
gdy światła są wyłączone. Go-
rzej z przejezdnymi. Skrzyżo-
wanie nie należy do łatwych i 
nie trudno się tutaj pogubić. La-
tem światła powinny być włą-
czone przez cały czas, a szcze-
gólnie w weekend, kiedy ludzie 
wracają z wakacji – mówi je-
den z przechodniów, obserwu-
jący akcję służb ratowniczych. 

O tym, że po otwarciu ob-
wodnicy oznakowanie skrzy-
żowania, szczególnie to doty-
czące pierwszeństwa przejaz-
du wymaga zmiany, pisaliśmy 
wielokrotnie. Spadek natęże-
nia ruchu z kierunku Szczeci-
na spowodował, że przydałoby 
się również przeprogramować 
sekwencję pracy sygnalizacji 

świetlnej, aby osiągnąć więk-
szą przepustowość ruchu dla 
pojazdów jadących od stron-
ty Stargardu Szczecińskiego 
na Gdańsk i odwrotnie.  Urząd 
Miejski zapowiadał, że trwa-
ją rozmowy w tej sprawie. Po-
noć nawet wypracowano ja-
kąś koncepcję. Na razie jed-
nak zmian nie widać, oprócz, o 
czym na bieżąco informujemy, 
spadku jakości prac porządko-

wych, po przejęciu przez gmi-
nę dawnej krajowej 6, biegną-
cej przez miasto. 

Szkoda tylko, że za powścią-
gliwość urzędników i odpo-
wiedzialnych za bezpieczeń-
stwo na drogach służb, płacą 
kierowcy – i to słono, bo nie-
kiedy, jak w minioną niedzielę, 
ryzykując własne życie...

MS
foto Kazik

Od wczoraj zamknięta jest droga z Błotna do Trzechla. Ruszył bowiem długo oczekiwany remont przepustu leżącego na jej odcinku. In-
westycja będzie kosztowała 427 tys. zł. Droga planowo ma być oddana do użytku z początkiem września. 

Zamknęli drogę do Trzechla 

Ruszył remont przepustu 
Można powiedzieć „lepiej 

późno niż wcale”. Droga była 
bowiem zalewana od wielu lat, 
co najmniej od trzech, w okre-
sie jesienno-zimowym, całko-
wicie nieprzejezdna. Jest jed-
nak duża szansa, że taki stan 
rzeczy więcej się nie powtó-
rzy. Już w zeszłym roku, w paź-
dzierniku powiat zaczął zbie-
rać niezbędną dokumentację. 
W kwietniu tego roku, zgodnie 
z obietnicą, ogłoszono przetarg 
na remont przepustu. Najniż-
szą ofertę na wykonanie prac 
złożyło Przedsiębiorstwo Bu-
dowlano-Transportowe Arbet 
z Grzędzic w gminie Stargard 
Szczeciński. 

Zakres prac według doku-
mentacji projektowej, ma po-

legać na podniesieniu terenu, 
zamontowaniu nowego prze-
pustu i położeniu na nim no-
wej nawierzchni drogi.

Zgodnie z umową wykonaw-
ca ma czas do 28 września na 
zakończenie robót i oddanie 
placu budowy. Wiadomo jed-
nak, że przy tego typu inwe-
stycjach, możliwe są niewielkie 
przesunięcia terminów. Robimy 
jednak wszystko, aby inwestycja 
była jak najszybciej zakończo-
na – informuje Tomasz Kuli-
nicz, wicestarosta Powiatu Go-
leniowskiego. 

Do czasu zakończenia re-
montu, droga będzie zamknię-
ta. Do Trzechla można dostać 
się objazdem, drogą w kierun-
ku Czermnicy. 

Jak zapowiadają władze po-
wiatu, w najbliższym czasie ma 

także ruszyć cała procedura 
zmierzająca do remontu drogi 

prowadzącej z Nowogardu do 
Miętna.  MS

Tak było jeszcze wiosną tego roku. Na zdjęciu zalana droga w kierunku Trzechla
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 Sprzedam, Kupię, Oddam

GIEŁDA PODRĘCZNIKÓW 
SZKOLNYCH

Jak co roku otwieramy giełdę podręczników szkolnych. Moż-
na w niej nieodpłatnie zamieszczać informacje o posiadanych do 
sprzedaży, bądź oddania podręczników szkolnych, a także ogło-
sić zapotrzebowanie na kupno. Podręczniki do oddania można 
również przynosić do redakcji DN.

Zgłoszenia telefonicznie na numer 91 392 21 65, e-mailowo 
DZIENNIK@DZIENNIKNOWOGARDZKI.PL, bądź osobi-
ście w redakcji na ul. Boh. Warszawy. Red.
•	 Sprzedam książki do I klasy Gimnazjum nr 1 w Nowogardzie. Tel: 

605 768 194.
•	 Kupię podręczniki do klasy VI, SP nr 2. i sprzedam książki do języ-

ka niemieckiego i WOS-u do III klasy, Gimnazjum nr 2 w Nowogar-
dzie. Tel: 790 710 805.

•	 Sprzedam komplet książek do II klasy gimnazjum nr 2 w Nowogar-
dzie i kupię książki do III klasy. Gimnazjum nr 2 w Nowogardzie. 
Tel: 697 514 976 po godz. 14.

•	 Sprzedam tanio podręczniki do Technikum i Liceum, nr tel. 91 39 
25 264.

•	 Kupię podręczniki do V kl. Podst. Nr 1 tel. 664 771 090.
•	 Tanio sprzedam podręczniki do I kl. Gim. Nr 1. Tel. 726 766 828.
•	 Kupię podręczniki do kl. V SP nr 3 w Nowogardzie. Te. 721 875 393.
•	 Sprzedam komplet podręczników do gim. nr 3. do kl. I, II, III. tel. 

91 39 23 122.
•	 Sprzedam matematyka podręcznik zakres podst. do liceum, LO nr 2 

do kl. I. W.Babinski, Hańko. Ponczek. Tel. 603 691 864.
•	 Kupię książki do I kl. gimn. nr 2. Sprzedam do kl. VI szkoły podsta-

wowej nr 3. Niedrogo. 509 615 300, 509 649 104.
•	 Przyjmę książki do kl. VI, szkoła podstawowa nr 1. tel. 699 680 298.
•	 Sprzedam książki do klasy III Gimnazjum nr 2 w Nowogardzie tel. 

661-550-557 
•	 Sprzedam książki do klasy II gimnazjum nr. 2 w Nowogardzie tel. 

840-563-335
•	 Kupię kompl. podręczników kl. III gimnazjum nr 1. Tel. 665 355 

369.
•	 Sprzedam książki do II kl. gimnazjum nr 2. Tel. 784 056 335.
•	 Kupie książki do I klasy gimnazjum nr 2. Tel. 785 120 663.
•	 Kupię podręczniki do: matematyki i historii do VI kl. szkoła nr 1. 

Tel. 504 703 568.
•	 Kupię podręczniki do II kl. gimn. nr 1. Tel. 667 787 949, 723 675 858.
•	 Sprzedam cały komplet podręczników do klasy II Gimnazjum Nr 1 

- klasa z językiem niemieckim, stan idealny w okładkach. W zesta-
wie są wszystkie ćwiczenia(oprócz j. polskiego i do j. niemieckiego). 
tel. 663565517. 

•	 Kupię podręczniki do kl. III, do Gimnazjum nr 1. tel. 663565517.
•	 Do III kl. gimn. nr 2 kupię. 728 983 185.
•	 Sprzedam podręczniki do SP nr 4 (Bema) kl. III, IV, VI 514 995 348.
•	 Sprzedam kpl. książek do III kl. gimn. nr 2 (nowe wydanie). Cena 

130 zł. tel. 609 876 557.
•	 Kupię książki do VI kl. SP 3. Tel. 512 005 501.

Janina Przybyłek, lat: 86, zmarła: 17.08.2012, 
pogrzeb: 19.08.2012, pogrzeb odbył się na cmentarzu w 
Nowogardzie. 
Janina Kuszyk, lat: 67, zmarła: 18.08.2012, pogrzeb: 
21.08.2012, msza św. o godz. 13,00 w kaplicy na 
cmentarzu w Nowogardzie, pogrzeb odbędzie się po mszy 
św. na cmentarzu w Płotach. 
Marianna Jędrzejewska, lat: 85, zmarła: 19.08.2012, 
pogrzeb: 22.08.2012, msza św. o godz. 14,00  w 
Bienicach, pogrzeb odbędzie się po mszy św. na 
cmentarzu w Dobrej. 

Informacje  przekazał zarządca cmentarza Jerzy Furmańczyk

 W tych dniach odeszli do Wieczności 

Byłeś świadkiem  ciekawego zdarzenia, 
wykonałeś oryginalne zdjęcia, jesteś w 

posiadaniu interesujących wiadomości?  
Zadzwoń lub napisz do nas o każdej porze. 
Tel. 513 088 309              e-mail: poligraf@post.pl

Mieszkańcy się skarżą - REM hałasuje

To tylko żniwa…
Od kilku tygodni, z magazynów zbiornikowych na terenie REM, dobiega, szcze-
gólnie wieczorową porą, charakterystyczny jednostajny hałas.  Jak już pisaliśmy, 
magazyny w tym roku pracują, ponieważ zostały wydzierżawione przez szcze-
cińską spółkę,  która  od początku żniw prowadzi tam skup zbóż. 

Zmianę sytuacji (od dwóch 
lat nic się w REM-ie nie dzia-
ło) dostrzegli okoliczni miesz-
kańcy. Część z nich skarży się 
nawet na hałas powodowany 
przez wentylatory suszące zbo-
ża.  Rolnicy jednakże są zado-
woleni z możliwości sprzedaży  
swoich plonów w nowogardz-
kim punkcie skupu -  firma sto-
sunkowo dobrze płaci, a i sam 
skup jest bardzo dobrze zorga-
nizowany - mówi nam jeden z 
dostawców zboża.  Aby nam, 
mieszczuchom, było łatwiej 
znieść pewne czasowe niedo-
godności, wynikające ze żniw-
nego ruchu, warto sobie uświa-
domić,  że  poziom rolnictwa 
i  produkcji rolnej  ma dla za-
możności kraju, szczególnie 
tak położonego jak Polska, 
znaczenie zupełnie zasadnicze. 
Niestety, lata polityki,  prowa-
dzonej bez wyobraźni i zwykłej 

chłopskiej mądrości, dopro-
wadziły nasze rodzime gospo-
darstwo rolne do stanu, który 
można nazwać już chyba kata-
strofą. Mimo że, porównując z 
innymi krajami UE, najwięcej 
osób zatrudnionych w rolnic-
twie (17,4 proc.) jest w Pol-
sce, to tymczasem importu-
jemy do kraju o wiele więcej 
produktów, niż eksportujemy 
- czytamy w «Gazecie Polskiej 
Codziennie».

Ziemniaki sprowadzamy 
z Cypru, zboże z Niemiec, a 
wieprzowinę z Danii. Według 
raportu Instytutu Ekonomiki 
Rolnictwa i Gospodarki Żyw-
nościowej za 2011 r., sprowa-
dziliśmy do kraju produk-
ty o wartości 3,55 mld euro, 
a wysyłając za granicę zaro-
biliśmy ponad miliard euro 
mniej - jedynie 2,08 mld euro.  
 

Ponadto rodzime produkty są 
lawinowo zastępowane przez 
obce. Nie chodzi o np. cytru-
sy, które u nas nie rosną, ale 
choćby o ziemniaki  - na pol-
skich targach królują te z Cy-
pru czy Maroka. Co więcej, 
rynek spożywczy w naszym 
kraju opanowały zachod-
nie sieci handlowe. Są w nich 
sprzedawane produkty rol-
ne pochodzące również z za-
granicy, najczęściej z ojczy-
zny właściciela danego hiper-
marketu.  To fakty, które moż-
na łatwo sprawdzić  nawet w 
naszych nowogardzkich mar-
ketach. Dlatego gdy sobie  to 
wszystko dobrze  uświadomi-
my, to chyba warto trochę po-
znosić  tego hałasu będącego 
wszak objawem, że coś dobre-
go się dzieje.

SM
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W dniu 5 sierpnia w Łobzie odbył się XI Festiwal Kapel Podwórkowych. Nowo-
gard reprezentowała Kapela Kryzys, której liderem jest Tadeusz Łukaszewicz – 
znany organizator imprez plenerowych. 

Kapela Kryzys 

Zagrali też w Łobzie 
Nowogardzka „Kapela Kry-

zys” gra już od 15 lat. Zespół 
jest współorganizatorem „Fe-
stynu na Koplu”, który rok-
rocznie odbywa się w na bo-
isku przy osiedlu Radosław 
w Nowogardzie. Kapela gra i 
śpiewa także na wielu innych 

imprezach, nie tylko w Nowo-
gardzie, ale i w sąsiednich gmi-
nach. 

Skład Kapeli przez lata się 
zmieniał. Obecnie w zespole 
grają (widoczni na zdjęciu w 
czasie koncertu w Łobzie) od 
lewej: Jarek Tomaczak (sakso-

fon), Marian Simiński (gitara 
basowa), Mirosław Martyno-
wicz (akordeon, wokal), Tade-
usz Łukaszewicz (kocioł, wo-
kal). 

Opr. MS

Knaga Zaprasza 

Zakończenie  
sezonu 

W dniu 24 sierpnia o godz. 16.00 na plaży miejskiej odbędzie 
się zakończenie sezonu żeglarskiego dla dzieci i młodzieży. W 
programie regaty na optymistach i innych łodziach. Organizato-
rzy zapraszają wszystkich chętnych. 

Info. D. Dawidowska

Zamiast kota lub psa, kup sobie pająka…

Niecodzienna oferta małego zoo
To jeden z największych pająków na świecie, osiąga do 20 cm. Jego jad jest trujący dla człowieka, lecz ukąszenie raczej nie zagraża ży-
ciu. Od kilku dni, tego wzbudzającego skrajne emocje stwora, można podziwiać lub kupić w miejscowym małym zoo. 

Kiedy ludzie zorientowali się 
na mieście, że mamy w ofercie 
pająka Ptasznika,  zaczęli czę-
ściej nas odwiedzać. Takie za-
interesowanie nas jak najbar-

dziej cieszy - przyznaje Anna 
Mierzejewska, która wspólnie 
z mężem Ryszardem, od 11 
lat prowadzi sklep Zoologicz-
ny „Złota Rybka” przy ul. Rze-

szowskiego w Nowogardzie. 
Ptaszniki należą do naj-

bardziej jadowitych pająków 
świata. Zamieszkują głównie 
tropikalne rejony świata, czyli 
Azję, Afrykę czy Amerykę po-
łudniową, choć niektóre od-
miany żyją także w Europie lub 
pewnych regionach Stanów 
Zjednoczonych. Są to zdecy-
dowanie duże pająki, wśród 
których rozróżnić można oko-
ło 800 gatunków. Oczywiście 
te, sprzedawane w sklepach 
są wyhodowane w sztucznych 
warunkach i pozbawione jadu. 

Nasza rozmówczyni przy-
znała, że sama boi się podcho-
dzić do pająka. Zdradziła tyl-
ko, że Ptasznik jest karmiony  
żywym pokarmem. Zajmuje 
się jednak tym pan Ryszard. 

W sklepie znajdują się aktu-
alnie dwa okazy. Cena za sztu-

kę to od 40 do nawet 130 zł. 
Aby trzymać takiego pupila, 
trzeba jednak sporo zainwe-
stować w terrarium. Pająk jak 
to pająk, szybko biega,  lubi się 
skradać, a do tego potrafi wy-
soko skakać – o ucieczkę więc 
nie trudno. 

Oczywiście w ofercie małego 
zoo, są również inne, bardziej 
przyjemne, przynajmniej dla 
oka  zwierzątka. 

JB



21-23.08.2012 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

7

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

Wyrazy szczerego 
współczucia i słowa otuchy 

z powodu śmierci Mamy 

„Nie umiera ten kto trwa w pamięci żywych”
Wyrazy głębokiego 

współczucia i słowa otuchy 

ks. proboszczowi 
Grzegorzowi Legutko

z powodu śmierci Mamy 

ks. Grzegorzowi Legutko

składa Zespół Caritas 
przy parafii pw. WNMP 

w Nowogardzie

składa 
Redakcja Dziennika 

Nowogardzkiego

Księdzu Piotrowi Budzie 
za odprawienie Mszy pogrzebowej 
i wygłoszenie Słowa Bożego oraz 

wszystkim, którzy uczestniczyli w ostatniej drodze 

śp. Janiny Przybyłek
wyrazy wdzięczności

składa rodzina

Dwadzieścia lat temu Dziennik pisał
W lipcu  tego roku Dziennik Nowogardzki obchodził 20 lat swojego istnienia. Postanowiliśmy więc, począwszy od tego numeru, wzno-
wić w innej kategorii czasowej realizowaną już kiedyś  przez nas rubrykę, zawierającą krótkie przypomnienie treści numerów Dzienni-
ka sprzed lat. Tym razem  będzie to wybór pod tytułem: „Dwadzieścia lat temu Dziennik pisał...”. Mamy nadzieję, że ta rubryka będzie 
stanowiła dla naszych Czytelników pożyteczną  lekturę.

Redakcja 

Temat dnia ( DN z dnia 
28.07.1992r.  Nr sygnalny)

Redakcja „Dziennika 
nowogardzkiego”  wita wszyst-
kich swoich przyszłych czytel-
ników. Gazeta będzie ukazy-
wać się codziennie od ponie-
działku do piątku w nakładzie 
500 egz. (…) 

- W niniejszej rubryce bę-
dziemy opisywać najciekaw-
sze wydarzenia mające miejsce 
w naszym mieście. Będziemy 
starali się rzetelnie informo-
wać Państwa o bieżących wy-
darzeniach. 

-Nie jesteśmy organem żad-
nej partii politycznej. Bez-
stronność to nasza dewiza. 
(…)

-Zapraszamy do współpracy 
poprzez informowanie redak-
cji o nurtujących czytelników 
sprawach. (…)

Zmiany w POM-ie  ( DN z 
dnia 05.08.1992r.)

Od 1 sierpnia POM Nowo-
gard został decyzją Wojewody 
poddany procesowi napraw-
czemu. Zadłużenie firmy prze-
kroczyło bezpieczne granice i 
pogłębiło się w ostatnich mie-
siącach. Już w styczniu „So-
lidarność” POM-u podjęła 
energiczne działania celem ra-
towania firmy. Organ założy-
cielski opierając się na wnio-
skach przedstawionych przez 
komisję, w skład której wcho-
dzili m. in. przedstawiciele 

banku, samorządu oraz związ-
ków zawodowych, podjął de-
cyzję o odwołaniu dyrektora i 
ustanowieniu zarządu komi-
sarycznego. Komisarzem zo-
stał dotychczasowy kierownik 
przygotowania produkcji inż. 
Kuprawiec, który do 15 sierp-
nia opracuje program napraw-
czy firmy.

(M) 

Protest pracowników 
„Montbudu” (DN z dnia 
06.08.1992r.)

W spółce „Montbud” do-
szło do konfliktu między pra-
cownikami ze sfery produk-
cyjnej a zarządem. Pracownicy 
spółki „Montbud” nie podjęli 
pracy w dniu 4 sierpnia kon-
tynuując protest także w dniu 
5 sierpnia. Głównym powo-
dem protestu (sami nie nazy-
wają go strajkiem) jest sprawa 
wprowadzenia od dnia 1 lip-
ca 1992 r. wprowadzenia no-
wego akordowego systemu 
płac w miejsce poprzednie-
go „dniówkowego”, czyli staw-
ka godzinowa pracownika + 
100% premii. (…).  Przyczyną 
wprowadzenia nowego syste-
mu była, cytuję, p. Baluś „ sła-
ba efektywność niektórych za-
łóg budowlanych, na zasadzie, 
czy się stoi czy się leży pensja 
się należy. Taka sytuacja uwi-
doczniła się od kilku miesię-
cy”  (…) Z wyrywkowej ana-
lizy płac wynika, że z 6 bada-

nych załóg w akordzie zarobiły 
więcej, a tylko 2 mniej. Według 
p. Baluś pracownicy nie są zo-
rientowani w sytuacji i często 
protestują osoby, które w sys-
temie akordowym zarobiłyby 
dużo więcej. Argumenty we-
dług zarządu spółki nie trafia-
ją do przekonań pracowników. 
Pracownicy twierdzą, że zmia-
na systemu płac została wpro-
wadzona bezprawnie, bez żad-
nej konsultacji z nimi. Efektem 
tej zmiany jest, jak twierdzą, 
średnia o 100% obniżka płac. 
Domagają się, aby w przedsię-
biorstwie funkcjonował dawny 
system dniówkowy (wg osób, z 
którymi rozmawialiśmy). (…) 
Pracownicy stwierdzają, że są 
gotowi prowadzić protest do 
końca. (…). 

D. Religa 

Komu podziękować ?  (DN 
z dnia 12.08.1992r.)

Należymy do Gmin o naj-
większych wskaźnikach bez-
robocia w województwie. Nie-
możność znalezienia pracy jest 
dramatem zarówno indywi-
dualnym człowieka, jak i  dra-
matem społecznym. (…). Do-
wiedzieliśmy się wczoraj z au-
torytatywnego źródła, że dwie 
gminy w naszym wojewódz-
twie zostały uznane gminami 
o szczególnym stopniu wystę-
powania tej klęski i włączo-
no je do rządowego programu 
przeciwdziałania tzw. struk-
turalnemu bezrobociu. Są to 
Pyrzyce i Gryfice. Wojewódz-
kie Biuro Pracy otrzymało na 
te miejscowości 15 mld, które 
zostaną przeznaczone na two-
rzenie tam nowych miejsc pra-
cy. Nie znalazł się na tej liście 
Nowogard. Niestety nie wiemy 
nawet czy mieliśmy szanse w 
konkurencji, ponieważ władze 
miasta nie złożyły stosownego 
wniosku …, lipcowa rada za-
trudnienia ujawniła błogą nie-
świadomość decydentów, co 
do możliwości, jakie istniały 
w tym względzie – istniały, po-
nieważ fundusze na ten rok zo-
stały rozdysponowane. Pozo-
staje mieć nadzieję, że w przy-
szłym roku dysponenci zadzia-
łają w porę, a na razie tyle. 

(…).  
(M)

Samo życie
Protest pracowników 

„Montbudu” postrzegam 
jako ponowną próbę wybicia 
się z systemu, który nie od-
szedł razem z historią. W tzw. 
sprywatyzowanych firmach 
powstałych na bazie byłej 
budowlanki stary, komuszy 
układ zabezpieczył sobie luk-
susowe życie kosztem załóg 
i społeczeństwa. Przypomi-
nam sobie pianie z zachwy-
tu ówczesnej władzy lokalnej 
na łamach „Czasu Nowogar-
du”. Dziś to wszystko odbi-
ja się kwaśną czkawką załóg 

nie tylko „Montbudu”. Bu-
dowlana „Solidarność” po-
szła w układy i rozsypkę. Lu-
dzie zostali wymanewrowani 
i ograni, a do publicznej wia-
domości podaje się parę ma-
łoistotnych szczegółów z tej 
oszukańczej gry. Widać jak 
na dłoni, że tu na prowincji 
nie wybiliśmy się jeszcze na 
normalność, tu po dawnemu 
żyją nadal równi i równiej-
si w nowo-demokratycznym 
udawaniu. 

Piórko

Opr. MP
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Krajobraz  
po nawałnicy
W poniedziałek w godzinach tuż po południu, nad naszą gminą przeszła nawałni-
ca, która, mimo że trwała krótko, była na tyle intensywna, że połamała wiele ga-
łęzi, a nawet drzew. 

Jak się dowiadujemy nawał-
nica  spowodowała  znacz-
nie poważniejsze skutki w in-
nych obszarach naszego woje-
wództwa. Niektóre miejscowo-
ści np. pobliskie Glewice były 
pozbawione prądu przez kilka 
godzin, a to wszystko wsku-
tek zerwania,  przez szalejący 
wiatr, linii wysokiego napię-

cia. Gwałtowna frontowa bu-
rza powstała ze styku ciepłe-
go południowego powietrza 
z chłodniejszym  z kierunku 
północnego, nie ominęła też 
Nowogardu i gminy, powodu-
jąc m.in. szkody  w drzewo-
stanie. Mamy wiele zgłoszeń, 
ale na ogół chodzi o usunię-
cie połamanych gałęzi - mó-

wią  nam  nowogardzcy stra-
żacy, napotkani przez naszego 
reportera w trakcie akcji  za-
bezpieczania odłamanego ko-
naru  obok Przychodni  Praxis 
II.  Ze strażakami  rozmawiali-
śmy tuż po przejściu  gwałtow-
nej,  acz krótkotrwałej wichu-
ry. W następnych minutach i 
godzinach okazało się,że od-
notowano również poważniej-
sze szkody. Na nowogardzkim 
cmentarzu komunalnym zwa-

lone drzewo poważnie uszko-
dziło znajdujące się w pobli-
żu nagrobki. Ich naprawa bę-
dzie się niestety wiązać z ob-
ciążeniem finansowym rodzin, 
które opiekują się zniszczony-
mi grobami, ale ich w porę nie 
ubezpieczyły. Będzie to wy-
datek, który pokryją  z  wła-
snej kieszeni. - Nagrobki nie 
są  przez naszą firmę ubezpie-
czane od takich szkód- mówi 
nam administrator cmentarza, 
Sebastian Furmańczyk- o zgo-
dę na przycięcie drzew, w tym 
tego,  które dzisiaj właśnie  się 
zwaliło,  wnosiliśmy jakiś  czas 
temu do gminy, niestety otrzy-
maliśmy decyzję odmowną. Na 
cmentarzu w Osinie, którym 
również administrujemy, taką 
zgodę otrzymaliśmy, mimo że 
tamtejszy drzewostan jest ob-
jęty - jako cenny przyrodniczo 
i historycznie - nadzorem kon-
serwatora. Odpowiednie przy-
cinanie starych drzew znacznie 

mogłoby ograniczyć  możliwość 
ich uszkodzenia, czy zwalenia 
w trakcie nawałnic i wichur - 
kończy nasz rozmówca.  Te i 

inne szkody spowodowane po-
niedziałkową burzą uwidocz-
niliśmy na załączonym fotore-
portażu.                                 Sm 

Ucierpiały też niektóre reklamy- na zdjęciu budynek byłej telekomunika-
cji przy ul. Bankowej. 

Pracownicy zarządcy cmentarza usuwają powalone drzewo z nagrobków. 

Strażacy interweniowali w kilku miejscach – tutaj w trakcie jednej z nich, obok przychodni Praxis II. 

W powietrzu fruwały też, nawet ciężkie, przepełnione, jak to często u nas 
ostatnio bywa, kosze na śmieci.
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OCO NA TWOJE 
FINANSE

PROSTA POŻYCZKA 
DLA CIEBIE 

I TWOJEJ FIRMY
bez BIK

bez zaświadczeń ZUS i US
– od 20 do 300 tys.
– na spłatę uciążliwych długów
– na dobre inwestycje
– dochód min. 1000 zł netto
W OFERCIE RÓWNIEŻ CHWILÓWKI

Szczecin 
al. Wojska Polskiego 29/17 

tel. 91 812 68 65
RRSO wynosi 5,05%

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07

PRO-BUD S.C.   SPRZEdA MIESZKANIA 
2-pokojowe o pow. 58 m2 na osiedlu Gryfitów

  nowe  -  własnościowe  -  bezczynszowe
tel. 91 39 25 552, 783 570 056, www.probud-nowogard.pl

Nowogard, ul. 3 Maja 14

PIASEK, ŻWIR,  CZARNOZIEM, POSPÓŁKA 

 ŻWIROWNIA  DŁUGOŁĘKA
tel. 504 872 700 

Z DOWOZEM DO KLIENTA
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Efektowna inauguracja w Nowogardzie

Cenne zwycięstwo
W sobotę (18 sierpnia) na stadionie w Nowogardzie, o godzinie 17, piłkarze Pomorzanina zainaugu-
rowali sezon 2012/2013 w wojewódzkiej okręgówce. Po niezwykle wyrównanym meczu, gospodarze 
przechylili szalę zwycięstwa na swoją korzyść za sprawą bramki Dawida Langnera.

Pomorzanin Nowogard – Odrzanka Radziszewo 1:0 (0:0)`Langner
Pomorzanin Nowogard: Mateusz Krupski – Natan Wnuczyński, Konrad Winczewski, Michał Soska, Paweł Łuczak – Kamil 

Młynarczyk, Łukasz Olechnowicz (Sylwester Bednarek), Dawid Langner (Kamil Antonyk), Dominik Wawrzyniak (Adam Toma-
szewski), Joshua Pepple – Maciej Gołdyn (Kamil Lewandowski)

W pierwszej połowie nie 
działo się zbyt wiele, zarówno 
pod jedną, jak i drugą bramką. 
Być może to sobotni upał był 
głównym przeciwnikiem pił-
karzy? Gra toczyła się w środ-
ku boiska, jeśli już goście czy 
też Pomorzanin zbliżyli się do 
bramki rywala, wszystko wy-
jaśniali golkiperzy. Odrzanka 
mogła tylko raz zagrozić z rzu-
tu wolnego, jednak strzał za-
trzymał się na „murze” Pomo-
rzanina. Miejscowi postraszy-
li rywali po raz pierwszy po 30 
minutach gry, kiedy popularny 
„Pepe” uderzał z rzutu wolnego, 
jego strzał wyłapał bramkarz 
gości. Najgroźniejszą sytuację 
w pierwszej połowie Pomorza-
nin stworzył w ostatniej minu-
cie tej części gry. Świetne do-
środkowanie Młynarczyka na 

strzał głową zamienił Gołdyn, 
jednak na przerwę zawodnicy 
schodzili przy bezbramkowym 
remisie. Prawdziwe emocje roz-
poczęły się dopiero w ostatniej 
fazie spotkania. Maciej Goł-
dyn otrzymał podanie na pra-
we skrzydło, mimo „eskorty” 
dwóch obrońców, umiejętnie 
zastawił piłkę i wypatrzył roz-
pędzonego Langnera, który 
wbiegał w pole karne. Młody 
pomocnik nie mógł zmarno-
wać idealnego podania od Goł-
dyna i zdobył pierwszą bram-
kę dla Pomorzanina w sezonie 
2012/2013. Odrzanka rzuciła 
się do odrabiania strat, przez 
co gospodarze mogli wypro-

wadzać kontry. Groźny strzał z 
dystansu broni Krupski, który 
tego dnia panował na przedpo-
lu swojej bramki. W odpowie-
dzi długie podanie do Gołdyna, 
który znów uciekł defensorom 
gości i znalazł się w sytuacji 
sam na sam, jego strzał o cen-
tymetry minął słupek. Ostatnie 
pięć minut meczu obfitowało 
w stuprocentowe sytuacje. Naj-
pierw wejście smoka mógł mieć 
nowy nabytek Pomorzanina, 
Adam Tomaszewski, jednak w 
sytuacji oko w oko z bramka-
rzem gości, zabrakło mu zimnej 
krwi. Potem straszyła Odrzan-

ka… Po błędach nowogardzkiej 
defensywy, jeden z graczy gości 
doszedł do strzału głową z kil-
ku metrów, Krupski mógł tylko 
odprowadzić piłkę wzrokiem, 
na szczęście minęła ona bram-
kę gospodarzy. W ostatnich se-
kundach meczu duże zamiesza-

nie w polu karnym Pomorzani-
na i nieporadność defensywy 
przy próbie oddalenia niebez-
pieczeństwa, pozwoliła napast-
nikowi z Radziszewa uderzyć z 
10 metrów obok zasłoniętego 
Krupskiego. W myśl powiedze-
nia „szczęście sprzyja lepszym” 
– futbolówka poszybowała wy-
soko nad poprzeczką. Kropkę 
nad „i” mógł postawić Toma-
szewski; po pięknej indywidu-
alnej akcji Lewandowskiego, 
który na lewym skrzydle mijał 
jak tyczki obrońców gości, gdy 
miał przed sobą już tylko bram-
karza, wyłożył piłkę na 7 metr 
do Tomaszewskiego, ten nie-
stety chybił, na… pustą bram-
kę. To była ostatnia akcja tego 
meczu i po ostatnim gwizdku 
zapanowała zrozumiała eufo-
ria pośród nowogardzkich kibi-
ców, którzy tego dnia spisali się 
na piątkę z plusem! Głośny do-
ping „niósł” piłkarzy Pomorza-
nina niemal przez cały mecz, a 
serpentyny i race dymne doda-
wały jeszcze kolorytu na stadio-
nie miejskim w Nowogardzie.  

KR

1 kolejka:
Świt Skolwin – Zorza Dobrzany 4:2
Polonia Płoty – Piast Chociwel 0:1
Klon Krzęcin – Victoria Przecław 4:2
Iskierka Szczecin-Śmierdnica – Unia Dolice 0:2
Pomorzanin Nowogard – Odrzanka Radziszewo 1:0
Stal Lipiany – Morzycko Moryń 3:3
Rega Trzebiatów – Odra Chojna 1:8
Ina Ińsko – Ehrle Dobra Szczecińska 1:3

Liga Okręgowa Szczecińska 2012/2013
 M P G+G- Zw. Re. Po.
1. Odra Chojna  1 3 8 1 1 0 0
2. Świt Skolwin 1 3 4 2 1 0 0
3. Klon Krzęcin 1 3 4 2 1 0 0
4. Ehrle Dobra Szczecińska 1 3 3 1 1 0 0
5. Unia Dolice 1 3 2 0 1 0 0
6. Piast Chociwel 1 3 1 0 1 0 0
7. Pomorzanin Nowogard 1 3 1 0 1 0 0
8. Morzycko Moryń 1 1 3 3 0 1 0
9. Stal Lipiany 1 1 3 3 0 1 0
10. Odrzanka Radziszewo 1 0 0 1 0 0 1
11. Polonia Płoty 1 0 0 1 0 0 1
12. Zorza Dobrzany 1 0 2 4 0 0 1
13. Victoria Przecław 1 0 2 4 0 0 1
14. Ina Ińsko 1 0 1 3 0 0 1
15. Iskierka Szczecin-Śmierdnica 1 0 0 2 0 0 1
16. Rega Trzebiatów 1 0 1 8 0 0 1To był udany mecz Gołdyna - napastnik Pomorzanina walczył o każdą pił-

kę i zaliczył asystę 

Zawodnicy gospodarzy po zdobyciu bramki, od lewej- Pepple, N. Wnu-
czyński, Langner, Gołdyn

Kibice Pomorzanina zainaugurowali sezon w najlepszy z możliwych sposobów
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Siatkówka plażowa II seria

Dzikie koty niepokonane
W sobotę, na plaży miejskiej w Nowogardzie, odbyła się druga II kolejka turnieju siatkówki plażowej. Tym razem do stawki dołączyła 
para z Kamienia Pomorskiego „JRG” i miejscowa drużyna „Lajkonik”. W sumie rywalizowało 5 zespołów systemem każdy z każdym, 
co pozwoliło rozegrać 10 meczy. 

To przedostatnia seria rozgrywek, wa-
kacje nieubłaganie zbliżają się ku końco-
wi, w związku z tym za tydzień w sobotę 
(25 sierpnia) zostanie rozegrana ostat-
nia seria spotkań. W drugiej serii, zde-
cydowanie najlepiej, zaprezentowały się 
Dzikie Koty. Para z Nowogardu wygra-
ła swoje 4 mecze, tracąc przy tym jed-
nego seta. Zwycięstwo nad Czermnicą 
2:0 nie pomogło jednak Dzikim Kotom 
objąć prowadzenia w klasyfikacji całego 
cyklu, gdyż Czermnica była niepokona-
na pierwszego dnia rywalizacji. Poniżej 
prezentujemy komplet wyników, tabele 
II serii i klasyfikację generalną cyklu po 
dwóch rozegranych edycjach.

KR

Wyniki II seria:
Czermnica – Wojcieszyn 2:1
Dzikie Koty – Lajkonik 2:1
Dzikie Koty – Wojcieszyn 2:0

Czermnica – Lajkonik 2:0
Wojcieszyn – Lajkonik 2:0
Dzikie Koty – Czermnica 2:0
JRG – Wojcieszyn  0:2
Czermnica – JRG  2:0
Dzikie Koty – JRG  2:0
JRG – Lajkonik  2:0
Klasyfikacja II serii:
1. Dzikie Koty  15 pkt
2. Czermnica   12 pkt
3. Wojcieszyn   10 pkt
4. JRG Kamień Pom.  8 pkt
5. Lajkonik   6 pkt
Klasyfikacja generalna:
1. Czermnica   27 pkt
2. Dzikie Koty   23 pkt
3. Wojcieszyn   22 pkt
4. Orien   10 pkt
5. JRG Kamień Pom.  8 pkt
6. Lajkonik   6 pkt

3 set meczu Czermnica - Wojcieszyn

Dzikie Koty (w ataku) w minioną sobotę były nie do pokonania
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Zaprasza do udziału w II edycji projektu:
„Wspieranie przedsiębiorczości i rozwoju  

gospodarczego Gminy Nowogard”
Celem realizowanego zadania publicznego jest wspieranie zatrudnienia poprzez 
zachęcanie do tworzenia nowych firm i samo zatrudnienia oraz promowanie 

postaw przedsiębiorczych wśród mieszkańców gminy.
Projekt skierowany jest do dwóch grup adresatów:
I.   Zamierzających po raz pierwszy uruchomić własną działalność gospodarczą,
II. Posiadających własną firmę nie dłużej niż dwa lata i zamierzających rozszerzyć 

działalność, zatrudnić osoby bezrobotne lub wprowadzić nowe technologie 
produkcji i usług. 

Projekt zakłada przeprowadzenie 60 godzin bezpłatnych zajęć szkoleniowych 
i warsztatów obejmujących program zakładania własnej firmy pod nazwą ,,ABC 
Przedsiębiorczości”, wsparcie indywidualne coacha (trenera) dla osób, które 
uruchomią własną firmę oraz wynajem lokali użytkowych po preferencyjnych 
cenach. 

JUczestnicy projektu zainteresowani uruchomieniem swojej firmy w budynku  
CEiP ,,PROFIT” i poza nim, otrzymają do 50 % zniżki stawki czynszu  za 
wynajmowany lokal w okresie realizacji projektu.

Druga edycja projektu realizowana będzie od 1 lipca do 31 grudnia 2012 roku. 
Szczegółowe informacje dotyczące projektu można uzyskać osobiście  

w Sekretariacie CEiP ,,Profit”SzF TPP w Nowogardzie ul. Wojska Polskiego 3, 
lub  telefonicznie tel.91 39 20 891,fax 9139 20 891oraz na stronie  

www.profit.nowogard.pl ,e-mail: rcp_nowogard@o2.pl
Serdecznie zapraszam !

Dyrektor CEiP „Profit'”            PROJEKT DOFINANSOWANY JEST              
SzF TPP w Nowogardzie          ZE ŚRODKÓW GMINY NOWOGARD 

   Jerzy Jabłoński   

Układanie kostki
brukowej

tel. 721 124 740
NOR-BUD

Zlecę  
kompleksowy 

remont mieszkania
603 281 005

DLA PAŃ "PROFILAKTYKA RAKA PIERSI"
WYJAZD NA BADANIA MAMMOGRAFICZNE DLA PAŃ 

z TERENU NOWOGARDU i OKOLIC
Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej "Zdrowie" dnia 

01.09.2012r. organizuje wyjazd na badania mammograficzne do 
NZOZ Medical Care CRiDO Szczecin Zdroje.

Oferta Składa się z kompleksowej porady:
- badanie mammograficzne
- wynik badania oraz konsultacja lekarska
Rejestracja i szczegółowe informacje Samodzielny Publiczny Szpi-

tal Rejonowy w Nowogardzie w godz.8.30-14.00 tel.91 3921356 , oraz 
u Lidii Bogus tel.505393636.

Dobrowolna wpłata na cele statutowe 5 zł.
PAMIĘTAJ! O ZDROWIE MUSISZ ZADBAĆ SAMA!

Zapraszam Prezes Fundacji "Zdrowie"Lidia Bogus

KLUB HONOROWYCH 
DAWCÓW KRWI 

Polskiego Czerwonego Krzyża w Nowogardzie 
Zaprasza mieszkańców Nowogardu i sąsiednich 
miejscowości oraz krwiodawców zrzeszonych  

i niezrzeszonych do HONOROWEGO ODDANIA KRWI 
Klub Krwiodawców wspólnie z Wojskowym Centrum 

Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie przy udziale 
władz samorządowych organizuje akcję poboru krwi w dniu 

21 sierpnia 2012 roku w godzinach 
9:30 - 14:00 w Nowogardzkim Domu Kultury 

- „T w o j a k r e w  r a t u je ż y c i e”
Zarząd Klubu HDK

Ogłaszamy wszem i wobec,
że Zajazd Wiatrak w Redostowie

wznowił działalność
Organizujemy

  - Przyjęcia, imprezy okolicznościowe do 30 osób
  - Spotkania kameralne
  - Spotkania przy ognisku

Oferujemy pokoje gościnne 
tel. 600 811 404

U W A G A   W Ę D K A R Z E
Z uwagi na niesprzyjające warunki ( woda zachwaszczona), 
Zarząd Koła PZW Tęczak, odwołuje zawody wędkarskie zapla-
nowane na dzień 26.08.2012r.

Zarząd

drugi zespół kończy przygotowania

Zwycięstwo w Goleniowie
Drugi zespół Pomorzanina zakończył udanie swój okres przygotowawczy do se-
zonu 2012/2013. W niedzielę (19 sierpnia) na euro boisku w Goleniowie rywala-
mi „rezerwowych ” byli piłkarze z A-Klasy OKS Euroinsbud Goleniów.

OKS Euroinsbud Goleniów 
– Pomorzanin II Nowogard 
2:3 (1:1) – Lewandowski x2, 
Pokorski

Pomorzanin II: Błaszczyk – 
Grzejszczak, Domanowski, Fi-
jałkowski, Skrzecz – Lewan-
dowski, Szafran, Wójcik, Anto-
nyk – Żyła, Pokorski; z ławki 
wchodzili: Skowroński, Piotro-
wicz, Kasprzyk

To już ostatni sparing przed 
meczem pucharowym z Dę-

bem Dębice. Cieszy zwycię-
stwo, które na pewno podbu-
duje mocno nadszarpnięte mo-
rale po wysokich porażkach. 
Bramki dla Pomorzanina pa-
dły po indywidualnych ak-
cjach, również indywidualne 
błędy przyczyniły się do straty 
goli. Drugi zespół przystąpił do 
tego meczu w osłabionym skła-
dzie, mimo wszystko, udało się 
przechylić szalę zwycięstwa na 
swoją korzyść. W grze na pew-

no nie pomagały warunki at-
mosferyczne, tego dnia pano-
wały duże upały, jednak Po-
morzanin pokazał dobre przy-
gotowanie i niemal przez cały 
czas dominował na boisku w 
Goleniowie. Już 2 września in-
auguracja w B-Klasie, pozosta-
je wierzyć, że „rezerwowi”, któ-
rzy wiosną w ubiegłym sezonie 
nie przegrali żadnego meczu 
podtrzymają tę świetną serię.

KR 

Wojcieszyn i Osowo zwycięskie

Spartakiada w Wołowcu
W niedzielę (19 sierpnia) w Wołowcu, o godzinie 
10, rozpoczęła się spartakiada organizowana przez 
zrzeszenie LZS. To już ósma i zarazem ostatnia spar-
takiada w tym „sezonie”, mimo uciążliwego upału, 
rozegrano turniej siatkarski i piłkarski.

Na placu boju zaprezentowało 
się w sumie 8 drużyn, po czte-
ry w turnieju piłki nożnej i siat-
kówki. Drużyny rywalizowa-
ły systemem pucharowym, po 
wcześniejszym losowaniu prze-
ciwnika. W turnieju piłki siatko-
wej los skojarzył zespoły z Dą-
browy i Lisowa, oraz Wojcieszyn 
i Wołowiec. Zwycięskie drużyny 
walczyły w finale, natomiast po-
konani w meczu o 3 miejsce. Na 
takich samych zasadach odbył 
się turniej piłki nożnej, tu po lo-
sowaniu, powtórzyła się sytuacja 
z siatkówki, gdyż o finał walczyli 
ze sobą zawodnicy z Wojcieszy-
na i gospodarze. W drugim me-
czu półfinałowym, Osowo wal-
czyło z Lisowem, regulaminowy 
czas gry nie przyniósł rozstrzy-
gnięcia, zatem rozegrano dra-
matyczną serię rzutów karnych. 
Skuteczniejsi okazali się zawod-
nicy z Osowa, dzięki czemu wy-
walczyli finał. Pierwsze trzy ze-

społy, zarówno w turnieju siat-
karskim, jak i piłkarskim, zosta-
ły nagrodzone pamiątkowymi 
pucharami. 

KR

Siatkówka:
 Dąbrowa – Lisowo 2:0
 Wojcieszyn – Wołowiec 2:0
Mecz o 3 miejsce:
 Wołowiec - Lisowo  2:0
Finał:
Wojcieszyn – Dąbrowa 2:1
Klasyfikacja:
1. Wojcieszyn, 2. Dąbrowa, 3. 
Wołowiec, 4. Lisowo
Piłka Nożna:
Wojcieszyn – Wołowiec 3:2
Osowo – Lisowo  
1:1 (rzuty karne: 6:5 )
Mecz o 3 miejsce:
Lisowo – Wołowiec 4:1
Finał:
Osowo – Wojcieszyn 3:0
Klasyfikacja: 
1. Osowo, 2. Wojcieszyn, 3. Li-
sowo, 4. Wołowiec 
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INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARd
In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
tel. miejski   - 91 57 92 311 
Straż Pożarna   - 998
Pogotowie Ratunkowe   - 999 
Pogotowie Gazowe   - 992
Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994

dyżur nocny
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala   - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.   - 91 392 69 99
Medyk   - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

 - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz Pogotowie Stomatolo-
giczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos 
 - 91 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  
 - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzie ci, 
Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności 
Gospodarczej  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
  - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

- 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 26 249

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw.  WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   

- 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57

Apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM   - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Zawodowe 
- CE Zdroje ul.  Bohaterów Warszawy 78,

telefon/fax.   - 91 392 54 94  
I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium  
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych    - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   

- 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 
Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 
Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 
Taksówki   - 91 392 02 60
Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
danuta Czerwińska
ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814
Tadeusz Soroka
ul.  3 Maja 10   - 91 39 25 484
Przychodnia Weterynaryjna „Sikorka” 
Sikorki 41, gm. Nowogard   - 91 39 17 695

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

tel. 91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

GABINET KOSMETYCZNY 
”WICHEREK”

Rok założenia 1988
Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała zabiegi 
kosmetyczne, henna, depilacje, makijaże, 
mikrodermabrazja, peeling kawitacyjny, 
ultradźwięki, eksfoliacje, wypalanie, laser, 
lampy, materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

PORADY BEZPŁATNE
Nowogard, ul.  Zielona 3 
– obok Rest. „Przystań”, 

Tel. 91 39 207 14 
Czynne od 11.00 do 19.00

http://wicherek.info

 WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA  
700-LECIA 24 w  NOWOGARdZIE

poszukuje wykonawcy ocieplenia budynku.
Przedmiar robót oraz szczegółowe informacje

w biurze Zarządcy FURMAŃCZYK-WSPÓLNOTY
700 lecia 14 w Nowogardzie tel. 913920808.

Alarmy „Tytan” – 5 lat gwarancji
Blokady Niedźwiedź – Lock

Znakowanie mikrocząsteczkowe 
Autodot Ocis

Serwis i ozonowanie klimatyzacji

NOWOGARD • Pocztowa 3

AUTOZABEZPIECZENIA

785 900 520

ALL – POL s.j. w Nowogardzie ul. Nadtorowa 14B 

MIESZALNIA PASZ
Prowadzi skup  

zbóż paszowych 
(pszenica, pszenżyto, jęczmień oraz ograniczoną ilość żyta)

CENY KONKURENCYJNE
Skup prowadzimy od poniedziałku do piątku 

w godzinach od 7.00 do 15.00
Kontakt: Tel. Stacjonarny  91 39 26 971,  91 93 20 306

 Tel. Komórkowy  531 591 162,  609 574 552

MEBLE  NA  WYMIAR

KUCHNIE,  SZAFY
SPRZĘT  AGD

tel. 884 288 560
maxistyl.prv.pl

Kościół Ewangelicznych Chrześcijan Zbór w Nowogardzie  oraz Misja 
Namiotowa KECh w RP   

Mają zaszczyt zaprosić  
mieszkańców Nowogardu i okolic  

na SPOTKANIA POd NAMIOTEM  
w dniach 21-25 sierpnia  na Plaży Miejskiej 

w programie: godzina 11:00 – KIDS CLUB  dla dzieci z zajęciami muzycznymi, plastycznym, 
sportowymi, teatralnymi  i poczęstunkiem  

godz. 19:00 spotkania dla wszystkich ze śpiewem, herbatą i kawą oraz świadectwami i wykła-
dem z Pisma Świętego pastora Gabriela Kosętki 

W środę 22.08 o 19:00 koncert Roberta Kasprowicza
W piątek i sobotę 24 i 25.08 o 19:00 występy Teatru Pantominy  „DAR” z Bydgoszczy
Wstęp na wszystkie wydarzenia bezpłatny

Serdecznie ZAPRASZAMY  Pastor Cezary Komisarz 
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OGŁO SZE NIA dROB NE
NIERUCHOMOŚCI

 �Sprzedam mieszkanie, ul. Po-
niatowskiego, 2 pokoje, pow. 
50,49 m2, parter, po general-
nym remoncie. CENTRUM OB-
ŁSUGI NIERUCHOMOSCI, Tel. 
603 982 407

 �Do wynajęcia dwa lokale handlo-
we lub biurowe w centrum No-
wogardu. 787 122 972 

 �Wynajmę lokal biurowy przy 
ul. 700-lecia; I piętro, parking; 
501 549 818.

 �Sprzedam działkę budowlaną 
nieuzbrojoną przy ul. Kościuszki 
tel. 693 850 197

 �Sprzedam spichlerz, piękny 
obiekt 956 m2, tel. 693 996 009

 �Sprzedam mieszkanie trzy-
pokojowe w Nowogardzie. 
603 668 681

 �Sprzedam mieszkanie dwupoko-
jowe III piętro 55 m2. Cena 125 
tys. 668 927 296

 �Do wynajęcia dwa lokale han-
dlowe w Centrum Nowogardu. 
531 838 667

 �Sprzedam mieszkanie trzypoko-
jowe w Nowogardzie. 600  626 
244

 �Sprzedam mieszkanie własno-
ściowe, I piętro, bezczynszowe, 
3 pokoje, 58m2, w Nowogardzie. 
Po kapitalnym remoncie, wysoki 
standard, kuchnia w zabudowie, 
glazura, panele, terakota, nowe 
okna, własne ogrzewanie gazo-
we, domofon, piwnica, balkon. 
Cena do uzgodnienia, tel. 605 
522 340.

 �Sprzedam działkę budowlaną w 
Centrum Nowogardu ul. Lipo-
wa 4 o pow. 693 m2 z aktualny-
mi warunkami zabudowy usłu-
gi, handel, mieszkania. Informa-
cje Tel. 600 959 932; 600 931 083 
po 15.00

 �Sprzedam garaż murowany 28 
m2, prąd, woda cena 26  000 zł. 
Tel. 501 622 613

 �Sprzedam nowe mieszkanie 2 
pokojowe, bezczynszowe, pow. 
ok. 58 m kw, II piętro. Tel. 783 
570 060.

 �Wynajmę warsztat z kabiną pod 
różnego rodzaju działalność. 
603 550 557

 �Sprzedam mały dom 57 m2 ul. 
Piłsudskiego 2a. 602 350 301

 �Sprzedam mieszkanie w bloku w 
Łosośnicy, trzypokojowe, 64 m2, 
bezczynszowe. Tel. 788 875 474

 �Sprzedam ˝ domu w Nowogar-
dzie. 728 933 802

 �Sprzedam mieszkanie 4-poko-
jowe (67,7 m2) w Nowogardzie, 
parter, balkon, wc i łazienka 
osobno. Kontakt:  608 514 144.

 �Studio reklamy Vizart wynajmę 
pow. Reklamową 6,5x3m w No-
wogardzie przy ul. Warszawskiej 
11 od 13.06. tel. 605 522 340

 �Sprzedam kawalerkę 30 m2. tel. 
691 137 817

 �Sprzedam pół bliźniaka ok. 
100m2, działka 1100 m2, duży 
ogród. Wymienione okna, dach, 
ocieplony. Wewnątrz do remon-
tu. 350000 zł. Tel. 513 157 166

 �Sprzedam mieszkanie, Nowo-
gard, ul. Bankowa 6, pow. 53,70 
m2, IV piętro, trzy pokoje, cena 

131.600 zł, tel. 91-3910010, 
607607814.

 �Sprzedam prawo do mieszka-
nia spółdzielczo – lokatorskie. 
691 646 632

 �Pilnie potrzebna  kawalerka, 
dwupokojowe mieszkanie (par-
ter) do wynajęcia niedrogie. 
512 711 348

 �Wynajmę garaż przy ul. Zamko-
wej przy gł. Drodze. 607 580 172

 �Sprzedam 2 ha ziemi przy dro-
dze asfaltowej + media z możli-
wością podziału, okolice Nowo-
gardu 15 zł/m2. 603 895 622

 �Sprzedam działkę po zbiorach 
przy ul. Armii Krajowej. 91 39 
21 399 po godz. 20.00

 �Sprzedam wygodną, bezczyn-
szową kawalerkę, I piętro, ul. 
Waryńskiego. Tel. 608 153 767

 �Odstąpię działkę owocowo-wa-
rzywną z murowanym dom-
kiem obok zakładu karnego 
693869595

 �Nowogard działki budowlane. 
665 503 129

 �Sprzedam 4-pokojowe miesz-
kanie w Osinie, 79m2, słonecz-
ne, na parterze, bezczynszowe, 
z balkonem, piwnica, w kuchni i 
przedpokoju zabudowa. Miesz-
kanie w bardzo dobrym standar-
dzie. Ogrzewanie gazowe, okna 
pcv. Atrakcyjna cena. Kontakt: 
502 531 348

 �Sprzedam kawalerkę w Nowo-
gardzie, 28m2, bezczynszowa, na 
parterze, funkcjonalny rozkład 
pomieszczeń, kuchnia z oknem, 
piwnica, okna pcv, ogrzewanie 
gazowe, bez pośrednika, 77 tys. ! 
Kontakt: 512 322 137

 �Sprzedam lub zamienię na 
mieszkanie w Nowogardzie dom 
( 150 m2) w okolicy Nowogardu. 
Dom po kapitalnym remoncie na 
działce 1400 m2. Cena 395.000 
tys. Tel. 692383706

 �Sprzedam budowę w stanie su-
rowym. 507 045 404

 �Sprzedam działkę budowla-
ną w Kościuszkach 1200 m2. 
Wszystkie media, pozwolenie 
na budowę. Cena 59.000 zł Tel. 
661 923 610

 �Sprzedam dom w Strzelewie 149 
tys zł. Tel. 91 39 26  698; 91 39 
23 249

 �TANIO: mieszkanie 4 poko-
je Leśna, dwie działki budow-
lane 41,79 ar. Ok. Nowogardu. 
536 270 560

 �Do wynajęcia mieszkanie trzy-
pokojowe po remoncie ul. War-
szawska. 510 142 179

 �Sprzedam tanio działkę siedli-
skową. Kościuszki 30 ar. Wszyst-
kie media. 508 211 575

 �Wynajmę pokój. 798 382 886

 �Sprzedam działki budowlane 
30ar. Media w granicy prąd, gaz, 
woda., kanaliza, droga utwardzo-
na,  Kikorze 24. Cena 16 zł/m. 5 
działek w trakcie budowy Tel. 
665 361 036 po 16.00

 �Lokale do wynajęcia. Sądowa 1. 
693 946 233

 �Kupię kawalerkę. 728 582 293

 �Sprzedam kiosk. 609 307 327

 �Sprzedam ładny dom z dużą 
działką Żabówko. 663 489 736

 �Nowogard ul. Warszawska 10 
mieszkanie dwupokojowe, ko-
munalne III p. CO zamienię na 
ogrzewanie CO,na trzypokojowe 
w Nowogardzie.798 634 935

 �Sprzedam lub zamienię dom w 
Nowogardzie na mieszkanie w 
bloku. 91 39 21 427

 �Sprzedam mieszkanie trzypoko-
jowe w kamienicy 69 m2, parter 
+ 2 piwnice w atrakcyjnym miej-
scu 203 500 zł. 509 939 392

 �Pomieszczenia do wynajęcia w 
Domu Rzemiosła. 91 39 21 777

 �Do wynajęcia pomieszcze-
nie na mieszkanie lub na biuro. 
694 484 485

 �Sprzedam nowy dom 134 m2, 
Nowogard. 663 366 399

 �Dom w Dobrej tanio sprzedam. 
783 649 880

 �Sprzedam dom w Nowogardzie 
w rozliczeniu mieszkanie ul. Je-
sionowa 3. 604 284 597

 �Wynajmę mieszkanie jedno i 
trzypokojowe. 508 309 980

 �Dwa lokale biurowe do wyna-
jęcia, jeden po zakł. Fryzjerskim 
700 Lecia 6a. Tel. 693 368 936

 �Zamienię mieszkanie dwupoko-
jowe (42 m2, IIp.) przy ul. War-
szawskiej 11, na kawalerkę – 
parter lub I p. Tel. 695 264 580; 
663 748 208

 �Odstąpię działkę owocowo-wa-
rzywną z murowanym dom-
kiem obok zakładu karnego 
693 869 595

 �Sprzedam mieszkanie 4 pokojo-
we w Nowogardzie (67 m2) I p. 
Tel. 534 633 872 

 �Kupię dom na wsi w okoli-
cach Nowogardu. 665  860  421; 
667 171 283

 �Do wynajęcia mieszkanie wol-
nostojące 75 m2, dwupokojo-
we, kuchnia umeblowana, zmy-
warka, lodówka, pralka, ogrze-
wanie gazowe. Jest parking. 
606 703 451

 �Sprzedam mieszkanie dwupoko-
jowe 42 m2 do remontu w cen-
trum Nowogardu. 880 417 707

 �Wolne pokoje 793 908 098

 �Sprzedam kawalerkę 25 
m2 w centrum Nowogardu. 
605 767 317

 �Sprzedam mieszkanie dwupoko-
jowe IV p. 120 tys. zł. 603 281 005

 �Sprzedam świetlicę wiejską do 
rozbiórki w Karsku wraz z działką 
budowlaną-łączna powierzchnia 
900m2 tel.665084488

 �Sprzedam domek jednorodzinny 
52 m2. Tel. 91 39 79 101 po 19.00

 �Sprzedam lub zamienię mieszka-
nie własnościowe 64 m2 (3 poko-
je) na dwa pokoje I p. Goleniów 
na Nowgard. 887 137 129

 �Sprzedam działkę przy ul. Asny-
ka. 502 032 422

 �Zamienię mieszkanie cztero-
pokojowe 77,6 m2 w Baszewi-
cach na dwupokojowe do 60 m2 
gminne w Nowogardzie lub oko-
licach. 508 457 072

 �Sprzedam działkę 91 39 21 267

 �Atrakcyjne mieszkanie dwupo-
kojowe sprzedam po remoncie 
generalnym przy ul. Poniatow-
skiego Tel. 669 149 383

MOTORYZACJA

 �SPRZEdAM NISSAN ALME-
RA 2003 r. 1,5 diesel, prze-
bieg 140 tys., ubezp. i przegląd 
do 07.2013, koła letnie i zimo-
we. Cena 13 900. Do uzgodnie-
nia. Informacje pod nr tel. 509 
313 134.

 �Sprzedam Opony letnie 4 szt. 
Continental Conti 3, 185 65 R15, 
cena 400 zł, tel. 605 522 340.

 �Sprzedam dwie opony 185/65/
R15 continental conti 3; stan do-
bry. 605 522 340

 �Sprzedam felgi stalowe do Nis-
sana Almery N16, rok prod. 
12/2001, cena 240 zł, tel. 605 
522 340. 

 �Sprzedam Ford CMAX rok 
prod. 2004 przebieg 185 tys. 
Poj. 2.0 diesel. Posiada immo-
bilajzer, poduszki powietrzne, 
centralny zamek, klimatyza-
cja, koła zapasowe z alufelga-
mi. Cena 20 500. do uzgodnie-
nia. 603 079 260

 �Sprzedam Auto marki Rover 
416 benzyna + gaz sekwencja, 
rok 1997, skóra, klima, elektry-
ka cena 5500 do negocjacji. 691 
071 252

 �Sprzedam Opla Agilę 2002 poj. 
1.2 srebrna cena 8900 tel. 663 
130 271

 �Sprzedam motor Honda CB 
750 rok prod. 1997. Nowe 
opony, cena do uzgodnienia. 
607 998 212

 �Sprzedam Seat Ibiza 1992 tel. 
663 848 540

 �Sprzedam Opel Astra rok prod. 
1994, poj. 1,4. Tel. 506 854 331

 �SPRZEDAM NISSAN ALME-
RA 2003 r. 1,5 diesel, przebieg 
140 tys. , ubezp. i przegląd do 
07.2013, koła letnie i zimowe 
. Cena 13 900 . Do uzgodnie-
nia. Informacje pod nr . tel 509 
313 134

 �Sprzedam Renault Lagune II 1,9 
DCI 889 483 698 cena 12.000 zł.

 �Sprzedam Renault Megane za 
1000 zł. Tel. 661 933 969

 �Części do Partnera 1999 r. Tel. 
798 967 405

 �Sprzedam motocykl MZ -250 
rocznik 1968. Zabytkowy,  w 
100 % sprawny. Tel. 91 81 71 
400 po 17-tej.

ROLNICTWO

 �Grykę sprzedam. Tel. 795 916 988

 �Koszenie, zbiór, mulczarowa-
nie łąk, orka, siew, talerzówka, 
prasowanie bali. 608 013 995

 �Sprzedam kombajn do zbioru 
ziemniaków „ANNA” Stan bdb 
nr,Tel 664329813.

 �Siewnik do nawozu Amazon-
ka dwutalerzowy poj. 500 kg. 
723 898 517

 �Pszenżyto sprzedam 600 zł/tona 
(zostało 2tony). 91 57 83 097

 �Koszenie łąk i prasowanie. 
603 541 286

 �Sprzedam pszenice paszową 502 
217 497

 �Sprzedam dmuchawę do zboża i 
zwijkę. 781 932 918

 �Sprzedam kombajn zbożo-
wy klass. Cena 12 .000 zł. Tel. 
604 878 140

 �Sprzedam talerzówkę i przycze-
pę rolniczą Tel. 781 932 918

 �Sprzedam źrebną 6 letnią klacz 
zimnokrwistą. Termin porodu 
marzec 2013. Przyzwyczajona do 
prac polowych i leśnych. Cena 
6.500 zł. Kontakt: 500 155 705

 �Sprzedam dwie klacze ze źre-
bakami. Chodzące w zaprzęgu. 
888 757 586

 �Sprzedam 4 owce. 661 933 969

 �Sprzedam siewnik zbożowy po-
znaniak i kultywator. 61 751 296

USŁUGI

 �Wyjazdy Niemcy, Holandia. Ni-
skie ceny z domu pod dom. 
603 038 944

 �Usługi transportowe IVECO do-
stawcze + laweta + bus osobo-
wy do 9 os. Tel. 609 931 915, 607 
580 172.

 �AGENCJA REKLAMOWA VIZART - 
reklamy, banery, tablice, wydru-
ki wielkoform., reklama na po-
jazdach - odzieży, PIECZĄTKI, wi-
zytówki, plakaty, ulotki, inne. No-
wogard, ul. 700 lecia 15 (nad skle-
pem zielarskim). Tel. 605 522 340.

 �MALOWANIE, MONTAŻ PANELI 
POdŁOGOWYCH I INNE dROB-
NE NAPRAWY WYKONA „ZŁO-
TA RĄCZKA”; 91 39 22 783, 784 
79 22 70

 �Czyszczenie uszu za pomocą 
świecowania Nowogard, ul. Zie-
lona 3. 91 39 20 714

 �Dywanopranie, 604 373 143.

 �Sprzątanie biur i mieszkań. 604 
373 143.

 �Pranie tapicerki samochodowej 
(osobowe, busy, ciężarowe, TIR-
-y). Tel. 604 373 143.

 �Czyszczenie pościeli wełnianych 
lanoliną. Tel. 604 373 143.

 �Usługi ogólnobudowlane i do-
cieplenia 607 654 692

 �Usługi transportowe Transit Max 
+ przyczepa. 500 297 054.

 �Klimatyzacja! Serwis sprzętu 
AGD. Tel. 697 55 33 10, 693 34 46 
71.

 �Cyklinowanie. 692 478 465

 �AWARIE. Naprawy pieców Va-
iliant, tanie części. 691 686 772

 �Bruk-lin układanie kostki bruko-
wej. Tel. 607 083 893, www.bruk-
-linnowogard.com.pl

 �Montaż ogrodzeń betonowych, 
farmerskich i innych; 695  085 
470; 91 39 72 575

 �usługi elektryczne CO, dachy, ta-
nio szybko solidnie. Do 30% ta-
niej. Tel. 506 323 560

 �Usługi tokarskie. Sąpolnica 22. 
693 613 396 

 �Przewozy przeprowadzki Nowo-
gard i okolice. 784 499 535

 �Usługi ogólnobudowlane. 
510 335 162
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

OGŁO SZE NIA dROB NE

REGULARNA LINIA MI KRO BU SO WA SEROCKI   Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie    6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie    8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

Informacja PKS 
91 392 18 87   lub   91 469 83 15

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak          kom. 606 148 353
Nowogard (ul.  Rzeszowskiego) - Szczecin (ul.  Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:05; 8:10; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 11:50; 11:55; 12:40; 
14:40; 14:50; 15:00; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:11
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul.  Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:30; 9:50; 10:25:11:20(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 13:20; 13:45(F); 14:10; 
14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:00
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:50; 17:20; 18:30; 19:30
Kursują od poniedziałku do soboty;  F - kursuje od poniedziałku do piątku;  7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli

ROZKŁAd JAZdY BU SÓW

Regularna linia METRO          tel. 505 619 600
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25 A; 5:50 A; 6:00 A; 8:15 A7; 9:25 A7; 12:30 A7; 12:55 A7; 
15:05 A; 16:30 A7; 18:10 A7
Ze Szczecina do Nowogardu: 6:50 A; 7:25 A; 7:45 A; 11:00 A7; 12:00 A7; 14:35 A7; 15:55 
A7; 16:40 A; 18:25 A7; 19:55 A7
Legenda: A- kursuje od pon do sob;   7 - kursuje w niedzielę

PRZEWÓZ OSÓB - RO MAN BIŃCZYK - Linia Regularna  
 TEL. 0607 310 591 

Od PONIEdZIAŁKU dO PIĄTKU:  
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SOBOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIEdZIELA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

DZIENNIK
NOWOGARDZKI

Ukazuje się we wtorki i piątki  na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, Piotr Słomski, Jarosław Bzowy, 

Rafał Kowalczuk sport.  Jarek dąbrowski redaktor techniczny.   Ad res re dak cji:  
72-200 No wo gard, ul.  Boh. War sza wy 7A, tel. 91 392 21 65; e-mail: dziennik@domjudy.pl. 

Wy daw ca, skład i druk: „dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

Trasa NOWOGARd – GOLENIÓW – SZCZECIN 
Nowogard ul. Rzeszowskiego : 5:05(A), 5:55(A), 6:10(A), 6:50(7), 7:00(A),  7:50(A), 8:05(7), 

8:25(2,4,6), 8:35(A), 9:10(1,3,5,7), 9:15(2,4,6), 10:05(A)10:30(A,7), 11:31(A), 11:40(7), 12:15(A), 
12:50(A,7), 13:00(A), 13:10(A), 13:25(A,7), 13:50(F), 14:05(A), 14:20(A,7), 15:41(A), 16:00(7), 
16:25(7), 16:30(1,3,5) 16:40(2,4,6,7) 16:50(A), 17:30(7) 17:50(A,7) 18:05(4,5,6,7) 18:20(A,7)

TRASA SZCZECIN – NOWOGARd
Szczecin ul. Św. ducha: 9:25(A), 11:55(A,7) 12:20(A,7), 13:35(A), 14:00(A,7,R), 

14:30(1,3,5,7)  14:35(2,4,6) 14:55(A,7), 15:10(A) 15:25(A,7), 15:50(A) 16:15(A,7)  16:30(A), 
18:05(A,7,R) 18:20(A,7) 19:05(A,7) 19:25(A,7) 19:50(A,7)

Szczecin ul. dworcowa :  6:20(A), 7:35(A), 8:40(A,7), 9,00(7,R), 10:05(A,7),  10:50(A,7),  
11:40(A), 13:00(7), 14:20(7), 17:40(A,7), 20:15(A,7),

Goleniów, dworzec PKP :  7:05(A), 8:20(A), 9:25(A,7), 9:45(7,R), 10:10(A),  10:50(A,7),  
11:36(A,7), 12:26(A), 12:42(A,7),  13:05(A,7), 13:45(7), 14:20(A),  14:45(A,7,R), 15:05(7), 
15:20(1,3,5,7) 15:26(2,4,6) 15:40(A,7) 15:55(A)  16:08(A,7) 16:40(A) 16:59(A,7) 17:15(A), 
17:40(A,7)  18:50(A,7,R)  19:05(A,7), 19:50(A,7) 20:10(A,7) 20:35(A,7) 21:00(A,7)

Trasa NOWOGARd – MASZEWO 
Nowogard ul. Rzeszowskiego :  6:20(S) 15:15(S)
Trasa MASZEWO – NOWOGARd 
Maszewo :  6:55(S) 16:00(S)
Trasa NOWOGARd – MASZEWO – STARGARd SZCZECIŃSKI
Nowogard ul. Rzeszowskiego :  6:50(F),  11:30(F),  13:50(F),  
Trasa STRAGARd SZCZECIŃSKI – MASZEWO - NOWOGARd
Stargard Szcz. Oś. Tysiąclecia :  9:40(A), 12:45(A), 15:05(A)
A - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt S – kursuje w dni nauki szkolnej; 

7 – kursuje w niedziele niebędące świętami F – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz 
świąt 1,3,5 – kursuje w poniedziałki, środy, piątki oprócz świąt; 2,4,6 – kursuje we wtorki, 
czwartki, soboty oprócz świąt; 4,5,6,7 – kursuje w czwartki, piątki, soboty, niedziele oprócz 
świąt; R – kurs do Reska    

Sprzedam przęsła
Sprzedam 5 przęseł 

Wymiary: wys. 110-128 cm 
x szer. 200 cm  x  gł. 4 cm

cena: 150 zł/szt

 tel. 516-636-486

ROZKŁAd JAZdY POCIĄGÓW (1.06 - 8.12.2012)
DO KOŁOBRZEGU
6:45 (poś. z Warszawy Wsch. od 30.06-2.09); 8:03 (od 30.06-

2.09); 9:21; 11:39;  13:49;  15:47;  17:46;  21:38

DO SZCZECINA
5:21 (w dni robocze od 30.06 - do 2.09); 6:49 (od 30.06 - 2.09); 

8:01; 9:55 (od 30.06 - 2.09); 12:13 (w soboty, niedziele i święta); 
14:56;  16:51;   18:50;  20:44 (poś. do Warszawy Wsch. od 30.06-
2.09)

Informacje o rozkładzie jazdy:  tel. 19 757

 �AGENCJA REKLAMWA VIZART 
- oprawianie prac - w 2 minu-
ty., bindowanie, wydruki A3-A4 
kolor, ksero A3-A4 - kolor, la-
minowanie A3-A4. Tylko u nas 
największy wybór okładek. No-
wogard, ul. 700 lecia 15 (nad 
sklepem zielarskim). Tel. 605 
522 340.

 �Korepetycje j. niemiecki, przy-
gotowanie do matury. 607 617 
844

 �Remonty i wykończenia. 
601 567 369

 �REMONTY, MONTAŻE, STOLAR-
KA. 781 016 125

 �Transport BUS-MAX. 784  053 
493

 �Usługi remontowo-budowla-
ne, docieplenia. 784 053 493

 �Przepisywanie prac (magister-
skich, licencjackich, innych), do-
kumentów, CV, listów motyw. 
innych. Wydruki, Ksero, także 
kolor. Szybko i Solidnie. Studio 
Reklamy Vizart. Nowogard, ul. 
700 lecia 15 (nad sklepem zie-
larskim). tel 605 522 340. 

 �Naprawa, regulacja okien, drzwi 
PCV i drewna. 695 181 070

 �Usługi dekarskie w Kościusz-
kach. 601  227  631

 �Videofilmowanie i zdjęcia cyfro-
we, profesjonalnie różne okazje. 
600 653 124

 �Remonty mieszkań. 609 588 240

 �Transport przeprowadzki szyb-
ko tanio. 696 138 406

 �Remonty mieszkań, dachów 
794 115 153

 �DUR - DACH pokrycia i remonty 
dachów. 691 621 141

 �Dachy. 785 562 104

 �Usługi koparko- ładowarką + 
transport Nowogard.  667 621 
070

 �Panele, regipsy, szpachlowanie, 
malowanie. 789 146 025

 �Usługi koparko-ładowarką. 
606 106 142

 �Transport przeprowadzki, tanio. 
791 111 749

 �Usługi informatyczne napra-
wa komputerów, instalacja 
oprogramowania, odzyskiwa-
nie danych, dojazd do klienta. 
508 245 385

 �Remonty, dachy, ocieplenia. 
692 562 306

 �Remonty łazienek, glazura, tera-
kota, hydraulika. 667 435 942

 �Docieplenia budynków remon-
ty. 784 053 493

 �Usługi hydrauliczne. Fachowo.  
600 653 124

 �Remonty mieszkań 609 588 240

 �Remonty, glazura, terakota. Fa-
chowo i solidnie. 607 647 515

 �Regipsy, szpachlowanie, malo-
wanie i kafelkowanie, docieple-
nia. 798 145 781

 �Wymiana instalacji elektrycznej, 
szpachle, panele, malowanie. 
798 147 191

 �Remonty na każdą kieszeń. 
609 715 839

 �Usługi ogólnobudowlane. Do-
cieplenia. 607 654 692

 �TWOJA KSIĘGARNIA INTER-
NETOWA WWW.KSIEGARNIA-
CYMELIA.OSDW.PL

 �Serwis komputerowy na tele-
fon. Instalacja, pomoc w obsłu-
dze. Na życzenie w domu Klien-
ta. Tel. 790 373 803

 �Naprawa sprzętu radiowo-
-telewizyjnego. Nowogard ul. 
Kazimierza Wielkiego 7. Tel. 
794 630 690

 �Korepetycje matematyka. 
668 171 212

 �docieplenia budynków, pod-
bitki, 608 847 784

PRACA

 �Podejmę pracę w charakterze 
sprzedawcy, długoletnie do-
świadczenie, obsługa LOTTO. Tel 
660 392 851

 �Poszukuję murarzy do wymuro-
wania ok. 200 m oraz szpachla-
rzy - malarzy. Tel. 695 264 594.

 �Zatrudnię konsultantkę Orifla-
me, bezpłatne wpisowe, prezen-
ty na 1300 zł, 604 189 118

 � Plantacja borówki amery-
kańskiej zatrudni zbieraczy 
w miesiącach lipiec sierpień. 
515 144 186

 �Zatrudnię kierowcę kat. D na 
weekendy, tel. 501 615 614

 �Zatrudnię kierowcę kat. C+E 
na trasie Polska - Norwegia, 
tel. 607 585 561

 �Tokarza i elektryka zadudnię na 
pełny etat w zakładzie elektro-
mechanicznym w Nowogardzie. 
601 577 724

 �Zatrudnię stolarza lub pomocni-
ka z prawem jazdy. 603 366 286

 �Zlecę położenie gresu (ok. 300 
m kw). Tel. 695 264 594

 �Zaopiekuję się dzieckiem. Moż-
liwość opieki w nagłych sytu-
acjach. 602 690 897

 �Poszukuję murarzy do wymuro-
wania ok. 200 m oraz szpachla-
rzy - malarzy. Tel. 695 264 594.

 �Zatrudnię nianię do pilno-
wania rocznych bliźniaków. 
603 281 005 

 �Przyjmę do pracy operatorów 
koparki, ładowarki, kruszarki. 
692 462 654

 �Zatrudnię recepcjonistkę. 
721 840 473

 �Zatrudnię sprzątaczki, pomoc 
kuchenną. 693 521 211

 �Zaopiekuję się osobą starszą 
(chorą) gwarantowana facho-
wa opieka. Tel. 609  349  138; 
607 420 272 po 16.00.

INNE

 �Sprzedam drewno komin-
kowe i opałowe. Transport. 
691 466 441

 �Sprzedam drewno  bukowe i 
dębowe pocięte i porąbane- 
603 353 789

 �Sprzedam drewno opałowe i ko-
minkowe, pocięte w klocki z do-
wozem. 663 349 053

 �Drewno opałowe kominkowe. 
506 232 860

 �Sprzedam laptopa Lenovo, 
Y530, cena 1600 zł, tel. 605 522 
340

 �Sprzedam suknię ślubną białą, 
rozm. 38-40 piękna - zadbana. 
661 196 022

 �Sprzedaż drewna kominkowego 
i opałowego. 667 788 820

 �PIECE GAZOWE c.o.z Niemiec 
f.Vaillant sprzeda serwis pieców 
gazowych, używane z gwaran-
cja, wiszące, dwufunkcyjny do 
mieszkania cena od 1.000zl oraz 
tylko ogrzewanie c.o.11,18,24kw 
od 800zl montaż ,serwis  
tel 691 686 772

 �ELEKTRYCZNY przepływowy 
podgrzewacz wody na prąd 
380V,moc 18,21kw Male gaba-
ryty, wiszacy z Niemiec f. Vail-
lant do łazienki, kuchni domek, 
sklep warsztat, zaklad fryzj. bar 
cena od 250 zl tel 691 686 772

 �GRZEJNIKI panelowe c.o. nowe 
i używane z Niemiec rozne roz-
miary, do domu, sklepu, warsz-
tatu, mieszkania więcej info  691 
686 772

 �BOJLER podgrzewacz wody 
120-150 litr. stojący bez palnika 
z Niemiec, dobrze izolowany, z 
wężownica, do montażu z pie-
cem węglowym lub gazowym 
cena 400zl tel 691 686 772

 �JUNKERS gazowy do łazienki, 
kuchni z Niemiec f,Vaillant wy-
soka jakość, Malo używany, do 
mieszkania domu cena 400zl tel 
691 686 772

 �Sprzedam piec CO (śmieciuch) 
na gwarancji cena 1000 zł do 
negocjacji. 607 488 128

 �Sprzedam okna plastikowe nie-
montowane o wym. 160/160 i 
140/90. I nową dachówkę 500 
szt. Tel. 603 895 622

 �Sprzedam Ytong 24 1050 
szt. Cena do uzgodnienia. 
693 409 974

 �Sprzedam spacerówkę BABY DE-
SIGN używana krótko, jak nowa. 
Cena 250 zł. Tel. 791 338 648

 �Ogrodzenia z kamienia, alejki i 
podjazdy. 693 629 827

 �Drewno kominkowe sprzedam 
tanio, dowóz gratis. 501 385 072

 �Skup niesprawnych zatartych 
pił Stihl, Husqvarna cena 100 zł. 
Tel. 721 668 245

 �Sprzedam piłę panelową 
ścienną STRIBIG wys. 2,4 m; 
szer. 5,6 m, cena 16 tys zł, gru-
bościówkę Casadei 510 m/m 
El. Góra-dół, 4 noże cena 9800 
zł. Tel. 661  927  037 od 8.00-
20.00

 �Sprzedam owczarki niemiec-
kie. 91 39 10 656



Nr 65 (2098)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

16

www.dzienniknowogardzki.pl

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07

Tym razem bez deszczu!

Festyn na Koplu zakończony
W minioną sobotę, 18 sierpnia 2012, odbył się kolejny, już VII, Wakacyjny Festyn na Koplu. W 
tym roku wyjątkowo przy pięknej pogodzie i dużym udziale mieszkańców Nowogardu. 

Tegoroczna edycja rzeczy-
wiście odbyła się bez deszczu, 
co bardzo ułatwiło organiza-
torom przygotowanie miej-
sca imprezy. Festyn rozpoczął 
się od Wakacyjnego Turnieju 
Piłki Nożnej. Piłkarze rywali-
zowali w dwóch grupach wie-
kowych: od 8 do 12 i od 13 do 
15 lat. Osobami odpowiedzial-
nymi za sędziowanie i doku-
mentację zawodów byli: Bo-
gumił Górecki, Arkadiusz Do-
magała, Daniel Górnicki, Mar-
cin Rąpała. W pierwszej gru-
pie wiekowej wystartowały 

dwa zespoły. Zwyciężyła dru-
żyna Wiocha PL, która repre-
zentowała Osinę. Najlepszym 
zawodnikiem, w tej kategorii 
wiekowej, został Marcel Bro-
niszewski (FC Kulice), nato-
miast najlepszym strzelcem, z 
5 golami na koncie, został Gra-
cjan Makoś (Wiocha PL). Naj-
lepszym bramkarzem wybra-
no Marcina Jońcę (FC Kulice). 
W starszej kategorii zwyciężyli 
zawodnicy drużyny Szafa Gra. 
Drugie miejsce zajęła repre-
zentacja  Red Star, a na trze-
cim stopniu podium stanę-

li piłkarze zespołu Dzieci Re-
alu. Najlepszym piłkarzem w 
tej kategorii, został Jakub Wip-
pingler (Błękitni Maszkowo), 
natomiast najwięcej bramek w 
turnieju zdobył Jarosław Iwan  
(Szafa Gra). Najlepszym bram-
karzem został Gracjan Razik 
(Sołectwo Osowo). Pucha-
ry, statuetki, medale, dyplo-
my i nagrody wręczali: spon-
sorzy, sędziowie i organizato-
rzy festynu. Nad prawidłowym 
przebiegiem rozgrywek spor-
towych i rekreacyjnych czu-
wali sędziowie i opiekunowie. 
Główny organizator imprezy, 
Tadeusz Łukaszewicz, mimo 
wielu obowiązków, znalazł 
chwilę by porozmawiać - Tym 
razem pogoda nie zrobiła psiku-
sa i nie padało, jak w latach ubie-
głych. Było bardzo ciepło i przez 
to atmosfera dopisała, bo było na-
prawdę wiele osób, które przyszły 
w porze późno popołudniowej. 
Na imprezie również można było 
obejrzeć rękodzieła i obrazy  przy-

gotowane przez 
mi e s z k ań c ów, 
którzy wystawili 
na tę okazję sto-
iska. Organizato-
rzy przygotowa-
li specjalne gry i 

zabawy dla dzieci w których bar-
dzo chętnie uczestniczyły. Rozegra-
no m.in. turniej Badmintona pod 
nazwą  „Kometka”, w którym wy-
stąpiły dziewczęta. W planie była 
również prezentacja nowogardz-
kich zespołów sportowych i tu na 
swoich stanowiskach pojawiły się 
takie kluby jak: Handball Nowo-
gard i LUKS Panorama-Chrabąsz-
cze Nowogard. Ponadto wystawio-

no ogródek gastronomiczno-roz-
rywkowy, w którym można było 
kupić i zjeść przygotowane sma-
kołyki. Można było również, wie-
czorową porą, upiec kiełbaskę nad 
specjalnie przygotowanym przez 
organizatorów ogniskiem, które 
zgromadziło wielu chętnych. Ha-
sło organizatora „Na Kopel zapra-
szamy, wszyscy gramy i śpiewamy - 
być może bez deszczu”, okazało się 
spełnioną  prośbą. Organizatorzy 
myślą już o przyszłorocznej edycji. 
Impreza nie miałby tak pomyślne-
go przebiegu gdyby nie pomoc kil-
ku osób,  które zechciały wspomóc 
imprezę.

Jarek Bzowy, KR  

Grupa Młodsza:
Wiocha PL – FC Kulice  8:0
Grupa Starsza:
Sołectwo Osowo – Red Star  0:2
Dzieci Realu – Szafa Gra  1:0
Błękitni Maszkowo – Sołectwo Osowo 0:0
Red Star – Szafa Gra   0:1
Błękitni Maszkowo – Dzieci Realu 0:0
Szafa Gra – Sołectwo Osowo  2:0
Red Star – Błękitni Maszkowo  2:0
Dzieci Realu – Red Star  0:0
Szafa Gra – Błękitni Maszkowo  1:0
Sołectwo Osowo – Dzieci Realu  1:1
I Miejsce: Szafa Gra 9 pkt
II Miejsce: Red Star 7 pkt
III Miejsce: Dzieci Realu 6 pkt
Kometka:
1. Nikola Grenda – 10
2. Monika Iwan – 10
3. Wiktoria Strzyżewska – 10
4. Martyna Grenda – 6
5. Dominika Rasińska – 5
6. Agnieszka Iwan - 0

Dzieci również rywalizowały podczas festynu w swo-
ich konkurencjach

Drużyna młodych kolarzy z klubu nowogadzkiego  Chrabąszcze

Organizator Tadeusz Łukaszewicz wraz z Moniką Iwan i Wiktorią Strzyżew-
ską, które  zdobyły II i III miejsce w otwartym turnieju badmintona

młodzi piłkarze podczas przerwy meczu  odpoczywali, bo było bardzo 
upalna pogoda
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GAZETA LOKALNA  NOWOGARD • OSINA

APTEKA 
MAJOWA 
ul. 3 MAJA 47

TEL. 91 307  07 08

OTWARTE
Poniedziałek - Piątek  8-19  

Sobota  8-15

Sprawdź naszą ofertę:
• Kredyt gotówkowy
• Kredyt konsolidacyjny
• Kredyt samochodowy
• Kredyt hipoteczny
• Spłata rat LUKAS Banku za 0 zł
• Dogodne warunki 
  dla emerytrów i rencistów

Nowogard, ul. 700 Lecia 21
tel. 91 39 22 172

czynne: pon-pt 9.00-17.00

CENTRUM KREDYTOWE

Prywatny Gabinet 
Stomatologiczny

Oferuje kompleksowe
lecznie stomatologiczne

- protetyka
- chirurgia stomatologiczna
- stomatologia estetyczna (wybielanie)
- stomatologia zachowawcza
- stomatologia dziecięca
- endodoncja (leczenie kanałowe)
- periodontologia (leczenie chorób przyzębia)

lek. dent. Agnieszka Odzioba
ul. Kościuszki 36 (przychodnia, gab. 308) 

Tel. 669 862 704   •  NOWOGARD
Godz. przyjęć pn.-pt.  10-18;   sob. 8-13

Zapraszamy!

N
O

W
Y

Nowogard, ul. Kościuszki 1
tel. 91 392 18 11

OPTYK
BADANIE OSTROŚCI  WZROKU

(bezpłatne przy zakupie okularów)
REALIZACJA  RECEPT NFZ

O szczegóły pytaj w Salonie

Sierpień super rabaty

- 30%
- 20%

- 50%

CZAS NA WZROK

Kancelaria Adwokacko-Radcowska
Adres Kancelarii: Plac Wolności 9 w Nowogardzie, 

parter byłego hotelu „Cisy”, pok. nr 8.

Szanowni Państwo.
Zawiadamiamy, iż w Nowogardzie  rozpoczęła swoją działalność 

Adwokat  - Monika Osińska  
(tel. 605 085 913)

Radca Prawny - Radosław Górski
  (tel. 788 802 101)

Nasi przedsiębiorcy

Sławomir 
Wencel - 
pizzeria 
Neptun

Misja Namiotowa KECh

Na dobre 
zakończenie 
wakacji..

Bezpłatne Liceum
Ogólnokształcące dla Dorosłych

ogłasza nabór
Informacje i zapisy

ul. Zielona 11, tel. 91 392 66 91

PRY
WA

TN
EP

UB
LIC

ZN
E LICE

UM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA
DOROSŁYCH

Rozpoczęcie roku szkolnego w sobotę 11 lutego godz. 8.00

Zapewniamy BEZPŁATNĄ NAUKĘ przez cały okres kształcenia

www.zielona.mojaszkola.net

W NOWOGARDZ IE

Rozpoczęcie roku szkolnego w sobotę 1 września 2012

s. 4 s. 9s. 7

Wyjazdy do 14 krajów Europy

z Nowogardu
T R A V E L

Agencja Turystyki i Podróży

PRZEJAZDY zagraniczne

NOWOGARD • ul. Boh. Warszawy 78a/2
Tel. 91 392 17 39 • kom. 605 856 556

WYCIECZKI - WCZASY
Turcja, Tunezja, Egipt, Chorwacja

www.travel-nowogard.pl

Niemcy, Holandia, Belgia, Dania, Francja,

Luksemburg, Austria, Anglia, Włochy,

Hiszpania Szwajcaria, Szwecja, Norwegia

Czytaj s. 3, 4

Märka Polska Sp. z o.o.
MAGAZYN 

REDŁO
 

1) SKUP ZBÓŻ 

2) SKUP SŁOMY Z POKOSU I W KOSTKACH

 KONTAKT: + 48 91 48 30 300   + 48 603 055 292

HALINA GALUS
HELENA WNUK

Zwrot VAT-u 

Nowogard, ul. 3 Maja 14 
(budynek BS,  I piętro)
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Zwróć się do nas. 
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remont mieszkania 
od maja 2004 r.

Przyszli 
zwykli 
ludzie i... 
strażacy

Wywiad z Antonim Bielidą -  Przewodniczącym Rady Miejskiej 

Sesji na razie nie będzie…
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W minioną środę, ok. godz. 22.00, doszło do niebezpiecznego 
pożaru elewacji na zapleczu budynku Apteki Jantar przy ul. 7oo-
-lecia. Pożar zauważyli właściciele posesji, zawiadamiając straż 
pożarną. Prawdopodobną przyczyną zdarzenia było podpalenie 
przez nieznanych sprawców, leżących za apteką, pustych karto-
nów. To od nich zajął się dopiero co położony na ścianach sty-
ropian. Na szczęście ogień został szybko ugaszony. Nikomu też 
nic się nie stało. To już drugi taki przypadek w tym miejscu. Dwa 
lata temu, jesienią, spalił się fragment elewacji sąsiedniego bu-
dynku. Wtedy jakiś „żartowniś” podpalił stojący pod ścianą pla-
stykowy pojemnik na śmieci. 

Wichura, która w ze-
szły poniedziałek prze-
szła nad Nowogar-
dem, nie ominęła tak-
że ościennych gmin. W 
Osinie, wiatr połamał 
kilkudziesięcioletniego 
kasztanowca. Nie wie-
le brakowało, by drzewo 
spadło na znajdujący się 
obok kościół. Na szczę-
ście, spadające konary 
nie uszkodziły świątyni. 
Nikomu też nic się nie 
stało. Jeszcze tego same-
go dnia przystąpiono do 
sprzątania powalonych 
gałęzi.  Po ogromnym 
drzewie pozostał tyl-
ko fragment sterczące-
go pnia, przypominając 
o potędze Matki Natury. 

Po naszych interwencjach, we wtorek przystąpiono do sprząta-
nia ulicy 3 Maja. Oczyszczono pobocza, chodniki oraz wysepki. 
Wykoszone zostały także trawniki. Należy mieć tylko nadzieję, 
że jedna z najdłuższych ulic miasta, będzie od tej pory sprzątana 
systematycznie.  

Z dołu może i  lepiej widać

Kto zapłaci za tę zabawę mafii

Wakacje, to zawsze trudny 
okres dla mediów. Tzw.  sezon 
ogórkowy charakteryzuje ogól-
ny brak dobrych tematów. Dlate-
go sprawa upadku linii lotniczych 
OLT Express, i w konsekwencji 
problemy głównego udziałowca 
tych linii czyli Amber Gold,  sta-
ła się dla  środków przekazu ni-
czym przysłowiowa manna z nie-
ba. Temat jest więc eksploatowa-
ny aż do znudzenia,  a rozwijane 
z pasją kolejne poboczne wątki w 
sprawie, budują  historię, w któ-
rej zupełnie już zanika istota tego, 
co się wydarzyło.  Tak się kiedyś 
stało (a jestem z tego niezmiennie 
kontent), że nauczyłem się kry-
tycznego stosunku do przekazów 
medialnych i dyktowanych, nie-
zbyt jasnymi motywami, wypo-
wiedzi różnej maści ekspertów, 
publicystów, komentatorów.  Sta-
le też odkrywam, jak bardzo ten 
krytyczny stosunek się przydaje 
po to, aby nie dać się zwariować. 
Tak jest  też w tej sprawie.  Tutaj 
bowiem, zwłaszcza  rozeznanie:  
kto jest odpowiedzialny, i w ja-
kim zakresie, za straty ponoszone 
przez klientów Amber  Gold nie 
jest możliwe przy braku dystan-
su wobec tego, co w temacie co-
dziennie słyszymy. Sprawa nie jest 
w rzeczywistości  tak oczywista, 

jakby wynikało to z ferowanych 
medialnie wyroków.  Po pierw-
sze , należy zapytać  czy wznie-
cający zamieszanie wokół Amber 
Gold nie mieli pojęcia, że  w przy-
padku instytucji finansowej taka - 
niesprawdzona przecież na wstę-
pie -  publiczna informacja o rze-
komych problemach tego banku, 
czy też  parabanku,  musi spowo-
dować panikę wśród jego klien-
tów? Z  pewnością prawie 100 - 
procentowo dało się przewidzieć, 
że depozytariusze banku tłumnie 
rzucą  się jak jeden, aby natych-
miast wycofać swoje walory,  jako 
poważnie zagrożone.  Zrobiłby 
to każdy, mimo że przez dotych-
czasowy, wieloletni czas funkcjo-
nowania  tej instytucji nie słysze-
liśmy, aby ktoś się skarżył, że zo-
stał oszukany. Takiej masowej ak-
cji klientów nie wytrzyma nawet 
największy, renomowany  bank, 
ponieważ  zdeponowane  walory 
nie leżą w skarbcu i nie czekają na 
swoich właścicieli,  ale krążą w fi-
nansowym krwiobiegu. Tylko w 
ten sposób mogą zarobić na kosz-
ty i zysk banku, jak i na odsetki 
deponujących.  Dzisiaj widzimy, 
że istotne zarzuty wobec Amber 
Gold zasadzają  się na  wskazaniu 
na  straty  poniesione  przez klien-
tów.  Ale kiedy te straty wystąpiły? 
Czy klienci ponosili je przed  wy-
buchem afery? Nie,  one wystąpi-
ły dopiero wtedy, gdy padły lek-
ko  sformułowane oskarżenia.  A  
to jest dopiero początek tych strat. 
Szybkie doprowadzenie do roz-
poczęcia procesu upadłościowe-
go skutkuje bowiem  powstaniem 
olbrzymich kosztów i strat wyni-

kających z  wynagrodzeń  syndy-
ków, kosztów licytatorów,  kosz-
tów sądowych,  obniżenia warto-
ści majątku firmy w wyniku  jego  
wyprzedaży,  w takim  likwidacyj-
nym trybie, gwałtownego  prze-
rwania procesu akumulacji kapi-
tałowej itd.. Kto pokryje te koszty? 
kogo one obciążą? Otóż, obciążą 
w rzeczywistości tych, którzy zde-
ponowali  tutaj swoje oszczędno-
ści.  W konsekwencji  oczywiście 
wszystko będzie na prezesa (już 
jest),  który zapewne straci oso-
bisty majątek  (jeśli go nie zabez-
pieczył), ale tego na straty klien-
tów banku na pewno nie starczy. 
Nie bronię prezesa, ale też  nie 
podniecam się informacjami na 
jego temat - to zupełnie wtórne.  
Państwo, które już dawno siedzi 
w kieszeniach finansistów  i nie 
ma żadnego wpływu na  politykę  
banków (te zamiast wspomagać 
gospodarkę, doszczętnie ją eks-
ploatują), to państwo dzisiaj po-
pisuje się przed  społeczeństwem, 
jaki to robi porządek z oszustami. 
Porządek za pieniądze obywate-
li  i nie porządek, ale odgrywanie 
roli, którą mafiosi mu napisali.  Z 
daleka  bowiem widać i czuć, że 
cała  ta „afera” to wewnątrz mafij-
na rozgrywka, w której starły  się 
rekiny, ale zdechną  tylko płotki. 
Wszystko w majestacie obrony 
prawa  i walki z oszustami i oczy-
wiście dobra bajka na wakacyjny 
sezon ogórkowy. Piszę w lokalnej 
prasie  bynajmniej nie o sprawie 
lokalnej, ale bywa, że z dołu może 
i lepiej widać.

SM  

Pomóżmy sobie
•	 Ośrodek Pomocy Społecznej przyjmie tapczan oraz meble dla podopiecznych tel. 913920200.
•	 Przyjmę  2 - osobowy fotel do spania, pralkę automatyczną i używaną  pokojową meblościankę Tel. 665 - 566-856
•	 Przyjmę  łóżko piętrowe  tel. 512-71-13-48
•	 Przyjmę  wersalkę z fotelami i szafkę na dziecięce ubrania - 883-241-291 
•	 Przyjmę meble pokojowe w dobrym stanie, ławę pokojową i TV  tel.782-556-716
•	 Przyjmę  piecyk kaflowy lub inny piec na opał tel. kontaktowy 883-038-182
•	 Przyjmę segment pokojowy i kuchenny oraz pralkę.  Tel. kontaktowy 512 711 348
•	 Przyjmę książki do I klasy gimnazjum. Tel. kontaktowy 512 711 348. 
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FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

TRUMNY, URNY, KREMACJE, EKSHUMACJE, CHŁODNIA
PRZEWOZY KRAJOWE i ZAGRANICZNE, 

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

602 450 881

EntER  II 
laptop

 sERwIs - komIs

naprawiamy, 
sprzedajemy,

kupujemy laptopy
na ul. Wyszyńskiego 7/3

budynek Straży Pożarnej

tEL. 795 648 748

O PA Ł
węgiel, koks, miał, 

drewno – kominkowe,
 podpałka, brykiet – węglowy, 

torfowy, drzewny
(towar luzem i workowany)

Towar wysokiej jakości, zapewniamy 
transport, wynajem maszyny 
rozładunkowej oraz dźwigu

sprzedaż ratalna

PPUH „EDBA” 
Nowogard • ul. Nadtorowa 12

Tel./fax 91 39 22 329
Kom. 601 150 620

Oddam kotki
w dobre ręce

722 083 349

Wywiad z Antonim Bielidą -  Przewodniczącym Rady Miejskiej 

Sesji na razie nie będzie…

Marcin Simiński: Stęskniłem 
się za Panem...

Antoni Bielida: To miłe. Ostat-
nio też się zastanawiałem, dlacze-
go prasa mnie tak rzadko odwie-
dza.

Bo nie daje Pan na to szansy. 
Coraz rzadziej Pan zwołuje sesje 
Rady Miejskiej. Ostatnia odbyła 
się pod koniec czerwca. Miesz-
kańcy wybrali radnych, którzy 
zgłaszają im różne swoje pro-
blemy, a Ci nie mają możliwości 
o tym porozmawiać na forum. 
Później rozliczają ich z braku 
aktywności.  Kiedy  zwoła Pan 
następne posiedzenie? 

Następna sesja planowana jest 
na 26 września. Zgodnie ze statu-
tem gminy posiedzenia powinny 
się odbywać nie rzadziej niż raz 
na trzy miesiące. Był okres wa-
kacji. W związku z tym nie ma 
materiałów, uchwał, nad który-
mi radni mogliby debatować. Nie 
do końca jest jednak tak, że rad-
ni nie mają zajęcia. Pracują w ko-
misjach. Cieszy mnie, że takie jest 
oczekiwanie wśród mieszkańców, 
bo być może wywoła to pewne 
emocje i chęć przybycia  obywa-
teli na obrady sesji. Do tej pory, 
jak widać na sesje przychodzą 3-4 
osoby, które widzę od 20 lat. 

Od tego, by dowiedzieć się co 

działo się na sesji, ludzie mają 
np. media. Sami nie muszą się 
fatygować. W tym czasie więk-
szość musi zarabiać na chleb.  

Oczywiście, ale sesje zwołuje się 
kiedy ma się tematy, nad którymi 
można obradować. 

Wie Pan jednak doskonale, że 
sesja to nie tylko uchwały i gło-
sowania, a radni nie są maszyn-
kami do głosowania. Obrady to 
także okazja do debaty nad waż-
nymi dla gminy i jej obywateli 
tematami. Zresztą w poprzed-
niej kadencji bardzo często, bę-
dąc wtedy w opozycji, sam Pan 
o tym wielokrotnie przypomi-
nał władzy. Dlaczego teraz Pan 
zmienił zdanie? 

Powtórzę jeszcze raz. Obo-
wiązkiem rady jest podejmowa-
nie i rozstrzyganie uchwał. Oczy-
wiście to też jest debata, ale nad 
uchwałami. Jeśli nie ma projektów 
uchwał, to nad czym jeszcze radni 
mają debatować? Zresztą, jeśli jest 
potrzeba debaty, to część radnych 
może zwrócić się do Przewod-
niczącego o zwołanie sesji nad-
zwyczajnej. Takich inicjatyw nie 
ma jednak ze strony radnych. Na 
pewno sesje nie będą prowadzone 
tylko po to, żeby sobie porozma-
wiać i skończyć rozmowę na ni-
czym. 

Pan też nie odczuwał przez 
dwa ostatnie miesiące potrzeby 
zwołania sesji? 

Nie było takiej potrzeby.  
To co Pan, jako radny i przewod-
niczący Rady Miejskiej, robił 
przez ten okres? 

Co poniedziałek mam dyżury w 
Urzędzie Miejskim i powiem, że 
w tym okresie bardzo mało miesz-
kańców przychodzi. Są to dwie, 
trzy osoby, które zwykle zwracają 
się do mnie o pomoc w znalezie-
niu pracy lub mieszkania. 

To bardzo ważne zagadnienia 
dla ludzi. Obawiam się jednak, 
że Pan ani w jednym, ani w dru-
gim temacie za bardzo ludziom 
ulżyć nie może?

No jeśli chodzi o pracę, to oczy-
wiście mieszkańcy pytają mnie o 
nią ze względu na związek RXXI 
i budowany w Słajsinie zakład. I 
bardzo dobrze, że tak się dzieje. 

A czy radni w wakacje zgłasza-
li się z jakimiś problemami do 
Pana? 

Nie. Nie miałem takich sygna-
łów. 

Nie uważa Pan, że to smutne? 
Nie. Dlaczego? 
Zastanawiam się bowiem, z cze-

go to wynika. Wszystkim tak do-
brze się żyje? Ludzie nie mają  żad-
nych problemów? Żyjemy w kra-
inie mlekiem i miodem płynącej?

Ja myślę, że nie ma takich spraw, 
które mieliby rozstrzygać rad-
ni. Oczywiście, w ciągu wakacji 
mieliśmy też spotkania koalicyj-
ne, na których podejmowaliśmy 
różne uzgodnienia. Mam jednak 
nadzieję, że radni kontaktują się z 
mieszkańcami i pracują w terenie. 

Nie jestem rzecznikiem Rady 
Miejskiej, ale moim zdaniem, 
brak zwoływania sesji i podej-
mowania debaty przez trzy mie-
siące jest zjawiskiem nagannym. 

Ja to inaczej oceniam. Może jest 
dobrze i nie ma problemów? 

Proszę mi takich rzeczy nie 
opowiadać. 

Dobrze. Jeśli są, to proszę je zi-
dentyfikować. 

Proszę bardzo – np. w Ostrzy-
cy ludzie, od kilku miesięcy, nie 
mają wody w kranach. 

Od tego jest organ wykonaw-
czy. 

Ja tylko dałem przykład. Mogę 
dalej wymieniać. Brakuje miesz-
kań. 

Pan uważa, że te problemy 
można załatwić na sesji? Jest 
przyjęty program odbudowy bu-
downictwa mieszkaniowego. Są 
spółki odpowiedzialne za to, żeby 
ludzie mieli dostęp do wody. My 
możemy ewentualnie na prośbę 
burmistrza, przyznać w drodze 
głosowania pieniądze na budo-
wę wodociągu, czy inny tego typu 
cel. Takiego tematu jednak na 
dzień dzisiejszy nie ma. A to, że 
są codzienne problemy np. brak 
oświetlenia, czy brud na ulicy, 
każdy z radnych i z obywateli ma 
prawo zgłosić to do stosownych 
wydziałów w gminie. Nie trzeba 
czekać cały miesiąc, aby te pro-
blemy sygnalizować. 

Nie martwi Pana fakt, że przez 
dwa miesiące Urząd Miejski nie 
przygotował żadnych ważnych 
uchwał, nad którymi mogliby 
debatować radni? 

Przecież Urząd nie pracu-
je tylko nad przygotowywaniem 
uchwał. Ma też inne zadania do 
realizacji. 

I nie wynika z nich, że trzeba 
sesje zwoływać częściej. 

Panie Przewodniczący, a czy 
wyrok w sprawie – Bogdański - 
Czapla – nie był wystarczającym 
powodem do zwołania sesji, 
żeby przed radnymi burmistrz dokończenie na str. 4

się z tego wytłumaczył? Mamy 
przecież do czynienia z dużym 
„nadszarpnięciem wizerunku” 
osoby sprawującej najwyższą 
władzę w gminie. 

Ja wiem, że niektórym zależa-
łoby na tym, żeby tę sprawę dalej 
rozdmuchiwać. Sąd sprawę roz-
strzygnął. Ja nie będę komento-
wał wyroku, chociaż nie wiem, 
czy burmistrz będzie się od niego 
odwoływał, czy nie. 

A nie było Panu, tak po kole-
żeńsku, wstyd za burmistrza? 

Na ten temat nie rozmawiali-
śmy. Była procedura sądowa, pod 
której presją, burmistrz musiał 
stanąć. A ocena jego działalno-
ści w tym fragmencie należy do 
wyborców. To oni zdecydują, czy 
słusznie Pan burmistrz postąpił z 
panem Bogdańskim, czy nie? Jak 
byśmy wzięli na szalę, czy miał 
rację, czy nie kiedy go zwolnił, to 
niech pan mi uwierzy, że opinie są 
różne. Do czasu, kiedy cała spra-
wa się pojawiła, na temat Wydzia-
łu Gospodarki Gruntami, nikt się 
dobrze nie wyrażał. Prawda leży 
po środku – ani jedna strona, ani 
druga nigdy nie jest czysta. 

Chce Pan powiedzieć, że pan 
Zdzisław Bogdański, był złym 
pracownikiem Urzędu Miej-
skiego? 

Ja tego nie powiedziałem. Były 
na niego skargi, zresztą dotyczą 
one większości wydziałów. Nie 
myli się ten, co nie pracuje. 

Za Pana kadencji, kiedy spra-
wował Pan funkcję wiceburmi-
strza Nowogardu, też były skar-
gi na ten wydział? 

Nie. Przez osiem lat sprawowa-
nia funkcji, ten wydział podle-
gał mi przez pół roku i burmistrz 
Ziemba mi go zabrał, kiedy chcia-
łem zrobić tam trochę porządku. 

Jeśliby Panu nie zabrał, to 
zwolniłby Pan wtedy pana Z. 
Bogdańskiego? 

Nie. Nie miałem takich myśli ani 
zamiaru. Burmistrz ma prawo do-
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bierać sobie pracowników. Jeśli nie 
mógł dogadać się z panem Bogdań-
skim, miał prawo go zmienić. 

Tylko czy w taki sposób? 
Jeżeli sąd rozstrzygnął, że źle to 

zrobił, to popełnił błąd. 
Pytam Pana o to, ponieważ był 

Pan jednym ze świadków w tej 
sprawie i sąd również nie uwierzył 
pańskiej wersji wydarzeń? 

Ja mówiłem przed sądem prawdę. 
Sąd dokonał oceny faktów.

Czy ta sprawa odbiła się w jakiś 
sposób na atmosferze w koalicji 
SLD-PSL? 

Nie mam takich sygnałów. Dla-
czego miałoby tak być? My realizu-
jemy przyjęty program. Jeśli mieli-
byśmy opierać konstrukcję naszej 
współpracy dla dobra gminy tylko 
dlatego, że burmistrz zwolnił jedne-
go czy drugiego pracownika, byłoby 
to nieporozumieniem. 

Ja mówię jednak o wyroku, w 
którym sąd uznał, że burmistrz 
Nowogardu, Robert Czapla, po-
świadczył nieprawdę. Niektórzy 
w PSL-u mają z tym problem. Mó-
wią, że trudno im teraz z takim 
burmistrzem iść ramię w ramię, 
tym bardziej, że Bogdański to ich 
człowiek. 

 Ja bym proponował PSL-owi, aby 

się nie wypowiadał na temat takich 
spraw. Na ich miejscu byłbym bar-
dzo ostrożny na temat wygłaszania 
pewnych ocen. 

Mocne słowa. Ma Pan złe zdanie 
o swoim współkoalicjancie? 

Ja nie powiedziałem o swoim 
współkoalicjancie w Nowogardzie. 
Miałem na myśli, aby nie dokony-
wać oceny moralności, na podsta-
wie działalności PSL-u. 

Ma Pan na pewno na myśli 
ostatnią aferę taśmową, z Włady-
sławem Serafinem w roli głównej.  
Proszę jednak nie zapominać, że 
SLD też miało kilka wstydliwych 
tematów, np. sprawa Rywina?

Jeżeli SLD by się zachowywa-
ło tak jak teraz PO czy PSL, zosta-
łoby rozjechane. Lewicy zaszkodził 
Rywin i tylko dlatego, że ktoś przy-
szedł i coś komuś naopowiadał. 

Ma Pan tendencje do bagateli-
zowania bardzo poważnych spraw. 
Przecież po tej aferze kilka osób 
usłyszało zarzuty, a jej „bohater” 
został skazany na karę pozbawie-
nia wolności.  

Nie bagatelizuję tego.  SLD od po-
czątku stanęło do tego problemu. 
Przypomnę tylko, że wtedy Leszek 
Miler, mógł zrobić to, co dzisiaj robi 
PO – powiedzieć, że na żadną ko-
misję się nie zgadza. Zresztą, wtedy 

do Milera wielu ludzi z lewicy mia-
ło pretensję. Może zostawmy ocenę 
działań politycznych historii. 

Dobrze. Wróćmy na nasze po-
dwórko. Ponieważ rozmawiamy 
w siedzibie Związku RXXI, które-
go jest Pan szefem, to pomówmy o 
budowie zakładu w Słajsinie. Na 
jakim etapie jest w chwili obecnej 
inwestycja?

Jesteśmy w okresie, chyba naj-
trudniejszym dla związku, tzn. zbu-
dowania całego systemu logistyki i 
uruchomienia zakładu. To ogromna 
ilość przedsięwzięć. Nie chciałbym 
tutaj wszystkich wymieniać. Mogę 
zapewnić, że wszystko idzie zgodnie 
z przyjętym przez zarząd związku 
harmonogramem. Zgodnie z tym, 
w połowie września odbędzie się 
rozruch instalacji. 

Trwają też nabory pracowników. 
Wciąż tylko nie wiadomo, ile lu-

dzie będą płacić za śmieci od przy-
szłego roku? 

Na 25 września jest planowane 
walne zgromadzenie RXXI, na któ-
rym będzie podjęta uchwała i za-
twierdzony cennik za odpady do-
starczane do składowiska. Mamy 
ok. 200 pozycji tych odpadów. Nas 
oczywiście najbardziej interesują te 
komunalne. Już dziś wiadomo, że 
cena będzie się wahała w granicy 

225 zł za tonę odstawionych do za-
kładu odpadów. 

Dobrze. Ale chciałbym się do-
wiedzieć, ile za śmieci zapłaci 
przeciętny Kowalski? 

Składowych tej ceny jest kilka. 
225 zł, to cena przyjęcia odpadów 
na składowisko. Do tego  dojdzie 
cena, jaką gminy będą musiały za-
płacić zakładom komunalnym za 
zbiórkę odpadów ze swojego terenu. 
Dopiero wtedy będzie można wyli-
czyć cenę dla jednego mieszkańca. 
Pewne jest, że te opłaty wzrosną. 
Trudno jednak dziś mówić o kon-
kretnych kwotach. Te, mieszkań-
cy poznają najwcześniej w styczniu 
2013.

Wróćmy do sesji, która jak Pan 
zapowiedział, na samym począt-
ku naszej rozmowy, odbędzie się 
pod koniec września. Czy może 
Pan zdradzić, co znajdzie się w po-
rządku obrad? 

Burmistrz chciałby przedłożyć 
projekt uchwały adiacenckiej. W tej 
sprawie również do mnie zgłaszali 
się mieszkańcy. Ta opłata była chy-
ba przez poprzedników, niezbyt do-
kładnie, przemyślana. 

Dlaczego przez poprzedników? 
Obowiązujące obecnie stawki 
opłat adiacenckich podniósł, przy 
poparciu radnych koalicji, bur-

mistrz Czapla. 
Uchwała została podjęta, o ile do-

brze pamiętam, w poprzedniej ka-
dencji, na wniosek radnego Rafała 
Szpilkowskiego. Mogę  się mylić. W 
każdym bądź razie chodzi o to, żeby 
ją teraz jednak obniżyć, tak by nie 
hamowała ona rozwoju gospodar-
czego w kwestii obrotu nierucho-
mościami.  

(dop. redakcji: niestety Pan Prze-
wodniczący się pomylił. Sprawdzili-
śmy dokładnie – uchwała w tej spra-
wie została przyjęta w dniu 23 lutego 
2011 roku). 

Wiele gmin intensywnie pracuje 
nad przyjęciem uchwały w związ-
ku ze zmianą ordynacji wyborczej 
wprowadzającej jednomandatowe 
okręgi.  Są takie, które już te prze-
pisy przyjęły, właśnie w czasie wa-
kacji.  Czy podczas najbliższej se-
sji można się spodziewać propozy-
cji w tej sprawie? 

Rozmawiałem z burmistrzem o 
tej konieczności, ale mapy jeszcze 
nie widziałem. Trudno mi zatem 
powiedzieć, czy projekt w tej spra-
wie trafi pod obrady na najbliższej 
sesji. 

Dziękuję za rozmowę. 
 Rozmawiał Marcin Simiński

dokończenie ze str. 3

Wywiad z Antonim Bielidą -  Przewodniczącym Rady Miejskiej 

Sukces akcji oddawania krwi

Przyszli zwykli ludzie i... strażacy
Klub Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża w Nowogardzie 21 sierpnia 2012r. od 9:30 do 14:00,  wspólnie z Woj-
skowym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie i przy udziale władz samorządowych Nowogardu, zorganizował w 
obiekcie NDK akcję poboru krwi - pod hasłem „Twoja krew ratuje życie” 

 Nowogardzki klub Honorowych 
Krwiodawców poprosił najbliższą 
placówkę - dysponującą odpowied-
nimi, mobilnymi możliwościami - 
tj. Wojskowe Centrum Krwiodaw-
stwa i Krwiolecznictwa w Szczeci-
nie o to, aby zorganizować zbiórkę 
w Nowogardzie – mówi Zdzisław 
Szmit, długoletni Prezes Klubu 
Honorowych Krwiodawców w 
Nowogardzie, który tę funkcję 
pełni od 1974 roku. 

We wtorek, 21 sierpnia, w No-
wogardzkim Domu Kultury zro-
biło się tłoczno. Krwią chcieli po-
dzielić się nie tylko członkowie 
klubu, ale również inne osoby, 
nie będące  jego członkami. Fre-
kwencja była imponująca, mimo 
wakacji, przybyło też sporo mło-
dych dawców.  Honorowemu 
krwiodawstwu zawsze towarzyszy 
szczególna, podniosła atmosfera, 
cel jest bowiem szczytny - bezin-
teresownie  pomóc choremu. Nie-
stety, ostatnie lata to dla ruchu 
krwiodawczego to trudny okres. 
W naszym województwie, z mapy 
punktów, zajmujących się pobo-
rem krwi, znikają bowiem kolej-

ne placówki (ostatnia w naszym 
powiecie, znajdująca się w Gole-
niowe, została zamknięta 1 sierp-
nia). Również okręg organizacyj-
ny PCK, w którym funkcjonuje 
nowogardzkie koło, obejmują-
cy Nowogard, Kamień Pomorski, 
Goleniów i  Resko, nie dysponu-
je już stałym punktem krwiodaw-
stwa.  

- Sporo dawców jest zdezorien-
towanych taką sytuacją, zniechę-
ca to do  oddawania krwi, która 
jest przecież niezbędna do leczenia, 
czy to podczas operacji, czy innych 
zabiegów medycznych. W naszym 
klubie było kiedyś około 400 na-
stępnie 300, a teraz może powyżej 
100 członków, ich  średnia wieku 
niestety stale rośnie. Młodych osób 
jest niewiele, ale może właśnie dla-
tego, że nie mają odpowiednich 
warunków, które by ich zachęci-
ły do wstąpienia w szeregi człon-
ków-krwiodawców. Teraz, głównie 
ze względu na zamieszanie zwią-
zane z likwidacją placówek, zbiór-
ki krwi mamy niewiele. Stąd wła-
śnie akcja, w której uczestniczymy 
– podkreśla Prezes Szmit. Pocie-

szające jest to, że młodzi ludzie, 
często niepełnoletni, którzy przy-
byli na akcję w Nowogardzie, de-
klarują już chęć oddawania krwi. 
Prawo jednak wyraźnie mówi, 
kto może zostać ją oddawać. Nie 
wszyscy młodzi mogą być dawca-
mi. Przede wszystkim musi to być 
osoba pełnoletnia no i oczywiście  
zdrowa, która potwierdzi to w wy-
pełnianej deklaracji. 

- Tutaj trzeba napisać prawdzi-
we informacje, nie można kłamać 
i być nieodpowiedzialnym - pod-
kreśla w rozmowie z nami Pre-
zes Szmit. Wtorkowa akcja to jed-
na z wielu, jaką zorganizował klub 
nowogardzki w NDK. Hol Domu 
Kultury na czas zbiórki zmienił 
się w profesjonalną salę pobie-
rania krwi. Były stanowiska do 
wypełniania stosownych doku-
mentów, jak również  miejsca ze 
specjalnymi fotelami, na których 
ewentualni dawcy byli obsługiwa-
ni przez panie pielęgniarki, które - 
angażując swoją uprzejmość i wy-
kazując profesjonalne podejście - 
starały się pobierać tak bardzo po-
trzebną krew. Rezultat końcowy 

przeszedł najśmielsze oczekiwa-
nia. - Akcja zbiórki krwi wypadła 
bardzo pomyślnie, ponieważ udało 
się zgromadzić 15.3 litrów krwi od 
34 osób, które zdecydowały się ją 
oddać. To na pewno bardzo dobry, 
a wręcz rewelacyjny, wynik, który 
udało się osiągnąć dzięki tym fan-
tastycznym ludziom, którzy zdecy-
dowali się przyjść tu do NDK. Dla-
tego bardzo im za to dziękuję, jak 
również osobom, które przyczyniły 
się do zorganizowania tej szczyt-
nej akcji – mówi, w  telefonicz-

nej wypowiedzi, Prezes Zdzisław  
Szmit. Tej szczytnej imprezie  i 
wszystkiemu, co tam się odbywa-
ło bacznie przyglądali się, udziela-
jąc wsparcia: dyrektor Szpitala w 
Nowogardzie, Kazimierz Lembas, 
dyrektor NDK, Aneta Drążewska 
i burmistrz Nowogardu, Robert 
Czapla, oficjele jednak - pomimo 
niezobowiązującej sugestii orga-
nizatorów -ostatecznie nie zde-
cydowali się na  oddanie własnej  
krwi. 

Jarek Bzowy 
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

Byłeś świadkiem  ciekawego zdarzenia, 
wykonałeś oryginalne zdjęcia, jesteś  

w posiadaniu interesujących wiadomości?  
Zadzwoń lub napisz do nas o każdej porze. 

Tel. 513 088 309

e-mail: poligraf@post.pl 
dziennik@dzienniknowogardzki.pl

 Sprzedam, Kupię, Oddam

GIEŁDA PODRĘCZNIKÓW 
SZKOLNYCH

Jak co roku otwieramy giełdę podręczników szkolnych. Moż-
na w niej nieodpłatnie zamieszczać informacje o posiadanych do 
sprzedaży, bądź oddania podręczników szkolnych, a także ogło-
sić zapotrzebowanie na kupno. Podręczniki do oddania można 
również przynosić do redakcji DN.

Zgłoszenia telefonicznie na numer 91 392 21 65, e-mailowo 
DZIENNIK@DZIENNIKNOWOGARDZKI.PL, bądź osobi-
ście w redakcji na ul. Boh. Warszawy. Red.
•	 Sprzedam książki do I klasy Gimnazjum nr 1 w Nowogardzie. Tel: 

605 768 194.
•	 Kupię podręczniki do klasy VI, SP nr 2. i sprzedam książki do języ-

ka niemieckiego i WOS-u do III klasy, Gimnazjum nr 2 w Nowogar-
dzie. Tel: 790 710 805.

•	 Sprzedam komplet książek do II klasy gimnazjum nr 2 w Nowogar-
dzie i kupię książki do III klasy. Gimnazjum nr 2 w Nowogardzie. 
Tel: 697 514 976 po godz. 14.

•	 Sprzedam tanio podręczniki do Technikum i Liceum, nr tel. 91 39 
25 264.

•	 Kupię podręczniki do V kl. Podst. Nr 1 tel. 664 771 090.
•	 Tanio sprzedam podręczniki do I kl. Gim. Nr 1. Tel. 726 766 828.
•	 Kupię podręczniki do kl. V SP nr 3 w Nowogardzie. Te. 721 875 393.
•	 Sprzedam komplet podręczników do gim. nr 3. do kl. II, III. tel. 91 

39 23 122.
•	 Sprzedam matematyka podręcznik zakres podst. do liceum, LO nr 2 

do kl. I. W.Babinski, Hańko. Ponczek. Tel. 603 691 864.
•	 Kupię książki do I kl. gimn. nr 2. Sprzedam do kl. VI szkoły podsta-

wowej nr 3. Niedrogo. 509 615 300, 509 649 104.
•	 Przyjmę książki do kl. VI, szkoła podstawowa nr 1. tel. 699 680 298.
•	 Sprzedam książki do klasy III Gimnazjum nr 2 w Nowogardzie tel. 

661-550-557 
•	 Sprzedam książki do klasy II gimnazjum nr. 2 w Nowogardzie tel. 

840-563-335
•	 Kupię kompl. podręczników kl. III gimnazjum nr 1. Tel. 665 355 

369.
•	 Sprzedam książki do II kl. gimnazjum nr 2. Tel. 784 056 335.
•	 Kupie książki do I klasy gimnazjum nr 2. Tel. 785 120 663.
•	 Kupię podręczniki do: matematyki i historii do VI kl. szkoła nr 1. 

Tel. 504 703 568.
•	 Kupię podręczniki do II kl. gimn. nr 1. Tel. 667 787 949, 723 675 858.
•	 Sprzedam cały komplet podręczników do klasy II Gimnazjum Nr 1 

- klasa z językiem niemieckim, stan idealny w okładkach. W zesta-
wie są wszystkie ćwiczenia(oprócz j. polskiego i do j. niemieckiego). 
tel. 663565517. 

•	 Kupię podręczniki do kl. III, do Gimnazjum nr 1. tel. 663565517.
•	 Do III kl. gimn. nr 2 kupię. 728 983 185.
•	 Sprzedam podręczniki do SP nr 4 (Bema) kl. III, IV, V 514 995 348.
•	 Sprzedam kpl. książek do III kl. gimn. nr 2 (nowe wydanie). Cena 

130 zł. tel. 609 876 557.
•	 Sprzedam do VI kl. SP nr 3 a kupię do I gimn. nr 2. Tel. 604 432 743.
•	 Kupię podręczniki do kl. V SP nr 1. Tel. 668 858 611.
•	 Kupię książki do VI kl. SP 3. Tel. 512 005 501.
•	 Kupię książki do II liceum profil matematyczno-informatyczny, 

sprzedam do I gimnazjum SP 1. tel. 725 175 998.
•	 Sprzedam książki do geografii i j. angielskiego kl. II, III gimn. nr 3 

(Bema) tel. 721 664 442.

Remonty i prace renowacyjne w nowogardzkich 
szkołach przed rozpoczęciem roku szkolnego 2012/2013

Zanim zabrzmi  
pierwszy dzwonek…
W nawiązaniu do podjętego przez DN tematu remontów i renowacji szkół w na-
szym mieście, piszemy, co w tej materii działo się (oprócz opisanej wcześniej SP 
nr 2) w pozostałych placówkach. Jak wynika ze zdobytych przez nas informacji, 
najwięcej tego typu prac wykonano w Gimnazjum nr 3 oraz w SP nr 1 i 4.

W Publicznym Gimnazjum 
nr 3 im. Zjednoczonej Europy, 
pomalowano salę nr 13, sekre-
tariat, gabinet dyrektora oraz 
drzwi od łazienek. Dokonano 
również drobnych prac kon-
serwatorskich. 27 sierpnia roz-
pocznie się malowanie biblio-
teki i czytelni. Natomiast w SP 
nr 4, im. Jana Pawła II, prze-
prowadzono prace konserwa-
cyjne (malowanie) ławek, znaj-
dujących się na terenie posesji 
szkoły. Naprawiono także płyt-
ki przed wejściem do sali gim-

nastycznej, wyremontowano 
ściany (tynkowanie, szpachlo-
wanie, malowanie) oraz po-
malowano barierki  przy  wej-
ściu do sali gimnastycznej. Na-
prawiono również płytki przy 
wejściu do świetlicy. Zosta-
ły ponadto pomalowane ścia-
ny zewnętrzne zarówno gim-
nazjum, jak i podstawówki. 
Na przełomie sierpnia i wrze-
śnia, planowane jest malowa-
nie ogrodzenia wokół szkoły. 
Natomiast w SP nr 1, im. Ta-
deusza Kościuszki, przeprowa-

dzono remont (szpachlowanie, 
malowanie) małej salki gimna-
stycznej, pomalowano koryta-
rze przy stołówce, szatni i sali 
gimnastycznej oraz zmoderni-
zowano jedno z pomieszczeń 
gospodarczych przekształcając 
je w świetlicę.

W I LO im. ppor. Emilii 
Gierczak, dokonano remontu 
dachu, natomiast w ZSO po-
malowano toalety. 

(ps)

Nowa świetlica w SP nr 1

Gimnazjum nr 3



Nr 66 (2099)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

6

www.dzienniknowogardzki.pl

PARAFiA PW. WNieBOWZięciA NMP: Msza św. w niedzielę: Nowogard: 7:00, 9:30, 11:00, 12:30, 18:00 (w lipcu i 
sierpniu o 19:00) Karsk: 9:00; Olchowo: 11:00; Wojcieszyn: 12:00; Dąbrowa: 10:00.  Msza św. w tygodniu (od pn do pt): 
7:00, 18:00 (w lipcu i sierpniu o 19:00)    Msza św. w sobotę: 9:00, 18:00 (w lipcu i sierpniu o 19:00).    www.wnmp.info
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dniu z wyjątkiem poniedziałku:17.00, w sobotę o godzinie 12.00.    www.mbf-now.firmeo.biz 

Informacje Parafialne
   Vox    Ecclesiae...

Słowo Boże na Niedzielę:
Z Ewangelii wg św. Jana (J 2,1-11):
W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam Matka Jezusa. 

Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło 
wina, Matka Jezusa mówi do Niego: Nie mają już wina. Jezus Jej odpo-

wiedział: Czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? Czyż jeszcze nie 
nadeszła godzina moja? Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: Zróbcie wszystko, co-
kolwiek wam powie. Stało zaś tam sześć stągwi kamiennych przeznaczonych do żydow-
skich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić dwie lub trzy miary. Rzekł do nich 
Jezus: Napełnijcie stągwie wodą! I napełnili je aż po brzegi. Potem do nich powiedział: 
Zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu! Oni zaś zanieśli. A gdy starosta we-
selny skosztował wody, która stała się winem - nie wiedział bowiem, skąd ono pochodzi, 
ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli - przywołał pana młodego i powiedział do 
niego: Każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty 
zachowałeś dobre wino aż do tej pory. Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie 
Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie.

W dzisiejszą niedzielę przypada uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochow-
skiej. Dla Polaków jest to najbardziej znany wizerunek Maryi. Prawie w każdym koście-
le i w wielu polskich domach można zobaczyć ikonę Matki Bożej z Jasnej Góry. Co roku 
wielu pielgrzymów wyrusza na pątniczy szlak do Jej Jasnogórskiego wizerunku. Przez set-
ki lat ludzie wypraszali u Matki Bożej Częstochowskiej wiele łask, a także cudów. Nawet 
cały nasz naród wiele zawdzięcza Jej orędownictwu u Syna. Dziś jest dla nas okazja, aby 
przyjrzeć się obliczu Maryi i odkryć Ją  na nowo. Spójrzmy na Jej osobowość, którą mo-
żemy odczytać z kart Ewangelii, a szczególnie z dzisiejszego fragmentu o weselu w Kanie 
Galilejskiej.

Najczęściej jest w nas obraz Maryi jako pokornej, cichej, odsuniętej w cień i ukrytej. 
Niewątpliwie  posiada Ona te cechy, lecz w swojej pobożności za bardzo spłycamy Jej ob-
raz. W jednym z kazań ks. Pawlukiewicza w oparciu o ten fragment Ewangelii usłysza-
łem ciekawe spojrzenie na postawę Maryi. Bo w istocie wesele w Kanie Galilejskiej odsła-
nia nam odmienny obraz Matki Bożej, do którego jesteśmy przyzwyczajeni. Już pierwsze 
zdanie dzisiejszego fragmentu mówi nam o zaangażowaniu Maryi w wesele. Nie była Ona 
tylko zaproszonym gościem, tak jak np. Jezus, ale w jakimś stopniu była odpowiedzial-
na za przygotowanie tego wesela. Ewangelista Jan zapisał, że Maryja była obecna na we-
selu. Dalsza relacja z tego wydarzenia wprost pokazuje, że miała Ona, powiedzielibyśmy 
współczesnym językiem, stanowisko kierownicze na tym weselu. Maryja zauważyła, że 
nie mają wina, a zwyczajny zaproszony gość nie zajmuje się takimi sprawami. Wydaje po-
lecenie sługom, aby wykonali posłusznie słowa Jej Syna. Żaden z gości nie ma prawa roz-
kazywać służbie w czasie wesela. Stąd można wywnioskować, że Maryja miała jakąś rolę 
do spełnienia w czasie uroczystości weselnej.

Kiedy chcemy zorganizować jakieś duże i dla nas ważne przyjęcie, to poprosimy o po-
moc nie osobę cichą, spokojną, niedoświadczoną, ale obrotną i aktywną, która potrafi 
ogarnąć kilka spraw na raz i dobrze przygotuje nam wszystko o co ją poprosimy. Na pew-
no podobnie myślała para młoda z Kany Galilejskiej. Wybrali Maryję, bo wiedzieli, że 
Ona dobrze pokieruje wszystkimi sprawami. I jak czas pokazał zajęła się wszystkim bar-
dzo dobrze, że aż starosta weselny pochwalił pana młodego. Obraz Maryi cichej, pokor-
nej i spokojnej wcale nie oznacza, że nie jest Ona osobą aktywną, energiczną i zaradną. 
Taki wzór daje nam dzisiaj Maryja. Chrześcijanin to osoba obrotna, aktywna, która do-
brze wykorzystuje czas dany od Boga. Oczywiście każdy ma inne cechy charakteru, inne 
predyspozycje, inne powołanie od Boga. Inaczej swoją aktywność będzie przeżywać klau-
zurowa Karmelitanka Bosa, która wiedzie życie zamknięte w klasztorze, inaczej misjonarz 
pracujący w Afryce wśród umierających dzieci, a inaczej ojciec rodziny, który codziennie 
fizycznie ciężko pracuje, aby zapewnić rodzinie środki do życia. Każdy jednak ma aktyw-
nie wykorzystać dany przez Boga czas. A wszystko to ad maiorem Dei gloriam, czyli na 
większą chwałę Bożą. W życiu duchowym trzeba ciągle rozeznawać jaką postawę mamy 
zająć w konkretnych  sytuacjach, które nas spotykają. Maryja jest doskonałym przykła-
dem dla nas wypełnienia woli Bożej całym życiem. Jej wybory były zawsze trafne i zgodne 
z Bożymi postanowieniami. Oby nasze życie i podejmowane decyzje były godne imienia, 
które nosimy już od momentu chrztu św. Byśmy zawsze z dumą powtarzali, że jesteśmy 
chrześcijanami, czyli należymy do Chrystusa, a On nie wstydzi się nas. Wpatrujmy się w 
oblicze Maryi w ikonie Jasnogórskiej, aby wyczytać z Niej, to co się podoba Bogu. Nie tyl-
ko podziwiajmy Jej życie, ale przede wszystkim naśladujmy zgodnie z Jej słowami: Zróbcie 
wszystko, cokolwiek wam powie mój Syn. To jest maksyma Jej życia, która pozwala przeżyć 
w pełni własne życie, które ma się tylko jedno.

ks. Piotr Buda

Msza św. z Życiem  
bez prądu

Wakacje dobiegają końca, ale my-
ślę, że pozostawią wiele wspomnień. 
Mam nadzieję, że tych dobrych. Wa-
kacje to także czas pielgrzymowania. 
Wiele pielgrzymek przemierzało szla-
ki naszej Ojczyzny zmierzając na Ja-
sną Górę. Ostatnie pielgrzymki dotrą 
przed Jej wizerunek na uroczystość 
Matki Bożej Częstochowskiej. Pątni-
cy nieśli w swoich sercach także proś-
by w intencji dzieci nienarodzonych. 
Dnia 15 sierpnia w uroczystość Wnie-
bowzięcia NMP przybyła do Szczeci-
na prawosławna kopia ikony Jasnogór-
skiej Pani. Jej peregrynacja była zwią-
zana z obroną życia ludzkiego. Ponie-

waż cywilizacja zła nie ustępuje i chce 
zabić jak najwięcej nienarodzonych 
dzieci, dlatego potrzebna jest i nasza 
modlitwa.

Zapraszamy 25 dnia miesiąca sierp-
nia na Mszę św. z Życiem bez prądu 
na godz. 20:00 do kościoła pw. Wnie-
bowzięcia NMP w Nowogardzie. For-
mularz Mszy św. będzie już z uroczy-
stości Najświętszej Maryi Panny Czę-
stochowskiej. Za przyczyną Matki Ży-
cia chcemy wypraszać życie tym, któ-
rych życie jest zagrożone. Znajdźmy 
czas, aby wspólnie pomodlić się w tej 
ważnej intencji.

W intencji Andersa Breivika  
i pomordowanych na wyspie Utoya…

Pielgrzymi Miłosierdzia 
w Norwegii…
Mieszkańcy naszego miasta pamiętają doskonale trzech śmiał-
ków: Wojciecha Jakowca, Romana Ziębę i Dominika Włocha, któ-
rzy przed rokiem wyruszyli osobno z Fatimy, Moskwy i Jerozo-
limy, dzierżąc w ręku tabliczki z prymatami Cywilizacji Miłości 
Jana Pawła II, by 26 października 2011 dotrzeć do Asyżu, w 25 
rocznicę międzyreligijnego spotkania, jakie papież Polak zwołał 
w mieście św. Franciszka. Wiemy, że ta sztuka się im udała. Tuż 
przed wyjściem, w czerwcu 2011, odwiedzili m.in. nowogardzkie 
parafie. Natomiast 11 sierpnia 2012 roku, dwóch z nich, Wojtej i 
Roman, dotarli do wyspy Utoya, gdzie przed rokiem rozegrała się 
tragedia ludobójstwa, której sprawcą był Anders Breivik.

Pielgrzymią wędrówkę do miej-
sca tragedii w Norwegii rozpoczął, 10 
czerwca, Wojtek. Wyruszył ze Szczeci-
na. Pragnął zanieść orędzie Cywiliza-
cji Miłości i Miłosierdzia tam, gdzie go 
teraz bardzo potrzeba. Jakowiec szedł 
przez Niemcy, Danię, Szwecję i Nor-
wegię. W tym czasie nawiedzał też 
sanktuaria Świętych Europy. Łącznie 
przeszedł ok. 3 tysięcy kilometrów. Po 
drodze, witany i przyjmowany przez 
różne Kościoły chrześcijańskie, stał się 
po raz kolejny żywym nośnikiem gło-
szonych przez siebie prymatów. Przy-
pomniał o tych wartościach nie tylko 
światu chrześcijańskiemu, gdyż w Da-
nii otrzymał od tamtejszej wspólnoty 
muzułmańskiej, fragment Koranu, za-

wierający pozdrowienie pielgrzyma.
W Trondheim dołączył do niego Ro-

man Zięba. 11 sierpnia obydwaj stanę-
li na, przesiąkniętej krwią niewinnych 
ludzi, wyspie Utoya. Odmówili tam 
Koronkę do Bożego Miłosierdzia w in-
tencji nawrócenia Andersa Breivika i 
za dusze 77 osób, które zamordował. 
Po czym udali się do pobliskiego hote-
lu, do którego przewożono ofiary Bre-
ivika i pozostawili w nim Tablicę Poko-
ju z cytatem z Izajasza „Mój dom jest 
domem modlitwy dla wszystkich na-
rodów”, w językach tych krajów, przez 
które wiodła pielgrzymka na Utoyę. 
Tabliczka ma zostać przekazana rodzi-
nom ofiar.

(ps)
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Punkt 
nadawania 
przesyłek
kurierskich

ul. Wyszyńskiego 7/3
budynek Straży Pożarnej

tEL. 795 648 748

Ks. dziekanowi Kazimierzowi Łukjaniukowi
za odprawienie mszy pogrzebowej oraz

wszystkim, którzy uczestniczyli
w ostatniej drodze

śp. Józefy Wdowiak
wyrazy wdzięczności

składa rodzina

Szukamy 
właściciela suczki, 

która błąkała się w okolicach Osiny. 

Jest to młoda, czarna, nieduża suczka. Bardzo łagodna i 
zadbana. Suczka bardzo tęskni za swoim właścicielem. 
W razie pytań bądź informacji na ten temat, prosimy o 
kontakt z redakcją. 

Kościół ewangelicznych chrześcijan Zbór w Nowogardzie oraz Misja Namiotowa Kech 
w RP, od 21 do 25 sierpnia, zapraszają wszystkich na „Spotkania pod Namiotem”.

Na dobre zakończenie wakacji…
To już kolejna edycja Misji Namiotowej, organizowanej rokrocznie przez Kościół Ewangelicznych Chrześcijan (KECh.). Spotkania pod 
namiotem mają na celu aktywne wypełnienie dzieciom ostatnich wakacyjnych dni oraz integrację lokalnej społeczności w duchu eku-
menizmu, czyli dążenia do jedności chrześcijan poprzez poszukiwanie tego, co nas łączy.

Przedsięwzięcie jest skie-
rowane przede wszystkim do 
najmłodszych, ale rodzice i 
opiekunowie są również za-
chęcani do czynnego udzia-
łu w prowadzonych pod na-
miotem zajęciach. Mówi pa-
stor Cezary Komisarz - Naszą 
ideą jest to, żeby dzieci miały 
dobre zakończenie wakacji. 
Bardzo dużo rzeczy w Nowo-
gardzie dzieje się na początku 
lata. W sierpniu nie ma już w 
naszym mieście tak wielu wy-
darzeń, stąd tego typu półko-
lonie, jakimi jest właśnie - Mi-
sja Namiotowa. Spotkania te 
stanowią również początek 
tzw. KIDS CLUBU, który od-
bywa się co miesiąc w naszym 
Kościele. Większość dzieci, 
które są na tych półkoloniach, 
będzie 1 września uczestniczyć 
w spotkaniach już na terenie 
parafii. Chciałbym zaznaczyć, 
że są to spotkania w ramach 
działalności Kościoła, ale or-
ganizujemy je poza nabożeń-
stwami. 

Dobrze jest, że dzieci przy-
chodzą na tego typu spotka-
nia z rodzicami.  Są oni mile 
widziani, dzięki temu, mają 
pewną kontrolę nad tym, co 
się dzieje z ich dziećmi. To 
tworzy dobrą atmosferę.

Misja namiotowa stanowi 
również wkład w budowanie 
jedności wśród chrześcijan. - 
Nasza działalność jest formą 
ekumenizmu, gdyż 99% dzie-
ci należy do Kościoła Rzym-
skokatolickiego. Element reli-
gijny jest dla nas bardzo waż-
ny, gdyż przekazujemy warto-
ści chrześcijańskie, mówimy 
o miłości Boga, Jego miłosier-

dziu, ale rozmawiamy też o 
normalnym życiu, o tym , że 
można je przeżywać godnie – 
wyjaśnia C. Komisarz.

Dzięki Misji Namiotowej 
można również bliżej przy-
patrzyć się jej małym uczest-
nikom - Przychodzą do nas 
dzieci z różnych rodzin, jed-
ne są z domów normalnych, 
a inne z takich, w których o 
uczuciach się nie mówi, ani się 
tych uczuć nie okazuje, i to się 
bardzo szybko objawia na tego 
typu spotkaniach. Jeżeli nasza 
impreza ma być dla jakiegoś 
dziecka taką miłą zmianą sy-
tuacji, w której na co dzień się 

znajduje, to warto to robić. – 
zauważa pastor.

Pod Namiotem dzieciaki 
mogą spędzać czas na roż-
ne sposoby - Jest bardzo dużo 
śpiewu, być może z tej racji, że 
zarówno ja, jak i moja żona, i 
dzieci, pasjonujemy się, i zaj-
mujemy czynnie - muzyką. 
Jest u nas również rodzina Ko-
sętków, profesjonalnych mu-
zyków, którzy przyjechali z 
Gdańska. Tak więc, śpiewamy, 
uczymy się piosenek po angiel-

sku. Dzieci mają również za-
jęcia manualne, plastyczne, 
sportowe, a więc ruch na świe-
żym powietrzu, słuchają tak-
że różnych biblijnych historii 
i przypowieści. Organizacją 
tych zajęć przewodniczy moja 
żona, która jest z wykształce-
nia pedagogiem. Mamy też 
posiłki, każdego dnia pani 
Kasprzyk przywozi 110 obia-
dów.- informuje nas C. Komi-
sarz.

Pod Namiotem coś dla sie-
bie mogą odnaleźć również 
dorośli. Dla wielu z nich Mi-
sja Namiotowa KECh to nie 
tylko pomoc w zagospoda-
rowaniu wakacyjnego czasu 
swoim pociechom, ale tak-
że możliwość wysłuchania 
np. wieczornych świadectw i 
wykładów z Pisma Świętego, 
prowadzonych przez pastora 
Grzegorza Kosętkę. W środę 
mieliśmy okazję wysłuchania 
koncertu Roberta Kasprowi-
cza, natomiast dziś i jutro o 
godz. 19, będziemy mieli mo-
gli obejrzeć spektakle Teatru 
Pantomimy „DAR” z Byd-
goszczy. 

Misja Namiotowa wpisała 
się już na dobre w przedwrze-
śniowy krajobraz naszego 
miasta. - W tym roku nie pla-
nowaliśmy tych półkolonii, ale 
odzew był tak duży, zwłaszcza 
wśród dzieci, a wolontariu-
sze, którym serdecznie dzięku-
ję, byli tak zdeterminowani, że 
postanowiliśmy ponownie zor-
ganizować Spotkania pod Na-
miotem – podsumowuje Ce-
zary Komisarz. 

Piotr Słomski
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U nas marki najlepszych producentów rowerów

www.bicykl.eu gwarantujemy 
serwis

Nowogard, ul. Młynarska 7
tel. 91 392 67 30

zapraszamy od 9.00 - 17.00

Nowogard, ul. 3 Maja 12
tel. 91 392 70 64

zapraszamy od 10.00 - 18.00

Rower MAXIMUS 28" 
3 biegi + koszyk przód gratis

cena bieżąca 699 zł; 

cena promocyjna 679 zł

Rower MIRIAM  28" alu 
3 biegi,  prądnica w piaście

cena bieżąca 895 zł; 

cena promocyjna 865 zł
Do roweru 24" 

/tj. Grand Sandra, Grand Inessa, Grand rifter Replika/ 
gratis zapięcie + nakrętki led na wentyle

PROMOCJA!!!

OKNO 1465 mm szer. x 1435 mm wys.

SZYBA K=1,0 • OKUCIE MACO PPUH "JOGA" sj.
ul. Górna 4,

72-200 Nowogard
tel. 91 39 25 501

OKNA-SUPERPROMOCJA !!!

TYLKO 499zł*
*cena netto

PRO-BUD S.C.   SPRZedA MieSZKANiA 
2-pokojowe o pow. 58 m2 na osiedlu Gryfitów

  nowe  -  własnościowe  -  bezczynszowe
tel. 91 39 25 552, 783 570 056, www.probud-nowogard.pl

Nowogard, ul. 3 Maja 14

 Ostatnia chwila - SKORZYSTAJ Z KREDYTU RODZINA NA SWOIM!
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Z cyklu „Nasi przedsiębiorcy” – Sławomir Wencel 

„Neptun” był w tym miejscu od zawsze!

Tym razem, w kolejnej odsło-
nie cyklu „Nasi przedsiębiorcy” 
zapraszamy do odwiedzenia

popularnej pizzerii Neptun, 
znajdującej się przy Placu Sza-
rych Szeregów 7. Restauracja

funkcjonuje od 15 lat. W tym 
czasie zdobyła wielu wiernych 
klientów. W pizzerii jest za-
trudnionych 8 osób. Przygo-
towują oni i wydają nawet 70 
pizzy dziennie, co daje w skali 
miesiąca ok. 2,5 tys. sztuk tego 
włoskiego dania! W czym tkwi 
sekret tego miejsca i jaki jest 
przepis na dobrą pizzę? O tym 
rozmawiamy z właścicielem re-
stauracji, Sławomirem Wenc-
lem. 

Dziennik Nowogardzki: Nie 
wiem czy dobrze pamiętam, 
ale  wydaje mi się, że Pizzeria 
„Neptun” była pierwszą, typo-
wą pizzerią w Nowogardzie. 
Więc jakie były jej początki?  
Skąd w ogóle zrodził się po-
mysł na tego typu działalność?

Sławomir Wencel, właściciel 
Pizzerii ” Neptun „ - Zacznę 
od lekkiego sprostowania,  moja 
pizzeria nie była pierwszą, któ-
ra rozpoczęła taką działalność. 
Pierwszą była Fantazja. Nato-
miast co do Neptuna, to poprzez 
pryzmat różnych biznesów, któ-
re prowadziłem z innymi osoba-
mi, ostatecznie postawiłem na 
własną działalność - pizzerię. 
Wówczas, gdy  zaczynałem, ten  
budynek nie przypominał obec-
nego, bo był w stanie - można 
powiedzieć -surowym. 

Czy był to wtedy  pomysł na 
„pewny „ biznes?  Dzisiaj bo-
wiem pizza to bardzo popu-
larne danie, ale jeszcze 15 -20 
lat temu była odbierana dość 
egzotycznie. 

 O ile pamiętam, to pizza już 
15 lat temu była popularna. Jed-
nak biorąc pod uwagę to, że wte-
dy szukałem czegoś, co będzie 

dobre dla klientów starszych i 
nastoletnich, postawiłem wła-
śnie na pizzę. W filozofii  pro-
wadzenia lokalu skupiłem się 
więc na oczekiwaniach  klien-
ta. I to się sprawdziło, bo dziś 
przychodzą do Neptuna i starsi, 
i  młodsi klienci, a nawet małe 
dzieci z rodzicami. 

Dzisiaj macie w menu kilka-

dziesiąt rodzajów pizzy, a tak-
że innych dań. Jak na przeło-
mie lat zmieniało się menu w 
Państwa restauracji i skąd bie-
rzecie pomysły, inspirację na 
nowe propozycje kulinarne?

Tutaj muszę pana zaskoczyć, 
bo nasza karta menu w zasa-
dzie się nie zmieniła. Jest nie-
wiele dań, które wprowadzamy, 
a jeżeli już to tylko sezonowo 
lub jedną nowość na rok. Stara-
my się utrzymywać od początku 
stałe pozycje w menu, gdyż są 
one sprawdzone, czyli 29 rodza-
jów pizzy i 2 rodzaje kebabów z 
mięsa wieprzowego i drobiowe-
go,  dodatkowo są jeszcze dese-
ry, lody gałkowe, jak również 
różnego rodzaju kawa, herbata 
i napoje alkoholowe.  

Do tego, by powstała pizza 
trzeba różnorakich składni-
ków ? 

To nieproste pytanie, bo pod-
stawowym składnikiem jest cia-
sto, woda, mąka i sól...i nasza 
mała tajemnica, jak je wyra-

biać, aby później pizza była taka 
właśnie, jaka powinna być, czyli 
smaczna. Nie wiem czy to waż-
ne, ale często widzimy w TV, gdy 
kucharz „kręci” plackiem w po-
wietrzu przed wypiekiem pizzy, 
a ona się nie rozpada. A dlacze-
go? Bo jest z tzw. polepszaczami. 
Naszej pizzy się nie da zakręcić, 
bo się po prostu rozpadnie, gdyż 
właśnie nie ma w sobie żadnych 
polepszaczy. 

Ponoć sekret dobrej pizzy 
leży w cieście – czy to prawda? 

Ależ oczywiście, że tak!. Ale 
tak jak mówiłem wcześniej, 
mamy swój przepis który wcze-
śniej zastąpiliśmy tym wzor-
cowym, który przywiozłem ze 
szkolenia, którym podzielił się 
włoski mistrz świata w robieniu 
właśnie pizzy, ale nie przyjął się 
on i klienci prosili, by jednak 
prędko wrócić do tego „starego”, 
który był jednak lepszym przepi-
sem na ciasto. 

Którą pizzę klienci szcze-

gólnie sobie upodobali?  i ile 
pizzy sprzedajecie miesięcz-
nie?

Rekordy biła pizza „ wiejska” 
i” mafia”. Ale dobrym powodze-
niem cieszą się te najzwyklejsze 
np. z serem, szynką i pieczar-
kami, które zamawia w szcze-
gólności młodzież.  Co do ilości 
sprzedawanych pizz,  to jest to 
liczba około 2500 w skali mie-
siąca. Czyli mniej więcej, 60-70 
sztuk dziennie. 

Z tego co się orientuję, to 
w Neptunie można nie tylko 
zjeść? Prowadzicie także fit-
ness dla kobiet. Dobra pizza, 
a później trening i spalanie 
kalorii – czy taki był zamysł?

Zamysł był taki, by przede 
wszystkim dobrze zjeść w Nep-
tunie. A dopiero później naro-
dził się pomysł sali treningowej 
do fitness dla kobiet. Miałem 
część pomieszczeń do wykorzy-
stania, na które nie miałem po-
mysłu. I tu zajęła się nimi moja 
żona Edyta, która zajęła się 

nimi, urządzając je na sale do 
ćwiczeń, solarium i stanowisko, 
na którym są specjalne kapsuły, 
które przeznaczone są do reduk-
cji tkanki tłuszczowej. Ruch jest 
względy, ale taki bardziej odczu-
walny, gdy zbliża sie Nowy Rok 
czy karnawał lub lato.

Żeby  właściwie obsłużyć 
klienta, to wymaga odpowied-
niej liczby pracowników?

To prawda. Na dzień dzisiej-
szy zatrudniam 8 pracowników, 
którzy są bardzo zdyscyplino-
wani i godni zaufania. Nie mam 
do ich pracy żadnych zastrze-
żeń. Są to pracownicy już z dłu-
goletnim stażem. 

Żeby prowadzić restaurację, 
to oprócz dobrej kuchni, po-
trzebny jest odpowiedni kli-
mat.  To ponoć najtrudniejsze 
zadanie w prowadzeniu re-
stauracji. 

Wrócę tu do wcześniejszej 
wypowiedzi. Klimat Neptuna 
związany jest z filozofią, którą 
przyjęliśmy sobie  sprzed 15 lat.  
A polega ona na stałym obser-
wowaniu oczekiwań klientów 
również na  wystroju tego miej-
sca.  Dlatego  od czasu do czasu 
zmieniamy coś w tym zakresie,  
nawet, gdy wszystko jest  w mia-
rę estetyczne. Od pewnego cza-
su jest np.  nowa sala  z wido-
kiem na jezioro, a przeznaczona 
jest ona zwłaszcza dla osób, któ-
re chcą urządzić imprezę oko-
licznościową.  W planach mam 
również budowę zadaszenia dla 
klientów palących, którzy teraz 
by zapalić papierosa muszą wy-
chodzić z lokalu, gdyż obowią-
zuje ustawa o zakazie palenia w 
miejscach publicznych. 

Rzeczywiście od kilku  mie-
sięcy Neptun wita gości no-
wym wystrojem wnętrz-
na,  a  jak klienci odbierają te 
zmiany i czy te zmiany dały i 
zwiększyły liczbę zamówień 

klientów w skali np. miesiąca 
czy jednego dnia? 

Generalnie klienci bardzo do-
brze reagują na nasze  zmia-
ny, również te ostatnie zostały 
dobrze przyjęte. Jednak każda 
tego typu zmiana, to dość spo-
ry wydatek finansowy.  Dlate-
go wszystkie inwestycje realizuję 
na spokojne.  W przyszłości chcę 
jeszcze  nieco zmienić  oświetle-
nie w obrębie baru. Ale najpierw 
, jak już wspomniałem,  drobny  
ukłon wobec klientów palących i 
wykonanie  dla nich zadaszenia 
na zewnątrz.

Podobnie jak wiele restaura-
cjach, tak i w Neptunie klienci 
mogą także zorganizować im-
prezy okolicznościowe.  Czy 
to prawda, że na niektóre re-
zerwacje są dokonywane z kil-
kuletnim wyprzedzeniem? 

To prawda, nawet 2-3 letnią 
rezerwacją, która głównie wiąże 
się z organizacją I Komunii św. 
dla dzieci. Ale wydaje mi się, że 
w innych lokalach jest podobnie. 
Dlatego to żaden jakiś szczegól-
ny termin. 

Dowozicie swoje dania do 
klientów. Z pewnością wiąże 
się z tym wiele anegdot i cie-
kawych przygód? Czy możecie 
zdradzić chociaż jedną? Może 
jakieś zamówienie na wynos 
szczególnie utknęło wam w 
pamięci?

Trudno jest mi sobie przypo-
mnieć o jakiejś szczególnej sytu-
acji, ale jedną teraz  pamiętam. 
W  czasie turnieju tańca, który 
był 2 lata temu, grupa ze Świ-
noujścia zamówiła 30 pizz, któ-
re musieliśmy dość szybko upiec. 
Musieliśmy wtedy  naprawdę 
wyjątkowo się spieszyć, by zdą-
żyć z tym   zamówieniem. Pa-
miętam także sytuację, gdy  od-
wiedzali nas szczególni goście - 
aktorzy, którzy przyjeżdżali na 

dokończenie na str. 10
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Lato Filmowe do Nowogardu. 
Ale, by nie było tylko  tak ”ró-
żowo”, to niestety zdarzają się 
sytuacje, w których klienci naj-
pierw zamawiają przez tel. ja-
kąś pizzę, a następnie nie od-
bierają jej lub podają adres, 
pod którym ich nie ma, a jest 
np. starsza pani lub pan, który 
nic nie wie o takim zamówie-
niu. Wówczas niestety firma jest 
stratna i taka „nietrafiona” piz-
za  generuje niestety tylko  stra-
ty. 

Z wielu danych wynika, że 
stołowanie się w lokalach ga-
stronomicznych, to wciąż luk-
sus na który nie wielu może 
sobie pozwolić.  Jak to wyglą-
da w Nowogardzie?  

Cóż, ewidentnie widać, że jest 
kryzys i przez to spadek obro-
tów i odwiedzin klientów, któ-
ry da się obserwować na  prze-
strzeni kilku ostatnich lat . Ale 
jak to w życiu bywa, raz jest tro-
chę lepiej, a raz jest trochę go-
rzej. W naszym mieście nieste-

ty nie ma konkretnych zakła-
dów pracy, które dawałby godzi-
we zarobki.  Dlatego społeczność 
nie zawsze może sobie pozwolić 
na kilkurazowe przyjście w ska-
li miesiąca i zamówienie dla ca-
łej rodziny pełnego obiadu czy 
kilku pizz lub kebabów. Nieste-
ty polskie społeczeństwo ubożeje 
i szkoda, że nie może sobie po-
zwolić czasami na właśnie tego 
rodzaju obiady. 

Jakie macie najbliższe plany 
na przyszłość związane z re-
stauracją? Co nowego szyku-
jecie w najbliższym czasie dla 
swoich klientów? 

 Stawiamy na unowocze-
śnienie lokalu i zakup niektó-
rych sprzętów potrzebnych do 
funkcjonowania lokalu. Jest już 
nowy klimatyzator czy projek-
tor do wyświetlania filmów czy 
meczy piłkarskich. Jest również 
nowe nagłośnienie, co na pewno 
jest odczuwalne, gdy „leci”. mu-
zyka. No cóż, Neptun nadal chce 
się rozwijać... 

Rozmawiał: Jarek Bzowy 

dokończenie ze strony 9

Śladem naszych interwencji

Będzie kontrola  w Osowie
Dwa tygodnie temu pisaliśmy o, zdaniem  wielu mieszkańców Osowa, uciążliwym składowisku odpadów porolniczych i pobrowarnych 
znajdującym się przy wjeździe do wsi od strony Nowogardu. Jest już pierwsza reakcja na naszą interwencję.

W związku z tekstem, któ-
ry ukazał  się w DN w spra-
wie składowania odpadów w 
Osowie, kierownik Wydzia-
łu  Ochrony Środowiska UP w 
Goleniowie, pan Andrzej  Mu-
cek,  poinformował nas o pod-
jętych przez wydział działa-
niach  w tej sprawie.

- Firma  STIMEX Sp. o.o. z 
siedzibą w Osowie,  która otrzy-
mała od  nas wspomniane w 
artykule zezwolenie na rozpro-
wadzenie na powierzchni ziemi 
w celu nawożenia, ulepszania i 
podwyższania jakości gleby od-
padami z produkcji napojów al-
koholowych i bezalkoholowych, 
została przez nas poinformowa-
na o zamiarze przeprowadze-
nia przez nasz wydział kontroli 

stanu faktycznego miejsca opi-
sywanego w artykule i wypeł-
niania przez firmę wymogów 
wynikających z zezwolenia  - 
mówi  w rozmowie z nami An-
drzej Mucek. - Jakakolwiek oce-
na i ewentualne zalecenia będą 
możliwe do sformułowania do-
piero po zakończeniu kontroli.

Kierownik obiecał też, że 
poinformuje redakcję DN  o  
wynikach kontroli. Pozostaje 
mieć nadzieję, że podjęte dzia-
łania  zlikwidują uciążliwości i 
ewentualne zagrożenia zosta-
ną bądź wyeliminowane, bądź   
mieszkańcy otrzymają  autory-
tatywne wyjaśnienie, że  zagro-
żenia - zwłaszcza dla lokalnych 
ujęć wody - nie występują.

SM
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Nowogardzki  pisał

Z Ratusza  ( DN z dnia 
13.08.1992r  nr 7) 

W ostatnich dniach lipca Ko-
misja Budownictwa Gospodar-
ki Komunalnej Rzemiosła i Han-
dlu U.M. w Nowogardzie z udzia-
łem burmistrza omawiała spra-
wę sprzedaży mieszkań w budow-
nictwie komunalnym. Wysunięto 
propozycję stosowania znacznych 
ulg, jeśli mieszkańcy danego domu 
wyrażą zgodę na zakup całego 
obiektu. (…). W oparciu i istnie-
jący w Szczecinie INKUBATOR 
Przedsiębiorczości została nawią-
zana przez wydział Inwestycji i Ini-
cjatyw Gospodarczych współpraca 
w sprawie powołania oddziału w 
Nowogardzie celem zagospodaro-
wania niewykorzystanych obiek-
tów: Glicka i innych. (…) piszący 
te słowa (…) apeluje, ażeby robić 
wszystko w celu zaproszeni a do 
Nowogardu ludzi gospodarczych 
z inicjatywą, którzy udzielą wszel-
kiej pomocy w ożywieniu życia go-
spodarczego. (…)

J.M.

A może tam straszy ? ( DN z 
dnia 17.08.1992r nr 9)

Stoją sobie w mieście budynecz-
ki, które popadają na oczach zdez-
orientowanych ludzi w ruinę, z ja-
kiej trudno będzie się im podnieść. 
Jeden między Bankiem Spółdziel-
czym a Pocztą, drugi naprzeciw 
wlotu ulicy Gazowej będący jesz-
cze niedawno czynnym żłobkiem. 
Na temat ich zagospodarowania 
było wiele pomysłów, słów po-
płynęło co nie miara i papieru też 
nieco zapisano. Efektów nie widać. 
Budynek obok banku miał być ad-
optowany do celów mieszkanio-
wych, była sensowna koncepcja 
Komisji Mieszkaniowej, rozmyła 
się jednak w urzędniczej bezmyśl-
ności. Ostatnio obiekt wystawio-
no ponoć do kolejnego przetar-
gu jako całość wraz z zamieszkałą 
tam rodziną. W międzyczasie nie-
zabezpieczony budynek został we-
wnątrz zdewastowany i okradzio-
ny. Podobny los już dzieli żłobek w 
którym na razie obserwujemy po-
wybijane szyby. Oczywiście odpo-
wiedzialni wytłumaczenie znajdą, 
ale cóż z tego. A może tak napraw-
dę to tam straszy?

(M)

Za ciosem  (DN z dnia 18.-
8.1992r nr 10)

Prawdą jest, że Nowogard ze 
względu na walory przyrodniczo-
-turystyczne jest miastem urokli-
wym. Może przyciągnąć i zadowo-
lić nawet najbardziej wybrednego 
turystę. My mieszkańcy też jeste-

śmy zauroczeni tym miastem, jed-
nocześnie mocno zdegustowani. W 
tym zakresie jest wiele do zrobie-
nia. Zdajemy sobie wszyscy sprawę, 
że potrzebne są pieniądze, ale czy 
tylko? „Nie bieda przynosi wstyd, 
ale niechlujstwo”. Bardzo trafne i 
przypadające do gustu twierdze-
nie. Radni na Sesjach i Komisjach 
permanentnie podnoszą problem 
czystości i estetyki „Promenady” 
–m bez skutku. Złość i oburzenie 
mieszkańców naszego grodu bu-
dzą: stan czystości posesji prywat-
nych i państwowych, ogólne za-
chwaszczenie miasta, mało zadba-
ne trawniki i zieleńce, brak koszy 
na ulicach, źle czyszczone śmiet-
niki i pojemniki na śmieci, krzywo 
umocowane reklamy i znaki dro-
gowe (te drugie zniszczone i mało 
czytelne), zdewastowane lampy na 
Promenadzie, odrażające wyglą-
dem koplowe ogrodzenia chod-
nikowe, brudne okna wystawo-
we. Fatalny stan nawierzchni ulic i 
chodników, zapadnięte lub wysta-
jące studzienki, (…). Temat szko-
dliwości i uciążliwości Krochmal-
ni był i jest wciąż aktualny. Komi-
ny dymią, zanieczyszczają i smro-
dzą. Niski komin szpitalny daje się 
mocno we znaki mieszkańcom uli-
cy Wojska Polskiego. (…). Jak na 
to wszystko reagują władze i odpo-
wiedzialne instytucje, uważam tak 
samo jak mój przedmówca Dzien-
nika Nowogardzkiego (M) „śmieci 
i władze mają spokój”.  (…).

T. Filipczak

Plac targowy ( DN z dnia 
21.08.1992r nr 13)

Nowo powstały plac targowy 
nabiera rumieńców. (…). Z dnia 
na dzień przybywa nam handlow-
ców. Przybywają też stałe straga-
ny, mamy już ciepłe posiłki dla na-
szych umęczonych upałem han-
dlowców. (…). Wyboje i dziury 
na drodze i placu handlowym wy-
pełniono na razie żużlem, z które-
go nie jesteśmy zadowoleni. (…). 
Ze względu na położenie Nowo-
gardu, zamierzamy organizować 
na naszym placu „hurt” spożyw-
czy i przemysłowy. Handlowcy z 
Nowogardu i z sąsiednich miast 
widzą taką potrzebę. Dzierżaw-
cy placu targowego serdecznie za-
praszają hurtowników. (…). Tak 
trzymać, dodaje piszący te słowa, 
który chce dodać ażeby ustawić 
na placu targowym duży konte-
ner na śmieci ponieważ trafią one 
za ogrodzenie, a także wyraźnie 
oznakować istniejący kontenero-
wy szalet. (…).

Jan Miziorko 
Opr. MP

gdzie może trafić informacja 
o naszych długach?

Informacje o naszych długach 
mogą trafić do biura informa-
cji gospodarczej. Biuro informa-
cji gospodarczej może być prowa-
dzone wyłącznie w formie spółki 
akcyjnej. Przedmiotem działal-
ności gospodarczej biura jest po-
średnictwo w udostępnianiu in-
formacji gospodarczych, polega-
jące na przyjmowaniu informa-
cji gospodarczych od wierzycie-
li, przechowywaniu i ujawnianiu 
tych informacji.

Biuro jest obowiązane używać 
w swojej firmie wyrazów „biu-
ro informacji gospodarczej”. Do-
puszczalne jest używanie w obrocie 
skrótu „BIG”. Każde biuro powin-
no mieć w swojej nazwie te wyrazy. 
Należy jednak pamiętać, że zakaza-
ne jest używanie wyrazów „biuro 
informacji gospodarczej” oraz skró-
tu „BIG” w oznaczeniu lub rekla-
mie przedsiębiorców, którzy wyko-
nują inne działalności niż działal-
ność biura informacji gospodarczej. 
Biuro może ujawniać dane zgroma-
dzone w swoich zasobach. Ujaw-
nienie danych   dotyczących kon-
sumenta następuje, jeżeli podmiot 
występujący z wnioskiem posiada 
upoważnienie tego konsumenta. 
Upoważnienie określa zakres da-
nych przeznaczonych do ujawnie-
nia. To oznacza, że dane mogą być 
wydane w zasadzie za zgodą konsu-
menta.

Dane są gromadzone i prze-
chowywane w biurze na zasadach 
przewidzianych przez regulamin, 
który uchwala zarząd biura. Regu-
lamin musi być zatwierdzony przez 
ministra właściwego do spraw go-
spodarki, po zasięgnięciu opinii 
Generalnego Inspektora Ochrony 
Danych Osobowych.

Wierzyciel może przekazywać 
do biura informacje gospodarcze w 
celu ich ujawnienia, jeżeli zawarł z 
biurem umowę o udostępnianie in-
formacji gospodarczych. Umowa 
taka musi zostać zawarta w formie 
pisemnej. To oznacza, że tylko oso-
by, które zawarły umowę z biurem 
mogą przekazywać do niego dane.

UWAGA: Konsumenci także 
mogą zgłaszać do biura swoje wie-
rzytelności pod warunkiem, że są 
one stwierdzone prawomocnym 
wyrokiem. Natomiast przedsiębior-
cy mogą wpisywać dłużników, któ-
rzy dopiero zostali wezwani do za-
płaty i nie zapadł jeszcze wobec 
nich wyrok.

Wierzyciel może przekazać do 
biura informacje gospodarcze o 
zobowiązaniu dłużnika będącego 
konsumentem wyłącznie wówczas, 
gdy są spełnione łącznie następują-
ce warunki:

1) zobowiązanie powstało w 
związku z określonym stosunkiem 
prawnym, w szczególności z tytułu 
umowy o kredyt konsumencki oraz 
innych umów, 

2) łączna kwota wymagalnych 

zobowiązań dłużnika będącego 
konsumentem wobec wierzycie-
la wynosi co najmniej 200 złotych 
oraz są one wymagalne od co naj-
mniej 60 dni;

3) upłynął co najmniej miesiąc 
od wysłania przez wierzyciela li-
stem poleconym albo doręczenia 
dłużnikowi będącemu konsumen-
tem do rąk własnych, na adres do 
doręczeń wskazany przez dłużnika 
będącego konsumentem, a jeżeli nie 
wskazał takiego adresu – na adres 
miejsca zamieszkania, wezwania 
do zapłaty, zawierającego ostrzeże-
nie o zamiarze przekazania danych 
do biura, z podaniem firmy i adresu 
siedziby tego biura.

Po przekazaniu informacji do 
biura na wierzycielu ciążą pewne 
obowiązki. Wierzyciel powinien na 
bieżąco informować biuro o spłacie 
zobowiązań przez dłużnika. Wie-
rzyciel przekazuje do właściwe-
go biura informacje gospodarcze o 
wywiązywaniu się ze zobowiązań:

1) na wniosek podmiotu, które-
go dotyczy zobowiązanie, w termi-
nie 14 dni od dnia złożenia wniosku 
przez ten podmiot;

2) z własnej inicjatywy, za zgodą 
podmiotu, którego dotyczy to zo-
bowiązanie, w terminie 14 dni od 
dnia wywiązania się z zobowiąza-
nia.

W przypadku stwierdzenia faktu 
nieistnienia zobowiązania wierzy-
ciel jest obowiązany niezwłocznie, 
nie później niż w terminie 14 dni 
od dnia powzięcia tej informacji, 
wystąpić do biura, któremu prze-
kazał dane o zobowiązaniu, z żąda-
niem usunięcia informacji gospo-
darczych dotyczących tego zobo-
wiązania.

Na wniosek dłużnika wierzyciel, 
który przekazał informacje gospo-
darcze do biura, jest obowiązany 
do ich uzupełnienia, uaktualnienia, 
sprostowania lub usunięcia, jeże-
li są one niekompletne, nieaktual-
ne, nieprawdziwe lub zostały udo-
stępnione lub są przechowywane z 
naruszeniem ustawy. Na wniosek 
dłużnika wierzyciel, który przeka-
zał informacje gospodarcze do biu-
ra, informuje podmiot, który otrzy-
mał informacje gospodarcze od 
biura, o uzupełnieniu, uaktualnie-
niu, sprostowaniu lub usunięciu da-
nych dłużnika.

Jeśli wierzyciel nie zgłosi do biura 
w powyższych terminach, że dług 
został spłacony, będzie podlegał 
odpowiedzialności karnej – grozi 
jemu grzywna do 30.000 zł.

UWAGA: W przypadku zobo-
wiązań o charakterze ratalnym za 
wywiązywanie się z zobowiązań 
uważa się także spłatę w pełnej wy-
sokości wszystkich dotychczas wy-
magalnych rat zobowiązania.

Biuro ujawnia tylko aktual-
ne informacje gospodarcze. Biu-
ro dokonuje aktualizacji informa-
cji gospodarczych na wniosek wie-

rzyciela, nie później niż w terminie 
7 dni od dnia otrzymania wniosku. 

Biuro usuwa informacje gospo-
darcze na wniosek wierzyciela, nie 
później niż w terminie 7 dni od 
dnia złożenia wniosku (na przykład 
w razie spłacenia długu przez dłuż-
nika). Biuro usunie informacje po 
upływie 3 lat od ich ostatniej aktu-
alizacji, nie później niż po upływie 
10 lat od dnia ich przekazania przez 
wierzyciela.

Ujawnianie informacji gospo-
darczych przez biuro jest odpłat-
ne. Wysokość opłat określa cennik 
uchwalany przez zarząd biura.

Każdy ma prawo dostępu do do-
tyczących go informacji gospodar-
czych przechowywanych przez biu-
ro. Dostęp w zakresie informacji 
gospodarczych dotyczących dłuż-
ników będących konsumentami jest 
bezpłatny, jeżeli następuje nie czę-
ściej niż raz na 6 miesięcy. W po-
zostałych przypadkach dostęp pod-
lega opłacie zgodnie z obowiązują-
cym w biurze cennikiem, nie wyż-
szej niż 0,5 % minimalnego wyna-
grodzenia za pracę. 

Podmiot, który zawarł z biu-
rem umowę o ujawnianie informa-
cji gospodarczych, może wystąpić 
do biura o ujawnienie informacji 
gospodarczych o zobowiązaniach 
dłużnika będącego konsumentem, 
jeżeli posiada jego upoważnienie. 
Upoważnienie jest ważne nie dłużej 
niż 30 dni od dnia jego udzielenia.

Podmiot, który otrzymał infor-
macje gospodarcze od biura, jest 
obowiązany usunąć je w termi-
nie 90 dni od dnia ich otrzymania. 
Obowiązek ten dotyczy również 
biura w zakresie informacji gospo-
darczych otrzymanych od innego 
biura. Podmiot, który otrzymał od 
biura informacje gospodarcze do-
tyczące dłużnika będącego konsu-
mentem, nie może ich ujawnić in-
nym osobom. Nie dotyczy to ujaw-
niania przez biuro informacji go-
spodarczych otrzymanych od inne-
go biura.

Biuro jest obowiązane prowa-
dzić rejestr zapytań - czyli rejestr, w 
którym odnotowuje się zapytania o 
dane dłużników. Każdy ma prawo 
uzyskania informacji z rejestru za-
pytań w zakresie dotyczącym ujaw-
niania jego danych. 

UWAGA: Nie podaje się infor-
macji o złożeniu zapytania do re-
jestru zapytań, jeżeli z zapytaniem 
wystąpiły podmioty takie jak sąd, 
naczelnik urzędu skarbowego itp.

Nadzór nad biurem sprawuje mi-
nister właściwy do spraw gospodar-
ki w zakresie zgodności wykony-
wanej działalności gospodarczej z 
ustawą i regulaminem. Nadzór nie 
obejmuje kontroli prawidłowości 
przetwarzania przez biuro danych 
osobowych.

Forum Pokrzywdzonych 
przez Państwo
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Maciej syn Anny 
Podemskiej 
ur. 9.08.2012 
z Kosośnicy

Natalia córka Doroty 
i Przemysława ur. 
15.08.2012 
ze Szczecina

Maksymilian syn Izabeli 
i Szymona Kubickich  
ur. 20.08.2012 
z Nowogardu

Anna córka Elżbiety 
Strojnej 
ur. 10.08.2012 
z Ługowina

Julia córka Marzeny 
Lepczyńskiej 
ur. 12.08.2012 
z Nowogardu

Oliwia córka Anny 
i Damiana 
ur. 9.08.2012 
z Nowogardu

Aleksandra córka Marleny 
i Krystiana Jarczewskich 
ur. 16.08.2012 
z Nowogardu

Nadia córka 
Jolanty Stasiak  ur. 
21.08.2012 
z Czaplinka

Kaja córka Anny i 
Pawła  
ur. 22.08.2012 
z Leszczna

Antoni syn Marty 
i Adriana Dulaj  
ur. 16.08.2012 
z Nowogardu

Julia córka Marty 
i Marcina Czwojda  
ur. 18.08.2012 z Grabina

 Autor rubryki: Janusz Roguski
Witamy wśród nas...

Wstęp wolny 
Gwarantujemy wspaniałą zabawę z nagrodami

Pyszną kuchnię

START 19.00
Rezarwacja miejsc pod nr tel. 535 696 079

PUB PIZZA OKRĄGLAK
zaprasza w dniu 31 sierpnia 2012 r.

na KARAOKE

DLA PAŃ 
"PROFILAKTYKA 

RAKA PIERSI"
WYJAZD NA BADANIA MAMMOGRAFICZNE DLA PAŃ 

z TERENU NOWOGARDU i OKOLIC
Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej "Zdrowie" dnia 

01.09.2012r. organizuje wyjazd na badania mammograficzne do 
NZOZ Medical Care CRiDO Szczecin Zdroje.

Oferta Składa się z kompleksowej porady:
- badanie mammograficzne
- wynik badania oraz konsultacja lekarska
Rejestracja i szczegółowe informacje Samodzielny Publiczny Szpi-

tal Rejonowy w Nowogardzie w godz.8.30-14.00 tel.91 3921356 , oraz 
u Lidii Bogus tel.505393636.

Dobrowolna wpłata na cele statutowe 5 zł.
PAMIĘTAJ! O ZDROWIE MUSISZ ZADBAĆ SAMA!

Zapraszam Prezes Fundacji 
"Zdrowie"Lidia Bogus
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27.08.2012 r. 
godz. 16

NIERUCHOMOŚCI
w w w . e x t r a  -  d o m . c o m . p l

Biuro obrotu
Nieruchomośc iami

Sprzedaż, kupno, wynajem, dzierżawa:
• Domów
• Mieszkań
• Gruntów
• Lokali użytkowych
• Nieruchomości komercyjnych

ul. Wojska Polskiego 57/1
72-300 Gryfice

tel/fax; 91 88 64 999
kom. 510 170 219

500 297 018
email: biuro@extra-dom.nazwa.pl

SZKOŁA JAZDY „DRAGON”

Zapisy tel. 723 583 311

ul. 3 Maja 40
Nowogard

Biuro czynne 
od 13 - 17

Najlepsza

zdawalność

tel. 91 443 51 87, 94 721 61 83
59 833 43 12,  698 230 205

www.partnerstal.pl

GARAŻE BLASZANE WIATY, KOJCE 
BRAMY GARAŻOWE

TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 

OCO NA TWOJE 
FINANSE

PROSTA POŻYCZKA 
DLA CIEBIE 

I TWOJEJ FIRMY
bez BIK

bez zaświadczeń ZUS i US
– od 20 do 300 tys.
– na spłatę uciążliwych długów
– na dobre inwestycje
– dochód min. 1000 zł netto
W OFERCIE RÓWNIEŻ CHWILÓWKI

Szczecin 
al. Wojska Polskiego 29/17 

tel. 91 812 68 65
RRSO wynosi 5,05%

SPRZEDAM  TANIO
nieruchomość ogólnoużytkową,

do remontu,
pow. 360 m2, działka 786 m2

w Stargardzie, ul. Rzeźnicza 8

tel. 512 079 122

R e K l A M A
e-mail: poligraf@post.pl

Tel.  913 922 165
 Tel. 91 577 20 07
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odwiedź nas w Goleniowie 
ul. M. Konopnickiej 76; tel. 91 418 56 57 

www.mikulski-nieruchomosci.pl 

Nowo otwarte
BIURO OBSŁUGI 
NIERUCHOMOŚCI
Mikulski Nieruchomości NIERUCHOMOŚCI

Poszukuje 
mieszkań, domów i działek 
na sprzedaż i wynajem
wejdź do naszej strefy VIP 
Kontakt z doradcą Piotr Warzybok 

530 855 003

Sprzedaj z nami szybko 
swoją nieruchomość! 

Zlecę  
kompleksowy 

remont mieszkania
603 281 005

Sprzedam tanio
budynek po sklepie
w Długołęce  56 m2

na działce 255 m2
tel. 66 77 88 125

górski Wałbrzyski  
Wyścig Kolarski

Trening przed 
górskimi MP
W dniach 16-18 sierpnia 2012 roku, w Wałbrzychu, 
zostały rozegrane 4 etapy Górskiego Wałbrzyskiego 
Wyścigu Kolarskiego. Nowogard reprezentował Re-
migiusz Komisarek; występ na tych zawodach miał 
być swoistym „przetarciem” przed nadchodzącymi 
MP w kolarstwie górskim.

W Wałbrzychu Komisarek 
najlepiej zaprezentował się w I 
etapie wyścigu. XX nocne kry-
terium uliczne „O Złotą Spinkę 
Prezydenta Miasta Wałbrzycha” 
- bo taką nazwę nosił I etap, zo-
stało rozegrane na terenie Wał-
brzych Podzamcze. Wystarto-
wało 68 kolarzy, zawodnicy ry-
walizowali na dystansie 36 km, 
zwycięzca etapu osiągnął prze-
ciętną prędkość 45,75 km/h. Re-
migiusz Komisarek w tej staw-
ce zajął 10 miejsce, ze stratą 49 
sekund do zwycięzcy. II etap 
został rozegrany 17 sierpnia w 
Głuszycy i była to jazda indy-
widualna na czas. Zawodnicy 
walczyli o jak najlepsze rezulta-
ty na dystansie 2,6 km, a prze-
ciętna prędkość zwycięzcy wy-
niosła 26,97 km/h. Tym razem 
Komisarek uplasował się na 18 
pozycji uzyskując czas 6 mi-
nut, 20 sekund i 21 setnych sek. 
Trzecim etapem był IX Memo-
riał Janusza Wilczewskiego, któ-
ry również został rozegrany w 
Głuszycy. Sklasyfikowano 59 za-
wodników, którzy walczyli na 
dystansie 44,6 km. W tym wy-
ścigu przeciętna prędkość zwy-
cięzcy wyniosła 31,64 km/h. Re-
migiusz Komisarek nie dał rady 
przebić się do czołówki i osta-
tecznie przyjechał na metę jako 
40 zawodnik. Ostatni etap został 
rozegrany w Świebodzicach i był 
to zarazem XIII Memoriał Pawła 
Sosika. W tym wyścigu sklasyfi-
kowano 57 zawodników, którzy 

rywalizowali na dystansie 90,5 
km. Zwycięzca etapu osiągnął 
średnią prędkość  38,18 km/h. 
Niestety na tym długim dystan-
sie Komisarek już nie walczył 
o czołówkę i uplasował się na 
50 miejscu, jednak w klasyfika-
cji indywidualnej IV etapu zajął 
37 pozycję. Występ w Wałbrzy-
chu miał być jedynie treningiem 
przed zbliżającymi się Górskimi 
Mistrzostwami Polski w Kolar-
stwie Szosowym (Elity, Orlików, 
Juniorów, Juniorów Młodszych-
-Tandemów), które zostaną ro-
zegrane w dniach 25-26 sierpnia 
2012 roku w Miejscowościach 
Podgórzyn i Borowice (woj. dol-
nośląskie). 

KR

Puchar Polski ZZPN

Powalczą z Dębicami
Drugi zespół Pomorzanina Nowogard w niedzielę o godzinie 16.00, rozegra 
swój pierwszy oficjalny mecz w sezonie 2012/2013. O dziwo, nie będzie to inau-
guracja rozgrywek B Klasy, tylko mecz pucharowy ZZPN. 

Puchar Polski rozgrywany 
na tym szczeblu zamyka się 
w zakresie danych okręgów, 
zwycięzca takiego okręgowe-
go PP, dostanie szanse w przy-
szłym sezonie startu w 1 run-
dzie ogólnopolskiego Pucha-
ru Polski. Jest o co grać, choć 
każdy zdaje sobie sprawę, że 
zwycięstwo w eliminacjach do  
„właściwego” PP to ciężkie za-
danie. Pierwszym rywalem na 
drodze „rezerwowych” będzie 
Dąb Dębice. Z racji, że rywa-
le grają w wyższej klasie roz-
grywkowej, a dokładniej w A 
Klasie, to Pomorzanin będzie 
gospodarzem tego spotkania. 

Przypomnijmy, że będzie ro-
zegrany tylko jeden mecz, po 
którym zwycięzca awansu-
je dalej. W przypadku remisu 
przewidziana jest dogrywka i 
ewentualne rzuty karne. Dru-
gi zespół zakończył już okres 
przygotowawczy, na wtorko-
wym treningu został jeszcze 
rozegrany „wewnętrzny” spa-
ring, rywalami rezerw byli ju-
niorzy Pomorzanina. Piłkarze 
z B Klasy wygrali 4:2, bramki 
zdobywali Grzegorz Skrzecz, 
Kamil Lewandowski, nato-
miast dwa trafienia były autor-
stwem Kamila Antonyka. Dla 
juniorów trafiali  Paweł Ba-

nachomski i Dawid Witosow-
ski. Początek meczu pucharo-
wego z Dębem Dębice w nie-
dzielę (26 sierpnia) na stadio-
nie miejskim w Nowogardzie, 
o godzinie 16:00.

KR

Pomorzanin powalczy w chojnie

Ciężki wyjazd...
Przed Pomorzaninem Nowogard trudne zadanie w 2 kolejce rozgrywek woje-
wódzkiej okręgówki. Zespół z Nowogardu zagra w Chojnie z tamtejszą Odrą, 
która w swoim pierwszym meczu zdeklasowała Regę Trzebiatów.

Zespół z Chojny to stabilna drużyna, która 
od lat utrzymuje się na poziomie IV ligi i wo-
jewódzkiej okręgówki. Mają swój własny styl 
gry, który pozwala im osiągać przyzwoite wyni-
ki. Przeciwnikiem nowogardzkiej drużyny nie 
będą tylko i wyłącznie piłkarze gospodarzy, ale 
przede wszystkim „okropny” termin rozgrywa-
nia meczu. Zespół Pomorzanina, aby dotrzeć na 
czas do Chojny, musi wyjechać z Nowogardu o 
godzinie 8.00! Następnie piłkarzy będzie czeka-
ła niemal dwugodzinna podróż, ponieważ oba 
miasta dzieli 100 kilometrów. Odra Chojna, w 
swoim pierwszym występie, wygrała w Trzebia-
towie 1:8, dzięki czemu jest liderem tabeli. Roz-
miary zwycięstwa budzą respekt, jednak nale-
ży zwrócić uwagę na to, że zespół z Trzebiatowa 
jest całkowicie rozbity i na ostatnią chwilę, był 
przygotowywany do rozgrywek. Dla Regi utrzy-
manie się w lidze będzie sporym sukcesem, a o 
jakie cele będzie walczył Pomorzanin i Odra? 
Być może sobotnie spotkanie zweryfikuje, któ-

rej z tych drużyn jest bliżej do czołowych lokat.  
KR

2 kolejka 25.08 :
Odrzanka Radziszewo – Polonia Płoty  

( - || - )
Ehrle Dobra Szczecińska – Piast Chociwel 

(11:00)
Odra Chojna – Pomorzanin Nowogard 

(11:00)
Victoria Przecław – Stal Lipiany  

(11:00)
Unia Dolice – Klon Krzęcin   

(16:00)
Ina Ińsko – Świt Skolwin   

(16:00)
Zorza Dobrzany – Iskierka Szcz.-Śmierdnica 

(17:00)
Morzycko Moryń – Rega Trzebiatów  

(18:00)
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Zaprasza do udziału w II edycji projektu:
„Wspieranie przedsiębiorczości i rozwoju  

gospodarczego Gminy Nowogard”
Celem realizowanego zadania publicznego jest wspieranie zatrudnienia poprzez 
zachęcanie do tworzenia nowych firm i samo zatrudnienia oraz promowanie 

postaw przedsiębiorczych wśród mieszkańców gminy.
Projekt skierowany jest do dwóch grup adresatów:
I.   Zamierzających po raz pierwszy uruchomić własną działalność gospodarczą,
II. Posiadających własną firmę nie dłużej niż dwa lata i zamierzających rozszerzyć 

działalność, zatrudnić osoby bezrobotne lub wprowadzić nowe technologie 
produkcji i usług. 

Projekt zakłada przeprowadzenie 60 godzin bezpłatnych zajęć szkoleniowych 
i warsztatów obejmujących program zakładania własnej firmy pod nazwą ,,ABC 
Przedsiębiorczości”, wsparcie indywidualne coacha (trenera) dla osób, które 
uruchomią własną firmę oraz wynajem lokali użytkowych po preferencyjnych 
cenach. 

JUczestnicy projektu zainteresowani uruchomieniem swojej firmy w budynku  
CEiP ,,PROFIT” i poza nim, otrzymają do 50 % zniżki stawki czynszu  za 
wynajmowany lokal w okresie realizacji projektu.

Druga edycja projektu realizowana będzie od 1 lipca do 31 grudnia 2012 roku. 
Szczegółowe informacje dotyczące projektu można uzyskać osobiście  

w Sekretariacie CEiP ,,Profit”SzF TPP w Nowogardzie ul. Wojska Polskiego 3, 
lub  telefonicznie tel.91 39 20 891,fax 9139 20 891oraz na stronie  

www.profit.nowogard.pl ,e-mail: rcp_nowogard@o2.pl
Serdecznie zapraszam !

Dyrektor CEiP „Profit'”            PROJEKT DOFINANSOWANY JEST              
SzF TPP w Nowogardzie          ZE ŚRODKÓW GMINY NOWOGARD 

   Jerzy Jabłoński   

tel. 91 57 712 48 
tel. 500 702 884
tel. 500 702 855

BeZPŁATNA POMOc W UZYSKANiU KRedYTU - OFeRTA 20 BANKÓW

www.mk-kwadrat.pl
dOMY NA SPRZedAŻ

Mielno gm. Węgorzyno – dom o pow. 120m², działka 2655m² – ceNA 105.000 zł
Nowogard (okolica) – dom o pow 180m², działka 3534m² – ceNA 152.000 zł
Wyszomierz – bliźniak o pow. 116m², działka 12422m² – ceNA 200.000 zł
Błądkowo – 2 pokoje, pow. 110m², działka 1000m² – NOWA CENA!!! 159.000 zł
Nowogard – 2 pokoje, pow. 57m², działka 142m² – ceNA 145.000 zł
Nowogard – 5 pokoi, pow. 134m², działka 786m² – NOWA ceNA 513.000 zł
Nowogard – pod klucz, 5 pokoi, pow. 118,95m², działka 1352m² – CENA 850.000 zł 
Nowogard – 5 pokoi, pow. 240m², działka 886m² – CENA 649.000 zł
Nowogard (okolica) – dom o pow. 180m², działka 3534m² – CENA 152.000 zł
Nowogard (okolica) – dom o pow. 125m², działka 3100m² – CENA 237.000 zł
Nowogard (okolica) – dom o pow. 160m², działka 1,38ha – CENA 280.000 zł
Nowogard ( okolica) – 4 pokoje, pow. 180m², działka 5639m² – CENA 278.000 zł
Dobra – 3 pokoje, pow. 73m², działka 324m² – CENA 160.000 zł
Małe Węgorzynko – dom o pow. 200m², działka 9246m², staw – CENA 390.000 zł
Chociwel – bliźniak o pow. 86m², działka 663m² – CENA 280.000 zł
Węgorzyno – bliźniak o pow. 54,4m², dzialka – CENA 155.000 zł
Drawsko Pomorskie – ze sklepem, centrum, pow. 204m² – CENA 650.000 zł
Drawsko Pomorskie – 5 pokoi, pow. 200m² -  CENA 225.000 zł

OBieKTY NA SPRZedAŻ
Nowogard – obiekt handlowo – usługowo – mieszkalny, pow. 848m² – CENA 1.200.000 zł
Dobra – lokal użytkowy pow. 137,76m², działka 585m² – CENA 93.000 zł
Dobra – lokal użytkowy o pow. 281m², parter, centrum – CENA 399.000 zł
Węgorzyno – lokal użytkowy o  pow. 54 m², dzialka o pow. 113m² – CENA 180.000 zł0
Węgorzyno (okolica) – z możliwością adaptacji na mieszkanie, pow. 102,17m²– CENA 100. 000 zł
Węgorzyno (okolica) – sklep, bar, dyskoteka o pow. 139,9 m², działka 300 m² – CENA 150.000 zł
Resko – lokal użytkowy o pow. 19,75 m² – 33.000 zł
Resko – obiekt wielofunkcyjny 438,5 m², działka 1682 m² – CENA 2.500.000 zł
Połczyn Zdrój – lokal usługowy, parter o pow. 40m² – CENA 169.000 zł
Łobez (okolica) – zakład produkcju wyrobów betonowych, działka 9ha – CENA 1.800.000 zł
Łobez (okolica) – sklep o pow. 46m² – CENA 43.000 zł
Łobez – obiekt – sala widowiskowa pow. 789 m², działka 976 m² - CENA 1.380.000 zł

Zaprasza na

Przykładowe zestawy:
- botwinka, kieszonka schabowa, ziemniaki, zest. surówek
- krem z brokuł, �let drobiowy z orzechami, 
   ziemniaki, zest. surówek
- krupnik, �let drobiowy z grila z pomidorem 
   i serem mozzarelą, ziemniaki, zest. surówek
- ogórkowa, dorsz, ziemniaki, zest. surówek
- pomidorowa, �let drobiowy panier., 
   ziemniaki, zest. surówek
- grochówka, schabowy, ziemniaki, zest. surówek
- rosół, karkowka z grilla, ziemniaki, zest. surówek

 promocyjne obiady domowe
w cenie 15 zł

tel. 91 39 20 221

Układanie kostki
brukowej

tel. 721 124 740
NOR-BUD

 WSPÓlNOTA MieSZKANiOWA  
700-leciA 24 w  NOWOgARdZie

poszukuje wykonawcy ocieplenia budynku.
Przedmiar robót oraz szczegółowe informacje

w biurze Zarządcy FURMAŃCZYK-WSPÓLNOTY
700 lecia 14 w Nowogardzie tel. 913920808.

SPRZEDAM BIURKO  
+ 4 elementy na stopach. 

Stan b. dobry. 
Oglądać ul. 3 Maja 48  

(Cech Rzemiosł) od 8-15.
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POlecAMY
EX 483118714 169000 zł 4 pokoje

EX 573118389 135000 zł dom
EX 482689943 129000 zł dom
EX 232538410 580000 zł dom

EX 252259897 122000 zł 9,4 ha
EX 251040477  85000 zł 1 pokój

EX 480982625 129000 zł 2 pokoje
EX 480980825 159000 zł 3 pokoje

NieRUcHOMOŚci

•	 Sprzedam mieszkanie, ul. Po-
niatowskiego, 2 pokoje, pow. 
50,49 m2, parter, po general-
nym remoncie. ceNTRUM OB-
ŁSUgi NieRUcHOMOSci, Tel. 
603 982 407

• Do wynajęcia dwa lokale handlo-
we lub biurowe w centrum Nowo-
gardu. 787 122 972 

•	 Wynajmę lokal biurowy przy 
ul. 700-lecia; i piętro, parking; 
501 549 818.

• Sprzedam działkę budowlaną nie-
uzbrojoną przy ul. Kościuszki tel. 
693 850 197

•	 Sprzedam spichlerz, piękny 
obiekt 956 m2, tel. 693 996 009

• Sprzedam mieszkanie trzypokojo-
we w Nowogardzie. 603 668 681

• Sprzedam mieszkanie dwupoko-
jowe III piętro 55 m2. Cena 125 tys. 
668 927 296

• Do wynajęcia dwa lokale han-
dlowe w Centrum Nowogardu. 
531 838 667

• Sprzedam mieszkanie trzypokojo-
we w Nowogardzie. 600 626 244

• Sprzedam mieszkanie własno-
ściowe, I piętro, bezczynszowe, 
3 pokoje, 58m2, w Nowogardzie. 
Po kapitalnym remoncie, wysoki 
standard, kuchnia w zabudowie, 
glazura, panele, terakota, nowe 
okna, własne ogrzewanie gazowe, 
domofon, piwnica, balkon. Cena 
do uzgodnienia, tel. 605 522 340.

• Sprzedam działkę budowlaną w 
Centrum Nowogardu ul. Lipowa 4 
o pow. 693 m2 z aktualnymi wa-
runkami zabudowy usługi, han-
del, mieszkania. Informacje Tel. 
600 959 932; 600 931 083 po 15.00

• Sprzedam garaż murowany 28 
m2, prąd, woda cena 26 000 zł. Tel. 
501 622 613

• Sprzedam nowe mieszkanie 2 po-
kojowe, bezczynszowe, pow. ok. 
58 m kw, II piętro. Tel. 783 570 060.

• Wynajmę warsztat z kabiną pod 
różnego rodzaju działalność. 
603 550 557

• Sprzedam mały dom 57 m2 ul. Pił-
sudskiego 2a. 602 350 301

• Sprzedam mieszkanie w bloku w 
Łosośnicy, trzypokojowe, 64 m2, 
bezczynszowe. Tel. 788 875 474

• Sprzedam ˝ domu w Nowogar-
dzie. 728 933 802

• Sprzedam mieszkanie 4-pokojo-
we (67,7 m2) w Nowogardzie, par-
ter, balkon, wc i łazienka osobno. 
Kontakt:  608 514 144.

• Studio reklamy Vizart wynajmę 
pow. Reklamową 6,5x3m w No-
wogardzie przy ul. Warszawskiej 
11 od 13.06. tel. 605 522 340

• Sprzedam kawalerkę 30 m2. tel. 
691 137 817

• Sprzedam pół bliźniaka ok. 
100m2, działka 1100 m2, duży 
ogród. Wymienione okna, dach, 
ocieplony. Wewnątrz do remontu. 
350000 zł. Tel. 513 157 166

• Sprzedam mieszkanie, Nowogard, 
ul. Bankowa 6, pow. 53,70 m2, IV 
piętro, trzy pokoje, cena 131.600 
zł, tel. 91-3910010, 607607814.

• Sprzedam prawo do mieszka-
nia spółdzielczo – lokatorskie. 
691 646 632

• Pilnie potrzebna  kawalerka, dwu-
pokojowe mieszkanie (parter) do 
wynajęcia niedrogie. 512 711 348

• Wynajmę garaż przy ul. Zamkowej 
przy gł. Drodze. 607 580 172

• Sprzedam 2 ha ziemi przy drodze 
asfaltowej + media z możliwością 
podziału, okolice Nowogardu 15 
zł/m2. 603 895 622

• Sprzedam działkę po zbiorach 
przy ul. Armii Krajowej. 91 39 
21 399 po godz. 20.00

•	 Sprzedam wygodną, bezczyn-
szową kawalerkę, i piętro, ul. 
Waryńskiego. Tel. 608 153 767

• Odstąpię działkę owocowo-wa-
rzywną z murowanym domkiem 
obok zakładu karnego 693869595

• Nowogard działki budowlane. 
665 503 129

• Sprzedam 4-pokojowe mieszka-
nie w Osinie, 79m2, słoneczne, 
na parterze, bezczynszowe, z 
balkonem, piwnica, w kuchni i 
przedpokoju zabudowa. Miesz-
kanie w bardzo dobrym standar-
dzie. Ogrzewanie gazowe, okna 
pcv. Atrakcyjna cena. Kontakt: 
502 531 348

• Sprzedam kawalerkę w Nowo-
gardzie, 28m2, bezczynszowa, na 
parterze, funkcjonalny rozkład 
pomieszczeń, kuchnia z oknem, 
piwnica, okna pcv, ogrzewanie 
gazowe, bez pośrednika, 77 tys. ! 
Kontakt: 512 322 137

• Sprzedam lub zamienię na miesz-
kanie w Nowogardzie dom ( 150 
m2) w okolicy Nowogardu. Dom 
po kapitalnym remoncie na dział-
ce 1400 m2. Cena 395.000 tys. Tel. 
692383706

•	 Sprzedam budowę w stanie su-
rowym. 507 045 404

• Sprzedam działkę budowlaną w 
Kościuszkach 1200 m2. Wszystkie 
media, pozwolenie na budowę. 
Cena 59.000 zł Tel. 661 923 610

• Sprzedam dom w Strzelewie 149 
tys zł. Tel. 91 39 26  698; 91 39 
23 249

• TANIO: mieszkanie 4 pokoje Le-
śna, dwie działki budowlane 41,79 
ar. Ok. Nowogardu. 536 270 560

• Do wynajęcia mieszkanie trzypo-
kojowe po remoncie ul. Warszaw-
ska. 510 142 179

• Sprzedam tanio działkę siedlisko-
wą. Kościuszki 30 ar. Wszystkie 
media. 508 211 575

• Wynajmę pokój. 798 382 886

• Sprzedam działki budowlane 30ar. 
Media w granicy prąd, gaz, woda., 
kanaliza, droga utwardzona,  Ki-
korze 24. Cena 16 zł/m. 5 działek 
w trakcie budowy Tel. 665 361 036 
po 16.00

• Lokale do wynajęcia. Sądowa 1. 
693 946 233

• Kupię kawalerkę. 728 582 293

• Sprzedam kiosk. 609 307 327

• Sprzedam ładny dom z dużą dział-
ką Żabówko. 663 489 736

• Nowogard ul. Warszawska 10 
mieszkanie dwupokojowe, komu-
nalne III p. CO zamienię na ogrze-
wanie CO,na trzypokojowe w No-
wogardzie.798 634 935

• Sprzedam lub zamienię dom w 
Nowogardzie na mieszkanie w 
bloku. 91 39 21 427

• Sprzedam mieszkanie trzypoko-
jowe w kamienicy 69 m2, parter + 
2 piwnice w atrakcyjnym miejscu 
203 500 zł. 509 939 392

• Pomieszczenia do wynajęcia w 
Domu Rzemiosła. 91 39 21 777

• Sprzedam nowy dom 134 m2, No-
wogard. 663 366 399

• Dom w Dobrej tanio sprzedam. 
783 649 880

• Sprzedam dom w Nowogardzie w 
rozliczeniu mieszkanie ul. Jesio-
nowa 3. 604 284 597

• Wynajmę mieszkanie jedno i trzy-
pokojowe. 508 309 980

• Dwa lokale biurowe do wynajęcia, 
jeden po zakł. Fryzjerskim 700 Le-
cia 6a. Tel. 693 368 936

• Zamienię mieszkanie dwupo-
kojowe (42 m2, IIp.) przy ul. 
Warszawskiej 11, na kawalerkę 
– parter lub i p. Tel. 695 264 580; 
663 748 208

• Sprzedam mieszkanie 4 pokojo-
we w Nowogardzie (67 m2) I p. Tel. 
534 633 872 

• Kupię dom na wsi w okoli-
cach Nowogardu. 665  860  421; 
667 171 283

• Do wynajęcia mieszkanie wol-
nostojące 75 m2, dwupokojowe, 
kuchnia umeblowana, zmywarka, 
lodówka, pralka, ogrzewanie ga-
zowe. Jest parking. 606 703 451

• Sprzedam mieszkanie dwupoko-
jowe 42 m2 do remontu w cen-
trum Nowogardu. 880 417 707

• Sprzedam kawalerkę 25 m2 w 
centrum Nowogardu. 605 767 317

• Sprzedam mieszkanie dwupoko-
jowe IV p. 120 tys. zł. 603 281 005

• Sprzedam świetlicę wiejską do 
rozbiórki w Karsku wraz z działką 
budowlaną-łączna powierzchnia 
900m2 tel.665084488

• Sprzedam lub zamienię mieszka-
nie własnościowe 64 m2 (3 poko-
je) na dwa pokoje I p. Goleniów na 
Nowgard. 887 137 129

• Sprzedam działkę przy ul. Asnyka. 
502 032 422

• Zamienię mieszkanie czteropoko-
jowe 77,6 m2 w Baszewicach na 
dwupokojowe do 60 m2 gminne 
w Nowogardzie lub okolicach. 
508 457 072

• Sprzedam działkę 91 39 21 267

•	 Atrakcyjne mieszkanie dwupo-
kojowe sprzedam po remoncie 
generalnym przy ul. Poniatow-
skiego Tel. 669 149 383

• Mieszkanie do wynajęcia tel. 
697 583 382, 601 724 492.

• Wydzierżawię lokal 20 m2 działal-
ność. 793 206 556 

• Sprzedam kawalerkę 36 m2 i 
mieszkanie czteropokojowe 110 
mw2. Tel. 608 817 214

• Kupię 5 ha ziemi blisko wsi lub z 
siedliskiem. 501 173 454

• Wydzierżawię kiosk ulica Banko-
wa 3. Tel. 604 178 371

• Wynajmę nieruchomość (lokal) z 
klimatyzacją z pełnym wyposaże-
niem Nowogard dobra lokalizacja 
vis ‘a wis szpitala. 887 467 309

• Poniatowskiego Nowogard 
mieszkanie 64 m2 trzypokojowe 
parter 155 tys. 725 899 426

• Resko ok. mieszkanie na wsi po 
remoncie z działką i garażem cena 
57 tys. zł. 889 133 882

• Dom k. Nowogardu na wsi z dział-
ką 25 ar do zamieszkania. 502 103 
432

• Poniatowskiego za szklarnia-
mi działki pod budownictwo 
od 1500 m2 cena 59 zł/m2. Tel. 
501 307 666

• Kwatery pracownicze góra domu 
jednorodzinnego. 609 307 327

• Sprzedam mieszkanie bezczyn-
szowe, nowe, 2 pokojowe, 44 m 
kw, parter. Tel. 91 39 25 552.

• Sprzedam dom w Nowogardzie. 
607 220 843

MOTORYZAcjA

•	 SPRZedAM NiSSAN AlMeRA 
2003 r. 1,5 diesel, przebieg 140 
tys., ubezp. i przegląd do 07.2013, 
koła letnie i zimowe. Cena 13 900. 
Do uzgodnienia. Informacje pod 
nr tel. 509 313 134.

• Sprzedam Opony letnie 4 szt. 
Continental Conti 3, 185 65 R15, 
cena 400 zł, tel. 605 522 340.

• Sprzedam dwie opony 185/65/
R15 continental conti 3; stan do-
bry. 605 522 340

• Sprzedam felgi stalowe do Nissa-
na Almery N16, rok prod. 12/2001, 
cena 240 zł, tel. 605 522 340. 

•	 Sprzedam Ford cMAX rok prod. 
2004 przebieg 185 tys. Poj. 2.0 
diesel. Posiada immobilajzer, 
poduszki powietrzne, centralny 
zamek, klimatyzacja, koła zapa-
sowe z alufelgami. cena 20 500. 
do uzgodnienia. 603 079 260

• Sprzedam Auto marki Rover 416 
benzyna + gaz sekwencja, rok 
1997, skóra, klima, elektryka cena 
5500 do negocjacji. 691 071 252

• Sprzedam Opla Agilę 2002 poj. 
1.2 srebrna cena 8900 tel. 663 
130 271

• Sprzedam motor Honda CB 750 
rok prod. 1997. Nowe opony, cena 
do uzgodnienia. 607 998 212

• Sprzedam Seat Ibiza 1992 tel. 
663 848 540

• Sprzedam Opel Astra rok prod. 
1994, poj. 1,4. Tel. 506 854 331

• SPRZEDAM NISSAN ALMERA 2003 
r. 1,5 diesel, przebieg 140 tys. , 
ubezp. i przegląd do 07.2013, koła 
letnie i zimowe . Cena 13 900 . Do 
uzgodnienia. Informacje pod nr . 
tel 509 313 134

• Sprzedam Renault Lagune II 1,9 
DCI 889 483 698 cena 12.000 zł.

• Sprzedam Renault Megane za 
1000 zł. Tel. 661 933 969

• Części do Partnera 1999 r. Tel. 
798 967 405

• Sprzedam samochód osobowy 
marki Rover 620 diesel cena 5.500 
zł do negocjacji 791 998 085

• Kupię silnik benzynowy do Izusu 
Midy lub całe auto na części Tel. 
508 262 371

• Tanio sprzedam sportowe zawie-
szenie do Audi A4 tel. 606 470 757

• Garaż własnościowy z kanałem i 
użytkowym poddaszem na Jana 
Pawła II sprzedam. 698 908 

•	 Sprzedam motocykl MZ -250 
rocznik 1968. Zabytkowy,  w 
100 % sprawny. Tel. 91 81 71 
400 po 17-tej.

ROlNicTWO

• Grykę sprzedam. Tel. 795 916 988

•	 Koszenie, zbiór, mulczarowanie 
łąk, orka, siew, talerzówka, praso-
wanie bali. 608 013 995

• Sprzedam kombajn do zbioru 
ziemniaków „ANNA” Stan bdb 
nr,Tel 664329813.

• Siewnik do nawozu Amazon-
ka dwutalerzowy poj. 500 kg. 
723 898 517

• Pszenżyto sprzedam 600 zł/tona 
(zostało 2tony). 91 57 83 097

• Koszenie łąk i prasowanie. 
603 541 286

• Sprzedam pszenice paszową 502 
217 497

• Sprzedam dmuchawę do zboża i 
zwijkę. 781 932 918

• Sprzedam kombajn zbożo-
wy klass. Cena 12 .000 zł. Tel. 
604 878 140

• Sprzedam talerzówkę i przyczepę 
rolniczą Tel. 781 932 918

• Sprzedam źrebną 6 letnią klacz 
zimnokrwistą. Termin porodu 
marzec 2013. Przyzwyczajona do 
prac polowych i leśnych. Cena 
6.500 zł. Kontakt: 500 155 705

• Sprzedam dwie klacze ze źre-
bakami. Chodzące w zaprzęgu. 
888 757 586

• Sprzedam 4 owce. 661 933 969

• Sprzedam siewnik zbożowy po-
znaniak i kultywator. 61 751 296

• Sprzedam prosiaki. 91 39 18 307

• Sprzedam prosiaki. 695 980 439

• Sprzedam skubane kaczki. 
796 759 414

USŁUgi

• Wyjazdy Niemcy, Holandia. Ni-
skie ceny z domu pod dom. 
603 038 944
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MARPOL – OKNA S.C. 
 ul. Sienkiewicza 7F  Nowogard 

www.marpolokna.pl    
biuro@marpolokna.pl,   tel. 91 39-27-022

Nowość

energooszczędny pro�l

6 komorowy

z 3 uszczelkami

ul. Rzeszowskiego 7 • Nowogard

NOWY

ADRES:

Sprzedam przęsła
Sprzedam 5 przęseł 

Wymiary: wys. 110-128 cm 
x szer. 200 cm  x  gł. 4 cm

cena: 150 zł/szt

 tel. 516-636-486

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

tel. 91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

GABINET KOSMETYCZNY 
”WICHEREK”

Rok założenia 1988
Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała zabiegi 
kosmetyczne, henna, depilacje, makijaże, 
mikrodermabrazja, peeling kawitacyjny, 
ultradźwięki, eksfoliacje, wypalanie, laser, 
lampy, materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

PORADY BEZPŁATNE
Nowogard, ul.  Zielona 3 
– obok Rest. „Przystań”, 

Tel. 91 39 207 14 
Czynne od 11.00 do 19.00

http://wicherek.info

• Usługi transportowe IVECO do-
stawcze + laweta + bus osobo-
wy do 9 os. Tel. 609 931 915, 607 
580 172.

• AGENCJA REKLAMOWA VIZART 
- reklamy, banery, tablice, wy-
druki wielkoform., reklama na 
pojazdach - odzieży, PIECZĄTKI, 
wizytówki, plakaty, ulotki, inne. 
Nowogard, ul. 700 lecia 15 (nad 
sklepem zielarskim). Tel. 605 
522 340.

•	 MAlOWANie, MONTAŻ PA-
Neli POdŁOgOWYcH i iNNe 
dROBNe NAPRAWY WYKONA 
„ZŁOTA RĄcZKA”; 91 39 22 
783, 784 79 22 70

• Czyszczenie uszu za pomocą 
świecowania Nowogard, ul. Zie-
lona 3. 91 39 20 714

• Dywanopranie, 604 373 143.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 604 
373 143.

• Pranie tapicerki samochodowej 
(osobowe, busy, ciężarowe, TIR-
-y). Tel. 604 373 143.

• Czyszczenie pościeli wełnianych 
lanoliną. Tel. 604 373 143.

• Usługi ogólnobudowlane i do-
cieplenia 607 654 692

• Usługi transportowe Transit Max 
+ przyczepa. 500 297 054.

• Klimatyzacja! Serwis sprzętu 
AGD. Tel. 697 55 33 10, 693 34 
46 71.

• Cyklinowanie. 692 478 465

• AWARIE. Naprawy pieców Va-
iliant, tanie części. 691 686 772

• Bruk-lin układanie kostki bruko-
wej. Tel. 607 083 893, www.bruk-
-linnowogard.com.pl

• Montaż ogrodzeń betonowych, 
farmerskich i innych; 695  085 
470; 91 39 72 575

• usługi elektryczne CO, dachy, 
tanio szybko solidnie. Do 30% 
taniej. Tel. 506 323 560

• Usługi tokarskie. Sąpolnica 22. 
693 613 396 

• Przewozy przeprowadzki Nowo-
gard i okolice. 784 499 535

• Usługi ogólnobudowlane. 
510 335 162

• AGENCJA REKLAMWA VIZART 
- oprawianie prac - w 2 minu-
ty., bindowanie, wydruki A3-A4 
kolor, ksero A3-A4 - kolor, la-
minowanie A3-A4. Tylko u nas 
największy wybór okładek. No-
wogard, ul. 700 lecia 15 (nad 
sklepem zielarskim). Tel. 605 
522 340.

• Korepetycje j. niemiecki, przy-
gotowanie do matury. 607 617 
844

• Remonty i wykończenia. 
601 567 369

• REMONTY, MONTAŻE, STOLAR-
KA. 781 016 125

• Transport BUS-MAX. 784  053 
493

•	 Usługi remontowo-budowla-
ne, docieplenia. 784 053 493

• Przepisywanie prac (magister-
skich, licencjackich, innych), 
dokumentów, CV, listów motyw. 
innych. Wydruki, Ksero, także 
kolor. Szybko i Solidnie. Studio 
Reklamy Vizart. Nowogard, ul. 
700 lecia 15 (nad sklepem zielar-
skim). tel 605 522 340. 

• Naprawa, regulacja okien, drzwi 
PCV i drewna. 695 181 070

• Usługi dekarskie w Kościusz-
kach. 601  227  631

• Videofilmowanie i zdjęcia cyfro-
we, profesjonalnie różne okazje. 
600 653 124

• Remonty mieszkań. 609 588 240

• Transport przeprowadzki szyb-
ko tanio. 696 138 406

• Remonty mieszkań, dachów 
794 115 153

• DUR - DACH pokrycia i remonty 
dachów. 691 621 141

• Dachy. 785 562 104

•	 Usługi koparko- ładowarką + 
transport Nowogard.  667 621 
070

• Panele, regipsy, szpachlowanie, 
malowanie. 789 146 025

• Usługi koparko-ładowarką. 
606 106 142

• Transport przeprowadzki, tanio. 
791 111 749

• Usługi informatyczne napra-
wa komputerów, instalacja 
oprogramowania, odzyskiwa-
nie danych, dojazd do klienta. 
508 245 385

• Remonty, dachy, ocieplenia. 
692 562 306

• Remonty łazienek, glazura, tera-
kota, hydraulika. 667 435 942

• Docieplenia budynków remon-
ty. 784 053 493

• Usługi hydrauliczne. Fachowo.  
600 653 124

• Remonty mieszkań 609 588 240

• Remonty, glazura, terakota. Fa-
chowo i solidnie. 607 647 515

• Regipsy, szpachlowanie, malo-
wanie i kafelkowanie, docieple-
nia. 798 145 781

• Wymiana instalacji elektrycznej, 
szpachle, panele, malowanie. 
798 147 191

•	 Remonty na każdą kieszeń. 
609 715 839

• Usługi ogólnobudowlane. Do-
cieplenia. 607 654 692

•	 TWOjA KSięgARNiA iNTeR-
NeTOWA WWW.KSIEGARNIACY-
MELIA.OSDW.PL

• Serwis komputerowy na telefon. 
Instalacja, pomoc w obsłudze. 
Na życzenie w domu Klienta. 
Tel. 790 373 803

• Naprawa sprzętu radiowo-
-telewizyjnego. Nowogard ul. 
Kazimierza Wielkiego 7. Tel. 
794 630 690

• Korepetycje matematyka. 
668 171 212

• Korepetycje z chemii i biolo-
gii. Gimnazjum szkoła średnia. 
609 307 327

•	 docieplenia budynków, pod-
bitki, 608 847 784

PRAcA

• Podejmę pracę w charakterze 
sprzedawcy, długoletnie do-
świadczenie, obsługa LOTTO. Tel 
660 392 851

• Poszukuję murarzy do wymuro-
wania ok. 200 m oraz szpachla-
rzy - malarzy. Tel. 695 264 594.

• Zatrudnię konsultantkę Orifla-
me, bezpłatne wpisowe, prezen-
ty na 1300 zł, 604 189 118

•	  Plantacja borówki amery-
kańskiej zatrudni zbieraczy 
w miesiącach lipiec sierpień. 
515 144 186

• Zatrudnię kierowcę kat. D na 
weekendy, tel. 501 615 614

•	 Zatrudnię kierowcę kat. c+e 
na trasie Polska - Norwegia, 
tel. 607 585 561

• Tokarza i elektryka zadudnię na 
pełny etat w zakładzie elektro-
mechanicznym w Nowogardzie. 
601 577 724

• Zatrudnię stolarza lub pomocni-
ka z prawem jazdy. 603 366 286

• Zlecę położenie gresu (ok. 300 
m kw). Tel. 695 264 594

• Poszukuję murarzy do wymuro-
wania ok. 200 m oraz szpachla-
rzy - malarzy. Tel. 695 264 594.

• Przyjmę do pracy operatorów 
koparki, ładowarki, kruszarki. 
692 462 654

• Zatrudnię recepcjonistkę. 
721 840 473

• Zatrudnię sprzątaczki, pomoc 
kuchenną. 693 521 211

• Zatrudnię kierowcę Kat. C+E na 
trasie Polska-Szwecja, Polska-
-Norwegia, Polska-Niemcy, tel. 
607 790 680

• Zaopiekuję się osobą starszą 
(chorą) gwarantowana facho-
wa opieka. Tel. 609  349  138; 
607 420 272 po 16.00.

iNNe

•	 Sprzedam drewno komin-
kowe i opałowe. Transport. 
691 466 441

• Sprzedam drewno  bukowe i 
dębowe pocięte i porąbane- 
603 353 789

• Sprzedam drewno opałowe i 
kominkowe, pocięte w klocki z 
dowozem. 663 349 053

• Drewno opałowe kominkowe. 
506 232 860

• Sprzedam laptopa Lenovo, 
Y530, cena 1600 zł, tel. 605 522 
340

• Sprzedam suknię ślubną białą, 
rozm. 38-40 piękna - zadbana. 
661 196 022

• Sprzedaż drewna kominkowego 
i opałowego. 667 788 820

• PIECE GAZOWE c.o.z Niemiec 

f.Vaillant sprzeda serwis pieców 
gazowych, używane z gwaran-
cja, wiszące, dwufunkcyjny do 
mieszkania cena od 1.000zl oraz 
tylko ogrzewanie c.o.11,18,24kw 
od 800zl montaż ,serwis  
tel 691 686 772

• ELEKTRYCZNY przepływowy 
podgrzewacz wody na prąd 
380V,moc 18,21kw Male gaba-
ryty, wiszacy z Niemiec f. Vaillant 
do łazienki, kuchni domek, sklep 
warsztat, zaklad fryzj. bar cena 
od 250 zl tel 691 686 772

• GRZEJNIKI panelowe c.o. nowe 
i używane z Niemiec rozne roz-
miary, do domu, sklepu, warsz-
tatu, mieszkania więcej info  691 
686 772

• BOJLER podgrzewacz wody 
120-150 litr. stojący bez palnika 
z Niemiec, dobrze izolowany, z 
wężownica, do montażu z pie-
cem węglowym lub gazowym 
cena 400zl tel 691 686 772

• JUNKERS gazowy do łazienki, 
kuchni z Niemiec f,Vaillant wy-
soka jakość, Malo używany, do 
mieszkania domu cena 400zl tel 
691 686 772

• Sprzedam piec CO (śmieciuch) 
na gwarancji cena 1000 zł do 
negocjacji. 607 488 128

• Sprzedam Ytong 24 1050 
szt. Cena do uzgodnienia. 
693 409 974

• Ogrodzenia z kamienia, alejki i 
podjazdy. 693 629 827

• Drewno kominkowe sprzedam 
tanio, dowóz gratis. 501 385 072

• Skup niesprawnych zatartych pił 
Stihl, Husqvarna cena 100 zł. Tel. 
721 668 245

• Kupię kafle do  pieca (kaflowe-
go) 519 822 424

• Gitarę klasyczną kupię. 
607 573 086

• Sprzedam niedrogo telewizor 
21-28 cali. Tel. 888 330 606

• Sprzedam sypialnię 510 243 843

• Owczarki niemieckie 7 tygo-
dniowe, pieski, ładne rodzice. 91 
39 21 828

•	 Sprzedam piłę panelową 
ścienną STRiBig wys. 2,4 m; 
szer. 5,6 m, cena 16 tys zł, gru-
bościówkę casadei 510 m/m el. 
góra-dół, 4 noże cena 9800 zł. 
Tel. 661 927 037 od 8.00-20.00

•	 Sprzedam owczarki niemiec-
kie. 91 39 10 656

•	 Sprzedam akwarium 112l 
z pełnym wyposażeniem 
668 844 738
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6 WARSZTAT SAMOCHODOWY

SZYBY SAMOCHODOWE

PLANDEKINA WYMIAR NA WYMIAR

Profesjonalna naprawa od A do Z

OSOBOWE, CIĘŻAROWE I MASZYNY

Geometria kół, naprawa zawieszenia,komputerowa diagnostyka pojazdu
naprawy blacharskie i lakierniczePrzegląd i naprawa klimatyzacji,

Ul. Nadtorowa 12
tel 91 39 20 131
kom 601860716

Ul. Kilińskiego 26
tel 91 39 25 627
kom 601897368

Sprzedaż, wymiana, naprawa. Wykonujemy usługi na zlecenie ubezpieczalni

Używane i nowe części do wszystkich marek samochodów

Plandeki do samochodów ciężarowych (łódki, firanki),przykrywające
stelaże, przegrody do hal, przyczepy ciągnikowe i samochodowe

UDZIELAMY GWARANCJI
NA WYKONANE USŁUGI

USŁUGI REMONTOWO BUDOWLANE
Firma zajmuje się:
- ocieplenia budynków
- wykończenie pod klucz
- szpachlowanie, malowanie, itp.

Telefon 784 053 493
www.budowlanaekipa.pl

WYNAJEM RUSZTOWAŃ

POSIADANY CERTYFIKAT JAKOŚCI
   NA DREWNO KONSTRUKCYJNE

Krzyżówka panoramiczna

MEBLE  NA  WYMIAR

KUCHNIE,  SZAFY
SPRZĘT  AGD

tel. 884 288 560
maxistyl.prv.pl
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POZIOMO:
3) Tomasz Zan
7) Drobne drwa na opał
8) Budowla dla Minotaura
9) Sanie lub drezyna

12) Bierze udział w grze podwójnej
16) Stanowisko w sądzie
19) Blankiet lotto
20) Czelność, śmiałość
23) Np. „Pan Tadeusz”
25) Szmuklerz
28) Solista zespołu „Mafia”
31) Oficjalne z przecięciem wstęgi
32) Króliczek
33) Szkoła założona przez Platona

PIONOWO:
1) Trzech na scenie
2) Wypasana na hali
3) Druk reklamowy
4) Chroni przed karą
5) Obwieszczenie cesarza
6) Duszność, uczulenie
9) Gil lub dudek

10) Samochód terenowy
11) Stawia piece
13) Pływalnia
14) Nabywanie produktów rolnych
15) Np. butapren
17) Wychodzi z dodawania
18) Motylkowa roślina oleista
20) Okres godowy głuszców
21) Jedna setna funta
22) Czołg z I wojny światowej
24) Kroplomierz
25) Broń łobuza
26) Motyl nocny; nocnicówka
27) Kaspijskie lub Czarne
29) Dobrze mieć go w zanadrzu
30) Pisze utwory prozą

Litery z pól ponumerowanych w prawym dolnym rogu
utworzą rozwiązanie - aforyzm Deotymy.

POZIOMO:
3) Tomasz Zan
7) Drobne drwa na opał
8) Budowla dla Minotaura
9) Sanie lub drezyna
12) Bierze udział w grze podwójnej
16) Stanowisko w sądzie
19) Blankiet lotto
20) Czelność, śmiałość
23) Np. „Pan Tadeusz”
25) Szmuklerz
28) Solista zespołu „Mafia”
31) Oficjalne z przecięciem wstęgi
32) Króliczek
33) Szkoła założona przez Platona

PIONOWO:
1) Trzech na scenie
2) Wypasana na hali
3) Druk reklamowy

4) Chroni przed karą
5) Obwieszczenie cesarza
6) Duszność, uczulenie
9) Gil lub dudek
10) Samochód terenowy
11) Stawia piece
13) Pływalnia
14) Nabywanie produktów rolnych
15) Np. butapren
17) Wychodzi z dodawania
18) Motylkowa roślina oleista
20) Okres godowy głuszców
21) Jedna setna funta
22) Czołg z I wojny światowej
24) Kroplomierz
25) Broń łobuza
26) Motyl nocny; nocnicówka
27) Kaspijskie lub Czarne
29) Dobrze mieć go w zanadrzu
30) Pisze utwory prozą Rozwiązanie krzyżówki z dnia 17 VIII

Kupon nr 64 - Wyprawka dla pierwszaka
Magdalena Skowrońska, Jolanta Kaczmarek, Bartlomiej Feliksiak, 

Teresa Krystkiewicz, Jadwiga Maknia, Edmund Skibiszewski, Kry-
styna Zawidzka, Danuta Borowik, Anna Husarz, Janina Łuczkowiak, 
Oliwia Feliksiak, Ewa Domagalska, Pelagia Feliksiak, Jadwiga Maknia, 
Konrad Słomski, Barbara Bartosik, Halina Szwal, Grażyna Siedlecka, 
Jolanta Gruszyńska, Jozef Górzyński

Zwycięzcy: Janina Łuczkowiak, Ewa Domagalska, Magdalena 
Skowrońska
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iNFORMATOR lOKAlNY - NOWOgARd
in for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
tel. miejski   - 91 57 92 311 
Straż Pożarna   - 998
Pogotowie Ratunkowe   - 999 
Pogotowie Gazowe   - 992
Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994

dyżur nocny
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala   - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.   - 91 392 69 99
Medyk   - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

 - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz Pogotowie Stomatolo-
giczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos 
 - 91 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  
 - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzie ci, 
Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności 
Gospodarczej  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
  - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

- 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 26 249

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw.  WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   

- 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57

Apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM   - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Zawodowe 
- CE Zdroje ul.  Bohaterów Warszawy 78,

telefon/fax.   - 91 392 54 94  
I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium  
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych    - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   

- 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 
Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 
Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 
Taksówki   - 91 392 02 60
Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

gabinety Weterynaryjne 
danuta czerwińska
ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814
Tadeusz Soroka
ul.  3 Maja 10   - 91 39 25 484
Przychodnia Weterynaryjna „Sikorka” 
Sikorki 41, gm. Nowogard   - 91 39 17 695

 
 

KANCELARIA 
DORADZTWA PRAWNEGO

tel. 501 341 824 
e-mail: kkolibski@op.pl 

Jeśli chcesz przeprowadzić  
rozwód, podwyższyć  

lub wystąpić  
o alimenty, nabyć spadek? 

Może dręczą Cię  
inne wątpliwości prawne? 

Nie czekaj, aż będzie za późno.
 Porady prawne już od 30 zł

 
Nowogard 

ul. Wojska Polskiego 4  
(nowy budynek – I piętro) 

Proszę o wcześniejszy kontakt 
telefoniczny

SALON GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

VELES
- glazura
- terakota
- panele
- drzwi
- parapety
- ceramika łazienkowa
- wanny, kabiny
- meble łazienkowe
- armatura

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto)

Kupię  
gospodarstwo lub 

 grunt rolny  

tel. 664 944 635

POSIADANY CERTYFIKAT JAKOŚCI
   NA DREWNO KONSTRUKCYJNE

RegUlARNA liNiA Mi KRO BU SO WA SeROcKi   Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie    6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie    8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

informacja PKS 
91 392 18 87   lub   91 469 83 15

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak										kom.	606	148	353
Nowogard (ul.  Rzeszowskiego) - Szczecin (ul.  Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:05; 8:10; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 11:50; 11:55; 12:40; 
14:40; 14:50; 15:00; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:11
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul.  Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:30; 9:50; 10:25:11:20(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 13:20; 13:45(F); 14:10; 
14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:00
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:50; 17:20; 18:30; 19:30
Kursują od poniedziałku do soboty;  F - kursuje od poniedziałku do piątku;  7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli

ROZKŁAd jAZdY BU SÓW

Regularna linia MeTRO          tel. 505 619 600
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25 A; 5:50 A; 6:00 A; 8:15 A7; 9:25 A7; 12:30 A7; 12:55 A7; 
15:05 A; 16:30 A7; 18:10 A7
Ze Szczecina do Nowogardu: 6:50 A; 7:25 A; 7:45 A; 11:00 A7; 12:00 A7; 14:35 A7; 15:55 
A7; 16:40 A; 18:25 A7; 19:55 A7
Legenda: A- kursuje od pon do sob;   7 - kursuje w niedzielę

PRZeWÓZ OSÓB - RO MAN BiŃcZYK - linia Regularna  
 Tel. 0607 310 591 

Od PONiedZiAŁKU dO PiĄTKU:  
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SOBOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NiedZielA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

DZIENNIK
NOWOGARDZKI

Ukazuje się we wtorki i piątki  na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, Piotr Słomski, jarosław Bzowy, 

Rafał Kowalczuk sport.  jarek dąbrowski redaktor techniczny.   Ad res re dak cji:  
72-200 No wo gard, ul.  Boh. War sza wy 7A, tel. 91 392 21 65; e-mail: dziennik@domjudy.pl. 

Wy daw ca, skład i druk: „dom judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

Trasa NOWOgARd – gOleNiÓW – SZcZeciN 
Nowogard ul. Rzeszowskiego : 5:05(A), 5:55(A), 6:10(A), 6:50(7), 7:00(A),  7:50(A), 8:05(7), 

8:25(2,4,6), 8:35(A), 9:10(1,3,5,7), 9:15(2,4,6), 10:05(A)10:30(A,7), 11:31(A), 11:40(7), 12:15(A), 
12:50(A,7), 13:00(A), 13:10(A), 13:25(A,7), 13:50(F), 14:05(A), 14:20(A,7), 15:41(A), 16:00(7), 
16:25(7), 16:30(1,3,5) 16:40(2,4,6,7) 16:50(A), 17:30(7) 17:50(A,7) 18:05(4,5,6,7) 18:20(A,7)

TRASA SZcZeciN – NOWOgARd
Szczecin ul. Św. ducha: 9:25(A), 11:55(A,7) 12:20(A,7), 13:35(A), 14:00(A,7,R), 

14:30(1,3,5,7)  14:35(2,4,6) 14:55(A,7), 15:10(A) 15:25(A,7), 15:50(A) 16:15(A,7)  16:30(A), 
18:05(A,7,R) 18:20(A,7) 19:05(A,7) 19:25(A,7) 19:50(A,7)

Szczecin ul. dworcowa :  6:20(A), 7:35(A), 8:40(A,7), 9,00(7,R), 10:05(A,7),  10:50(A,7),  
11:40(A), 13:00(7), 14:20(7), 17:40(A,7), 20:15(A,7),

goleniów, dworzec PKP :  7:05(A), 8:20(A), 9:25(A,7), 9:45(7,R), 10:10(A),  10:50(A,7),  
11:36(A,7), 12:26(A), 12:42(A,7),  13:05(A,7), 13:45(7), 14:20(A),  14:45(A,7,R), 15:05(7), 
15:20(1,3,5,7) 15:26(2,4,6) 15:40(A,7) 15:55(A)  16:08(A,7) 16:40(A) 16:59(A,7) 17:15(A), 
17:40(A,7)  18:50(A,7,R)  19:05(A,7), 19:50(A,7) 20:10(A,7) 20:35(A,7) 21:00(A,7)

Trasa NOWOgARd – MASZeWO 
Nowogard ul. Rzeszowskiego :  6:20(S) 15:15(S)
Trasa MASZeWO – NOWOgARd 
Maszewo :  6:55(S) 16:00(S)
Trasa NOWOgARd – MASZeWO – STARgARd SZcZeciŃSKi
Nowogard ul. Rzeszowskiego :  6:50(F),  11:30(F),  13:50(F),  
Trasa STRAgARd SZcZeciŃSKi – MASZeWO - NOWOgARd
Stargard Szcz. Oś. Tysiąclecia :  9:40(A), 12:45(A), 15:05(A)
A - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt S – kursuje w dni nauki szkolnej; 

7 – kursuje w niedziele niebędące świętami F – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz 
świąt 1,3,5 – kursuje w poniedziałki, środy, piątki oprócz świąt; 2,4,6 – kursuje we wtorki, 
czwartki, soboty oprócz świąt; 4,5,6,7 – kursuje w czwartki, piątki, soboty, niedziele oprócz 
świąt; R – kurs do Reska    

ROZKŁAd jAZdY POciĄgÓW (1.06 - 8.12.2012)
DO KOŁOBRZEGU
6:45 (poś. z Warszawy Wsch. od 30.06-2.09); 8:03 (od 30.06-

2.09); 9:21; 11:39;  13:49;  15:47;  17:46;  21:38

DO SZCZECINA
5:21 (w dni robocze od 30.06 - do 2.09); 6:49 (od 30.06 - 2.09); 

8:01; 9:55 (od 30.06 - 2.09); 12:13 (w soboty, niedziele i święta); 
14:56;  16:51;   18:50;  20:44 (poś. do Warszawy Wsch. od 30.06-
2.09)

Informacje o rozkładzie jazdy:  tel. 19 757
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Szybki kurs
w wakacje

20 sierpnia br.
g. 16.30

 Pożyczki bez BIK
 Wysoka przyznawalność
 Raty miesięczne
 Na dowolny cel

Nowość !!! 
Pożyczka dla �rm bez BIK

Bez zaświadczeń z ZUS i US
Mobilny Doradca Finansowy
Piotr Krekora -  513 164 203

Dojeżdżamy do Klienta

Pożyczka gotówkowa bez 
prowizji  w Banku BGŻ

W Banku BGŻ  twa promocja pożyczki gotówkowej z pakietem ubez-
pieczeń. Promocja polega na tym, że Bank nie pobiera prowizji za jej 
udzielenie,  a oprocentowanie zostało obniżone do 13 proc.  Z oferty 
mogą skorzystać  osoby które nie posiadają konta, a poszukują środków 
pieniężnych. Jej głównym atutem jest niski koszt oraz minimum for-
malności. Kredyt udzielany jest na podstawie oświadczenia o docho-
dach.

Maksymalna kwota  kredytu to 10 000 zł i może ją otrzymać każdy 
klient, osiągający dochody z tytułu wynagrodzenia, emerytury czy ren-
ty. Dogodny okres kredytowania sprawia, że miesięczne raty nie stano-
wią nadmiernego obciążenia domowego budżetu. Bogaty zakres pakie-
tu ubezpieczeń dołączony do pożyczki obejmuje:

•	 Ubezpieczenie na życie
•	 Ubezpieczenie od utraty pracy
•	 Ubezpieczenie czasowej niezdolności do pracy
•	 Ubezpieczenie na wypadek śmierci w wyniku  

nieszczęśliwego wypadku

Pożyczka  może zostać przeznaczona na dowolny cel: wyjazd na wa-
kacje, remont mieszkania czy zakup sprzętu RTV/AGD.  W każdym 
momencie można dokonać wcześniejszej spłaty części lub całości za-
dłużenia, bez ponoszenia dodatkowych opłat.   

Z pożyczki na tak atrakcyjnych warunkach 
mogą skorzystać osoby, które do 28 września 

złożą wniosek o jej udzielenie w dowolnym oddziale. 
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Bezpłatne Liceum
Ogólnokształcące dla Dorosłych

ogłasza nabór
Informacje i zapisy

ul. Zielona 11, tel. 91 392 66 91
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UM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA
DOROSŁYCH

Rozpoczęcie roku szkolnego w sobotę 11 lutego godz. 8.00

Zapewniamy BEZPŁATNĄ NAUKĘ przez cały okres kształcenia

www.zielona.mojaszkola.net

W NOWOGARDZ IE

Rozpoczęcie roku szkolnego w sobotę 1 września 2012

Chwytali 
w żagle 
wiatr...s. 4 s. 6 s. 11

31 sierpnia br.
od 9.00 - 10.00  

piątek
udzielane będą

bezpłatne porady prawne
w redakcji DN

ul. Boh. Warszawy 7A

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07

Dramat 
nowogardzkiego 
zawodnika

Czapla nie chce 
przeprosić 
Bogdańskiego

KREDYT GOTÓWKOWY

DOBRY 
I SZYBKI 

bzwbk.pl
1 9999

Szczegóły oferty, informacje o opłatach, prowizjach i oprocentowaniu dostępne w placówkach BZ WBK i pod numerem  
1 9999. Decyzja kredytowa uzależniona od wyniku badania zdolności kredytowej. Opłata za połączenia telefoniczne zgodna 
z taryfą danego operatora. Stan na 1.02.2012 r. 

KG Chuck Norris prasa 126x77.indd   1 27/2/12   11:44 

UL. WARSZAWSKA 14 PON-PT 9:00-18:00 SOB 10:00-14:00 TEL. 91 391 03 78

Podziękowania  
za udzieloną pomoc 

i wsparcie w związku z wybuchem pożaru  
w dniu 31.07.2012 r. 

dla Pani burmistrz i pracowników Gminy Maszewo, 
kierownictwa OPS-u w Maszewie, 

Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 
w Goleniowie, Panów Andrzeja Polniaka, Wiktora 

Karwowskiego i Czesława Siwka oraz dziewięciu jednostek 
Straży Pożarnej uczestniczących w gaszeniu pożaru 

składa Krystyna Krukowska-Olchowik i Arnold Kocoń

Górny rząd od lewej: (kierownik zespołu)
(trener) (masażysta) Środkowy rząd od lewej:

Dolny rząd od lewej:
(prezes)

Zbigniew Kowalczyk , Michał Laszkiewicz, Konrad Winczewski, Maciej Gołdyn, Kamil Młynarczyk, Michał Soska,
Paweł Galus, Gracjan Wnuczyński, Tomasz Surma , Krzysztof Konior ; Joshua Pepple, Jarosław Fijałkowski,
Adam Tomaszewski, Mateusz Krupski, Dawid Langner, Krzysztof Haberski, Krystian Miklas, Kamil Lewandowski, Paweł Łuczak;
ŁukaszOlechnowicz,SylwesterBednarek,NatanWnuczyński,MarcinSkórniewski ,MariuszStachowiak,DominikWawrzyniak,KamilAntonyk.

NOWOGARD

PIERWSZY ZESPÓŁ - SEZON 2012/2013

LKS POMORZANIN

Górnyrządodlewej:(kierownikzespołu)
(trener)(masażysta)Środkowyrządodlewej:

Dolnyrządodlewej:
(prezes)

ZbigniewKowalczyk,MichałLaszkiewicz,KonradWinczewski,MaciejGołdyn,KamilMłynarczyk,MichałSoska,
PawełGalus,GracjanWnuczyński,TomaszSurma,KrzysztofKonior;JoshuaPepple,JarosławFijałkowski,
AdamTomaszewski,MateuszKrupski,DawidLangner,KrzysztofHaberski,KrystianMiklas,KamilLewandowski,PawełŁuczak;
ŁukaszOlechnowicz,SylwesterBednarek,NatanWnuczyński,MarcinSkórniewski,MariuszStachowiak,DominikWawrzyniak,KamilAntonyk.

NOWOGARD

PIERWSZYZESPÓŁ-SEZON2012/2013

LKSPOMORZANIN

W najbliższym wydaniu 
DN 31.08  

plakat kadry  
pierwszego zespołu 

Pomorzanina  
Nowogard  

w sezonie 2012/2013

Mini regaty Knaga

Czytaj s. 3

Uwaga ! - kontrolują abonament RTV

Nalot w Nowogardzie
Dzień  
Pala  
w Krzywicach 
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Kronika policyjna 
20.08.12 r. 
Godz. 14.20 Uszkodzenie 

pojazdu marki Opel na par-
kingu w miejscowości Wojcie-
szyn, gdzie podczas nawałni-
cy na w/w pojazd spadł konar 
drzewa, uszkadzając przednią 
szybę. 

22.08.12 r. 
Godz. 04.15 Patrol Straży 

Granicznej w miejscowości 
Olchowo ujawnił nietrzeźwe-
go kierującego samochodem 
marki Skoda. Guenter L. miał 
1.06 promila alkoholu w wdy-
chanym powietrzu.

Godz. 09.10 Zgłoszenie 
oszustwa na portalu interneto-
wym Allegro. 

Godz. 10.05 Patrol OPI pod-
czas kontroli drogowej na ul. 
Zamkowej ujawnił nietrzeź-
wego rowerzystę. Jacek R. miał 
0,31 promila alkoholu w wydy-
chanym powietrzu. 

Godz. 14.00 Na ul. Wojska 
Polskiego doszło do kradzieży 
mieszkaniowej. Sprawca doko-
nał zaboru telefonu komórko-
wego oraz pieniędzy. 

Godz. 16.30 W miejscowości 
Czermnica, podczas kontro-
li drogowej samochodu mar-
ki Mercedes, badanie u Jana B. 
urządzeniem Alkoblow wyka-
zało, że znajduje się pod dzia-
łaniem alkoholu. Pobrano 
krew do badań. 

23.08.12 r. 
Godz. 13.45 Powiadomienie 

o uszkodzeniu pojazdu mar-
ki Renault Modus na parkingu 
osiedlowym przy ul. 700 Lecia 
przez inny pojazd. 

24.08.12 r. 
Godz. 02.30 Na ul. Armii 

Krajowej, Patrol OPI ujawnił 
nietrzeźwego rowerzystę. Bar-
tosz P. miał 1,17 promila alko-
holu w wydychanym powie-
trzu. 

Godz. 13.15 Kolizja drogowa 
na ul. Wojska Polskiego, w któ-
rej uczestniczyły dwa pojazdy: 
Hyundai i VW Golf. 

Godz. 14.50 Powiadomienie 
o włamaniu do mieszkania na 
ul. Reja i kradzieży pieniędzy. 

Godz. 18.15 Powiadomienie 
o oszustwie przy rekrutacji do-
tyczącej zatrudnia w Szwecji.

25.08.12 r.
Godz. 09.30 Patrol OPI w 

trakcie kontroli w miejscowo-
ści Sikorki, ujawnił nietrzeź-
wego rowerzystę, Leszek K. 
miał 0,68 promila alkoholu w 
wydychanym powietrzu. 

Godz. 10.15 Ochrona sklepu 
Netto powiadomiła o zatrzy-
maniu sprawcy kradzieży skle-
powej. Patrol na miejscu wyle-
gitymował Sergiusza P.

Godz. 12.00 Kontrola drogo-
wa w miejscowości Wołowiec, 
podczas której doszło do ujaw-
nienia nietrzeźwego rowerzy-
sty. Wiesław K. miał 1,70 pro-
mila alkoholu w wydychanym 
powietrzu. 

26.08.12 r. 
Godz. 04.20 Zdarzenie dro-

gowe w rejonie obwodni-
cy Nowogardu na wysokości 
Gen. Bema, gdzie kierujący sa-
mochodem marki Ford Mon-
deo uderzył w zwierzynę leśną 
uszkadzając samochód. 

Godz. 08.10 Ujawnienie nie-
trzeźwych rowerzystów na 
drodze Kulice-Jarchlino. An-
drzej R. miał 0,96 promila na-
tomiast Ryszard L. 0,90 pro-
mila alkoholu w wydychanym 
powietrzu, ponadto posiada 
aktywny zakaz prowadzenia 
rowerów.

Godz. 11.10 Patrol OPI na 
drodze w miejscowości Kulice 
ujawnił nietrzeźwego rowerzy-
stę, Piotr S. miał 1,82 promi-
la alkoholu w wdychanym po-
wietrzu. 

Godz. 21.40 W trakcie kon-
troli drogowej w miejscowości 
Szczytniki ujawniono nietrzeź-
wego rowerzystę, Grzegorz M. 
miał 1,30 promila alkoholu w 
wydychanym powietrzu. 

st. insp. Ref. Prewencji  
Klaudia Gieryń 

Pomóżmy sobie
•	 Ośrodek Pomocy Społecznej przyjmie tapczan oraz meble dla podopiecznych tel. 913920200.
•	 Przyjmę  2 - osobowy fotel do spania, pralkę automatyczną i używaną  pokojową meblościankę Tel. 665 

- 566-856
•	 Przyjmę  łóżko piętrowe  tel.512-71-13-48
•	 Przyjmę  wersalkę z fotelami i szafkę na dziecięce ubrania - 883-241-291 
•	 Przyjmę meble pokojowe w dobrym stanie, ławę pokojową i TV  tel.782-556-716
•	 Przyjmę  piecyk kaflowy lub inny piec na opał tel. kontaktowy 883-038-182
•	 Przyjmę segment pokojowy i kuchenny oraz pralkę.  Tel. kontaktowy 512 711 348
•	 Przyjmę książki do I klasy gimnazjum. Tel. kontaktowy 512 711 348 
•	 Bardzo proszę o przekazanie dwuosobowego tapczanu dla osoby po operacji nr kontaktowy   504 781-785 
•	 Przyjmę telewizor kolorowy  sprawny w miarę w dobrym stanie nr tel.  512-012-823 

Piotr Naruszkiewicz, lat: 29, zmarł: 18.08.2012, pogrzeb: 
25.08.2012, pogrzeb odbył się na cmentarzu w Nowogardzie. 

Marian Paszkowski, lat: 65, zmarł: 20.08.2012, pogrzeb: 
23.08.2012, pogrzeb odbył się na cmentarzu w Nowogardzie. 

Tamara Michałowska, lat: 74, zmarła: 20.08.2012, pogrzeb: 
24.08.2012, pogrzeb odbył się  na cmentarzu w Ostrzycy. 

Janusz Panek, lat: 45, zmarł: 27.08.2012, pogrzeb: 29.08.2012, 
pogrzeb odbędzie się o godz.  14,00 na cmentarzu w Nowogar-
dzie. 

Informacje  przekazał zarządca cmentarza Jerzy Furmańczyk

 W tych dniach odeszli do Wieczności 

Nasza sonda 
Abonament RTV płacą osoby, które posiadają odbiorniki radiowe albo telewi-
zyjne, również  firmy czy zakłady pracy. Jakie było zdziwienie niektórych przed-
siębiorców, gdy do  drzwi ich zakładów zapukały panie kontrolerki z Poczty Pol-
skiej w celu sprawdzenia, czy jest regularnie opłacany abonament RTV? Dlatego 
tym razem zapytaliśmy naszych czytelników, co sądzą na temat opłacania abo-
namentu RTV? 

Dorota Sokolińska - Wąsik - Niezależnie od tego, jakie są usta-
nowione prawa i narzucone na obywatela obowiązki, Państwo nie 
może w tak drastyczny sposób ingerować,  nachodzić zakłady pra-
cy czy zwykłych obywateli w miejscach ich pracy, czy zamieszkania. 
Takie kontrole powinny być jakoś inaczej regulowane. Uważam, że 
jeżeli ktoś ma poczucie obowiązku, to niezależnie od sytuacji  ten 
abonament będzie płacił. A jeżeli ktoś tego poczucia nie ma, to nie 
będzie płacił i nie należy robić z tego wielkiego dramatu. 

Bogna Ziemba z wnukiem  - Moim zdaniem osoby, które są starsze 
i otrzymują bardzo niskie świadczenia rentowo-emerytalne, powinny 
być w ogóle zwolnione z tego typu opłat. Takim osobom jest szczegól-
nie ciężko, dlatego uważam, że nie powinny płacić. A co do firm czy 
zakładów pracy, które świadczą usługi dla ludności? Cóż, uważam, że 
tu powinien mieć znaczenie dochód takiej firmy, która powinna ow-
szem płacić abonament, ale dostosowany powinien on być do dochodu 
firmy. Co do nagłych kontroli, to moim zdaniem są one nie na miejscu 
i mają  formę nacisku, która bardziej przypomina mobbing, aniżeli 
egzekwowanie prawa, to  nie powinno mieć miejsca. 

Pani Monika - Uważam, że abonament RTV powinien być pła-
cony, ale pod pewnymi warunkami, które powinny być spełnione ze 
strony telewizji czy radia. A mam tu na myśli mniejszą ilość emisji 
reklam,  czas ich  emisji powinien być także krótszy,  również dobór 
odpowiednich programów oraz godziny ich emisji. Osobnym tema-
tem  jest sprawa kontroli, którą przeprowadzają kontrolerzy  Pocz-
ty Polskiej,  którzy  bezpardonowo „odwiedzają” zakłady w których 
gra np. radio i pytają właśnie o to, czy jest  zapłacony abonament 
czy nie. Sama doświadczyłam właśnie takiej niespodziewanej  kon-
troli, która niedawno miała miejsce w firmie i muszę przyznać, że 

nie była to miła wizyta, szczególnie dlatego,  że  odbywała się jeszcze przy klientach których obsługi-
wałam. Uważam, że takie kontrole powinny być, ale również powinny być spełnione  pewne zasady 
zachowania kontrolujących, a mam tu na myśli w szczególności te  etyczne. 

Pani Anna - Wydaje mi się, że abonament powinien być płacony, 
bo wszyscy ci ludzie, którzy dla nas tworzą w ramach krzewienia 
kultury, powinni być za to wynagradzani, bo muszą przecież  z cze-
goś żyć. Co do kontroli prowadzonych przez kontrolerów Poczty, to 
uważam, że takie  zachowanie,  niestety jest delikatnie mówiąc, nie 
etyczne i takie sposoby sprawdzania czy ktoś zapłacił czy nie zapła-
cił,  raczej nie powinny mieć miejsca. To my sami powinniśmy  pa-
miętać o tym, by ten abonament opłacać.

Tomasz Młynarczyk - Zdecydowanie uważam, że taki abona-
ment powinien być płacony. A uzasadnię to w taki sposób, że gdy-
byśmy płacili za wszystkie usługi jakie daje telewizja, to  mielibyśmy 
dobrze. Jeżeli uchylamy się od płacenia abonamentu, to nie mamy 
nic, albo mamy to co mamy. Co do kontroli w firmach czy zakła-
dach pracy przez kontrolerów Poczty Polskiej, to uważam, że ta for-
ma powinna być bardziej delikatna i dyskretna, ale  abonament po-
winien być płacony. 

wysłuchał: Jarek Bzowy 
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REKLAMA

EntEr  II 
laptop

 seRwis - komis

naprawiamy, 
sprzedajemy,

kupujemy laptopy
na ul. Wyszyńskiego 7/3

budynek Straży Pożarnej

tEl. 795 648 748

O PA Ł
węgiel, koks, miał, 

drewno – kominkowe,
 podpałka, brykiet – węglowy, 

torfowy, drzewny
(towar luzem i workowany)

Towar wysokiej jakości, zapewniamy 
transport, wynajem maszyny 
rozładunkowej oraz dźwigu

sprzedaż ratalna

PPUH „EDBA” 
Nowogard • ul. Nadtorowa 12

Tel./fax 91 39 22 329
Kom. 601 150 620

Lokal 
handlowy

60 m2

do wynajęcia
ul. Warszawska 14
tel. 510 105 357

W ustawie, zaproponowanej przez Prezydenta RP Bronisława Komo-
rowskiego, naszą obawę budzą szczególnie punkty dotyczące:

- Uprawnień dających gminom prawo do odmowy organizacji dwóch 
lub więcej manifestacji w tym samym miejscu i czasie, jeżeli zagraża 
to ,,naruszeniem porządku publicznego". W praktyce uniemożliwi to 
kontrmanifestacje.

- wydłużenie czasu rejestracji manifestacji w urzędzie, co utrudnia orga-
nizację spontanicznych zrywów obywatelskich.

- zwiększenie odpowiedzialności organizatora za ewentualne szkody wy-
rządzone podczas manifestacji i karę grzywny w wysokości do 5 tys zł. 

- zakaz używania podczas manifestacji i wieców środków pirotechnicz-
nych w tym rac świetlnych.

Protest !
Przeciw ograniczaniu  
wolności zgromadzeń 

Organizator

28 sierpnia 2012 r.,  godzina 14.45
Szczecin, Wały Chrobrego 4, (Urząd Wojewódzki)

Krytycznie o ustawie wypowiadało się już wiele środowisk, osób i organizacji między innymi: Solidarność, Helsińska Fun-
dacja Praw Człowieka, działacze opozycji antykomunistycznej (Józef Pinior, Władysław Frasyniuk, Henryka Krzywonos 
czy Bogdan Lis), Szef Solidarności Piotr Duda, prezes Prawicy Rzeczypospolitej Marek Jurek i wielu innych.

Wolność zgromadzeń jest jedną z podstaw naszej demokracji - chrońmy ją. Dlatego też zachęcamy wszystkich mieszkań-
ców Szczecina i Pomorza Zachodniego oraz organizacje społeczne i polityczne do uczestnictwa w Szczecińskim proteście 
przeciwko tej ustawie.

Oprócz Szczecina we wtorek o tej samej porze protesty planowane są także w Warszawie, Krakowie Poznaniu i Rzeszowie.

ZAPRASZAMY

Uwaga ! - kontrolują abonament RTV

Nalot w Nowogardzie
W ostatnich dniach w lokalach niektórych nowogardzkich firm, pojawili się kontrolerzy, legitymujący się upoważnieniami wystawio-
nymi przez Pocztę  Polską. Przedmiotem ich zainteresowania było sprawdzenie opłacania  abonamentu za używane w tych firmach od-
biorniki radiowe bądź telewizyjne. W kilku miejscach zagrożono naliczeniem w najbliższych dniach bardzo wysokich kar, sięgających 
do kilkudziesięciu  tysięcy złotych. 

O fakcie zawitania do No-
wogardu kontrolerów Cen-
trum Obsługi finansowej Pocz-
ty Polskiej, poinformowali nas 
Czytelnicy DN, również tacy, 
do których drzwi w ostatnich 
dniach ci kontrolerzy zapuka-
li. Okazało się, że kontrole nie 
mają bynajmniej charakteru 
prewencyjnego i nie kończą  się 
pouczeniem, ale kontrolujący 
zaraz po stwierdzeniu posiada-
nia w widocznym miejscu od-
biornika, czy to radiowego, czy 
telewizyjnego informują o wy-
mierzeniu, jako nieuchronnej,  
wysokiej kary pieniężnej. 

- Jestem zaskoczona i oburzo-
na takim stawianiem sprawy - 
mówi nam jedna ze skontrolo-
wanych osób - nie miałam zu-
pełnie świadomości, że odbior-
nik radiowy- używany u mnie 
w biurze, zresztą bardzo rzad-
ko - podlega opłacie abonamen-
towej. Nikt jednak z osób kon-
trolujących  nie zamierzał mnie 
pouczyć, czy wyznaczyć ter-
minu  do załatwienia sprawy, 
tylko natychmiast sporządzo-

no protokół i poinformowano 
mnie, że w ciągu najbliższych 
dni otrzymam polecenie zapła-
ty nieuchronnej już kary, która  
jak wyliczono w moim wypad-
ku, wyniesie prawie 1500 zł za 
stwierdzone kilka miesięcy uży-
wania odbiornika radiowego. 
Według kontrolujących kwota 
ta może być jeszcze powiększo-
na o koszty przeprowadzenia 
kontroli. 

Nasza Czytelniczka zamierza 
odwołać się od  decyzji kontro-
lujących, ma na to 7 dni. We-
dług  informacji, którą udało 
się nam uzyskać „efekty finan-
sowe” przeprowadzonej kon-
troli w niektórych miejscach w 
Nowogardzie dochodziły  na-
wet do 3000 zł karnej opłaty! 
Mimo trwającej w mediach od 
dłuższego czasu dyskusji do-
tyczącej abonamentu, świado-
mość ustawowych regulacji do-
tyczących opłat jest nadal nie-
wielka i ogranicza się zasadni-
czo do wiedzy o konieczności 
opłaty za odbiór programu w 
prywatnym mieszkaniu. Nie-

wielu już wie, że opłaty nalicza-
ne są od każdego pojedynczego 
odbiornika i to niezależnie od 
miejsca jego instalacji. Sprawy 
nie ułatwia   także   zamiesza-
nie wokół ewentualnych zmian 
zasad finansowania radiofo-
nii i telewizji publicznej trwa-
jącego  także od wielu miesię-
cy - niektórzy już się pogubili, 
co jest w temacie obowiązujące 
na dzisiaj. Oto co więc mówią 
prawnicy  o stronie prawnej  
dotyczącej  (możliwych jak się 
okazało  również u nas  )  kon-
troli  jak i zasadach  opłaty abo-
namentowej.        

Kontrolę wykonywania obo-
wiązku rejestracji odbiorników 
radiofonicznych i telewizyj-
nych oraz obowiązku uiszcza-
nia opłaty abonamentowej, pro-
wadzi operator publiczny w ro-
zumieniu Prawa pocztowego, a 
więc na dzień dzisiejszy Pocz-
ta Polska. Zgodnie z przepisa-
mi wykonawczymi, jednostką tą 
jest Centrum Obsługi Finanso-
wej. Do opłat abonamentowych 
oraz do opłaty „karnej” za uży-
wanie odbiornika niezarejestro-
wanego, stosuje się przepisy o 

postępowaniu egzekucyjnym w 
administracji w zakresie egze-
kucji obowiązków o charakte-
rze pieniężnym.

W przypadku stwierdzenia 
używania niezarejestrowane-
go odbiornika radiofoniczne-
go lub telewizyjnego, kierownik 
jednostki operatora publiczne-
go przeprowadzający kontrolę, 
wydaje decyzję, w której naka-
zuje rejestrację odbiornika oraz 
ustala opłatę „karną” za używa-
nie niezarejestrowanego odbior-
nika. Od takiej decyzji służy od-
wołanie do ministra właściwe-
go do spraw łączności. Wynika 
to z art. 7 ust. 6 ustawy o opła-
tach abonamentowych (Dz. U. z 
2005 r. nr 85, poz. 728 ze zm.). 
Minister ten sprawuje również 
nadzór nad wykonywaniem 
kontroli obowiązku rejestracji 
odbiorników radiofonicznych i 
telewizyjnych oraz obowiązku 
pobierania opłaty abonamen-
towej.

Kontroler przed wejściem 
do lokalu abonenta powinien 
przedstawić cel swojej wizy-
ty, okazać upoważnienie i legi-
tymację służbową, a na żąda-

nie kontrolowanego, dodatko-
wo dowód osobisty. Jeżeli po-
mimo okazania upoważnienia 
do prowadzenia kontroli wy-
konania obowiązku rejestra-
cji odbiorników oraz legityma-
cji (dowodu osobistego) kontro-
ler nie zostanie wpuszczony do 
lokalu, to odstępuje od kontroli 
i sporządza stosowny protokół 
z określeniem przyczyny unie-
możliwiającej wykonanie czyn-
ności. Kontrole wykonywania 
obowiązku rejestracji odbiorni-
ków RTV mogą być prowadzone 
w godzinach 8.00-20.00.- mówi 
Dawid Szwarc  z Gazety Podat-
kowej

Przypominamy także, że 
obowiązek uiszczania opła-
ty abonamentowej powsta-
je z pierwszym dniem miesią-
ca następującego po miesiącu, 
w którym dokonano rejestra-
cji odbiornika radiofonicznego 
lub telewizyjnego (a ta winna 
nastąpić w terminie 14 dni od 
dnia wejścia w ich posiadanie). 
W poniedziałek nie udało się 
nam skontaktować z Centrum 
Obsługi Finansowej Poczty 
Polskiej, której pracownicy do-
konywali kontroli w Nowogar-
dzie i wyjaśnić dlaczego pierw-
sza kontrola w naszym mie-
ście od razu jest tak restrykcyj-
na. Mamy nadzieję, że powie-
dzie się to nam w najbliższych 
dniach. O efektach tej inter-
wencji poinformujemy, nato-
miast nasi Czytelnicy zapewne 
sami wyciągną właściwe wnio-
ski z podanych przez nas do 
publicznej wiadomości faktów.

Marek Słomski 

Fragment protokołu pokontrolnego pozostawionego u jednego z nowo-
gardzkich przedsiębiorców przez pracowników poczty polskiej
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Czapla nie chce przeprosić  Bogdańskiego 

Burmistrz odwołał się od wyroku 
Jak wynika z informacji, do których dotarła redakcja DN, Robert Czapla odwołał się od wyroku w sprawie „Bogdańskiego”. Przypo-
mnijmy, że Sąd nakazał burmistrzowi przeprosić byłego urzędnika za to, że w ubiegłym roku naruszył jego dobre imię. 

Przypomnijmy, że sprawa 
miała swój początek w kwiet-
niu ubiegłego roku. Wtedy to 
do sołtysa Wojcieszyna wpły-
nęło pismo z Urzędu Miej-
skiego w Nowogardzie, naka-
zujące zlikwidowanie kapli-
cy, jaką mieszkańcy wsi urzą-
dzili sobie ponad 25 lat temu 
w budynku świetlicy wiejskiej 
– należącej do gminy. Po pro-
testach mieszkańców i medial-

nym szumie, burmistrz wy-
cofał swoją decyzję, ale winę 
za całe zamieszanie zgonił na 
ówczesnego kierownika miej-
skiego wydziału nieruchomo-
ści Z. Bogdańskiego, który to 
pod pismem się podpisał. Ten 
od początku zaprzeczał, twier-
dząc, że dokument w sprawie 
„uporządkowania” świetlicy 
sporządził na wyraźne polece-
nie burmistrza. Zażądał od R. 

Czapli przeprosin. Nie docze-
kał się jednak reakcji ze strony 
burmistrza. Zgodnie z zapo-
wiedzią, były urzędnik posta-
nowił więc o swoje dobre imię 
walczyć przed Sądem. Proces 
ruszył w połowie marca. W 
sprawie zeznawało kilkanaście 
osób, w   tym m.in. Antoni Bie-
lida – Przewodniczący Rady 
Miejskiej, radny Tomasz Sza-
fran, Agnieszka Biegańska – 

Sawicka sekretarz gminy oraz 
mieszkańcy Wojcieszna. 

W dniu 12 lipca br.  Sąd ogło-
sił wyrok, nakazując R. Czapli 
przeprosić Z. Bogdańskiego za 
naruszenie jego dobrego imie-
nia, poprzez bezpodstawne za-
rzucenie mu, że  w sprawie ka-
plicy działał bez zgody i wie-
dzy burmistrza. 

Jak wynika z naszych infor-
macji R. Czapla od wyroku się 

odwołał. Dlaczego? Niestety, 
nie udało nam się zastać bur-
mistrza w ratuszu miejskim  i 
poprosić go o komentarz w tej 
sprawie, ponieważ R. Czapla 
od wczoraj, po raz drugi tego 
lata, przebywa na urlopie wy-
poczynkowym. Nie odbiera 
także służbowej komórki.  

Do sprawy wrócimy. 
MS

Sygnały czytelników

Cmentarz krytycznym okiem 
Kilka dni temu do redakcji DN, zadzwonił mężczyzna, przekazując uwagi na temat porządku jaki utrzymywany jest na nowogardzkim cmentarzu. 

Przyjeżdżam tutaj od czasu do 
czasu odwiedzić groby bliskich. 
Sam mieszkam poza Nowogar-
dem. Notabene, również pracuję 
w firmie zarządzającej cmenta-
rzami – przyznaje nasz rozmów-
ca. Niestety, jestem zażenowany 
poziomem prac pielęgnacyjnych, 
które są prowadzone na nowo-
gardzkim placu pochówkowym. 
Szczególnie mnie bulwersuje nie-
dbałość z jaką traktuje się zieleń 
otaczającą, bądź co bądź piękne 
kolumbarium. U nas jest to nie 
do pomyślenia – dodaje, zwraca-
jąc również uwagę na kilka in-
nych „niedociągnięć porządko-
wych” mężczyzna, chcąc zacho-
wać swoją anonimowość. 

 Wiele do życzenia pozostawia-
ją także wiecznie przepełnione 
kontenery na odpady. Przydało-
by się również z większą dbało-
ścią traktować żywopłoty i skwer-
ki, które niestety poprzerastane są 
pokrzywami i chwastami – wy-
mieniał nasz rozmówca. 

Sprawdziliśmy wczoraj z sa-

mego rana  miejsca, którym za 
brak należytej dbałości nasz roz-
mówca wystawił mierną ocenę. 
Rzeczywiście kolumbarium było 
zarośnięte, a jeden z czterech 
kontenerów na odpady był wy-
pełniony po brzegi. Nasze spo-
strzeżenia przekazaliśmy panu 
Sebastianowi Furmańczyko-
wi, przedstawicielowi zarządcy  
cmentarza. Ten, przyjmując je z 
pełną powagą  obiecał nam, że 
natychmiast nadrobi zaległości 
i uporządkuje wskazane przez 
nas miejsca (obietnica została 
dotrzymana - rzeczywiście w cią-
gu dnia zieleń przy kolumbarium 
została wykoszona). 

Należy mieć tylko nadzieję, że 
w przyszłości cmentarz, jak to 
bywało zresztą do tej pory, nie 
będzie już dawał podobnych po-
wodów do krytyki. Chociaż i tej, 
kiedy jest konstruktywna, cza-
sem się odrobina przydaje, cze-
go pozytywnym dowodem jest 
powyższa historia...

MS



28-30.08.2012 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

5

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

Zdążyć przed zimą…

„Pomoc była bardzo szybka”
Tragedia, która dnia 31 lipca spotkała 4 rodziny budynku znajdującego się w 
Jenikowie, wciąż nie ma swojego końca. Po oszacowaniu strat, poszkodowa-
ni mieszkańcy muszą teraz stoczyć walkę z czasem i odbudować spalony dom 
przed nadejściem zimy. W ubiegłym tygodniu odwiedziliśmy panią Krystynę 
Krukowską - Olchowiak i pana Arnolda Koconia, lokatorów zniszczonego bu-
dynku, aby sprawdzić, jak sobie radzą z tą trudną sytuacją. 

Dopiero wczoraj doszło do 
mnie, jaka wielka tragedia nas 
spotkała, wcześniej byłam po-
grążona w głębokiej traumie… 
- rozpoczyna naszą rozmowę 
Krystyna Krukowska-Olcho-
wik. 

Cieszę się, że pomoc dla nas 
została szybko zorganizowana, 
tak za sprawą Gminy, jak i sa-
mych mieszkańców, którzy po-
magają nam w odremontowa-
niu spalonego dachu. Mam za-
strzeżenia tylko do formy kon-
taktowania się z nami w spra-
wie pomocy. Wiem, że zgłaszali 
się już ludzie dobrej woli, któ-
rzy chcieli nam ofiarować róż-
nego rodzaju sprzęty użytku 
domowego, meble itp. Nieste-
ty nikt z tym nie zwrócił się do 
nas, gdyż nie podaliśmy w ofi-
cjalnych komunikatach swoich 
numerów kontaktowych. 

Te słowa potwierdza pan Ar-
nold Kocoń, który również po-
zostawił nam swój numer kon-
taktowy, dla wszystkich, którzy 
mogliby pomóc (czytaj poni-
żej). 

Od pożaru z 31 lipca minę-
ło już trochę czasu, jednak po-
szkodowanych mieszkańców  
nie oszczędziła również na-
wałnica, która tydzień temu, 
w poniedziałek (20.08) prze-
szła przez nasz region. Wichu-
ra pozrywała folie z dachu, któ-
re ochraniały budynek przed 
deszczem. Na szczęście po szyb-
kiej interwencji, folie wróciły na 
swoje miejsce. Do mieszkań-
ców feralnego budynku dotarły 
już odpowiednie pisma – czy-

li ekspertyza budowlana ze sta-
rostwa, na podstawie tych do-
kumentów poszkodowane ro-
dziny mogły otrzymać wspar-
cie finansowe z gminy. Proble-
mem był nie tylko pożar. Akcja 
straży pożarnej siłą rzeczy spo-
wodowała zalanie mieszkania, 
z czym wiążą się kolejne kosz-
ty. Nasza rozmówczyni ubolewa 
też nad „złośliwością” innych, 
którzy twierdzą, że pani Krysty-
na nie jest poszkodowana, gdyż 
jej dach nie spłoną. Rzeczywi-
ście, z części dachu należącego 
do mieszkanki adresu 33B, nie 
zostały pozdejmowane dachów-
ki, mimo wszystko mieliśmy 
okazję sfotografować zgliszcza 
strychu i poddasza w mieszka-
niu poszkodowanej, która jed-
nym tchem wymienia najwięk-
sze straty rzeczowe: Moje miesz-
kanie znajduje się od parteru 
aż po dach, na strychu chowa-
łam wszystkie rzeczy, które były 

w tym momencie nieprzydat-
ne, takie jak ciuchy i buty zimo-
we, kołdry i pierzyny, dosłownie 
wszystko co nie było mi potrzeb-
ne na lato. Dokładnie spaleniu 
uległ cały strych, natomiast pod-
dasze i dwa pokoje są poważnie 
zniszczone. Mam wszelką doku-
mentację potwierdzającą szkody 
w moim mieszkaniu, więc tro-
chę ranią mnie opinie, że nie je-
stem poszkodowana… Sąsiad 
pani Krystyny dopiero co ku-
pił mieszkanie, nie zdążył się 
na dobre wprowadzić i już musi 
wszystko remontować. Strach 
pomyśleć co by się stało, gdyby 
nie dwoje mieszkańców Jeniko-
wa – Małgorzata Skorodyńska 
i Marcel Zarański, którzy bły-
skawicznie zaalarmowali odpo-
wiednie służby. Pani Krystyna 
nie ukrywa, że to cisi bohaterzy 
tego felernego dnia i nie szczę-
dzi ciepłych słów oraz podzię-
kowań. Najważniejsze, że na 
miejscu zauważyliśmy, jak pra-
ce nad odbudową dachu i po-
mieszczeń mieszkalnych są pro-
wadzone bez przerwy i najpraw-
dopodobniej mieszkańcy Jeni-
kowa, zdążą odbudować spalo-
ny dach przed nadejściem zimy. 
Na koniec spełniamy prośbę na-
szych rozmówców i umieszcza-
my numery telefonów, pod któ-
rymi można się skontaktować z 
wyżej wymienionymi poszko-
dowanymi mieszkańcami Jeni-
kowa: Krystyna Krukowska-
-Olchowik – 723  626  324, Ar-
nold Kocoń – 514 741 852 . 

KR   
Zgliszcza strychu który uległ spaleniu

Obecnie folie okrywające dach budynku są jedyną ochroną przed desz-
czem i zimnem

 Sprzedam, Kupię, Oddam

GIEŁDA PODRĘCZNIKÓW 
SZKOLNYCH

Jak co roku otwieramy giełdę podręczników szkolnych. Moż-
na w niej nieodpłatnie zamieszczać informacje o posiadanych do 
sprzedaży, bądź oddania podręczników szkolnych, a także ogło-
sić zapotrzebowanie na kupno. Podręczniki do oddania można 
również przynosić do redakcji DN.

Zgłoszenia telefonicznie na numer 91 392 21 65, e-mailowo 
DZIENNIK@DZIENNIKNOWOGARDZKI.PL, bądź osobi-
ście w redakcji na ul. Boh. Warszawy. Red.
•	 Sprzedam książki do I klasy Gimnazjum nr 1 w Nowogardzie. Tel: 

605 768 194.
•	 Kupię podręczniki do klasy VI, SP nr 2. i sprzedam książki do języ-

ka niemieckiego i WOS-u do III klasy, Gimnazjum nr 2 w Nowogar-
dzie. Tel: 790 710 805.

•	 Sprzedam komplet książek do II klasy gimnazjum nr 2 w Nowogar-
dzie i kupię książki do III klasy. Gimnazjum nr 2 w Nowogardzie. 
Tel: 697 514 976 po godz. 14.

•	 Sprzedam tanio podręczniki do Technikum i Liceum, nr tel. 91 39 
25 264.

•	 Kupię podręczniki do V kl. Podst. Nr 1 tel. 664 771 090.
•	 Tanio sprzedam podręczniki do I kl. Gim. Nr 1. Tel. 726 766 828.
•	 Kupię podręczniki do kl. V SP nr 3 w Nowogardzie. Te. 721 875 393.
•	 Sprzedam komplet podręczników do gim. nr 3. do kl. II, III. tel. 91 

39 23 122.
•	 Sprzedam matematyka podręcznik zakres podst. do liceum, LO nr 2 

do kl. I. W.Babinski, Hańko. Ponczek. Tel. 603 691 864.
•	 Kupię książki do I kl. gimn. nr 2. Sprzedam do kl. VI szkoły podsta-

wowej nr 3. Niedrogo. 509 615 300, 509 649 104.
•	 Przyjmę książki do kl. VI, szkoła podstawowa nr 1. tel. 699 680 298.
•	 Sprzedam książki do klasy III Gimnazjum nr 2 w Nowogardzie tel. 

661-550-557 
•	 Sprzedam książki do klasy II gimnazjum nr. 2 w Nowogardzie tel. 

840-563-335
•	 Kupię kompl. podręczników kl. III gimnazjum nr 1. Tel. 665 355 

369.
•	 Sprzedam książki do II kl. gimnazjum nr 2. Tel. 784 056 335.
•	 Kupie książki do I klasy gimnazjum nr 2. Tel. 785 120 663.
•	 Kupię podręczniki do: matematyki i historii do VI kl. szkoła nr 1. 

Tel. 504 703 568.
•	 Kupię podręczniki do II kl. gimn. nr 1. Tel. 667 787 949, 723 675 858.
•	 Sprzedam cały komplet podręczników do klasy II Gimnazjum Nr 1 

- klasa z językiem niemieckim, stan idealny w okładkach. W zesta-
wie są wszystkie ćwiczenia(oprócz j. polskiego i do j. niemieckiego). 
tel. 663565517. 

•	 Kupię podręczniki do kl. III, do Gimnazjum nr 1. tel. 663565517.
•	 Do III kl. gimn. nr 2 kupię. 728 983 185.
•	 Sprzedam podręczniki do SP nr 4 (Bema) kl. III, IV, V 514 995 348.
•	 Sprzedam kpl. książek do III kl. gimn. nr 2 (nowe wydanie). Cena 

130 zł. tel. 609 876 557.
•	 Sprzedam do VI kl. SP nr 3 a kupię do I gimn. nr 2. Tel. 604 432 743.
•	 Kupię podręczniki do kl. V SP nr 1. Tel. 668 858 611.
•	 Kupię książki do VI kl. SP 3. Tel. 512 005 501.
•	 Kupię książki do II liceum profil matematyczno-informatyczny, 

sprzedam do I gimnazjum SP 1. tel. 725 175 998.
•	 Sprzedam książki do geografii i j. angielskiego kl. II, III gimn. nr 3 

(Bema) tel. 721 664 442.
•	 Sprzedam podręczniki do I kl. Gimnazjum: NOWA ERA: Spotkania 

z fizyką Nr dop.: 93/1/2009, WAM: Szukam Was - religia, OXFORD:  
Exam Connections Student”s Book, WSiP: Matematyka 2001,Nr 
ewid. 39/1/2009, OPERON: Muzyka, Nr dop. 166/2009. e-mail: tel. 
663565517.

•	 Sprzedam - książki do II kl. gimn. nr 1 - niemiecki „Team Deutch”, 
polski „Po polsku”, historia „Śladami przeszłości”, geografia „Puls 
Ziemi”, matematyka, informatyka, chemia zbiór zadań i podręcznik 
„elektotechnika”, biologia „Puls życia”. 
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Po raz 10 w Krzywicach (gm. Osina) w dniach 23-25 sierpnia odbywała się impreza z cyklu „Dzień Pala”. W tym czasie mieszkańcy wsi 
i przyjezdni mogli brać udział nie tylko w wielu ciekawych konkurencjach zręcznościowo-sportowych, ale także w warsztatach kowal-
stwa i gry na bębnach. Trzydniową imprezę zakończyła kulminacyjna konkurencja – wspinanie na pal. 

Dzień Pala w Krzywicach 
Poniżej publikuje-

my wyniki  poszcze-
gólnych konkurencji i 
zawodów rozegranych 
podczas Dni Pala w 
Krzywicach: 

Turniej piłki siatko-
wej

1. LZS Krzywice     2. 
LZS Węgorza       3. 
LZS Kościuszki

Wyniki z konkuren-
cji

Wspinanie na pal: 
1.Jacek Wawrzy-
niak 2. Łukasz Olej-
nik 3.Marci Kożybski 
Wspinanie po linie: 
1. Marcin Kożyb-
ski 2. Patryk Ciesiel-
ski 3. Zbigniew Rygas 
Strzelanie z łuku: 1. 
Krzysztof Szwedo 
2.Zdzisław Zengo-
ta 3. Łukasz Prunesti 
Strzelanie z wiatrów-
ki: 1.Konrad Lasz-
kiewicz 2. Kasia Kur-
łowicz 3. Zbigniew Górecki 
Próba miecza: 1.Arkadiusz 
Urbański 2. Marcin Kosa-
kowicz 3. Bogdan Olejnik 
Cięcie Kloca na czas: 1. Ela i 
Krzysztof Kosadka 2. Halina i 
Bogdan Olejnik 3. Ewa Kubac-
ka i Jacek Wawrzyniak

Wyścig taczką do gnoju: 1. 
Tomasz Bąbała    2. Piotr Chró-
śnik    3.Radek Zehner

Dziupla: 1.Artur Dygorda    
2. Sławomir Wawrzyniak.   3. 
Marcin Kożybski

Rzut włócznią: 1. Marcin Łu-
kaszewski    2. Zdzisław Zen-
gota    3. Arkadiusz Witkowski

Krzywiczanie przetestowali 
nowiutką gminną scenę mo-
bilną.

Nocą Krzywiczanie rozświe-
tlili swoją wieś kilkudziesię-
cioma sosnowymi pochod-
niami, a teatr ognia FAN z 
Nowogardu dał kolejny do-
bry występ w Krzywicach. 
Impreza dofinansowana w ra-
mach Europejskiego Fundu-
szu Rolnego na Rzecz Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich: Euro-
pa inwestująca w obszary wiej-
skie.” Operacja - :”Organiza-
cja warsztatów oraz imprezy 
integracyjno-promocyjnej w 

miejscowości Krzy-
wice. „Wdrażanie lo-
kalnych strategii roz-
woju” - mały projekt 
PROW na lata 2007-
2013.

Lista sponsorów: 
Gmina Osina, Staro-
sta Goleniowski To-
masz Stanisławski, 
Nadleśnictwo No-
wogard, Powiatowy 
Urząd Pracy Gole-
niów, Elwira Walczak 
Anpol Krzywice, 
LZS Krzywice, Nad-
odrzańskie koło ło-
wieckie, Zofia Kam-
p a r t h - Ho f f m a n n 
Krzywice, DREW-
POL Sp. z o.o. Osina, 
Rodzina Grodź Osi-
na, Usługi Edukacyj-
ne Katarzyna Kurło-
wicz, Zygmunt He-
land Łobez, ieczy-
sław Przychodzień 
Goleniów, Jolanta 

Hubner Krzywice,  Sylwester 
Wawrzyniak Krzywice, Mirek 
Grabarek Krzywice, Rodzina 
Barszczak Krzywice, Rodzi-
na Bernach Krzywice, Sklep 
Owocowo-Warzywny Mariusz 
Księżuk Osina, Piotr Wawreń-
czuk Redło, Mariusz Lewan-
dowski, Rodzina Witkowskich 
Krzywice. 

Podziękowania dla darczyń-
ców fantów do loterii fantowej 
oraz prowadzącym warsztaty i 
konkurencje.

info. Arkadiusz Witkowski, 
M. Wiatr

opr. i foto. MS/DN

Rozmowa z Arkadiuszem Witkowski, sołtysem wsi Krzywice i radnym gminy Osina 

Jesteśmy zorganizowani...
Dziennik Nowogardzki: 

Skąd się wzięła nazwa „Dnia 
Pala”? 

Arkadiusz Witkowski: Na-
zwa wzięła się od tytułowej 
konkurencji – czyli „wspina-
nie się na pal”. Pomysł impre-
zy pochodzi z czasów młodo-
ści naszych rodziców. Dzisiaj 
jest to swoista reaktywacja tej 
tradycji. 

Czym charakteryzuje się ta 
impreza na tle innych? 

Ta jest o tyle charaktery-

styczna, że duży wkład w jej 
organizację mają sami miesz-
kańcy, którzy nie tylko wymy-
ślają i przeprowadzają różne 
konkurencje, ale są często ich 
sponsorami.  To jest chyba se-
kret. 

Krzywice zadziwiają swoim 
pięknem. Zadbane posesje, 
wykoszone trawniki, pięknie 
zagospodarowane centrum 
wsi. Jak to się udaje?

Myślę, że do tego dojrze-
li sami mieszkańcy. Poczu-

li wspólny interes w tym, żeby 
zmieniać swoje otoczenie i 
przestrzeń życiową. Z roku na 
rok są coraz bardziej zorgani-
zowani. W zeszłym roku np. 
założyliśmy nawet swoje sto-
warzyszenia o nazwie „Krzy-
wacz” od starej nazwy miej-
scowości. Dzięki temu może-
my sami pisać wnioski i ubie-
gać się o fundusze zewnętrzne. 

Wielu sołtysów, również 
w gminie Nowogard, narze-
ka na brak zaangażowania 

mieszkańców do wspólnego 
działania. Pan znalazł na to 
receptę. Może ją pan zdradzić 
naszym czytelnikom? 

Myślę, że trzeba się poważ-
nie traktować. Nabieramy też 
ogromnego szacunku do siebie 
właśnie poprzez wspólną pra-
cę i zaangażowanie. Robimy tą 
imprezę 10 lat i sami uczymy 
się tych procesów. 

Rozmawiał Marcin Simiński

Na zdjęciu lokalne artystki od prawej: Detz Janina, malarka z Osiny oraz  
Danuta Go, Chojnacka Teresa i  Matusiak Stanisława specjalizujące się w 
tzw. robótkach ręcznych czyli wyszywaniu i haftowaniu.

Koncert grupy bębniarzy, podsumowujący trzydniowe warsztaty, pod-
czas których dzieci i młodzież uczyła się gry na bębnach. 

Wiele emocji towarzyszyło konkurencji o wymownej nazwie – cięcie kloca 
na czas. 

Tytułowa konkurencja – wspinanie na pal, tradycyjnie 
wzbudziła największe emocje wśród startujących i kibi-
ców. 
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Jak ty to robisz?
Lata mijają, a Ty się nie zmieniasz.

Niech ten mały podarunek będzie 
wyrazem naszych szczerych życzeń

         Halinie Winczewskiej
z okazji 80 urodzin

najserdeczniejsze życzenia radości na dalsze lata
składają 

córki Wiesia i Ela z rodzinami

Z okazji urodzin 

Ewelinie Pietruczyk
Najserdeczniejsze życzenia 

zdrowia, szczęścia, pomyślności 
i uśmiechu na każdy dzień

składa 
Anna Słomska z rodziną 

ŻYCZENIA

Na sportowo i rekreacyjnie w Ostrzycy 

Festyn na zakończenie wakacji 
W niedzielę w Ostrzycy odbył się festyn rekreacyjno-sportowy. Organizato-
rem imprezy była miejscowa młodzież przy wsparciu Rady Sołeckiej wsi. Mimo 
chwilowego załamania pogodowego, na festyn  przybyło wielu mieszkańców. 

Podczas imprezy zorganizo-
wanej na boisku wiejskim, ro-
zegrano mini turniej w piłkę 
nożną i siatkową. W rozgryw-
kach wzięło udział pięć dru-
żyn: Ostrzyca, Wyszomierz, 
Wojcieszyn, Dąbrowa i Mło-
dzi Gniewni. Po zaciętej wal-
ce, stoczonej w ekstremalnych 
warunkach (po przejściu ulewy 
nad Ostrzycą, boiska zamieniły 
się w błotną ślizgawkę) wyni-
ki, pierwsze miejsce w turnieju 
piłki nożnej zajęli gospodarze – 
Ostrzyca. Drugie zajęli zawod-
nicy z drużyny młodzi gniewni, 
trzecie z Wyszomierza, a czwar-
te z Wojcieszyna. W piłce siat-
kowej najlepsi okazali się repre-

zentanci Wyszomierza. Tuż za 
nim uplasowała się Ostrzyca. 
Trzecia była Dąbrowa, a dalej 
Wojcieszyn i Młodzi Gniewni. 
Najlepszym strzelcem okazał 
się Damian Adameczek z Wy-
szomierza. Tytuł najlepszego 
bramkarza zdobył Piotr Balbus 
z Ostrzycy. W siatkówce najlep-
szy okazał się Mateusz Pabisiak 
z Wyszomierza. 

Oprócz konkurencji typowo 
sportowych, dla uczestników 
zabawy w Ostrzycy przygoto-
wano szereg zawodów rekre-
acyjnych. Najmłodsi rywalizo-
wali przenosząc jabłka na łyż-
ce stołowej, a także próbowa-
li swoich sił przeciągając linę. 

Starsi mogli poćwiczyć bicepsy 
tocząc oponę od ciągnika. 

Podczas festynu nie zabra-
kło także stoisk z gastronomią, 
w tym domowych wypieków, 
dmuchanego zamku, kiełba-
ski z grilla i oczywiście dobrej 
muzyki. 

Organizatorzy imprezy skła-
dają podziękowania za pomoc 
w organizacji festynu dla Rady 
Sołeckiej i Koła Gospodyń 
Wiejskich oraz sponsorom i 
firmom  prywatnym w oso-
bach: M. Kubicka, W i J Fur-
mańczyk, D. Olejnik, A. Kania, 
K. Grzelak i Dziennik Nowo-
gardzki. 

MS

Pożegnanie wakacji  
w Bodzęcinie 

Dnia 12.09.2012r. w miejscowym klubie, w Bodzęcinie, 
odbędzie się dyskoteka w klimatach DISCOPOLO, 
-  wstęp 10 zł.  Na pożegnanie wakacji zapraszają 
organizatorzy oraz miejscowy radny. 

Czy Gmina zapłaci za odszkodowanie? 

Urząd Miejski odpowiada…
Nawiązując do tekstu opubli-

kowanego 21 sierpnia 2012 r. w 
„Dzienniku Nowogardzkim” pod 
tytułem „Czy Gmina zapłaci za od-
szkodowanie?” uprzejmie infor-
mujemy, iż rzeczywiście w dniu 20 
sierpnia do sekretariatu Urzędu 
Miejskiego zadzwoniła Pani (nie 
podając swojego imienia i nazwi-
ska) prosząc o telefoniczną rozmo-
wę z pracownikiem odpowiedzial-
nym za utrzymanie dróg. Sekreta-
riat próbował zrealizować połącze-
nie, jednak nie doszło do rozmowy, 
ponieważ pracownik wykonywał 
swoje obowiązki służbowe w tere-
nie. Następnie Interesantka popro-
siła o połączenie z burmistrzem. 
Jednak została poinformowana, iż 
natychmiastowa rozmowa telefo-
niczna nie może dojść do skutku ze 
względu na to, iż poniedziałek jest 
dniem przyjmowania interesantów 
bezpośrednio w urzędzie i obecnie 
burmistrz takie spotkanie odbywa.

Nigdy nie było w zwyczaju, aby 
sekretarka prosiła o dane kontak-
towe wszystkie osoby dzwoniące 
do urzędu. Oczywiście nic nie stoi 
na przeszkodzie, aby takie dane zo-
stawić z informacją, aby któryś z 
kompetentnych w danym zakresie 
urzędników, czy też bezpośrednio 
burmistrz oddzwonił. Taka prakty-
ka w urzędzie funkcjonuje od lat. 
W tym przypadku jednak - jak czy-
tamy w artykule - taka wola nie za-
istniała, bowiem Pani relacjonują-
ca wydarzenie w gazecie stwierdzi-
ła „...iż ta rozmowa nie ma sensu...”.

Wychodząc naprzeciw oczekiwa-
niom Mieszkańców (uwidocznio-
nych w omawianym tekście DN) 
uprzejmie informujemy, że bur-

mistrz wprowadził nowy standard 
obsługi interesantów w urzędzie. 
Od dziś, każdy kto zgłosi się do bur-
mistrza, bądź jego zastępcy i ich nie 
zastanie z uwagi na realizowane w 
tym czasie obowiązki służbowe, zo-
stanie zapytany przez pracownika 
sekretariatu, czy zechce pozostawić 
swoje dane do kontaktu, jednocze-
śnie określając temat sprawy, z jaką 
zgłasza się do urzędu. Następnie w 
wolnej chwili burmistrz, jego za-
stępca, bądź kompetentny pracow-
nik urzędu oddzwoni do interesan-
ta celem pomocy w rozwiązaniu 
problemu.

Wracając do sedna omawianej w 
gazecie sprawy. We wtorek, po za-
poznaniu się z tekstem w gazecie 
opisującym całe wydarzenie, bur-
mistrz polecił pracownicy sekreta-
riatu, aby skontaktowała go z osobą 
dzień wcześniej dzwoniącą celem 
- jak można było przeczytać w ar-
tykule autora - oczekiwanego kon-
taktu. Niestety, Pani dzwoniąc do 
urzędu nie przedstawiła się, ani nie 
zostawiła do siebie żadnego kontak-
tu. Dlatego też, sekretariat popro-
sił o podanie danych kontaktowych 
ww. Pani, redaktora naczelnego DN 
Marcina Simińskiego. W odpowie-
dzi od redaktora gazety pracownica 
usłyszała, iż Pani ta  nie życzy sobie, 
aby burmistrz się z nią kontaktował 
i że to ona się z nim skontaktuje w 
dogodnym dla niej czasie. Oczywi-
ście burmistrz i jego służby pozo-
stają w dalszym ciągu do dyspozycji 
poszkodowanej Pani, jak i wszyst-
kich Mieszkańców Gminy Nowo-
gard.

Co do samego wątku remontu 
ulicy Mickiewicza, na której do-

szło do nieszczęśliwego zdarzenia, 
to pragniemy poinformować, że 
omawiana ulica (w tym chodnik) 
należy do Starostwa Powiatowego, 
a gmina Nowogard zgodnie z po-
rozumieniem podpisanym w 1999 
roku zajmuje się jedynie jej bieżą-
cym utrzymaniem (odśnieżanie, 
sprzątanie, łatanie drobnych ubyt-
ków, itp.). Wymiana nawierzch-
ni chodnika nie wchodzi w zakres 
omawianego porozumienia. Nale-
ży również podkreślić fakt, iż Staro-
stwo Powiatowe przeznacza rocznie 
na takie bieżące utrzymanie dróg 
powiatowych w Nowogardzie ok. 
100 tysięcy zł. Jak wynika z wyli-
czeń finansowych, aby móc zadbać 
o same drogi należące do powiatu, 
Starostwo powinno przekazywać na 
ich utrzymanie ok. 400 tysięcy zł. 
W związku z tym w zeszłym roku 
burmistrz w imieniu Mieszkańców 
Gminy Nowogard wystąpił z pi-
smem do Starosty Goleniowskie-
go, aby zwiększył kwotę na bieżące 
utrzymanie dróg, na co niestety Sta-
rosta odpowiedział odmownie.

Burmistrz pragnie wyrazić wyra-
zy ubolewania dla Pani, której zda-
rzył się ten przykry incydent i za-
pewnić, iż omawiany chodnik, bez 
względu na wynik rozmowy ze Sta-
rostwem Powiatowym w Golenio-
wie, zostanie wyremontowany, naj-
później w latach 2013/14, co dekla-
rował wyborcom podczas kampanii 
wyborczej i z czego nie zamierza się 
wycofywać.

Z poważaniem,
Biuro Informatyki i Informacji

Urzędu Miejskiego 
w Nowogardzie
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Chwytali w żagle wiatr…
W piątkowe popołudnie, na nowogardzkim jeziorze, odbyły się mini regaty uczestników kursu żeglarskiego w klubie Knaga. Do walki 
o Puchar Toyoty i Jana Kozłowskiego stanęło 15 młodzików. 

W trakcie regat rozegrano 
trzy półfinały. Z każdego pół-
finału do bezpośredniej wal-
ki o puchar kwalifikowało się 
dwóch pierwszych zawodni-
ków. Każdy z nich, by wygrać, 
musiał najszybciej dwukrot-
nie opłynąć, odległe od siebie 
o ok. 500 metrów, boje. 

A oto jak o zawodach wypo-
wiadali się ich zwycięzcy. Naj-
lepszym zawodnikiem był Igor 
Olszewski, uczeń III klasy SP 
nr 2, który osiągnął znaczną 
przewagę nad rywalami za-
równo w swoim wyścigu półfi-
nałowym, jak i w finale. - Bar-
dzo fajnie mi się płynęło. Trze-
ba starać się złapać jak najwię-
cej wiatru w żagiel. Uważałem, 
żeby dobrze pociągać za szot 
grotę i udało się. Bardzo mi się 
podoba ten sport. Uprawiam go 
krótko, dopiero dwa tygodnie. 

Swoimi wrażeniami podzie-
lił się z nami również pan Mar-
cin Olszewski, tata Igora. - Go-
rąco dopingowaliśmy syna, 
przyszliśmy całą rodziną. Tro-
chę się denerwowałem, nie li-
czyłem na aż tak dobry wynik, 
mój syn naprawdę mnie za-
skoczył. Jak na tak krótki okres 

treningu, to bardzo ładnie so-
bie poradził. Wszyscy jesteśmy 
z niego dumni. Należy dodać, 
że młodszy brat Igora, Marcel, 
również nie stroni od sportu i 
z kilkoma trofeami na koncie 
w pływaniu na krótkim base-
nie, podobnie jak brat, rokuje 
nadzieje na przyszłość.

Drugie miejsce zajęła Julia 
Dygorda, uczennica IV kla-
sy SP w Osinie. W biegu fi-
nałowym dzielnie i wytrwale 

walczyła o drugą lokatę. - Naj-
trudniej w wyścigu było zła-
pać dobry wiatr. Próbowałam 
płynąć po jednej stronie, póź-
niej po drugiej i wybierałam tę, 
gdzie jest lepszy wiatr. Mój tata 
zapisał mnie na kurs w lipcu i 
zaczęłam wtedy uprawiać ten 
sport. Bardzo mi się podoba i 
mam zamiar dalej się nim zaj-
mować. 

Na trzecim miejscu znalazła 
się Magdalena Lewandow-
ska, uczennica II klasy gim-
nazjum w Osinie, najstarsza 
ze zwycięskiej trójki. Czując 
już za sobą oddech rywali, nie 

poddała się i dzięki temu sta-
nęła na podium - Najwięcej 
trzeba było się napracować nad 
złapaniem odpowiedniego wia-
tru. Próbowałam się tak pod 
niego ustawiać, aby jak najwię-
cej dmuchał w żagle. Żeby do-
brze płynąć słucham na trenin-
gach rad dorosłych. To jest moje 
pierwsze trofeum. Zaczęłam w 
lipcu. Na wyścigi przyjechałam 
z tatą, który mnie dopingował. 

Dzisiejsze zawody nie odby-

ły by się gdyby nie idea, któ-
ra przyświeciła kiedyś Macie-
jowi Skubijowi, działającemu 
w WOPR od 17 roku życia, 
czyli od momentu jego zara-
nia w Nowogardzie w 1965 
roku. – Zapragnąłem powo-
łać do życia klub żeglarski dla 
dzieci, kiedy pewnego razu zo-
baczyłem małych podopiecz-
nych Jacht Klubu AZS Szcze-
cin. Pamiętam jak przyszedłem 
do Henia Szczupaka, który był 
miłośnikiem żeglowania i po-
wiedziałem - Heniu, chyba bę-
dziemy zakładali klub żeglar-
ski! Zacząłem kontaktować się 

z ludźmi, którzy mogliby trochę 
pomóc. Znalazłem wtedy wiele 
osób, które swoim zaangażowa-
niem wsparły tę ideę… i tak to 
się zaczęło. Obecnie mamy do 
dyspozycji 6 łódek typu Opty-
mist. Ten sport jest naprawdę 
piękny. Kiedyś jezioro było jak-
by martwe. A teraz ożywiło się 
- właśnie dzięki obecności tych, 
pływających na żaglówkach, 
dzieci. Nowogardzkie jezioro 
nie jest łatwe do żeglowania, 
ale gdy nasi podopieczni nabę-
dą odpowiednich umiejętności 
tutaj, to w przyszłości będzie im 
łatwiej pływać w innych miej-
scach.

Zawody żeglarskie – czyli 
mini regaty, jakie zostały roze-
grane w piątek na wodach na-

szego nowogardzkiego jeziora, 
to nie tylko możliwość prak-
tycznego sprawdzenia swoich 
umiejętności przez uczestni-
ków kursu w Klubie Knaga, 
ale również zachęta dla innych 
- dzieci… a także dorosłych, 
do uprawiania żeglarstwa. Jest 
to sport, który nie tylko może 
nam zapewnić niezbędną 
dawkę adrenaliny (np. w trak-
cie takich wyścigów), ale rów-
nież może nas nauczyć cier-

pliwości, zręczności i wyczu-
cia, zwłaszcza w momencie, 
gdy pojawia się konieczność 
wyszukania i złapania w żagle 
jak najmocniejszego wiatru. 
Jest to także dyscyplina, która 
ze względu na swą specyfikę, 
pozwala nam w pełni uciec od 
ogarniającej zewsząd codzien-
ności; po środku wodnej ta-
fli świat i jego sprawy zdają się 
- przynajmniej na jakiś czas - 
nieco odleglejsze. Miejmy na-

dzieję, że Knaga będzie się da-
lej rozwijać, a nasze jezioro za-
pełniać żaglówkami, sterowa-
nymi przez rozentuzjazmowa-
nych amatorów tego fascynu-
jącego sportu.

Zarząd Klubu Knaga składa 
podziękowania za pomoc:

Zdzisławowi Aisowi (firma 
AZBUD), Zbigniewowi Ma-
ciejuniec (Beton), Wiesławowi 
Brzezińskiemu (Elmar C.S.), 
Leszkowi Cedro (Budmat).

Piotr Słomski
W trakcie manewru zakręcania wokół boi

Najmilsze chwile każdego sportowcaIgor Olszewski, zostawiwszy daleko w tyle swoich rywali, spokojnie zmie-
rza do mety

Walka była zacięta…

Zawodnicy mogli liczyć na gorący doping
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OCO NA TWOJE 
FINANSE

PROSTA POŻYCZKA 
DLA CIEBIE 

I TWOJEJ FIRMY
bez BIK

bez zaświadczeń ZUS i US
– od 20 do 300 tys.
– na spłatę uciążliwych długów
– na dobre inwestycje
– dochód min. 1000 zł netto
W OFERCIE RÓWNIEŻ CHWILÓWKI

Szczecin 
al. Wojska Polskiego 29/17 

tel. 91 812 68 65
RRSO wynosi 5,05%

PRO-BUD S.C.   SPRZEDA MIESZKANIA 
2-pokojowe o pow. 58 m2 na osiedlu Gryfitów

  nowe  -  własnościowe  -  bezczynszowe
tel. 91 39 25 552, 783 570 056, www.probud-nowogard.pl

Nowogard, ul. 3 Maja 14

 Ostatnia chwila - SKORZYSTAJ Z KREDYTU RODZINA NA SWOIM!

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07

NOWOGARD • ul. 700 Lecia 15

godziny otwarcia 
od 8.00 - 20.00

sob. 9.00 - 17.00
tel. 91 392 13 30

W czasie dyżuru 
po 22.00

kontakt tel. pod 
nr 608 659 451

Sklep Zielarski  Jantar 2
Zioła lecznicze

Herbatki ziołowe
Zdrowa żywność

Ekologiczne oleje spożywcze
100% naturalne soki

Tel. 91 392 21 34

Apteka 
Jantar

ZRÓB PRAWO JAZDY  
PRZED ZMIANĄ PRZEPISÓW!

Nowy kurs na kat. B rozpocznie się 3.09.2012 o g. 16.00
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Zwycięstwo w Chojnie!

W środę z Morzyckiem
Po wyrównanym meczu Pomorzanin No-
wogard zwyciężył w Chojnie i zaprezento-
wał się z przyzwoitej strony. W sobotę go-
spodarze mimo optycznej przewagi, nie 
potrafili przechylić szali zwycięstwa na 
swoją korzyść, dlatego beniaminek woje-
wódzkiej okręgówki umocnił się na czele 
tabeli.
Odra Chojna – Pomorzanin Nowogard 0:2 (0:1) Gołdyn, Pepple

Pomorzanin Nowogard: Krupski – Natan Wnuczyński, Konrad Winczewski, Michał Soska, Paweł 
Łuczak (Kamil Lewandowski) – Dawid Langner (Kamil Antonyk), Łukasz Olechnowicz, Joshua Pep-
ple, Sylwester Bednarek, Adam Tomaszewski – Maciej Gołdyn (Krystian Miklas)

Odra Chojna od począt-
ku chciała wyjść na prowa-
dzenie, jednak Mateusz Krup-
ski tego dnia nie dał się poko-
nać. Po dwóch groźnych sytu-
acjach gospodarzy, do głosu 
doszli goście. Dośrodkowanie 
Olechnowicza z rzutu wolne-
go, przyniosło bramkę autor-
stwa Gołdyna, który precyzyj-
nym strzałem głową zmusił do 
kapitulacji golkipera miejsco-
wych. Chwile po tej bramce, 
Paweł Łuczak nabawił się ura-
zu, który wykluczył go z gry, 
na jego miejsce został wpro-
wadzony młody napastnik Po-
morzanina Kamil Lewandow-
ski. Do końca pierwszej czę-
ści gry Odra jeszcze kilkukrot-
nie zagroziła. Po jednej z ta-
kich akcji piłka zatrzymała się 
na poprzeczce bramki strzeżo-
nej przez Krupskiego. Gospo-
darze nie ustępowali i zdoby-
li gola, którego nie uznał arbi-
ter. Do przerwy wynik nie uległ 

zmianie. Natomiast w drugiej 
części gry Odra wciąż próbo-
wała doprowadzić do wyrów-
nania, jednak to Pomorzanin 
wyprowadził drugi cios. Na 
pół godziny przed końcem me-
czu ładną kombinacyjną akcję 
przeprowadzili Gołdyn i Pep-
ple, ten drugi po wymianie po-
dań umiejętnie się zastawił w 
polu karnym i po dokładnym 
strzale skierował futbolówkę 
do bramki. Po tym golu zrobiło 
się na boisku gorąco za sprawą 
… sędziów. Michał Soska „wy-
ciął” w polu karnym zawod-
nika gospodarzy, sędzia głów-
ny wskazał na „wapno”, mimo 
tego zmienił swoją decyzję wi-
dząc, że boczny sygnalizował 
spalonego. Soska mógł ode-
tchnąć z ulgą i mimo niezado-
wolenia miejscowych kibiców, 
Pomorzanin wciąż miał dwu-
bramkową zaliczkę. Do koń-
ca meczu już nic się nie zmie-
niło, mimo akcji gospodarzy i 

gości, oraz drugiej żółtej kartki 
dla Bednarka, którą pomocnik 
gości obejrzał pod koniec me-
czu. Mecz był wyrównany z lek-
ką przewagą Odry, cieszy jed-
nak fakt, że piłkarze Tomasza 
Surmy rzeczywiście starają się 
„grać piłką” i jak widać, przy-
nosi to pożądane skutki. Pierw-
szy zespół Pomorzanina nie bę-
dzie miał dużo czasu na odpo-
czynek, gdyż już w najbliższą 
środę o godzinie 17.00, na sta-
dionie w Nowogardzie zawita-
ją piłkarze Morzycka Moryń. 
Piłkarze z Morynia w pierw-
szej kolejce zremisowali w Li-
pianach z tamtejszą Stalą 3:3, 
natomiast w sobotę pokonali 
Regę Trzebiatów 3:1 i z 4 punk-
tami zajmują obecnie 4 pozycję 
w tabeli. Po dwóch rozegranych 
kolejkach już tylko trzy zespoły 
mają komplet zwycięstw: Unia 
Dolice, Piast Chociwel i Pomo-
rzanin Nowogard.

KR   

Siatkówka plażowa – 3 seria

Czermnica zwycięska
W sobotę (25 sierpnia) o godzinie 10.00 na plaży miejskiej w Nowogar-
dzie, rozegrano 3 i zarazem ostatnią serię turnieju siatkówki plażowej, 
organizowanego przez Miejsko – Gminny zarząd LZS.

2 kolejka (25.08):
Ehrle Dobra Szczecińska – Piast Chociwel 1:2 
Odra Chojna – Pomorzanin Nowogard 0:2
Victoria Przecław – Stal Lipiany  2:2
Unia Dolice – Klon Krzęcin   6:3
Ina Ińsko – Świt Skolwin   1:0
Odrzanka Radziszewo – Polonia Płoty  1:0
Zorza Dobrzany – Iskierka Szcz.-Śmier. 0:0 
Morzycko Moryń – Rega Trzebiatów  3:1
3 kolejka (29.08):
Klon Krzęcin – Zorza Dobrzany  (17:00)
Rega Trzebiatów – Victoria Przecław  (17:00)
Pomorzanin Nowogard – Morzycko Moryń (17:00)
Świt Skolwin – Ehrle Dobra Szczecińska (17:00)
Iskierka Szcz.-Śmier. - Ina Ińsko  (17:00)
Stal Lipiany – Unia Dolice   (17:00)
Polonia Płoty – Odra Chojna   (17:00)
Piast Chociwel – Odrzanka Radziszewo (17:30)

Liga Okręgowa Szczecińska 2012/2013
   M P G+ G- Zw. Re. Po.
1. Unia Dolice  2 6 8 3 2 0 0
2. Pomorzanin Nowogard  2 6 3 0 2 0 0
3. Piast Chociwel  2 6 3 1 2 0 0 
4. Morzycko Moryń  2 4 6 4 1 1 0
5. Ehrle Dobra Szczecińska  2 3 4 3 1 0 1
6. Ina Ińsko  2 3 2 3 1 0 1
7. Odra Chojna  2 3 8 3 1 0 1
8. Odrzanka Radziszewo  2 3 1 1 1 0 1
9. Klon Krzęcin  2 3 7 8 1 0 1
10. Świt Skolwin  2 3 4 3 1 0 1
11. Stal Lipiany  2 2 5 5 0 2 0
12. Zorza Dobrzany  2 1 2 4 0 1 1
13. Iskierka Sz-n-Śmierdnica  2 1 0 2 0 1 1
14. Victoria Przecław  2 1 4 6 0 1 1
15. Polonia Płoty  2 0 0 2 0 0 2
16. Rega Trzebiatów  2 0 2 11 0 0 2

Tym razem swoją gotowość do gry zgłosiły 
trzy zespoły, które zarazem walczyły o końcowe 
zwycięstwo w turnieju. Na plaży w Nowogardzie 
rywalizowały Dzikie Koty, Wojcieszyn i Czerm-
nica. Najciekawiej zapowiadała się bezpośred-
nia rywalizacja o pierwsze miejsce pomiędzy 
Czermnicą i Dzikimi Kotami. Po wyrównanym 
pojedynku, ostatecznie to Czermnica zwycięży-
ła wygrywając cały wakacyjny turniej siatków-
ki plażowej w 2012 roku. Trzy pierwsze zespoły 
zostały nagrodzone pamiątkowymi pucharami, 
które ufundowali organizatorzy turnieju. Kolej-
na edycja turnieju oczywiście za rok, tradycyj-
nie w pierwszą sobotę sierpnia.

KR

3 seria:
Czermnica – Wojcieszyn 2:1
Czermnica – Dzikie Koty 2:1
Dzikie Koty – Wojcieszyn 2:0

Klasyfikacja końcowa:
1. Czermnica   42 pkt
2. Dzikie Koty   35 pkt
3. Wojcieszyn   22 pkt
4. Orien   10 pkt
5. Kamień Pomorski  8 pkt
6. Lajkonik   6 pkt

Na zdjęciu trzy zwycięskie drużyny wakacyjnego turnieju siatkówki plażowej
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Mistrzostwa Strefy Polski Zachodniej VII Runda – Konikowo

Dramat Michała Kozery!
W dniu 26 sierpnia 2012 roku w Konikowie (koło Koszalina), odbyła się kolejna seria Pucharu Bałtyku w motocrossie. Klub Motorowy 
Cisy Nowogard reprezentowali: Michał Kozera, Żaneta Zacharewicz i Dariusz Pustelnik. 

W kategorii kobiet Żane-
ta Zacharewicz potwierdzi-
ła swoją dominację w tym se-
zonie i dwukrotnie zwyciężyła 
w swoich wyścigach. Dariusz 
Pustelnik wystartował w ka-
tegorii quady i w dwóch  wy-
ścigach, dwa razy zajął to jakże 
nielubiane przez sportowców 
4 miejsce. Natomiast w kate-
gorii open, wystartował najle-
piej obecnie spisujący się no-
wogardzki zawodnik. Michał 
Kozera na treningu z pomia-
rem czasu pojechał najlepiej i 
wygrał z przewagą 2 sekund. 
W pierwszym wyścigu po bar-
dzo zaciętej walce Michał zajął 

wysoką trzecią pozycję, zatem 
rozbudziły się nadzieje na zwy-
cięstwo w drugim biegu. Nie-
stety, scenariusz drugiego wy-
ścigu mało kto przewidziałby... 
. Na  pierwszym zakręcie Ko-
zera znajdował się na 6 pozy-
cji, po połowie okrążenia był 
już trzeci i wtedy dał o sobie 
znać stary „niedobry” znajo-
my. Podczas trwania pierwsze-
go okrążenia, w pewnym mo-
mencie w motocykl Michała 
Kozery wjechał zawodnik, któ-
ry również spowodował „wy-
wrotkę” nowogardzkiego za-
wodnika na zawodach w miej-
scowości Nekla (woj. wielko-

polskie). Tym razem nie skoń-
czyło się na drobnym poturbo-
waniu, Michał Kozera natych-
miast został przewieziony do 
szpitala ze specjalizacją chi-
rurgiczno - ortopedycznym w 
Kołobrzegu, z bardzo ciężkim 
urazem nogi. Operacja kon-
tuzjowanej kończyny jest pla-
nowana na poniedziałek (27 
sierpnia). Życzymy Michałowi 
jak najszybszego powrotu do 
zdrowia, aby wciąż mógł cie-
szyć nas swoimi uzyskiwanymi 
wynikami na torach motocros-
sowych w całej Polsce.

KR   

Okręgowy Puchar Polski

Dogrywka i 7 goli w Nowogardzie
Kibice, którzy w niedzielę o godzinie 16:00 postanowili wybrać się na mecz rezerw Pomorzanina z 
Dębem Dębice, podczas I rundy Pucharu Polski ZZPN mieli okazję obejrzeć 120 minutową bata-
lię o awans. Po dogrywce ostatecznie to Pomorzanin II schodził z boiska jako zwycięska drużyna, 
choć mogło być różnie...

Pomorzanin II Nowogard – Dąb Dębice 2:2 (1:2) po dogrywce 5:2
Piotrowski, Grzejszczak, Szafran, Miklas, Fijałkowski
Pomorzanin II: Haberski – Domanowski, Grzejszczak, Fijałkowski, Dobrowolski – Piotrowski, Kaczmarek, Antonyk, Sza-

fran, Iwaniuk – Jurczyk ; z ławki wchodzili: Miklas, Żyła, Bajerski, Podbiegło.  

Już pierwsza akcja meczu przy-
niosła bramkę dla gospodarzy. 
Szafran zagrał na prawe skrzydło 
do Jurczyka, ten idealnie dośrod-
kował do Piotrowskiego, który na 
raty pokonuje bramkarza gości. 
Szybkie prowadzenie najwyraź-
niej uśpiło „rezerwowych”, któ-
rzy z czasem pozwalali gościom 
z Dębic na coraz więcej. Wyrów-
nanie przyniósł efektowny strzał 
z rzutu wolnego, który wylą-
dował między słupkami bram-
ki strzeżonej przez bezradnego 
w tej sytuacji Haberskiego. Go-

ście postanowili pójść za ciosem 
i pod koniec pierwszej części gry 
padła najładniejsza bramka tego 
meczu. Pomorzanin atakował na 
połowie rywali, pomocnik gości 
przejął piłkę i dalekim wykopem 
wypuścił w bój kolegę z druży-
ny, który był pilnowany przez 
dwóch obrońców Pomorzanina. 
Mimo asysty defensorów w pięk-
nym stylu piłkarz z Dębic uporał 
się z zawodnikami Pomorzani-
na i przez 30 metrów pędził sam 
na bramkę gospodarzy, strzał, to 
była tylko formalność i na prze-

rwę to goście z Dębic schodzili z 
prowadzeniem. Po zmianie stron 
siła ofensywna „rezerwowych” 
diametralnie wzrosła za spra-
wą wejścia Miklasa, nieco póź-
niej również Żyły. Zanim jednak 
miejscowi cieszyli się z remisu, 
najpierw Krystian Miklas zmar-
nował dwie stu procentowe sytu-
acje... . Napastnik Pomorzanina 
szybko się zrehabilitował, gdy po 
dynamicznej akcji został sfaulo-
wany w polu karnym. „Jedenast-
kę” na bramkę zamienił Grzejsz-
czak i drugi zespół wrócił do gry. 
W powietrzu czuć było dogryw-
kę i serię rzutów karnych, uprze-
dzając fakty „jedenastek” rzeczy-
wiście nie zabrakło... . Pod ko-
niec regulaminowego czasu gry, 
tym razem Grzegorz Żyła został 
nieprzepisowo powstrzymywany 
w polu karnym, na skutek tego 
arbiter odgwizduje drugi rzut 
karny dla gospodarzy. Do piłki 
podchodzi po raz drugi Grzejsz-
czak i tym razem strzela w śro-
dek, co pozwoliło bramkarzo-
wi gości skutecznie wybić piłkę. 

Zatem stało się, sędzia kończy 
mecz i po chwili rozpoczyna do-
grywkę. W dodatkowym czasie 
gry Pomorzanin uzyskał już zde-
cydowaną przewagę. Na począt-
ku pierwszej części dogrywki 
ponownie faulowany w polu kar-
nym został Miklas i sędzia znów 
bez wahania wskazuje na „wap-
no”. Tym razem do piłki pod-
szedł Szafran i bez problemów 
zdobywa 3 bramkę dla swojego 
zespołu. To nie koniec odważ-
nych decyzji arbitra, po kolej-
nym faulu Pomorzanin ma już 
czwartą jedenastkę w tym me-

czu, którą na bramkę zamienił 
Miklas. W ostatnich minutach 
meczu rywali dobiła ostatnia 
kombinacyjna akcja, wykończo-
na przez Fijałkowskiego. Obroń-
ca rezerw jak nikt inny zasłużył 
na to trafienie, gdyż tego dnia był 
najlepszym zawodnikiem na bo-
isku. Po ciężkiej i długiej batalii 
Pomorzanin II Nowogard, awan-
sował do kolejnej rundy Pucharu 
Polski Zachodniopomorskiego 
Związku Piłki Nożnej.

KR

Rzut Karny który dał Pomorzaninowi remis 2-2 wykonywany przez 
Grzejszczaka

Po tym rzucie wolnym goście doprowadzili do wyrównania
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 WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA  
700-LECIA 24 w  NOWOGARDZIE

poszukuje wykonawcy ocieplenia budynku.
Przedmiar robót oraz szczegółowe informacje

w biurze Zarządcy FURMAŃCZYK-WSPÓLNOTY
700 lecia 14 w Nowogardzie tel. 913920808.

Zaprasza do udziału w II edycji projektu:
„Wspieranie przedsiębiorczości i rozwoju  

gospodarczego Gminy Nowogard”
Celem realizowanego zadania publicznego jest wspieranie zatrudnienia poprzez 
zachęcanie do tworzenia nowych firm i samo zatrudnienia oraz promowanie 

postaw przedsiębiorczych wśród mieszkańców gminy.
Projekt skierowany jest do dwóch grup adresatów:
I.   Zamierzających po raz pierwszy uruchomić własną działalność gospodarczą,
II. Posiadających własną firmę nie dłużej niż dwa lata i zamierzających rozszerzyć 

działalność, zatrudnić osoby bezrobotne lub wprowadzić nowe technologie 
produkcji i usług. 

Projekt zakłada przeprowadzenie 60 godzin bezpłatnych zajęć szkoleniowych 
i warsztatów obejmujących program zakładania własnej firmy pod nazwą ,,ABC 
Przedsiębiorczości”, wsparcie indywidualne coacha (trenera) dla osób, które 
uruchomią własną firmę oraz wynajem lokali użytkowych po preferencyjnych 
cenach. 

JUczestnicy projektu zainteresowani uruchomieniem swojej firmy w budynku  
CEiP ,,PROFIT” i poza nim, otrzymają do 50 % zniżki stawki czynszu  za 
wynajmowany lokal w okresie realizacji projektu.

Druga edycja projektu realizowana będzie od 1 lipca do 31 grudnia 2012 roku. 
Szczegółowe informacje dotyczące projektu można uzyskać osobiście  

w Sekretariacie CEiP ,,Profit”SzF TPP w Nowogardzie ul. Wojska Polskiego 3, 
lub  telefonicznie tel.91 39 20 891,fax 9139 20 891oraz na stronie  

www.profit.nowogard.pl ,e-mail: rcp_nowogard@o2.pl
Serdecznie zapraszam !

Dyrektor CEiP „Profit'”            PROJEKT DOFINANSOWANY JEST              
SzF TPP w Nowogardzie          ZE ŚRODKÓW GMINY NOWOGARD 

   Jerzy Jabłoński   

Witamy wśród nas...

Pacjentka z dzieckiem została wypi-
sana ze szpitala w weekend, stąd nie 
było wykonane zdjęcie.

Sytuacja: Kobieta rodzi w piątek po-
południu, a w niedziele zostaje wypisa-
na przez lekarza do domu, takie sytu-
acje się zdarzają nie mam to wpływu.

autor rubryki

Druga sytuacja to brak zgody rodzi-
ców na publikację zdjęcia.

 Autor rubryki: Janusz Roguski

W związku z zapytaniem zainteresowanych tą rubryką naszych 
Czytelników wyjaśniamy sytuacje, w których to nie jest publiko-
wane zdjęcie dziecka.

 KINO na Orzeł 
zaprasza

07.09.2012 godz. 19.00
09.09.2012 godz. 19.00

POŁÓW SZCZĘŚCIA  W JEMENIE
Dramat, komedia, romans, Wlk. Brytania, 2012, 112’
Cena 12 zł, 11 zł ulgowy;  Od 15 lat

14.09.2012 godz. 19.00
15.09.2012 godz. 19.00
16.09.2012 godz. 19.00

STEP UP 4 REVOLUTION
Melodramat muzyczny, USA, 2012, 99’
Dramat, komedia, romans, Wlk. Brytania, 2012, 112’
Cena 12 zł, 11 zł ulgowy;  Od 15 lat

21.09.2012 godz. 19.00
22.09.2012 godz. 19.00
23.09.2012 godz. 19.00

JAK URODZIĆ I NIE ZWARIOWAĆ
Dramat, komedia, romans, USA, 2012, 110’
Dramat, komedia, romans, Wlk. Brytania, 2012, 112’
Cena 12 zł, 11 zł ulgowy;  Od 15 lat

28.09.2012 godz. 19.00
29.09.2012 godz. 19.00
30.09.2012 godz. 19.00

SZEPTY
Horror, Wlk. Brytania, 2012, 107’
Dramat, komedia, romans, Wlk. Brytania, 2012, 112’
Cena 12 zł, 11 zł ulgowy;  Od 15 lat

BILETY DO NABYCIA W KASIE KINA „ORZEŁ” NA 1 GODZINĘ PRZED 
SEANSEM Uwaga!!! Godziny seansów filmowych mogą ulec zmianie.

PIASEK, ŻWIR,  CZARNOZIEM, POSPÓŁKA 

 ŻWIROWNIA  DŁUGOŁĘKA
tel. 504 872 700 

Z DOWOZEM DO KLIENTA

REKLAMA
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INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD
In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
tel. miejski   - 91 57 92 311 
Straż Pożarna   - 998
Pogotowie Ratunkowe   - 999 
Pogotowie Gazowe   - 992
Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994

Dyżur nocny
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala   - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.   - 91 392 69 99
Medyk   - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

 - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz Pogotowie Stomatolo-
giczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos 
 - 91 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  
 - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzie ci, 
Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności 
Gospodarczej  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
  - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

- 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 26 249

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw.  WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   

- 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57

Apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM   - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Zawodowe 
- CE Zdroje ul.  Bohaterów Warszawy 78,

telefon/fax.   - 91 392 54 94  
I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium  
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych    - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   

- 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 
Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 
Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 
Taksówki   - 91 392 02 60
Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814
Tadeusz Soroka
ul.  3 Maja 10   - 91 39 25 484
Przychodnia Weterynaryjna „Sikorka” 
Sikorki 41, gm. Nowogard   - 91 39 17 695

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

tel. 91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

GABINET KOSMETYCZNY 
”WICHEREK”

Rok założenia 1988
Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała zabiegi 
kosmetyczne, henna, depilacje, makijaże, 
mikrodermabrazja, peeling kawitacyjny, 
ultradźwięki, eksfoliacje, wypalanie, laser, 
lampy, materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

PORADY BEZPŁATNE
Nowogard, ul.  Zielona 3 
– obok Rest. „Przystań”, 

Tel. 91 39 207 14 
Czynne od 11.00 do 19.00

http://wicherek.info

Alarmy „Tytan” – 5 lat gwarancji
Blokady Niedźwiedź – Lock

Znakowanie mikrocząsteczkowe 
Autodot Ocis

Serwis i ozonowanie klimatyzacji

NOWOGARD • Pocztowa 3

AUTOZABEZPIECZENIA

785 900 520

Układanie kostki
brukowej

tel. 721 124 740
NOR-BUD

ALL – POL s.j. w Nowogardzie ul. Nadtorowa 14B 

MIESZALNIA PASZ
Prowadzi skup  

zbóż paszowych 
(pszenica, pszenżyto, jęczmień oraz ograniczoną ilość żyta)

CENY KONKURENCYJNE
Skup prowadzimy od poniedziałku do piątku 

w godzinach od 7.00 do 15.00
Kontakt: Tel. Stacjonarny  91 39 26 971,  91 93 20 306

 Tel. Komórkowy  531 591 162,  609 574 552

MEBLE  NA  WYMIAR

KUCHNIE,  SZAFY
SPRZĘT  AGD

tel. 884 288 560
maxistyl.prv.pl

Zlecę  
kompleksowy 

remont mieszkania
603 281 005

Sprzedam mieszkanie 
trzypokojowe 55 m2, 

ul. Żeromskiego, kuchnia, 
łazienka, wc, glazura, 

terakota. Cena 154 tys. zł. 
604 409 996

VII Wakacyjny Festiwal  na Koplu
Ciąg dalszy programu VII Wakacyjnego Fe-

stiwalu  na Koplu.
-  Atrakcja Festynu – Bryczka z końmi pana Ryszarda Sam-

sona
-  6 osobowa grupa motocyklistów pilotowana przez pana 

Zbigniewa Sudomierskiego
-  Pokaz fajerwerków i lampionów
-  Loteria fantowa na rzecz pogorzelców z miejscowości Jeni-

kowo – atrakcja loterii to – odkurzacz z firmy „JASMIN” z dro-
gerii Witaliego Grebieniuka,  pozostałe fanty ufundowało: Tar-
gowisko Miejskie Nowogard, P.P.H.U M. Kiniarz, PHU, „PIER” 
T. Rzetecki, Sklep sportowy Magda Kubicka, Biały Punkt GSM, 
AUMIX II E.Kozera, PHU Artus.

W programie  „Mikrofon dla wszystkich zagrali”: Jerzy Sala-
wa i Stefan Głowacki,

Kapela Podwórkowa „KRYZYS” w składzie: Tadeusz, Miro-
sław, Zdzisław i Stanisław

-  Zabawa piknikowa przy zespole „KWARTO – LIDER” gra-
li: Marcin, Staszek, Tomek i Mirek

Wsparcia finansowo- rzeczowego oraz organizacyjnego 
udzielili nam:

ZiE Zak.Inst.Elektr. p. Darusz Szulejko, P.H. Skóro-Metal 

– J.Dziedzic, J. Madaliński, S.M „RADOSŁAW”,  S.M „GAR-
DO”, Komis „Agatka”, radny Michał Wiatr, radny  Cezary Mar-
cinkowski, P.H.U”NAFT-TURIST”, Hurtownia „BUDMAT” 
- L. Cedro i D. Szulejko, Mechanika Pojazdowa W.Szczęśniak, 
P.H.P.U „POMTOR” I M. Fedak,  J. i S.Furmańczyk, F.H.U 
„BARTEK-DOMET” J. Bąk, „CENTRAL – SOYA” Z. Raźnieski 
, Zakład Fryzjerski „POD 100”, Burmistrz Nowogardu Rober 
Czapla, Firma „DOMEL” W. Błażewicz, Piekarnia – Ciastkarnia 
– Waldemar Pędziszczak, PUWiS Nowogard, ARKA – A. Ka-
wicki, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych z ul. Poniatowskiego, 
Masarnia I.Zaniewski, Nadleśnictwo Nowogard –  T. Piotrow-
ski, oraz osoby, które wspierały nas indywidualnie: Monika Pę-
kala,Zdzisław Zając, Andrzej Pędziwiatr, Justyna Grenda, Re-
nata iAgnieszka  Puszcz, Joanna Martynowicz, Paweł Sosnow-
ski, Dawid Martynowicz, Oskar Durkowski, Mirosław Gliwka, 
Tomasz Balbus, Teresa Stępień, Eugeniusz Tworek, Marek Maj-
ka, Henryk Łuczak oraz super oprawę medialną i pomoc poli-
graficzną zagwarantował nam Dziennik Nowogardzki.

Specjalne podziękowania kierujemy dla służb porządkowych 
i ratunkowych, którzy czuwali nad naszym bezpieczeństwem.

Zapraszamy wszystkich za rok. Organizatorzy  
opr. Tadeusz Łukaszewicz
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OGŁO SZE NIA DROB NE
NIERUCHOMOŚCI

 �Sprzedam mieszkanie, ul. Ponia-
towskiego, 2 pokoje, pow. 50,49 
m2, parter, po generalnym re-
moncie. CENTRUM OBŁSUGI NIE-
RUCHOMOSCI, Tel. 603 982 407

 �Do wynajęcia dwa lokale handlo-
we lub biurowe w centrum Nowo-
gardu. 787 122 972 

 �Wynajmę lokal biurowy przy 
ul. 700-lecia; I piętro, parking; 
501 549 818.

 �Sprzedam działkę budowlaną nie-
uzbrojoną przy ul. Kościuszki tel. 
693 850 197

 �Sprzedam spichlerz, piękny 
obiekt 956 m2, tel. 693 996 009

 �Sprzedam mieszkanie trzypokojo-
we w Nowogardzie. 603 668 681

 �Sprzedam mieszkanie dwupokojo-
we III piętro 55 m2. Cena 125 tys. 
668 927 296

 �Do wynajęcia dwa lokale han-
dlowe w Centrum Nowogardu. 
531 838 667

 �Sprzedam mieszkanie trzypokojo-
we w Nowogardzie. 600 626 244

 �Sprzedam mieszkanie własnościo-
we, I piętro, bezczynszowe, 3 po-
koje, 58m2, w Nowogardzie. Po ka-
pitalnym remoncie, wysoki stan-
dard, kuchnia w zabudowie, gla-
zura, panele, terakota, nowe okna, 
własne ogrzewanie gazowe, do-
mofon, piwnica, balkon. Cena do 
uzgodnienia, tel. 605 522 340.

 �Sprzedam działkę budowlaną w 
Centrum Nowogardu ul. Lipowa 4 
o pow. 693 m2 z aktualnymi wa-
runkami zabudowy usługi, han-
del, mieszkania. Informacje Tel. 
600 959 932; 600 931 083 po 15.00

 �Sprzedam garaż murowany 28 
m2, prąd, woda cena 26 000 zł. Tel. 
501 622 613

 �Sprzedam nowe mieszkanie 2 po-
kojowe, bezczynszowe, pow. ok. 
58 m kw, II piętro. Tel. 783 570 060.

 �Wynajmę warsztat z kabiną pod 
różnego rodzaju działalność. 
603 550 557

 �Sprzedam mały dom 57 m2 ul. Pił-
sudskiego 2a. 602 350 301

 �Sprzedam mieszkanie w bloku w 
Łosośnicy, trzypokojowe, 64 m2, 
bezczynszowe. Tel. 788 875 474

 �Sprzedam ˝ domu w Nowogardzie. 
728 933 802

 �Sprzedam mieszkanie 4-pokojowe 
(67,7 m2) w Nowogardzie, parter, 
balkon, wc i łazienka osobno. Kon-
takt:  608 514 144.

 �Studio reklamy Vizart wynajmę 
pow. Reklamową 6,5x3m w Nowo-
gardzie przy ul. Warszawskiej 11 
od 13.06. tel. 605 522 340

 �Sprzedam kawalerkę 30 m2. tel. 
691 137 817

 �Sprzedam pół bliźniaka ok. 100m2, 
działka 1100 m2, duży ogród. Wy-
mienione okna, dach, ocieplony. 
Wewnątrz do remontu. 350000 zł. 
Tel. 513 157 166

 �Sprzedam mieszkanie, Nowogard, 
ul. Bankowa 6, pow. 53,70 m2, IV 
piętro, trzy pokoje, cena 131.600 
zł, tel. 91-3910010, 607607814.

 �Sprzedam prawo do mieszka-
nia spółdzielczo – lokatorskie. 
691 646 632

 �Pilnie potrzebna kawalerka, dwu-
pokojowe mieszkanie (parter) do 
wynajęcia niedrogie. 512 711 348

 �Wynajmę garaż przy ul. Zamkowej 
przy gł. Drodze. 607 580 172

 �Sprzedam 2 ha ziemi przy drodze 
asfaltowej + media z możliwością 
podziału, okolice Nowogardu 15 
zł/m2. 603 895 622

 �Sprzedam działkę po zbiorach przy 
ul. Armii Krajowej. 91 39 21 399 po 
godz. 20.00

 �Sprzedam wygodną, bezczyn-
szową kawalerkę, I piętro, ul. 
Waryńskiego. Tel. 608 153 767

 �Odstąpię działkę owocowo-wa-
rzywną z murowanym domkiem 
obok zakładu karnego 693869595

 �Nowogard działki budowlane. 
665 503 129

 �Sprzedam 4-pokojowe mieszkanie 
w Osinie, 79m2, słoneczne, na par-
terze, bezczynszowe, z balkonem, 
piwnica, w kuchni i przedpokoju 
zabudowa. Mieszkanie w bardzo 
dobrym standardzie. Ogrzewa-
nie gazowe, okna pcv. Atrakcyjna 
cena. Kontakt: 502 531 348

 �Sprzedam kawalerkę w Nowogar-
dzie, 28m2, bezczynszowa, na par-
terze, funkcjonalny rozkład po-
mieszczeń, kuchnia z oknem, piw-
nica, okna pcv, ogrzewanie gazo-
we, bez pośrednika, 77 tys.! Kon-
takt: 512 322 137

 �Sprzedam lub zamienię na miesz-
kanie w Nowogardzie dom (150 
m2) w okolicy Nowogardu. Duży 
dom w Glicku po kapitalnym re-
moncie na działce 1400 m2 sprze-
dam. Cena 380.000. Tel. 692383706

 �Sprzedam budowę w stanie su-
rowym. 507 045 404

 �Sprzedam działkę budowlaną w 
Kościuszkach 1200 m2. Wszystkie 
media, pozwolenie na budowę. 
Cena 59.000 zł Tel. 661 923 610

 �Sprzedam dom w Strzelewie 149 
tys zł. Tel. 91 39 26 698; 91 39 23 249

 �TANIO: mieszkanie 4 pokoje Leśna, 
dwie działki budowlane 41,79 ar. 
Ok. Nowogardu. 536 270 560

 �Sprzedam tanio działkę siedlisko-
wą. Kościuszki 30 ar. Wszystkie me-
dia. 508 211 575

 �Wynajmę pokój. 798 382 886

 �Sprzedam działki budowlane 30ar. 
Media w granicy prąd, gaz, woda., 
kanaliza, droga utwardzona,  Kiko-
rze 24. Cena 16 zł/m. 5 działek w 
trakcie budowy Tel. 665  361  036 
po 16.00

 �Lokale do wynajęcia. Sądowa 1. 
693 946 233

 �Kupię kawalerkę. 728 582 293

 �Nowogard ul. Warszawska 10 
mieszkanie dwupokojowe, komu-
nalne III p. CO zamienię na ogrze-
wanie CO,na trzypokojowe w No-
wogardzie.798 634 935

 �Pomieszczenia do wynajęcia w 
Domu Rzemiosła. 91 39 21 777

 �Sprzedam nowy dom 134 m2, No-
wogard. 663 366 399

 �Dom w Dobrej tanio sprzedam. 
783 649 880

 �Sprzedam dom w Nowogardzie w 
rozliczeniu mieszkanie ul. Jesiono-
wa 3. 604 284 597

 �Dwa lokale biurowe do wynajęcia, 
jeden po zakł. Fryzjerskim 700 Le-
cia 6a. Tel. 693 368 936

 �Kupię dom na wsi w okolicach No-
wogardu. 665 860 421; 667 171 283

 �Sprzedam mieszkanie dwupokojo-
we 42 m2 do remontu w centrum 
Nowogardu. 880 417 707

 �Sprzedam mieszkanie dwupokojo-
we IV p. 120 tys. zł. 603 281 005

 �Sprzedam świetlicę wiejską do 
rozbiórki w Karsku wraz z działką 
budowlaną-łączna powierzchnia 
900m2 tel.665084488

 �Sprzedam działkę 91 39 21 267

 �Atrakcyjne mieszkanie dwupo-
kojowe sprzedam po remoncie 
generalnym przy ul. Poniatow-
skiego Tel. 669 149 383

 �Mieszkanie do wynajęcia tel. 
697 583 382, 601 724 492.

 �Wydzierżawię lokal 20 m2 działal-
ność. 793 206 556 

 �Sprzedam kawalerkę 36 m2 i 
mieszkanie czteropokojowe 110 
mw2. Tel. 608 817 214

 �Kupię 5 ha ziemi blisko wsi lub z 
siedliskiem. 501 173 454

 �Wydzierżawię kiosk ulica Bankowa 
3. Tel. 604 178 371

 �Wynajmę nieruchomość (lokal) z 
klimatyzacją z pełnym wyposaże-
niem Nowogard dobra lokalizacja 
vis ‘a wis szpitala. 887 467 309

 �Kwatery pracownicze góra domu 
jednorodzinnego. 609 307 327

 �Sprzedam mieszkanie bezczynszo-
we, nowe, 2 pokojowe, 44 m kw, 
parter. Tel. 91 39 25 552.

 �Sprzedam lub wynajmę miesz-
kanie trzypokojowe, 5 Marca. 
727 303

 �Poszukuję pokoju do wynajęcia. 
600 335 422

 �Wynajmę kawalerkę. 725 693 565

 �Do wynajęcia mieszkanie dwupo-
kojowe umeblowane 900 + prąd, 
gaz, woda. Kaucja 1500 zł. Tel. 
668 383 773

 �Wynajmę mieszkanie trzypokojo-
we 800 zł + opłaty. 608 622 920

 �Sprzedam mieszkanie własnościo-
we w Żabówku 70 m2, trzypokojo-
we z działką. 693 021 008

 �Pilnie sprzedam mieszkanie dwu-
pokojowe 36 m2 w Słajsinie do re-
montu. 669 929 817

 �Garaż własnościowy z kanałem i 
użytkowym poddaszem na Jana 
Pawła II sprzedam. 698 908 275

 �Sprzedam dom w Nowogardzie. 
607 220 843

MOTORYZACJA

 �SPRZEDAM NISSAN ALMERA 
2003 r. 1,5 diesel, przebieg 140 tys., 
ubezp. i przegląd do 07.2013, koła 
letnie i zimowe. Cena 13 900. Do 
uzgodnienia. Informacje pod nr 
tel. 509 313 134.

 �Sprzedam Opony letnie 4 szt. Con-
tinental Conti 3, 185 65 R15, cena 
400 zł, tel. 605 522 340.

 �Sprzedam dwie opony 185/65/
R15 continental conti 3; stan do-
bry. 605 522 340

 �Sprzedam felgi stalowe do Nissa-
na Almery N16, rok prod. 12/2001, 
cena 240 zł, tel. 605 522 340. 

 �Sprzedam Ford CMAX rok prod. 
2004 przebieg 185 tys. Poj. 2.0 
diesel. Posiada immobilajzer, 
poduszki powietrzne, centralny 
zamek, klimatyzacja, koła zapa-
sowe z alufelgami. Cena 20 500. 
Do uzgodnienia. 603 079 260

 �Sprzedam Opla Agilę 2002 poj. 1.2 
srebrna cena 8900 tel. 663 130 271

 �Sprzedam motor Honda CB 750 
rok prod. 1997. Nowe opony, cena 
do uzgodnienia. 607 998 212

 �Sprzedam Seat Ibiza 1992 tel. 
663 848 540

 �SPRZEDAM NISSAN ALMERA 2003 
r. 1,5 diesel, przebieg 140 tys. , 
ubezp. i przegląd do 07.2013, koła 
letnie i zimowe . Cena 13 900 . Do 
uzgodnienia. Informacje pod nr . 
tel 509 313 134

 �Sprzedam Renault Lagune II 1,9 
DCI 889 483 698 cena 12.000 zł.

 �Części do Partnera 1999 r. Tel. 
798 967 405

 �Sprzedam samochód osobowy 
marki Rover 620 diesel cena 5.500 
zł do negocjacji 791 998 085

 �Kupię silnik benzynowy do Izusu 
Midy lub całe auto na części Tel. 
508 262 371

 �Tanio sprzedam sportowe zawie-
szenie do Audi A4 tel. 606 470 757

 �Felgi stalowe 15  z kmpl. opon  z 
kołpakami, VW. Tel. 668 556 600

 �Sprzedam motocykl MZ -250 
rocznik 1968. Zabytkowy,  w 100 
% sprawny. Tel. 91 81 71 400 po 
17-tej.

 �Sprzedam vw golf 3 1993 r 
1.9 GTD cena 2500 zł Tel.503 
676 983,91 39 110 62

ROLNICTWO

 �Grykę sprzedam. Tel. 795 916 988

 �Koszenie, zbiór, mulczarowanie 
łąk, orka, siew, talerzówka, praso-
wanie bali. 608 013 995

 �Sprzedam kombajn do zbio-
ru ziemniaków „ANNA” Stan bdb 
nr,Tel 664329813.

 �Siewnik do nawozu Amazonka 
dwutalerzowy poj. 500 kg. 723 898 
517

 �Pszenżyto sprzedam 600 zł/tona 
(zostało 2tony). 91 57 83 097

 �Koszenie łąk i prasowanie. 603 541 
286

 �Sprzedam pszenice paszową 502 
217 497

 �Sprzedam dmuchawę do zboża i 
zwijkę. 781 932 918

 �Sprzedam kombajn zbożowy klass. 
Cena 12 .000 zł. Tel. 604 878 140

 �Sprzedam talerzówkę i przyczepę 
rolniczą Tel. 781 932 918

 �Sprzedam dwie klacze ze źre-
bakami. Chodzące w zaprzęgu. 
888 757 586

 �Sprzedam siewnik zbożowy po-
znaniak i kultywator. 61 751 296

 �Sprzedam prosiaki. 91 39 18 307

 �Sprzedam prosiaki. 695 980 439

 �Sprzedam skubane kaczki. 796 759 
414

USŁUGI

 �Wyjazdy Niemcy, Holandia. Ni-
skie ceny z domu pod dom. 
603 038 944

 �Usługi transportowe IVECO do-
stawcze + laweta + bus osobowy 
do 9 os. Tel. 609 931 915, 607 580 
172.

 �AGENCJA REKLAMOWA VIZART 
- reklamy, banery, tablice, wy-
druki wielkoform., reklama na 
pojazdach - odzieży, PIECZĄTKI, 
wizytówki, plakaty, ulotki, inne. 
Nowogard, ul. 700 lecia 15 (nad 
sklepem zielarskim). Tel. 605 
522 340.

 �MALOWANIE, MONTAŻ PANELI 
PODŁOGOWYCH I INNE DROB-
NE NAPRAWY WYKONA „ZŁOTA 
RĄCZKA”; 91 39 22 783, 784 79 
22 70

 �Czyszczenie uszu za pomocą świe-
cowania Nowogard, ul. Zielona 3. 
91 39 20 714

 �Dywanopranie, 604 373 143.

 �Sprzątanie biur i mieszkań. 604 
373 143.

 �Pranie tapicerki samochodowej 
(osobowe, busy, ciężarowe, TIR-y). 
Tel. 604 373 143.

 �Czyszczenie pościeli wełnianych 
lanoliną. Tel. 604 373 143.

 �Usługi ogólnobudowlane i docie-
plenia 607 654 692

 �Usługi transportowe Transit Max + 
przyczepa. 500 297 054.

 �Klimatyzacja! Serwis sprzętu AGD. 
Tel. 697 55 33 10, 693 34 46 71.

 �Cyklinowanie. 692 478 465

 �AWARIE. Naprawy pieców Vailiant, 
tanie części. 691 686 772

 �Bruk-lin układanie kostki bruko-
wej. Tel. 607 083  893, www.bruk-
-linnowogard.com.pl

 �Montaż ogrodzeń betonowych, 
farmerskich i innych; 695 085 470; 
91 39 72 575

 �usługi elektryczne CO, dachy, tanio 
szybko solidnie. Do 30% taniej. Tel. 
506 323 560

 �Usługi tokarskie. Sąpolnica 22. 
693 613 396 

 �Przewozy przeprowadzki Nowo-
gard i okolice. 784 499 535

 �Usługi ogólnobudowlane. 
510 335 162

 �AGENCJA REKLAMWA VIZART - 
oprawianie prac - w 2 minuty., 
bindowanie, wydruki A3-A4 ko-
lor, ksero A3-A4 - kolor, laminowa-
nie A3-A4. Tylko u nas największy 
wybór okładek. Nowogard, ul. 700 
lecia 15 (nad sklepem zielarskim). 
Tel. 605 522 340.

 �Korepetycje j. niemiecki, przygoto-
wanie do matury. 607 617 844

 �Remonty i wykończenia. 
601 567 369
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OGŁO SZE NIA DROB NE

REGULARNA LINIA MI KRO BU SO WA SEROCKI   Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie    6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie    8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

Informacja PKS 
91 392 18 87   lub   91 469 83 15

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak          kom. 606 148 353
Nowogard (ul.  Rzeszowskiego) - Szczecin (ul.  Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:05; 8:10; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 11:50; 11:55; 12:40; 
14:40; 14:50; 15:00; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:11
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul.  Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:30; 9:50; 10:25:11:20(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 13:20; 13:45(F); 14:10; 
14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:00
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:50; 17:20; 18:30; 19:30
Kursują od poniedziałku do soboty;  F - kursuje od poniedziałku do piątku;  7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli

ROZKŁAD JAZDY BU SÓW

Regularna linia METRO          tel. 505 619 600
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25 A; 5:50 A; 6:00 A; 8:15 A7; 9:25 A7; 12:30 A7; 12:55 A7; 
15:05 A; 16:30 A7; 18:10 A7
Ze Szczecina do Nowogardu: 6:50 A; 7:25 A; 7:45 A; 11:00 A7; 12:00 A7; 14:35 A7; 15:55 
A7; 16:40 A; 18:25 A7; 19:55 A7
Legenda: A- kursuje od pon do sob;   7 - kursuje w niedzielę

PRZEWÓZ OSÓB - RO MAN BIŃCZYK - Linia Regularna  
 TEL. 0607 310 591 

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU:  
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SOBOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIEDZIELA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

DZIENNIK
NOWOGARDZKI

Ukazuje się we wtorki i piątki  na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, Piotr Słomski, Jarosław Bzowy, 

Rafał Kowalczuk sport.  Jarek Dąbrowski redaktor techniczny.   Ad res re dak cji:  
72-200 No wo gard, ul.  Boh. War sza wy 7A, tel. 91 392 21 65; e-mail: dziennik@domjudy.pl. 

Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

Trasa NOWOGARD – GOLENIÓW – SZCZECIN 
Nowogard ul. Rzeszowskiego : 5:05(A), 5:55(A), 6:10(A), 6:50(7), 7:00(A),  7:50(A), 8:05(7), 

8:25(2,4,6), 8:35(A), 9:10(1,3,5,7), 9:15(2,4,6), 10:05(A)10:30(A,7), 11:31(A), 11:40(7), 12:15(A), 
12:50(A,7), 13:00(A), 13:10(A), 13:25(A,7), 13:50(F), 14:05(A), 14:20(A,7), 15:41(A), 16:00(7), 
16:25(7), 16:30(1,3,5) 16:40(2,4,6,7) 16:50(A), 17:30(7) 17:50(A,7) 18:05(4,5,6,7) 18:20(A,7)

TRASA SZCZECIN – NOWOGARD
Szczecin ul. Św. Ducha: 9:25(A), 11:55(A,7) 12:20(A,7), 13:35(A), 14:00(A,7,R), 

14:30(1,3,5,7)  14:35(2,4,6) 14:55(A,7), 15:10(A) 15:25(A,7), 15:50(A) 16:15(A,7)  16:30(A), 
18:05(A,7,R) 18:20(A,7) 19:05(A,7) 19:25(A,7) 19:50(A,7)

Szczecin ul. Dworcowa :  6:20(A), 7:35(A), 8:40(A,7), 9,00(7,R), 10:05(A,7),  10:50(A,7),  
11:40(A), 13:00(7), 14:20(7), 17:40(A,7), 20:15(A,7),

Goleniów, Dworzec PKP :  7:05(A), 8:20(A), 9:25(A,7), 9:45(7,R), 10:10(A),  10:50(A,7),  
11:36(A,7), 12:26(A), 12:42(A,7),  13:05(A,7), 13:45(7), 14:20(A),  14:45(A,7,R), 15:05(7), 
15:20(1,3,5,7) 15:26(2,4,6) 15:40(A,7) 15:55(A)  16:08(A,7) 16:40(A) 16:59(A,7) 17:15(A), 
17:40(A,7)  18:50(A,7,R)  19:05(A,7), 19:50(A,7) 20:10(A,7) 20:35(A,7) 21:00(A,7)

Trasa NOWOGARD – MASZEWO 
Nowogard ul. Rzeszowskiego :  6:20(S) 15:15(S)
Trasa MASZEWO – NOWOGARD 
Maszewo :  6:55(S) 16:00(S)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO – STARGARD SZCZECIŃSKI
Nowogard ul. Rzeszowskiego :  6:50(F),  11:30(F),  13:50(F),  
Trasa STRAGARD SZCZECIŃSKI – MASZEWO - NOWOGARD
Stargard Szcz. Oś. Tysiąclecia :  9:40(A), 12:45(A), 15:05(A)
A - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt S – kursuje w dni nauki szkolnej; 

7 – kursuje w niedziele niebędące świętami F – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz 
świąt 1,3,5 – kursuje w poniedziałki, środy, piątki oprócz świąt; 2,4,6 – kursuje we wtorki, 
czwartki, soboty oprócz świąt; 4,5,6,7 – kursuje w czwartki, piątki, soboty, niedziele oprócz 
świąt; R – kurs do Reska    

Sprzedam przęsła
Sprzedam 5 przęseł 

Wymiary: wys. 110-128 cm 
x szer. 200 cm  x  gł. 4 cm

cena: 150 zł/szt

 tel. 516-636-486

ROZKŁAD JAZDY POCIĄGÓW (1.06 - 8.12.2012)
DO KOŁOBRZEGU
6:45 (poś. z Warszawy Wsch. od 30.06-2.09); 8:03 (od 30.06-

2.09); 9:21; 11:39;  13:49;  15:47;  17:46;  21:38

DO SZCZECINA
5:21 (w dni robocze od 30.06 - do 2.09); 6:49 (od 30.06 - 2.09); 

8:01; 9:55 (od 30.06 - 2.09); 12:13 (w soboty, niedziele i święta); 
14:56;  16:51;   18:50;  20:44 (poś. do Warszawy Wsch. od 30.06-
2.09)

Informacje o rozkładzie jazdy:  tel. 19 757

 �REMONTY, MONTAŻE, STOLARKA. 
781 016 125

 �Transport BUS-MAX. 784 053 493

 �Usługi remontowo-budowlane, 
docieplenia. 784 053 493

 �Przepisywanie prac (magister-
skich, licencjackich, innych), do-
kumentów, CV, listów motyw. in-
nych. Wydruki, Ksero, także kolor. 
Szybko i Solidnie. Studio Reklamy 
Vizart. Nowogard, ul. 700 lecia 15 
(nad sklepem zielarskim). tel 605 
522 340. 

 �Naprawa, regulacja okien, drzwi 
PCV i drewna. 695 181 070

 �Usługi dekarskie w Kościuszkach. 
601  227  631

 �Videofilmowanie i zdjęcia cyfrowe, 
profesjonalnie różne okazje. 600 
653 124

 �Remonty mieszkań. 609 588 240

 �Transport przeprowadzki szybko 
tanio. 696 138 406

 �Remonty mieszkań, dachów 
794 115 153

 �DUR - DACH pokrycia i remonty 
dachów. 691 621 141

 �Dachy. 785 562 104

 �Usługi koparko- ładowarką + 
transport Nowogard.  667  621 
070

 �Panele, regipsy, szpachlowanie, 
malowanie. 789 146 025

 �Usługi koparko-ładowarką. 
606 106 142

 �Transport przeprowadzki, tanio. 
791 111 749

 �Usługi informatyczne naprawa 
komputerów, instalacja oprogra-
mowania, odzyskiwanie danych, 
dojazd do klienta. 508 245 385

 �Remonty, dachy, ocieplenia. 
692 562 306

 �Remonty łazienek, glazura, terako-
ta, hydraulika. 667 435 942

 �Docieplenia budynków remonty. 
784 053 493

 �Usługi hydrauliczne. Fachowo.  
600 653 124

 �Remonty mieszkań 609 588 240

 �Remonty, glazura, terakota. Facho-
wo i solidnie. 607 647 515

 �Regipsy, szpachlowanie, malowa-
nie i kafelkowanie, docieplenia. 
798 145 781

 �Wymiana instalacji elektrycz-
nej, szpachle, panele, malowanie. 
798 147 191

 �Remonty na każdą kieszeń. 
609 715 839

 �Usługi ogólnobudowlane. Docie-
plenia. 607 654 692

 �TWOJA KSIĘGARNIA INTERNE-
TOWA WWW.KSIEGARNIACYME-
LIA.OSDW.PL

 �Serwis komputerowy na telefon. 
Instalacja, pomoc w obsłudze. Na 
życzenie w domu Klienta. Tel. 790 
373 803

 �Naprawa sprzętu radiowo-telewi-
zyjnego. Nowogard ul. Kazimierza 
Wielkiego 7. Tel. 794 630 690

 �Korepetycje matematyka. 
668 171 212

 �Korepetycje z chemii i biolo-
gii. Gimnazjum szkoła średnia. 
609 307 327

 �Usługi Akwarysty: zakładanie i ob-
sługa akwariów. 506 059 054

PRACA

 �Zatrudnimy montażystów stolarki 
PCV – 91 392 70 22.

 �Zatrudnię kierowcę Kat. C+E na 
trasie Polska-Szwecja, Polska-Nor-
wegia, Polska-Niemcy, tel. 607 790 
680

 �Podejmę pracę w charakte-
rze sprzedawcy, długoletnie do-
świadczenie, obsługa LOTTO. Tel 
660 392 851

 �Poszukuję murarzy do wymuro-
wania ok. 200 m oraz szpachlarzy 
- malarzy. Tel. 695 264 594.

 �Zatrudnię konsultantkę Oriflame, 
bezpłatne wpisowe, prezenty na 
1300 zł, 604 189 118

 �  Plantacja borówki amery-
kańskiej zatrudni zbieraczy 
w miesiącach lipiec sierpień. 
515 144 186

 �Zatrudnię kierowcę kat. D na 
weekendy, tel. 501 615 614

 �Zatrudnię kierowcę kat. C+E na 
trasie Polska - Norwegia, tel. 607 
585 561

 �Tokarza i elektryka zadudnię na 
pełny etat w zakładzie elektro-
mechanicznym w Nowogardzie. 
601 577 724

 �Zlecę położenie gresu (ok. 300 m 
kw). Tel. 695 264 594

 �Poszukuję murarzy do wymuro-
wania ok. 200 m oraz szpachlarzy 
- malarzy. Tel. 695 264 594.

 �Przyjmę do pracy operatorów 
koparki, ładowarki, kruszarki. 
692 462 654

 �Zatrudnię sprzątaczki, pomoc ku-
chenną. 693 521 211

 �Zatrudnię kierowcę Kat. C+E na 
trasie Polska-Szwecja, Polska-Nor-
wegia, Polska-Niemcy, tel. 607 
790 680

 �Zatrudnię pracownika na myjnię 
samochodową w Nowogardzie, 
Tel. 531 140 257

 �Kupię mieszkanie bezczynszowe/ 
niskoczynszowe, min 3pokojowe, 
60-80m 791443026

 �Zaopiekuję się osobą starszą (cho-
rą) gwarantowana fachowa opie-
ka. Tel. 609  349  138; 607  420  272 
po 16.00.

INNE

 �Sprzedam drewno komin-
kowe i opałowe. Transport. 
691 466 441

 �Sprzedam drewno  bukowe i 
dębowe pocięte i porąbane- 
603 353 789

 �Sprzedam drewno opałowe i ko-
minkowe, pocięte w klocki z do-
wozem. 663 349 053

 �Drewno opałowe kominkowe. 
506 232 860

 �Sprzedam laptopa Lenovo, Y530, 
cena 1600 zł, tel. 605 522 340

 �Sprzedam suknię ślubną białą, 
rozm. 38-40 piękna - zadbana. 661 
196 022

 �Sprzedaż drewna kominkowego i 
opałowego. 667 788 820

 �PIECE GAZOWE c.o.z Niemiec f.Va-
illant sprzeda serwis pieców ga-
zowych, używane z gwarancja, 

wiszące, dwufunkcyjny do miesz-
kania cena od 1.000zl oraz tyl-
ko ogrzewanie c.o.11,18,24kw 
od 800zl montaż ,serwis  
tel 691 686 772

 �ELEKTRYCZNY przepływowy pod-
grzewacz wody na prąd 380V,moc 
18,21kw Male gabaryty, wisza-
cy z Niemiec f. Vaillant do łazien-
ki, kuchni domek, sklep warsztat, 
zaklad fryzj. bar cena od 250 zl tel 
691 686 772

 �GRZEJNIKI panelowe c.o. nowe 
i używane z Niemiec rozne roz-
miary, do domu, sklepu, warsz-
tatu, mieszkania więcej info  691 
686 772

 �BOJLER podgrzewacz wody 120-
150 litr. stojący bez palnika z Nie-
miec, dobrze izolowany, z wężow-
nica, do montażu z piecem węglo-
wym lub gazowym cena 400zl tel 
691 686 772

 �JUNKERS gazowy do łazienki, 
kuchni z Niemiec f,Vaillant wysoka 
jakość, Malo używany, do miesz-
kania domu cena 400zl tel 691 
686 772

 �Sprzedam piec CO (śmieciuch) na 
gwarancji cena 1000 zł do nego-
cjacji. 607 488 128

 �Sprzedam Ytong 24 1050 szt. Cena 
do uzgodnienia. 693 409 974

 �Ogrodzenia z kamienia, alejki i 
podjazdy. 693 629 827

 �Drewno kominkowe sprzedam ta-
nio, dowóz gratis. 501 385 072

 �Skup niesprawnych zatartych pił 
Stihl, Husqvarna cena 100 zł. Tel. 
721 668 245

 �Kupię kafle do  pieca (kaflowego) 
519 822 424

 �Gitarę klasyczną kupię. 
607 573 086

 �Sprzedam niedrogo telewizor 21-
28 cali. Tel. 888 330 606

 �Sprzedam sypialnię 510 243 843

 �Owczarki niemieckie 7 tygodnio-
we, pieski, ładne rodzice. 91 39 
21 828

 �Sprzedam Yorki. Kontakt. 693  808 
537

 �Sprzedam piłę panelową ścien-
ną STRIBIG wys. 2,4 m; szer. 5,6 
m, cena 16 tys zł, grubościów-
kę Casadei 510 m/m El. Góra-
-dół, 4 noże cena 9800 zł. Tel. 
661 927 037 od 8.00-20.00

 �Sprzedam owczarki niemieckie. 
91 39 10 656

 �Sprzedam akwarium 112l z peł-
nym wyposażeniem 668 844 738
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Rozpoczęcie roku szkolnego w sobotę 1 września 2012

Czytaj s. 3

Czy marzenia 
o pracy...  
„w śmieciach”

Kolejny 
podejrzany  
w areszcie

s. 4s. 4 s. 9

Nasi przedsiębiorcy 

Biura, 
pow. magazynowe

i usługowe 

do wynajęCia
idealna lokalizacja

dla Twojej firmy
atrakcyjne ceny,  

duży parking. 
Kontakt 783 800 200

Pilnie kupimy działkę 
w nowogardzie 

pod budynek usługowo-handlowy 
przy ruchliwej ulicy, od 150-500 m2. Pokry-
wamy wszelkie koszta geodezyjne związa-
ne z podziałem większej działki na mniejszą. 
Gotówka od ręki. Tel. 662 877 991

Rozmowa  
z Irzymskim

Gmina rujnuje obywateli opłatą adiacencką

Zarobią nawet milion!
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Foto tydzień

Nietypowe znalezisko odkryli pracownicy firmy Yoga, wymie-
niający okna w jednym z mieszkań przy ul. Dworcowej. Podczas 
rozbierania starej stolarki okiennej, w ramie, znaleźli strony lo-
kalnej gazety z 1932 roku „Nougarden kreis zeitung”.  Jak nam 
powiedzieli monterzy, takie odkrycia nie są dla nich rzadkością. 
Ostatnio znaleźli wydanie National Geographic z 1930 roku. Jak 
zdradzili redakcji, nie pozostają dłużni historii – sami ukrywają 
często informacje w różnych miejscach, licząc, że za kilkadzie-
siąt lat ktoś je odczyta. Niestety nie chcieli nam zdradzić ich tre-
ści.  

Wczoraj nad Nowogardem zaobserwowaliśmy  klucze odlatu-
jących żurawi. To oznaka, że zima tego roku może przyjść szyb-
ko. Jesień, która dopiero co się zaczęła, długo nie pokróluje.  

 

Już w najbliższy wtorek w budynku  przy przejeździe kolejo-
wym (obok sklepu wędkarskiego)  w Nowogardzie zainauguru-
je swoją działalność sklep sportowy. Estetyczny wystrój oraz wi-
zerunek mistrza Kung Fu Bruce Lee z pewnością  przyciągnie 
klientów, którzy w asortymencie na pewno znajdą dla siebie coś 
interesującego do poprawy i „szlifowania” tężyzny fizycznej. Bę-
dzie to już trzeci sklep z tego typu asortymentem w Nowogar-
dzie. 

27. 09 - Dzień Polskiego Państwa Podziemnego

oto nasza chluba
w 1998 r. Sejm ustanowił  27 września dniem  Polskiego Państwa Podziemnego.

 W uchwale sejmowej   napisano  m. in.:
„W dniu 27 września 1939 r., w obliczu kapitulacji stolicy, powstała pierw-

sza konspiracyjna organizacja niepodległościowa Służba Zwycięstwu Polski. 
To historyczne wydarzenie zapoczątkowało budowę Podziemnego Państwa 
Polskiego, fenomenu w dziejach nie tylko – II Wojny Światowej. Obok pio-
nu wojskowego – Armia Krajowa – i współpracujących z nią innych formacji 
Polski Walczącej, istotną rolę odegrał podziemny parlament – Rada Jedno-
ści Narodowej, a zwłaszcza rozległa, obejmująca obszar całej Rzeczpospoli-
tej i obie okupacje, działalność Delegatury Rządu na Kraj. To ona stworzyła 

ogromną, nie mającą odpowiednika rzeczywistość Polskiego Państwa Podziemnego – od spraw we-
wnętrznych, poprzez tajną oświatę i kulturę, wymiar sprawiedliwości, po komórki przygotowujące 
akty legislacyjne dla przyszłego niepodległego państwa”. 

Tyle Sejm Rzeczpospolitej. My także składamy  hołd  wszystkim znanym z nazwiska i bezimien-
nym bohaterom  organizującym opór  narodu wobec okupantów i podtrzymujących funkcjonowa-
nie w warunkach konspiracji państwa narodowego. Ich ofiara z życia i ofiara cierpienia, odwaga i 
niezłomność nie mogą  być zapomniane przez kolejne pokolenia Polaków.  Zachowanie  przez na-
szych rodaków  nawet wobec  brutalnych, nieludzkich okoliczności, kultury i zasad cywilizowanej 
społeczności, pozostaje  pięknym znakiem polskości  również  we współczesnym świecie.  Dla nas, 
to stale żywy przykład  życia i postawy godnej  zbiorowego szacunku, naśladowania  i wspomnienia 
we wdzięcznej modlitwie. Cześć pamięci bohaterom Polskiego Państwa Podziemnego! 

Marcin Simiński
Redaktor Naczelny

Pomóżmy sobie
•	 Przyjmę  2 - osobowy fotel do spania, pralkę automatyczną i używaną  pokojową meblościan-

kę tel. 665 - 566-856
•	 Przyjmę  łóżko piętrowe  tel.512-71-13-48
•	 Przyjmę  wersalkę z fotelami i szafkę na dziecięce ubrania tel. 883-241-291 
•	 Przyjmę meble pokojowe w dobrym stanie, ławę pokojową i TV  tel.782-556-716
•	 Przyjmę  piecyk kaflowy lub inny piec na opał tel. kontaktowy 883-038-182
•	 Przyjmę segment pokojowy i kuchenny oraz pralkę.  tel. kontaktowy 512 711 348
•	 Przyjmę książki do I klasy gimnazjum. tel. kontaktowy 512 711 348 
•	 Proszę o dwuosobowy tapczan dla osoby po operacji nr kontaktowy tel.504 781-785 
•	 Przyjmę używany  telewizor LCD   tel.  512-012-823 
•	 Przyjmę używany odtwarzacz DVD i sprawny niewielki   telewizor  tel.506-138-056
•	 Przyjmę dla niepełnosprawnego chłopca rowerek trzykołowy napędzany na ręce   tel.  697-

381-161 
•	 Oddam telewizor kolorowy (szeroki) - tel. kontaktowy 727-303-087 

USC informuje:
Urząd stanu cywilnego w Nowogardzie odnotował: 
 Urodzeni ogółem: - czerwiec - 25; lipiec - 34; sierpień - 34
Małżeństwa zawarto ogółem:  - czerwiec - 20;  lipiec - 17; sierpień - 30
Zgony ogółem: - czerwiec - 20;  lipiec  - 20; sierpień - 11 

Opr. Jarosław Bzowy 
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EntER  II 
laptop

 sERwIs - komIs
naprawiamy, 
sprzedajemy,

kupujemy laptopy
na ul. wyszyńskiego 7/3

budynek Straży Pożarnej

tEL. 795 648 748

O PA Ł
węgiel, koks, miał, 

drewno – kominkowe,
 podpałka, brykiet – węglowy, 

torfowy, drzewny
(towar luzem i workowany)

Towar wysokiej jakości, zapewniamy 
transport, wynajem maszyny 
rozładunkowej oraz dźwigu

sprzedaż ratalna

PPUH „EdBa” 
Nowogard • ul. Nadtorowa 12

Tel./fax 91 39 22 329
Kom. 601 150 620

Już jest!!! 
POLSAT CYFROWY 

w PLUSIE
specjalne Bonusy 

dla naszych klientów
Nie przegap oferty

ZAPRASZAMY

Salon Plus
ul. Kościuszki 35a

nowogard

Sortowanie
rozsady  

truskawek
praca w hali,

 akord 
infor. pod  telefonem

510 730 398 
502 616 240

Gmina rujnuje obywateli opłatą adiacencką

Zarobią nawet milion złotych!
na ostatniej sesji Rady Miejskiej zmniejszono procent opłaty adiacenckiej z 30% do 20%, ponoć  z myślą o kieszeni mieszkańców. To 
jednak tylko pozorna dobroć, ponieważ jednocześnie rozszerzono na tyle skalę stosowania tych opłat, że wpływy z tego tytułu do bu-
dżetu gminy wzrosły z ok. 5 tys. złotych w zeszłym roku, do być może nawet 1 miliona w tym roku.

Co to jest opłata adiacencka? 
To opłata nakładana przez gmi-
ny na właścicieli lub użytkowni-
ków wieczystych nieruchomości, 
których wartość rynkowa wzro-
sła albo na skutek podziału tej 
nieruchomości na mniejsze, albo 
jej scalenia lub też tzw. uzbrojenia 
terenu wykonanego ze środków 
publicznych np. doprowadzenia 
sieci wodno-kanalizacyjnej. 

W 2003 roku Rada Miejska 
ustaliła wysokość 50% staw-
ki procentowej opłaty adiacenc-
kiej. W lutym ubiegłego roku, 
na podstawie wprowadzonych 
zmian w przepisach krajowych, 
radni ustalili, że będzie ona wy-
nosić 30%. Na ostatniej sesji, któ-
ra odbyła się w środę, stawkę tą 
zmniejszono do 20%. 

 Mieszkańcy i firmy zgłaszali, że 
ta opłata jest za wysoka. W związ-
ku z tym zaproponowaliśmy, aby 
te obciążenia dla nich zmniejszyć. 
Myśleliśmy razem ze skarbnikiem, 
jaką stawkę zastosować. Najle-
piej byłoby ustalić ją na poziomie 
5-10%, ale zbyt mocno zachwiało-
by to budżetem Gminy. W związ-
ku z tym na dzisiaj proponujemy 
jej zmniejszenie do 20%  – tłuma-
czył radnym burmistrz Robert 
Czapla (SLD), prosząc o przyjęcie 
projektu uchwały. 

Tyle, że łaskawość władzy w 
tym temacie jest tylko pozorna. 
Kiedy w zeszłym roku przyjęto 
po zmianach nową stawkę 30%, 
do budżetu z tytułu opłat adia-
cenckich wpłynęło zaledwie nie 
całe 5 tys. złotych. Skalę nalicza-
nia opłat przez urząd tak rozsze-
rzono za to w 2012 roku, że już 
na dzień dzisiejszy wydano z tego 
tytułu decyzji na ok. 400 tys. zło-
tych. Gmina liczy, że kwota ta 
może dobić nawet do 1 miliona! 
Kiedy już plan wykonano, pojawił 
się projekt uchwały mający rzeko-

mo ulżyć ziemskim właścicielom. 
Sami zainteresowani przyjmują 
jednak propozycję urzędników 
dość chłodno. Niektórzy z nich 
pojawili się osobiście w sali ob-
rad, by zabrać głos w sprawie. 

Stara praktyczna ekonomia 
mówi, że wysokie opłaty nakła-
dane na obywateli, hamują roz-
wój. Ludzie zmieniają miejsca 
zamieszkania, uciekają w szarą 
strefę – mówiła do radnych pani 
Wioletta Fiał z Nowogardu.  Tra-
cą na tym wszyscy, bo nie odbywa-
ją się inwestycje. Mój przedmówca 
(R. Szpilkowski dop. red.) mówił o 
tym, że stawkę należy zachować 
pod warunkiem, że gmina uzbra-
jałaby te tereny. Ale jaką ja mam 
pewność za ile lat te media zosta-
ną podciągnięte? Wnoszę o to, żeby 
zmniejszyć tą opłatę nawet do 10% 
dlatego, że gmina tym samym za-
pewni sobie systematyczne podat-
ki z powstałych środków trwałych. 
Te jednak powstaną tylko gdy lu-
dziom pozwoli się inwestować 

Burmistrz był nieugięty. Twier-
dził, że gminy nie stać na większe 
obniżenie opłaty. 

Jeżeli chodzi o Pani głos, to nie 
możemy sobie pozwolić na to w 
obecnej sytuacji finansowej  gmi-
ny. To mogłoby zaważyć na reali-
zacji budżetu – mówił R. Czapla, 
pozbawiając nadziei na finanso-
wą ulgę. 

Głos w debacie nad propozycją 
zabrał radny Rafał Szpilkowski 
(WN), jeden z twardych zwolen-
ników naliczania tych opłat, pod-
czas przyjmowania stawek jeszcze 
za kadencji burmistrza  K. Ziem-
by. Dziś radny ma jednak pew-
ne wątpliwości, chociaż osobiście 
zostawiłby wysokość opłaty na 
dotychczasowym poziomie. 

Za czasów poprzedniego burmi-
strza ustaliliśmy, że opłata ta do-
tyczy tylko gruntów uzbrajanych. 

Teraz ze słów pana burmistrza, 
a także z informacji od osób któ-
re otrzymały tą opłatę wynika, że 
jest ona traktowana jak jakaś kara 
za to, że się podzieliło grunt. Moim 
zdaniem jest to opłata rozsądna i 
sam jestem zwolennikiem aby jej 
nie zmniejszać, ale tylko w ta-
kim przypadku do którego została 
przeznaczona. Wpływy z tej opła-
ty powinny być jakby przywiąza-
ne do tych gruntów i spowodować, 
że po roku czy dwóch, zostaną tam 
podłączone media. To będzie ko-
rzystne dla wszystkich. Zarów-
no dla tego co podzielił te grunty, 
bo otrzymuje  pełnowartościowe 
działki budowlane. Bez wodocią-
gów i kanalizacji nie ma przecież 
możliwości zabudowy. Gmina ma  
korzyść, bo za chwilkę może nało-
żyć opłatę za uzbrojenie gruntów, 
a gospodarka otrzymuje impuls w 
postaci obrotu na rynku budow-
lanym, który jak wiemy jest naj-
większym kołem gospodarki – tłu-
maczył Szpilkowski. 

Kolega klubowy radnego Szpil-
kowskiego miał za to inne wątpli-
wości. 

Co z tymi, którym już naliczo-
no opłatę według stawki 30%? Czy 
oni teraz będą mogli liczyć na ja-
kieś umorzenia części tych kwot? - 
pytał Michał Wiatr. 

Burmistrz przyznał, że zgła-
szane już podczas posiedzeń ko-
misji pomysły radnego Szpil-
kowskiego, były brane pod uwa-
gę. Uznał jednak, że trudno so-
bie wyobrazić ich realizację na 
terenach wiejskich, gdzie jesz-
cze nie uchwalono planów prze-
strzennego zagospodarowania. 
Nie miał także do końca optymi-
stycznych informacji dla radne-
go Wiatra.

 Zwolnienia z tej opłaty już  za-
stosowaliśmy w stosunku do osób, 
które otrzymały decyzje. Kwo-
ta jest rozkładana na 10 lat. Jeśli 
mówimy o umorzeniach, to oczy-
wiście organ wykonawczy, zgodnie 
z przepisami, do każdego takiego 
przypadku musi podejść indywi-
dualnie. Nie ma jednak możliwo-
ści zastosowania umorzeń grupo-
wych, społecznych. Tutaj urząd 
naraziłby się na ostre sankcje z ty-
tułu złamania prawa w tym za-
kresie – mówił burmistrz. 

Mimo wielu wątpliwości i przy 
niskiej frekwencji na sali, osta-
tecznie uchwałę przyjęto sto-
sunkiem głosów: 14 radnych za, 
1 wstrzymujący się – radny R. 
Szpilkowski. 

 Marcin Simiński 

nasz komentarz:
 Opłata adiacencka to po-

wszechnie mało znane obcią-
żenie publiczne. Z samej jej 
natury wynika konieczność 
ostrożnego jej stosowania. Na-
licza się ją bowiem, gdy war-
tość nieruchomości trwale 
wzrosła. Dość oczywisty jest 
ten wzrost przy dodatkowym 
uzbrojeniu  nieruchomości ze 
środków publicznych. Ale jak-
że często, a w ostatnim czasie 
bardzo często,  rynkowa war-
tość nieruchomości spada na 
tyle, że nawet jej wzrost z ty-
tułu uzbrojenia nie pokrywa 
tego spadku. Właściciel w ta-
kim wypadku traci podwój-
nie, nie tylko na realnej war-
tości posiadanego mienia, ale 
jeszcze otrzymuje swoistą karę 
w postaci opłaty adiacenckiej. 
A, że burmistrz potraktował tę 
możliwość jako sposób wycią-
gnięcia z obywateli dodatko-
wych pieniędzy, to jasno wy-
nika z oficjalnych rachunków 
5 tys. złotych w 2011 roku, już 
400 tys. w tym, a może nawet  
milion! I tego faktu nie zmie-
nią żadne ładne słówka. 

                                             Redakcja
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Słajsino: Czy marzenia o pracy zalegną „w śmieciach”?
Mieli dostać pracę w pierwszej kolejności. Złożyli więc swoje podania. na tym się jednak skończyło. Zatrudnienie dostało kilkanaście 
osób, a dziesiątki odesłano na razie z kwitkiem. Mieszkańcy Słajsina, wsi w której budowany jest zakład odpadów komunalnych za po-
nad 100 mln złotych, czują się oszukani. Zawiedzieni i zniecierpliwieni żądają wyjaśnień. RXXi uspokaja i zapowiada, że to dopiero 
początek rekrutacji. wiadomo jednak, że dla wszystkich chętnych miejsc nie starczy. 

Słajsino. Teren po byłym 
wysypisku śmieci. To właśnie 
tu powstaje zakład gospodar-
ki odpadami komunalnymi, 
w którym pracę ma znaleźć 
ok. 100 osób. Inwestorem jest 
Związek Gmin RXXI, którego 
przewodniczącym jest Anto-
ni Bielida (SLD). To on wielo-
krotnie, również podczas pu-
blicznych wystąpień, obiecy-
wał, że w pierwszej kolejno-
ści na wysypisku pracę znajdą 
mieszkańcy wsi. Ci twierdzą, 
że obietnicy nie dotrzymał. 

Pan Bielida obiecywał, że bę-
dziemy mieli pierwszeństwo w 
zatrudnieniu. W końcu my bę-
dziemy wąchać te smrody. Po-
składaliśmy więc  podania. Te-
raz się okazuje, że pracę w za-
kładzie dostały może ze 4 osoby 
z naszej wioski. Reszta została 

odesłana  z kwitkiem – mówi 
jedna z mieszkanek, która czu-
je się oszukana przez RXXI. 
Kobieta zadzwoniła na nasz 
redakcyjny telefon alarmowy. 
Prosiła o anonimowość. 

Co na to RXXI? Rzeczywi-
ście, jak się dowiedzieliśmy od 
kilku tygodni trwają nabory 
do pracy.  Zainteresowanie jest 
ogromne. Do siedziby związku 
wpłynęło już ponad pół tysiąca 
podań! Obecnie poszukuje się 
pracowników na linię sortow-
niczą i kierowców. Zatrudnie-
nie otrzymało jak na razie ok. 
17 osób, w tym  ledwie 3-4 ze 
Słajsina. Oprócz tego kilkana-
ście osób pracuje w admini-
stracji, która do czasu wybudo-
wania biurowca obok zakładu 
znajduje się przy ul. Boh. War-
szawy (nad Agromą). 

Przewodniczący RXXI, An-
toni Bielida uspakaja. Jak za-
pewnia nabory dopiero się roz-
poczęły.  Nie ma jednak szans 
na to, że wszystkie wolne miej-
sca przypadną mieszkańcom 
Słajsina i okolic. Na zatrudnie-
nie liczą także mieszkańcy są-
siednich gmin. 

Mamy mnóstwo podań. Roz-
patruje je komisja rekrutacyj-
na, którą stworzyliśmy spośród 
naszych pracowników. Kilkana-
ście osób już otrzymało pracę. 
Oczywiście priorytetowo trak-
tujemy ludzi ze Słajsina i oko-
licznych miejscowości. Trzeba 
jednak pamiętać, że  Związek 
tworzy kilkadziesiąt gmin. Na-
pływają więc do nas podania 
również z Płot, Radowa Małe-
go, Osiny czy Maszewa – tłu-
maczy A. Bielida. 

Jak udało nam się dowie-
dzieć, dzisiaj tj. w piątek o godz. 
16.00, mieszkańcy wsi mają się 
spotkać w Słajsinie z Przewod-
niczącym  Związku RXXI. Te-
matem zebrania ma być wła-

śnie kwestia zatrudniania w za-
kładzie. Redakcja DN również 
została zaproszona na spotka-
nie. O jego przebiegu  poinfor-
mujemy w kolejnym wydaniu. 

Marcin Simiński

Tak to wyglądało wiosną. Aktualnego zdjęcia nie mamy wczoraj nas na budowę nie 
wpuszczono. Znaczy tajemnica wielka

jednomandatówki do poprawki
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie podziału gminy nowogard na 
jednomandatowe okręgi wyborcze, w ostatniej chwili zostało zdjęte z porządku 
obrad środowej sesji Rady Miejskiej przez burmistrza, głównego autora koncep-
cji.  Tuż przed rozpoczęciem posiedzenia zawnioskowali o to radni PSL, w czasie 
spotkania klubu koalicyjnego. 

Informacja ta wywoła-
ła konsternację wśród rad-
nych, głównie opozycji, któ-
rzy tuż po rozpoczęciu sesji 
zaczęli domagać się podania 
przyczyny takiej decyzji. Bur-
mistrz pod koniec sesji, od-
powiadając na pytania i in-
terpelacje, powiedział krót-
ko: ”projekt uchwały w spra-
wie podziału gminy Nowo-
gard na okręgi jednomanda-
towe, został zdjęty z porządku 
obrad na wniosek klubu rad-
nych PSL”. 

Wywołani do tablicy Ludo-

wcy przerwali milczenie w tej 
sprawie. 

Chcemy jeszcze przyjrzeć się 
tej mapie i sprawdzić, czy osta-
tecznie może ona wyglądać 
jeszcze lepiej. Mamy na to czas 
– skwitował, słynący z dyplo-
macji szef klubu radnych PSL 
- Stanisław Saniuk. 

Wiadomo jednak, że nie o 
„wygląd mapy” chodzi, a ra-
czej o to, komu w związku 
z podziałem na nowe okrę-
gi zaczął się palić polityczny 
grunt pod stopami. Potwier-
dziły się nasze analizy, które 
być może dopiero teraz wy-
wołały u kilku radnych PSL 
obawy. Zgodnie z koncepcją 
przygotowaną przez urzęd-
ników, w niektórych okrę-
gach o mandaty walczyć po-
między sobą musieliby obec-
ni radni z PSL. Tak jest m.in. 
w przypadku okręgu nr 21, z 
którego najprawdopodobniej 
o miejsca w Radzie ubiegało-
by się trzech radnych  obecnej 
kadencji tj. Jerzy Kubicki, Mi-
chał Bociarski i Paweł Kola-
nek. Do jednego worka wrzu-
cono także Olchowo i Wyszo-

mierz, skąd pochodzi dwóch 
silnych radnych czyli Mieczy-
sław Laskowski (PSL) i An-
drzej Kania (WN). 

Czy ludowcy będą próbo-
wać zmienić koncepcję przy-
gotowaną przez UM na cze-
le z burmistrzem?  Już w naj-
bliższy wtorek ma się odbyć 
„spotkanie polityczne” zarzą-
dów PSL i SLD. Jednym z te-
matów narady ma być wła-
śnie sprawa nowego podziału 
na okręgi wyborcze. Głoso-
wanie nad uchwałą ma się od-
być na sesji w październiku. 

Przypomnijmy, że w związ-
ku ze zmianą ordynacji wy-
borczej, podczas przyszłych 
wyborów samorządowych, 
które odbędą się w 2014 roku,  
radnych będziemy wybierać 
w 21 okręgach, a nie jak było 
dotychczas w trzech. W każ-
dym okręgu jest do zdobycia 
tylko jeden mandat. Do rady 
wejdzie ten, kto uzyska naj-
więcej głosów. Stąd też „prze-
pychanki” przy mapie dzie-
lącej obszar gminy na okręgi 
(14 w mieście, 7 na wsi). 

MS

Bójka pod Przystanią

Kolejny podejrzany 
w areszcie 
Kolejny mężczyzna podejrzany w sprawie śmiertelnego 
pobicia pod dyskoteką Przystań, do którego doszło pod 
koniec czerwca, trafił do aresztu. jak udało się nam usta-
lić jest to 22-letni mieszkaniec nowogardu. 

Przypomnijmy, że do zdarzenia 
doszło 23 czerwca br. około go-
dziny 4 nad ranem. Mężczyzna, 
pracujący na budowie szpitala w 
Nowogardzie, wybrał się na dys-
kotekę do „Przystani” ze swoim 
bratem. Po zabawie obaj wdali się 
w bójkę z miejscowymi. Tak przy-
najmniej wynika z monitoringu, 
do którego kilka dni po wydarze-
niu dotarła redakcja DN. Nieste-
ty, dla jednego z braci zakończyła 
się ona tragicznie. Dwudziestokil-
kuletni mieszkaniec ziemi chełm-
skiej (woj. lubelskie) doznał po-
ważnych obrażeń. Nieprzytom-
nego mężczyznę przewieziono do 
szpitala w Gryficach. Zmarł 5 dni 
później. 

Sprawą zajęła się Prokuratura 
Rejonowa z Goleniowa. Już kilka 
dni po tragicznym wydarzeniu do 
aresztu trafił 19-letni mieszkaniec 
Nowogardu. Usłyszał on zarzut 
pobicia ze skutkiem śmiertelnym.  
Jak dowiedziała się redakcja DN, 
w zeszłym tygodniu prokuratura 
zatrzymała kolejnego podejrza-
nego w tej sprawie. Jest nim rów-
nież mieszkaniec naszego miasta. 

Ma 22 lata. 
Z nieoficjalnych źródeł wiemy, 

że mężczyzna najprawdopodob-
niej już kilka godzin przed wybu-
chem bójki „poszarpał” się z jej 
ofiarą. Czy uczestniczył jednak i 
brał udział w feralnej bijatyce? To 
już wyjaśnią organy ścigania. 

Niestety, mimo prób nie uda-
ło nam się uzyskać komentarza w 
sprawie nowych informacji na te-
mat prowadzonego postępowania 
z ust szefowej goleniowskiej pro-
kuratury. Obiecano nam rozmo-
wę w dniu wydania bieżącego nu-
meru gazety. 

Jak dowiedzieliśmy się z na-
szych zaufanych źródeł, do tej 
pory w sprawie przesłuchano już 
kilkudziesięciu świadków. Na-
dal także trwa analiza materia-
łu filmowego, jaki zarejestrowały 
tej nocy kamery monitoringu za-
montowane w dyskotece. W dal-
szym ciągu nie ma za to  wyników 
sekcji zwłok tragicznie zmarłe-
go mężczyzny, które dałyby jed-
noznaczną odpowiedź na temat 
przyczyny śmierci. 

MS

Moc serdecznych 
życzeń z okazji

urodzin 
wnukowi

Tomaszowi 
Kozieł

życzą 
dziadkowie 

Jadwiga i Tadeusz
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w nowogardzie polisy oC i aC wreszcie mogą być tańsze
Przed zakupem ubezpieczenia oC i aC warto porównać ceny polis dostępnych na rynku. Może się okazać, że do tej pory przepłacaliśmy, i 
to słono, za nasze ubezpieczenie. Szybko i w prosty sposób wybrać i kupić najkorzystniejszą polisę możemy w CUK  Ubezpieczenia.

W zaledwie kilka minut, na miejscu 
w oddziale lub telefonicznie, otrzyma-
my symulację cen polis OC i AC z 20 
wiodących Towarzystw Ubezpiecze-
niowych.

CUK posiada autorski system infor-
matyczny, dzięki któremu możliwe jest 
szybkie i precyzyjne wyliczanie składek 
ubezpieczeń OC, AC oraz całych pa-
kietów ubezpieczeniowych. Polega on 
na tym, że po wpisaniu podstawowych 

informacji, np. na temat kierowcy i jego 
pojazdu, program jest w stanie prze-
prowadzić precyzyjną symulację cen 
oraz dobrać zakres  polisy, który intere-
suje klienta. Po chwili otrzymamy go-
towy, bezpłatny wydruk, który zawie-
ra aktualne ceny polis z 20 Towarzystw 
Ubezpieczeniowych. Już nie będziemy 
musieli poświęcać kilku godzin czy  na-
wet dni, poszukując najtańszej polisy w 
wielu Towarzystwach. A różnica w ce-

nach może wynosić nawet kilkaset zło-
tych!! W jednym miejscu, w oddzia-
le CUK, możemy znaleźć, wybrać i za-
kupić polisę. Dzięki systemowi CUK 
dobór ubezpieczenia staje się prosty i 
przyjemny, a co najważniejsze – tańszy! 

CUK to nie tylko ubezpieczenia sa-
mochodowe. W multiagencji kupić 
możemy polisę na życie, ubezpieczenie 
mieszkania lub domu, ubezpieczenie 
firmy, solidne ubezpieczenia rolne, a 
także polisę turystyczną. Bogata oferta 
umożliwia elastyczne tworzenie pakie-
tów ubezpieczeń i dostosowywanie ich 
do indywidualnych potrzeb i możliwo-
ści finansowych każdego klienta. 

Oddział w Nowogardzie można zna-
leźć w centralnej części miasta, w do-
godnej lokalizacji, gdzie można bez 
problemów i za darmo zaparkować 
swoje auto. Specjalnie dla tych, którzy 
nie mają czasu w tygodniu, są zapraco-
wani i zabiegani, odział CUK otwarty 
jest także w soboty w godzinach 9.00-
12.00. W tygodniu CUK  działa w go-
dzinach 9.00-17.00.

  
adres oddziału: CUK Ubezpie-

czenia, ul. warszawska 14 c (na 
rogu budynku) tel. 91 392 33 09      
kom. 510 100 263. www.cuk.pl

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Powiat goleniowsko-nowogardzki

w którą stronę ten rozwój…
od kilku tygodni, w ramach powstałego stowarzyszenia, kontynuujemy działania 
zmierzające do  zmiany nazwy powiatu z goleniowskiego na  goleniowsko-nowo-
gardzki.  dzisiaj  przedstawiam    kolejny materiał ukazujący zasadność projektu.

Partnerstwo i Rozwój to na-
zwa naszego stowarzyszenia, 
nazwa  ta ma bardzo konkret-
ne uzasadnienie, w skład po-
wiatu wchodzi bowiem kilka 
gmin, których  rozwój może 
stymulować także powiat, ale 
tylko poprzez uznanie tego za-
dania jako priorytetowe. Za-
pewnienie zrównoważonego 
rozwoju na całym obszarze po-
wiatu wymaga zarówno wła-
ściwej konstrukcji wstępnej, 

odpowiedniego doboru gmin 
wchodzących w skład powiatu, 
jak i stałego, codziennego wy-
siłku zwłaszcza ze strony mia-
sta będącego stolicą powiatu i 
władz powiatu. Na ogół repre-
zentanci   społeczności gmi-
ny, w której znajduje się mia-
sto powiatowe mają  decydu-
jący głos w sprawach polityki 
prowadzonej przez powiat. W 
przypadku powiatu goleniow-
skiego już na samym początku 
stało się tak, że w jednej jed-
nostce administracyjnej połą-
czono  obszary o bardzo róż-
nych  uwarunkowaniach  spo-
łecznych i gospodarczych, a 
zwłaszcza  o odmiennym wek-
torze rozwojowym   -Goleniów 
ze Stepnicą znajdujące się w 
oddziaływaniu ośrodka cen-
tralnego Szczecina i Nowogard 
z  Maszewem, Przybiernowem 
i Osiną ukierunkowane na we-
wnętrzne impulsy rozwojowe. 
Jak już wspomniałem  -  na-

rzędzia  prowadzenia polityki  
skoncentrowane są w siedzi-
bie powiatu  i  siłą rzeczy słu-
żą głównie naturalnym jej in-
teresom. A gdzie na co dzień 
patrzy Goleniów i gdzie  skie-
rowane  są  jego oczekiwania 
niech przykładem będzie za-
angażowanie tej gminy w kon-
cepcje tzw. Szczecińskiego Ob-
szaru Metropolitalnego. Tak 
piszą o sobie

Stowarzyszenie Szczecińskie-
go Obszaru Metropolitalnego 
(SSOM) to organizacja bazu-
jąca na solidarnej współpracy 
samorządów i koordynującej 
prace zmierzające do stworze-
nia silnego ośrodka metropo-
litalnego. Wspólne prace pole-
gają m.in.: na przygotowaniu 
koncepcji zarządzania Szcze-
cińskim Obszarem Metropo-
litalnym, strategii rozwoju, 
wprowadzeniu uregulowań le-
gislacyjnych, lobbingu i innych 
działaniach eksponujących 

Powiat  
goleniowsko-
nowogardzki

atrakcyjność inwestycyjną, go-
spodarczą i kulturową obszaru. 
U podstaw powołania SSOM 
legło przeświadczenie, że obec-
ny jednolity model gminy nie 
stwarza wystarczających moż-
liwości rozwoju i realizacji po-
nadgminnych projektów infra-
strukturalnych, których celem 
jest trwały i zrównoważony 
rozwój całego regionu, zwięk-
szenie jego międzynarodowej 
roli oraz poprawa jakości życia 
wszystkich jego mieszkańców. 
Początkowo działaliśmy pod 
nazwą  Samorządowego Sto-
warzyszenia Współpracy Re-
gionalnej, które powołano 
dnia 15 kwietnia 2005 roku 
na mocy Uchwały nr 1/2005 
Zebrania Założycielskiego Sa-
morządowego Stowarzysze-
nia Współpracy Regionalnej. 
Dnia 4 września 2009 roku Sto-
warzyszenie zmieniło nazwę 
na  „ Stowarzyszenie Szcze-
cińskiego Obszaru Metropo-
litalnego” - Uchwała RM Nr/
XXXI/783/09.

Członkami założycielami 
są:

• Województwo Zachod-
niopomorskie,• Gmina Mia-
sto Szczecin,• Gmina Dobra,• 
Gmina Goleniów,

• Gmina Gryfino,• Gmina 
Kobylanka,• Gmina Kołbasko-

wo,• Gmina Police,• Gmina 
Stare Czarnowo.

W kolejnych latach do Sto-
warzyszenia dołączyły:

• Miasto Stargard Szczeciński 
–• Gmina Stargard Szczeciński 
• Gmina Nowe Warpno –• Sta-
rostwo Powiatowe w Policach • 
Gmina Stepnica - 

Dlatego Nowogard  musi 
sam zadbać o swoje szan-
se rozwojowe , zmiana nazwy 
powiatu tworzy  nieco inną 
optykę  na poziomie powiatu 
- optykę skierowaną bardziej 
ku powiatowi jako całości a 
nie tylko interesowi  ośrodka   
powiatowego. Oczywiście ska-
la tej zmiany jest trudna dzi-
siaj do oszacowania,  ale przy-
najmniej istotnie zwiększa się 
szansa na  zrównoważony roz-
wój  całego obszaru powiato-
wego  również takich gmin jak  
Maszewo, Osina i Przybier-
nów.    

Paweł Słomski   
Stowarzyszenie na rzecz powiatu 

goleniowsko – nowogardzkiego
Partnerstwo i Rozwój
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PARAFIA PW. WNIEBOWzIęCIA NMP: Msza św. w niedzielę: Nowogard: 7:00, 9:30, 11:00, 12:30, 18:00 (w lipcu i 
sierpniu o 19:00) Karsk: 9:00; Olchowo: 11:00; Wojcieszyn: 12:00; Dąbrowa: 10:00.  Msza św. w tygodniu (od pn do pt): 
7:00, 18:00 (w lipcu i sierpniu o 19:00)    Msza św. w sobotę: 9:00, 18:00 (w lipcu i sierpniu o 19:00).    www.wnmp.info
PARAFIA PW. ŚW. RAFAŁA KALINOWSKIEGO: Msza św. w niedzielę: . 7.30 , 9.00; 11.00, 12.30 i 18.00 (w lipcu i sierp-
niu o 19:00) Kulice: 9:00; Jarchlino: 10:00; Sąpolnica: 10:00.   Msza św. w tygodniu: 7:00, 18:00 (w lipcu i sierpniu o 
19:00).   www.rafalkalinowski.republika.pl
PARAFIA PW. MB FATIMSKIEj: Msze św. w niedzielę: 9.00 i 12.00. Lestkowo: 10.30; Miętno: 13.00.  Msza św. w tygo-
dniu z wyjątkiem poniedziałku:17.00, w sobotę o godzinie 12.00.    www.mbf-now.firmeo.biz 

informacje Parafialne
   Vox    Ecclesiae...

Słowo Boże na Niedzielę:
Słowa Ewangelii według Świętego Marka
(Mk 9,38-43.45.47-48) w imię jezusa. Zgorszenie
Wtedy Jan powiedział do Jezusa: Nauczycielu, widzieliśmy ko-

goś, kto nie chodzi z nami, jak w Twoje imię wyrzucał złe duchy, i 
zabranialiśmy mu, bo nie chodził z nami. Lecz Jezus odrzekł: Nie 
zabraniajcie mu, bo nikt, kto czyni cuda w imię moje, nie będzie 
mógł zaraz źle mówić o Mnie. Kto bowiem nie jest przeciwko nam, 

ten jest z nami. Kto wam poda kubek wody do picia, dlatego że należycie do Chrystusa, zapraw-
dę, powiadam wam, nie utraci swojej nagrody. Kto by się stał powodem grzechu dla jednego z 
tych małych, którzy wierzą, temu byłoby lepiej uwiązać kamień młyński u szyi i wrzucić go w 
morze. Jeśli twoja ręka jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie ułom-
nym wejść do życia wiecznego, niż z dwiema rękami pójść do piekła w ogień nieugaszony. I jeśli 
twoja noga jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie, chromym wejść do 
życia, niż z dwiema nogami być wrzuconym do piekła. Jeśli twoje oko jest dla ciebie powodem 
grzechu, wyłup je; lepiej jest dla ciebie jednookim wejść do królestwa Bożego, niż z dwojgiem 
oczu być wrzuconym do piekła, gdzie robak ich nie umiera i ogień nie gaśnie.

Kto nie jest przeciw nam, ten jest z nami.
Pan Bóg ma swoje drogi, sposoby dotarcia do każdego człowieka. To wiemy nie od dziś. Cza-

sem tylko zapominamy o tym i ograniczamy Jego działanie do wspólnoty Kościoła. A skoro 
jest Wszechmocny, to zdarzyć się może, że ktoś, nie do końca obecny we wspólnocie, też może 
zostać obdarzony Bożą łaską. Nie do końca obecny, to znaczy nieobecny ciałem, bo jego duch 
pewnie jest otwarty na Boże działanie. 

Tak jak w przypadku tych dwóch starszych, którzy nie byli wybrani do grona siedemdzie-
sięciu, a których również, tak jak wybranych przez Mojżesza, opanował Boży Duch. I choć Jo-
zue był temu przeciwny, to jednak Mojżesz dał dowód prawdziwej wielkoduszności. Nie bał się 
konkurencji jeżeli chodzi o sprawy Boże. 

Również fragment Ewangelii, który rozważamy, ukazuje nam bardzo podobny obraz. Apo-
stołom wydawało się, że z racji wybrania ich przez Mistrza, to oni mają wyłączność w szafowa-
niu mocą, otrzymaną dzięki Bożej Łasce. I gdy okazało się, że ktoś, kto nie należał do tego ści-
słego grona, również objawia takie zdolności i w imię Jezusa wyrzuca złe duchy, ci, którzy byli 
przekonani o swojej wyjątkowości, zabraniali im tego. 

Zazdrość jest źródłem wielu grzechów i zbrodni. W końcu to jeden z grzechów głównych, 
w katalogu umieszczony na trzecim miejscu. Dość wysoko. Zaślepia i powoduje wiele niepo-
rozumień. Dlatego Jezus piętnuje uczucie zazdrości, jakie pojawiło się wśród Apostołów: „Nie 
zabraniajcie mu, bo nikt, kto czyni cuda w imię moje, nie będzie mógł zaraz źle mówić o Mnie. 
Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami. Kto wam poda kubek wody do picia, dla-
tego że należycie do Chrystusa, zaprawdę, powiadam wam, nie utraci swojej nagrody”(Mk 9, 
39-41).

W Katechizmie Kościoła Katolickiego czytamy: „Zazdrość jest wadą główną. Oznacza ona 
smutek doznawany z powodu dobra drugiego człowieka i nadmierne pragnienie przywłasz-
czenia go sobie, nawet w sposób niewłaściwy. Zazdrość jest grzechem śmiertelnym, gdy życzy 
bliźniemu poważnego zła” (KKK 2539). A św. Jan Chryzostom dodaje: „Walczymy ze sobą na-
wzajem i to właśnie zazdrość podburza jednych przeciw drugim… Jeżeli wszyscy będą z taką 
zawziętością rozszarpywać Ciało Chrystusa, do czego dojdziemy? Osłabiamy Ciało Chrystu-
sa… Głosimy, iż jesteśmy członkami tego samego organizmu, a pożeramy się nawzajem niczym 
dzikie zwierzęta”.

To dobrze, że zdarzają się takie sytuacje, w których Bóg dociera ze swoją łaską do tych, któ-
rym jeszcze czegoś brakuje. Bo to znaczy, że dostają oni szansę, by ten brak uzupełnić. Brak peł-
nego należenia do wspólnoty. Nie wystarczy tylko sama deklaracja o byciu wierzącym. Trzeba 
to wprowadzić w czyn. A z drugiej strony, skoro obecność Boga we wspólnocie jest niezaprze-
czalna, to warto zajrzeć w głąb własnego serca. Serca kogoś, kto do tej wspólnoty należy. Bo gdy 
się okaże, że w nim zajdzie się coś niewłaściwego, chociażby troszeczkę zazdrości, to by znaczy-
ło, że może nie do końca wykorzystuję to, co oferuje mi Jezus. Bo Jemu bardzo zależy na praw-
dziwej wspólnocie, do której należą ludzie otwarci i wielkoduszni.

Jest jeszcze jedna sprawa o której trzeba wspomnieć w związku z tym fragmentem Ewangelii. 
Zgorszenia. „Kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą, temu 
byłoby lepiej uwiązać kamień młyński u szyi i wrzucić go w morze” (Mk 9, 42). Łukasz Ewan-
gelista pisze nawet: „Niepodobna, żeby nie przyszły zgorszenia; lecz biada temu, przez którego 
przychodzą” (Zob. Łk 17, 1).

   Byliśmy, jesteśmy i pewnie jeszcze wiele razy będziemy światkami sytuacji, które mogą nas 
gorszyć. Niepodobna od nich uciec. W końcu żyjemy w społeczeństwie, a temu życiu towarzy-
szy grzech i jego skutki. W takim razie co możemy zrobić, by to zło nie powodowało, że my 
sami stajemy się gorsi? „Jeśli twoja ręka jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją; lepiej jest 
dla ciebie ułomnym wejść do życia wiecznego, niż z dwiema rękami pójść do piekła w ogień 
nieugaszony” (Mk 9, 43). To drastyczne słowa. I niech takie pozostaną. Bo chociaż nie chodzi 
w nich o to, by w dosłowny sposób odcinać to, co jest powodem zgorszenia, to jednak utrzymy-
wanie porządku w każdej sferze naszego życia, może być połączone z bólem, jaki towarzyszy 
tak poważnej operacji, jaką jest amputacja.

Ks. Grzegorz Podlaski 

jarosław Kail, lat: 39, zmarł: 11.09.2012, pogrzeb: 28.09.2012, pogrzeb odbę-
dzie się o godz. 14,00  na cmentarzu w Rogowie

 Marek Stępiński, lat: 52, zmarł: 26.09.2012, pogrzeb: 28.09.2012, pogrzeb od-
będzie się o godz. 14,00 na cmentarzu w Tuczy

Stefan Romaniec, lat: 63, zmarł: 27.09.2012, pogrzeb: 29.09.2012, pogrzeb od-
będzie się o godz. 13,00  na cmentarzu w Nowogardzie 

Edward Błaszczyk, lat: 84, zmarł: 27.09.2012, pogrzeb: 29.09.2012, pogrzeb od-
będzie się o godz. 15,00  na cmentarzu w Nowogardzie 

Informacje  przekazał zarządca cmentarza Jerzy Furmańczyk

 W tych dniach odeszli do Wieczności 

Wyrazy współczucia i żalu 
Stanisławowi Karman

z powodu śmierci 

żony Marii
składają 

radni ze Wspólnego 
Nowogardu

W dniu 06.10.2012  o godz. 10:00 
Zachodniopomorski CIVITAS CHRISTIANA 

zaprasza do Kościoła w Nowogardzie  
na pielgrzymkę zachodniopomorską  

i mszę z okazji I rocznicy nadania statusu Sanktuarium 
pw. św. Rafała Kalinowskiego w Nowogardzie. 

W programie przewidziana jest: 
Msza św. o godz. 10:30 
Oprowadzenie i przypomnienie historii Sanktuarium 
Prelekcja na temat życia św. Rafała Kalinowskiego 
Ognisko połączone ze śpiewem piosenek patriotycznych połączonych 
z pieczeniem kiełbasek. 

Zaprasza ks. dziekan Kazimierz Łukjaniuk 
i  Odział Civitas Christiana 

odpust w dąbrowie
Serdecznie zapraszamy na odpust w Dąbrowie w dniu 30.09.2012 r., któ-

ry rozpocznie się uroczystą mszą świętą o godz.14.00 w naszym kościele filial-
nym pod wezwaniem św. Michała Archanioła. Po uroczystej mszy świętej za-
praszamy na festyn oraz koncert pieśni i piosenek religijnych. Po koncercie za-
praszamy na plac przykościelny, gdzie odbędzie się loteria fantowa, ciasto, kawa 
i jak co roku kiełbasa z ogniska. Cały festyn wzbogaci występ kapeli ludowej z 
Nowogardzkiego Domu Kultury. Będzie też można nabyć kalendarze na 2013r. 
ze zdjęciami kościoła w Dąbrowie. Fundusze, które zbierzemy, przeznaczone są 
w całości na okna, które wymieniliśmy w naszym kościele. Okna będzie można 
zobaczyć w naszym kościele w Dąbrowie, ponieważ są one już wstawione. Zapra-
szamy wszystkich na nasz festyn, Rada sołecka i mieszkańcy Dąbrowy.

Sołtys 
Zbigniew Florkowski
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„Lilka” jest opowieścią o bardzo 
trudnej miłości, która zaczyna się 
jak gdyby nie z tej strony, ale fan-
tastycznie się kończy, ponieważ 
okazuje się,  że przełomy czynią 
nas ludźmi w takim dubeltowym 
wydaniu. Gdy przejdziemy jakieś 
rubikony, to stajemy się mocniej-
si, silniejsi, bardziej świadomi sie-
bie. Poza tym, to książka o tym, 
jak w życiu bohaterki ważna była 
miłość mężczyzn – ojca, wnuka”.

Małgorzata Kalicińska

Biblioteka poleca

W swej najnowszej książce „LIL-
KA” MAŁGORZATA KALICIŃSKA 
po raz kolejny opisuje historię ży-
cia dojrzałej kobiety, która pokonuje 
przeszkody w swoim życiu, traci pra-
cę, traci miłość. Marianna jest redak-
torką, dziennikarką poczytnego pi-
sma, mężatką, matką dorosłego syna, 
uwikłaną w problemy dnia codzien-
nego jak większość kobiet. I nagle 
dzięki przyrodniej siostrze, tytułowej 
Lilce, będzie musiała inaczej spojrzeć 
na otaczający ją świat. W pędzie przez 
życie zatrzyma się i zrewiduje swoje 
poglądy budowane przez kilkadziesiąt lat. Bo w obliczu tego co 
spotkało Lilkę, miłość, zaufanie, wiara, kobiecość i przebaczenie 
mają teraz inną twarz. To czego pragniemy może nas zaskoczyć 
w najmniej oczekiwanym momencie. Takie jest po prostu życie. 
I chyba właśnie dlatego „Lilkę” M. Kalicińskiej czyta się wyśmie-
nicie, wyzwala w nas pozytywne emocje. Bohaterowie od pierw-
szych stron stają się nam bliscy. To piękna, choć bardzo smutna 
książka, która uświadamia, „że kochamy wciąż za mało i stale za 
późno”.

Dyrektor Biblioteki, Zofia Pilarz

Zarząd Koła PZW „Tęczak” 
w Nowogardzie dnia 07.10.2012 r. organizuje zawody 

wędkarskie na kanale Świniec w Trzebieszewie. 
Zapisy w sklepie wędkarskim „Tęczak” ul. Waryńskiego 12 

do dnia 5.10.2012 r. Wpisowe 10 zł.
wyjazd z ul. 5 Marca o godz. 6.00                   Zarząd Koła 

Pasowanie na pierwszoklasistę 
w Szkole Podstawowej nr 1 

W poniedziałkowe popo-
łudnie w Szkole Podstawo-
wej nr 1 miała miejsce nie-
zwykła uroczystość. Wycho-
wankowie klas pierwszych 
zostali pasowani na uczniów.  
Scenografią tegorocznej uro-
czystości był zamek królewski, 
prowadzenie zaś przypadło, w 
roli króla i królowej – uczniom 
klasy szóstej.  Swoją obecno-
ścią uroczystość uświetnili – 
Dyrektor Centralnej Komi-
sji Egzaminacyjnej w Warsza-
wie – Pan Artur Gałęski, Bur-

mistrz Nowogardu – Pan Ro-
bert Czapla oraz Przyjaciel 
Szkoły – Pan Błażej Jankowski.

Bal na zamku rozpoczę-
to polonezem w wykonaniu 
pierwszaków. Młodzi ucznio-
wie przed pasowaniem przeszli 
specjalny egzamin. Każda kla-
sa musiała wykazać się wiedzą 
na temat swojego kraju oraz 
zaśpiewać piosenkę. Występy 
spotkały się z bardzo ciepłym 
przyjęciem widowni. Artyści 
po każdym występie byli na-
gradzani gromkimi brawami.  

Następnie po przemówieniach 
zaproszonych gości, uczniowie 
złożyli przysięgę, że będą god-
nie reprezentować imię szko-
ły, a dyrekcja pasowała ich na 
uczniów. Wszyscy otrzymali 
też pamiątkowe dyplomy.

Społeczność „Jedynki” dzię-
kuje Panu Jarosławowi Kola-
dyńskiemu oraz Nowogardz-
kiemu Domowi Kultury za po-
moc w organizacji uroczysto-
ści.

Inf. własna  

Powitanie jesieni  
w Zielonym Przedszkolu

Jakie wielkie było 
zaskoczenie wszyst-
kich dzieci z Zielone-
go Przedszkola, gdy 
w poniedziałek na ich 
placu zabaw pojawiła 
się osobiście Pani Je-
sień z wielkim koszem 
pełnym darów. Dzieci 
hucznie uczciły jej na-
dejście tańcząc, śpie-
wając piosenki oraz 
biorąc udział w zawo-
dach sportowych, za 
co też otrzymały od 
pięknej Jesiennej pan-
ny medale i smaczne, 
soczyste podarunki. 
Zanim się obejrzały 
ich gość ruszył już w 
dalszą drogę, macha-
jąc im na pożegnanie 
bukietem kolorowych 
liści.



Nr 76 (2109)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

8

www.dzienniknowogardzki.pl



29.09-1.10.12 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

9

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

Rozmowa z Grzegorzem Irzymskim

Polskiej motoryzacji już nie ma!
Znaczenie lokalnej przedsiębiorczości dla kondycji i dobrobytu społeczeństwa jest nadal niedoceniane. dlatego postanowiliśmy w do-
stępny nam sposób w stałym cyklu, przybliżyć sylwetki i działania tych, którzy na co dzień zmagają się z trudnościami naszego życia 
gospodarczego i dzięki swojemu zapałowi i determinacji, tworzą i utrzymują miejsca pracy, z których korzysta wielu. niebagatelny jest 
też ich wkład poprzez podatki w budżety, zwłaszcza Gminy, ale też w budżet krajowy. dzisiaj prezentujemy firmę warsztat „diesel Ser-
wis” Grzegorz  irzymski, który rozpoczął działalność najpierw w nowogardzie, a następnie olchowie od 1998 roku.

dziennik nowogardzki: 
Pana nazwisko jest znane od 
lat w nowogardzkim środo-
wisku samochodowym?

Grzegorz irzymski właści-
ciel warsztatu w olchowie:

 Tak? To jest mi bardzo miło z 
tego powodu.

 na początek zapytam, czy 
warsztaty samochodowe 
przechodzą kryzys czy rene-
sans w dobie najnowszej ge-
neracji samochodów?

Myślę, że nie. W tej dziedzinie 
nie mamy żadnych problemów, 
gdyż idziemy z duchem czasu. 
Każdy liczący się warsztat musi 
postawić na nowe technologie, 
które pozwolą mu poprawnie, 
najpierw wykryć usterkę, a na-
stępnie ją naprawić.

To,  jaki jest ten duch tech-
nologiczny czasu w Pana 
warsztacie?

W przypadku mojego warsz-
tatu mam wszystkie urządze-
nia potrzebne do naprawy sa-
mochodów w szczególności Die-
sla, a konkretnie pomp wtry-
skowych. Naprawiamy rów-
nież zawieszenia, ustawiamy 
geometrię pojazdu czy napra-
wiamy i uzupełniamy klimaty-
zację. Nie mogę nie wymienić 
urządzeń do obsługi systemów 
informatycznych pojazdu, któ-
re diagnozują jego parametry i 
dane w pokładowym kompute-
rze, które można tylko przeczy-
tać przy pomocy właśnie takich 
urządzeń, które również posia-
dam. Informatyka oprócz biur, 
zagościła również pod maski 

samochodów i tego się już nie 
uniknie. Dlatego te urządzenia 
muszą być w każdym warszta-
cie, który chce się liczyć na ryn-
ku.

istotny wzrost  liczby  sa-
mochodów w latach 90 tych 
oznaczał łatwiejsze życie dla 
tysięcy Polaków i zwiększył 
ich niezależność. wymiana 
Syreny czy warszawy  na inny 
lepszy samochód, który był 
nie tylko bardziej komforto-
wy, oznaczało otwarcie się na 
inne marki i technologie?

To prawda. Tak się akurat 
stało, że jakiś czas temu moja 
firma zajmowała się auto han-
dlem. Dlatego ten „bum” sa-
mochodowy z lat 90 nie jest mi 
obcy, bo wtedy byłem świad-
kiem jak te samochody „scho-
dziły jak na pniu” - czyli 
wszystkie samochody, które zo-
stały sprowadzone z zagranicy 
niezależnie od marki, sprzeda-
wały się bardzo dobrze, bo każ-
dy chciał mieć lepszy lub gor-
szy samochód, ale zagraniczny 
i koniecznie  chciał przesiąść 
się  z Poloneza czy  Syrenek, na 
choćby tego Golfa 1, który po 
sprowadzeniu nie był często w 
najlepszym stanie technicznym. 
Dziś jest tak, że te wszystkie 
auta, które zostały sprowadzo-
ne z „początku bumu lat 90”, 
stoją najczęściej w warszta-
tach samochodowych, albo już 
od dawna są zezłomowane. W 
przypadku mojego warsztatu 
staramy się unikać takich aut, 
bo taka naprawa potrafi być 

droższa od wartości przypro-
wadzonego samochodu.

To proszę powiedzieć, ile 
sprzedawało się wówczas  sa-
mochodów?

Muszę przyznać, że w tych 
latach samochody sprzedawa-
ły się „jak świeże bułeczki”. W 
praktyce wyglądało to tak, że 
dziennie sprzedałem 1 samo-
chód, a tygodniowo od 3 do 4 
aut, które firmy sprowadzają-
ce  dostarczały, aby je sprzedać 
klientom. Ten okres już chyba 
nie wróci, bo rynek samochodo-
wy w naszym kraju jest już na-
sycony, a nawet powiem przesy-
cony. Obecnie aby sprzedać sa-
mochód może być problemem, 
bo klient szuka auta bezpiecz-
nego i jak najmniej naprawia-
nego. Klient ostatnich lat , stał 
się klientem bardzo wymaga-
jącym, ponieważ  szuka on do-
brych, bezpiecznych samocho-
dów nie zagranicą, ale w salo-
nach firmowych lub polskich 
komisach.

To może przejdziemy już 
teraz do pana działalności. 
jakie były jej początki i jaki 
jest jej główny profil?

Cóż, nie będę oryginalny z 
odpowiedzią -  tą działalność 
zapoczątkował mój ojciec, któ-
ry był mechanikiem i pracował 
w POM-ie od lat 60 i bywało 
tak, że pozwalał mi towarzy-
szyć przy naprawach aut, które 
tam przyjeżdżały. To zaszcze-
piło we mnie bakcyla do samo-
chodów i pogłębianie na ich te-
mat wiedzy w technikum samo-
chodowym w Szczecinie. Na-
stępnie przeszedłem na własną 
działalność w 1998 roku, którą 
prowadzę po dzień dzisiejszy. 
Najpierw otworzyłem Zakład w 
Nowogardzie na ul. Piłsudskie-
go, by później przenieść się tu, 
do Olchowa. Nie ukrywam, że 
początki były trudne, bo jest to 
dziedzina, która wymaga stałej 
nauki i obrania sobie określo-
nej specjalizacji. Chcę podkre-
ślić, że w prowadzeniu działal-
ności pomaga mi moja małżon-
ka Agnieszka, jej pomoc jest dla 
mnie nieoceniona .

 już wkrótce dni będą co-
raz krótsze, wiemy jak bar-
dzo ważne jest oświetlenie 

w naszych pojazdach. Tech-
nologia LEd staje się coraz 
bardziej popularna w nowo-
czesnych samochodach. dio-
dy znajdują zastosowanie w 
światłach do jazdy dziennej, 
lampach tylnych, a nawet re-
flektorach przednich. Co Pan 
sądzi na ten temat?

Wprawdzie nie jestem eks-
pertem w tej dziedzinie, ale 
wiem, że te źródła światła są 
bardzo korzystne, bo pobiera-
ją 1/10 mocy zwykłych żaró-
wek, więc stosowanie takich 
żarówek do samochodów jest 
w sensie oszczędności, bardzo 
korzystne, gdyż jak pan wie, w 
Polsce obowiązuje przepis jazdy 
z zapalonymi światłami przez 
cały rok. Co do samej technolo-
gii to powiem, że jest ona bar-
dzo korzystna i oszczędna dla 
akumulatorów pojazdu. Zresz-
tą ta technologia z samocho-
dów przenoszona jest już nawet 
na znaki drogowe,  które moim 
zdaniem są bardziej czytelne 
i widoczne, w szczególności o 
zmroku.

Pana działalność, to nie tyl-
ko naprawa samochodów?

Tak. To także pomoc drogo-
wa  świadczona przez 24 godzi-
ny. Mamy do tego przeznaczone 
dwa specjalnie przystosowane 
samochody - „LAWETY”,  któ-
re bez problemu mogą prze-
wieźć pojazd osobowy do 8 ton. 
Są one również do dyspozycji 
Policji czy Urzędu Skarbowego, 
ponieważ zabezpieczają  czy to 
w wyniku zaistniałego wypad-
ku drogowego, czy innych czyn-
ności wyjaśniających i holują 
np. na parking strzeżony wska-
zany pojazd. A korzystając z 
możliwości, chciałbym tym in-
stytucjom serdecznie podzięko-
wać za dobrą współpracę.

To wszystko jest bardzo 
ważne. a co z Pańskimi klien-
tami kierowcami, którzy zgła-
szają się do Pana w celu na-
prawy swojego samochodu?

Cóż przyjeżdża ich wielu, ale 
najczęstszymi są mówiąc kolo-
kwialnie Ci „z drogi”, których 
auta holujemy np. w wyniku 
kolizji czy wypadku. Zdarzają 
się również klienci z Nowogar-
du i innych miejscowości, jak i z 

tzw.” poręczenia”. Usługę stara-
my się wykonywać dość prędko, 
co nie oznacza, że jest tak za-
wsze. Do warsztatu przyjeżdża-
ją kierowcy różnych marek sa-
mochodów, nawet tych „z gór-
nej półki”.

  a w Pana firmie jak jest? 
Pracuje Pan sam, czy zatrud-
nia również innych pracow-
ników?

W firmie podejmuję sam de-
cyzję i najczęściej naprawiam 
przyprowadzone auta, ale oczy-
wiście nie robię tego sam. Profil 
tej firmy to działalność rodzin-
na i tej reguły się trzymam. W 
perspektywie działalności fir-
my jest mój syn, który już dziś 
przychodzi do zakładu i pod-
patruje mnie, by kiedyś przejąć 
działalność, gdy ja odejdę na 
emeryturę.

jak Pan myśli, dokąd zmie-
rza motoryzacja i czy jej roz-
wój rzeczywiście kiedyś zo-
stanie lekko ujarzmiony?

To jest pytanie na które nie 
mogę dać odpowiedzi, bo roz-
wój motoryzacji jeszcze w dłu-
gim czasie nie zostanie po-
wstrzymany, a nawet jeżeli zda-
rzy się kiedyś tak, że każdy z nas 
będzie przy domu posiadał swój 
prywatny helikopter i lądowi-
sko, to ta tęsknota za czterema 
kółkami będzie i tak. Każdy ma-
rzył będzie więc o tym, by mieć 
swój samochód. Dlatego wydaje 
mi się, że jego podstawowa kon-
cepcja niewiele się zmieni.   

a co z polską motoryzacją?
A ona w ogóle jest? Moim 

zdaniem już jej dawno nie ma.
Kończąc, jaki jest Pana sa-

mochód marzeń oraz jak Pan 
spędza wolny czas, gdy nie 
pracuje?

Stary dobry Mercedes kla-
sy „S” W 116, którego firma 
już nie produkuje. A szkoda! A 
wtedy gdy nie jestem w warszta-
cie, to...  jestem w warsztacie… 
(śmiech).  Jednak samą pracą 
człowiek nie może żyć. Dlate-
go gdy nie pracuję, to spędzam 
ten czas  wolny od pracy z ro-
dziną, w naszym nowo wybu-
dowanym domu,  którym wraz 
z żoną i dziećmi – synem i cór-
ką staramy się cieszyć.

Rozmawiał: Jarek Bzowy

Grzegorz Irzymski i jego 2 samochody  są w gotowości 24 godzinnej, by sholowac ze-
psute auta z drogi
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Cykl: Świadkowie historii

W środku syberyjskiej gehenny… cz. II
Cykl publikowanych przez ponad rok historii Sybiraków wieńczy opis wojennych losów pani Teresy Muzyki (z domu Fałat), która skoń-
czyła 101 rok życia oraz jej córki Marii. 10 lutego 1940 roku wraz z mężem, Stanisławem, dwiema córkami Marysią i Kazimierą oraz z 
teściami, pani Teresa została deportowana przez Sowietów w głąb syberyjskiego piekła. dziś spisujemy ustny przekaz pani Teresy i jej 
córki Marii. 

Kokony
Krótkie syberyjskie lata 

miały to do siebie, że zie-
mia przez chwilę ukazywała 
ludzkim oczom wielobarw-
ny spektakl urodzaju, by po 
pewnym czasie znów zapaść 
w długi sen. Właśnie pew-
nego lata Marysia, córka 
Teresy, o mało nie przypła-
ciła życiem zachwytu nad 
urokami tamtejszej natu-
ry. - Pamiętam, że lato było 
szczególnie piękne. Pole było 
usłane kwiatem podobnym 
do tulipana. Zbieraliśmy ja-
gody, za barakiem zaś rosło 
drzewo, a na nim wisiały ta-
kie jakby kokony. Przynaj-

mniej ja to wtedy w ten spo-
sób odbierałam. Chciałam 
pewnie jeden z tych kokonów 
sobie wziąć i zaczęłam trząść 
drzewem, nagle usłyszałam 

wydobywające się spod ko-
narów bzyczenie i ku memu 
przerażeniu oczom ukazał 
się rój os, babcia usłyszała 
szum i krzyknęła - uciekaj w 
trawę. A ja z oczami szeroko 
otwartymi ze strachu rzuci-
łam się do ucieczki. Położy-
łam się w trawie i tak przez 
dłuższy czas przeleżałam, 
aż wściekły rój się oddali. A 
babcia cały czas krzyczała 
nie ruszaj się, nie ruszaj się!!! 
Żadna mnie nie ugryzła, to 
było szczęście. Pozwoliła mi 
się podnieść dopiero gdy zo-
baczyła, jak osy się oddaliły 
- przypomina te groźne mo-
menty pani Maria.

niełaska losu
Niestety, nie wszyscy 

byli tak zaradni jak pań-
stwo Muzykowie. Niektó-
rzy przyjechali na Syberię 
bez niczego, co można by-
łoby wymienić na jedze-
nie. A racje żywnościowe 
były bardzo skromne. Czę-
sto tacy ludzie byli zdani na 
łaskę losu, który często oka-
zywał się bezlitosny. Z tego 
powodu wielu z nich zginę-
ło z głodu. Bywało, że naj-
tragiczniejszy los dzieliły 
całe rodziny. Wiele też za-
leżało od komendanta, czy 
był np. skłonny do jakichś 
ludzkich gestów w stronę 
takich ludzi. - Pewnego razu 

z głodu wymarła cała rodzi-
na: ojciec, matka i dzieci. Je-
śli komendant nie wypuścił 
żeby cokolwiek mogli sprze-
dać, nawet jakieś łachma-
ny, to na nic nie mogli liczyć. 
Coś strasznego - wspomina z 
przejęciem pani Teresa.

Bielowaja
- Po wybuchu wojny so-

wiecko-niemieckiej i ukła-
dzie Sikorski-Majski depor-
towani zyskali prawo swo-
bodniejszego poruszania się 
po terytorium ZSRR. Ojciec 
ruszył na poszukiwanie lep-
szej pracy. Trafił do dużego, 
przemysłowego miasta Bie-
lowaja, udało mu się zatrud-
nić w szwalni. Zamieszkali-
śmy w pokoju u jednej cha-

ziajki czyli gospodyni. Ojciec 
zakupił duże łóżko. Mama z 
tatą spali w jedną stronę a ja 
z siostrą w drugą. Natomiast 
dziadek i babcia spali na pie-
cu - przypomina sobie pani 
Maria.

Z Bielowy do Kazachsta-
nu

Niestety w pewnym mo-
mencie za możliwość za-
trudnienia Rosjanie zaczę-
li nalegać na współpracę, co 
wiązało się z koniecznością 
donoszenia na współziom-
ków. Pan Stanisław Muzy-
ka nie chciał na to przy-
stać, było to wbrew wyzna-
wanym przez niego zasa-
dom. Był przykładem na to, 
że można żyć dobrze z każ-

Stanisław Muzyka, Rzym - Colosseum, 1944r.

Na wielbłądzie...

Sant`Elpidio a Mare 2-7-1944 , żołnierze niosący relikwie. Drugi od prawej Stanisław. 
Pamiątka kampanii na rzece Tygrys, w górach koło Kirkuku, Irak 22 VII. 

Stanisław Muzyka w Armii Andersa
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dym, nawet wrogiem, i znać 
jednocześnie granice przy-
zwoitości. - W szwalni chcia-
no męża wciągnąć do KGB, 
żeby donosił na Polaków, a 
on powiedział, że nie będzie 
donosił. I wtedy postanowił, 

że wyjedziemy do 
Kazachstanu - wy-
znaje pani Teresa.

Zęby
Z Bielowej rodzi-

na Muzyków, po-
dobnie jak wiele 
innych w tamtym 
czasie, udała się do 
Kazachstanu, w cie-
plejsze strony kon-
tynentu. Trafili do 
Sacharnego Zawo-
du, gdzie zostali 
przeznaczeni do ro-
bót w kołchozie. W 
Kazachstanie ojciec 
rodziny dowiedział 
się, że jest organi-
zowana armia pol-
ska na wschodzie. 
Postanowił wyru-

szyć na front i walczyć prze-
ciwko Niemcom. Koniecz-
na, skądinąd, wyprawa ojca 
oznaczała niemałe kłopoty 
dla pani Teresy. - Mąż do-
wiedział się, że są organizo-

wane polskie oddziały. Nie-
stety nie chciano zwolnić go 
z pracy. Ale on mimo wszyst-
ko postanowił ruszyć. Kiedy 
spostrzegli, że go nie ma, za-
raz mnie przywołali do prze-
łożonych i zaczęli przesłuchi-
wać - Gdzie mąż?! - wykrzy-
kiwali. Aż naczelnik tak się 
wściekł, że ręką przyłożył mi 
w twarz i od razu straciłam 4 
zęby. A ja naprawdę nie wie-
działam, gdzie mąż się znaj-
duje - opowiada pani Teresa.

dyzenteria
W takcie drogi Stanisław 

Muzyka zapadł na dyzente-
rię. Na szczęście salwował 
się piołunem, którego uży-
czył mu pewien Rosjanin. - 
Staszek ledwo już żył, urato-
wał go taki rosyjski bradzia-
ga, żebrak. Mąż poczęstował 
go cukrem, a on w zamian 
dawał mu piołun z wódką, 
nic innego nie pozwalał mu 
spożywać. No i dzięki temu 
Staś jakoś wyszedł z opa-

łów. Po ozdrowieniu  udał 
się w dalszą drogę. Przepra-
wił się przez rzekę, w któ-
rej mało nie utonął. Ale wi-
dać dane było mu przeżyć. 
Po pewnym czasie dołączył 
do nowo formowanych jed-
nostek - w tym miejscu pani 
Teresa urywa opowieść o 
swym mężu. Do jego losów 
powrócimy w części stano-
wiącej epilog tej historii. 
Do opowiadania włącza się 
pani Maria. - Zostało nas 

więc pięcioro. Mama sama 
pracowała. W zimie w cu-
krowni, a w lecie w sadow-
nictwie. Często przynosiła do 
domu jakieś warzywa, które 
udało jej się ukraść w trakcie 
pracy. Proszę sobie wyobra-
zić, że gdyby została przy-
łapana na podbieraniu wa-
rzyw dostałaby za to 2 lata 
więzienia.

Piotr Słomski
Koniec cz. II

Czołg rozerwany na minach 

Pamiątkowe zdjęcie z kolegą z wojska

wokół tradycji w Strzelewie 
w ramach cyklu „wokół Tradycji 2012” ośrodek Teatralny Kana we współpracy z ośrodkiem Poszukiwań Twórczych Zygmunta i Kasi 
Heland w Strzelewie k. nowogardu  zorganizował cykl trzydniowych warsztatów pieśni wędrownych lirników. 

Trzydniowe warsztaty pro-
wadzone przez muzyków, 
znawców tematu, zakończył 
niedzielny koncert  w wiejskim  
kościele w Wojtaszycach, oraz 
międzypokoleniowe spotkanie 
w świetlicy we wsi Węgorza. 
Na szczególną uwagę zasługu-
je fakt, że część wykonywane-
go repertuaru została pozyska-
na w czasie spotkań z miesz-
kanką sąsiadującej ze Strzele-
wem wsi Węgorza – p. Józefą 
Jurek. Dzięki pani Józefie i jej 
zeszytowi  (w którym skrzętnie 
zapisywała teksty) stare, zapo-
mniane niemal pieśni o końcu 
świata i rzeczach ostatecznych 
mogły po latach zabrzmieć w 
Węgorzy i Wojtaszycach po-
wtórnie, jeszcze mocniej  dzię-

ki talentowi i energii znako-
mitych, cenionych w Polsce 
muzyków i znawców tradycji 
– Jacka Hałasa i Barbary Wi-
lińskiej,  a także uczestników 
warsztatów. 

Warto dodać, że   pod wpły-
wem śpiewanego przez uczest-
ników warsztatów repertu-
aru starsi mieszkańcy Węgo-
rzy przypominali sobie i spon-
tanicznie wykonywali pieśni, 
których nie śpiewali od lat. 
Wydarzenie to miało wymiar 
dialogu, w którym zanikają 
podziały na słuchaczy i wyko-
nawców,  a nie jednostronnej 
prezentacji. Pozostaje mieć na-
dzieję że spotkania te będą sta-
nowiły dla lokalnych społecz-
ności dodatkowy impuls do za-

interesowania własną tradycją 
i tkwiącym w niej potencjałem. 

Lirnicy, zwani potocznie 
„dziadami”, stanowili dawniej 
niezwykle barwną i aktywną 
grupę, która odgrywała istotną 
rolę w życiu tradycyjnych spo-
łeczności wiejskich. Byli swe-
go rodzaju pośrednikami mię-
dzy światem żywych i zmar-
łych, modlili się, śpiewali pie-
śni, przynosili nowiny z da-
lekiego świata. Jednocześnie 
ze względu na swoją obcość i 
odmienność oraz otaczającą 
ich aurę tajemniczości wywo-
ływali żywe zainteresowanie i 
skrajnie zróżnicowane reakcje. 
Formuła projektu stanowiące-
go nieformalną szkołę tradycji, 
zakładała zarówno naukę re-
pertuaru pieśni dziadowskich, 
zwyczajów funkcji i roli jakie 
pełniła ta grupa w środowisku 
wiejskim jak i  praktyczne wy-
korzystanie nabytych umiejęt-
ności. 

Rafał Foremski 
Organizator 

Projekt „wokół Tradycji 
2012” dofinansowano z pro-
gramu MKidn pn. „ dzie-
dzictwo kulturowe”.

informacja o prowadzących warsztaty:
jacek Hałas  - od lat poszukuje śladów pieśni dziadowskiej 

w żywej tradycji, ,zapisach etnografów i domowych archiwach. 
Muzykant, śpiewak, tancerz. Współtwórca interesujących for-
macji muzycznych  (Reportaż, Bractwo Ubogich, Muzykanci, 
Ket Jo Barat, Lautari, Kwartet Wiejski, Kapela Hałasów). Zaj-
muje się tańcem korowodowym, wirowym, tradycjami wę-
drownych śpiewaków, działalnością warsztatową i edukacyj-
ną. Razem z żoną Alicją (ludowe instrumenty perkusyjne) jako 
„Nomadzi Kultury” od 2005 podróżują po Europie z tradycyj-
ną Jurtą, gdzie prezentują efekty swych wieloletnich poszuki-
wań oraz przedsięwzięcia realizowane wspólnie z artystami z 
całego świata. 

Barbara wilińska - śpiewaczka i multiinstrumentalistka (in-
strumenty strunowe, lira korbowa), zbiera pieśni średniowiecz-
ne i tradycyjne – świeckie, obrzędowe, liryczne, a także muzykę 
taneczną. Z wykształcenia gitarzystka i psycholog. Ponad dwie 
dekady uczyła gry na gitarze, zajmując się jednocześnie poszu-
kiwaniami w dziedzinie muzyki średniowiecznej i tradycyjnej 
– zarówno w ramach warsztatów, jak i wypraw do wiejskich 
śpiewaków. Od 2001 roku prowadzi warsztaty pieśni tradycyj-
nych i śpiewu naturalnego  dla dzieci i dorosłych. Koncertuje w 
całej Polsce w programach solowych oraz tworzy projekty z in-
nymi muzykami (m.in. Jacek Mielcarek, Jacek Hałas, Naprzy-
kłat). Współzałożycielka stowarzyszenia „Dom Tańca. Poznań”. 

Założycielka trzech zespołów: Od Poznania, Charivari i Cza-
rolija, które były wielokrotnie nagradzane na festiwalach i prze-
glądach w Polsce. Jako solistka – laureatka m.in. III Festiwalu 
Piosenki Słowiańskiej w Poznaniu w 2007 roku, 45 Ogólnopol-
skiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu, 
Konkursu Stara Tradycja w 2012 roku
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Żaneta zacharewicz i Ewa Durska nagrodzone przez władze 

dały nam powody do dumy!
w środę (26 września) podczas obrad Rady Miejskiej, za swoje osiągnięcia sportowe nagrodzona została młoda zawodniczka KM Cisy 
nowogard- Żaneta Zacharewicz. natomiast w czwartek (27 września) w budynku Urzędu Miasta, swoje wyróżnienia otrzymała z rąk 
radnych i przedstawicieli lokalnej władzy, mistrzyni olimpijska z Londynu Ewa durska. 

Przypomnijmy, że Żane-
ta Zacharewicz zwyciężyła w 
motocrossowej lidze kobiet i 
przez cały czas nie spuszcza z 
tonu wygrywając w kolejnych 
zawodach. Żaneta jest jeszcze 
młodą zawodniczką i na pew-
no dostarczy nam jeszcze spo-
ro powodów do radości.

Ewa Durska po raz drugi 

przywiozła z paraolimpijskich 
igrzysk złoty medal, zawod-
niczka UKS Barnim Goleniów 
najpierw zwyciężyła na igrzy-
skach w Sydney, swój wynik 
powtórzyła w Londynie, usta-
nawiając jednocześnie rzutem 
na 13,80 m - rekord olimpijski 
w pchnięciu kulą.  Rada Miej-
ska w drodze uchwały przy-

znała obu paniom nagrody 
pieniężne. Żaneta Zacharewicz 
otrzymała 500zł oraz list gra-
tulacyjny, natomiast Ewa Dur-
ska 1000 zł, pamiątkową tabli-
cę i dyplom gratulacyjny oraz 
kwiaty. 

Ponadto podczas czwartko-
wego spotkania z Ewą Durską, 
radny Michał Wiatr w imieniu 
przedsiębiorców oraz kolegów 
Ewy Durskiej z siłowni, prze-
kazał nagrodę w postaci koper-
ty, która z pewnością wesprze 
naszą mistrzynię olimpijską w 
przygotowaniach do najbliż-
szych zawodów. Po ceremonii 
nagradzania złotej medalistki 
z Londynu, która w UM poja-
wiła się z trenerem Waldema-
rem Nowotnym, rozpoczęła się 
rozmowa, podczas której pró-

bowano znaleźć rozwiązania 
mające na celu ułatwienie Ewie 
Durskiej pracę nad kolejnymi 
sukcesami. Powstał pomysł o 
zorganizowaniu na stadionie 
w Nowogardzie miejsca do tre-
nowania pchnięcie kulą. 

Radni mają spróbować rów-
nież na najbliższej sesji, zna-
leźć sposób na zorganizowanie 

mistrzyni olimpijskiej stałego 
stypendium sportowego, które 
z pewnością pomoże jej w dal-
szym ciągu odnosić duże suk-
cesy, oraz reprezentować na-
sze miasto, być może na igrzy-
skach olimpijskich w 2016 
roku w Rio De Janeiro.

KR 

Puchar Polski zzPN nie dla Pomorzanina

Pogrom w nowogardzie
na pierwszej rundzie dla pierwszego zespołu Pomorzanina, i na trzeciej dla drugiego, zakończyła się przygoda z 
Pucharem Polski ZZPn. Piłkarze z „okręgówki” nie sprostali na boisku w Goleniowie, zespołowi Promienia Mo-
sty, natomiast lider B Klasy po wysokim zwycięstwie w Międzywodziu, jeszcze wyżej przegrał z iV-ligową Vinetą 
wolin.

Promień Mosty – Pomorzanin Nowogard 3:1 (2:0) - `Adam Tomaszewski 
Skład Pomorzanina: Mateusz Krupski – Konrad Winczewski, Michał Soska (c), Natan Wnuczyński, Paweł Łuczak – Kamil Młynarczyk (Jo-

shua Pepple), Sylwester Bednarek, Dawid Langner (Dominik Wawrzyniak), Michał Laszkiewicz, Adam Tomaszewski – Maciej Gołdyn
Pomorzanin II Nowogard – Vineta Wolin 0:12 (0:4)
Skład Pomorzanina ii: Krzysztof Haberski – Krzysztof Domanowski (c), Jarosław Kaczmarek, Jarosław Fijałkowski, Grzegorz Skrzecz – Da-

wid Kurek, Michał Cyran, Kamil Antonyk, Mariusz Stachowiak (Adrian Kram), Kamil Lewandowski (Marek Podbiegło)– Krystian Miklas (Prze-
mysław Laszkiewicz)  

Pierwszy zespół Pomorzani-
na na mecz z Mostami wyru-
szył z 13-osobową kadrą, jak 
się później okazało, to również 
miało wpływ na rozwój wy-
darzeń. To goście jako pierw-
si mogli objąć prowadzenie, 
jednak nie wykorzystali trzech 
dogodnych sytuacji. Nato-
miast Promień przeprowadził 
szybką kontrę, po której objął 
prowadzenie 1:0. Jeszcze przed 
przerwą gospodarze zdołali 
podwyższyć na 2:0 i z taką za-
liczką schodzili do szatni. W 
drugiej połowie trener Tomasz 
Surma przeprowadził dwie 
zmiany. Po kontrataku Pomo-
rzanina, Adam Tomaszew-
ski zdecydował się na indy-
widualne wykończenie i zdo-
był bramkę kontaktową. Nie-

co później Natan Wnuczyński 
nabawił się kontuzji, Pomorza-
nin nie mógł przeprowadzić 
zmiany, zatem od tego mo-
mentu zawodnicy musieli so-
bie radzić bez lewego obrońcy. 
Jeszcze przed końcem spotka-
nia czerwoną kartkę obejrzał 
Konrad Winczewski, a krop-
kę nad „i” postawił zawodnik 
gospodarzy, strzelając bramkę 
z rzutu wolnego z własnej po-
łowy... W jeszcze gorszym sty-
lu z PP pożegnali się piłkarze 
drugiego zespołu, choć mało 
kto wierzył, że uda się ograć 
IV-ligowych piłkarzy, to jed-
nak rozmiarów porażki można 
było uniknąć. W pierwszej po-
łowie zawodnicy na co dzień 
rywalizujący w B Klasie starali 
się walczyć, natomiast po szyb-

ko straconych trzech golach 
w drugiej części gry, aż nad-
to można było dostrzec brak 
ambicji i chęci aby nie dopu-
ścić do pogromu... Wygląda-
ło to jak wyglądało, można by 
powiedzieć z „nieba do pie-
kła”, najpierw „rezerwowi” wy-
grywają na wyjeździe 0:8 w li-
dze i obejmują pozycję lidera, 
by trzy dni później otrzymać 
zimny prysznic za sprawą Vi-
nety Wolin. Jedno jest pewne, 
Pomorzanin II i tak zrobił dość 
dużo pokonując Dąb Dębice i 
Jeziorak Szczecin. Teraz pierw-
szy zespół czeka bardzo ciężki 
mecz ze Świtem Skolwin. So-
botni rywale Pomorzanina na 
własnym stadionie jeszcze nie 
przegrali. Pokonali na inaugu-
rację Zorzę Dobrzany 4:2, na-

stępnie trzykrotnie remisowali 
z Ehrle 2:2, z Iskierką 1:1 i Sta-
lą Lipiany 0:0. Początek meczu 
w sobotę o godzinie 11:00. Na-
tomiast „rezerwowi” zagrają u 
„siebie” o godzinie 14:00, a ich 
rywalami będą piłkarze Znicza 

Wysoka Kamieńska. Znicz do-
tychczas rozegrał jeden wyjaz-
dowy mecz, który zakończył 
się zwycięstwem Zalewu Step-
nica 4:2. 

KR  

Liga okręgowa Szczecińska  2012/2013 - 8 kolejka:
Ehrle Dobra Szczecińska – Morzycko Moryń (29.09; 11:00)
Victoria Przecław – Odra Chojna   (29.09; 11:00)
Świt Skolwin – Pomorzanin Nowogard  (29.09; 11:00)
Iskierka Szczecin-Śmierdnica – Rega Trzebiatów (29.09; 11:00)
Klon Krzęcin – Stal Lipiany   (29.09; 13:30)
Zorza Dobrzany – Piast Chociwel   (29.09; 16:00)
Ina Ińsko – Polonia Płoty   (30.09; 11:00)
Unia Dolice – Odrzanka AN-MAR Radziszewo (30.09; 16:00)
B Klasa Szczecin gr.1 2012/2013 – 5 kolejka:
Prawobrzeże Świnoujście – Zieloni Wyszobór (29.09; 16:00)
Huragan Wierzchosław – Gar./Polonia II Mechowo (29.09; 16:00)
Zalew Stepnica – Pomorzanin II Przybiernów (29.09; 16:00)
Pomorzanin II Nowogard – Znicz Wysoka Kam. (30.09; 14:00)
Jastrząb Łosośnica – Bałtyk Międzywodzie  (30.09; 14:00)

Antoni Bielida nagradzający Żanetę Zacharewicz podczas sesji Rady Miejskiej
Stoją od lewej- Damian Simiński, Michał Wiatr, Waldemar Nowotny, Ewa Durska, Ro-
bert Czapla, Antoni Bielida
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Zarząd Koła Miejsko-Gminnego
organizuje w dn. 30.09.2012 r.

Zawody wędkarskie Spining 
z łodzi

Spotkanie zawodników k/Neptuna
o godz. 8.00

Zapisy w sklepie „Wędkarz”
do dnia 27.09.2012 r.

Startowe 5 zł.
     Zarząd

Akademia Europejska
poszukuje Sekretarki
Język niemiecki pożądany.

Pisemne oferty z CV na adres: 
Fundacja Akademia Europejska
Kulice 24, 72-200 Nowogard

PRo-BUd S.C.   SPRzEDA MIESzKANIA 
2-pokojowe o pow. 58 m2 na osiedlu Gryfitów

  nowe  -  własnościowe  -  bezczynszowe
tel. 91 39 25 552, 783 570 056, www.probud-nowogard.pl

nowogard, ul. 3 Maja 14

 Ostatnia chwila - SKORZYSTAJ Z KREDYTU RODZINA NA SWOIM!

w dniu 19.X.2012 r. o godz. 20.00

zaprasza  
na Dancing 
przy muzyce lata 80, 90

w programie: 3 ciepłe posiłki, zimne zakąski, 07 l. wódki 
na parę, napoje, wybór królowej i króla balu. Gwarantujemy 

wspaniałą zabawę.
Cena: 160 zł/parę. 

Rezerwacja do dnia 15.X.br. 
tel. 535 696 079, 604 103 158

Turniej Tenisa 
Ziemnego

ii nowoGaRdZKi TUR-
niEj TEniSa ZiEMnEGo 
zorganizowany przez Stowa-
rzyszenie na Rzecz Integra-
cji Osób Niepełnosprawnych 
„NASZE SZANSE”, działają-
ce przy Specjalnym Ośrod-
ku Szkolno-Wychowawczym 
w Nowogardzie oraz Małgo-
rzatę i Wojciecha Kubickich 
- zakończył się sukcesem p. 
Zbigniewa Ceranki.  Za zaję-
cie pierwszego miejsca otrzy-
mał nagrodę główną – ra-
kietę do tenisa, ufundowaną 
przez Burmistrza Nowogar-
du, R. Czaplę oraz dyplom. 
Drugie miejsce wywalczył p. 
wojciech Kubicki, a trzecie 

– p. Przemysław opowicz. 
Dla nich były puchary i dy-
plomy. Pozostali zawodnicy 
otrzymali podziękowania od 
członków stowarzyszenia.

W turnieju wzięło udział 16 
osób: P. Wochna, P. Opowicz, 
W. Kubicki, R. Gwiazdowski, 
T. Rączka, Z. Feńczak, Z. Ce-
ranka, N. Dworak, T. Pode-
mski, Ł. Podemski, M. Wolny, 
B. Piotrowski, P. Błaszczyk, 
K. Kubicka, S. Szymański, T. 
Sobczak.

Zawodnicy nie tylko byli 
uczestnikami turnieju, lecz 
także sponsorami. Włączy-
li się też w organizację tego 

przedsięwzięcia, za co bardzo 
dziękujemy.

Dziękujemy też właścicie-
lowi sklepu mięsnego, któ-
ry znajduje się na rynku oraz  
p. M. Kowalczykowi - właści-
cielowi Zakładów Wyrobów 
Wędliniarskich w Krzemien-
nej za finansową pomoc. 

Turniej był okazją do pozy-
skiwania pieniędzy na rzecz 
uczennicy SOSW w Nowo-
gardzie, która potrzebuje fi-
nansowego wsparcia w lecze-
niu schorzeń.

LStowarzyszenie na Rzecz Inte-
gracji Osób Niepełnosprawnych  
„NASZE SZANSE”.

opr. KR 

XVi okręgowe 
Mistrzostwa Piłki 
nożnej Sw
w piątek (28 września) na stadionie Pomorzanina no-
wogard, odbędą się już XVi okręgowe mistrzostwa w 
piłce nożnej zakładów karnych. Turniej rozpocznie się 
o godzinie 8:30 i potrwa co najmniej do godziny 14:45. 

W turnieju zaprezentuje się 8 
zespołów, które opłaciły zawody 
w wysokości 300 zł. Na tą kwo-
tę składają się trzy puchary dla 
zespołów na podium, statuet-
ki honorujące indywidualnych 
zawodników. Dla poszczegól-
nych reprezentacji został rów-
nież zabezpieczony posiłek. Za 
sumę 327,60 zł, zostało ubez-
pieczonych 96 zawodników wy-
stępujących w turnieju w firmie 
Generality. W Nowogardzie ry-
walizować będą następujące ze-
społy: AŚ Szczecin, ZK Gorzów 
Wlkp., ZK Stargard Szczeciński, 
ZK Międzyrzecz, ZK Choszcz-
no, ZK Kamień Pomorski, ZK 
Goleniów, ZK Nowogard. Tur-
niej odbędzie się na dwóch eta-
pach, czyli pojedynki w dwóch 
grupach, następnie zwycięzcy 
grup zagrają o I miejsce, dru-
żyny z drugich miejsc zagrają o 
III lokatę, zostaną również roze-
grane spotkania o miejsca 5 i 7. 
Spotkania będą rozgrywane na 
dwóch połówkach boiska, dru-
żyny będą liczyły 7 zawodników 
w polu i 5 rezerwowych. Zmia-

ny zostaną przeprowadzane sys-
temem „hokejowym”.  Znamy 
już skład drużyny ZK Nowo-
gard: kpr. Michał Soska, st. kpr. 
Krzysztof domanowski (kapi-
tan drużyny), st. kpr. artur na-
brzeński, ppor. Karol Pakul-
ski (kierownik drużyny), mł. 
Chor. andrzej Gocałek, kpr. 
Paweł Rozentalski (bramkarz), 
kpr. daniel dudziec, por. Seba-
stian orłowski, kpr. Grzegorz 
Ratajczyk, kpr. Sebastian woź-
niak, kpr. Kamil Pacelt, st. kpr. 
Piotr Świca. Opiekę sędziowską 
będą sprawować licencjonowa-
ni sędziowie piłki nożnej, odde-
legowani z AŚ Szczecin: Kpt. Ja-
rosław Karolczuk i szer. Łukasz 
Wilk. Ponadto do poszczegól-
nych ról medycznych i socjal-
nych wytypowano: Annę Doma-
nowską (opieka medyczna), To-
masza Gajdę (funkcja sędziego 
stolikowego), Zbigniewa Dwor-
nika (obsługa punktu gastrono-
micznego). Nad przebiegiem ca-
łej imprezy czuwać będzie ppor. 
Maciej Kriger.

KR

Rusza kolejna edycja  
Nowogardzkiej Amatorskiej  

Ligi Piłkarskiej !
Spotkanie organizacyjne odbędzie się jak co roku, w 
pubie „Pasadena” w sobotę (29.09) o godzinie 18:00. 
Zapraszamy przedstawicieli zespołów, które chcą wziąć 
udział w tegorocznych rozgrywkach NALP. 

Uczestnicy sobotniego turnieju tenisowego odbywającego się na krcie państwa Kubickich

Zwycięzcy turnieju tenisowego- w środku zwycięzca Zbigniew Ceranka, z lewej strony drugi 
w turnieju Wojciech Kubicki, oraz z prawej strony 3 zawodnik turnieju Przemysław Opowicz

Zbigniew Ceranka przyjmujący głów-
ną nagrodę za zwycięstwo w turnieju
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

tel. 91 57 712 48 
tel. 500 702 884
tel. 500 702 855

BEzPŁATNA POMOC W UzYSKANIU KREDYTU - OFERTA 20 BANKÓW

www.mk-kwadrat.pl
MIESzKANIA NA SPRzEDAŻ

Nowogard – 3 pokoje, III piętro, pow. 54m² – CENA 128.000 zł
Nowogard – 3 pokoje o poww. 62,2m², centrum – CENA 195.000 zł
Nowogard – 3 pokoje, pow. 77m² + garaż 20 m²  - CENA 230.000 zł
Nowogard – 3 pokoje, I piętro, pow. 62,9 m² – CENA 170.000 zł NOWA CENA
Nowogard – 3 pokoje, pow. 49m², z widokiem na jezioro – CENA 200.000 zł
Nowogard – 3 pokoje, parter, pow. 57,8m² – CENA 172.000  zł
Nowogard – 3 pokoje na parterze, pow. 58 m² – CENA 175.000 zł NOWA CENA
Nowogard – 2 pokoje, pow. 61,69m² – CENA 169.000 zł
Dobra – 3 pokoje + garaż, pow. 64,5m² lub zamiana  – CENA 165.000 zł
Łosośnica – 3 pokoje o pow. 64,15m², parter – CENA 114.000 zł
Wierzbięcin- 4 pokoje o pow. 78,47m² – CENA 132.000 zł
Smorawina – 2 pokoje, parter, działka 490m² – CENA 35.000 zł

DOMY NA SPRzEDAŻ
Mielno gm. Węgorzyno – dom o pow. 120m², działka 2655m² – CENA 105.000 zł
Nowogard (okolica) – dom o pow 180m², działka 3534m² – CENA 152.000 zł
Błądkowo – 2 pokoje, pow. 110m², działka 1000m² – NOWA CENA!!! 159.000 zł
Nowogard –  5 pokoi, pow. 220m², działka 713m² – CENA 1.500.000 zł
Nowogard – stan surowy otwarty, pow. 151,4m², działka 713m² – CENA 190.000 zł
Nowogard – 5 pokoi, pow. 134m², działka 786m² – NOWA CENA 513.000 zł
Nowogard – pod klucz, 5 pokoi, pow. 118,95m², działka 1352m² – CENA 850.000 zł 
Nowogard – 5 pokoi, pow. 240m², działka 886m² – CENA 649.000 zł
Nowogard (okolica) – dom o pow. 125m², działka 3100m² – CENA 237.000 zł
Nowogard (okolica) – dom o pow. 160m², działka 1,38ha – CENA 280.000 zł
Nowogard ( okolica) – 4 pokoje, pow. 180m², działka 5639m² – CENA 278.000 zł
Dobra – 3 pokoje, pow. 73m², działka 324m² – CENA 160.000 zł
Płoty – 6 pokoi, pow. 100m², działka 1523m² – CENA 310.000 zł
Małe Węgorzynko – dom o pow. 200m², działka 9246m², staw – CENA 390.000 zł

Sprzedam mieszkanie 
trzypokojowe 55 m2, 

ul. Żeromskiego, kuchnia, 
łazienka, wc, glazura, 

terakota. Cena 154 tys. zł. 
604 409 996

Sprzedam!!!
Recykling ceglany oraz betonowy. 

Możliwość dostawy do klienta.
Miejsce składowania Gryfice.

Kontakt tel. 609-532-701

Zatrudnię techników farmacji do aptek 
w Goleniowie i nowogardzie (woj. zachodniopomorskim) 
Apteki są młode i ze względu na dynamiczny rozwój wzmacniamy 

zespół. Zapewniamy stabilne wynagrodzenie i system motywacyjny. 
Wszystkim pracownikom zapewniamy warsztaty podnoszenia 

kwalifikacji oraz miłą atmosferę w pracy. 
Oferty wraz z CV prosimy przesyłać na adres profarma@onet.pl

Do wynajęcia
sala na imprezy okolicznościowe, 

wesela, komunie  
za 1 godz. 150 zł (brutto)  
do 80 osób w Karsku 35A

tel. 609 245 816

ZaBawa 
TanECZna 

„PASADENA”

dnia 29 września 
o godz. 20.00
Muzyka DJ „Łyda” 

muzyka lat 60, 70, 80
Rezerwacja i informacja 

tel. 606 612 363

PROMOCjA  
Tuja Szmaragd
wys. ok. 1 m - 12 zł/szt.

Poleca  
Szkółka w KARSKU

 

SERdECZniE ZaPRaSZa 

na dZiEŃ oTwaRTy
29 wRZEŚnia 2012 RoKU (SoBoTa)

w GodZinaCH: 10.00 - 13.00
 W programie m.in.
•	lekcje	otwarte,
•	pokazy	doświadczeń,
•	kalambury,
•	gry	matematyczno	–	historyczne,
•	zabawy	plastyczne,
•	poczęstunek.

Miejsce spotkania:
Publiczne Gimnazjum nr 3 im. Zjednoczonej Europy, 

(ul. Gen. Bema 41 A, Nowogard)

KoMinKi SoŁowiEj
nowogard, ul. Boh warszawy 103a/1

oferujemy:
- kominki i obudowę, piece, projektowanie, montaż
- wkłady z płaszczem wodnym od 2400 zł
- współpracujemy ze wszystkimi firmami
- sprzedaż kolektorów słonecznych. Oferujemy pomoc przy 

składaniu wniosków o dotacje z NFOŚiGW
- sprzedaż i montaż odkurzaczy centralnych
- wkłady kominowe. Kominy dwupłaszczowe, materiały montażowe
- przeglądy i remonty kominków
- sprzedaż ratalna
- nadzór i kierowanie robotami budowlanymi

Przy zakupie urządzeń z montażem, w budynkach mieszkalnych taniej VAT - 8%

Kontakt www.kominkisolowiej.pl
Tel. 91 39 25 000, kom. 507 967 205

Sklep otwarty pon. –pt. 9-17; sob. 9-13
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OKAzjA!!!
Mieszkanie w Nowogardzie 

w dobrej lokalizacji 3 pokoje 130 000 zł

NIERUCHOMOŚCI

•	 Sprzedam mieszkanie, ul. 
Poniatowskiego, 2 pokoje, 
pow. 50,49 m2, parter, po 
generalnym remoncie. CEN-
TRUM OBŁSUGI NIERUCHO-
MOSCI, Tel. 603 982 407

•	 Sprzedam spichlerz, pięk-
ny obiekt 956 m2, tel. 693 
996 009

• sprzedam mieszkanie własno-
ściowe, 3 pokojowe w Nowo-
gardzie, I piętro, 3 pokoje 59 
m2 po kapitalnym remoncie, 
środkowe, parking, spokojna 
okolica (ul. Poniatowskiego), 
budynek ocieplony, nowy 
dach, wysoki standard, gla-
zura, terakota, panele, nowe 
okna, własne ogrzewanie ga-
zowe, kuchnia - łazienka toa-
leta w zabudowie, domofon, 
internet , piwnica, CZYNSZ 
TYLKO 240 NA MIESIĄC, bal-
kon, cena DO UZGODNIENIA, 
tel. 605 522 340. 

• Sprzedam działkę budowlaną 
w Centrum Nowogardu ul. Li-
powa 4 o pow. 693 m2 z aktu-
alnymi warunkami zabudowy 
usługi, handel, mieszkania. 
Informacje Tel. 600  959  932; 
600 931 083 po 15.00

• Sprzedam mały dom 57 m2 ul. 
Piłsudskiego 2a. 602 350 301

• Sprzedam mieszkanie w blo-
ku w Łosośnicy, trzypokojo-
we, 64 m2, bezczynszowe. Tel. 
788 875 474

• Sprzedam mieszkanie 4-po-
kojowe (67,7 m2) w Nowo-
gardzie, parter, balkon, wc i 
łazienka osobno. Kontakt:  608 
514 144.

• Studio reklamy Vizart wynaj-
mę pow. Reklamową 6,5x3m 
w Nowogardzie przy ul. War-
szawskiej 11 od 13.06. tel. 
605 522 340

• Sprzedam pół bliźniaka ok. 
100m2, działka 1100 m2, duży 
ogród. Wymienione okna, 
dach, ocieplony. Wewnątrz 
do remontu. 350000 zł. Tel. 
513 157 166

• Pilnie potrzebna kawalerka, 
dwupokojowe mieszkanie 
(parter) do wynajęcia niedro-
gie. 512 711 348

• Odstąpię działkę owocowo-
-warzywną z murowanym 
domkiem obok zakładu kar-
nego 693869595

• Sprzedam 4-pokojowe 
mieszkanie w Osinie, 79m2, 
słoneczne, na parterze, bez-
czynszowe, z balkonem, piw-
nica, w kuchni i przedpoko-
ju zabudowa. Mieszkanie w 
bardzo dobrym standardzie. 
Ogrzewanie gazowe, okna 
pcv. Atrakcyjna cena. Kontakt: 
502 531 348

• Sprzedam kawalerkę w Nowo-
gardzie, 28m2, bezczynszo-
wa, na parterze, funkcjonalny 
rozkład pomieszczeń, kuch-
nia z oknem, piwnica, okna 
pcv, ogrzewanie gazowe, bez 
pośrednika, 77 tys.! Kontakt: 
512 322 137

• Sprzedam tanio działkę sie-
dliskową. Kościuszki 30 ar. 
Wszystkie media. 508 211 575

• Sprzedam działki budowlane 
30ar. Media w granicy prąd, 

gaz, woda., kanaliza, droga 
utwardzona,  Kikorze 24. Cena 
16 zł/m. 5 działek w trakcie 
budowy Tel. 665  361  036 po 
16.00

• Nowogard ul. Warszawska 10 
mieszkanie dwupokojowe, 
komunalne III p. CO zamienię 
na ogrzewanie CO,na trzypo-
kojowe w Nowogardzie.798 
634 935

• Sprzedam dom w Nowogar-
dzie w rozliczeniu mieszkanie 
ul. Jesionowa 3. 604 284 597

• Wydzierżawię lokal 20 m2 
działalność. 793 206 556 

• Kupię 5 ha ziemi blisko wsi lub 
z siedliskiem. 501 173 454

• Wynajmę sklep- nierucho-
mość z klimatyzacją z pełnym 
wyposażeniem Nowogard do-
bra lokalizacja vis ‘a wis szpita-
la. 887 467 309

• Sprzedam mieszkanie wła-
snościowe w Żabówku 70 
m2, trzypokojowe z działką. 
693 021 088

• Sprzedam mieszkanie dwupo-
kojowe, bezczynszowe, wła-
snościowe z garażem w Radzi-
miu. 691 766 754 

• Sprzedam lub zamienię na 
mieszkanie w Nowogardzie 
dom ( 150 m2) w okolicy No-
wogardu. Dom po kapitalnym 
remoncie na działce 1400 
m2. Cena 395.000 tys. Tel. 
692383706.

• Sprzedam mieszkanie czte-
ropokojowe I piętro Tel. 
606 621 142

• Lokal do wynajęcia 60 m2 
przy ul. 700 lecia 20b. czynsz 
2500 zł plus opłaty. Tel. 91 39 
20 676; 0049 40 53 16 99 16

• Wydzierżawię pomieszczenie 
wyposażone na sklep spożyw-
czy lub inną działalność od za-
raz. 696 801 512

•   Sprzedam działkę z warun-
kami zabudowy ul. Asnyka. 
502 032 422

• Kupię mieszkanie bezczynszo-
we/ niskoczynszowe, min 3po-
kojowe, 60-80m 791443026

•	 Garaż do wynajęcia Boh. 
Warszawy 21. 91 39 20 307

• Sprzedam lub wynajmę 
mieszkanie czteropokojowe. 
788 049 676

• Wynajmę mieszkanie trzypo-
kojowe. 608 622 920

• Wynajmę kawalerkę 
601 927 982

• Sprzedam parter domu 110 
m2. Podpiwniczony, garaż 
i podwórko. 600  809  312; 
604 903 853

• Wynajmę mieszkanie Banko-
wa 3E. 601 328 360

• Sprzedam garaż ul. Zamkowa. 
695 480 058

• Kupię mieszkanie bezczynszo-
we/ niskoczynszowe, min 3po-
kojowe, 60-80m 791443026

• Do wynajęcia mieszkanie 
dwupokojowe ul. Racibora. 
Tel. 609 307 489

• Do wynajęcia mieszkanie 
dwupokojowe/ 601 581 892

• Sprzedam ziemię pod budo-
wę 0,60 ha, blisko media we 
wsi Krasnołęka kol. Tel. 605 
943 547

• Sprzedam 1p + kuchnia, 28 
m2, III p. ul. Waryńskiego. 
600 782 741

• Sprzedam mieszkanie 4-poko-
jowe podwyższony standard, 
niski czynsz; Tel. 604 441 609

• Wynajmę mieszkanie M3 tel. 
606 703 451

• Lokal użytkowy do wynaję-
cia o pow. 160m. Warnkowo. 
607 289 286

• Sprzedam garaż murowany na 
ul. Zamkowej. 693 700 073

• Sprzedam mieszkanie dwupo-
kojowe 46 m2 ul. Kowalska Ip. 
Tel. 888 676 231

• Kawalerka do wynajęcia. 
722 300 700

•	 Sprzedam mieszkania, tel. 
91-3910010, 607607814.

•	 Nowogard, ul. Bankowa 6, 
pow. 53,70 m2,  cena 125.000 
zł, 

•	 Nowogard, ul. Bohaterów 
Warszawy 105, pow. 45,80 
m2,  cena 96.000 zł, 

•	 Dobra, ul. Traugutta 3A, 
pow. 53,70 m2,  cena 76.000 
zł, 

•	 Dobra, ul. Traugutta 3A, 
pow. 66,90 m2,  cena 82.800 
zł,

• Odnajmę miejsce pod re-
klamę ul. Boh. Warszawy. 
691 100 249

• Sprzedam nowy dom w 
Nowogardzie 134 m2. Tel. 
663 366 399

• Sprzedam dom jednorodzin-
ny wraz z dodatkową działką 
budowlaną. 510 983 808

•	  Sprzedam dom wolnosto-
jący 210 m2 Nowogard. 
601 500 722; 609 400 073

• Wynajmę mieszkanie dwupo-
kojowe w centrum Nowogar-
du. Tel. 880 417 707

• Do wynajęcia kawalerka w 
centrum miasta. 725 693 565

• Do wynajęcia kawalerka 
607 289 286

• Wynajmę dom w Nowo-
gardzie statecznej rodzinie. 
602 474 266

• Ziemię rolną pod KRUS lub do-
płaty ok. 1.40 ha, cena 19.000 
zł. Tel. 502 103 432

• Długołęka k/Nowogardu 
działka pod zabudowę 25 ar 
przy sadzie owocowym 14 zł/
m2 tel. 660 206 833

• Dom na wsi k/Nowogardu z 
dużą działką 501 307 666

• 7 ha ziemi rolnej k/Dobrej ta-
nio sprzedam. 889 133 882

• Wynajmę lub sprzedam Kiosk 
Plac Wolności. 693 946 233

• Garaż do wynajęcia może być 
też na busa ul.Fabryczna (40 
m od Prywatnego Liceum) 
tel.509861740

• SPRZEDAM DZIAŁKĘ POD ZA-
BUDOWE 8921 m/kw w miej-
scowości Jarchlino 7 km od 
nowogardu 4 zł m/kw. LOKA-

LIZACJA PRZY DRODZE AS-
FALTOWEJ tel: 513-157-299

• Kupię kawalerkę parter lub I 
piętro 728582293   

• Wynajmę mieszkanie jedno-
pokojowe i trzypokojowe. 
508 309 580

• Sprzedam garaż ul: Poniatow-
skiego cena 19.000 zł. Tel. 783 
814 849

• Wynajmę  M – 3   668 509 770

•	 Sprzedam działkę budowla-
ną o pow. 1138 m2 w Żdża-
rach – 3km od Goleniowa 
+ projekt, prąd na działce. 
Cena 70 tys. zł. Tel. 502 318 
989

• Sprzedam dom w Nowogar-
dzie. 607 220 843

• Poszukuję kawalerkę w No-
wogardzie pod wynajem dla 
pary, niepalącej, bez dzieci. 
Tel.: 507 746 990

MOTORYzACjA

• Sprzedam Opony letnie 4 
szt. Continental Conti 3, 185 
65 R15, cena 400 zł, tel. 605 
522 340.

• Sprzedam dwie opony 
185/65/R15 continental conti 
3; stan dobry. 605 522 340

• Sprzedam felgi stalowe do 
Nissana Almery N16, rok prod. 
12/2001, cena 240 zł, tel. 605 
522 340. 

• Sprzedam Citroen AX 1,4 die-
sel cena do uzg. 669 694 269

• Sprzedam Ranault Lagune 
combi. Rok prod. 1996 benzy-
na 1,8 przebieg 186 tys. Tel. 91 
57 90 577; 883 503 269

• Sprzedam VW T4 rok 1998, 2,5 
TDI cena 11.000 do uzgodnie-
nia. 531 850 405; 530 621 527

• Sprzedam przyczepę nośność 
500kg. Tel. 91 39 20 048

• Sprzedam Passata B3 w cało-
ści lub na części (sedan) diesel. 
559 354 058

• VW Polo 1,4 TDI 2007 prze-
bieg 130 tys. ekonomiczny, 
zadbany cena 23.300 zł. Tel. 
604 873 917; 606 835 617

• Sprzedam Volkswagena Pas-
sat-Combi 1,6-87  rok. Ben-
zyna-gaz. Hak. szyber dach  
elektr. lusterka szyby, centr. 
zamek  w dobrym stanie.  
cena  1300.00 do  uzg. 609 87 
6850 

• Sprzedam opony zimowe na 
stalowych felgach 175/65 R14 
Uniroyal i dojazdówkę Miche-

lin T/105/70 R14, koszt 360 zł. 
Tel. 796 886 889

•	 Sprzedam motocykl Mz 
-250 rocznik 1968. zabytko-
wy,  w 100 % sprawny. Tel. 
91 81 71 400 po 17-tej.

ROLNICTWO

•	 Koszenie, zbiór, mulczaro-
wanie łąk, orka, siew, tale-
rzówka 608 013 995

• Grykę sprzedam. Tel. 
795 916 988

• Koszenie łąk i prasowanie. 
603 541 286

• Sprzedam dwie klacze ze źre-
bakami. Chodzące w zaprzę-
gu. 888 757 586

• Sprzedam skubane kaczki. 
796 759 414

• Szkółka w Karsku poleca 
drzewka z owocami oraz b. 
duży wybór tuja szmaragd. 
606 106 142 

•	 Maliny – Strzelewo sprzedaż 
i zbiór na własne potrzeby 
tanio. 502 853 573

• Sprzedam pług czteroskibo-
wy Fiskars i trzyskibowy Ove-
rum. 660 047 110

• Sprzedam słomę w snopkach. 
Tel. 782 036 086

• Sprzedam kaczki francuskie 
króliki na mięso. 515 106 916

• Kupię oponę do Ursusa C-360. 
Tel. 724 080 142

• Sprzedam prosiaki 
608 143 712

• Sprzedam Reneta szara do 
urwania. 91 39 28  005 Redło 
44

• Sprzedam prosiaki 10 szt. Nu-
trie i perliczki. 888 757 586

• Sprzedam prosięta tanio. 
500 835 336

• Sprzedam  prosiaki  695 
495 404

• Sprzedam obornik 793  908 
098 

• Sprzedam prosiaki 913 
917 909 

• Sprzedam  ziemniaki  vineta   
513941882  

• Sprzedam  prosięta   
663573407   

•	 Słomę w kostkach sprze-
dam. 781 702 326

•	 ziemniaki jadalne tanio 
sprzedam. 781 702 326

• Sprzedam kaczki i gęsi. Tel. 91 
39 50 140
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OGŁO SzE NIA DROB NE

Solarium 
„Ania”

w GaBinECiE 
KoSMETyCZnyM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

tel. 91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

GABINET KOSMETYCZNY 
”WICHEREK”

Rok założenia 1988
Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała zabiegi 
kosmetyczne, henna, depilacje, makijaże, 
mikrodermabrazja, peeling kawitacyjny, 
ultradźwięki, eksfoliacje, wypalanie, laser, 
lampy, materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

PoRady BEZPŁaTnE
nowogard, ul.  Zielona 3 
– obok Rest. „Przystań”, 

Tel. 91 39 207 14 
Czynne od 11.00 do 19.00

http://wicherek.info

PiaSEK, ŻwiR,   
CZaRnoZiEM, 

PoSPÓŁKa 

 ŻwiRownia
dŁUGoŁęKa

tel. 504 872 700 
Z dowoZEM 
do KLiEnTa

• Sprzedam prosięta 30  sztuk. 
691982862

USŁUGI

• Wyjazdy Niemcy, Holandia. 
Niskie ceny z domu pod dom. 
603 038 944

• Usługi transportowe IVECO 
dostawcze + laweta + bus 
osobowy do 9 os. Tel. 609 931 
915, 607 580 172.

•	 MALOWANIE, MONTAŻ PA-
NELI PODŁOGOWYCH I INNE 
DROBNE NAPRAWY WYKO-
NA „zŁOTA RĄCzKA”; 91 39 
22 783, 784 79 22 70

• Czyszczenie uszu za pomocą 
świecowania Nowogard, ul. 
Zielona 3. 91 39 20 714

• Usługi ogólnobudowlane i 
docieplenia 607 654 692

• Usługi transportowe Transit 
Max + przyczepa. 500 297 054.

• Cyklinowanie. 692 478 465

• AWARIE. Naprawy pieców Va-
iliant, tanie części. 691 686 772

• Bruk-lin układanie kostki bru-
kowej. Tel. 607 083 893, www.
bruk-linnowogard.com.pl

• Montaż ogrodzeń betono-
wych, farmerskich i innych; 
695 085 470; 91 39 72 575

• usługi elektryczne CO, dachy, 
tanio szybko solidnie. Do 30% 
taniej. Tel. 506 323 560

• Przewozy przeprowadzki No-
wogard i okolice. 784 499 535

• Usługi ogólnobudowlane. 
510 335 162

• AGENCJA REKLAMWA VIZART 
- oprawianie prac - w 2 minu-
ty., bindowanie, wydruki A3-
A4 kolor, ksero A3-A4 - kolor, 
laminowanie A3-A4. Tylko u 
nas największy wybór okła-
dek. Nowogard, ul. 700 lecia 
15 (nad sklepem zielarskim). 
Tel. 605 522 340.

• REMONTY, MONTAŻE, STO-
LARKA. 781 016 125

• Transport BUS-MAX. 784  053 
493

•	 Usługi remontowo-bu-
dowlane, docieplenia. 
784 053 493

• Przepisywanie prac (magister-
skich, licencjackich, innych), 
dokumentów, CV, listów mo-
tyw. innych. Wydruki, Ksero, 
także kolor. Szybko i Solidnie. 
Studio Reklamy Vizart. No-
wogard, ul. 700 lecia 15 (nad 
sklepem zielarskim). tel 605 
522 340. 

• Naprawa, regulacja okien, 
drzwi PCV i drewna. 695  181 
070

• Usługi dekarskie w Kościusz-
kach. 601  227  631

• Videofilmowanie i zdjęcia cy-
frowe, profesjonalnie różne 
okazje. 600 653 124

• Transport przeprowadzki 
szybko tanio. 696 138 406

• DUR - DACH pokrycia i remon-
ty dachów. 691 621 141

• Dachy. 785 562 104

•	 Usługi koparko- ładowar-
ką + transport Nowogard.  
667 621 070

• Usługi koparko-ładowarką. 
606 106 142

• Transport przeprowadzki, ta-
nio. 791 111 749

• Remonty łazienek, glazu-
ra, terakota, hydraulika. 
667 435 942

• Docieplenia budynków re-
monty. 784 053 493

• Remonty mieszkań 
609 588 240

•	 Remonty na każdą kieszeń. 
609 715 839

•	 TWOjA KSIęGARNIA INTER-
NETOWA WWW.KSIEGARNIA-
CYMELIA.OSDW.PL

• Serwis komputerowy na tele-
fon. Instalacja, pomoc w ob-
słudze. Na życzenie w domu 
Klienta. Tel. 790 373 803

• Korepetycje z chemii i biolo-
gii. Gimnazjum szkoła średnia. 
609 307 327

• Usługi Akwarystyczne: zakła-
danie i obsługa akwariów. 
506 059 054

• Remonty i wykończenia. 
601 567 369

• Układanie kostki brukowej. 
Tel. 510 815 498

• Dekarstwo docieplenia. 
697 784 540\

• Usługi transportowe 1.5t. bus 
blaszak. 692 486 051

• Najtaniej wyremontuje, wy-
maluję, wyszpachluje, położę 
panele. 666 047 905

• Remonty mieszkań w środku, 
na zewnątrz. 794 115 153

• Dachy. 536 277 506

• Szpachlowanie, malowanie, 
panele, zakł. Inst. Elektrycznej. 
789 146 025

• Regipsy, szpachlowanie i ma-
lowanie, kafelkowanie, docie-
plenia. 798 145 781

• Naprawa sprzętu radiowo-te-
lewizyjnego Tel. 888 330 606

• Korepetycje – matematyka 
668 171 212

• Remonty i wykończenia 
mieszkań. 796 101 370

• Korepetycje j. angielski. 
609 931 847

• Masz problem dzieckiem 
uzdolnionym matematycz-
nie. Wszechstronny rozwój i 
profesjonalna pomoc. Mail: 
mat15.58@o2.pl

• Żłobek Błękitna Chmurka 
660536104

• Organizacja urodzin w Błękit-
nej Chmurce, weekendowe 
warsztaty i zajęcia, 660536104.

• Wynajmę 3 pokojowe miesz-
kanie na ul.Ks. Racibora w No-
wogardzie. tel. 691374021

• Udzielam korepetycji z j. nie-
mieckiego. 728582293

• Boisz się nowej matury z 
matematyki? Profesjonalna 
pomoc pełen zakres materiałów. 
Mail: mat15.58@o2.pl

PRACA

• Zatrudnię konsultantkę Orifla-
me, bezpłatne wpisowe, pre-
zenty na 1300 zł, 604 189 118

• Poszukuję murarzy do wy-
murowania ok. 200 m oraz 
szpachlarzy - malarzy. Tel. 695 
264 594.

• Zatrudnię ekspedientkę do 
sklepu spożywczego Tel. 91 
39 21 373; 91 39 27 122

• Zatrudnię kierowcę z kat. C+E: 
Transport liniowy: Niemcy - 
Dania 2 na 1. Również trans-
port: Włochy - Szwecja, Polska 
- Szwecja, Norwegia - Polska, 
tel. 607 585 561

• Zatrudnię stolarza lub pomoc-
nika. 603 366 286

• Przyjmę do pracy recepcjo-
nistkę/recepcjonistkę; barma-
na/barmanka. 507 951 313

• Spawaczo - ślusarza. Wysokie 
zarobki. 503 032 234

• Doświadczonego stolarza za-
trudnię. 696 034 712

• Rencista podejmie pracę jako 
dozorca. Tel. 781 016 095

• Przyjmę pracownika do budo-
wy domków jednorodzinnych 
i prac wykończeniowych. 
607 083 845; 663 160 884

• Zaopiekuję się dzieckiem. Tel. 
883 038 182

• Przyjmę DJ (dyskoteka) Karsk 
„Szuflandia”. Tel. 609 245 816

• Mieszkanie, wyżywienie i 
praca dla „złotej rączki” Tel. 
505 405 357

INNE

• Sprzedam drewno  bu-

kowe i dębowe pocięte i 
porąbane- 603 353 789

• Sprzedam drewno opało-
we i kominkowe, pocię-
te w klocki z dowozem. 
663 349 053

• Sprzedam laptopa Leno-
vo, Y530, cena 1600 zł, tel. 
605 522 340

• Drewno kominkowe 
sprzedam tanio, dowóz 
gratis. 501 385 072

• Sprzedam sypialnię 
510 243 843

• Owczarki niemieckie 7 
tygodniowe, pieski, ład-
ne rodzice. 91 39 21 828

• Sprzedam piec gazowy 
dwufunkcyjny Vailant. 91 
39 22 736

• Sprzedam fotel wykonu-
jący masaż kręgosłupa. 
514 558 435

• Sprzedam dwie lodów-
ki przeszklone oraz 
wagę elektroniczną. 
601 151 689

•	 Sprzedam meblo-
ściankę w db stanie. 
791 444 423

• Sprzedam kompletne 
wyposażone akwarium. 
Te. 605 548 121

• Sprzedam drewno opa-
łowe i kominkowe. 
667 788 820

• Sprzedam piec gazowy 
dwubiegowy (Centralne 
ciepła woda) cena 450 zł 
do uzgodnienia. 606 265 
333

• Sprzedam piec żeliw-
ny i ladę sklepową. 
609 245 816

• Sprzedam pieski Yorki. 
693 808 537

•	Drewno opałowe tanio 
sprzedam/ 781 702 326

• Sprzedam nowy kocioł 
gazowy junkers ceraclas-
sa ZW14-2 DVKE dwu-
funkcyjny, cena 1600 zł. 
Tel. 605 441 509

•	 Sprzedam spacerówkę, 
kojec, huśtawkę, fotelik 
samochodowy. 513 088 
312

•	Maliny sprzedam. 502 
853 573

•	 Sprzedam akwarium 
112l z pełnym wyposa-
żeniem 668 844 738
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w towarzystwie KarolinyK
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R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07

Krzyżówki panoramiczna

 KINO Orzeł 
zaprasza

28.09.2012 godz. 19.00
29.09.2012 godz. 19.00
30.09.2012 godz. 19.00

  SzEPTY
Horror, Wlk. Brytania, 2012, 107’
Dramat, komedia, romans, Wlk. Brytania, 2012, 112’
Cena 12 zł, 11 zł ulgowy;  Od 15 lat

Rozwiązanie krzyżówki z dnia 21 iX
Kupon nr 74,  Węzeł Gordyjski,  Klucznik
Teresa Czarnecka, Andrzej Leszczyński, Stanisława Pokorska, Tere-

sa Januszonek, Barbara Bartosik, Wiesław Borowik, Halina Szwal, Ed-
mund Skibiszewski, Jolanta Gruszczyńska, Gertruda Wasyluk, Józef 
Dobrowolski, Anna Husarz, Szczepan Falaciński, Janina Grudzińska, 
Christiana Syfert, Jadwiga Maknia, Maria Barska – Drzewiecka, An-
dżelika Nizio, Urszula Kaczmarek, Edyta Zwolińska, Halina Stefańska
Zwycięzcy: Józef Dobrowolski, Andżelika Nizio, Szczepan Falaciński
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INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD
In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
tel. miejski   - 91 57 92 311 
Straż Pożarna   - 998
Pogotowie Ratunkowe   - 999 
Pogotowie Gazowe   - 992
Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994

Dyżur nocny
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala   - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.   - 91 392 69 99
Medyk   - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

 - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz Pogotowie Stomatolo-
giczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos 
 - 91 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  
 - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzie ci, 
Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności 
Gospodarczej  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
  - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

- 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 26 249

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw.  WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   

- 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57

Apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM   - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Zawodowe 
- CE Zdroje ul.  Bohaterów Warszawy 78,

telefon/fax.   - 91 392 54 94  
I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium  
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych    - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   

- 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 
Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 
Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 
Taksówki   - 91 392 02 60
Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786
zdzisław Truszyński
ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814
Tadeusz Soroka
ul.  3 Maja 10   - 91 39 25 484
Przychodnia Weterynaryjna „Sikorka” 
Sikorki 41, gm. Nowogard   - 91 39 17 695

REGULARNA LINIA MI KRO BU SO WA SEROCKI   Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie    6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie    8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

Informacja PKS 
91 392 18 87   lub   91 469 83 15

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak										kom.	606	148	353
Nowogard (ul.  Rzeszowskiego) - Szczecin (ul.  Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:05; 8:10; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 11:50; 11:55; 12:40; 
14:40; 14:50; 15:00; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:11
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul.  Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:30; 9:50; 10:25:11:20(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 13:20; 13:45(F); 14:10; 
14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:00
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:50; 17:20; 18:30; 19:30
Kursują od poniedziałku do soboty;  F - kursuje od poniedziałku do piątku;  7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli

ROzKŁAD jAzDY BU SÓW

Regularna linia METRO          tel. 505 619 600
z Nowogardu do Szczecina: 5:25 A; 5:50 A; 6:00 A; 8:15 A7; 9:25 A7; 12:30 A7; 12:55 A7; 
15:05 A; 16:30 A7; 18:10 A7
ze Szczecina do Nowogardu: 6:50 A; 7:25 A; 7:45 A; 11:00 A7; 12:00 A7; 14:35 A7; 15:55 
A7; 16:40 A; 18:25 A7; 19:55 A7
Legenda: A- kursuje od pon do sob;   7 - kursuje w niedzielę

PRzEWÓz OSÓB - RO MAN BIŃCzYK - Linia Regularna  
 TEL. 0607 310 591 

OD PONIEDzIAŁKU DO PIĄTKU:  
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SOBOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIEDzIELA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

DZIENNIK
NOWOGARDZKI

Ukazuje się we wtorki i piątki  na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, Piotr Słomski, jarosław Bzowy, 

Rafał Kowalczuk sport.  jarek Dąbrowski redaktor techniczny.   Ad res re dak cji:  
72-200 No wo gard, ul.  Boh. War sza wy 7A, tel. 91 392 21 65; e-mail: dziennik@domjudy.pl. 
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Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

Trasa NOWOGARD – GOLENIÓW – SzCzECIN 
Nowogard ul. Rzeszowskiego : 5:05(A), 5:55(A), 6:10(A), 6:50(7), 7:00(A),  7:50(A), 8:05(7), 

8:25(2,4,6), 8:35(A), 9:10(1,3,5,7), 9:15(2,4,6), 10:05(A)10:30(A,7), 11:31(A), 11:40(7), 12:15(A), 
12:50(A,7), 13:00(A), 13:10(A), 13:25(A,7), 13:50(F), 14:05(A), 14:20(A,7), 15:41(A), 16:00(7), 
16:25(7), 16:30(1,3,5) 16:40(2,4,6,7) 16:50(A), 17:30(7) 17:50(A,7) 18:05(4,5,6,7) 18:20(A,7)

TRASA SzCzECIN – NOWOGARD
Szczecin ul. Św. Ducha: 9:25(A), 11:55(A,7) 12:20(A,7), 13:35(A), 14:00(A,7,R), 

14:30(1,3,5,7)  14:35(2,4,6) 14:55(A,7), 15:10(A) 15:25(A,7), 15:50(A) 16:15(A,7)  16:30(A), 
18:05(A,7,R) 18:20(A,7) 19:05(A,7) 19:25(A,7) 19:50(A,7)

Szczecin ul. Dworcowa :  6:20(A), 7:35(A), 8:40(A,7), 9,00(7,R), 10:05(A,7),  10:50(A,7),  
11:40(A), 13:00(7), 14:20(7), 17:40(A,7), 20:15(A,7),

Goleniów, Dworzec PKP :  7:05(A), 8:20(A), 9:25(A,7), 9:45(7,R), 10:10(A),  10:50(A,7),  
11:36(A,7), 12:26(A), 12:42(A,7),  13:05(A,7), 13:45(7), 14:20(A),  14:45(A,7,R), 15:05(7), 
15:20(1,3,5,7) 15:26(2,4,6) 15:40(A,7) 15:55(A)  16:08(A,7) 16:40(A) 16:59(A,7) 17:15(A), 
17:40(A,7)  18:50(A,7,R)  19:05(A,7), 19:50(A,7) 20:10(A,7) 20:35(A,7) 21:00(A,7)

Trasa NOWOGARD – MASzEWO 
Nowogard ul. Rzeszowskiego :  6:20(S) 15:15(S)
Trasa MASzEWO – NOWOGARD 
Maszewo :  6:55(S) 16:00(S)
Trasa NOWOGARD – MASzEWO – STARGARD SzCzECIŃSKI
Nowogard ul. Rzeszowskiego :  6:50(F),  11:30(F),  13:50(F),  
Trasa STRAGARD SzCzECIŃSKI – MASzEWO - NOWOGARD
Stargard Szcz. Oś. Tysiąclecia :  9:40(A), 12:45(A), 15:05(A)
A - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt S – kursuje w dni nauki szkolnej; 

7 – kursuje w niedziele niebędące świętami F – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz 
świąt 1,3,5 – kursuje w poniedziałki, środy, piątki oprócz świąt; 2,4,6 – kursuje we wtorki, 
czwartki, soboty oprócz świąt; 4,5,6,7 – kursuje w czwartki, piątki, soboty, niedziele oprócz 
świąt; R – kurs do Reska    

ROzKŁAD jAzDY POCIĄGÓW (1.06 - 8.12.2012)
do KoŁoBRZEGU
7:26 (od 3.09); 9:21 (w dni robocze); 11:39;  13:49;  15:47;  

17:46;  21:38

do SZCZECina
5:19 (od 3.09); 6:36 (od 3.09); 8:01; 12:13 (w soboty, niedziele 

i święta); 14:56;  16:51;   18:50;  2

informacje o rozkładzie jazdy:  tel. 19 757
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KURSY KOMPUTEROWE DLA KAŻDEGO

Startujemy z zapisami na kursy, które rozpoczynają się od 
października

DOROŚLI
Informacje na stronie: www.kursy-informatyczne.eu

WSZYSTKICH CHĘTNYCH ZAPRASZAMY

DZIECI
MŁODZIEŻ

Adres:
ul. 3 Maja 40/4
NOWOGARD

Kontakt:
tel.: 723 22   849

e-mail: fany23@o2.pl

4
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GAZETA LOKALNA  NOWOGARD • OSINA

Rozpoczęcie roku szkolnego w sobotę 1 września 2012

s. 4 s. 5 s. 10

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07

Czytaj s. 3

W poszukiwaniu 
metylowej 
trucizny

Kancelaria  
Prawna

nawet trudne sprawy

601 949 077

Ostre 
strzelanie

W środę 
Sesja Rady 
Miejskiej

ZDAJ EGZAMIN PRZED ZMIANĄ PRZEPISÓW!
Nowy kurs na kat. B rozpocznie się 

1.10.2012 o godzinie 16.00

Przetarg na usługi wodno-kanalizacyjne

Czy  
wzrosną  
ceny  
wody?

Komunikat Enei

Uwaga – 
wyłączą 
prąd! 

Enea operator informuje o 
planowanych w najbliższych 
dniach wyłączeniach prądu 
w związku z prowadzonymi 
przez operatora pracami :

26.09 na ul. Radosława i 
Boh. Warszawy od nr 35 do 58 
od godziny 10:00 do 14:00

28.09 na ul. Radosława, Boh. 
Warszawy od nr 59 do 65 od 
godziny 10:00 do 14:00

28.09 Kulice od godziny 8:00 
do 13:30

UM Nowogard  ogłosił  przetarg na świadczenia usług dostar-
czania wody i odbioru ścieków  na terenie gminy.  Z dniem 
31 12 2012 roku wygasa  umowa z  obsługującą dotychczas to 
zadanie firmą PUWiS, dlatego konieczne było rozpisanie no-
wego rozdania w tym temacie. Tym razem umowa z oferen-
tem, który wygra przetarg (firma PUWiS również przystąpi 
do przetargu)  zostanie zawarta na 15 lat. 

Oferta na 
kalendarze 2013

Drukarnia  
w Nowogardzie oferuje 

kalendarze 3-dzielne
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Nasza Sonda 

Jak się żyje w Jarchlinie? 
Wieś Jarchlino jest położona we wschodniej części gminy, w odległości 7 km od No-
wogardu. Od północy sąsiaduje z sołectwem Konarzewo, od wschodu z sołectwem Ło-
sośnica,  od południa zaś z sołectwami: Wierzbięcin i Słajsino.  Wieś liczy około 250 
mieszkańców, którzy tak mówią o swoim życiu w tej niewielkiej społeczności: 

Aneta Kaczmarek - sołtys wsi Jarchlino – Zdaje się, że w naszej wsi sy-
tuacja mieszkańców wygląda ogólnie całkiem nieźle. Ludzie nie mają więk-
szych powodów do narzekań. Ale to nie znaczy, że jest tu tak dobrze. Ist-
nieje kilka mankamentów, np. nie ma dobrych dróg, murek przy kościele 
jest niewyremontowany, natomiast rowy melioracyjne pozostawiają wiele 
do życzenia. Kolejnym problemem jest mały stawek naprzeciwko Kościo-
ła, ogrodzony płytami betonowymi, które niestety się „zawalają”, co może 
spowodować nieszczęście, bo w tym miejscu często chodzą dzieci. Co do 
zmian, które już zostały poczynione, latem tego roku zostały usunięte drze-
wa na drodze Kulice - Jarchlino, co na pewno poprawiło bezpieczeństwo na 
tej drodze. 

Pani Walentyna - Jest kilka spraw jak np. droga przy naszym bloku, po 
której jeżdżą kierowcy i nie uważają na dzieci i inne osoby. Co jeszcze? Na 
słupie ulicznym od dłuższego czasu nie ma w ogóle oświetlania, a wieczory 
są już coraz ciemniejsze i to może  powodować jakieś  drobne kradzieże np. 
drewna. Kolejną sprawą jest ta nasza droga do bloków, która powinna być 
zamknięta, gdyż jeżdżą po niej samochody, co stwarza niebezpieczeństwo 
dla bawiących się na podwórzu dzieci, które w każdej chwili mogą wbiec 
pod koła samochodu. A co do innych spraw, to idzie zima i trzeba będzie 
się  do niej przygotować. My  tu na wsi boimy się jej  chyba najbardziej. 

Magdalena Front z synkiem Krzysiem  - Panie redaktorze! Na tej wio-
sce żyje mi się źle, bo ludzie są dla siebie niedobrzy, jeden drugiego utopiłby 
w przysłowiowej łyżce wody, plotkował i robił wszystko drugiemu na prze-
kór, co powoduje atmosferę niezgody. Co do spraw, które powinny być zała-
twione to uważam, że należą do nich: chodniki i ogrodzenie wokół kościo-
ła, powiększenie placu zabaw dla dzieci, bo dzieci mają na nim tylko chy-
ba 4 huśtawki i może 2 koniki do bujania. Natomiast ostatnią sprawą jest 
świetlica dla dzieci i młodzieży, w której nic się nie dzieje. Tutaj młodzież 
się w zasadzie tylko nudzi a czasami nawet rozrabia. Potrzeba więc lepsze-
go jej zorganizowania i zapewnienia młodym ludziom odpowiednich zajęć.

 Stanisław Gurbiel - Mieszkam tutaj od dziecka, dlatego robię swoje i 
nie wchodzę nikomu w drogę. Wykonuję np. zlecane mi przez panią sołtys 
zadania związane z pracami interwencyjnymi. Co mogę powiedzieć na te-
mat życia w Jarchlinie? Jest tu np. droga do bloków, która jest niebezpiecz-
na, zwłaszcza dla najmłodszych i ogrodzenie przy kościele, które wymaga 
natychmiastowego remontu. 

Walentyna Sierocińska - Tyle lat w tej wiosce  przeżyłam, że wyda-
je mi się, że chyba nie najgorzej  się  tu żyje. Ale, co do pańskiego pytania 
to powiem, że  nie ma we wsi chodnika, który bardzo by nam się przydał. 
Przydałoby się  również odnowić ogrodzenie okalające nasz kościół oraz 
przebiegającą przez wieś drogę. Jestem już na emeryturze i staram się żyć 
w spokoju.

Wysłuchał: Jarek Bzowy 

Kronika policyjna 
Miał ponad 4 promile!

17.09.2012 r. 
godz. 08.00 zgłoszenie kra-

dzieży rury gazowej - stalowej, 
dwóch lamp oświetleniowych 
z terenu byłej masarni przy ul. 
Wojska Polskiego. 

Godz. 10.30 Kolizja drogowa 
pomiędzy miejscowościami Są-
polnica – Korytowo, gdzie pod-
czas mijania się dwóch pojazdów 
ciężarowych doszło do zderzenia 
lusterkami. W wyniku zdarze-
nia oberwane lusterko uderzyło 
w jadący samochód marki VW 
Crafter i uszkodziło go. 

Godz. 15.00 W miejscowości 
Trzechel, w wyniku porażenia 
prądem doszło do padnięcia źre-
baka. 

Godz. 21.30 Uszkodzenie po-
włoki lakierniczej w samocho-
dzie marki VW Passat, zaparko-
wanego na parkingu niestrzeżo-
nym przy ul. Lutyków. 

Godz. 22.45 Zdarzenie dro-
gowe na zjeździe do miejscowo-
ści Redostowo, gdzie samochód 
marki Skoda Roomster uderzył 
w zwierzynę leśną.

 
18.09.2012 r. 
Godz. 14.00 Zgłoszenie kolizji 

drogowej na ul.  Warszawskiej, 
gdzie doszło do zderzenia  sa-
mochodów marki VW Golf. 

Godz. 19.00 Powiadomienie o 
przywłaszczeniu biżuterii złotej 
na ul. Leśnej. 

19.09.2012 r. 
Godz. 16.15 Pracownik sklepu 

Intermarche powiadomił o uję-
ciu sprawcy kradzieży . Patrol na 
miejscu wylegitymował Dariu-
sza G.

Miał ponad 4 promile
Godz. 21.50 Policjanci OPI 

w trakcie kontroli drogowej w 
miejscowości Olchowo ujaw-
nili nietrzeźwego rowerzystę. 
Kierujący Paweł T. miał 4,59 ! 
promila alkoholu w wydycha-
nym powietrzu.

20.09.2012 r. 
Godz. 09.00 Powiadomienie 

o kradzieży dwóch pił spalino-
wych z mieszkania w miejsco-
wości Osowo. W wyniku podję-
tych czynności odzyskano jedną 
z pił. W celu wyjaśnienia, zatrzy-
mano dwie osoby podejrzane o 
dokonanie kradzieży.  

Godz. 16.40 Pracownik sklepu 
z odzieżą przy ul. Kościelnej po-
wiadomił o ujęciu sprawcy kra-
dzieży sklepowej. Patrol na miej-
scu wylegitymował Elżbietę K. 
Ukarana została mandatem kar-
nym w wysokości 300 zł. 

Godz. 18.30  Kolizja drogowa 
w miejscowości Osina, gdzie do-
szło do zderzenia się pojazdów 
marki Mitsubishi i Ford.

22.09.2012 r. 
Godz. 13.40 Ochrona skle-

pu Lidl powiadomiła o ujęciu 
sprawcy kradzieży sklepowej. 
Patrol na miejscy wylegitymo-
wał Mirosława T. Sporządzono 
wniosek o ukaranie do Sądu Re-
jonowego w Goleniowie. 

23.09.2012 r. 
Godz. 15.45 Zdarzenie dro-

gowe na ul. Wojska Polskiego, 
gdzie kierujący samochodem 
marki Audi A6 najechał na wy-
rwę w asfalcie, uszkadzając koło. 

st. insp. Ref. Prewencji 
Klaudia  Gieryń

Pomóżmy sobie
•	 Przyjmę  2 - osobowy fotel do spania, pralkę automatyczną i używaną  

pokojową meblościankę tel. 665 - 566-856
•	 Przyjmę  łóżko piętrowe  tel.512-71-13-48
•	 Przyjmę  wersalkę z fotelami i szafkę na dziecięce ubrania tel. 883-

241-291 
•	 Przyjmę meble pokojowe w dobrym stanie, ławę pokojową i TV  

tel.782-556-716
•	 Przyjmę  piecyk kaflowy lub inny piec na opał tel. kontaktowy 883-

038-182
•	 Przyjmę segment pokojowy i kuchenny oraz pralkę.  tel. kontaktowy 

512 711 348
•	 Przyjmę książki do I klasy gimnazjum. tel. kontaktowy 512 711 348 
•	 Proszę o dwuosobowy tapczan dla osoby po operacji nr kontaktowy 

tel.504 781-785 
•	 Przyjmę używany  telewizor LCD   tel.  512-012-823 
•	 Przyjmę używany odtwarzacz DVD i sprawny niewielki   telewizor  

tel.506-138-056
•	 Przyjmę dla niepełnosprawnego chłopca rowerek trzykołowy napę-

dzany na ręce   tel.  697-381-161 
•	 Oddam telewizor kolorowy (szeroki) - tel. kontaktowy 727-303-087 

Kazimiera Rykaczewska, lat: 70, zmarła: 21.09.2012, 26.09.2012, o godz. 14.00 msza pogrzebowa w kościele 
pw. WNMP w Nowogardzie,  pogrzeb po mszy św. na cmentarzu w Nowogardzie

 Anastazja Szukalska, lat: 63, zmarła: 21.09.2012, pogrzeb: 24.09.2012, pogrzeb odbył się  na cmentarzu w 
Nowogardzie

Janina Sulej, lat: 89, zmarła: 23.09.2012, pogrzeb: 25.09.2012, pogrzeb odbędzie się o godz. 14,00  na cmen-
tarzu w Nowogardzie 

Maria Karman, lat: 69, zmarła: 24.09.2012, msza św. odbędzie się w dniu 26.09.2012 o godz. 15,00 w kaplicy 
cmentarnej w Nowogardzie, pogrzeb odbędzie się dnia 27.09.2012 o godz. 11,00  na cmentarzu w Nowogardzie 

Henryk Chojnacki, lat. 45 zmarł 23.09.2012;  pogrzeb w czwartek 27.09. w Strzelewie,  msza pogrzebowa w 
Węgorzach o godz. 14.00

Informacje  przekazał zarządca cmentarza Jerzy Furmańczyk

 w tych dniach odeszli do wieczności 
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EntER  II 
laptop

 sERWIs - komIs
naprawiamy, 
sprzedajemy,

kupujemy laptopy
na ul. Wyszyńskiego 7/3

budynek Straży Pożarnej

tEL. 795 648 748

O PA Ł
węgiel, koks, miał, 

drewno – kominkowe,
 podpałka, brykiet – węglowy, 

torfowy, drzewny
(towar luzem i workowany)

Towar wysokiej jakości, zapewniamy 
transport, wynajem maszyny 
rozładunkowej oraz dźwigu

sprzedaż ratalna

PPUH „EDBA” 
Nowogard • ul. Nadtorowa 12

Tel./fax 91 39 22 329
Kom. 601 150 620

Lokal 
handlowy

60 m2

do wynajęcia
ul. Warszawska 14
tel. 510 105 357

Salon Plus 
ul. Kościuszki 35A

Nowogard,
 tel. 91 392 08 74

informuje, że 
posiadamy w ofercie 

POLSAT  
CYFROWY
dla Klientów Plusa 

dodatkowe BONUSY

Sortowanie
rozsady  

truskawek
w hali praca, 

akord 
Infor. pod  telefonem

510 730 398 
502 616 240

Przetarg na usługi wodno-kanalizacyjne

Czy wzrosną ceny wody?
UM Nowogard  ogłosił  przetarg na świadczenia usług dostarczania wody i odbioru ścieków  na terenie gminy.  Z dniem 31 12 2012 
roku wygasa  umowa z  obsługującą dotychczas to zadanie firmą PUWiS , dlatego konieczne było rozpisanie nowego rozdania w tym 
temacie. Tym razem umowa z oferentem, który wygra przetarg (firma PUWiS również przystąpi do przetargu)  zostanie zawarta na 
15 lat. 

Firma PUWiS  zajmująca się 
od lat dostarczaniem wody i 
odbiorem ścieków na terenie 
gminy jest jednocześnie zarzą-
dzającym wykorzystywaną do 
tego celu infrastrukturą wod-
nokanalizacyjną . Właścicie-
lem tej infrastruktury jest, w 
większości jej składników gmi-
na, ale pewna jej część w mię-
dzyczasie wybudowana, nale-
ży do majątku  nowogardzkiej 
spółki. 

 W skład systemu wodno- 
kanalizacyjnego gminy wcho-
dzi m.in. 

sieć wodociągowa o długo-
ści 122,4 km, sieć kanaliza-
cyjna długości 26 km, stacje 
uzdatniana wody w Nowogar-
dzie, Warnkowie, Boguszy-
cach, Osowie, Czermnicy, Wy-

szomierzu, Glicku, Błotnie, 
Jarchlinie i Maszkowie, prze-
pompownie: w Nowogardzie 
w ilości 10 szt, awaryjne sta-
cje uzdatniania wody wraz z 
ujęciami w Olchowie i Karsku 

oraz oczyszczalnia ścieków w 
Nowogardzie. Do  sieci tej do-
łączonych jest 1928 przyłączy 
wodnych i 695 przyłączy ka-
nalizacyjnych. W ogłoszeniu 
o udzielenie koncesji na dal-

sze świadczenie usług,  gmi-
na jako jedyne kryterium roz-
strzygające o wyborze ofer-
ty podała proponowaną przez 
oferenta cenę za dostarcza-
nie wody i odbiór ścieków z 
tym, że jako bazę przyjęto do-
tychczas obowiązujące stawki. 
Pewne zastanowienie musi bu-
dzić fakt, że cena proponowa-
na ma być  ceną obowiązującą 
na cały okres trwania umowy, 
czyli 15 lat. Wydaje się, że real-
ność prognozy cenowej na tak 

długi okres pozostaje pod du-
żym znakiem zapytania.  Ofer-
ty na wykonywanie tego zasad-
niczego dla mieszkańców za-
dania mogą być składane do 
15.11.2012 roku.

red.

Oczyszczalnia na ul. Zamkowej, to element systemu urządzeń wodno-kanaliazyjnych gminy

Nowogardzka oczyszczalnia ma już ponad 20 lat - czy tutaj potrzeba też 
inwestować?

Nasz komentarz

 Ceny za wodę, ścieki budzą stale duże emocje. Nic dziwne-
go, obciążenie z tego tytułu stanowi bowiem stały i wcale nie-
mały składnik budżetów rodzinnych. Czy ogłoszony przetarg 
może w tym zakresie przynieść jakieś zasadnicze zmiany? Wy-
daje się to mało prawdopodobne, choć nie jest wykluczone, że 
konieczność podania ceny najkorzystniejszej spowoduje nowe 
wyliczenia również w firmie, która dotychczas w tym zakresie 
obsługuje gminę. Warto  jednak zdawać sobie sprawę z faktu, 
że w przypadku tego przetargu ostateczny rezultat ekonomicz-
ny jest bardziej funkcją rachunku ciągnionego, aniżeli  prostą 
funkcją ceny usług ponoszonej  przez obywateli. Firma PUWiS 
jest bowiem firmą nowogardzką zatrudniającą ponad 100 osób, 
płacącą tutaj podatki  i dającą pracę głównie mieszkańcom na-
szej gminy. Jest to też firma „eksportowa „świadcząca usługi na 
terenie wielu innych gmin w naszym województwie i przyno-
sząca z tego tytułu dodatkowe korzyści dla gminy, zwłaszcza w 
udziale w podatku dochodowym. Gdyby więc, teoretyzując, za-
danie to zostało powierzone oferentowi spoza gminy, to zdys-
kontowanie  strat wynikających z rachunku ciągnionego i nie-
wymiernych do końca w pieniądzach strat społecznych, wyda-
je się niemożliwe. DN od lat zwraca uwagę na dla nas oczy-
wiste, niestety niekoniecznie oczywiste dla urzędników, konse-
kwencje  praktykowania myślenia skróconego do perspektywy 
korzyści blatu urzędniczego biurka. Jeśli nie zadbamy wszyscy 
o naszych przedsiębiorców, to w konsekwencji nie zadbamy o 
przyszłość ekonomiczną gminy, o różnorodność rozwojową lo-
kalnej gospodarki, o perspektywy zawodowe dla naszej mło-
dzieży.

SM
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W środę sesja Rady Miejskiej 

Spotkają się po trzymiesięcznej labie 
Dokładnie po trzymiesięcznej przerwie, w najbliższą środę tj. 26.09.br. odbędzie się sesja Rady Miejskiej. To będą z pewnością dość długie obrady.
Nazbierało się trochę tematów i nie chodzi tylko o projekty uchwał, ale także kilka politycznych aspektów, chociażby ostatnie „zawirowania” w ko-
alicji SLD-PSL. Czy radni rządzących opcji będą udawać, że wszystko jest w porządku? Czy też podczas głosowań, jedni drugim - pogrożą palcem?  

W porządku obrad, który ro-
zesłano radnym w zeszłym ty-
godniu znajduje się kilkanaście 
projektów uchwał. Zgodnie z 
tym, co już na naszych łamach 
w zeszły piątek zapowiadał wi-
ceburmistrz Damian Simiński, 
kilka z nich dotyczy nowego sys-
temu gospodarki odpadami, jaki 
zacznie obowiązywać od nowe-
go roku (tzw. ustawa śmiecio-
wa). 

Radni będą także głosować 
nad podziałem gminy na okręgi 
wyborcze, ustaleniem ich granic 
i numerów oraz liczby radnych 
wybieranych w każdym okrę-
gu. Przypomnijmy,  że zgodnie z 
nową ordynacją wyborczą, pod-
czas przyszłych wyborów samo-
rządowych zmienią się zasady 
na których będziemy wybierać 

swoich przedstawicieli do Rady 
Miejskiej. Radnych będziemy 
wybierać w 21 okręgach, a nie 
jak było dotychczas w trzech. 

Pod głosowanie zostanie rów-
nież  poddana zmiana staw-
ki opłat adiacenckich. Zgodnie 
z projektem przygotowanym 
przez Urząd Miejski, maksymal-
na wysokość stawki procentowej 
tejże opłaty będzie wynosić 20%, 
a nie jak dotychczas 30%. 

Radni zdecydują także o prze-
kazaniu na rzecz Zarządu Dróg 
Wojewódzkich dwóch skrzyżo-
wań ze światłami w Nowogar-
dzie tj. ul. 700 Lecia z ulicą 3 
Maja i część Warszawskiej z Ta-
deusza Kościuszki. Przypomnij-
my, że po wybudowaniu obwod-
nicy droga krajowa nr 6, na od-
cinku od Olchowa do Wojcie-

szyna, została przekazana gmi-
nie. Gmina Nowogard podjęła 
działania mające na celu przeka-
zanie tego odcinka drogi, woje-
wództwu zachodniopomorskie-
mu, co zapewni ciągłość drogi 
wojewódzkiej nr 106. Nie wia-
domo jednak co w takim razie 
z planami zmiany organizacji 
ruchu na tych skrzyżowaniach, 
które zapowiadały władze miej-
skie. Czy nowy właściciel weź-
mie pod uwagę wnioski miesz-
kańców i aktualną sytuację ko-
munikacyjną w Nowogardzie? 
O to z pewnością zapytają radni. 

Burzliwą debatę może wywo-
łać umieszczona na samym po-
czątku porządku obrad uchwała 
w sprawie zaciągnięcia pożycz-
ki w kwocie niemalże 200 tys. 
zł. Pieniądze te gminie ma po-

życzyć, na okres dwóch lat,  Wo-
jewódzki Fundusz Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej 
w Szczecinie.  Środki mają być 
wydane na sfinansowanie II eta-
pu przebudowy kanalizacji desz-
czowej umożliwiającej rozdział 
sieci ogólnospławnej, na sieć ka-
nalizacji deszczowej i sanitarnej. 
Inwestycja ta początkowo była 
wpisana w program rewitaliza-
cji terenu nad jeziorem. Jak wia-
domo Urząd Marszałkowski nie 
przyznał gminie Nowogard do-
finansowania na ten projekt. Po-
życzka z Funduszu pozwoli na 
sfinansowanie połowy inwesty-
cji, której koszt ma wynieść ok. 
480 tys. zł. Czy radni przychylą 
się jednak do prośby burmistrza, 
która nieznacznie, aczkolwiek 
pogłębia na jakiś czas poziom 

zadłużenia gminy. 
Jak się dowiedzieliśmy wczo-

raj, w ratuszu miejskim do po-
rządku obrad burmistrz w ostat-
niej chwili „wrzucił” jeszcze 4 
projekty uchwał. Dwa z nich do-
tyczą zmian w budżecie gminy. 
Jeden, to udzielenie dotacji ce-
lowej na kościół w Grabinie na-
leżący do parafii Chrystusa Kró-
la w Sikorkach w wysokości 36 
tys. z przeznaczeniem na remont 
dachu. Ostatni dotyczy zatwier-
dzenia udziału gminnych szkół 
w programie unijnym, na który 
Nowogard otrzymał dofinanso-
wanie z UE. 

Relacja z sesji w kolejnych wy-
daniach DN. 

Marcin Simiński

Polemika na łamach Dziennika

Bielida: „Dlaczego miałbym teraz odejść?”
Nie odejdę, bo nie. Jak już informowaliśmy, od kilku tygodni w koalicji PSL-SLD panują chłodne nastroje. Zdaniem niektórych ludo-
wców, PSL zaczyna więcej tracić na współpracy z SLD, niż zyskiwać. Główne zarzuty kierowane są pod adresem polityki propagandowej 
stosowanej przez burmistrza Roberta Czaplę. 

Doszło do tego, że PSL my-
śli o postawieniu ultimatum 
swojemu współkoalicjantowi 
– albo Stanisław Saniuk zastąpi 
na stanowisku Przewodniczą-
cego Rady Miejskiej Antonie-
go Bielidy, albo ludowcy wy-
chodzą z koalicji. W ten spo-
sób „zieloni” chcą być bardziej 
widoczni na lokalnej scenie 
politycznej, bo jak twierdzą, są 
przez SLD często traktowania 
jak ubogi brat. W międzycza-
sie, o czym również informo-
waliśmy, burmistrz zapropo-
nował na wypadek złego ko-
alicję ze swoim największym 
oponentem Wspólnym Nowo-
gardem. Jego przewodniczą-
cy, Tomasz Szafran, na łamach 
DN zapewnił, że jego klub w 
koalicję z SLD nie wejdzie. 
Dzisiaj kolejna odsłona i głos 
w debacie na temat przyszłości 
obecnej koalicji.  Poniżej cytu-
jemy fragmenty wypowiedzi 
Antoniego Bielidy  (SLD), ja-
kie zarejestrowaliśmy podczas 
spotkania, do jakiego doszło w 
siedzibie RXXI, na zaproszenie 
Przewodniczącego. 

(…)W zasadzie każde koali-

cje które są budowane, czy to 
na szczeblu gmin, czy wyższym, 
nie są zawiązywane z miłości. 
Są to przeważnie koalicje pro-
gramowe i taką jest nasza z 
PSL. Uważam, że ona wspól-
nie realizuje na miarę potrzeb 
dobry program i tak radni PSL 
jak i SLD mają świadomość, że 
działają na rzecz dobra miesz-
kańców Nowogardu. Czy jest 
to najlepszy program? Czy on 
spełnia oczekiwania wszyst-
kich? Zapewne nie. Wszystko 
wiąże się z decyzjami oszczęd-
nościowymi, organizacyjnymi i 
nikt z nas nie może powiedzieć, 
że jest w pełni zadowolony z 
tego co robimy. Zawsze jest nie-
dosyt.(…) 

(…)Jestem daleki od oce-
ny poszczególnych radnych, 
ale wydaje mi się, że działa-
my spójnie, chociaż różnimy się 
często co do pewnych poglądów. 
Szukamy mimo to zawsze kom-
promisu. Zresztą po to spotyka-
my się przed każdymi sesjami i 
umawiamy stanowisko w spra-
wie uchwał. 

Dlatego też wszystkie wypo-
wiedzi, które tak bardzo ostat-

nio przejawiają się w prasie, 
nasuwają u mnie jedno pytanie, 
– co jest ważniejsze dla prze-
ciętnego mieszkańca gminy? To, 
kto jest Przewodniczącym, czy 
szefem danej komisji? Z pew-
nością nie. Przeciętnego miesz-
kańca interesuje, jak rozwiązu-
jemy jego problemy, bez wzglę-
du na to, kto jest w koalicji. 

(…) To jednak z woli wybor-
ców mamy koalicję PSL-SLD. 
Te dwa ugrupowania otrzyma-
ły najwięcej głosów i dlatego 
też to one realizują dzisiaj pro-
gram. Niezrozumiałe jest więc, 
dlaczego po dwóch latach mia-
łoby to się zmienić? Dlaczego 
miałbym teraz odejść ze stano-
wiska, skoro to właśnie radni 
SLD, a także PSL wybrali mnie 
na tą funkcję. Przecież umówi-
liśmy się, spisując umowę koali-
cyjną co do podziału pewnych 
zadań i stanowisk. Nie rozu-
miem, dlaczego teraz mamy to 
zmieniać. No chyba, że pojawi 
się jakiś konkretny argument. 
A za taki, nie przyjmuję troski 
o mój zakres obowiązków zwią-
zany z budową zakładu w Słaj-
sinie. Ja się pracy nie boję.

(…) Promocja PSL nie nale-
ży do SLD. Dla mnie zaskocze-
niem jest, że tak mały element 
jakim jest brak dowartościo-
wania występujący u niektó-
rych członków PSL-u, rzutuje 
na proces realizowania całego 
zadania, jakim jest wykonanie 
celów zapisanych w umowie ko-
alicyjnej. Stawiam pytanie: Je-
żeli ja jestem na spotkaniu do-
żynkowym, gdzie przyjeżdża 11 
sołectw do miejscowości Woło-
wiec, jeśli jestem na spotkaniu 
w Czermnicy w ostatnią nie-
dzielę i nie ma tam przedstawi-
cieli władz PSL, to w jaki sposób 
ma odbywać się ta promocja? 
Przecież to nie jest moją winą, 
że mnie gdzieś się zaprasza, ani 
też nie czuję się odpowiedzialny 
za to, że PSL nie pojawia się na 
tych imprezach.(…)

(…)Jestem od lat w samorzą-
dach. Uważam, że najwyższym 
zaufaniem w partii, jest radny. 
Bo to on uzyskał mandat spo-
łeczny. Każda organizacja poli-
tyczna powinna przede wszyst-
kim słuchać  tego, co mówią ich 
radni. Konflikt w PSL jest we-
wnętrzną sprawą tej forma-

cji. Nie może być jednak tak, że 
radni czują się w pewnym sen-
sie niedowartościowani przez 
swoją organizację. Wtedy po-
jawiają się konflikty, bo to oni 
poddają się publicznej ocenie 
i ponoszę odpowiedzialność, 
a nie niewidoczni, nieznani 
członkowie z zarządu. Ci, je-
śli chcą mieć wpływ na swoich 
przedstawicieli w radzie, to mu-
szą mieć duży autorytet.(…)

(…)To wszystko co w tej 
chwili się wydarzyło, jest efek-
tem wakacji i burzliwych po-
mysłów. Być może, że za dużo 
sobie zrobiliśmy przerwy i nad 
wyraz zaczęto o tym dyskuto-
wać. Mówiąc poważnie – ofi-
cjalnych stanowisk co do zmian 
w koalicji, ani ze strony SLD, 
ani PSL, nie ma. Na razie, 
wszystko to jedynie doniesie-
nia prasowe. Na dzień dzisiej-
szy, koalicja SLD - PSL działa 
prawidłowo. Jeśli koledzy z PSL 
rzeczywiście czują  się pomijani 
przez burmistrza, to niech po-
wiedzą to otwarcie i wtedy bę-
dziemy weryfikować swoje sta-
nowiska. (…).

Spisał MS
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Trwają działania Sanepidu

W  poszukiwaniu metylowej trucizny
Od 16 września, powiatowy Sanepid wprowadza w życie decyzję Głównego Inspektora Sanitarnego Kraju, o wstrzymaniu wprowadza-
nia do obrotu na 1 miesiąc wysokoprocentowych alkoholi wyprodukowanych w Czechach. Kontrole punktów sprzedaży i zabezpiecza-
nie czeskich alkoholi, odbywa się także w nowogardzkich placówkach handlowych i gastronomicznych.

We współpracy z Urzędem Cel-
nym i Policją prowadzimy kon-
trole w zakładach obrotu żyw-
nością w sklepach, kioskach, hur-
towniach oraz zakładach żywie-
nia zbiorowego - mówi p. Boże-
na Marcinkowska, Powiatowy 
Inspektor Sanitarny w Golenio-
wie - rozpoznane alkohole są za-
bezpieczane zgodnie z decyzją 
administracyjną. Na dzień dzi-
siejszy Sanepid przeprowadził 

211 kontroli na terenie powia-
tu goleniowskiego. Podczas nich 
zabezpieczył 123 butelki alko-
holu pochodzenia czeskiego pow. 
20% zawartości alkoholu. Jak już 
wspomniałam, w akcji biorą tak-
że udział służby celne i policja, 
które wspomagają Sanepid. Cel-
nicy zabezpieczyli 79 butelek, a 
policja 33. Zabezpieczony towar 
przechodzi aktualnie badania.” – 
kończy pani Inspektor.

Nie wiemy więc na chwilę po-
zyskania tej informacji - w po-
niedziałek w godzinach popo-
łudniowych – czy zabezpieczo-
ny na naszym terenie alkohol, 
zawiera szkodliwe dawki me-
tanolu. Pozostaje mieć nadzie-
ję, że przeprowadzane badania 
w tym zakresie, nie wykażą po-
nadnormatywnej zawartości 
alkoholu metylowego. Nadzieja 
jest tym bardziej uzasadniona, 

że dotychczas służby medyczne 
nie ujawniły w naszej gminie 
żadnego przypadku wskazują-
cego na zatrucie tą substancją. 
O rezultatach działań Sanepidu 
będziemy informować naszych 
Czytelników na bieżąco. Za-
mieszczamy także niżej komu-
nikat Głównego Inspektora Sa-
nitarnego, adresowany do pol-
skich konsumentów. 

SM 

Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego w związku  
z informacjami o przypadkach śmiertelnych zatruć alkoholem 

metylowym na terenie Republiki Czeskiej
W związku z informacjami o przypadkach 

śmiertelnych zatruć alkoholem metylowym na 
terenie Republiki Czeskiej, Główny Inspektor Sa-
nitarny przestrzega przed spożywaniem alkoholu 
niewiadomego pochodzenia (bez banderoli, bez 
oznakowania wytwórcy i miejsca wytworzenia, 
itp.).

Polskie służby sanitarne z regionu przygranicz-
nego zostały postawione w stan pełnej gotowości. 
Obecnie prowadzony jest wzmożony nadzór w 
miejscach obrotu i spożywania alkoholu oraz po-

bór prób w ramach urzędowej kontroli. W Wo-
jewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej 
w Katowicach trwają badania laboratoryjne (13 
próbek) podejrzanego alkoholu zajętego przez 
polskie służby celne przy próbie wwozu do Polski 
przez osoby prywatne.

Z dotychczasowych informacji przekazanych 
przez stronę czeską w ramach unijnego Stałego 
Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego (SCF-
CAH ) wynika, że została zamknięta jedna wy-
twórnia alkoholu, co której istnieje podejrzenie, 

iż mogła być źródłem alkoholu metylowego. Wy-
produkowany tam alkohol został skonfiskowany, 
a partie alkoholu wprowadzone na rynek zostały 
wycofane. Niemniej, ze względu na fakt, że wy-
twórnia ta sprzedawała również niewielkie partie 
alkoholu do małych sklepów w regionie, istnieje 
podejrzenie, iż alkohol ten może nadal znajdo-
wać się w małych lokalnych sklepach.

Poniżej prezentujemy ujawnione przez czeską 
policję fotografie "wyrobów alkoholowych" za-
wierających metanol.

Na podrobionych etykietach znajdowały się napisy:

Vodka Lunar extra jemna a Lassky tuzemak; vyrob-
ce Pod Skalkou s. r. o .

Merunka; vyrobce Radovan Borak
Albanska borovicka; Likerka Eva
Tuzemak; AB Style
Svestkova vodka; Ostravska likerka
Tuzemak a Original vodka; vyrobce Likerka Drak
W żadnym przypadku producenci oryginalnych wy-

robów alkoholowych wskazani na etykietach, nie uczest-
niczyli w nielegalnej produkcji, dystrybucji alkoholu.

Zgodnie z informacją Krajowego Konsultanta w 
dziedzinie toksykologii klinicznej:

Dawka alkoholu metylowego zagrażająca uszko-
dzeniem nerwu wzrokowego 4-15 ml, dawka śmier-
telna minimalna 30 ml.

Objawy zatrucia alkoholem metylowym: W pierw-
szych godzinach od wypicia alkoholu metylowego 
objawy są takie same jak po wypiciu alkoholu spo-
żywczego - pobudzenie, wesołkowatość, wzmożona 
aktywność fizyczna i psychiczna. Po kilku godzinach 
od zatrucia (czas wystąpienia objawów zależy od wy-
pitej ilości metanolu) dochodzi do senności, śpiączki 
i głębokich zaburzeń świadomości (utrata przytom-
ności, bez możliwości dobudzenia zatrutego). Do-
chodzi do zaburzeń oddychania, oddech jest przy-
śpieszony, głęboki. Nudności, wymioty, bóle brzucha. 
Spadek ciśnienia tętniczego i przyspieszenie czynno-
ści serca, zaburzenia widzenia (czasem występujące z 
opóźnieniem) do całkowitej nieodwracalnej (najczę-
ściej) ślepoty.

Źródło: Policie CR, novinky.cz, ceskenoviny.cz, clo.cr, CELNi 
REDITELS TVi

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy,  
że dnia 21.09.2012 r.  

odeszła z tego świata w wieku 70 lat 

śp. Kazimiera Rykaczewska
Msza św. Żałobna zostanie odprawiona 
w kościele pw. WNMP w Nowogardzie 

dnia 26.09.2012 o godz. 14.00  
wystawienie trumny w kościele od godz. 13.00 

pochowanie na cmentarzu w Nowogardzie
Rodzina

Rodzinie, sąsiadom i wszystkim
znajomym za udział 
w ostatniej drodze

śp. Feliksy 
Paszkowskiej

serdeczne podziękowania

składa rodzina

Wódka trutka, tym razem dosłownie
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Szanowni Działkowcy
11 lipca br Trybunał Konstytucyjny zdecydował,  że 24 artykuły ustawy o 

rodzinnych ogrodach działkowych są niezgodne z ustawą zasadniczą. Nie-
konstytucyjne artykuły tracą moc po upływie 18 miesięcy od ogłoszenia wy-
roku, czyli 20 stycznia 2014 roku. Parlament Rzeczypospolitej Polskiej ma te-
raz czas na stworzenie praktycznie nowej ustawy. Oczywiście, dzisiaj trudno 
przewidzieć jaki kształt będzie miała nowa ustawa, czy będzie broniła i na ile  
interesu działkowców.

Jednakże chciałbym wszystkich Państwa Działkowców, zrzeszonych w obecnych Rodzinnych 
Ogrodach Działkowych  zapewnić, że jako Burmistrz Nowogardu podejmę wszelkie działania, 
by obecne ogrody działkowe zachowały swój charakter zielonych terenów, gdyż działki to waż-
ny segment krajobrazu polskich miast, który w istotny sposób organizuje życie milionów ludzi.

Obecne tereny Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Nowogardzie  nie są i nie będą prze-
znaczone pod żadne inne funkcje.  Możecie Państwo swoje ogrody uprawiać nie martwiąc się 
o ich przyszłość. 

Z poważaniem Burmistrz Nowogardu
Robert Czapla

Nowogard, dnia 15 września 2012 roku

Dożynki w Trzechlu
W minioną niedzielę 16 września  mieszkańcy Trzechla świętowali dożynki. Uroczystość rozpoczęła się mszą św. celebrowaną przez 
ks. proboszcza Cezarego Mroczka, z oprawą muzyczną pięknie grających i śpiewających dziewcząt z Nowogardu: Ani Włodarczyk oraz 
Patrycji i Karoliny Szponar.

Po mszy korowód z wień-
cem dożynkowym wyruszył 
na plebanię,  gdzie gospodarz 
wraz z panią sołtys Anielą Ma-
szyna przywitali gości chlebem  
i  zaprosili na wspólną biesia-
dę. Zasiedliśmy przy stołach 
pod gołym niebem, gdyż po-
goda jak na zamówienie była 
wspaniała, racząc się pyszno-
ściami przygotowanymi z te-
gorocznych darów przyrody 

przez trzechelskie gospody-
nie. Czas umilali nam i do tań-
ca przygrywali zaprzyjaźnie-
ni muzycy z zespołu DANER, 
więc kto przebrał miarę w je-
dzeniu mógł ruszyć w tany. W 
trakcie zabawy rozdane zosta-
ły nagrody w dorocznym kon-
kursie na najpiękniejszy ogród 
w Trzechlu i najładniejszą ku-
kłę dożynkową. W tym roku 
naszą skromną uroczystość 

uświetnili wspaniali goście –  
m.in.  Przewodniczący Rady 
Miejskiej Antoni Bielida oraz 
mieszkańcy

innych wsi naszej parafii- 
Dzisny, Dzieszkowa i Łożni-
cy, którym serdecznie za obec-
ność dziękujemy. Po raz pierw-
szy gościliśmy też przedstawi-
cieli Fundacji ,,Zdrowie” i Koła 
Diabetyków z Nowogardu - 
wykonali oni kawał dobrej ro-

boty badając wielu mieszkań-
ców, szczególnie dzieci.

Mieliśmy też gościa specjal-
nego! Otóż zaszczycił nas wizy-
tą przebywający w naszej oko-
licy incognito na wakacjach 
Szejk Ali  Al-Bandos z Kata-
ru, który wzruszony gościnno-
ścią mieszkańców i urodą oko-
licy obiecał pomoc dla wsi, a w 
szczególności dla dzieci.

 Wspaniała zabawa przy mu-

zyce i ognisku trwała do wie-
czora, a mieszkańcy wsi mogą 
być z siebie dumni, gdyż była 
to kolejna udana impreza, któ-
rą zorganizowali własnymi si-
łami. Wszystkim obecnym, 
wszystkim gościom, a w szcze-
gólności wszystkim zaangażo-
wanym w organizację Sołtys i 
Rada Sołecka Trzechla pragną 
serdecznie podziękować.

Inf. własne

W „dwójce” dbają  
o bezpieczeństwo dzieci 

W dniu 20 września w Szko-
le Podstawowej nr 2 w Nowo-
gardzie odbyło się spotkanie 
uczniów z klas pierwszych i 
oddziału „0”, z funkcjonariu-
szem Policji.  Pogadanka do-
tyczyła poruszania się pie-
szych po mieście i poza nim, 
przechodzenia przez jezdnię 

ze szczególnym uwzględnie-
niem miejsc niebezpiecznych. 
Ponadto p. K. Gieryń zapre-
zentowała elementy odblasko-
we oraz przykładowe ich roz-
mieszczenie na odzieży dzie-
cięcej. Jako podsumowanie 
uczniowie otrzymali książecz-
ki do uzupełniania i koloro-

wania. Na zakończenie wszy-
scy uczniowie wyszli na skrzy-
żowanie ulic, aby odbyć prak-
tyczną lekcję w terenie i po-
ćwiczyć prawidłowe przecho-
dzenie przez ulicę.

Inf. Ewa Żylak/SP2
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Wojaże Kapeli Rycha

Dożynki Prezydenckie 2012 z udziałem nowogardzian
16 września w Spale odbyły się Prezydenckie Dożynki 2012. Woj. zachodniopomorskie reprezentowane było przez zespół wieńcowy z 
Krześnicy (gm. Dębno pow. myśliborski) i Kapelę Rycha z Nowogardu.

Już od soboty odbywały się 
imprezy towarzyszące. W cen-
trum Spały i na stadionie Cen-
tralnego Ośrodka Sportu zorga-
nizowano m.in. kiermasz trady-
cyjnej polskiej żywności, pokazy 
rękodzieła i rzemiosła artystycz-
nego oraz występy zespołów lu-
dowych. Było też Miasteczko 
Regionów, w którym prezento-
wane były osiągnięcia poszcze-
gólnych województw i uroki za-
chęcające do odwiedzin.

W sobotę w przeddzień doży-
nek, w centrum Spały odbył się 
konkurs na najpiękniejszy wie-
niec dożynkowy. Po konkursie 
korowód złożony z grup wień-
cowych wszystkich województw 
dotarł na stadion Centralnego 

Ośrodka Sportu, gdzie odbyła 
się próba generalna ceremoniału 
dożynkowego. Później były wy-
stępy zespołów.W niedzielę po 
uroczystej mszy świętej w kapli-
cy polowej AK z udziałem Pre-
zydenta Bronisława Komorow-
skiego wraz z żoną Anną, były 
serdeczne rozmowy z delegacja-
mi wieńcowymi. (W skład dele-
gacji woj. zachodniopomorskie-
go weszły 4 osoby z Krześnicy i 6 
osobowa kapela z Nowogardu.)

Barwny, rozśpiewany i roztań-
czony korowód z centrum Spały 
przemieścił się na stadion COS, 
wraz z wieloma gośćmi przy-
byłymi z całej Polski. Tutaj od-
był się ceremoniał dożynkowy 
w blasku słońca, przy wielu ka-

merach i aparatach fotograficz-
nych.  Oprócz pary prezydenc-
kiej w uroczystościach wzię-
li udział m.in. minister rolnic-
twa Stanisław Kalemba, wice-
marszałek Sejmu Cezary Gra-
barczyk, przedstawiciele władz 
wojewódzkich, organizacji rol-
niczych i władz samorządo-
wych oraz rolnicy z całej Polski. 
Wśród gości byli posłowie i se-
natorowie oraz aktorzy scen fil-
mowych i teatralnych.

Na wstępie prowadzący im-
prezę przypomniał, że Dożyn-
ki Prezydenckie w Spale orga-
nizował w latach 1927-1938 
prezydent Ignacy Mościcki. W 
2000 roku reaktywował tę trady-
cję prezydent Aleksander Kwa-
śniewski. Bronisław Komorow-
ski jest czwartym prezydentem, 
który przyjeżdża do Spały. Na-
stępnie odbył się ceremoniał do-
żynkowy z obtańczeniem, przeka-
zaniem chleba...

Prezydent Bronisław Komo-
rowski podziękował rolnikom i 
ich rodzinom za trud i za owo-
ce ich mądrej, wytrwałej pracy, 
które będą służyły dobru całe-
go narodu. Prezydent dziękował 
wszystkim, którzy potrafią sku-
tecznie budować wspólnotę pra-
cy opartą o stare wzory rodem 
z poprzednich wieków, wymie-
niając m.in. grupy producenc-
kie, spółdzielnie rolnicze i zor-

ganizowane grupy biznesu wo-
kół polskiej wsi.

Minister rolnictwa Stanisław 
Kalemba stwierdził, że „wieś i 
rolnictwo są dla Polski wielkim 
skarbem”. Powiedział też, że za-
biega o odejście od płatności bez-
pośrednich w oparciu o kryteria 
historyczne. Regionalne przy-
smaki z wielu województw i ich 
degustacje, wystawy i prezenta-
cje prac twórców ludowych oraz 
prezentacje artystyczne odbywa-
jące się w centrum Spały i na sta-
dionie COS, dały mnóstwo nie-
powtarzalnych wrażeń uczestni-

kom Dożynek Prezydenckich.
Uczestnictwo w takiej ran-

gi imprezie jest mocnym prze-
życiem i pozostanie na długo w 
pamięci członków zespołu wień-
cowego.

Członkowie Kapeli Rycha wy-
rażają wdzięczność władzom 
Nowogardu i dyrekcji Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych im. 
Stanisława Staszica w Nowogar-
dzie za wszelką pomoc i wspar-
cie, które przyczyniło się do za-
istnienia na Dożynkach Prezy-
denckich.

RJZ

Doczekaliśmy się...

W Strzelewie mają nowy dach
W dniu 18 września 2012 r. w Szkole Podstawowej w Strzelewie odbył się odbiór nowego pokrycia dachowego. W uroczystości udział 
wzięli: burmistrz Robert Czapla, kierownik działu Inwestycji i Remontów Adam Czernikiewicz, Marta Karpiel, wykonawca inwestycji 
Adam Dembiński, dyrektor szkoły Agnieszka Forgiel oraz radny Rafał Paśko.

Wymiana dachu była sprawą 
priorytetową zarówno dla dy-
rekcji, nauczycieli, dzieci, ro-
dziców jak i  wszystkich miesz-
kańców wsi. Stare pokrycie było 
bardzo niebezpieczne dla nasze-
go zdrowia. Wszyscy zapewne 
wiedzą, że byliśmy jedyną szko-
łą w naszej gminie z azbestem 
na dachu, który aktualnie ze 
względu na działanie rakotwór-
cze, został wycofany z użycia, a 
wszelkie pokrycia dachowe są 
wymieniane na inne. Ze wzglę-
du na szkodliwość pyłu,  usuwa-
nie wyrobów azbestowych z bu-
dynków wymaga zabezpieczeń 
pracowników, a odpady utyliza-

cji. Azbest jest przyczyną nowo-
tworów. Szkodliwość włókien 
azbestowych zależy od średni-
cy i długości włókien. Większe 
włókna nie są tak szkodliwe, 
gdyż w większości zatrzymu-
ją się w górnych drogach odde-
chowych skąd są usuwane przez 
rzęski, włókna bardzo drobne są 
usuwane przez system odpor-
nościowy. Najbardziej niebez-
pieczne nie są włókna długie, 
lecz cienkie,  przenikają bowiem 
one do dolnych dróg oddecho-
wych, wbijają się w płuca, gdzie 
pozostają i w wyniku wielolet-
niego drażnienia komórek wy-
wołują nowotwory.

Prace remontowe w naszej 
placówce polegały na wymianie 
pokrycia dachowego i trwały od 
2 lipca do 31 sierpnia 2012 r., i 
obejmowały zerwania starego 
pokrycia dachowego, wymiany 
łacenia dachu, wykonania izola-
cji przeciwwiatrowej z foli, prze-
murowania kominów, zamonto-
wania okien połaciowych i po-
łożenia blachodachówki. 

Wykonawcą prac była firma 
Z.P.U.H.„DEMGRAD”Sp.C. 
Łączny koszt remontu wyniósł 
80.532,76 zł. Dyrekcja, nauczy-
ciele, pracownicy, rodzice oraz 
uczniowie Szkoły Podstawowej 
w Strzelewie pragną serdecz-

nie podziękować burmistrzowi 
Robertowi Czapli oraz radnym 
Rady Miejskiej w Nowogar-
dzie, którzy sprawę naszej pla-
cówki uznali za niezwykle waż-

ną i przekazali z budżetu Gminy 
pieniądze niezbędne na remont 
dachu.

Inf. M. Kurzawa

Zaproszenie na Mszę św. bez prądu
Miesiąc wrzesień, to dla uczniów jeden z najgorszych miesięcy 

w roku. Po wielu tygodniach „laby” musimy wrócić do szkolnych 
ławek, przestawić się z wakacyjnego rozleniwienia, w tryb pełnej 
gotowości podejmowania trudów nauki. Jednym to przestawienie 
wychodzi lepiej, innym gorzej, a dochodzące do tego załamanie 
pogody, często wywołuje przysłowiowego „doła”. Nie pozwólmy 
naszym słabościom nad nami dominować. Bądźmy wytrwali w 
naszych modlitwach i pamiętajmy, że nie jesteśmy sami. Nie bez 
przypadku  spotykamy się wspólnie w jednym miejscu. Zostali-
śmy powołani do wielkich rzeczy, których dokonujemy wspólną 
modlitwą. Jesteśmy niezwykli, jesteśmy cudem i ten cud chcemy 
bronić, zwłaszcza w dobie pluralizmu i laicyzacji (wobec których 
oczywiście nie można obojętnie przechodzić)! Choć 25 sierpnia 
pożegnaliśmy duszpasterza stale opiekującego się Mszą św. z Ży-
ciem bez prądu w Nowogardzie, dzieło które swój początek wzięło 
ponad dwa lata temu trwa nadal. Tak jak i w każdym poprzednim 
miesiącu, tak i teraz spotykamy się 25 dnia o godzinie 20.00 w naj-
starszym nowogardzkim kościele.

Inf. własne

Z lewej strony obok Prezydenta RP,  Marzenna Piotrowicz z Kapeli Rycha
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„Offensywa” w Nowogardzkim Więzieniu 
W dniu 14 września w Zakładzie Karnym w Nowogardzie zagrali muzycy ze szczecińskiego zespołu punk rockowego „Offensywa” - do 
niedawana „No Future”. Jak to zwykle w jednostce penitencjarnej bywa, tego typu impreza została zorganizowana w duchu określonych 
i zorganizowanych oddziaływań resocjalizacyjnych. 

Znaleziono klucze 
Do redakcji DN przyniesio-

no klucze, które znaleziono w 
dniu 05.09. 2012r. przy dys-
koncie NETTO około godz. 
20.00.

Znaleziono  okulary  
 Pod pizzerią NEPTUN  

znaleziono okulary lecznicze 
w czarnej oprawie, które  są do 
odebrania w redakcji DN. 

Odpust w Dąbrowie
Serdecznie zapraszamy na odpust w Dąbrowie w dniu 

30.09.2012 r., który rozpocznie się uroczystą mszą świętą o 
godz.14.00 w naszym kościele filialnym pod wezwaniem św. Mi-
chała Archanioła. Po uroczystej mszy świętej zapraszamy na fe-
styn oraz koncert pieśni i piosenek religijnych. Po koncercie za-
praszamy na plac przykościelny, gdzie odbędzie się loteria fan-
towa, ciasto, kawa i jak co roku kiełbasa z ogniska. Cały festyn 
wzbogaci występ kapeli ludowej z Nowogardzkiego Domu Kul-
tury. Będzie też można nabyć kalendarze na 2013r. ze zdjęciami 
kościoła w Dąbrowie. Fundusze, które zbierzemy, przeznaczo-
ne są w całości na okna, które wymieniliśmy w naszym kościele. 
Okna będzie można zobaczyć w naszym kościele w Dąbrowie, 
ponieważ są one już wstawione. Zapraszamy wszystkich na nasz 
festyn, Rada sołecka i mieszkańcy Dąbrowy.

Sołtys 
Zbigniew Florkowski

 

Członkowie szczecińskiej 
kapeli występowali w nowo-
gardzkim więzieniu nie pierw-
szy raz. Koncertowali już wcze-
śniej przed skazanymi pod 
wcześniej stosowanym szyl-
dem i stwierdzili, że przyję-
cie jakie im zgotowano zachę-
ca do kolejnych wizyt. Należy 
przypomnieć, że zespół został 
założony pod nazwą No Futu-
re w 2006 roku w Szczecinie. 
Kapela zagrała przeszło 100 
koncertów w całym kraju, zdo-
bywając kilka cennych nagród 
i wyróżnień. Do najważniej-
szych osiągnięć zespół zalicza 
występ podczas XVIII Przy-
stanku Woodstock, Koncerto-
wali podczas 25 lecia zespołu 
Farben Lehre, brali też udział 
w finale Festiwalu Młodych 
Talentów Gramy 2008, finale 
Międzynarodowego Festiwa-
lu Rock Nocą oraz otrzymali 
nagrodę publiczności na festi-
walu Rykowisko. W 2008 roku 
własnymi siłami doprowadzi-

li do ukazania się płyty demo 
zatytułowanej „God save No 
Future”. Od roku 2012 zespół 
działa pod nazwą „Offensywa”. 
Kapela nagrała debiutancki al-
bum, którego premiera odbyła 
się w sierpniu 2012 roku.  Mu-
zyka szczecińskiej formacji, to 
synteza prostych energetycz-
nych gitarowych dźwięków, 
wspartych szczerymi teksta-
mi, inspirowana w szczególno-
ści nurtem punk rockowym. 
W jej skład wchodzą: Krzysz-
tof Borkowski - gitara rytmicz-
na, śpiew, Michał Wojcieszak 
- gitara prowadząca, Przemy-
sław Borkowski - gitara baso-
wa, teksty, Przemysław Meyer 
– perkusja. 

Lider zespołu pytany na te-
mat motywacji do występów 
(przypomnijmy, że charyta-
tywnych) w więzieniu oświad-
czył, że Zakład Karny w No-
wogardzie to jedyna tego typu 
placówka, w której dotychczas 
występowali. Członkowie ze-

społu zostali serdecznie za-
proszeni przez więziennych 
animatorów kultury i zmoty-
wowani do pokazania się, tak 
w końcu nietypowej publicz-
ności. Pierwszy koncert zde-
cydowanie należało uznać za 
udany, tak więc postanowili-
śmy kontynuować te wizyty z 
uwagi na fajną atmosferę, po 
drugie, z ciekawości dla miejsca 
koncertów, a w końcu „ku prze-
strodze” - oświadczył Krzysz-
tof Borkowski. 

Dodać należy, że muzycy 
oprócz uprawiania twórczości 
artystycznej, pracują zawodo-
wo we własnej  pizzerii i co za 
tym idzie, muzyka jak na razie 
nie jest ich głównym źródłem 
utrzymania. Być może stąd  
ich koncertem emanują po-
tężną dawką świeżości, energii 
i zaangażowania, co znajduje 
odbicie w gorących reakcjach 
publiczności. Administracja 
jednostki składa im podzięko-
wania i zaprasza do dalszych 
(oczywiście tylko i wyłącznie 
koncertowych) wizyt w nowo-
gardzkim zamczysku.

Opr. MS/DN
info: Artur Bojanowicz/ZK 

Nowogard 
Zdjęcia: Artur Bojanowicz i 

Maciej Kriger
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PIASEK, ŻWIR,  CZARNOZIEM, POSPÓŁKA 

 ŻWIROWNIA  DŁUGOŁĘKA
tel. 504 872 700 

Z DOWOZEM DO KLIENTA

III rowerowe dni Szczecina

Maraton Gryfa
W pierwszej połowie września w Szczecinie odbyły się dwie imprezy kolarskie na których zaprezentowali się zawodnicy „Chrabąszczy”. 

Maraton Gryfa odbył się 9 
września, zawodnicy startowali 
na Wałach Chrobrego. Na tych 
zawodach najwięcej powo-
dów do radości dali Jacek Fe-

cak i Michał Urtnowski. Fecak 
w kategorii dzieci zajął 2 miej-
sce na podium, to duży sukces 
młodego kolarza „Chrabąsz-
czy” - który miejmy nadzieję 

jeszcze nie raz pozwoli o so-
bie przypomnieć. Również na 
drugim stopniu podium stanął 
Urtnowski, który rywalizował 
w kategorii masters. Tydzień 

później, również na ulicach 
Szczecina została rozegrana III 
edycja rowerowych dni Szcze-
cina. W tych zawodach świet-
nie wypadli Damian Ubych i 

Remigiusz Komisarek, którzy 
wygrali w swoich kategoriach 
wiekowych, czyli odpowied-
nio: żak i junior młodszy.

KR 

Podium w kategorii dzieci - Jacek Fecak na 
drugim stopniu podium

Michał Urtnowski na drugim stopniu 
podium

Dni rowerowe Szczecina, Damian Ubych na 
pierwszym miejscu

Dni rowerowe Szczecina - Remigiusz Komisarek 
na najwyższym stopniu podium
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Z Iną Ińsko bezbramkowo 

Zabrakło szczęścia...
W sobotę (22 września) o godzinie 16.00 na stadionie w Nowogardzie, Pomorzanin podejmował ry-
wali z Ińska. Mecz był niezwykle ciężki, zarówno za sprawą gości, jak i pogody która tego dnia nie 
rozpieszczała piłkarzy i obecnych na stadionie kibiców. Po przewadze Pomorzanina, ostatecznie to 
goście mogą być bardziej zadowoleni z podziału punktów.

Pomorzanin Nowogard – Ina Ińsko  0:0 (0:0) 
Skład Pomorzanina: Mateusz Krupski – Konrad Winczewski, Michał Laszkiewicz (c), Paweł Łuczak, Natan Wnuczyński – 

Kamil Młynarczyk (Kamil Lewandowski), Maciej Dobrowolski, Gracjan Wnuczyński (Adam Tomaszewski), Dominik Wawrzy-
niak (Dawid Langner), Joshua Pepple (Dawid Kurek) – Maciej Gołdyn 

Mecz rozpoczął się z 15 
minutowym opóźnieniem, 
zawodnicy obydwu drużyn 
musieli poczekać na... sę-
dziów. Po pierwszym gwizd-
ku arbitra, do ataków od razu 
ruszyli miejscowi. W pierw-
szej akcji Gracjan Wnuczyń-
ski za słabo uderzył w kie-
runku bramki po podaniu 
Młynarczyka. W następ-
nej akcji znów Młynarczyk 
w roli asystenta, tym razem 
Wawrzyniak źle przyjął ide-
alne podanie w tempo, szko-
da, ponieważ miałby przed 
sobą już tylko bramkarza go-
ści. Następnie Gołdyn ode-
grał do Młynarczyka, który 
zdecydował się na strzał, nie-
stety za słabo na dobrze spi-
sującego się golkipera Iny. 
Chwile potem Pepple powal-
czył w polu karnym, z akcji z 
niczego mógł wepchać piłkę 
do bramki, jednak defenso-
rzy gości zażegnali niebez-
pieczeństwo. W 21 minucie 
Pomorzanin był już bardzo 
bliski zdobycia bramki. Z le-
wej strony boiska, po rzu-
cie wolnym dośrodkowywał 
Młynarczyk. Pomocnik go-
spodarzy posłał „ostrą” pił-
kę na dalszy słupek, gdy wy-
dawało się już, że nikt do tej 
piłki nie dojdzie, niemal z 
zerowego kąta uderzał gło-
wą zamykający tę akcję Jo-
shua Pepple. Bramkarz Iny 
mimo dużych kłopotów zdo-
łał schwytać piłkę. Ina po raz 
pierwszy zagroziła po 30 mi-
nutach gry, na szczęście dla 
gospodarzy zawodnik z Iń-
ska który znalazł się w sytu-
acji „sam na sam” stał na po-
zycji spalonej, co zauważył 
sędzia liniowy. W odpowie-
dzi z rzutu wolnego dośrod-
kowuje Natan Wnuczyń-
ski, piłkę strącił zmieniając 
jej lot Maciej Dobrowolski, 
jednak bramkarz gości prze-
niósł futbolówkę ponad po-
przeczkę. Następnie piłkarze 
z Ińska wykonują rzut wolny 
z dogodnej pozycji, strzał go-
ści poszybował wysoko nad 

bramką. W 38 minucie Lasz-
kiewicz nastrzelił rywalo-
wi rękę i sędzia dyktuje rzut 
wolny z około 20 metrów na 
wprost bramki gości. Do pił-
ki podchodzi Młynarczyk, 
jednak trafia w mur. Przed 
przerwą jeszcze raz na skrzy-
dle powalczył Wawrzyniak, 
wypracował sobie miejsce do 
dośrodkowania, poczym do-
grał wzdłuż pola karnego do 
nadbiegającego Winczew-
skiego. Defensorowi Pomo-
rzanina zabrakło dosłownie 
centymetrów, aby zmienić 
lot piłki i zaskoczyć bramka-
rza Iny. Po zmianie stron ob-
raz meczu nie uległ zmianie, 
Pomorzanin atakował, nato-
miast Ina próbowała groź-
nie kontrować. W 55 minu-
cie Wawrzyniak został sfau-
lowany przed narożnikiem 
pola karnego, Maciej Do-
browolski dograł niezłą pił-
kę w pole karne, co spowo-
dowało spore zamieszanie, 
ostatecznie goście skutecznie 
się wybronili. W 66 minu-
cie ponownie duże zamiesza-
nie pod bramką gości, tym 
razem to Winczewski starał 
się wepchać piłkę do bramki, 
jednak bezskutecznie. Chwi-
le potem Młynarczyk ude-
rzał z rzutu wolnego z około 
25 metrów, jego strzał pod-
bił głową obrońca Iny i piłka 
opuściła boisko. Nieco póź-
niej Maciej Gołdyn podob-
nie jak w Dobrzanach, przy-
jął piłkę na klatkę piersiową 
i błyskawicznie uderzył, tym 
razem nie z woleja, a prze-
wrotką, ten strzał minął słu-
pek bramki gości. Po dwóch 
minutach ponownie Gołdyn 
uderzał na bramkę, tym ra-
zem wysoko nad poprzeczką. 
W 72 minucie goście mogą 
mówić o dużym szczęściu. 
Konrad Winczewski kilku-
dziesięciu metrowym rajdem 
rozpoczął kolejną akcję go-
spodarzy, podał do środka do 
Gołdyna, który przyjmując 
piłkę upadł naciskany przez 
obrońcę, do zatrzymanej fut-

bolówki podbiegł Gracjan 
Wnuczyński i natychmiasto-
wo uderzył, obrońca gości 
zdołał ten strzał zablokować 
w efekcie tylko korner. Na 10 
minut przed końcem znów 
próbował niezwykle aktywny 
tego dnia Kamil Młynarczyk, 
tym razem zabrakło napraw-
dę niewiele, aby jego strzał 
z około 30 metrów znalazł 
drogę do bramki. Przez ko-
lejne 10 minut zaostrzyła się 
gra, piłkarze Iny skupili już 
się tylko na przerywaniu ko-
lejnych akcji Pomorzanina. 
W doliczonym czasie gry go-
spodarze wypracowali sobie 
najlepszą sytuację bramko-
wą w tym meczu. Dawid Ku-
rek ze środka boiska świetnie 
„wypuścił” w bój na skrzy-
dle Dawida Langnera, mło-
dy pomocnik Pomorzanina 
przyjął piłkę i idealnie do-
środkował na „piątkę” gdzie 
już czekał Maciej Gołdyn. 
Napastnik Pomorzanina zro-
bił wszystko tak jak powi-
nien, wyszedł w górę, po 
czym uderzył mocno i celnie 
głową, niestety między słup-
kami bramki Iny występował 
tego dnia zawodnik meczu, 
który w tylko sobie wiadomy 
sposób sparował strzał Goł-
dyna na rzut rożny. Zatem 
po przewadze Pomorzani-
na, mecz zakończył się bez-
bramkowym remisem, któ-
ry bardziej ucieszył gości. To 
nie oznacza jednak, że kibice 
w Nowogardzie nie mają po-
wodów do zadowolenia. No-
wogardzka drużyna jest be-
niaminkiem w tym sezonie, 
mimo tego wciąż pozosta-
je liderem i jest jedynym ze-
społem w swojej grupie, któ-
ry jeszcze nie zaznał porażki! 
Już w najbliższą środę o go-
dzinie 16:15, pierwszy zespół 
Pomorzanina rozpocznie 
swoją przygodę w Pucharze 
Polski ZZPN. Mecz zostanie 
rozegrany w Mostach, rywa-
lami będzie drużyna tamtej-
szego Promienia.

KR     

7 Kolejka:
Stal Lipiany – Iskierka Sz-n Śmierdnica  1:2
Pomorzanin Nowogard – Ina Ińsko  0:0
Polonia Płoty – Zorza Dobrzany  2:3
Piast Chociwel – Unia Dolice  1:0
Odra Chojna – Morzycko Moryń  3:2
Rega Trzebiatów – Świt Skolwin  1:3
Odrzanka Radziszewo – Victoria Przecław  3:0
Klon Krzęcin – Ehrle Dobra Szczecińska  2:1

Liga Okręgowa Szczecińska 2012/2013
 M P G+ G- Zw. Re. Po.
1. Pomorzanin Nowogard 7 17 9 3 5 2 0
2. Odrzanka AN-MAR Radziszewo7 16 11 3 5 1 1
3. Unia Dolice 7 15 21 8 5 0 2
4. Ina Ińsko 7 13 6 5 4 1 2
5. Piast Chociwel 7 13 5 4 4 1 2
6. Klon Krzęcin 7 12 15 18 4 0 3
7. Zorza Dobrzany 7 11 14 10 3 2 2
8. Iskierka Szczecin-Śmierdnica 7 11 11 8 3 2 2
9. Odra Chojna 7 10 15 12 3 1 3
10. Świt Skolwin 7 9 11 9 2 3 2
11. Morzycko Moryń 7 8 12 11 2 2 3
12. Victoria Przecław 7 8 8 12 2 2 3
13. Stal Lipiany 7 6 8 14 1 3 3
14. Ehrle Dobra Szczecińska 7 4 9 13 1 1 5
15. Polonia Płoty 7 3 9 13 1 0 6
16. Rega Trzebiatów  7 1 5 26 0 1 6

To drugi mecz po pojedynku w Dobrzanach, w którym Pomorzanin nie po-
trafi wykorzystać stałych fragmentów gry

Na placu gry nie zabrakło walki o każdy fragment boiska
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  Chrześcijańskie Centrum Pomocy
Agenda Zboru Kościoła  Ewangelicznych  

Chrześcijan w Nowogardzie
ul. 700-Lecia 14,  72-200 Nowogard

W dniach 26 i 27 września 2012 
w godzinach 10:00-13:00 

wydawana będzie odzież dla wszystkich 
potrzebujących bez konieczności 

posiadania skierowania z OPS-u 
Zapraszamy do naszej siedziby przy 700-lecia 14

w imieniu Zboru 
Pastor Cezary Komisarz

Ostre strzelanie w Międzywodziu

Kurs na awans!
W niedzielę (23 września) o godzinie 16.00, drugi zespół Pomorzanina rozgrywał 4 kolejkę B Kla-
sy na boisku w Międzywodziu. Piłkarze tamtejszego Bałtyku nie mięli żadnych argumentów w tym 
meczu, „rezerwowi” rozgromili swoich rywali aż 0:8, natomiast Krystian Miklas popisał się wy-
śmienitą skutecznością i zdobył 4 gole.

Bałtyk Międzywodzie – Pomorzanin II Nowogard 0:8 (0:5)
`Krystian Miklas x4, `Kamil Lewandowski, `Max Pokorski, `Krzysztof Haberski, `Tomasz Szafran
Skład Pomorzanina II – Krzysztof Haberski – Jarosław Fijałkowski, Krzysztof Domanowski (c), Maciej Grzejszczak, Szy-

mon Chmielnicki – Dawid Langner (Grzegorz Skrzecz), Jarosław Kaczmarek (Przemysław Laszkiewicz), Kamil Lewandow-
ski (Tomasz Szafran), Michał Cyran, Max Pokorski (Paweł Skowroński) – Krystian Miklas 

Wystarczy spojrzeć na wy-
nik aby stwierdzić, kto był 
tego dnia lepszy. Pomorzanin 
II przerastał Bałtyk nie o kla-
sę, a różnicą kilku klas. Gospo-
darze przez 90 minut przepro-
wadzili tylko trzy akcje z któ-
rych nic „wielkiego” nie wy-
nikło. „Rezerwowi” natomiast 
mieli tego dnia w swoich sze-
regach Krystiana Miklasa, któ-
ry po 15 minutach meczu za-
liczył klasycznego hat-tricka, a 
piłkarze z Międzywodzia zna-
leźli się „na kolanach”. To nie 
był koniec strzeleckich popi-
sów gości. Jeszcze przed prze-
rwą wynik podwyższyli Ka-
mil Lewandowski i Max Po-
korski, w tym momencie losy 
pojedynku były już przesą-

dzone. Po zmianie stron go-
spodarzom pozostało wierzyć, 
że Pomorzanin spuści nie-
co z tonu, szybko te myśli z 
głów miejscowych wybił Kry-
stian Miklas, zdobywając swo-
ją czwartą bramkę i szóstą dla 
nowogardzkiej drużyny. Swo-
ją szansę, aby po raz pierwszy 
w tym sezonie wpisać się na li-
stę strzelców, dostał również 
bramkarz Krzysztof Haber-
ski. Golkiper gości wykonywał 
rzut karny, który ze stoickim 
spokojem zamienił na bram-
kę. Ostatni gwóźdź do trum-
ny wbił Tomasz Szafran, który 
strzelając ósmą bramkę dla Po-
morzanina ustalił wynik tego 
meczu. Pomorzanin obrał kurs 
na awans! Już po zakończeniu 

ubiegłego sezonu, gdy „rezer-
wowi” wygrywali mecz za me-
czem, w wywiadzie dla Dzien-
nika Nowogardzkiego trener 
drugiego zespołu Paweł Błasz-
czyk przyznał, że głównym ce-
lem jest awans do A Klasy. To 
jest 13 zwycięstwo z rzędu w B 
Klasie Pomorzanina II, co naj-
ważniejsze - dobrze dla nowo-
gardzkiej drużyny zakończyły 
się pozostałe mecze. Dotych-
czasowy lider Zalew Stepni-
ca, uległ Zielonym Wyszobór 
3:1, natomiast Przybiernów 
przegrał u siebie z Huraganem 
Wierzchosław, dzięki czemu 
Pomorzanin II jest już samot-
nym liderem B Klasy. Przypo-
minamy, że w środę o godzinie 
16:15 na stadionie w Nowogar-

dzie, „rezerwowi” powalczą w 
swoim trzecim meczu Pucha-
ru Polski ZZPN, ich rywalami 

będą piłkarze czwartoligowej 
Vinety Wolin.  

KR

4 Kolejka:
Zieloni Wyszobór – Zalew Stepnica      3:1
Znicz Wysoka Kamieńska – Prawobrzeże Świnoujście 1:0
Gardominka/Polonia II Mechowo – Jastrząb Łosośnica 3:2
Pomorzanin II Przybiernów – Huragan Wierzchosław 0:1
Bałtyk Międzywodzie – Pomorzanin II Nowogard  0:8

B Klasa Szczecin gr.1 2012/2013
 M P G+ G- Zw. Re. Po.
1. Pomorzanin II Nowogard 4 12 20 3 4 0 0
2. Zalew Stepnica 4 9 19 9 3 0 1
3.Pomorzanin II Przybiernów 4 9 8 5 3 0 1 
4. Bałtyk Międzywodzie 4 6 6 18 2 0 2
5. Znicz Wysoka Kamieńska 4 6 6 6 2 0 2
6. Prawobrzeże Świnoujście 4 6 11 9 2 0 2
7. Jastrząb Łosośnica 4 3 9 10 1 0 3
8. Zieloni Wyszobór 4 3 6 9 1 0 3
 9. Huragan Wierzchosław 4 3 7 13 1 0 3
10. Gar./Polonia II Mechowo 4 3 9 19 1 0 3

Mistrzostwa Strefy Polski Zachodniej  
IX Runda – Rosówek

Zacharewicz wygrywa,  
Jamroży na podium
Dnia 22 września w Rosówku, odbyła się IX runda Mistrzostw Strefy Polski Za-
chodniej w Motocrossie. Na torze w barwach KM Cisy Nowogard zaprezentowa-
ła się Żaneta Zacharewicz i Tomasz Jamroży. 

Żaneta Zacharewicz jak 
przystało na najlepszą obecnie 
zawodniczkę wśród kobiet, po-
nownie nie pozostawiła rywal-
kom złudzeń, kto króluje na 
torze. Już na treningu zawod-
niczka z Nowogardu wygrała 
z ogromną przewagą niemal 
19 sekund nad drugą Katarzy-
ną Śron z Ostrowskiego Klubu 
Motorowego. Pierwszy i drugi 
wyścig w zawodach, również 
okazał się formalnością i od 
razu po starcie Żaneta Zacha-
rewicz wysuwała się na prowa-
dzenie, którego nie oddawa-
ła do końca. W efekcie kolej-
ne dwa efektowne zwycięstwa 
młodej reprezentantki KM 

Cisy Nowogard. Również dużo 
powodów do radości swoim 
kibicom tego dnia dał Tomasz 
Jamroży. Już na treningu za-
wodnik z Nowogardu startu-
jący w kategorii Quad 2K Li-
cencja C, sprawił niespodzian-
kę uzyskując najlepszy czas w 
trzecim spośród czterech okrą-
żeń. W pierwszym wyścigu To-
masz Jamroży nie zdołał do-
gonić Gabora Zienkiewicza z 
WKM Wschowa i ostatecznie 
zajął drugie miejsce. W dru-
gim wyścigu zawodnik z No-
wogardu ponownie przegrał z 
Zienkiewiczem, który wygrał 
dwa biegi do tego nie zdołał już 
dogonić Zbigniewa Pustelnika 

z MX Koszalin, przez co upla-
sował się na 3 miejscu, które w 
klasyfikacji zawodów ostatecz-
nie pozwoliło mu stanąć na 
najniższym stopniu podium. 
Oprócz dwójki nowogardzkich 
zawodników, w Rosówku pra-
cowało również czterech sę-
dziów z Nowogardu. Sędzio-
wie Stanisław Pyrzyński, Wal-
demar Mirosz i Mirosław Mar-
tynowicz, byli odpowiedzialni 
za obsługę maszyny startowej. 
Ponadto sędziom zawodów był 
Wiesław Smietjuch. 

KR 

Rusza kolejna edycja 
Nowogardzkiej 

Amatorskiej Ligi Piłkarskiej !
Spotkanie organizacyjne odbędzie się, jak co roku, w 

pubie „Pasadena” w sobotę (29.09) o godzinie 18:00. Za-
praszamy przedstawicieli zespołów, które chcą wziąć 
udział w tegorocznych rozgrywkach NALP. 



Nr 75 (2108)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

12

www.dzienniknowogardzki.pl

Stronę przygotowała grupa 

z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

Opieka merytoryczna: Katarzyna Bielas  Redakcja „WBREW”: Natalia Daczkowska, Aleksandra Daćkowska, Piotr Jasiek, Sylwia Jeziorska, Katarzyna Kozieł, Aleksandra Laszkiewicz, Paulina 
Majdzińska, Kinga Piwowarczyk, Monika Romasłowska

FINAŁ I EDYCJI AKCJI 
„WARTO BYĆ DOBRYM”
Uczniowie Zespołu Szkól Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie brali udział w I edycji akcji „Warto być dobrym” organizowanej przez 
Stowarzyszenie „Przyjazna Szkoła” pod patronatem Minister Edukacji Narodowej i UNESCO. Dzieci z 1500 szkół w całej Polsce bra-
ły udział w konkursie na dobre uczynki w ramach akcji.  Laureaci z każdej placówki wygrali rowery górskie marki KROSS.  Laureatem 
nagrody w naszej szkole została Hania Siemierz z klasy II THO, której GRATULUJEMY!!!

Akcja „Warto być dobrym” 
to największa, interdyscypli-
narna kampania edukacyj-
na w Polsce, kreująca w dzie-
ciach dobre postawy, ucząca 
poszanowania dla innych lu-
dzi, a także premiująca za-
chowania prospołeczne i wo-
lontariat. Głównym elemen-
tem I edycji akcji był konkurs 
skierowany do uczniów 1500 
szkół podstawowych, gimna-
zjalnych i ponadgimnazjal-
nych, który każda szkoła pro-
wadziła samodzielnie na pod-
stawie tych samych zasad i z 
tą samą nagrodą główną – ro-
werem górskim marki KROSS. 
Od początku semestru dzieci 
konkurowały o to ile zrealizu-
ją dobrych uczynków w trzech 
kategoriach: pomoc drugie-
mu człowiekowi, zaangażowa-

nie w środowisko klasy, szkoły, 
społeczność lokalną oraz dzia-
łania globalne na rzecz praw 
człowieka i ochrony środowi-
ska. Na koniec roku dzieci pod 
okiem wychowawcy wybiera-
ły w każdej klasie ucznia, któ-
ry okazał się najlepszy, a wśród 
najlepszych z całej szkoły zo-
stał rozlosowany rower. 

Akcję, która wymyśliło Sto-
warzyszenie „Przyjazna Szko-
ła”, po raz pierwszy realizowa-
no w kilkudziesięciu śląskich 
szkołach w 2003 roku. W tym 
roku stowarzyszenie opraco-
wało nową formułę projek-
tu i po raz pierwszy zrealizo-
wało go w takiej skali w szko-
łach w całej Polsce. Każda pla-
cówka dostała w paczce rower, 
multimedialny pakiet eduka-
cyjny „Akademia Umysłu 2” 

do szkolnej biblioteki oraz ba-
ner akcji do powieszenia na 
szkolnym korytarzu Koloro-
wy baner, oprócz logo patro-
nów i sponsorów głównych, 
posiada 52 miejsca na naklej-
ki, które może wykupić prawie 
każda firma lub osoba prywat-
na przykładając jednocześnie 
rękę do czynienia dobra. Jedna 
naklejka to koszt 100 złotych, 
każdy może kupić od 1 do 
1500 takich cegiełek. 10 naj-
aktywniejszych szkół otrzyma 
jesienią granty po 10 000 zło-
tych na cel pożyteczny dla ca-
łej społeczności lokalnej, który 
wybiorą dzieci. 

„W najśmielszych scenariu-
szach i najskrytszych marze-
niach nie liczyliśmy na taki 
sukces akcji. Dzieci czyniące 

dobro zaskoczyły nas nie tylko 
swoją kreatywnością i wytrwa-
łością, ale przede wszystkim 
odwagą w promowaniu pozy-
tywnych postaw. Setki tysięcy 
osób czyniących dobro, milio-
ny godzin ofiarowane innym 
ludziom, wszystko to za darmo 
– bez oczekiwania na zapłatę. 
Teraz, kiedy zadadzą mi pyta-
nie – jakie mamy dzieci i mło-
dzież – odpowiem, że wspania-
łe. A my dorośli powinniśmy 
brać z nich przykład. Każdy z 
nas może wesprzeć drugą edy-
cję akcji, by kolejne szkoły mo-
gły wziąć w niej udział” mówi 
Aleksander Komaniecki- pre-
zes stowarzyszenia „Przyjazna 
Szkoła”. 

Stowarzyszenie „Przyjazna 
Szkoła”, które ma już 11 lat, jest 

największą organizacją poza-
rządową działającą w sekto-
rze edukacji w Polsce, swoimi 
projektami i akcjami obejmu-
je cały kraj i prawie 8000 szkół 
partnerskich. Organizacja, 
która przekazała już na rozwój 
edukacji 27 mln złotych, zbiera 
także 1% na rozwój edukacji w 
polskich szkołach, przekazując 
im środki, które dostaje od ro-
dziców ze wskazaniem na nie. 

Wręczenie nagrody Hani 
Siemierz odbyło się podczas 
uroczystego zakończenia roku 
szkolnego i wywołało wiele 
emocji. Gratulujemy wszyst-
kim osobom, które były zaan-
gażowane w akcję i życzymy 
wszystkiego dobrego, bo dobro 
wraca do tego, kto je czyni.

Uśmiech Hani mówi sam za siebie. My życzymy szerokiej drogi!

Pani Patrycja Sierżant (koordynator akcji) i Pan Dyrektor podczas wręczania nagrody
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INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD
In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
tel. miejski   - 91 57 92 311 
Straż Pożarna   - 998
Pogotowie Ratunkowe   - 999 
Pogotowie Gazowe   - 992
Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994

Dyżur nocny
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala   - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.   - 91 392 69 99
Medyk   - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

 - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz Pogotowie Stomatolo-
giczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos 
 - 91 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  
 - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzie ci, 
Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności 
Gospodarczej  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
  - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

- 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 26 249

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw.  WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   

- 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57

Apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM   - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Zawodowe 
- CE Zdroje ul.  Bohaterów Warszawy 78,

telefon/fax.   - 91 392 54 94  
I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium  
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych    - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   

- 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 
Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 
Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 
Taksówki   - 91 392 02 60
Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814
Tadeusz Soroka
ul.  3 Maja 10   - 91 39 25 484
Przychodnia Weterynaryjna „Sikorka” 
Sikorki 41, gm. Nowogard   - 91 39 17 695

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

tel. 91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

GABINET KOSMETYCZNY 
”WICHEREK”

Rok założenia 1988
Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała zabiegi 
kosmetyczne, henna, depilacje, makijaże, 
mikrodermabrazja, peeling kawitacyjny, 
ultradźwięki, eksfoliacje, wypalanie, laser, 
lampy, materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

PORADY BEZPŁATNE
Nowogard, ul.  Zielona 3 
– obok Rest. „Przystań”, 

Tel. 91 39 207 14 
Czynne od 11.00 do 19.00

http://wicherek.info

Zlecę  
kompleksowy 

remont mieszkania
603 281 005

 KINO Orzeł 
zaprasza

28.09.2012 godz. 19.00
29.09.2012 godz. 19.00
30.09.2012 godz. 19.00

  SZEPTY
Horror, Wlk. Brytania, 2012, 107’
Dramat, komedia, romans, Wlk. Brytania, 2012, 112’
Cena 12 zł, 11 zł ulgowy;  Od 15 lat

Zatrudnię techników farmacji do aptek 
w Goleniowie i Nowogardzie (woj. zachodniopomorskim) 
Apteki są młode i ze względu na dynamiczny rozwój wzmacniamy 

zespół. Zapewniamy stabilne wynagrodzenie i system motywacyjny. 
Wszystkim pracownikom zapewniamy warsztaty podnoszenia 

kwalifikacji oraz miłą atmosferę w pracy. 
Oferty wraz z CV prosimy przesyłać na adres profarma@onet.pl

DLA PAŃ „PROFILAKTYKA RAKA PIERSI” 
WYJAZD NA BADANIA MAMMOGRAFICZNE 
DLA PAŃ z TERENU NOWOGARDU i OKOLIC 

Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej „Zdrowie” 
dnia 6 października 2012r. organizuje wyjazd na badania 
mammograficzne do NZOZ Medical Care CRiDO Szczecin 
Zdroje. Oferta Składa się z kompleksowej porady:

- badanie mammograficzne
- wynik badania oraz konsultacja lekarska
Rejestracja i szczegółowe informacje Samodzielny Publiczny 

Szpital Rejonowy w Nowogardzie w godz.8.30-14.00 tel.91 
3921356 oraz u Lidii Bogus tel.505393636. Dobrowolna wpłata 
na cele statutowe 5 zł. PAMIĘTAJ! O ZDROWIE MUSISZ 
ZADBAĆ SAMA!

ZABAWA 
TANECZNA 

„PASADENA”

dnia 29 września 
o godz. 20.00
Muzyka DJ „Łyda” 

muzyka lat 60, 70, 80
Rezerwacja i informacja 

tel. 606 612 367

DLA PANÓW  
„PROFILAKTYKA RAKA PROSTATY” 

(ostatnia edycja w tym roku) Samorządowa Fundacja Opie-
ki Medycznej Zdrowie organizuje kolejną już edycję progra-
mu „Profilaktyka Raka Prostaty” dla mężczyzn powyżej 40 
roku życia. Badania odbędą się 20 października 2012r.W Sa-
modzielnym Publicznym Szpitalu Rejonowym w Nowogar-
dzie. W zakres badania wchodzą: badanie krwi PSA oraz 
badanie lekarskie. Szczegółowe informacje (termin bada-
nia krwi i godz badania lekarskiego podczas rejestracji Li-
dia Bogus tel.505393636. Dobrowolna wpłata na cele statuto-
we 20zł. PAMIĘTAJ TY TEŻ MUSISZ DBAĆ O ZDROWIE. 
zapraszam prezes fundacji „Zdrowie” Lidia Bogus

Akademia Europejska
poszukuje Sekretarki
Język niemiecki pożądany.

Pisemne oferty z CV na adres: 
Fundacja Akademia Europejska
Kulice 24, 72-200 Nowogard
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Sprzedam mieszkanie 
trzypokojowe 55 m2, 

ul. Żeromskiego, kuchnia, 
łazienka, wc, glazura, 

terakota. Cena 154 tys. zł. 
604 409 996

NIERUCHOMOŚCI

 � Sprzedam mieszkanie, ul. Po-
niatowskiego, 2 pokoje, pow. 
50,49 m2, parter, po gene-
ralnym remoncie. CENTRUM 
OBŁSUGI NIERUCHOMOSCI, 
Tel. 603 982 407

 � Sprzedam spichlerz, pięk-
ny obiekt 956 m2, tel. 693 
996 009

 � sprzedam mieszkanie własno-
ściowe, 3 pokojowe w Nowo-
gardzie, I piętro, 3 pokoje 59 m2 
po kapitalnym remoncie, środ-
kowe, parking, spokojna okoli-
ca (ul. Poniatowskiego), budy-
nek ocieplony, nowy dach, wy-
soki standard, glazura, terako-
ta, panele, nowe okna, własne 
ogrzewanie gazowe, kuchnia 
- łazienka toaleta w zabudo-
wie, domofon, internet , piwni-
ca, CZYNSZ TYLKO 240 NA MIE-
SIĄC, balkon, cena DO UZGOD-
NIENIA, tel. 605 522 340. 

 � Sprzedam działkę budowla-
ną w Centrum Nowogardu ul. 
Lipowa 4 o pow. 693 m2 z ak-
tualnymi warunkami zabudo-
wy usługi, handel, mieszkania. 
Informacje Tel. 600  959  932; 
600 931 083 po 15.00

 � Sprzedam mały dom 57 m2 ul. 
Piłsudskiego 2a. 602 350 301

 � Sprzedam mieszkanie w blo-
ku w Łosośnicy, trzypokojo-
we, 64 m2, bezczynszowe. Tel. 
788 875 474

 � Sprzedam mieszkanie 4-poko-
jowe (67,7 m2) w Nowogardzie, 
parter, balkon, wc i łazienka 
osobno. Kontakt:  608 514 144.

 � Studio reklamy Vizart wynaj-
mę pow. Reklamową 6,5x3m 
w Nowogardzie przy ul. War-
szawskiej 11 od 13.06. tel. 
605 522 340

 � Sprzedam pół bliźniaka ok. 
100m2, działka 1100 m2, duży 
ogród. Wymienione okna, 
dach, ocieplony. Wewnątrz 
do remontu. 350000 zł. Tel. 
513 157 166

 � Pilnie potrzebna kawaler-
ka, dwupokojowe mieszkanie 
(parter) do wynajęcia niedro-
gie. 512 711 348

 � Odstąpię działkę owocowo-
-warzywną z murowanym 
domkiem obok zakładu karne-
go 693869595

 � Sprzedam 4-pokojowe miesz-
kanie w Osinie, 79m2, słonecz-
ne, na parterze, bezczynszowe, 
z balkonem, piwnica, w kuch-

ni i przedpokoju zabudowa. 
Mieszkanie w bardzo dobrym 
standardzie. Ogrzewanie gazo-
we, okna pcv. Atrakcyjna cena. 
Kontakt: 502 531 348

 � Sprzedam kawalerkę w Nowo-
gardzie, 28m2, bezczynszo-
wa, na parterze, funkcjonalny 
rozkład pomieszczeń, kuch-
nia z oknem, piwnica, okna 
pcv, ogrzewanie gazowe, bez 
pośrednika, 77 tys.! Kontakt: 
512 322 137

 � Sprzedam tanio działkę siedli-
skową. Kościuszki 30 ar. Wszyst-
kie media. 508 211 575

 � Sprzedam działki budowlane 
30ar. Media w granicy prąd, 
gaz, woda., kanaliza, droga 
utwardzona,  Kikorze 24. Cena 
16 zł/m. 5 działek w trakcie bu-
dowy Tel. 665 361 036 po 16.00

 � Nowogard ul. Warszawska 10 
mieszkanie dwupokojowe, ko-
munalne III p. CO zamienię 
na ogrzewanie CO,na trzypo-
kojowe w Nowogardzie.798 
634 935

 � Sprzedam dom w Nowogar-
dzie w rozliczeniu mieszkanie 
ul. Jesionowa 3. 604 284 597

 � Wydzierżawię lokal 20 m2 dzia-
łalność. 793 206 556 

 � Kupię 5 ha ziemi blisko wsi lub 
z siedliskiem. 501 173 454

 � Wynajmę sklep- nieruchomość 
z klimatyzacją z pełnym wy-
posażeniem Nowogard dobra 
lokalizacja vis ‘a wis szpitala. 
887 467 309

 � Sprzedam mieszkanie wła-
snościowe w Żabówku 70 
m2, trzypokojowe z działką. 
693 021 088

 � Sprzedam mieszkanie dwupo-
kojowe, bezczynszowe, wła-
snościowe z garażem w Radzi-
miu. 691 766 754 

 � Sprzedam lub zamienię na 
mieszkanie w Nowogardzie 
dom ( 150 m2) w okolicy No-
wogardu. Dom po kapital-
nym remoncie na działce 1400 
m2. Cena 395.000 tys. Tel. 
692383706.

 � Sprzedam mieszkanie czte-
ropokojowe I piętro Tel. 
606 621 142

 � Lokal do wynajęcia 60 m2 przy 
ul. 700 lecia 20b. czynsz 2500 zł 
plus opłaty. Tel. 91 39 20  676; 
0049 40 53 16 99 16

 � Wydzierżawię pomieszczenie 
wyposażone na sklep spożyw-

czy lub inną działalność od za-
raz. 696 801 512

 �   Sprzedam działkę z warun-
kami zabudowy ul. Asnyka. 
502 032 422

 � Kupię mieszkanie bezczynszo-
we/ niskoczynszowe, min 3po-
kojowe, 60-80m 791443026

 � Garaż do wynajęcia Boh. 
Warszawy 21. 91 39 20 307

 � Sprzedam lub wynajmę 
mieszkanie czteropokojowe. 
788 049 676

 � Wynajmę mieszkanie trzypo-
kojowe. 608 622 920

 � Wynajmę kawalerkę 
601 927 982

 � Sprzedam parter domu 110 
m2. Podpiwniczony, ga-
raż i podwórko. 600  809  312; 
604 903 853

 � Wynajmę mieszkanie Bankowa 
3E. 601 328 360

 � Sprzedam garaż ul. Zamkowa. 
695 480 058

 � Kupię mieszkanie bezczynszo-
we/ niskoczynszowe, min 3po-
kojowe, 60-80m 791443026

 � Do wynajęcia mieszkanie dwu-
pokojowe ul. Racibora. Tel. 
609 307 489

 � Do wynajęcia mieszkanie dwu-
pokojowe/ 601 581 892

 � Sprzedam ziemię pod budowę 
0,60 ha, blisko media we wsi 
Krasnołęka kol. Tel. 605 943 547

 � Sprzedam 1p + kuchnia, 28 
m2, III p. ul. Waryńskiego. 
600 782 741

 � Sprzedam mieszkanie 4-poko-
jowe podwyższony standard, 
niski czynsz; Tel. 604 441 609

 � Wynajmę mieszkanie M3 tel. 
606 703 451

 � Lokal użytkowy do wynaję-
cia o pow. 160m. Warnkowo. 
607 289 286

 � Pokój do wynajęcia Nowogard. 
Tel. 609 004 967

 � Sprzedam garaż murowany na 
ul. Zamkowej. 693 700 073

 � Sprzedam mieszkanie dwupo-
kojowe 46 m2 ul. Kowalska Ip. 
Tel. 888 676 231

 � Wynajmę mieszkanie 58 m2. 
668 509 770

 � Kawalerka do wynajęcia. 
722 300 700

 � Odnajmę miejsce pod reklamę 
ul. Boh. Warszawy. 691 100 249

 � Sprzedam nowy dom w No-
wogardzie 134 m2. Tel. 
663 366 399

 � Sprzedam dom jednorodzinny 
wraz z dodatkową działką bu-
dowlaną. 510 983 808

 �  Sprzedam dom wolnosto-
jący 210 m2 Nowogard. 
601 500 722; 609 400 073

 � Wynajmę mieszkanie dwupo-
kojowe w centrum Nowogar-
du. Tel. 880 417 707

 � Sprzedam dom w Nowogar-
dzie. 607 220 843

 � Poszukuję kawalerkę w Nowo-
gardzie pod wynajem dla pary, 
niepalącej, bez dzieci. Tel.: 507 
746 990

MOTORYZACJA

 � Sprzedam Opony letnie 4 
szt. Continental Conti 3, 185 
65 R15, cena 400 zł, tel. 605 
522 340.

 � Sprzedam dwie opony 185/65/
R15 continental conti 3; stan 
dobry. 605 522 340

 � Sprzedam felgi stalowe do Nis-
sana Almery N16, rok prod. 
12/2001, cena 240 zł, tel. 605 
522 340. 

 � Sprzedam Citroen AX 1,4 diesel 
cena do uzg. 669 694 269

 � Sprzedam komplet opon zimo-
wych na felgach stalowych do 
ford Focus 15/195/65; 4x108 
cena 550 zł. Tel. 609 307 351

 � Sprzedam Ranault Lagune 
combi. Rok prod. 1996 benzy-
na 1,8 przebieg 186 tys. Tel. 91 
57 90 577; 883 503 269

 � Sprzedam VW T4 rok 1998, 2,5 
TDI cena 11.000 do uzgodnie-
nia. 531 850 405; 530 621 527

 � Sprzedam przyczepę nośność 
500kg. Tel. 91 39 20 048

 � Sprzedam Passata B3 w cało-
ści lub na części (sedan) diesel. 
559 354 058

 � VW Polo 1,4 TDI 2007 prze-
bieg 130 tys. ekonomiczny, 
zadbany cena 23.300 zł. Tel. 
604 873 917; 606 835 617

 � Sprzedam motocykl MZ -250 
rocznik 1968. Zabytkowy,  w 
100 % sprawny. Tel. 91 81 71 
400 po 17-tej.

ROLNICTWO

 � Grykę sprzedam. Tel. 
795 916 988

 � Koszenie łąk i prasowanie. 
603 541 286

 � Sprzedam dwie klacze ze źre-
bakami. Chodzące w zaprzęgu. 
888 757 586

 � Sprzedam skubane kaczki. 
796 759 414

 � Szkółka w Karsku poleca drzew-
ka z owocami oraz b. duży wy-
bór tuja szmaragd. 606 106 142 

 � Sprzedam kaczki francu-
skie skubane na zamówienie. 
511 696 751

 � Maliny – Strzelewo sprzedaż i 
zbiór na własne potrzeby ta-
nio. 502 853 573

 � Sprzedam pług czteroskibowy 
Fiskars i trzyskibowy Overum. 
660 047 110

 � Sprzedam słomę w snopkach. 
Tel. 782 036 086

 � Sprzedam kaczki francuskie 
króliki na mięso. 515 106 916

 � Kupię oponę do Ursusa C-360. 
Tel. 724 080 142

 � Sprzedam prosiaki 608 143 712

 � Sprzedam prosiaki. 
508 211 596

 � Sprzedam Reneta szara do 
urwania. 91 39 28 005 Redło 44

 � Sprzedam prosięta tanio. 
500 835 336

 � Słomę w kostkach sprzedam. 
781 702 326

 � Ziemniaki jadalne tanio 
sprzedam. 781 702 326

 � Sprzedam kaczki i gęsi. Tel. 91 
39 50 140

USŁUGI

 � Wyjazdy Niemcy, Holandia. Ni-
skie ceny z domu pod dom. 
603 038 944

 � Usługi transportowe IVECO do-
stawcze + laweta + bus osobo-
wy do 9 os. Tel. 609 931 915, 
607 580 172.

 � MALOWANIE, MONTAŻ PA-
NELI PODŁOGOWYCH I INNE 
DROBNE NAPRAWY WYKONA 
„ZŁOTA RĄCZKA”; 91 39 22 
783, 784 79 22 70

 � Czyszczenie uszu za pomo-
cą świecowania Nowogard, ul. 
Zielona 3. 91 39 20 714

 � Usługi ogólnobudowlane i do-
cieplenia 607 654 692

 � Usługi transportowe Transit 
Max + przyczepa. 500 297 054.

 � Cyklinowanie. 692 478 465

 � AWARIE. Naprawy pieców Va-
iliant, tanie części. 691 686 772

 � Bruk-lin układanie kostki 
brukowej. Tel. 607 083  893, 
www.bruk-linnowogard.
com.pl

 � Montaż ogrodzeń betono-
wych, farmerskich i innych; 
695 085 470; 91 39 72 575

 � usługi elektryczne CO, dachy, 
tanio szybko solidnie. Do 30% 
taniej. Tel. 506 323 560

 � Przewozy przeprowadzki No-
wogard i okolice. 784 499 535
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OGŁO SZE NIA DROB NE

REGULARNA LINIA MI KRO BU SO WA SEROCKI   Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie    6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie    8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

Informacja PKS 
91 392 18 87   lub   91 469 83 15

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak          kom. 606 148 353
Nowogard (ul.  Rzeszowskiego) - Szczecin (ul.  Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:05; 8:10; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 11:50; 11:55; 12:40; 
14:40; 14:50; 15:00; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:11
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul.  Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:30; 9:50; 10:25:11:20(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 13:20; 13:45(F); 14:10; 
14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:00
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:50; 17:20; 18:30; 19:30
Kursują od poniedziałku do soboty;  F - kursuje od poniedziałku do piątku;  7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli

ROZKŁAD JAZDY BU SÓW

Regularna linia METRO          tel. 505 619 600
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25 A; 5:50 A; 6:00 A; 8:15 A7; 9:25 A7; 12:30 A7; 12:55 A7; 
15:05 A; 16:30 A7; 18:10 A7
Ze Szczecina do Nowogardu: 6:50 A; 7:25 A; 7:45 A; 11:00 A7; 12:00 A7; 14:35 A7; 15:55 
A7; 16:40 A; 18:25 A7; 19:55 A7
Legenda: A- kursuje od pon do sob;   7 - kursuje w niedzielę

PRZEWÓZ OSÓB - RO MAN BIŃCZYK - Linia Regularna  
 TEL. 0607 310 591 

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU:  
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SOBOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIEDZIELA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

DZIENNIK
NOWOGARDZKI

Ukazuje się we wtorki i piątki  na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, Piotr Słomski, Jarosław Bzowy, 

Rafał Kowalczuk sport.  Jarek Dąbrowski redaktor techniczny.   Ad res re dak cji:  
72-200 No wo gard, ul.  Boh. War sza wy 7A, tel. 91 392 21 65; e-mail: dziennik@domjudy.pl. 

Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

Trasa NOWOGARD – GOLENIÓW – SZCZECIN 
Nowogard ul. Rzeszowskiego : 5:05(A), 5:55(A), 6:10(A), 6:50(7), 7:00(A),  7:50(A), 8:05(7), 

8:25(2,4,6), 8:35(A), 9:10(1,3,5,7), 9:15(2,4,6), 10:05(A)10:30(A,7), 11:31(A), 11:40(7), 12:15(A), 
12:50(A,7), 13:00(A), 13:10(A), 13:25(A,7), 13:50(F), 14:05(A), 14:20(A,7), 15:41(A), 16:00(7), 
16:25(7), 16:30(1,3,5) 16:40(2,4,6,7) 16:50(A), 17:30(7) 17:50(A,7) 18:05(4,5,6,7) 18:20(A,7)

TRASA SZCZECIN – NOWOGARD
Szczecin ul. Św. Ducha: 9:25(A), 11:55(A,7) 12:20(A,7), 13:35(A), 14:00(A,7,R), 

14:30(1,3,5,7)  14:35(2,4,6) 14:55(A,7), 15:10(A) 15:25(A,7), 15:50(A) 16:15(A,7)  16:30(A), 
18:05(A,7,R) 18:20(A,7) 19:05(A,7) 19:25(A,7) 19:50(A,7)

Szczecin ul. Dworcowa :  6:20(A), 7:35(A), 8:40(A,7), 9,00(7,R), 10:05(A,7),  10:50(A,7),  
11:40(A), 13:00(7), 14:20(7), 17:40(A,7), 20:15(A,7),

Goleniów, Dworzec PKP :  7:05(A), 8:20(A), 9:25(A,7), 9:45(7,R), 10:10(A),  10:50(A,7),  
11:36(A,7), 12:26(A), 12:42(A,7),  13:05(A,7), 13:45(7), 14:20(A),  14:45(A,7,R), 15:05(7), 
15:20(1,3,5,7) 15:26(2,4,6) 15:40(A,7) 15:55(A)  16:08(A,7) 16:40(A) 16:59(A,7) 17:15(A), 
17:40(A,7)  18:50(A,7,R)  19:05(A,7), 19:50(A,7) 20:10(A,7) 20:35(A,7) 21:00(A,7)

Trasa NOWOGARD – MASZEWO 
Nowogard ul. Rzeszowskiego :  6:20(S) 15:15(S)
Trasa MASZEWO – NOWOGARD 
Maszewo :  6:55(S) 16:00(S)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO – STARGARD SZCZECIŃSKI
Nowogard ul. Rzeszowskiego :  6:50(F),  11:30(F),  13:50(F),  
Trasa STRAGARD SZCZECIŃSKI – MASZEWO - NOWOGARD
Stargard Szcz. Oś. Tysiąclecia :  9:40(A), 12:45(A), 15:05(A)
A - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt S – kursuje w dni nauki szkolnej; 

7 – kursuje w niedziele niebędące świętami F – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz 
świąt 1,3,5 – kursuje w poniedziałki, środy, piątki oprócz świąt; 2,4,6 – kursuje we wtorki, 
czwartki, soboty oprócz świąt; 4,5,6,7 – kursuje w czwartki, piątki, soboty, niedziele oprócz 
świąt; R – kurs do Reska    

ROZKŁAD JAZDY POCIĄGÓW (1.06 - 8.12.2012)
DO KOŁOBRZEGU
7:26 (od 3.09); 9:21 (w dni robocze); 11:39;  13:49;  15:47;  

17:46;  21:38

DO SZCZECINA
5:19 (od 3.09); 6:36 (od 3.09); 8:01; 12:13 (w soboty, niedziele 

i święta); 14:56;  16:51;   18:50;  2

Informacje o rozkładzie jazdy:  tel. 19 757

 � Usługi ogólnobudowlane. 
510 335 162

 � AGENCJA REKLAMWA VIZART 
- oprawianie prac - w 2 minu-
ty., bindowanie, wydruki A3-A4 
kolor, ksero A3-A4 - kolor, la-
minowanie A3-A4. Tylko u nas 
największy wybór okładek. No-
wogard, ul. 700 lecia 15 (nad 
sklepem zielarskim). Tel. 605 
522 340.

 � REMONTY, MONTAŻE, STOLAR-
KA. 781 016 125

 � Transport BUS-MAX. 784  053 
493

 � Usługi remontowo-budowla-
ne, docieplenia. 784 053 493

 � Przepisywanie prac (magister-
skich, licencjackich, innych), 
dokumentów, CV, listów mo-
tyw. innych. Wydruki, Kse-
ro, także kolor. Szybko i Solid-
nie. Studio Reklamy Vizart. No-
wogard, ul. 700 lecia 15 (nad 
sklepem zielarskim). tel 605 
522 340. 

 � Naprawa, regulacja okien, 
drzwi PCV i drewna. 695  181 
070

 � Usługi dekarskie w Kościusz-
kach. 601  227  631

 � Videofilmowanie i zdjęcia cy-
frowe, profesjonalnie różne 
okazje. 600 653 124

 � Transport przeprowadzki szyb-
ko tanio. 696 138 406

 � DUR - DACH pokrycia i remon-
ty dachów. 691 621 141

 � Dachy. 785 562 104

 � Usługi koparko- ładowar-
ką + transport Nowogard.  
667 621 070

 � Usługi koparko-ładowarką. 
606 106 142

 � Transport przeprowadzki, ta-
nio. 791 111 749

 � Remonty łazienek, glazura, te-
rakota, hydraulika. 667 435 942

 � Docieplenia budynków remon-
ty. 784 053 493

 � Remonty mieszkań 
609 588 240

 � Remonty na każdą kieszeń. 
609 715 839

 � TWOJA KSIĘGARNIA INTER-
NETOWA WWW.KSIEGARNIA-
CYMELIA.OSDW.PL

 � Serwis komputerowy na tele-
fon. Instalacja, pomoc w ob-
słudze. Na życzenie w domu 
Klienta. Tel. 790 373 803

 � Korepetycje z chemii i biolo-
gii. Gimnazjum szkoła średnia. 
609 307 327

 � Usługi Akwarystyczne: zakła-
danie i obsługa akwariów. 
506 059 054

 � Remonty i wykończenia. 
601 567 369

 � Układanie kostki brukowej. Tel. 
510 815 498

 � Dekarstwo docieplenia. 
697 784 540\

 � Usługi transportowe 1.5t. bus 
blaszak. 692 486 051

 � Najtaniej wyremontuje, wyma-
luję, wyszpachluje, położę pa-
nele. 666 047 905

 � Remonty mieszkań w środku, 
na zewnątrz. 794 115 153

 � Dachy. 536 277 506

 � Szpachlowanie, malowanie, 
panele, zakł. Inst. Elektrycznej. 
789 146 025

 � Regipsy, szpachlowanie i malo-
wanie, kafelkowanie, docieple-
nia. 798 145 781

 � Naprawa sprzętu radiowo-tele-
wizyjnego Tel. 888 330 606

 � Korepetycje – matematyka 
668 171 212

 � Remonty i wykończenia miesz-
kań. 796 101 370

 � Korepetycje j. angielski. 
609 931 847

PRACA

 � Zatrudnię konsultantkę Orifla-
me, bezpłatne wpisowe, pre-
zenty na 1300 zł, 604 189 118

 � Poszukuję murarzy do wymu-
rowania ok. 200 m oraz szpa-
chlarzy - malarzy. Tel. 695 
264 594.

 � Zatrudnię ekspedientkę do 
sklepu spożywczego Tel. 91 39 
21 373; 91 39 27 122

 � Zatrudnię kierowcę z kat. C+E: 
Transport liniowy: Niemcy - 
Dania 2 na 1. Również trans-
port: Włochy - Szwecja, Polska - 
Szwecja, Norwegia - Polska, tel. 
607 585 561

 � Zatrudnię stolarza lub pomoc-
nika. 603 366 286

 � Szukam pracy jako kierow-
ca kat. B kawaler z doświad-
czeniem (międzynarodowe). 
721 230 990

 � Przyjmę do pracy recepcjonist-
kę/recepcjonistkę; barmana/
barmanka. 507 951 313

 � Przyjmę do pracy z doświad-
czeniem sklep spożywczo – 
przemysłowy 24h Nowogard. 
603 688 266

 � Spawaczo - ślusarza. Wysokie 
zarobki. 503 032 234

 � Poszukuję kierowcę na łódkę. 
668 509 770

 � Doświadczonego stolarza za-
trudnię. 696 034 712

 � Rencista podejmie pracę jako 
dozorca. Tel. 781 016 095

 � Przyjmę pracownika do bu-
dowy domków jednorodzin-
nych i prac wykończeniowych. 
607 083 845; 663 160 884

 � Zaopiekuję się dzieckiem. Tel. 
883 038 182

 � Przyjmę DJ (dyskoteka) Karsk 
„Szuflandia”. Tel. 609 245 816

 � Zaopiekuję się starszą oso-
bą. Tel. 91 39 26 493

INNE

 � Sprzedam drewno  bukowe i 
dębowe pocięte i porąbane- 
603 353 789

 � Sprzedam drewno opałowe i 
kominkowe, pocięte w klocki z 
dowozem. 663 349 053

 � Sprzedam laptopa Lenovo, 
Y530, cena 1600 zł, tel. 605 522 
340

 � Drewno kominkowe sprze-
dam tanio, dowóz gratis. 
501 385 072

 � Sprzedam sypialnię 510 243 843

 � Owczarki niemieckie 7 tygo-
dniowe, pieski, ładne rodzice. 
91 39 21 828

 � Sprzedam komin gazowy 
190 dł. 5m cena 1200 zł. Tel. 
513 045 188

 � Sprzedam piec gazowy dwu-
funkcyjny Vailant. 91 39 22 736

 � Sprzedam fotel wykonujący 
masaż kręgosłupa. 514 558 435

 � Sprzedam dwie lodówki prze-
szklone oraz wagę elektronicz-
ną. 601 151 689

 � Sprzedam meblościankę w 
db stanie. 791 444 423

 � Sprzedam kompletne wy-
posażone akwarium. Te. 
605 548 121

 � Sprzedam kostkę granitową 
603 703 196

 � Klasyczne spódnice 25 zł, rozm. 
36-50, spodnie 25 zł, jesień- 
zima. Pasaż MAKS LASKOWSCY, 
stoisko nr 3.

 � Sprzedam drewno opałowe i 
kominkowe. 667 788 820

 � Sprzedam piec żeliwny i ladę 
sklepową. 609 245 816

 � Drewno opałowe tanio sprze-
dam/ 781 702 326

 � Sprzedam nowy kocioł gazo-
wy junkers ceraclassa ZW14-
2 DVKE dwufunkcyjny, cena 
1600 zł. Tel. 605 441 509

 � Sprzedam spacerówkę, ko-
jec, huśtawkę, fotelik samo-
chodowy. 513 088 312

 � Maliny sprzedam. 502 853 
573

 � Sprzedam akwarium 112l 
z pełnym wyposażeniem 
668 844 738
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R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07

PRO-BUD S.C.   SPRZEDA MIESZKANIA 
2-pokojowe o pow. 58 m2 na osiedlu Gryfitów

  nowe  -  własnościowe  -  bezczynszowe
tel. 91 39 25 552, 783 570 056, www.probud-nowogard.pl

Nowogard, ul. 3 Maja 14

 Ostatnia chwila - SKORZYSTAJ Z KREDYTU RODZINA NA SWOIM!

ZAPRASZA

na obiady 
od poniedziałku do piątku
WYBRANE ZESTAWY OBIADOWE 

(ZUPA + II DANIE)

12 zł
TEL. 91 39 22 424, 608053371

* możliwość wykupienia abonamentu 
obiadowego, dostawa na terenie miasta gratis!!!

www.caffepiwnica.pl

Biura, 
pow. magazynowe

i usługowe 

DO WYNAJĘCIA
idealna lokalizacja

dla Twojej firmy
atrakcyjne ceny,  

duży parking. 
Kontakt 783 800 200
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Rozpoczęcie roku szkolnego w sobotę 1 września 2012

Czytaj s. 2

W Trzechlu 
prąd zabił 
źrebaka

Kto kupił 
harcówkę?

s. 5 s. 5 s. 12

Wyrazy
wdzięczności firmie 
„Wszystko 
dla gołębi” 

oraz 
Panu Andrzejowi 

Januszonkowi  
za profesjonalną  

pomoc w hodowli gołębi
składa 

Zbyszek

Wywiad  
Ewa Durską:
„Osiągnęłam 
swój cel...”

Tragiczny wypadek  w Olchowie 

Czy musiało do tego dojść? 
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Foto tydzień

 W minioną środę, ok. godz. 15.00 przy ul. 3 Maja, przy wjeź-
dzie na ulicę Zieloną doszło do niegroźnej stłuczki z udziałem 
dwóch samochodów. Do kolizji doszło praktycznie na oczach 
policjantów, którzy w tym czasie interweniowali  w posesji znaj-
dującej się po drugiej stronie ulicy. Najprawdopodobniej jeden 
z kierujących nie dostosował prędkości do warunków jazdy. Na 
szczęście nikomu nic się nie stało. 

Czytelnik przechodzący  obok PZM-tu na ul. Boh. Warszawy 
w Nowogardzie zobaczył martwego kota, który jak  twierdzi leży 
już w tym miejscu  od kilku dni „ Idąc chodnikiem moją uwagę 
zwrócił martwy kot na trawniku. Jest on w stanie rozkładu, co na 
pewno nie jest miłym widokiem dla  przechodzącej w tym miejscu 
młodzieży i dzieci, która idzie do szkoły – napisał w informacji  
nasz Czytelnik. 

Uzupełniono oznaczenie na parkingu przy ul. Kościuszki przy 
Przychodni. O niekompletnym oznaczeniu tego miejsca napisa-
liśmy dwa tygodnie temu, kiedy to zgłosił się do redakcji jeden 
z kierowców, którego próbowano ukarać mandatem karnym za 
postój w tym miejscu bez posiadania odpowiednich uprawnień. 
Ten mandatu nie przyjął, zwracając uwagę na ubytki w oznako-
waniu. Policja ostatecznie kierowcę przeprosiła a zarządcę drogi 
zobowiązała do unormowania tej sytuacji. Po kilku dniach usta-
wiono znaki pionowe i przywrócono do odpowiedniego wyglą-
du oznaczenie poziome (wózek inwalidzki). Teraz jest już jak na-
leży.  Nie ma już więc wątpliwości, że pierwsze miejsce postojowe 
na parkingu jest przeznaczone dla osób niepełnosprawnych po-
ruszających się pojazdami dopuszczonymi do ruchu drogowego.  
Osoby nieposiadające tego typu uprawnień, w razie postoju w 
tym miejscu muszą liczyć się  w razie kontroli policji z manda-
tem karnym w wysokości 500 zł. 

Tragiczny wypadek  w Olchowie 

Czy musiało do tego dojść? 
To było niestety do przewidzenia. Jest pierwsza ofiara krytykowanych wielokrot-
nie przez DN rozwiązań komunikacyjnych zastosowanych przy zjazdach na ob-
wodnicę. W zeszłą sobotę przy węźle Olchowo, doszło do tragicznego wypadku, w 
którym poważnie ucierpiał mieszkaniec Domu Pomocy Społecznej z Nowogardu. 

Ok. godz. 9.30 kierujący samo-
chodem marki BMW, nie zacho-
wał należytej ostrożności przy 
dojeżdżaniu do oznakowanego 
przejścia dla pieszych i potrącił 
przejeżdżającego przez przejście 
dla pieszych rowerzystę. Mężczy-
zna w stanie krytycznym prze-
wieziony został do szpitala w 
Szczecinie – tak brzmi oficjalny 
komunikat policji w tej sprawie. 
Doprecyzowując, wypadek miał  
miejsce na przejściu dla pieszych 
znajdującym się na wysokości 
komisu samochodowego, mię-
dzy ekranami dźwiękoszczelny-
mi.

Jak udało nam się dowiedzieć, 
potrącony rowerzysta to miesz-
kaniec DPS-u znajdującego się 
na kolonii Smużyny. Mężczyzna 
jest w stanie krytycznym. Nie-
wiadomo czy z tego wyjdzie. 

Według przepisów ruchu dro-
gowego kobieta, która prowa-
dziła BMW  zostanie najpew-
niej skaza wyrokiem sądu, jako 
winna spowodowania wypadku. 
Grozi jej za to kilka lat więzienia. 

Sprawa ma jednak inny wy-
miar. O tym, że rozwiązania ko-
munikacyjne zastosowane wo-

kół węzłów zjazdowych obwod-
nicy są co najmniej nieprzemy-
ślane, alarmowaliśmy wielokrot-
nie. Prawdą jest, że przejście dla 
pieszych na którym doszło do 
tragicznego wypadku w ubiegłą 
sobotę, było tam również przed 
otwarciem obwodnicy. Nie moż-
na jednak zapominać, że uru-
chomienie drogi, która „natu-
ralnie” sprzyja rozwijaniu więk-
szych prędkości, zwiększa po-
ziom zagrożenia na tym odcinku 
o 100%. Należy również zauwa-
żyć, że znajdujące się tam ekra-
ny, chroniące ponoć okolicznych 
mieszkańców przed hałasem, 
również znacznie ogranicza-
ją widoczność, szczególnie gdy 
chodnik z którego wyjechał ro-
werzysta jest z okien samochodu 
praktycznie niewidoczny. Jed-
nym słowem – po oddaniu do 
użytku obwodnicy, w tym miej-
scu przejścia nie powinno być. 

 Ostrzegaliśmy, że  prędzej 
czy później komuś może stać 
się krzywda. I stało się. Co wię-
cej, chyba tylko szczęśliwy splot 
zdarzeń spowodował, że od cza-
su oddania nowych dróg do 
użytku, to pierwszy taki poważ-

ny wypadek. Tylko cud bowiem 
sprawił, że do tej pory nikt nie 
ucierpiał na przejściu dla pie-
szych znajdującego się na koń-
cu ścieżki rowerowej do Olcho-
wa, wiadukcie w Karsku, czy też 
drogach w Wojcieszynie, po któ-
rych do dnia dzisiejszego (mimo 
poprawy oznaczenia) błądzą cię-
żarówki. 

Na nic znaki, odblaski i miga-
jące lampki, choć docenić nale-
ży starania policji, która reagując 
na nasze sygnały przynajmniej 
do takich działań zmusiła gdzie-
niegdzie właściciela drogi, czyli 
Generalną Dyrekcję Dróg Kra-
jowych i Autostrad.  Sobotni tra-
giczny wypadek jest dowodem 
na to, że obwodnica była projek-
towana zza biurka, a ci co powin-
ni uważanie się przyglądać temu 
procesowi, zaspali.  Dramat w 
tym, że teraz za architektoniczne 
wygibasy i lenistwo w imię po-
wszechnego przekonania o jedy-
nej i niepodważalnej słuszności 
projektu,  zapłacił człowiek – w 
tym przypadku może nawet wła-
snym życiem. Czy tak musiało 
się stać? Z pewnością nie. 

MS

Pomóżmy sobie
•	 Przyjmę		2	-	osobowy	fotel	do	spania,	pralkę	automatyczną	i	używaną		pokojową	meblościankę	tel.	

665	-	566-856
•	 Przyjmę		łóżko	piętrowe		tel.	512-71-13-48
•	 Przyjmę		wersalkę	z	fotelami	i	szafkę	na	dziecięce	ubrania	tel.	883-241-291	
•	 Przyjmę	meble	pokojowe	w	dobrym	stanie,	ławę	pokojową	i	TV		tel.	782-556-716
•	 Przyjmę		piecyk	kaflowy	lub	inny	piec	na	opał	tel.	kontaktowy	883-038-182
•	 Przyjmę	segment	pokojowy	i	kuchenny	oraz	pralkę.		tel.	kontaktowy	512	711	348
•	 Przyjmę	książki	do	I	klasy	gimnazjum.	tel.	kontaktowy	512	711	348	
•	 Proszę	o	dwuosobowy	tapczan	dla	osoby	po	operacji	nr	kontaktowy	tel.	504	781-785	
•	 Przyjmę	telewizor	kolorowy		tel.		512-012-823	
•	 Przyjmę	używany	odtwarzacz	DVD	i	sprawny	niewielki			telewizor		tel.	506-138-056
•	 Przyjmę	dla	niepełnosprawnego	chłopca	rowerek	trzykołowy	napędzany	na	ręce			tel.		697-381-161	
•	 Przyjmę	łóżko	dla	2	letniego	dziecka	oraz	dywan	tel.	789-430-565
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EntER  II 
laptop

 sERwIs - komIs
naprawiamy, 
sprzedajemy,

kupujemy laptopy
na ul. Wyszyńskiego 7/3

budynek Straży Pożarnej

tEL. 795 648 748

O PA Ł
węgiel, koks, miał, 

drewno – kominkowe,
 podpałka, brykiet – węglowy, 

torfowy, drzewny
(towar luzem i workowany)

Towar wysokiej jakości, zapewniamy 
transport, wynajem maszyny 
rozładunkowej oraz dźwigu

sprzedaż ratalna

PPUH „EDBA” 
Nowogard • ul. Nadtorowa 12

Tel./fax 91 39 22 329
Kom. 601 150 620

Już jest!!! 
POLSAT CYFROWY 

w PLUSIE
specjalne Bonusy 

dla naszych klientów
Nie przegap oferty

ZAPRASZAMY

Salon Plus
ul. Kościuszki 35A

Nowogard

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07

Sortowanie
rozsady  

truskawek
w hali praca, 

akord 
Infor. pod  telefonem

510 730 398 
502 616 240

Nowe okręgi wyborcze – znamy już projekt uchwały

Dla kogo jabłko, dla kogo ogryzek? 
Na najbliższej sesji Rady Miejskiej, którą zwołano na 26 września, radni będą głosować nad uchwałą w sprawie podziału gminy Nowo-
gard na okręgi wyborcze. W związku ze zmianą ordynacji wyborczej, podczas przyszłych wyborów samorządowych, które odbędą się w 
2014 roku,  radnych będziemy wybierać w 21 okręgach, a nie jak było dotychczas w trzech. 

Znikną partyjne listy, a w za-
mian za to, wyborca w każdym 
okręgu otrzyma kartę, na której bę-
dzie się znajdowało kilkanaście na-
zwisk osób reprezentujących różne 
ugrupowania polityczne. Nazwiska 
będą ułożone najprawdopodobniej 
alfabetycznie. W każdym okręgu 
jest do zdobycia tylko jeden man-
dat. Do rady wejdzie ten, kto uzy-
ska najwięcej głosów. 

Do projektu uchwały, który zo-
stanie poddany pod głosowanie 
na najbliższej sesji, dołączono tak-
że załącznik graficzny, czyli mapę 
z podziałem na okręgi. Miasto po-
dzielono na 14 okręgów, a tereny 
wiejskie na 7. Do tej pory wszyst-
kie wsie stanowiły jeden okręg, a  
miasto było podzielone na dwa 
okręgi – umowną granicą oddzie-
lającą oba obszary wyborcze, były 
tory biegnące przez miasto. 

Nowy podział  ma kluczowe 
znaczenie dla radnych, którzy 
dzisiaj zasiadają w radzie. Już na 
podstawie szybkiej analizy mapy, 
biorąc pod uwagę fakt, że radni z 
reguły będą startować z ulic lub 
miejscowości, na których miesz-
kają bądź stamtąd pochodzą, 
można mieć pewność, że kilku z 
nich może mieć problem z uzy-
skaniem  w przyszłych wyborach 
mandatu – zakładając, że w wybo-
rach wystartują.  W okręgu nr 7 
(ul. 5 Marca, Kowalska, Osiedlo-
wa, Plac Wolności, Lutyków, część 
700-lecia) o mandat zaciętą walkę 
stoczą Rafał Paśko (PSL) i Lech 
Jurek (niezrzeszony).  Osiedle 
Bema natomiast, skąd o mandaty 
walczyć będzie dwóch radnych z 
SLD – Jan Tandecki i Marcin Wol-
ny, podzielono na dwie części, co 
znacznie ułatwi obu panom roz-
grywkę – nie będą się wzajem-
nie eliminować.  Wręcz odwrot-
nie ułożyły się sprawy w okrę-
gach wiejskich.  W jednym z nich 
o numerze 21, o mandat będzie 
walczyło najprawdopodobniej, aż  

trzech radnych PSL – Jerzy Ku-
bicki, Paweł Kolanek i Michał Bo-
ciarski. Problem z wejściem do 
rady może mieć także Mieczysław 
Laskowski (PSL), który w jednym 
okręgu o głosy będzie walczył z 
popularnym sołtysem Wyszomie-

rza – Andrzejem Kanią radnym 
ze Wspólnego Nowogardu, pre-
zesem Wiejskich Klubów Sporto-
wych.  

Z drugiej strony nowy podział 
na okręgi, to dla wielu miejsco-
wości wiejskich szansa na posia-
danie w radzie swojego przedsta-
wiciela np. okręg nr 16, w skład 
którego wchodzą trzy dość spo-
re miejscowości tj. Wierzbię-
cin, Ostrzyca i Kulice. Podobnie 
będzie w przypadku okręgu nr 
12, czyli Orzechowo, Wierzchy i 
Szczytniki, które nigdy w historii 

nie miały swojego reprezentanta 
w radzie. 

Zaproponowany podział man-
datów z pewnością wywoła żywą 
dyskusję na najbliższej sesji. Już 
pojawiają się pytania – gdzie będą 
głosować więźniowie i funkcjo-

nariusze ZK będący tego dnia na 
służbie?  Więzienie nie zostało bo-
wiem wpisane do żadnego okrę-
gu według załączonej do uchwały 
mapy. Nie wiadomo też, jaka bę-
dzie siatka komisji obwodowych, 
czyli konkretnych lokali wybor-

czych , czy każdy z nich będzie 
obsługiwał jeden okręg, czy też 
będą takie, w których głosować 
będziemy na kandydatów z róż-
nych okręgów. Więcej w relacjach 
z sesji na łamach DN. 

MS
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Rozmowa z wiceburmistrzem Damianem Simińskim 

Co czeka nas w związku z ustawą śmieciową? 
Znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nałożyła na gminy szereg nowych zadań i obowiązków, oraz 
zmieniła znacząco system gospodarowania odpadami komunalnymi. W obecnym systemie, który funkcjonować będzie do 30 czerwca 
2013 r. właściciele nieruchomości zobowiązani są zawierać umowy na odbieranie odpadów komunalnych z terenu ich nieruchomości. 
Od 1 lipca 2013 roku właściciele nieruchomości zamieszkałych, zobowiązani będą ponosić na rzecz gminy opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi (tzw. Ustawa śmieciowa). Na najbliższej sesji Rada Miejska ma przyjąć pierwsze uchwały dotyczące nowego 
systemu, jaki obowiązywał będzie w Gminie Nowogard. O tym co w związku z wprowadzanymi rozwiązaniami prawnymi czeka miesz-
kańców, rozmawiamy z Damianem Simińskim, wiceburmistrzem Nowogardu, który przewodniczy specjalnemu zespołowi w gminie,    
odpowiedzialnemu za wdrożenie zmieniających się przepisów w życie. 

DN: Czym charakteryzuje 
się nowy system utrzymania 
czystości i porządku?

Damian Simiński: System 
zakłada określenie stawek 
opłat niepowiązanych bez-
pośrednio z ilością odpadów 
komunalnych odbieranych 
od właściciela nieruchomo-
ści. Założeniem nowego sys-
temu jest zatem nie uzależnie-
nie wysokości opłaty od ilo-
ści wyprodukowanych śmieci. 
W związku z tym, Rada Gmi-
ny do końca 2012 r. obowią-
zana jest podjąć pakiet uchwał 
w celu określenia, jakie usłu-
gi w zakresie odbioru odpa-
dów komunalnych od właści-
ciela nieruchomości będą wy-
konywane w ramach należnej 
opłaty.  Zakres uchwał   obej-
mował będzie w szczególności: 
ilość odpadów komunalnych 
odbieranych od właściciela 
nieruchomości, częstotliwość 
odbierania odpadów komu-
nalnych, sposób świadczenia 
usług przez punkty selektyw-
nego zbierania odpadów ko-
munalnych, sposób wyliczenia 
i terminu uiszczania opłaty od 
właścicieli nieruchomości, czy 
też regulaminu utrzymania 
czystości i porządku. 

Ważnym aspektem znowe-
lizowanej ustawy są odpady 
zbierane selektywnie.

Wskazane jest odebranie 
od właściciela nieruchomo-

ści możliwie dużej ilości odpa-
dów selektywnie zbieranych, 
ze względu na konieczność 
wykazania przez gminę okre-
ślonych poziomów recyklin-
gu papieru, szkła i tworzyw 
sztucznych. Poziomy te w ko-
lejnych latach będą coraz wyż-
sze. Ustawa wprowadza bo-
wiem obowiązek selektywnego 
zbierania wielu frakcji odpa-
dów komunalnych takich jak: 
odpady niebezpieczne, zielo-
ne, wielkogabarytowe, wie-
lomateriałowe, zużyty sprzęt 
elektryczny i elektroniczny, 
baterie i akumulatory, opony, 
czy odpady budowlane i roz-
biórkowe. 

Gdzie będą one zbierane?
Oczywiście część z nich 

zbierana będzie bezpośrednio 
u właściciela nieruchomości,   
jednakże ze względów prak-
tycznych, nie sposób wyobra-
zić sobie selektywnej zbiórki 
wszystkich segregowanych od-
padów bezpośrednio u źródła. 
Jednym z rozwiązań jest orga-
nizowanie tzw. zbiórki objaz-
dowej, w ramach której odbie-
rane będą od właścicieli nieru-
chomości w nieograniczonej 
ilości odpady wielkogabary-
towe oraz elektryczne i elek-
troniczne. Nowym zadaniem 
własnym gminy jest również 
tworzenie punktów selektyw-
nego zbierania odpadów ko-
munalnych, w których zbiera-

ne będą wszystkie wskazane w 
ustawie frakcje odpadów ko-
munalnych. Na terenie gminy 
planuje się stworzenie co naj-
mniej jednego punktu, któ-
ry będzie miejscem ogrodzo-
nym i nadzorowanym. Zatem 
poza odbiorem odpadów bez-
pośrednio od właściciela nie-
ruchomości w ramach uisz-
czanej opłaty, wskażemy rów-
nież możliwość pozostawiania 
przez mieszkańców odpadów 
w przystosowanych do tego 
celu Punktach.  

Jakie wielkości odpadów 
przypadają na jednorodzin-
ne posesje, a jakie przypadają 
dla budynków wielorodzin-
nych?

Po kilkumiesięcznej analizie 
powołanego do tego celu ze-
społu proponujemy, aby ilość 
odpadów komunalnych od-
bieranych od właścicieli nie-

ruchomości uzależniona była 
od liczby osób zamieszkują-
cych daną nieruchomoś. Dla 
przykładu, dla nieruchomości 
zamieszkałej przez 3-4 osoby: 
dwa pojemniki o pojemności 
do 0,12 m3 lub jeden pojemnik 
o pojemności do 0,24 m3 oraz 
po jednym pojemniku o po-
jemności do 0,12 m3 lub worku 
120 l z folii PE-HD na odpo-
wiednią frakcję odpadów od-
bieranych w sposób selektyw-
ny. W budynkach mieszkal-
nych wielorodzinnych urzą-

dzenia o łącznej objętości od-
powiadającej   do 0,12 m3 na 
rodzinę. Jest to dość skompli-
kowane, ale winno zapewnić 
skuteczną i kompleksową ob-
sługę produkowanych w go-
spodarstwach domowych od-
padów podstawowych. Nie 
mniej jednak, ostateczną decy-
zję podejmą radni podczas ob-
rad Rady Miejskiej. 

A co w przypadku przekro-
czenia tych limitów?

W przypadku przekrocze-
nia ustalonych limitów, wła-
ściciele nieruchomości mogą 
bezpłatnie oddawać niesegre-
gowane odpady komunalne w 
workach na odpady zmiesza-
ne, w ilości: dla nieruchomości 
zamieszkałej przez 1-2 osoby -  
dwa   worki 120 l  na rok, dla 
nieruchomości zamieszkałej 
przez 3-4 osoby - trzy   worki 
120 l  na rok, dla nieruchomo-

ści zamieszkałej przez 5-6 osób 
są 4 worki  120 l na rok, a dla 
nieruchomości na której za-
mieszkuje powyżej 6 osób jest 
pięć worków  120 l na rok. Za 
produkcję jeszcze większej ilo-
ści odpadów, należało będzie 
uiszczać dodatkowe opłaty.

Jak często będą odbierane 
odpady?

Odpady komunalne zmie-
szane odbierane będą z budyn-
ków jednorodzinnych raz na 
dwa tygodnie, natomiast z bu-
dynków wielorodzinnych, nie 

rzadziej niż dwa razy w tygo-
dniu. W przpadku odpadów 
zbieranych selektywnie, ta-
kich jak makulatura, tworzy-
wa sztuczne, czy szkło, odpady 
odbierane będą raz w miesiącu 
z budynków jednorodzinnych 
oraz po wypełnieniu poszcze-
gólnych gniazd pojemników 
przeznaczonych do selektyw-
nej zbiórki odpadów komunal-
nych z budynków wielorodzin-
nych.

Jak zostranie wyłoniony 
wykonawca usługi?

Wyonawca zostanie wyło-
niony oczywiście w drodze 
przetargu.

Kiedy poznamy wysokość 
opłaty, jaką przyjdzie nam 
uiszczać za odbiór odpadów 
w świetle nwych uregulowań 
prawnych?

Zostanie ona wprowadzona 
uchwałą Rady Miejskiej jesz-
cze w tym roku, jednakże na 
dzień dzisiejszy, zbyt wcześnie 
jest jeszcze na jakiekolwiek de-
klaracje co do jej wysokości. 

Możliwość kalkulacji ceny 
jest dosyć szeroka i zależeć 
może od kilku czynników. 
Jaki system przyjmie Gmina 
Nowogard?

Możliwości jest oczywiście 
kilka, a każda z nich posia-
da swoje wady i zalety. Można 
ostateczną opłatę, jaką przyj-
dzie płacić przysłowiowemu 
Kowalskiemu, liczyć na pod-
stawie liczby mieszkańców za-
mieszkujących nieruchomość, 
możemy ją liczyć na podstawie 
zużytej wody z danej nierucho-
mości, czy też od powierzchni 
zajmowanego lokalu miesz-
kalnego. Może to być również 
jedna stawka naliczana od go-
spodarstwa domowego. Wy-
brać niestety należy wyłącznie 
jedną z wymienionych opcji i 
na jej podstawie skalkulować 
ostateczne opłaty. O sposobie 
tym musi jednakże zadecydo-
wać Rada Miejska. Mieszkańcy 
zostaną oczywiście o wszyst-
kim poinformowani. 

Rozmawiał Marcin Simiński 
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W Trzechlu prąd zabił źrebaka
W poniedziałek (17 września) w miejscowości Trzechel, doszło do niecodziennego zdarzenia. Pól roczny źrebak opuścił swoje pastwi-
sko, poczym wszedł na prywatną działkę. Tam, wokół ogrodzenia zamontowany był pastuch, który został podłączony pod napięcie 
230W! Zwierzę najprawdopodobniej dotknęło siatki i natychmiast padło. O wszystkim redakcję DN poinformowali mieszkańcy wsi, 
dzwoniąc na nasz alarmowy telefon. Okoliczności zdarzenia wyjaśnia nowogardzka policja. 

Gdy przyjechaliśmy do Trzechla na 
miejscu pracowała już policja. Na po-
licję czekaliśmy od godziny 10.0, kiedy 
zgłosiliśmy wypadek. Patrol pojawił się 
nie wiele przed panem redaktorem. W 
międzyczasie telefonicznie zasięgnęliśmy 
opinii weterynarza, który stwierdził, że 
rzeczywiście porażenie prądem o takim 
natężeniu (230W) mogło spowodować 
natychmiastowe pęknięcie serca zwie-
rzęcia. Siostra próbowała ratować konia, 
chciała tam pobiec, i dobrze, że ją zatrzy-
małam, bo również i ją bym teraz opła-
kiwała – mówi nam właścicielka padłe-
go konia. Rzeczywiście poszkodowany 
sam przyznał, że ogrodzenie wokół wy-
biegu dla konia mogło być uszkodzone. 
Najprawdopodobniej dlatego zwierzę 
opuściło pastwisko, poczym przemie-
rzyło kilkadziesiąt metrów nim znala-
zło się na feralnej działce. 

Skąd w pastuchu takie napięcie elek-
tryczne? Właściciel posesji powiedział 

policji, że w ten sposób odstraszał dzi-
ki niszczące jego ogród. Nie zmienia to 
jednak faktu, że instalacja która zabi-
ła źrebaka, mogła stać się realnym za-
grożeniem dla ludzkiego życia. Dlate-
go też policja prowadzi postępowanie 
pod kątem wadliwego wykonania urzą-
dzeń i spowodowanie realnego niebez-
pieczeństwa dla otoczenia. Najprawdo-
podobniej do sądu zostanie skierowa-
ny wniosek o ukaranie grzywną męż-
czyzny. Natomiast właściciele źrebaka 
będą się domagać od niego odszkodo-
wania za stratę zwierzęcia, które wyce-
nili na kwotę 2 100 złotych. 

Z informacji które uzyskaliśmy wy-
nika, że zwierzę zostało przekazane do 
utylizacji we wtorek. 

W zagrodzie pozostała matka półrocz-
nego konia, która najbardziej odczuwa 
tą stratę, jak twierdzi  właściciel źreba-
ka, nikogo nie chce do siebie dopuścić...

KR   

Kto kupił harcówkę?
Znamy już więcej szczegółów dotyczących sprzedaży byłego internatu SOSW 
przy ul. Wojska Polskiego. Posesję zwaną przez mieszkańców harcówką wraz z 
gruntem kupił jeden z mieszkańców Nowogardu, prowadzący działalność go-
spodarczą w Niemczech. 

Przypomnijmy, że piąty z ko-
lei przetarg na tą malowniczo 
położoną nieruchomości od-
był się 28 sierpnia w siedzie 
Starostwa Powiatowegow Go-
leniowie. To bowiem powiat 
był właścicielem budynku. 

Do przetargu tego stanęło 
dwóch oferentów, z czego jeden 
nie dał postąpienia. Nierucho-
mość została sprzedana za cenę 
636.300,00 zł  – poinformowa-
ła Anna Stępień-Buryszek p.o. 
Sekretarza Powiatu. 

Na co powiat wyda pienią-
dze uzyskane ze sprzedaży? Jak 
tłumaczy Tomasz Kulinicz, wi-
cestarosta Powiatu Goleniow-
skiego, nie można wskazać 
jednej konkretnie inwestycji. 

Zgodnie z zasadami budże-
towymi zakazane jest łączenie 
konkretnych dochodów, w tym 
majątkowych, z konkretnymi 
wydatkami – mówi T. Kulinicz.  
W uchwale budżetowej stano-
wiącej pewien ogół działań, 
wpisuje się plan dochodów, w 
tym majątkowych ze sprzedaży 
mienia i wydatków. W budżecie 
Powiatu Goleniowskiego zapla-

nowano dochody ze sprzedaży 
mienia na rok 2012 na pozio-
mie 2.817.242 zł, a realizacja 
łącznie ze sprzedażą internatu 
będzie dużo niższa, z powodu 
braku sprzedaży budynku by-
łego Domu Dziecka w Mostach. 
Zaplanowane wydatki inwe-
stycyjne na 2012 rok, to kwota 
19.376.071 zł z przeznaczeniem 
na kilka inwestycji. 

Część z inwestycji, o których 
mówi wicestarosta dotyczy 
gminy Nowogard. W planie 
jest m.in. modernizacja drogi 
do Miętna i Wojcieszyna, re-
mont dachu w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Nowo-
gardzie, a także zakup autobu-
su dostosowanego do potrzeb 
osób niepełnosprawnych na 
potrzeby tej szkoły. 

Kto kupił harcówkę? Z na-
szych informacji wynika, że  
nowy właściciel nieruchomo-
ści pochodzi z Nowogardu. 
Więcej czasu spędza jednak 
poza granicami kraju, gdzie 
prowadzi ponoć prężnie dzia-
łającą firmę budowlaną.  Nie-
stety mimo usilnych prób, nie 
udało nam się z nim skontak-
tować by zapytać, jakie ma pla-
ny na zagospodarowanie nie-
ruchomości i położonych do-
okoła niej gruntów.  Mężczy-
zna nie odpowiada także na 
pytania wysłane drogą sms. 
Nie możemy więc podać jego 
nazwiska. Powiat także nie 
zdradza danych nowego wła-
ściciela, powołując się na usta-
wę o ochronie danych osobo-
wych. Nam udało się je ustalić. 

Pozostaje mieć nadzieję, że 
piękny i malowniczo położony 
budynek nie podzieli losu byłe-
go przedszkola przy ul.3 Maja, 
który notabene też, jak wieść 
gminna niesie, ma już nowego 
właściciela. O tym jednak napi-
szemy w oddzielnym artykule. 

Marcin Simiński 

Urodzajne lato?
Wielokrotnie w tym 

sezonie informowa-
liśmy o nietypowych, 
ogrodniczych znalezi-
skach naszych miesz-
kańców. Dziś prezen-
tujemy kolejne, pewnie 
już jedne z ostatnich, 
zważywszy, że w naj-
bliższą niedzielę zaczy-
na się kalendarzowa 
jesień. W ubiegłym ty-
godniu Stanisław Mo-
siniak przyniósł do re-
dakcji wielkiego praw-
dziwka, którego znalazł w Wę-
gorzycach przy polu na obrze-
żach lasu. Natomiast Aleksan-
der Śmigiel mieszkaniec No-
wogardu, zaprezentował nam 
marchew gigantycznych roz-
miarów!

Marchew państwa Aleksan-
dra i Barbary Śmigiel docho-
dzi do rozmiarów od 25 do 

30 cm długości oraz około 20 
cm w obwodzie. Dumni dział-
kowicze poinformowali rów-
nież, że zbiór który nam za-
prezentował pan Aleksander 
nie jest wyjątkiem, gdyż każ-
da marchew w jego ogródku 
tego roku, wyrosła w takich 
gigantycznych rozmiarach! 
Jak twierdzi właściciel dział-

ki, marchew została wyho-
dowana bez dodatków che-
micznych i jest w stu procen-
tach ekologiczna. Mało tego, 
ziemia na działce państwa 
Śmigiel „urodziła” nie tyl-
ko gigantyczną marchew, ale 
również pietruszkę! Strach 
pomyśleć, jakich rozmiarów 
wyrosłaby kapusta, gdyby 
pan Aleksander zdecydował 
się ją posadzić? 

redakcja

 H. Śmigiel

S. Mosiniak
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Informacje Parafialne
   Vox    Ecclesiae...

Słowo Boże na Niedzielę:

Rejonowy Dzień Służby 
Liturgicznej w Kamieniu Pom.
15 września br. pięcioosobowa grupa z parafii pw. Wniebowzięcia Naj-
świętszej Maryi Panny w Nowogardzie, pod opieką księdza Roberta 
Dąbrowskiego, udała się na Rejonowy Dzień Służby Liturgicznej, który 
odbywał się w parafii pw. św. Ottona w Kamieniu Pomorskim. Koordy-
natorem całego spotkania był ksiądz mgr Bartłomiej Bugajak.

Po godzinie 8 rano zebraliśmy się wszyscy 
pod nowogardzką plebanią i ruszyliśmy do 
Kamienia. W naszej grupie było dwóch mini-
strantów, jeden lektor, dwie członkinie scholi 
młodzieżowej oraz opiekun młodzieży para-
fialnej, ksiądz Robert. Wszyscy z uśmiechem 
na twarzy i dobrym humorem, bezpiecznie 
dotarliśmy na miejsce, jeszcze przed godzi-
ną 10. Dodatkowy czas wykorzystaliśmy na 
zwiedzanie konkatedry, modlitwę oraz robie-
nie pamiątkowych zdjęć.

Około godziny 10 poszliśmy na plac Sta-
rej Plebanii, gdzie najpierw ksiądz Bartło-
miej wszystkich bardzo serdecznie powitał, a 
następnie rozpoczęła się rejestracja grup. W 
tym momencie mieliśmy czas, aby poznać się 
z ludźmi, którzy przyjechali z Sikorek, Świ-
noujścia, Gryfic, Trzebiatowa i wielu innych 
miejsc. Po zakończonej rejestracji przeszli-
śmy wszyscy do Kościoła Mariackiego, na 
wspólną modlitwę oraz oficjalne rozpoczęcie 
Dnia Służby Liturgicznej.

Następnie na placu koło konkatedry nastą-
piło rozdzielenie grup. W ten sposób Kaje-
tan Rakowski i Dawid Błaszczyk zostali przy-
dzieleni do grupy ministrantów, Damian Ro-
siak dołączył do grupy lektorów, natomiast 
Patrycja Szponar i Joanna Minda dołączyły 
do scholi. Po rozdzieleniu, każda grupa udała 
się na przypisane im zajęcia formacyjne.

Schola udała się na próbę muzyczną do Pa-
łacu Biskupiego. Tam nastąpiło wspólne mu-
zykowanie, wymiana doświadczenia, nauka 
nowych pieśni. Zajęcia prowadził proboszcz 
parafii pw. św. Klary w Dobrej, ksiądz Marek 
Prusiewicz. Pomagały mu w tym siostry, któ-
re także uczestniczyły w owych warsztatach. 
Atmosfera była bardzo przyjemna, możliwe, 
że za sprawą siostry zakonnej, która nagra-
dzała najaktywniejszych uczestników czeko-
ladkami. Każdy starał się dać z siebie jak naj-
więcej.

Lektorzy natomiast uczestniczyli w wy-
kładzie, który prowadzony był przez histo-
ryka tamtejszego muzeum. Temat wykła-
du brzmiał „Śladami historii archidiecezji 
szczecińsko-kamieńskiej”. Po wykładzie od-
były się zajęcia terenowe. Największym za-
interesowaniem lektorów cieszyły się wyko-
paliska, które wciąż są prowadzone przez ar-
cheologów. Dzięki nim mogli obejrzeć kości 

i szczątki ludzkie, które na pewno wywołały 
na wszystkich ogromne wrażenie.

Na ministrantów czekała gra miejsca „Od-
szukaj biskupa Ottona”. Chłopcy, podzieleni 
na mniejsze grupki, dostali mapy i wszyst-
kie potrzebne materiały, i ruszyli na miasto, 
w celu odnalezienia biskupa. Po drodze mu-
sieli wykonać wiele zadań, za które dostawali 
punkty. Jednym z ostatnich zadań było roz-
wiązanie tajemniczej zagadki, zapisanej w 
dziwnym, nieznanym języku. Zabawa przy-
niosła wiele wrażeń, dzięki niej na pewno na-
wiązało się wiele nowych znajomości, a mini-
stranci mogli zdobyć nowe umiejętności.

Po zajęciach w grupach, ponownie wszy-
scy razem, udaliśmy się do kościoła pw. św. 
Mikołaja, gdzie mieliśmy możliwość sko-
rzystania z Sakramentu Pokuty i Pojedna-
nia. Był to czas na naszą osobistą modlitwę 
oraz rozmowę z Bogiem. Każdy, kto potrze-
bował oczyszczenia, miał możliwość spowie-
dzi. Modlitwę ubogacał wspólny śpiew, prze-
platany słowem, skierowanym do nas przez 
księdza Bartłomieja. Był to czas wyciszenia 
się i przygotowania do Eucharystii, na którą 
udaliśmy się zaraz po owym sakramencie do 
Kościoła Mariackiego.

Eucharystii przewodniczył ksiądz Bar-
tłomiej Bugajak a ubogacały ją swoim pięk-
nym śpiewem i grą na organach, uczennice 
księdza proboszcza z parafii w Dobrej. Msza 
Święta była pięknym podsumowaniem Dnia 
Służby Liturgicznej. Po niej udaliśmy się do 
Starej Plebanii, na ostatni punkt programu, 
czyli przepyszną zupę gulaszową.

Podczas jedzenia można było jeszcze po-
rozmawiać, zawiązać nowe znajomości lub 
spotkać swoich dawno niewidzianych znajo-
mych. Po pożegnaniach i podziękowaniach 
złożonych na ręce organizatorów całego spo-
tkania, wszyscy rozjechali się do domów.

Spędziliśmy słoneczne i ciepłe sobotnie 
przedpołudnie na wspólnej zabawie, integra-
cji, śpiewach, nauce, ale co najważniejsze, na 
wspólnej modlitwie. Mieliśmy okazję wie-
le się nauczyć, także od siebie nawzajem. Na 
pewno nie był to czas zmarnowany, lecz bar-
dzo owocny. Dlatego mamy nadzieję, że nie 
był to ostatni taki wyjazd.  

Grupa liturgiczna wraz ks. Robertem

(Mk 9,30-37) Zapowiedź męki i spór o pierwszeństwo
Słowa Ewangelii według świętego Marka
Jezus i Jego uczniowie podróżowali przez Galileę, On jed-

nak nie chciał, żeby kto wiedział o tym. Pouczał bowiem swoich 
uczniów i mówił im: Syn Człowieczy będzie wydany w ręce lu-
dzi. Ci Go zabiją, lecz zabity po trzech dniach zmartwychwsta-
nie. Oni jednak nie rozumieli tych słów, a bali się Go pytać. Tak 

przyszli do Kafarnaum. Gdy był w domu, zapytał ich: O czym to rozprawialiście w drodze? 
Lecz oni milczeli, w drodze bowiem posprzeczali się między sobą o to, kto z nich jest naj-
większy. On usiadł, przywołał Dwunastu i rzekł do nich: Jeśli kto chce być pierwszym, niech 
będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich! Potem wziął dziecko, postawił je przed 
nimi i objąwszy je ramionami, rzekł do nich: Kto przyjmuje jedno z tych dzieci w imię moje, 
Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, nie przyjmuje Mnie, lecz Tego, który Mnie posłał.

Kto chce być największy?
   Czytając Ewangelie możne przykuć uwagę na fakt, że Jezus praktycznie nigdy nie tracił 

czasu. Pewnie miał świadomość, że tego czasu, który może poświęcić ludziom, ma niewie-
le. Docierał ze swoimi uczniami do różnych miejsc. Chciał, aby każdy miał szansę usły-
szenia Dobrej Nowiny. Był tak zajęty, że niekiedy nie miał nawet czasu na posiłek. Jednak 
zdarzały się chwile, gdy oddalał się od tłumu. Wyłączając te samotne, które wykorzystywał 
na modlitwę, zawsze towarzyszyli Mu wtedy Apostołowie. Tak też było w drodze do Kafar-
naum. Nie chciał, żeby ktokolwiek o tym wiedział. Wykorzystał ten czas na bardzo trudną 
lekcję, którą udzielił swoim najbliższym uczniom. Mówił o swoim odejściu. 

   Nie było komentarza ze strony Apostołów. Oni tylko słuchali. Przynajmniej na razie, 
póki mówił do nich. Trudno przyjąć słowa, które mówią o końcu czegoś, co tak dobrze się 
zaczęło. To, jak wyglądało nauczanie Jezus, mogło pobudzać do myśli, z których wniosek 
mógł być tylko jeden: Oto zaczyna się coś nowego, wielkiego. A oni będą w tej nowej i wiel-
kiej rzeczywistości grać główne role. No więc jak można pogodzić się z myślą, że to skoń-
czy się już niedługo, a do tego w taki sposób? 

   Nie można się z tym pogodzić. A skoro nie można, to trzeba zwrócić uwagę na inny te-
mat. Chociażby ten o graniu tych głównych ról. Może Jezus tak tylko mówił o tym swoim 
odejściu. A może to jedna z tych Jego przypowieści, nie zawsze zrozumiałych dla wszyst-
kich? W końcu jednak jest tak potężny, że na pewno nie dopuści, by stało się z Nim coś 
złego. Z nim i z nimi, Jego uczniami. A ta myśl o tych przyszłych rolach była bardzo po-
ciągająca. Trzeba tylko ustalić jakąś hierarchię. A gdy jest dwunastu kandydatów, to może 
to trochę potrwać.

   Gdy przyszli na miejsce, siedząc w jednym z domów w Kafarnaum, zapytał ich o czym 
tak mocno rozprawiali w drodze. Wstyd było się przyznać. Przecież to była zwykła kłótnia 
o to, kto w tej hierarchii będzie ważniejszy.

   Jakub, jeden z nich, po latach napisze w swoim liście: Gdzie bowiem zazdrość i żądza 
sporu, tam też bezład i wszelki występek. Skąd się biorą wojny i skąd kłótnie między wami? 
Nie skądinąd, tylko z waszych żądz, które walczą w członkach waszych. Prowadzicie walki 
i kłótnie, a nic nie posiadacie, gdyż się nie modlicie. Modlicie się, a nie otrzymujecie, bo się 
źle modlicie, starając się jedynie o zaspokojenie swych żądz (Por. Jk 3,16-4,3). 

   Jakub bardzo dobrze wiedział co pisze. Doświadczył tego na własnej skórze. Wszyscy z 
nich, wtedy kłócących się, tego doświadczyli. Jak wiele jeszcze trzeba zrozumieć. Jak wie-
le trzeba będzie doświadczyć, żeby móc całkowicie i właściwie zrozumieć na czym tak na-
prawdę polega uczestnictwo w rzeczywistości, do której zaprasza ich Jezus.

   Patrzył na nich z wyrozumiałością, ze spokojem. Patrzył na nich z miłością. Pewnie to 
jeszcze potęgowało ich wstyd. Przywołał ich do siebie bliżej i spokojnie wyjaśnił im gdzie 
tkwi sekret prawdziwej wielkości. Służyć to znaczy królować. Być dla drugiego, poświę-
cać mu swój drogocenny czas, służyć mu pomocą, tym bardziej, gdy jej potrzebuje. Stawia 
przed nimi dziecko. Przypominają nam się słowa Jezusa: Wszystko co uczyniliście jedne-
mu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili ( Mt 25,40). Później, gdy będzie 
spełniał się to, o czym mówił w drodze, sam da najpiękniejszy przykład jak te słowa wpro-
wadzić w życie.

   Należymy do społeczności ziemskiej. Jakie miejsce w niej zajmujemy – o tym wiedzą 
wszyscy, którzy nas znają. Przez chrzest należymy również do Królestwa Niebieskiego. Ale 
jakie tam jest nasze miejsce, tego nikt nie wie, nawet my sami. Tu może być ktoś ważnym 
i wpływowym człowiekiem. Ale może się okazać, że Tam jest nikim. Która ocena jest Bar-
dziej sprawiedliwa, bardziej prawdziwa? Nie będziemy się o to kłócić, bo możemy zostać 
skarceni, tak jak Apostołowie.

   Jezus dał wyraźną odpowiedź na tego typu dylematy. Idzie przed nami mówiąc: „Nie 
przyszedłem po to, aby Mi służono ,ale aby służyć”. Przed nami idą także ci, którzy uciekli 
z dworów królewskich i innych pierwszych miejsc w różnych społecznościach, w różnych 
czasach. Nie z powodu psychicznych braków czy życiowej nudy, ale dlatego, że doskonale 
zrozumieli to, co Jezus wtedy, w domu w Kafarnaum, powiedział do Apostołów i co chce 
powiedzieć nam, w tym fragmencie Ewangelii. Uniżył samego siebie. Bóg uniżył się zga-
dzając się na uniżenie swojego Syna. Stał się sługą wszystkich i dzięki temu okazuje się 
wyższy ponad wszystko. Kto zdobędzie się na odwagę, aby Go naśladować?
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Feliksa Paszkowska, lat: 91, zmarła: 18.09.2012, pogrzeb: 
20.09.2012, pogrzeb odbył się na cmentarzu w Nowogardzie

Stanisław Bartos, lat: 82, zmarł: 19.09.2012, pogrzeb: 
22.09.2012, pogrzeb odbędzie się o godz. 14,00 na cmentarzu w 
Nowogardzie

Teresa Lament, lat: 60, zmarła: 20.09.2012, pogrzeb: 
22.09.2012, pogrzeb odbędzie się o godz. 12,00  na cmentarzu w 
Nowogardzie 

Informacje  przekazał zarządca cmentarza Jerzy Furmańczyk

 W tych dniach odeszli do Wieczności 

10 lat Forum Rozwoju gospodarczego ziemi Nowogardzkiej

Przedsiębiorcy uczcili swój jubileusz 
W sobotę, 8 września na terenie Gospodarstwa Agroturystycznego w Krasnołęce odbył się piknik z okazji 10-lecia istnienia stowarzysze-
nia Forum Rozwoju Gospodarczego Ziemi Nowogardzkiej. Organizacja, zwana potocznie „stowarzyszeniem przedsiębiorców” powsta-
ła w 2002 roku.  Głównym bodźcem, który spowodował, że przedstawiciele lokalnego biznesu chcieli się zjednoczyć, były obawy wobec 
powstałego w tym czasie, pierwszego marketu w  Nowogardzie, czyli Netto. Dziś Forum ma na swoim koncie wiele cennych inicjatyw. 

Głównym celem, jaki przy-
świecał założycielom stowa-
rzyszenia, było stworzenie or-
ganizacji, poprzez którą lokal-
ni pracodawcy nie tylko będą 
mogli głośniej mówić o swoich 
prawach, ale także stymulować 
rozwój gospodarczy w mieście. 
Chciano to osiągnąć zarów-
no przez promocję i udziela-
nie wsparcia nowopowstałym 
podmiotom gospodarczym, 
jak również  egzekwowanie od 
samorządu i władz jawności w 
przepływie informacji o aktu-
alnych poczynaniach i strate-
giach dotyczących opłat i po-
datków lokalnych. Za cel po-
stawiono sobie także dążenie 
do poszerzania wiedzy doty-
czącej zagadnień prawnych i 
gospodarczych, które miały 
przygotować lokalny biznes na 
nowe wyzwania stawiane przez 
zmieniającą się wówczas dyna-
micznie rzeczywistość. 

W ciągu 10 lat istnienia 
działalność stowarzyszenia 
znacznie się jednak poszerzy-
ła.  Członkowie organizacji 
oprócz typowo statutowych 
zadań, organizowali szereg ak-
cji o charakterze charytatyw-
nym. Przez kilka lat prowadzi-
li akcję pod nazwą „Wypraw-
ka dla Żaka”. Co roku kilku 
uczniów osiągających wysokie 
wyniki w nauce, a pochodzą-
cych z rodzin ubogich, otrzy-
mywało plecaki z pełnym wy-
posażaniem. W roku 2010, Fo-
rum przeprowadziło (wspól-
nie z DN i Cechem Rzemiosł w 
Nowogardzie) zbiórkę darów 
dla powodzian ze wsi Szcze-
karków z gm. Wilków, gdzie 
mieszka rodzina jednego z 
członków stowarzyszenia. Do 
poszkodowanych na Lubelsz-
czyźnie wyjechały z Nowogar-
du dwa transporty busem peł-

ne odzieży, kocy i żywności. 
Oprócz tego przedsiębiorcy 
wsparli poszkodowaną gminę 
finansowo. 

 Stowarzyszenie aktywnie 
włączyło się w odbudowę spa-
lonego kościoła pw. WNMP w 
Nowogardzie, wspierając m.in.  
Fundację „Dzwon Nadzieja”, 
powołaną przez honorowe-
go członka organizacji Zeno-
na Zieleśkiewicza.  Dzięki tej 
inicjatywie dofinansowano za-
kup nowego dzwonu do znisz-
czonej świątyni. Oprócz zbiór-
ki, Forum zorganizowało także 
koncert chóru, z którego do-
chód również zasilił konto spa-
lonej świątyni. W późniejszym 
okresie dzięki wsparciu mate-
rialnemu Forum, Fundacja za-
kupiła drugi dzwon – tym ra-
zem dla parafii pw. św. Rafała 
Kalinowskiego. 

 Efekty tych działań zostały 
zapisane na tablicach pamiąt-
kowych znajdujących się w 
obu świątyniach, gdzie na wie-
ki wyryto kilka nazwisk człon-
ków Forum. 

Stowarzyszenie zajmowało 
także oficjalne stanowiska w 
sprawach ważnych dla miasta 
np.  likwidacji Urzędu Skarbo-
wego w Nowogardzie. Organi-
zowało także szereg konferen-
cji i spotkań tematycznych. 

W roku 2009 organizacja 
przeprowadziła akcję mającą 
na celu kreowanie pozytywne-
go wizerunku lokalnej przed-
siębiorczości, a także promo-
wanie inicjatyw związanych z 
ochroną miejscowego rynku 
pracy i dziedzictwa kulturowe-
go. Kampanię nazwano „Na-
sza Firma- Wspólną Szansą”. 
Ogłoszono konkurs na logo 
kampanii, w której główną 
wygraną było 500 zł plus tor-
ba upominków. Poprzez roz-

mowy, promocję akcji w me-
diach, a także naklejenie w 
wielu punktach znaczka z lo-
giem kampanii przedsiębiorcy 
zwracali uwagę na  znaczenie 
lokalnego patriotyzmu gospo-
darczego w budowaniu odpo-
wiednich relacji na linii przed-
siębiorca-pracownik – rynek.  

Forum udzielało także 
wsparcia innym organizacjom 
i instytucją. Stowarzyszenie 
dofinansowało udział uczniów 
z II LO w konkursie na naj-
lepsze mikroprzedsiębiorstwa. 
Brało także aktywny udział w 
budowie strzelnicy przy Ze-
spole Szkół na ul. Bohaterów 
Warszawy, w której dzisiaj tre-
nują zawodnicy LOK Tarcza 
Goleniów. 

Forum organizowało rów-
nież szereg imprez o charak-
terze towarzyskim np. bale 
przedsiębiorców, czy zabawy 
andrzejkowe, które również 
stały się ważnym elementem 
jednoczenia środowiska lokal-
nych pracodawców. 

Przez organizację w jej 
10-letniej historii przewinę-
ło się wiele osób.  Organiza-
cja, chcąc mieć wpływ na de-
cyzje Rady Miejskiej dotyczą-
ce lokalnego biznesu, wspie-
rała także swoich kolegów w 
wyborach do samorządu. W 
pewnym okresie w Forum było 
pięciu radnych. 

Od samego początku istnie-
nia prezesem Stowarzyszenia 
jest Stanisław Rynkiewicz, wła-
ściciel sklepu Biurex i Domu 
Handlowego „Fart” przy ul. 
700 –lecia. Wspiera go kilku 
kolegów m.in. Mieczysław Ce-
dro – właściciel hurtowni elek-
trycznej Ipe oraz przewodni-

czący Nowogardzkiego Forum 
Organizacji Pozarządowych, 
Witalij Grebieniuk – właści-
ciel drogerii, dziś o nazwie Ja-
smin, Janusz Łyjak – właści-
ciel apteki Jantar, Artur Ka-
wicki – firma Arka, Adam Fe-
deńczak – nauka jazdy, trans-
port, a także Marek Krzywania 
– radny, były Przewodniczą-
cy Rady Miejskiej. Przed ro-
kiem do ścisłego przedstawi-
cielstwa organizacji dołączyło 
kilku nowych członków tj. Pa-
weł Skwarczyński – agencja re-
klamowa Vizart, Elwira Dru-
ciarek – przedstawiciel fabry-
ki okien Marpol Okna, Marcin 
Simiński – redaktor naczelny 
Dziennika Nowogardzkiego 
oraz  Jerzy Kaczmarski były 
wiceburmistrz Nowogardu. 

Spotkanie w Krasnołęce za-
mykające 10 –letnią historię 
organizacji, było nie tylko oka-

zją do wspomnień i podsumo-
wań, ale przede wszystkim po-
szukiwań nowych celów,  za-
dań jakie na najbliższe lata Fo-
rum powinno sobie postawić. 
Tematów jest wiele, chociażby 
zmieniająca się ostatnio po-
lityka finansowa samorządu 
wobec lokalnych przedsiębior-
ców, a także niepokojące sy-
gnały o kryzysie, który w coraz 
większym stopniu odczuwają 
także te najmniejsze podmioty 
gospodarcze. 

Należy mieć nadzieję, że or-
ganizacja nadal będzie podej-
mować działania mające na 
celu wspomagać prywatny sek-
tor poprzez  prospołeczne ini-
cjatywy, które służyć będą roz-
wojowi Ziemi Nowogardzkiej i 
poprawią byt jej mieszkańcom. 

MS
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 Nasi przedsiębiorcy - Sklep warzywno-spożywczy 

Jak mały sklep może radzić sobie z dużymi 
Znaczenie lokalnej przedsiębiorczości dla kondycji i dobrobytu społeczeństwa jest nadal niedoceniane. Dlatego postanowiliśmy w do-
stępny nam sposób w stałym cyklu, przybliżyć sylwetki i działania tych, którzy na co dzień zmagają się z trudnościami naszego życia 
gospodarczego i dzięki swojemu zapałowi i determinacji, tworzą i utrzymują miejsca pracy, z których korzysta wielu. Niebagatelny jest 
też ich wkład poprzez podatki w budżety, zwłaszcza Gminy, ale też w budżet krajowy. Dzisiaj prezentujemy firmę Sklep Spożywczy - 
Kwiatkowski Roman, który funkcjonuje od wielu lat w Nowogardzie z dużym powodzeniem. Współwłaścicielami sklepu jest Roman 
Kwiatkowski oraz  Dorota i Grzegorz Kulinicz 

Dziennik Nowogardz-
ki:   Konkurencja w Nowo-
gardzie w Waszej branży „nie 
śpi”, świadczy o tym wiele ta-
kich działalności na jednej 
ulicy. Jak się więc handluje w 
takim otoczeniu?

Grzegorz Kulinicz  współ-
właściciel firmy: 

Nim przejdę do pytania za-
cznę od przypomnienia, że 
działamy razem ze  wspólni-
kiem - jednak współwłaściciela  
Romana Kwiatkowskiego  z po-
wodu choroby i rekonwalescen-
cji nie może być dziś tu z nami.  
Co do samego pytania, to cóż 
handluje nam się dosyć cięż-
ko,  choć renoma naszego skle-
pu, która była wyrabiana przez 
te wszystkie  lata, stawia nas w 
dobrym położeniu.

Jakie były początki  działal-
ności sklepu?

Nasza działalność jest podzie-
lona. Mimo, że budynek jest je-
den, to mieszczą się w nim dwa 
niezależne od siebie stoiska, 
które mają innych właścicieli. 
Handel Art. Spożywczymi  Ro-
man Kwiatkowski i Sklep „Ra-
rytas”  Dorota i Grzegorz  Ku-
linicz. Początki działalności to 
1993 rok, w którym to i rodzi-
ce Romana i mojej żony Doroty 
wybudowali sklep, a następnie 
prowadzili w nim działalność. 
Później w 1997 r.  przekazali go 

nam do prowadzenia. Tradycje 
handlu zapoczątkowali moi te-
ściowie, już w latach  70-tych 
, handlowali wtedy warzywami 
w tym jedynym sklepie, który w 
latach późniejszych został roz-
budowany. Jak Pan widzi jest 
to business rodzinny w postaci 
tego jednego sklepu.

Po tym wstępie może 
przejdźmy do działalności, 
wiem, że nie ogranicza się 
ona do prowadzenia tylko 
handlu...

Nasza działalność skupia  3 
podstawowe rodzaje aktywno-
ści: Handel w sklepie spożyw-
czym i warzywnym, myjnia 
samochodowa  i  usługi trans-
portowe. Każda z tych działal-
ności ma swoją specyfikę,  jest 
oddzielną i zarządzaną przez 
inne osoby.

To świadczy, że    firma 
ma  bardzo uniwersalny cha-
rakter jak  na obecne czasy, 
gdzie kryzys  jest pewnie za-
letą. Zatem w jaki sposób za-
chęcacie  Państwo klientów, 
aby przekroczyli próg skle-
pu, który od lat mieści się 
przy ul. Wojska Polskiego?

Dbamy bardzo aby  uprzej-
mość  naszych ekspedientek  do 
klientów była zawsze na pierw-
szym miejscu, ale to na pew-
no  nie wszystko. Dlatego jesz-
cze  dodam, że stale zabiegamy 

o ciągłą dostawę świeżego to-
waru i jego różnorodność. Dzi-
siaj oferujemy niemal 5 tys. po-
zycji towarowych, w których 
klient może kupić nawet orygi-
nalny kawior. W tej chwili ko-
rzystamy z około 20 dostawców 
i 7 piekarni, których pieczy-
wo jest dostarczane w różnym 
asortymencie. Więc jak Pan re-
daktor widzi,  nasz klient na-
prawdę ma duży wybór i wie-
rzymy, że może czuć się u nas 
dobrze obsłużonym.

Idąc dalej zadam pytanie, 
które może wydawać się ba-
nalne lub niewygodne. W 
czym widzi Pan swoją prze-
wagę konkurencyjną w sto-
sunku do innych sklepów w 
naszym mieście.

Jak pan wie, w Nowogardzie 
jest dość duża liczba sklepów 
spożywczych, które tak jak nasz 
sprzedają podobny asortyment. 
Jeżeli chodzi o nasz sklep, to dla 
klientów jest  on  dużym uła-
twieniem, bo ma dobry  dojazd 
i wygodny parking, ułatwiający 
na pewno bezpieczne zaparko-
wanie samochodu.

Wszystko to jest bardzo 
istotne. A co z  klientem w 
sklepie? Czym podczas za-
kupów się sugeruje i po jaki 
asortyment z półki sięga.

To dość istotne pytanie, bo 
nasz klient jest bardzo wyczu-
lony na świeżość i atrakcyj-
ność towaru. Dlatego na na-
szych regałach jest on zawsze 
świeży. Co do wyboru, to du-

żym zainteresowaniem klien-
tów cieszą się przyprawy, któ-
rych naprawdę mamy wiele ro-
dzajów. Dochodzą wędliny, pie-
czywo, ryby, świeże warzywa i 
owoce oraz   napoje, soki i nie-
które napoje alkoholowe łącz-
nie z piwem. Tak jak mówiłem 
wcześniej, mamy w całym skle-
pie  około 5 tys. pozycji, które 
możemy zaproponować.  

Grupa pracowników, któ-
ra pracuje dla Państwa  jest 
niezmienna od wielu już lat. 
Co świadczy, że muszą być 
Państwo z nich   zadowoleni? 
Proszę powiedzieć, ilu Pań-
stwo  zatrudniają na dzień 
dzisiejszy pracowników i czy 
ich zakres obowiązków jest 
związany tylko z handlem?

To prawda, że pracownicy są 
ważną częścią firmy. Na chwi-
lę obecną zatrudniamy w całej 
firmie 7 osób w tym 4 panie eks-
pedientki w sklepie i panią sta-
żystkę. Zaś,  jeżeli chodzi o in-
nych pracowników, to tu mógł-
by wypowiedzieć się mój wspól-
nik, ale jak już mówiłem, dzi-
siaj go nie ma. Co do zatrud-
nionych tu w sklepie, to muszę 
powiedzieć, że są to pracowni-
cy z wieloletnim stażem, a jed-
na z pań pracuje tu od począt-
ku, czyli od 14 lat. Cenimy ich 
pracę i korzystając z możliwości 
chcielibyśmy, jako współwłaści-
ciele firm, podziękować im za 
to serdecznie.

To świadczy, że jest to gru-
pa na którą możemy  liczyć. 

A jak na Waszą działalność 
wpłynęły w ostatnich latach 
rozrastające się błyskawicz-
nie dyskonty i markety 

To prawda nasi pracownicy 
są bardzo dobrzy, my też stara-
my się, aby  swoje pensje otrzy-
mywali  na czas. A dyskonty no 
cóż - proszę mi wierzyć, że dla 
nas jako handlowców, jednym, 
a zarazem najważniejszym kło-
potem są nowogardzkie super-
markety, których w tak niewiel-
kim mieście jest aż 6. To liczba 
zdecydowanie za duża, by wy-
trzymać konkurencję dla ma-
łego sklepu. W moim odczuciu 
taka liczba bezpieczna, która 
pogodziłaby interesy sklepów 
z marketami wynosi maksy-
malnie dwa. To na pewno spo-
wodowałoby, że podatki płaco-
ne zostałyby odprowadzane do 
kasy miasta, a nie do miast w 
których te markety mają siedzi-
by. Konsekwencje dla struktury 
miejscowego handlu są bardzo 
złe, widoczna jest duża  liczba 
likwidowanych sklepów, a tak-
że różnego rodzaju zakładów 
usługowych. Co automatycznie 
spowodowało konieczność  wy-
jazdu wielu  nowogardzian za-
granicę za chlebem, bądź pozo-
stawania ich na bezrobociu. To 
są niepokojące zjawiska, który-
mi nikt systematycznie i z gło-
wą się nie zajmuje, nikt im nie 
przeciwdziała - jakby tak mu-
siało być.

Kończąc nasz wywiad. Czy 
w najbliższym czasie zamier-
zacie Państwo    wprowadzić 
jakieś zmiany w sklepie, któ-
re przyniosą większe korzyści 
i wygodę dla klientów?

Jak każda firma musimy  in-
westować i rozwijać się. Dlate-
go już wykonaliśmy gruntowny 
remont sklepów. A na „warzyw-
niaku” zamontowaliśmy  ter-
minal, by klienci mogli płacić 
nie  gotówka a kartą płatniczą, 
co na pewno ułatwi im zakupy, 
a w  niedalekiej przyszłości zro-
bimy to jeszcze na drugiej stro-
nie działu spożywczego. Świat 
idzie do przodu i my też chcemy 
z nim iść.

rozmawiał: Jarek Bzowy

Grzegorz Kulinicz wspówłaścicel  z jedną z  4 pracownic sklepu Rarytas

Dział warzyw, owoców i przetworów  kusi dużą ofertą i miłą obsługą
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Cykl: Świadkowie historii

W środku syberyjskiej gehenny… cz. I
Cykl publikowanych przez ponad rok historii Sybiraków wieńczy opis wojennych losów pani Teresy Muzyki (z domu Fałat), która skoń-
czyła 101 rok życia oraz jej córki Marii. 10 lutego 1940 roku wraz z mężem, Stanisławem, dwiema córkami Marysią i Kazimierą oraz z 
teściami, pani Teresa została deportowana przez Sowietów w głąb syberyjskiego piekła. Dziś spisujemy ustny przekaz pani Teresy i jej 
córki Marii. 

Pani Teresa przyszła na 
świat w 1911 roku w Komar-
nie, w województwie lwow-
skim. Była trzecim dzieckiem 
z pięciorga rodzeństwa (Fran-
ciszek, Władysław, Maria, Ka-
zimierz i Wandzia), zrodzone-
go z Walentego i Apolonii Fa-
łatów. - Chodziłam do szkoły w 
Komarnie. Skończyłam 4 klasy. 
Więcej nie było. Mieliśmy małe 
gospodarstwo. Ojciec jeździł do 
Lwowa i handlował płodami 
rolnymi, matka natomiast zaj-
mowała się domem. Pasłam ko-
nie na łące. Dosiadywałam je i 
ujeżdżając coś tam sobie zawsze 
podśpiewywałam - wspomina 
pani Teresa.

Powrót ojca z frontu 1918
W pamięci pani Teresy za-

chował się okres, który po-
wszechnie znamy tylko z pod-
ręczników historii; nastą-
pił zmierzch mocarstw: na 
wschodzie do lamusa dziejów 
odeszli, wymordowani przez 
komunistów w Jekaterynburgu 
Romanowowie, na zachodzie 
zaś władzę utracili Habsbur-
gowie. Wtedy to w błękitnym 
stroju z oddziałów Hallera, do 
domu powraca ojciec rodziny, 
pan Walenty Fałat.

- Mój ojciec powrócił z fron-
tu I wojny światowej; był cały 
zarośnięty. Całował mnie po 
głowie. Bardzo mi się podoba-
ły jego guziki od munduru, były 
ładne, metalowe. Ojciec wziął 
mnie na ręce, łapałam za te gu-
ziki i łapałam, przyglądałam się 
im, twarzy mojego taty i byłam 
bardzo szczęśliwa. Ojciec mnie 
całował a jego broda tak przy-
jemnie gilgotała. – wspomina  z 
uśmiechem pani Teresa.

Dorastanie 
Mała Tereska przejawia-

ła duże chęci do nauki. Miała 
chłonny umysł, choć okolicz-
ności i czasy nie zawsze sprzy-
jały jej zdobywaniu. Niemniej 
jednak radziła sobie i niejed-
nokrotnie mile zaskakiwała po-
siadanymi informacjami. - Mój 
brat Władysław studiował, a ja 
podkradałam mu książki. Byłam 
głodna wiedzy. Bardzo lubiłam 
czytać. Pewnego razu do szko-
ły przyjechał ze Lwowa inspek-
tor i pyta się uczniów, co wiedzą 
o Mikołaju Koperniku; ja wtedy 

już sporo wiedziałam. No i nie 
czekając ani chwili podzieliłam 
się swoją wiedzą na temat na-
szego wielkiego naukowca. Po 
pewnym czasie nauczycielka za-
pytała się mnie - Tereska, skąd 
masz taką wiedzę? Wtedy odpo-
wiedziałam, że z książek starsze-
go brata. Długo nie mogła wyjść 
z podziwu - opisuje z dozą sa-
tysfakcji pani Teresa. 

Dorosłość 
W latach trzydziestych ro-

dzina Fałatów przeprowadziła 
się z Komarna na wieś, na ko-
lonię Klicko. - Mieliśmy żal do 
ojca, że wyprowadziliśmy się na 
wieś. Tam było dookoła pełno 
Ukraińców i Żydów, mieszka-
li na majątkach, które niegdyś 
wystawił na parcelację hra-
bia Lanckoroński. Trudno było 
między nimi żyć. Ukraińcy byli 
strasznie zawzięci. Lata mijały. 
W Klicku poznałam Stanisława 
Muzykę, z którym wzięłam ślub 
w 1929 roku. Po pewnym czasie 
przyszły na świat dzieci Mary-
sia i Kazia. 

Drzewo
W momencie wybuchu woj-

ny pani Teresa skończyła 28 lat 
i miała za sobą prawie dziesię-
cioletni małżeński staż. A więc 
była już osobą, jak na tamte 
czasy, bardzo dojrzałą, dzię-
ki czemu dobrze pamięta ten 
okres. Czas wojennej zawie-
ruchy przechowuje w pamięci 
także córka pani Teresy, Ma-
ria. - Pamiętam jak w trakcie 
okupacji niemieckiej moja pię-
cioletnia siostra, Kazia, ucieka-
ła przed czołgiem. Była bardzo 
wystraszona, ale Niemiec, ste-
rujący maszyną, nie przejechał 
jej. Mimo to, przerażenie w ro-
dzinie było ogromne. Tego dnia 
trwoga zawitała w naszych ser-
cach. Jeżeli chodzi o Niemców, 
to w bezpośrednim kontakcie 
byli nieco bardziej cywilizowa-
ni od Sowietów, jeśli można w 
ogóle użyć słowa „cywilizowa-
ni”. Sowieci byli bardzo prymi-
tywni. Jak przysłowiowa sroka 
zabierali wszystko, co przeja-
wiało dla nich materialną war-
tość. Dlatego ojciec i dziadek 
postanowili ukryć kosztowno-
ści. Zakopali więc je w znanych 
tylko sobie miejscach - wspo-
mina córka pani Teresy, Maria. 

- Natomiast gdy nadeszła zima 
Sowieci rozbierali kopce i łado-
wali kartofle w worki, następ-
nie na samochody i zabierali to 
wszystko do Rosji. Grabili rów-
nież magazyny zbożowe i skle-
py - dodaje pani Teresa.

Noc 1940
Ostatnie chwile rodziny Mu-

zyków w Polsce, które przypa-
dły na pamiętną noc 10 lutego 
1940 roku, są obrazem, na któ-
rym widać: upodlenie zasko-
czonych sytuacją mężczyzn, 

zastygłą w konsternacji młodą 
kobietę, skulone wokół niej z 
przerażenia dzieci i staruszkę, 
w której zaczął silniej, niż zwy-
kle, pulsować instynkt prze-
trwania. Tak tamte wydarze-
nia wspomina Maria - Rosja-
nie przyszli w nocy i zaczęli wa-
lić kolbami do drzwi. Do domu 
weszło trzech Sowietów. Dwóch 
z nich poszło przeszukiwać sto-
dołę, natomiast jeden kazał 
mojemu ojcu i dziadkowi sta-
nąć w kalesonach i koszulce pod 
ścianą. Mama doznała szoku; 
usiadła sobie na krześle, wzięła 
moją młodszą siostrę na kola-
na i zaczęła się kiwać. A ja przy 
niej przykucnęłam i patrzyłam, 
co się dzieje. Jeden z nich nam 
powiedział zabierajcie, co mo-
żecie, macie 15 minut. Moja 
mama się nie ruszyła i dalej się 
kiwała. A babcia robiła, co mo-
gła. Uwijała się jak w ukropie. 

Pakowała rzeczy do worków, 
ściągała nawet poszewki z po-
ścieli i ładowała, ile się dało. W 
pewnym momencie jeden z nich 
zwolnił ojca i powiedział, żeby 
pomóc babuszce. A babcia w 
tym czasie wpadła do kurnika, 
poukręcała kurom łby i wrzuci-
ła je do worka. Później w wago-
nie te kury stanowiły wybawie-
nie od doskwierającego głodu.   
W ciągu godziny zostaliśmy do-
wiezieni na stację i wsadzeni do 
bydlęcego wagonu. 

Włosy
Trwająca miesiąc podróż 

była prawdziwą katorgą dla 
deportowanych. Nie do znie-
sienia były: brud, wszy, choro-
by… i mróz. 

- Wewnątrz znajdowało się 
kilka rodzin. Na środku wa-
gonu była tzw. koza, czyli pie-
cyk, na którym można było coś 
ugotować. Na postojach dawa-
no nam gorącą wodę i drewno. 
Moja siostra Kazia, siedziała 
pod ścianą, o którą dłuższy czas 
opierała głowę. Nagle poczuła, 
że nie może oderwać głowy od 
pokrytej szronem powierzch-
ni. Zaczęła płakać i prosić o 
pomoc. Wtedy nie czekając na 
nic wzięliśmy trochę ciepłej 
wody i staraliśmy się sprawić, 
by lód nieco odtajał, ale to nic 
nie dało. W końcu włosy trzeba 
było odciąć - wspomina z ża-
lem pani Maria. 

W trakcie podróży wiele 
osób o słabszych organizmach 
nie wytrzymało. Śmierć zaczę-
ła zbierać żniwo. 

- W naszym wagonie na 
szczęście do tego nie doszło, ale 
w innych ludzie umierali, cia-
ła były wyrzucane z wagonów. 
Tam leżało jakieś dziecko, w in-
nym miejscu Żyd, gdzie indziej 
jakaś kobieta. Jak się to wszyst-
ko teraz wspomina to po prostu 
ściska za gardło - wyznaje pani 
Teresa.

Wychudłe konie 
Można by powiedzieć, że 

pierwsza noc spędzona na Sy-
berii była zapowiedzią tego, co 
miało się dziać przez następne 
5 lat. - Dojechaliśmy pociągiem 
na stację Kuczerówka. Tam So-
wieci podjeżdżali saniami, aby 
zabrać nas do kołchozu. Po-
dróż ze stacji na miejsce trwa-
ła całą noc i jeszcze ranem. Koń 
był tak zmęczony i zaniedbany, 
że nie mógł ciągnąć sań. Pcha-
liśmy więc ten cały kram bro-
dząc po kolana w śniegu. Mie-
liśmy buty z cholewami więc 
naleciało do nich sporo białego 
puchu, gdy na miejscu je ścią-
gnęliśmy, żeby ogrzać przemar-
znięte stopy, wylała się z nich 
woda - wspomina pani Teresa.

Wiadra
Pani Teresa doskonale pa-

mięta niewolniczą pracę po-
nad siły w syberyjskich lasach 

Zdjęcie grupowe - pamiątka z wesela siostry Teresy - Marysi Fałat z Karolem Bijakiem. Komarno, 15 VIII 1938r. W drugim rzędzie, 
druga od lewej Teresa z Kazią na ręku. Obok niej rodzice (Teresy i panny młodej) Apolonia z Bobrów i Walenty Fałat. W pierwszym 
rzędzie pierwsza z lewej - Maria.
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- To było istne piekło. Zacho-
rowałam na nogi. Ciągle były 
opuchnięte. Bo cały czas mro-
zy, śnieg. Opuchlizna daje się 
we znaki do dzisiaj. Czasami 
mówię, że pójdziemy do nie-
ba w butach, bo już doczesne 
kary odbyliśmy tam, na Syberii. 
Mężczyźni mieli wyznaczone 
tzw. uczastki, czyli pewną część 
lasu. Zbierali żywicę. Nacina-
li korę i żywica, pod wpływem 
słońca, spływała do specjalnych 
pojemników. A następnie kobie-
ty przenosiły ją do beczek. Każ-
da beczka mieściła 300 kg ży-
wicy. Biegało się dosłownie z 
wywalonym jęzorem, żeby wy-
robić normę. Bo jak się jej nie 
wykonało to nie chcieli płacić. 
Wiadra z  żywicą ważyły do 20 
kg. Nieraz, pod takim ciężarem, 
ręce z pleców wyłaziły. A nosiło 
się takie wiadra do składu be-
czek nieraz półtora, dwa kilo-
metry. Jak już się przyniosło to 
nie można było rąk rozprosto-
wać - opisuje pani Teresa.

Mieszkanie 
Córce pani Teresy, Marii, za-

chowały się w pamięci trud-
ne warunki mieszkaniowe, w 
jakich przyszło im przebywać 
w czasie wywózki - Pamiętam 
barak, do którego nas wprowa-
dzili. Nie można było spać, tak 
bardzo pluskwy wykańczały. 
Baraki były budowane z drew-
nianych belek, i spomiędzy nich, 
wychodziły te istoty. Żeby wal-
czyć z robactwem mama goto-

wała wodę w garnkach. Następ-
nie laliśmy nią po ścianach, wte-
dy te pluskwy wychodziły. Wy-
glądały jak stonka lub biedron-
ka. Zajmowaliśmy jeden pokój. 
Spaliśmy na pryczach. Mój oj-
ciec, żeby utrzymać rodzinę, 
został stachanowcem. Inni Po-
lacy nam to zarzucali. Mówi-
li, że ojciec się ruskim podlizu-
je, że nie powinien tak praco-
wać, ale dzięki temu mieliśmy 
np. makaron na nowy rok, cu-
kier, i coś jeszcze, jakieś słody-
cze. Ojciec, podobnie jak bab-
cia, był zaradnym życiowo czło-
wiekiem; skończył kurs krawiec-
ki, potrafił więc szyć. Komen-
dant naszego obozu polubił go, 
ponieważ ojciec umiał zaśpie-
wać; potrafił z cieniutkich de-
seczek zrobić bałałajkę. Pewne-
go wieczoru ojciec zagrał na tej 
swojej bałałajce, a komendant, 
który nas odwiedził zaczął tań-
czyć w rytm wygrywanych przez 
niego dźwięków. Innym razem 
tata skrócił mu spodnie. I coś 
tam zawsze zwęził, dopasował. 
Komendant bardzo nas uwa-
żał. Pewnego dnia ojciec, jako 
stachanowiec, otrzymał krowę. 
Dzięki temu mieliśmy mleko. 
Często też dzieliliśmy się nim z 
tymi, którzy mieszkali w pobli-
żu. Dziadek natomiast kupił 
gdzieś prosiaka, który tak się 
do nas przyzwyczaił, że wszę-
dzie za nami chodził, jak pie-
sek - snuje swą opowieść pani 
Maria. 

Wilki
Zimą na Syberii człowiek 

stawał się żerem dla wygłod-
niałych wilków. Również ro-
dzinie Fałatów przytrafił się 
epizod z poszukującą poży-
wienia watahą. - Pewnego dnia 
moja babcia wybrała się do od-
ległej o kilka kilometrów osa-
dy, aby wymienić jakieś ubra-
nia na jedzenie. W drodze po-
wrotnej śnieg był tak duży, że 
ledwie szli obładowani różny-
mi sprawunkami. Doszli do ja-
kiejś polany i postanowili, że na 
niej przenocują. W nocy dało 
się słyszeć wycie wilczej watahy, 
która szybkimi krokami zbli-
żała się w stronę przerażonej 
grupki osób. Nagle ktoś wpadł 
na pomysł, żeby podpalić kop-
ce z sianem, które znajdowały 
się na polu. Dzięki temu udało 
im się odstraszyć napastników. 
Rankiem, gdy się obudzili, ich 
oczom ukazał się ubity dooko-
ła łapami śnieg. Tyle było tych 
wilków. Gdyby nie ogień, z lu-
dzi pozostałyby strzępy ubrań i 
niedojedzone kości - opowiada 
pani Maria.

- Nie wszyscy mieli tyle szczę-
ścia. Pewnego razu również 
zimą jedną kobietę wilki roz-
szarpały. Szła wymienić rzeczy 
na jedzenie do kołchozu, była 
sama. Wilki nie dały jej naj-
mniejszych szans. Dopiero na 
wiosnę, wyznaczeni do zbiera-
nia żywicy, znaleźli jej ubrania. 
Nie można było nigdzie same-

mu iść. Bywało i tak, że niedź-
wiedzie podchodziły do bara-
ków. Na drodze z Nowostrojki 
do Miżgranki niedźwiedź za-

gryzł jedną panią - kontynuuje 
pani Teresa.

koniec cz. I
Piotr Słomski

Zdjęcie rodzinne Teresa i Stanisław Muzyka z córkami: starszą Marią i młodszą Kazi-
mierą. Nowostrojka, Syberia.

„Bezpieczny przedszkolak”
Pod takim hasłem w Przedszkolu nr 1 w Nowogardzie w dniu 17 września odby-
ło się spotkanie dzieci 5 i 6 letnich z policjantami z Komendy Policji w Nowogar-
dzie i Komendy Powiatowej z sekcji Ruchu Drogowego w Goleniowie.

Bezpieczeństwo na drodze, 
to jeden z tematów realizowa-
nych w naszym przedszkolu. 
Bezpieczeństwo naszych dzieci 
jest celem nadrzędnym.

Spotkanie z policjantami 
rozpoczęło się od pogadan-
ki na temat: „Jak zachowywać 
się na drodze”, które pomogło 

dzieciom zrozumieć zasady 
ruchu drogowego.

Następnie policjanci z sek-
cji Ruchu Drogowego razem z 
przedszkolakami udali się na 
prawdziwe przejście dla pie-
szych i uczyli tam bezpieczne-
go poruszania się po drodze.

Dzieci były zachwycone, tym 

bardziej, że mogły wsiąść do 
prawdziwego radiowozu. Takie 
zajęcie to dla dzieci duże i nie-
zapomniane przeżycie. Dzię-
kując za spotkanie, wykonany-
mi przez siebie laurkami i pre-
zentami, zaprosiły policjantów 
na kolejne spotkanie.

Anna Piotrowska i Marzena 
Wiśniewska

I jesienna giełda Kolekcjonerska 
Klub Kolekcjonera, Koło Numizmatyczne oraz Grupa Spadochroniarzy z Nowogardu zaprasza-

ją na „ I Jesienną Giełdę Kolekcjonerską” - osobliwości i rozmaitości połączoną z mini wystawą „ I 
Batalion Szturmowy – Spadochroniarze z Dziwnowa”. Miejsce Giełdy:

Nowogardzki Dom Kultury,  Nowogard pl. Wolności 7, Dnia 23.09.2012 (niedziela) godz. 15.00
W programie: skup, wycena, wymiana, sprzedaż – monety, banknoty, medale, karty telefoniczne, 

znaczki, katalogi, klasery, literatura i inne akcesoria oraz tematy związane ze spadochroniarstwem. 
Szczególnie zapraszamy kolegów spadochroniarzy oraz wszystkich entuzjastów zbieractwa. 

Zapraszamy i czekamy. 
Klub Kolekcjonera Nowogard

Dzieci do szkoły chodzą ulicą!
Jestem mieszkanką osiedla Bema, moje okna wybiegają na dro-

gę do szkoły. Odkąd tylko powstała ta placówka, nikt się nie za-
troszczył o chodnik który prowadziłby dzieci do szkoły. Każdego 
dnia widzę jak uczniowie szkoły podstawowej trzymają się pobo-
cza i rozglądają na nadjeżdżające samochody. Proszę mi odpowie-
dzieć jak tak może być, że powstają co chwila nowe chodniki, ławki 
itp. Np. nad naszym jeziorem, a podstawowe inwestycje, takie jak 
chodnik dla dzieci prowadzący do szkoły, schodzą na drugi plan? 

 Halo redakcja 
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Wywiad z mistrzynią igrzysk w Londynie – Ewą Durską

„Osiągnęłam swój cel...”
W ostatnich dniach dała nam powód do dumy, tak samo jak 12 lat temu w Sydney. Ewa Durska paraolimpijka mieszkająca w Nowogar-
dzie w Londynie powtórzyła swój sukces z Sydney i zdobyła złoty medal w pchnięciu kulą, który okrasiła rekordem olimpijskim. We wto-
rek (18 września) mistrzyni z Londynu odwiedziła naszą redakcję i opowiedziała o swoich wrażeniach z Londynu, o początkach karie-
ry, jak i o trudnych sprawach związanych z igrzyskami osób niepełnosprawnych, które w ostatnich dniach wstrząsnęły polskim sportem.

Dziennik Nowogardzki: Jak 
się zaczęła pani przygoda ze 
sportem?

Ewa Durska: Wszystko się za-
częło w szkole zawodowej. Tre-
ningi rozpoczęłam dość późno, 
bo w wieku 18 lat.

Startuje pani we wszystkich 
tych „siłowych” konkuren-
cjach, jak pchnięcie kulą, rzut 
młotem czy dyskobol – od cze-
go pani zaczynała?

Od razu zaczęłam trenować 
pchnięcie kulą, to było chyba w 
1993 roku. W 1996 roku rozpo-
częłam trenować rzut młotem. 

Dlaczego akurat UKS Bar-
nim Goleniów, czy nigdy nie 
pojawiła się propozycja treno-
wania w naszym mieście?

Wybrałam Goleniów ponie-
waż w Nowogardzie brakowało 
mi trenera który by ze mną pra-
cował, jakoś przez tyle lat nikt 
nie stworzył tu właściwych wa-
runków...

Jak wyglądają pani treningi, 
ile razy w tygodniu i nad czym 
w szczególności musi pani 
pracować?

Treningi odbywają się 6 razy w 
tygodniu po dwie godziny. Trzy 
razy w tygodniu są to treningi 
siłowe, natomiast pozostałe trzy 
dni zajęć, to praca nad techniką. 

Przejdźmy już do samych 
igrzysk w Londynie. Jak wspo-
mina pani swój pobyt w wio-
sce olimpijskiej, czy spotykała 
pani polskich kibiców, a może 
nawet kogoś z Nowogardu?

Sama wioska olimpijska była 
zamkniętą strefą, sama musia-
łam załatwić trenerowi wejście 
do nas. Nie spotkałam pośród ki-
biców znajomych twarzy z No-
wogardu, jednak na stadionie 
można było ujrzeć powiewające 
polskie flagi, co było dodatkową 
mobilizacją.

W dyscyplinie pchnięcia 
kulą, uczestnicy konkursu od-
dają 6 rzutów. Nie jest tajem-
nicą, że pierwszy rzut potra-
fi ustawić całe zawody. Tak 
było w pani przypadku, pierw-
sza kolejka, rekord igrzysk i 
„przestraszone” rywalki, czy 
taki był plan na te zawody?

Tak, ja byłam przygotowana 
psychicznie do pierwszego rzu-
tu, zależało mi na tym, aby mi 
wyszedł, podeszłam, rzuciłam 
i później, jak wyszło tak wyszło 
(śmiech).

Odczuwała pani ciśnienie? 
Czy jakiś czynnik przeszka-
dzał w koncentracji?

Pierwszy raz nie miałam żad-
nego ciśnienia! Rywale komplet-

nie się nie spodziewali mnie w 
takiej dyspozycji, ponieważ ja 
dwa miesiące wcześniej rzuci-
łam tylko 12,70 m i z takim wy-
nikiem z tego roku pojechałam 
na igrzyska olimpijskie. Rzuca-
łam w tym roku z rankingu jako 
czwarta na świecie. 

Który finał był trudniejszy, 
ten w Sydney czy w Londynie?

Wspominając Sydney, no rze-
czywiście to moje pierwsze za-
wody takiej rangi, było mi o wie-
le ciężej utrzymać koncentrację. 
Na tamtych igrzyskach jednak 
było łatwiej gdziekolwiek się do-
stać, mięliśmy więcej luzu i sama 
wioska olimpijska była bardziej 
przyjazna. Ale to ze względu na 
to, jak zmieniła się sytuacja na 
świecie w związku z zamacha-

mi terrorystycznymi byliśmy pod 
stałą ochroną. 

A ceremonia dekoracji na 
stadionie olimpijskim w Lon-
dynie była zaplanowana tego 
samego dnia?

Mnie od razu po zawodach za-
brali na badania lekarskie, jako 
rekordzistka olimpijska musia-
łam się poddać takim antydopin-
gowym badaniom. Trochę mnie 
to zdziwiło, bo nie każdego re-
kordzistę sprawdzali, wypadło 
jednak na mnie. Dekoracja przez 
to odbyła się na drugi dzień i też 
nie wszystko było tak jak powin-
no być. Dekoracja miała się od-
być o godzinie 13.00, w ostatniej 
chwili jednak pojawił się komu-
nikat, że odbędzie się o godzinie 
11.00 i szybko mnie zabrali z ho-
telu na stadion. 

Na podium dotarło już do 
pani, że jest obecnie najlepsza 
na świecie w tej konkurencji?

Nie do końca, takie myśli do-
tarły do mnie zaraz po konkur-
sie, od razu po ostatnim rzucie. 
Wtedy mogłam dumnie stwier-
dzić, że osiągnęłam swój cel, że 
jestem w tej chwili najlepsza na 
świecie!

Porozmawiajmy może o 
tych mniej przyjemnych spra-
wach... Mianowicie chodzi mi 
o sposób potraktowania was, 
czyli niepełnosprawnych spor-
towców, przez telewizję i po-
lityków, jak to wyglądało od 
kuchni?

Ja rozmawiałam z dziennika-
rzami po powrocie do kraju i oni 
twierdzili, że nie dostali wstę-
pu na stadion... Wstęp rzekomo 
otrzymała tylko TVP i pokazy-
wali w swojej ramówce 5 minu-
towe, takie informacje w pigułce. 
Dowiedziałam się o tym dopie-

ro po powrocie i bardzo mnie to 
zdziwiło, ponieważ w Londynie 
dziennikarze TVP przeprowa-
dzali z nami niezwykle obszer-
ne wywiady, które jak się póź-
niej dowiedzieliśmy, nigdzie się 
nie ukazały... Zaproszono nas 
na spotkanie do pana Prezyden-
ta, otrzymałam swój list gratu-
lacyjny i wróciłam do domu, bo 
nie odczuwałam też potrzeby po-
zostawania na tym spotkaniu do 
końca. Otrzymałam też jakąś 
kartkę od pani Anny Komorow-
skiej, ale cała forma tych uroczy-
stości jakoś nie przypadła mi do 
gustu.

A sama organizacja waszego 
wyjazdu, oraz pobyt w Londy-
nie, jaki na to pozytywny lub 
negatywny wpływ miał polski 
związek paraolimpijski?

Powiem tylko tyle, że mój tre-
ner do Londynu pojechał za wła-
sne pieniądze... to co się dzieje w 
naszym związku, to jest coś nie 
do pomyślenia! Minister sportu 
Joanna Mucha obiecywała nam  
już przed igrzyskami radykalne 
zmiany, dzięki którym będzie-
my traktowani na równi z inny-
mi sportowcami. Chciałabym w 
to wierzyć, bo takie decyzje na 
pewno bardzo dużo zmieniłyby 
na lepsze.

Gdzie teraz wybiera się pani 
na zawody?

Chciałabym wystąpić na ha-
lowych mistrzostwach świata w 
Turcji. Niestety to już zależy od 
związku, czy przeznaczy na mój 
wyjazd pieniądze.

Wierzę, że jeszcze przez kil-
ka ładnych lat będzie nas pani 
cieszyła swoimi wynikami?

Myślę, że jeszcze z pięć lat po-
walczę.

Zatem w Rio De Janeiro w 
2016 roku powalczy pani o 
obronę olimpijskiego złota?

Jeśli zdrowie pozwoli i uda mi 
się wywalczyć kwalifikację olim-
pijską, to oczywiście będę chciała 
obronić tytuł mistrzyni olimpij-
skiej z Londynu.

Już wznowiła pani treningi?
Nie, teraz mam wolne (śmiech).
Dziękuję za rozmowę i życzę 

miłego, jakże bardzo zasłużo-
nego odpoczynku.

Ja również dziękuję. 
Rozmawiał Rafał Kowalczuk

Wywiad z Ewą Durską w redakcji DN
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 KINO Orzeł 
zaprasza

21.09.2012 godz. 19.00
22.09.2012 godz. 19.00
23.09.2012 godz. 19.00

jAK URODzIĆ I NIE zWARIOWAĆ
Dramat, komedia, romans, USA, 2012, 110’
Dramat, komedia, romans, Wlk. Brytania, 2012, 112’
Cena 12 zł, 11 zł ulgowy;  Od 15 lat

28.09.2012 godz. 19.00
29.09.2012 godz. 19.00
30.09.2012 godz. 19.00

SzEPTY
Horror, Wlk. Brytania, 2012, 107’
Dramat, komedia, romans, Wlk. Brytania, 2012, 112’
Cena 12 zł, 11 zł ulgowy;  Od 15 lat

Zarząd Koła Miejsko-Gminnego
organizuje w dn. 30.09.2012 r.

Zawody Wędkarskie Spining 
z łodzi

Spotkanie zawodników k/Neptuna
o godz. 8.00

Zapisy w sklepie „Wędkarz”
do dnia 27.09.2012 r.

Startowe 5 zł.
     Zarząd

Akademia Europejska
poszukuje

Sekretarki
Język niemiecki pożądany.

Pisemne oferty z CV na adres: 
Fundacja Akademia Europejska

Kulice 24, 72-200 Nowogard

ZABAWA 
TANECZNA 

„PASADENA”

dnia 29 września 
o godz. 20.00
Muzyka DJ „Łyda” 

muzyka lat 60, 70, 80
Rezerwacja i informacja 

tel. 606 612 367

W weekend liga, w środę Puchar Polski

„Niewygodny” rywal z Ińska
Przed pierwszym i drugim zespołem Pomorzanina Nowogard, niezwykle pra-
cowity tydzień. Najpierw w weekend zostaną rozegrane następne kolejki ligowe, 
natomiast w środę nowogardzkim piłkarzom przyjdzie się zmierzyć z rywalami 
w Pucharze Polski ZZPN.

Lider wojewódzkiej okrę-
gówki – Pomorzanin No-
wogard w sobotę o godzinie 
16:00 na stadionie w Nowo-
gardzie, powalczy o kolejne li-
gowe punkty z Iną Ińsko. So-
botni rywale Pomorzanina, to 
„starzy” znajomi z regional-
nej okręgówki, to właśnie po 
remisie 1:1 na nowogardzkim 
stadionie w ostatnim meczu 
sezonu 2011/2012, zarówno 
Ina, jak i miejscowi, świętowa-
li swój awans do wyższej klasy 
rozgrywkowej. Beniaminko-
wie z Nowogardu i Ińska, spi-
sują się bardzo dobrze w tym 
sezonie. Pomorzanin jeszcze 
nie przegrał i zajmuje pozycję 
na czele tabeli, Ina natomiast 
z 12 punktami zajmuje wyso-
kie 4 miejsce. W poprzednim 
sezonie zarówno w Ińsku, jak i 
w Nowogardzie padł remis 1:1, 
co zapowiada niezwykle wy-
równany mecz i ciężką prze-
prawę dla miejscowych. Dru-
gi zespół Pomorzanina swój 
mecz rozegra również o godzi-
nie 16:00, jednak nie w sobotę, 
a w niedzielę. Rywalami rezer-
wowych będą piłkarze z Mię-
dzywodzia. Bałtyk Między-
wodzie w dotychczasowych 
spotkaniach wygrał dwa razy 
na wyjeździe, natomiast na 
własnym boisku rozegrał je-
den mecz, który zakończył się 

zwycięstwem Zalewu Stepni-
ca aż 2:8! Miejmy nadzieję, że 
atut własnego boiska nie po-
morze gospodarzom również 
w meczu przeciwko „rezerwo-
wym” z Nowogardu. Od przy-
szłego tygodnia znamy już ry-
wali nowogardzkich drużyn w 
Pucharze Polski ZZPN. To już 
trzecia runda dla „rezerw”, na-
tomiast dla pierwszego zespo-
łu, to będzie dopiero pierwszy 
pucharowy mecz w tym sezo-
nie. Los skojarzył Pomorzanin 
Nowogard z Promieniem Mo-
sty z racji, że piłkarze z Nowo-
gardu grają w wyższej lidze, to 
Mosty będą gospodarzem tego 

meczu. Przed o wiele cięższym 
zadaniem staną piłkarze dru-
giego zespołu, którzy natrafi-
li na Vinetę Wolin. Zawodni-
cy z Wolina występują obec-
nie w IV lidze i są murowanym 
faworytem w pojedynku z Po-
morzaninem II, jednak w myśl 
starego powiedzenia: „Dopó-
ki piłka w grze...” - nie wypa-
da przed ostatnim gwizdkiem 
sędziego typować zwycięzcę. 
Wszystkie mecze pucharowe 
rozegrane zostaną tego same-
go dnia o tym samym czasie, 
czyli w środę o godzinie 16:15.

KR

III Turnieju Orlika
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Nowogardzie w III 
Turnieju Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska

Drużyna Szkoły Podsta-
wowej Nr 1 w Nowogardzie 
(chłopcy 10-11 lat) zwycięży-
ła gminne eliminacje III TUR-
NIEJU ORLIKA O PUCHAR 
PREMIERA DONALDA TU-
SKA. Do turnieju zgłoszono 
ok. 16 tysięcy drużyn, które 
będą rywalizowały na arenie 
1219 orlików.

Turniej Orlika przeznaczo-
ny jest dla drużyn piłkarskich 
dziewcząt i chłopców w ka-
tegoriach wiekowych 10 – 11 
oraz 12 – 13 lat. W rozgryw-
kach mogą uczestniczyć repre-
zentacje szkół lub klas, dru-
żyny Uczniowskich Klubów 
Sportowych, jak również tzw. 
„dzikie drużyny”.

W każdym województwie 
do finału awansuje 8 drużyn 
chłopców i 4 drużyn dziew-
cząt w kategorii wiekowej 1213 
lat oraz 8 drużyn chłopców i 4 
drużyny dziewcząt w kategorii 
wiekowej 10-11 lat. Nasza dru-
żyna walczyć będzie o udział w 
finałach województwa już 21 
września w Płotach. Życzymy 
powodzenia.  

Atrakcyjne nagrody dla 
wszystkich uczestników tur-
nieju i dla najlepszych dru-
żyn w finałach wojewódzkich 
i w finale krajowym ufun-
dowali partnerzy turnieju – 
PZU i PKN ORLEN. Wszyscy 
uczestnicy turniejów elimina-
cyjnych rozgrywanych na Or-
likach otrzymają pamiątko-
we koszulki. Wszystkie zespo-
ły w finałach wojewódzkich 
otrzyma profesjonalne stroje 
sportowe. Najlepsze drużyny 
w finale krajowym otrzymają 
atrakcyjne nagrody rzeczowe: 
stroje piłkarskie, piłki, apara-
ty fotograficzne, odtwarzacze 
MP3 i wiele innych.

Skład drużyny „Jedynki”: 
Michał Sprysak, Hubert Śluz, 
Kacper Kępa, Hubert Gło-
wicki, Paweł Sierżant, Mate-
usz Herka, Dominik Pisarek, 
Dawid Sikora, Fabian Choj-
nacki, Nicky Labocha, Michał 
Teodorczyk, Bartek Damecki, 
Klaudiusz Bednarek. 

opracował KR

Wojewódzka Okręgówka - 7 kolejka:
Stal Lipiany – Iskierka Szczecin-Śmierdnica (22.09, 16:00)
Pomorzanin Nowogard – Ina Ińsko (22.09; 16:00)
Polonia Płoty – Zorza Dobrzany (22.09, 16:00)
Piast Chociwel – Unia Dolice (22.09, 16:00)
Odra Chojna – Morzycko Moryń (22.09; 16:00)
Rega Trzebiatów – Świt Skolwin (22.09; 17:00)
Odrzanka Radziszewo – Victoria Przecław (22.09; 17:00)
Klon Krzęcin – Ehrle Dobra Szczecińska (23.09; 14:30)

B Klasa Szczecin gr. 1 – 4 kolejka:
Gar./Polonia II Mechowo – Jastrząb Łosośnica 
Zieloni Wyszobór – Zalew Stepnica  
Znicz Wysoka Kamieńska – Prawobrzeże Świnoujście 
Pomorzanin II Przybiernów – Huragan Wierzchosław 
Bałtyk Międzywodzie – Pomorzanin II N-d (23.09; 16:00)
Puchar Polski ZZPN:
Promień Mosty – Pomorzanin Nowogard (26.09; 16:15)
Pomorzanin II Nowogard – Vineta Wolin (26.09; 16:15)

Turniej tenisa ziemnego 
W dniu 22 września 2012r. o godz. 10.00 na korcie państwa Małgorzaty i Wojciecha Kubic-
kich w Warnkowie  przy ul. Kościuszki 16L odbędzie się turniej tenisa ziemnego.

Organizatorami są: właści-
ciele kortów i Stowarzysze-
nie na Rzecz Osób Niepełno-
sprawnych „NASZE SZAN-
SE” działające przy Specjalnym 

Ośrodku Szkolno-Wychowaw-
czym w Nowogardzie, a fun-
datorem nagrody głównej jest 
Burmistrz Nowogardu.

Wszystkich chętnych ser-

decznie zapraszamy. Szczegó-
łowe informacje można uzy-
skać pod numerem tel. 663 366 
399. 



21-24.09.12 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

15

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

tel. 91 57 712 48 
tel. 500 702 884
tel. 500 702 855

bEzPŁATNA POMOC W UzYSKANIU KREDYTU - OFERTA 20 bANKÓW

www.mk-kwadrat.pl
ObIEKTY NA SPRzEDAŻ

Nowogard – obiekt handlowo – usługowo – mieszkalny, pow. 848m² – CENA 1.200.000 zł
Dobra – lokal użytkowy pow. 137,76m², działka 585m² – CENA 93.000 zł
Dobra – lokal użytkowy o pow. 281m², parter, centrum – CENA 399.000 zł
Węgorzyno – lokal użytkowy o  pow. 54 m², dzialka o pow. 113m² – CENA 180.000 zł
Węgorzyno (okolica) – z możliwością adaptacji na mieszkanie, pow. 102,17m²– CENA 100. 000 zł
Węgorzyno (okolica) – sklep, bar, dyskoteka o pow. 139,9 m², działka 300 m² – CENA 150.000 zł
Resko – lokal użytkowy o pow. 19,75 m² – 33.000 zł
Resko – obiekt wielofunkcyjny 438,5 m², działka 1682 m² – CENA 2.500.000 zł
Połczyn Zdrój – lokal usługowy, parter o pow. 40m² – CENA 169.000 zł
Łobez – lokal użytkowy o pow.42m² – CENA 155.000 zł 
Łobez – obiekt wielofunkcyjny o pow. 227,8m² – CENA 1.100.000 zł
Łobez (okolica) – zakład produkcji wyrobów betonowych, działka 9ha – CENA 1.800.000 zł

LOKALE/ObIEKTY WYNAjEM
Nowogard – lokal użytkowy o pow. 16 /18m² – CZYNSZ 1000 zł/mc
Nowogard – lokal użytkowy o pow. 34m² – CZYNSZ 2000 zł/mc
Nowogard – hala magazynowo – usługowa o pow. 180m² – CZYNSZ 2500 zł/mc
Nowogard – lokal handlowo – produkcyjny na wynajem o pow. 150m² – CZYSZ 5.000zł/mc
Nowogard – lokal o pow. 280 m², parter – CZYNSZ 6.000 zł /mc
Nowogard – lokal o pow. 50 m² – CZYNSZ 1.000 zł/mc
Nowogard – lokal typu pub o pow. 240m² – CZYNSZ 3500 zł/m
Płoty – lokal użytkowy o pow. 30m² – CZYNSZ 850 zł/mc
Radowo Małe -  lokal pod gabinet stomatologiczny 36,3 m², parter – CZYNSZ 1.000 zł/mc
Resko – do wynajęcia 2 lokale pod gabinety lekarskie o pow. 20,4/20,7 m² – CZYNSZ 1 200 zł/mc
Resko – obiekt wielofunkcyjny 438,5 m², działka 1682 m² – CZYNSZ 15.000 zł/mc
Resko – lokal użytkowy 300 m² dotychczas bar, dyskoteka – CZYNSZ 6.000 zł/mc

 WSPÓLNOTA MIESzKANIOWA  
700-LECIA 24 w  NOWOgARDzIE

poszukuje wykonawcy ocieplenia budynku.
Przedmiar robót oraz szczegółowe informacje

w biurze Zarządcy FURMAŃCZYK-WSPÓLNOTY
700 lecia 14 w Nowogardzie tel. 913920808.

SPRZEDAM BIURKO  
+ 4 elementy na stopach. 

Stan b. dobry. 
Oglądać ul. 3 Maja 48  

(Cech Rzemiosł) od 8-15.

Sprzedam mieszkanie 
trzypokojowe 55 m2, 

ul. Żeromskiego, kuchnia, 
łazienka, wc, glazura, 

terakota. Cena 154 tys. zł. 
604 409 996

Sprzedam!!!
Recykling ceglany oraz betonowy. 

Możliwość dostawy do klienta.
Miejsce składowania Gryfice.

Kontakt tel. 609-532-701

Zatrudnię techników farmacji do aptek 
w Goleniowie i Nowogardzie (woj. zachodniopomorskim) 
Apteki są młode i ze względu na dynamiczny rozwój wzmacniamy 

zespół. Zapewniamy stabilne wynagrodzenie i system motywacyjny. 
Wszystkim pracownikom zapewniamy warsztaty podnoszenia 

kwalifikacji oraz miłą atmosferę w pracy. 
Oferty wraz z CV prosimy przesyłać na adres profarma@onet.pl

Do wynajęcia
sala na imprezy okolicznościowe, 

wesela, komunie  
za 1 godz. 150 zł (brutto)  
do 80 osób w Karsku 35A

tel. 609 245 816

PROMOCjA  
Tuja Szmaragd
wys. ok. 1 m - 12 zł/szt.

Poleca  
Szkółka w KARSKU
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OKAzjA!!!
Mieszkanie w Nowogardzie 

w dobrej lokalizacji 3 pokoje 130 000 zł
Sprzedam mieszkanie 
trzypokojowe 55 m2, 

ul. Żeromskiego, kuchnia, 
łazienka, wc, glazura, 

terakota. Cena 154 tys. zł. 
604 409 996

NIERUCHOMOŚCI

•	 Sprzedam mieszkanie, ul. Po-
niatowskiego, 2 pokoje, pow. 
50,49 m2, parter, po general-
nym remoncie. CENTRUM Ob-
ŁSUgI NIERUCHOMOSCI, Tel. 
603 982 407

• Do wynajęcia dwa lokale handlo-
we lub biurowe w centrum Nowo-
gardu. 787 122 972 

•	 Sprzedam spichlerz, piękny 
obiekt 956 m2, tel. 693 996 009

• Do wynajęcia dwa lokale han-
dlowe w Centrum Nowogardu. 
531 838 667

• Sprzedam mieszkanie trzypokojo-
we w Nowogardzie. 600 626 244

• sprzedam mieszkanie własno-
ściowe, 3 pokojowe w Nowogar-
dzie, I piętro, 3 pokoje 59 m2 po 
kapitalnym remoncie, środkowe, 
parking, spokojna okolica (ul. Po-
niatowskiego), budynek ocieplo-
ny, nowy dach, wysoki standard, 
glazura, terakota, panele, nowe 
okna, własne ogrzewanie gazowe, 
kuchnia - łazienka toaleta w zabu-
dowie, domofon, internet , piw-
nica, CZYNSZ TYLKO 240 NA MIE-
SIĄC, balkon, cena DO UZGOD-
NIENIA, tel. 605 522 340. 

• Sprzedam działkę budowlaną w 
Centrum Nowogardu ul. Lipowa 4 
o pow. 693 m2 z aktualnymi wa-
runkami zabudowy usługi, han-
del, mieszkania. Informacje Tel. 
600 959 932; 600 931 083 po 15.00

• Sprzedam garaż murowany 28 
m2, prąd, woda cena 26 000 zł. Tel. 
501 622 613

• Sprzedam nowe mieszkanie 2 po-
kojowe, bezczynszowe, pow. ok. 
58 m kw, II piętro. Tel. 783 570 060.

• Wynajmę warsztat z kabiną pod 
różnego rodzaju działalność. 
603 550 557

• Sprzedam mały dom 57 m2 ul. Pił-
sudskiego 2a. 602 350 301

• Sprzedam mieszkanie w bloku w 
Łosośnicy, trzypokojowe, 64 m2, 
bezczynszowe. Tel. 788 875 474

• Sprzedam mieszkanie 4-pokojo-
we (67,7 m2) w Nowogardzie, par-
ter, balkon, wc i łazienka osobno. 
Kontakt:  608 514 144.

• Studio reklamy Vizart wynajmę 
pow. Reklamową 6,5x3m w No-
wogardzie przy ul. Warszawskiej 
11 od 13.06. tel. 605 522 340

• Sprzedam pół bliźniaka ok. 
100m2, działka 1100 m2, duży 
ogród. Wymienione okna, dach, 
ocieplony. Wewnątrz do remontu. 
350000 zł. Tel. 513 157 166

• Sprzedam mieszkanie, Nowo-
gard, ul. Bankowa 6, pow. 53,70 
m2, IV piętro, trzy pokoje, cena 
131.600 zł, tel. 91-3910010, 
607607814.

• Sprzedam prawo do mieszka-
nia spółdzielczo – lokatorskie. 
691 646 632

• Pilnie potrzebna kawalerka, dwu-
pokojowe mieszkanie (parter) do 
wynajęcia niedrogie. 512 711 348

• Sprzedam działkę po zbiorach 
przy ul. Armii Krajowej. 91 39 
21 399 po godz. 20.00

• Odstąpię działkę owocowo-wa-
rzywną z murowanym domkiem 
obok zakładu karnego 693869595

• Nowogard działki budowlane. 
665 503 129

• Sprzedam 4-pokojowe mieszka-
nie w Osinie, 79m2, słoneczne, 
na parterze, bezczynszowe, z 
balkonem, piwnica, w kuchni i 
przedpokoju zabudowa. Miesz-
kanie w bardzo dobrym standar-
dzie. Ogrzewanie gazowe, okna 
pcv. Atrakcyjna cena. Kontakt: 
502 531 348

• Sprzedam kawalerkę w Nowo-
gardzie, 28m2, bezczynszowa, na 
parterze, funkcjonalny rozkład 
pomieszczeń, kuchnia z oknem, 
piwnica, okna pcv, ogrzewanie 
gazowe, bez pośrednika, 77 tys.! 
Kontakt: 512 322 137

• Sprzedam działkę budowlaną w 
Kościuszkach 1200 m2. Wszystkie 
media, pozwolenie na budowę. 
Cena 59.000 zł Tel. 661 923 610

• Sprzedam tanio działkę siedlisko-
wą. Kościuszki 30 ar. Wszystkie 
media. 508 211 575

• Sprzedam działki budowlane 
30ar. Media w granicy prąd, gaz, 
woda., kanaliza, droga utwar-
dzona,  Kikorze 24. Cena 16 zł/m. 
5 działek w trakcie budowy Tel. 
665 361 036 po 16.00

• Nowogard ul. Warszawska 10 
mieszkanie dwupokojowe, komu-
nalne III p. CO zamienię na ogrze-
wanie CO,na trzypokojowe w No-
wogardzie.798 634 935

• Sprzedam dom w Nowogardzie w 
rozliczeniu mieszkanie ul. Jesio-
nowa 3. 604 284 597

•	 Atrakcyjne mieszkanie dwupo-
kojowe sprzedam po remoncie 
generalnym przy ul. Poniatow-
skiego Tel. 669 149 383

• Mieszkanie do wynajęcia tel. 
697 583 382, 601 724 492.

• Wydzierżawię lokal 20 m2 działal-
ność. 793 206 556 

• Kupię 5 ha ziemi blisko wsi lub z 
siedliskiem. 501 173 454

• Wynajmę sklep- nieruchomość z 
klimatyzacją z pełnym wyposaże-
niem Nowogard dobra lokalizacja 
vis ‘a wis szpitala. 887 467 309

• Kwatery pracownicze góra domu 
jednorodzinnego. 609 307 327

• Sprzedam mieszkanie własno-
ściowe w Żabówku 70 m2, trzypo-
kojowe z działką. 693 021 088

• Garaż własnościowy z kanałem i 
użytkowym poddaszem na Jana 
Pawła II sprzedam. 698 908 275

• Sprzedam mieszkanie dwupo-
kojowe, bezczynszowe, własno-
ściowe z garażem w Radzimiu. 
691 766 754 

• Kawalerka do wynajęcia w ok. No-
wogardu (Wierzbięcin) tanio. Od 
zaraz. 783 484 832

• Sprzedam lub zamienię na miesz-
kanie w Nowogardzie dom ( 150 
m2) w okolicy Nowogardu. Dom 
po kapitalnym remoncie na dział-
ce 1400 m2. Cena 395.000 tys. Tel. 
692383706.

• Sprzedam mieszkanie czteropo-
kojowe I piętro Tel. 606 621 142

• Sprzedam mieszkanie własno-
ściowe bezczynszowe 40 m2. + 
garaż. 692 424 127

• Lokal do wynajęcia 60 m2 przy ul. 
700 lecia 20b. czynsz 2500 zł plus 
opłaty. Tel. 91 39 20 676; 0049 40 
53 16 99 16

•	 Okazja Sprzedam budowę w 
stanie surowym. 507 045 404

• Wydzierżawię pomieszczenie 
wyposażone na sklep spożyw-
czy lub inną działalność od zaraz. 
696 801 512

•   Sprzedam działkę z warunkami 
zabudowy ul. Asnyka. 502 032 422

• Kupię mieszkanie bezczynszowe/ 
niskoczynszowe, min 3pokojowe, 
60-80m 791443026

• Wolne pokoje. 793 908 098

•	 garaż do wynajęcia boh. War-
szawy 21. 91 39 20 307

• Sprzedam lub wynajmę mieszka-
nie czteropokojowe. 788 049 676

• Wynajmę mieszkanie trzypokojo-
we. 608 622 920

• Wynajmę kawalerkę 601 927 982

• Sprzedam parter domu 110 m2. 
Podpiwniczony, garaż i podwór-
ko. 600 809 312; 604 903 853

• Wynajmę mieszkanie Bankowa 
3E. 601 328 360

• Sprzedam garaż ul. Zamkowa. 
695 480 058

• Kupię mieszkanie bezczynszowe/ 
niskoczynszowe, min 3pokojowe, 
60-80m 791443026

• Do wynajęcia mieszkanie dwu-
pokojowe ul. Racibora. Tel. 
609 307 489

• Kupię mieszkanie 3pok. W Nowo-
gardzie po 16.00 tel. 535 436 870

• Do wynajęcia mieszkanie dwupo-
kojowe/ 601 581 892

• Sprzedam ziemię pod budowę 

0,60 ha, blisko media we wsi Kra-
snołęka kol. Tel. 605 943 547

• Sprzedam 1p + kuchnia, 28 
m2, III p. ul. Waryńskiego. 
600 782 741

• Sprzedam mieszkanie 4-pokojo-
we podwyższony standard, niski 
czynsz; Tel. 604 441 609

• Wynajmę mieszkanie M3 tel. 
606 703 451

• Sprzedam mieszkanie trzy-
pokojowe. Warszawska 14 tel. 
661 098 426; 515 544 426

• Lokal użytkowy do wynaję-
cia o pow. 160m. Warnkowo. 
607 289 286

• Sprzedam lub zamienię dwupo-
kojowe mieszkanie na kawalerkę. 
724 721 936

• Pokój do wynajęcia Nowogard. 
Tel. 609 004 967

• Sprzedam garaż murowany na ul. 
Zamkowej. 693 700 073

• Sprzedam mieszkanie dwupoko-
jowe 46 m2 ul. Kowalska Ip. Tel. 
888 676 231

• Wynajmę mieszkanie 58 m2. 
668 509 770

• Pilnie kupimy działkę w Nowo-
gardzie pod inwestycję, przy ru-
chliwej ul. Od 150 m2 – 500 m2. 
Pokrywamy wszelkie koszta geo-
dezyjne związane z podziałem 
większej działki na mniejszą. Go-
tówka od ręki. 662 877 991

• Sprzedam działkę budowlaną o 
pow. 1138 m2 w Żdżarach – 3km 
od Goleniowa + projekt, prąd na 
działce. Cena 70 tys. zł. Tel. 502 
318 989

• Sprzedam dom w Nowogardzie. 
607 220 843

• Poszukuję kawalerkę w Nowogar-
dzie pod wynajem dla pary, nie-
palącej, bez dzieci. Tel.: 507 746 
990

• Wynajmę mieszkanie 2 pok. w 
centrum Nowogardu. tel. 880 417 
707

MOTORYzACjA

• Szprzedam Renault combi benzy-
na 1,8, rok 1996 przeb. 186 tys. km 
tel. 91 57 90 577, 883 503 069

• Sprzedam Opony letnie 4 szt. 

Continental Conti 3, 185 65 R15, 
cena 400 zł, tel. 605 522 340.

• Sprzedam dwie opony 185/65/
R15 continental conti 3; stan do-
bry. 605 522 340

• Sprzedam felgi stalowe do Nissa-
na Almery N16, rok prod. 12/2001, 
cena 240 zł, tel. 605 522 340. 

• Sprzedam Citroen AX 1,4 diesel 
cena do uzg. 669 694 269

• Sprzedam motorower Oli-
mo HL50 po wypadku silnik w 
db stanie, mały przebieg Tel. 
506 184 436

• Sprzedam Ford Mondeo 1,6 rok 
prod. 1995 stan dobry lub na czę-
ści cena 1000 zł. Tel. 605 720 342

• Sprzedam komplet opon zimo-
wych na felgach stalowych do 
ford Focus 15/195/65; 4x108 cena 
550 zł. Tel. 609 307 351

•	 Sprzedam motocykl Mz -250 
rocznik 1968. zabytkowy,  w 
100 % sprawny. Tel. 91 81 71 
400 po 17-tej.

ROLNICTWO

• Grykę sprzedam. Tel. 795 916 988

• Koszenie łąk i prasowanie. 
603 541 286

• Sprzedam dwie klacze ze źre-
bakami. Chodzące w zaprzęgu. 
888 757 586

• Sprzedam skubane kaczki. 
796 759 414

• Szkółka w Karsku poleca drzew-
ka z owocami oraz b. duży wybór 
tuja szmaragd. 606 106 142 

• Sprzedam kaczki francuskie sku-
bane na zamówienie. 511 696 751

•	 Maliny – Strzelewo sprzedaż i 
zbiór na własne potrzeby tanio. 
502 853 573

• Sprzedam pług czteroskibowy 
Fiskars i trzyskibowy Overum. 
660 047 110

• Sprzedam słomę w snopkach. Tel. 
782 036 086

• Sprzedam siano w kostkach. 
781 744 340

• Sprzedam owies 5t. cena 695 zł 
Glicko. 600 653 124

• Sprzedam kaczki francuskie króli-
ki na mięso. 515 106 916
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OgŁO SzE NIA DROb NE

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

tel. 91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

GABINET KOSMETYCZNY 
”WICHEREK”

Rok założenia 1988
Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała zabiegi 
kosmetyczne, henna, depilacje, makijaże, 
mikrodermabrazja, peeling kawitacyjny, 
ultradźwięki, eksfoliacje, wypalanie, laser, 
lampy, materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

PORADY BEZPŁATNE
Nowogard, ul.  Zielona 3 
– obok Rest. „Przystań”, 

Tel. 91 39 207 14 
Czynne od 11.00 do 19.00

http://wicherek.info

PIASEK, ŻWIR,   
CZARNOZIEM, 

POSPÓŁKA 

 ŻWIROWNIA
DŁUGOŁĘKA

tel. 504 872 700 
Z DOWOZEM 
DO KLIENTA

• Kupię oponę do Ursusa C-360. Tel. 
724 080 142

• Sprzedam perliczki żywe ubite i 
nutrie. Wagę do ważenia zwierząt 
do 1t. 888 757 586

• Sprzedam króliki tradycyjnego 
chowu. 661 633 977

• Sprzedam 1 ha ziemie w Żabów-
ku. 724 711 936

• Sprzedam prosiaki 608 143 712

• Sprzedam prosiaki. 508 211 596

• Sprzedam Reneta szara do urwa-
nia. 91 39 28 005 Redło 44

• Kupię żyto ozime do siewu. 91 39 
17 620

• Sprzedam prosiaki. 91 39 17 909

• Sprzedam prosięta tanio. 500 835 
336

USŁUgI

• Docieplenia budynków, podbitki. 
tel. 608 847 784

• Wyjazdy Niemcy, Holandia. Ni-
skie ceny z domu pod dom. 
603 038 944

• Usługi transportowe IVECO do-
stawcze + laweta + bus osobowy 
do 9 os. Tel. 609 931 915, 607 580 
172.

•	 MALOWANIE, MONTAŻ PANELI 
PODŁOgOWYCH I INNE DROb-
NE NAPRAWY WYKONA „zŁOTA 
RĄCzKA”; 91 39 22 783, 784 79 
22 70

• Czyszczenie uszu za pomocą 
świecowania Nowogard, ul. Zielo-
na 3. 91 39 20 714

• Usługi ogólnobudowlane i docie-
plenia 607 654 692

• Usługi transportowe Transit Max + 
przyczepa. 500 297 054.

• Cyklinowanie. 692 478 465

• AWARIE. Naprawy pieców Vailiant, 
tanie części. 691 686 772

• Bruk-lin układanie kostki bruko-
wej. Tel. 607 083  893, www.bruk-
-linnowogard.com.pl

• Montaż ogrodzeń betonowych, 
farmerskich i innych; 695 085 470; 
91 39 72 575

• usługi elektryczne CO, dachy, ta-
nio szybko solidnie. Do 30% ta-
niej. Tel. 506 323 560

• Przewozy przeprowadzki Nowo-
gard i okolice. 784 499 535

• Usługi ogólnobudowlane. 
510 335 162

• AGENCJA REKLAMWA VIZART - 
oprawianie prac - w 2 minuty., 

bindowanie, wydruki A3-A4 kolor, 
ksero A3-A4 - kolor, laminowanie 
A3-A4. Tylko u nas największy wy-
bór okładek. Nowogard, ul. 700 
lecia 15 (nad sklepem zielarskim). 
Tel. 605 522 340.

• REMONTY, MONTAŻE, STOLARKA. 
781 016 125

• Transport BUS-MAX. 784 053 493

•	 Usługi remontowo-budowlane, 
docieplenia. 784 053 493

• Przepisywanie prac (magister-
skich, licencjackich, innych), do-
kumentów, CV, listów motyw. in-
nych. Wydruki, Ksero, także kolor. 
Szybko i Solidnie. Studio Reklamy 
Vizart. Nowogard, ul. 700 lecia 15 
(nad sklepem zielarskim). tel 605 
522 340. 

• Naprawa, regulacja okien, drzwi 
PCV i drewna. 695 181 070

• Usługi dekarskie w Kościuszkach. 
601  227  631

• Videofilmowanie i zdjęcia cyfro-
we, profesjonalnie różne okazje. 
600 653 124

• Remonty mieszkań. 609 588 240

• Transport przeprowadzki szybko 
tanio. 696 138 406

• DUR - DACH pokrycia i remonty 
dachów. 691 621 141

• Dachy. 785 562 104

•	 Usługi koparko- ładowarką + 
transport Nowogard.  667  621 
070

• Usługi koparko-ładowarką. 
606 106 142

• Transport przeprowadzki, tanio. 
791 111 749

• Remonty łazienek, glazura, tera-
kota, hydraulika. 667 435 942

• Docieplenia budynków remonty. 
784 053 493

• Remonty mieszkań 609 588 240

• Wymiana instalacji elektrycznej, 
szpachle, panele, malowanie. 
798 147 191

•	 Remonty na każdą kieszeń. 
609 715 839

•	 TWOjA KSIęgARNIA INTERNE-
TOWA WWW.KSIEGARNIACYME-
LIA.OSDW.PL

• Serwis komputerowy na telefon. 
Instalacja, pomoc w obsłudze. Na 
życzenie w domu Klienta. Tel. 790 
373 803

• Korepetycje z chemii i biolo-
gii. Gimnazjum szkoła średnia. 
609 307 327

• Usługi Akwarystyczne: zakładanie 
i obsługa akwariów. 506 059 054

• Remonty i wykończenia. 
601 567 369

• Układanie kostki brukowej. Tel. 
510 815 498

• Dekarstwo docieplenia. 
697 784 540\

• Usługi transportowe 1.5t. bus bla-
szak. 692 486 051

• J. niemiecki. 607 545 991

• Najtaniej wyremontuje, wymalu-
ję, wyszpachluje, położę panele. 
666 047 905

PRACA

• Zatrudnię konsultantkę Oriflame, 
bezpłatne wpisowe, prezenty na 
1300 zł, 604 189 118

• Poszukuję murarzy do wymuro-
wania ok. 200 m oraz szpachlarzy 
- malarzy. Tel. 695 264 594.

• Zatrudnię ekspedientkę do skle-
pu spożywczego Tel. 91 39 21 373; 
91 39 27 122

• Zatrudnię kierowcę z kat. C+E: 
Transport liniowy: Niemcy - Dania 
2 na 1. Również transport: Włochy 
- Szwecja, Polska - Szwecja, Nor-
wegia - Polska, tel. 607 585 561

• Zatrudnię stolarza lub pomocni-
ka. 603 366 286

• Szukam pracy jako kierowca kat. B 
kawaler z doświadczeniem (mię-
dzynarodowe). 721 230 990

• Przyjmę do pracy recepcjonistkę/
recepcjonistkę; barmana/bar-
manka. 507 951 313

• Przyjmę do pracy z doświadcze-
niem sklep spożywczo – przemy-
słowy 24h Nowogard. 603 688 266

• Spawaczo - ślusarza. Wysokie za-
robki. 503 032 234

• Poszukuję kierowcę na łódkę. 
668 509 770

• Doświadczonego stolarza zatrud-
nię. 696 034 712

• Mechanika na stanowisko do 
warsztatu samochodowego w Go-
leniowie zatrudnię. 606 948 078

• Rencista podejmie pracę jako do-
zorca. Tel. 781 016 095

•	 zaopiekuję się starszą osobą. 
Tel. 91 39 26 493

INNE

• Sprzedam drewno  bukowe i 
dębowe pocięte i porąbane- 
603 353 789

• Sprzedam drewno opałowe i ko-
minkowe, pocięte w klocki z do-
wozem. 663 349 053

• Sprzedam laptopa Lenovo, Y530, 
cena 1600 zł, tel. 605 522 340

• Drewno kominkowe sprzedam ta-
nio, dowóz gratis. 501 385 072

• Skup niesprawnych zatartych pił 
Stihl, Husqvarna cena 100 zł. Tel. 
721 668 245

• Sprzedam sypialnię 510 243 843

• Owczarki niemieckie 7 tygodnio-
we, pieski, ładne rodzice. 91 39 
21 828

• Sprzedam pieski Yorki. 
693 808 537

• Sprzedam komin gazowy 190 dł. 
5m cena 1200 zł. Tel. 513 045 188

• Sprzedam piec gazowy dwufunk-
cyjny Vailant. 91 39 22 736

• Sprzedam pianino 726 280 768

• Sprzedam fotel wykonujący ma-
saż kręgosłupa. 514 558 435

• Sprzedam stolik pod telewizor 
czarny ze szkła i wypoczynek. 
663 732 809

• Sprzedam dwie lodówki prze-
szklone oraz wagę elektroniczną. 
601 151 689

•	 Sprzedam meblościankę w db 
stanie. 791 444 423

• Sprzedam kompletne wyposażo-
ne akwarium. Te. 605 548 121

• Sprzedam kostkę granitową 
603 703 196

• Klasyczne spódnice 25 zł, rozm. 
36-50, spodnie 25 zł, jesień- zima. 
Pasaż MAKS LASKOWSCY, stoisko 
nr 3.

• Sprzedam drewno opałowe i ko-
minkowe. 667 788 820

•	 Sprzedam spacerówkę, kojec, 
huśtawkę, fotelik samochodo-
wy. 513 088 312

•	 Maliny sprzedam. 502 853 573

•	 Sprzedam owczarki niemieckie. 
91 39 10 656

•	 Sprzedam akwarium 112l z peł-
nym wyposażeniem 668  844 
738

W dniu 16.09.2012 
(godz. 16.00-19.00 Nie-
dziela) przy trasie Ol-
chowo – Wyszomierz 

zaginął młody 
pies 

(6 m-cy) średniej wiel-
kości czarny podpala-
ny z krzyżującymi się na 
czole uszami. Uczciwych 
proszę o informację.

 Tel. 506 756 163
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Pół godziny  
w towarzystwie KarolinyK
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R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07

Krzyżówki panoramiczna

Sprzedam tanio
budynek po sklepie
w Długołęce  56 m2

na działce 255 m2
tel. 66 77 88 125

PRO-BUD S.C.   SPRzEDA MIESzKANIA 
2-pokojowe o pow. 58 m2 na osiedlu Gryfitów

  nowe  -  własnościowe  -  bezczynszowe
tel. 91 39 25 552, 783 570 056, www.probud-nowogard.pl

Nowogard, ul. 3 Maja 14

 Ostatnia chwila - SKORZYSTAJ Z KREDYTU RODZINA NA SWOIM!

Rozwiązanie krzyżówki z dnia 14 IX
Kupon nr 72  Słowa to nie żaden fakt
Cecylia Furmańczyk, Daria Kloch, Urszula Kaczmarek, Janina 

Grudzińska, Alicja Wypych, Wojciech Słomski, Józef Dobrowol-
ski, Emilia Breyer, Teresa Januszonek, Grażyna Siedlecka, Ger-
truda Wasyluk, Elżbieta Lewandowska, Pelagia Feliksiak, Adam 
Stefański, Halina Szwal, Wiesław Borowik, Barbara Bartosik, Te-
resa Czarnecka, Maria Barska – Drzewiecka, Anna Husarz
Zwycięzcy: Maria Kloch, Elżbieta Lewandowska, Emilia Breyer
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INFORMATOR LOKALNY - NOWOgARD
In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
tel. miejski   - 91 57 92 311 
Straż Pożarna   - 998
Pogotowie Ratunkowe   - 999 
Pogotowie Gazowe   - 992
Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994

Dyżur nocny
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala   - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.   - 91 392 69 99
Medyk   - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

 - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz Pogotowie Stomatolo-
giczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos 
 - 91 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  
 - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzie ci, 
Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności 
Gospodarczej  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
  - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

- 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 26 249

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw.  WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   

- 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57

Apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM   - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Zawodowe 
- CE Zdroje ul.  Bohaterów Warszawy 78,

telefon/fax.   - 91 392 54 94  
I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium  
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych    - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   

- 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 
Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 
Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 
Taksówki   - 91 392 02 60
Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786
zdzisław Truszyński
ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław berezowski
ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814
Tadeusz Soroka
ul.  3 Maja 10   - 91 39 25 484
Przychodnia Weterynaryjna „Sikorka” 
Sikorki 41, gm. Nowogard   - 91 39 17 695

REgULARNA LINIA MI KRO bU SO WA SEROCKI   Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie    6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie    8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

Informacja PKS 
91 392 18 87   lub   91 469 83 15

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak										kom.	606	148	353
Nowogard (ul.  Rzeszowskiego) - Szczecin (ul.  Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:05; 8:10; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 11:50; 11:55; 12:40; 
14:40; 14:50; 15:00; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:11
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul.  Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:30; 9:50; 10:25:11:20(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 13:20; 13:45(F); 14:10; 
14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:00
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:50; 17:20; 18:30; 19:30
Kursują od poniedziałku do soboty;  F - kursuje od poniedziałku do piątku;  7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli

ROzKŁAD jAzDY bU SÓW

Regularna linia METRO          tel. 505 619 600
z Nowogardu do Szczecina: 5:25 A; 5:50 A; 6:00 A; 8:15 A7; 9:25 A7; 12:30 A7; 12:55 A7; 
15:05 A; 16:30 A7; 18:10 A7
ze Szczecina do Nowogardu: 6:50 A; 7:25 A; 7:45 A; 11:00 A7; 12:00 A7; 14:35 A7; 15:55 
A7; 16:40 A; 18:25 A7; 19:55 A7
Legenda: A- kursuje od pon do sob;   7 - kursuje w niedzielę

PRzEWÓz OSÓb - RO MAN bIŃCzYK - Linia Regularna  
 TEL. 0607 310 591 

OD PONIEDzIAŁKU DO PIĄTKU:  
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SObOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIEDzIELA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

DZIENNIK
NOWOGARDZKI

Ukazuje się we wtorki i piątki  na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, Piotr Słomski, jarosław bzowy, 

Rafał Kowalczuk sport.  jarek Dąbrowski redaktor techniczny.   Ad res re dak cji:  
72-200 No wo gard, ul.  boh. War sza wy 7A, tel. 91 392 21 65; e-mail: dziennik@domjudy.pl. 

Wy daw ca, skład i druk: „Dom judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

Trasa NOWOgARD – gOLENIÓW – SzCzECIN 
Nowogard ul. Rzeszowskiego : 5:05(A), 5:55(A), 6:10(A), 6:50(7), 7:00(A),  7:50(A), 8:05(7), 

8:25(2,4,6), 8:35(A), 9:10(1,3,5,7), 9:15(2,4,6), 10:05(A)10:30(A,7), 11:31(A), 11:40(7), 12:15(A), 
12:50(A,7), 13:00(A), 13:10(A), 13:25(A,7), 13:50(F), 14:05(A), 14:20(A,7), 15:41(A), 16:00(7), 
16:25(7), 16:30(1,3,5) 16:40(2,4,6,7) 16:50(A), 17:30(7) 17:50(A,7) 18:05(4,5,6,7) 18:20(A,7)

TRASA SzCzECIN – NOWOgARD
Szczecin ul. Św. Ducha: 9:25(A), 11:55(A,7) 12:20(A,7), 13:35(A), 14:00(A,7,R), 

14:30(1,3,5,7)  14:35(2,4,6) 14:55(A,7), 15:10(A) 15:25(A,7), 15:50(A) 16:15(A,7)  16:30(A), 
18:05(A,7,R) 18:20(A,7) 19:05(A,7) 19:25(A,7) 19:50(A,7)

Szczecin ul. Dworcowa :  6:20(A), 7:35(A), 8:40(A,7), 9,00(7,R), 10:05(A,7),  10:50(A,7),  
11:40(A), 13:00(7), 14:20(7), 17:40(A,7), 20:15(A,7),

goleniów, Dworzec PKP :  7:05(A), 8:20(A), 9:25(A,7), 9:45(7,R), 10:10(A),  10:50(A,7),  
11:36(A,7), 12:26(A), 12:42(A,7),  13:05(A,7), 13:45(7), 14:20(A),  14:45(A,7,R), 15:05(7), 
15:20(1,3,5,7) 15:26(2,4,6) 15:40(A,7) 15:55(A)  16:08(A,7) 16:40(A) 16:59(A,7) 17:15(A), 
17:40(A,7)  18:50(A,7,R)  19:05(A,7), 19:50(A,7) 20:10(A,7) 20:35(A,7) 21:00(A,7)

Trasa NOWOgARD – MASzEWO 
Nowogard ul. Rzeszowskiego :  6:20(S) 15:15(S)
Trasa MASzEWO – NOWOgARD 
Maszewo :  6:55(S) 16:00(S)
Trasa NOWOgARD – MASzEWO – STARgARD SzCzECIŃSKI
Nowogard ul. Rzeszowskiego :  6:50(F),  11:30(F),  13:50(F),  
Trasa STRAgARD SzCzECIŃSKI – MASzEWO - NOWOgARD
Stargard Szcz. Oś. Tysiąclecia :  9:40(A), 12:45(A), 15:05(A)
A - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt S – kursuje w dni nauki szkolnej; 

7 – kursuje w niedziele niebędące świętami F – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz 
świąt 1,3,5 – kursuje w poniedziałki, środy, piątki oprócz świąt; 2,4,6 – kursuje we wtorki, 
czwartki, soboty oprócz świąt; 4,5,6,7 – kursuje w czwartki, piątki, soboty, niedziele oprócz 
świąt; R – kurs do Reska    

ROzKŁAD jAzDY POCIĄgÓW (1.06 - 8.12.2012)
DO KOŁOBRZEGU
7:26 (od 3.09); 9:21 (w dni robocze); 11:39;  13:49;  15:47;  

17:46;  21:38

DO SZCZECINA
5:19 (od 3.09); 6:36 (od 3.09); 8:01; 12:13 (w soboty, niedziele 

i święta); 14:56;  16:51;   18:50;  2

Informacje o rozkładzie jazdy:  tel. 19 757
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biura, 
pow. magazynowe

i usługowe 

DO WYNAJĘCIA
idealna lokalizacja

dla Twojej firmy
atrakcyjne ceny,  

duży parking. 
Kontakt 783 800 200

24.09.2012 r. 
godz. 16

KURSY KOMPUTEROWE DLA KAŻDEGO

Startujemy z zapisami na kursy, które rozpoczynają się od 
października

DOROŚLI
Informacje na stronie: www.kursy-informatyczne.eu

WSZYSTKICH CHĘTNYCH ZAPRASZAMY

DZIECI
MŁODZIEŻ

Adres:
ul. 3 Maja 40/4
NOWOGARD

Kontakt:
tel.: 723 22   849

e-mail: fany23@o2.pl

4
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GAZETA LOKALNA  NOWOGARD • OSINA

Czytaj s. 4

Rozpoczęcie roku szkolnego w sobotę 1 września 2012

s. 4 s. 5 s. 6

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07

Czytaj s. 8

Czytaj s. 12

Czytaj s. 10

Wywiad z Piotrem Czarnynogą

W naszym powiecie 
czujemy, że 
jesteśmy u siebie...

Kancelaria  
Prawna

nawet trudne sprawy

601 949 077

Czytaj s. 3

Chwile grozy na Dąbrowszczaków 

Zostawił bombę na śmietniku

Na zdjęciu Żaneta Zacharewicz podczas pierwszego wyścigu na nowogardzkim torze

Czy Gunther 
Grass 
walczył pod 
Nowogardem?

„Panowie z SLD 
zrobią wszystko, 
aby utrzymać się 
na  stołkach”

Mistrzostwa Strefy Polski 
Zachodniej VIII Runda

Udane zawody  
w Nowogardzie

Czytaj s. 11

Ksiądz 
Łukjaniuk  
nagrodzony

„Święto  
Pieczonego  
Ziemniaka”

„Kocham,  
lubię,  
szanuję…  
nie śmiecę”

Chrabąszcze  
na podium!
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Kronika policyjna Nasza Sonda 
Wczoraj, tj. 17 września, minęła kolejna rocznica  ataku Armii Czerwonej na 
Polskę. W związku z tą datą zapytaliśmy przechodniów,  czy ich zdaniem wiedza 
na temat tego wydarzenia historycznego jest wystarczająco rozpowszechniona 
wśród Polaków?  

Agnieszka Michalak - Weiss z synkiem Szymonem - Tak, 
słyszałam o tej dacie, ale bardziej z okresu  szkoły niż np. mass- 
mediów. Dlatego jest mi trudno się wypowiadać dokładnie na 
ten temat. A dlaczego? Bo bardzo mało się o tym mówiło i chy-
ba nadal mówi. Cofając się do lat szkolnych, to pamiętam, że  o 
właśnie tej dacie uczono nas bardzo mało.  

Pani Marta - Uważam, że wiedza na ten temat nie jest wy-
starczająco  rozpowszechniona i zbyt mało się mówiło i mówi 
np. na lekcjach historii. Owszem uczymy się  o czasach Egiptu  
i innych „zbędnych” sprawach. Zaś  w znikomy sposób właśnie  
mówiono o historii Polski, która ma wpływ na teraźniejszość i 
przyszłość. Następną kwestią są środki masowego przekazu, któ-
re moim zdaniem symbolicznie mówiły i mówią  na ten temat. 
Wprawdzie niedawno pamiętam, że  był emitowany  quiz histo-
ryczny  w TV, który moim zdaniem był bardzo dobry. Dlatego  
powinno takich programów pokazywać się  jak najwięcej.  Lu-
dzie i świat za wszelką cenę dążą do globalizacji, czasami za-
pominając o własnej  historii oraz tożsamości narodowościowej. 

Pan Władysław - Chcę powiedzieć, że pochodzę z Kre-
sów. Wszyscy myśleliśmy, że tego dnia był to napad na Polskę 
przez Niemcy, łącznie z nalotami samolotowymi. A tu oka-
zało się, że była to właśnie Armia Czerwona. Napaść ta była 
dużym zaskoczeniem dla Polski i Polaków. A dlaczego dzisiaj 
niewiele mówi się na ten temat? Przyczyna może być wrogość 
Rosjan do Polaków. Dziś mogę powiedzieć, że młodzież nie-
stety mało wie na ten temat, bo w książkach historycznych na 
ten temat niewiele pisano, a jeśli już pisano, to tylko w cha-
rakterze pochwalnym. 

Radosław Siedlecki - Co mogę powiedzieć na ten te-
mat? Chyba to, że ta wiedza jest dla mnie znikoma i nie 
mam na ten temat konkretnego zdania i wystarczającej 
wiedzy historycznej, którą powinienem nabyć w szko-
le. Ale dla mnie jest niezrozumiałe, że uczniowie czę-
sto uczyli się  i uczą historii  o innych krajach, a tak 
mało niestety o własnym. Dlatego podsumowując uwa-
żam, że głównie powinniśmy pamiętać i uczyć się histo-
rii własnego kraju. 

Wysłuchał: Jarek Bzowy 

10.09.2012 r. 
Godz. 09.40 Powiadomienie o 

włamani do domu będącego w 
budowie, mieszącego się na uli-
cy Kosynierów, skąd dokonano 
kradzieży elektronarzędzi i ma-
teriałów budowlanych.

Godz. 12.10 Na ul. Bohaterów 
Warszawy doszło do kradzieży 
portfela z zawartością dokumen-
tów oraz pieniędzy.

Godz. 14.00 Kolizja drogowa 
w miejscowości Wojcieszyn, po-
między pojazdami Renault oraz 
Skoda. 

Godz. 14.10 Zgłoszenie o 
oszustwie przy zakupie drzwi. 

Godz. 19.30 Kradzież z wła-
maniem do garażu znajdującego 
się w miejscowości Świerczewo. 

Godz. 19.30 W miejscowości 
Kościuszki dokonano włama-
nia do garażu typu blaszak, skąd 
skradziono elektronarzędzia.  

11.09.2012 r. 
Godz. 21.20 Policjanci OPI 

podczas kontroli drogowej w 
miejscowości Kulice ujawnili 
nietrzeźwego kierującego samo-
chodem marki VW Golf. Zbi-
gniew L. miał 2,36 promila alko-
holu w wydychanym powietrzu. 

Godz. 23.20 Na ulicy 700 Le-
cia, ujawniono kierującego po-
jazdem marki Mercedes, Daniela 
G. znajdującego się w stanie nie-
trzeźwości z wynikiem 0,61 pro-
mila alkoholu w wydychanym 
powietrzu. 

12.09.2012 r. 
Godz. 10.10 Na ul. Dworcowej 

doszło do włamania do autobusu 
marki Jelcz, skąd sprawca doko-
nał zaboru kasy fiskalnej. 

Godz. 12.50 Powiadomienie 
o kradzieży 300 m linii napo-
wietrznej w miejscowości Błot-
no. 

13.09.2012 r. 
Godz. 12.00 Kolizja drogowa 

na ul. Rzeszowskiego. Kierująca 
samochodem marki Toyota Au-
ris podczas włączania się do ru-
chu, wyjeżdżając na ul. Rzeszow-
skiego, nie zachowała należytej 
ostrożności i zajechała drogę ja-
dącemu rowerzyście. W wyniku 

zdarzenia rowerzysta nie odniósł 
obrażeń. 

Godz. 14.50 Ujawnienie środ-
ka odurzającego w postaci am-
fetaminy u osadzonego w Zakła-
dzie Karnym w Nowogardzie. 

Godz. 15.55 Kolizja drogo-
wa na ul. Bohaterów Warszawy,  
gdzie doszło do zderzenia samo-
chodu osobowego i skutera. Na 
miejscu Patrol ustalił, że kieru-
jący pojazdem marki Seat Ibi-
za, nie zachował bezpiecznej od-
ległości i uderzył w tył skutera 
marki Boatian. 

14.09.2012 r. 
Godz. 16.15 Kolizja drogowa 

na Zielonej, gdzie uszkodzeniu 
uległ pojazd marki Mazda. 

15.09.2012 r. 
Godz. 01.05  Patrol OPI pod-

czas kontroli drogowej na ul. 
Zielonej, ciągnika rolniczego 
ujawnił, że kierujący Adrian Sz. 
znajduje się w stanie nietrzeźwo-
ści z wynikiem 2,13 promila al-
koholu w wydychanym powie-
trzu. 

Godz. 09.30 Wypadek drogo-
wy w miejscowości Olchowo. 
Kierujący samochodem mar-
ki BMW, nie zachował należytej 
ostrożności przy dojeżdżaniu do 
oznakowanego przejścia dla pie-
szych i potrącił przejeżdżające-
go przez przejście dla pieszych 
rowerzystę. Mężczyzna w stanie 
krytycznym przewieziony został 
do szpitala w Szczecinie. 

Godz. 14.00 Powiadomienie o 
uszkodzeniu tablicy podświetla-
nej na dworcu PKP w Nowogar-
dzie. 

Godz. 22.45 Kolizja drogowa 
w miejscowości Kulice, gdzie do-
szło do zderzenia pojazdu marki 
Lincoln ze zwierzyną leśna. 

16.09.2012 r. 
Powiadomienie o oszustwie 

przy zakupie oleju napędowego. 
Godz. 19.45 Ujawnienie poci-

sku moździerzowego na ul. Dą-
browszczaków. Powiadomiono 
patrol saperski w Szczecinie. 

st. insp. Ref. Prewencji 
Klaudia Gieryń 

Pomóżmy sobie
•	 Przyjmę		2	-	osobowy	fotel	do	spania,	pralkę	automatyczną	i	używaną		pokojową	meblo-

ściankę	tel.	665	-	566-856
•	 Przyjmę		łóżko	piętrowe		tel.512-71-13-48
•	 Przyjmę		wersalkę	z	fotelami	i	szafkę	na	dziecięce	ubrania	tel.	883-241-291	
•	 Przyjmę	meble	pokojowe	w	dobrym	stanie,	ławę	pokojową	i	TV		tel.782-556-716
•	 Przyjmę		piecyk	kaflowy	lub	inny	piec	na	opał	tel.	kontaktowy	883-038-182
•	 Przyjmę	segment	pokojowy	i	kuchenny	oraz	pralkę.		tel.	kontaktowy	512	711	348
•	 Przyjmę	książki	do	I	klasy	gimnazjum.	tel.	kontaktowy	512	711	348	
•	 Proszę	o	dwuosobowy	tapczan	dla	osoby	po	operacji	nr	kontaktowy	tel.504	781-785	
•	 Przyjmę	telewizor	kolorowy		tel.		512-012-823	
•	 Przyjmę	używany	odtwarzacz	DVD	i	sprawny	niewielki			telewizor		tel.506-138-056
•	 Przyjmę	dla	niepełnosprawnego	chłopca	rowerek	trzykołowy	napędzany	na	ręce			tel.		697-

381-161	

Byłeś świadkiem  ciekawego zdarzenia, 
wykonałeś oryginalne zdjęcia, jesteś  

w posiadaniu interesujących wiadomości?  
Zadzwoń lub napisz do nas o każdej porze. 

Tel. 513 088 309
e-mail: poligraf@post.pl 

dziennik@dzienniknowogardzki.pl
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REKLAMA

EntEr  II 
laptop

 seRwis - komis
naprawiamy, 
sprzedajemy,

kupujemy laptopy
na ul. Wyszyńskiego 7/3

budynek Straży Pożarnej

tEl. 795 648 748

O PA Ł
węgiel, koks, miał, 

drewno – kominkowe,
 podpałka, brykiet – węglowy, 

torfowy, drzewny
(towar luzem i workowany)

Towar wysokiej jakości, zapewniamy 
transport, wynajem maszyny 
rozładunkowej oraz dźwigu

sprzedaż ratalna

PPUH „EDBA” 
Nowogard • ul. Nadtorowa 12

Tel./fax 91 39 22 329
Kom. 601 150 620

Lokal 
handlowy

60 m2

do wynajęcia
ul. Warszawska 14
tel. 510 105 357

Salon Plus 
ul. Kościuszki 35A

Nowogard,
 tel. 91 392 08 74

informuje, że 
posiadamy w ofercie 

POLSAT  
CYFROWY
dla Klientów Plusa 

dodatkowe BONUSY

Sortowanie
rozsady  

truskawek
w hali praca, 

akord 
Infor. pod  telefonem

510 730 398 
502 616 240

Chwile grozy na Dąbrowszczaków 

Zostawił bombę na śmietniku
Chwilę grozy przeżyli przedwczoraj późnym wieczorem mieszkańcy ul. Dąbrowsz-
czaków. Na koszu do makulatury, ktoś postawił uzbrojony pocisk z okresu II Woj-
ny Światowej. Policja zamknęła ruch uliczny na kilka godzin. Niewybuch został 
wywieziony przez saperów. Wczoraj miał być wysadzony na poligonie wojskowym. 

Ok. godz. 20.15 jeden z 
mieszkańców ulicy Dąbrowsz-
czaków zauważył, że na koszu 
do selektywnej zbiórki odpa-
dów stoi pocisk. Natychmiast 
powiadomił o tym fakcie miej-
scową policję. 

Po przejeździe na miejsce 
funkcjonariusze zabezpieczy-
li teren wokół znaleziska ta-
śmą, po czym powiadomili 
patrol saperski. W oczekiwa-
niu na przyjazd wojskowych 
zamknięto ruch na drodze od 
tzw. dołka do przejazdu kole-
jowego na górce. Saperzy przy-
jechali po ponad dwóch godzi-
nach. Cała akcja usuwania po-
cisku trwała dosłownie kilka 
minut. Krótko przed północą 
ruch na drodze odblokowano. 
Mieszkańcy którzy przygląda-
li się z niepokojem całej akcji, 
odetchnęli z ulgą. Są jednak 
zszokowani tym, że ktoś nara-

ził ich na takie niebezpieczeń-
stwo. 

 Ja bym w życiu nie odważył 
się dotknąć takiej rzeczy, nie 
mówiąc już o tym, że nie wia-
domo skąd ktoś to niósł. Do-
brze, że ktoś to zauważył. Prze-
cież to mogło w nocy wybuch-
nąć.  Strach pomyśleć, co by 
wtedy się z nami stało. Ktoś, 
kto to zrobił, wykazał się nie-
odpowiedzialnością i nara-
ził nas na niebezpieczeństwo. 
Mam nadzieję, że policja usta-
li tożsamość tego śmiałka– mó-
wił mężczyzna, który całą ak-
cję obserwował z własnego po-
dwórka. Czy ustali? Na pew-
no będzie próbować. W spra-
wie prowadzone jest bowiem 
postępowanie wyjaśniające. O 
jego wynikach poinformujemy 
na naszych łamach. 

Jedno jest już pewne. Miesz-
kańcy mieli powody do obaw. 

Granat stanowił bowiem bez-
pośrednie zagrożenie dla po-
bliskich domostw. Jak udało 
nam się dowiedzieć, znalezi-
sko pochodzi z okresu II Woj-
ny Światowej, a jego promień 
rażenia wynosi nawet 50 m? 

Był to granat moździerzo-
wy kalibru 81 mm z okresu II 
WŚ. Trudno powiedzieć czyjej 
produkcji, bo tego typu pociski 
o tych wymiarach używali za-
równo Niemcy, jak i Alianci. 
Znalezisko stanowiło wyraź-
ne zagrożenie. Promień raże-
nia tego typu granatów, to ok. 
50 metrów. Ktoś najwyraźniej 
nie zdawał sobie z tego spra-
wy, podrzucając go na śmiet-
nik. W dniu dzisiejszym gra-
nat zostanie wysadzony na 
poligonie w Stargardzie Szcze-
cińskim, albo Drawsku Po-
morskim – poinformował 
wczoraj redakcję DN major 

Zbigniew Kosztowny, oficer 
prasowy 5 Pułku Inżynieryj-
nego ze Szczecina, skąd do 

Nowogardu przyjechał patrol 
saperski. 

Marcin Simiński 

Godzina 23.30. Akcja saperów przy ul. Dąbrowszczaków. Zdjęcie wykonane z dużej odległości, stąd też słaba 
jakość fotografii. Ze względów bezpieczeństwa nie można było podejść bliżej. 

Znaleziono   
klucze 

Do redakcji DN przyniesio-
no klucze, które znaleziono w 
dniu 05.09.2012 r. przy dys-
koncie NETTO około godz. 
20.00

Znaleziono  
okulary  

 Pod pizzerią NEPTUN  
znaleziono okulary lecznicze 
w czarnej oprawie, które  są 
do odebrania w redakcji DN.   
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Szanowni Działkowcy
11 lipca br Trybunał Konstytucyjny zdecydował,  że 24 artykuły ustawy o 

rodzinnych ogrodach działkowych są niezgodne z ustawą zasadniczą. Nie-
konstytucyjne artykuły tracą moc po upływie 18 miesięcy od ogłoszenia wy-
roku, czyli 20 stycznia 2014 roku. Parlament Rzeczypospolitej Polskiej ma te-
raz czas na stworzenie praktycznie nowej ustawy. Oczywiście, dzisiaj trudno 
przewidzieć jaki kształt będzie miała nowa ustawa, czy będzie broniła i na ile  
interesu działkowców.

Jednakże chciałbym wszystkich Państwa Działkowców, zrzeszonych w obecnych Rodzinnych 
Ogrodach Działkowych  zapewnić, że jako Burmistrz Nowogardu podejmę wszelkie działania, 
by obecne ogrody działkowe zachowały swój charakter zielonych terenów, gdyż działki to waż-
ny segment krajobrazu polskich miast, który w istotny sposób organizuje życie milionów ludzi.

Obecne tereny Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Nowogardzie  nie są i nie będą prze-
znaczone pod żadne inne funkcje.  Możecie Państwo swoje ogrody uprawiać nie martwiąc się 
o ich przyszłość. 

Z poważaniem Burmistrz Nowogardu
Robert Czapla

Nowogard, dnia 15 września 2012 roku

Ks. Łukjaniuk nagrodzony
W dniu 15.09.2012 roku, Kapituła XXVIII edycji przyznała nagrody im. ks. dr Bolesława Domańskiego i wyłoniła pięciu laureatów. 
Wśród nich był  ks. kanonik  Kazimierz Łukjaniuk z parafii pw. św. Rafała Kalinowskiego, który wyróżniony został za budowanie Ko-
ścioła lokalnego, jako wspólnota wierzących i ludu dobrej woli. 

Od redakcji: 
Przyłączając się do gratulacji dla ks. Kazimierza Łukjaniuka pu-

blikujemy krótki opis osoby, której nagroda nosi imię oraz informa-
cje o tym, jaki cel przyświeca kapitule wręczającej co rok to wyróż-
nienie. 

Celem Nagrody im. Ks. dr. Bolesława Domańskiego (Patron Pola-
ków w Niemczech, ur. 1872 zm. 1939) ufundowanej przez Katolickie 
Stowarzyszenie „Civitas Christiana” jest szerokie popularyzowanie 
postaci tego gorliwego kapłana, wielkiego patrioty, przywódcy ludu 
polskiego w Niemczech, organizatora polskiej oświaty i wychowania, 
patrona życia kulturalnego i gospodarczego, działacza wyznającego 
działania jedynie środkami prawnymi i prawymi, łączącymi patrio-
tyzm z zasadami chrześcijańskimi, poszanowaniem każdego człowie-
ka i narodu, budzącego dumę narodową i radość z faktu przynależenia 
do narodu, mobilizującego chłopów do utrzymania ziemi w rękach 
polskich dzięki dążeniu do postępu gospodarczego przez szerzenie 
oświaty rolniczej, rozwijanie spółdzielczości oraz wytrwałej pracy. 
Kandydatami do nagrody im. Ks. dr. Bolesława Domańskiego mogą 
być osoby i zespoły ludzkie, instytucje, które w swoim życiu, pra-
cy i działalności zbliżają się do ideałów wyrażonych w Pięciu Praw-
dach Polaków przyjętych na kongresie Polaków 6 marca 1938 roku 
w Berlinie.

Nagroda jest przyznawana od 1983 roku. 

 Pozostali laureaci to: Winfried Lipscher ; Berlin - za wie-
loletnią działalność na rzecz polsko-niemieckiego pojed-
nania w wymiarze wiary i kultury; Paweł Kozerski; Bney 
-  za ratowanie i upowszechnianie dziedzictwa narodowe-
go, a w szczególności historii Piastów Śląskich; Domowina 
-  Związek Łużyckich Serbów,  Dolne Łużyce - za umacnia-
nie tożsamości narodowej i kulturowej Serbów łużyckich w 
Niemczech oraz dr Tadeusz Dzwonkowski; Zielona Góra - 
za pracę naukową i popularyzowanie dziejów Kościoła na 
ziemi lubaskiej. 

Serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom, a w szcze-
gólności naszemu księdzu kanonikowi Kazimierzowi 
Łukjanikowi.

Zarząd Miejski 
Caritas Christiana – Nowogard

Foto: Andrzej Leszczyński
Członkowie Civitas Christiana z regionu zachodniopomorskiego

Ks. Dziekan otrzymuje nagrodę podczas uroczy-
stej gali w Brzegu

Kolejny akt koalicyjnych przepychanek 

T. Szafran: „Panowie z SLD zrobią  
wszystko, aby utrzymać się na stołkach”
Wczoraj do redakcji DN dotarła informacja o tym, że burmistrz Nowogardu, złożył polityczną propozycję 
radnym Wspólnego Nowogardu, będącego obecnie w opozycji. O krótką rozmowę z tej sprawie poprosili-
śmy przewodniczącego klubu WN, Tomasza Szafrana. 

DN: Słyszeliśmy, że Wspól-
ny Nowogard otrzymał od 
Burmistrza Roberta Czapli 
propozycję współpracy? 

Tomasz Szafran: Tak. To 
prawda. Wczoraj rano, bur-
mistrz zaprosił do swojego ga-
binetu jednego z naszych rad-
nych pod pretekstem rozmowy 
o gminie.  W czasie spotkanie 
przedstawił jednak polityczną 
ofertę. 

A jak ona dokładnie 
brzmiała?

Była ponoć mowa o  ewentu-
alnej koalicji z nami. Mówiąc 
w skrócie, burmistrz rozczaro-
wany ostatnimi sygnałami ja-
kie wychodzą z PSL, dotyczą-
cymi m.in. propozycji zmiany 
na stanowisku przewodniczą-
cego Rady Miejskiej chciał, aby 
to Wspólny Nowogard zaczął z 
nim wspólnie rządzić. W za-
mian za to mielibyśmy dostać  
to, co PSL. Domyślam się, że 
chodzi o stanowisko wicebur-
mistrza. 

I co Pan na to? 
Widać, że panowie z SLD 

zrobią wszystko, aby tylko 
utrzymać się na stołkach. Nie 
wyobrażam sobie, aby mój 
klub przyjął tą propozycję. 
Mojej zgody na wspólne rzą-
dzenie z Robertem Czaplą nie 
będzie. 

Dlaczego? Może warto to 
rozważyć? 

Panie redaktorze! Ja nie 
mogę wziąć odpowiedzialno-
ści za politykę SLD pod stera-

mi obecnego burmistrza, któ-
ra jak dla mnie na razie ozna-
cza tylko wzrastające zadłuże-
nie gminy, brak pomysłu na 
rozwój gospodarczy i nowe 
miejsca pracy oraz wątpliwe 
w swej zasadności pseudoin-
westycje w gminie, mające na 
celu tylko i wyłącznie poprawę 
wizerunku pana burmistrza. 
Powtórzę raz jeszcze – w mo-
jej opinii dla nas miejsca w ta-
kiej koalicji nie ma. 

Zostanie więc Pan w opozy-
cji do końca tej kadencji? 

Raczej tak. No chyba, że w 
Radzie Miejskiej zmieniłby się 
układ sił, dzięki któremu mo-
glibyśmy zapobiec dalszej de-
gradacji gminy Nowogard, 
pogłębianej w zatrważającym 
tempie przez obecną władzę 
na czele z burmistrzem Rober-
tem Czaplą.  

Rozmawiał  
Marcin Simiński 
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Wywiad z Piotrem Czarnynogą, byłym starostą powiatu bieruńsko-lędzińskiego 
 i obecnym radnym sejmiku województwa śląskiego.

W naszym powiecie czujemy, że jesteśmy u siebie…

Rozwijając dyskusję na te-
mat zmiany nazwy powiatu z 
goleniowskiego na goleniow-
sko-nowogardzki, przepro-
wadziliśmy rozmowę z sa-
morządowcem z ponad dwu-
dziestoletnim stażem, mgr. 
inż. Piotrem Czarnynogą. W 
roku 2002 dzięki zabiegom 
jego i wielu innych osób, z 
ówczesnego powiatu tyskie-
go został utworzony powiat 
bieruńsko-lędziński. 

Jakie zabiegi poczyniliście, 
żeby powstał powiat bieruń-
sko-lędziński?

O powiat walczyliśmy od 
samego  początku reformy w 
1998 roku. Niestety nie uda-
ło się nam go wywalczyć od 
razu i powstał powiat tyski. 
Pamiętam dzień 9 listopada 
1998 roku, zostałem wów-
czas wybrany na starostę po-
wiatu tyskiego. Naszym pod-
stawowym zadaniem, oprócz 
tego, że trzeba było zorgani-
zować działanie nowopowsta-
łej jednostki administracyjnej, 
było również to, żeby ten po-
wiat zmienił nazwę na bieruń-
sko-lędziński. Rozpoczęliśmy 
nasze zabiegi: trzeba było – 
konsekwentnie - udowadniać, 
jeździć, lobbować. To trwa-
ło dwa lata. Przede wszyst-
kim w urzędzie wojewódz-
kim, który wydaje wszystkie 

opinie dla ministerstwa spraw 
wewnętrznych i administra-
cji. Musieliśmy zabiegać rów-
nież w samym ministerstwie, 
by przedstawiło ono prezeso-
wi rady ministrów dokument, 
który umożliwiałby zmia-
nę nazwy powiatu. Myślę, że 
kluczowym czynnikiem było 
to, że potrafiliśmy wykazać, 
że terytorialnie i ludnościowo 
powiat bieruńsko-lędziński i 
miasto Tychy nic nie łączy w 
administracyjnym wymiarze 
zadań powiatu. Wsparcia na-
szej inicjatywie udzielili rów-
nież: Prezydent Tychów, rada 
powiatu tyskiego, sejmik wo-
jewództwa śląskiego, a także 
ówcześni wojewodowie.

Jakie były wymierne ko-
rzyści utworzenia powiatu 
bieruńsko-lędzińskiego?

Powiat bieruńsko-lędziński 
powstał z powiatu tyskiego, z 
kolei powiat tyski był jednym 
z 46 w Polsce tzw. powiatów 
ułomnych, czyli takich, w któ-
rych stolica powiatu leży poza 
jego administracyjnymi gra-
nicami. Sytuacja w powiecie 
tyskim wyglądała następu-
jąco, 5 gmin, które tworzyły 
powiat tyski: Bieruń, Lędzi-
ny, Bojszowy, Imielin i Chełm 
Śląski, nie miały nic wspólne-
go z Tychami. W tych ułom-
nych powiatach bardzo waż-

ne instytucje tj. komenda poli-
cji, komenda państwowej stra-
ży pożarnej, a przede wszyst-
kim starostwo powiatowe, nie 
miały prawa być w gminach 
tworzących ten powiat tylko 
w mieście na prawach powia-
tu, czyli w Tychach. Dzięki 
naszym usilnym zabiegom, w 
nowym rozporządzeniu Rady 
Ministrów znalazł się zapis, że 
powiat bieruńsko-lędziński ma 
starostwo powiatowe i siedzi-
bę władz w Bieruniu. No i tym 
uciekliśmy zupełnie od Ty-
chów, dużego, silnego, 135-ty-
sięcznego miasta, przy którym 
- politycznie, administracyj-
nie i gospodarczo - nie było-
by nas widać, bo powiat bie-
ruńsko-lędziński w całości ma 
60 tysięcy mieszkańców, więc 
było jasne, że byliśmy ciągle 
zagrożeni władztwem i domi-
nacją Tychów. Zresztą podob-
na sytuacja występuje w pozo-
stałych 45 powiatach w Pol-
sce, które określa się właśnie 
ułomnymi. Nie wiem czy oni z 
tym walczą, czy nie. My wal-
czyliśmy i się nam udało. Mie-
liśmy swoje argumenty. 

Przede wszystkim zyskali-
śmy to, że siedziba starostwa 
powiatowego znajduje się w 
Bieruniu, zbudowaliśmy ko-
mendę powiatową policji, któ-
ra wcześniej znajdowała się 
w Tychach. Teraz wszystko 
mamy u siebie, jesteśmy nie-
zależni, wszystko sobie po-
tworzyliśmy, pobudowali-
śmy. Jesteśmy samodzielni i 
na swoim. Przez pierwsze lata 
po reformie gdy byłem staro-
stą tyskim i urzędy mieściły 
się w Tychach, czułem, że nie 
byłem u siebie. Znajdowałem 
się wśród mieszkańców ob-
cego administracyjnie miasta. 
To jest taka konstrukcja, któ-
rą sobie wtedy wymyślił mi-
nister Kulesza z paroma mło-
dymi ludźmi. Uważam, że w 
przeciwieństwie do prof. Re-
gulskiego, który stworzył całą 
reformę samorządu gminnego 
na bardzo racjonalnych i do-
brze skonstruowanych podsta-
wach prawnych,  prof. Kuleszę 
powinno się, z mojego punktu 
widzenia, postawić przed Try-
bunałem Stanu za to, że naro-
bił w Polsce strasznie dużo za-
mieszania, zarówno tworząc 
władzę w województwie, jak 
i bałagan w powiatach. Prze-

jawem właśnie tego bałaga-
nu jest te 46 powiatów ułom-
nych, których specyfika jest 
już nam znana. Udało nam się 
od tego uwolnić i dołączyć do 
grupy normalnych powiatów. 
Chociaż ówczesny minister Jó-
zef Płoskonka, sekretarz Mię-
dzyresortowego Zespołu ds. 
Wdrażania Reformy Admini-
stracji Publicznej w rządzie 
Jerzego Buzka mówił, że po-
wiaty ułomne zostaną zlikwi-
dowane, to po 14 latach od re-
formy nadal istnieją. Od 2002 
roku mamy w powiecie bie-
ruńsko-lędzińskim zupełnie 
zdrowe podstawy funkcjono-
wania, czego nie było wcze-
śniej. Radzimy sobie doskona-
le. Nie wyobrażamy sobie, że 
mogłoby być inaczej. 

Czy zaistniały jakieś pro-
blemy formalne? Niektó-
rzy obawiają się kwestii np. 
związanych ze zmianą tablic 
rejestracyjnych itd. …

Wcześniej mieliśmy tabli-
ce STY – to był skrót zupeł-
nie nieodpowiadający na-
zwom naszego regionu. Za to, 
po zmianie pojawiły się litery 
SBL, co wszystkim się podo-
bało. Zawsze znajdzie się kil-
ku lub więcej malkontentów, 
którym nic się nie podoba. Ale 
generalnie spotykaliśmy się 
z przychylnością ludzi. Gdy-
byśmy wtedy wymyślili coś, 
co źle funkcjonuje, to wybor-
cy nie obdarzyliby ani mnie, 
ani moich kolegów ponow-
nym zaufaniem. W tak małych 
miejscowościach ludzie bar-
dzo szybko poddają weryfika-
cji swoich przedstawicieli. Po-
wiat w takiej formule ludziom 
się podoba. Są u siebie i mają 
blisko starostwo powiatowe. 

A jeśli chodzi o problemy, 
to proszę mi przedstawić ja-
kąkolwiek dziedzinę życia, 
czy to publicznego, rodzinne-
go, kościelnego, gdzie nie wy-
stępowałyby problemy. Każdy 
burmistrz, starosta czy prezy-
dent, ks. proboszcz, ojciec ro-
dziny, mama, nauczyciel itd. 
powinien mieć napisane nad 
swoim biurkiem – „rozwią-
zywanie problemów to moja 
specjalność”. Liczenie na to, 
że jak coś zrobimy nie bę-
dziemy mieli problemów, jest 
złudne. Żyjemy niestety w rze-
czywistości nieuporządkowa-
nej. Polska jest źle zarządza-

na. Wiele afer pokazuje, że je-
steśmy krajem bałaganiarzy, 
mamy ponadto złe prawo. Dla-
tego warto podejmować każ-
dą inicjatywę, która mogłaby 
zmienić cokolwiek na lepsze.

Jak mieszkańcy odnosili 
się w tamtym czasie do idei 
utworzenia powiatu bieruń-
sko-lędzińskiego?

Bardzo pozytywnie. Przy 
tego typu działaniach istnieje 
czasami wrażenie, że może to 
być zabawa elit, typu - zebra-
ło się kilku panów i coś tam 
wymyślili. Nic z tych rzeczy, 
mieszkańcy zaaprobowali ten 
pomysł, ale do tego niezbęd-
na jest właśnie dyskusja i in-
formacja.

Jak pan wcześniej wspo-
mniał, cieszyliście się rów-
nież przychylnością władz….

To prawda. Obawiam się tyl-
ko, że wy możecie mieć pro-
blem z przychylnością władz 
w Goleniowie i moje w związ-
ku z tym do was pytanie. Jak 
będzie wyglądała wasza sytu-
acja podczas głosowania w ra-
dzie powiatowej w Golenio-
wie nad wnioskiem do mini-
sterstwa o zaakceptowanie 
projektu powstania powiatu 
goleniowsko-nowogardzkie-
go?

Jeżeli chodzi o rozłożenie 
głosów w radzie powiatu to 
Goleniów ma 8, Nowogard 
6, a pozostałe gminy mają 5. 
Tak więc jeśli dojdziemy do 
porozumienia, są bardzo duże 
szanse powodzenia. 

No w takim układzie, pozy-
tywne przegłosowanie w ra-
dzie starostwa goleniowskiego 
wniosku o powołanie powia-
tu goleniowsko-nowogardz-
kiego będzie dla mieszkańców 
Nowogardu ogromnym sukce-
sem. 

Dziękujemy Panu za słowa 
wsparcia i prosimy o pozdro-
wienie w charakterystycznej 
śląskiej gwarze…

Życzę Wam szczęścia! 
Miejcie się dobrze! Nie 
załamujcie się! Nie przejmujcie 
się! No może Wam się udo! 

Serdecznie dziękujemy i 
życzymy wszystkiego najlep-
szego Panu i mieszkańcom 
powiatu bieruńsko-lędziń-
skiego.

Rozmowę przeprowadził 
Piotr Słomski
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Zdumiewające ustalenia historyków

Czy Gunther Grass walczył pod Nowogardem?
17 wrzesień, to drugi po 1 września  akt tragicznej w historii świata rocznicy wybuchu i eskalacji działań II Wojny Światowej. Kilku-
letnia  wojenna zawierucha dopiero w pierwszych miesiącach 1945 roku dotknęła bezpośrednio Nowogard – wówczas niemieckie mia-
sto. Na temat walk, które doprowadziły  5 Marca  1945 r do przejęcia Nowogardu  z rąk niemieckich zbyt wiele nie wiadomo. Do dzisiaj 
zagadkowy wydaje się stopień zniszczenia miasta w zaledwie kilka dni w stosunku do udokumentowanego oporu, jakie  stawiały  tutaj  
wojska niemieckie. Wiele wskazuje na to, że zburzenie prawie w 100 procentach centrum miasta z gęstą  zabudową wzdłuż  i na zaple-
czu dzisiejszych ulic  Warszawskiej i  700- Lecia, było nieuzasadnione  militarnie. Niemniej faktem jest, że w okolicach Nowogardu   or-
ganizowano  uporządkowany opór, Walki w tym rejonie toczyły Oddziały 10 Dywizji Pancernej  SS „ Frunsberg”.  Żołnierzem służącym 
w tej dywizji  w ostatnich miesiącach wojny był  późniejszy laureat  literackiej  Nagrody Nobla,  autor ekranizowanej powieści  Blaszany 
Bębenek, honorowy obywatel  Gdańska,  niemiecki pisarz  Gunther Grass. Czy więc  słynny literat  mógł osobiście  uczestniczyć w wal-
kach wokół Nowogardu?  Jak się okazuje, jest to bardzo prawdopodobne.

W  2006 r. laureat Nagrody 
Nobla Günther  Grass, wywo-
łał niemałą sensację w  świecie  
kultury i polityki przyznając 
po upływie wielu dziesięcio-
leci,  iż podczas drugiej woj-
ny światowej służył w Waffen 
SS. W wywiadzie dla „Frank-
furter Allgemeine Zeitung” 
ujawnił, że służbę wojskową 
odbywał w 10. Dywizji Pan-
cernej SS „Frundsberg”. Grass 
został zmobilizowany 10 listo-
pada 1944 r. i po przeszkoleniu  
złożył   w lutym 1945 przysię-
gę wojskową.  W wywiadzie 
Grass podkreślał, że odbywał 
służbę jako ładowniczy, i że  
ponoć  starał się unikać wyko-
nywania obowiązków żołnier-
skich,   nie ujawnił  jednak, czy 
brał udział w walkach i w ja-
kim miejscu.  Wszakże, to co 
wiemy o losach jego jednostki, 
czyli  10. Dywizji Pancernej SS 
„Frundsberg,  każe powątpie-
wać, czy to unikanie zaanga-
żowania  w walce  było w ów-
czesnym czasie i w tej jedno-
stce w ogóle możliwe. Trudno 
jednak dziwić się powściągli-
wości  Grassa, który  samym, 
tyle lat spóźnionym, przyzna-
niem się do udziału w Waffen 
SS, wywołał i tak wystarczają-
co powszechne zamieszanie i 
głęboką  konsternację. Przypo-
mnijmy, że Trybunał Norym-
berski uznał  SS w tym i Waf-
fen SS, jako  jednostki zbrod-
nicze  winne zbrodni przeciw 
ludzkości.  Aby jednak przy-
bliżyć możliwą obecność Gras-
sa  w walkach wokół Nowogar-
du,  przedstawiamy  fragment 
historii  dywizji  ładowniczego  
Grassa w czasie, gdy  wchodzą-
ce w jej  skład  jednostki brały 
udział w walkach w tym rejo-
nie. Autorem całości opraco-
wania  jest historyk  p. Jarosław 
Gdański.

W marcu 1945 r. 10. Dywi-
zja Pancerna SS toczyła wal-
ki w okolicach Szczecina. Mógł 
w nich już uczestniczyć ładow-

niczy szeregowy (SS-Schütze) 
Günther Grass.   „Frundsberg” 
w pierwszych dniach marca 
1945 r. została rozmieszczona 
w obszarze Płoty (Plathe)–Wę-
gorzyno (Wangerin).   … 2 mar-
ca 10. dywizjon rozpoznawczy 
został rozmieszczony w okoli-
cach Nowogardu (Naugard) i 
Płotów z zadaniem obrony tej 
ostatniej miejscowości.  Dzień 
później 22. pułk grenadierów 
pancernych przybył do Nowo-
gardu. W tym czasie 10. dywi-
zjon rozpoznawczy prowadził 
działania w kierunkach na Re-
sko (Regenwalde), Dobra (Da-
ber), Węgorzyno i Łobez (La-
bes).  Walki na przyczółku były 
niezwykle zacięte.   Czołgi 1. 
kompanii 10. pułku pancerne-
go podczas cofania się z Gole-
niowa do Hornskrug (wówczas 
duża wieś, licząca ponad 100 
posesji, dziś już nie istniejąca) 
zniszczyły trzy sowieckie T-34. 
Kolejne trzy T-34 i jeden IS-2 
zostały trafione z zasadzki pod 
Różanką (Rosengarten). 

Dywizjon dowodzony osobi-
ście przez SS-Sturmbannführe-
ra Heinricha Brinkmanna po-
wstrzymał   4 marca o godz. 19 
w pobliżu Reska i Płotów sil-
ny sowiecki atak idący wzdłuż 

autostrady.  Tego samego dnia 
Sowieci zaatakowali też Nowo-
gard, ale ich atak został odpar-
ty przez trzy kompanie 22. puł-
ku grenadierów pancernych SS.   
Czerwonoarmiści zajęli przed 
południem większość miejsco-
wości, ale reszta 22. pułku ru-
szyła do walki prosto z wago-
nów kolejowych przybyłych na 
stację Nowogard  i odzyska-
ła część miasta.   Jednakże już 
wieczorem trzeba się było z nie-
go wycofać, ze względu na stały 
nacisk sowiecki.   22. pułk zo-
stał pchnięty do Goleniowa.   II 
batalion 10. pułku pancernego 

SS został skierowany w okoli-
ce Olchowa (Wollchow) i Go-
leniowa do osłony autostrady 
(Reichstrasse 2).  Wysłany jako 
wsparcie samobieżny I dywi-
zjon 10. pułku artylerii pancer-
nej SS został zaatakowany na 
drodze do Goleniowa.  Wywią-
zała się zacięta walka, w wyni-
ku której niemieckim artylerzy-
stom udało się dotrzeć do celu. 
Otrzymali  oni  za tę walkę 40 
Żelaznych Krzyży.  Później 10 
pułk artylerii pancernej SS zo-
stał rozmieszczony dywizjona-
mi: I. w Glewicach (Glewitz); 
II. w Maszewie (Marsdorf) i 

Danowie (Jakobsdorf);   III. w 
Bolechowie (Diedrichsdorf) i 
IV. w Żółwiej Błoci (Barfuss-
dorf),  sztab pułku artylerii w 
Kliniskach (Christinenberg), 
sztab dywizji w Rukszycy (Rör-
chen),  a  dywizjon artylerii 
przeciwlotniczej w Różance i na 
lotnisku w Dąbiu. 

Reszta 10. Dywizji Pancernej 
SS trzymała pozycje na wschód 
od Różanki i Klęskowa (Höken-
dorf – dziś dzielnica Szczecina). 
Tam pancerniacy z 10. pułku 
zniszczyli wiele nieprzyjaciel-
skich czołgów….. Podczas tych 
walk pułki 21. i 22. stopniały do 
siły zaledwie kompanii. Walki 
„Frundsbergów” trwały do 19 
marca, kiedy to ostatnia „Pan-
tera” z 10. pułku pancernego 
przeszła o północy przez most 
kolejowy na Odrze w Zdrojach 
(Finkenwalde – dziś dzielnica 
Szczecina) w tylnej straży wraz 
z pozostałościami 28. Dywizji 
Grenadierów SS „Wallonie”. 

Zdziesiątkowana dywizja od 
22 marca rozpoczęła proces od-
twarzania – najpierw w Szcze-
cinie, a następnie w Grambow 
(dzisiaj na terenie Niemiec). 
Jednak było to za blisko frontu 
i dywizję przerzucono do Wil-
mersdorf w Saksonii, a następ-
nie na obszar na południe od 
Lauban i wschód od Görlitz. 
Sztab dywizji został skierowany 
do Heidersdorf. 

Tyle historyczne opracowa-
nie.  W jego świetle zwłaszcza 
wobec faktu, że oddziały  dywi-
zji Frynsberg  i w całości brały 
udział  w marcu 1945 w wal-
kach wokół Nowogardu  wy-
daje się, że całkiem możliwe, iż 
Gunther Grass  oglądał w wi-
zjerze Pantery  nowogardzkie 
jezioro i wieżę naszego kościo-
ła. Ale czy to wpłynęło w jaki-
kolwiek sposób na jego twór-
czość?, No cóż,  takiej tezy to 
nie postawimy, bo tutaj jakich-
kolwiek przesłanek  jej praw-
dziwości  brak.  

Marek Słomski 

Gunter Grass



18-20.09.2012 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

7

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

Janina Rożek, lat: 72, zmarła: 14.09.2012, pogrzeb: 15.09.2012, 
pogrzeb odbył się na cmentarzu w Nowogardzie

Tadeusz Jałocha, lat: 63, zmarł: 14.09.2012, pogrzeb: 
17.09.2012, pogrzeb odbył się na cmentarzu w Nowogardzie

Zbigniew Skubała, lat: 64, zmarł: 15.09.2012, pogrzeb: 
19.09.2012, pogrzeb odbędzie się o godz. 14,00 na cmentarzu w 
Nowogardzie

Zofia Pawłowska, lat: 90, zmarła: 16.09.2012, pogrzeb: 
19.09.2012, pogrzeb odbędzie się o godz. 16,00  na cmentarzu 
w Nowogardzie

 Józef Krzewiak, lat: 66, zmarł: 16.09.2012, pogrzeb: 
18.09.2012, pogrzeb odbędzie się o godz. 14,00 na cmentarzu w 
Nowogardzie1

Jan Cyboroń, lat 100 zmarł: 17.09.2012, pogrzeb: 20.09.2012, 
pogrzeb odbędzie się o godz. 15.00 na cmentarzu w Nowogar-
dzie

Informacje  przekazał zarządca cmentarza Jerzy Furmańczyk

 w tych dniach odeszli do wieczności 

Dwie różne połowy

Piękny gol Gołdyna
W sobotę (15 września) o godzinie 16.00, Pomorzanin Nowogard walczył o li-
gowe punkty w Dobrzanach. Zorza jak dotychczas postawiła nowogardzkim pił-
karzom najtrudniejsze warunki i jako pierwszy zespół urwała Pomorzaninowi 
punkty. Mogło być gorzej, jednak za sprawą pięknego gola Macieja Gołdyna, Po-
morzanin przywiózł z Dobrzan 1 punkt i wciąż jest niepokonaną drużyną.

Zorza Dobrzany – Pomorzanin Nowogard 1:1 (1:0) - `58 Maciej Gołdyn 
Skład Pomorzanina: Mateusz Krupski – Konrad Winczewski, Michał Soska (c), Paweł Łuczak, 

Natan Wnuczyński – Michał Laszkiewicz, Kamil Młynarczyk, Gracjan Wnuczyński (Dawid Lan-
gner), Dawid Kurek (Adam Tomaszewski), Joshua Pepple (Sylwester Bednarek)– Maciej Gołdyn (Ka-
mil Lewandowski) 

Gospodarze postawili Po-
morzaninowi niezwykle cięż-
kie warunki gry. Zgromadze-
ni w Dobrzanach kibice byli 
świadkami dwóch zupełnie in-
nych połów, w pierwszej do-
minowali gospodarze. W 7 mi-
nucie po rzucie rożnym, Krup-
ski źle obliczył lot piłki z którą 
się minął, na szczęście zawod-
nik miejscowych nie znalazł 
drogi do bramki. W odpowie-
dzi Młynarczyk podaje na szes-
nastkę do Pepple, ten przyjął 
tyłem do bramki, odwrócił się 
i strzelił, jednak golkiper go-
ści ratuje swój zespół wybijając 
piłkę poza boisko. Joshua Pep-
ple chwile potem znów pró-
bował, tym razem jego strzał z 
prawej strony pola karnego po-
szybował wysoko nad bramką. 
W 15 minucie mocny strzał za-
wodnika gospodarzy wyłapał 
Krupski. W 20 minucie bram-
karz Pomorzanina musiał już 
skapitulować… Piłkarze Zo-
rzy ładnie wymienili podania 
w polu karnym gości, dzięki 
czemu piłkarz z Dobrzan miał 
przed sobą już tylko Krupskie-
go, który jeszcze obronił ten 
strzał, jednak był bezsilny wo-
bec dobitki i gospodarze wyszli 
na prowadzenie. W 30 minucie 
Laszkiewicz został sfaulowany 
przed polem karnym, do pił-
ki podszedł Młynarczyk, któ-
ry sprytnie uderzył obok muru, 
piłka jeszcze skozłowała przed 
bramkarzem utrudniając mu 
interwencję, jednak obyło się 
bez błędu. W 36 minucie Goł-
dyn uderzył nad poprzeczką, w 
odpowiedzi duże zamieszanie 
w polu karnym Pomorzanina, 
gości ratuje ręka piłkarza Do-
brzan. Do przerwy jeszcze dwa 
groźne strzały, najpierw Lasz-
kiewicz uderzył mocno z wole-
ja z 25 metrów, jednak wprost 
w bramkarza. Następnie Krup-
ski ratuje przyjezdnych prze-
nosząc strzał gospodarzy nad 
poprzeczką. Na drugą poło-
wę piłkarze z Nowogardu wy-
szli już bardziej umotywowa-

ni. W 50 minucie po dośrod-
kowaniu Młynarczyka, głową 
uderzył Winczewski, jednak 
golkiper Zorzy rozgrywał tego 
dnia świetne zawody. Następ-
nie uderzał Gołdyn, jego strzał 
został zablokowany, mimo tego 
piłka i tak niebezpiecznie prze-
leciała nad poprzeczką. Co 
się odwlecze… W 58 minucie 
Maciej Gołdyn otrzymał dłu-
gie podanie z własnej poło-
wy, efektownie przyjął piłkę na 
klatkę piersiową i natychmia-
stowo huknął z powietrza zza 
pola karnego. Bramka stadio-
ny świata! Po czym napastnik 
nowogardzkiego zespołu po-
pędził do kibiców i w jedno-
znaczny sposób zamanifesto-
wał komu dedykuje tę bramkę, 
mianowicie swojej świeżo po-
ślubionej małżonce i przyszłe-
mu dziecku. W 60 minucie Mi-
chał Soska prowokuje groźny 
rzut wolny po faulu przed po-
lem karnym, na szczęście go-
spodarze nie zamienili tej sy-
tuacji na bramkę. Siedem mi-
nut później Zorza o włos od 
drugiego gola, jednak napast-
nik gospodarzy źle trafia w pił-
kę w dogodnej sytuacji. Póź-
niej ładna akcja Pomorzanina, 
Winczewski przejmuje piłkę, 
dogrywa do Laszkiewicza, ten 
wypuszcza w bój Gołdyna, któ-
ry strzela zza pola karnego, gol-
kiper z Dobrzan wybija piłkę na 
rzut rożny. Chwilę potem Łu-
czak wykonuje daleki wrzut z 
autu na wysokości pola karne-
go, piłkę głową uderza Gołdyn, 
jednak wprost w ręce bramka-
rza. W 70 minucie Krupski ład-
nie broni strzał z głowy rywala 
po dośrodkowaniu z rzutu roż-
nego. Na dziesięć minut przed 
końcem, dogodną sytuację wy-
pracował sobie Młynarczyk, 
który przez kilkanaście metrów 
holował piłkę, miał sporo miej-
sca i oddał strzał z dystansu, 
mimo słabego uderzenia kozłu-
jąca piłka sprawiła nieco pro-
blemów bramkarzowi gospo-
darzy. Zorza postraszyła jeszcze 

raz. Kolejny groźny rzut wolny 
naprzeciw bramki strzeżonej 
przez Krupskiego, tym razem 
strzał gospodarzy niewiele mi-
nął poprzeczkę nowogardzkiej 
bramki. W doliczonym czasie 
gry goście jeszcze dwukrotnie 
mogli zaskoczyć rywali. Naj-
pierw Młynarczyk znalazł się 
w dogodnej sytuacji, jednak 
jego strzał z woleja, minął słu-
pek bramki zespołu z Dobrzan. 
W ostatniej akcji meczu Mły-
narczyk uderzał z rzutu wolne-
go z około 30 metrów, po raz 
kolejny efektowna interwen-
cja bramkarza gospodarzy po-
zbawia przyjezdnych bramki. 
Mimo, że golkiper Zorzy wy-
bił piłkę na rzut rożny, arbiter 
nie pozwolił już Pomorzanino-
wi wykonać ten stały fragment 
gry i zakończył spotkanie. Za-
tem po bardzo ciężkim meczu 
Pomorzanin stracił pierwsze 
punkty w sezonie 2012/2013, 
ale co najważniejsze, wciąż jest 
niepokonany i zajmuje 1 miej-
sce w tabeli.

KR 

6 kolejka:
Ehrle Dobra Szczecińska – Odra Chojna   1:2
Victoria Przecław – Piast Chociwel   1:0
Świt Skolwin – Stal Lipiany   0:0
Iskierka Szczecin-Śmierdnica – Klon Krzęcin 6:2 
Zorza Dobrzany – Pomorzanin Nowogard  1:1
Ina Ińsko – Rega Trzebiatów   2:0
Morzycko Moryń – Odrzanka Radziszewo  1:1
Unia Dolice – Polonia Płoty   4:3
Liga Okręgowa Szczecińska 2012/2013
 M P G+ G- Zw. Re. Po.
1. Pomorzanin Nowogard 6 16 9 3 5 1 0
2. Unia Dolice 6 15 21 7 5 0 1
3. Odrzanka AN-MAR Radziszewo 6 13 8 3 4 1 1
4. Ina Ińsko 6 12 6 5 4 0 2
5. Piast Chociwel 6 10 4 4 3 1 2
6. Klon Krzęcin 6 9 13 17 3 0 3
7. Zorza Dobrzany 6 8 11 8 2 2 2
8. Iskierka Szczecin-Śmierdnica 6 8 9 7 2 2 2
9. Morzycko Moryń 6 8 10 8 2 2 2
10. Victoria Przecław 6 8 8 9 2 2 2
11. Odra Chojna 6 7 12 10 2 1 3
12. Świt Skolwin 6 6 8 8 1 3 2
13. Stal Lipiany 6 6 7 12 1 3 2
14. Ehrle Dobra Szczecińska 6 4 8 11 1 1 4
15. Polonia Płoty 6 3 7 10 1 0 5
16. Rega Trzebiatów 6 1 4 23 0 1 5

Gesty które wykonał Maciej Gołdyn 
po zdobyciu pięknego gola, jedno-
znacznie wskazują komu dedykuje 
to trafienie

Sprzątanie Świata  
w Strzelewie
Dnia 14 września (piątek) uczniowie z klas 0-VI 
Szkoły Podstawowej w Strzelewie wraz  z opiekuna-
mi wzięli udział w akcji Sprzątanie Świata 2012. 

Dzieci z młodszej grupy wie-
kowej sprzątały wieś Strzele-
wo, natomiast starsze klasy 
udały się w kierunku lasu. Jak 
co roku worków ze śmieciami, 

niestety nie brakowało. Zebra-
liśmy ich kilkanaście. Pozo-
staje nadzieja, że w przyszłym 
roku będzie ich mniej...

mk
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„Święto Pieczonego 
Ziemniaka”  
w Przedszkolu nr 3

14.09.2012r. w przedszkol-
nym ogrodzie został zorgani-
zowany piknik pn.„Święto Pie-
czonego Ziemniaka”. Rodzice 
oraz wychowankowie nasze-
go przedszkola nie mieli kiedy 
się nudzić. Piknik rozpoczęły 
wspólne zabawy, po których 
czekało na nich wiele atrakcji. 
Uczestnicy wykonywali stem-
ple z ziemniaków, kukiełki, 
tradycyjną sałatkę oraz bra-

li udział w kopaniu ziemnia-
ków. Uwieńczeniem wspólnie 
spędzonego czasu było ogni-
sko, pieczone kiełbaski i pysz-
ne ziemniaki. 

W pikniku brali również 
udział dzieci i rodzice z gr. I, 
którzy doskonale zintegrowa-
li się z resztą społeczności po-
przez aktywną współpracę.

Opr. Anna Wołosewicz
fot. K.Kostrzanowski



18-20.09.2012 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

9

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

PIASEK, ŻWIR,  CZARNOZIEM, POSPÓŁKA 

 ŻWIROWNIA  DŁUGOŁĘKA
tel. 504 872 700 

Z DOWOZEM DO KLIENTA

Wizyta uczniów Publicznego Gimnazjum nr 3 w Gützkow
Tuż po pierwszym powa-

kacyjnym dzwonku, grupa 
uczniów z Publicznego Gim-
nazjum nr 3    im. Zjednoczo-
nej Europy w Nowogardzie 
wyruszyła do Niemiec, a do-
kładniej do położonego nieda-
leko Greifswaldu  miasta Gütz-
kow. Miejscowość ta od lat jest 
miastem partnerskim Nowo-
gardu. Uczniowie wraz z opie-
kunami- dyrektorem szko-
ły Ireną Juszczyk i polonistką 
Magdaleną Dawidowską przy-
byli do Gützkow na zaprosze-
nie burmistrza miasta i dyrek-
tora Peenetal-Schule Gützkow. 

Młodzież zamieszkała razem 
ze swoimi niemieckimi rówie-
śnikami w położonym w Dol-
nej Saksonii- Bohmte. Ucznio-
wie wspólnie zwiedzali Gre-
ifswald i Gützkow, poznawali 
kulturę i zwyczaje mieszkań-
ców. Rówieśnicy szybko zna-
leźli wspólny język. W grach i 
zabawach uczestniczyli nie tyl-
ko uczniowie, ale i nauczyciele. 

Wszyscy wzięli udział w uro-
czystych obchodach 40-lecia 
szkoły w Gützkow. W placówce 
tej kształci się ok. 400 uczniów 
w wieku od 7- 16 lat. Z okazji 
święta, niemieccy uczniowie 

przygotowali część artystycz-
ną. Nasza młodzież nie próż-
nowała- siedzące na widowni 
dziewczęta brały czynny udział 
w występach tanecznych. Pod-
czas części oficjalnej Irena 
Juszczyk odczytała specjalne 
podziękowania, a także wrę-
czyła dyrektorowi szkoły na-
malowany przez Joannę Mie-
lewczyk obraz przedstawiają-
cy nowogardzkie gimnazjum. 
Polscy uczniowie podarowali 
kolaż nawiązujący do ostatniej 
wizyty niemieckiej młodzie-
ży w Nowogardzie. Dyrektor 
nowogardzkiego gimnazjum 
podziękowała również p. An-
drei, która opiekowała się pol-
ską grupą w Gützkow.

Po części oficjalnej zgro-
madzeni goście mieli okazję 
przyjrzeć się z bliska budykowi 
szkoły- salom lekcyjnym i hali 
gimnastycznej. Obejrzeli wy-
stawę starych podręczników i 
dzienników lekcyjnych. Nasi 
gimnazjaliści rozegrali nawet 
krótki mecz w piłkę ręczna z 
żeńskim zespołem PSV Gütz-
kow.  Wzięli również udział w 
pokazie służb pożarniczych.

Trzydniowy pobyt w Gütz-
kow sprawił, że uczniowie nie 

tylko lepiej poznali naszych 
zachodnich sąsiadów. Spotka-
nie to było doskonałą okazją 
do wykorzystania wiadomości 
z zakresu języka angielskiego 
i niemieckiego.  Gimnazjaliści 
szybko zintegrowali się z ró-
wieśnikami z Niemiec.

Dyrektor szkoły w Gützkow 
przyjął zaproszenie do Nowo-
gardu. Dokładny termin przy-
jazdu grupy z Niemiec nie jest 
jeszcze znany. Wszyscy wierzą, 
że wizyta będzie równie udana 
jak pobyt nowogardzkich gim-
nazjalistów.

M.Parol
Nowogardzcy gimnazjaliści

Polscy i niemieccy uczniowie wraz z opiekunami
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Turniej tenisa ziemnego 
W dniu 22 września 2012r. o godz. 10.00 na korcie państwa 
Małgorzaty i Wojciecha Kubickich w Warnkowie  przy ul. 
Kościuszki 16L odbędzie się turniej tenisa ziemnego.

Organizatorami są: właści-
ciele kortów i Stowarzysze-
nie na Rzecz Osób Niepełno-
sprawnych „NASZE SZANSE” 
działające przy Specjalnym 
Ośrodku Szkolno-Wychowaw-
czym w Nowogardzie, a fun-

datorem nagrody głównej jest 
Burmistrz Nowogardu.

Wszystkich chętnych ser-
decznie zapraszamy. Szczegó-
łowe informacje można uzy-
skać pod numerem tel. 663 366 
399. 

„Czwartki Na Torze” - XII seria i Finał

Chrabąszcze na podium!
W czwartek (6 września) na torze kolarskim w Szczecinie, została rozegrana XII i za-
razem ostatnia już seria wyścigów w kolarstwie torowym. Zawodnicy reprezentujący 
nowogardzki klub zaprezentowali się przyzwoicie, dzięki czemu zachowali miejsca 
promujące do występu w wielkim finale zawodów, który odbył się 13 września.

W czwartek (6 września) 
w kategorii żak starszy na to-
rze zaprezentował się Damian 
Ubych, który walczył o utrzy-
manie 3 miejsca w klasyfikacji 
generalnej. W wyścigu na 200 
m na czas, kolarz z Nowogar-
du zajął drugie miejsce, nato-
miast w wyścigu sprinterskim 
3, dzięki czemu mogliśmy zo-
baczyć go wraz z drugim w 
klasyfikacji generalnej Piotrem 
Sowińskim, w finale cyklu. W 
kategorii młodzik zaprezento-
wał się Jakub Ubych. W wyści-
gu na 200 m ze startu lotnego 
na czas, zajął odległą 12 pozy-

cję, jednak w wyścigu elimina-
cyjnym było już lepiej i nasz 
zawodnik zajął 4 miejsce. Za-
wodnik z Nowogardu ostatecz-
nie sklasyfikowany został na 8 
miejscu. Najbardziej emocjo-
nująco zapowiadała się rywa-
lizacja w klasyfikacji junior 
młodszy. Na całego rozgrywa-
ła się walka o 1 miejsce w kla-
syfikacji generalnej pomiędzy 
Remigiuszem Komisarkiem i 
Patrykiem Cabanem z BOGO 
Szczecin. W wyścigu na 400 m 
indywidualnie na czas, nowo-
gardzki kolarz zajął 2 miejsce, 
przegrywając tylko z Rafałem 

Kolasińskim z Baszty Golcze-
wo. W wyścigu eliminacyjnym 
Komisarek zajął 3 miejsce, ale 
co najważniejsze jako przed-
ostatni przyjechał na metę Pa-
tryk Caban, dzięki czemu nie-
mal było już pewne, że Komi-
sarek wygra w klasyfikacji ge-
neralnej. W wyścigu scretch, 
zawodnik z Nowogardu wy-
padł najgorzej, choć i tak zajął 
wysokie 5 miejsce. Po XII serii 
Remigiusz Komisarek z prze-
wagą 13 punktów, zajął pierw-
sze miejsce w klasyfikacji gene-
ralnej zawodów. Natomiast 13 
września rozegrano już ostat-

nie wyścigi z cyklu czwartków 
na torze, czyli wielki finał za-
wodów. W kategoriach które 
nas najbardziej interesują, za-
czynając od żak starszy, na to-
rze zaprezentowali się Damian 
Ubych i Piotr Sowiński. W wy-
ścigu eliminacyjnym Sowiń-
ski zajął 3 miejsce, natomiast 
Ubych zajął 5 pozycję. W wy-
ścigu punktowym zawodni-
cy z Nowogardu uzyskali już 
bardziej zbliżone wyniki, So-
wiński był czwarty, natomiast 
Ubych piąty. Te wyniki jednak 
zdecydowanie wystarczyły na-
szym kolarzom do utrzymania 
swoich pozycji, wywalczonych 
przez cały cykl i na podium 
obok pierwszego Szymona Ła-
komego z Ratusza Maszewo, 
jako drugi stanął Piotr Sowiń-
ski, a najniższy stopień podium 
przypadł Damianowi Ubycho-
wi. W kategorii młodzik Jakub 
Ubych wystartował w wyścigu 
duńskim, eliminacyjnym oraz 
punktowym, zajmując odpo-

wiednio dwukrotnie siódme 
miejsce i 16 w ostatnim swo-
im biegu. W klasyfikacji ge-
neralnej pozycja Jakuba Uby-
cha nie uległa zmianie, sezon 
na szczecińskim torze zawod-
nik z Nowogardu zakończył na 
8 miejscu. W kategorii junior 
młodszy o zwycięstwo w cy-
klu skutecznie, powalczył Re-
migiusz Komisarek. Kolarz z 
Nowogardu pokonał wszyst-
kich rywali w wyścigu elimi-
nacyjnym, natomiast w wyści-
gu duńskim i punktowym zajął 
trzecie miejsce, dzięki czemu 
ostatecznie zwyciężył w kate-
gorii junior młodszy zawodów 
na szczecińskim torze z cy-
klu „Czwartki Na Torze”. Duże 
gratulacje dla Remigiusza Ko-
misarka i jednocześnie wierzy-
my, że młody kolarz z Nowo-
gardu jeszcze nie raz nas ucie-
szy swoimi wynikami.

KR   

Zwycięska seria wciąż trwa!

Mechowo bez szans
W niedzielę (16 września) piłkarze drugiego zespołu Pomorzanina, rozgrywali 
3 kolejkę w B klasie. Na stadionie w Nowogardzie zawitali zawodnicy z Mecho-
wa, mecz rozpoczął się o godzinie 14.00 i tylko przez 20 minut wynik spotkania 
był niewiadomą. Po ostatnim gwizdku sędziego, mecz zakończył się dwunastym 
zwycięstwem z rzędu rezerwowych. 

Pomorzanin II Nowogard – Gardominka/Polonia II Mechowo 6:0 (2:0) `21 Tomasz Szafran, 
`34 Kamil Lewandowski, `51 samobójcza, ` 62 Kamil Antonyk, ` 70 Kamil Lewandowski, `90 Grze-
gorz Skrzecz

Skład Pomorzanina II: Krzysztof Haberski – Jarosław Fijałkowski, Krzysztof Domanowski (c), 
Maciej Grzejszczak, Szymon Chmielnicki – Michał Cyran, Maciej Dobrowolski, Tomasz Szafran 
(Przemysław Laszkiewicz), Kamil Antonyk (Grzegorz Skrzecz), Jarosław Kaczmarek (Mariusz Sta-
chowiak) – Kamil Lewandowski (Max Pokorski)  

Akcje gości z Mechowa moż-
na policzyć na palcach jednej 
ręki, o dziwo to piłkarze Polo-
nii II jako pierwsi zagrozili. Na-
pastnik gości źle uderzył piłkę, 
mimo tego ze strzału wyszedł 
groźny lob, który zmusił Haber-
skiego do wysiłku i przeniesie-
nia piłki nad poprzeczką. W 21 
minucie Pomorzanin wykonuje 
rzut rożny, w polu karnym przy-
jezdnych robi się spore zamie-
szanie, Cyran strzela głową z du-
żego kąta, piłka mija wszystkich 
prócz Szafrana, który tylko nad-
stawił głowę i z najbliższej odle-
głości otwiera wynik tego me-
czu. Pięć minut później Haber-
ski znów jest zmuszony do wy-
siłku. W stuprocentowej sytu-
acji dla Mechowa, golkiper no-
wogardzkiej drużyny wychodzi 
obronną ręką i efektownie broni 
strzał rywali, kończy się na kor-
nerze dla gości. W 34 minucie 

świetną asystą popisuje się gra-
jący trener Jarosław Kaczma-
rek, który ze środka boiska do-
grał piłkę za linię obrony gości, 
podanie przejął Lewandowski i 
w sytuacji sam na sam z dużym 
spokojem przelobował bramka-
rza Polonii. Do przerwy wynik 
nie uległ zmianie, choć swoją 
okazję miał jeszcze Grzejszczak i 
Antonyk. Druga połowa rozpo-
czyna się od kuriozalnej bramki 
dla Pomorzanina... Antonyk do-
środkował z lewego skrzydła w 
pole karne, piłkę przejął Cyran 
na 7 metrze od bramki, został 
jednak uprzedzony przez defen-
sora gości, który chciał wybić 
piłkę na rzut rożny, ostatecznie 
strzelił do swojej bramki... Po tej 
bramce piłkarze z Mechowa już 
całkowicie opadli z sił, a na bo-
isku dominowali tylko gospo-
darze. Po centrze Atonyka ude-
rzał głową Szafran, jednak tro-

chę zabrakło do pełni szczęścia. 
W 62 minucie Pomorzanin ro-
zegrał akcję meczu. Lewandow-
ski na środku boiska dograł na 
skrzydło do Antonyka, ten przy-
jął i podał piłkę w „uliczkę” do 
Chmielnickiego, po czym po-
biegł za akcją, obrońca Pomo-
rzanina miał przed sobą już tyl-
ko bramkarza, mimo tego podał 
jeszcze raz do Antonyka, który 
dopełnił formalności i zdobył 
czwartego gola dla gospodarzy. 
W 70 minucie w sytuacji sam na 
sam, bramkarz gości fauluje w 
polu karnym Cyrana, sędzia po-
kazuje żółtą kartkę i wskazuje na 
„wapno”, bezbłędnym egzekuto-
rem okazuje się Lewandowski i 
zdobywa 5 gola dla swojego ze-
społu. Po tej bramce Pomorza-
nin miał jeszcze 3 stu procento-
we sytuacje do pokonania bram-
karza. Najpierw Stachowiak nie 
strzelił w sytuacji sam na sam, 

następnie Chmielnicki pudłu-
je w podobnej sytuacji po swo-
jej indywidualnej akcji, jednak 
zdecydowanie najlepszą okazję 
zmarnował Pokorski, który nie 
trafił z 10 metrów niemal do pu-
stej bramki. Dwie okazje miał 
jeszcze Grzegorz Skrzecz, który 
był bardzo aktywny po wejściu 
na boisko. Najpierw odebrał ry-
walowi piłkę, po czym popędził 
na bramkę, znalazł się oko w oko 

z golkiperem gości i nieznacz-
nie się pomylił. W doliczonym 
czasie gry ten sam piłkarz usta-
lił wynik tego meczu, mocnym 
strzałem z pola karnego po akcji 
całego zespołu. Warto przypo-
mnieć, że jest to już 12 z rzędu 
ligowe zwycięstwo drużyny re-
zerw Pomorzanina, jeśli dodamy 
do tego mecze pucharowe, dru-
gi zespół wygrał już w 14 oficjal-
nych meczach z rzędu!

KR    

3 kolejka:
Zalew Stepnica – Znicz Wysoka Kamieńska    4:2
Prawobrzeże Świnoujście – Bałtyk Międzywodzie  1:2
Zieloni Wyszobór – Pomorzanin II Przybiernów  2:4
Pomorzanin II Nowogard – Gar./Polonia II Mechowo 6:0
Jastrząb Łosośnica – Huragan Wierzchosław   5:2
B Klasa Szczecin gr.1 2012/2013
 M P G+ G- Zw. Re. Po.
1. Zalew Stepnica 3 9 18 6 3 0 0
2. Pomorzanin II Nowogard 3 9 12 3 3 0 0
3. Pomorzanin II Przybiernów 3 9 8 4 3 0 0
4. Bałtyk Międzywodzie 3 6 6 10 2 0 1
5. Prawobrzeże Świnoujście 3 6 11 8 2 0 1
6. Jastrząb Łosośnica 3 3 7 7 1 0 2
7. Znicz Wysoka Kamieńska 3 3 5 6 1 0 2
8. Zieloni Wyszobór 3 0 3 8 0 0 3
9. Huragan Wierzchosław 3 0 6 13 0 0 3
10. Gar./Polonia II Mechowo 3 0 6 17 0 0 3
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W Nowogardzie polisy OC i AC wreszcie mogą być tańsze
Przed zakupem ubezpieczenia OC i AC warto porównać ceny polis dostępnych na rynku. Może się okazać, że do tej pory przepłacaliśmy, i 
to słono, za nasze ubezpieczenie. Szybko i w prosty sposób wybrać i kupić najkorzystniejszą polisę możemy w CUK  Ubezpieczenia.

W zaledwie kilka minut, na miejscu 
w oddziale lub telefonicznie, otrzyma-
my symulację cen polis OC i AC z 20 
wiodących Towarzystw Ubezpiecze-
niowych.

CUK posiada autorski system infor-
matyczny, dzięki któremu możliwe jest 
szybkie i precyzyjne wyliczanie składek 
ubezpieczeń OC, AC oraz całych pa-
kietów ubezpieczeniowych. Polega on 
na tym, że po wpisaniu podstawowych 

informacji, np. na temat kierowcy i jego 
pojazdu, program jest w stanie prze-
prowadzić precyzyjną symulację cen 
oraz dobrać zakres  polisy, który intere-
suje klienta. Po chwili otrzymamy go-
towy, bezpłatny wydruk, który zawie-
ra aktualne ceny polis z 20 Towarzystw 
Ubezpieczeniowych. Już nie będziemy 
musieli poświęcać kilku godzin czy  na-
wet dni, poszukując najtańszej polisy w 
wielu Towarzystwach. A różnica w ce-

nach może wynosić nawet kilkaset zło-
tych!! W jednym miejscu, w oddzia-
le CUK, możemy znaleźć, wybrać i za-
kupić polisę. Dzięki systemowi CUK 
dobór ubezpieczenia staje się prosty i 
przyjemny, a co najważniejsze – tańszy! 

CUK to nie tylko ubezpieczenia sa-
mochodowe. W multiagencji kupić 
możemy polisę na życie, ubezpieczenie 
mieszkania lub domu, ubezpieczenie 
firmy, solidne ubezpieczenia rolne, a 
także polisę turystyczną. Bogata oferta 
umożliwia elastyczne tworzenie pakie-
tów ubezpieczeń i dostosowywanie ich 
do indywidualnych potrzeb i możliwo-
ści finansowych każdego klienta. 

Oddział w Nowogardzie można zna-
leźć w centralnej części miasta, w do-
godnej lokalizacji, gdzie można bez 
problemów i za darmo zaparkować 
swoje auto. Specjalnie dla tych, którzy 
nie mają czasu w tygodniu, są zapraco-
wani i zabiegani, odział CUK otwarty 
jest także w soboty w godzinach 9.00-
12.00. W tygodniu CUK  działa w go-
dzinach 9.00-17.00.

  
Adres oddziału: CUK Ubezpie-

czenia, ul. Warszawska 14 c (na 
rogu budynku) tel. 91 392 33 09      
kom. 510 100 263. www.cuk.pl

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Mistrzostwa Strefy Polski Zachodniej VIII Runda

Udane zawody w Nowogardzie
W niedzielę (16 września) o godzinie 12.00 w Nowogardzie, rozpoczęła się VIII 
Runda Mistrzostw Strefy Polski Zachodniej w motocrossie. W barwach Klubu Mo-
torowego Cisy Nowogard zaprezentowali się: Żaneta Zacharewicz, Paweł Klewicz, 
Julia Górniacka oraz Tomasz Jamroży i Dariusz Pustelnik w kategorii quad.

Organizowane przez KM 
Cisy zawody motocrossowe za-
wsze cieszyły się dużym zainte-
resowaniem fanów motoryza-
cji i nie tylko. Nie inaczej było 
tym razem. Impreza cieszyła 
się „wzięciem” nie tylko pośród 
mieszkańców naszej gminy, ale 

również fanów tej dyscypliny 
sportu z całej Polski i nie tyl-
ko. Na torze przed własną pu-
blicznością mięli okazję wystą-
pić nowogardzcy zawodnicy. 
Zdecydowanie najlepiej wypa-
dła Żaneta Zacharewicz, która 
zdemolowała rywalki i dwu-

krotnie przyjechała na metę 
jako pierwsza. W kategorii MX 
Open startował Paweł Klewicz. 
W pierwszym swoim wyścigu 
zawodnik z Nowogardu zajął 
4 miejsce, natomiast w drugim 
siódme, co w klasyfikacji zawo-
dów dało mu przyzwoitą 5 po- zycję. W kategorii MX 65 Julia 

Górniacka w klasyfikacji za-
wodów zajęła 5 miejsce. Warto 
wspomnieć, że Julia dopiero za-
czyna swoją przygodę z moto-
crossem. W swoich wyścigach 
była jedyną dziewczynom. W 
pierwszym wyścigu przytrafi-
ła jej się wywrotka na starcie, 
mimo wszystko zacisnęła zęby 
i ukończyła wyścig. Mimo, że 
zajęła odległe lokaty na pew-
no pokazała duży upór i cha-
rakter, który z pewnością jesz-
cze zaowocuje w przyszłości. 
W kategorii Quad 2K Licencja 
C – wystartowało dwóch re-
prezentantów Nowogardu. Da-
riusz Pustelnik i Tomasz Jam-

roży w pierwszym wyścigu za-
jęli wysokie miejsca obok sie-
bie, mianowicie Pustelnik był 
drugi, a Jamroży trzeci. W dru-
gim wyścigu tylko Dariusz Pu-
stelnik potwierdził świetną for-
mę ponownie zajmując drugie 
miejsce, Tomasz Jamroży za-
kończył jednak na 6 miejscu, 
przez co ostatecznie w klasyfi-
kacji zawodów zajął 5 miejsce. 
Wysokie miejsca Dariusza Pu-
stelnika pozwoliły mu zająć w 
sumie 2 miejsce, nowogardzki 
zawodnik przegrał w klasyfika-
cji tylko z Gaborem Zienkiewi-
czem z WKM Wschowa. 

KRTrening kwalifikacyjny zawodników startujących w ka-
tegorii quad

Podium w kategorii Kobiety- od lewej Anita Drewniok 
z MX Koszalin, Żaneta Zacharewicz z KM Cisy Nowo-
gard, Agata Stachowiak z MKS Nekla

Jak co roku nieprzeciętne umiejętności zawodników przyciągnęły liczną 
publikę
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Stronę przygotowała grupa 

z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

Opieka merytoryczna: Katarzyna Bielas  Redakcja „WBREW”: Natalia Daczkowska, Aleksandra Daćkowska, Piotr Jasiek, Sylwia Jeziorska, Katarzyna Kozieł, Aleksandra Laszkiewicz, Paulina 
Majdzińska, Kinga Piwowarczyk, Monika Romasłowska

„KOCHAM, LUBIĘ, SZANUJĘ… NIE ŚMIECĘ”
Już po raz dziewiętnasty rusza w Polsce akcja „Sprzątanie świata” koordynowana i organizowana przez Fundację Nasza Ziemia i Fundację „Sprzątanie Świa-

ta – Polska”.
KOCHAM, LUBIĘ, SZANUJĘ … NIE ŚMIECĘ” – pod tym hasłem odby-

wa się tegoroczna akcja   „Sprzątania świata – Polska 2012”, w której wzięli 
udział nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Sta-
nisława Staszica w Nowogardzie. Hasło,  przypominające wyliczankę z dzie-
cięcych lat, ma na celu zachęcenie do refleksji nad otaczającym nas świa-
tem i środowiskiem naturalnym. W tegorocznej akcji w ZSP brały udział 
klasy pierwsze, które po pobraniu worków i rękawic ochronnych wyruszy-
ły w teren, aby posprzątać swoje otoczenie.  Klasy I TE, I TM, I E sprzątały 
teren wokół  szkoły i jej najbliższe otoczenie, klasy I TŻ, IM parking (droga 
wylotowa na Stargard Szczeciński), klasy I TI, I THO porządkowały  teren 
za myjnią samochodową przy ulicy 15 Lutego. Uczniowie podchodzili do 
akcji z wielkim zaangażowaniem, energią i poczuciem humoru. Zachęcamy 
wszystkich  do codziennego dbania o środowisko. Tylko od nas zależy w ja-
kim otoczeniu będą żyły kolejne pokolenia. Pamiętajmy, że nawet z pozoru 
małe rzeczy jak segregowanie śmieci czy zakręcanie wody podczas mycia zę-
bów składają się na całość, którą jest dbanie o nasze naturalne środowisko. 
Koordynatorem akcji jest Pani Grażyna Kostrzewska. 

Paulina Majdzińska i Aleksandra Daćkowska

JAK DBASZ O SWOJE ŚRODOWISKO?
W związku z tegoroczną akcją „Sprzątanie świata” Paulina Majdzińska i Ola Daćkowska zapytały kolegów szkolnych  w jaki sposób dba-
ją o środowisko. 

Zbiórka przed szkołą

Uczeń klasy pierwszej podczas sprzątania Porządkowanie terenu wokół szkoły Porządkowania ciąg dalszy

Klaudia  
Gryszówka  
kl. III TE  

„Ja przede wszystkim dbam o środo-
wisko w miarę swoich możliwości. Na 
zakupy chodzę przeważnie z torbą eko-
logiczną i staram się nie używać rekla-
mówek, kupuję napoje jedynie w karto-
nach, segreguję śmieci. Staram się uży-
wać urządzeń energooszczędnych.”

Dawid  
Kapuśniak  
kl. III M

„Dbam o środowisko w mojej miejscowo-
ści.  Wyrzucając odpady,  zwracam uwagę na 
segregowanie ich do odpowiednich pojem-
ników. Zwracam uwagę innym by nie śmie-
cili. Także nie przechodzę obojętnie widząc, 
gdy ktoś wyrzuca śmieci w lesie.”
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INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD
In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
tel. miejski   - 91 57 92 311 
Straż Pożarna   - 998
Pogotowie Ratunkowe   - 999 
Pogotowie Gazowe   - 992
Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994

Dyżur nocny
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala   - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.   - 91 392 69 99
Medyk   - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

 - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz Pogotowie Stomatolo-
giczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos 
 - 91 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  
 - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzie ci, 
Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności 
Gospodarczej  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
  - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

- 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 26 249

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw.  WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   

- 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57

Apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM   - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Zawodowe 
- CE Zdroje ul.  Bohaterów Warszawy 78,

telefon/fax.   - 91 392 54 94  
I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium  
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych    - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   

- 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 
Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 
Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 
Taksówki   - 91 392 02 60
Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814
Tadeusz Soroka
ul.  3 Maja 10   - 91 39 25 484
Przychodnia Weterynaryjna „Sikorka” 
Sikorki 41, gm. Nowogard   - 91 39 17 695

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

tel. 91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

GABINET KOSMETYCZNY 
”WICHEREK”

Rok założenia 1988
Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała zabiegi 
kosmetyczne, henna, depilacje, makijaże, 
mikrodermabrazja, peeling kawitacyjny, 
ultradźwięki, eksfoliacje, wypalanie, laser, 
lampy, materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

PORADY BEZPŁATNE
Nowogard, ul.  Zielona 3 
– obok Rest. „Przystań”, 

Tel. 91 39 207 14 
Czynne od 11.00 do 19.00

http://wicherek.info

 WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA  
700-LECIA 24 w  NOWOGARDZIE

poszukuje wykonawcy ocieplenia budynku.
Przedmiar robót oraz szczegółowe informacje

w biurze Zarządcy FURMAŃCZYK-WSPÓLNOTY
700 lecia 14 w Nowogardzie tel. 913920808.

Zlecę  
kompleksowy 

remont mieszkania
603 281 005

 KINO Orzeł 
zaprasza

21.09.2012 godz. 19.00
22.09.2012 godz. 19.00
23.09.2012 godz. 19.00

JAK URODZIĆ I NIE ZWARIOWAĆ
Dramat, komedia, romans, USA, 2012, 110’
Dramat, komedia, romans, Wlk. Brytania, 2012, 112’
Cena 12 zł, 11 zł ulgowy;  Od 15 lat

28.09.2012 godz. 19.00
29.09.2012 godz. 19.00
30.09.2012 godz. 19.00

SZEPTY
Horror, Wlk. Brytania, 2012, 107’
Dramat, komedia, romans, Wlk. Brytania, 2012, 112’
Cena 12 zł, 11 zł ulgowy;  Od 15 lat

Zaproszenie na zabawę
W dniu 22 września br.  

odbędzie się zabawa taneczna 
w świetlicy w Wołowcu, 

na którą zapraszamy miłośników tańca i muzyki.
Grać będzie Mateusz Saran

Rozpoczęcie 20.00, cena biletu 15 zł
Organizatorzy Rady Sołecka  

z młodzieżą z Wołowca

Zatrudnię techników farmacji do aptek 
w Goleniowie i Nowogardzie (woj. zachodniopomorskim) 
Apteki są młode i ze względu na dynamiczny rozwój wzmacniamy 

zespół. Zapewniamy stabilne wynagrodzenie i system motywacyjny. 
Wszystkim pracownikom zapewniamy warsztaty podnoszenia 

kwalifikacji oraz miłą atmosferę w pracy. 
Oferty wraz z CV prosimy przesyłać na adres profarma@onet.pl

DLA PAŃ "PROFILAKTYKA RAKA PIERSI"
WYJAZD NA BADANIA MAMMOGRAFICZNE DLA PAŃ z TE-

RENU NOWOGARDU i OKOLIC
Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej "Zdrowie" dnia 

06.10.2012r. organizuje wyjazd na badania mammograficzne do 
NZOZ Medical Care CRiDO Szczecin Zdroje.

Oferta Składa się z kompleksowej porady:
- badanie mammograficzne
- wynik badania oraz konsultacja lekarska
Rejestracja i szczegółowe informacje Samodzielny Publiczny Szpi-

tal Rejonowy w Nowogardzie w godz. 8.30-14.00 tel. 91 3921356 , 
oraz u Lidii Bogus tel. 505393636.

Dobrowolna wpłata na cele statutowe 5 zł.
PAMIĘTAJ! O ZDROWIE MUSISZ ZADBAĆ SAMA!

Zapraszam Prezes Fundacji "Zdrowie"Lidia Bogus

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07
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OGŁO SZE NIA DROB NE

Sprzedam mieszkanie 
trzypokojowe 55 m2, 

ul. Żeromskiego, kuchnia, 
łazienka, wc, glazura, 

terakota. Cena 154 tys. zł. 
604 409 996

NIERUCHOMOŚCI

 � Sprzedam mieszkanie, ul. 
Poniatowskiego, 2 pokoje, 
pow. 50,49 m2, parter, po 
generalnym remoncie. CEN-
TRUM OBŁSUGI NIERUCHO-
MOSCI, Tel. 603 982 407

 � Do wynajęcia dwa lokale han-
dlowe lub biurowe w centrum 
Nowogardu. 787 122 972 

 � Sprzedam spichlerz, pięk-
ny obiekt 956 m2, tel. 693 
996 009

 � Do wynajęcia dwa lokale han-
dlowe w Centrum Nowogardu. 
531 838 667

 � Sprzedam mieszkanie trzy-
pokojowe w Nowogardzie. 
600 626 244

 � Sprzedam mieszkanie własno-
ściowe, I piętro, bezczynszo-
we, 3 pokoje, 58m2, w Nowo-
gardzie. Po kapitalnym remon-
cie, wysoki standard, kuchnia 
w zabudowie, glazura, panele, 
terakota, nowe okna, własne 
ogrzewanie gazowe, domo-
fon, piwnica, balkon. Cena do 
uzgodnienia, tel. 605 522 340.

 � Sprzedam działkę budowla-
ną w Centrum Nowogardu ul. 
Lipowa 4 o pow. 693 m2 z ak-
tualnymi warunkami zabudo-
wy usługi, handel, mieszkania. 
Informacje Tel. 600  959  932; 
600 931 083 po 15.00

 � Sprzedam garaż murowany 28 
m2, prąd, woda cena 26 000 zł. 
Tel. 501 622 613

 � Sprzedam nowe mieszkanie 
2 pokojowe, bezczynszowe, 
pow. ok. 58 m kw, II piętro. Tel. 
783 570 060.

 � Wynajmę warsztat z kabiną 
pod różnego rodzaju działal-
ność. 603 550 557

 � Sprzedam mały dom 57 m2 ul. 
Piłsudskiego 2a. 602 350 301

 � Sprzedam mieszkanie w blo-
ku w Łosośnicy, trzypokojo-
we, 64 m2, bezczynszowe. Tel. 
788 875 474

 � Sprzedam mieszkanie 4-po-
kojowe (67,7 m2) w Nowogar-
dzie, parter, balkon, wc i ła-
zienka osobno. Kontakt:  608 
514 144.

 � Studio reklamy Vizart wynaj-
mę pow. Reklamową 6,5x3m 
w Nowogardzie przy ul. War-
szawskiej 11 od 13.06. tel. 
605 522 340

 � Sprzedam pół bliźniaka ok. 
100m2, działka 1100 m2, duży 

ogród. Wymienione okna, 
dach, ocieplony. Wewnątrz 
do remontu. 350000 zł. Tel. 
513 157 166

 � Sprzedam mieszkanie, Nowo-
gard, ul. Bankowa 6, pow. 53,70 
m2, IV piętro, trzy pokoje, cena 
131.600 zł, tel. 91-3910010, 
607607814.

 � Sprzedam prawo do mieszka-
nia spółdzielczo – lokatorskie. 
691 646 632

 � Pilnie potrzebna kawaler-
ka, dwupokojowe mieszkanie 
(parter) do wynajęcia niedro-
gie. 512 711 348

 � Sprzedam działkę po zbiorach 
przy ul. Armii Krajowej. 91 39 
21 399 po godz. 20.00

 � Odstąpię działkę owocowo-
-warzywną z murowanym 
domkiem obok zakładu karne-
go 693869595

 � Nowogard działki budowlane. 
665 503 129

 � Sprzedam 4-pokojowe miesz-
kanie w Osinie, 79m2, słonecz-
ne, na parterze, bezczynszowe, 
z balkonem, piwnica, w kuch-
ni i przedpokoju zabudowa. 
Mieszkanie w bardzo dobrym 
standardzie. Ogrzewanie gazo-
we, okna pcv. Atrakcyjna cena. 
Kontakt: 502 531 348

 � Sprzedam kawalerkę w Nowo-
gardzie, 28m2, bezczynszo-
wa, na parterze, funkcjonalny 
rozkład pomieszczeń, kuch-
nia z oknem, piwnica, okna 
pcv, ogrzewanie gazowe, bez 
pośrednika, 77 tys.! Kontakt: 
512 322 137

 � Sprzedam działkę budowla-
ną w Kościuszkach 1200 m2. 
Wszystkie media, pozwolenie 
na budowę. Cena 59.000 zł Tel. 
661 923 610

 � Sprzedam tanio działkę sie-
dliskową. Kościuszki 30 ar. 
Wszystkie media. 508 211 575

 � Sprzedam działki budowlane 
30ar. Media w granicy prąd, 
gaz, woda., kanaliza, droga 
utwardzona,  Kikorze 24. Cena 
16 zł/m. 5 działek w trakcie bu-
dowy Tel. 665 361 036 po 16.00

 � Nowogard ul. Warszawska 10 
mieszkanie dwupokojowe, ko-
munalne III p. CO zamienię 
na ogrzewanie CO,na trzypo-
kojowe w Nowogardzie.798 
634 935

 � Sprzedam dom w Nowogar-
dzie w rozliczeniu mieszkanie 
ul. Jesionowa 3. 604 284 597

 � Atrakcyjne mieszkanie dwu-
pokojowe sprzedam po re-
moncie generalnym przy 
ul. Poniatowskiego Tel. 
669 149 383

 � Mieszkanie do wynajęcia tel. 
697 583 382, 601 724 492.

 � Wydzierżawię lokal 20 m2 
działalność. 793 206 556 

 � Kupię 5 ha ziemi blisko wsi lub 
z siedliskiem. 501 173 454

 � Wynajmę nieruchomość (lo-
kal) z klimatyzacją z pełnym 
wyposażeniem Nowogard do-
bra lokalizacja vis ‘a wis szpita-
la. 887 467 309

 � Kwatery pracownicze góra 
domu jednorodzinnego. 
609 307 327

 � Sprzedam mieszkanie wła-
snościowe w Żabówku 70 
m2, trzypokojowe z działką. 
693 021 088

 � Garaż własnościowy z kana-
łem i użytkowym poddaszem 
na Jana Pawła II sprzedam. 
698 908 275

 � Sprzedam mieszkanie dwupo-
kojowe, bezczynszowe, wła-
snościowe z garażem w Radzi-
miu. 691 766 754 

 � Kawalerka do wynajęcia w ok. 
Nowogardu (Wierzbięcin) ta-
nio. Od zaraz. 783 484 832

 � Sprzedam lub zamienię na 
mieszkanie w Nowogardzie 
dom ( 150 m2) w okolicy No-
wogardu. Dom po kapital-
nym remoncie na działce 1400 
m2. Cena 395.000 tys. Tel. 
692383706.

 � Sprzedam mieszkanie czte-
ropokojowe I piętro Tel. 
606 621 142

 � Sprzedam mieszkanie własno-
ściowe bezczynszowe 40 m2. + 
garaż. 692 424 127

 � Lokal do wynajęcia 60 m2 przy 
ul. 700 lecia 20b. czynsz 2500 
zł plus opłaty. Tel. 91 39 20 676; 
0049 40 53 16 99 16

 � Okazja Sprzedam budowę w 
stanie surowym. 507 045 404

 � Wydzierżawię pomieszczenie 
wyposażone na sklep spożyw-
czy lub inną działalność od za-
raz. 696 801 512

 �   Sprzedam działkę z warun-
kami zabudowy ul. Asnyka. 
502 032 422

 � Kupię mieszkanie bezczynszo-
we/ niskoczynszowe, min 3po-
kojowe, 60-80m 791443026

 � Wolne pokoje. 793 908 098

 � Sprzedam dom 52 m2, 14 km 
od Nowogardu dzwonić wie-
czorem. 91 39 79 101 

 � Garaż do wynajęcia Boh. 
Warszawy 21. 91 39 20 307

 � Sprzedam lub wynajmę 
mieszkanie czteropokojowe. 
788 049 676

 � Wynajmę mieszkanie trzypo-
kojowe. 608 622 920

 � Wynajmę kawalerkę 
601 927 982

 � Sprzedam parter domu 110 
m2. Podpiwniczony, garaż 
i podwórko. 600  809  312; 
604 903 853

 � Wynajmę mieszkanie Banko-
wa 3E. 601 328 360

 � Wynajmę dom w Nowo-
gardzie statecznej rodzinie. 
721 840 473

 � Sprzedam garaż ul. Zamkowa. 
695 480 058

 � Kupię mieszkanie bezczynszo-
we/ niskoczynszowe, min 3po-
kojowe, 60-80m 791443026

 � Do wynajęcia mieszkanie 
dwupokojowe ul. Racibora. 
Tel. 609 307 489

 � Kupię mieszkanie 3pok. W 
Nowogardzie po 16.00 tel. 
535 436 870

 � Do wynajęcia mieszkanie 
dwupokojowe/ 601 581 892

 � Sprzedam ziemię pod budo-
wę 0,60 ha, blisko media we 
wsi Krasnołęka kol. Tel. 605 
943 547

 � Sprzedam 1p + kuchnia, 28 
m2, III p. ul. Waryńskiego. 
600 782 741

 � Kupię żyto ozime do siewu. 91 
39 17 620

 � Sprzedam prosiaki. 91 39 
17 909

 � Sprzedam mieszkanie 4-poko-
jowe podwyższony standard, 
niski czynsz; Tel. 604 441 609

 � Wynajmę mieszkanie M3 tel. 
606 703 451

 � Sprzedam mieszkanie trzy-
pokojowe. Warszawska 14 tel. 
661 098 426; 515 544 426

 � Sprzedam działkę budowlaną 
o pow. 1138 m2 w Żdżarach – 
3km od Goleniowa + projekt, 
prąd na działce. Cena 70 tys. zł. 
Tel. 502 318 989

 � Sprzedam dom w Nowogar-
dzie. 607 220 843

 � Poszukuję kawalerkę w Nowo-
gardzie pod wynajem dla pary, 
niepalącej, bez dzieci. Tel.: 507 
746 990

MOTORYZACJA

 � Sprzedam Opony letnie 4 
szt. Continental Conti 3, 185 
65 R15, cena 400 zł, tel. 605 
522 340.

 � Sprzedam dwie opony 185/65/
R15 continental conti 3; stan 
dobry. 605 522 340

 � Sprzedam felgi stalowe do Nis-
sana Almery N16, rok prod. 
12/2001, cena 240 zł, tel. 605 
522 340. 

 � SPRZEDAM NISSAN ALME-
RA 2003 r. 1,5 diesel, przebieg 
140 tys. , ubezp. i przegląd do 
07.2013, koła letnie i zimowe . 
Cena 13 900 . Do uzgodnienia. In-
formacje pod nr . tel 509 313 134

 � Sprzedam Citroen AX 1,4 die-
sel cena do uzg. 669 694 269

 � Sprzedam motorower Oli-
mo HL50 po wypadku silnik w 
db stanie, mały przebieg Tel. 
506 184 436

 � Sprzedam Ford Mondeo 1,6 
rok prod. 1995 stan dobry lub 
na części cena 1000 zł. Tel. 
605 720 342

 � Sprzedam motocykl MZ -250 
rocznik 1968. Zabytkowy,  w 
100 % sprawny. Tel. 91 81 71 
400 po 17-tej.

ROLNICTWO

 � Grykę sprzedam. Tel. 
795 916 988

 � Koszenie łąk i prasowanie. 
603 541 286

 � Sprzedam dwie klacze ze źre-
bakami. Chodzące w zaprzęgu. 
888 757 586

 � Sprzedam skubane kaczki. 
796 759 414

 � Szkółka w Karsku poleca 
drzewka z owocami oraz b. 
duży wybór tuja szmaragd. 
606 106 142 

 � Sprzedam kaczki francu-
skie skubane na zamówienie. 
511 696 751

 � Sprzedaż malin i zbiór na wła-
sne potrzeby. 502 853 573

 � Sprzedam pług czteroskibowy 
Fiskars i trzyskibowy Overum. 
660 047 110

 � Sprzedam słomę w snopkach. 
Tel. 782 036 086

 � Sprzedam siano w kostkach. 
781 744 340

 � Sprzedam owies 5t. cena 695 zł 
Glicko. 600 653 124

 � Sprzedam kaczki francuskie 
króliki na mięso. 515 106 916

 � Kupię oponę do Ursusa C-360. 
Tel. 724 080 142

 � Sprzedam perliczki żywe ubi-
te i nutrie. Wagę do ważenia 
zwierząt do 1t. 888 757 586

 � Sprzedam króliki tradycyjnego 
chowu. 661 633 977
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OGŁO SZE NIA DROB NE

REGULARNA LINIA MI KRO BU SO WA SEROCKI   Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie    6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie    8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

Informacja PKS 
91 392 18 87   lub   91 469 83 15

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak          kom. 606 148 353
Nowogard (ul.  Rzeszowskiego) - Szczecin (ul.  Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:05; 8:10; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 11:50; 11:55; 12:40; 
14:40; 14:50; 15:00; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:11
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul.  Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:30; 9:50; 10:25:11:20(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 13:20; 13:45(F); 14:10; 
14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:00
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:50; 17:20; 18:30; 19:30
Kursują od poniedziałku do soboty;  F - kursuje od poniedziałku do piątku;  7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli

ROZKŁAD JAZDY BU SÓW

Regularna linia METRO          tel. 505 619 600
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25 A; 5:50 A; 6:00 A; 8:15 A7; 9:25 A7; 12:30 A7; 12:55 A7; 
15:05 A; 16:30 A7; 18:10 A7
Ze Szczecina do Nowogardu: 6:50 A; 7:25 A; 7:45 A; 11:00 A7; 12:00 A7; 14:35 A7; 15:55 
A7; 16:40 A; 18:25 A7; 19:55 A7
Legenda: A- kursuje od pon do sob;   7 - kursuje w niedzielę

PRZEWÓZ OSÓB - RO MAN BIŃCZYK - Linia Regularna  
 TEL. 0607 310 591 

OD PONIEDZIAŁKU DO PIąTKU:  
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SOBOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIEDZIELA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

DZIENNIK
NOWOGARDZKI

Ukazuje się we wtorki i piątki  na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, Piotr Słomski, Jarosław Bzowy, 

Rafał Kowalczuk sport.  Jarek Dąbrowski redaktor techniczny.   Ad res re dak cji:  
72-200 No wo gard, ul.  Boh. War sza wy 7A, tel. 91 392 21 65; e-mail: dziennik@domjudy.pl. 

Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

Trasa NOWOGARD – GOLENIÓW – SZCZECIN 
Nowogard ul. Rzeszowskiego : 5:05(A), 5:55(A), 6:10(A), 6:50(7), 7:00(A),  7:50(A), 8:05(7), 

8:25(2,4,6), 8:35(A), 9:10(1,3,5,7), 9:15(2,4,6), 10:05(A)10:30(A,7), 11:31(A), 11:40(7), 12:15(A), 
12:50(A,7), 13:00(A), 13:10(A), 13:25(A,7), 13:50(F), 14:05(A), 14:20(A,7), 15:41(A), 16:00(7), 
16:25(7), 16:30(1,3,5) 16:40(2,4,6,7) 16:50(A), 17:30(7) 17:50(A,7) 18:05(4,5,6,7) 18:20(A,7)

TRASA SZCZECIN – NOWOGARD
Szczecin ul. Św. Ducha: 9:25(A), 11:55(A,7) 12:20(A,7), 13:35(A), 14:00(A,7,R), 

14:30(1,3,5,7)  14:35(2,4,6) 14:55(A,7), 15:10(A) 15:25(A,7), 15:50(A) 16:15(A,7)  16:30(A), 
18:05(A,7,R) 18:20(A,7) 19:05(A,7) 19:25(A,7) 19:50(A,7)

Szczecin ul. Dworcowa :  6:20(A), 7:35(A), 8:40(A,7), 9,00(7,R), 10:05(A,7),  10:50(A,7),  
11:40(A), 13:00(7), 14:20(7), 17:40(A,7), 20:15(A,7),

Goleniów, Dworzec PKP :  7:05(A), 8:20(A), 9:25(A,7), 9:45(7,R), 10:10(A),  10:50(A,7),  
11:36(A,7), 12:26(A), 12:42(A,7),  13:05(A,7), 13:45(7), 14:20(A),  14:45(A,7,R), 15:05(7), 
15:20(1,3,5,7) 15:26(2,4,6) 15:40(A,7) 15:55(A)  16:08(A,7) 16:40(A) 16:59(A,7) 17:15(A), 
17:40(A,7)  18:50(A,7,R)  19:05(A,7), 19:50(A,7) 20:10(A,7) 20:35(A,7) 21:00(A,7)

Trasa NOWOGARD – MASZEWO 
Nowogard ul. Rzeszowskiego :  6:20(S) 15:15(S)
Trasa MASZEWO – NOWOGARD 
Maszewo :  6:55(S) 16:00(S)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO – STARGARD SZCZECIŃSKI
Nowogard ul. Rzeszowskiego :  6:50(F),  11:30(F),  13:50(F),  
Trasa STRAGARD SZCZECIŃSKI – MASZEWO - NOWOGARD
Stargard Szcz. Oś. Tysiąclecia :  9:40(A), 12:45(A), 15:05(A)
A - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt S – kursuje w dni nauki szkolnej; 

7 – kursuje w niedziele niebędące świętami F – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz 
świąt 1,3,5 – kursuje w poniedziałki, środy, piątki oprócz świąt; 2,4,6 – kursuje we wtorki, 
czwartki, soboty oprócz świąt; 4,5,6,7 – kursuje w czwartki, piątki, soboty, niedziele oprócz 
świąt; R – kurs do Reska    

ROZKŁAD JAZDY POCIąGÓW (1.06 - 8.12.2012)
DO KOŁOBRZEGU
7:26 (od 3.09); 9:21 (w dni robocze); 11:39;  13:49;  15:47;  

17:46;  21:38

DO SZCZECINA
5:19 (od 3.09); 6:36 (od 3.09); 8:01; 12:13 (w soboty, niedziele 

i święta); 14:56;  16:51;   18:50;  2

Informacje o rozkładzie jazdy:  tel. 19 757

USŁUGI

 � Wyjazdy Niemcy, Holandia. Ni-
skie ceny z domu pod dom. 
603 038 944

 � Usługi transportowe IVECO 
dostawcze + laweta + bus oso-
bowy do 9 os. Tel. 609 931 915, 
607 580 172.

 � MALOWANIE, MONTAŻ PA-
NELI PODŁOGOWYCH I INNE 
DROBNE NAPRAWY WYKO-
NA „ZŁOTA RąCZKA”; 91 39 
22 783, 784 79 22 70

 � Czyszczenie uszu za pomo-
cą świecowania Nowogard, ul. 
Zielona 3. 91 39 20 714

 � Usługi ogólnobudowlane i do-
cieplenia 607 654 692

 � Usługi transportowe Trans-
it Max + przyczepa. 500  297 
054.

 � Cyklinowanie. 692 478 465

 � AWARIE. Naprawy pieców Va-
iliant, tanie części. 691 686 772

 � Bruk-lin układanie kostki bru-
kowej. Tel. 607 083 893, www.
bruk-linnowogard.com.pl

 � Montaż ogrodzeń betono-
wych, farmerskich i innych; 
695 085 470; 91 39 72 575

 � usługi elektryczne CO, dachy, 
tanio szybko solidnie. Do 30% 
taniej. Tel. 506 323 560

 � Przewozy przeprowadzki No-
wogard i okolice. 784 499 535

 � Usługi ogólnobudowlane. 
510 335 162

 � AGENCJA REKLAMWA VIZART 
- oprawianie prac - w 2 minu-
ty., bindowanie, wydruki A3-
A4 kolor, ksero A3-A4 - kolor, 
laminowanie A3-A4. Tylko u 
nas największy wybór okła-
dek. Nowogard, ul. 700 lecia 15 
(nad sklepem zielarskim). Tel. 
605 522 340.

 � REMONTY, MONTAŻE, STOLAR-
KA. 781 016 125

 � Transport BUS-MAX. 784  053 
493

 � Usługi remontowo-budowla-
ne, docieplenia. 784 053 493

 � Przepisywanie prac (magister-
skich, licencjackich, innych), 
dokumentów, CV, listów mo-
tyw. innych. Wydruki, Ksero, 
także kolor. Szybko i Solidnie. 
Studio Reklamy Vizart. No-
wogard, ul. 700 lecia 15 (nad 
sklepem zielarskim). tel 605 
522 340. 

 � Naprawa, regulacja okien, 
drzwi PCV i drewna. 695  181 
070

 � Usługi dekarskie w Kościusz-
kach. 601  227  631

 � Videofilmowanie i zdjęcia cy-
frowe, profesjonalnie różne 
okazje. 600 653 124

 � Remonty mieszkań. 609 588 
240

 � Transport przeprowadzki szyb-
ko tanio. 696 138 406

 � DUR - DACH pokrycia i remon-
ty dachów. 691 621 141

 � Dachy. 785 562 104

 � Usługi koparko- ładowar-
ką + transport Nowogard.  
667 621 070

 � Usługi koparko-ładowarką. 
606 106 142

 � Transport przeprowadzki, ta-
nio. 791 111 749

 � Remonty łazienek, glazura, te-
rakota, hydraulika. 667 435 942

 � Docieplenia budynków re-
monty. 784 053 493

 � Remonty mieszkań 
609 588 240

 � Wymiana instalacji elektrycz-
nej, szpachle, panele, malowa-
nie. 798 147 191

 � Remonty na każdą kieszeń. 
609 715 839

 � TWOJA KSIĘGARNIA INTER-
NETOWA WWW.KSIEGARNIA-
CYMELIA.OSDW.PL

 � Serwis komputerowy na tele-
fon. Instalacja, pomoc w ob-
słudze. Na życzenie w domu 
Klienta. Tel. 790 373 803

 � Korepetycje z chemii i biolo-
gii. Gimnazjum szkoła średnia. 
609 307 327

 � Usługi Akwarystyczne: zakła-
danie i obsługa akwariów. 
506 059 054

 � Remonty i wykończenia. 
601 567 369

 � Układanie kostki brukowej. Tel. 
510 815 498

 � Dekarstwo docieplenia. 
697 784 540\

 � Usługi transportowe 1.5t. bus 
blaszak. 692 486 051

 � J. niemiecki. 607 545 991

 � Masz problem dzieckiem 
uzdolnionym matematycz-
nie. Wszechstronny rozwój i 
profesjonalna pomoc. Mail: 
mat15.58@o2.pl

 � Boisz się nowej matury z mate-
matyki? Profesjonalna pomoc 
pełen zakres materiałów. Mail: 
mat15.58@o2.pl

PRACA

 � Zatrudnię konsultantkę Ori-
flame, bezpłatne wpisowe, 
prezenty na 1300 zł, 604  189 
118

 � Poszukuję murarzy do wymu-
rowania ok. 200 m oraz szpa-
chlarzy - malarzy. Tel. 695 
264 594.

 � Zatrudnię ekspedientkę do 

sklepu spożywczego Tel. 91 39 
21 373; 91 39 27 122

 � Zatrudnię kierowcę z kat. C+E: 
Transport liniowy: Niemcy - 
Dania 2 na 1. Również trans-
port: Włochy - Szwecja, Polska 
- Szwecja, Norwegia - Polska, 
tel. 607 585 561

 � Zatrudnię stolarza lub pomoc-
nika. 603 366 286

 � Szukam pracy jako kierow-
ca kat. B kawaler z doświad-
czeniem (międzynarodowe). 
721 230 990

 � Przyjmę do pracy recepcjonist-
kę/recepcjonistkę; barmana/
barmanka. 507 951 313

 � Przyjmę do pracy z doświad-
czeniem sklep spożywczo – 
przemysłowy 24h Nowogard. 
603 688 266

 � Spawaczo - ślusarza. Wysokie 
zarobki. 503 032 234

 � Zaopiekuję się starszą oso-
bą. Tel. 91 39 26 493

INNE

 � Sprzedam drewno  bukowe i 
dębowe pocięte i porąbane- 
603 353 789

 � Sprzedam drewno opałowe i 
kominkowe, pocięte w klocki z 
dowozem. 663 349 053

 � Sprzedam laptopa Lenovo, Y530, 
cena 1600 zł, tel. 605 522 340

 � Drewno kominkowe sprze-
dam tanio, dowóz gratis. 
501 385 072

 � Skup niesprawnych zatartych 
pił Stihl, Husqvarna cena 100 
zł. Tel. 721 668 245

 � Sprzedam sypialnię 510 243 843

 � Owczarki niemieckie 7 tygo-
dniowe, pieski, ładne rodzice. 
91 39 21 828

 � Sprzedam pieski Yorki. 
693 808 537

 � Sprzedam komin gazowy 
190 dł. 5m cena 1200 zł. Tel. 
513 045 188

 � Sprzedam piec gazowy dwu-
funkcyjny Vailant. 91 39 22 736

 � Sprzedam pianino 726 280 768

 � Sprzedam fotel wykonu-
jący masaż kręgosłupa. 
514 558 435

 � Sprzedam stolik pod telewizor 
czarny ze szkła i wypoczynek. 
663 732 809

 � Sprzedam owczarki niemiec-
kie. 91 39 10 656

 � Sprzedam akwarium 112l 
z pełnym wyposażeniem 
668 844 738

 � Sprzedam spacerówkę firmy 
Gracko, kojec i óżeczko 513 



Nr 73 (2106)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

16

www.dzienniknowogardzki.pl

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07

PRO-BUD S.C.   SPRZEDA MIESZKANIA 
2-pokojowe o pow. 58 m2 na osiedlu Gryfitów

  nowe  -  własnościowe  -  bezczynszowe
tel. 91 39 25 552, 783 570 056, www.probud-nowogard.pl

Nowogard, ul. 3 Maja 14

 Ostatnia chwila - SKORZYSTAJ Z KREDYTU RODZINA NA SWOIM!

ZAPRASZA

na obiady 
od poniedziałku do piątku
WYBRANE ZESTAWY OBIADOWE 

(ZUPA + II DANIE)

12 zł
TEL. 91 39 22 424, 608053371

* możliwość wykupienia abonamentu 
obiadowego, dostawa na terenie miasta gratis!!!

www.caffepiwnica.pl

Biura, 
pow. magazynowe

i usługowe 

DO WYNAJĘCIA
idealna lokalizacja

dla Twojej firmy
atrakcyjne ceny,  

duży parking. 
Kontakt 783 800 200
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GAZETA LOKALNA  NOWOGARD • OSINA

Rozpoczęcie roku szkolnego w sobotę 1 września 2012

Czytaj s. 3

I LO na tropie 
talentów

Dożynki w 
Kościuszkach

Nasi przedsiębiorcy:

 Ewa 
 Kasprzyk

s. 4 s. 5 s. 9, 10

ZDAJ EGZAMIN PRZED ZMIANĄ PRZEPISÓW!
Nowy kurs na kat. B rozpocznie się 

17.09.2012 o godzinie 16.00

22.09.2012  godz. 20.00
2 godziny największych 

przebojów zespołu 
Queen  

i Freddiego Mercurego
granych w 100% na żywo

Bilety 18 zł/os  
do nabycia w lokalu. 

Tel. 91 392 24 24 

Przecieki z PSLu - ludowcy 
chcą więcej władzy

Czy Bielida 
odejdzie?

Czy już wkrótce zawisną insygnia Przewodniczącego Rady Miejskiej

Czy Stanisław Saniuk (PSL) już wkrótce zastąpi na 
stanowisku Przewodniczącego Rady Miejskiej An-
toniego Bielidę (SLD)? Jak wynika z naszych infor-
macji, taką propozycję swojemu współkoalicjantowi 
mają za kilka dni przedstawić Ludowcy. Od począt-
ku  tej kadencji, w której władzę w mieście sprawu-
je koalicja SLD -PSL  to przedstawiciele SLD dzier-
żą dwie najważniejsze funkcje samorządowe burmi-
strza – Robert Czapla i przewodniczącego rady An-
toni Bielida.  

Dzisiaj  
Święto  
Pod- 
wyższenia  
Krzyża

s. 6
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Foto tydzień

Jeśli już fontanna ma być jedną z wizytówek parku nad nowo-
gardzkim jeziorem, dobrze by było, aby była czysta. Zdjęcie po-
wyżej zrobił jeden z naszych czytelników, apelując jednocześnie 
za naszym pośrednictwem do lokalnych władz, aby spojrzeli od 
czasu do czasu w tę toń. 

Kilka krotnie pisaliśmy w tym roku, że jezioro zarasta glona-
mi. Reakcja władz jest jednak odwrotnie proporcjonalna do tem-
pa zarastania. Jak widać na zdjęciu porośle hasa po zbiorniku, a 
urzędnicy dalej czekaj na wyniki badań, które wyjaśnią przyczy-
ny tego wyjątkowo intensywnego zjawiska. Ponoć wyniki mają 
być na dniach…

Kilkanaście dni temu oddano do użytku miejski plac zabaw. 
Obiekt wybudowano koło pizzerii Neptun. Sam plac zbiera po-
zytywne opinie, ale już prowadząca do niego droga pozostawia 
wiele do życzenia, z naciskiem na wiele. A nie lepiej tak zrobić 
chociaż jedną rzecz, raz a porządnie? 

Miastu przybyły nowe  
miejsca parkingowe
11 września władze samorządu i kierownictwo „SM GARDNO” podpisały pro-
tokoły odbioru poniższych prac budowlanych, które polegały na przebudowie 
chodników i parkingów przy ul. Bankowej w Nowogardzie.

 Zakres robót obejmował 
wykonanie przebudowy chod-
nika o nawierzchni z kostki be-
tonowej o pow. 398 m2 wraz z 
dowiązaniem się do istnieją-
cego ciągu komunikacyjnego, 
wykonanie parkingów o pow. 
181 m2  z nawierzchnią z kost-
ki betonowej, regulację studni, 
wykonanie oznakowania pio-
nowego i poziomego oraz prac 
wykończeniowych. W wyniku 
realizacji inwestycji powsta-
ło 14 nowych miejsc parkin-
gowych, w tym 1 miejsce dla 
osób niepełnosprawnych. In-
westycja zrealizowana była 
przy współpracy  ze Spółdziel-
nią Mieszkaniową GARDNO, 
która przekazała opracowa-
ną i uzgodnioną dokumenta-
cję projektową na rzecz gmi-
ny. Dokonano wyboru wyko-
nawcy na drodze przetargu 
nieograniczonego. W postę-
powaniu przetargowym wpły-
nęło 6 ofert. Cena najdroższej 
oferty złożonej w postępowa-
niu wynosiła 120.842,89 zł, 
cena najtańszej ofert to kwota 
94.200,00 zł. 

Wykonawcą robót była firma 
PPHU KUGA Krzysztof Stró-
żewski z Nowogardu, która 
złożyła najkorzystniejszą ofer-
tę w postępowaniu przetargo-
wym. Wykonawca udzielił 36 
miesięcy gwarancji na wyko-
nane prace budowlane.  War-
tość wykonanej inwestycji wy-
nosiła 94.200,00 zł.

Jak bardzo potrzebny był ten 
parking widać na zamieszczo-
nych poniżej zdjęciach, gdzie 
nie ma ani jednego wolnego 

miejsca do parkowania. Ambi-
cją władz samorządowych jest 
pozyskiwanie nowych miejsc 
parkingowych dla wygody kie-
rowców. W ramach tej dłu-
gofalowej akcji trwają prace 
zmierzające do wyodrębnie-
nia kolejnych miejsc postojo-
wych zlokalizowanych przy ul. 
700- Lecia i 3o Maja. Planuje 
się również przebudowę drogi 
i wjazdów do parkingów przy 
ul. 15o Lutego.

Tekst i foto 
UM Nowogard

Pomóżmy sobie
•	 Przyjmę  2 - osobowy fotel do spania, pralkę automatyczną i używaną  pokojową meblo-

ściankę Tel. 665 - 566-856
•	 Przyjmę  łóżko piętrowe  tel.512-71-13-48
•	 Przyjmę  wersalkę z fotelami i szafkę na dziecięce ubrania - 883-241-291 
•	 Przyjmę meble pokojowe w dobrym stanie, ławę pokojową i TV  tel.782-556-716
•	 Przyjmę  piecyk kaflowy lub inny piec na opał tel. kontaktowy 883-038-182
•	 Przyjmę segment pokojowy i kuchenny oraz pralkę.  Tel. kontaktowy 512 711 348
•	 Przyjmę książki do I klasy gimnazjum. Tel. kontaktowy 512 711 348 
•	 Proszę o dwuosobowy tapczan dla osoby po operacji nr kontaktowy Tel.504 781-785 
•	 Przyjmę telewizor kolorowy  tel.  512-012-823 
•	 Przyjmę używany odtwarzacz DVD i sprawny niewielki   telewizor  -  Tel.506-138-056
•	 Przyjmę dla niepełnosprawnego chłopca rowerek trzykołowy napędzany na ręce -  697-381-

161 
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EntER  II 
laptop

 sERwIs - komIs
naprawiamy, 
sprzedajemy,

kupujemy laptopy
na ul. Wyszyńskiego 7/3

budynek Straży Pożarnej

tEL. 795 648 748

O PA Ł
węgiel, koks, miał, 

drewno – kominkowe,
 podpałka, brykiet – węglowy, 

torfowy, drzewny
(towar luzem i workowany)

Towar wysokiej jakości, zapewniamy 
transport, wynajem maszyny 
rozładunkowej oraz dźwigu

sprzedaż ratalna

PPUH „EDBA” 
Nowogard • ul. Nadtorowa 12

Tel./fax 91 39 22 329
Kom. 601 150 620

Już jest!!! 
POLSAT CYFROWY 

w PLUSIE
specjalne Bonusy 

dla naszych klientów
Nie przegap oferty

ZAPRASZAMY

Salon Plus
ul. Kościuszki 35A

Nowogard

Sołtys i Rada Sołecka 
Sołectwa Maszkowo

pragną złożyć 

serdeczne podziękowania
wszystkim mieszkańcom, 

którzy włożyli swój trud i czas 
w przygotowanie Dożynek Gminnych 

oraz za okazaną życzliwość
sąsiednim sołectwom

Mieszkańcy Sołectwa Maszkowo

pragną podziękować 
Urzędowi Miejskiemu w Nowogardzie

oraz Burmistrzowi 
za pomoc w zorganizowaniu

Dożynek Gminnych 
w Maszkowie

Sołtys, Rada Sołecka i mieszkańcy Maszkowa 
dziękują za wsparcie organizacji  
Dożynek Gminnych sponsorom:
Państwo Beata i Zbigniew Piątek, 

Nadleśnictwo Nowogard, Poldanor, 
Bank BGŻ, Państwo Wrona, 

Państwo Jaklińscy, firmom za wystawienie 
sprzętu rolniczego oraz wszystkim, 

których nie zdołaliśmy wymienić i tym, 
którzy pragną zostać anonimowi

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07

Przecieki z PSLu - ludowcy chcą więcej władzy

Czy Bielida odejdzie?
Czy Stanisław Saniuk (PSL) już wkrótce zastąpi na stanowisku Przewodniczącego Rady Miejskiej 
Antoniego Bielidę (SLD)? Jak wynika z naszych informacji, taką propozycję swojemu współko-
alicjantowi mają za kilka dni przedstawić Ludowcy. Od początku  tej kadencji, w której władzę w 
mieście sprawuje koalicja SLD -PSL  to przedstawiciele SLD dzierżą dwie najważniejsze funkcje 
samorządowe burmistrza – Robert Czapla i przewodniczącego rady Antoni Bielida.  

W miniony wtorek, pierwszy 
raz po wakacjach spotkał się  za-
rząd gminny PSL. Mimo że ze-
branie miało charakter zamknię-
ty, kilka informacji wyciekło zza 
drzwi siedziby partii.

Wiadomo,  że atmosfera pod-
czas spotkania chwilami była 
dość napięta. Rozmawiano bo-
wiem o tym, w jaki sposób PSL 
jest traktowany przez swojego 
współkoalicjanta – SLD. Zdaniem 
kilku członków zarządu ugrupo-
wania, polityka burmistrza Ro-
berta Czapli, zmierza do margi-
nalizacji PSL na lokalnej scenie 
politycznej. 

Nie da się ukryć, że burmistrz 
pomija nas przy każdej lepszej 
okazji, a w szczególności, gdy się 
wychwala jakby wszystko było 
jego zasługą. Robi wszystko, żeby 
kupić, przeciągnąć na swoją stro-
nę nasz elektorat. Rozmawialiśmy 
o tym, że  ze względu na nasz po-
lityczny interes dalej nie możemy 
tego tolerować. Myśleliśmy o tym, 
co możemy zmienić, aby być bar-
dziej widocznym – przyznaje nam 
jeden z  uczestników wtorkowej 
narady,  który prosił aby nie wy-
mieniać jego nazwiska w artyku-
le. 

Myśleli, myśleli i wymyślili. Jak 
zdradził nam nasz rozmówca, lu-
dowcy podczas najbliższego spo-
tkania z SLD, zaproponują aby 
Stanisław Saniuk zastąpił na sta-
nowisku Przewodniczącego Rady 
Miejskiej Antoniego Bielidę. 

To bardzo poważna propozy-
cja.  Moim zdaniem A. Bielida ma 
dość pracy w RXXI. Poza tym dla 
nas szefostwo w Radzie Miejskiej 
jest ważne z powodów wizerunko-
wych. Nie ukrywam, że nasza pro-
pozycja będzie miała charakter ul-
timatum  – dodaje nasz rozmów-

ca. 
Dlaczego akurat S. Saniuk? Były 

szef nowogardzkiej policji cieszy 
się w PSL dużym zaufaniem. Był 
zresztą, po wygranych wyborach 
przez R. Czaplę, jednym z pierw-
szych kandydatów ludowców na 
wiceburmistrza. Ma też opinię 
człowieka dyplomaty. Unika w 
polityce konfliktów. Nie bez zna-
czenia jest także wolny czas, na 
którego brak Saniuk narzekać nie 
może. Jest od kilku ładnych lat na 
mundurowej emeryturze. 

Nie wszystkim jednak podoba 
się ten pomysł. 

To śmieszne. W mojej opinii jest 
już po PSL-u. Myślałem, że będzie-
my rozmawiać o nowym układzie 
sił w radzie, a nie szukać półśrod-
ków. Oni teraz będą prosić Bieli-
dę, żeby odszedł. On nigdy na to 
nie pójdzie.  Śmiechu warte. A tak 
poza tym co  to da, że Staszek bę-
dzie przewodniczącym?  -pyta ko-
lejny członek zarządu PSL, z któ-
rym udało nam się  nieoficjalnie 
porozmawiać. 

Czy pomysł ludowców ma 
szansę na realne powodzenie? 
Wszystko wskazuje na to, że PSL 
będzie mógł liczyć w tym temacie 
na głosy radnych Wspólnego No-
wogardu. Ci nie od dzisiaj ostro 
krytykują styl prowadzenia sesji 
przez A. Bielidę. 

Jeśli informacja o kandydaturze 
na nowego przewodniczącego się 
potwierdzi, to uważam że będzie 
to dobra zmiana dla funkcjono-
wania całej rady. Ja osobiście taką 
kandydaturę na pewno poprę w 
głosowaniu. Pan Stanisław Saniuk 
to zdecydowanie człowiek dialogu, 
o wysokiej kulturze osobistej, który 
nie ulega wpływom oraz negatyw-
nym emocjom, co niestety często 
zdarzało się obecnemu przewodni-

czącemu gdy odbierał bezpodstaw-
nie głos radnym opozycji. Pan Sta-
nisław od początku kadencji jest 
wiceprzewodniczącym rady, więc 
merytorycznie na pewno jest do 
nowej funkcji przygotowany. Mam 
nadzieję, że po zmianie przewod-
niczącego sesje będą odbywać się 
regularnie co miesiąc, żeby radni 
mieli szanse częściej reprezento-
wać swoich wyborców i zgłaszać 
ich uwagi – mówi Michał Wiatr 
radny WN.

Pytanie tylko, czy w razie gdyby 
SLD poparło pomysł PSL, przy-
szłość Bielidy w Radzie Miejskiej 
zostanie w ogóle poddana pod 
głosowania? Przecież Przewod-
niczący sam może zrezygnować 
z funkcji, unikając w ten sposób i 
głosowania i debaty, podczas któ-
rej opozycja nie pozostawiłaby 
na nim z pewnością suchej nitki.  
Nawet gdyby doszło do głosowa-
nia, pod wielkim znakiem zapy-
tania jest jego wynik. Obserwując 
zachowanie radnych samego PSL 
trudno wywnioskować  bowiem 
czy wszyscy murem staną za Sa-
niukiem. Ponoć już na spotkaniu 
zarządu, niektórzy członkowie 
PSL  mieli wątpliwości, podważa-
jąc sensowność zmiany przewod-
niczącego.

O czym jeszcze zarząd PSLu 
rozmawiał podczas wtorkowego 
spotkania? Jak wynika z naszych 
informacji dyskutowano także o 
inwestycjach,  jakie do przyszło-
rocznego budżetu będą chcieli 
wpisać ludowcy. Na długiej liście 
jest m.in. dokończenie remon-
tu budynku SP2,  budowa ulicy 
Jana Pawła II, nowego cmentarza 
przy torze motocrossowym, kilku 
świetlic wiejskich oraz kanalizacji 
do Bochlina i Ptaszkowa. 

Marcin Simiński 
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Ruszył remont budynku socjalnego przy ul. Reja

Będzie nowy dach i elewacja 
Na początku tygodnia ruszył zapowiadany remont jednego z budynków socjalnych przy ul. Reja, zwanych potocznie barakami. To w 
tym budynku, o czym alarmowaliśmy na początku lipca,  mieszkańcy od miesięcy walczą z wilgocią i pękającymi tynkami. 

Prace prowadzone są na 
ostatnim, spośród czterech,  
znajdujących się na tej ulicy 
blokach socjalnych.  Trzy są-
siednie wyremontowano kil-
ka lat temu.  Ten był w naj-
gorszym stanie, o czym na 
początku lipca, za pośrednic-
twem DN alarmowali sami lo-
katorzy. Dziurawe rynny, stary 
dach i brak odpowiedniej izo-
lacji budynku spowodowały, że 
do mieszkań wdarła się wilgoć. 
Już wtedy ZBK obiecywało,  że 
w ciągu lata budynek zosta-
nie poddany gruntownemu re-
montowi. Słowa dotrzymano, 
chociaż na razie barak zostanie 
odnowiony tylko z zewnątrz. Z 
początkiem tygodnia na dachu 
budynku pojawili się pierw-
si pracownicy. Zakres prac jest 

dość szeroki. 
Remont obejmuje m.in. wy-

mianę pokrycia dachowego po-
przez dwukrotne krycie papą 
termozgrzewalną , uzupełnie-
nie tynków na kominach, de-
montaż obróbek blacharskich i 
montaż nowych, wymianę ry-
nien i rur spustowych, docie-
plenie ścian zewnętrznych bu-
dynku i pokrycie ich warstwą 
elewacyjną. Prace mają być za-
kończony do połowy paździer-
nika  – informuje Grażyna 
Grosicka, po. kierownika ZBK. 

Koszt remontu ma się za-
mknąć w kwocie 60 tys. zł. Na 
tyle prace wycenił wykonawca 
robót firma Zofii Ardan z No-
wogardu, wyłoniona w drodze 
przetargu. 

MS

Prestiżowy tytuł dla nowogardzkiego liceum 

I LO na tropie talentów
W naszej gminie jest wielu uczniów, którzy chcą rozwijać swoje zainteresowania. 
Od kilku lat, dzięki akcji Ośrodka Rozwoju Edukacji pod nazwą  “Szkoła Odkryw-
ców Talentów” jest to możliwe. Akcja dotyczy szkół zainteresowanych odkrywa-
niem i rozwijaniem talentów młodych ludzi poprzez prowadzenie dodatkowych za-
jęć. Daje ona możliwość pokazania atrakcyjności szkoły i ukazania pasji, z jaką na-
uczyciele się angażują  w kształtowanie zdolności młodych ludzi. W powiecie gole-
niowskim jest pięć szkół, które biorą czynny udział w odkrywaniu talentów. Dwie 
z nich to nowogardzkie szkoły tj. II i od kilku dni I LO przy ul. Wojska Polskiego, z 
którego dyrektorem, Kariną Surmą przeprowadziliśmy rozmowę.  

DN: Co przyczyniło się do 
tego, że LO I dołączyło do ak-
cji “Szkoła Odkrywców Ta-
lentów”?

Karina Surma: Gdy dwa 
lata temu minister Hall ogłosiła 
rok odkrywców talentów nasza 

szkoła postanowiła starać się o 
przyznanie tego tytułu. Zgłosi-
łam pięciu nauczycieli, którzy 
prowadzą zajęcia dodatkowe  i 
szczególnie angażują się w ży-
cie szkoły.  Pod czujnym okiem 
pedagogów, uczniowie osiągnę-

li duże sukcesy na szczeblu wo-
jewódzkim, a nawet krajowym. 
Jedna z uczennic otrzyma-
ła  stypendium Prezesa Rady 
Ministrów za szczególne osią-
gnięcia w nauce za rok szkolny 
2011|2012.

Czy akcja cieszyła się du-
żym zainteresowaniem wśród 
uczniów?

Tak! Wachlarz zajęć dodatko-
wych jest tak bogaty, że każdy 
z uczniów, niezależnie od swo-
ich zainteresowań może znaleźć 
coś dla siebie. Uczniowie mają 
więc możliwość uczestniczenia 
w różnych zajęciach, rozwija-
nia pasji, a także próbowania 
czegoś innego. Staraliśmy się 
by żadna dziedzina nie została  
pominięta. W propozycji zajęć 
dodatkowych mamy m.in. zaję-
cia z literatury, ekologii, religii, 

sportowe, wolontariat, prowa-
dzenie mini przedsiębiorstwa, 
przygotowania do olimpiad i 
konkursów z różnych przed-
miotów.

Jak tytuł akcji ma się do 
rzeczywistości? Czy faktycz-
nie wyszukujecie prawdziwe 
talenty? 

Ta akcja nie skupia się wy-
łącznie na uczniach dobrze 
uczących się, ale również, a na-
wet przede wszystkim na tych 
słabszych. Chcemy zachęcić ich 
do udziału w zajęciach, które 
sprawią im przyjemność  oraz 
zmotywować  do nauki. Orga-
nizujemy bezpłatne wyjazdy, 
na których młodzież zdobywa 
nowe doświadczenia i tym sa-
mym uczy się. Przede wszyst-
kim mamy na celu rozwój oso-
bowości ucznia, wyposaże-
nie ucznia w rozległą wiedzę i 
umiejętności, wzbogacenie ję-
zyka, przybliżenie problemów 
nietypowych i skomplikowa-
nych, a także podniesienie jako-
ści pracy szkoły.

Jakie zyski czerpie szkoła z 
udziału w tej akcji?

Dostaliśmy dofinansowanie z 
Unii Europejskiej, dzięki które-
mu byliśmy w stanie zrealizo-
wać dziewięć projektów, rów-
nież dla uczniów słabszych. 
Zorganizowaliśmy osiem dar-
mowych wycieczek oraz dwuty-
godniowe obozy m.in. do Lon-
dynu. Łącznie z tych środków 
skorzystało 54 uczniów. Zosta-

liśmy również objęci patrona-
tem Wyższej Szkoły Humani-
stycznej w Szczecinie. Wykła-
dowcy tej uczelni często nas od-
wiedzają i prowadzą prelekcje i 
wykłady, głównie z przedmio-
tów humanistycznych.

Jakie są formy i metody 
pracy z uczniami?

Zajęcia prowadzone są głów-
nie w godzinach popołudnio-
wych. Nauczyciele poszuku-
ją najbardziej aktywizujących 
form i metod pracy. Inspirują 
uczniów do twórczego myślenia 
i rozwijania zdolności. Organi-
zujemy również konkursy szkol-
ne i międzyszkolne, gry dydak-
tyczne, wykorzystujemy techno-
logie komputerową, a także tre-
ningi i gry sportowe. 

Czy to jedyny projekt, w 
którym szkoła bierze udział ?

Nie. Bierzemy udział w pro-
jektach “Szkoła Sukcesu”, “As 
kompetencji” i Szkoła Humani-
tarna.  W tym ostatnim zostali-
śmy wyróżnieni tytułem Szkoły 
humanitarnej. Współpracuje-
my także z innymi instytucja-
mi wspierającymi szkołę, mia-
nowicie z Miejską Biblioteką 
Publiczną oraz Nowogardzkim 
Domem Kultury.

Rozmawiały: Weronika 
Kwiatkowska, Klaudia 

Krasnowska
(wywiad został przeprowadzony 
przez studentki dziennikarstwa 
na US w Szczecinie, które 
odbywają praktykę studencką w 
redakcji DN).
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Dożynki  gminy Osina w Kościuszkach
Punktualnie o godzinie 14:00, Mszą świętą celebrowaną przez Księdza Krzysztofa Sochę  rozpoczęło się święto plonów w Kościuszkach 
w dniu 8 września br. 

Przy Ołtarzu Dożynkowym 
tradycyjnie ustawiono wieńce, 
chleb oraz dary przyniesione 
na ten dzień przez sołectwa. Po 
zakończeniu mszy przed ko-
ściołem ustawił się uroczysty 
korowód dożynkowy, w  któ-
rym reprezentacje sołectw nio-
sły wieńce dożynkowe, Staro-
stowie Dożynek – Pani Mał-
gorzata Lewińska i Józef Jasek- 
poświęcony chleb, a cały koro-
wód przez wieś prowadził ze-
spół Ina z Goleniowa.

Kiedy korowód dotarł pod 
scenę ustawiono wszystkie 
wieńce, a zespół Ina kontynu-
ował obrzędy dożynkowe. Było 
tradycyjne dzielenie się chle-
bem, który został przekazany 
przez Starostów Dożynek na 
ręce Wójta. Było sypanie zbo-
żem, oraz obtańcowanie wień-
ców. 

Następnie Wójt Krzysz-
tof Szwedo przywitał zapro-
szonych gości oraz wszyst-
kich mieszkańców Gminy i na 
Gminnych Dożynkach 2012 w 
Kościuszkach. Pani Sołtys Ko-
ściuszek – Katarzyna Wąsik, 
przekazała symboliczną „ły-
chę sołecką”  Staroście Doży-
nek i poprosiła, aby to on w 
tym dniu pełnił honory gospo-
darza i wszystkim „po równo” 
nalewał. Po zakończeniu ofi-
cjalnej części uroczystości go-
ście wspólnie z władzami gmi-
ny udali się na przygotowa-
ny poczęstunek, natomiast na 
scenie nadal grała kapela ludo-
wa z Goleniowa.

Po zakończeniu występów 
ludowych prowadzący tego-
roczne Dożynki Robert Bo-
chenko zaprosił na scenę parę 
taneczną Radka i Natalię, któ-
ra zaprezentowała pokaz tańca 
towarzyskiego, w bloku wystę-
pów tanecznych zaprezento-
wały się również Maluszki oraz 
młodzież z Osiny.

Poza atrakcjami artystycz-
nymi na scenie, oraz innymi, 
które odbywały się w tym dniu 
w Kościuszkach każdy mógł 
znaleźć coś dla siebie  rów-
nież w  oddalonym nieopo-
dal „Tajemniczym ogrodzie” 
w którym funkcjonowały sto-
iska rękodzielnicze, warsztaty 
dla dzieci, oraz stragany pełne 
wiejskich przysmaków.

W innej części Kościuszek  
znajdowała się wystawa no-
woczesnego sprzętu rolnicze-
go z  Gospodarstwa Państwa 

Jasków, Galusów oraz Farmy 
Redło.  Do wszystkich tych 
miejsc można było wybrać się 
na spacer pieszo lub bryczka-
mi, które w tym dniu woziły 
uczestników dożynek po całej 
miejscowości i okolicy. 

Ogromną atrakcją, szczegól-
nie dla dzieci, był pokaz prze-
prowadzony przez Straż Gra-
niczną, która przywiozła do 
Kościuszek robota do rozbra-
jania niebezpiecznych ładun-
ków.

W tym dniu uczestnicy Do-
żynek mogli również skorzy-
stać z badania krwi, ciśnie-
nia oraz poziomu cukru, a to 
wszystko dzięki uprzejmości 
Dyrektora Szpitala w Nowo-
gardzie – Kazimierza Lemba-
sa, Pani Jolanty Kłopotowskiej 
– Zarządzającej Przychodnią 
przyszpitalną oraz przemiłych 
Pań pielęgniarek.

Gdy całe Kościuszki tętni-
ły już życiem dożynkowym, 
około godziny 17:00 w parad-
nej musztrze paradnej  prze-
maszerowała pod scenę orkie-
stra dęta OSP z Płot. Wszyscy 
nagrodzili  gromkimi brawami 
umiejętności młodych muzy-
ków oraz kapelmistrza, występ 
orkiestry dętej wywarł na pu-
bliczności ogromne wrażenie. 

W tym samym czasie, ko-
misja w składzie: Pani Poseł 
Renata Zaremba, Pan Leszek 
Olech, Pan Jacek Krauze, Pan 
Zbigniew Luter oraz Pani Ta-
tiana Olbert oceniali tegorocz-
ne wieńce dożynkowe. Druga 
komisja utworzona z sołtysów 
wsi Gminy Osina, oceniała de-
koracje przy posesjach przy-
gotowane przez mieszkańców 
Kościuszek. 

Po zakończeniu występu or-
kiestry dętej, na scenę zapro-
szono „Rozśpiewane Redło”, 
które specjalnie na Dożynki 
2012 przygotowało występ ar-
tystyczny. Mieszkańcy Redła 
od najmłodszego do najstar-
szego przepięknie śpiewali, a 
na akordeonie przygrywał im 
sołtys – Piotr Wawreńczuk. 

Nie zabrakło również kon-
kursów z nagrodami, które  
ufundował sponsor – Drewpol 
Osina. 

O godzinie 18:00 miało na-
stąpić rozstrzygnięcie Kon-
kursu „Najpiękniejsza Wieś” 
i „Najestetyczniejsza Zagroda” 
w Gminie Osina w 2012 roku. 
W konkursie na „Najeste-

tyczniejszą zagrodę” w Gmi-
nie Osina w 2012 roku wszy-
scy uczestnicy otrzymali wy-
różnienia oraz pamiątkowe 
nagrody, natomiast: I miejsce 
zdobył Pan Stanisław Osajda z 
Kościuszek, nagrodę oraz czek 
w wysokości 800 zł wręczył 
Przewodniczący Rady Gminy 
Osina – Arkadiusz Witkow-
ski. II miejsce zdobyli Pań-
stwo Bobrowscy z Redostowa 
– nagroda w wysokości 500 zł, 
III miejsce zdobyła Pani Zofia 
Kamprath-Hofmann z Krzy-
wic i nagrodę w wysokości 300 
zł. W kategorii za dbałość o 
pojemniki na śmieci, specjalne 
nagrody  ufundował Pan Wik-
tor Smoliński – Zakład Usług 
Komunalnych w Nowogardzie.

W konkursie „Najładniej-
sza wieś „ w Gminie Osina w 
2012 roku zwyciężyły Krzywi-
ce, Wójt Gminy Osina wspól-
nie z Panią Poseł Renatą Za-
rembą wręczyli nagrodę – czek 
w wysokości 4000 zł. II miej-
sce zajęła miejscowość Redo-
stowo – nagroda w wysokości 
3000 zł. III miejsce zajęła miej-
scowość Bodzęcin – nagroda w 
wysokości 2000 zł.

W konkursie na najładniej-
szy wieniec Dożynkowy zwy-
ciężyły Kościuszki – nagroda 
400 zł, II miejsce Przypólsko – 
300 zł, III miejsce Redło 200 zł, 
pozostałe miejscowości przy-
gotowujące wieniec ,otrzyma-
ły nagrodę w wysokości po 150 
zł. 

Wręczono również nagrody 
w konkursie na dekoracje Do-
żynkowe, komisja konkursowa 
nagrodziła wszystkich uczest-
ników tej konkurencji. Nagro-
dy otrzymali również straża-
cy z OSP Węgorza za zajęcie 
pierwszego miejsca na Zawo-
dach Powiatowych OSP w Go-
leniowie. 

Po rozstrzygnięciu wszyst-
kich konkursów na scenie swój 
koncert rozpoczęła grupa Hip-
-hopowa z  Nowogardu, a od 
godziny 20.30 rozpoczęła się 
zabawa dożynkowa przy mu-
zyce zespołu Manta, w trakcie 
której  o godz. 22.00 swój wy-
stęp przedstawił teatr Ognia 
Fan z Nowogardu. Zabawa 
dożynkowa trwała do białego  
rana.

Opr. MS
Źródło i foto: UG Osina 

Liczba mieszkańców w gminach naszego powiatu

Nowogard - 24 599  Stepnica - 4770
Goleniów - 33 974  Przybiernów - 5189
Maszewo - 8370  Osina - 2876

Czy więc powiat 
goleniowsko-nowogardzki 

- oczywiście !

Powiat  
goleniowsko-
nowogardzki

Stowarzyszenie na rzecz powiatu goleniowsko-nowogardzkiego 
Partnerstwo i Rozwój.   Dołącz do nas na FACEBOOK:  

TAK-dla-nazwy-powiat-goleniowsko-nowogardzki



Nr 72 (2105)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

6

www.dzienniknowogardzki.pl

PARAFIA PW. WNIEbOWZIęCIA NMP: Msza św. w niedzielę: Nowogard: 7:00, 9:30, 11:00, 12:30, 18:00 (w lipcu i 
sierpniu o 19:00) Karsk: 9:00; Olchowo: 11:00; Wojcieszyn: 12:00; Dąbrowa: 10:00.  Msza św. w tygodniu (od pn do pt): 
7:00, 18:00 (w lipcu i sierpniu o 19:00)    Msza św. w sobotę: 9:00, 18:00 (w lipcu i sierpniu o 19:00).    www.wnmp.info
PARAFIA PW. ŚW. RAFAŁA KALINOWSKIEGO: Msza św. w niedzielę: . 7.30 , 9.00; 11.00, 12.30 i 18.00 (w lipcu i sierp-
niu o 19:00) Kulice: 9:00; Jarchlino: 10:00; Sąpolnica: 10:00.   Msza św. w tygodniu: 7:00, 18:00 (w lipcu i sierpniu o 
19:00).   www.rafalkalinowski.republika.pl
PARAFIA PW. Mb FATIMSKIEJ: Msze św. w niedzielę: 9.00 i 12.00. Lestkowo: 10.30; Miętno: 13.00.  Msza św. w tygo-
dniu z wyjątkiem poniedziałku:17.00, w sobotę o godzinie 12.00.    www.mbf-now.firmeo.biz 

Informacje Parafialne
   Vox    Ecclesiae...

Słowo Boże na Niedzielę:

Helena Zawadzka , lat: 84, zmarł: 13.09.2012, pogrzeb: dnia 15.09.2012, msza 
św. odbędzie w kaplicy na cmentarzu w Nowogardzie

Informacje  przekazał zarządca cmentarza Jerzy Furmańczyk

 W tych dniach odeszli do Wieczności 

Ewangelia
(Mk 8, 27-35) Wyznanie Piotra i pierwsza zapowiedź męki i 

zmartwychwstania
   Słowa Ewangelii według świętego Marka
   Potem Jezus udał się ze swoimi uczniami do wiosek pod Cezareą 

Filipową. W drodze pytał uczniów: Za kogo uważają Mnie ludzie? 
Oni Mu odpowiedzieli: Za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze 

inni za jednego z proroków. On ich zapytał: A wy za kogo mnie uważacie? Odpowiedział Mu Piotr: 
Ty jesteś Mesjasz. Wtedy surowo im przykazał, żeby nikomu o Nim nie mówili. I zaczął ich pouczać, 
że Syn Człowieczy musi wiele cierpieć, że będzie odrzucony przez starszych, arcykapłanów i uczo-
nych w Piśmie; że będzie zabity, ale po trzech dniach zmartwychwstanie. A mówił zupełnie otwar-
cie te słowa. Wtedy Piotr wziął Go na bok i zaczął Go upominać. Lecz On obrócił się i patrząc na 
swych uczniów, zgromił Piotra słowami: Zejdź Mi z oczu, szatanie, bo nie myślisz o tym, co Boże, 
ale o tym, co ludzkie. Potem przywołał do siebie tłum razem ze swoimi uczniami i rzekł im: Jeśli 
kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie na-
śladuje! Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z powodu Mnie i Ewan-
gelii, zachowa je.

A wy za kogo mnie uważacie?
Minął już pewien czas od rozpoczęcia publicznej działalności Jezusa. Na każdym kroku towarzy-

szyli Mu Jego Apostołowie. Także tłumy ludzi były świadkami tego wszystkiego, co działo się przy 
okazji nauczania Jezusa. Wielu przychodziło słuchać słów, które niosły ze sobą tyle mocy, że w słu-
chających budził się podziw i w wielu momentach zachwyt dla mówiącego te słowa Jezusa. Przez 
to stawał się On kimś, obok kogo nie można było przejść obojętnie. Kim był dla tych ludzi Jezus?

Takie pytanie padło pod Cezareą Filipową, w czasie drogi do Jerozolimy. Może wtedy, w ten po-
godny dzień, Jezus zatrzymał się na chwilę i zwrócił się do swoich Apostołów z tym pytaniem. Nie 
było przy nich tłumów. Była cisza i spokój, tak potrzebne w chwilach, gdy ma się stać coś ważnego 
lub niezwykłego. 

Niezwykła była odpowiedź Piotra. Nikt wcześniej nie nazwał Jezusa Mesjaszem, a właściwie nie 
wyznał wiary w to, że Jezus jest Tym, który miał przyjść by wyzwolić Izraela. Ludzie stykający się 
z Jezusem uważali Go za kogoś wyjątkowego, mówiącego jak nikt inny dotąd, czyniącego znaki i 
cuda w swoim zakresie i wymiarze przekraczające te dotychczas czynione, uzdrawiającego całe tłu-
my chorych i cierpiących, także na te duchowe choroby. Ale zawsze widzieli w Nim człowieka. Jana 
Chrzciciela, Eliasza lub też innego proroka. Tylko proroka. Dopiero Piotr spojrzał na Jezusa oczami 
wiary, czegoś, co mu zostało dane do Boga. Wyznaje, że Jezus jest Mesjaszem. 

Pewnie już wtedy Jezus dostrzegł w Piotrze tego, który będzie opoką, skałą na której wzniesie 
swój Kościół, tak potężny, że bramy piekielne go nie przemogą (por. Mt 16,18). Ale zanim to na-
stąpi Piotr będzie musiał przebyć długą i trudną drogę, naznaczoną cierpieniem, rozczarowaniem 
samym sobą, żalem z powodu swojej słabości połączonym z ogromnym pragnieniem zadośćuczy-
nienia. 

Teraz Piotr wyznaje swoją wiarę. Jednak Jezus szybko „sprowadza na ziemię” Piotra i pozostałych 
apostołów. Mówi im mianowicie o cierpieniu, odrzuceniu, o śmierci ale również o zmartwychwsta-
niu. Nie chce być tym, który ma przynieść Żydom wolność polityczną. Taka idea mesjańska była 
bardzo żywa w Narodzie Wybranym. On na to przyszedł na świat, by wyzwolić ludzi spod pano-
wania grzechu i śmierci. To dzieło Odkupienia wiąże się z najwyższą ofiarą, ofiarą ze swojego życia. 
Piotr nie chce się na to zgodzić. Przecież ktoś taki nie może umrzeć. Nie Jezus, Mesjasz. 

Padają wtedy mocne słowa. Słyszy je Piotr. Słyszy je również ten, który już na samym początku, 
gdy Jezus przebywał na pustyni, kusił Go, by oddał mu pokłon. Usłyszał wtedy podobne słowa: „Idź 
precz, szatanie! Jest bowiem napisane: Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu same-
mu służyć będziesz”(zob. Mt 4,10). Piotr wyznał wiarę w Jezusa ale jeszcze nie potrafił poprzeć ją 
czynami. Tego dopiero się nauczy na własnych błędach.

Jak wierzyć, by ta wiara była żywa, podpowiada nam Św. Jakub w swoim liście: „Jaki pożytek, bra-
cia moi, skoro ktoś będzie utrzymywał, że wierzy, a nie będzie spełniał uczynków? Czy sama wiara 
zdoła go zbawić?” (zob. Jk 2,14). Natomiast Jezus daje nam konkretną odpowiedź: „Jeśli kto chce 
pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje! Bo 
kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z powodu Mnie i Ewangelii, zacho-
wa je”. 

Ale zanim to powie, przywoła do siebie tłum, żeby każdy miał szansę usłyszeć, co należy zrobić, 
aby osiągnąć życie wieczne. Będzie to połączone z krzyżem, cierpieniem, wyrzeczeniem. Będzie to 
połączone również z naśladowaniem Mistrza, z pełnieniem dobrych uczynków. Dopiero wtedy bę-
dzie to postawa człowieka, którego wiara jest żywa, a którą potrafi wyznać nie tylko słowami ale 
przede wszystkim swoimi czynami. Tego właśnie nauczył się Piotr przeżywając dramatyczne cza-
sem chwile, ale zawsze był w nich obecny Jezus, który potrafił zgromić mocnym słowem ale przede 
wszystkim potrafił dodać sił i podnieść na duchu niezależnie od tego, w jak trudnym położeniu 
znalazł się człowiek.

Tak potrafi tylko Bóg, który nigdy nie odwraca się od człowieka. Jezus pokazał to Apostołom. To 
pokazać chce również nam. Zaprasza nas do pójścia za sobą, do naśladowania Go w codziennym 
życiu. Jaką damy odpowiedź na to zaproszenie będzie zależało od tego, za kogo uważamy Jezusa 
Chrystusa. Kim jest dla nas Ten, który również do nas kieruje to samo pytanie?

Ks. Grzegorz Podlaski

Dzisiaj Święto 
Podwyższenia Krzyża

…W roku 70 Jerozo-
lima została zdobyta 
i zburzona przez Rzy-
mian. Nastały wielkie 
prześladowania religii 
Chrystusa trwające pra-
wie 300 lat. Dopiero po 
ustaniu prześladowań, 
matka cesarza rzymskie-
go Konstantyna, św. He-
lena, około 320 roku ka-
zała szukać Krzyża, na 
którym umarł Pan Je-
zus. Po długich poszuki-
waniach Krzyż znalezio-
no 14 września 320 r. W 
związku z tym wydarze-
niem zbudowano w Je-
rozolimie na Golgocie 
dwie bazyliki: Męczenni-
ków (Martyrium i Zmar-
twychwstania (Anasta-
sis). Bazylika Męczenni-
ków nazywana była tak-
że Bazyliką Krzyża. 13 
września 335 r. odbyło się uroczyste po-
święcenie i przekazanie miejscowemu 
biskupowi obydwu bazylik. Na tę pa-
miątkę obchodzono co roku 13 wrze-
śnia uroczystość Podwyższenia Krzyża 
świętego. Później przeniesiono to święto 

na 14 września - najpierw dla tych ko-
ściołów, które posiadały relikwie Krzy-
ża, potem zaś dla całego Kościoła…. 

Krzyż to dla chrześcijan  symbol  wy-
jątkowy.  Stał się też dla wyznawców 
Chrystusa znakiem rozpoznawczym 

pozwalającym się zarówno 
identyfikować jak i wyra-
żać miłość i wierność temu 
który na nim umarł. Krzyże 
spotykamy wszędzie –  wy-
razem znaczenia jakie nada-
je nasza tradycja temu zna-
kowi  są  też krzyże przy-
drożne  ustawiane często na 
roztajach dróg jako swoiste 
drogowskazy dla tych któ-
rzy  - jak to na rozstajach – 
mogą być w rozterce którę-
dy podążać przez życie . W 
Nowogardzie są dwa takie 
krzyże na rozstajach dróg 
do Stargardu i Dobrej i na 
rozstajach dróg do Miętna i 
do Wojcieszyna. Na terenie 
gmin Nowogard i Osina tych 
krzyży jest bardzo dużo. Być 
może kiedyś uda nam się je 
wszystkie zilustrować.

Opracował MS

Krzyż na skrzyżowaniu ulic Boh. Warszawy z Poniatowskiego

Krzyż na skrzyżowaniu ulic Armii Krajowej i Bema
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 Sprzedam, Kupię, Oddam

GIEŁDA PODRĘCZNIKÓW 
SZKOLNYCH

Jak co roku otwieramy giełdę podręczników szkolnych. Moż-
na w niej nieodpłatnie zamieszczać informacje o posiadanych do 
sprzedaży, bądź oddania podręczników szkolnych, a także ogłosić 
zapotrzebowanie na kupno. Podręczniki do oddania można rów-
nież przynosić do redakcji DN. Zgłoszenia telefonicznie na nu-
mer 91 392 21 65, e-mailowo DZIENNIK@DZIENNIKNOWO-
GARDZKI.PL, bądź osobiście w redakcji na ul. Boh. Warszawy. 
•	 Sprzedam książki do I klasy Gimnazjum nr 1 w Nowogardzie. Tel: 605 768 

194.
•	 Kupię podręczniki do klasy VI, SP nr 2. i sprzedam książki do języka nie-

mieckiego i WOS-u do III klasy, Gimnazjum nr 2 w Nowogardzie. Tel: 790 
710 805.

•	 Sprzedam książki do liceum nr 1 do kl. 1 i 3. Tel: 697 514 976 po godz. 16.
•	 Sprzedam tanio podręczniki do Technikum i Liceum, nr tel. 91 39 25 264.
•	 Kupię podręczniki do V kl. Podst. Nr 1 tel. 664 771 090.
•	 Tanio sprzedam podręczniki do I kl. Gim. Nr 1. Tel. 726 766 828.
•	 Kupię podręczniki do kl. V SP nr 3 w Nowogardzie. Te. 721 875 393.
•	 Sprzedam komplet podręczników do gim. nr 3. do kl. II, III. tel. 91 39 23 122.
•	 Sprzedam matematyka podręcznik zakres podst. do liceum, LO nr 2 do kl. I. 

W.Babinski, Hańko. Ponczek. Tel. 603 691 864.
•	 Kupię książki do I kl. gimn. nr 2. Sprzedam do kl. VI szkoły podstawowej nr 

3. Niedrogo. 509 615 300, 509 649 104.
•	 Przyjmę książki do kl. VI, szkoła podstawowa nr 1. tel. 699 680 298.
•	 Sprzedam książki do klasy III Gimnazjum nr 2 w Nowogardzie tel. 661-550-

557 
•	 Sprzedam książki do klasy II gim. nr. 2 w Nowogardzie tel. 840-563-335
•	 Kupię kompl. podręczników kl. III gimnazjum nr 1. Tel. 665 355 369.
•	 Sprzedam książki do II kl. gimnazjum nr 2. Tel. 784 056 335.
•	 Kupie książki do I klasy gimnazjum nr 2. Tel. 785 120 663.
•	 Kupię podręczniki do: matematyki i historii do VI kl. szkoła nr 1. Tel. 504 

703 568.
•	 Kupię podręczniki do II kl. gimn. nr 1. Tel. 667 787 949, 723 675 858.
•	 Kupię podręczniki do kl. III, do Gimnazjum nr 1. tel. 663565517.
•	 Do III kl. gimn. nr 2 kupię. 728 983 185.
•	 Sprzedam podręczniki do SP nr 4 (Bema) kl. III, IV, V 514 995 348.
•	 Sprzedam kpl. książek do III kl. gimn. nr 2 (nowe wydanie). Cena 130 zł. tel. 

609 876 557.
•	 Sprzedam do VI kl. SP nr 3 a kupię do I gimn. nr 2. Tel. 604 432 743.
•	 Kupię podręczniki do kl. V SP nr 1. Tel. 668 858 611.
•	 Kupię książki do VI kl. SP 3. Tel. 512 005 501.
•	 Kupię książki do II liceum profil matematyczno-informatyczny, sprzedam do 

I gimnazjum SP 1. tel. 725 175 998.
•	 Sprzedam książki do geografii i j. angielskiego kl. II, III gimn. nr 3 (Bema) 

tel. 721 664 442.
•	 Sprzedam podręczniki do I kl. Gimnazjum: NOWA ERA: Spotkania z fizy-

ką Nr dop.: 93/1/2009, WAM: Szukam Was - religia, OXFORD:  Exam Con-
nections Student”s Book, WSiP: Matematyka 2001,Nr ewid. 39/1/2009, OPE-
RON: Muzyka, Nr dop. 166/2009. e-mail: tel. 663565517.

•	 Sprzedam - książki do II kl. gimn. nr 1 - niemiecki „Team Deutch”, polski 
„Po polsku”, historia „Śladami przeszłości”, geografia „Puls Ziemi”, matema-
tyka, informatyka, chemia zbiór zadań i podręcznik „elektotechnika”, biologia 
„Puls życia”. tel. 695575 711.

•	 Sprzedam Vademecum maturalne: matematyka, biologia i repetytorium ma-
turzysty z biologii. tel. 727 599 694.

• LICEUM Chemia 2, OPERON, zakres rozszerzony, S.Hejwowska, Geografia 
społeczno-gospodarcza świata 2, TURPRESS, W.Maik, podręcznik+ćwicze-
nie, Podstawy geografii fizycznej 1, TURPRESS, E.Świtalski, Z. Preisner, Che-
mia 1, zakres rozszerzony, OPERON, S. Hejwowska, Biologia 1, zakres rozsze-
rzony, OPERON, J.Balerstet, W.Lewiński, J.Prokop, Przysposobienie obron-
ne, podręcznik część II, OPERON, Podręcznik Język Polski, Między teksta-
mi, część 3 – romantyzm, GWO, Język angielski - New Opportunities, kurs 
przygotowujący do matury, Upper Intermediate/Intermediate, Students’ Book 
+ Matura Powerbook, PEASON Longman GIMNAZJUM Fizyka i astronomia 
dla gimnazjum, mechanika, ciepło, moduł 2, Nowa Era, Historia – podręcznik 
2, WSiP, U źródeł współczesności, czasy nowożytne, K. Zielińska, Język angiel-
ski – Energy 3/2, LONGMAN, podręcznik+ćwiczenie. tel. 517895434.

•	 Kupię książkę do plastyki klasy V SP nr 2 w Nowogardzie, oddam książkę do 
informatyki do SP G.Hermanowska, W.Hermanowski tel. 532515939.

•	 Sprzedam podręczniki do kl. V i VI szkoły podstawowej nr 1. Nr tel. 
691621502

•	 Sprzedam książki do technikum: podstawy przedsiębiorczości, ekonomika 
handlu część 1, rachunkowość handlowa cześć 2 i 3, -wiedza o społeczeń-
stwie, język niemiecki direkt 2a oraz repetytorium maturalne, testy przygo-
towujące do egzaminu zawodowego - technik handlowiec, telefon kontakto-
wy: 785649419.

Dramatyczna sytuacja wal-
czących do tej pory z jednym 
wrogiem oddziałów Wojska 
Polskiego stała się 17 września 
1939r. tragiczna. Około godzi-
ny 3 w nocy władze radzieckie 
usiłowały wręczyć ambasado-
rowi RP w Moskwie Wacławo-
wi Grzybowskiemu wezwane-
mu do ludowego komisariatu 
spraw zagranicznych notę dy-
plomatyczną. Zawierała ona 
uzasadnienie wkroczenia oko-
ło 480 tys. żołnierzy Armii 
Czerwonej w granice państwo-
we Rzeczypospolitej.  

Stwierdzono w niej miano-
wicie, jakoby przestało ist-
nieć państwo polskie, co było 
niezgodne z normami pra-
wa międzynarodowego. Pre-
tekstem było rzekome wzięcie 
pod opiekę ludności białoru-
skiej i ukraińskiej zamieszku-
jące wschodnie województwa 
Rzeczypospolitej. Ambasador 
W. Grzybowski odmówił przy-

jęcia noty jako sprzecznej z za-
pisami traktatu pokojowego z 
Rygi oraz polsko-radzieckim 
paktem o nieagresji, mówiąc 
„Atak Armii Czerwonej na 
Polskę jest w tej sytuacji cio-
sem w plecy”. O godzinie 5.40 
nad ranem 17 września 1939 
roku Armia Czerwona prze-
kroczyła granicę państwową z 
Polską.  

CZESŁAW GRZELAK pro-
fesor zwyczajny, historyk, nie-
strudzony badacz historii Pol-
ski XX wieku, w swoich książ-
kach „KRESY W CZERWIE-
NI 1939” i „KAMPANIA POL-
SKA 1939. Początek II wojny 
światowej”, opisuje w sposób 
rzetelny przygotowania i prze-
bieg działań bojowych Armii 
Czerwonej we wschodniej Pol-
sce oraz próby jej obrony przez 
nieliczne oddziały Wojska Pol-
skiego, policji, organizacji pa-
ramilitarnych i ochotników. 
Dużo miejsca poświęcił samo-

dzielnej Grupie Operacyjnej 
„Polesie” gen. Franciszka Kle-
berga, zgrupowaniu Korpusu 
Ochrony Pogranicza gen. Wil-
helma Orlika-Rückemanna, 
Zgrupowaniu Kawalerii gen. 
Władysława Andersa, hero-
izmie „Orląt Grodzieńskich”.

Wydarzenia, które przez pra-
wie pół wieku otaczała zmo-
wa milczenia doczekały się w 
końcu publikacji i opracowań. 
Część z nich, które gorąco po-
lecam posiadamy w zbiorach 
naszej Biblioteki.

Dyrektor Biblioteki
     Zofia Pilarz

Biblioteka poleca

„BIAŁE PLAMY 17 WRZEŚNIA. Nie wszystko jeszcze wiemy 
o II wojnie światowej. Można wymienić setki, jeżeli nie tysiące 
problemów małych i większych, które wymagają historycznego 
oświetlenia i analizy, a do których źródła znajdują się nadal w 
przepastnych gmaszyskach tajnych archiwów. Jednym z takich 
problemów są kulisy i przebieg agresji sowieckiej na Polskę we 
wrześniu 1939 roku”.

CZESŁAW GRZELAK

Dzień Spadochroniarza  
w Dziwnowie
Związek Polskich Spadochroniarzy Zarząd III-go Oddziału w Dziwnowie, za-
prasza na uroczyste spotkanie z okazji „Dnia Spadochroniarza”, które odbędzie 
się w dniach 14-15 września 2012 roku w Dziwnowie. 

Podajemy telefony kontaktowe: 
Zbigniew Jeszka Tel. nr 603 848 334
Ryszard Szeszko Tel. nr 609 590 443
Jan Dajnarowicz Tel. nr 604 501 590
Pierwszy Batalion Szturmowy stacjonował w 

Dziwnowie w latach 1964-1986, a następnie został 
przeniesiony do Lublińca. Każdy żołnierz spado-
chroniarz wykonywał – zaliczał skoki nocne oraz 
dzienne do wody i na ziemię w mundurze polowym. 
Grupa spadochroniarzy z rejonu Nowogardu i po-
wiatu goleniowskiego jest zrzeszona w Związku Pol-
skich Spadochroniarzy w Dziwnowie i liczy obec-
nie ok. 12-15 osób. Kto z kolegów spadochroniarzy 
chciałby dołączyć do naszego grona, to prosimy o 
kontakt z następującymi osobami: Ryszard Hor-
niak, Zbigniew Żywicki, Tadeusz Łukaszewicz. Li-
czymy, że nasze grono będzie się powiększało o dal-
szych naszych kolegów spadochroniarzy. 

Relacja z udziału byłych spadochroniarzy w im-
prezie w Dziwnowie a także wspomnienia byłych 
żołnierzy już wkrótce na łamach DN. 

Ze spadochroniarskim pozdrowieniem < udane-
go skoku z otwartą „CZASZĄ”
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Z cyklu „Nasi przedsiębiorcy” – Ewa Kasprzyk

U nas  każda potrawa ma swojego amatora!
Znaczenie lokalnej przedsiębiorczości dla kondycji i dobrobytu społeczeństwa jest nadal niedoceniane. Dlatego postanowiliśmy w do-
stępny nam sposób w stałym cyklu, przybliżyć sylwetki i działania tych, którzy, na co dzień zmagają się z trudnościami naszego życia 
gospodarczego i dzięki swojemu zapałowi i determinacji, tworzą i utrzymują miejsca pracy, z których korzysta wielu. Niebagatelny 
jest też ich wkład poprzez podatki w budżety, zwłaszcza Gminy, ale też w budżet krajowy. Dzisiaj prezentujemy firmę gastronomiczną 

P.P.H.U. ,,Ewa” której  właścicielką jest Ewa Kasprzyk 

Dziennik Nowogardzki: 
Może zaczniemy od tego, że za-
pytam czy podziela pani  po-
wszechnie głoszoną u nas opi-
nię, że  polska żywność   nale-
ży do najlepszych  w Europie a 
może i świecie?

  Ewa Kasprzyk:  Wydaje mi 
się, że tak, a raczej jestem o tym 
przekonana. A dlaczego? bo żad-
na inna tak nie smakuje i jest 
produkowana zgodnie z przyję-
tymi bardzo surowymi normami, 
które obowiązują w naszym kra-
ju. Ponadto polska tradycja kon-
sumpcji zawsze wywodziła się z 
naszych rodzimych   zdrowych 
produktów czy składników.

To oznacza, że możemy spo-
kojnie się nią raczyć....

To prawda. Polska żywność 
jest postrzegana, jako natural-
na, przynajmniej w większo-
ści pozbawiona chemicznych 
dodatków, stawia ją napraw-
dę na dobrym miejscu na tle in-
nych państw. Ja sama  wykorzy-
stuję tylko do swojej działalno-
ści  składniki naturalnie i kupuję 
je od sprawdzonych dostawców.. 
Przy  sporządzaniu potraw uni-
kamy sztucznych dodatków czy 
ulepszaczy, staramy się bazować 
na naturalnych przyprawach. Do 
sporządzania potraw zawsze wy-
korzystujemy surowce w pierw-
szym gatunku, jest to bardzo 
ważne gdyż ma to wpływ na ja-
kość i smak gotowego dania.

Przechodząc już do pani i 
działalności. Jak zrodził się po-
mysł założenia firmy i jaki jest 
ogólny profil działalności?

Zacznę od tego, że gotowanie 
jest moją pasją, mimo, że  teraz 
sama osobiście tu w firmie nie  

gotuję. Natomiast początki mo-
jej firmy to rok 2000 w którym 
nastąpiła prywatyzacja stołówek 
szkolnych i to ona zapoczątko-
wała zmiany w moim życiu za-
wodowym, bo wówczas stanęłam 
przed wyborem czy pracować da-
lej  u obcej osoby czy może zacząć 
zarabiać na własny rozrachunek. 
Wybrałam własną działalność 
przejmując dwie nowogardz-
kie stołówki w szkołach nr 2 i 3 i 

później były SP 1 i SP 4. Dostar-
czamy również obiady do szkół 
wiejskich oraz dla podopiecz-
nych Ośrodka Pomocy Społecz-
nej .Świadczymy też usługę obiad 
z dostawą do domu  , która cieszy 
się bardzo dobrą opinią wśród 
klientów szczególnie tych star-
szych, którzy mają problemy ze 
zdrowiem. Podsumowując, obec-
nie obiady moja firma dostarcza 
do 4 szkół miejskich, 6 szkół wiej-

skich, do  przedszkola na ul Zie-
lonej i niektórych zakładów pra-
cy a także oczywiście indywidu-
alnego klienta. Więc jak pan re-
daktor zauważył firma działa 
bardzo wszechstronnie i zawsze z 
korzyścią dla klienta.

  Stworzyła Pani dobrze pro-
sperującą firmę, dającą miej-
sca pracy nie tylko  kobietom, 
ale również  mężczyznom?

To prawda. W firmie pracują 
panie kucharki, panie w admi-
nistracji, technolog żywienia  jak 
również dwóch mężczyzn, którzy 
zajmują się właśnie rozwożeniem 
obiadów do klientów bezpośred-
nio do domów. Obecnie w firmie 
mam 3 samochody, które są prze-
znaczone do dystrybucji  przygo-
towanych obiadów.

 Zadam pytanie związane już 
z bezpośrednią działalnością. 
Jest Pani bardzo zajętą, osobą, 
która oprócz zarządzania pełni 
rolę  szefowej  kuchni. Jak Pani 
to godzi przecież pracuje tutaj  
wiele osób?

Konkretnie 20 osób + 2 osoby 
na umowę zlecenie. Jestem wła-
ścicielem firmy i to ja odpowia-
dam za całokształt jej prowadze-
nia, ale, by wszystko funkcjono-
wało poprawnie oprócz pań ku-
charek mam do dyspozycji szefo-
wą kuchni, panie z administracji, 
panią technolog żywienia, refe-
renta i magazyniera, który czu-
wa nad zaopatrzeniem, trzy pa-
nie ekspedientki, które prowadzą 

dodatkowo dwa kioski szkolne i 
bufet. Każdy z pracowników ma 
swoje zadania i musi je wypełnić 
najlepiej jak potrafi. Dlatego ko-
rzystając z możliwość bardzo ser-
decznie chciałabym wszystkim 
podziękować za tę pracę, która 
jest wykonywana dla dobra fir-
my. Każdy z moich pracowników 
jest godny zaufania, co bardzo 
mnie cieszy.    

To jest spora  liczba. Więc, ile 
obiadów  pani firma przygoto-
wuje np. w ciągu jednego dnia i 
jak jest to do konkretnych dań 
np. krokietów czy zupy?

Odpowiem dość ogólnikowo, 
bo ta liczba jest nieprecyzyjna, 
ale mieści się w „setkach”, lecz 
nie chciałabym operować tu kon-
kretnymi danymi gdyż stanowią 
one tajemnicę naszej firmy. Co 
do zupy, pierogów, naleśników i 
właśnie krokietów to proszę mi 
uwierzyć, że jest to liczba idąca w 
„dziesiątkach” litrów i „setkach” 
sztuk na dany dzień.

 A menu? Kto je układa i jak 

to się odbywa? Przecież, co-
dziennie jest tu serwowany 
inny rodzaj obiadu?

Tak to prawda. Nasze menu 
jest urozmaicane, bo musi być 
wzgląd na podstawowe zasady 
prawidłowego, zdrowego żywie-
nia i ustalania jadłospisu w sto-
łówkach.   W mojej firmie jadło-
spisy układam osobiście wraz z 
technologiem żywienia na 10 dni. 
I w ciągu tych 10 dni nie ma pra-

wa powtórzyć się żadna potrawa. 
W tym menu musi zawsze zna-
leźć się mięso, ryby, kasze, maka-
rony oraz również potrawy bez-
mięsne.. A jak to się odbywa ta-
kie układanie jadłospisu? Wy-
gląda to tak, że z panią techno-
log  siadamy w moim gabinecie 
i mozolnie naprawdę pracujemy, 
by rzeczywiście ten jadłospis był 
tak skomponowany, by niczego w 
nim nie zabrakło. To naprawdę 
bardzo skomplikowana „opera-
cja” wbrew pozorom.

 A te dania szczególne, które 
klienci uwielbiają?

Jest wiele takich potraw. Ale, 
rekordy biją pierogi ruskie, zupa 
gulaszowa wśród dorosłych klien-
tów, a dzieci na pewno naleśniki, 
skrzydełka specjalnie opiekane i 
na pewno filety drobiowe, które 
są naszą specjalnością.

 Właśnie, kto się u pani żywi 
i jaki jest system dystrybu-
cji  obiadów?

Nasi klienci są bardzo zróżni-
cowani, bo np. są to dzieci w wie-
ku szkolnym czy nawet malusz-
ki, które przychodzą z rodzicami 
tu na stołówkę jak również oso-
by dorosłe, które mogą jeść w sto-
łówce lub zamówić sobie obiad 
z dowozem do domu i niektóre 
firmy, o których wspominał we 
wcześniejszym pytaniu. Co do 
dystrybucji to jest to oferta tak 
skonstruowana, by klient mógł 
skonsumować obiad   na miejscu 
i na wynos. Posiadamy  specjal-
ne jednorazowe boksy, do któ-
rych nakładamy zupę czy drugie 
danie. Są one o tyle wygodne, że 
przez jakiś czas utrzymują danie 
w odpowiedniej temperaturze.

Idąc w stronę gotowania, czy 
Pani pracownice są w stanie 
przyrządzić każde, nawet naj-
bardziej wymyślne, danie, któ-
re zażyczy sobie np. klient?

Tak, tylko musi zrobić to od-
powiednio wcześnie dając nam 
czas na zakup surowca i przygo-
towanie potrawy. Jak już wspo-
minałam moja firma świadczy 
również usługę cateringową, do-
starczamy do klienta zamówione 
wcześniej potrawy, czasem z ob-
sługą kelnerską. Cyklicznie uru-
chamiamy produkcję wyrobów 
garmażeryjnych tj. pierogów, 
krokietów, gołąbków, itp.

Ewa Kasprzyk - właścicielka firmy

To dzięki tym paniom są tak dobre posiłki w SP nr 3
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Odbiegając nieco od 
bezpośredniej działalno-

ści  pani. Chciałbym zapytać o 
GMO (żywność modyfikowa-
ną genetycznie). Czy właśnie 
ten rodzaj  żywności  rozwiąże 
problem głodu?

 Nie jestem przekonana do tego 
rodzaju żywności i tą sprawą nie-
wiele się interesowałam, ponie-
waż tą żywnością nie jestem za-
interesowana i zwyczajnie ba-
łabym się serwować takie dania 
swoim klientom. Nasze potrawy 
są ze składników naturalnych.

To oznacza, że w Pani kuchni 
nie stosuje pani GMO?

Nie. I na pewno nigdy nie będę 
stosowała takich składników. 
Wszystkie nasze składniki czy 
produkty są wyłącznie naturalne 
i mają swoją, jakość, która obwa-
rowana jest odpowiednimi certy-
fikatami. O GMO mogę powie-
dzieć tylko tyle że na pewno bra-
kuje pełnej wiedzy na temat przy-
szłych skutków spożywania pro-
duktów zawierających GMO, nie-
które negatywne efekty mogą dać 
o sobie znać dopiero za kilka lat.

Zatem stawia to pani firmę w 
bardzo dobrym położeniu?

Zdecydowanie tak, bo jakość i 
zdrowa żywność jest dla mnie i 
mojej działalności bardzo waż-
na, ponieważ produkujemy żyw-
ność dla dość dużej grupy osób 
dorosłych i dzieci. To ogromna 
odpowiedzialność, w której nie 
ma miejsca na złą jakość pro-
duktów. Procedury są tak rygo-
rystycznie  przestrzegane  przez 
SANEPID, że tutaj nie może być 
żadnych odstępstw.

Dowiedziałem się, że uczest-
niczy pani w unijnym progra-
mie „Owoce w szkole”?

Tak to prawda. Jest to dosko-
nały program, który się przyjął a 
jego inicjatorem jest Agencja Ryn-
ku Rolnego i bardzo się cieszymy, 
że w nim bierzemy udział.  Moja 
firma uczestniczy    w tym pro-
gramie od 2010 roku. Jest to pro-
gram unijny skierowany do dzieci 
w klasach od I do III.    W prak-
tyce wygląda to tak, że moja fir-
ma dostarcza do 12 szkół w oko-
licy niewielkie paczki ze świeży-
mi owocami  i warzywami. Przez  
okres 10 wybranych tygodni seme-
stru  dzieci otrzymają łącznie  20 
porcji owoców i warzyw 2-3 razy 
w tygodniu. W ramach tego pro-

gramu „Owoce w szkole” w roku 
szkolny  dzieciom udostępniane 
są:  świeże owoce (jabłka, grusz-
ki, truskawki), świeże warzywa 
(marchew, papryka słodka, rzod-
kiewki), soki owocowe, warzyw-
ne oraz owocowo – warzywne. 
Chcę powiedzieć, że celem tego 
programu „Owoce w szkole” jest 
długoterminowa zmiana nawy-
ków żywieniowych wśród dzieci 
i młodzieży poprzez zwiększenie 
udziału owoców i warzyw w ich 
codziennej diecie, na etapie. Na 
którym kształtują się ich nawyki 
żywieniowe oraz popularyzacja 
zdrowego odżywiania poprzez 
działania edukacyjne realizowa-
ne w szkołach podstawowych.

  Zbliżamy    się do końca wy-
wiadu. Dlatego teraz chciał-
bym zapytać o pomysły na 
przyszłość, które dla tego ro-
dzaju działalności (a na pewno 
nie należy do najłatwiejszych) 
ze względu na dość sporą licz-
bę  innych lokali czy  restaura-
cji gastronomicznych?

To prawda, ale to nas nie zraża. 
Cały czas staram się inwestować 
w firmę dzięki programom, któ-
re np. mi zaproponował Powiato-

wy Urząd Pracy. Pewną trudno-
ścią jest fakt, że moja firma mie-
ści się w budynku, który jest tyl-
ko przeze mnie dzierżawiony to 
niewątpliwe jest pewnym utrud-
nieniem. Co do innych lokali to 
każdy ma swoją specyfikę. Dlate-
go ja stawiam na własną nieza-
leżność. Wychodzę ze starego, ale, 
jak że praktycznego powiedzenia, 
że „klient – nasz pan”. Mimo, że 
w firmie mam nowoczesny sprzęt 
to i tak twierdzę, że  ludzkich rąk 
nic nigdy nie zastąpi.

 A już tak na koniec gdy pani 
nie jest w firmie to  czym    się 
Pani  zajmuje w wolnych chwi-
lach i jakie osiągnięcia zanoto-

wała Pani na przełomie swojej 
działalności?

  Osiągnięcia to przede wszyst-
kim zadowolenie naszych klien-
tów, mamy kilka dyplomów, wy-
różnień a także złotą patelnię, któ-
rą otrzymaliśmy w roku 2009 z rąk 
burmistrza Nowogardu.  Co do 
wolnego czasu to pewnie nie za-
skoczę pana gdy  powiem, że mam 
go niewiele, ale jeżeli już on jest 
to poświęcam go rodzinie i moim 
wnuczkom. Dodatkowo jeżdżę na 
rowerze , uprawiam czasami wę-
drówki w plenerze i czytam  pisma 
kobiece, przy których się odprężam 
od codziennych obowiązków.

 Rozmawiał: Jarek Bzowy

Firma posiada również swój własny transport

Mieszkańcy Nowogardu w Mistrzostwach MTb Służby Więziennej w Wiśle

Dobry występ naszych funkcjonariuszy
8 września bieżącego roku to historyczny dzień dla miłośników amatorskiego kolarstwa (szczególnie  tych, którzy są entuzjastami ko-
larstwa górskiego) zatrudnionych w Służbie Więziennej. Tego dnia w Wiśle odbyły się I Amatorskie Mistrzostwa Służby Więziennej w 
kolarstwie górskim MTB, których organizatorami byli Dyrektor Generalny Służby Więziennej i Komendant Ośrodka Doskonalenia 
Kadr SW w Wiśle, a inicjatorem i duszą całego przedsięwzięcia – pracownik Biura Kwatermistrzowsko – Inwestycyjnego CZSW płk 
Piotr Szewczyński, który również jest pasjonatem kolarstwa i uczestnikiem wielu maratonów. 

W mistrzostwach brali tak-
że udział funkcjonariusze ZK 
w Nowogardzie - Sebastian Pi-
sarek i Grzegorz Szablewski, 
osiągając wysokie miejsca. 

Reprezentanci naszego Za-
kładu zajęli miejsca 12 i 16 w 
ogólnym rankingu,  startu-
jąc na podstawowym dystan-
sie o długości ok. 26 km. Ich 
miejsca to nie lada wyczyn je-
śli zważy się fakt, że obaj są 
mieszkańcami zachodniopo-
morskich nizin nie posiadają-
cymi doświadczenia w jeździe 
po terenach typowo górskich, 
a trasa wyścigu przygotowana 
była w taki sposób aby stopień 
jej trudności kwalifikował mi-
strzostwa w pierwszym rzędzie 
najtrudniejszych amatorskich 
maratonów w kraju. Piotr 
Szewczyński w trakcie rozmów 
z uczestnikami mistrzostw 
przyznał, że w zamyśle orga-
nizatorów wyścigów było osią-
gnięcie poziomu, który klasy-
fikowałby je jako mistrzostwa 

z prawdziwego zdarzenia a 
nie typowo amatorski rajd 
nastawiony głównie na re-
kreację. Celowo po to aby 
podnieść rangę zawodów 
nie zastosowano wobec za-
wodników  żadnej taryfy 
ulgowej. Właśnie tego typu 
podejście skutkowało usy-
tuowaniem trasy w tere-
nie górskim, o najwyższym 
stopniu trudności. Podczas 
wyścigu zawodnicy mie-
li do pokonania ok. 1 200 
m wysokości bezwzględnej 
podjazdu. Na trasie wyzna-
czono dwa niebezpieczne zjaz-
dy w kierunku Brennej oraz w 
Dolinę Ślepej Dobki po dro-
gach na co dzień przeznaczo-
nych do zwózki drewna. Za-
wodnicy pokonywali dystans 
ze startu wolnego w rejonie 
Domu Zdrojowego w Wiśle do 
mety wyznaczonej na wysoko-
ści pola biwakowego przy ul. 
Furmańskiej. 

Biorący w zawodach udział 

mieszkańcy Nowogardu uzna-
li, że trasa którą przyszło im 
pokonać była dla nich praw-
dziwym wyzwaniem. Obaj nie 
raz pokonywali wielokrotnie 
dłuższe trasy i sam dystans nie 
robił na nich żadnego wraże-
nia. Dopiero na miejscu oka-
zało się, że góry uczą pokory. 
Oprócz satysfakcji z pokonania 
dystansu pamiętają potworny 
wysiłek włożony w pokonanie 

wielokilometrowych pod-
jazdów o stopniu nachyle-
nia nawet ponad 20 stopni 
i ostrych zjazdów często po 
luźnej (nie zapewniającej 
stabilnego podłoża) kamie-
nistej nawierzchni. Bardzo 
pozytywnie ocenili świetną 
organizację zawodów i nie-
powtarzalną atmosferę pa-
nującą wśród zawodników. 
Była ona pochodną faktu, iż 
wszyscy byli zapaleńcami i 
pasjonatami, a osoby które 
zajęły czołowe miejsca byli 
to kolarze, którzy już wielo-

krotnie brali udział w amator-
skich maratonach. Sebastian 
Pisarek i Grzegorz Szablewski 
wspominają iż cichym boha-
terem zawodów był uczestnik, 
który już po kilku kilometrach 
wyścigu miał poważną awarię 
roweru, uniemożliwiającą mu 
dalsza jazdę. Wrócił do miej-
sca zakwaterowania z zepsu-
tym rowerem, poprosił kie-
rowcę Busa o ponowne pod-

wiezienie na miejsce awarii 
roweru i dystans do mety po-
konał biegiem. Zaliczył w taki 
nietypowy dla cyklisty sposób, 
dystans półmaratonu po gór-
skich ścieżkach choć wiedział, 
że z oczywistych względów nie 
będzie klasyfikowany. Po pro-
stu chciał pokonać trasę wyści-
gu tak jak inni koledzy. 

Tego typu imprezy dają moż-
liwość samorealizacji i zaspo-
kojenia sportowych ambicji, 
ale w głównej mierze są for-
mą popularyzacji kolarstwa i 
turystyki rowerowej, promocji 
utrzymywania i podnoszenia 
sprawności fizycznej czy też 
propagowania zdrowego trybu 
życia i modelu aktywnego wy-
poczynku. W związku z czym 
wypada pogratulować organi-
zatorom pomysłu a uczestni-
kom wytrawności w  pokony-
waniu górskich tras.

 Artur Bojanowicz
zdjęcia: Sebastian Pisarek
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Młodzi kibice z Nowogardu we Wrocławiu

Dopingowali biało-czerwonych 
Ubiegłoroczni absolwenci  Szkoły Podstawowej nr 1 Nowogardzie dopingowali reprezentację naszego kraju na stadionie miejskim we 
Wrocławiu. Wyjazd był nagrodą za zwycięstwo w turnieju Mini Mundial 2012.

 Stadion Miejski we Wrocła-
wiu to jedna z czterech aren na 
Euro 2012. Uczniowie, dzię-
ki niezwykłej wycieczce mogli 
obejrzeć stadion od zewnątrz i 
od wewnątrz, oraz jak wygląda 
stadion dniem i nocą. Swoim 
gorącym dopingiem pomogli 
polskiej reprezentacji pokonać 
Mołdawię i zdobyć trzy waż-
ne punkty w walce o awans na 
Mundial 2014 w Brazylii. Na-
leży w tym miejscu przypo-
mnieć, że wyjazd na ten mecz 
to nagroda za zajęcie I miejsca 
w Turnieju Mini Mundial 2012 
w woj. zachodniopomorskim  
rozgrywanym na  bocznym 

boisku stadionu Pogoni Szcze-
cin przy ul. Twardowskiego, co 
zawsze szczególnie mobilizu-
je młodych chłopaków, którzy 
chcieliby kiedyś zagrać w bar-
wach Szczecińskiego zespołu. 
Następcy kadrowiczów For-
nalika grali w sześcioosobo-
wych drużynach dwie połowy 
po 6 minut (drużyny liczyły 
w sumie 10 osób, w tym obo-
wiązkowo 2 dziewczynki). W 
przypadku remisu w fazie pu-
charowej, zwycięzcę wyłaniała 
trzyminutowa dogrywka albo 
3 serie rzutów karnych. Co 
bardzo istotne, w każdym ze-
spole na boisku musiała prze-

bywać choć jedna przedsta-
wicielka płci pięknej a głów-
ną nagrodą turnieju były bile-
ty na wrześniowy mecz Polska 
– Mołdawia. Uczniowie SP 1 
Nowogard (kat. klas VI), w fi-
nale pokonali 1:0 po dogrywce 
SP Drawsko Pomorskie. Mecz 
stał na najwyższym poziomie, 
a słupki i poprzeczki obu bra-
mek były ostrzeliwane raz po 

raz. Bohaterem tego spotkania 
był bramkarz naszej drużyny- 
Łukasz Chodor, który został  
najlepszym bramkarzem tur-
nieju. Królem strzelców tur-
nieju został Patryk Ustyjań-
czuk. Pełny skład naszej dru-
żyny : Laura Lach, Julia Gwiaz-
dowska, Kacper Królik, Patryk 
Olesiński, Łukasz Chodor, Pa-
tryk Ustyjańczuk, Michał Wo-

roniecki, Bartosz Sasin, Michał 
Teodorczyk, Paweł Fenczak, 
opiekun i trener naszej dru-
żyny Artur Danilewski. Duże 
podziękowania należą się Bur-
mistrzowi Miasta Nowogard 
Robertowi Czapli za sportowy 
doping podczas zawodów w 
Szczecinie i finansową pomoc 
w wyjeździe do Wrocławia.

Opracował KR

Wojewódzka Okręgówka i b Klasa – zapowiedź

Do Dobrzan po 3 punkty
W sobotę (15 września) Pomorzanin Nowogard postara się podtrzymać zwycięską serię i powalczy w Dobrzanach z tamtejszą Zorzą o 3 
punkty. Następnego dnia w niedzielę, drugi zespól nowogardzkiego klubu rozegra 3 kolejkę w B Klasie, tym razem na drodze do awan-
su stoją piłkarze z Mechowa.

Pierwszy zespół Pomorza-
nina swój mecz w Dobrza-
nach rozpocznie o godzinie 
16:00. Sobotni rywale nowo-
gardzkich piłkarzy zajmują w 
ligowej tabeli 7 miejsce i do-
tychczas uzbierali 7 punktów. 
Zorza u siebie rozegrała dwa 
mecze, w 2 kolejce zremiso-
wała bezbramkowo z Iskierką 
Szczecin-Śmierdnica oraz po-
konała Stal Lipiany 4:0. Zatem 
w Dobrzanach sobotni rywale 
Pomorzanina jeszcze nie prze-
grali, do tego nie stracili na-
wet bramki. W swoim ostat-
nim meczu, Zorza pokonała 
na wyjeździe 1:3 jak dotąd naj-

słabszą drużynę z Trzebiato-
wa. Czy gospodarze sobotnie-
go meczu stracą przed własną 
publicznością pierwszą bram-
kę? Z pewnością kibice z No-
wogardu nie biorą pod uwagę 
innego scenariusza. Wszyst-
kich zainteresowanych sobot-
nim meczem zapraszamy na 
stadion do Dobrzan znajdują-
cy się przy ulicy Sportowej 4, 
o godzinie 16:00. Natomiast w 
niedzielę o godzinie 14:00 „re-
zerwowi” podbudowani świet-
nym meczem w okręgowym 
PP, na własnym stadionie po-
dejmować będą piłkarzy Gar-
dominki/Polonii II Mechowo. 

Piłkarze z Mechowa przegra-
li dwa swoje spotkania w roz-
grywkach B Klasy w sezonie 
2012/2013. Gardominka nie 
sprostała w pierwszej kolejce 
w Stepnicy tamtejszemu Zale-
wowi i wysoko przegrała 6:2, 
natomiast przed tygodniem 
na własnym boisku uległa pił-
karzom Prawobrzeża Świnouj-
ście 4:5. Te wynik wskazują na 
to, że defensywa niedzielnych 
rywali Pomorzanina pozosta-
wia sporo do życzenia. Miejmy 
nadzieje że drugi zespół rów-
nież sobie „postrzela”. 

KR

Liga Okręgowa Szczecińska 2012/2013
6 kolejka:
Ehrle Dobra Szczecińska – Odra Chojna  (15.09; 11:00)
Victoria Przecław – Piast Chociwel  (15.09; 11:00)
Świt Skolwin – Stal Lipiany   (15.09; 11:00)
Iskierka Szczecin-Śmierdnica – Klon Krzęcin (15.09; 11:00)
Zorza Dobrzany – Pomorzanin Nowogard  (15.09; 16:00)
Ina Ińsko – Rega Trzebiatów   (15.09; 16:00)
Morzycko Moryń – Odrzanka Radziszewo  (15.09; 17:00)
Unia Dolice – Polonia Płoty   (16.09; 16:00)

B Klasa Szczecin gr.1 2012/2013
3 kolejka:
Zalew Stepnica – Znicz Wysoka Kamieńska
Pomorzanin II Nowogard – Gar./Polonia II Mechowo (16.09; 14:00) 
Jastrząb Łosośnica – Huragan Wierzchosław  
Prawobrzeże Świnoujście – Bałtyk Międzywodzie  
Zieloni Wyszobór – Pomorzanin II Przybiernów 

Młodzi kibice z Nowogardu w drodze na wrocławski stadion

Pamiątkowe zdjęcie wykonane w sektorze który zajmowali kibice z Nowogardu
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Puchar Polski ZZPN

Pokazali charakter – wygrali w dziewięciu!
W środę (12 września) o godzinie 17.00 na stadionie w Nowogardzie, drugi zespół Pomorzanina roz-
grywał kolejne spotkanie w okręgowym Pucharze Polski. Podobnie jak w meczu z Dębem Dębice, re-
gulaminowy czas gry nie przyniósł rozstrzygnięcia, natomiast w dodatkowych 30 minutach gry go-
spodarze pokazali wielki charakter, wygrywając z Jeziorakiem Szczecin pomimo osłabienia! 

Pomorzanin II Nowogard – Jeziorak Szczecin 2:2 (1:0) 4:3 (po dogrywce)
`21 Dawid Kurek, `56 Kamil Lewandowski, 110` Kamil Antonyk, `114 Kamil Lewandowski 
Pomorzanin II – Krzysztof Haberski – Jarosław Fijałkowski, Krzysztof Domanowski (c), Grzegorz Skrzecz (Szymon Chmiel-

nicki), Michał Cyran – Tomasz Szafran (Paweł Skowroński), Kamil Antonyk, Artur Jurczyk, Kamil Lewandowski, Dawid Kurek 
(Grzegorz Żyła) – Max Pokorski (Krystian Miklas) 

Tego dnia na stadionie w No-
wogardzie działo się napraw-
dę dużo i z pewnością nikt nie 
przewidział scenariusza tego 
spotkania. Lepiej mecz rozpo-
częli goście, w 8 minucie groź-
ny strzał piłkarza ze Szczeci-
na minął bramkę Haberskie-
go, 4 minuty później golkiper 
Pomorzanina ratował już swój 
zespół interweniując nogami, 
a chwile potem goście ponow-
nie zmuszają bramkarza miej-
scowych do wysiłku. Pierwszy 
strzał na bramkę gospodarze 
oddali w 18 minucie meczu, 
z akcji z niczego Artur Jur-
czyk uderzył z pierwszej piłki 
z woleja, jednak nie celnie. W 
20 minucie Jeziorak przepro-
wadza kolejną groźną kontrę, 
tym razem piłka już mija Ha-
berskiego i zmierza do bram-
ki, na szczęście tego dnia Jaro-
sław Fijałkowski uratował swój 
zespół po raz pierwszy wybija-
jąc piłkę z linii bramkowej. Na 
tą akcję w 21 minucie miejsco-
wi odpowiadają w najlepszy z 
możliwych sposobów. Dawid 
Kurek dostał piękne podanie z 
głębi pola, wykorzystując swo-
ją szybkość stanął oko w oko 
z bramkarzem gości i z du-
żym spokojem, wyprowadza 
Pomorzanin na prowadzenie. 
Akcje gospodarzy zaczęły co-
raz lepiej wyglądać, w następ-
nej ładny drybling Jurczyka 
i strzał z dystansu, który nie 
wiele mija bramkę. W pierw-
szej części gry obydwa zespoły 
oddały jeszcze po dwa niecel-
ne strzały. Po zmianie stron w 
barwach rezerw nastąpiły trzy 
zmiany, dzięki którym zmie-
nił się obraz gry. Bardziej zde-
terminowani byli oczywiście 
goście, w 53 minucie po rzu-
cie wolnym z 18 metrów, Ha-
berski jest zmuszony do du-
żego wysiłku i paruje piłkę na 
rzut rożny. Jeziorak przycisną 
ale to Pomorzanin podwyższa 
prowadzenie, po najładniej-
szym golu tego meczu autor-
stwa Kamila Lewandowskiego. 
To był niezwykle udany mecz 
młodego pomocnika gospo-

darzy, który wciąż był aktyw-
ny, przy czym dogrywał kole-
gom świetne piłki. W 56 mi-
nucie Lewandowski zdecydo-
wał się na strzał z ponad 20 
metrów i podwyższył na 2:0. 
Goście rzucają wszystkie siły 
do ataku, najpierw dwa groźne 
strzały, które nie mogą zasko-
czyć Haberskiego, chwile po-
tem kolejny strzał z dystansu, 
tym razem bramkarz miejsco-
wych wybija piłkę przed siebie 
i jest bez radny wobec dobitki 
z 5 metrów. Zatem w 58 minu-

cie było już tylko 2:1. Ostat-
nie 30 minut to rozpaczliwa 
„obrona Częstochowy” w wy-
konaniu rezerwowych, praw-
dziwe cuda między słupkami 
wyczyniał  Krzysztof Haber-
ski. W 68 minucie napastnik 
Jezioraka dostaje podanie na 
7 metr od bramki, wystarczy-
ło tylko dostawić nogę, mimo 
wszystko nawet w takiej sytu-
acji Haberskiego nie opuszcza 
szczęście i broni przy najlep-
szej okazji dla gości. Na 20 mi-
nut przed końcem Artur Jur-
czyk osłabia zespół i otrzymu-
je czerwoną kartkę. Jeziorak 
przycisnął rywali jeszcze bar-
dziej, szkoda, że tego ciśnienia 
nie wytrzymał również arbiter 
Piotr Dykiert, który zaczął wy-
rastać na główną postać tego 
meczu. Pierwsza kontrower-
syjna decyzja to wyrzucenie 
z ławki rezerwowych trene-
ra Pawła Błaszczyka. Na kwa-

drans przed końcem Haber-
ski jeszcze dwukrotnie broni 
strzały gości, jednak w 79 mi-
nucie jest już bez szans. Ide-
alne dośrodkowanie z prawej 
strony jeden ze szczecińskich 
piłkarzy strzałem głową z naj-
bliższej odległości zamienia 
na gol. W 84 minucie kolejna 
ładna interwencja Haberskie-
go, tym razem golkiper Pomo-
rzanina był zasłonięty i nie wi-
dział momentu strzału z oko-
ło 14 metrów, mimo tego zdo-
łał wybić piłkę na rzut rożny. 
W 87 minucie Pomorzanin 
mógł przeprowadzić zabójczą 
kontrę, Lewandowski ładnie 
wypuścił w bój Miklasa, któ-
ry potężnie uderzył na bram-
kę gości, w efekcie jedynie cor-
ner po interwencji bramka-
rza. W 90 minucie Haberski 
popełnia duży błąd, źle obli-
czył lot piłki i został uprzedzo-
ny przez napastnika gości, ten 
minął Haberskiego i z dużego 
kąta skierował piłkę do bram-
ki, gdzie na linii czekał Jaro-
sław Fijałkowski który po raz 
drugi ratuje rezerwowych. W 
ostatnich sekundach rzut wol-
ny dla Pomorzanina, uderza 
Lewandowski bramkarz wybi-
ja na rzut rożny, po czym sę-
dzia odgwizduje koniec me-
czu i nakazuje rozegranie do-
grywki. W dogrywce najpierw 
próbowali Antonyk i Lewan-
dowski, jednak ich strzały nie 
znalazły drogi do bramki. Do-
kładnie w setnej minucie tego 
meczu, bardzo groźny kąśliwy 
strzał z dystansu po raz kolej-
ny na korner paruje zasłonięty 
Haberski. Goście dopięli swe-
go w końcówce  i zdobywają 
bramkę, następnie sędzia Piotr 
Dykiert rozpoczyna swoje po-
pisy... Odkąd tylko Miklas po-
jawił się na boisku często był 
ostro powstrzymywany, w do-
grywce taka gra rywali była 
aż nadto widoczna. Za każ-
dym razem gdy Miklas leżał 
po faulu, sędzia dyktował stały 
fragment gry dla gości, inter-
pretując zachowanie Miklasa 
jako próbę wymuszenia faulu. 

Może przy jednej takie sytuacji 
spośród trzech, ale nie przy 
każdej! W 15 minucie dogryw-
ki po kolejnym brutalnym wej-
ściu gości i decyzji sędziego o 
wymuszaniu Miklasa, napast-
nik z Nowogardu postanowił, 
że nie będzie dalej ryzykował 
swojego zdrowia, powiedział 
kilka cierpkich słów w kierun-
ku Dykierta, po czym opuścił 
boisko... Pomorzanin wykonał 
już wszystkie zmiany, zatem 
po zejściu Miklasa miejsco-
wi grali w dziewięciu przeciw-
ko jedenastu piłkarzom gości, 
choć bardziej „złośliwi” kibice 
głośno mówili o tym, że Piotr 
Dykiert to 12 zawodnik szcze-
cińskiego zespołu. Mogłoby 
się wydawać, że losy meczu są 
już przesądzone, nic bardziej 
mylnego! Krótka przerwa przy 
zmianie stron wpłynęła pozy-
tywnie na miejscowych, któ-
rzy ku zdziwieniu wszystkich 
zaczęli się dwoić i troić na bo-
isku. Najpierw znów z rzutu 
wolnego uderzał Lewandow-
ski, jednak nad bramką. Chwi-
le potem w 110 minucie, Le-
wandowski dogrywał pięk-
ną prostopadłą piłkę między 
obrońców, przejmuje ją Anto-
nyk i od razu pędzi w kierunku 
bramki, w sytuacji sam na sam 
zachowuje zimną krew i przy 

euforii obecnych na stadionie 
kibiców doprowadza do remi-
su! Pomorzanin rzuca się do 
ataku, znów Antonyk dostaje 
podanie na prawe skrzydło po 
czym szybko strzela, piłkę któ-
ra zmierzała wprost w okien-
ko, bramkarz Jezioraka bro-
ni w jakiś niezwykły sposób. 
Po tej interwencji rzut rożny i 
kuriozalna interwencja jedne-
go z obrońców gości we wła-
snym polu karnym. Zawodnik 
Jezioraka pilnujący bliższego 
słupka, chcąc wybić dośrod-
kowanie sam sobie na strze-
lił rękę... Arbiter tego spotka-
nia mimo zapadającego zmro-
ku po prostu nie mógł przega-
pić tak ewidentnego zagrania 
i dyktuje rzut karny. Do piłki 
podchodzi Lewandowski i w 
efektowny sposób zwalniając 
przed piłką zmylił bramkarza 
i ustalił wynik meczu na 4:3 
dla Pomorzanina. Fantastycz-
ny mecz całego zespołu, nale-
żą się wielkie brawa za charak-
ter i walkę w tym spotkaniu, to 
właśnie po takich meczach po-
znaje się siłę drużyny i miejmy 
nadzieję, że rezerwowi jeszcze 
nie raz nas ucieszą ambitną grą 
do ostatniej minuty.    

KR

Kamil Lewandowski w środę odegrał na 
boisku główną rolę

Krzysztof Haberski tego dnia wielokrotnie ratował swój zespół przed utratą bramki
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Krzysztof Haberski tego dnia wielokrotnie ratował swój zespół przed utratą bramki
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Sprzedam tanio
budynek po sklepie
w Długołęce  56 m2

na działce 255 m2
tel. 66 77 88 125

 KINO Orzeł 
zaprasza

14.09.2012 godz. 19.00
15.09.2012 godz. 19.00
16.09.2012 godz. 19.00

STEP UP 4 REVOLUTION
Melodramat muzyczny, USA, 2012, 99’
Dramat, komedia, romans, Wlk. Brytania, 2012, 112’
Cena 12 zł, 11 zł ulgowy;  Od 15 lat

21.09.2012 godz. 19.00
22.09.2012 godz. 19.00
23.09.2012 godz. 19.00

JAK URODZIĆ I NIE ZWARIOWAĆ
Dramat, komedia, romans, USA, 2012, 110’
Dramat, komedia, romans, Wlk. Brytania, 2012, 112’
Cena 12 zł, 11 zł ulgowy;  Od 15 lat

28.09.2012 godz. 19.00
29.09.2012 godz. 19.00
30.09.2012 godz. 19.00

SZEPTY
Horror, Wlk. Brytania, 2012, 107’
Dramat, komedia, romans, Wlk. Brytania, 2012, 112’
Cena 12 zł, 11 zł ulgowy;  Od 15 lat

Sprzedam mieszkanie 
trzypokojowe 55 m2, 

ul. Żeromskiego, kuchnia, 
łazienka, wc, glazura, 

terakota. Cena 154 tys. zł. 
604 409 996

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07

www.dzienniknowogardzki.pl

Winda w hotelu - dlaczego nie działa? 
Jestem mamą ucznia szkoły muzycznej, która funkcjonuje w byłym hotelu w Nowogardzie. Mój głos 

proszę jednak potraktować jako sygnał wszystkich rodziców  i dziadków, którzy kilka razy w tygodniu 
prowadzają tam dzieci na zajęcia. Dlaczego w hotelu nie działa winda? Szkoła znajduje się na 4 pię-
trze, a koncerty są organizowane w sali na piątym piętrze. Ja wiem, że ruch to zdrowie, ale zmusza-
nie ludzi do wdrapywania się na taką wysokość, kiedy obok jest winda, jest nie na miejscu. Nie wiem 
kto za to odpowiada, być może szkoła też powinna w tym temacie zainterweniować.  Przecież dzieci, 
które nie jednokrotnie zbiegają z tych schodów też są narażone na niebezpieczeństwo. Widną byłoby 
szybciej i bezpieczniej. Mam nadzieję, że moja interwencja skłoni kogoś odpowiedzialnego za ten bu-
dynek do przemyślenia tego tematu. 

Red. Podejmiemy temat i spytamy właściciela budynku, którym jest Starostwo Powiatowe w Go-
leniowie. Winda nie działa już ... naście lat. Kiedyś gdy było mało najemców,  właściciel tłumaczył 
nam, że nie mają  pieniędzy na taką inwestycję, zwłaszcza, że budynek jest wykorzystywany w nie-
wielkim stopniu. Dzisiaj jednak sytuacja zasadniczo się zmieniła, może i starostwo zmieni swoje 
zdanie i uzna, że winda jest tutaj jednak  konieczna...  i to szybko.

Zanotował MS

 Halo redakcja 
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tel. 91 57 712 48 
tel. 500 702 884
tel. 500 702 855

bEZPŁATNA POMOC W UZYSKANIU KREDYTU - OFERTA 20 bANKÓW

www.mk-kwadrat.pl
MIESZKANIA NA SPRZEDAŻ

Smorawina – 2 pokoje, parter, działka 490m² – CENA 35.000 zł
Nowogard – kawalerka, I piętro, pow. 28,40m² – CENA 90.000 zł
Nowogard – 3 pokoje, III piętro, pow. 54m² – CENA 159.000 zł
Nowogard – 3 pokoje o poww. 62,2m², centrum – CENA 195.000 zł
Nowogard – 3 pokoje, pow. 77m² + garaż 20 m²  - CENA 230.000 zł
Nowogard – 3 pokoje, I piętro, pow. 62,9 m² – CENA 170.000 zł NOWA CENA
Nowogard – 3 pokoje, pow. 49m², z widokiem na jezioro – CENA 200.000 zł
Nowogard – 3 pokoje, parter, pow. 57,8m² – CENA 172.000  zł
Nowogard – 3 pokoje na parterze, pow. 58 m² – CENA 175.000 zł NOWA CENA
Nowogard – 2 pokoje, pow. 61,69m² – CENA 169.000 zł
Dobra – 3 pokoje + garaż, pow. 64,5m² lub zamiana  – CENA 165.000 zł
Łosośnica – 3 pokoje o pow. 64,15m², parter – CENA 114.000 zł
Wierzbięcin- 4 pokoje o pow. 78,47m² – CENA 132.000 zł 

DOMY NA SPRZEDAŻ
Mielno gm. Węgorzyno – dom o pow. 120m², działka 2655m² – CENA 105.000 zł
Nowogard (okolica) – dom o pow 180m², działka 3534m² – CENA 152.000 zł
Wyszomierz – bliźniak o pow. 116m², działka 12422m² – CENA 200.000 zł
Błądkowo – 2 pokoje, pow. 110m², działka 1000m² – NOWA CENA!!! 159.000 zł 
Nowogard – 5 pokoi, pow. 134m², działka 786m² – NOWA CENA 513.000 zł
Nowogard – pod klucz, 5 pokoi, pow. 118,95m², działka 1352m² – CENA 850.000 zł 
Nowogard – 5 pokoi, pow. 240m², działka 886m² – CENA 649.000 zł
Nowogard (okolica) – dom o pow. 180m², działka 3534m² – CENA 152.000 zł
Nowogard (okolica) – dom o pow. 125m², działka 3100m² – CENA 237.000 zł
Nowogard (okolica) – dom o pow. 160m², działka 1,38ha – CENA 280.000 zł
Nowogard ( okolica) – 4 pokoje, pow. 180m², działka 5639m² – CENA 278.000 zł
Dobra – 3 pokoje, pow. 73m², działka 324m² – CENA 160.000 zł
Małe Węgorzynko – dom o pow. 200m², działka 9246m², staw – CENA 390.000 zł

 WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA  
700-LECIA 24 w  NOWOGARDZIE

poszukuje wykonawcy ocieplenia budynku.
Przedmiar robót oraz szczegółowe informacje

w biurze Zarządcy FURMAŃCZYK-WSPÓLNOTY
700 lecia 14 w Nowogardzie tel. 913920808.

SPRZEDAM BIURKO  
+ 4 elementy na stopach. 

Stan b. dobry. 
Oglądać ul. 3 Maja 48  

(Cech Rzemiosł) od 8-15.

Sprzedam!!!
Recykling ceglany oraz betonowy. 

Możliwość dostawy do klienta.
Miejsce składowania Gryfice.

Kontakt tel. 609-532-701

Zatrudnię techników farmacji do aptek 
w Goleniowie i Nowogardzie (woj. zachodniopomorskim) 
Apteki są młode i ze względu na dynamiczny rozwój wzmacniamy 

zespół. Zapewniamy stabilne wynagrodzenie i system motywacyjny. 
Wszystkim pracownikom zapewniamy warsztaty podnoszenia 

kwalifikacji oraz miłą atmosferę w pracy. 
Oferty wraz z CV prosimy przesyłać na adres profarma@onet.pl

PRO-BUD S.C.   SPRZEDA MIESZKANIA 
2-pokojowe o pow. 58 m2 na osiedlu Gryfitów

  nowe  -  własnościowe  -  bezczynszowe
tel. 91 39 25 552, 783 570 056, www.probud-nowogard.pl

Nowogard, ul. 3 Maja 14

 Ostatnia chwila - SKORZYSTAJ Z KREDYTU RODZINA NA SWOIM!

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej„Gardno” w Nowogardzie 

ogłasza przetarg pisemny nieograniczony 
na ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego

1. Nowogard, ul. Bankowa 6 -  cena 125.000 zł 
Powierzchnia użytkowa 53,70 m2 , IV piętro, trzy pokoje, kuchnia, łazienka, WC, korytarz.  

2. Nowogard, ul. Bohaterów Warszawy 105  - cena  96.000 zł 
Powierzchnia użytkowa 45,80 m2 , IV piętro, dwa pokoje, kuchnia, łazienka, WC, korytarz.  

3. Dobra, ul. Traugutta 3A - cena 76.000 zł 
Powierzchnia użytkowa 54,90 m2 , parter, dwa pokoje, kuchnia, łazienka, WC, korytarz.  

4. Dobra, ul. Traugutta 3A - cena  82.800 zł
Powierzchnia użytkowa 66,90 m2 , I piętro, trzy pokoje, kuchnia, łazienka, WC, korytarz.  

Składanie ofert do 21.09.2012 r. do godz. 14.00, otwarcie ofert – 21.09.2012 r. o godz. 14.15
Miejsce otwarcia ofert: siedziba Spółdzielni ul. Osiedlowa 6 w obecności oferentów.  
Specyfikację przetargową oraz dodatkowe informacje można uzyskać w biurze Spółdzielni - 

telefon 913910010, 3910011, 3910020.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz unieważnienia przetargu 

bez podania przyczyn. 
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POLECAMY
EX573118389 135000 zł dom
EX576336139 220000 zł siedlisko
EX572020748 299000 zł nowy dom
EX252259897 122000 zł 9,4 ha

EX486742361  62000 zł 1 pokój
EX480982625 125000 zł 2 pokoje
X480980825 154000 zł 3 pokoje
EX483118714 169000 zł 4 pokoje

Sprzedam mieszkanie 
trzypokojowe 55 m2, 

ul. Żeromskiego, kuchnia, 
łazienka, wc, glazura, 

terakota. Cena 154 tys. zł. 
604 409 996

NIERUCHOMOŚCI

•	 Sprzedam mieszkanie, ul. Po-
niatowskiego, 2 pokoje, pow. 
50,49 m2, parter, po general-
nym remoncie. CENTRUM Ob-
ŁSUGI NIERUCHOMOSCI, Tel. 
603 982 407

• Do wynajęcia dwa lokale han-
dlowe lub biurowe w centrum 
Nowogardu. 787 122 972 

•	 Sprzedam spichlerz, pięk-
ny obiekt 956 m2, tel. 693 
996 009

• Do wynajęcia dwa lokale han-
dlowe w Centrum Nowogardu. 
531 838 667

• Sprzedam mieszkanie trzy-
pokojowe w Nowogardzie. 
600 626 244

• Sprzedam mieszkanie własno-
ściowe, I piętro, bezczynszowe, 
3 pokoje, 58m2, w Nowogar-
dzie. Po kapitalnym remoncie, 
wysoki standard, kuchnia w 
zabudowie, glazura, panele, 
terakota, nowe okna, własne 
ogrzewanie gazowe, domo-
fon, piwnica, balkon. Cena do 
uzgodnienia, tel. 605 522 340.

• Sprzedam działkę budowlaną w 
Centrum Nowogardu ul. Lipowa 
4 o pow. 693 m2 z aktualnymi 
warunkami zabudowy usługi, 
handel, mieszkania. Informacje 
Tel. 600  959  932; 600  931 083 
po 15.00

• Sprzedam garaż murowany 28 
m2, prąd, woda cena 26 000 zł. 
Tel. 501 622 613

• Sprzedam nowe mieszkanie 2 po-
kojowe, bezczynszowe, pow. ok. 
58 m kw, II piętro. Tel. 783 570 060.

• Wynajmę warsztat z kabiną pod 
różnego rodzaju działalność. 
603 550 557

• Sprzedam mały dom 57 m2 ul. 
Piłsudskiego 2a. 602 350 301

• Sprzedam mieszkanie w blo-
ku w Łosośnicy, trzypokojo-
we, 64 m2, bezczynszowe. Tel. 
788 875 474

• Sprzedam mieszkanie 4-poko-
jowe (67,7 m2) w Nowogardzie, 
parter, balkon, wc i łazienka 
osobno. Kontakt:  608 514 144.

• Studio reklamy Vizart wynajmę 
pow. Reklamową 6,5x3m w No-
wogardzie przy ul. Warszawskiej 
11 od 13.06. tel. 605 522 340

• Sprzedam pół bliźniaka ok. 
100m2, działka 1100 m2, duży 
ogród. Wymienione okna, dach, 
ocieplony. Wewnątrz do remon-
tu. 350000 zł. Tel. 513 157 166

• Sprzedam mieszkanie, Nowo-
gard, ul. Bankowa 6, pow. 53,70 
m2, IV piętro, trzy pokoje, cena 
131.600 zł, tel. 91-3910010, 
607607814.

• Sprzedam prawo do mieszka-
nia spółdzielczo – lokatorskie. 
691 646 632

• Pilnie potrzebna kawalerka, 
dwupokojowe mieszkanie (par-
ter) do wynajęcia niedrogie. 
512 711 348

• Sprzedam działkę po zbiorach 
przy ul. Armii Krajowej. 91 39 
21 399 po godz. 20.00

• Odstąpię działkę owocowo-wa-
rzywną z murowanym dom-
kiem obok zakładu karnego 
693869595

• Nowogard działki budowlane. 
665 503 129

• Sprzedam 4-pokojowe miesz-
kanie w Osinie, 79m2, słonecz-
ne, na parterze, bezczynszowe, 
z balkonem, piwnica, w kuchni i 
przedpokoju zabudowa. Miesz-
kanie w bardzo dobrym stan-
dardzie. Ogrzewanie gazowe, 
okna pcv. Atrakcyjna cena. Kon-
takt: 502 531 348

• Sprzedam kawalerkę w Nowo-
gardzie, 28m2, bezczynszo-
wa, na parterze, funkcjonalny 
rozkład pomieszczeń, kuch-
nia z oknem, piwnica, okna 
pcv, ogrzewanie gazowe, bez 
pośrednika, 77 tys.! Kontakt: 
512 322 137

•	 Sprzedam budowę w stanie 
surowym. 507 045 404

• Sprzedam działkę budowla-
ną w Kościuszkach 1200 m2. 
Wszystkie media, pozwolenie 
na budowę. Cena 59.000 zł Tel. 
661 923 610

• Sprzedam tanio działkę siedli-
skową. Kościuszki 30 ar. Wszyst-
kie media. 508 211 575

• Wynajmę pokój. 798 382 886

• Sprzedam działki budowlane 
30ar. Media w granicy prąd, gaz, 
woda., kanaliza, droga utwar-
dzona,  Kikorze 24. Cena 16 
zł/m. 5 działek w trakcie budo-
wy Tel. 665 361 036 po 16.00

• Nowogard ul. Warszawska 10 
mieszkanie dwupokojowe, 
komunalne III p. CO zamienię 
na ogrzewanie CO,na trzypo-
kojowe w Nowogardzie.798 
634 935

• Sprzedam dom w Nowogardzie 
w rozliczeniu mieszkanie ul. Je-
sionowa 3. 604 284 597

• Dwa lokale biurowe do wyna-
jęcia, jeden po zakł. Fryzjerskim 
700 Lecia 6a. Tel. 693 368 936

• Kupię dom na wsi w okoli-
cach Nowogardu. 665 860 421; 
667 171 283

• Sprzedam mieszkanie dwu-
pokojowe 42 m2 do remon-
tu w centrum Nowogardu. 
880 417 707

•	 Atrakcyjne mieszkanie dwu-
pokojowe sprzedam po re-
moncie generalnym przy 
ul. Poniatowskiego Tel. 
669 149 383

• Mieszkanie do wynajęcia tel. 
697 583 382, 601 724 492.

• Wydzierżawię lokal 20 m2 dzia-
łalność. 793 206 556 

• Sprzedam kawalerkę 36 m2 i 
mieszkanie czteropokojowe 
110 mw2. Tel. 608 817 214

• Kupię 5 ha ziemi blisko wsi lub z 
siedliskiem. 501 173 454

• Wynajmę nieruchomość (lokal) 
z klimatyzacją z pełnym wy-
posażeniem Nowogard dobra 
lokalizacja vis ‘a wis szpitala. 
887 467 309

• Kwatery pracownicze góra 
domu jednorodzinnego. 
609 307 327

• Sprzedam mieszkanie własno-
ściowe w Żabówku 70 m2, trzy-
pokojowe z działką. 693 021 088

• Garaż własnościowy z kanałem i 
użytkowym poddaszem na Jana 
Pawła II sprzedam. 698 908 275

• Sprzedam mieszkanie dwupo-
kojowe, bezczynszowe, własno-
ściowe z garażem w Radzimiu. 
691 766 754 

• Kawalerka do wynajęcia w ok. 
Nowogardu (Wierzbięcin) tanio. 
Od zaraz. 783 484 832

• Sprzedam lub zamienię na 
mieszkanie w Nowogardzie 
dom ( 150 m2) w okolicy No-
wogardu. Dom po kapital-
nym remoncie na działce 1400 
m2. Cena 395.000 tys. Tel. 
692383706.

• Sprzedam mieszkanie czteropo-
kojowe I piętro Tel. 606 621 142

• Sprzedam mieszkanie własno-
ściowe bezczynszowe 40 m2. + 
garaż. 692 424 127

• Pub Szuflandia w Karsku organi-
zuje komunie, wesela, imprezy 
okolicznościowe. Do 80 osób. 
609 245 816

• Lokal do wynajęcia 60 m2 przy 
ul. 700 lecia 20b. czynsz 2500 
zł plus opłaty. Tel. 91 39 20 676; 
0049 40 53 16 99 16

•	 Okazja Sprzedam budowę w 
stanie surowym. 507 045 404

• Wydzierżawię pomieszczenie 
wyposażone na sklep spożyw-
czy lub inną działalność od za-
raz. 696 801 512

•   Sprzedam działkę z warun-
kami zabudowy ul. Asnyka. 
502 032 422

• Kupię mieszkanie bezczynszo-
we/ niskoczynszowe, min 3po-
kojowe, 60-80m 791443026

• Wolne pokoje. 793 908 098

• Sprzedam dom 52 m2, 14 km 
od Nowogardu dzwonić wie-
czorem. 91 39 79 101 

•	 Garaż do wynajęcia boh. War-
szawy 21. 91 39 20 307

• Sprzedam lub wynajmę 
mieszkanie czteropokojowe. 
788 049 676

• Wynajmę mieszkanie trzypoko-
jowe. 608 622 920

• Wynajmę kawalerkę 
601 927 982

• Sprzedam parter domu 110 m2. 
Podpiwniczony, garaż i podwór-
ko. 600 809 312; 604 903 853

• Wynajmę mieszkanie Bankowa 
3E. 601 328 360

• Wynajmę dom w Nowogardzie 
statecznej rodzinie. 721 840 473

• Sprzedam garaż ul. Zamkowa. 
695 480 058

• Kupię mieszkanie bezczynszo-
we/ niskoczynszowe, min 3po-
kojowe, 60-80m 791443026

• Długołęka 5 km od Nowogardu, 
działka pod zabudowę 2500 m2 
przy sadzie owocowym 35 000 
zł Tel. 889 133 882

• KRUS działka rolna uprawia-
na 1,30 ha IV kl. Gm. Mariano-
wo pod KRUS – dopłaty Tel. 
660 206 833

• Dom na wsi blisko Nowogar-
du z dużą działka 165 tys. Tel. 
502 103 432

• Do wynajęcia mieszkanie dwu-
pokojowe ul. Racibora. Tel. 
609 307 489

• Sprzedam dom wolnostojący 
210 m2 Nowogard. 601 500 722

• Kupię mieszkanie 3pok. W 
Nowogardzie po 16.00 tel. 
535 436 870

• Wynajmę pokój w Nowogar-
dzie. 609 004 967

• Wynajmę garaż ul. Zamkowa. 
609 004 967

• Do wynajęcia mieszkanie dwu-
pokojowe/ 601 581 892

• Mieszkanie dwupokojowe do 
wynajęcia. 784 819 908

• Sprzedam ziemię pod budowę 
0,60 ha, blisko media we wsi 
Krasnołęka kol. Tel. 605 943 547

• Sprzedam 1p + kuchnia, 28 
m2, III p. ul. Waryńskiego. 
600 782 741

• Kupię żyto ozime do siewu. 91 
39 17 620

• Sprzedam prosiaki. 91 39 17 909

•	 Sprzedam działkę budowlaną 
o pow. 1138 m2 w Żdżarach – 
3km od Goleniowa + projekt, 
prąd na działce. Cena 70 tys. 
zł. Tel. 502 318 989

• Sprzedam dom w Nowogar-
dzie. 607 220 843

• Poszukuję kawalerkę w Nowo-
gardzie pod wynajem dla pary, 

niepalącej, bez dzieci. Tel.: 507 
746 990

MOTORYZACJA

• Sprzedam Opony letnie 4 szt. 
Continental Conti 3, 185 65 R15, 
cena 400 zł, tel. 605 522 340.

• Sprzedam dwie opony 185/65/
R15 continental conti 3; stan 
dobry. 605 522 340

• Sprzedam felgi stalowe do 
Nissana Almery N16, rok prod. 
12/2001, cena 240 zł, tel. 605 
522 340. 

• SPRZEDAM NISSAN ALMERA 
2003 r. 1,5 diesel, przebieg 
140 tys. , ubezp. i przegląd do 
07.2013, koła letnie i zimowe 
. Cena 13 900 . Do uzgodnie-
nia. Informacje pod nr . tel 509 
313 134

• Sprzedam Citroen AX 1,4 diesel 
cena do uzg. 669 694 269

• Sprzedam motorower Olimo 
HL50 po wypadku silnik w 
db stanie, mały przebieg Tel. 
506 184 436

•	 Sprzedam motocykl MZ -250 
rocznik 1968. Zabytkowy,  w 
100 % sprawny. Tel. 91 81 71 
400 po 17-tej.

ROLNICTWO

• Grykę sprzedam. Tel. 
795 916 988

•	 Koszenie, zbiór, mulczarowa-
nie łąk, orka, siew, talerzówka, 
prasowanie bali. 608 013 995

• Sprzedam kombajn do zbioru 
ziemniaków «ANNA» Stan bdb 
nr,Tel 664329813.

• Siewnik do nawozu Amazon-
ka dwutalerzowy poj. 500 kg. 
723 898 517

• Pszenżyto sprzedam 600 zł/
tona (zostało 2tony). 91 57 
83 097

• Koszenie łąk i prasowanie. 
603 541 286

• Sprzedam pszenice paszową 
502 217 497

• Sprzedam kombajn zbożo-
wy klass. Cena 12 .000 zł. Tel. 
604 878 140

• Sprzedam dwie klacze ze źre-
bakami. Chodzące w zaprzęgu. 
888 757 586

• Sprzedam siewnik zbożo-
wy poznaniak i kultywator. 
661 751 296
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OGŁO SZE NIA DROb NE

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

tel. 91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

GABINET KOSMETYCZNY 
”WICHEREK”

Rok założenia 1988
Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała zabiegi 
kosmetyczne, henna, depilacje, makijaże, 
mikrodermabrazja, peeling kawitacyjny, 
ultradźwięki, eksfoliacje, wypalanie, laser, 
lampy, materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

PORADY BEZPŁATNE
Nowogard, ul.  Zielona 3 
– obok Rest. „Przystań”, 

Tel. 91 39 207 14 
Czynne od 11.00 do 19.00

http://wicherek.info

PIASEK, ŻWIR,   
CZARNOZIEM, 

POSPÓŁKA 

 ŻWIROWNIA
DŁUGOŁĘKA

tel. 504 872 700 
Z DOWOZEM 
DO KLIENTA

• Sprzedam skubane kaczki. 
796 759 414

• Szkółka w Karsku poleca 
drzewka z owocami oraz b. 
duży wybór tuja szmaragd. 
606 106 142 

• Sprzedam kaczki francuskie 
skubane na zamówienie. 
511 696 751

• Sprzedaż malin i zbiór na wła-
sne potrzeby. 502 853 573

• PSZENŻYTO siewne, kwalifiko-
wane sprzedam. 506 012 702

• Sprzedam ciągnik C – 330. Tel. 
507 465 448

• Sprzedam pług czteroskibowy 
Fiskars i trzyskibowy Overum. 
660 047 110

• Sprzedam słomę w snopkach. 
Tel. 782 036 086

• Sprzedam siano w kostkach. 
781 744 340

• Sprzedam owies 5t. cena 695 zł 
Glicko. 600 653 124

• Sprzedam kaczki francuskie 
króliki na mięso. 515 106 916

USŁUGI

• Wyjazdy Niemcy, Holandia. 
Niskie ceny z domu pod dom. 
603 038 944

• Usługi transportowe IVECO do-
stawcze + laweta + bus osobo-
wy do 9 os. Tel. 609 931 915, 607 
580 172.

•	 MALOWANIE, MONTAŻ PA-
NELI PODŁOGOWYCH I INNE 
DRObNE NAPRAWY WYKONA 
„ZŁOTA RĄCZKA”; 91 39 22 
783, 784 79 22 70

• Czyszczenie uszu za pomocą 
świecowania Nowogard, ul. Zie-
lona 3. 91 39 20 714

• Usługi ogólnobudowlane i do-
cieplenia 607 654 692

• Usługi transportowe Transit 
Max + przyczepa. 500 297 054.

• Cyklinowanie. 692 478 465

• AWARIE. Naprawy pieców Va-
iliant, tanie części. 691 686 772

• Bruk-lin układanie kostki bru-
kowej. Tel. 607 083  893, www.
bruk-linnowogard.com.pl

• Montaż ogrodzeń betonowych, 
farmerskich i innych; 695  085 
470; 91 39 72 575

• usługi elektryczne CO, dachy, 
tanio szybko solidnie. Do 30% 
taniej. Tel. 506 323 560

• Przewozy przeprowadzki No-
wogard i okolice. 784 499 535

• Usługi ogólnobudowlane. 
510 335 162

• AGENCJA REKLAMWA VIZART - 
oprawianie prac - w 2 minuty., 

bindowanie, wydruki A3-A4 
kolor, ksero A3-A4 - kolor, la-
minowanie A3-A4. Tylko u nas 
największy wybór okładek. No-
wogard, ul. 700 lecia 15 (nad 
sklepem zielarskim). Tel. 605 
522 340.

• REMONTY, MONTAŻE, STOLAR-
KA. 781 016 125

• Transport BUS-MAX. 784  053 
493

•	 Usługi remontowo-budowla-
ne, docieplenia. 784 053 493

• Przepisywanie prac (magister-
skich, licencjackich, innych), do-
kumentów, CV, listów motyw. 
innych. Wydruki, Ksero, także 
kolor. Szybko i Solidnie. Studio 
Reklamy Vizart. Nowogard, ul. 
700 lecia 15 (nad sklepem zie-
larskim). tel 605 522 340. 

• Naprawa, regulacja okien, drzwi 
PCV i drewna. 695 181 070

• Usługi dekarskie w Kościusz-
kach. 601  227  631

• Videofilmowanie i zdjęcia cyfro-
we, profesjonalnie różne oka-
zje. 600 653 124

• Remonty mieszkań. 609 588 
240

• Transport przeprowadzki szyb-
ko tanio. 696 138 406

• DUR - DACH pokrycia i remonty 
dachów. 691 621 141

• Dachy. 785 562 104

•	 Usługi koparko- ładowar-
ką + transport Nowogard.  
667 621 070

• Usługi koparko-ładowarką. 
606 106 142

• Transport przeprowadzki, tanio. 
791 111 749

• Remonty łazienek, glazura, te-
rakota, hydraulika. 667 435 942

• Docieplenia budynków remon-
ty. 784 053 493

• Remonty mieszkań 609 588 240

• Wymiana instalacji elektrycz-
nej, szpachle, panele, malowa-
nie. 798 147 191

•	 Remonty na każdą kieszeń. 
609 715 839

•	 TWOJA KSIęGARNIA INTER-
NETOWA WWW.KSIEGARNIA-
CYMELIA.OSDW.PL

• Serwis komputerowy na tele-
fon. Instalacja, pomoc w obsłu-

dze. Na życzenie w domu Klien-
ta. Tel. 790 373 803

• Korepetycje z chemii i biolo-
gii. Gimnazjum szkoła średnia. 
609 307 327

• Usługi Akwarystyczne: zakła-
danie i obsługa akwariów. 
506 059 054

• Remonty i wykończenia. 
601 567 369

• Układanie kostki brukowej. Tel. 
510 815 498

• Korepetycje j. angielski dla każ-
dego, solidne przygotowanie 
do egzaminów. 609 688 982

• Dekarstwo docieplenia. 
697 784 540\

• Usługi transportowe 1.5t. bus 
blaszak. 692 486 051

•	 Masz problem dzieckiem 
uzdolnionym matematycz-
nie. Wszechstronny rozwój i 
profesjonalna pomoc. Mail: 
mat15.58@o2.pl

•	 boisz się nowej matury z ma-
tematyki? Profesjonalna po-
moc pełen zakres materiałów. 
Mail: mat15.58@o2.pl

PRACA

• Zatrudnię konsultantkę Orifla-
me, bezpłatne wpisowe, pre-
zenty na 1300 zł, 604 189 118

• Poszukuję murarzy do wymuro-
wania ok. 200 m oraz szpachla-
rzy - malarzy. Tel. 695 264 594.

• Zatrudnię ekspedientkę do 
sklepu spożywczego Tel. 91 39 
21 373; 91 39 27 122

• Zatrudnię kierowcę z kat. C+E: 
Transport liniowy: Niemcy - Da-
nia 2 na 1. Również transport: 
Włochy - Szwecja, Polska - 
Szwecja, Norwegia - Polska, tel. 
607 585 561

• Zatrudnię stolarza lub pomoc-
nika. 603 366 286

• Szukam pracy jako kierow-
ca kat. B kawaler z doświad-
czeniem (międzynarodowe). 
721 230 990

• Przyjmę pracowników do do-
ciepleń z doświadczeniem. 
607 654 692

• Przyjmę do pracy recepcjonist-
kę/recepcjonistkę; barmana/
barmanka. 507 951 313

• Przyjmę do pracy z doświad-
czeniem sklep spożywczo – 

przemysłowy 24h Nowogard. 
603 688 266

•	 Zaopiekuję się starszą osobą. 
Tel. 91 39 26 493

INNE

• Sprzedam drewno  bukowe i 
dębowe pocięte i porąbane- 
603 353 789

• Sprzedam drewno opałowe i 
kominkowe, pocięte w klocki z 
dowozem. 663 349 053

• Sprzedam laptopa Lenovo, 
Y530, cena 1600 zł, tel. 605 522 
340

• Drewno kominkowe sprzedam 
tanio, dowóz gratis. 501 385 072

• Skup niesprawnych zatartych 
pił Stihl, Husqvarna cena 100 zł. 
Tel. 721 668 245

• Sprzedam sypialnię 510 243 843

• Owczarki niemieckie 7 tygo-
dniowe, pieski, ładne rodzice. 
91 39 21 828

• Oflisy zrzynki tartaczne na opał 
pocięte w klocki lub w całości 
do samodzielnego pocięcia. 
Dowóz gratis. 514 740 538

• Piasek płukany żwir czarno-
ziem, dowóz do 3 ton. Wywrot-
ka. 514 740 538

• Sprzedam grzejniki żeliwne 
nowe rozm. 60. 510 155 704

• Bilard nieduży cena 2000 zł Tel. 
510 155 704

• Sprzedam meble stołowe w db. 
Stanie niedrogo. 504 604 019

• Sprzedam pieski Yorki. 
693 808 537

• Sprzedam komin gazowy 
190 dł. 5m cena 1200 zł. Tel. 
513 045 188

• Sprzedam piec gazowy dwu-
funkcyjny Vailant. 91 39 22 736

• Sprzedam pianino 726 280 768

•	 Sprzedam piłę panelową 
ścienną STRIbIG wys. 2,4 m; 
szer. 5,6 m, cena 11.300 tys 
zł, grubościówkę Casadei 510 
m/m El. Góra-dół, 4 noże cena 
9800 zł. Tel. 661  927  037 od 
8.00-20.00

•	 Sprzedam owczarki niemiec-
kie. 91 39 10 656

•	 Sprzedam akwarium 112l 
z pełnym wyposażeniem 
668 844 738
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R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07

Krzyżówka panoramiczna

Rozwiązanie krzyżówki z dnia 7 IX
Kupon nr 70, Plon niesiemy plon
Alicja Wypych, Christiana Syfert, Barbara Bartosik, Wiesław Boro-

wik, Halina Szwal, Teresa Czarnecka, Maria Barska-Drzewiecka, Gra-
żyna Siedlecka, Alicja Wypych, Michał Furmańczyk, Wiesława Kacz-
marek, Stanisława Pokorska, Gertruda Wasyluk, Edmund Skibiszew-
ski, Konrad Słomski, Krystyna Zawidzka, Anna Husarz, Janina Gru-
dzińska, Pelagia Feliksiak, Maria Sowińska, Agnieszka Skowrońska, 
Zofia Kępa, Piotr Feliksiak, Józef Dobrowolski, Krzysztof Kępa
Zwycięzcy: Maria Barska-Drzewiecka, Anna Husarz, Krystyna Zawidzka
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INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD
In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
tel. miejski   - 91 57 92 311 
Straż Pożarna   - 998
Pogotowie Ratunkowe   - 999 
Pogotowie Gazowe   - 992
Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994

Dyżur nocny
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala   - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.   - 91 392 69 99
Medyk   - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

 - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz Pogotowie Stomatolo-
giczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos 
 - 91 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  
 - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzie ci, 
Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności 
Gospodarczej  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
  - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

- 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 26 249

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw.  WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   

- 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57

Apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM   - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Zawodowe 
- CE Zdroje ul.  Bohaterów Warszawy 78,

telefon/fax.   - 91 392 54 94  
I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium  
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych    - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   

- 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 
Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 
Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 
Taksówki   - 91 392 02 60
Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław berezowski
ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814
Tadeusz Soroka
ul.  3 Maja 10   - 91 39 25 484
Przychodnia Weterynaryjna „Sikorka” 
Sikorki 41, gm. Nowogard   - 91 39 17 695

REGULARNA LINIA MI KRO bU SO WA SEROCKI   Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie    6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie    8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

Informacja PKS 
91 392 18 87   lub   91 469 83 15

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak										kom.	606	148	353
Nowogard (ul.  Rzeszowskiego) - Szczecin (ul.  Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:05; 8:10; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 11:50; 11:55; 12:40; 
14:40; 14:50; 15:00; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:11
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul.  Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:30; 9:50; 10:25:11:20(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 13:20; 13:45(F); 14:10; 
14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:00
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:50; 17:20; 18:30; 19:30
Kursują od poniedziałku do soboty;  F - kursuje od poniedziałku do piątku;  7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli

ROZKŁAD JAZDY bU SÓW

Regularna linia METRO          tel. 505 619 600
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25 A; 5:50 A; 6:00 A; 8:15 A7; 9:25 A7; 12:30 A7; 12:55 A7; 
15:05 A; 16:30 A7; 18:10 A7
Ze Szczecina do Nowogardu: 6:50 A; 7:25 A; 7:45 A; 11:00 A7; 12:00 A7; 14:35 A7; 15:55 
A7; 16:40 A; 18:25 A7; 19:55 A7
Legenda: A- kursuje od pon do sob;   7 - kursuje w niedzielę

PRZEWÓZ OSÓb - RO MAN bIŃCZYK - Linia Regularna  
 TEL. 0607 310 591 

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU:  
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SObOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIEDZIELA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

DZIENNIK
NOWOGARDZKI

Ukazuje się we wtorki i piątki  na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, Piotr Słomski, Jarosław bzowy, 

Rafał Kowalczuk sport.  Jarek Dąbrowski redaktor techniczny.   Ad res re dak cji:  
72-200 No wo gard, ul.  boh. War sza wy 7A, tel. 91 392 21 65; e-mail: dziennik@domjudy.pl. 

Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

Trasa NOWOGARD – GOLENIÓW – SZCZECIN 
Nowogard ul. Rzeszowskiego : 5:05(A), 5:55(A), 6:10(A), 6:50(7), 7:00(A),  7:50(A), 8:05(7), 

8:25(2,4,6), 8:35(A), 9:10(1,3,5,7), 9:15(2,4,6), 10:05(A)10:30(A,7), 11:31(A), 11:40(7), 12:15(A), 
12:50(A,7), 13:00(A), 13:10(A), 13:25(A,7), 13:50(F), 14:05(A), 14:20(A,7), 15:41(A), 16:00(7), 
16:25(7), 16:30(1,3,5) 16:40(2,4,6,7) 16:50(A), 17:30(7) 17:50(A,7) 18:05(4,5,6,7) 18:20(A,7)

TRASA SZCZECIN – NOWOGARD
Szczecin ul. Św. Ducha: 9:25(A), 11:55(A,7) 12:20(A,7), 13:35(A), 14:00(A,7,R), 

14:30(1,3,5,7)  14:35(2,4,6) 14:55(A,7), 15:10(A) 15:25(A,7), 15:50(A) 16:15(A,7)  16:30(A), 
18:05(A,7,R) 18:20(A,7) 19:05(A,7) 19:25(A,7) 19:50(A,7)

Szczecin ul. Dworcowa :  6:20(A), 7:35(A), 8:40(A,7), 9,00(7,R), 10:05(A,7),  10:50(A,7),  
11:40(A), 13:00(7), 14:20(7), 17:40(A,7), 20:15(A,7),

Goleniów, Dworzec PKP :  7:05(A), 8:20(A), 9:25(A,7), 9:45(7,R), 10:10(A),  10:50(A,7),  
11:36(A,7), 12:26(A), 12:42(A,7),  13:05(A,7), 13:45(7), 14:20(A),  14:45(A,7,R), 15:05(7), 
15:20(1,3,5,7) 15:26(2,4,6) 15:40(A,7) 15:55(A)  16:08(A,7) 16:40(A) 16:59(A,7) 17:15(A), 
17:40(A,7)  18:50(A,7,R)  19:05(A,7), 19:50(A,7) 20:10(A,7) 20:35(A,7) 21:00(A,7)

Trasa NOWOGARD – MASZEWO 
Nowogard ul. Rzeszowskiego :  6:20(S) 15:15(S)
Trasa MASZEWO – NOWOGARD 
Maszewo :  6:55(S) 16:00(S)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO – STARGARD SZCZECIŃSKI
Nowogard ul. Rzeszowskiego :  6:50(F),  11:30(F),  13:50(F),  
Trasa STRAGARD SZCZECIŃSKI – MASZEWO - NOWOGARD
Stargard Szcz. Oś. Tysiąclecia :  9:40(A), 12:45(A), 15:05(A)
A - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt S – kursuje w dni nauki szkolnej; 

7 – kursuje w niedziele niebędące świętami F – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz 
świąt 1,3,5 – kursuje w poniedziałki, środy, piątki oprócz świąt; 2,4,6 – kursuje we wtorki, 
czwartki, soboty oprócz świąt; 4,5,6,7 – kursuje w czwartki, piątki, soboty, niedziele oprócz 
świąt; R – kurs do Reska    

ROZKŁAD JAZDY POCIĄGÓW (1.06 - 8.12.2012)
DO KOŁOBRZEGU
7:26 (od 3.09); 9:21 (w dni robocze); 11:39;  13:49;  15:47;  

17:46;  21:38

DO SZCZECINA
5:19 (od 3.09); 6:36 (od 3.09); 8:01; 12:13 (w soboty, niedziele 

i święta); 14:56;  16:51;   18:50;  2

Informacje o rozkładzie jazdy:  tel. 19 757
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biura, 
pow. magazynowe

i usługowe 

DO WYNAJĘCIA
idealna lokalizacja

dla Twojej firmy
atrakcyjne ceny,  

duży parking. 
Kontakt 783 800 200

17.09.2012 r. 
godz. 16
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e-mail: poligraf@post.pl

TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07

Powinny 
być ławki,  
a nie ma

Czytaj s. 10

Nowa 
świetlica  
dla dzieci 

Rolnicze 
dziękczynienie

Kancelaria  
Prawna

nawet trudne sprawy

601 949 077

ZDAJ EGZAMIN PRZED ZMIANĄ PRZEPISÓW!
Nowy kurs na kat. B rozpocznie się 

17.09.2012 o godzinie 16.00

Z ostatniej chwili

Harcówka sprzedana!

Tym razem się udało.  Jak wynika z naszych informacji, Starostwo Powiatowe 
sprzedało budynek po byłym internacie przy ul. Wojska Polskiego, zwany po-
pularnie „harcówką”. Na najbardziej malowniczo położoną posesję w naszym 
mieście przez ponad rok nie było chętnych.  Od początku swojego istnienia aż 
do dnia sprzedaży, obiekt służył celom publicznym. Jak będzie teraz? 

Czytaj s. 3

Winczewski  
strzela  

Mamy 
lidera!
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Kronika policyjna Nasza sonda 
Szczepionka dobrem  
czy złem dla naszego dziecka? 
Temat szczepień ochronnych budzi nadal  wiele  kontrowersji, gdyż w miaarę 
badań, teorie na temat skutków ich działania cały czas ulegają zmianie. Każdą 
sytuację należy rozważyć oddzielnie po konsultacji z lekarzem. Ostateczną zgo-
dę na szczepienie, mają prawo po rozmowie z lekarzem wyrazić rodzice. Zawsze 
taka decyzja powinna być podjęta z dużą rozwagą i po dokładnym przeanalizo-
waniu argumentów za i przeciw. Dlatego tym razem spytaliśmy naszych czytel-
ników, co sądzą na ten temat? 

Teresa Bazyl: Jak trzeba szczepić, to  trzeba szczepić, by uchro-
nić dzieci przed chorobami, a jest tyle tych chorób! Ja mam pię-
cioro dzieci i wszystkie były szczepione. Gdy przyszło wezwa-
nie, to bez zastanowienia szłam na szczepienie. Wydaje mi się 
to naturalne.  Mam nadzieję, że rodzice będą nadal korzystać 
ze szczepień.

Lekarz internista i medycyny pracy  Hanna Kondrat-Gaw-
rońska : Jeśli chodzi o szczepienie dzieci, to w środowisku me-
dycznym jesteśmy jak najbardziej za tym by szczepić. Obecnie 
pojawiają się nowe patogeny, a jeżeli są już znane, to atakują 
szczególnie w przypadku spadku odporności u dzieci przy prze-
wlekłych stanach chorobowych, również przy przewlekłej farma-
koterapii. Dzieci nie potrafią się bronić przed bakteriami i dla-
tego powstają nowe szczepionki na meningokoki, pneumokoki 
oraz stany zapalne płuc i opon rdzeniowo-mózgowych. Nasze 
obserwacje wskazują na to, że jest sens szczepić dzieci, ponie-
waż zmniejszają  możliwość i niebezpieczeństwo zachorowania. 

Beata Ciwińska z córeczką Antosią: Uważam, że dzieci 
jak najbardziej należy szczepić żeby uchronić je przed wszel-
kimi niebezpiecznymi chorobami. Moja córka akurat  jest za-
szczepiona na wszystkie możliwe choroby: pneumokoki, me-
ningokoki i inne. Rodzice, którzy nie chcą szczepić swoje  dzie-
ci, narażają je na niebezpieczeństwo chorób  i ryzykują ich 
życiem. Zdecydowanie jestem za szczepieniami. 

Józef i Genowefa Czerwik: Powinno się szczepić 
dzieci żeby uchronić je przed wirusami i zabezpieczyć  
przed chorobami. Rodzice jednak czasami  obawiają się 
skutków ubocznych takich szczepień. Decyzja o szcze-
pieniu dziecka jest więc indywidualną sprawą każdego 
rodzica. 

 

Pani Danuta: Jestem za tym by szczepić dzieci. Szczepimy po 
to, żeby uchronić je  przed wszelkimi chorobami. Nie pochwa-
lam rodziców, którzy nie szczepią swoich dzieci, bo zachowują 
się tak, jakby nie zależało im na zdrowiu dziecka. Jestem babcią 
i mój syn regularnie szczepi swoje dziecko i chodzi z nim na kon-
trole. Podsumowując, u mnie w rodzinie od zawsze szczepiło się 
wszystkie dzieci. 

Wysłuchali: Jarek Bzowy- dziennikarz DN oraz Weronika 
Kwiatkowska i Klaudia Krasnowska odbywające staż w DN 

03.09.2012 r. 
Godz. 13.50 Włamanie do 

pomieszczenia gospodarcze-
go na terenie Domu Pomocy 
Społecznej, Kolonia Smuży-
ny, skąd sprawcy dokonali kra-
dzieży 39 rolek papy termo-
zgrzewalnej. 

Godz. 20.00 W Zakładzie 
Karnym w Nowogardzie, 
funkcjonariusze ujawnili środ-
ki odurzające w postaci mari-
huany przy tymczasowo aresz-
towanym Krzysztofie G. 

Godz. 20.30 Powiadomie-
nie o uszkodzeniu samochodu 
marki Audi A8 na ul. Reja, po-
przez najechanie na wystającą 
poza poziom drogi studzienkę 
kanalizacyjną. 

04.09.2012 r. 
Godz. 13.50 Kolizja drogo-

wa na skrzyżowaniu ulic 700 
Lecia i 3 Maja, w której uczest-
niczyły trzy pojazdy: Toyota, 
VW T4, Scania. 

Godz. 19.15 Zdarzenie dro-
gowe na skrzyżowaniu ulic 
Roosevelta z ulicą Armii Kra-
jowej, gdzie w pojazd marki 
Audi uderzyła rowerzystka. 

Godz. 20.35 Zgłoszenie 
uszkodzenia powłoki lakierni-
czej pojazdu marki Peugeot na 
ul. Wojska Polskiego. 

05.09.2012 r. 
Godz. 13.50 Kierowanie sa-

mochodem marki Mazda na 
ul. Leśnej przez Zdzisława S., 
który nie posiada uprawnień 
do kierowania pojazdami me-
chanicznymi. 

06.09.2012 r. 
Godz. 10.00 Powiadomie-

nie o kradzieży czterech sztuk 
kołpaków z samochodu mar-
ki Mercedes, zaparkowane-
go przed blokiem na parkingu 
niestrzeżonym przy ul. Boha-
terów Warszawy. 

Godz. 16.00 Ochrona sklepu 
Inter Marche powiadomiła o 
ujęciu sprawcy kradzieży skle-
powej. Patrol na miejscu wyle-
gitymował Grażynę P. 

Godz. 17.20 Kradzież skle-
powa w dyskoncie Biedron-
ka na ul. Warszawskiej przez 
Pawła B. Ukarany został man-
datem karnym. 

08.09.2012 r. 
Godz. 23.50 Nietrzeźwy kie-

rujący samochodem VW Golf 
ujawniony na drodze w miej-
scowości Olchowo. Krzysztof 
Sz. miał 1,76 promila alkoholu 
w wydychanym powietrzu. 

09.09.2012 r. 
Godz. 01.30  Na ul. Bohate-

rów Warszawy ujawniono nie-
trzeźwego kierującego samo-
chodem maki Mercedes. Jakub 
B. miał 1,70 promila alkoholu 
w wydychanym powietrzu. 

Godz. 12.30 Uszkodzenie sa-
mochodu marki Peugeot Bo-
xer na ul. 5 Marca poprzez za-
rysowanie powłoki lakierni-
czej.  

st. insp. Ref. Prewencji 
Klaudia Gieryń 

Pomóżmy sobie
•	 Przyjmę  2 - osobowy fotel do spania, pralkę automatycz-

ną i używaną  pokojową meblościankę Tel. 665 - 566-856
•	 Przyjmę  łóżko piętrowe  tel.512-71-13-48
•	 Przyjmę  wersalkę z fotelami i szafkę na dziecięce ubrania 

- 883-241-291 
•	 Przyjmę meble pokojowe w dobrym stanie, ławę pokojową 

i TV  tel.782-556-716
•	 Przyjmę  piecyk kaflowy lub inny piec na opał tel. kontak-

towy 883-038-182
•	 Przyjmę segment pokojowy i kuchenny oraz pralkę.  Tel. 

kontaktowy 512 711 348
•	 Przyjmę książki do I klasy gimnazjum. Tel. kontaktowy 

512 711 348 
•	 Proszę o dwuosobowy tapczan dla osoby po operacji nr 

kontaktowy Tel.504 781-785 
•	 Przyjmę telewizor kolorowy  tel.  512-012-823 
•	 Przyjmę używany odtwarzacz DVD i sprawny niewielki   

telewizor  -  Tel.506-138-056
•	 Przyjmę dla niepełnosprawnego chłopca rowerek trzyko-

łowy napędzany na ręce -  697-381-161 
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REKLAMA

EntER  II 
laptop

 sERwIs - komIs
naprawiamy, 
sprzedajemy,

kupujemy laptopy
na ul. Wyszyńskiego 7/3

budynek Straży Pożarnej

tEL. 795 648 748

O PA Ł
węgiel, koks, miał, 

drewno – kominkowe,
 podpałka, brykiet – węglowy, 

torfowy, drzewny
(towar luzem i workowany)

Towar wysokiej jakości, zapewniamy 
transport, wynajem maszyny 
rozładunkowej oraz dźwigu

sprzedaż ratalna

PPUH „EDBA” 
Nowogard • ul. Nadtorowa 12

Tel./fax 91 39 22 329
Kom. 601 150 620

Lokal 
handlowy

60 m2

do wynajęcia
ul. Warszawska 14
tel. 510 105 357

Nowa świetlica dla dzieci w SP 1 
W dniu 7 września 2012 roku dokonano oficjalnego otwarcia świetlicy w Szkole Podstawowej nr 1 w Nowogardzie. 

Uroczystego przecięcia wstę-
gi do nowej sali dokonał w 
obecności dzieci i pedagogów 
burmistrz Nowogardu,  Ro-
bert Czapla wraz z dyrektorem 
szkoły, Sebastianem Szymań-
skim i Elżbietą Flis-Żabecką, 
wicedyrektorem. Prace remon-
towe polegały na przebudowie 
i zmianie sposobu użytkowa-
nia  sal dotychczas użytkowa-
nych jako pomieszczenia go-
spodarcze, na typową świetli-
cę. Wcześniej uczniowie z SP 
nr 1 nie mieli własnej świetli-
cy. Dzielili ją ze starszymi ko-
legami z gimnazjum, działa-
jącym praktycznie przez ścia-
nę. Koszt całkowity wykona-
nych  robót, które wykonywa-
no podczas wakacji,  wyniósł: 
24  630 zł. Składała się na nie: 
rozbiórka ścianek działowych, 

naprawa posadzki, rozbiór-
ka stropu, montaż instala-
cji elektrycznej   oraz malowa-
nie i szpachlowanie ścian.  Za-
kres prac wykonali:  Rozbiórka 
ścianek działowych -   Zakład 
Karny,  naprawa posadzki i 
rozbiórka stropu  - Roman Pa-
bisiak, montaż instalacji elek-
trycznej  - EL-MAR,  malowa-
nie i szpachlowanie  - we wła-
snym zakresie.

Na zakończenie uroczysto-
ści przedstawiciele szkoły po-
dziękowali władzy samorządo-
wej,  oraz dyrektorowi Zakładu 
Karnego w Nowogardzie płk 
Jerzemu Dudzikowi za ogrom-
ną pomoc w realizacji tego 
projektu. 

Jarek Bzowy 

Z ostatniej chwili

Harcówka sprzedana
Tym razem się udało.  Jak wynika z naszych informacji, Starostwo 
Powiatowe sprzedało budynek po byłym internacie przy ul. Woj-
ska Polskiego, zwany popularnie „harcówką”. Na najbardziej ma-
lowniczo położoną posesję w naszym mieście przez ponad rok nie 
było chętnych.  Od początku swojego istnienia aż do dnia sprzeda-
ży, obiekt służył celom publicznym. Jak będzie teraz? 

Był to już piąty przetarg, w drodze 
którego powiat próbował się pozbyć 
budynku wraz z otaczającą go działką. 
Pierwszy odbył się sierpniu ubiegłego 
roku. Początkowo powiat chciał sprze-
dać posesję za 900 tys. zł. Później cena  
nieruchomości z przetargu na przetarg  
spadała. Mimo tego chętnych nie było. 
Przyszłością tego historycznego obiek-
tu nie była zainteresowana też gmina 
Nowogard. Pojawiły się nawet pogło-
ski, że starostwo wyburzy budynek,  a 
uzyskany w ten sposób wolny plac o 
łącznej powierzchni 1041 m2, podzieli 
i sprzeda pod budowę. 

Jaki los czeka nieruchomość?  Na ra-
zie nie wiadomo kim jest szczęśliwy 
nabywca okazałej posesji, a także, w ja-
kim celu ją zakupił. Z naszych informa-
cji wynika jedynie, że nowy właściciel 
harcówki musiał za nią zapłacić ok. 600 
tys. zł. W najbliższym czasie postaramy 
się dowiedzieć od nabywcy posesji, co 
zamierza. 

Przypomnijmy, że budynek przez lata 
funkcjonował jako  internat Specjalne-
go Ośrodka Szkolno - Wychowawcze-
go. Kiedy w zeszłym roku wychowan-
kowie placówki przeprowadzili się do 
nowej „bursy” przy ul. Poniatowskiego, 

popularnie zwaną przez mieszkańców 
harcówkę, wystawiono na sprzedaż.  

Były internat o pow. użytkowej 855 
m2, leży na działce wielkości 10401 
m2. Budynek jest całkowicie podpiw-
niczony z częściowo użytkowym pod-
daszem. Powstał w 1904 roku, jako 
obiekt służący społeczności miejskiej 

na zabawy i  imprezy towarzyskie. W 
okresie międzywojennym posesja ad-
ministrowana była przez Bractwo 
Strzeleckie. Po 1945 roku, obiekt pełnił 
funkcję harcówki i domu wczasowego, 
a później internatu SOSW - aż do ubie-
głego roku. 

MS

Przed wojną okazały obiekt był dobrze widoczny od strony jeziora. (zdjęcie z ok. 1930 roku)



Nr 71 (2104)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

4

www.dzienniknowogardzki.pl

Gminne Dożynki w Maszkowie 

Rolnicze dziękczynienie
W minioną sobotę w Maszkowie odbyły się Dożynki Gminne. Uroczystości rozpoczęła msza  dziękczynna za tegoroczne zbiory, odpra-
wiona w miejscowym kościółku pw. św. Stanisława Kostki, a zakończyła biesiada i zabawa ludowa do białego rana. 

Msza św. rozpoczęła się 
punktualnie o godz. 13.00. Li-
turgii przewodniczył ks. Ma-
rek Siedlecki - proboszcz pa-
rafii pw. Matki Bożej Różań-
cowej w Żabowie, pod którą 
administracyjnie podlega ko-
ściół w Maszkowie. Homilię do 
wiernych wygłosił ks. Dziekan 
Kazimierz Łukjaniuk. Przy-
pomniał o tradycji święta plo-
nów, nawołując jednocześnie 
o szacunek do chleba, który 
wprost pochodzi od Boga. 

Przynosimy dzisiaj tutaj swo-
je plony, tak jak Bóg nakazał 
naszym przodkom. Pamiętaj-
my, że wszystko bowiem pocho-
dzi od Stwórcy. I choć nam tu-
taj zgromadzonym, jakby chle-
ba dzisiaj nie brakowało, nie 
wolno nam zapominać o tych, 
którzy głodują. Wiele się dzisiaj 
mówi o kryzysie gospodarczym, 
ale jego źródła należy upatry-
wać w upadku moralności, a 
nie tylko ekonomicznych warto-
ściach. Gromadzenie dóbr ma-
terialnych nie jest celem w ży-
ciu człowieka. Bowiem, to co 
mamy tu i teraz możemy ła-
two stracić, tak jak ten rolnik w 
przytaczanej dzisiaj przypowie-
ści Biblijnej, któremu się wyda-
wało, że jak już się dorobił, to 
za niego mogą pracować  inni, 
a on w tym czasie będzie odpo-
czywał,  poczym drugiego dnia 
zmarł  – mówił do wiernych 
ks. Łukjaniuk. 

W trakcie mszy św. poświe-
cono kilkanaście wieńców do-
żynkowych, które ustawiono 
wewnątrz i dookoła świątyni. 
Po zakończeniu liturgii, spod 
kościoła przez całą wieś aż na 
plac, gdzie zaplanowano dal-

szą część sobotniej uroczysto-
ści,  przeszedł korowód dożyn-
kowy prowadzony przez ko-
nie i zespół „Wesoła Ferajna” z 
NDK. 

Na scenie głównej, po ofi-
cjalnym przywitaniu przez 
władze samorządowe, miesz-
kańców wsi  Maszkowo, za-
proszonych oraz przybyłych 
gości, rozpoczęła się prezen-
tacja wieńców dożynkowych, 
które na tę okazję przygotowa-
li mieszkańcy wsi. Wszystkie 
one wzięły udział w plebiscycie 
na „Najładniejszy wieniec do-
żynkowy”. Do konkursu zgło-
szono 16 kompozycji. Komisja 
konkursowa uznała, że najład-
niejszą przygotowało Maszko-
wo – gospodarz tegorocznych 
dożynek. Drugie miejsce zaję-
ły ex aequo wieńce z Żabowa 
i Sąpolnicy. Natomiast wieńce 
przygotowane przez mieszkań-
ców Lestkowa i Ostrzycy za-
jęły trzecie miejsce. Pozostałe 
kompozycje ze zbóż otrzymały 
wyróżnienia.  

W tej części uroczystości 
ogłoszono także wyniki dwóch 
przeprowadzonych wcześniej 
plebiscytów pt.  „Najładniejsza 
wieś gminy Nowogard” oraz 
„Zadbaj o siedlisko, bo to two-
je środowisko”. W pierwszym 
konkursie zwyciężył Karsk, a 
dalej Wojcieszyn i Dąbrowa. W 
drugim plebiscycie, do którego 
zgłoszono 10 gospodarstw,  za 
najpiękniejsze zagrody uznano 
posesję Anny Piesyk z Miętna, 
Sabiny i Zbigniewa Florskow-
skich z Dąbrowy oraz Joanny 
i Roberta Maślanka z Trzechla. 
Natomiast wyróżnienia otrzy-
mali: Jadwiga Nowak (Świer-

czewo), Helena Krzewiak 
(Karsk), Wiesław Pacuszka 
(Orzechowo), Marian Brożyna 
(Świerczewo), Jarosław Olczyk 
(Trzechel). 

W trakcie dożynek nie za-
brakło tradycyjnego łamania 
się chlebem. Wieś przygoto-
wała także szereg atrakcji dla 
ducha i ciała. Była grochówka, 
grill, a także domowe wypie-
ki. Po konsumpcji można było 
zbadać poziom cukru w na-
miocie nowogardzkiego „Sto-
warzyszenia Diabetyków”. 

 Na brak zajęcia nie mogły 
narzekać dzieci. Czas najmłod-
szym umilał występ szczudla-
rzy ze Szczecina. Był pokaz ba-
niek mydlanych, wykonywania 
z balonów różnych zwierzątek 
i figur, a dla odważnych moż-
liwość wymalowania twarzy. 
Dla starszych przygotowano 
szereg konkursów sportowo 
-rekreacyjnych o wdzięcznych 
nazwach typu „Rzut gumow-
cem w dal”. 

Na dożynkach nie mogło za-
braknąć dobrej, nie tylko ludo-
wej muzyki. Na scenie oprócz 
zespołów grających typowy 
folklor (Lipka z Kobylanki, 
Błyskawica z NDK), można 
było posłuchać także zespołów 
śpiewających szlagiery muzyki 
rozrywkowej, przy której zaba-
wa dożynkowa trwała do białe-
go rana (zespół Avanti). Cieka-
wostką był występ cygańskiej 
grupy „Tarno Foro Roma” z 
Białogardu. W przerwie zaba-
wy ludowej na scenie wystąpił 
także Teatr Ognia „Fan” z No-
wogardu. 

Tekst i foto 
Marcin Simiński 

Sołectwo Trzechel

Sołectwo Lestkowo

Plon, niesiemy plon...wieniec gospodarzy nieśli chłopcy przebrani w lu-
dowe stroje

Poświęcenie wieńców dożynkowych ustawionych przed kościołem w 
Maszkowie

Przedstawiciele głównych orgazniatorów dożynek - sołectwa Maszkowa i władz Gminy Nowogard
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Starostowie dożynek 
Podczas tegorocznych obchodów Dożynek Gminnych,  zaszczytną funkcję starostów doży-

nek pełnili Beata Piątak i Krzysztof Bernach. Poniżej przybliżamy ich sylwetki cytując opis, 
który odczytano ze sceny podczas uroczystości w Maszkowie. 

Beata Piątak – Starościna Dożynek
Jest absolwentką Akademii Rolniczej w Szczecinie. W toku studiów na Wydziale Ekonomiki i Or-

ganizacji Gospodarki Żywnościowej uzyskała tytuł licencjata ekonomii w zakresie bankowości. Pry-
watnie jest żoną Zbigniewa Piątak, nowogardzkiego przedsiębiorcy i rolnika, prowadzącego w oko-
licy Maszkowa specjalistyczne gospodarstwo rolne, którego jest współwłaścicielką. Gospodarstwo 
państwa Piątak zajmuje się hodowlą kilku odmian barwnych norek amerykańskich, a pozyskane w 
toku produkcji skóry futerkowe z powodze-
niem eksportuje do wielu krajów świata ze 
szczególnym uwzględnieniem rynku chiń-
skiego, koreańskiego i rosyjskiego. 

Krzysztof Bernach – Starosta Dożynek 
Mieszkaniec Maszkowa od 1995 roku, 

wspólnie z żoną Edytą wychowują trójkę 
dzieci. Pan Krzysztof jest cenionym miesz-
kańcem sołectwa, cieszy się dobrą opinią, 
bierze czynny udział w działaniach na rzecz 
swojej społeczności. Sukcesywnie dąży do 
poprawek estetyki swojej wsi, w której pełni 
funkcję sołtysa już drugą kadencję. Głów-
ne cechy pana Krzysztofa to pracowitość i 
uczynność. 

 Sprzedam, Kupię, Oddam

GIEŁDA PODRĘCZNIKÓW 
SZKOLNYCH

Jak co roku otwieramy giełdę podręczników szkolnych. Moż-
na w niej nieodpłatnie zamieszczać informacje o posiadanych do 
sprzedaży, bądź oddania podręczników szkolnych, a także ogłosić 
zapotrzebowanie na kupno. Podręczniki do oddania można rów-
nież przynosić do redakcji DN. Zgłoszenia telefonicznie na nu-
mer 91 392 21 65, e-mailowo DZIENNIK@DZIENNIKNOWO-
GARDZKI.PL, bądź osobiście w redakcji na ul. Boh. Warszawy. 
•	 Sprzedam książki do I klasy Gimnazjum nr 1 w Nowogardzie. Tel: 605 768 194.
•	 Kupię podręczniki do klasy VI, SP nr 2. i sprzedam książki do języka nie-

mieckiego i WOS-u do III klasy, Gimnazjum nr 2 w Nowogardzie. Tel: 790 
710 805.

•	 Sprzedam książki do liceum nr 1 do kl. 1 i 3. Tel: 697 514 976 po godz. 16.
•	 Sprzedam tanio podręczniki do Technikum i Liceum, nr tel. 91 39 25 264.
•	 Kupię podręczniki do V kl. Podst. Nr 1 tel. 664 771 090.
•	 Tanio sprzedam podręczniki do I kl. Gim. Nr 1. Tel. 726 766 828.
•	 Kupię podręczniki do kl. V SP nr 3 w Nowogardzie. Te. 721 875 393.
•	 Sprzedam komplet podręczników do gim. nr 3. do kl. II, III. tel. 91 39 23 

122.
•	 Sprzedam matematyka podręcznik zakres podst. do liceum, LO nr 2 do kl. 

I. W.Babinski, Hańko. Ponczek. Tel. 603 691 864.
•	 Kupię książki do I kl. gimn. nr 2. Sprzedam do kl. VI szkoły podstawowej 

nr 3. Niedrogo. 509 615 300, 509 649 104.
•	 Przyjmę książki do kl. VI, szkoła podstawowa nr 1. tel. 699 680 298.
•	 Sprzedam książki do klasy III Gimnazjum nr 2 w Nowogardzie tel. 661-

550-557 
•	 Sprzedam książki do klasy II gimnazjum nr. 2 w Nowogardzie tel. 840-

563-335
•	 Kupię kompl. podręczników kl. III gimnazjum nr 1. Tel. 665 355 369.
•	 Sprzedam książki do II kl. gimnazjum nr 2. Tel. 784 056 335.
•	 Kupie książki do I klasy gimnazjum nr 2. Tel. 785 120 663.
•	 Kupię podręczniki do: matematyki i historii do VI kl. szkoła nr 1. Tel. 504 

703 568.
•	 Kupię podręczniki do II kl. gimn. nr 1. Tel. 667 787 949, 723 675 858.
•	 Kupię podręczniki do kl. III, do Gimnazjum nr 1. tel. 663565517.
•	 Do III kl. gimn. nr 2 kupię. 728 983 185.
•	 Sprzedam podręczniki do SP nr 4 (Bema) kl. III, IV, V 514 995 348.
•	 Sprzedam kpl. książek do III kl. gimn. nr 2 (nowe wydanie). Cena 130 zł. 

tel. 609 876 557.
•	 Sprzedam do VI kl. SP nr 3 a kupię do I gimn. nr 2. Tel. 604 432 743.
•	 Kupię podręczniki do kl. V SP nr 1. Tel. 668 858 611.
•	 Kupię książki do VI kl. SP 3. Tel. 512 005 501.
•	 Kupię książki do II liceum profil matematyczno-informatyczny, sprzedam 

do I gimnazjum SP 1. tel. 725 175 998.
•	 Sprzedam książki do geografii i j. angielskiego kl. II, III gimn. nr 3 (Bema) 

tel. 721 664 442.
•	 Sprzedam podręczniki do I kl. Gimnazjum: NOWA ERA: Spotkania z fi-

zyką Nr dop.: 93/1/2009, WAM: Szukam Was - religia, OXFORD:  Exam 
Connections Student”s Book, WSiP: Matematyka 2001,Nr ewid. 39/1/2009, 
OPERON: Muzyka, Nr dop. 166/2009. e-mail: tel. 663565517.

•	 Sprzedam - książki do II kl. gimn. nr 1 - niemiecki „Team Deutch”, polski 
„Po polsku”, historia „Śladami przeszłości”, geografia „Puls Ziemi”, mate-
matyka, informatyka, chemia zbiór zadań i podręcznik „elektotechnika”, 
biologia „Puls życia”. tel. 695575 711.

•	 Sprzedam Vademecum maturalne: matematyka, biologia i repetytorium 
maturzysty z biologii. tel. 727 599 694.

• LICEUM Chemia 2, OPERON, zakres rozszerzony, S.Hejwowska, Geo-
grafia społeczno-gospodarcza świata 2, TURPRESS, W.Maik, podręczni-
k+ćwiczenie, Podstawy geografii fizycznej 1, TURPRESS, E.Świtalski, Z. 
Preisner, Chemia 1, zakres rozszerzony, OPERON, S. Hejwowska, Biologia 
1, zakres rozszerzony, OPERON, J.Balerstet, W.Lewiński, J.Prokop, Przy-
sposobienie obronne, podręcznik część II, OPERON, Podręcznik Język 
Polski, Między tekstami, część 3 – romantyzm, GWO, Język angielski - 
New Opportunities, kurs przygotowujący do matury, Upper Intermediate/
Intermediate, Students’ Book + Matura Powerbook, PEASON Longman 
GIMNAZJUM Fizyka i astronomia dla gimnazjum, mechanika, ciepło, 
moduł 2, Nowa Era, Historia – podręcznik 2, WSiP, U źródeł współczesno-
ści, czasy nowożytne, K. Zielińska, Język angielski – Energy 3/2, LONG-
MAN, podręcznik+ćwiczenie. tel. 517895434.

•	 Kupię książkę do plastyki klasy V SP nr 2 w Nowogardzie, oddam książkę 
do informatyki do SP G.Hermanowska, W.Hermanowski tel. 532515939.

•	 Sprzedam podręczniki do kl. V i VI szkoły podstawowej nr 1. Nr tel. 
691621502

Zabawa do rana

Występ cygańskiego zespołuZabawy dla najmłodszych

Konkurencje dla dorosłychTradycyjna grochówka - bez tej potrawy  
Ltrudno sobie wyobrazić zabawę ludową
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Kochanej 
Żonie, Babci

Bogusławie 
Kolasa

z okazji 
35 lecia ślubu

wszystkiego  
najlepszego

życzy 
mąż i wnuczka Kalina

ŻycZENIA

Dworzec PKP w Nowogardzie 

Powinny być ławki, a nie ma! 
Na dworcu PKP w Nowogardzie, nie ma gdzie usiąść, chyba, że tylko na jedynej 
dość wysłużonej  ławce, która jakby wstydliwie  ukryta jest  w  mało widocznym 
kątku pod mansardą  z  wyjściem na peron.

Ławek nie ma na dworcu 
PKP od dawien dawna.  Po-
zostały tylko betonowe pozo-
stałości po niektórych z nich, 
które nie tylko nie pełnią żad-
nej funkcji użytkowej, ale jesz-
cze szpecą. Jedyna przenośna 
ławeczka, którą udało się nam 
odnaleźć, pozostaje w ukryciu 
w mało widocznym miejscu 
obok mansardy z wyjściem na 
peron.  Remont dworca, który 
przeprowadzono w ubiegłym 
roku, sprawia więc wrażenie 
niedokończonego - oprócz 
nowoczesnych peronów i tyl-
ko pomalowanego holu w in-

nych miejscach tej przestrzeni, 
mamy widoki jak z końca lat 
siedemdziesiątych .Przypad-
kowo na dworcu spotkaliśmy 
pasażera, który właśnie ocze-
kiwał na wyjazd i niezadowo-
lonym głosem mówi „ Proszę 
zobaczyć, tyle tu miejsca, a nie 
ma ani jednej ławki, poza tą je-
dyną, która oprócz tego, że jest 
często zajęta o tej porze roku, to 
jest już w dość opłakanym sta-
nie” - Podróżni oczekujący na 
kursujące przez nasze miasto 
szynobusy, czy pociągi, czeka-
jąc na odjazd nie mają  więc 
praktycznie gdzie usiąść, po-

nieważ ławek nie ma również  
w holu. Ich brak  powoduje 
szczególne utrudnienia i nie-
wygodę,  zwłaszcza dla osób 
starszych, niepełnosprawnych, 
czy kobiet w ciąży. Zapewne 
trudno będzie się doczekać re-
akcji na ten problem ze stro-
ny administratora kolejowego 
dworca. A może by tak mia-
sto coś ufundowało podróżu-
jącym obywatelom naszej gmi-
ny - ostatnio w różnych śred-
nio uczęszczanych miejscach, 
tych  ławek bowiem nieco na-
stawiano...

Jarek Bzowy

Chodzi o  zrównoważony rozwój
Z zaciekawieniem przyjąłem   

pomysł sformułowany przez 
grupę mieszkańców naszego 
miasta, którą reprezentuje p. 
Paweł Słomski,  aby przeprowa-
dzić procedurę zmiany nazwy 
powiatu  na powiat  goleniow-
sko nowogardzki. Obserwu-
ję też reakcje jakie ten pomysł 
wzbudził w wielu miejscach.  
Wydaje mi się, że należy  spra-
wę nieco uszczegółowić, czy 
może   jeszcze bardziej uzasad-
nić.  Osobiście rozumiem  po-
mysł tak , iż  jego istota   polega 
na  polepszeniu warunków do  
zrównoważonego rozwoju  ca-
łego obszaru  naszego powiatu. 
Ponad dekada, która minęła  od 
początków istnienia samorządu 
powiatowego, pozwala na  zare-
jestrowanie   pewnych  zjawisk, 
które realnie zaistniały wła-

śnie w zakresie  niezapewnie-
nia zrównoważonego rozwo-
ju na całym obszarze powiatu.  
W przypadku naszego powia-
tu uważam, iż   potwierdziły się 
obawy, formułowane już przy 
określaniu jego kształtu teryto-
rialnego, że   taka jak ją przyję-
to  konstrukcja,   będzie pogłę-
biała  dysproporcje rozwojowe. 
Oczywiście  wiadomo przy tym, 
że  kształt samorządu  powiato-
wego i jego polityka bieżąca, to 
nie jedyny czynnik sprawczy w 
tej sprawie. Ale nie można też 
nie zauważyć   realnego wpły-
wu tego samorządu (w praktyce 
- uzysk  czerpie miasto powia-
towe), na  stymulowanie żywot-
ności  środowisk zawodowych 
związanych z funkcjonowa-
niem powiatowej i przynależ-
nej do powiatów administra-

cji  (np. prawniczego, lekarskie-
go itp.) Środowiska te tworzą 
tkankę  aktywnej inteligencji, 
która  istotnie ubogaca socjolo-
giczny  przekrój społeczny.  Nie 
można też zostawić bez komen-
tarza  wielkości  środków bu-
dżetu  powiatowego, które   co-
rocznie są dysponowane  i  rze-
czywiście konsumowane przez 
poszczególne środowiska na 
terenie  powiatu. Myślę, że po-
mysłodawcy powinni np. prze-
śledzić wieloletnią strukturę 
wydatków inwestycyjnych kie-
rowanych na działania w po-
szczególnych gminach. Skutki 
narastania dysproporcji  na te-
renie powiatu uwidaczniają się 
również w niektórych wymie-
rzalnych wskaźnikach, np.  bie-
żący  (za lipiec) stopień bezro-
bocia  w poszczególnych  gmi-

@    Ludzie listy piszą  @  nach naszego powiatu prezen-
tuje się jak poniżej:

MG Goleniów  7,3%
Stepnica     8,0%
Przybiernów   9,9%G. 
Osina     10,1%G. 
MG Maszewo     10,6%
MG Nowogard     10,1%
Razem Powiat Goleniowski 

8,8%. Dane te pokazują dwa 
obszary rozwojowe powiatu- 
Goleniów i najbliższa okoli-
ca oraz  cała reszta.  W tej sy-
tuacji warto stale  rozmawiać  
co trzeba czynić, aby zapew-
nić całemu powiatowi, a nie 
tylko miastu powiatowemu 
rozwój. Wielokrotnie słysza-
łem przez te lata zapewnienia 
różnych lokalnych polityków, 
zwłaszcza w okolicach czaso-
wych wyborów, że trzeba dbać 
równo o wszystkich. Fakty po-
kazują jednak, że zapewnie-
nia sobie, a życie sobie, a któ-
ra koszula ciału bliższa widać 
gołym okiem.  Dlatego inicja-
tywa nowogardzkich młodych 
ludzi  zasługuje na poważne 

potraktowanie, ponieważ  jest 
wyrazem dojrzałej odpowie-
dzialności za  wspólne dobra. 
Myślę, że jeśli nawet nie uda-
łoby się jej przeprowadzić, to 
ma ona wyjątkowe znaczenie 
dla zwrócenia uwagi na za-
grożenia  pogłębiania  dyspro-
porcji wewnątrz powiatu i ko-
nieczność partnerskiej dysku-
sji dotyczącej dyslokacji  środ-
ków i możliwości.

Dane do wiadomości redakcji
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ZBIÓRKA ODPADÓW  
WIELKOGABARyTOWycH

W dniach 17 – 28 września 2012 r. przeprowadzona zostanie bezpłatna zbiórka odpadów wielkogaba-
rytowych. Celem akcji jest stworzenie mieszkańcom gminy możliwości bezpłatnego pozbycia się zbęd-
nych odpadów wielkogabarytowych zalegających w domach, garażach, budynkach gospodarskich czy na 
posesjach. Z drugiej strony akcja ma na celu ograniczenie przypadków nielegalnego pozbywania się tego 
typu odpadów przez mieszkańców, czego efektem jest zaśmiecanie lasów, terenów zielonych, poboczy 
dróg czy nieużytków. Odpady wielkogabarytowe to takie, które - ze względu na swoje rozmiary lub masę 
- nie mogą być umieszczone w typowych pojemnikach. Zbiórka obejmuje następujące rodzaje odpadów:

•	 zużyty sprzęt gospodarstwa domowego (lodówki, pralki, odkurzacze, kuchenki),
•	 sprzęt elektroniczny (telewizory, radia, komputery),
•	 stare meble, dywany, wykładziny,
Termin odbioru zebranych odpadów:
•	 właściciel nieruchomości bądź jej dzierżawca ustala pod numerem tel. 91 483 11 52 w. 106 – 107, 

91 483 55 89 w. 106 - 107 bezpośrednio z firma wywozową.
•	 Zarząd wspólnoty mieszkaniowej, administrator wspólnoty mieszkaniowej, administracja Spół-

dzielni Mieszkaniowej wyznaczają termin, miejsce składowania i zgłaszają pod numerem tel. 91 
39 26 232

•	 sołectwa po przez sołtysów wyznaczają termin, miejsce składowania i zgłaszają pod numerem  
tel. 91 39 26 232  

Zbiórka nie obejmuje zużytych opon. Odpady inne niż wielkogabarytowe nie będą 
zabierane. Proszę o zgłoszenie się do akcji najpóźniej do dnia 12 września 2012 r.

Wszelkich informacji w tej sprawie udzielą pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej, 
Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska (tel.091 3926232).

Burmistrz Nowogardu
Robert Czapla

„czwartki Na Torze” - XI seria

Wojewódzka  
Olimpiada Młodzieży
Minione tygodnie były bardzo pracowite dla „Chrabąszczy”, kolarze reprezentu-
jący barwy nowogardzkiego klubu rywalizowali na szczecińskim torze kolarskim 
w czwartek 30 sierpnia, natomiast w sobotę (2 września) Damian Ubych wystąpił 
w Wojewódzkiej Olimpiadzie Młodzieży w kategorii żak. 

W czwartek na torze w Szcze-
cinie odbyła się XI seria z cyklu 
„Czwartki Na Torze”. Edycja ta 
była o tyle ważna, że 6 września 
zostanie rozegrana już ostatnia 
seria, po której zostaną wyło-
nieni finaliści całego cyklu. W 
kategorii żak starszy wystąpił 
Damian Ubych, który najle-
piej zaprezentował się w wyści-
gu na 200m na czas, gdzie zajął 
2 miejsce przegrywając tylko z 
Szymonem Łakomym, liderem 
generalnej klasyfikacji. XI se-
rie opuścił drugi w klasyfikacji 
Piotr Sowiński. Damian Ubych 
po ostatnich zawodach wciąż 
plasuj się na 3 pozycji. W ka-
tegorii Młodzik zaprezentował 
się Jakub Ubych, który najle-
piej wypadł w wyścigu punkto-

wym zajmując 4 miejsce. Jakub 
Ubych w klasyfikacji zawodów 
po XI seriach zajmuje obecnie 
8 miejsce. W kategorii Junior 
Młodszy zabrakło w rywali-
zacji Remigiusza Komisarka, 
który opuścił XI serię, mimo 
wszystko wciąż pozostaje li-
derem klasyfikacji generalnej. 
Natomiast w sobotę (2 wrze-
śnia) Damian Ubych walczył 
w Szczecinie na Wojewódzkiej 
Olimpiadzie Młodzieży. Ko-
larz LUKS Panorama-Chra-
bąszcze Nowogard bardzo do-
brze taktycznie rozegrał ten 
wyścig, dzięki czemu wygrał 
zawody, przyjeżdżając na linię 
mety przed swoim najwięk-
szym rywalem w kategorii żak 
- Szymonem Łakomym z Ratu-

sza Maszewo. Kuba Ubych na 
podium był nagradzany przez 
uczestników Igrzysk Olimpij-
skich w Londynie Magdalenę 
Wojtyrę i Damiana Zielińskie-
go oraz przez prezesa Zachod-
niopomorskiego Związku Ko-
larskiego Bogdana Godrasa.

KR

Damian Ubych (z lewej strony) na podium, poniżej od lewej strony- Da-
mian Zieliński, Magdalena Wojtyra, Bogdan Godras

Podium wyścigu z serii Czwartki Na Torze, Damian Ubych pierwszy z le-
wej, poniżej nagradzający zwycięzców Kamil Kuczyński

REKLAMA

Kajakami po Redze... 
W dniu 1 września 70 osobowa grupa przedsiębiorców i rzemieślników z Nowogar-
du wyruszyła na Czwarty Nowogardzki Cechowy Spływ Kajakowy rzeką Regą. 

Wyprawa rozpoczęła się o 
godz. 9.00. Grupa wyruszyła 
dwoma busami  spod siedziby 
nowogardzkiego Cechu, by do-
trzeć do miejscowości Łagiew-
niki, gdzie zaplanowano start. 
Tam zwodowano 35 kajaków, 
którymi uczestnicy wyprawy, 
przemierzając ok. 14 km trasę 
po rzece, dopłynęli do Reska. W 
czasie spływu dopisała pogoda. 
Rzeka była spokojna. Wszyscy 
dopłynęli bezpiecznie, chociaż 
zdarzały się wywrotki. 

Po dotarciu na metę, na 
wszystkich uczestników czekał 
catering przygotowany w bazie 
kajakowej. Biesiada trwała do 
godzin 20.00. Na zakończenie 
wypuszczono w niebo lampio-
ny i wręczono wszystkim, którzy 
wzięli udział w spływie pamiąt-
kowe odznaki. 

Natomiast już 15 września no-
wogardzcy przedsiębiorcy, tym 
razem Ci zrzeszeni w organizacji 
Forum Rozwoju Gospodarcze-
go Ziemi Nowogardzkiej,  będą 

mieli kolejną szansę do wspólnej 
integracji. W tym roku bowiem 
stowarzyszenie  obchodzi swoje 
10-lecie i z tej okazji organizuje 
dla swoich członków, a także za-
proszonych gości, piknik w Go-
spodarstwie Agroturystycznym 
w Krasnołęce.  Relacja z wyda-
rzenia w Dzienniku Nowogardz-
kim.              

MS
foto: M. Morawski 
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PIASEK, ŻWIR,  CZARNOZIEM, POSPÓŁKA 

 ŻWIROWNIA  DŁUGOŁĘKA
tel. 504 872 700 

Z DOWOZEM DO KLIENTA

Zwycięstwo na ciężkim terenie

Seria wciąż trwa!
W sobotę (8 września) o godzinie 16.00 na stadionie w Wierzchosławiu, drugi zespół Pomorzanina po-
dejmował tamtejszy Huragan. Mimo problemów „rezerwowi” byli w stanie przechylić szalę zwycięstwa 
na swoją korzyść i odnotowali kolejne zwycięstwo w B Klasie. 

Huragan Wierzchosław – Pomorzanin II Nowogard 2:3 (1:2)  `Mariusz Stachowiak, `Max Pokorski, `Grzegorz Skrzecz
Skład Pomorzanina II: Michał Dwojak – Krzysztof Domanowski (c), Maciej Grzejszczak, Grzegorz Skrzecz, Jarosław Fijałkow-

ski – Artur Jurczyk, Jarosław Kaczmarek (Przemysław Laszkiewicz), Michał Cyran (Paweł Skowron), Mariusz Stachowiak, Kamil 
Antonyk (Grzegorz Żyła) – Max Pokorski (Maciej Wójcik)   

Wierzchosław to bardzo 
trudny teren, przede wszyst-
kim za sprawą fatalnego bo-
iska. Niestety to uroki B Kla-
sy... .W sobotę boisko Hura-
ganu również dało się we zna-
ki „rezerwowym”, ale o tym za 
chwilę. Od początku meczu to 
goście z Nowogardu panowali 
na placu gry. Między słupka-
mi po raz pierwszy w tym se-
zonie w barwach Pomorzanina 
stanął Michał Dwojak. Nato-
miast jego były kolega z Olim-
pii Nowogard Mariusz Sta-
chowiak, otworzył wynik tego 
meczu. Pomocnik Pomorza-
nina otrzymał podanie z lewe-
go skrzydła, po czym pięknie 
uderzył zza pola karnego, tym 
samym dając prowadzenie go-
ściom. Dominacja Pomorza-

nina nie podlegała dyskusji, 
tym bardziej, że Max Pokor-
ski zdobył jeszcze przed prze-
rwą bramkę, która na pewno 
była ozdobą tego meczu. Jego 
strzał z dystansu był poza za-
sięgiem golkipera gospodarzy. 
Wszystko szło zgodnie z pla-
nem do czasu, gdy gospoda-
rzom nie zaczęło pomagać... 
boisko. W jednej z takich ku-
riozalnych sytuacji, piłka spra-
wiła „figla” defensorom przy-
jezdnych, którzy nie zdołali już 
powstrzymać ataku Huraganu, 
jak również rozpaczliwie inter-
weniujący Dwojak – po bram-
ce z niczego, do przerwy 1:2 
dla Pomorzanina. Po zmianie 
stron, ponownie gospodarze 
przy odrobinie szczęścia zdo-
bywają bramkę. Tym razem 

napastnik miejscowych wy-
korzystuje spore zamieszanie 
w polu karnym Pomorzanina. 
Na szczęście piłkarze drugie-
go zespołu wiedzą o jakie cele 
grają i remis byłby dla nich po-
rażką. Po wyrównującym golu 
Huragan bronił tego rezultatu, 
natomiast Pomorzanin mocno 
przycisnął. Po rzucie wolnym 
dla gości, piłka trafia w mur, 
powstaje duże zamieszanie w 
polu karnym, gdzie największy 
spokój zachowuje Grzegorz 
Skrzecz i z najbliższej odległo-
ści zdobywa zwycięską bram-
kę dla „rezerwowych”. Piłkarze 
z Nowogardu mogli postawić 
jeszcze kropkę nad „i”, gdyż sę-
dzia podyktował rzut karny na 
ich korzyść. Do piłki podszedł 
Maciej Grzejszczak, uderzył 

jednak w środek, co pozwo-
liło bramkarzowi gospodarzy 
obronić piłkę nogami. Do koń-
ca wynik już nie uległ zmia-

nie, a Pomorzanin II Nowo-
gard odniósł kolejne niezwy-
kle cenne zwycięstwo na dro-
dze do A Klasy.                    KR

2 Kolejka:
Huragan Wierzchosław – Pomorzanin II Nowogard 2:3
Znicz Wysoka Kamieńska – Zieloni Wyszobór  2:0
Gar./Polonia II Mechowo – Prawobrzeże Świnoujście 4:5
Pomorzanin II Przybiernów – Jastrząb Łosośnica 2:1
Bałtyk Międzywodzie – Zalew Stepnica  2:8
B Klasa Szczecin gr.1 2012/2013
 M P G+ G- Zw. Re. Po.
1. Zalew Stepnica 2 6 14 4 2 0 0
2. Prawobrzeże Świnoujście 2 6 10 6 2 0 0
3. Pomorzanin II Nowogard 2 6 6 3 2 0 0
4. Pomorzanin II Przybiernów 2 6 4 2 2 0 0
5. Znicz Wysoka Kamieńska 2 3 3 2 1 0 1
6. Bałtyk Międzywodzie 2 3 4 9 1 0 1
7. Jastrząb Łosośnica 2 0 2 5 0 0 2
8. Zieloni Wyszobór 2 0 1 4 0 0 2
9. Huragan Wierzchosław 2 0 4 8 0 0 2
10. Gar./Polonia II Mechowo  2 0 6 11 0 0 2



Nr 71 (2104)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

10

www.dzienniknowogardzki.pl

Winczewski strzela za 3 punkty

Mamy lidera!
W sobotę (8 września) o godzinie 17.00 na stadionie w Nowogardzie, Pomorzanin podejmował lide-
ra tabeli Unię Dolice. To miał być mecz prawdy, gdyż na boisku spotkały się dwa zespoły, które wy-
grały wszystkie dotychczasowe spotkania. Po ciężkim pojedynku, to gospodarze przedłużyli swoją 
serię i są samotnym liderem tabeli.

Pomorzanin Nowogard – Unia Dolice 1:0 (1:0) – `39 Konrad Winczewski
Skład Pomorzanina: Mateusz Krupski – Michał Soska (c), Konrad Winczewski, Natan Wnuczyński, Maciej Dobrowolski –  

Sylwester Bednarek, Kamil Młynarczyk (Dawid Kurek), Łukasz Olechnowicz (Gracjan Wnuczyński), Dominik Wawrzyniak, 
Joshua Pepple – Maciej Gołdyn (Michał Laszkiewicz)

Przed meczem do zespołu 
powrócili po kontuzji Paweł 
Łuczak i Gracjan Wnuczyń-
ski, natomiast ostatni mecz je-
sienią rozegrał Łukasz Olech-
nowicz, ponownie pomoc-
nika Pomorzanina na boisku 
obejrzymy dopiero na wio-
snę. Przed tym meczem dużo 
się mówiło o tym, że będzie to 
wyznacznik w którym miej-
scu obecnie znajduje się no-
wogardzki zespół. Z większym 
impetem zaatakowali miej-
scowi, jako pierwszy uderzył 
Młynarczyk, jednak niecel-
nie. Chwile potem Soska ład-
nie wyprowadził piłkę robiąc 
przewagę z przodu, po jego 
podaniu skończyło się tylko na 
rzucie wolnym. Do piłki pod-
szedł Pepple i uderzył równie 
niecelnie jak mocno. Po 15 mi-
nutach gry groźnie skontrowa-
li goście. Prawym skrzydłem 
popędził jeden z przyjezdnych, 
wpadł w pole karne i z prawej 
strony uderzył na bramkę Po-
morzanina, Krupski w tej sytu-
acji zachował spokój i wyłapał  
strzał. Z dystansu znów pró-
bował Młynarczyk, ponownie 
bardzo niecelnie. W 20 minu-
cie Natan Wnuczyński przejął 
piłkę na połowie rywali, ład-
nie zakręcił obrońcami i do-
środkował w pole karne, Goł-
dyn nie dał rady zamienić tego 

podania na bramkę. Ponownie 
Wnuczyński dośrodkowywał 
do Gołdyna, tym razem z rzu-
tu wolnego. Napastnik Pomo-
rzanina stojąc tyłem do bramki 
trącił piłkę, jednak tuż za nim 
stał bramkarz, który od razu 
wyłapał tę próbę strzału. W 32 
minucie z rzutu wolnego ude-
rzał Olechnowicz, piłka sko-
złowała przed bramkarzem co 
utrudniło mu interwencję, tym 
razem golkiper przyjezdnych 
nie dał się pokonać. Następ-
nie znów Michał Soska ład-
nie wyprowadził piłkę z wła-
snej połowy, dograł do „Pepe” 
który uderzył wysoko nad po-
przeczką. Chwilę potem rzut 
wolny z 20 metrów dla gospo-
darzy, do piłki podszedł Mły-
narczyk, uderzył technicznie 
nad murem wprost w bramka-
rza, ten jednak daje się zasko-
czyć i odbija piłkę przed siebie, 
na taki błąd czekali zawodnicy 
Pomorzanina, którzy atakowa-
li bramkę po strzale i za spra-
wą Winczewskiego, który do-
stawił tylko nogę, Pomorza-
nin wychodzi na prowadzenie. 
Miejscowi chcą dobić rywali i 
ruszają do ataków. Olechno-
wicz pięknie dograł piłkę do 
Pepple otwierając mu drogę do 
bramki, napastnik Pomorzani-
na rozegrał tego dnia swój naj-

słabszy mecz w barwach no-
wogardzkiej drużyny, w tej sy-
tuacji źle trafił w piłkę... W 44 
minucie fatalny błąd w obronie 
popełnia Dobrowolski, który 
w prosty sposób daje się wy-
przedzić napastnikowi gości, 
ten  przejmuje prostopadłe po-
danie i pudłuje w sytuacji sam 
na sam. Druga połowa zaczę-
ła się od niecelnego strzału go-
ści. Następne 10 minut gry, to 
ostra walka o środek pola, żółte 
kartki i nieudolne próby zdo-
bycia bramki. W 59 minucie 
Dolice wykonywały rzut wolny 
z pozycji, z której padła bram-
ka, na szczęście dla gospodarzy 
piłka minęła bramkę strzeżo-
ną przez Mateusza Krupskie-
go. Chwilę potem piękna wy-
miana piłki pomiędzy Nata-
nem Wnuczyńskim, Olechno-
wiczem, Pepple i Gołdynem, 
ten ostatni po dośrodkowaniu 
Wnuczyńskiego uderzył nie-
celnie. Po tej akcji boisko opu-
ścił Olechnowicz, zastąpił go 
wracający po urazie Gracjan 
Wnuczyński i wykazał się du-
żym „głodem piłki”. Zaraz po 
wejściu mógł przesądzić losy 
tego spotkania i zdobyć dru-
gą bramkę, jego strzał o cen-
tymetry minął słupek. Pomo-
rzanin przeważa, a Wnuczyń-
ski wniósł dużo ożywienia. W 

75 minucie po dośrodkowa-
niu gości, piłka „zatańczyła” 
w polu karnym Pomorzanina, 
miejscowi wybijają natomiast 
piłkarze z Dolic, jeszcze dłu-
go protestują dopatrując się 
zagrania ręką w polu karnym, 
w efekcie dwie żółte kartki dla 
gości. W końcówce Unia jesz-
cze kilka razy próbowała, jed-
nak każde zagranie w pole kar-
ne padało łupem Krupskie-

go. W końcówce swoją szansę 
miał jeszcze Laszkiewicz, jed-
nak nie udało mu się pokonać 
golkipera przyjezdnych. Ostat-
ni gwizdek sędziego i wielka 
radość, Pomorzanin odnosi 5 
zwycięstwo z rzędu i obejmuje 
prowadzenie w tabeli, którego 
miejmy nadzieję nie odda już 
do końca...

KR    

5 kolejka:
Iskierka Sz-n-Śmierdnica – Ehrle Dobra Szcz.  2:1
Klon Krzęcin – Świt Skolwin    2:1
Polonia Płoty – Victoria Przecław    0:1
Piast Chociwel – Morzycko Moryń    1:0
Stal Lipiany – Ina Ińsko    2:0
Rega Trzebiatów – Zorza Dobrzany    1:3
Pomorzanin Nowogard – Unia Dolice    1:0
Odrzanka AN-MAR Radziszewo – Odra Chojna 2:1

Liga Okręgowa Szczecińska 2012/2013
 M P G+ G- Zw. Re. Po.
1. Pomorzanin Nowogard 5 15 8 2 5 0 0
2. Unia Dolice 5 12 17 4 4 0 1
3. Odrzanka AN-MAR Radziszewo 5 12 7 2 4 0 1
4. Piast Chociwel 5 10 4 3 3 1 1
5. Ina Ińsko 5 9 4 5 3 0 2
6. Klon Krzęcin 5 9 11 11 3 0 2
7. Zorza Dobrzany 5 7 10 7 2 1 2
8. Morzycko Moryń 5 7 9 7 2 1 2
9. Stal Lipiany   5 5 7 12 1 2 2
10. Iskierka Szczecin-Śmierdnica 5 5 3 5 1 2 2
11. Świt Skolwin 5 5 8 8 1 2 2
12. Victoria Przecław 5 5 7 9 1 2 2
13. Odra Chojna 5 4 10 9 1 1 3
14. Ehrle Dobra Szczecińska 5 4 7 9 1 1 3
15. Polonia Płoty 5 3 4 6 1 0 4
16. Rega Trzebiatów 5 1 4 21 0 1 4

Groźny rzut wolny dla gości, po raz kolejny defensywa Pomorzanina nie 
dała się zaskoczyć

Strzelec zwycięskiej bramki - Konrad Winczewski

Serdeczne  
podziękowania
dla lekarzy  
i personelu
oddziału  

wewnętrznego
szpitala  

w Nowogardzie
za troskliwą opiekę

składa
Wiktor Bzowy
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  Chrześcijańskie Centrum Pomocy Agenda Zboru
Kościoła  Ewangelicznych Chrześcijan  

w Nowogardzie
ul.700-Lecia 14,  72-200 Nowogard

DySTRyBUcJA  ŻyWNOŚcI
Dla podopiecznych OPS z terenów wiejskich Gminy Nowogard

Wtorek 11.09.2012    9:00 – 15:00
Środa  12.09.2012 9:00 – do wyczerpania zapasów
Zapraszamy do siedziby przy 700-Lecia 14 w podwórzu 

ZBK  z aktualnym skierowaniem z OPS-u oraz potwierdzoną  
ilością osób w rodzinie i dokumentem tożsamości.

w imieniu Zboru Pastor Cezary Komisarz

Nabór do nowych kół i sekcji NDK:
•	 DZIECIĘCEJ GRUPY HIP-HOPOWEJ 

(5-8 lat)
•	 CHEERLEADERS (od 12 lat)
•	 WOKAL DLA DZIECI
Nabór uzupełniający do: 
•	 ZESPOŁU WOKALNEGO
•	 ZESPOŁU INSTRUMENTALNEGO i 

GITAROWEGO
•	 SEKCJI PIERWSZEJ POMOCY
•	 PRACOWNI FOTOGRAFICZNEJ
•	 ZESPOŁU TAŃCA WSPÓŁCZESNEGO

•	 ZESPOŁU FENIX 
•	 ZESPOŁU BRZDĄC - RYTMIKA 
•	 ZESPOŁU PROMYCZEK - ESTRADA 

DZIECIĘCA 
•	 ZESPOŁU BŁYSKAWICZKA - DZIE-

CIĘCY ZESPÓL LUDOWY 
•	 TEATRU FONEM 
•	 PRACOWNI CERAMICZNEJ 
•	 PRACOWNI PLASTYCZNEJ 
•	 PRACOWNI MALOWANIA NA SZKLE 

I JEDWABIU
•	 AEROBIK

Nowogardzki Dom Kultury zaprasza na Inaugurację Roku 
Kulturalno-Oświatowego, które odbędzie się 11 września 

2012r. o godz. 17.00 w sali widowiskowej NDK. 
Na spotkaniu prowadzone będą zapisy do nowo powstałych kół i sekcji 

oraz zapisy uzupełniające do istniejących kół.

W bieżącym roku szkolnym w II Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół Ogólnokształcą-
cym będzie realizowany projekt „Szkoła praktycznej ekonomii – młodzieżowe miniprzedsiębior-
stwo” , którego koordynatorem jest Jolanta Grygowska nauczyciel podstaw przedsiebiorczości.

Jest   to nowy projekt Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości mający na  celu opraco-
wanie i  wprowadzenie innowacyjnych narzędzi do  zajęć z  przedmiotu ekonomia w  prakty-
ce oraz  zwiększenie skuteczności edukacji uczniów szkół ponadgimnazjalnych poprzez kształ-
towanie kluczowych kompetencji, takich jak inicjatywność i  przedsiębiorczość. Projekt jest 
współfinansowany przez Unię Europejską w  ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Projekt jest skierowany do nauczycieli podstaw przedsiębiorczości oraz przedmiotów ekonomicz-
nych w liceach i technikach i ma na celu:

•	 przygotowanie młodych ludzi do wejścia na rynek pracy,
•	 pokazanie szans i zagrożeń wynikających z samozatrudnienia,
•	 efektywne kształtowanie postawy przedsiębiorczości i naukę przez działanie,
•	 zwiększenie zainteresowania uczniów kontynuacją kształcenia w kierunkach o kluczowym zna-

czeniu dla gospodarki.
Na czym polega projekt?
Uczniowie uczestniczą w grze edukacyjnej polegającej na założeniu w szkole własnej firmy zorgani-

zowanej na wzór spółki jawnej:
•	 szukają pomysłu na produkt,
•	 przygotowują biznesplan przedsięwzięcia,
•	 gromadzą kapitał,
•	 podejmują działania marketingowe,
•	 produkują i sprzedają swoje produkty (usługi),
•	 prowadzą dokumentację finansową,
•	 podejmują ryzyko biznesowe.
Dlaczego warto wziąć udział w projekcie?
Uczeń:
•	 przeżyje przygodę edukacyjną, która zaangażuje go intelektualnie, emocjonalnie, wyzwoli aktyw-

ność i zwiększy pewność siebie,
•	 rozwinie umiejętności niezbędne na studiach i w dorosłym życiu, takie jak praca w zespole, roz-

wiązywanie problemów, planowanie, stosowanie narzędzi ICT,
•	 zdobędzie doświadczenie w prowadzeniu własnej firmy,
•	 oceni w praktyce szanse i zagrożenia wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej.
•	 Nauczyciel:
•	 otrzyma innowacyjne narzędzia do pracy z uczniami w ramach przedmiotu ekonomia w prak-

tyce,
•	 będzie mógł skorzystać ze wsparcia konsultantów ze świata biznesu;
•	 zaproponuje uczniom atrakcyjną formę pracy - naukę przez działanie w formie gry edukacyjnej,
•	 stworzy uczniom możliwość pracy w zespole, współzawodnictwa i oceny własnych umiejętności,
•	 będzie przygotowany do prowadzenia zajęć z nowego przedmiotu ekonomia w praktyce.
•	 Szkoła :
•	 zdobędzie ciekawą propozycję edukacyjną wspierającą rozwój kluczowych kompetencji u 

uczniów;
•	 będzie kształtować postawy przedsiębiorcze młodzieży w najbardziej efektywny sposób, zgodny 

z zaleceniami KE;
•	 zweryfikuje skuteczność edukacji ekonomicznej poprzez współpracę ze środowiskiem biznesu;
•	 wzmocni swój wizerunek dobrej i nowoczesnej szkoły.

opracowanie: Jolanta Grygowska 

 Halo redakcja 
Czy ktoś skupuje owoce?

Dzwonię, ponieważ od bardzo dawna kompletnie nie wiem co 
zrobić ze swoimi prywatnymi zbiorami, chodzi mi dokładnie o 
jabłka. Co roku mam niemal 3 tony tych owoców, które w końcu 
mi gniją, bo już nie mam co z nimi robić. Kiedyś była chociaż wi-
niarnia, która skupowała owoce, choćby za grosze. Nie chodzi tyl-
ko o zarobek, po prostu żal patrzeć jak te produkty się psują. Mam 
nadzieję, że po opublikowaniu tego tekstu, być może znajdzie się 
ktoś, kto podpowie, do kogo w takiej sprawie mogą się zwracać 
wszyscy, którzy mają podobny problem. - pyta nasz Czytelnik 

Red.  sprawa rzeczywiście trudna ...ale kto pyta nie błądzi

Do kiedy można wypalać trawy?
Mieszkam na osiedlu Bema. Od dawna na pobliskich działkach 

właściciele regularnie wypalają trawniki, zastanawiało mnie, do 
kiedy można wykonywać takie czynności? Czy jest możliwość 
oznakowania terenów działkowych zakazem wypalania traw, lub 
chociażby na tablicy ogłoszeń informowania, od kiedy i do kiedy 
można się tym zajmować? 

Jestem mieszkanką osiedla Bema i od dawna nie mogę już znieść 
trującego dymu z działek. Nie chodzi mi tylko o wypalanie traw, 
to dym ze spalonych śmieci w najróżniejszej postaci. Nie wiem jak 
mam reagować w związku z tą sytuacją, czy taki proceder jest do-
zwolony, czy też karany prawnie? Jakie służby powinnam infor-
mować gdy widzę, że ktoś wypala teren i pozostałości śmieci na 
swojej działce? 

Red.  Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 
2004 r. o ochronie przyrody tj. (DZ.U. Z 2009r. Nr 151, poz. 
1220 z późn. zm.) Art. 124. Zabrania się wypalania łąk, pa-
stwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków ko-
lejowych oraz trzcinowisk i szuwarów. Art. 131. Kto: wypala 
łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kole-
jowe, trzcinowiska lub szuwary  - podlega karze aresztu albo 
grzywny.

Zatem co z tego wynika, wypalanie traw jest naprawdę niebez-
pieczne, ale też niedozwolone! O czym wciąż nam przypomi-
nają odpowiednie służby takie jakie Państwowa Straż Pożarna i 
Lasy Państwowe.

Zanotował KR
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Stronę przygotowała grupa 

z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

Opieka merytoryczna: Katarzyna Bielas
Redakcja „WBREW”: Natalia Daczkowska, Aleksandra Daćkowska, Piotr 
Jasiek, Sylwia Jeziorska, Katarzyna Kozieł, Aleksandra Laszkiewicz, Pauli-
na Majdzińska, Kinga Piwowarczyk, Monika Romasłowska

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego  
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 
„Nie takie ważne, żeby człowiek dużo wiedział, ale żeby dobrze wiedział, nie żeby umiał na pamięć, a żeby rozumiał, nie żeby go wszyst-
ko troszkę obchodziło, a żeby go coś naprawdę zajmowało.”  Janusz Korczak

DRODZY NAUCZYCIELE I UCZNIOWIE
Z okazji rozpoczęcia  roku szkolnego 2012/2013 życzymy wszystkim 
nauczycielom samych dobrych uczniów, zawodowych sukcesów i radości 
z wykonywanej pracy zaś uczniom wyrozumiałych nauczycieli, sukcesów w 
nauce i oczywiście rozwijania swoich pasji i zainteresowań. 

Wszystkim pracownikom i uczniom szkół  
w Nowogardzie wiele dobrego życzy redakcja „WBREW”

Minęły wakacje i po długim wypoczynku czas za-
cząć naukę. 3 września o 8 rano chętni uczniowie, ro-
dzice i nauczyciele udali się do kościoła, gdzie mo-
gli  podziękować za mile spędzone wakacje i popro-
sić o pomyślny rok szkolny, oceny i przyjazne rela-
cje koleżeńskie. Tego dnia każda szkoła zapełniła się 
uczniami. Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 
2012/2013 odbyła się tradycyjnie w sali gimnastycz-
nej. Dyrektor szkoły, Pan Stefan Sitkowski, wygłosił 
przemowę, podczas której przywitał wszystkich przy-

byłych, a szczególnie uczniów rozpoczynających na-
ukę w klasach pierwszych. Dla niektórych będzie to 
pierwszy rok nauki, dla innych ostatni. W tym roku 
szkolnym uczniowie klas pierwszych rozpoczęli na-
ukę na następujących kierunkach  kształcenia:

Technik handlowiec,
Technik ekonomista,
Technik żywienia i usług gastronomicznych,
Technik pojazdów samochodowych, 
Technik informatyk,

Technik hotelarstwa, 
ZSZ – mechanik pojazdów samochodowych,
ZSZ – wielozawodowa,
ZSZ – kucharz / pracownik pomocniczy obsługi 

hotelowej.
Przed nami 10 miesięcy nauki, życzymy wszystkim, 

żeby wykorzystali je jak najlepiej !!!
Kasia Kozieł kl. III THO

Wprowadzenie Pocztu Sztandarowego

Przemówienie  dyrektora ZSP Pana Stefana Sitkowskiego

Prowadzący apel – Anita Szcześniak i Kuba Gradus
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INFORMATOR LOKALNy - NOWOGARD
In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
tel. miejski   - 91 57 92 311 
Straż Pożarna   - 998
Pogotowie Ratunkowe   - 999 
Pogotowie Gazowe   - 992
Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994

Dyżur nocny
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala   - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.   - 91 392 69 99
Medyk   - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

 - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz Pogotowie Stomatolo-
giczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos 
 - 91 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  
 - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzie ci, 
Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności 
Gospodarczej  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
  - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

- 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 26 249

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw.  WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   

- 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57

Apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM   - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Zawodowe 
- CE Zdroje ul.  Bohaterów Warszawy 78,

telefon/fax.   - 91 392 54 94  
I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium  
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych    - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   

- 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 
Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 
Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 
Taksówki   - 91 392 02 60
Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta czerwińska
ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814
Tadeusz Soroka
ul.  3 Maja 10   - 91 39 25 484
Przychodnia Weterynaryjna „Sikorka” 
Sikorki 41, gm. Nowogard   - 91 39 17 695

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

tel. 91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

GABINET KOSMETYCZNY 
”WICHEREK”

Rok założenia 1988
Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała zabiegi 
kosmetyczne, henna, depilacje, makijaże, 
mikrodermabrazja, peeling kawitacyjny, 
ultradźwięki, eksfoliacje, wypalanie, laser, 
lampy, materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

PORADY BEZPŁATNE
Nowogard, ul.  Zielona 3 
– obok Rest. „Przystań”, 

Tel. 91 39 207 14 
Czynne od 11.00 do 19.00

http://wicherek.info

 WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA  
700-LEcIA 24 w  NOWOGARDZIE

poszukuje wykonawcy ocieplenia budynku.
Przedmiar robót oraz szczegółowe informacje

w biurze Zarządcy FURMAŃCZYK-WSPÓLNOTY
700 lecia 14 w Nowogardzie tel. 913920808.

Zlecę  
kompleksowy 

remont mieszkania
603 281 005

Kupię stare niesprawne zniszczone itp. pralki, zmywarki, 
kuchenki, piece, grzejniki, silniki elektryczne, i spalinowe 
i inny sprzęt oraz bezpłatnie odbiorę lodówki, telewizory, 
komputery, mikrofalówki, odkurzacze i inny sprzęt RTV 

i AGD własnym transportem. 
Tel. 503 778 117

 KINO na Orzeł 
zaprasza

14.09.2012 godz. 19.00
15.09.2012 godz. 19.00
16.09.2012 godz. 19.00

STEP UP 4 REVOLUTION
Melodramat muzyczny, USA, 2012, 99’
Dramat, komedia, romans, Wlk. Brytania, 2012, 112’
cena 12 zł, 11 zł ulgowy;  Od 15 lat

21.09.2012 godz. 19.00
22.09.2012 godz. 19.00
23.09.2012 godz. 19.00

JAK URODZIĆ I NIE ZWARIOWAĆ
Dramat, komedia, romans, USA, 2012, 110’
Dramat, komedia, romans, Wlk. Brytania, 2012, 112’
cena 12 zł, 11 zł ulgowy;  Od 15 lat

28.09.2012 godz. 19.00
29.09.2012 godz. 19.00
30.09.2012 godz. 19.00

SZEPTy
Horror, Wlk. Brytania, 2012, 107’
Dramat, komedia, romans, Wlk. Brytania, 2012, 112’
cena 12 zł, 11 zł ulgowy;  Od 15 lat

Zaproszenie na zabawę
W dniu 22 września br.  

odbędzie się zabawa taneczna 
w świetlicy w Wołowcu, 

na którą zapraszamy miłośników tańca i muzyki.
Grać będzie Mateusz Saran

Rozpoczęcie 20.00, cena biletu 15 zł
Organizatorzy Rady Sołecka  

z młodzieżą z Wołowca
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OGŁO SZE NIA DROB NE

Sprzedam mieszkanie 
trzypokojowe 55 m2, 

ul. Żeromskiego, kuchnia, 
łazienka, wc, glazura, 

terakota. Cena 154 tys. zł. 
604 409 996

NIERUcHOMOŚcI

 �Sprzedam mieszkanie, ul. Po-
niatowskiego, 2 pokoje, pow. 
50,49 m2, parter, po general-
nym remoncie. cENTRUM OB-
ŁSUGI NIERUcHOMOScI, Tel. 
603 982 407

 �Do wynajęcia dwa lokale handlo-
we lub biurowe w centrum No-
wogardu. 787 122 972 

 �Sprzedam spichlerz, piękny 
obiekt 956 m2, tel. 693 996 009

 �Do wynajęcia dwa lokale han-
dlowe w Centrum Nowogardu. 
531 838 667

 �Sprzedam mieszkanie trzypoko-
jowe w Nowogardzie. 600  626 
244

 �Sprzedam mieszkanie własno-
ściowe, I piętro, bezczynszowe, 
3 pokoje, 58m2, w Nowogardzie. 
Po kapitalnym remoncie, wysoki 
standard, kuchnia w zabudowie, 
glazura, panele, terakota, nowe 
okna, własne ogrzewanie gazo-
we, domofon, piwnica, balkon. 
Cena do uzgodnienia, tel. 605 
522 340.

 �Sprzedam działkę budowlaną w 
Centrum Nowogardu ul. Lipo-
wa 4 o pow. 693 m2 z aktualny-
mi warunkami zabudowy usługi, 
handel, mieszkania. Informacje 
Tel. 600 959 932; 600 931 083 po 
15.00

 �Sprzedam garaż murowany 28 
m2, prąd, woda cena 26  000 zł. 
Tel. 501 622 613

 �Sprzedam nowe mieszkanie 2 
pokojowe, bezczynszowe, pow. 
ok. 58 m kw, II piętro. Tel. 783 
570 060.

 �Wynajmę warsztat z kabiną pod 
różnego rodzaju działalność. 
603 550 557

 �Sprzedam mały dom 57 m2 ul. 
Piłsudskiego 2a. 602 350 301

 �Sprzedam mieszkanie w bloku w 
Łosośnicy, trzypokojowe, 64 m2, 
bezczynszowe. Tel. 788 875 474

 �Sprzedam mieszkanie 4-po-
kojowe (67,7 m2) w Nowogar-
dzie, parter, balkon, wc i łazienka 
osobno. Kontakt:  608 514 144.

 �Studio reklamy Vizart wynajmę 
pow. Reklamową 6,5x3m w No-
wogardzie przy ul. Warszawskiej 
11 od 13.06. tel. 605 522 340

 �Sprzedam pół bliźniaka ok. 
100m2, działka 1100 m2, duży 
ogród. Wymienione okna, dach, 
ocieplony. Wewnątrz do remon-
tu. 350000 zł. Tel. 513 157 166

 �Sprzedam mieszkanie, Nowo-
gard, ul. Bankowa 6, pow. 53,70 
m2, IV piętro, trzy pokoje, cena 
131.600 zł, tel. 91-3910010, 
607607814.

 �Sprzedam prawo do mieszka-
nia spółdzielczo – lokatorskie. 
691 646 632

 �Pilnie potrzebna kawalerka, dwu-
pokojowe mieszkanie (parter) do 
wynajęcia niedrogie. 512 711 348

 �Sprzedam 2 ha ziemi przy drodze 
asfaltowej + media z możliwością 
podziału, okolice Nowogardu 15 
zł/m2. 603 895 622

 �Sprzedam działkę po zbiorach 
przy ul. Armii Krajowej. 91 39 
21 399 po godz. 20.00

 �Sprzedam wygodną, bezczyn-
szową kawalerkę, I piętro, ul. 
Waryńskiego. Tel. 608 153 767

 �Odstąpię działkę owocowo-wa-
rzywną z murowanym dom-
kiem obok zakładu karnego 
693869595

 �Nowogard działki budowlane. 
665 503 129

 �Sprzedam 4-pokojowe miesz-
kanie w Osinie, 79m2, słonecz-
ne, na parterze, bezczynszowe, 
z balkonem, piwnica, w kuchni i 
przedpokoju zabudowa. Miesz-
kanie w bardzo dobrym standar-
dzie. Ogrzewanie gazowe, okna 
pcv. Atrakcyjna cena. Kontakt: 
502 531 348

 �Sprzedam kawalerkę w Nowo-
gardzie, 28m2, bezczynszowa, 
na parterze, funkcjonalny rozkład 
pomieszczeń, kuchnia z oknem, 
piwnica, okna pcv, ogrzewanie 
gazowe, bez pośrednika, 77 tys.! 
Kontakt: 512 322 137

 �Duży dom w Glicku po kapital-
nym remoncie na działce 1400 
m2 sprzedam . Cena 380.000. Tel. 
692383706

 �Sprzedam budowę w stanie su-
rowym. 507 045 404

 �Sprzedam działkę budowlaną w 
Kościuszkach 1200 m2. Wszystkie 
media, pozwolenie na budowę. 
Cena 59.000 zł Tel. 661 923 610

 �Sprzedam dom w Strzelewie 149 
tys zł. Tel. 91 39 26  698; 91 39 
23 249

 �TANIO: mieszkanie 4 poko-
je Leśna, dwie działki budow-
lane 41,79 ar. Ok. Nowogardu. 
536 270 560

 �Sprzedam tanio działkę siedlisko-
wą. Kościuszki 30 ar. Wszystkie 
media. 508 211 575

 �Wynajmę pokój. 798 382 886

 �Sprzedam działki budowlane 
30ar. Media w granicy prąd, gaz, 
woda., kanaliza, droga utwar-
dzona,  Kikorze 24. Cena 16 zł/m. 
5 działek w trakcie budowy Tel. 
665 361 036 po 16.00

 �Lokale do wynajęcia. Sądowa 1. 
693 946 233

 �Nowogard ul. Warszawska 10 
mieszkanie dwupokojowe, ko-
munalne III p. CO zamienię na 
ogrzewanie CO,na trzypokojowe 
w Nowogardzie.798 634 935

 �Sprzedam dom w Nowogardzie 
w rozliczeniu mieszkanie ul. Je-
sionowa 3. 604 284 597

 �Dwa lokale biurowe do wyna-
jęcia, jeden po zakł. Fryzjerskim 
700 Lecia 6a. Tel. 693 368 936

 �Kupię dom na wsi w okoli-
cach Nowogardu. 665  860  421; 
667 171 283

 �Sprzedam mieszkanie dwupoko-
jowe 42 m2 do remontu w cen-
trum Nowogardu. 880 417 707

 �Atrakcyjne mieszkanie dwupo-
kojowe sprzedam po remoncie 
generalnym przy ul. Poniatow-
skiego Tel. 669 149 383

 �Mieszkanie do wynajęcia tel. 
697 583 382, 601 724 492.

 �Wydzierżawię lokal 20 m2 działal-
ność. 793 206 556 

 �Sprzedam kawalerkę 36 m2 i 
mieszkanie czteropokojowe 110 
mw2. Tel. 608 817 214

 �Kupię 5 ha ziemi blisko wsi lub z 
siedliskiem. 501 173 454

 �Wynajmę nieruchomość (lokal) z 
klimatyzacją z pełnym wyposaże-
niem Nowogard dobra lokaliza-
cja vis ‘a wis szpitala. 887 467 309

 �Kwatery pracownicze góra domu 
jednorodzinnego. 609 307 327

 �Sprzedam mieszkanie bezczyn-
szowe, nowe, 2 pokojowe, 44 m 
kw, parter. Tel. 91 39 25 552.

 �Sprzedam mieszkanie własno-
ściowe w Żabówku 70 m2, trzy-
pokojowe z działką. 693 021 088

 �Garaż własnościowy z kanałem i 
użytkowym poddaszem na Jana 
Pawła II sprzedam. 698 908 275

 �Sprzedam mieszkanie dwupo-
kojowe, bezczynszowe, własno-
ściowe z garażem w Radzimiu. 
691 766 754 

 �Wynajmę lub sprzedam garaż na 
ul. J. P. II Tel. 607 580 172

 �Kawalerka do wynajęcia w ok. 
Nowogardu (Wierzbięcin) tanio. 
Od zaraz. 783 484 832

 �Sprzedam lub zamienię na miesz-
kanie w Nowogardzie dom ( 150 
m2) w okolicy Nowogardu. Dom 
po kapitalnym remoncie na dział-
ce 1400 m2. Cena 395.000 tys. Tel. 
692383706.

 �Wynajmę komfortowe mieszka-
nie trzypokojowe. 665 290 750

 �Sprzedam mieszkanie czteropo-
kojowe I piętro Tel. 606 621 142

 �Sprzedam mieszkanie własno-
ściowe bezczynszowe 40 m2. + 
garaż. 692 424 127

 �Pub Szuflandia w Karsku orga-
nizuje komunie, wesela, impre-
zy okolicznościowe. Do 80 osób. 
609 245 816

 �Lokal do wynajęcia 60 m2 przy ul. 
700 lecia 20b. czynsz 2500 zł plus 
opłaty. Tel. 91 39 20 676; 0049 40 
53 16 99 16

 �Okazja Sprzedam budowę w 
stanie surowym. 507 045 404

 �Wydzierżawię pomieszczenie 
wyposażone na sklep spożyw-
czy lub inną działalność od zaraz. 
696 801 512

 �  Sprzedam działkę z warun-
kami zabudowy ul. Asnyka. 
502 032 422

 �Kupię mieszkanie bezczynszowe/ 
niskoczynszowe, min 3pokojowe, 
60-80m 791443026

 �Wolne pokoje. 793 908 098

 �Sprzedam dom 52 m2, 14 km od 
Nowogardu dzwonić wieczorem. 
91 39 79 101 

 �Garaż do wynajęcia Boh. War-
szawy 21. 91 39 20 307

 �Sprzedam lub wynajmę mieszka-
nie czteropokojowe. 788 049 676

 �Wynajmę mieszkanie trzypoko-
jowe. 608 622 920

 �Wynajmę kawalerkę 601 927 982

 �Sprzedam parter domu 110 m2. 
Podpiwniczony, garaż i podwór-
ko. 600 809 312; 604 903 853

 �Wynajmę mieszkanie Bankowa 
3E. 601 328 360

 �Wynajmę dom w Nowogardzie 
statecznej rodzinie. 721 840 473

 �Sprzedam garaż ul. Zamkowa. 
695 480 058

 �Kupię mieszkanie bezczynszo-
we/ niskoczynszowe, min 3poko-
jowe, 60-80m 791443026

 �Sprzedam dom w Nowogar-
dzie. 607 220 843

 �Poszukuję kawalerkę w Nowo-
gardzie pod wynajem dla pary, 
niepalącej, bez dzieci. Tel.: 507 
746 990

MOTORyZAcJA

 �Sprzedam Opony letnie 4 szt. 
Continental Conti 3, 185 65 R15, 
cena 400 zł, tel. 605 522 340.

 �Sprzedam dwie opony 185/65/
R15 continental conti 3; stan do-
bry. 605 522 340

 �Sprzedam felgi stalowe do Nis-
sana Almery N16, rok prod. 
12/2001, cena 240 zł, tel. 605 
522 340. 

 �SPRZEDAM NISSAN ALME-
RA 2003 r. 1,5 diesel, przebieg 
140 tys. , ubezp. i przegląd do 
07.2013, koła letnie i zimowe . 
Cena 13 900 . Do uzgodnienia. In-
formacje pod nr . tel 509 313 134

 �Sprzedam Citroen AX 1,4 diesel 
cena do uzg. 669 694 269

 �Sprzedam motorower Olimo 
HL50 po wypadku silnik w db sta-
nie, mały przebieg Tel. 506  184 
436

 �Sprzedam motocykl MZ -250 
rocznik 1968. Zabytkowy,  w 
100 % sprawny. Tel. 91 81 71 
400 po 17-tej.

ROLNIcTWO

 �Grykę sprzedam. Tel. 795 916 988

 �Koszenie, zbiór, mulczarowa-
nie łąk, orka, siew, talerzówka, 
prasowanie bali. 608 013 995

 �Sprzedam kombajn do zbioru 
ziemniaków «ANNA» Stan bdb 
nr,Tel 664329813.

 �Siewnik do nawozu Amazon-
ka dwutalerzowy poj. 500 kg. 
723 898 517

 �Pszenżyto sprzedam 600 zł/tona 
(zostało 2tony). 91 57 83 097

 �Koszenie łąk i prasowanie. 
603 541 286

 �Sprzedam pszenice paszową 502 
217 497

 �Sprzedam dmuchawę do zboża i 
zwijkę. 781 932 918

 �Sprzedam kombajn zbożo-
wy klass. Cena 12 .000 zł. Tel. 
604 878 140

 �Sprzedam talerzówkę i przyczepę 
rolniczą Tel. 781 932 918

 �Sprzedam dwie klacze ze źre-
bakami. Chodzące w zaprzęgu. 
888 757 586

 �Sprzedam siewnik zbożowy po-
znaniak i kultywator. 661 751 296

 �Sprzedam skubane kaczki. 
796 759 414

 �Szkółka w Karsku poleca drzew-
ka z owocami oraz b. duży wybór 
tuja szmaragd. 606 106 142 

 �Sprzedam kaczki francu-
skie skubane na zamówienie. 
511 696 751

 �Sprzedaż malin i zbiór na własne 
potrzeby. 502 853 573

 �PSZENŻYTO siewne, kwalifikowa-
ne sprzedam. 506 012 702

 �Sprzedam ciągnik C – 330. Tel. 
507 465 448

 �Sprzedam pług czteroskibowy 
Fiskars i trzyskibowy Overum. 
660 047 110

 �Sprzedam słomę w snopkach. Tel. 
782 036 086

 �Sprzedam siano w kostkach. 
781 744 340

 �Sprzedam owies 5t. cena 695 zł 
Glicko. 600 653 124

 �Sprzedam kaczki francuskie króli-
ki na mięso. 515 106 916

USŁUGI

 �Wyjazdy Niemcy, Holandia. Ni-
skie ceny z domu pod dom. 
603 038 944

 �Usługi transportowe IVECO do-
stawcze + laweta + bus osobowy 
do 9 os. Tel. 609 931 915, 607 580 
172.

 �AGENCJA REKLAMOWA VIZART - 
reklamy, banery, tablice, wydru-
ki wielkoform., reklama na po-
jazdach - odzieży, PIECZĄTKI, wi-
zytówki, plakaty, ulotki, inne. No-
wogard, ul. 700 lecia 15 (nad skle-
pem zielarskim). Tel. 605 522 340.

 �MALOWANIE, MONTAŻ PANELI 
PODŁOGOWycH I INNE DROB-
NE NAPRAWy WyKONA „ZŁOTA 
RĄcZKA”; 91 39 22 783, 784 79 
22 70

 �Czyszczenie uszu za pomocą 
świecowania Nowogard, ul. Zie-
lona 3. 91 39 20 714

 �Dywanopranie, 604 373 143.

 �Sprzątanie biur i mieszkań. 604 
373 143.

 �Pranie tapicerki samochodowej 
(osobowe, busy, ciężarowe, TIR-
-y). Tel. 604 373 143.

 �Czyszczenie pościeli wełnianych 
lanoliną. Tel. 604 373 143.

 �Usługi ogólnobudowlane i docie-
plenia 607 654 692

 �Usługi transportowe Transit Max 
+ przyczepa. 500 297 054.

 �Klimatyzacja! Serwis sprzętu 
AGD. Tel. 697 55 33 10, 693 34 46 
71.

 �Cyklinowanie. 692 478 465

 �AWARIE. Naprawy pieców Va-
iliant, tanie części. 691 686 772

 �Bruk-lin układanie kostki bruko-
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OGŁO SZE NIA DROB NE

REGULARNA LINIA MI KRO BU SO WA SEROcKI   Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie    6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie    8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

Informacja PKS 
91 392 18 87   lub   91 469 83 15

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak          kom. 606 148 353
Nowogard (ul.  Rzeszowskiego) - Szczecin (ul.  Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:05; 8:10; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 11:50; 11:55; 12:40; 
14:40; 14:50; 15:00; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:11
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul.  Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:30; 9:50; 10:25:11:20(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 13:20; 13:45(F); 14:10; 
14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:00
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:50; 17:20; 18:30; 19:30
Kursują od poniedziałku do soboty;  F - kursuje od poniedziałku do piątku;  7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli

ROZKŁAD JAZDy BU SÓW

Regularna linia METRO          tel. 505 619 600
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25 A; 5:50 A; 6:00 A; 8:15 A7; 9:25 A7; 12:30 A7; 12:55 A7; 
15:05 A; 16:30 A7; 18:10 A7
Ze Szczecina do Nowogardu: 6:50 A; 7:25 A; 7:45 A; 11:00 A7; 12:00 A7; 14:35 A7; 15:55 
A7; 16:40 A; 18:25 A7; 19:55 A7
Legenda: A- kursuje od pon do sob;   7 - kursuje w niedzielę

PRZEWÓZ OSÓB - RO MAN BIŃcZyK - Linia Regularna  
 TEL. 0607 310 591 

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU:  
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SOBOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIEDZIELA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

DZIENNIK
NOWOGARDZKI

Ukazuje się we wtorki i piątki  na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, Piotr Słomski, Jarosław Bzowy, 

Rafał Kowalczuk sport.  Jarek Dąbrowski redaktor techniczny.   Ad res re dak cji:  
72-200 No wo gard, ul.  Boh. War sza wy 7A, tel. 91 392 21 65; e-mail: dziennik@domjudy.pl. 

Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

Trasa NOWOGARD – GOLENIÓW – SZcZEcIN 
Nowogard ul. Rzeszowskiego : 5:05(A), 5:55(A), 6:10(A), 6:50(7), 7:00(A),  7:50(A), 8:05(7), 

8:25(2,4,6), 8:35(A), 9:10(1,3,5,7), 9:15(2,4,6), 10:05(A)10:30(A,7), 11:31(A), 11:40(7), 12:15(A), 
12:50(A,7), 13:00(A), 13:10(A), 13:25(A,7), 13:50(F), 14:05(A), 14:20(A,7), 15:41(A), 16:00(7), 
16:25(7), 16:30(1,3,5) 16:40(2,4,6,7) 16:50(A), 17:30(7) 17:50(A,7) 18:05(4,5,6,7) 18:20(A,7)

TRASA SZcZEcIN – NOWOGARD
Szczecin ul. Św. Ducha: 9:25(A), 11:55(A,7) 12:20(A,7), 13:35(A), 14:00(A,7,R), 

14:30(1,3,5,7)  14:35(2,4,6) 14:55(A,7), 15:10(A) 15:25(A,7), 15:50(A) 16:15(A,7)  16:30(A), 
18:05(A,7,R) 18:20(A,7) 19:05(A,7) 19:25(A,7) 19:50(A,7)

Szczecin ul. Dworcowa :  6:20(A), 7:35(A), 8:40(A,7), 9,00(7,R), 10:05(A,7),  10:50(A,7),  
11:40(A), 13:00(7), 14:20(7), 17:40(A,7), 20:15(A,7),

Goleniów, Dworzec PKP :  7:05(A), 8:20(A), 9:25(A,7), 9:45(7,R), 10:10(A),  10:50(A,7),  
11:36(A,7), 12:26(A), 12:42(A,7),  13:05(A,7), 13:45(7), 14:20(A),  14:45(A,7,R), 15:05(7), 
15:20(1,3,5,7) 15:26(2,4,6) 15:40(A,7) 15:55(A)  16:08(A,7) 16:40(A) 16:59(A,7) 17:15(A), 
17:40(A,7)  18:50(A,7,R)  19:05(A,7), 19:50(A,7) 20:10(A,7) 20:35(A,7) 21:00(A,7)

Trasa NOWOGARD – MASZEWO 
Nowogard ul. Rzeszowskiego :  6:20(S) 15:15(S)
Trasa MASZEWO – NOWOGARD 
Maszewo :  6:55(S) 16:00(S)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO – STARGARD SZcZEcIŃSKI
Nowogard ul. Rzeszowskiego :  6:50(F),  11:30(F),  13:50(F),  
Trasa STRAGARD SZcZEcIŃSKI – MASZEWO - NOWOGARD
Stargard Szcz. Oś. Tysiąclecia :  9:40(A), 12:45(A), 15:05(A)
A - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt S – kursuje w dni nauki szkolnej; 

7 – kursuje w niedziele niebędące świętami F – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz 
świąt 1,3,5 – kursuje w poniedziałki, środy, piątki oprócz świąt; 2,4,6 – kursuje we wtorki, 
czwartki, soboty oprócz świąt; 4,5,6,7 – kursuje w czwartki, piątki, soboty, niedziele oprócz 
świąt; R – kurs do Reska    

ROZKŁAD JAZDy POcIĄGÓW (1.06 - 8.12.2012)
DO KOŁOBRZEGU
7:26 (od 3.09); 9:21 (w dni robocze); 11:39;  13:49;  15:47;  

17:46;  21:38

DO SZCZECINA
5:19 (od 3.09); 6:36 (od 3.09); 8:01; 12:13 (w soboty, niedziele 

i święta); 14:56;  16:51;   18:50;  2

Informacje o rozkładzie jazdy:  tel. 19 757

wej. Tel. 607 083 893, www.bruk-
linnowogard.com.pl

 �Montaż ogrodzeń betonowych, 
farmerskich i innych; 695  085 
470; 91 39 72 575

 �usługi elektryczne CO, dachy, ta-
nio szybko solidnie. Do 30% ta-
niej. Tel. 506 323 560

 �Usługi tokarskie. Sąpolnica 22. 
693 613 396 

 �Przewozy przeprowadzki Nowo-
gard i okolice. 784 499 535

 �Usługi ogólnobudowlane. 
510 335 162

 �AGENCJA REKLAMWA VIZART 
- oprawianie prac - w 2 minu-
ty., bindowanie, wydruki A3-A4 
kolor, ksero A3-A4 - kolor, la-
minowanie A3-A4. Tylko u nas 
największy wybór okładek. No-
wogard, ul. 700 lecia 15 (nad 
sklepem zielarskim). Tel. 605 
522 340.

 �Korepetycje j. niemiecki, przygo-
towanie do matury. 607 617 844

 �Remonty i wykończenia. 
601 567 369

 �REMONTY, MONTAŻE, STOLAR-
KA. 781 016 125

 �Transport BUS-MAX. 784 053 493

 �Usługi remontowo-budowla-
ne, docieplenia. 784 053 493

 �Przepisywanie prac (magister-
skich, licencjackich, innych), do-
kumentów, CV, listów motyw. in-
nych. Wydruki, Ksero, także kolor. 
Szybko i Solidnie. Studio Reklamy 
Vizart. Nowogard, ul. 700 lecia 15 
(nad sklepem zielarskim). tel 605 
522 340. 

 �Naprawa, regulacja okien, drzwi 
PCV i drewna. 695 181 070

 �Usługi dekarskie w Kościuszkach. 
601  227  631

 �Videofilmowanie i zdjęcia cyfro-
we, profesjonalnie różne okazje. 
600 653 124

 �Remonty mieszkań. 609 588 240

 �Transport przeprowadzki szybko 
tanio. 696 138 406

 �Remonty mieszkań, dachów 
794 115 153

 �DUR - DACH pokrycia i remonty 
dachów. 691 621 141

 �Dachy. 785 562 104

 �Usługi koparko- ładowarką + 
transport Nowogard.  667  621 
070

 �Panele, regipsy, szpachlowanie, 
malowanie. 789 146 025

 �Usługi koparko-ładowarką. 
606 106 142

 �Transport przeprowadzki, tanio. 
791 111 749

 �Usługi informatyczne naprawa 
komputerów, instalacja oprogra-
mowania, odzyskiwanie danych, 
dojazd do klienta. 508 245 385

 �Remonty, dachy, ocieplenia. 
692 562 306

 �Remonty łazienek, glazura, tera-
kota, hydraulika. 667 435 942

 �Docieplenia budynków remonty. 
784 053 493

 �Usługi hydrauliczne. Fachowo.  
600 653 124

 �Remonty mieszkań 609 588 240

 �Remonty, glazura, terakota. Fa-
chowo i solidnie. 607 647 515

 �Regipsy, szpachlowanie, malowa-
nie i kafelkowanie, docieplenia. 
798 145 781

 �Wymiana instalacji elektrycznej, 
szpachle, panele, malowanie. 
798 147 191

 �Remonty na każdą kieszeń. 
609 715 839

 �TWOJA KSIĘGARNIA INTERNE-
TOWA WWW.KSIEGARNIACYME-
LIA.OSDW.PL

 �Serwis komputerowy na telefon. 
Instalacja, pomoc w obsłudze. 
Na życzenie w domu Klienta. Tel. 
790 373 803

 �Korepetycje matematyka. 
668 171 212

 �Korepetycje z chemii i biolo-
gii. Gimnazjum szkoła średnia. 
609 307 327

 �Usługi Akwarystyczne: zakła-
danie i obsługa akwariów. 
506 059 054

 �Remonty i wykończenia. 
601 567 369

 �Naprawa sprzętu radiowo-telewi-
zyjnego. Nowogard ul. Kazimie-
rza Wielkiego 7. Tel. 888 330 606

 �Układanie kostki brukowej. Tel. 
510 815 498

 �Korepetycje j. angielski dla każ-
dego, solidne przygotowanie do 
egzaminów. 609 688 982

 �Docieplenia budynków, malo-
wanie, szpachlowanie, glazura. 
886 751 618

 �Dekarstwo docieplenia. 697  784 
540

PRAcA

 �Zatrudnię konsultantkę Oriflame, 
bezpłatne wpisowe, prezenty na 
1300 zł, 604 189 118

 �Poszukuję murarzy do wymuro-
wania ok. 200 m oraz szpachlarzy 
- malarzy. Tel. 695 264 594.

 �Zatrudnię ekspedientkę do 
sklepu spożywczego Tel. 91 39 
21 373; 91 39 27 122

 �Zatrudnię stolarza lub pomocni-
ka. 603 366 286

 �Szukam pracy jako kierowca kat. 
B kawaler z doświadczeniem 
(międzynarodowe). 721 230 990

 �Zlecę położenie paneli na pod-
łodze. 91 39 20 307

 �Przyjmę pracowników do docie-
pleń z doświadczeniem. 607 654 
692

 �Zaopiekuję się osobą starszą 
(chorą) gwarantowana facho-
wa opieka. Tel. 609  349  138; 
607 420 272 po 16.00.

INNE

 �Sprzedam drewno komin-
kowe i opałowe. Transport. 
691 466 441

 �Sprzedam drewno  bukowe i 
dębowe pocięte i porąbane- 
603 353 789

 �Sprzedam drewno opałowe i ko-
minkowe, pocięte w klocki z do-
wozem. 663 349 053

 �Drewno opałowe kominkowe. 
506 232 860

 �Sprzedam laptopa Lenovo, Y530, 
cena 1600 zł, tel. 605 522 340

 �Sprzedaż drewna kominkowego i 
opałowego. 667 788 820

 �PIECE GAZOWE c.o.z Niemiec 
f.Vaillant sprzeda serwis pieców 
gazowych, używane z gwaran-
cja, wiszące, dwufunkcyjny do 
mieszkania cena od 1.000zl oraz 
tylko ogrzewanie c.o.11,18,24kw 
od 800zl montaż ,serwis  
tel 691 686 772

 �ELEKTRYCZNY przepływowy 
podgrzewacz wody na prąd 
380V,moc 18,21kw Male gabary-
ty, wiszacy z Niemiec f. Vaillant 
do łazienki, kuchni domek, sklep 
warsztat, zaklad fryzj. bar cena od 
250 zl tel 691 686 772

 �GRZEJNIKI panelowe c.o. nowe 
i używane z Niemiec rozne roz-
miary, do domu, sklepu, warsz-
tatu, mieszkania więcej info  691 
686 772

 �BOJLER podgrzewacz wody 120-
150 litr. stojący bez palnika z Nie-
miec, dobrze izolowany, z wę-
żownica, do montażu z piecem 
węglowym lub gazowym cena 
400zl tel 691 686 772

 �JUNKERS gazowy do łazienki, 
kuchni z Niemiec f,Vaillant wy-
soka jakość, Malo używany, do 
mieszkania domu cena 400zl tel 
691 686 772

 �Sprzedam piec CO (śmieciuch) na 
gwarancji cena 1000 zł do nego-
cjacji. 607 488 128

 �Ogrodzenia z kamienia, alejki i 
podjazdy. 693 629 827

 �Drewno kominkowe sprzedam 
tanio, dowóz gratis. 501 385 072

 �Skup niesprawnych zatartych pił 
Stihl, Husqvarna cena 100 zł. Tel. 
721 668 245

 �Sprzedam sypialnię 510 243 843

 �Owczarki niemieckie 7 tygodnio-
we, pieski, ładne rodzice. 91 39 
21 828

 �Sprzedam niedrogo piec do 
CO na 100 m grzewczych. 
603 490 315

 �Oflisy zrzynki tartaczne na opał 
pocięte w klocki lub w całości do 
samodzielnego pocięcia. Dowóz 
gratis. 514 740 538

 �Piasek płukany żwir czarno-
ziem, dowóz do 3 ton. Wywrotka. 
514 740 538

 �Sprzedam grzejniki żeliwne nowe 
rozm. 60. 510 155 704

 �Bilard nieduży cena 2000 zł Tel. 
510 155 704

 �Sprzedam meble stołowe w db. 
Stanie niedrogo. 504 604 019

 �Sprzedam pieski Yorki. 
693 808 537

 �Sprzedam owczarki niemieckie. 
91 39 10 656

 �Sprzedam piłę panelową 
ścienną STRIBIG wys. 2,4 m; 
szer. 5,6 m, cena 11.300 tys zł, 
grubościówkę casadei 510 m/m 
El. Góra-dół, 4 noże cena 9800 
zł. Tel. 661  927  037 od 8.00-
20.00

 �Sprzedam owczarki niemiec-
kie. 91 39 10 656

 �Sprzedam akwarium 112l z peł-
nym wyposażeniem 668  844 
738
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R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07

PRO-BUD S.C.   SPRZEDA MIESZKANIA 
2-pokojowe o pow. 58 m2 na osiedlu Gryfitów

  nowe  -  własnościowe  -  bezczynszowe
tel. 91 39 25 552, 783 570 056, www.probud-nowogard.pl

Nowogard, ul. 3 Maja 14

 Ostatnia chwila - SKORZYSTAJ Z KREDYTU RODZINA NA SWOIM!

ZAPRASZA

na obiady 
od poniedziałku do piątku
WYBRANE ZESTAWY OBIADOWE 

(ZUPA + II DANIE)

12 zł
TEL. 91 39 22 424, 608053371

* możliwość wykupienia abonamentu 
obiadowego, dostawa na terenie miasta gratis!!!

www.caffepiwnica.pl

Biura, 
pow. magazynowe

i usługowe 

DO WYNAJĘCIA
idealna lokalizacja

dla Twojej firmy
atrakcyjne ceny,  

duży parking. 
Kontakt 783 800 200
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GAZETA LOKALNA  NOWOGARD • OSINA

Rozpoczęcie roku szkolnego w sobotę 1 września 2012

Poświęcili mury 
i wręczyli klucze

30 lat walczę 
o swoje 
pieniądze...

Adam Karman: 
Muzyka jest 
moim życiem

s. 4 s. 5 s. 10, 11

ZDAJ EGZAMIN PRZED ZMIANĄ PRZEPISÓW!
Nowy kurs na kat. B rozpocznie się 

17.09.2012 o godzinie 16.00

ZAPRASZA

na obiady 
od poniedziałku do piątku
WYBRANE ZESTAWY OBIADOWE 

(ZUPA + II DANIE)

12 zł
TEL. 91 39 22 424, 608053371

* możliwość wykupienia abonamentu 
obiadowego, dostawa na terenie miasta gratis!!!

10.09.2012 r. 
godz. 16

Ewa Durska - Mistrzyni z Londynu

Złoto dla Nowogardu!
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Foto tydzień

Rozpoczęły się prace związane z przebudową ulicy Kościelnej 
w Nowogardzie. W ramach zleconych prac zostanie wyremonto-
wany chodnik, nawierzchnia asfaltowa na jezdni, a także parkin-
gu na pasażu przed sklepami. Generalnym wykonawcą robót jest 
PRD Pol-Dróg Nowogard SA. Wartość robót określonych prze-
targiem wynosi 139. 355 tys. zł. 

W dniu 04.09.2012 roku w godzinach popołudniowych na 
skrzyżowaniu ulic 700 Lecia z ul. 3 Maja, doszło do kolizji, w 
której  uczestniczyły  3 pojazdy. Kierujący samochodem Toyo-
ta (brak na zdjęciu), nie udzielił pierwszeństwa przejazdu pra-
widłowo jadącym pojazdom SCANIA i VW, zdarzenie zostało 
zakwalifikowane jako kolizja drogowa, sprawcę  wykroczenia – 
kierowcę Toyoty, ukarano mandatem karnym. Wszyscy kierow-
cy byli trzeźwi. 

Pacjenci oczekujący na wizytę u lekarza w gabinetach przy-
chodni na ul. Kościuszki często wychodzą na zewnątrz a tutaj  
tułają się tam i z powrotem  -  Dlaczego nie ma  na zewnątrz 
przed Przychodnią choćby jednej ławki, na której  można byłoby 
sobie usiąść i zaczekać spokojnie - mówią napotkani  przez DN 
pacjenci. 

Z ostatniej chwili...

Gdzie będą lądować 
śmigłowce LPR? 
Wiadomo już, że śmigłowce Lotniczego Pogotowia Ratunkowego nie będą mo-
gły lądować na stadionie miejskim przy ul. Wojska Polskiego. Wnioskował o to 
dyrektor nowogardzkiego szpitala, po tym jak się okazało, że LPR zaostrzył prze-
pisy i zabronił lądować swoim helikopterom tam, gdzie nie ma profesjonalnych 
lądowisk. Wczoraj udało się jednak uzyskać od szefostwa pogotowia lotniczego 
wstępną zgodę na wytyczenie nowego miejsca, z którego śmigłowce mogłyby za-
bierać chorych pacjentów i transportować ich do specjalistycznych placówek. 

Ustaliliśmy, na razie wstęp-
nie, że śmigłowce będą lądować 
na placu parkingowym, obok 
Restauracji Przystań – poinfor-
mował wczoraj redakcję DN, 
chwilę po zakończeniu roz-
mów z szefostwem regionalnej 
filii LPR w Szczecinie na ten 
temat, Kazimierz Lembas, szef 
nowogardzkiego szpitala.  W 
przyszłym tygodniu LPR ma 
jeszcze sprawdzać dokładnie 
to miejsce, ale to ponoć tylko 
formalność. 

Przypomnijmy, że o  proble-
mach z lądowaniem śmigłow-
ców w ramach tzw. komercyj-
nego transportu  pacjentów (z 
jednego do drugiego szpitala) 
informowaliśmy już na począt-
ku sierpnia, po tym, jak jedne-
mu z nowogardzkich lekarzy w 
naszym szpitalu odmówiono 
przysłania helikoptera do pa-
cjenta z zawałem serca. Lekarz 
usłyszał wtedy, że  śmigłowce 
medyczne mogą lądować tyl-
ko przy tych szpitalach, które 
mają lądowiska. Rozpętała się 
burza. Chwilę po nowogardz-
kim przypadku o sprawie mó-
wiono już w całej Polsce. Oka-
zało się bowiem, że lądowiska, 

to w Polsce luksus na który 
stać niewiele szpitali. Dla przy-
kładu w  woj. zachodniopo-
morskim jest ich zaledwie kil-
ka. Najbliżej Nowogardu znaj-
duje się ono w Gryficach. 

Już wtedy dyrektor Lembas 
informował, że do czasu bu-
dowy profesjonalnego miej-
sca do lądowania będzie pro-
sił władze LPR o to, aby śmi-
głowce mogły lądować na sta-
dionie miejskim. Właśnie w tej 
sprawie odbyło się w miniony 
czwartek spotkanie. Zgodnie 
jednak z tym, co już w sierpniu 
na łamach DN, mówił dr Woj-
ciech Włodarczyk, lekarz lata-
jący w śmigłowcu LPR, wybra-
ne przez Nowogard miejsce do 
tymczasowego lądowanie nie 
zostanie zaakceptowane. Miał 
rację. 

Rzeczywiście okazało się, 
że miejsce do lądowania musi 
mieć możliwość trwałego ozna-
czenia. Wymagana jest twarda, 
najlepiej betonowa lub asfalto-
wana nawierzchnia. Dlatego 
też na stadion zgody nie było – 
przyznaje Lembas informując, 
że po załatwieniu formalno-
ści, na parkingu przy przysta-

ni mają się pojawić specjalne 
oznaczenia – linie poziome i 
dwa znaki informujące o moż-
liwości lądowania śmigłow-
ców. 

Radość trwać jednak nie bę-
dzie długo. LPR tylko tymcza-
sowo zezwolił, aby helikoptery 
lądowały w tym miejscu. Szpi-
tal jak najszybciej ma się wziąć 
za budowę profesjonalnego 
miejsca do lądowania. Takowe, 
jak zapowiada K. Lembas, ma 
powstać w Nowogardzie przy 
szpitalu w czerwcu przyszłego 
roku. 

Pocieszający jest fakt, że zła-
godzono zapisy dotyczące wy-
magań projektowych i budow-
lanych w przypadku lądowisk. 
To spowoduje znaczne obniże-
nie kosztów takiej inwestycji. 
W naszym przypadku będzie to 
kwota 50-60 tys. zł. Przeszkodą 
więc już nie są pieniądze, tylko 
miejsce na którym ma powstać 
lądowisko. To zwolni się po za-
kończeniu modernizacji szpita-
la  – dodaje dyrektor szpitala w 
Nowogardzie. 

Marcin Simiński 

Kolejny POZ nowogardzkiego szpitala 
10 września, w Maszewie zostanie otwarta nowa filia zakładu Podstawowej Opieki 
Zdrowotnej (POZ) nowogardzkiego szpitala. To druga taka zamiejscowa placówka. 
Pierwsza powstała i działa w Dobrej Nowogardzkiej. 

Placówka  będzie znajdować 
się notabene przy ul. Nowo-
gardzkiej. Do tej pory w Ma-
szewie funkcjonowała tylko 
jedna rodzinna przychodnia. 
To za mało, zważywszy, że licz-
ba mieszkańców w całej gmi-
nie wynosi ok. 8 tys. 300 osób. 

W przychodni, która już 
działa w Maszewie jest zare-
jestrowanych ok. 5 tysięcy pa-
cjentów. Liczymy, że nasz POZ 
będzie służył kolejnym 3 tysiąc-
om.  Pierwsze zgłoszenia już 
mamy – mówi K. Lembas, dy-
rektor szpitala w Nowogardzie. 

Wiadomo, że przychodnia 
oficjalnie zostanie otwarta w 
dniu 10 września. Przyjmować 
w niej będzie dr Monika Kac-
perska, specjalista pediatrii, 
która dotychczas pracowała w 
goleniowskim szpitalu.

W Dobrej Nowogardzkiej, 
gdzie również znajduje się 
przychodnia POZ należąca do 
nowogardzkiego szpitala, zare-
jestrowanych jest ok. 3 tys. pa-
cjentów. Placówka funkcjonuje 
już od 2007 roku. 

MS
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EntER  II 
laptop

 sERwIs - komIs
naprawiamy, 
sprzedajemy,

kupujemy laptopy
na ul. Wyszyńskiego 7/3

budynek Straży Pożarnej

tEL. 795 648 748

O PA Ł
węgiel, koks, miał, 

drewno – kominkowe,
 podpałka, brykiet – węglowy, 

torfowy, drzewny
(towar luzem i workowany)

Towar wysokiej jakości, zapewniamy 
transport, wynajem maszyny 
rozładunkowej oraz dźwigu

sprzedaż ratalna

PPUH „EDBA” 
Nowogard • ul. Nadtorowa 12

Tel./fax 91 39 22 329
Kom. 601 150 620

Ewa Durska - Mistrzyni z Londynu

Złoto dla Nowogardu!
W środę (5 września) około godziny 22 zakończył się finał pchnięcia kulą Paraolimpiady Londyn 2012, każdy mieszkaniec Nowogardu może czuć 
się dumny za sprawą występu Ewy Durskiej. Zawodniczka Barnim Goleniów zdemolowała rywalki i z rekordem Paraolimpiady zdobyła złoty medal!

35-letnia zawodniczka z No-
wogardu po raz drugi w swo-
jej karierze zdobyła złoto Para-
olimpiady, wcześniej udało jej 
się to 12 lat temu w Sydney. Do 
Ewy Durskiej należą również 
trzy aktualne rekordy świata: w 
pchnięciu kulą- 14,33 m, w rzu-
cie dyskiem- 42,26 m i w rzu-
cie młotem- 46,46 m. Jako mi-
strzyni świata z ubiegłego roku, 
była upatrywana w roli faworyt-
ki. Środowy finał pchnięcia kulą 
rozpoczął się o godzinie 21.00 
polskiego czasu. Zawodniczka 
Barnim Goleniów rzucała jako 
trzecia w stawce 11 sportsme-
nek, przed nią zaprezentowa-
ły się reprezentantki Niemiec i 
Malezji. Niemka rzuciła nieco 
ponad 11 metrów, zawodniczka 
z Malezji 10 metrów, natomiast 
po rzucie trzeciej zawodnicz-
ki czyli Ewy Durskiej, na tabli-
cy wyników wyświetlił się wy-
nik 13,08 m - z dopiskiem „Pa-
ralympic Record”!  W pierw-
szej serii rzutów tylko Ukrainka 
Anastasiia Mysnyk była w stanie 
przekroczyć barierę 12 metrów. 
Pierwszy rzut Ewy Durskiej 
ustawił zawody, jednak miesz-
kanka Nowogardu ani myślała 
na tym kończyć! W drugiej se-
rii ponownie pobiła rekord pa-
raolimpiady poprawiając swój 
pierwszy rzut o 32 cm. Nie pod-

lega dyskusji, że „kulomiotka” z 
Nowogardu była tego dnia w fe-
nomenalnej dyspozycji, gdyż 3 
rzut oddała na odległość 13,51 
m, czyli ponownie poprawiła 
swój rezultat.  Po trzech seriach 
stawka zawodniczek została po-
mniejszona z 11 do ośmiu Pań, 
które miały jeszcze trzy szan-
se na poprawę rezultatu. Z ta-
kiej okazji oczywiście skorzy-
stała mieszkanka Nowogardu, 
w 4 próbie uzyskując 13,80 m - 
to był najdalszy rzut środowego 
finału i jednocześnie ostatecz-
ny rekord Paraolimpiady w tej 

konkurencji. W przedostatniej 
próbie nasza zawodniczka spali-
ła, natomiast w ostatniej gdy już 
była pewna złotego medalu, od-
dała swój najbliższy rzut na od-
ległość 12,80 m, co ciekawe...to i 
tak był dłuższy rzut od drugiego 
rezultatu! W czwartek w poran-
nych godzinach udało nam się 
dodzwonić do trenera mistrzy-
ni z Nowogardu, Waldemara 
Nowotnego, niestety nie udało 
nam się porozmawiać ze złotą 
medalistką, gdyż korzysta z wol-
nego czasu zwiedzając Londyn. 
Waldemar Nowotny właśnie w 
czwartek popołudniu wraca do 
kraju, natomiast Ewa Durska 
postanowiła zostać do 9 wrze-
śnia, czyli do końca igrzysk. Na-
stępnie wróci do Polski z cała 
kadrą paraolimpijską naszej re-
prezentacji. Na lotnisku w War-
szawie pojawi się najprawdopo-
dobniej 10 września około go-
dziny 20:00, natomiast w Go-
leniowie wyląduje 11 września 
około godziny 14:00. Poniżej 
prezentujemy klasyfikacje koń-
cową z wynikiem najlepszego 
rzutu poszczególnych zawodni-
czek, gdzie PR oznacza Rekord 
Paraolimpiady, natomiast PB 
oznacza rekord życiowy.

 KR

1 Poland  DURSKA Ewa  13.80  PR 
2 Ukraine  MYSNYK Anastasiia  12.67  PB 
3 Ukraine  KUDELYA Svitlana  12.24 
4 Portugal  FERNANDES Ines  11.84 
5 Estonia  TIIK Sirly  11.54  PB 
6 Germany  MAST Sandra  11.36 
7 Malaysia  RAMLAN Nursuhana 10.71 
8 Venezuela  GUERRERO Eddy  10.22  PB
9 Greece  ZISKA Evangelia  9.76 
10 Mexico  MENDOZA DIAZ Leslie Lizeth 9.32 
11 Turkey  TAHTAKALE Aysegul 8.41 

Powiedzieli po sukcesie  
Ewy Durskiej:

Wiceburmistrz Nowogardu Damian Simiński: Bardzo się 
cieszę z uzyskanego przez Ewę Durską rezultatu, wręcz jestem 
dumny, że osiągnęła sukces o którym inni marzą przez całe ży-
cie. Pamiętam, gdy nagradzaliśmy ją na sesji Rady Miejskiej za 
wyniki sportowe, w podświadomości czułem, że to jest przed-
smak tego co jeszcze mieszkanka Nowogardu osiągnie w swo-
jej karierze sportowej. Sukces ten jest tym większy, że uzyska-
ny został na niskim budżecie, ponieważ na tą dyscyplinę spor-
tu idą naprawdę bardzo małe nakłady, to tylko potwierdza, 
jak wspaniałą sportsmenką jest Ewa Durska. Według mnie jest 
ona prawdziwym przykładem do naśladowania, jej hart du-
cha, umiłowanie do ciężkiej pracy i wiara w zwycięstwo, to naj-
lepszy przykład na potwierdzenie tych słów. Jako były kilkulet-
ni redaktor sportowy Dziennika Nowogardzkiego pamiętam, 
jak stawiała ona swoje pierwsze kroki w międzynarodowym 
sporcie, jej kariera rodziła się gdy jeszcze pisałem, dlatego tym 
bardziej jestem dumny, że wciąż potrafi nas cieszyć wspaniały-
mi wynikami. Z tego miejsca chciałbym złożyć naszej mistrzy-
ni najszczersze gratulacje i podziękowania za piękne emocje w 
imieniu własnym, jak i mieszkańców Nowogardu.

Sąsiadka Marzena Lignarska: Niestety nie mogłam oglą-
dać transmisji z finału pchnięcia kulą ponieważ miałam nocny 
dyżur, ale informacje oczywiście telefonicznie przepływały. No 
dziś już czuję się super, jeszcze podczas finału dało się odczuć 
emocje, w końcu znam Ewę od najmłodszych lat, zawsze się in-
teresowaliśmy jej karierą sportową. W końcu jest mistrzynią 
nie tylko w pchnięciu kulą, ale również w rzucie młotem czy 
dyskiem. To niezwykle ciepła osoba, pamiętam jej przygotowa-
nia do wyjazdu na paraolimpiadę w Londynie, nie tylko pod 
względem sportowym, zawsze pracowała na 100%, dla niej li-
czy się każdy szczegół, przed Londynem dużo czasu również 
spędziła u fryzjera, aby jak najlepiej wyglądać na igrzyskach. 
Na pewno jak już wróci, to mocno ją wyściskam.
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Znaleziono 
klucze 

Do redakcji DN. zostały przyniesio-
ne klucze . Zostały one znalezione w 
dniu 05.09. przy NETTO około godz. 
20:00 

Uwaga Wędkarze
Zarząd Koła PZW „TĘCZAK” w Nowogardzie, informuje członków koła, że w dniu 23.09.2012r. 

organizuje zawody spinningowe pod nazwą „Troć Regi” w Trzebiatowie. Zapisy w sklepie wędkar-
skim „Tęczak” na ul. Waryńskiego 12 do dnia 21.09.2012 r. Startowe wynosi 10 zł. Wyjazd o godzi-
nie 07: 00 z ul. 5- go Marca 

Zapraszamy: Zarząd  

„Cisy” oddały nowy budynek 

Poświęcili mury, wręczyli klucze 
W czwartek, 6 września przy ul. Ks. Racibora I w Nowogardzie  odbyła się uroczystość wręczenia kluczy i poświęcenie nowego budyn-
ku mieszkalnego – kolejnej inwestycji Spółdzielni Mieszkaniowej „Cisy”. 

Dokładnie 16 września, w 
piątek zeszłego roku, poświęci-
liśmy plac budowy na którym 
powstał ten budynek – mówił 
do zgromadzonych przed no-
wym blokiem przyszłych loka-
torów oraz zaproszonych go-
ści, Marian Jeż prezes zarządu 
SM „Cisy”. Dzisiaj, 6 września, 
spotykamy się na bardzo miłej 
uroczystości związanej z prze-
kazaniem nowych mieszkań i 
poświęceniem tego budynku. 
Życzę, żeby tutaj każdy znalazł 
prawdziwy dach nad głową. 
Moje mieszkanie, moją święto-
ścią, do którego zawsze się chęt-
nie wraca i chce mieszkać. 

Zanim mieszkańcy otrzyma-
li klucze do swoich domów ks. 
dziekan Kazimierz Łukjaniuk 
poświęcił  budynek i przekazał 
jego mieszkańcom życzenia. 

Chciałbym przywitać miesz-
kańców nowego domu, a zara-
zem nowych członków naszej 

wspólnoty parafialnej. Myślę, że 
będziemy współpracować w na-
szym najważniejszym zadaniu, 
czyli dziele zbawienia. Nie raz 
będziemy się spotykali. Życzę, 
aby mieszkanie tutaj, w tym 
domu i w tej dzielnicy miasta, 
było bardzo owocne i szczęśliwe 
- mówił ks. K. Łukjaniuk. 

Nowy blok przy ul. Racibo-
ra ma 23 mieszkania i jeden 
lokal usługowy, w którym ma 
powstać żłobek.  Inwestycja 
kosztowała Spółdzielnię ok. 3 
mln 600 tys. zł. Trzykondygna-
cyjny, dwu klatkowy budynek 
postawiła spółka PBO - Grin-
bud. Wszystkie mieszkania zo-
stały sprzedane, a należności 
uregulowane. Warto dodać, że 
udział w inwestycji choć nie 
wielki, ma gmina Nowogard, 
która użyczyła fragment dział-
ki pod parkingi dla lokatorów. 

Trzeci budynek jaki  przy ul. 
Racibora wybudowała Spół-

dzielnia, jest już 10 inwestycją 
tego typu przeprowadzoną w 
ostatnich latach przez „Cisy”.  
Pierwsze dwa budynki wybu-
dowano przy ul. Kościuszki i 
Wiejskiej, kolejne przy ul. Po-
niatowskiego i Boh. Warszawy 
- Czereśniowy Sad. W planach 
jest budowa kolejnego. 

Kupiliśmy działkę o pow. 8 
tys.m2 przy ul. Wojska Polskie-
go (po byłem masarni – dop. 
red.). Powstanie tam 80, 2-3 
pokojowych mieszkań, odda-
wanych w dwóch etapach po 40 
lokali. Jest już ok. 30 osób chęt-
nych do ich kupna.  Ciekawost-

ką jest to, że powierzchnie po-
szczególnych lokali będą pro-
jektowane pod zamówienie na-
bywców – uchyla rąbka tajem-
nicy prezes SM „Cisy”, zapo-
wiadając, że nowe mieszkania 
będą gotowe na jesieni przy-
szłego roku. 

 „Cisy” po wręczeniu  klu-

czy nowym lokatorom miesz-
kań przy ul. Ks. Racibora, li-
czą ok. 500 członków. Ogólna 
powierzchnia mieszkań, którą 
dysponuje spółdzielnia, to ok. 
25 tys. m2. Zarząd Spółdzielni 
zatrudnia 6 pracowników ad-
ministracji. 

Marcin Simiński 

Nowy budynek SM „Cisy” przy ul. Ks. Racibora I w całej okazałości. 

Jest za co wznosić toast, a przy okazji zawrzeć sąsiedzkie przyjaźnie…

Nowi mieszkańcy bloku przy ul. Ks. Racibora I, którzy za chwilę otrzymają klucze do swojego wymarzonego, własnego M. 

M. Jeż – prezes SM „Cisy” oraz ks. Dziekan Kazimierz Łukjaniuk. 
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REkLAMA

Nasza interwencja 

30 lat walczę o własne pieniądze  
i zadośćuczynienie!  
80 letni Pan Stanisław z Nowogardu  już wie, że w stercie korespondencji  jakie posiada  w swoim  domu,  udowodniona zo-
stała przykra teza - dla urzędników człowiek w ogóle się nie liczy. Mimo to walczy i chce sprawiedliwości, która jego zda-
niem została „pogwałcona” przez wymiar sprawiedliwości  i firmę „Elcon International” ze Szczecina ( obecna nazwa jego 
byłego pracodawcy), która jest mu dłużna zaległe świadczenia wypłacane  do 2009 r. jako dożywotnia renta wyrównawcza. 

Pan Stanisław pracował w  no-
wogardzkiej bazie transporto-
wej stargardzkiej firmy,  która 
kiedyś  znajdowała się na ulicy 
Boh  Warszawy. To w tej firmie 
uległ w 1972 roku  poważnemu 
wypadkowi,   w wyniku którego 
doznał uszczerbku na zdrowiu 
niepozwalającemu na podjęcie 
stałego zarobkowania- dozna-
łem  45% uszczerbku na zdro-
wiu, co stwierdziła Komisja Le-
karska przy PZU- mówi p Sta-
nisław. 

Jako zadośćuczynienie za 
utratę zdrowia p. Stanisławo-
wi, Sąd zasądził od  jego firmy 
uznanej za winną zaniedbań, 
które spowodowały wypadek, 
jednorazowe odszkodowanie i 
stałą comiesięczna rentę wyrów-
nawczą, płaconą dożywotnio.  

 Brał przyznaną rentę. Jeśli tyl-
ko zdrowie dopisywało, chwytał 
się dorywczych, lekkich prac. 
Nikt mi wtedy nie doradził, żeby 
starać się o wyrównanie. Zresztą 
dawałem sobie radę i byłem pe-
łen nadziei - opowiada redakcji 
DN 

 W ostatnich  latach przeszedł 
wiele chorób i  konsultacji lekar-
skich, które  wykluczyły go  cał-
kowicie z możliwości podejmo-
wania jakiejkolwiek pracy.  Jed-
nocześnie leczy się do dziś u kil-
ku lekarzy specjalistów. Musi 
unikać wysiłku i szanować swo-
je zdrowie, gdyż ma poważne 
schorzenie kręgosłupa. W latach 
80-tych,  gdy zdrowie zaczęło 
sie pogarszać i w związku z tym  
znalazł się w ciężkiej sytuacji fi-
nansowej, wystąpił do Oddzia-
łu ZUS w Gryficach , o przyzna-

nie grupy inwalidz-
kiej. Otrzymał wtedy 
II grupę i świadcze-
nie pieniężne z ZUS. 
Warto dodać ,że ren-
ta ZUS nie była wyso-
ka i w momencie, gdy 
zamieniono ją już kil-
ka lat temu  na emery-
turę  - wynosiła około 
600zł. (obecna emery-

tura z ZUS p. Stanisława to oko-
ło 900zł). Równocześnie  otrzy-
mywał świadczenie z  byłej swo-
jej firmy -  wypłacała mu pienią-
dze do stycznia 2009 w kwocie 
miesięcznej  od  w 1994 - około 
149  do ok. 400zł w 2009 roku 
. Po roku 1985 zaczął się starać 
o podwyższenie i rewaloryzację 
tego świadczenia wyrównawcze-
go.  Komisje lekarskie na prze-
łomie tych kilkunastu lat, wy-
dawały mu dziwne orzeczenia, 
albo sprawę oddalano - moją 
sprawę o podwyższenie oddalano 
lub kazano mu się odwoływać do 
wyższej instancji Sądu, co trwa-
ło latami - mówi  rozgoryczony 
pan Stanisław. 

Od 2009 roku w sprawie się 
jeszcze pogorszyło . Firma win-
na wypłacania świadczenia ali-
mentacyjnego w postaci ren-
ty wyrównawczej, nie tylko nie 
uregulowała różnych wcześniej-
szych zaległości, ale przestała 
p. Stanisławowi płacić w ogóle.  
Na domiar złego, również po-
stawa  organów egzekucyjnych 
i sądowych w ocenie p. Stanisła-
wa świadczy o swoistej zmowie 
z dłużną mu firmą wymierzonej 
przeciwko jego zasadnemu  in-
teresowi,  a on sam traktowa-
ny jest jako intruz i kłopotliwy 
klient:  W firmie  nikt nie chce ze 
mną gadać, komornik mówi, że 
dłużnik nie ma pieniędzy na kon-
cie (400zł !) i nic nie może zrobić, 
a zakład przecież funkcjonuje w 
Szczecinie  i teraz nazywa się„ 
Elcon International”   - opowia-
da p.  Stanisław.  Zdesperowany 
nie mogąc uzyskać skutecznej 

pomocy od właściwych instytu-
cji, zwłaszcza komornika i sądu, 
p. Stanisław zaczął pisać  do mi-
nisterstwa, a nawet do Strasbur-
ga. Ta i  wcześniejsza korespon-
dencja stanowi już w domu na-
szego rozmówcy bardzo poważ-
ną bibliotekę - patrz zdjęcia. Jed-
no z ostatnich pism p. Stanisław 
wysłał w tym roku  do obecnego 
ministra sprawiedliwości Jaro-
sława Gowina. A oto jego frag-
ment:

Mając na uwadze  wysłanych 
kilkanaście pism na Pana ad-
res w sprawie niewypłacenia  za-
ległych świadczeń alimentacyj-
nych, tj. renty wyrównawczej za-
sądzonej przez Sąd prawomoc-
nym wyrokiem sądowym z roku 
1973 Sygn. akt I C 74/73  oraz 
Sąd Wojewódzki w Szczecinie z 
dn. 20 kwietnia 1999 opłaceniu 
renty wyrównawczej. Komorni-
cy,  których  wyznaczył mi Sąd 
Jana Woźniaka Rewir I 32/93 
oraz komornik Roman  Walko-
wiak  202, nie płacili i nie  płacą 
świadczeń zaległych, ani bieżą-
cych. Sąd Egzekucyjny jak i dru-
giej  Instancji wyznaczył wbrew  
woli wierzyciela wyżej wymie-
nionych komorników, którzy 
uchylają  się od wypłaty  wyżej 
wymienionych świadczeń. Dzia-
łanie zwłoki, oraz niewypłacenie 
było celowe. Sądy oraz komorni-
cy zarzucali  mnie przeróżnymi 
oświadczeniami, zarządzeniami i 
umarzali postępowania wniosko-
wane przez  wierzyciela. Wierzy-
ciel  posiada dowody w tej spra-
wie,  które może  przedstawić Są-
dowi. Cały materiał  dowodowy 
w tej sprawie został  przesłany 
do Ministerstwa Sprawiedliwości 
Departament Sądów  Powszech-
nych, jednocześnie Departament 
Wykonania  Orzeczeń  i Proba-
cji, od których  do dziś nie otrzy-
małem odpowiedzi wiążącej w 
tej sprawie . Zgodnie  z moją 
reklamacją na poczcie z dnia 
01.09.2011r. Pisma, które kiero-
wałem do Ministerstwa Sprawie-
dliwości nie docierały do adre-
sata  i Ministerstwo, także Sąd, 
nie udziela  żadnej  informacji. 

Pytam do kogo mam się zgło-
sić’! Dlaczego nie j est mi płaco-
na renta ani zaległa, ani bie-
żąca?. . .

Tak  pyta  ministra Pan Sta-
nisław. Trzeba  przyznać, że w 
sprawie jest wiele  mniej istot-
nych wątków, które być może 
bez potrzeby podnosi p. Stani-
sław,  ale pytanie które wyżej 
stawia ministrowi jest jak naj-
bardziej zasadne. My pytamy 
także - dlaczego  schorowane-
go, w podeszłym wieku człowie-
ka doprowadzono nie realizując 
jego prawa do świadczenia,  do 
stanu takiej desperacji, że po-
dejmuje w rozpaczy nawet nie 
do końca racjonalne działania?

- Nieraz zastanawiam się, co 
mam robić dalej i gdzie szukać 
jeszcze pomocy? - Pisałem nawet 
już do Strasburga, by tam szukać 
sprawiedliwości, ale wydaje mi 
się, że i tam jej  nie otrzymam, 
bo mam wrażenie, że korespon-
dencje są przechwytywane przez 
moich pełnomocników, którzy 

niestety zamiast mi pomagać, 
działają na moją niekorzyść od-
syłając je na mój adres, we wła-
snoręcznie zrobionych kopertach 
odwzorowanych od oryginałów, 
które kiedyś otrzymałem - pytam 
zatem dlaczego?... Nie wiem, 
gdzie mam szukać jeszcze pomo-
cy? - mówi pan Stanisław. 

Ktoś mu zasugerował, 
żeby przyjść do Dziennika 
Nowogardzkiego, by upublicz-
nić  swoją sprawę  i pokazać iście 
cierniową, niestety nie kończą-
ca się na dzisiaj happy Endem 
drogę odzyskania świadczenia 
od  winnej mu firmy. Nie myśla-
łem, że spotka mnie taka niespra-
wiedliwość. Ja chcę jedynie godnie 
żyć! i odzyskać to, co mi się nale-
ży. Zostawiono mnie samemu so-
bie z tą stertą dokumentów i cią-
głymi bezsensownymi korespon-
dencjami, których nawet już nie 
odbieram. Żyję sam i nie mam 
już siły, by walczyć o swoje prawa, 
które zwyczajne mu przysługu-
ją.  Jestem już zniechęcony tą cią-
głą walką, która przypomina mi 
walkę z „wiatrakami”. W moim 
domu zamiast własnych rzeczy, 
przetrzymuję stosy dokumentów, 
które wysyłam i dostaję w odpo-
wiedzi od Sądu, czy innych insty-
tucji. Nie wiem jak długo to po-
trwa, ale będę dalej próbował od-
zyskać swoje pieniądze, które po 
prostu mi się należą - mówi  pan 
Stanisław  rozkładając  bezradnie 
schorowane ręce. Tak, te pienią-
dze się po prostu p. Stanisławowi 
należą. I są to pieniądze niezbęd-
ne nawet na skromne życie .

Jarek Bzowy
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PARAFIA PW. ŚW. RAFAŁA kALINOWSkIEGO: Msza św. w niedzielę: . 7.30 , 9.00; 11.00, 12.30 i 18.00 (w lipcu i sierp-
niu o 19:00) Kulice: 9:00; Jarchlino: 10:00; Sąpolnica: 10:00.   Msza św. w tygodniu: 7:00, 18:00 (w lipcu i sierpniu o 
19:00).   www.rafalkalinowski.republika.pl
PARAFIA PW. Mb FAtIMSkIEJ: Msze św. w niedzielę: 9.00 i 12.00. Lestkowo: 10.30; Miętno: 13.00.  Msza św. w tygo-
dniu z wyjątkiem poniedziałku:17.00, w sobotę o godzinie 12.00.    www.mbf-now.firmeo.biz 

Informacje Parafialne
   Vox    Ecclesiae...

Słowo Boże na Niedzielę:
EWANGELIA
Mk 7,31-37 Uzdrowienie głuchoniemego
Słowa Ewangelii według świętego Marka
Jezus opuścił okolice Tyru i przez Sydon przyszedł nad Jezioro Galilej-

skie, przemierzając posiadłości Dekapolu.   Przyprowadzili Mu głuchonieme-
go i prosili Go, żeby położył na niego rękę. On wziął go na bok osobno od tłu-
mu, włożył palce w jego uszy i śliną dotknął mu języka, a spojrzawszy w nie-
bo, westchnął i rzekł do niego: „Effatha”, to znaczy: „Otwórz się”. Zaraz otwo-
rzyły się jego uszy, więzy języka się rozwiązały i mógł prawidłowo mówić.   
Jezus przykazał im, żeby nikomu nie mówili. Lecz im bardziej przykazywał, tym 
gorliwiej to rozgłaszali.  I pełni zdumienia mówili: „Dobrze uczynił wszystko. Na-
wet głuchym słuch przywraca i niemym mowę”.

„Effatha”, to znaczy: „Otwórz się”
Fragment ewangelii według św. Marka, której fragment usłyszymy w niedzielę, 

ukazuje nam misję Chrystusa, który wypełnia otrzymane od Boga zadanie otwie-
rania ludzi na Ojca. 

Ów głuchoniemy, którego przyprowadzili do Jezusa staje się prefiguracją całej 
ludzkości, która od dwóch tysięcy lat ustawicznie się do niego ucieka. Żeby się 
otworzyć, trzeba przyjść, jak ten głuchoniemy, do Jezusa. Kalectwo związane z 
niemożnością wypowiedzenia i usłyszenia słów symbolizuje właśnie zamknięcie 
się na Chrystusa, a przez to brak dostępu do Ojca. 

Wyjaśnijmy rzecz po kolei: na początku Jezus dotyka uszu chorego człowieka 
a następnie przykłada ślinę do jego oczu. Wyobrażając to sobie możemy przez 
chwilę poczuć odrazę. To prawda, nic przyjemnego. Jednakże Jezus, mimo że był 
Bogiem, zszedł na ziemię i musiał używać symboli zrozumiałych dla ludzi czasów, 
w których się objawił. Podobnych znaków używali w tamtych czasach najprawdo-
podobniej znachorzy, którzy w ten sposób starali się leczyć cielesne schorzenia.

Następnie Ewangelista zauważa, że Jezus spogląda w niebo. Co chciał przez to 
zamanifestować? Chrystus nigdy nie działa sam. Źródłem jego mocy jest Ojciec. 
Za każdym razem kiedy przychodzi mu czynić cuda, w duchu prosi Ojca o łaskę. 

I wreszcie padają słowa „Otwórz się!”. Głuchoniemy zaczyna poprawnie mówić. 
Zwróćmy uwagę na przymiotnik - poprawnie, tzn. nie mówić w ogóle, ale mówić 
zrozumiale, czyli tak jak chciałby tego Bóg, ale żeby wyrażać się tak by być zro-
zumianym, najpierw trzeba usłyszeć słowo, które będzie stanowiło odpowiedni 
wzorzec, takim słowem jest słowo Boga, symbolizowane w powyższym fragmen-
cie poprzez Effatha! Otwórz się! – na Boga, który mówi do ciebie głosem sumie-
nia. 

Wreszcie na końcu pojawia się fragment, który zdaje się być jakimś dziwnym 
paradoksem „Jezus przykazał im, żeby nikomu (o tym) nie mówili.” Cóż to zna-
czy? Rodzi się w nas pytanie. Czyżby Zbawiciel sam blokował rozprzestrzenianie 
się Dobrej Nowiny? Pozornie tak, ale nie w rzeczywistości. Jezus, czyniąc cuda, 
widział wnętrze każdego ze swoich admiratorów. Wiedział, że wielu z nich, a 
może prawie wszyscy, przyszli na pokaz „magicznej” siły. Byli zamknięci na to, co 
najważniejsze, czyli na Źródło owej mocy, która, pod postaciami widzialnych zna-
ków, emanowała od Chrystusa. Podobnie jak głuchoniemy także oni potrzebowali 
– i my dziś również potrzebujemy - przyjęcia i zrozumienia owego „Otwórz się!”. 
Chrystus więc zakazuje im rozgłaszać informacje o cudzie, jakiego dokonał, gdyż 
dobrze wiedział, że będzie to tylko relacja z zapierającego dech w piersiach wido-
wiska, i że niewielu zastanowi się kimże jest ten człowiek. Ewangelia św. Marka, w 
cytowanym fragmencie, obrazuje nam właśnie dramat zamknięcia człowieka na 
Boga i jego „raczkowanie” w dochodzeniu do Prawdy. 

Bóg nie przychodzi w blasku efektów specjalnych. Przychodzi w „lekkim po-
wiewie” wewnętrznego głosu, na który człowiek, jeśli obdarzony jest łaską i wzbu-
dzi w sobie wolę, może się otworzyć. 

Piotr Słomski

Nowi duchowni w 
nowogardzkich parafiach
W ostatnim czasie do naszych nowogardzkich parafii przybyły 
nowe osoby duchowne. 

Nowym księdzem w kościele pw. św. 
Rafała Kalinowskiego jest Grzegorz 
Podlaski. Przychodzi do nas z kościo-
ła Matki Bożej Jasnogórskiej, znajdują-
cego się na Wzgórzu Hetmańskim na 
Pomorzanach w Szczecinie. Nowogard 
jest jego szóstą parafią. Urodził w 1971 
roku. Został wyświęcony w 2000 roku. 
– W mojej posłudze kapłańskiej naj-
większy nacisk kładę na przygotowanie 
Mszy św. Wiele uwagi poświęcam rów-
nież posłudze sakramentalnej. Obsza-
rem mojej duszpasterskiej działalności 
jest także szkoła: poprowadzę kateche-
zę w ZSP w Nowogardzie. Wezmę odpo-

wiedzialność za rodzinę Radia Maryja i 
ministrantów. Będę się ponadto opieko-
wał kościołem domowym. 

W Nowogardzie byłem po raz pierw-
szy 10 lat temu. Odwiedziłem wtedy 
mojego kolegę ks. Mariana Augustyna, 
który był wikarym właśnie w tej parafii.

Natomiast do parafii pw. Wniebo-
wzięcia NMP przybyły trzy osoby du-
chowne: ks. Andrzej z Łobza, ks. Ro-
bert ze Świnoujścia i siostra Iwetta Ver-
bitska z Trzebiatowa (będzie uczyć ka-
techezy w SP nr 1).

(ps)

Krzysztof Tylmanowski, lat: 46, zmarł: 05.09.2012, pogrzeb: dnia 08.09.2012, 
pogrzeb odbędzie się o godz. 13,00 na cmentarzu w Nowogardzie.

Informacje  przekazał zarządca cmentarza Jerzy Furmańczyk

 W tych dniach odeszli do Wieczności 

Pomóżmy sobie
•	 Przyjmę  2 - osobowy fotel do spania, pralkę automatyczną i używaną  poko-

jową meblościankę Tel. 665 - 566-856
•	 Przyjmę  łóżko piętrowe  tel.512-71-13-48
•	 Przyjmę  wersalkę z fotelami i szafkę na dziecięce ubrania - 883-241-291 
•	 Przyjmę meble pokojowe w dobrym stanie, ławę pokojową i TV  tel.782-556-

716
•	 Przyjmę  piecyk kaflowy lub inny piec na opał tel. kontaktowy 883-038-182
•	 Przyjmę segment pokojowy i kuchenny oraz pralkę.  Tel. kontaktowy 

512 711 348
•	 Przyjmę książki do I klasy gimnazjum. Tel. kontaktowy 512 711 348 
•	 Proszę o przekazanie dwuosobowego tapczanu dla osoby po operacji nr kon-

taktowy   504 781-785 
•	 Przyjmę telewizor kolorowy  tel.  512-012-823 

Ks. Grzegorz Pod-
laski od następnego 
tygodnia będzie pi-
sał rozważania w ru-
bryce Vox Ecclesiae.
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 Sprzedam, kupię, Oddam

GIEŁDA PODRĘCZNIKÓW 
SZKOLNYCH

Jak co roku otwieramy giełdę podręczników szkolnych. Moż-
na w niej nieodpłatnie zamieszczać informacje o posiadanych do 
sprzedaży, bądź oddania podręczników szkolnych, a także ogłosić 
zapotrzebowanie na kupno. Podręczniki do oddania można rów-
nież przynosić do redakcji DN. Zgłoszenia telefonicznie na nu-
mer 91 392 21 65, e-mailowo DZIENNIK@DZIENNIKNOWO-
GARDZKI.PL, bądź osobiście w redakcji na ul. Boh. Warszawy. 
•	 Sprzedam książki do I klasy Gimnazjum nr 1 w Nowogardzie. Tel: 605 768 

194.
•	 Kupię podręczniki do klasy VI, SP nr 2. i sprzedam książki do języka nie-

mieckiego i WOS-u do III klasy, Gimnazjum nr 2 w Nowogardzie. Tel: 790 
710 805.

•	 Sprzedam książki do liceum nr 1 do kl. 1 i 3. Tel: 697 514 976 po godz. 16.
•	 Sprzedam tanio podręczniki do Technikum i Liceum, nr tel. 91 39 25 264.
•	 Kupię podręczniki do V kl. Podst. Nr 1 tel. 664 771 090.
•	 Tanio sprzedam podręczniki do I kl. Gim. Nr 1. Tel. 726 766 828.
•	 Kupię podręczniki do kl. V SP nr 3 w Nowogardzie. Te. 721 875 393.
•	 Sprzedam komplet podręczników do gim. nr 3. do kl. II, III. tel. 91 39 23 

122.
•	 Sprzedam matematyka podręcznik zakres podst. do liceum, LO nr 2 do kl. 

I. W.Babinski, Hańko. Ponczek. Tel. 603 691 864.
•	 Kupię książki do I kl. gimn. nr 2. Sprzedam do kl. VI szkoły podstawowej 

nr 3. Niedrogo. 509 615 300, 509 649 104.
•	 Przyjmę książki do kl. VI, szkoła podstawowa nr 1. tel. 699 680 298.
•	 Sprzedam książki do klasy III Gimnazjum nr 2 w Nowogardzie tel. 661-

550-557 
•	 Sprzedam książki do klasy II gimnazjum nr. 2 w Nowogardzie tel. 840-

563-335
•	 Kupię kompl. podręczników kl. III gimnazjum nr 1. Tel. 665 355 369.
•	 Sprzedam książki do II kl. gimnazjum nr 2. Tel. 784 056 335.
•	 Kupie książki do I klasy gimnazjum nr 2. Tel. 785 120 663.
•	 Kupię podręczniki do: matematyki i historii do VI kl. szkoła nr 1. Tel. 504 

703 568.
•	 Kupię podręczniki do II kl. gimn. nr 1. Tel. 667 787 949, 723 675 858.
•	 Kupię podręczniki do kl. III, do Gimnazjum nr 1. tel. 663565517.
•	 Do III kl. gimn. nr 2 kupię. 728 983 185.
•	 Sprzedam podręczniki do SP nr 4 (Bema) kl. III, IV, V 514 995 348.
•	 Sprzedam kpl. książek do III kl. gimn. nr 2 (nowe wydanie). Cena 130 zł. 

tel. 609 876 557.
•	 Sprzedam do VI kl. SP nr 3 a kupię do I gimn. nr 2. Tel. 604 432 743.
•	 Kupię podręczniki do kl. V SP nr 1. Tel. 668 858 611.
•	 Kupię książki do VI kl. SP 3. Tel. 512 005 501.
•	 Kupię książki do II liceum profil matematyczno-informatyczny, sprzedam 

do I gimnazjum SP 1. tel. 725 175 998.
•	 Sprzedam książki do geografii i j. angielskiego kl. II, III gimn. nr 3 (Bema) 

tel. 721 664 442.
•	 Sprzedam podręczniki do I kl. Gimnazjum: NOWA ERA: Spotkania z fi-

zyką Nr dop.: 93/1/2009, WAM: Szukam Was - religia, OXFORD:  Exam 
Connections Student”s Book, WSiP: Matematyka 2001,Nr ewid. 39/1/2009, 
OPERON: Muzyka, Nr dop. 166/2009. e-mail: tel. 663565517.

•	 Sprzedam - książki do II kl. gimn. nr 1 - niemiecki „Team Deutch”, polski 
„Po polsku”, historia „Śladami przeszłości”, geografia „Puls Ziemi”, mate-
matyka, informatyka, chemia zbiór zadań i podręcznik „elektotechnika”, 
biologia „Puls życia”. tel. 695575 711.

•	 Sprzedam Vademecum maturalne: matematyka, biologia i repetytorium 
maturzysty z biologii. tel. 727 599 694.

• LICEUM Chemia 2, OPERON, zakres rozszerzony, S.Hejwowska, Geo-
grafia społeczno-gospodarcza świata 2, TURPRESS, W.Maik, podręczni-
k+ćwiczenie, Podstawy geografii fizycznej 1, TURPRESS, E.Świtalski, Z. 
Preisner, Chemia 1, zakres rozszerzony, OPERON, S. Hejwowska, Biologia 
1, zakres rozszerzony, OPERON, J.Balerstet, W.Lewiński, J.Prokop, Przy-
sposobienie obronne, podręcznik część II, OPERON, Podręcznik Język 
Polski, Między tekstami, część 3 – romantyzm, GWO, Język angielski - 
New Opportunities, kurs przygotowujący do matury, Upper Intermediate/
Intermediate, Students’ Book + Matura Powerbook, PEASON Longman 
GIMNAZJUM Fizyka i astronomia dla gimnazjum, mechanika, ciepło, 
moduł 2, Nowa Era, Historia – podręcznik 2, WSiP, U źródeł współczesno-
ści, czasy nowożytne, K. Zielińska, Język angielski – Energy 3/2, LONG-
MAN, podręcznik+ćwiczenie. tel. 517895434.

•	 Kupię książkę do plastyki klasy V SP nr 2 w Nowogardzie, oddam książkę 
do informatyki do SP G.Hermanowska, W.Hermanowski tel. 532515939.

•	 Sprzedam podręczniki do kl. V i VI szkoły podstawowej nr 1. Nr tel. 
691621502

   Powiat goleniowsko-nowogardzki

Temat się podoba!
Z przyjemnością odnotowuję  zainteresowanie, jakie wśród mieszkańców naszej Gminy wzbu-

dził zainicjowany  niedawno projekt zmiany nazwy powiatu  na powiat goleniowsko-nowogardzki.  
To bardzo dobrze rokuje powodzeniu, tej potrzebnej dla pomyślnej przyszłości naszego miasta ini-
cjatywy. Społeczne poparcie ugruntowuje też nasze, organizatorów przekonanie, że zmiana ta jest 
oczekiwana przez nowogardzian i należy wykonać  wszystko, aby to oczekiwanie  zostało spełnio-
ne. Niniejszym otwieramy stałą rubrykę opatrzoną oryginalnym emblematem, w której będziemy 
systematycznie temat rozwijać i relacjonować kolejne fakty w sprawie. W najbliższych numerach 
DN opiszemy dokładnie możliwe drogi proceduralne przeprowadzenia zmiany.  Zachęcamy też do 
wspierania przedsięwzięcia na utworzonym profilu  na Facebooku.

Paweł Słomski
Stowarzyszenie na rzecz powiatu goleniowsko-nowogardzkiego

Partnerstwo i Rozwój

Powiat 
goleniowsko-
nowogardzki

Tak będzie wyglądała rejestracja samochody w nowym powiecie, zamiast ZGL będzie ZGN. Prawda, że ładne...

Nowogardzki Dom Kultury zaprasza na Inaugurację Roku Kulturalno-Oświatowego, które 
odbędzie się 11 września 2012r. o godz. 17.00 w sali widowiskowej NDK. 

Na spotkaniu prowadzone będą zapisy do nowo powstałych kół i sekcji oraz zapisy uzupeł-
niające do istniejących kół.

Nabór do nowych kół i sekcji NDk:
Dziecięcej Grupy Hip-Hopowej (5-8 Lat)
Cheerleaders (Od 12 Lat)
Wokal Dla Dzieci
Nabór Uzupełniający Do: 
Zespołu Wokalnego
Zespołu Instrumentalnego I Gitarowego
Sekcji Pierwszej Pomocy
Pracowni Fotograficznej
Zespołu Tańca Współczesnego
Zespołu Fenix 

Zespołu Brzdąc - Rytmika 
Zespołu Promyczek - Estrada Dziecięca 
Zespołu Błyskawiczka - Dziecięcy Zespól Lu-

dowy 
Teatru Fonem 
Pracowni Ceramicznej 
Pracowni Plastycznej 
Pracowni Malowania Na Szkle I Jedwabiu
Aerobik

Kapela Rycha w czołówce
25-26 sierpnia br. podczas III Drawskiego Jarmarku Folkloru, w Drawsku Po-
morskim zaprezentowali swoje umiejętności gawędziarze, kapele, soliści i ze-
społy śpiewacze. Jarmark rozpoczął się na placu Konstytucji przekazaniem 
przez Burmistrza Drawska Pomorskiego kluczy do miasta Goleniowskiej Kapeli 
i Zespołowi Śpiewaczemu Rudka z Goleniowa.

Barwny i rozśpiewany korowód powędrował 
do Parku Chopina, gdzie rozpoczął się przegląd 
53 uczestników tego ponadregionalnego wyda-
rzenia. 

W przeglądzie wzięła udział także kapela z 
Nowogardu. Drawskiej publiczności zaprezen-
towała  się Kapela Rycha, działająca przy Ze-
spole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława 
Staszica w Nowogardzie. 

W drugi dzień (niedziela) odbył się koncert 

galowy zwycięzców brązowych, srebrnych i zło-
tych Malw. Nowogardzka kapela została uho-
norowana Brązową Malwą. Jest to kolejny suk-
ces tej kapeli, która wykonuje głównie repertu-
ar pomorski i własny. Konsekwentnie tworzy i 
reprezentuje szkołę, gminę, powiat i wojewódz-
two. Gratulujemy i życzymy kolejnych sukce-
sów.

Inf. własna
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Rozmowa z Sebastianem Szymańskim, dyrektorem SP nr 1 w Nowogardzie 

Nowy rok, nowe wyzwania
W miniony poniedziałek rozpoczął się rok szkolny.  O tym, jakie zadania na ten rok przed nauczycielami postawiło ministerstwo edu-
kacji, czego szkoła będzie oczekiwać od uczniów i co dla nich oznacza nowa podstawa programowa, rozmawiamy z Sebastianem Szy-
mańskim, dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 1 w Nowogardzie.

Dziennik Nowogardzk: Ilu 
uczniów rozpoczęło naukę w 
SP 1?

Sebastian Szymański: Je-
stem zadowolony z tego, jak w 
naszej szkole rozpoczął się rok 
szkolny, który przywitaliśmy 3 
września. Mamy 440 uczniów, 
z czego w klasach pierwszych, 
aż 103. To ważne, zważywszy, 
że z całego kraju docierają do 
nas informacje o zwolnieniach 
nauczycieli spowodowanych 
niżem demograficznym.  U 
nas w tym roku mamy 29 pe-
dagogów. Poza tym w szko-
le pracuje 9 pracowników ob-
sługi, 1 w administracji. Mamy 
też stażystkę z Urzędu Pracy. 

To chyba stawia SP1 obec-
nie na pierwszym miejscu, 
pod względem liczebności 
uczniów, na tle pozostałych 
„podstawówek” w gminie? 

Tak. Dla przykładu z ogólnie 
dostępnych danych, w pozo-
stałych trzech miejskich Szko-
łach Podstawowych liczba 
pierwszoklasistów klaruje się 
w liczbie ok. 120. Przy tym na-
leży dodać, co jest również cie-
kawe na skalę gminy, że mamy 
25 sześciolatków w klasach 
pierwszych. Tylko 7 rodzi-
ców zadeklarowanych do kla-
sy pierwszej, postanowiło po-
zostawić jednak swoje dzieci w 
oddziałach przedszkolnych.

Co przekonało rodziców 

do tego, aby jednak wcześniej 
puścili dzieci do pierwszej 
klasy? 

W trakcie całego roku or-
ganizowaliśmy specjalne ze-
brania dla rodziców, zabawy 
dla maluchów. Myślę, że w ten 
sposób rozwialiśmy obawy 
związane z posłaniem dziec-
ka w wieku 6 lat do pierwszej 
klasy. Opiekunowie martwią 
się, czy dziecko sobie poradzi, 
czy będzie się czuło bezpiecz-
ne, czy jego rówieśnicy znajdą 
się z nim w jednej klasie.  My 
te wątpliwości próbowaliśmy 
rozwiać i pomogliśmy rodzi-
com w tym, aby w pełni świa-
domie i autonomicznie podjęli 
tą decyzję. Można więc powie-
dzieć, że nasza kampania in-
formacyjno-adaptacyjna skie-
rowana do sześciolatków i ich 
rodziców, przyniosła wymier-
ne skutki. 

Czy to znaczy, że na tym 
etapie rozwoju dziecka rodzi-
ce dzisiaj większą wagę przy-
wiązują do poczucia bezpie-
czeństwa, a mniej interesuje 
ich poziom nauczania?

Myślę, że to jest nierozerwal-
ne. Niczego się nie da posta-
wić wyżej nad bezpieczeństwo. 
Natomiast zauważyłem, że ro-
dzice jeszcze większą uwagę 
zwracają na poziom kształ-
cenia. W jaki sposób można 
to zauważyć? Bardzo świado-

mie wybierają nauczycieli jacy 
mają uczyć ich dzieci w pierw-
szych klasach. 

I jakich chętniej wybiera-
ją – tych wymagających czy 
mniej wymagających? 

Każdy nauczyciel w tej szko-
le jest odpowiednio przygo-
towany do swojego zawodu. 
Oczywiście, jedni przechodzą 
lepsze lub gorsze okresy, któ-
re nie są od nich uzależnione. 
Zdaję sobie jednak sprawę, że 
są jakieś utarte opinie na te-
mat poszczególnych pedago-
gów.  Mogę powiedzieć tylko 
tyle – coraz częściej wybiera-
ją świadomie konkretnych wy-
chowawców. 

W szkole jest także oddział 
przedszkolny, gdzie uczęsz-
czają dzieci 5-letnie. Jak tam 
wygląda sytuacja? Ilu w tym 
roku jest „przedszkolaków” 
w SP 1?

W ubiegłym roku mieli-
śmy dwa oddziały przedszkol-
ne. W tym roku z racji tego, że 
mamy 4 pierwsze klasy, mogli-
śmy stworzyć tylko jeden taki 
oddział. Mamy 26 uczniów w 
tym oddziale. 

To Pana zdaniem był dobry 
pomysł, aby w szkołach two-
rzyć oddziały przedszkolne? 

Jeżeli chodzi o naszą pla-
cówkę, to dla mnie nie stanowi 
to żadnego problemu. Dzieci 
znajdują się na osobnym pię-
trze i korytarzu. Nie mają żad-
nego kontaktu ze starszymi 
dziećmi. Natomiast nie ukry-
wam, że gdyby to miało być w 
szkole masowej inaczej  zorga-
nizowanej, prawdopodobnie 
swojego dziecka do takiej pla-
cówki bym nie posłał. 

Od tego roku uczniowie 
klas czwartych rozpoczęli na-
ukę według nowej podstawy 
programowej. Czy może Pan 
wyjaśnić, na czym ona polega 
i co oznacza dla uczniów? 

W zasadzie w tej chwili będą 
obowiązywać dwie podstawy 
programowe. Pierwsza, sta-
ra z 2002 roku i druga, nowa z 
roku 2008. Ta ostatnia jest suk-
cesywnie wprowadzana. Nowa 
podstawa weszła  już w kla-
sie pierwszej, drugiej i trzeciej 

szkoły podstawowej  i w tym 
roku szkolnym 2012/13 wcho-
dzi do klasy czwartej (podsta-
wą z 2002 roku idą uczniowie 
klas 5 i 6 – dop. red.). Dużą 
wartością dodatnią reformy 
jest to, że treści podstawy pro-
gramowe dla pierwszej klasy 
liceum, są kontynuacją pro-
gramu z gimnazjum. Wreszcie 
kurs nauczania będzie realizo-
wany od początku do końca, a 
nie ciągle wznawiany. Tak się 
działo w przypadku historii: na 
każdym etapie edukacyjnym 
uczniowie zaczynali od staro-
żytności, a na dojście do hi-
storii nowożytnej nie starcza-
ło czasu. 

A jak to wygląda w przy-
padku innych przedmiotów? 

Nauczyciele w nowej podsta-
wie programowej muszą poka-
zać uczniom przede wszystkim 
sposoby zdobywania wiedzy, 
bo wiedza dziś zmienia się tak 
szybko, że nie jesteśmy w sta-
nie za tym nadążyć. Podstawą 
stają się umiejętności kluczowe 
oraz kompetencje społeczne 
i interpersonalne, które – do-
brze wykształcone – pozwalają 
młodemu człowiekowi odna-
leźć się w rzeczywistości. Ta re-
forma ma to niejako wymusić. 
Od 1 września wchodzi w życie 
także „Nowa Podstawa Progra-
mowa Katechezy Kościoła Ka-
tolickiego w Polsce”. Pociągnie 
to za sobą nie tylko wymianę 
podręczników, ale też zmiany 
w przygotowaniu do I Komu-
nii Św.

Mówimy o zaletach zmian 
w reformie nauczania, a czy 
są jakieś wady, które może już 
Pan zauważył

Na pewno jest jedna – szok 
finansowy, jaki przeżywają ro-
dzice uczniów klas czwartych 
szkoły podstawowej. Niestety 
zmiana programowa oznacza 
kupno całkiem nowych pod-
ręczników. W przypadku klas 
czwartych, komplet podręcz-
ników to wydatek  ok. 400 zł. A 
do tego dochodzą jeszcze inne 
wydatki związane z edukacją.

Nowa podstawa programo-
wa, to jedno z nowych wy-
zwań z którym musi się zmie-
rzyć szkoła. Czy oprócz tego, 

Ministerstwo Edukacji posta-
wiło jakieś inne zadania i cele 
do zrealizowania w nowym 
roku szkolnym?

Z punktu widzenia organiza-
cji szkoły, zmienia się system 
informacji oświatowej. Cho-
dzi głównie o sposób przeka-
zywania informacji na temat 
uczniów. Najistotniejsze są 
jednak kierunki realizacji po-
lityki oświatowej państwa na 
rok szkolny 2012/2013, przed-
stawione przez resort edukacji. 
Położono nacisk na kilka sfer. 
Pierwsza, to bezpieczeństwo 
uczniów 6-letnich w szkołach, 
a także ogólne wzmocnie-
nie poziomu bezpieczeństwa 
w placówkach oświatowych 
. Druga, to wspieranie dzieci 
młodszych, aby w ten sposób 
obniżyć wiek szkolny do 6-lat. 
Trzecim priorytetem, który 
jakby nas nie dotyczy, jest pod-
noszenie jakości kształcenia 
w szkole ponadgimnazjalnej, 
co nie znaczy, że my tego nie 
będziemy robić. Będą to na-
sze szkolne priorytety. W za-
kresie kontroli w nowym roku 
szkolnym, sprawdzane będzie, 
jak jest organizowana działal-
ność świetlicy. Mamy to szczę-
ście, że nasza świetlica została 
wreszcie wyodrębniona. Wcze-
śniej w jednej sali przebywa-
li uczniowie z podstawówki i 
gimnazjum. Bywało, że w jed-
nym pomieszczeniu przebywał 
uczeń 15- letni z 7 -letnim. 

Czego chciałby Pan życzyć 
swoim uczniom oraz pracow-
nikom SP nr 1 w związku z 
rozpoczęciem nowego roku 
szkolnego 2012/13?

Całej społeczności szkolnej 
życzę spokojnego roku szkol-
nego. Nauczycielom życzę suk-
cesów i tego, by koncentrowali 
się na intensywnej pracy osią-
gając przez to wymierne rezul-
taty.  A dzieciom, by zawsze 
wychodziły z domu i powra-
cały z uśmiechem. To jest dla 
mnie najważniejsze. 

Dziękując za rozmowę rów-
nież przyłączamy się do ży-
czeń. 

Rozmawiał: Marcin Simiński
Dziennik Nowogardzki 

Sebastian Szymański
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Historia życia Adama karmana, nowogardzkiego organisty

Muzyka jest moim życiem…
Dla większości mieszkańców Nowogardu i okolic jest jak żywy zapis powojennej historii. Z jego osobą wiąże się niejedno wspomnienie 
z czasów dzieciństwa i młodości. Natomiast grana przez niego już od 60 lat muzyka, dostarcza nam duchowych i estetycznych przeżyć. 

Powszechnie znany i dobrze 
kojarzący się nowogardzia-
nom, Adam Karman, emeryto-
wany organista, jak większość 
mieszkańców naszego regio-
nu, należących do starsze-
go pokolenia, pochodzi z kre-
sów wschodnich. Urodził się 
w Stułkanach na Wileńszczyź-
nie, wraz z pierwszym rannym 
pieniem kura, w wigilię Boże-
go Narodzenia 1928 roku. Na 
chrzcie otrzymuje imię Adam, 
na cześć narodowego wieszcza, 
który przyszedł na świat wła-
śnie tego dnia, równo 130 lat 
wcześniej. W metryce chrztu 
widnieje jednak data 7 stycz-
nia 1929 – Ks. Stefan Osta-
niewicz, udzieliwszy mi sakra-
mentu chrztu 16 lutego, wpisał 
do metryki, że urodziłem się 7 
stycznia, twierdził, że tak bę-
dzie lepiej z przyczyn czysto 
praktycznych, gdyż będę miał 
jeden rok w zapasie - wyjaśnia 
pan Adam.  

Był najmłodszy z pięciorga 
rodzeństwa: Bolesława, Wła-
dysława, Piotra i Józi. Rodzice, 
Hieronim i Franciszka, prowa-
dzili małe gospodarstwo. 

Pragnienie pięcioletniego 
chłopca

Pan Adam należy do tych 
szczęśliwców, którzy od naj-
młodszych lat wiedzieli kim 
chcą w życiu zostać. – Pamię-
tam pewną mszę, miałem wte-
dy 5 lat. Stałem przy filarze. 
Wsłuchiwałem się w brzmie-
nie organ. Po wyjściu z kościo-
ła mama zapytała mnie – syn-
ku, kim chciałbyś zostać? A ja, 
nie namyślając się, odrzekłem 
– mamo ja bym chciał, grać na 
organach w kościele tak jak pan 
Wojnarowicz. Wtedy mama po-
radziła mi – odmawiaj codzien-
nie koronkę do Matki Bożej, 
żeby cię wysłuchała. No i ja, pe-
łen ufności w wstawiennictwo 
Przenajświętszej Panny, powta-
rzałem - kto tę koronkę odma-
wiać będzie, łaskę swą u mego 
syna nabędzie…. Zawsze lubi-
łem też śpiewać w kościele. Ła-
pałem końcówkę strofy i prze-
ciągałem, zwrotka szła mi już 
nieco lepiej. Ale to przeciąganie 
ostatniej sylaby w linijce pieśni 
nieraz przysporzyło mi publicz-
ności. Innym razem, jeszcze za-
nim zostałem uczniem, odby-

wała się w szkole zabawa cho-
inkowa. Uczestniczyła w niej 
moja starsza siostra, ale ja też 
przyszedłem. Zacząłem czaić 
obok dużej, stojącej na sali cho-
inki, wtedy nauczycielka pode-
szła do mnie i zapytała - co się 
stało, czy czegoś sobie życzysz? 
A ja mówię, że chciałbym za-
śpiewać. No i popłynęła kolę-
da „Do szopy hej pasterze!...”. 
Wszyscy w milczeniu i zdu-
mieniu uważnie mnie słuchali 
- wspomina z uśmiechem pan 
Adam. 

I tak się zaczęło. Jednak pra-
gnienie małego Adasia nie 
mogło się od razu ziścić. Kil-
ka lat później wybuchła woj-
na. – Tamten czas doświadczył 
wszystkich. Okupanci dewasto-
wali okolicę, zabierali ludziom 
żywność. Aż 10 lutego 1940 
roku doszło do pierwszej depor-
tacji na Syberię. Moja rodzina 
uniknęła wywózki, ale mój oj-
ciec został zmuszony do prze-
wożenia wozem ludzi na stację. 
To było dla niego bardzo przy-
kre doświadczenie. Musiał pa-
trzyć na rodaków, zabieranych 
nieludzko w głąb ZSRR. 

Wojenna zawierucha nie 
była więc dobrym czasem na 
choćby myślenie o rozwija-
niu zainteresowania. Mimo to 
mały Adaś nie dawał za wygra-
ną.  – Podczas okupacji zosta-
łem miejscowym „zaśpiewajłą”. 

Kiedy przyszli Rosjanie, wołano 
mnie, żebym występował na ich 
uroczystościach. Potem rozpo-
częła się okupacja niemiecka. 
Pamiętam, że przed oficerem 
niemieckim śpiewałem modli-
twę w jego języku. Po czym ofi-

cer wstał i pogratulował mi, po-
dawszy rękę.  

Przeprowadzka na „ziemie 
odzyskane”

Po wojnie, sytuacja ludno-
ści pozostałej na wileńszczyź-

nie nie zmienia się na lepsze. 
Polacy zamieszkali na zie-
miach, które trafiły w ręce So-
wietów, stali się celem ich nie-
przychylnej polityki. – W tam-
tym czasie bardzo trudno było 
wyżyć z gospodarstwa, ponie-
waż musieliśmy oddawać wie-
le naszych plonów na tzw. kon-
tyngent. Było nawet tak, że gdy 
nasz organista Antoni Worono-
wicz, pokazawszy mi jak gra się 
na organach i spostrzegłszy we 
mnie talent, chciał mnie uczyć 
za niewielkie sumy pieniędzy, 
ale i na zapłacenie małej ilości 
nie było już nas stać. Rodzice 
postanowili, że opuścimy Wi-
leńszczyznę, wtedy było to już 
ZSRR, obecnie Białoruś.

Gryfice
Na początku rodzina Kar-

manów trafiła do Gryfic. Tu-
taj młody Adam mógł zacząć 
realizować swoje marzenie o 
zostaniu organistą. – W Gry-
ficach gry na organach uczył 
mnie Mieczysław Bezdel. Po 
pewnym czasie zacząłem grać, 
ale jeszcze przez rok dokształ-
całem się w zawodzie u pana 
Jerzego Szarkowicza w Trze-
biatowie. Trzy lata pracowa-
łem jako organista w Gryficach. 
Pewnego razu na spowiedź 
wielkanocną do ks. probosz-
cza Stanisława Ruta przyjechał 
ks. Woronowicz z Nowogardu, 
proboszcz parafii Wniebowzię-

cia NMP. Powiedział, że braku-
je mu organisty. Wtedy ks. Rut 
zaproponował mu moją osobę. 
Udzielił stosownej rekomenda-
cji i kazał mi odprowadzić ks. 
Woronowicza na autobus, że-
bym się z nim rozmówił. Przy-
jąłem tę ofertę i tak znalazłem 
się w Nowogardzie. 

Na nowogardzkiej ziemi
Pracę w Nowogardzie, w pa-

rafii pw. Wniebowzięcia NMP 
pan Adam rozpoczął w 1953 
roku i związał się z tym miej-
scem na zawsze. Podniósł rów-
nież swoje kwalifikacje koń-
cząc kurs organistowski w ku-
rii biskupiej. Tutaj poznał rów-
nież swoją żonę, Janinę z Da-
meckich, z którą ma trzy córki. 

Praca i rodzina wypełnia-
ły całe życie młodego organi-
sty z Wileńszczyzny. – W nie-
dzielę bywało tak, że grałem na 
9 mszach. Tydzień również był 
intensywny, pracy było sporo w 
zależności od ilości pogrzebów i 
ślubów. Ale byłem w swoim ży-
wiole, mimo dużej ilości zajęć, 
nie czułem silnego zmęczenia. 
Czułem jakby muzyka mnie 
unosiła, wlewała we mnie siłę. 

Zaraz na początku powoła-
łem do życia czterdziestoosobo-
wy chór, na który zawsze mo-
głem liczyć. To byli ludzie, dla 
których muzyka była czymś 
ważnym w życiu, pomagała im 
przecież nie upaść na duchu w 

Chór kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Prozorokach. To tutaj mały Adaś odkrył swo-
je powołanie i miał pierwszy kontakt z organami.
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Daniel syn Joanny 
Zacharskiej 
ur. 23.08.2012 z 
Dobrej

Igor syn Agaty 
i Przemka Ustyjańczuk 
ur. 25.08.2012 
z Radowa Małego

Alicja córka Ireny Idziak 
ur. 23.08.2012 
z Glicka

Jakub syn Joanny 
Zacharskiej 
ur. 23.08.2012 z Dobrej

Oliwier syn Joanny 
i Rafała ur. 4.09.2012 
z Troszyna

 Autor rubryki: Janusz Roguski

Witamy wśród nas...

trakcie okupacji. Poza tym za-
wsze starałem się powierzo-
ne mi zadania wykonywać jak 
najlepiej, przez co zyskałem so-
bie szacunek u moich praco-
dawców, czyli księży. Każdy z 
proboszczów miał swoją wizję 
prowadzenia parafii i należało 
się dostosować do jego zaleceń. 
Bardzo dobrze wspominam 
każdego z nich. Ks. probosz-
cza Woronowicza, który obda-
rzył mnie zaufaniem i sprowa-
dził do tej parafii, ks. Stanisła-
wa Bielskiego, który po objęciu 
urzędu dał mi 200 zł. podwyż-
ki, charyzmatycznego probosz-
cza Pisarka; on także podniósł 
mi pensję. No i śp. ks. probosz-
cza Grzegorza Zaklikę, za cza-
sów którego przeszedłem na 
emeryturę. Obecny proboszcz, 
ks. Grzegorz Legutko, również 
odnosi się do mnie z dużym 
szacunkiem i obdarza zaufa-
niem.

Zwiastun Bożego Narodze-
nia

W pamięci wielu miesz-
kańców naszego miasta i po-
bliskich miejscowości, pan 
Adam Karman, pozostaje rów-
nież tym, który przypominał o 
nadchodzących świętach Bo-
żego Narodzenia. Dlaczego? 
– Tak było przez kilkadziesiąt 

lat. Miałem umowę z probosz-
czami, że przed świętami będę 
roznosił opłatki po terenie ca-
łej parafii oraz okolicznych 
wioskach. Na początku jeździ-
łem rowerem, później kupiłem 
sobie motor. I tak chodziłem 
od domu do domu, mieszka-
nia do mieszkania, przekazu-
jąc ludziom Bożonarodzenio-
wy chleb.

„Uroki” Stalinizmu
Jako osoba związana bli-

sko z Kościołem, pan Adam 
nie uniknął represji ze strony 
władz komunistycznych. W 
latach 50. jeszcze za rządów 
Józefa Wisarionowicza, miał 
miejsce w Nowogardzie taki 
epizod. – Wynająłem samo-
chód, aby zabrać członków pro-

wadzonego przeze mnie chó-
ru nad morze, do Międzyzdro-
jów. Po powrocie otrzymałem 
wezwanie na przesłuchanie do 
powiatowego referatu do spraw 
wyznań. Tam oznajmiono mi, 
że w świetle prawa chór nie 
mógł wyjechać na wycieczkę 
nad morze. Wtedy zapytałem – 
dlaczego, przecież inni bez żad-
nych problemów wyjeżdżają. A 
oni mi na to odrzekli, że grupy 
związane z kościołem nie mają 
prawa. Za ten „wybryk” w po-
staci nielegalnego, w oczach 
ówczesnej władzy, wynajęcia 
samochodu otrzymałem karę 
grzywny w wysokości 1.000 
złotych, co na tamte czasy było 
sporą sumą. Ks. proboszcz za-
płacił ją za mnie. Wtedy odczu-
łem na własnej skórze szykany, 
jakich władza dopuszczała się 
w stosunku do przedstawicie-
li Kościoła w Polsce, zarówno 
księży jak i świeckich.

Komuniści w ogóle zawsze 
szemrali i starali się podburzać 
przeciw Kościołowi, ale i tak lu-
dzie twardo stali za swoimi ka-
płanami, którzy mieli u nich 
prawdziwy autorytet. A i księ-
ża postępowali w ten sposób, 
by swoich wiernych nie nara-
żać bez potrzeby na prześlado-
wania.

Organista – pszczelarz – 
ogrodnik

Pan Adam trudnił się nie tyl-
ko grą na organach. Miał rów-
nież swój ogród i kilkanaście 
rodzin pszczelich. – Oprócz 
stałej pracy, szukałem dodatko-
wych środków utrzymania. Do-
brym rozwiązaniem był ogród i 
pszczoły. Utrzymywałem pasie-
kę przez 7 lat. Zawsze miałem 
stałych klientów, którzy naby-
wali u mnie miód. Ale niestety 
musiałem z tego zrezygnować. 
Powodem okazało się uczulenie 
na pszczeli jad. Dalsze prowa-
dzenie pasieki byłoby dla mnie 
zbyt ryzykowne. Na działce 
miałem warzywa i owoce. Ro-
sło tam 7 jabłoni - rozmaitej 
odmiany, a także wiśnie, gru-
sza, czereśnie i śliwki. Była też 

czerwona porzeczka oraz 14 
arów truskawek. Za zarobione z 
uprawy pieniądze mogłem ku-
pić np. wypoczynek. Poza tym 
dzieci dorastały i trzeba było je 
kształcić. 

Pamiętam, że kiedyś hodo-
wałem na działce świniaka, to 
było niezbędne w czasach kiedy 
o mięso było trudno a za kartki 
niewiele można było go nabyć.

Peregrynacja
Na początku lat 90 do No-

wogardu przybyła kopia iko-
ny Matki Boskiej Częstochow-
skiej. Było to jedno z wyda-
rzeń, które do dziś pozostaje 
żywe w pamięci pana Adama. 
– To był szczególny czas. Naj-
pierw ludzie przygotowywani 
byli duchowo podczas rekolek-
cji. W kościele przygotowano 
ołtarz i tron. Gdy obraz przybył 
atmosfera zrobiła się tak pod-
niosła, iż czuło się, że Matka 
Boska we własnej osobie do nas 
zawitała. W pewnym momen-
cie wiernych przyjmujących ko-
munię było tak wielu, że zabra-
kło komunikantów i ksiądz mu-
siał odprawić dodatkowo mszę 
św. w kaplicy, aby móc konse-
krować większą ich ilość. To 
było wielkie święto w parafii.

Miłośnik preludiów i Bacha
W swym repertuarze pan 

Adam ma swoje ulubione mo-
tywy. Lubi na przykład prelu-
dia, czyli instrumentalne formy 
muzyczne, stanowiące wstęp do 
większego dzieła. Z kompozy-
torów najbardziej ceni Jana Se-
bastiana Bacha. I nic dziwnego, 
w końcu ten urodzony w 1685 
roku w Eisenach, niemiecki 
muzyk był nie tylko wspania-

łym kompozytorem epoki ba-
roku, ale i - organistą. 

Spełniony… nie tylko za-
wodowo

Pan Adam Karman należy 
do osób, które można uznać 
za spełnione – zawodowo i 
rodzinnie. – Moje trzy córki: 
Bernadetta, Regina i Aleksan-
dra zdobyły wyższe wykształ-
cenie, pracują w swoich zawo-
dach. Bernadetka i Ola są na-
uczycielkami a Renia prowadzi 
zakład stomatologiczny w Zie-
lonej Górze. Mam 5 wnuków: 
Tomka, Jacka, Dorotkę, Marka 
i Daniela. 

Zawsze dbałem o zdrowie. 

Nigdy nie paliłem papierosów. 
Dwa zawały, które przesze-
dłem w późniejszym wieku nie 
były śmiertelne, właśnie dlate-
go, jak mówił doktor, że zapew-
niłem sobie sporo ruchu, pracu-
jąc m.in. na działce i jeżdżąc na 
rowerze. 

Dziś pan Adam, mimo że od 
kilku lat jest już na emerytu-
rze, nadal pozostaje bardzo ak-
tywnym człowiekiem. W każ-
dą niedzielę o godz. 7 rano 
gra na organach podczas mszy 
św. Nie zrezygnował również 
z pracy na działce. Dla nas 
wszystkich zaś pozostaje żywą 
ikoną naszego miasta.

Piotr Słomski

Kościół w Prozorokach (obecnie Białoruś)

Stacyjka w miejscowości Zjabki na Wileńszczyźnie. Za budynkiem znajdowała się szkoła, do której przed wojną uczęszczał Adam 
Karman. W trakcie wojny szkoła została spalona.
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Z cyklu „Nasi przedsiębiorcy” – Elwira, Jan bąk - F.H.U. bARtEk- DOMEt 

Moja Firma jest odzwierciedleniem mojego charakteru! 
Znaczenie lokalnej przedsiębiorczości dla kondycji i dobrobytu społeczeństwa jest nadal niedoceniane. Dlatego postanowiliśmy w dostępny nam sposób w 
stałym cyklu, przybliżyć sylwetki i działania tych, którzy na co dzień zmagają się z trudnościami naszego życia gospodarczego i dzięki swojemu zapałowi 
i determinacji, tworzą i utrzymują miejsca pracy, z których korzysta wielu. Niebagatelny jest też ich wkład poprzez podatki w budżety, zwłaszcza Gminy, 
ale też w budżet krajowy. Dzisiaj prezentujemy firmę F.H.U BARTEK -DOMET, która funkcjonuje na rynku nowogardzkim od 1997 roku. 

Dziennik Nowogardzki: 
Może zaczniemy od tego, że 
zapytam Pana, dlaczego aku-
rat ten rodzaj działalności 
Państwo wybrali, a nie inny? 

Właściciele Firmy F.H.U. 
Bartek- Domet Elwira i Jan 
Bąk: 

Dlaczego?  Bo lubimy wła-
śnie ten rodzaj pracy i sprawia 
on nam wiele przyjemności. 
Tak się składa, że swoją, a wła-
ściwie naszą działalność pro-
wadzę ze swoim wspólnikiem 
żoną Elwirą, która ma swoją 
odrębną firmę. Firma powsta-
ła w 1997 roku, a był to czas, 
gdzie już w Nowogardzie funk-
cjonowało 5 podobnych zakła-
dów  w tej branży. Kapitał na 
rozpoczęcie nowej działalno-
ści został utworzony w wyniku 
prowadzenia szkółki drzew i 
krzewów owocowych. Ta dzia-
łalność nie mogłaby zaistnieć, 
gdyby nie moja żona i przyja-
ciele, Państwo Golemowie.  

To oznacza, że był to dobry 
moment na te trudne czasy w 
tego rodzaju działalności?

Sądzę, że tak, bo najlepszy 
czas na działanie jest mimo 
wszystko tu i teraz! Gdy jest 
potencjał chęć i dobrze pracu-
jąca załoga. 

Jaki jest główny profil fir-
my i ile na obecną chwilę za-
trudniacie Państwo osób? 

Zatrudniamy 8 osób + 3 
osoby na niepełnych etatach. 
Działalność firm głównie opie-
ra się na sprzedaży materiałów 
budowlanych, transporcie kra-
jowym, zagranicznym i świad-
czeniu usług samochodami z 
HDS (dźwigiem podnośniko-
wym zamontowanym na po-
jeździe) oraz doradztwie, jak 

również sprzedaży butli z ga-
zem technicznym. 

Stworzył Pan dobrze pro-
sperującą firmę, dającą miej-
sca pracy, a Panu możliwość 
utrzymania rodziny i satys-
fakcji. Jaki jest Pański klucz 
do sukcesu? 

Panie Redaktorze każda fir-
ma musi mieć swój indywidu-
alny projekt działania. Czy-
li inaczej mówiąc, mieć spo-
sób na promocję i postępujący 
rozwój. A to znaczy, że musi 
oprócz rynku lokalnego, po-
kazywać się również w kraju, 
bądź za granicą. I nasza fir-
ma właśnie taka jest, bo już 
od 07.09 w Barzkowicach na 
Targach Rolniczych, będzie-
my wystawiać swoje stoisko 
wraz z inną firmą „EBM” bę-
dziemy wystawiać tam swo-
je nowe produkty, do których 
możemy zaliczyć np. EKOFA-
LE czy AGROFALE. To jednak 
nie wszystko, bo również liczy 
się profesjonalny zespół, który 
w tej firmie pracuje i jest odda-
ny dla niej. Czyli mówiąc krót-
ko, każdy tu pracujący, swo-
je zadania wypełnia do koń-
ca, niezależnie od przeciwno-
ści, które na niego napotyka-
ją. I już ostatnią bardzo waż-
ną sprawą jest  to, że firma czę-
sto organizuje różnego rodzaju 
szkolenia, których celem jest 
podwyższanie kwalifikacji pra-
cowników. 

Idąc z pytaniem związa-
nym już z bezpośrednią dzia-
łalnością, co by Pan uznał za 
najważniejsze w funkcjono-
waniu tego typu firm i jak 
Pan  w ogóle ocenia kondy-
cję przedsiębiorstw działają-
cych w branży budowlanej?

To dość trudne pytanie, bo 
kryzys dopiero nadchodzi. 
Obecnie monitują wszystkie 
media, że w branży budowla-
nej jak i innych, które w jakimś 
stopniu tworzą „specyficzne 
naczynie połączone”, jest bar-
dzo ciężko. Co do kondycji na-
szych firm? To odczuwamy 
spadek zamówień. To jednak 
nie zniechęca nas i do pracy. 

To bardzo istotne. Jednak 
teraz chciałbym się skupić na 
pana bezpośredniej działal-
ności.  Skąd Pan czerpie po-
mysły na rozwijanie firmy? 
I jaki jest asortyment, który 
możecie Państwo zapropo-
nować swoim klientom, ma-
jącym do dyspozycji konku-
rencję?  

To bardzo trafne pytanie. 
Pomysły, które realizuję z mał-
żonką i zespołem, podpowia-

dają nam klienci, którzy przy-
chodząc określają swoje ocze-
kiwania. Mamy bardzo szero-
ką gamę produktów. Począw-
szy od fundamentów, dachów, 
podłóg, a skończywszy na cera-
mice łazienkowej. Lapidarnie 
mówiąc, w naszej firmie moż-
na nabyć materiały od funda-
mentów po dach. Dobrze pod-
pisane umowy z producenta-
mi, gwarantują dobrą jakość i 
korzystne ceny materiałów. 

W branży budowlanej two-
rzone są tak zwane grupy za-
kupowe. Proszę wyjaśnić, na 
czym opiera się ich działal-
ności, i czy Pana firma rów-
nież jest zrzeszona w takie 
grupie? 

Zaskoczył mnie pan tym py-

taniem. Grupa zakupowa jest 
to związek dużej ilości firm, 
które zamierzają osiągnąć naj-
korzystniejszą cenę i warun-
ki zakupu. Dzięki połączeniu 
mają silniejszą, skuteczniejszą 
możliwość negocjacji. Wiąże 
się z tym uzyskanie dłuższych 
terminów płatności i dogod-
niejszych warunków. Nasze fir-
my działalność swoją opierają 
przede wszystkim na zawie-
raniu umów z producentami. 
Dobrze sformułowana umo-
wa współpracy daje gwarancję 
jakości produktu i terminowe 
dostawy, i co najbardziej inte-
resuje klienta, niską cenę. Szu-
kamy związków handlowych 
z silnymi firmami producenc-
kimi i wykonawczymi. W na-
szym kalendarzu jest ich wie-
le. Udany zakup i skuteczną 
sprzedaż należy oprzeć o uczci-

wość, dobrą wolę i sumienność.  
Pracownicy, to bardzo 

ważna i odpowiedzialna 
grupa ludzi. Nie ukrywam, 
że uderzyła mnie ich uprzej-
mość, profesjonalizm wobec 
klientów. Rozumiem, że fir-
ma przywiązuje do tego dużą 
wagę?

To prawda, do zespołu dołą-
czają osoby, które przechodzą 
wymagającą rekrutację, w cza-
sie której muszą odpowiedzieć 
na szereg pytań. Dyspozycyj-
ność, kultura osobista, łatwość 
nawiązywania kontaktów, me-
rytoryka, to podstawowe cechy 
naszych pracowników. Twier-
dzę, że obecny zespół rokuje 
nadzieję na szybki i zmysłowy 
rozwój przedsiębiorstwa. Inte-

ligencja, dobre wykształcenie, 
twardy charakter, tworzą do-
bry klimat dla klienta i przy-
jemność pracy w zespole. 

Nieco odbiegając od Pana 
działalności teraz chciałbym 
zapytać? Czy sprawia Panu 
radość to, czym Pan się zaj-
muje?

Moją największą wartością 
jest rodzina, zdrowie i przyja-
ciele. Spełnienie tych warun-
ków, daje poczucie bezpieczeń-
stwa, co gwarantuje spokój, 
możliwość dalszej realizacji 
moich marzeń i planów zawo-
dowych. Wyznaję zasadę: naj-
ważniejsza jest pogoda ducha. 
Po burzy zawsze przychodzi 
słońce. Obowiązek pracy jest 
moją przyjemnością pomimo, 
że jestem urodzonym pracoho-
likiem. 

Firma ma również kilka 
wyróżnień za swoją działal-
ność, które wiszą w Państwa 
gabinecie. Za co one zostały 
przyznane? 

Cieszy nas fakt, że nasza 
działalność pozagospodarcza 
jest zauważana przez społecz-
ność lokalną. Wszystko robimy 
z potrzeby, nie oczekując splen-
doru. 

Odejdźmy na zakończe-
nie od biznesu. Czym Pan 
się zajmuje w wolnych chwi-
lach? 

Czas wolny spędzam z rodzi-
ną, ale również oddaję się pra-
cy na działce i spotkaniach z 
przyjaciółmi. To stałe elemen-
ty dni weekendowych. Do tego 
uprawiam bieganie, jazdę na 
rowerze, ale również nie zapo-
minam o prasie ekonomicznej, 
dobrej książce, filmie, a także 
na pewno meczach piłkarskich, 
czy transmisjach  sportowych, 
gdzie pokazywana jest lekko-
atletyka. Jednak prawdziwą ra-
dość dają mi nasi klienci. Dla-
tego korzystając z możliwości, 
dziękujemy wszystkim inwesto-
rom prywatnym, firmom i in-
stytucjom publicznym za miłą 
i owocną współpracę, równo-
cześnie przepraszamy za błędy 
i wpadki. A już tak zupełnie na 
koniec kierujemy wyrazy sza-
cunku dla działu handlowego i 
grupy logistycznej  F.H.U. BAR-
TEK- DOMET. 

Rozmawiał: Jarek Bzowy 

Elwira, Jan Bąk właściciele firmy

Część załogi pracującej w firmie Bartek-Domet
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Sprzedam tanio
budynek po sklepie
w Długołęce  56 m2

na działce 255 m2
tel. 66 77 88 125

 kINO na Orzeł 
zaprasza

07.09.2012 godz. 19.00
09.09.2012 godz. 19.00

POŁÓW SZCZęŚCIA  W JEMENIE
Dramat, komedia, romans, Wlk. Brytania, 2012, 112’
Cena 12 zł, 11 zł ulgowy;  Od 15 lat

14.09.2012 godz. 19.00
15.09.2012 godz. 19.00
16.09.2012 godz. 19.00

StEP UP 4 REVOLUtION
Melodramat muzyczny, USA, 2012, 99’
Dramat, komedia, romans, Wlk. Brytania, 2012, 112’
Cena 12 zł, 11 zł ulgowy;  Od 15 lat

21.09.2012 godz. 19.00
22.09.2012 godz. 19.00
23.09.2012 godz. 19.00

JAk URODZIĆ I NIE ZWARIOWAĆ
Dramat, komedia, romans, USA, 2012, 110’
Dramat, komedia, romans, Wlk. Brytania, 2012, 112’
Cena 12 zł, 11 zł ulgowy;  Od 15 lat

28.09.2012 godz. 19.00
29.09.2012 godz. 19.00
30.09.2012 godz. 19.00

SZEPtY
Horror, Wlk. Brytania, 2012, 107’
Dramat, komedia, romans, Wlk. Brytania, 2012, 112’
Cena 12 zł, 11 zł ulgowy;  Od 15 lat

BILETY DO NABYCIA W KASIE KINA „ORZEŁ” NA 1 GODZINĘ PRZED 
SEANSEM Uwaga!!! Godziny seansów filmowych mogą ulec zmianie.

R E k L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

tEL.  913 922 165
 tEL. 91 577 20 07

  Chrześcijańskie Centrum Pomocy Agenda Zboru
Kościoła  Ewangelicznych Chrześcijan  

w Nowogardzie
ul.700-Lecia 14,  72-200 Nowogard

DYStRYbUCJA  ŻYWNOŚCI
Dla podopiecznych OPS z terenów wiejskich Gminy Nowogard

Poniedziałek 10.09.2012   10:00 – 15:00
Wtorek 11.09.2012    9:00 – 15:00
Środa  12.09.2012 9:00 – do wyczerpania zapasów
Zapraszamy do siedziby przy 700-Lecia 14 w podwórzu 

ZBK  z aktualnym skierowaniem z OPS-u oraz potwierdzoną  
ilością osób w rodzinie i dokumentem tożsamości.

w imieniu Zboru Pastor Cezary Komisarz

Z Huraganem o 3 punkty

Podtrzymać serię
Rezerwy Pomorzanina w 2 kolejce B Klasy zagrają 
w Wierzchosławiu z tamtejszym Huraganem. Począ-
tek meczu w sobotę (8 wrzesień) o godzinie 16:00.

W ubiegłym sezonie mecze 
pomiędzy obiema drużyna-
mi były bardzo zacięte. W No-
wogardzie padł remis 3:3, na-
tomiast w rewanżu „Rycerze 
Wiosny 2012” zwyciężyli 1:2. 
Od tamtej pory w barwach Po-
morzanina II pojawiło się kil-
ka postaci, które z pewnością 
wzmocniły kadrę, dlatego to 
goście będą faworytami sobot-
niego meczu. Tym bardziej, że 
Huragan nie rozpoczął najle-
piej rundy jesiennej, w Świ-
noujściu piłkarze z Wierzcho-
sławia przegrali 5:2. Inaczej 

zainaugurował Pomorzanin, 
pewnie ogrywając jednego z 
głównych faworytów do awan-
su - Jastrzębia Łosośnicę. Pił-
karze występujący w B Klasie 
rozegrają tylko 18 spotkań, za 
sprawą małej liczby zespołów 
awans uzyska tylko jedna dru-
żyna, zatem każde zwycięstwo 
jest na wagę złota. Z pewno-
ścią kibice piłki nożnej w No-
wogardzie chcieliby, aby drugi 
zespół wywalczył awans do A 
Klasy, a więc z Huraganem o 3 
punkty!

KR

2 kolejka:
Huragan Wierzchosław - Pomorzanin II Nowogard (08.09; 16:00)
Znicz Wysoka Kamieńska - Zieloni Wyszobór (08.09; 17:00)
Gard./Polonia II Mechowo - Prawobrzeże Świnoujście (09.09; 11:00)
Pomorzanin II Przybiernów - Jastrząb Łosośnica (09.09; 15:00)
Bałtyk Międzywodzie - Zalew Stepnica   (09.09; 16:00)

Była moc!
Piąta odsłona Pożegnania wakacji w Jarchlinie była strzałem w dziesiątkę. Do-
pisała nie tylko pogoda, ale przede wszystkim – goście, którzy wypełniając całą 
przygotowaną przestrzeń pokazali, jak wspaniale można się bawić.

Początki zawsze były trudne 
i nerwowe, ale patrząc przez 
pryzmat pięciu lat – efekty są 
tego warte. Już po raz piąty 
Jarchlino pożegnało wakacje 
- było hucznie, wesoło i tłocz-
no. Szczególne podziękowania 
należą się pani Sołtys i Radzie 
Sołeckiej, za chęć współpracy 
i trzymanie się razem mimo 
wielu przeszkód, Kasi – za naj-
piękniejsze na świecie zdjęcia, 
dzięki którym przez wiele ko-
lejnych lat będziemy pamiętać 
o tym, co dobre. Całej obsłudze 
Baru pod dębami – jesteście re-
welacyjni! Justynie, za kolejne 
koło ratunkowe, Tomkowi Sza-
franowi za to, że zawsze moż-
na na niego liczyć, firmie Bro-
wart za profesjonalną obsługę 
i anielską cierpliwość, Agen-

cji Interaktywnej Zagórski.IT 
i Dziennikowi Nowogardzkie-
mu za piękne plakaty i patro-
nat medialny – jak zawsze na 
najwyższym poziomie. Za za-
pewnienie atrakcji – panu Je-
rzemu Furmańczykowi, piz-
zerii Neptun i panu Krzysio-
wi z nowogardzkiej Husqvar-
ny. Za złożenie wszystkiego w 
całość – wszystkim tym, któ-
rzy dołożyli swoją cegiełkę 
do tego, by było doskonale, 
za każde wsparcie, życzliwość 
i uśmiech, za wspaniałą sce-
nę, dekorację i bezinteresow-
ne zaangażowanie.  Ze swojej 
strony dziękuję także moim 
Aniołom Stróżom – rodzicom 
i siostrze, za wsparcie i świado-
mość, że są na świecie dobrzy 
ludzie. Dziękuję za mega moc, 

pisk, dobre brzmienie i worek 
nie tylko muzycznych wrażeń 
zespołowi Avanti – Krzysiowi, 
Grzesiowi i Mariuszowi oraz 
chłopakom z obsługi technicz-
nej, jesteście niezastąpioną wi-
sienką na upieczonym wspól-
nie torcie. Tradycyjnie dzię-
kuję również tym, którzy ro-
bili wszystko, by imprezy nie 
było – ale dla nas wszystko to 
zawsze za mało, powodzenia w 
przyszłym roku. 

Na samym końcu, choć po-
winnam od tego zacząć – dzię-
kuję wszystkim tym, którzy 
byli i swoją obecnością stwo-
rzyli wspaniały klimat. Czas 
regenerować siły – do zobacze-
nia za rok!

MM
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bEZPŁAtNA POMOC W UZYSkANIU kREDYtU - OFERtA 20 bANkÓW

www.mk-kwadrat.pl
MIESZkANIA NA SPRZEDAŻ

Smorawina – 2 pokoje, parter, działka 490m² – CENA 35.000 zł
Nowogard – kawalerka, I piętro, pow. 28,40m² – CENA 90.000 zł
Nowogard – 3 pokoje, III piętro, pow. 54m² – CENA 159.000 zł
Nowogard – 3 pokoje o poww. 62,2m², centrum – CENA 195.000 zł
Nowogard – 3 pokoje, pow. 77m² + garaż 20 m²  - CENA 230.000 zł
Nowogard – 3 pokoje, I piętro, pow. 62,9 m² – CENA 170.000 zł NOWA CENA
Nowogard – 3 pokoje, pow. 49m², z widokiem na jezioro – CENA 200.000 zł
Nowogard – 3 pokoje, parter, pow. 57,8m² – CENA 172.000  zł
Nowogard – 3 pokoje na parterze, pow. 58 m² – CENA 175.000 zł NOWA CENA
Nowogard – 2 pokoje, pow. 61,69m² – CENA 169.000 zł
Dobra – 3 pokoje + garaż, pow. 64,5m² lub zamiana  – CENA 165.000 zł
Łosośnica – 3 pokoje o pow. 64,15m², parter – CENA 114.000 zł
Wierzbięcin- 4 pokoje o pow. 78,47m² – CENA 132.000 zł 

DOMY NA SPRZEDAŻ
Mielno gm. Węgorzyno – dom o pow. 120m², działka 2655m² – CENA 105.000 zł
Nowogard (okolica) – dom o pow 180m², działka 3534m² – CENA 152.000 zł
Wyszomierz – bliźniak o pow. 116m², działka 12422m² – CENA 200.000 zł
Błądkowo – 2 pokoje, pow. 110m², działka 1000m² – NOWA CENA!!! 159.000 zł 
Nowogard – 5 pokoi, pow. 134m², działka 786m² – NOWA CENA 513.000 zł
Nowogard – pod klucz, 5 pokoi, pow. 118,95m², działka 1352m² – CENA 850.000 zł 
Nowogard – 5 pokoi, pow. 240m², działka 886m² – CENA 649.000 zł
Nowogard (okolica) – dom o pow. 180m², działka 3534m² – CENA 152.000 zł
Nowogard (okolica) – dom o pow. 125m², działka 3100m² – CENA 237.000 zł
Nowogard (okolica) – dom o pow. 160m², działka 1,38ha – CENA 280.000 zł
Nowogard ( okolica) – 4 pokoje, pow. 180m², działka 5639m² – CENA 278.000 zł
Dobra – 3 pokoje, pow. 73m², działka 324m² – CENA 160.000 zł
Małe Węgorzynko – dom o pow. 200m², działka 9246m², staw – CENA 390.000 zł

 WSPÓLNOtA MIESZkANIOWA  
700-LECIA 24 w  NOWOGARDZIE

poszukuje wykonawcy ocieplenia budynku.
Przedmiar robót oraz szczegółowe informacje

w biurze Zarządcy FURMAŃCZYK-WSPÓLNOTY
700 lecia 14 w Nowogardzie tel. 913920808.

SPRZEDAM BIURKO  
+ 4 elementy na stopach. 

Stan b. dobry. 
Oglądać ul. 3 Maja 48  

(Cech Rzemiosł) od 8-15.

Sprzedam mieszkanie 
trzypokojowe 55 m2, 

ul. Żeromskiego, kuchnia, 
łazienka, wc, glazura, 

terakota. Cena 154 tys. zł. 
604 409 996

Sprzedam!!!
Recykling ceglany oraz betonowy. 

Możliwość dostawy do klienta.
Miejsce składowania Gryfice.

kontakt tel. 609-532-701

Mecz na szczycie w wojewódzkiej okręgówce

Powalczą o lidera
Już w najbliższą sobotę (8 września) o godzinie 17:00 na stadionie w Nowogar-
dzie, piłkarze Pomorzanina powalczą o fotel lidera. Mecz zapowiada się niezwy-
kle emocjonująco, gdyż na boisku naprzeciw siebie staną dwa zespoły, które w 
dotychczasowych 4 kolejkach nie straciły jeszcze punktu.

Przed piłkarzami z Nowogar-
du naprawdę ciężkie zadanie. 
Liczby wskazują przewagę ze-
społu z Dolic. Unia w swoich 
4 meczach zdobyła aż 17 goli, 
przy 7 Pomorzanina. W stra-
conych bramkach lepiej pre-
zentuje się defensywa gospoda-
rzy, którzy stracili o jedną bra-
mę mniej, dodajmy, że Mateusz 
Krupski dwukrotnie był poko-
nywany z „jedenastki”. Unia w 
meczach na wyjeździe odnoto-
wała dwa zwycięstwa nie tracąc 
gola i strzelając rywalom w su-
mie pięć bramek. Pomorzanin 

u siebie także nie przegrał, jed-
nak zupełnie inaczej wyglądają 
statystyki jeśli chodzi o dotych-
czasowych rywali. Piłkarze z 
Dolic ograli 3 drużyny obecnie 
zajmujące najniższe miejsca w 
tabeli, są to Iskierka Szczecin - 
Śmierdnica,  Stal Lipiany i Rega 
Trzebiatów. Trudniejszym ry-
walem był Klon Krzęcin, który 
obecnie zajmuje 6 pozycję w ta-
beli, to właśnie piłkarze z Krzę-
cina strzelili Unii 3 bramki. Po-
morzanin miał bardziej wy-
magających rywali, jak choć-
by Odrzanka Radziszewo, któ-

ra po porażce na inaugurację 
w Nowogardzie, odniosła trzy 
zwycięstwa i zajmuje 3 miejsce 
w tabeli, a jedyna bramka stra-
cona przez Odrzankę jest au-
torstwem Langnera. Morzycko 
Moryń, które również pokonał 
Pomorzanin, dotychczas też 
przegrało tylko z piłkarzami z 
Nowogardu i zajmuje 5 miej-
sce w tabeli. Jednak należy pa-
miętać, że statystyki nie grają i 
w sobotę zwycięży ten, kto zo-
stawi na boisku więcej zdrowia.

KR 

5 kolejka (08.09.):
Iskierka Szczecin-Śmierdnica - Ehrle Dobra Szczecińska (11:00)
Klon Krzęcin - Świt Skolwin    (15:00)
Polonia Płoty - Victoria Przecław    (16:00)
Piast Chociwel - Morzycko Moryń    (16:00)
Stal Lipiany - Ina Ińsko     (17:00)
Rega Trzebiatów - Zorza Dobrzany    (17:00)
Pomorzanin Nowogard - Unia Dolice   (17:00)
Odrzanka AN-MAR Radziszewo - Odra Chojna  (17:00)
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POLECAMY
EX 483118714 169000 zł 4 pokoje

EX 573118389 135000 zł dom
EX 482689943 129000 zł dom
EX 232538410 580000 zł dom

EX 252259897 122000 zł 9,4 ha
EX 251040477  85000 zł 1 pokój

EX 480982625 129000 zł 2 pokoje
EX 480980825 159000 zł 3 pokoje

Sprzedam mieszkanie 
trzypokojowe 55 m2, 

ul. Żeromskiego, kuchnia, 
łazienka, wc, glazura, 

terakota. Cena 154 tys. zł. 
604 409 996

NIERUCHOMOŚCI

•	 Sprzedam mieszkanie, ul. Po-
niatowskiego, 2 pokoje, pow. 
50,49 m2, parter, po general-
nym remoncie. CENtRUM Ob-
ŁSUGI NIERUCHOMOSCI, tel. 
603 982 407

• Do wynajęcia dwa lokale handlo-
we lub biurowe w centrum No-
wogardu. 787 122 972 

•	 Sprzedam spichlerz, piękny 
obiekt 956 m2, tel. 693 996 009

• Do wynajęcia dwa lokale han-
dlowe w Centrum Nowogardu. 
531 838 667

• Sprzedam mieszkanie trzypoko-
jowe w Nowogardzie. 600  626 
244

• Sprzedam mieszkanie własno-
ściowe, I piętro, bezczynszowe, 
3 pokoje, 58m2, w Nowogardzie. 
Po kapitalnym remoncie, wysoki 
standard, kuchnia w zabudowie, 
glazura, panele, terakota, nowe 
okna, własne ogrzewanie gazo-
we, domofon, piwnica, balkon. 
Cena do uzgodnienia, tel. 605 
522 340.

• Sprzedam działkę budowlaną w 
Centrum Nowogardu ul. Lipowa 
4 o pow. 693 m2 z aktualnymi 
warunkami zabudowy usługi, 
handel, mieszkania. Informacje 
Tel. 600 959 932; 600 931 083 po 
15.00

• Sprzedam garaż murowany 28 
m2, prąd, woda cena 26  000 zł. 
Tel. 501 622 613

• Sprzedam nowe mieszkanie 2 
pokojowe, bezczynszowe, pow. 
ok. 58 m kw, II piętro. Tel. 783 
570 060.

• Wynajmę warsztat z kabiną pod 
różnego rodzaju działalność. 
603 550 557

• Sprzedam mały dom 57 m2 ul. 
Piłsudskiego 2a. 602 350 301

• Sprzedam mieszkanie w bloku w 
Łosośnicy, trzypokojowe, 64 m2, 
bezczynszowe. Tel. 788 875 474

• Sprzedam mieszkanie 4-poko-
jowe (67,7 m2) w Nowogardzie, 
parter, balkon, wc i łazienka 
osobno. Kontakt:  608 514 144.

• Studio reklamy Vizart wynajmę 
pow. Reklamową 6,5x3m w No-
wogardzie przy ul. Warszawskiej 
11 od 13.06. tel. 605 522 340

• Sprzedam pół bliźniaka ok. 
100m2, działka 1100 m2, duży 
ogród. Wymienione okna, dach, 
ocieplony. Wewnątrz do remon-
tu. 350000 zł. Tel. 513 157 166

• Sprzedam mieszkanie, Nowo-
gard, ul. Bankowa 6, pow. 53,70 
m2, IV piętro, trzy pokoje, cena 
131.600 zł, tel. 91-3910010, 
607607814.

• Sprzedam prawo do mieszka-
nia spółdzielczo – lokatorskie. 
691 646 632

• Pilnie potrzebna kawalerka, dwu-
pokojowe mieszkanie (parter) do 
wynajęcia niedrogie. 512 711 348

• Sprzedam 2 ha ziemi przy drodze 
asfaltowej + media z możliwością 
podziału, okolice Nowogardu 15 
zł/m2. 603 895 622

• Sprzedam działkę po zbiorach 
przy ul. Armii Krajowej. 91 39 
21 399 po godz. 20.00

•	 Sprzedam wygodną, bezczyn-
szową kawalerkę, I piętro, ul. 
Waryńskiego. tel. 608 153 767

• Odstąpię działkę owocowo-
-warzywną z murowanym dom-
kiem obok zakładu karnego 
693869595

• Nowogard działki budowlane. 
665 503 129

• Sprzedam 4-pokojowe mieszka-
nie w Osinie, 79m2, słoneczne, 
na parterze, bezczynszowe, z 
balkonem, piwnica, w kuchni i 
przedpokoju zabudowa. Miesz-
kanie w bardzo dobrym standar-
dzie. Ogrzewanie gazowe, okna 
pcv. Atrakcyjna cena. Kontakt: 
502 531 348

• Sprzedam kawalerkę w Nowo-
gardzie, 28m2, bezczynszowa, na 
parterze, funkcjonalny rozkład 
pomieszczeń, kuchnia z oknem, 
piwnica, okna pcv, ogrzewanie 
gazowe, bez pośrednika, 77 tys.! 
Kontakt: 512 322 137

• Duży dom w Glicku po kapital-
nym remoncie na działce 1400 
m2 sprzedam . Cena 380.000. Tel. 
692383706

•	 Sprzedam budowę w stanie su-
rowym. 507 045 404

• Sprzedam działkę budowlaną w 
Kościuszkach 1200 m2. Wszystkie 
media, pozwolenie na budowę. 
Cena 59.000 zł Tel. 661 923 610

• Sprzedam dom w Strzelewie 149 
tys zł. Tel. 91 39 26  698; 91 39 
23 249

• TANIO: mieszkanie 4 pokoje 
Leśna, dwie działki budowla-
ne 41,79 ar. Ok. Nowogardu. 
536 270 560

• Sprzedam tanio działkę siedlisko-
wą. Kościuszki 30 ar. Wszystkie 
media. 508 211 575

• Wynajmę pokój. 798 382 886

• Sprzedam działki budowlane 
30ar. Media w granicy prąd, gaz, 
woda., kanaliza, droga utwar-
dzona,  Kikorze 24. Cena 16 zł/m. 
5 działek w trakcie budowy Tel. 
665 361 036 po 16.00

• Lokale do wynajęcia. Sądowa 1. 
693 946 233

• Nowogard ul. Warszawska 10 
mieszkanie dwupokojowe, ko-
munalne III p. CO zamienię na 
ogrzewanie CO,na trzypokojowe 
w Nowogardzie.798 634 935

• Sprzedam nowy dom 134 m2, 
Nowogard. 663 366 399

• Sprzedam dom w Nowogardzie 
w rozliczeniu mieszkanie ul. Je-
sionowa 3. 604 284 597

• Dwa lokale biurowe do wyna-
jęcia, jeden po zakł. Fryzjerskim 
700 Lecia 6a. Tel. 693 368 936

• Kupię dom na wsi w okoli-
cach Nowogardu. 665  860  421; 
667 171 283

• Sprzedam mieszkanie dwupoko-
jowe 42 m2 do remontu w cen-
trum Nowogardu. 880 417 707

•	 Atrakcyjne mieszkanie dwupo-
kojowe sprzedam po remoncie 

generalnym przy ul. Poniatow-
skiego tel. 669 149 383

• Mieszkanie do wynajęcia tel. 
697 583 382, 601 724 492.

• Wydzierżawię lokal 20 m2 dzia-
łalność. 793 206 556 

• Sprzedam kawalerkę 36 m2 i 
mieszkanie czteropokojowe 110 
mw2. Tel. 608 817 214

• Kupię 5 ha ziemi blisko wsi lub z 
siedliskiem. 501 173 454

• Wynajmę nieruchomość (lokal) 
z klimatyzacją z pełnym wy-
posażeniem Nowogard dobra 
lokalizacja vis ‘a wis szpitala. 
887 467 309

• Kwatery pracownicze góra domu 
jednorodzinnego. 609 307 327

• Sprzedam mieszkanie bezczyn-
szowe, nowe, 2 pokojowe, 44 m 
kw, parter. Tel. 91 39 25 552.

• Sprzedam mieszkanie własno-
ściowe w Żabówku 70 m2, trzy-
pokojowe z działką. 693 021 088

• Garaż własnościowy z kanałem i 
użytkowym poddaszem na Jana 
Pawła II sprzedam. 698 908 275

• Do wynajęcia mieszkanie 
606 703 451

• Sprzedam mieszkanie dwupo-
kojowe, bezczynszowe, własno-
ściowe z garażem w Radzimiu. 
691 766 754 

• Wynajmę lub sprzedam garaż na 
ul. J. P. II Tel. 607 580 172

• Kawalerka do wynajęcia w ok. 
Nowogardu (Wierzbięcin) tanio. 
Od zaraz. 783 484 832

• Sprzedam lub zamienię na 
mieszkanie w Nowogardzie dom 
( 150 m2) w okolicy Nowogardu. 
Dom po kapitalnym remoncie na 
działce 1400 m2. Cena 395.000 
tys. Tel. 692383706.

• Wynajmę komfortowe mieszka-
nie trzypokojowe. 665 290 750

• Sprzedam mieszkanie czteropo-
kojowe I piętro Tel. 606 621 142

• Sprzedam mieszkanie własno-
ściowe bezczynszowe 40 m2. + 
garaż. 692 424 127

• Pub Szuflandia w Karsku organi-
zuje komunie, wesela, imprezy 
okolicznościowe. Do 80 osób. 
609 245 816

• Lokal do wynajęcia 60 m2 przy ul. 
700 lecia 20b. czynsz 2500 zł plus 
opłaty. Tel. 91 39 20 676; 0049 40 
53 16 99 16

•	 Okazja Sprzedam budowę w 
stanie surowym. 507 045 404

• Wydzierżawię pomieszczenie 
wyposażone na sklep spożyw-
czy lub inną działalność od zaraz. 
696 801 512

•   Sprzedam działkę z warun-
kami zabudowy ul. Asnyka. 
502 032 422

• Kupię mieszkanie bezczynszo-
we/ niskoczynszowe, min 3poko-
jowe, 60-80m 791443026

• Sprzedam działkę w Nowogar-
dzie przy ul. Gen. Bema nie-
uzbrojona o pow. 80 ar. Infor. nr 
514 094 061

• Wolne pokoje. 793 908 098

• Sprzedam dom 52 m2, 14 km od 
Nowogardu dzwonić wieczorem. 
91 39 79 101 

•	 Garaż do wynajęcia boh. War-
szawy 21. 91 39 20 307

• Sprzedam lub wynajmę mieszka-
nie czteropokojowe. 788 049 676

• Wynajmę mieszkanie trzypoko-
jowe. 608 622 920

• Wynajmę kawalerkę 601 927 982

• Wynajmę mieszkanie 1 i 3 poko-
jowe. 508 309 980

• Dom na wsi blisko Nowogardu z 
dużą działką Tel. 889 133 882

• Atrakcyjna działka pod budo-
wę 2500 m2 w Długołęce cena 
35.000 tel. 660 206 833

• Okazyjnie mieszkanie 67 m2 trzy-
pokojowe koło Reska po remon-
cie za 57.000 zł Tel. 725 999 426

• Poniatowskiego działki pod bu-
downictwo od 1200 m2 57zł/m2 
tel. 501 307 666

•	 Sprzedam dom w Nowogar-
dzie. 607 220 843

•	 Poszukuję kawalerkę w Nowo-
gardzie pod wynajem dla pary, 
niepalącej, bez dzieci. tel.: 507 
746 990

MOtORYZACJA

• Sprzedam Opony letnie 4 szt. 
Continental Conti 3, 185 65 R15, 
cena 400 zł, tel. 605 522 340.

• Sprzedam dwie opony 185/65/
R15 continental conti 3; stan do-
bry. 605 522 340

• Sprzedam felgi stalowe do Nis-
sana Almery N16, rok prod. 
12/2001, cena 240 zł, tel. 605 
522 340. 

• Sprzedam Opla Agilę 2002 poj. 
1.2 srebrna cena 8900 tel. 663 
130 271

• Sprzedam motor Honda CB 750 
rok prod. 1997. Nowe opony, cena 
do uzgodnienia. 607 998 212

• SPRZEDAM NISSAN ALME-
RA 2003 r. 1,5 diesel, przebieg 
140 tys. , ubezp. i przegląd do 
07.2013, koła letnie i zimowe . 
Cena 13 900 . Do uzgodnienia. In-
formacje pod nr . tel 509 313 134

• Sprzedam Citroen AX 1,4 diesel 
cena do uzg. 669 694 269

•	 Sprzedam motocykl MZ -250 
rocznik 1968. Zabytkowy,  w 
100 % sprawny. tel. 91 81 71 
400 po 17-tej.

ROLNICtWO

• Grykę sprzedam. Tel. 795 916 988

•	 koszenie, zbiór, mulczarowa-
nie łąk, orka, siew, talerzówka, 
prasowanie bali. 608 013 995

• Sprzedam kombajn do zbioru 

ziemniaków «ANNA» Stan bdb 
nr,Tel 664329813.

• Siewnik do nawozu Amazon-
ka dwutalerzowy poj. 500 kg. 
723 898 517

• Pszenżyto sprzedam 600 zł/tona 
(zostało 2tony). 91 57 83 097

• Koszenie łąk i prasowanie. 
603 541 286

• Sprzedam pszenice paszową 502 
217 497

• Sprzedam dmuchawę do zboża i 
zwijkę. 781 932 918

• Sprzedam kombajn zbożo-
wy klass. Cena 12 .000 zł. Tel. 
604 878 140

• Sprzedam talerzówkę i przycze-
pę rolniczą Tel. 781 932 918

• Sprzedam dwie klacze ze źre-
bakami. Chodzące w zaprzęgu. 
888 757 586

• Sprzedam siewnik zbożowy po-
znaniak i kultywator. 661 751 296

• Sprzedam skubane kaczki. 
796 759 414

• Szkółka w Karsku poleca drzew-
ka z owocami oraz b. duży wybór 
tuja szmaragd. 606 106 142 

• Sprzedam kaczki francu-
skie skubane na zamówienie. 
511 696 751

• Sprzedaż malin i zbiór na własne 
potrzeby. 502 853 573

• Prosięta sprzedam. 508 607 457; 
511 483 925

• PSZENŻYTO siewne, kwalifiko-
wane sprzedam. 506 012 702

• Sprzedam ciągnik C – 330. Tel. 
507 465 448

• Sprzedam prosięta 500  835  336 
po 19.00

• Sprzedam pług czteroskibowy 
Fiskars i trzyskibowy Overum. 
660 047 110

• Sprzedam słomę w snopkach. 
Tel. 782 036 086

• Sprzedam siano w kostkach. 
781 744 340

• Sprzedam owies 5t. cena 695 zł 
Glicko. 600 653 124

USŁUGI

• Wyjazdy Niemcy, Holandia. Ni-
skie ceny z domu pod dom. 
603 038 944

• Usługi transportowe IVECO do-
stawcze + laweta + bus osobowy 
do 9 os. Tel. 609 931 915, 607 580 
172.

• AGENCJA REKLAMOWA VIZART 
- reklamy, banery, tablice, wy-
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Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

tel. 91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

GABINET KOSMETYCZNY 
”WICHEREK”

Rok założenia 1988
Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała zabiegi 
kosmetyczne, henna, depilacje, makijaże, 
mikrodermabrazja, peeling kawitacyjny, 
ultradźwięki, eksfoliacje, wypalanie, laser, 
lampy, materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

PORADY BEZPŁATNE
Nowogard, ul.  Zielona 3 
– obok Rest. „Przystań”, 

Tel. 91 39 207 14 
Czynne od 11.00 do 19.00

http://wicherek.info

PIASEK, ŻWIR,   
CZARNOZIEM, 

POSPÓŁKA 

 ŻWIROWNIA
DŁUGOŁĘKA

tel. 504 872 700 
Z DOWOZEM 
DO KLIENTA

druki wielkoform., reklama na 
pojazdach - odzieży, PIECZĄTKI, 
wizytówki, plakaty, ulotki, inne. 
Nowogard, ul. 700 lecia 15 (nad 
sklepem zielarskim). Tel. 605 
522 340.

•	 MALOWANIE, MONtAŻ PANELI 
PODŁOGOWYCH I INNE DROb-
NE NAPRAWY WYkONA „ZŁOtA 
RĄCZkA”; 91 39 22 783, 784 79 
22 70

• Czyszczenie uszu za pomocą 
świecowania Nowogard, ul. Zie-
lona 3. 91 39 20 714

• Dywanopranie, 604 373 143.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 604 
373 143.

• Pranie tapicerki samochodowej 
(osobowe, busy, ciężarowe, TIR-
-y). Tel. 604 373 143.

• Czyszczenie pościeli wełnianych 
lanoliną. Tel. 604 373 143.

• Usługi ogólnobudowlane i docie-
plenia 607 654 692

• Usługi transportowe Transit Max 
+ przyczepa. 500 297 054.

• Klimatyzacja! Serwis sprzętu AGD. 
Tel. 697 55 33 10, 693 34 46 71.

• Cyklinowanie. 692 478 465

• AWARIE. Naprawy pieców Va-
iliant, tanie części. 691 686 772

• Bruk-lin układanie kostki bruko-
wej. Tel. 607 083 893, www.bruk-
-linnowogard.com.pl

• Montaż ogrodzeń betonowych, 
farmerskich i innych; 695  085 
470; 91 39 72 575

• usługi elektryczne CO, dachy, ta-
nio szybko solidnie. Do 30% ta-
niej. Tel. 506 323 560

• Usługi tokarskie. Sąpolnica 22. 
693 613 396 

• Przewozy przeprowadzki Nowo-
gard i okolice. 784 499 535

• Usługi ogólnobudowlane. 
510 335 162

• AGENCJA REKLAMWA VIZART 
- oprawianie prac - w 2 minu-
ty., bindowanie, wydruki A3-A4 
kolor, ksero A3-A4 - kolor, lami-
nowanie A3-A4. Tylko u nas naj-
większy wybór okładek. Nowo-
gard, ul. 700 lecia 15 (nad skle-
pem zielarskim). Tel. 605 522 340.

• Korepetycje j. niemiecki, przygo-
towanie do matury. 607 617 844

• Remonty i wykończenia. 
601 567 369

• REMONTY, MONTAŻE, STOLAR-
KA. 781 016 125

• Transport BUS-MAX. 784 053 493

•	 Usługi remontowo-budowla-
ne, docieplenia. 784 053 493

• Przepisywanie prac (magister-
skich, licencjackich, innych), do-
kumentów, CV, listów motyw. 
innych. Wydruki, Ksero, także ko-
lor. Szybko i Solidnie. Studio Re-
klamy Vizart. Nowogard, ul. 700 
lecia 15 (nad sklepem zielarskim). 
tel 605 522 340. 

• Naprawa, regulacja okien, drzwi 
PCV i drewna. 695 181 070

• Usługi dekarskie w Kościuszkach. 
601  227  631

• Videofilmowanie i zdjęcia cyfro-
we, profesjonalnie różne okazje. 
600 653 124

• Remonty mieszkań. 609 588 240

• Transport przeprowadzki szybko 
tanio. 696 138 406

• Remonty mieszkań, dachów 
794 115 153

• DUR - DACH pokrycia i remonty 
dachów. 691 621 141

• Dachy. 785 562 104

•	 Usługi koparko- ładowarką + 
transport Nowogard.  667  621 
070

• Panele, regipsy, szpachlowanie, 
malowanie. 789 146 025

• Usługi koparko-ładowarką. 
606 106 142

• Transport przeprowadzki, tanio. 
791 111 749

• Usługi informatyczne napra-
wa komputerów, instalacja 
oprogramowania, odzyskiwa-
nie danych, dojazd do klienta. 
508 245 385

• Remonty, dachy, ocieplenia. 
692 562 306

• Remonty łazienek, glazura, tera-
kota, hydraulika. 667 435 942

• Docieplenia budynków remonty. 
784 053 493

• Usługi hydrauliczne. Fachowo.  
600 653 124

• Remonty mieszkań 609 588 240

• Remonty, glazura, terakota. Fa-
chowo i solidnie. 607 647 515

• Regipsy, szpachlowanie, malo-
wanie i kafelkowanie, docieple-
nia. 798 145 781

• Wymiana instalacji elektrycznej, 
szpachle, panele, malowanie. 
798 147 191

•	 Remonty na każdą kieszeń. 
609 715 839

• Usługi ogólnobudowlane. Docie-
plenia. 607 654 692

•	 tWOJA kSIęGARNIA INtERNE-
tOWA WWW.KSIEGARNIACYME-
LIA.OSDW.PL

• Serwis komputerowy na telefon. 
Instalacja, pomoc w obsłudze. 
Na życzenie w domu Klienta. tel. 
790 373 803

• Korepetycje matematyka. 
668 171 212

• Korepetycje z chemii i biolo-
gii. Gimnazjum szkoła średnia. 
609 307 327

• Usługi Akwarystyczne: zakła-
danie i obsługa akwariów. 
506 059 054

• Remonty i wykończenia. 
601 567 369

• Naprawa sprzętu radiowo-telewi-
zyjnego. Nowogard ul. Kazimie-
rza Wielkiego 7. Tel. 888 330 606

• Układanie kostki brukowej. Tel. 
510 815 498

• Korepetycje j. angielski dla każ-
dego, solidne przygotowanie do 
egzaminów. 609 688 982

• Docieplenia budynków, malo-

wanie, szpachlowanie, glazura. 
886 751 618

• Dekarstwo docieplenia. 697  784 
540

PRACA

• Poszukuję murarzy do wymuro-
wania ok. 200 m oraz szpachlarzy 
- malarzy. Tel. 695 264 594.

• Zatrudnię konsultantkę Oriflame, 
bezpłatne wpisowe, prezenty na 
1300 zł, 604 189 118

• Zatrudnię kierowcę kat. D na 
weekendy, tel. 501 615 614

• Zlecę położenie gresu (ok. 300 m 
kw). Tel. 695 264 594

• Poszukuję murarzy do wymuro-
wania ok. 200 m oraz szpachlarzy 
- malarzy. Tel. 695 264 594.

• Zatrudnię pracownika na myjnię 
samochodową w Nowogardzie, 
Tel. 516 74 90 30

• Kupię mieszkanie bezczynszo-
we/ niskoczynszowe, min 3poko-
jowe, 60-80m 791443026

• Zatrudnię mechanika do samo-
chodów ciężarowych, tel. 609 
493 989

• Zatrudnię kierowcę kat. C+E, 
transporty liniowe, tel. 607 
585 561

• Przyjmę do pracy mechani-
ka samochodów ciężarowych, 
maszyn budowlanych i rol-
niczych, z doświadczeniem. 
tel. 505 112 334

• Zatrudnię ekspedientkę do 
sklepu spożywczego Tel. 91 39 
21 373; 91 39 27 122

• Zatrudnię stolarza lub pomocni-
ka. 603 366 286

• Zaopiekuję się osobą starszą 
(chorą) gwarantowana facho-
wa opieka. Tel. 609  349  138; 
607 420 272 po 16.00.

INNE

•	 Sprzedam drewno komin-
kowe i opałowe. transport. 
691 466 441

• Sprzedam drewno  bukowe i 
dębowe pocięte i porąbane- 
603 353 789

• Sprzedam drewno opałowe i ko-
minkowe, pocięte w klocki z do-
wozem. 663 349 053

• Drewno opałowe kominkowe. 
506 232 860

• Sprzedam laptopa Lenovo, Y530, 
cena 1600 zł, tel. 605 522 340

• Sprzedam suknię ślubną białą, 
rozm. 38-40 piękna - zadbana. 
661 196 022

• Sprzedaż drewna kominkowego i 
opałowego. 667 788 820

• PIECE GAZOWE c.o.z Niemiec 
f.Vaillant sprzeda serwis pieców 
gazowych, używane z gwaran-
cja, wiszące, dwufunkcyjny do 
mieszkania cena od 1.000zl oraz 
tylko ogrzewanie c.o.11,18,24kw 
od 800zl montaż ,serwis  
tel 691 686 772

• ELEKTRYCZNY przepływowy 
podgrzewacz wody na prąd 
380V,moc 18,21kw Male gabary-
ty, wiszacy z Niemiec f. Vaillant 
do łazienki, kuchni domek, sklep 
warsztat, zaklad fryzj. bar cena od 
250 zl tel 691 686 772

• GRZEJNIKI panelowe c.o. nowe 

i używane z Niemiec rozne roz-
miary, do domu, sklepu, warsz-
tatu, mieszkania więcej info  691 
686 772

• BOJLER podgrzewacz wody 120-
150 litr. stojący bez palnika z 
Niemiec, dobrze izolowany, z wę-
żownica, do montażu z piecem 
węglowym lub gazowym cena 
400zl tel 691 686 772

• JUNKERS gazowy do łazienki, 
kuchni z Niemiec f,Vaillant wy-
soka jakość, Malo używany, do 
mieszkania domu cena 400zl tel 
691 686 772

• Sprzedam piec CO (śmieciuch) 
na gwarancji cena 1000 zł do ne-
gocjacji. 607 488 128

• Ogrodzenia z kamienia, alejki i 
podjazdy. 693 629 827

• Drewno kominkowe sprzedam 
tanio, dowóz gratis. 501 385 072

• Skup niesprawnych zatartych pił 
Stihl, Husqvarna cena 100 zł. Tel. 
721 668 245

• Sprzedam sypialnię 510 243 843

• Owczarki niemieckie 7 tygodnio-
we, pieski, ładne rodzice. 91 39 
21 828

• Sprzedam niedrogo piec do 
CO na 100 m grzewczych. 
603 490 315

• Sprzedam Yorki. Kontakt. 
693 808 537

• Oflisy zrzynki tartaczne na opał 
pocięte w klocki lub w całości do 
samodzielnego pocięcia. Dowóz 
gratis. 514 740 538

• Piasek płukany żwir czarnoziem, 
dowóz do 3 ton. Wywrotka. 
514 740 538

• Sprzedam grzejniki żeliwne 
nowe rozm. 60. 510 155 704

• Bilard nieduży cena 2000 zł Tel. 
510 155 704

• Sprzedam meble stołowe w db. 
Stanie niedrogo. 504 604 019

• Sprzedam łóżko piętrowe z ma-
teracami cena 300 zł. Tel. 691 201 
974

•	 Sprzedam piłę panelową ścien-
ną StRIbIG wys. 2,4 m; szer. 5,6 
m, cena 11.300 tys zł, grubo-
ściówkę Casadei 510 m/m El. 
Góra-dół, 4 noże cena 9800 zł. 
tel. 661 927 037 od 8.00-20.00

•	 Sprzedam owczarki niemiec-
kie. 91 39 10 656

•	 Sprzedam akwarium 112l 
z pełnym wyposażeniem 
668 844 738
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Krzyżówka panoramiczna

POZIOMO:
1) Element toru kolejowego
5) Duża kromka chleba
8) Puszysty u wiewiórki
9) Szlagier
10) Ptak wróblowaty; jer
11) Nadwyżka kursu dewiz
12) Hoduje merynosy
13) Peruka starożytnych aktorów
16) Rodzinne gniazdo
18) Wystająca część czapki
22) Wielocyfrowa
23) Kłuje nim róża
24) Fantazja, fikcja
25) Choroba oczu; glaukoma
28) Prawosławny duchowny
30) Spór, kłótnia
33) Maksyma, sentencja
34) Dryf statku
35) Celtycki kapłan
36) Symbol i broń Posejdona
37) Skład, magazyn dawniej

38) Urządzenie do wbijania pali
39) Jest jazdy pociągiem lub zajęć

PIONOWO:
2) Zbir, morderca
3) Pasożytuje na skórze
4) Autobusem do szkoły
5) Linia na mapie; warstwica
6) Jon o ładunku ujemnym
7) Łagodność, życzliwość
14) Mały scyzoryk
15) Usterka w postaci pęknięcia
17) Wytłaczany z soi
18) Dostawa
19) Taniec rodem z Brazylii
20) Sprężyny dla kulturysty
21) Fortuna nim się toczy
26) Zamienił siekierkę na kijek
27) Rozstanie, separacja
29) Duchowny protestancki
31) Zapał, wigor
32) Broń buszmena
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Rozwiązanie krzyżówki z dnia 31 VIII
Kupon nr 68   Pierwszy dzwonek
Oliwia Feliksiak, Regina Czarnowska, Krystyna Zawidzka, Józef Do-

browolski, Anna Husarz, Konrad Słomski, Gertruda Wasyluk, Alicja 
Wypych, Agata Kochelska, Grażyna Siedlecka, Teresa Czarnecka, Justy-
na Matusiak, Zofia Kraszewska, Pelagia Feliksiak, Edmund Skibiszew-
ski, Stanisława Pokorska, Wiesław Borowik, Halina Szwal, Barbara Bar-
tosik, Christiana Syfert
Zwycięzcy: Alicja Wypych, Justyna Matusiak, Zofia Kraszewska
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INFORMAtOR LOkALNY - NOWOGARD
In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
tel. miejski   - 91 57 92 311 
Straż Pożarna   - 998
Pogotowie Ratunkowe   - 999 
Pogotowie Gazowe   - 992
Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994

Dyżur nocny
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala   - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.   - 91 392 69 99
Medyk   - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

 - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz Pogotowie Stomatolo-
giczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos 
 - 91 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  
 - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzie ci, 
Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności 
Gospodarczej  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
  - 91 392 54 64

Wydział ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

- 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 26 249

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw.  WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   

- 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57

Apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM   - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Zawodowe 
- CE Zdroje ul.  Bohaterów Warszawy 78,

telefon/fax.   - 91 392 54 94  
I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium  
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych    - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   

- 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 
kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 
Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 
taksówki   - 91 392 02 60
Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław truszyński
ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław berezowski
ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814
tadeusz Soroka
ul.  3 Maja 10   - 91 39 25 484
Przychodnia Weterynaryjna „Sikorka” 
Sikorki 41, gm. Nowogard   - 91 39 17 695

REGULARNA LINIA MI kRO bU SO WA SEROCkI   Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie    6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie    8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

Informacja PkS 
91 392 18 87   lub   91 469 83 15

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak										kom.	606	148	353
Nowogard (ul.  Rzeszowskiego) - Szczecin (ul.  Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:05; 8:10; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 11:50; 11:55; 12:40; 
14:40; 14:50; 15:00; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:11
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul.  Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:30; 9:50; 10:25:11:20(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 13:20; 13:45(F); 14:10; 
14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:00
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:50; 17:20; 18:30; 19:30
Kursują od poniedziałku do soboty;  F - kursuje od poniedziałku do piątku;  7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli

ROZkŁAD JAZDY bU SÓW

Regularna linia MEtRO          tel. 505 619 600
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25 A; 5:50 A; 6:00 A; 8:15 A7; 9:25 A7; 12:30 A7; 12:55 A7; 
15:05 A; 16:30 A7; 18:10 A7
Ze Szczecina do Nowogardu: 6:50 A; 7:25 A; 7:45 A; 11:00 A7; 12:00 A7; 14:35 A7; 15:55 
A7; 16:40 A; 18:25 A7; 19:55 A7
Legenda: A- kursuje od pon do sob;   7 - kursuje w niedzielę

PRZEWÓZ OSÓb - RO MAN bIŃCZYk - Linia Regularna  
 tEL. 0607 310 591 

OD PONIEDZIAŁkU DO PIĄtkU:  
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SObOtA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIEDZIELA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

DZIENNIK
NOWOGARDZKI

Ukazuje się we wtorki i piątki  na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, Piotr Słomski, Jarosław bzowy, 

Rafał kowalczuk sport.  Jarek Dąbrowski redaktor techniczny.   Ad res re dak cji:  
72-200 No wo gard, ul.  boh. War sza wy 7A, tel. 91 392 21 65; e-mail: dziennik@domjudy.pl. 

Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

trasa NOWOGARD – GOLENIÓW – SZCZECIN 
Nowogard ul. Rzeszowskiego : 5:05(A), 5:55(A), 6:10(A), 6:50(7), 7:00(A),  7:50(A), 8:05(7), 

8:25(2,4,6), 8:35(A), 9:10(1,3,5,7), 9:15(2,4,6), 10:05(A)10:30(A,7), 11:31(A), 11:40(7), 12:15(A), 
12:50(A,7), 13:00(A), 13:10(A), 13:25(A,7), 13:50(F), 14:05(A), 14:20(A,7), 15:41(A), 16:00(7), 
16:25(7), 16:30(1,3,5) 16:40(2,4,6,7) 16:50(A), 17:30(7) 17:50(A,7) 18:05(4,5,6,7) 18:20(A,7)

tRASA SZCZECIN – NOWOGARD
Szczecin ul. Św. Ducha: 9:25(A), 11:55(A,7) 12:20(A,7), 13:35(A), 14:00(A,7,R), 

14:30(1,3,5,7)  14:35(2,4,6) 14:55(A,7), 15:10(A) 15:25(A,7), 15:50(A) 16:15(A,7)  16:30(A), 
18:05(A,7,R) 18:20(A,7) 19:05(A,7) 19:25(A,7) 19:50(A,7)

Szczecin ul. Dworcowa :  6:20(A), 7:35(A), 8:40(A,7), 9,00(7,R), 10:05(A,7),  10:50(A,7),  
11:40(A), 13:00(7), 14:20(7), 17:40(A,7), 20:15(A,7),

Goleniów, Dworzec PkP :  7:05(A), 8:20(A), 9:25(A,7), 9:45(7,R), 10:10(A),  10:50(A,7),  
11:36(A,7), 12:26(A), 12:42(A,7),  13:05(A,7), 13:45(7), 14:20(A),  14:45(A,7,R), 15:05(7), 
15:20(1,3,5,7) 15:26(2,4,6) 15:40(A,7) 15:55(A)  16:08(A,7) 16:40(A) 16:59(A,7) 17:15(A), 
17:40(A,7)  18:50(A,7,R)  19:05(A,7), 19:50(A,7) 20:10(A,7) 20:35(A,7) 21:00(A,7)

trasa NOWOGARD – MASZEWO 
Nowogard ul. Rzeszowskiego :  6:20(S) 15:15(S)
trasa MASZEWO – NOWOGARD 
Maszewo :  6:55(S) 16:00(S)
trasa NOWOGARD – MASZEWO – StARGARD SZCZECIŃSkI
Nowogard ul. Rzeszowskiego :  6:50(F),  11:30(F),  13:50(F),  
trasa StRAGARD SZCZECIŃSkI – MASZEWO - NOWOGARD
Stargard Szcz. Oś. tysiąclecia :  9:40(A), 12:45(A), 15:05(A)
A - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt S – kursuje w dni nauki szkolnej; 

7 – kursuje w niedziele niebędące świętami F – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz 
świąt 1,3,5 – kursuje w poniedziałki, środy, piątki oprócz świąt; 2,4,6 – kursuje we wtorki, 
czwartki, soboty oprócz świąt; 4,5,6,7 – kursuje w czwartki, piątki, soboty, niedziele oprócz 
świąt; R – kurs do Reska    

ROZkŁAD JAZDY POCIĄGÓW (1.06 - 8.12.2012)
DO KOŁOBRZEGU
7:26 (od 3.09); 9:21 (w dni robocze); 11:39;  13:49;  15:47;  

17:46;  21:38

DO SZCZECINA
5:19 (od 3.09); 6:36 (od 3.09); 8:01; 12:13 (w soboty, niedziele 

i święta); 14:56;  16:51;   18:50;  2

Informacje o rozkładzie jazdy:  tel. 19 757
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biura, 
pow. magazynowe

i usługowe 

DO WYNAJĘCIA
idealna lokalizacja

dla Twojej firmy
atrakcyjne ceny,  

duży parking. 
Kontakt 783 800 200
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GAZETA LOKALNA  NOWOGARD • OSINA

Rozpoczęcie roku szkolnego w sobotę 1 września 2012

s. 5 s. 6 s. 6
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TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07

Nowe życie 
targowiska

Z Nowogardu  
do Londynu

Witaj szkoło, 
żegnajcie 
wakacje

Mieszkańcy wsi ratują ryby

Z rozlewiska zostało bagno... s. 11

Nie przyjął 
mandatu  
i słusznie

Czytaj s. 3

Kancelaria  
Prawna

nawet trudne sprawy

601 949 077
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Kronika policyjna 
27.08.2012 r. 
Godz. 12.00 Pracownik skle-

pu Intermarche powiadomił o 
ujęciu sprawcy kradzieży skle-
powej. Na miejscu Patrol wy-
legitymował Roberta G. Towar 
odebrano i przekazano do dal-
szej sprzedaży. 

Godz. 15.10 Kolizja drogo-
wa na ul. Wojska Polskiego. 
Kierujący samochodem marki 
Ford Fiesta Artur O. znajdując 
się w stanie nietrzeźwości tj. 
3,26 promila alkoholu w wy-
dychanym powietrzu wyjeż-
dżając z ul. Wyszyńskiego wy-
musił pierwszeństwo przejaz-
du prawidłowo jadącemu Fia-
tem Ducato. 

28.08.2012 r. 
Godz. 23.00 Powiadomienie 

o wybiciu szyby w samocho-
dzie Audi A4, zaparkowanego 
na terenie posesji w miejsco-
wości Węgorza.

 
29.08.2012 r. 
Godz. 10.45 Policjanci WRD 

KWP w Szczecinie podczas 
kontroli drogowej w miejsco-
wości Czermnica ujawnili nie-
trzeźwego kierującego ciągni-
kiem rolniczym, Krzysztof G. 
miał 0,92 promila alkoholu w 
wydychanym powietrzu. 

Godz. 15.00 Powiadomienie 
o kradzieży telefonu komórko-
wego HTC w warsztacie samo-
chodowym na ul. Gen. Bema. 

30.08.2012 r. 
Godz. 10.30 Pracownik skle-

pu z odzieżą przy ul. Kościel-
nej, zgłosił o zatrzymaniu 
sprawcy kradzieży sklepowej. 
Patrol na miejscu ustalił, iż jest 
to Małgorzata K. 

Godz.  17.05 Kolizja drogo-
wa na ul. Wyszyńskiego, w któ-
rej uczestniczyły dwa pojazdy: 

Ford Focus oraz Ford Escord. 

31.08.2012 r. 
Godz. 13.55  Patrol OPI w 

trakcie kontroli drogowej  na 
drodze Błotno-Grabin ujawnił 
nietrzeźwego rowerzystę. Ba-
danie alko sensorem wykazało 
1,00 promila alkoholu w wydy-
chanym powietrzu. 

Godz. 20.00 Kradzież z 
mieszkania przy ul. 5 Marca, 
telefonu komórkowego marki 
Samsung i LG- monitora mar-
ki Samsung oraz pieniędzy. 

01.09.2012 r.  
Godz. 07.20 Pracownik skle-

pu Netto powiadomił o ujęciu 
sprawcy kradzieży sklepowej. 
Patrol wylegitymował Adriana 
K. który dokonał zaboru alko-
holu. Ukarany został manda-
tem karnym w wysokości 500 
zł. 

Godz. 16.00 Powiadomienie 
o włamaniu do altanki na tere-
nie ogrodów działkowych przy 
ul. 15 lutego, skąd sprawca do-
konał zaboru kosiarki spalino-
wej oraz elektronarzędzi. 

Godz. 22.25 Policjanci OPI 
podczas kontroli drogowej 
na ul. Boh. Warszawy ujawnił 
nietrzeźwego kierującego mo-
torowerem. Adam P. miał 1,41 
promila alkoholu w wydycha-
nym powietrzu.

 
02.09.2012 r. 
Godz. 09.50 Patrol OPI w 

trakcie kontroli rowerzysty 
na ul. Gen. Bema ujawnili, że 
Robert J. znajduje się w stanie 
nietrzeźwości z wynikiem 0,90 
promila alkoholu w wydycha-
nym powietrzu oraz posiada 
aktywny zakaz prowadzenia 
rowerów. 

st. insp. Ref. Prewencji 
Klaudia Gieryń 

Nasza sonda 
Od 1 września 2012 r. na terenie całej Unii Europejskiej, również i w Polsce,  
obowiązuje całkowity zakaz importowania oraz produkcji tradycyjnych żaró-
wek. Już jakiś czas temu zabroniono produkcji żarówek o mocy 100W, potem 75 
i 60, a teraz przyszła kolej na najsłabsze – 40W.  Dlatego tym razem spytaliśmy 
naszych czytelników, co sądzą na ten temat? 

Marek Krzywania kierownik hurtowni elektrycznej TWN 
- Żarówki tradycyjne co prawda są wycofywane już z obiegu i 
produkcji na terenie Unii Europejskiej, czy w Polsce, ale produ-
cenci widząc potrzebę klientów, omijają te przepisy w sposób 
zgody z prawem i przejrzysty, bo zakazana jest sprzedaż i im-
port żarówek zwykłych, ale nie „specjalistycznych”, które nadal 
będzie można produkować. W praktyce wygląda to tak, że taką 
żarówkę będzie można nadal wyprodukować, ale odpowiednio 
ją następnie nazwać, np. jako żarówkę wstrząsoodporną, któ-
ra będzie miała odpowiednie właściwości parametryczne. Co do 
zakazu produkcji, to powiem tak: przyroda nie znosi pustki, dla-
tego jeżeli jest potrzeba na rynku na taki produkt, to  będzie on 

funkcjonował poprzez np. drugi obieg - ten nielegalny, czy np. będzie on sprowadzany z tych państw, 
które wciąż mogą ten produkt produkować, nie patrząc na zakazy Unii? 

Władysław Wiśniewski - W moim domu już częściowo wy-
mieniłem żarówki tradycyjne na  energooszczędne. Co do zasad-
ności tego zakazu, to nie jestem do końca przekonany o tym, czy 
jest to dobrze, czy źle? Ale uważam, że jeżeli mają obowiązywać 
żarówki energooszczędne, to bardzo dobrze, niech takie będą. 

Pani Maria - Zacznę od tego,  dlaczego Unia w ogóle coś nam 
nakazuje i dlaczego my to mamy właśnie realizować? Tak się 
składa, że czytałam dość dużo artykułów na ten temat i analizo-
wałam kilkanaście wypowiedzi, w moim odczuciu żarówki tra-
dycyjne są lepsze od energooszczędnych. A dlaczego? Bo żarówki 
energooszczędne tak naprawdę nie do końca są oszczędnymi, bo 
nim osiągną one swoje właściwości energooszczędne muszą dość 
długo się rozgrzewać, a poprzez to zużywają sporo więcej energii 
elektrycznej. Ten pomysł który wymyśliła Unia, to w moim od-
czuciu  absurd. 

Wojciech Zborowski - Wie Pan jest mi trudno tak od razu 
„strzelić” z odpowiedzią, ale jeżeli jest ona energooszczędna, to 
myślę, że jest to bardzo dobrze. Przynajmniej ja tak uważam. W 
moim mieszkaniu takich żarówek jeszcze nie mam, ale jeżeli to 
się będzie opłacać, to na pewno i ja je kupię. 

Pani Marysia - Uważam, że to jest dobrze, a dlaczego?, bo jest 
przede wszystkim oszczędność energii elektrycznej. Natomiast 
inną sprawą  jest cena takich żarówek energooszczędnych, dla-
tego nie wiem jak ta sprawa będzie odbierana przez użytkowni-
ków. Sama osobiście mam już w moim domu kilka takich żaró-
wek, ponieważ sprezentowała mi je moja córka.  

Wysłuchał: Jarek Bzowy 

Pomóżmy sobie
•	 Przyjmę  2 - osobowy fotel do spania, pralkę automatyczną i używa-

ną  pokojową meblościankę Tel. 665 - 566-856
•	 Przyjmę  łóżko piętrowe  tel.512-71-13-48
•	 Przyjmę  wersalkę z fotelami i szafkę na dziecięce ubrania - 883-

241-291 
•	 Przyjmę meble pokojowe w dobrym stanie, ławę pokojową i TV  

tel.782-556-716
•	 Przyjmę  piecyk kaflowy lub inny piec na opał tel. kontaktowy 883-

038-182
•	 Przyjmę segment pokojowy i kuchenny oraz pralkę.  Tel. kontakto-

wy 512 711 348
•	 Przyjmę książki do I klasy gimnazjum. Tel. kontaktowy 512 711 348 
•	 Proszę o przekazanie dwuosobowego tapczanu dla osoby po opera-

cji nr kontaktowy   504 781-785 
•	 Przyjmę telewizor kolorowy  tel.  512-012-823 

Dziękuję serdecznie ofiarodawcy  za nieodpłatne przekazanie mi-
niwieży stereo 

 w tych dniach odeszli do wieczności 
Kazimierz Zając, lat: 81, zmarł: 01.09.2012, pogrzeb: dnia 04.09.2012, msza św. odbędzie się  o 

godz. 13,00 w kościele w Osinie, pochówek po mszy św. na cmentarzu w Osinie.
Informacje  przekazał zarządca cmentarza Jerzy Furmańczyk
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REKLAMA

EntER  II 
laptop

 sERwIs - komIs
naprawiamy, 
sprzedajemy,

kupujemy laptopy
na ul. Wyszyńskiego 7/3

budynek Straży Pożarnej

tEL. 795 648 748

O PA Ł
węgiel, koks, miał, 

drewno – kominkowe,
 podpałka, brykiet – węglowy, 

torfowy, drzewny
(towar luzem i workowany)

Towar wysokiej jakości, zapewniamy 
transport, wynajem maszyny 
rozładunkowej oraz dźwigu

sprzedaż ratalna

PPUH „EDBA” 
Nowogard • ul. Nadtorowa 12

Tel./fax 91 39 22 329
Kom. 601 150 620

Lokal 
handlowy

60 m2

do wynajęcia
ul. Warszawska 14
tel. 510 105 357

Mieszkańcy wsi ratują ryby

Z rozlewiska zostało bagno...
W ubiegłym tygodniu mieszkanka wsi Węgorzyce (gm. Osina) zwróciła się do redakcji Dziennika Nowogardzkiego, z prośbą przyjrze-
nia się sytuacji „wysychającego” jeziora, z którego mieszkańcy wsi odławiając ryby, w ten sposób próbują je ratować, po tym jak zostały 
pozbawione naturalnego środowiska.  

Po przybyciu przez nas nad 
feralne jezioro okazało się, że  
skala całego zjawiska aż za-
piera dech w piersi. Ze spore-
go jeziora zostało zaledwie kil-
ka „bajorek” w których wręcz 
„gotuje” się woda od ryb. Już 
podczas drogi na miejsce zda-
rzenia,  zauważyliśmy podej-
rzane gumowe węże które pro-
wadzą wprost do... wyschnię-
tego rozlewiska.  Mieszkańcy 
wsi przypuszczają, że węże te 
należą do prywatnego  przed-
siębiorcy, który  mógł z tego 
miejsca pobierać wodę. Aby 
dokładnie wyjaśnić całą spra-
wę, zwróciliśmy się drogą ma-
ilową do Urzędu Gminy Osina 
z prośbą o podjęcie interwen-
cji. A oto treść otrzymanej od-
powiedzi:

W odpowiedzi na Państwa 
wniosek w sprawie interwencji 
oraz zajęcia stanowiska w spra-
wie spuszczonej wody na rozle-
wisku w okolicy miejscowości 
Węgorzyce uprzejmie informuję, 
że podjęte zostały następujące 
działania mające na celu ustale-
nie okoliczności faktycznych:

1. W dniu 31.08.2012r. około 
godziny 13.30 pracownik Urzę-
du Gminy właściwy ds. ochrony 
środowiska (Piotr Piwko) udał 
się wraz z sołtysem wsi Węgo-
rzyce na miejsce w którym zlo-
kalizowane jest rozlewisko.

2.  Na miejscu stwierdzono, 
że poziom lustra wody rozle-
wiska został obniżony do sta-
nu w którym powstało wiele 
oddzielonych od siebie małych 
zbiorników. Biorąc pod uwa-
gę pojedyncze kępy trawy, któ-
re zaczęły sukcesywnie wyra-

stać na brzegach zbiornika po-
niżej pierwotnej linii brzegowej 
można wnioskować, że powol-
ny ubytek wody postępował w 
dłuższym okresie czasu.

3.  Po przeprowadzeniu oglę-
dzin całej linii brzegowej nie 
stwierdzono śladów przekopu 
umożliwiającego spływ wody, 
jak również śladów dojazdo-
wych sprzętu przy pomocy któ-
rego możliwe byłoby odpompo-
wanie wody.

4. Z przeprowadzonych oglę-
dzin działki na której znajdu-
je się rozlewisko sporządzona 
została dokumentacja fotogra-
ficzna.

5. Na podstawie informacji 
uzyskanych od sołtysa wsi Wę-
gorzyce stwierdzono, że ryby w 
powyższym akwenie pojawi-

ły się między innymi na sku-
tek zarybiania go przez okolicz-
nych mieszkańców.

6.  Na podstawie miejsca po-
łożenia nieruchomości przepro-
wadzona została identyfikacja 
właściciela gruntów. Teren za-
lewiska stanowi działkę o nu-
merze ewidencyjnym 10/4 w 
obrębie geodezyjnym Węgorzy-
ce, której właścicielem są Lasy 
Państwowe, Nadleśnictwo No-
wogard.

7.  Pracownik Urzędu Gmi-
ny Osina Piotr Piwko przepro-
wadził rozmowę telefonicz-
ną z  Nadleśniczym Nadleśnic-
twa Nowogard, mgr inż. Tade-
uszem Piotrowskim, podczas 
której poinformował go o zaist-
niałej sytuacji i poprosił o pod-
jęcie kroków w celu wyjaśnienia 
przyczyn tak znacznego ubytku 
wody z terenu rozlewiska.

8.  W dniu 03.08.2012r. pra-
cownik Urzędu Gminy Osina 
Piotr Piwko otrzymał od Nad-
leśniczego Nadleśnictwa No-
wogard informacje z których 
wynika, że teren rozlewiska w 
Planie urządzania lasu prze-
znaczony jest do sukcesji na-
turalnej. Nadleśniczy mgr inż. 
Tadeusz Piotrowski jako praw-
dopodobną przyczynę tak dra-
stycznego ubytku wód na tere-
nie nieruchomości określił moż-
liwość odblokowania się drena-
żu tam zlokalizowanego.

Jeżeli posiadacie Państwo do-
datkowe pytania odnoście tere-
nu rozlewiska, proszę o kiero-
wanie ich bezpośrednio do wła-
ściciela nieruchomości.

Piotr Piwko
Inspektor ds. obrony cywilnej, 

zarządzania kryzysowego  
i ochrony środowiska

Urząd Gminy Osina

Nieco innego zdania na te-
mat niektórych „ prawd” wy-
nikających z tego pisma są za-
mieszkujący w pobliżu zni-
kającego zbiornika wodnego. 
Mieszkańcy skarżą się także 
na brak wcześniejszych reakcji 
ze strony odpowiedzialnych w 
gminie:  

- Panie redaktorze dzwonili-
śmy do osób odpowiedzialnych 
za ochronę środowiska i nikt 
nawet nie chciał o tym słuchać. 
W tym jeziorku woda spadła 
natychmiastowo! To było około 
miesiąca czasu, przecież to nie 
możliwe żeby woda w tak krót-
kim czasie wyparowała stąd! 
Jeszcze kilka dni temu woda się 
tu dosłownie gotowała od ryb, 
bardzo dużo z nich pozdycha-
ło. Te które uda nam się urato-

wać są przenoszone do prywat-
nych stawów i oczek wodnych 
na terenie działek mieszkań-
ców  - mówi poruszony miesz-
kaniec wsi, który uczestni-
czył czynnie w akcji ratowania 
ryb. Widoczne na zrobionych 
przez nas zdjęciach rury pro-
wadzące do zbiornika wodne-
go i ich ewentualny związek z 
„wysychaniem” jeziorka też ja-

koś umknęły uwadze kontro-
lujących. Można w tej sytuacji, 
niestety  odnieść wrażenie ,że 
tylko mieszkańcom wsi zale-
ży autentycznie na stanie śro-
dowiska naturalnego bo dla 
urzędników w zasadzie tema-
tu nie ma.  

KR 

Nasz komentarz: 
Pismo urzędnika z gminy Osina zamieszczone literalnie w tekście 

artykułu to swoisty „klasyk” wyrażający urzędnicze podejście, do re-
alnych problemów. Mimo, że gołym okiem widać co się dzieje, urzęd-
nik  zinterpretuje nam  rzeczywistość po swojemu. Z takiej interpre-
tacji ma zwłaszcza wynikać:

- urzędnik bardzo poważnie podszedł do zagadnienia i napracował 
się wiele, aby sprawę wyjaśnić (patrz - wszystkie punkty)

-  przyczyny problemu są inne aniżeli to widać gołym okiem i 
chłopskim rozumem (patrz punkt 2 i 3)

- zgłaszający problem sami są sobie winni (patrz punkt 5)
- urzędnik któremu zgodnie z logiką zgłasza się sprawę z całą pew-

nością  nie jest kompetentny do jej załatwiania, jeśli więc odpowiada, 
to tylko dlatego  że... no właśnie dlaczego? (patrz pkt 6 i 7)

- mimo to urzędnik walczył, ponieważ  bardzo poważnie podszedł 
do problemu i napracował się wiele. Efekt... Jest wyjaśnienie! (patrz 
pkt 7)

Dalej już nie komentujemy, ale sprawę monitorować będziemy. Zo-
baczymy np. czy woda z czasem jakimś cudem nie powróci, bo ryby 
to już na pewno nie wrócą, przezorni mieszkańcy zarybią bowiem w 
przyszłości własne oczka wodne.     

Mieszkańcy sami ratują ryby którym zabrano wodę

Gumowe rury prowadzące wprost z rozlewiska nie zostały zauważone przez 
kontrolujących urzędników
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Inwazja owadów w Wołowcu: Sanepid prosi burmistrza o zajęcie się sprawą 

Muchy są, tylko nie wiadomo skąd?
Wracamy do sprawy inwazji much w Wołowcu. Po naszej interwencji służby sanitarne i weterynaryjne skontrolowały fermę norek znaj-
dującą się we wsi, która zdaniem mieszkańców jest głównym źródłem plagi. Kontrole nie wykazały żadnych nieprawidłowości w zakre-
sie prowadzonych w zakładzie praktyk dezynfekcji, a lek. weterynarii stwierdził, że hodowla norek nie jest źródłem zwiększonej ilości 
insektów w tym obszarze. Nadal nie wiadomo jednak, skąd we wsi tyle insektów. Sanepid prosi o wyjaśnienie sprawy burmistrza Nowo-
gardu. 

Przypomnijmy, że w dniu 10 
sierpnia opisaliśmy sytuację w 
jakiej znajduje się kilku miesz-
kańców wsi Wołowiec, których 
posesje znajdują się w bliskim 
sąsiedztwie z jedną ze znajdu-
jących się tam fermy norek. 
Okazało się, że ludzie każde-
go lata walczą z plagą tysię-
cy owadów. Zdaniem naszych 
rozmówców sytuacja pojawi-
ła się wraz z rozbudową wspo-
mnianego zakładu rolnego, 
gdzie hoduje się zwierzęta, a w 
zasadzie ich skóry na luksuso-
we futra. 

Po naszej interwencji sprawą 
zainteresowały się służby sani-
tarne oraz weterynaryjne. W 
dniu 30 sierpnia obie inspek-
cje na fermie przeprowadziły 
kontrolę w zakresie skuteczno-
ści stosowanych tam zabiegów 
dezynfekcyjnych. Jak wynika 
z protokołów pokontrolnych, 
które dostarczono do redakcji 
DN, na fermie nie stwierdzono 
żadnych nieprawidłowości. 

 „Odchody zwierząt spryski-
wane są preparatem biobój-
czym o nazwie Madendot+, 
średnio co trzy tygodnie, cały 
obornik jest usuwany dwa razy 
w roku i składowany na płycie 
obornikowej, skąd odbierany 
jest przez indywidualnego rol-
nika”– stwierdza Państwowa 
Powiatowa Inspekcja Sanitar-
na w Goleniowie. 

„Na fermie stosuje się sezono-
wo preparatu biobójcze(...) Po-
dobnymi środkami opryskiwa-

ny jest także obornik, zarów-
no pod klatkami jak również 
na płycie obornikowej(...)Pod-
czas kontroli pawilonów i miej-
sca składowania obornika (pły-
ta) nie stwierdzono takiej ilo-
ści much, która mogłaby budzić 
podejrzenie co do skuteczności 
przeprowadzonych zabiegów 
dezynfekcyjnych(...)” - czytamy 

w protokole sporządzonym 
przez pracowników Powiato-
wej Inspekcji Weterynaryjnej. 

Nie mniej jednak jeszcze cie-
kawsze jest pismo, jakie do re-
dakcji przysłał Lekarz Wetery-
narii w dniu wczorajszym, ko-
mentując w nim własny proto-
kół. 

Podsumowując z dokona-
nych obserwacji wynika, że po-
wyższa ferma nie jest źródłem 
występowania zwiększonej licz-

by owadów w tamtejszej miej-
scowości. Powiatowy Inspek-
torat Weterynarii nie jest in-
stytucją, do której należy wy-
dawanie opinii na temat po-
tencjalnego źródła zwiększo-
nej ilości much, jak również 
nie jest organem mającym na 
celu ocenę i charakter ewentu-
alnego zagrożenia sanitarno-

-epidemiologicznego, w związ-
ku z czym kontrola na posesji, 
której mieszkańcy zmagają się 
z powyższym problemem jest 
bezzasadna i wykracza poza 
kompetencje tutejszego organu 
– przyznaje lek. wet. Zdzisław 
Czerwiński. Pojawia się pyta-
nie – czy lekarz wie co pisze, 
czy wie co ma napisać? 

Inaczej do sprawy podcho-
dzi Sanepid. Inspekcja ta w  
odróżnieniu od Weterynarii 

postanowiła jednak na kontro-
lach nie poprzestawać. Zawita-
ła więc do wsi ponownie, tym 
razem w celu przeprowadzenia 
wywiadu wśród mieszkańców 
Wołowca i wykonania relacji 
fotograficznych wskazanych w 
naszej interwencji miejsc wy-
stępowania niespotykanej do-
tąd plagi owadów. Adnota-
cja urzędowa wraz z fotorela-
cją zostały przekazane burmi-
strzowi Nowogardu, którego 
Sanepid na piśmie poprosił o 
wyjaśnienie sprawy. 

Nasza instytucja nie może 
podejmować żadnych czynno-
ści na terenie prywatnych po-
sesji. W tym temacie zrobiliśmy 
co do nas należało, kontrolując 
znajdującą się w Wołowcu fer-
mę norek, a także rozmawiając 
w dniu wczorajszym z miesz-
kańcami wsi. Chcemy więc, aby 
gmina ulżyła mieszkańcom tej 

miejscowości i zgodnie ze swo-
imi kompetencjami z zakresu 
ochrony środowiska, podjęła 
stosowane działania – wyjaśnia 
dr  n med. Bożena Ewa Mar-
cinkowska, Powiatowy Inspek-
tor Sanitarny. Zdaniem szefo-
wej Sanepidu, miasto powin-
no przeprowadzić w otoczeniu 
posesji zabieg dezynfekcji. 

Wszystko wskazuje więc na 
to, że  Urząd Miejski w Nowo-
gardzie, chcąc nie chcąc temat 
inwazji much w Wołowcu bę-
dzie musiał podjąć i rozwiązać. 
Jak do tej pory ratusz udawał, 
że sprawy nie ma, nawet gdy 
o pomoc do urzędników zgła-
szali się mieszkańcy wsi, a pro-
blem nagłośniła prasa. Jak wi-
dać, chociażby po reakcji służ 
sanitarnych, temat jest i istnie-
je w rzeczywistości...

Marcin Simiński 

Nasz komentarz
Cieszy fakt, że zarówno Sanepid jak i Weterynaria podjęły in-

terwencję po naszej publikacji, w której opisaliśmy sytuację w 
jakiej znajduje się kilku mieszkańców Wołowca. Przecież cho-
dzi o zdrowie ludzkie, a w tym temacie chociaż najmniejszy i 
pozornie błahy sygnał, powinien być wnikliwie sprawdzany. 
Trudno jednak zrozumieć bierną postawę jaką w tym temacie 
przyjął Urząd Miejski z Burmistrzem na czele. Staje się to jesz-
cze bardziej mgliste, kiedy dowiadujemy się w rozmowie z jed-
nym z inspektorów, że Urząd Miejski w Nowogardzie był za-
praszany do uczestnictwa w kontrolach, jakie w Wołowcu kilka 
dni temu przeprowadziły służby sanitarno-weterynaryjne.  Z 
zaproszenia nie skorzystał. 

Rozumiemy, że można się bać igieł i strzykawek...ale much? 
Red. 

„Niczeje” muchy problemem tylko dla mieszkańców wioski

Sanepid:  
Woda zdatna do picia

W miniony piątek, w godzinach popo-
łudniowych inspektorzy Sanepidu znów 
wykryli śladowe ilości bakterii coli w wo-
dzie – tym razem w jednym z punktów 
handlowych przy ul. Poniatowskiego.  W 
związku ze stwierdzeniem braku przy-
datności wody do spożycia na odcinku 
sieci wodociągowej na ulicy Poniatow-
skiego od skrzyżowania z ulicą Żerom-
skiego łącznie z ulicą Kwietniową, Ogro-
dową do końca ul. Poniatowskiego w kie-
runku Maszewa wodę można było używać 

wyłącznie do celów sanitarnych.
Wczoraj tj. 3 września, alarm odwoła-

no. Po wykonaniu dalszych badań oka-
zało się, że woda jest wolna od bakte-
rii coli. Sanepid poinformował redakcję 
DN, że tym samym inspekcja sprawdziła 
już wszystkie punktu zewnętrznego po-
boru wody. Kolejne badania będą prze-
prowadzane w październiku. 

Poniżej publikujemy kopię oficjalnego 
komunikatu, który otrzymaliśmy od Sa-
nepidu w dniu wczorajszym. 

Red. 
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 Sprzedam, Kupię, Oddam

GIEŁDA PODRĘCZNIKÓW 
SZKOLNYCH

Jak co roku otwieramy giełdę podręczników szkolnych. Moż-
na w niej nieodpłatnie zamieszczać informacje o posiadanych do 
sprzedaży, bądź oddania podręczników szkolnych, a także ogło-
sić zapotrzebowanie na kupno. Podręczniki do oddania można 
również przynosić do redakcji DN.

Zgłoszenia telefonicznie na numer 91 392 21 65, e-mailowo 
DZIENNIK@DZIENNIKNOWOGARDZKI.PL, bądź osobi-
ście w redakcji na ul. Boh. Warszawy. Red.
•	 Sprzedam książki do I klasy Gimnazjum nr 1 w Nowogardzie. Tel: 605 768 

194.
•	 Kupię podręczniki do klasy VI, SP nr 2. i sprzedam książki do języka nie-

mieckiego i WOS-u do III klasy, Gimnazjum nr 2 w Nowogardzie. Tel: 790 
710 805.

•	 Sprzedam książki do liceum nr 1 do kl. 1 i 3. Tel: 697 514 976 po godz. 16.
•	 Sprzedam tanio podręczniki do Technikum i Liceum, nr tel. 91 39 25 264.
•	 Kupię podręczniki do V kl. Podst. Nr 1 tel. 664 771 090.
•	 Tanio sprzedam podręczniki do I kl. Gim. Nr 1. Tel. 726 766 828.
•	 Kupię podręczniki do kl. V SP nr 3 w Nowogardzie. Te. 721 875 393.
•	 Sprzedam komplet podręczników do gim. nr 3. do kl. II, III. tel. 91 39 23 

122.
•	 Sprzedam matematyka podręcznik zakres podst. do liceum, LO nr 2 do kl. 

I. W.Babinski, Hańko. Ponczek. Tel. 603 691 864.
•	 Kupię książki do I kl. gimn. nr 2. Sprzedam do kl. VI szkoły podstawowej 

nr 3. Niedrogo. 509 615 300, 509 649 104.
•	 Przyjmę książki do kl. VI, szkoła podstawowa nr 1. tel. 699 680 298.
•	 Sprzedam książki do klasy III Gimnazjum nr 2 w Nowogardzie tel. 661-

550-557 
•	 Sprzedam książki do klasy II gimnazjum nr. 2 w Nowogardzie tel. 840-

563-335
•	 Kupię kompl. podręczników kl. III gimnazjum nr 1. Tel. 665 355 369.
•	 Sprzedam książki do II kl. gimnazjum nr 2. Tel. 784 056 335.
•	 Kupie książki do I klasy gimnazjum nr 2. Tel. 785 120 663.
•	 Kupię podręczniki do: matematyki i historii do VI kl. szkoła nr 1. Tel. 504 

703 568.
•	 Kupię podręczniki do II kl. gimn. nr 1. Tel. 667 787 949, 723 675 858.
•	 Kupię podręczniki do kl. III, do Gimnazjum nr 1. tel. 663565517.
•	 Do III kl. gimn. nr 2 kupię. 728 983 185.
•	 Sprzedam podręczniki do SP nr 4 (Bema) kl. III, IV, V 514 995 348.
•	 Sprzedam kpl. książek do III kl. gimn. nr 2 (nowe wydanie). Cena 130 zł. 

tel. 609 876 557.
•	 Sprzedam do VI kl. SP nr 3 a kupię do I gimn. nr 2. Tel. 604 432 743.
•	 Kupię podręczniki do kl. V SP nr 1. Tel. 668 858 611.
•	 Kupię książki do VI kl. SP 3. Tel. 512 005 501.
•	 Kupię książki do II liceum profil matematyczno-informatyczny, sprzedam 

do I gimnazjum SP 1. tel. 725 175 998.
•	 Sprzedam książki do geografii i j. angielskiego kl. II, III gimn. nr 3 (Bema) 

tel. 721 664 442.
•	 Sprzedam podręczniki do I kl. Gimnazjum: NOWA ERA: Spotkania z fi-

zyką Nr dop.: 93/1/2009, WAM: Szukam Was - religia, OXFORD:  Exam 
Connections Student”s Book, WSiP: Matematyka 2001,Nr ewid. 39/1/2009, 
OPERON: Muzyka, Nr dop. 166/2009. e-mail: tel. 663565517.

•	 Sprzedam - książki do II kl. gimn. nr 1 - niemiecki „Team Deutch”, polski 
„Po polsku”, historia „Śladami przeszłości”, geografia „Puls Ziemi”, mate-
matyka, informatyka, chemia zbiór zadań i podręcznik „elektotechnika”, 
biologia „Puls życia”. tel. 695575 711.

•	 Sprzedam Vademecum maturalne: matematyka, biologia i repetytorium 
maturzysty z biologii. tel. 727 599 694.

• LICEUM Chemia 2, OPERON, zakres rozszerzony, S.Hejwowska, Geo-
grafia społeczno-gospodarcza świata 2, TURPRESS, W.Maik, podręczni-
k+ćwiczenie, Podstawy geografii fizycznej 1, TURPRESS, E.Świtalski, Z. 
Preisner, Chemia 1, zakres rozszerzony, OPERON, S. Hejwowska, Biologia 
1, zakres rozszerzony, OPERON, J.Balerstet, W.Lewiński, J.Prokop, Przy-
sposobienie obronne, podręcznik część II, OPERON, Podręcznik Język 
Polski, Między tekstami, część 3 – romantyzm, GWO, Język angielski - 
New Opportunities, kurs przygotowujący do matury, Upper Intermediate/
Intermediate, Students’ Book + Matura Powerbook, PEASON Longman 
GIMNAZJUM Fizyka i astronomia dla gimnazjum, mechanika, ciepło, 
moduł 2, Nowa Era, Historia – podręcznik 2, WSiP, U źródeł współczesno-
ści, czasy nowożytne, K. Zielińska, Język angielski – Energy 3/2, LONG-
MAN, podręcznik+ćwiczenie. tel. 517895434.

•	 Kupię książkę do plastyki klasy V SP nr 2 w Nowogardzie, oddam książkę 
do informatyki do SP G.Hermanowska, W.Hermanowski tel. 532515939.

Wyrazy współczucia

Pani Ewie 
Jakubcewicz

z powodu 
śmierci mamy
składają z koleżanki  

Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami Geodezji i 
Rolnictwa Urzędu Miejskiego 

w Nowogardzie

Pożegnali wakacje,  
przywitali nowy rok szkolny 
W tym roku, uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego odbyło się w dniu 3 wrze-
śnia 2012 r. Po niemal  dwumiesięcznym  wypoczynku, czas wracać do szkoły i 
do obowiązków. Redakcja DN, postanowiła przyjrzeć się, jak wakacje żegnają 
uczniowie i pedagodzy Ośrodka Szkolno- Wychowawczego przy ul. Poniatow-
skiego w Nowogardzie. 

Punktualnie o godz. 9:00 w 
holu Ośrodka OSW  na uro-
czystym apelu spotkały się 
dzieci, rodzice i grono pedago-
giczne. Dyrektor szkoły przy-
witała wszystkich,  przedsta-
wiając dziesięcioro nowych 
uczniów, którzy od tego roku 
będą uczęszczać na zajęcia w 
placówce. 

Życzę wszystkim uczniom, 
a w szczególności nowym 
uczniom, wiele serdeczności i 
radości w zdobywaniu nauki w 
nowym roku szkolnym – mó-
wiła do zgromadzonych Joan-
na Wardzińska. 

Specjalny Ośrodek Szkolno-
-Wychowawczy w Nowogar-
dzie jest placówką o charakte-
rze dydaktyczno-  opiekuńczo- 
wychowawczym dla dzieci i 
młodzieży z niepełnosprawno-
ścią umysłową w stopniu lek-
kim, umiarkowanym i znacz-
nym. Głównym celem Ośrod-
ka jest przygotowanie jego  
wychowanków do życia w in-
tegracji ze społeczeństwem 
poprzez: zajęcia dydaktyczne, 
wychowawcze, rewalidacyjne, 
korekcyjne i o charakterze re-

socjalizacyjnym. Warto dodać, 
że w placówce funkcjonuje za-
równo szkoła podstawowa jak 
i gimnazjum.  W całym kraju 
rok szkolny rozpoczęło wczo-

raj  4 mln 809 tys.  uczniów. 
Redakcja DN życzy wszyst-

kim uczniom samych dobrych 
wyników w nauce.  

Jarek Bzowy 

A tak było w SP 2

A tak w SP 1
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Gmina przejęła targowisko 

Teraz będą płacić do ZBK 
Od 1 września, po tym jak prywatny dzierżawca wypowiedział umowę, gmina przejęła w zarząd targowisko miejskie. Co to oznacza dla 
handlujących i klientów rynku?

 Ci drudzy z pewnością nie 
odczują żadnych zmian. W 
nowej sytuacji znaleźli się za to 
sprzedawcy. 

Przypomnijmy, że od 1996 
roku rynek miejski dzierża-
wił Zbigniew Raźniewski. Na 
początku roku wypowiedział 
umowę z miastem. Gmina 
miała sześć miesięcy na pod-
jęcie decyzji, co dalej z targo-
wiskiem? Koncepcji było kilka. 
W końcu zwyciężył pomysł, 
któremu gmina była od po-
czątku niechętna. Uległa jed-
nak namową sprzedawców i 
zgodziła się ostatecznie przejąć 
targowisko. 

Od 1 września, po tym jak 
dotychczasowy dzierżawca wy-
powiedział umowę, zdecydo-
waliśmy się przejąć targowisko 
we własny zarząd. Administra-
torem obiektu zgodnie z uchwa-
łą Rady Miejskiej podjętą 27 
czerwca 2012, został Zarząd 
Budynków Komunalnych. ZBK 
będzie także inkasentem opłat. 
Tych będzie kilka – wyjaśnia 
Damian Simiński, wicebur-
mistrz Nowogardu, któremu 
bezpośrednio podlega ZBK.

Co to za opłaty? Sprzedaw-

cy posiadający stragan na sta-
łe ustawiony na targowisku, 
będą zobowiązani do opłaty 
dzierżawy za zajmowany grunt 
(opłata ta nie będzie nalicza-
na w przypadku tzw. sprzedaży 
obnośnej). W tym przypadku 
kwota dla wszystkich jest sta-
ła i wynosi 15 zł od 1 m2. Do 
tego dochodzi opłata targowa. 
Ta jest już zróżnicowana i wy-
nosi od 1 zł za dzień handlu w 
przypadku kontenerów o pow. 
4 m2 (popularne szczęki) do 
3,50zł dziennie w przypadku 
stoisk o powierzchni powyżej 
10 m2 (w przypadku sprzeda-
ży z ręki, kosza, wiadra będzie 
to 5 zł, a z samochodu, w za-
leżności od masy pojazdu od 
20 do 30 zł dziennie). Kwoty 
te ustaliła Rada Miejska, przyj-
mując osobną uchwałę. To jed-
nak nie koniec kosztów po 
stronie sprzedawców. 

Dzierżawcy będą jeszcze po-
nosili koszty wynikające z bie-
żącego ich funkcjonowania. 
Tak też będą obciążani za zu-
życie wody i odprowadzenie 
ścieków, koszt wywozu śmieci i 
energię elektryczną. Za śmieci, 
biorąc pod uwagę roczne kosz-

ty wywozu nieczystości stałych 
z targowiska, ustaliśmy wspól-
nie z handlowcami, że będzie to 
kwota 8 zł od jednego punktu, a 
za wodę i ścieki 2 zł od punktu. 
Opłata za energię elektryczną 
będzie pobierana według sta-
nu podliczników, czyli tak jak 
było dotychczas, gdy rynek był 
w dzierżawie. Do tego dojdzie 
jeszcze opłata za dozorowa-
nie targowiska w kwocie 3 zł za 
m2 – wymienia wiceburmistrz 
podkreślając, że o zatrudnienie 
stróża wnioskowali sami han-
dlowcy. 

To oznacza, że sprzedaw-
cy będą wpłacać  do ZBK w 
zaokrągleniu od 120 zł (naj-
mniejsze kontenery do 4 m2) 
do nawet  400 zł (stoiska o pow. 
14 m2) miesięcznie, bez ener-
gii elektrycznej. 

Gdzie będą trafiać pienią-
dze pobierane od handlowców 
przez inkasenta z ZBK?  Opła-
ta targowa będzie bezpośred-
nio zasilać budżet gminy. We-
dług wyliczeń ma to dać rocz-
nie ok. 63 tys. zł. Z tych pienię-
dzy będą finansowane większe 
remonty i ewentualna moder-
nizacja obiektu.  Pieniędzmi z 

opłat za grunt oraz media bę-
dzie dysponował bezpośred-
nio ZBK.  Z tej puli mają być 
pokrywane wszystkie stałe 
opłaty, bieżące utrzymanie tar-

gowiska, a także koszty zwią-
zane z jego zarządzaniem, czyli 
zatrudnieniem inkasenta, pro-
wadzeniem księgowości itd.  

MS

Przemalują oznakowanie parkingu przy ul. Kościuszki 

Nie przyjął mandatu i słusznie 
Kilka dni temu do redakcji DN zadzwonił jeden z nowogardzkich kierowców, którego policja próbowała ukarać mandatem w kwocie 
500 zł, i nałożeniem 5 pkt. karnych. Mężczyzna mandatu nie przyjął twierdząc, że miejsce na którym rzekomo nie miał prawa stanąć 
busem, jest źle oznakowane. Wszystko wskazuje na to, że miał rację. 

Chodzi o parking przy ul. 
Kościuszki (obok przychodni) 
– patrz zdjęcia obok. 

Zatrzymałem tam samochód. 
Chwilę później była już policja. 
Usłyszałem tylko, że zatrzyma-
łem busa na miejscu przezna-

czonym dla niepełnosprawnych 
i będę ukarany mandatem kar-
nym w kwocie 500 zł i punk-
tami karnymi.  Wtedy z kio-
sku znajdującego się obok usły-
szałem radę, aby mandatu nie 
przyjąć, bo to miejsce nie jest 

dobrze oznakowane.  Faktycz-
nie, kiedy się bliżej przyjrzałem, 
okazało się, ze nie dość, że wó-
zek inwalidzki jest namalowany 
tak, że nie wiadomo które miej-
sce jest dla niepełnosprawnych, 
to jeszcze brakuje oznakowa-
nia pionowego. Nie przyjąłem  
mandatu. Zostałem poinformo-
wany, że sprawa w takim razie 
trafi do sądu – relacjonuje re-
dakcji kierowca. Kilka dni póź-
niej mężczyzna otrzymał we-
zwanie na Komisariat Policji 
w Nowogardzie. Jak nam zdra-
dził, ma się tam stawić w przy-
szły piątek. 

My jednak do tego czasu nie 
zamierzaliśmy czekać, w tro-
sce o kolejnych kierowców, a 

także wizerunek służb mun-
durowych. Jak to więc jest? 
Czy miejsca postoju dla osób 
niepełnosprawnych są na tym 
parkingu prawidło oznaczone, 
czy nie? Z tym pytaniem zwró-
ciliśmy się do Mariusza Nowa-
ka, zastępcy Komendanta Poli-
cji w Nowogardzie. 

Odwiedziłem to miejsce i we-
dług mojej oceny jest ono nie-
prawidłowo oznaczone. Za-
rządca drogi został o tym fakcie 
powiadomiony i ma niezwłocz-
nie prawidłowo oznakować 
parking – tłumaczy M. Nowak. 

Jak nam zdradził zastępca 
komendanta, zmiana oznako-
wania będzie polegać na prze-
malowaniu znaków pozio-

mych, jak również dostawie-
niu, zgodnie zresztą z obowią-
zującymi przepisami odpo-
wiednich znaków pionowych.  
Dopytywany o dalsze losy 
kierowcy, który mandatu nie 
przyjął,  M. Nowak, zapewnił 
nas, że w tej sprawie policja nie 
zamierza prowadzić dalszego 
postępowania. 

Pojawia się jednak pytanie, 
dlaczego funkcjonariusze po-
licji znając przecież doskona-
le przepisy, próbowali wlepić 
mandat tam, gdzie zgodnie z 
prawem zrobić tego nie mogli? 
Może myśleli, że  obywatel się 
nie zna...

MS
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Konsument kontra sklep: 

I kto tu ma rację? 
Do redakcji  DN zgłosił się  Czytelnik, który w zeszłym miesiącu zakupił w jednym z nowogardzkich sklepów obuwniczych męskie obu-
wie.  W  jego ocenie,  obuwie to  zniszczyło się po pierwszej konserwacji. Na  złożoną reklamację,  otrzymał odpowiedź, w którym sklep  
za zaistniałe uszkodzenia obwinia  użytkownika odpowiada argumentując, że buty były niewłaściwe konserwowane. 

Do konserwacji obuwia  nasz 
Czytelnik użył pasty „kiwi”. Po 
dokonaniu tej czynności kon-
serwacyjnej na butach pojawiły 
się, według   użytkownika,  głę-
bokie  przebarwienia „ brązo-
we buty zrobiły się blade- mówi  
nam rozgoryczony klient skle-
pu obuwniczego.  Jako dowód 
przedstawiamy   zdjęcia  feral-
nego obuwia  pozostawionego  
przez klienta w sklepie  po zło-
żeniu reklamacji - nie chcę już 
ich, chcę aby oddali mi pieniądze 
- kończy .

W  piśmie sprzedawcy, będącej 
odpowiedzią  na reklamację   czy-
tamy :  ”producent nie może odpo-
wiadać za skutki zastosowania do 
konserwacji pasty samo nabłysz-
czającej, której tym samym nie 
zaleca. Niezgodności zgłoszone 
przez klienta są wynikiem między 
innymi niewłaściwej konserwacji, 
aby zmniejszyć ryzyko powstania 
tych niezgodności obuwia, należy 
je  prawidłowo konsekrować, cze-
go nie stwierdzam. Obuwie przed 
użyciem pasty należy oczyścić ze 
starej warstwy pasty, zabrudzeń, 
a nie nakładać jedną warstwę na 
drugą. Poza tym należy używać 
past i kremów przeznaczonych do 
obuwia skórzanego”.  

Zapewne jest tak, że jednym z 
możliwych powodów zniszczenia  
obuwia polegającego na przebar-
wieniu,  mógł być sposób konser-
wacji  poprzez użycie  środków   
niezgodnych  z zaleceniami pro-
ducenta.  Po sprawdzeniu infor-
macji  Czytelnika w sklepie, sami 
mamy wątpliwość co do zasad-
ności reklamacji,  gdyż w naszej 
ocenie  stan butów  już  po na-
prawie nie  odbiega znacząco od 
innych, które są wyeksponowane 
na półce sklepowej. Dlatego żą-

dania naszego czytelnika, a zara-
zem  klienta sklepu, pozostawia-
my do bezpośrednich uzgodnień 
obydwu stron. Inną sprawą jest 
już   sposób reakcji na zastrze-
żenia  klientów,  w tym również  
brak kontaktu z właścicielem, 
przy jednoczesnym ubezwłasno-
wolnieniu  przez niego obsługi 
sklepu, „ my tu tylko pracujemy 
i nie mamy zgody szefa na infor-
mowanie klienta i odpowiadania 
na zadawane pytania w związku 
z jakimikolwiek  problemami, któ-
re wynikają m. in. np. z zakupu 
butów. Mamy tylko buty przejąć 
do reklamacji i nie dyskutować”. 
Na moje  pytanie czy w sklepie 
jest osoba pełniąca funkcję kie-
rownika ,  również spotkałem się 
z brakiem odpowiedzi, a jedynie  
usłyszałem ponownie  „nie jeste-
śmy upoważnione do udzielania 
informacji, a jedynie do przyj-
mowania ewentualnie wadliwe-
go obuwia” -  Niewątpliwie takie 
zwyczaje nie ułatwiają  porozu-
mienia i nie przyczyniają się do 
szybkiego wyjaśnienia  możli-
wych na linii sprzedawca - kon-
sument problemów. Co do mo-
gących się pojawić wątpliwości, 
w zakresie sposobu załatwienia 
reklamacji bez  korzystania z opi-
nii  rzeczoznawcy,  to informuje-
my, że sklep nie łamie prawa roz-
patrując reklamację we własnym 
zakresie, dlatego, że  nie ma ta-
kiego nakazu który mówi, że opi-
nia sklepu musi być wykonana 
przez rzeczoznawcę. Konsumen-
ci często błędnie zarzucają brak 
pieczątki rzeczoznawcy obuwia 
pod opinią odrzucającą rekla-
mację - czy tak może być? Otóż 
składając reklamację korzysta-
my z ustawy o szczególnych wa-
runkach sprzedaży konsumenc-
kiej i  zgodnie z jej  treścią,  to 
sprzedawca jest odpowiedzial-
ny przed konsumentem za to-
war i  do sprzedawcy kierujemy 
nasze roszczenia i to sprzedaw-
ca ma prawo ustosunkować się 
do naszej reklamacji. Oczywiście 
z uczciwego punktu widzenia, 
sprzedawca powinien posiadać 
techniczną i merytoryczną wie-
dzę na temat tego obuwia, żeby 
mógł stwierdzić  zasadność skar-
gi i użyć  właściwego  uzasadnie-
nia  w odpowiedzi na reklama-
cję.  Więc, bez względu na fakt, 

czy pod opinią znajduje się pie-
czątka rzeczoznawcy obuwia, czy 
pieczątka właściciela sklepu, to 
my kupujący powinniśmy zapo-
znać się z merytoryczną treścią 
tegoż uzasadnienia i porównać 
z naszym zgłoszeniem reklama-
cyjnym. Sprzedawca lub rzeczo-
znawca opiniujący naszą rekla-
mację, powinien odnieść się do 
naszych roszczeń i zgłaszanych 
zmian w obuwiu w sposób indy-
widualny, a sama opinia powin-
na uwzględniać nasze uwagi do-
tyczące reklamowanych butów. 
Sprzedawca powinien stwierdzić, 
czy wina za wady zgłaszane przez 
nas w reklamacji leży po stro-
nie użytkownika, czy po stronie 
produktu. Jeżeli rzeczoznawca 
obuwia lub opiniujący stwierdza 

fakt, iż za powstałe wady winę 
ponosi konsument, to powinno 
być to uzasadnione i poparte ar-
gumentami. Niemniej bez wzglę-
du na to z jakich przyczyn rekla-
macja została odrzucona, opinia 
powinna odnosić się do faktów 
i zmian określonych w naszym 
zgłoszeniu reklamacyjnym. Jeże-
li po analizie stwierdzimy, że rze-
czoznawca lub opiniujący nie od-
niósł się w sposób merytoryczny 
poparty techniczną wiedzą do 
wad, które zgłaszaliśmy, lub jeże-
li nie zgadzamy się z argumenta-
mi uwzględnionymi w odrzuco-
nej reklamacji, to mamy pełne 
prawo odwołać się od tej decyzji 
do takich  instytucji   jak np. Fe-
deracja Konsumentów, czy osta-
tecznie do  Sądu  z powództwa 

cywilnego. 
Czy powinno się skorzystać z 

porady rzeczoznawcy obuwia?
  Z racjonalnego punktu wi-

dzenia zdecydowanie tak! Jeże-
li mamy pewność i istnieje takie 
prawdopodobieństwo, że opinia 
odrzucająca reklamację dot. tych 
butów jest krzywdząca dla nas 
konsumentów. Jeżeli taka opinia 
odrzucająca naszą reklamację 
wydaje nam się być bezzasadna, 
wówczas powinniśmy skorzystać 
z fachowej pomocy, jaką jest oce-
na zasadności  reklamacji, którą 
może wykonać właśnie rzeczo-
znawca tego obuwia. Usługi rze-
czoznawcy są oczywiście odpłat-
ne i nie daje nam to pełnej gwa-
rancji uzyskania przychylnej dla 
nas opinii.  A nawet, jeżeli uzy-
skamy przychylną opinię rze-
czoznawcy, to nie możemy mieć 
żadnej pewności, że sprzedawca 
weźmie tę opinię pod uwagę i w 
przypadku naszego odwołania 
od odrzuconej reklamacji zmie-
ni swoją decyzję.  Opinia rzeczo-
znawcy utwierdzi nas  o naszej  
racji, która jest niezmiernie waż-
na przy odwołaniu się od nie-
uznanej reklamacji obuwia. Za-
tem, skutecznie odwołać się od 
decyzji sprzedawcy i odrzuconej 
reklamacji obuwia możemy za-
wsze. Tylko musimy pamiętać, 
że należy zrobić to prawidłowo 
i najlepiej popierając odwołanie 
opinią właśnie rzeczoznawcy. 

 Jarek Bzowy
Konsultacja merytoryczna - 

wieloletni nowogardzki sprze-
dawca obuwia opierający się na 
rozpatrywaniu opinii gwarancyj-
nych licencjonowanych rzeczo-
znawców. 

Reklamowane buty klienta po naprawie

Dodatkowe śmietniki nad jeziorem?
Panie redaktorze, dzwonię może z błahą sprawą, ale moim zdaniem wartą uwagi. Wracając ostat-

nio nad jeziorem z próby w NDK, zauważyłam nie pierwszy zresztą raz, że po tafli jeziora pływają fo-
liowe reklamówki.  Domyślam się, że to torebki po suchym chlebie, którym skarmiane są ptaki. Pomy-
ślałam wtedy, że rozwiązaniem mogłyby być dodatkowe śmietniki ustawione po stronie murku nad 
jeziorem? Może wtedy ludzie przestaliby zaśmiecać jezioro...

Drzewa przysłaniają lampy uliczne 
Bardzo często wieczorem przechodzę ulicą 15-lutego. Naprzeciw elewatora zbożowego są ustawione 

lampy uliczne, które niestety zasłonięte są drzewami. Przez to, na kilkudziesięciu metrowym odcinku 
biegnącego tam chodnika, po zmroku jest ciemno jak w grobowcu. Problem oczywiście zniknie wraz 
z opadnięciem liści, ale może warto już teraz na to zwrócić uwagę, żeby jesienią ktoś przyciął konary 
drzew na tej ulicy tak, by w przyszłym roku było widniej i bezpieczniej.

Zanotował MS

 Halo redakcja 
Wszystkim, którzy 

uczestniczyli 
w ostatniej drodze 

śp. Kazimierza 
Rybaka

wyrazy wdzięczności 
składa 

rodzina
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Inauguracja w B Klasie

Zwycięstwo na początek
W niedzielę (2 wrzesień) na stadionie w Nowogardzie o godzinie 14.00, rezerwy Pomorzanina Nowogard 
zainaugurowały swój sezon 2012/2013 w B Klasie. Na początek czekał wymagający rywal z Łosośnicy, dru-
gi zespół sprostał zadaniu załatwiając „sprawę” już w pierwszej połowie.

Pomorzanin II Nowogard – Jastrząb Łosośnica 3:1 (3:0) `9 Jarosław Kaczmarek, `27 Maciej Grzejszczak, `36 Krystian Miklas
Skład Pomorzanina II: Krzysztof Haberski – Jarosław Fijałkowski, Krzysztof Domanowski, Maciej Grzejszczak, Artur Jurczyk – Ja-

rosław Kaczmarek, Tomasz Szafran,Marek Podbiegło, Kamil Antonyk, Kamil Lewandowski – Krystian Miklas; na zmianę wchodzili: 
Grzegorz Żyła, Marcin Skórniewski, Grzegorz Skrzecz, Michał Cyran

Od początku meczu to go-
spodarze panowali na placu 
gry. W 6 minucie Lewandow-
ski uderzył zza pola karne-
go tuż obok spojenia słupka z 
poprzeczką. W 9 minucie ten 
sam piłkarz dośrodkowywał z 
rzutu rożnego wprost na gło-
wę Kaczmarka, który otworzył 
wynik tego meczu. Jastrząb po 
raz pierwszy zaatakował w 16 
minucie meczu, po dośrod-
kowaniu i strzale głową, pił-
ka minęła bramkę strzeżoną 
przez Haberskiego. W 27 mi-
nucie sędzia dyktuje rzut wol-
ny z 20 metrów, do piłki pod-
chodzi Grzejszczak i pięknym 
precyzyjnym strzałem poko-
nuje bezradnego golkipera go-

ści. W 36 minucie drugą asystę 
w tym meczu odnotował Ka-
mil Lewandowski, młody pił-
karz Pomorzanina podaniem 
w uliczkę wypuścił w bój Mi-
klasa. Doświadczony napast-
nik gospodarzy „objechał” 
jeszcze bramkarza gości i skie-
rował piłkę do pustej bramki. 
Pod koniec, jeszcze raz Lewan-
dowski dośrodkował do Mi-
klasa, jednak tym razem snaj-
per Pomorzanina strzela obok. 
Połowę kończy groźny strzał 
gości z Łosośnicy. W drugiej 
części gry „rezerwowi” zdecy-
dowanie zwolnili grę, przez co, 
to Łosośnica częściej zagraża-
ła bramce rywali. Dwukrotnie 
Haberski musiał wznieść się na 

wyżyny swoich umiejętności i 
bronić groźne strzały. W odpo-
wiedzi z wolnego strzelał Sza-
fran, jego strzał poszybował 
nad poprzeczką. W 63 minu-
cie mocny strzał Jurczyka rów-
nież leci ponad bramką. W od-
powiedzi ładna indywidualna 
akcja piłkarza Jastrzębia, jego 
wysiłki kończą się niecelnym 
strzałem. Jastrząb w końcu do-
piął swego, zdobywając zasłu-
żoną bramkę na „otarcie łez” w 
ostatnich minutach spotkania. 
Zatem „Rycerze Wiosny 2012”, 
kontynuują swoją zwycięską 
serię z poprzedniego sezonu 
i miejmy nadzieję, że ta seria 
jeszcze potrwa dość długo. 

KR

Stoją od lewej: Jarek Kaczmarek (trener), Bartosz Piotrowski, Przemysław Laszkiewicz, Paweł Skowroński, Jarosław Fijałkowski, Krzysztof Haberski, Maciej Grzejszczak, Max Pokorski, To-
masz Szafran, Krzysztof Domanowski, Marcin Skórniewski (prezes); dolny rząd od lewej: Grzegorz Skrzecz, Artur Jurczyk, Krystian Miklas, Grzegorz Żyła, Paweł Błaszczyk (trener), Kamil 
Antonyk, Michał Cyran, Kamil Lewandowski, Marek Podbiegło

1 kolejka:
Zieloni Wyszobór – Bałtyk Międzywodzie    1:2
Zalew Stepnica – Gardominka/Polonia II Mechowo  6:2
Prawobrzeże Świnoujście – Huragan Wierzchosław  5:2
Znicz Wysoka Kamieńska – Pomorzanin II Przybiernów 1:2
Pomorzanin II Nowogard – Jastrząb Łosośnica   3:1
B Klasa Szczecin gr.1 2012/2013
 M P G+ G- Zw. Re. Po.
1. Zalew Stepnica 1 3 6 2 1 0 0
2. Prawobrzeże Świnoujście 1 3 5 2 1 0 0
3. Pomorzanin II Nowogard 1 3 3 1 1 0 0
4. Bałtyk Międzywodzie 1 3 2 1 1 0 0
5. Pomorzanin II Przybiernów 1 3 2 1 1 0 0
6. Znicz Wysoka Kamieńska 1 0 1 2 0 0 1
7. Zieloni Wyszobór 1 0 1 2 0 0 1
8. Jastrząb Łosośnica 1 0 1 3 0 0 1
9. Huragan Wierzchosław 1 0 2 5 0 0 1
10. Gard./Polonia II Mechowo 1 0 2 6 0 0 1
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Spotkać bociana 
czarnego…
W ostatnim okresie na Krzywickich stawach poło-
żonych w centrum wsi zauważono i sfotografowano 
bociana czarnego – poinformowano na stronie inter-
netowej Urzędu Gminy Osina. W Europie Środkowej 
to bardzo rzadki ptak lęgowy. Jak się jednak okazuje, 
występuje także na terenie gminy Nowogard. 

Z ornitologicznego punktu 
widzenia informacja o obecno-
ści bociana czarnego na terenie 
gminy Osina, jak i Nowogardu, 
nie jest dla mnie zaskoczeniem. 
To gatunek lęgowy, który dość 
równomiernie występuje na ob-
szarze całego kraju. Na naszym 
terenie mamy kilka gniazd tego 
ptaka, które stale obserwujemy 
– mówi Marek Heiser, miło-
śnik ptaków i leśniczy Nadle-
śnictwa Nowogard, przyzna-
jąc, że dla przeciętnego miesz-
kańca widok czarnego bociana 
może być zaskakujący. 

To  ptak, którego najczęściej 
można spotkać na podmokłych 
łąkach, stawach i trzęsawi-

skach, stroniący w odróżnieniu 
od swojego krewnego, bociana 
białego,  od siedlisk ludzkich – 
dodaje leśniczy

Polską populację bocia-
na czarnego szacuje się na 
ok. 1200 par. Jego obecności 
sprzyjają bobry, które swoimi 
budowlami sprzyjają powsta-
waniu płytkich rozlewisk na 
terenach leśnych.

 Z uwagi na nieliczne wystę-
powanie, objęty ścisłą ochro-
ną gatunkową. Krzywiczanie 
mają nadzieję, że zamieszka 
gdzieś w pobliżu, bo przecież 
Krzywice to fajne miejsce do 
życia.

ms
Foto: UG Osina 

Wyjaśnienie 
W nawiązaniu do wypowiedzi rzecznika prasowego PUWiS 

Nowogard, która ukazała się w Dzienniku Nowogardzkim z 
dnia 31 sierpnia br. wyjaśniam, że użyte słowa „błąd próbki” w 
naszym żargonie zawodowym oznaczają sytuację, gdy w gru-
pie kilku badań jedno z nich wykazuje odmienny wynik i w 
żadnym wypadku nie należy ich odbierać jako oceny pracy 
goleniowskiego Sanepidu.

Pragnę podkreślić, że pracownicy Powiatowej Stacji Sani-
tarno – Epidemiologicznej w Goleniowie wykazali się dużym, 
osobistym zaangażowaniem oraz wysokim stopniem profe-
sjonalizmu realizowanych działań.

Jednocześnie chciałbym podziękować Powiatowemu In-
spektorowi Sanitarnemu, pani doktor Grażynie Marcinkow-
skiej za udzieloną nam fachową pomoc w tej trudnej, nieco-
dziennej sytuacji.

Z poważaniem
Ryszard Sobieralski

Prezes Zarządu PUWiS Nowogard
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Śladem naszych publikacji

Czytelnicy pytają: Kto musi płacić abonament TV?
W związku z niezapowiedzianymi wizytami kontrolerów poczty polskiej, którzy nałożyli na niektóre nowogardzkie firmy wysokie kary 
za niepłacenie abonamentu RTV, na prośbę czytelników publikujemy odpowiedzi na najbardziej nurtujące pytania związane z abona-
mentem radiowo – telewizyjnym.

Po  tekście w DN  tydzień 
temu informującym o kontro-
lach dotyczących płacenia abo-
namentu RTV przeprowadza-
nych w naszym mieście  do re-
dakcji zadzwoniła nasza czy-
telniczka, która poprosiła nas, 
abyśmy uzyskali odpowiedzi, 
na niektóre pytania dotyczące 
szczegółowych zasad regulują-
cych obowiązek abonamento-
wy. Poniżej spełniamy prośbę, 
wyżej wymienionej pani któ-
ra całkowicie słusznie zapy-
tała: dlaczego muszę płacić za 
abonament RTV, mimo tego, że 
regularnie opłacam cyfrę+ na 
której odbieram podstawowe 
publiczne kanały?

 - Zgodnie z ustawą dnia 21 
kwietnia 2005 r. o opłatach 
abonamentowych (Dz. U. 
Nr 85, poz. 728 z późn. zm.) 
opłaty abonamentowe pobie-
ra się w celu umożliwienia 
realizacji misji publicznej, 
o której mowa w art. 21 ust. 
1 ustawy z dnia 29 grudnia 
1992 r. o radiofonii i telewizji 
(Dz.U. z 2011 r. nr 43 poz. 226 
z późn. zm.).

- Podobnego obowiązku 
ustawodawca nie nałożył na 
nadawców komercyjnych.

-Opłata abonamentowa, 
zgodnie z art. 2. ust. 1. usta-
wy o opłatach abonamento-
wych jest pobierana za uży-
wanie odbiorników radiofo-
nicznych oraz telewizyjnych. 
W art. 2. ust. 2. ustawodawca 
zawarł domniemanie, że oso-
ba która posiada odbiornik 
radiofoniczny lub telewizyjny 
w stanie umożliwiającym na-
tychmiastowy odbiór progra-
mu, używa tego odbiornika.

- Reasumując wnoszenie 
opłaty abonamentowej jest 
obowiązkiem każdej osoby 
posiadającej odbiornik ra-
diofoniczny lub telewizyjny. 
Opłata ta jest niezależna od 
opłat wnoszonych na rzecz 
operatorów sieci kablowych, 
czy operatorów platform sa-
telitarnych, z którymi zawar-
to odrębne umowy cywilno-
prawne.

Upraszczając, abonament 
płacimy za każdy odbiornik 
telewizyjny lub radiowy, któ-
ry działa (jest podłączony do 
prądu) – opłata ta nie obejmu-
je odbioru sygnału. Zatem nie-

istotne jest, że opłacamy abo-
nament stacji komercyjnych, 
telewizji kablowej, czy też sate-
litarnej, abonament RTV pła-
cimy z tytułu  posiadania  od-
biornika! 

W ostatnich latach KRRiT 
informowała nas o przeróż-
nych zmianach dotyczących 
tego, kto nie musi płacić abo-
namentu. 

O dziwo, z abonamentu jest 
zwolniona dość spora grupa 
osób:

 - Na podstawie art. 4 ust. 1 
ustawy o opłatach abonamen-
towych od opłat abonamento-
wych zwalnia się osoby, co do 
których orzeczono o:

zaliczeniu do I grupy inwa-
lidów lub całkowitej niezdol-
ności do pracy,

-  znacznym stopniu niepeł-
nosprawności, 

-  trwałej lub okresowej cał-
kowitej niezdolności do pracy 
w gospodarstwie rolnym,

które ukończyły 75 lat,
-  osoby, które otrzymują 

świadczenie pielęgnacyjne z 
właściwego organu realizują-
cego        zadania w zakresie 
świadczeń rodzinnych jako 
zadanie zlecone z zakresu ad-
ministracji rządowej lub ren-
tę socjalną z ZUS lub innego 
organu emerytalno-rentowe-
go,

-  niesłyszące, u których 
stwierdzono całkowitą głu-

chotę lub obustronne upośle-
dzenie słuchu (mierzone na 
częstotliwość 2.000 Hz o natę-
żeniu do 80 dB),

-  niewidome, których 
ostrość wzroku nie przekra-
cza 15%,

które ukończyły 60 lat oraz 
mają prawo do emerytury, 
której wysokość nie przekra-
cza miesięcznie kwoty 50% 
przeciętnego wynagrodzenia 
w gospodarce narodowej w 
roku poprzedzającym, ogła-
szanego przez Prezesa GUS 
(W 2010 roku przeciętne mie-
sięczne wynagrodzenie w go-
spodarce narodowej wyno-
siło 3.224,98 zł brutto – 50% 
tego wynagrodzenia wynosi 
1.612,49 zł,

spełniające kryteria docho-
dowe, określone w   ustawie z 
dnia 28 listopada 2003 roku 
o  świadczeniach rodzinnych 
(Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 
992, z późn. zm.),

które mają prawo do korzy-
stania ze świadczeń pienięż-
nych z tytułu ustawy z dnia 12 
marca 2004 roku o  pomocy 
społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 
593, z późn. zm.),

- bezrobotne, o których 
mowa w art. 2 ust.1 pkt. 2 
ustawy z dnia 20 kwietnia 
2004 r. o promocji zatrudnie-
nia i instytucjach rynku pracy 
(Dz. U. z  2008  r. Nr 69, poz. 
415 i Nr 70, poz. 416),

posiadające prawo do 
świadczenia przedemerytal-
nego.

Na podstawie odrębnych 
ustaw zwolnienie z opłat abo-
namentowych przysługuje 
również:

inwalidom wojennym i woj-
skowym,

-  kombatantom będącym 
inwalidami wojennymi lub 
wojskowymi,

-  członkom rodzin pozo-
stałym po kombatantach bę-
dących inwalidami wojenny-
mi lub wojskowymi 

osobom, które zostały zali-
czone do jednej z grup inwa-
lidów wskutek inwalidztwa 
pozostającego w związku z 
pobytem w  miejscach, o któ-
rych mowa w art. 3 i art. 4 ust. 
1 ustawy z  dnia 24 stycznia 
1991 r. o  kombatantach oraz 
niektórych osobach będących 
ofiarami represji wojennych 
i okresu powojennego,

członkom rodzin pozosta-
łym po osobach pobierających 
w chwili śmierci rentę z tytułu 
inwalidztwa,

 osobom, które zostały zali-
czone do jednej z grup inwali-
dów wskutek inwalidztwa po-
zostającego w  związku z  za-
trudnieniem, o  którym mowa 
w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 
2 września 1994 roku o świad-

czeniu pieniężnym i uprawnie-
niach przysługujących żołnie-
rzom zastępczej służby wojsko-
wej przymusowo zatrudnio-
nym w kopalniach węgla, ka-
mieniołomach, zakładach rud 
uranu i  batalionach budowla-
nych (Dz. U. z  2001 r. Nr 60, 
poz. 622, z późn. zm.).

Wszystkie informacje które 
tutaj podaliśmy zostały zasię-
gnięte z oficjalnej strony inter-
netowej Krajowej Rady Radio-
fonii i Telewizji -  http://www.
krrit.gov.pl/

 Przypominamy również, że 
już 31 lipca 2013 roku cyfro-
wa telewizja zastąpi tradycyjną 
analogową, z czym to się wią-
że? Już wiadomo, że te star-
sze telewizory nie będą w sta-
nie odbierać takiego sygna-
łu, jak informują nas na stro-
nie KRRiT, lepiej teraz przy-
gotować się na nadejście nowej 
technologii, żeby później nie 
znaleźć się w sytuacji, że po-
zostanie nam „ciemny” ekran. 
W związku z tym KRRiT utwo-
rzyła specjalną bezpłatną in-
folinię, pod którą konsultan-
ci Ministerstwa Administra-
cji i Cyfryzacji odpowiedzą na 
Państwa pytania. 

Bezpłatna infolinia (z te-
lefonów stacjonarnych): 800 
007 788 

KR
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Pomorzanin znów zwycięża!

Piękny gol „Pepe”
W sobotę (1 wrzesień) o godzinie 11.00 na stadionie w Przecławiu, Pomorzanin Nowogard walczył z tamtej-
szą Victorią. Gospodarze postawili ciężkie warunki, mimo wszystko piłkarze z Nowogardu potrafili prze-
trzymać ataki rywali i ostatecznie odnieśli 4 zwycięstwo z rzędu!

Victoria Przecław – Pomorzanin Nowogard 1:2 (1:1) – `43, `65 Joshua Pepple
Skład Pomorzanina: Mateusz Krupski – Michał Soska, Konrad Winczewski, Natan Wnuczyński, Maciej Dobrowolski – Łukasz Olech-

nowicz (Kamil Lewandowski), Sylwester Bednarek, Kamil Młynarczyk, Adam Tomaszewski (Dawid Kurek), Dominik Wawrzyniak (Mi-
chał Laszkiewicz)– Joshua Pepple

 Do zespołu przed tym me-
czem dołączył już Dawid Ku-
rek, zabrakło jednak nieza-
stąpionego Macieja Gołdy-
na, który tego dnia brał ślub 
(od redakcji życzymy Maćko-
wi szczęścia na nowej drodze 
życia). Gospodarze z impe-
tem ruszyli do ataku od pierw-
szych minut spotkania. Agre-
sywna gra Victorii nie pozwo-
liła gościom rozwinąć skrzy-
deł, przynajmniej do 30 mi-
nuty... Wcześniej umotywowa-
ni miejscowi, za wszelką cenę 
walczyli o pierwsze zwycię-
stwo w sezonie. Po kwadransie 
gry nie przyjemne dośrodko-
wanie z rzutu rożnego napsuło 
sporo krwi Krupskiemu, gdy 
piłka trafiła w poprzeczkę. W 
19 minucie bramkarz Pomo-
rzanina został już zmuszony 
do dużego wysiłku, po moc-
nym strzale zza pola karnego 
Mateusz Krupski ratuje swój 
zespół. Pomorzanin powo-
li łapie swój rytm gry, jednak 
wciąż nie jest w stanie zagro-
zić gospodarzom. W 35 minu-
cie Wawrzyniak odebrał piłkę 
na połowie rywali, jednak jego 
strzał broni golkiper miejsco-
wych. Potem wrzutka Młynar-
czyka, którą na strzał głową 
zamienił Winczewski, jednak 
wysoko nad poprzeczką. W 40 
minucie kontrowersyjna sytu-
acja, arbiter dyktuje rzut kar-
ny dla Victorii po faulu Waw-
rzyniaka, choć trzeba przy-
znać, że była to mocno nacią-
gana decyzja. Mateusz Krup-

ski nie daje rady uchronić go-
ści od utraty gola, mimo tego, 
że zdołał sięgnąć piłkę i zabra-
kło dosłownie centymetrów. 
Sprawca faulu, czyli Domi-
nik Wawrzyniak natychmiast 
chciał się zrehabilitować, dwie 
minuty później po jego indy-
widualnej akcji, tym razem sę-
dzia wskazuje na „wapno” po 
faulu … właśnie na nim. Do 
piłki podchodzi Joshua Pep-
ple, który pokazał już w me-
czu z Morzyckiem, jak potrafi 
strzelać jedenastki. Pomocnik 
nowogardzkiego zespołu (w 
tym meczu z przymusu grają-
cy na „szpicy”), strzela pew-
nie obok zmylonego bramka-
rza i Pomorzanin bardzo szyb-
ko wraca do gry. Druga poło-
wa zaczęła się od serii rzutów 
rożnych dla piłkarzy z Nowo-
gardu, cztery kolejne dośrod-
kowania nie przyniosły jednak 

bramki. Chwile potem gospo-
darze wyprowadzają groźną 
kontrę, a świetnie spisujący się 
między słupkami od początku 
sezonu Krupski, broni w sy-
tuacji sam na sam. W 54 mi-
nucie podobna sytuacja, tym 
razem piłkarz Victorii strzela 
obok bramki. Następnie Na-
tan Wnuczyński sprytnie do-
środkował na pierwszy słupek 
z rzutu rożnego, Pepple uprze-
dził obrońców gospodarzy, 
jednak jego strzał poszybo-
wał ponad bramką.  W odpo-
wiedzi najgroźniejsza akcja ze-
społu z Przecławia, po zamie-
szaniu w polu karnym do bez-
pańskiej piłki dopada jeden z 
miejscowych, strzela na bram-
kę Pomorzanina w której obok 
Krupskiego stał Soska, kapi-
tan nowogardzkiej drużyny 
wybija piłkę na rzut rożny. W 
64 minucie Pomorzanin roz-

grywa akcję meczu, po której 
Joshua Pepple strzela bramkę 
„stadiony świata”. Na prawym 
skrzydle znów efektowną in-
dywidualną akcję przeprowa-
dza Wawrzyniak, który tego 
dnia był najlepszy na boisku. 
Pomocnik gości zbliżał się już 
do linii końcowej i idealnie 
dośrodkował do niepilnowa-
nego na 7 metrze popularnego 
„Pepe”, Nigeryjczyk występu-
jący w barwach Pomorzanina 
uderzył z powietrza piętą obok 
bezradnego golkipera z Prze-

cławia. Goście mogli dobić 
rywali, najpierw w 70 minu-
cie piękne uderzenie z dystan-
su z rzutu wolnego Olechno-
wicza, piłka zmierzała wprost 
w okienko, jednak bramkarz 
Victorii równie efektownie 
sparował ten strzał na rzut 
rożny. Następnie Kamil Mły-
narczyk po strzale z 30 me-
trów o mały włos nie „wrzu-
cił” tej piłki za „kołnierz” gol-
kiperowi gospodarzy, ten jed-

nak znów przenosi piłkę nad 
poprzeczką. Na koniec arbi-
ter tego spotkania podniósł 
ciśnienie chyba wszystkim na 
ławce Pomorzanina, dyktując 
w 94 minucie rzut wolny z 18 
metrów na wprost bramki go-
ści, to był kolejny faul, którego 
nie widział nikt oprócz sędzie-
go... Na szczęście ostatni strzał 
tego meczu minął bramkę Ma-
teusza krupskiego i 4 zwycię-
stwo z rzędu stało się faktem! 

KR   

4 kolejka:
Ehrle Dobra Szcz. - Odrzanka Radziszewo  0:2
Victoria Przecław – Pomorzanin Nowogard 1:2
Świt Skolwin – Iskierka Szczecin-Śmierdnica 1:1
Ina Ińsko – Klon Krzęcin     1:0
Odra Chojna – Piast Chociwel    0:0
Zorza Dobrzany – Stal Lipiany    4:0
Unia Dolice – Rega Trzebiatów    6:0
Morzycko Moryń – Polonia Płoty    2:0
Liga Okręgowa Szczecińska 2012/2013
 M P G+ G- Zw. Re. Po.
1. Unia Dolice 4 12 17 3 4 0 0
2. Pomorzanin Nowogard 4 12 7 2 4 0 0
3. Odrzanka Radziszewo 4 9 5 1 3 0 1
4. Ina Ińsko 4 9 4 3 3 0 1
5. Morzycko Moryń 4 7 9 6 2 1 1
6. Piast Chociwel 4 7 3 3 2 1 1
7. Klon Krzęcin 4 6 9 10 2 0 2
8. Świt Skolwin 4 5 7 6 1 2 1
9. Odra Chojna 4 4 9 7 1 1 2 
10. Zorza Dobrzany 4 4 7 6 1 1 2
11. Ehrle Dobra Szczecińska 4 4 4 5 1 1 2
12. Polonia Płoty 4 3 4 5 1 0 3
13. Stal Lipiany 4 2 5 12 0 2 2
14. Victoria Przecław 4 2 6 9 0 2 2
15. Iskierka S-n/Śmierdnica 4 2 1 4 0 2 2
16. Rega Trzebiatów 4 1 3 18 0 1 3

Nie wiele zabrakło Mateuszowi Krupskiemu do obronienia tego strzału z 
rzutu karnego

Joshua Pepple po raz kolejny udowodnił, że jego transfer był strzałem w 
dziesiątkę

Dominik Wawrzyniak (na pierwszym planie) od początku sezonu impo-
nuje swoimi dynamicznymi akcjami
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Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

tel. 91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

GABINET KOSMETYCZNY 
”WICHEREK”

Rok założenia 1988
Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała zabiegi 
kosmetyczne, henna, depilacje, makijaże, 
mikrodermabrazja, peeling kawitacyjny, 
ultradźwięki, eksfoliacje, wypalanie, laser, 
lampy, materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

PORADY BEZPŁATNE
Nowogard, ul.  Zielona 3 
– obok Rest. „Przystań”, 

Tel. 91 39 207 14 
Czynne od 11.00 do 19.00

http://wicherek.info

 WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA  
700-LECIA 24 w  NOWOGARDZIE

poszukuje wykonawcy ocieplenia budynku.
Przedmiar robót oraz szczegółowe informacje

w biurze Zarządcy FURMAŃCZYK-WSPÓLNOTY
700 lecia 14 w Nowogardzie tel. 913920808.

Zaprasza do udziału w II edycji projektu:
„Wspieranie przedsiębiorczości i rozwoju  

gospodarczego Gminy Nowogard”
Celem realizowanego zadania publicznego jest wspieranie zatrudnienia poprzez 
zachęcanie do tworzenia nowych firm i samo zatrudnienia oraz promowanie 

postaw przedsiębiorczych wśród mieszkańców gminy.
Projekt skierowany jest do dwóch grup adresatów:
I.   Zamierzających po raz pierwszy uruchomić własną działalność gospodarczą,
II. Posiadających własną firmę nie dłużej niż dwa lata i zamierzających rozszerzyć 

działalność, zatrudnić osoby bezrobotne lub wprowadzić nowe technologie 
produkcji i usług. 

Projekt zakłada przeprowadzenie 60 godzin bezpłatnych zajęć szkoleniowych 
i warsztatów obejmujących program zakładania własnej firmy pod nazwą ,,ABC 
Przedsiębiorczości”, wsparcie indywidualne coacha (trenera) dla osób, które 
uruchomią własną firmę oraz wynajem lokali użytkowych po preferencyjnych 
cenach. 

JUczestnicy projektu zainteresowani uruchomieniem swojej firmy w budynku  
CEiP ,,PROFIT” i poza nim, otrzymają do 50 % zniżki stawki czynszu  za 
wynajmowany lokal w okresie realizacji projektu.

Druga edycja projektu realizowana będzie od 1 lipca do 31 grudnia 2012 roku. 
Szczegółowe informacje dotyczące projektu można uzyskać osobiście  

w Sekretariacie CEiP ,,Profit”SzF TPP w Nowogardzie ul. Wojska Polskiego 3, 
lub  telefonicznie tel.91 39 20 891,fax 9139 20 891oraz na stronie  

www.profit.nowogard.pl ,e-mail: rcp_nowogard@o2.pl
Serdecznie zapraszam !

Dyrektor CEiP „Profit'”            PROJEKT DOFINANSOWANY JEST              
SzF TPP w Nowogardzie          ZE ŚRODKÓW GMINY NOWOGARD 

   Jerzy Jabłoński   

Zlecę  
kompleksowy 

remont mieszkania
603 281 005

Kupię stare niesprawne zniszczone itp. pralki, zmywarki, 
kuchenki, piece, grzejniki, silniki elektryczne, i spalinowe 
i inny sprzęt oraz bezpłatnie odbiorę lodówki, telewizory, 
komputery, mikrofalówki, odkurzacze i inny sprzęt RTV 

i AGD własnym transportem. 
Tel. 503 778 117

Pani, która w dniu 31.08 
przy Aptece Centrum Zdrowia 
zainteresowała się moją osobą 

w chwili zasłabnięcia 
i paniom a tej apteki za życzliwe 

i profesjonalne podejście 
do mojego problemu 

z całego serce dziękuję. 
     Tadeusz Wołoszyn

Paraolimpiada Londyn 2012

Ewa Durska  
w finale „kuli”
 Mało kto wie o tym, że w Nowogardzie mieszka zawodniczka klubu Barnim 
Goleniów, która obecnie reprezentuje nasz kraj na paraolimpiadzie w Londy-
nie! W środę (5 wrzesień) nasza mieszkanka około godziny 21.00 rozpocznie 
swoją walkę o olimpijski medal w pchnięciu kulą.

 Ewa Durska jest złotą me-
dalistką paraolimpiady w 
Sydney, na ostatnich mistrzo-
stwach świata w lekkiej atle-
tyce zdobyła dwa złote i jeden 
srebrny medal. Zawodniczka 
Barnim Goleniów specjalizu-

je się w pchnięciu kulą, rzu-
cie młotem i w dyskobolu. 
Mieszkanka Nowogardu była 
również rekordzistką świa-
ta w rzucie młotem. Miejmy 
nadzieję, że w Londynie po-
nownie odda niezwykle da-

lekie rzuty, które pozwolą jej 
odnieść kolejne wielkie suk-
cesy. Początek finału pchnię-
cia kulą w środę (05.09) o go-
dzinie 21.00.

KR



4-6.09.2012 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

13

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD
In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
tel. miejski   - 91 57 92 311 
Straż Pożarna   - 998
Pogotowie Ratunkowe   - 999 
Pogotowie Gazowe   - 992
Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994

Dyżur nocny
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala   - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.   - 91 392 69 99
Medyk   - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

 - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz Pogotowie Stomatolo-
giczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos 
 - 91 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  
 - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzie ci, 
Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności 
Gospodarczej  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
  - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

- 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 26 249

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw.  WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   

- 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57

Apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM   - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Zawodowe 
- CE Zdroje ul.  Bohaterów Warszawy 78,

telefon/fax.   - 91 392 54 94  
I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium  
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych    - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   

- 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 
Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 
Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 
Taksówki   - 91 392 02 60
Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814
Tadeusz Soroka
ul.  3 Maja 10   - 91 39 25 484
Przychodnia Weterynaryjna „Sikorka” 
Sikorki 41, gm. Nowogard   - 91 39 17 695

Dzień  
Spadochroniarza 
w Dziwnowie

Związek Polskich Spadochroniarzy Zarząd III-go Oddziału w 
Dziwnowie, zaprasza na uroczyste spotkanie z okazji „Dnia Spa-
dochroniarza”, które odbędzie się w dniach 14-15 września 2012 
roku w Dziwnowie. 

Podajemy telefony kontaktowe: 
Zbigniew Jeszka Tel. nr 603 848 334
Ryszard Szeszko Tel. nr 609 590 443
Jan Dajnarowicz Tel. nr 604 501 590
Pierwszy Batalion Szturmowy stacjonował w Dziwnowie w 

latach 1964-1986, a następnie został przeniesiony do Lublińca. 
Każdy żołnierz spadochroniarz wykonywał – zaliczał skoki noc-
ne oraz dzienne do wody 
i na ziemię w mundurze 
polowym. Grupa spado-
chroniarzy z rejonu No-
wogardu i powiatu gole-
niowskiego jest zrzeszona 
w Związku Polskich Spa-
dochroniarzy w Dziwno-
wie i liczy obecnie ok. 12-
15 osób. Kto z kolegów 
spadochroniarzy chciał-
by dołączyć do naszego 
grona, to prosimy o kon-
takt z następującymi oso-
bami: Ryszard Horniak, 
Zbigniew Rzywucki, Ta-
deusz Łukaszewicz. Li-
czymy, że nasze grono 
będzie się powiększało o 
dalszych naszych kole-
gów spadochroniarzy. 

Ze spadochroniarskim pozdrowieniem 
< udanego skoku z otwartą „CZASZĄ”

W sobotni wieczór Żabowo pożegnało wakacje

Dzięki wspólnej zabawie,  
możemy się lepiej poznać…
Elegancko prezentujący się zadaszony parkiet, emanujące przyjemnym zapachem punkty 
gastronomiczne, otoczone rozbawioną gawiedzią ognisko na środku polany, pęczniejący od 
gwaru i pozytywnych emocji namiot, tu i ówdzie ławeczki, przy których zasiadają okolicz-
ni mieszkańcy i goście m.in. z Nowogardu, pobliskiego Żabówka i Wojcieszyna. Zabawa do 
późnych godzin nocnych. Tak wyglądało tegoroczne zakończenie wakacji w Żabowie.

Mieszkańcy Żabowa, po raz 
kolejny, w trakcie tych wakacji, 
zaprosili wszystkich na huczną 
imprezę. Uczestnicy od przy-
słowiowych „lat 5 do 105” do-
skonale się bawili. Przez całą 
noc parkiet nie opustoszał na-
wet na chwilę. Ludzie dokazy-
wali przy dobrze znanych dys-
kotekowych rytmach - polskich 
i zagranicznych. Mówi Małgo-
rzata Stańczyk, sołtys Żabo-
wa – Bardzo się cieszę, że uda-
ło nam się zorganizować tę im-
prezę. Dzięki wspólnej zabawie, 
możemy się lepiej poznać. To 

wszystko nie odbyłoby się bez 
wsparcia życzliwych ludzi, któ-
rzy zaangażowali się społecznie 
w organizację przedsięwzięcia. 
Chciałabym szczególnie podzię-
kować m.in. życzliwym paniom, 
które przygotowały posiłki, Ra-
dzie Sołeckiej, Januszowi Ko-
zieł za nagłośnienie i muzykę 
oraz wielu innym, za różne for-
my wsparcia. Dziękuję również 
licznie przybyłym mieszkańcom 
Żabowa i gościom z okolicznych 
miejscowości. Wszyscy pięknie 
się bawią i zapewniają miłą at-
mosferę. 

Wiejskie imprezy, takie jak 
ta, która odbyła się w ubiegły 
weekend na boisku szkolnym w 
Żabowie, stanowią nieodłącz-
ny element rozrywkowy nie-
mal każdej wakacyjnej soboty, 
w naszej oraz sąsiednich gmi-
nach. Umożliwiają pokazanie i 
przeżycie weselszej strony na-
szego życia, zapewniają chwi-
lową odskocznię od zalewają-
cych nas z wielu stron, trosk 
codzienności. I co najważniej-
sze, integrują lokalną społecz-
ność. 

Piotr Słomski 
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Sprzedam mieszkanie 
trzypokojowe 55 m2, 

ul. Żeromskiego, kuchnia, 
łazienka, wc, glazura, 

terakota. Cena 154 tys. zł. 
604 409 996

NIERUCHOMOŚCI

 �Sprzedam mieszkanie, ul. Po-
niatowskiego, 2 pokoje, pow. 
50,49 m2, parter, po general-
nym remoncie. CENTRUM OB-
ŁSUGI NIERUCHOMOSCI, Tel. 
603 982 407

 �Do wynajęcia dwa lokale handlowe 
lub biurowe w centrum Nowogar-
du. 787 122 972 

 �Sprzedam spichlerz, piękny 
obiekt 956 m2, tel. 693 996 009

 �Do wynajęcia dwa lokale han-
dlowe w Centrum Nowogardu. 
531 838 667

 �Sprzedam mieszkanie trzypokojo-
we w Nowogardzie. 600 626 244

 �Sprzedam mieszkanie własnościo-
we, I piętro, bezczynszowe, 3 poko-
je, 58m2, w Nowogardzie. Po kapi-
talnym remoncie, wysoki standard, 
kuchnia w zabudowie, glazura, pa-
nele, terakota, nowe okna, własne 
ogrzewanie gazowe, domofon, 
piwnica, balkon. Cena do uzgod-
nienia, tel. 605 522 340.

 �Sprzedam działkę budowlaną w 
Centrum Nowogardu ul. Lipowa 
4 o pow. 693 m2 z aktualnymi wa-
runkami zabudowy usługi, han-
del, mieszkania. Informacje Tel. 
600 959 932; 600 931 083 po 15.00

 �Sprzedam garaż murowany 28 
m2, prąd, woda cena 26 000 zł. Tel. 
501 622 613

 �Sprzedam nowe mieszkanie 2 po-
kojowe, bezczynszowe, pow. ok. 58 
m kw, II piętro. Tel. 783 570 060.

 �Wynajmę warsztat z kabiną pod 
różnego rodzaju działalność. 
603 550 557

 �Sprzedam mały dom 57 m2 ul. Pił-
sudskiego 2a. 602 350 301

 �Sprzedam mieszkanie w bloku w 
Łosośnicy, trzypokojowe, 64 m2, 
bezczynszowe. Tel. 788 875 474

 �Sprzedam mieszkanie 4-pokojowe 
(67,7 m2) w Nowogardzie, parter, 
balkon, wc i łazienka osobno. Kon-
takt:  608 514 144.

 �Studio reklamy Vizart wynajmę 
pow. Reklamową 6,5x3m w Nowo-
gardzie przy ul. Warszawskiej 11 od 
13.06. tel. 605 522 340

 �Sprzedam pół bliźniaka ok. 100m2, 
działka 1100 m2, duży ogród. Wy-
mienione okna, dach, ocieplony. 
Wewnątrz do remontu. 350000 zł. 
Tel. 513 157 166

 �Sprzedam mieszkanie, Nowogard, 
ul. Bankowa 6, pow. 53,70 m2, IV 
piętro, trzy pokoje, cena 131.600 zł, 
tel. 91-3910010, 607607814.

 �Sprzedam prawo do mieszka-
nia spółdzielczo – lokatorskie. 
691 646 632

 �Pilnie potrzebna kawalerka, dwu-
pokojowe mieszkanie (parter) do 
wynajęcia niedrogie. 512 711 348

 �Sprzedam 2 ha ziemi przy drodze 
asfaltowej + media z możliwością 
podziału, okolice Nowogardu 15 zł/
m2. 603 895 622

 �Sprzedam działkę po zbiorach przy 

ul. Armii Krajowej. 91 39 21 399 po 
godz. 20.00

 �Sprzedam wygodną, bezczyn-
szową kawalerkę, I piętro, ul. Wa-
ryńskiego. Tel. 608 153 767

 �Odstąpię działkę owocowo-wa-
rzywną z murowanym domkiem 
obok zakładu karnego 693869595

 �Nowogard działki budowlane. 
665 503 129

 �Sprzedam 4-pokojowe mieszkanie 
w Osinie, 79m2, słoneczne, na par-
terze, bezczynszowe, z balkonem, 
piwnica, w kuchni i przedpokoju 
zabudowa. Mieszkanie w bardzo 
dobrym standardzie. Ogrzewanie 
gazowe, okna pcv. Atrakcyjna cena. 
Kontakt: 502 531 348

 �Sprzedam kawalerkę w Nowogar-
dzie, 28m2, bezczynszowa, na par-
terze, funkcjonalny rozkład po-
mieszczeń, kuchnia z oknem, piw-
nica, okna pcv, ogrzewanie gazo-
we, bez pośrednika, 77 tys.! Kon-
takt: 512 322 137

 �Duży dom w Glicku po kapitalnym 
remoncie na działce 1400 m2 sprze-
dam . Cena 380.000. Tel. 692383706

 �Sprzedam budowę w stanie suro-
wym. 507 045 404

 �Sprzedam działkę budowlaną w 
Kościuszkach 1200 m2. Wszystkie 
media, pozwolenie na budowę. 
Cena 59.000 zł Tel. 661 923 610

 �Sprzedam dom w Strzelewie 149 
tys zł. Tel. 91 39 26 698; 91 39 23 249

 �TANIO: mieszkanie 4 pokoje Leśna, 
dwie działki budowlane 41,79 ar. 
Ok. Nowogardu. 536 270 560

 �Sprzedam tanio działkę siedlisko-
wą. Kościuszki 30 ar. Wszystkie me-
dia. 508 211 575

 �Wynajmę pokój. 798 382 886

 �Sprzedam działki budowlane 30ar. 
Media w granicy prąd, gaz, woda., 
kanaliza, droga utwardzona,  Kiko-
rze 24. Cena 16 zł/m. 5 działek w 
trakcie budowy Tel. 665 361 036 po 
16.00

 �Lokale do wynajęcia. Sądowa 1. 
693 946 233

 �Nowogard ul. Warszawska 10 
mieszkanie dwupokojowe, komu-
nalne III p. CO zamienię na ogrze-
wanie CO,na trzypokojowe w No-
wogardzie.798 634 935

 �Sprzedam nowy dom 134 m2, No-
wogard. 663 366 399

 �Sprzedam dom w Nowogardzie w 
rozliczeniu mieszkanie ul. Jesiono-
wa 3. 604 284 597

 �Dwa lokale biurowe do wynajęcia, 
jeden po zakł. Fryzjerskim 700 Lecia 
6a. Tel. 693 368 936

 �Kupię dom na wsi w okolicach No-
wogardu. 665 860 421; 667 171 283

 �Sprzedam mieszkanie dwupokojo-
we 42 m2 do remontu w centrum 
Nowogardu. 880 417 707

 �Atrakcyjne mieszkanie dwupo-
kojowe sprzedam po remoncie 
generalnym przy ul. Poniatow-
skiego Tel. 669 149 383

 �Mieszkanie do wynajęcia tel. 
697 583 382, 601 724 492.

 �Wydzierżawię lokal 20 m2 działal-
ność. 793 206 556 

 �Sprzedam kawalerkę 36 m2 i miesz-
kanie czteropokojowe 110 mw2. 
Tel. 608 817 214

 �Kupię 5 ha ziemi blisko wsi lub z sie-
dliskiem. 501 173 454

 �Wynajmę nieruchomość (lokal) z 
klimatyzacją z pełnym wyposaże-
niem Nowogard dobra lokalizacja 
vis ‘a wis szpitala. 887 467 309

 �Kwatery pracownicze góra domu 
jednorodzinnego. 609 307 327

 �Sprzedam mieszkanie bezczynszo-
we, nowe, 2 pokojowe, 44 m kw, 
parter. Tel. 91 39 25 552.

 �Sprzedam lub wynajmę mieszka-
nie trzypokojowe, 5 Marca. 727 303  
073

 �Wynajmę mieszkanie trzypokojo-
we 800 zł + opłaty. 608 622 920

 �Sprzedam mieszkanie własnościo-
we w Żabówku 70 m2, trzypokojo-
we z działką. 693 021 088

 �Garaż własnościowy z kanałem i 
użytkowym poddaszem na Jana 
Pawła II sprzedam. 698 908 275

 �Do wynajęcia mieszkanie 
606 703 451

 �Sprzedam mieszkanie dwupokojo-
we, bezczynszowe, własnościowe z 
garażem w Radzimiu. 691 766 754 

 �Wynajmę lub sprzedam garaż na ul. 
J. P. II Tel. 607 580 172

 �Kawalerka do wynajęcia w ok. No-
wogardu (Wierzbięcin) tanio. Od 
zaraz. 783 484 832

 �Sprzedam lub zamienię na miesz-
kanie w Nowogardzie dom ( 150 
m2) w okolicy Nowogardu. Dom 
po kapitalnym remoncie na dział-
ce 1400 m2. Cena 395.000 tys. Tel. 
692383706.

 �Wynajmę komfortowe mieszkanie 
trzypokojowe. 665 290 750

 �Sprzedam mieszkanie czteropoko-
jowe I piętro Tel. 606 621 142

 �Sprzedam mieszkanie własnościo-
we bezczynszowe 40 m2. + garaż. 
692 424 127

 �Pub Szuflandia w Karsku organizuje 
komunie, wesela, imprezy okolicz-
nościowe. Do 80 osób. 609 245 816

 �Lokal do wynajęcia 60 m2 przy ul. 
700 lecia 20b. czynsz 2500 zł plus 
opłaty. Tel. 91 39 20 676; 0049 40 53 
16 99 16

 �Okazja Sprzedam budowę w sta-
nie surowym. 507 045 404

 �Wydzierżawię pomieszczenie 
wyposażone na sklep spożyw-
czy lub inną działalność od zaraz. 
696 801 512

 �  Sprzedam działkę z warunkami za-
budowy ul. Asnyka. 502 032 422

 �Kupię mieszkanie bezczynszowe/ 
niskoczynszowe, min 3pokojowe, 
60-80m 791443026

 �Poszukuję kawalerkę w Nowo-
gardzie pod wynajem dla pary, 
niepalącej, bez dzieci. Tel.: 507 
746 990”.

 �Sprzedam dom w Nowogardzie. 
607 220 843

 �Poszukuję kawalerkę w Nowo-
gardzie pod wynajem dla pary, 
niepalącej, bez dzieci. Tel.: 507 
746 990

MOTORYZACJA

 �SPRZEDAM NISSAN ALMERA 
2003 r. 1,5 diesel, przebieg 140 tys., 
ubezp. i przegląd do 07.2013, koła 
letnie i zimowe. Cena 13 900. Do 
uzgodnienia. Informacje pod nr tel. 
509 313 134.

 �Sprzedam Opony letnie 4 szt. Con-
tinental Conti 3, 185 65 R15, cena 
400 zł, tel. 605 522 340.

 �Sprzedam dwie opony 185/65/R15 
continental conti 3; stan dobry. 
605 522 340

 �Sprzedam felgi stalowe do Nissa-
na Almery N16, rok prod. 12/2001, 
cena 240 zł, tel. 605 522 340. 

 �Sprzedam Opla Agilę 2002 poj. 1.2 
srebrna cena 8900 tel. 663 130 271

 �Sprzedam motor Honda CB 750 rok 
prod. 1997. Nowe opony, cena do 
uzgodnienia. 607 998 212

 �SPRZEDAM NISSAN ALMERA 2003 r. 
1,5 diesel, przebieg 140 tys. , ubezp. 
i przegląd do 07.2013, koła letnie i 
zimowe . Cena 13 900 . Do uzgod-
nienia. Informacje pod nr . tel 509 
313 134

 �Sprzedam motocykl MZ -250 
rocznik 1968. Zabytkowy,  w 100 
% sprawny. Tel. 91 81 71 400 po 
17-tej.

ROLNICTWO

 �Grykę sprzedam. Tel. 795 916 988

 �Koszenie, zbiór, mulczarowanie łąk, 
orka, siew, talerzówka, prasowanie 
bali. 608 013 995

 �Sprzedam kombajn do zbioru 
ziemniaków „ANNA” Stan bdb nr,Tel 
664329813.

 �Siewnik do nawozu Amazonka 
dwutalerzowy poj. 500 kg. 723 898 
517

 �Pszenżyto sprzedam 600 zł/tona 
(zostało 2tony). 91 57 83 097

 �Koszenie łąk i prasowanie. 603 541 
286

 �Sprzedam pszenice paszową 502 
217 497

 �Sprzedam dmuchawę do zboża i 
zwijkę. 781 932 918

 �Sprzedam kombajn zbożowy klass. 
Cena 12 .000 zł. Tel. 604 878 140

 �Sprzedam talerzówkę i przyczepę 
rolniczą Tel. 781 932 918

 �Sprzedam dwie klacze ze źre-
bakami. Chodzące w zaprzęgu. 
888 757 586

 �Sprzedam siewnik zbożowy pozna-
niak i kultywator. 661 751 296

 �Sprzedam skubane kaczki. 
796 759 414

 �Sprzedam dwa cielaczki. 
699 975 834

 �Szkółka w Karsku poleca drzewka 
z owocami oraz b. duży wybór tuja 
szmaragd. 606 106 142 

 �Sprzedam kaczki francuskie skuba-
ne na zamówienie. 511 696 751

 �Sprzedaż malin i zbiór na własne 
potrzeby. 502 853 573

 �Sprzedam prosiaki Tel. 691 982 862

 �Prosięta sprzedam. 508  607  457; 
511 483 925

 �PSZENŻYTO siewne, kwalifikowane 
sprzedam. 506 012 702

 �Sprzedam ciągnik C – 330. Tel. 
507 465 448

 �Sprzedam prosięta 500 835 336 po 
19.00

 �Sprzedam pług czteroskibowy 
Fiskars i trzyskibowy Overum. 
660 047 110

 �Sprzedam słomę w snopkach. Tel. 
782 036 086

 �Sprzedam siano w kostkach. 
781 744 340

USŁUGI

 �Wyjazdy Niemcy, Holandia. Niskie 
ceny z domu pod dom. 603 038 944

 �Usługi transportowe IVECO do-
stawcze + laweta + bus osobowy 
do 9 os. Tel. 609 931 915, 607 580 
172.

 �AGENCJA REKLAMOWA VIZART - 
reklamy, banery, tablice, wydruki 
wielkoform., reklama na pojazdach 
- odzieży, PIECZĄTKI, wizytówki, 
plakaty, ulotki, inne. Nowogard, ul. 
700 lecia 15 (nad sklepem zielar-
skim). Tel. 605 522 340.

 �MALOWANIE, MONTAŻ PANELI 
PODŁOGOWYCH I INNE DROB-
NE NAPRAWY WYKONA „ZŁOTA 
RĄCZKA”; 91 39 22 783, 784 79 
22 70

 �Czyszczenie uszu za pomocą świe-
cowania Nowogard, ul. Zielona 3. 
91 39 20 714

 �Dywanopranie, 604 373 143.

 �Sprzątanie biur i mieszkań. 604 373 
143.

 �Pranie tapicerki samochodowej 
(osobowe, busy, ciężarowe, TIR-y). 
Tel. 604 373 143.

 �Czyszczenie pościeli wełnianych la-
noliną. Tel. 604 373 143.

 �Usługi ogólnobudowlane i docie-
plenia 607 654 692

 �Usługi transportowe Transit Max + 
przyczepa. 500 297 054.

 �Klimatyzacja! Serwis sprzętu AGD. 
Tel. 697 55 33 10, 693 34 46 71.

 �Cyklinowanie. 692 478 465

 �AWARIE. Naprawy pieców Vailiant, 
tanie części. 691 686 772

 �Bruk-lin układanie kostki brukowej. 
Tel. 607 083  893, www.bruk-linno-
wogard.com.pl

 �Montaż ogrodzeń betonowych, far-
merskich i innych; 695 085 470; 91 
39 72 575

 �usługi elektryczne CO, dachy, tanio 
szybko solidnie. Do 30% taniej. Tel. 
506 323 560

 �Usługi tokarskie. Sąpolnica 22. 
693 613 396 

 �Przewozy przeprowadzki Nowo-
gard i okolice. 784 499 535

 �Usługi ogólnobudowlane. 
510 335 162

 �AGENCJA REKLAMWA VIZART - 
oprawianie prac - w 2 minuty., bin-
dowanie, wydruki A3-A4 kolor, kse-
ro A3-A4 - kolor, laminowanie A3-
A4. Tylko u nas największy wybór 
okładek. Nowogard, ul. 700 lecia 15 
(nad sklepem zielarskim). Tel. 605 
522 340.
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REGULARNA LINIA MI KRO BU SO WA SEROCKI   Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie    6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie    8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

Informacja PKS 
91 392 18 87   lub   91 469 83 15

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak          kom. 606 148 353
Nowogard (ul.  Rzeszowskiego) - Szczecin (ul.  Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:05; 8:10; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 11:50; 11:55; 12:40; 
14:40; 14:50; 15:00; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:11
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul.  Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:30; 9:50; 10:25:11:20(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 13:20; 13:45(F); 14:10; 
14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:00
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:50; 17:20; 18:30; 19:30
Kursują od poniedziałku do soboty;  F - kursuje od poniedziałku do piątku;  7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli

ROZKŁAD JAZDY BU SÓW

Regularna linia METRO          tel. 505 619 600
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25 A; 5:50 A; 6:00 A; 8:15 A7; 9:25 A7; 12:30 A7; 12:55 A7; 
15:05 A; 16:30 A7; 18:10 A7
Ze Szczecina do Nowogardu: 6:50 A; 7:25 A; 7:45 A; 11:00 A7; 12:00 A7; 14:35 A7; 15:55 
A7; 16:40 A; 18:25 A7; 19:55 A7
Legenda: A- kursuje od pon do sob;   7 - kursuje w niedzielę

PRZEWÓZ OSÓB - RO MAN BIŃCZYK - Linia Regularna  
 TEL. 0607 310 591 

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU:  
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SOBOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIEDZIELA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

DZIENNIK
NOWOGARDZKI

Ukazuje się we wtorki i piątki  na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, Piotr Słomski, Jarosław Bzowy, 

Rafał Kowalczuk sport.  Jarek Dąbrowski redaktor techniczny.   Ad res re dak cji:  
72-200 No wo gard, ul.  Boh. War sza wy 7A, tel. 91 392 21 65; e-mail: dziennik@domjudy.pl. 

Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

Trasa NOWOGARD – GOLENIÓW – SZCZECIN 
Nowogard ul. Rzeszowskiego : 5:05(A), 5:55(A), 6:10(A), 6:50(7), 7:00(A),  7:50(A), 8:05(7), 

8:25(2,4,6), 8:35(A), 9:10(1,3,5,7), 9:15(2,4,6), 10:05(A)10:30(A,7), 11:31(A), 11:40(7), 12:15(A), 
12:50(A,7), 13:00(A), 13:10(A), 13:25(A,7), 13:50(F), 14:05(A), 14:20(A,7), 15:41(A), 16:00(7), 
16:25(7), 16:30(1,3,5) 16:40(2,4,6,7) 16:50(A), 17:30(7) 17:50(A,7) 18:05(4,5,6,7) 18:20(A,7)

TRASA SZCZECIN – NOWOGARD
Szczecin ul. Św. Ducha: 9:25(A), 11:55(A,7) 12:20(A,7), 13:35(A), 14:00(A,7,R), 

14:30(1,3,5,7)  14:35(2,4,6) 14:55(A,7), 15:10(A) 15:25(A,7), 15:50(A) 16:15(A,7)  16:30(A), 
18:05(A,7,R) 18:20(A,7) 19:05(A,7) 19:25(A,7) 19:50(A,7)

Szczecin ul. Dworcowa :  6:20(A), 7:35(A), 8:40(A,7), 9,00(7,R), 10:05(A,7),  10:50(A,7),  
11:40(A), 13:00(7), 14:20(7), 17:40(A,7), 20:15(A,7),

Goleniów, Dworzec PKP :  7:05(A), 8:20(A), 9:25(A,7), 9:45(7,R), 10:10(A),  10:50(A,7),  
11:36(A,7), 12:26(A), 12:42(A,7),  13:05(A,7), 13:45(7), 14:20(A),  14:45(A,7,R), 15:05(7), 
15:20(1,3,5,7) 15:26(2,4,6) 15:40(A,7) 15:55(A)  16:08(A,7) 16:40(A) 16:59(A,7) 17:15(A), 
17:40(A,7)  18:50(A,7,R)  19:05(A,7), 19:50(A,7) 20:10(A,7) 20:35(A,7) 21:00(A,7)

Trasa NOWOGARD – MASZEWO 
Nowogard ul. Rzeszowskiego :  6:20(S) 15:15(S)
Trasa MASZEWO – NOWOGARD 
Maszewo :  6:55(S) 16:00(S)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO – STARGARD SZCZECIŃSKI
Nowogard ul. Rzeszowskiego :  6:50(F),  11:30(F),  13:50(F),  
Trasa STRAGARD SZCZECIŃSKI – MASZEWO - NOWOGARD
Stargard Szcz. Oś. Tysiąclecia :  9:40(A), 12:45(A), 15:05(A)
A - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt S – kursuje w dni nauki szkolnej; 

7 – kursuje w niedziele niebędące świętami F – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz 
świąt 1,3,5 – kursuje w poniedziałki, środy, piątki oprócz świąt; 2,4,6 – kursuje we wtorki, 
czwartki, soboty oprócz świąt; 4,5,6,7 – kursuje w czwartki, piątki, soboty, niedziele oprócz 
świąt; R – kurs do Reska    

ROZKŁAD JAZDY POCIĄGÓW (1.06 - 8.12.2012)
DO KOŁOBRZEGU
6:45 (poś. z Warszawy Wsch. od 30.06-2.09); 8:03 (od 30.06-

2.09); 9:21; 11:39;  13:49;  15:47;  17:46;  21:38

DO SZCZECINA
5:21 (w dni robocze od 30.06 - do 2.09); 6:49 (od 30.06 - 2.09); 

8:01; 9:55 (od 30.06 - 2.09); 12:13 (w soboty, niedziele i święta); 
14:56;  16:51;   18:50;  20:44 (poś. do Warszawy Wsch. od 30.06-
2.09)

Informacje o rozkładzie jazdy:  tel. 19 757

 �Korepetycje j. niemiecki, przygoto-
wanie do matury. 607 617 844

 �Remonty i wykończenia. 
601 567 369

 �REMONTY, MONTAŻE, STOLARKA. 
781 016 125

 �Transport BUS-MAX. 784 053 493

 �Usługi remontowo-budowlane, 
docieplenia. 784 053 493

 �Przepisywanie prac (magisterskich, 
licencjackich, innych), dokumen-
tów, CV, listów motyw. innych. Wy-
druki, Ksero, także kolor. Szybko i 
Solidnie. Studio Reklamy Vizart. No-
wogard, ul. 700 lecia 15 (nad skle-
pem zielarskim). tel 605 522 340. 

 �Naprawa, regulacja okien, drzwi 
PCV i drewna. 695 181 070

 �Usługi dekarskie w Kościuszkach. 
601  227  631

 �Videofilmowanie i zdjęcia cyfrowe, 
profesjonalnie różne okazje. 600 
653 124

 �Remonty mieszkań. 609 588 240

 �Transport przeprowadzki szybko 
tanio. 696 138 406

 �Remonty mieszkań, dachów 
794 115 153

 �DUR - DACH pokrycia i remonty da-
chów. 691 621 141

 �Dachy. 785 562 104

 �Usługi koparko- ładowarką + 
transport Nowogard.  667  621 
070

 �Panele, regipsy, szpachlowanie, 
malowanie. 789 146 025

 �Usługi koparko-ładowarką. 606 106 
142

 �Transport przeprowadzki, tanio. 
791 111 749

 �Usługi informatyczne naprawa 
komputerów, instalacja oprogra-
mowania, odzyskiwanie danych, 
dojazd do klienta. 508 245 385

 �Remonty, dachy, ocieplenia. 
692 562 306

 �Remonty łazienek, glazura, terako-
ta, hydraulika. 667 435 942

 �Docieplenia budynków remonty. 
784 053 493

 �Usługi hydrauliczne. Fachowo.  
600 653 124

 �Remonty mieszkań 609 588 240

 �Remonty, glazura, terakota. Facho-
wo i solidnie. 607 647 515

 �Regipsy, szpachlowanie, malowa-
nie i kafelkowanie, docieplenia. 
798 145 781

 �Wymiana instalacji elektrycz-
nej, szpachle, panele, malowanie. 
798 147 191

 �Remonty na każdą kieszeń. 
609 715 839

 �Usługi ogólnobudowlane. Docie-
plenia. 607 654 692

 �TWOJA KSIĘGARNIA INTERNETO-
WA WWW.KSIEGARNIACYMELIA.
OSDW.PL

 �Serwis komputerowy na telefon. 
Instalacja, pomoc w obsłudze. Na 
życzenie w domu Klienta. Tel. 790 
373 803

 �Korepetycje matematyka. 
668 171 212

 �Korepetycje z chemii i biologii. Gim-
nazjum szkoła średnia. 609 307 327

 �Usługi Akwarystyczne: zakładanie i 
obsługa akwariów. 506 059 054

 �Remonty i wykończenia. 
601 567 369

 �Naprawa sprzętu radiowo-telewi-
zyjnego. Nowogard ul. Kazimierza 
Wielkiego 7. Tel. 888 330 606

 �Układanie kostki brukowej. Tel. 
510 815 498

 �Korepetycje j. angielski dla każde-
go, solidne przygotowanie do eg-
zaminów. 609 688 982

 �Docieplenia budynków, malo-
wanie, szpachlowanie, glazura. 
886 751 618

PRACA

 �Zatrudnimy montażystów stolarki 
PCV – 91 392 70 22.

 �Zatrudnię kierowcę Kat. C+E na tra-
sie Polska-Szwecja, Polska-Norwe-
gia, Polska-Niemcy, tel. 607 790 680

 �Podejmę pracę w charakte-
rze sprzedawcy, długoletnie do-
świadczenie, obsługa LOTTO. Tel 
660 392 851

 �Poszukuję murarzy do wymurowa-
nia ok. 200 m oraz szpachlarzy - 
malarzy. Tel. 695 264 594.

 �Zatrudnię konsultantkę Oriflame, 
bezpłatne wpisowe, prezenty na 
1300 zł, 604 189 118

 �  Plantacja borówki amerykań-
skiej zatrudni zbieraczy w miesią-
cach lipiec sierpień. 515 144 186

 �Zatrudnię kierowcę kat. D na week-
endy, tel. 501 615 614

 �Zlecę położenie gresu (ok. 300 m 
kw). Tel. 695 264 594

 �Poszukuję murarzy do wymurowa-
nia ok. 200 m oraz szpachlarzy - 
malarzy. Tel. 695 264 594.

 �Przyjmę do pracy operatorów 
koparki, ładowarki, kruszarki. 
692 462 654

 �Zatrudnię pracownika na myjnię 
samochodową w Nowogardzie, Tel. 
516 74 90 30

 �Kupię mieszkanie bezczynszowe/ 
niskoczynszowe, min 3pokojowe, 
60-80m 791443026

 �Zatrudnię mechanika do samocho-
dów ciężarowych, tel. 609 493 989

 �Zatrudnię kierowcę kat. C+E, trans-
porty liniowe, tel. 607 585 561

 �Przyjmę do pracy mechani-
ka samochodów ciężarowych, 
maszyn budowlanych i rol-
niczych, z doświadczeniem. 
tel. 505 112 334

 �Zaopiekuję się osobą starszą (cho-
rą) gwarantowana fachowa opie-
ka. Tel. 609 349 138; 607 420 272 po 
16.00.

INNE

 �Sprzedam drewno komin-
kowe i opałowe. Transport. 
691 466 441

 �Sprzedam drewno  bukowe i dębo-
we pocięte i porąbane- 603 353 789

 �Sprzedam drewno opałowe i ko-
minkowe, pocięte w klocki z dowo-
zem. 663 349 053

 �Drewno opałowe kominkowe. 
506 232 860

 �Sprzedam laptopa Lenovo, Y530, 
cena 1600 zł, tel. 605 522 340

 �Sprzedam suknię ślubną białą, 

rozm. 38-40 piękna - zadbana. 661 
196 022

 �Sprzedaż drewna kominkowego i 
opałowego. 667 788 820

 �PIECE GAZOWE c.o.z Niemiec f.Va-
illant sprzeda serwis pieców gazo-
wych, używane z gwarancja, wi-
szące, dwufunkcyjny do miesz-
kania cena od 1.000zl oraz tyl-
ko ogrzewanie c.o.11,18,24kw 
od 800zl montaż ,serwis  
tel 691 686 772

 �ELEKTRYCZNY przepływowy pod-
grzewacz wody na prąd 380V,moc 
18,21kw Male gabaryty, wisza-
cy z Niemiec f. Vaillant do łazien-
ki, kuchni domek, sklep warsztat, 
zaklad fryzj. bar cena od 250 zl tel 
691 686 772

 �GRZEJNIKI panelowe c.o. nowe i 
używane z Niemiec rozne rozmiary, 
do domu, sklepu, warsztatu, miesz-
kania więcej info  691 686 772

 �BOJLER podgrzewacz wody 120-
150 litr. stojący bez palnika z Nie-
miec, dobrze izolowany, z wężow-
nica, do montażu z piecem węglo-
wym lub gazowym cena 400zl tel 
691 686 772

 �JUNKERS gazowy do łazienki, kuch-
ni z Niemiec f,Vaillant wysoka ja-
kość, Malo używany, do mieszkania 
domu cena 400zl tel 691 686 772

 �Sprzedam piec CO (śmieciuch) na 
gwarancji cena 1000 zł do negocja-
cji. 607 488 128

 �Ogrodzenia z kamienia, alejki i pod-
jazdy. 693 629 827

 �Drewno kominkowe sprzedam ta-
nio, dowóz gratis. 501 385 072

 �Skup niesprawnych zatartych pił 
Stihl, Husqvarna cena 100 zł. Tel. 
721 668 245

 �Sprzedam niedrogo telewizor 21-
28 cali. Tel. 888 330 606

 �Sprzedam sypialnię 510 243 843

 �Owczarki niemieckie 7 tygodniowe, 
pieski, ładne rodzice. 91 39 21 828

 �Sprzedam niedrogo piec do CO na 
100 m grzewczych. 603 490 315

 �Sprzedam biurko – biurowe b. ład-
ne dogodny rozstaw w elementach 
(5 elementów) długość całkowita 
4 mb szer. 0,80. Oglądać można w 
Cechu Rzemiosł od 8.00-15.00. Tel. 
502 461 763

 �Sprzedam  kosiarkę, szlifierkę do 
metalu, frezarkę do drewna. 91 39 
22 990

 �Sprzedam Yorki. Kontakt. 
693 808 537

 �Oflisy zrzynki tartaczne na opał po-
cięte w klocki lub w całości do sa-
modzielnego pocięcia. Dowóz gra-
tis. 514 740 538

 �Piasek płukany żwir czarnoziem, 
dowóz do 3 ton. Wywrotka. 514 740 
538

 �Sprzedam piłę panelową ścien-
ną STRIBIG wys. 2,4 m; szer. 5,6 
m, cena 11.300 tys zł, grubo-
ściówkę Casadei 510 m/m El. Gó-
ra-dół, 4 noże cena 9800 zł. Tel. 
661 927 037 od 8.00-20.00

 �Sprzedam owczarki niemieckie. 
91 39 10 656

 �Sprzedam akwarium 112l z peł-
nym wyposażeniem 668 844 738
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PRO-BUD S.C.   SPRZEDA MIESZKANIA 
2-pokojowe o pow. 58 m2 na osiedlu Gryfitów

  nowe  -  własnościowe  -  bezczynszowe
tel. 91 39 25 552, 783 570 056, www.probud-nowogard.pl

Nowogard, ul. 3 Maja 14

 Ostatnia chwila - SKORZYSTAJ Z KREDYTU RODZINA NA SWOIM!

PIASEK, ŻWIR,  CZARNOZIEM, POSPÓŁKA 

 ŻWIROWNIA  DŁUGOŁĘKA
tel. 504 872 700 

Z DOWOZEM DO KLIENTA



Środa godz. 17.00 na os. Radosława pojawia się pierwszy beczkowóz z wodą zdatną 
do picia, po tym jak PUWiS zakręcił ujęcie po wykryciu przez SANEPID bakterii coli

Piątek 
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 Cena 1,80 zł

GAZETA LOKALNA  NOWOGARD • OSINA

Rozpoczęcie roku szkolnego w sobotę 1 września 2012

s. 7

Czytaj s. 3

31 sierpnia br.
od 9.00 - 10.00  

piątek
udzielane będą

bezpłatne porady prawne
w redakcji DN

ul. Boh. Warszawy 7A

Plantacja borówki w Siwkowicach
ZATRUDNI zbieraczy
Zapewnimy dowóz. Zbiórka w pt. 31.08 sob. 1.09  

i pn. 3.09 na dworcu PKS w Nowogardzie godz. 9.45

Wywiad z Pawłem Słomskim

Stowarzyszenie  
na rzecz powiatu  
goleniowsko-nowogardzkiego  
– zarejestrowane!!

Otarła się 
o śmierć!

Specjalny dodatek 
Prezent 

dla kibiców
piłki nożnejs. 4

Po coli, została tylko coca-cola…

Woda już zdatna do picia!
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Po naszej interwencji, o której pisaliśmy w zeszłym tygodniu, 
przejście jak również pobocze drogi nr 6 biegnącej do miejsco-
wości Wyszomierz zostało wykoszone. Teraz widoczność  jak 
również bezpieczeństwo kierowców na pewno uległo poprawie. 

Od ubiegłego roku DN (na sugestie czytelników) informował, 
że paliki blokujące wejście na ścieżkę spacerową w kierunku pla-
ży są zbędne, co na szczęście zostało w końcu zauważone i paliki 
zostały usunięte, co bardzo ucieszyło spacerowiczów, a w szcze-
gólności spacerujące z wózkami matki. 

W miniony ponie-
działek, przy ul. Boha-
terów Warszawy 1/1 
otworzył swoją placów-
kę Alior Bank - Partner. 
Placówka jest czynna w 
godzinach od 09:00 do 
17:00. W chwili obecnej  
Bank posiada 208 od-
działów oraz ponad 250 
placówek partnerskich 
Alior Partner w całym 
kraju. 

W Nowogardzie przy ul. Bohaterów Warszawy w kierunku 
Nadleśnictwa, od dłuższego czasu przechodnie zamiast iść po 
chodniku, omijają go, gdyż roślinność która tam rośnie skutecz-
nie uniemożliwia swobodne przechodzenie po chodniku w tym 
rejonie. Sprawdziliśmy i faktycznie tak jest. 

Zaproszenie
W imieniu władz samorządowych zapraszam wszyst-

kich mieszkańców, instytucje i  organizacje, do wspólne-

go złożenia kwiatów i wieńców pod pomnikiem na Pla-

cu Wolności z okazji rocznicy wybuchu II Wojny Świa-

towej, w dniu 1 września (sobota) o godz. 12.00. 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
Antoni Bielida 

Wrzesień  1939 – Sierpień 1981

Co łączy polskie daty?
W  tych dniach obchodzimy 

dwie bardzo ważne  dla  Pola-
ków rocznice. 01 09  przypa-
da  73  rocznica wybuchu II 
wojny światowej, a 30-31. 08 
już 32 rocznica zrywu sierp-
niowego. Co łączy te dwie  
dość odległe czasowo daty  i 
co łączy te dwa  wszak  istot-
nie różne wydarzenia o któ-
rych   rocznice te przypomi-
nają?  Po pierwsze zarówno  
we wrześniu 1939  roku, jak i 
w sierpniu 1981 roku,  Pola-
cy swoją postawą wzbudzi-
li  szacunek, a nawet podziw 
współczesnego im  świata. To 
oni jako pierwsi stawili opór  
faszystowsko-hitlerowskiej  
potędze i to oni jako pierw-
si podjęli tak zasadniczy bój 
z  komunistycznym totalita-
ryzmem, dając w ten sposób 
przykład nie tylko nieprze-
ciętnej odwagi, ale też hi-
storycznej mądrości. To hi-
storia bowiem szczególnie 
przyznała  rację  tym, którzy 
nadzieję położyli w przywią-
zaniu do wolności i walce o 
godność, aniżeli tym, co ko-
niunkturalnie zachowawczo 
i tchórzliwie w istocie ko-

laborowali z niszczycielski-
mi siłami faszyzmem i ko-
munizmem.  Łączy te wyda-
rzenia też szczególna ofiara 
jaka została złożona na oł-
tarzu Ojczyzny przez  po-
kolenia września, pokolenia 
Kolumbów i te pokolenia, 
którym dane było organizo-
wać polski sierpień. Była to 
ofiara z własnego życia, we 
wrześniu z życia dosłownie 
w sierpniu bardziej, a nawet 
głównie  z życia rozumiane-
go jako los osobisty. Ofiara 
ta była jak czas pokazał au-
tentycznie bezinteresowna, 
któż bowiem wynagrodzi tę 

wojenną hekatombę, czy też, 
któż choćby podziękuje  ty-
siącom bezimiennych bo-
haterów  Solidarności?  Ci 
pierwsi w momencie gdy za-
kończyła się straszna wojna 
w swojej ocalałej masie, albo 
znaleźli się poza Ojczyzną, 
albo stali się wrogami tych, 
co Ojczyznę przez następ-
ne  dziesięciolecia pozbawi-
li niezbywalnego prawa od 
wolności i suwerenności. Ja-
kie przesłanie dla nas dzisiaj 
płynie więc z tych dat, z tych 
wydarzeń. Pierwsze, to trze-
ba mieć świadomość, że to 
jest nasze dziedzictwo, pięk-
ne i szlachetne, które po-
zwala nam stać z podniesio-
nym czołem w rodzinie wol-
nych narodów. Drugie, że 
dziedzictwo, to również co-
dzienne wyzwanie dla no-
wych  pokoleń, jego   zmar-
nować nie wolno, ale  moż-
na go  zmarnować !  I wresz-
cie trzecie, to  konieczność 
odkrywania na nowo stałe-
go  definiowania znaczenia 
słów: Kto Ty jesteś?? Polak 
Mały. Jaki znak Twój…  

Marek Słomski 
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EntER  II 
laptop

 sERwIs - komIs
naprawiamy, 
sprzedajemy,

kupujemy laptopy
na ul. Wyszyńskiego 7/3

budynek Straży Pożarnej

tEL. 795 648 748

O PA Ł
węgiel, koks, miał, 

drewno – kominkowe,
 podpałka, brykiet – węglowy, 

torfowy, drzewny
(towar luzem i workowany)

Towar wysokiej jakości, zapewniamy 
transport, wynajem maszyny 
rozładunkowej oraz dźwigu

sprzedaż ratalna

PPUH „EDBA” 
Nowogard • ul. Nadtorowa 12

Tel./fax 91 39 22 329
Kom. 601 150 620

Po coli, została tylko coca-cola…

Woda już zdatna do picia!
Było trochę strachu, niedogodności, a także paniki. Dzisiaj można już być spokojnym – woda 
w kranach jest już wolna od bakterii coli. PUWiS zapewnia, że mieszkańcy mogą z niej w pełni 
korzystać. 

Kilka minut po godz. 16.00, 
w minioną środę na dyżurny 
telefon redakcji DN dostaliśmy 
sygnał od jednego z mieszkań-
ców Nowogardu, o rzekomym 
skażeniu wody w Nowogar-
dzie przez bakterię coli. Infor-
macja okazała się prawdziwa. 
Już kilkadziesiąt minut póź-
niej, zgodnie z zaleceniem Sa-
nepidu, PUWiS zakręcił wodę 
w kranach przy ul. Boh. War-
szawy i Radosława. Wieść o za-
truciu wody rozniosła się bły-
skawicznie po całym mieście. 
Ludzie masowo zaczęli wyku-
pywać wodę mineralną i infor-
mować się telefonicznie o za-
grożeniu. 

Podczas rutynowej kontroli 
przeprowadzonej przez Sane-
pid, w jednej z próbek pobranej 
do laboratorium wody, przy ul 
Boh. Warszawy, wykryto bakte-
rie coli. Sanepid poinformował 
n4as telefonicznie o tym fakcie, 
nakazując wyłączenie odcinka 
sieci wodociągowej od ulicy Bo-
haterów Warszawy nr 68 wraz z 
całą ulicą Radosława w kierun-
ku miejscowości Kulice z wyłą-
czeniem kilku budynków przy 
ulicy Bohaterów Warszawy, do 
czasu wykonania dalszych ba-
dań. Wodę do celów spożywczych 
należy pobierać z podstawianych 
beczkowozów przez przedsiębior-
stwo – informował na gorąco 
Jakub Sobieralski z Przedsię-
biorstwa Usług Wodnych i Sa-
nitarnych w Nowogardzie. 

Następnego dnia, tj. w czwar-
tek, w godzinach popołudnio-
wych, służby sanitarne z Gole-
niowa alarm odwołały. „Pań-
stwowy Powiatowy Inspekto-
rat Sanitarny w Goleniowie po 
zapoznaniu się z wynikami ba-
dania wody pobranej w dniu 
29.08.2012 r., z punktu poboru 
wody zlokalizowanego na wo-
dociągu w Nowogardzie (sieć – 
ul. Boh. Warszawy 34) nr spra-
wozdania Sp/BM/PW1888/12 
z badań mikrobiologicznych z 
dnia 30.08.2012r. wykonanych 

przez Laboratorium WSSE w 
Szczecinie stwierdza, przydat-
ność wody do spożycia z wo-
dociągu Nowogard na odcinku 
sieci od ulicy Boh. Warszawy 68 
wraz z całą ulicą Radosława w 
kierunku miejscowości Kulice” 
– czytamy w oficjalnym komu-
nikacie Sanepidu, który otrzy-
mał PUWiS, i kilka instytucji 
w tym m.in. Urząd Miejski w 
Nowogardzie i Starostwo Po-
wiatowe w Goleniowie. 

Zdaniem J. Sobieralskie-
go, taki wynik był pewny. Fir-
ma bowiem, już kilka godzin 
wcześniej, dokonała we wła-
snym, akredytowanym labora-
torium badania wody i nie wy-
kryto w niej żadnych niepożą-

danych substancji czy bakterii. 
Jeszcze tego samego dnia, 

kiedy otrzymaliśmy pierwszy 
sygnał pobraliśmy próbki ze 
wszystkich punktów poboru, i 
zbadaliśmy je w swoim labora-
torium. Już rano wiedzieliśmy, 
że woda jest czysta – dodaje J. 
Sobieralski. 

Skąd wzięła się zatem bakte-

ria w profesjonalnym labora-
torium PUWiS-u? Na to pyta-

nie nie ma jednoznacznej od-
powiedzi. 

Od początku wiedzieliśmy, że 
coś jest nie tak. To, co przesłał 
Sanepid jest niczym innym jak 
tzw. błąd próby. My znamy ja-
kość naszej wody i stale ją kon-
trolujemy. Nasi odbiorcy są bez-
pieczni. Zresztą, zgodnie z póź-
niejszym komunikatem Woje-

wódzkiego Inspektora Sanitar-
nego w Szczecinie nie musieli-
śmy zamykać ujęcia, ale zrobili-
śmy to profilaktycznie. Jeśli cho-
dzi o samo pojawienie się bak-
terii w próbce pobranej przez 
Sanepid, to trudno tu speku-
lować. Jedno jest pewne, woda 

pobrana do badania, 
nie pochodziła bez-
pośrednio z sieci, a 
została pobrana je-

dynie z jednego z kranów znaj-
dujących się w naszym labora-
torium. Bakterie te mogły więc 
znajdować się równie dobrze na 
powierzchni  wylewki – twier-
dzi Sobieralski. 

Jeszcze wczoraj woda do kra-
nów wróciła. Mimo pewności 
co do jej jakości, PUWiS w naj-
bliższych dniach przeprowadzi 
chlorowanie całej sieci wodo-
ciągowej. Taką decyzję firma 
podjęła sama, chcąc w ten spo-
sób uspokoić mieszkańców. 

Warto dodać, że był to 
pierwszy,  w 20 –letniej historii 
PUWiS-u przypadek stwier-
dzenia obecności bakterii coli 
w wodzie. 

Marcin Simiński 

ZAWYJĄ SYRENY
W związku z 73 rocznicą tragicznego wydarzenia, któ-

rym był wybuch II Wojny Światowej oraz oddaniem hołdu 
wszystkim tym, którzy przeżyli koszmar wojny i okupacji, 
walczyli z wrogiem na wszystkich frontach, przynieśli nam 
wolność i odbudowali kraj ze zniszczeń,   w dniu 1 września 
2012r., od godziny 12.00 zawyją syreny alarmowe.

Będzie to jednocześnie sprawdzian radiowego sterowania 
systemem alarmowym Obrony Cywilnej na obszarze miasta 
Nowogard.

Burmistrz Nowogardu, Robert czapla
Szef Obrony Cywilnej Gminy Nowogard

Takie informacje pojawiły się na klatkach schodowych chwilę po zakręceniu przez 
PUWiS wody
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Serdeczne wyrazy 
współczucia i głębokiego żalu

Pani Ewie Jakubcewicz
z powodu śmierci mamy

w imieniu swoim i pracowników 
Urzędu Miejskiego w Nowogardzie składają

      Przewodniczący         Zastępca                           Burmistrz
       Rady Miejskiej         Burmistrza Nowogardu           Nowogardu
       Antoni Bielida Damian Simiński               Robert Czapla

kONDOlENcJE

Dramat rodziny z Nowogardu

29-latek powiesił się w celi 
W piątek – 18 sierpnia w celi Aresztu Śledczego w Buniewicach k. Kamienia Po-
morskiego znaleziono samobójcę. Okazał się nim mieszkaniec Nowogardu, któ-
ry odbywał karę za włamania i drobne przestępstwa.

Piotr N. był 29-letnim miesz-
kańcem Nowogardu. W tutej-
szym Zakładzie Karnym od-
bywał początkowo karę. W ra-
mach awansu, został przenie-
siono do zakładu półotwarte-
go w Buniewicach. To właśnie 
tam, przed dwoma tygodnia-
mi, odebrał sobie życie. Spra-
wę śmierci bada kamieńska 
Prokuratura Rejonowa.

- Władze Aresztu Śledczego 
prowadzą wewnętrzne postę-
powanie w tej sprawie. Zaraz 
po zgonie dokonaliśmy oględzin 
miejsca i zwłok, które później 
zostały poddane sekcji. Wszyst-
ko wskazuje na to, że śmierć jest 
wynikiem samobójstwa – mówi 
Jarosław Przewoźny, zastępca 
prokuratora w Kamieniu Po-
morskim.

Jak wynika z nieoficjalnych 
informacji przyczyną podjęcia 
przez Piotra N. tak dramatycz-
nej decyzji mógł być zawód 
miłosny. 

Pogrzeb mężczyzny odbył się  
tydzień temu, w sobotę, na no-
wogardzkim cmentarzu. 

man, MS

Grób młodego mieszkańca Nowogardu

Z ostatniej chwili - pożar na 
Poniatowskiego 

Otarła się o śmierć!
Wydobywający się dym z mieszkania na I piętrze, 
na równe nogi postawił mieszkańców jednego z blo-
ków. 

Wczoraj w godzinach po-
południowych na ul. Ponia-
towskiego mieszkańcy  bloku 
mieszkalnego, zauważyli wy-
dobywający się dym z jednego 

z mieszkań znajdującego się 
na I piętrze budynku. Miesz-
kańcy zaalarmowali Straż Po-
żarną. Przybyli na miejsce 
strażacy do mieszkania mu-

sieli wejść po drabi-
nie przez okno. W 
środku znaleźli nie-
przytomną 50 let-
nią kobietę. Nieofi-
cjalnie mówi się, że 
kobieta pozostawi-
ła na włączonej ku-
chence garnek i w 
tym czasie zasnęła 
lub zasłabła. Kobie-
tę z objawami naj-
prawdopodobniej 
zaczadzenia zabrało 
pogotowie ratunko-
we do szpitala. 

Jarek Bzowy 

W poniedziałek - witaj szkoło!

Bez nauki ani rusz
 Już w najbliższy poniedziałek rozpoczyna się nowy 2012-2013 rok szkolny. Pra-
wie 3000 uczniów pojawi się tego dnia także w progach szkół prowadzonych 
przez nowogardzki samorząd. 

W związku z rozpoczynającym się rokiem szkolnym poprosiliśmy wydział Edukacji Kultury i 
Sportu nowogardzkiego magistratu i informacje statystyczne dotyczące liczby uczniów popierają-
cych aktualnie  naukę w szkołach na terenie naszej gminy dla których Gmina Nowogard jest orga-
nem założycielskim. Poniższa informacja została sporządzona na podstawie projektów arkuszy or-
ganizacyjnych na rok szkolny 2012/2013 na dzień 30 kwietnia br.

Nazwa placówki Ogólna liczba 
uczniów

Liczba 
uczniów klas I

Liczba 
wychowanków 
klas zerowych

Szkoła Podstawowa nr 1 w Nowogardzie 434 100 25
Szkoła Podstawowa nr 2 w Nowogardzie 315 41 43
Szkoła Podstawowa nr 3 w Nowogardzie 359 48 50
Szkoła Podstawowa nr 4 w Nowogardzie 164 20 15
Szkoła Podstawowa w Błotnie 79 12 14
Szkoła Podstawowa w Długołęce 68 10 13
Szkoła Podstawowa w Orzechowie 88 14 11
Szkoła Podstawowa w Strzelewie 91 8 8
Szkoła Podstawowa w Wierzbięcinie 119 18 16
Szkoła Podstawowa w Żabowie 49 10 7
Gimnazjum nr 1 w Nowogardzie 353 125 -
Gimnazjum nr 2 w Nowogardzie (ZSO) 423 160 -
Gimnazjum nr 3 w Nowogardzie 125 39 -
II Liceum Ogólnokształcące 
w Nowogardzie (ZSO) 254 90 -

Jednocześnie kierownik wydziału p. Marle-
na Marchewka przesłała nam harmonogram 
dnia inauguracyjnego w poszczególnych pla-
cówkach.

Inauguracja roku szkolnego 2012/2013 w 
dniu 03 września br.

Uczniom i nauczycielom życzymy powo-
dzenia w realizacji zadań edukacyjno-wy-
chowawczym,  a rodzicom satysfakcji z po-
stawy  ich dzieci w tym nowym roku szkol-
nym.

Redakcja

Nazwa szkoły Godzina 
rozpoczęcia

SP - 1 Nowogard 9.30
SP - 2 Nowogard 10.00
SP - 3 Nowogard 9.00
SP - 4 Nowogard 9.00

SP – Błotno 9.00
SP – Długołęka 10.00

SP – Orzechowo 8.00
SP – Strzelewo 8.00

SP – Wierzbięcin 9.00
SP – Żabowo 9.00

Gim. 1 Nowogard 8.30
ZSO  Nowogard

Gim. 2 Nowogard 10.00

Gim. 3 Nowogard 8.15
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 Sprzedam, kupię, Oddam

GIEŁDA PODRĘCZNIKÓW 
SZKOLNYCH

Jak co roku otwieramy giełdę podręczników szkolnych. Moż-
na w niej nieodpłatnie zamieszczać informacje o posiadanych do 
sprzedaży, bądź oddania podręczników szkolnych, a także ogło-
sić zapotrzebowanie na kupno. Podręczniki do oddania można 
również przynosić do redakcji DN.

Zgłoszenia telefonicznie na numer 91 392 21 65, e-mailowo 
DZIENNIK@DZIENNIKNOWOGARDZKI.PL, bądź osobi-
ście w redakcji na ul. Boh. Warszawy. Red.
•	 Sprzedam książki do I klasy Gimnazjum nr 1 w Nowogardzie. Tel: 605 

768 194.
•	 Kupię podręczniki do klasy VI, SP nr 2. i sprzedam książki do języka nie-

mieckiego i WOS-u do III klasy, Gimnazjum nr 2 w Nowogardzie. Tel: 
790 710 805.

•	 Sprzedam książki do liceum nr 1 do kl. 1 i 3. Tel: 697 514 976 po godz. 16.
•	 Sprzedam tanio podręczniki do Technikum i Liceum, nr tel. 91 39 25 264.
•	 Kupię podręczniki do V kl. Podst. Nr 1 tel. 664 771 090.
•	 Tanio sprzedam podręczniki do I kl. Gim. Nr 1. Tel. 726 766 828.
•	 Kupię podręczniki do kl. V SP nr 3 w Nowogardzie. Te. 721 875 393.
•	 Sprzedam komplet podręczników do gim. nr 3. do kl. II, III. tel. 91 39 

23 122.
•	 Sprzedam matematyka podręcznik zakres podst. do liceum, LO nr 2 do 

kl. I. W.Babinski, Hańko. Ponczek. Tel. 603 691 864.
•	 Kupię książki do I kl. gimn. nr 2. Sprzedam do kl. VI szkoły podstawowej 

nr 3. Niedrogo. 509 615 300, 509 649 104.
•	 Przyjmę książki do kl. VI, szkoła podstawowa nr 1. tel. 699 680 298.
•	 Sprzedam książki do klasy III Gimnazjum nr 2 w Nowogardzie tel. 661-

550-557 
•	 Sprzedam książki do klasy II gimnazjum nr. 2 w Nowogardzie tel. 840-

563-335
•	 Kupię kompl. podręczników kl. III gimnazjum nr 1. Tel. 665 355 369.
•	 Sprzedam książki do II kl. gimnazjum nr 2. Tel. 784 056 335.
•	 Kupie książki do I klasy gimnazjum nr 2. Tel. 785 120 663.
•	 Kupię podręczniki do: matematyki i historii do VI kl. szkoła nr 1. Tel. 

504 703 568.
•	 Kupię podręczniki do II kl. gimn. nr 1. Tel. 667 787 949, 723 675 858.
•	 Kupię podręczniki do kl. III, do Gimnazjum nr 1. tel. 663565517.
•	 Do III kl. gimn. nr 2 kupię. 728 983 185.
•	 Sprzedam podręczniki do SP nr 4 (Bema) kl. III, IV, V 514 995 348.
•	 Sprzedam kpl. książek do III kl. gimn. nr 2 (nowe wydanie). Cena 130 zł. 

tel. 609 876 557.
•	 Sprzedam do VI kl. SP nr 3 a kupię do I gimn. nr 2. Tel. 604 432 743.
•	 Kupię podręczniki do kl. V SP nr 1. Tel. 668 858 611.
•	 Kupię książki do VI kl. SP 3. Tel. 512 005 501.
•	 Kupię książki do II liceum profil matematyczno-informatyczny, sprze-

dam do I gimnazjum SP 1. tel. 725 175 998.
•	 Sprzedam książki do geografii i j. angielskiego kl. II, III gimn. nr 3 (Bema) 

tel. 721 664 442.
•	 Sprzedam podręczniki do I kl. Gimnazjum: NOWA ERA: Spotkania 

z fizyką Nr dop.: 93/1/2009, WAM: Szukam Was - religia, OXFORD:  
Exam Connections Student”s Book, WSiP: Matematyka 2001,Nr ewid. 
39/1/2009, OPERON: Muzyka, Nr dop. 166/2009. e-mail: tel. 663565517.

•	 Sprzedam - książki do II kl. gimn. nr 1 - niemiecki „Team Deutch”, polski 
„Po polsku”, historia „Śladami przeszłości”, geografia „Puls Ziemi”, mate-
matyka, informatyka, chemia zbiór zadań i podręcznik „elektotechnika”, 
biologia „Puls życia”. tel. 695575 711.

•	 Sprzedam Vademecum maturalne: matematyka, biologia i repetytorium 
maturzysty z biologii. tel. 727 599 694.

• LICEUM Chemia 2, OPERON, zakres rozszerzony, S.Hejwowska, Geo-
grafia społeczno-gospodarcza świata 2, TURPRESS, W.Maik, podręczni-
k+ćwiczenie, Podstawy geografii fizycznej 1, TURPRESS, E.Świtalski, Z. 
Preisner, Chemia 1, zakres rozszerzony, OPERON, S. Hejwowska, Bio-
logia 1, zakres rozszerzony, OPERON, J.Balerstet, W.Lewiński, J.Prokop, 
Przysposobienie obronne, podręcznik część II, OPERON, Podręcznik Ję-
zyk Polski, Między tekstami, część 3 – romantyzm, GWO, Język angiel-
ski - New Opportunities, kurs przygotowujący do matury, Upper Inter-
mediate/Intermediate, Students’ Book + Matura Powerbook, PEASON 
Longman GIMNAZJUM Fizyka i astronomia dla gimnazjum, mechani-
ka, ciepło, moduł 2, Nowa Era, Historia – podręcznik 2, WSiP, U źródeł 
współczesności, czasy nowożytne, K. Zielińska, Język angielski – Energy 
3/2, LONGMAN, podręcznik+ćwiczenie. tel. 517895434.

Porozmawiajmy o naszych dzieciach…
W ostatnich dniach otrzymaliśmy sygnały od Czytelników dotyczące  sytuacji dzieci 
w wieku przedszkolnym, które poniżej prezentujemy. Na jeden ze zgłaszanych proble-
mów uzyskaliśmy też odpowiedź z UMiG Nowogard.  Tematu przedszkoli dotyczy tak-
że publikowany poniżej tekst nadesłany przez radnego Michała Wiatra. 

Przedszkolak też kosztuje...
Dzwonię do Państwa w sprawie zbliżającego 

się roku szkolnego i związanymi z nim wydatka-
mi. Dookoła słyszy się  tylko rozmowy i komenta-
rze na temat tego, jakie to rodzice muszą ponosić 
koszty z tytułu zakupu książek i przyborów szkol-
nych. Oczywiście trudno nie zgodzić się z rodzi-
cami dzieci w wieku szkolnym, którzy mają ra-
cję krytykując konieczność zakupu co roku nowe-
go zestawu podręczników.  Boli mnie jednak fakt, 
że w całym tym hałasie medialnym, zapomina 
się także o rodzicach dzieci, które od września 
będą uczęszczać do przedszkoli. Czy ktoś się pyta 
tych rodziców, skąd mają wziąć niekiedy 500 zł 
miesięcznie w przypadku dwójki rodzeństwa, by 
opłacić pobyt w przedszkolu? Nie mówiąc już o 
dodatkowych kosztach takich jak wpisowe, ko-
mitet, ubezpieczenie, opłata za zabawki, pomoce 
dydaktyczne, książki, nowe kapcie, poduszkę itd., 
itd.  Mam wrażenie, że o rodziców przedszkola-
ków nikt się nie upomina. Zastanawiam się z cze-
go to wynika? Może z powszechnego, krzywdzą-
cego przekonania, że do przedszkola chodzą dzie-
ci rodziców którym bardziej się powodzi? A może 
dlatego jak  często słyszę, że przecież przedszkole 
nie jest obowiązkowe i nikt mi nie kazał iść do 
pracy – „mogłam siedzieć z dzieckiem w domu”. 

Mój telefon pewno tych opinii nie zmieni. Nie 
sprawi też, że za przedszkola będzie płaciło się 
mniej. Może spowoduje jednak, że kilka osób słu-
chając i czytając informacji na temat wydatków 
związanych z nowym rokiem szkolnym, pomyśli 
także o tym, jakie koszty w tym czasie, ale i przez 
cały rok, ponoszą nie tylko rodzice uczniów, ale 
także przedszkolaków. 

red.
Było  i tak i siak,  a teraz... 
 W tym zamieszaniu związanym ze stale zmie-

nianym projektem skrócenia  wieku rozpoczęcia 
obowiązku szkolnego, wiele osób już nie wie, kie-
dy ich dziecko powinno iść obowiązkowo do szko-
ły  - mówi nasza Czytelniczka. A oto odpowiedź 
kierownik wydziału edukacji , kultury i sportu 
UM w Nowogardzie  - Marleny Marchewki.  

„Zgodnie z obowiązującym prawem, każ-
de dziecko w wieku pięciu lat, ma obowiązek 
edukacji przedszkolnej (ustawa z dnia 7 wrze-
śnia 1991 o systemie oświaty – tj. Dz. U z 2004 
r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) . W tym wieku 
wszystkie dzieci (niezależnie od tego czy uczest-
niczyły wcześniej w wychowaniu przedszkol-
nym) mają obowiązek rozpocząć roczne przy-
gotowanie przedszkolne w przedszkolu, od-
dziale przedszkolnym zorganizowanym w szko-
le podstawowej lub w innej formie wychowania 
przedszkolnego.

Kontrolowanie spełniania tego obowiązku, 
należy do zadań dyrektora szkoły podstawowej,            
w obwodzie której dziecko mieszka.

Ponadto wszystkie dzieci sześcioletnie uro-
dzone w latach 2006 i 2007, które - zgodnie z 
decyzją rodziców - nie rozpoczną nauki w szko-
le w wieku sześciu lat, będą nadal uczęszczać do 
przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szko-
łach lub innych form wychowania przedszkol-
nego. W takiej sytuacji przygotowanie przed-
szkolne będzie trwać dwa lata.”

red.

Wspólny Nowogard składa projekt uchwały  
w sprawie obniżenia opłat za przedszkola

Chcielibyśmy poinformować mieszkańców 
naszej Gminy Nowogard, że w dniu 30 sierpnia 
2012 roku, złożyliśmy projekt uchwały dotyczą-
cy zmiany opłat za dzieci w przedszkolach pu-
blicznych. Zmiana uchwały ma na celu obniże-
nie opłaty za drugie i kolejne dziecko z  tej sa-
mej rodziny uczęszczające do przedszkoli pu-
blicznych, oraz obniżenia opłaty za dzieci z za-
siłkiem pielęgnacyjnym. W naszej Gminie No-
wogard funkcjonują obecnie trzy przedszko-
la publiczne prowadzone przez Gminę. Opłata 
za przedszkole dla każdego dziecka wynosi tyle 
samo, czyli 0,17% minimalnego  wynagrodze-
nia za pracę. Mówiąc o opłacie, mamy na myśli 
opłatę poza ustawowymi pięcioma bezpłatnymi 
godzinami. 

Zmiana uchwały, jaką proponujemy zakłada 
obniżenie o:

25% opłaty za przedszkole na dziecko z zasił-
kiem pielęgnacyjnym, w przedszkolu publicz-
nym przy ul. Poniatowskiego utworzono gru-
pę integracyjną. Od 1 września 2012 roku do 
grupy integracyjnej będzie uczęszczać pięcioro 
dzieci z zasiłkiem pielęgnacyjnym. W związku 
z faktem, iż rodzice tych dzieci na co dzień zma-
gają się z wieloma dodatkowymi problemami 
zwłaszcza finansowymi, stoimy na stanowisku, 
iż należy im się dodatkowa pomoc samorządu 
w postaci obniżenia opłaty za przedszkole. 

50% opłaty za przedszkole dla drugiego dziec-
ka w przypadku, gdy z usług przedszkoli korzy-
sta dwoje dzieci z tej samej rodziny. Obniżenie 
opłaty w takim przypadku przysługuje drugie-
mu dziecku. 

75% opłaty za przedszkole w sytuacji, gdy z 
przedszkola korzysta drugie dziecko z rodziny, 
na które przyznany jest zasiłek pielęgnacyjny.

Opłaty nie pobiera się za trzecie dziecko, gdy 
z usług przedszkoli korzysta troje dzieci z tej sa-
mej rodziny oraz wychowujących czworo i wię-
cej dzieci.

Opłaty nie pobiera się również za drugie 
dziecko z rodziny, jeśli na oboje dzieci przyzna-
ny jest zasiłek pielęgnacyjny.

Z poczynionych ustaleń wynika, że do każ-
dego z przedszkoli w naszej Gminie uczęszcza 
średnio po pięcioro dzieci, które jest drugim 
z tej samej rodziny. Zatem koszty samorządu 
związane ze zmianą obecnej opłaty byłyby nie-
wielkie. 

Uważamy, że w obecnej sytuacji finansowej 
mieszkańców, będzie to ogromna pomoc dla ro-
dziców z Nowogardu, większość z nich szykując 
w sierpniu wyprawki dla swoich pociech odczu-
ło jak wielkie są to koszty. Nikogo też nie trzeba 
przekonywać, że wprowadzanie takich rozwią-
zań jest konieczne w obecnej sytuacji demogra-
ficznej. Podobne uchwały funkcjonują w wielu 
miastach w Polsce i są skuteczną pomocą samo-
rządu dla mieszkańców.

Liczymy na to, że uchwała znajdzie również 
jednogłośne poparcie u reszty radnych i burmi-
strza, i zacznie funkcjonować niezwłocznie po 
jej podjęciu. 

Michał Wiatr
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PARAFiA PW. WNiEBOWZięciA NMP: Msza św. w niedzielę: Nowogard: 7:00, 9:30, 11:00, 12:30, 18:00 (w lipcu i 
sierpniu o 19:00) Karsk: 9:00; Olchowo: 11:00; Wojcieszyn: 12:00; Dąbrowa: 10:00.  Msza św. w tygodniu (od pn do pt): 
7:00, 18:00 (w lipcu i sierpniu o 19:00)    Msza św. w sobotę: 9:00, 18:00 (w lipcu i sierpniu o 19:00).    www.wnmp.info
PARAFiA PW. ŚW. RAFAŁA kAliNOWSkiEGO: Msza św. w niedzielę: . 7.30 , 9.00; 11.00, 12.30 i 18.00 (w lipcu i sierp-
niu o 19:00) Kulice: 9:00; Jarchlino: 10:00; Sąpolnica: 10:00.   Msza św. w tygodniu: 7:00, 18:00 (w lipcu i sierpniu o 
19:00).   www.rafalkalinowski.republika.pl
PARAFiA PW. MB FAtiMSkiEJ: Msze św. w niedzielę: 9.00 i 12.00. Lestkowo: 10.30; Miętno: 13.00.  Msza św. w tygo-
dniu z wyjątkiem poniedziałku:17.00, w sobotę o godzinie 12.00.    www.mbf-now.firmeo.biz 

Informacje Parafialne
   Vox    Ecclesiae...

Słowo Boże na Niedzielę:

Franciszka Kolibowska, lat: 78, zmarła: 29.08.2012, pogrzeb: 31.08.2012, po-
grzeb odbędzie się o godz. 14,00 na cmentarzu w Ostrzycy. 

Zofia Zgieb, lat: 77, zmarła: 29.08.2012, pogrzeb: 31.08.2012, pogrzeb odbędzie 
się o godz. 14,00 na cmentarzu w Nowogardzie. 

Kazimierz Rybak, lat: 73, zmarł: 30.08.2012, msza św. odbędzie się 01.09.2012 
o godz. 14,00 w kaplicy cmentarnej w Nowogardzie, pochowanie urny z procha-
mi  dnia 03. 09. 2012 o godz. 15,00 na cmentarzu w Nowogardzie.

Informacje  przekazał zarządca cmentarza Jerzy Furmańczyk

Dzisiejsze rozważanie na niedzielę zostało przygotowane przez redakcję z ko-
nieczności zachowania ciągłości tej stałej rubryki. Jak już informowaliśmy do-
tychczasowy autor tego fragmentu DN, ks. Piotr Buda został przeniesiony do 
Szczecina . Do czasu gdy uzgodnimy prowadzenie rubryki przez jednego z no-
wych duchownych, którzy pojawili się w tych dniach w nowogardzkich  parafiach 
będziemy ją sami kontynuować.   

EWANGELIA
Mk 7,1-8.14-15.21-23 Prawo Boże a zwyczaje
Słowa Ewangelii według świętego Marka
Zebrali się u Jezusa faryzeusze i kilku uczonych w Piśmie, którzy przybyli z Je-

rozolimy. I zauważyli, że niektórzy z Jego uczniów brali posiłek nieczystymi, to 
znaczy nie umytymi rękami. Faryzeusze bowiem i w ogóle Żydzi, trzymając się 
tradycji starszych, nie jedzą, jeśli sobie rąk nie obmyją, rozluźniając pięść. I gdy 
wrócą z rynku, nie jedzą, dopóki się nie obmyją. Jest jeszcze wiele innych zwy-
czajów, które przejęli i których przestrzegają, jak obmywanie kubków, dzbanków, 
naczyń miedzianych. 

Zapytali Go więc faryzeusze i uczeni w Piśmie: „Dlaczego twoi uczniowie nie 
postępują według tradycji starszych, lecz jedzą nieczystymi rękami?” Odpowie-
dział im: „Słusznie prorok Izajasz powiedział o was, obłudnikach, jak jest napisa-
ne: «Ten lud czci mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode mnie. Ale czci 
na próżno, ucząc zasad podanych przez ludzi». Uchyliliście przykazanie Boże, a 
trzymacie się ludzkiej tradycji”.  Potem przywołał znowu tłum do siebie i rzekł do 
niego: „Słuchajcie mnie wszyscy i zrozumiejcie. Nic nie wchodzi z zewnątrz w 
człowieka, co mogłoby uczynić go nieczystym; lecz co wychodzi z człowieka, to 
czyni człowieka nieczystym. Z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego pochodzą złe 
myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, pod-
stęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota. Wszystko to zło z wnętrza po-
chodzi i czyni człowieka nieczystym”.

Oto słowo Pańskie.
Ten fragment ewangelii, przedstawia nam jedną z dyskusji Jezusa z faryzeusza-

mi, którzy co chwilę starali się Go na czymś pochwycić, wpadając w efekcie w si-
dła własnych intelektualnych manipulacji, a mieli o sobie w tym zakresie wysokie 
mniemanie ponieważ, w przeciwieństwie do innych, mniej predestynowanych 
społecznie, mogli odebrać lepsze wykształcenie.

Słuszność zagadnienia, wokół którego toczą dyskusję, zdaje się oczywista; przed 
jedzeniem należy umyć ręce. Chcemy przyznać w tym miejscu rację faryzeuszom 
i tak powinno być, gdyby nie kontekst, w jakim toczy się ten spór. Jezus wcale nie 
bagatelizuje zasad higieny wymaganych przed spożywaniem pokarmów, choć na 
pierwszy rzut oka mogłoby się nam tak wydawać. 

W Judaizmie umycie rąk przed jedzeniem nie było li tylko czysto praktyczną 
czynnością, którą winien wykonać każdy dbający o zdrowie człowiek. Umycie 
rąk było częścią rytuału i stanowiło jeden z elementów zewnętrznego uwielbie-
nia Stwórcy. 

Mycie rąk, o jakie chodziło faryzeuszom, symbolizuje w wyznawanej wierze to, 
co powierzchowne, co ma budzić uznanie w oczach świata, a nie być wyrazem 
głęboko przeżywanej, wewnętrznej relacji z Bogiem. Jezus, cytując Izajasza, „Ten 
lud czci mnie wargami, lecz sercem daleko jest ode mnie” chce zarówno im, jak i 
każdemu z nas uzmysłowić, że istotą wiary nie może być to, co zewnętrzne, choć z 
drugiej strony nie neguje znaczenia i potrzeby rytuału, gdyż stanowi on otoczenie 
czczonej przez nas Rzeczywistości, nie może jej jednak przesłonić, lub w najgor-
szym wypadku, zastąpić – tak jest właśnie w przypadku faryzeuszy.

Jezus ukazuje nam, że nie tylko dobro, ale także zło ma swoje źródło w sercu 
człowieka.  „Z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, nierząd, 
kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, 
zazdrość, obelgi, pycha, głupota. Wszystko to zło z wnętrza pochodzi i czyni czło-
wieka nieczystym”. 

Tak więc na nic zda się nasza powierzchowność, miła dla ludzkiego oka, jeśli nie 
jest wyrazem bogactwa naszego wnętrza, które Boskie oko przenika. 

(ps)

 W tych dniach odeszli do Wieczności 

„Rozkazy były proste: siły niemieckie miały jak 
najszybciej okrążyć i zniszczyć armię polską, a 
potem ruszyć na zachód …”

David G. Williamson

„ZDRADZO-
NA POLSKA. 
Napaść Niemiec 
i Związku Ra-
dzieckiego na 
Polskę  w 1939 
roku” DAVIDA 

G. WILLIAMSONA, to kolejna książka wydana 
w serii historycznej przez Dom Wydawniczy RE-
BIS w Poznaniu. Rzecz o tyle ciekawa, że napisa-
na przez dr historii, Brytyjczyka, pozbawionego 
emocjonalnego związku z Polską.

W sposób rzetelny po wielu latach milczenia 
na zachodzie przedstawił losy „zdradzonej Pol-
ski”. Sporo miejsca poświęcił na próbę wytłuma-
czenia gier politycznych i tragedii Polaków uf-
nych w traktaty pokojowe z Francją i Anglią. „Zdrada” tychże sojuszników, agre-
sja Niemiec i Sowietów na Polskę, krótka kronika kampanii wrześniowej i na ko-
niec stwierdzenie, że „Polska odzyskała wolność dopiero po upadku komunizmu 
w latach 1989-1990”, to w skrócie streszczenie książki.

Bardzo przydatne i pomocne są załączniki takie jak: chronologia głównych wy-
darzeń, biografie głównych postaci, słownik Ordre de Bataille Wojska Polskiego, 
Wermachtu i Armii Czerwonej, wspomnienia osób ocalałych, bibliografia i in-
deks. Całości dopełniają czarno-białe zdjęcia.

Ponieważ kolejna rocznica września 1939 roku przed nami, zachęcam do przy-
pomnienia sobie ważnych i tragicznych wydarzeń z tamtych lat.  

Dyrektor Biblioteki
Zofia Pilarz

Biblioteka poleca

Pomóżmy sobie
•	 Ośrodek Pomocy Społecznej przyjmie tapczan oraz meble dla podopiecznych 

tel. 913920200.
•	 Przyjmę  2 - osobowy fotel do spania, pralkę automatyczną i używaną  pokojową 

meblościankę Tel. 665 - 566-856
•	 Przyjmę  łóżko piętrowe  tel.512-71-13-48
•	 Przyjmę  wersalkę z fotelami i szafkę na dziecięce ubrania - 883-241-291 
•	 Przyjmę meble pokojowe w dobrym stanie, ławę pokojową i TV  tel.782-556-

716
•	 Przyjmę  piecyk kaflowy lub inny piec na opał tel. kontaktowy 883-038-182
•	 Przyjmę segment pokojowy i kuchenny oraz pralkę.  Tel. kontaktowy 512 711 348
•	 Przyjmę książki do I klasy gimnazjum. Tel. kontaktowy 512 711 348 
•	 Bardzo proszę o przekazanie dwuosobowego tapczanu dla osoby po operacji nr 

kontaktowy   504 781-785 
•	 Przyjmę telewizor kolorowy  sprawny w miarę w dobrym stanie nr tel.  512-012-

823 
•	 Przyjmę radiomagnetofon lub małą wierzę na płyty CD w dobrym stanie 

782556716
•	 Oddam telewizor 727 383 087.
•	 Pilnie potrzebny tapczan po operacji tel. 504 781 789.
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Sygnały czytelników

Umarł właściciel, 
drzewo też

Punkt 
nadawania 
przesyłek
kurierskich

ul. Wyszyńskiego 7/3
budynek Straży Pożarnej

tEL. 795 648 748

Wywiad z Pawłem Słomskim

Stowarzyszenie na rzecz powiatu 
goleniowsko-nowogardzkiego  
– zarejestrowane!!
We wtorek wpisano do rejestru ,,Stowarzyszenie na rzecz powiatu goleniowsko-
-nowogardzkiego Współpraca i Rozwój”. Celem stowarzyszenia jest dążenie do 
zmiany nazwy powiatu goleniowskiego na goleniowsko-nowogardzki.  Stowarzy-
szenie było zapowiadane przed kilkoma tygodniami w artykule na temat  inicjaty-
wy obywatelskiej zamierzającej doprowadzić  do zmiany nazwy powiatu. Oto roz-
mowa z założycielem stowarzyszenia  i pomysłodawcą projektu Pawłem Słomskim.

DN. Dlaczego zdecydował 
się Pan założyć stowarzysze-
nie ?

Paweł Słomski:  Kilka lat 
funkcjonowania powiatu go-
leniowskiego, w skład którego 
wchodzi nasza gmina poka-
zuje w praktyce, że zagrożenia 
dla interesów tak  dużego 
miasta, jakim jest Nowogard, 
w tak skonstruowanym two-
rze, stały się namacalną  rze-
czywistością. Nie można bier-
nie przyglądać się dalszej de-
gradacji Nowogardu, stąd po-
mysł i inicjatywa utworzenia 
stowarzyszenia. Cel jest jasny i 
wiemy, że jeśli go osiągniemy, 
sytuacja naszego miasta może 
ulec w dalszej perspektywie 

istotnej  popra-
wie. 

DN: Stowa-
rzyszenie może 
być skuteczną 
formułą walki 
o zmianę na-
zwy powiatu?

PS: Bez wąt-
pienia tak, sto-
w a r z y s z e n i a 
zrzeszają róż-
nych ludzi i to 
sprawia, że jest 
płaszczyzna do 
wykrystalizo-
wania się sen-
sownej grupy, 
która może coś 
zmienić. Rola 
i skuteczność 

stowarzyszeń w lokalnych spo-
łecznościach rośnie i to jest 
pozytywne zjawisko.

DN: Wiemy, że są w Polsce 
takie powiaty o dwuczłono-
wej nazwie. Jak  one funkcjo-
nują ? 

PS: W Polsce mamy 4 po-
wiaty o dwuczłonowej nazwie, 
są to powiaty: bieruńsko-lę-
dziński, strzelecko-drezdenec-
ki, czarnkowsko-trzcianecki i 
ropczycko-sędziszowski. Po-
wstały one w wyniku połącze-
nia dawnych powiatów sprzed 
reformy 1975. Cechą charakte-
rystyczną tych powiatów jest 
zrównoważenie dwóch dużych 
ośrodków miejskich w powie-
cie i podzielenie kompeten-
cji urzędów między sobą. W 
przypadku powiatu goleniow-
skiego z racji wielkości Nowo-
gardu mamy do czynienia z 
degradacją i traceniem dystan-
su do Goleniowa a jeszcze kil-
ka lat temu byliśmy na podob-
nym poziomie rozwoju. Dlate-
go też mówimy - czas zreorga-
nizować powiat. 

DN: Od czego stowarzy-
szenie zacznie swoją działal-
ność?

PS: Na początku chcemy po-
szerzyć skład stowarzyszenia, 

aby skupić  odpowiednio dużą 
grupę osób, reprezentujących 
różne środowiska polityczne 
i zawodowe popierające idee 
zmiany nazwy powiatu. Pod-
porządkowaliśmy temu  zada-
niu także zapisy statutu  sto-
warzyszenia - członkiem bez 
przeszkód może zostać każdy 
wspierający pomysł niezależ-
nie od swoich przekonań poli-
tycznych.

DN: Jakie są szanse na to, że 
uda wam się zrealizować cel?

PS: Jeśli jako stowarzyszenie 
przekonamy mieszkańców do 
tej propozycji szanse są bardzo 
duże.  Tego typu procedury 
formalne odbywają się w kra-
ju systematycznie np. premier 
co roku nadaje i zmienia kil-
kanaście nazw miejscowości. 
Również merytoryczne uza-
sadnienie takiej zmiany jest 
oparte na mocnych przesłan-
kach wynikających z wielkości 
naszego miasta, struktury spo-
łecznej powiatu jako całości, 
jego lokalizacji w otoczeniu 
administracyjnym itp. Oczy-
wiście argumentów o różnej 
wadze jest wiele - będziemy je 
podkreślać. 

DN: Jakie więc działanie na 
dzisiaj ?

PS: Już rozpoczęliśmy naszą 
akcję na facebooku, do któ-
rej gorąco zapraszam http://
www.facebook.com/pages/
TA K - d l a - n a z w y - p ow i at -
-goleniowsko-nowogardz-
ki/190748784286009. W naj-
bliższym czasie chcemy poin-
formować możliwie najwięk-
szą liczbę mieszkańców o idei 
stowarzyszenia; planujemy 
między innymi spotkanie z 
mieszkańcami, kolejnym kro-
kiem będą uliczne sondaże na 
temat zmiany nazwy powiatu 
i wybór ścieżki proceduralnej, 
którą  ostatecznie w dalszej ko-
lejności zainicjujemy.

Dziękujemy za rozmowę.
Red.

Jestem głęboko poruszona 
obojętnością wobec „umiera-
jącego” cisa, który oszpeca pa-
noramę Osiedla znajdującego 
się przy ulicy 15 lutego. Scho-
rowane drzewo znajduje się tuż 
przed małym sklepikiem na-
przeciwko elewatora. Tuż przy 
tym cisie znajduje się drugi, któ-
ry jest bujny i całkowicie „zdro-
wy”. Zastanawia mnie, czy jest 
jakaś możliwość wycięcia tego 
drzewa lub przeniesienia w inne 
miejsce, w celu pomocy mu w 
przetrwaniu. Wiem, że cisy są 
pod ochroną i z pewnością na 
takie przenosiny drzewa musi 
być specjalna zgoda. Sądzę, że 
ten teren podlega spółdzielni 
mieszkaniowej Gardno, zatem 
proszę o przyjrzenie się tej spra-
wie i ewentualne  sprawdzenie 
czy pracownicy spółdzielni pla-
nują zająć się tą sprawą.

Mieszkanka osiedla przy uli-
cy 15 lutego.

Od redakcji:
Rzeczywiście cis znajdujący 

się przy ulicy 15 lutego jest w 
fatalnym stanie i najprawdo-
podobniej nie uda się już go 
uratować. Co najważniejsze, 
ten cis nie znajduje się na te-
renie, który podlega SM Gard-
no. Umierające drzewko mie-
ści się na prywatnym terenie 
należącym do sklepikarza. Jak 
udało nam się ustalić, właści-
ciel terenu zmarł przed mie-
siącem. Pracownik spółdzielni 
który udzielał nam informacji 
stwierdził, że ów cis najpraw-
dopodobniej jest zmarznięty 
po zimie i właśnie rozpoczyna 
swój proces wegetacji. Zatem, 
kto zajmie się umierającym ci-
sem? Pozostaje wierzyć, że po 
naszym artykule odpowiednie 
służby zainteresują się tym te-
matem. 

RK 

Pożegnanie wakacji
w Bodzęcinie 

Dnia. 01.09.2012r. w miejscowym klubie, w Bodzęcinie, odbędzie 
się dyskoteka w klimatach DISCOPOLO, -  wstęp 10 zł.  Na poże-
gnanie wakacji zapraszają organizatorzy oraz miejscowy radny. 

w Żabowie 
W dniu 1 września br. na boisku szkolnym w Żabowie od-

będzie się zabawa z okazji zakończenia wakacji. Rozpoczęcie o 
godz. 20.00. Zapraszamy!!! Sołtys i Rada Sołecka Żabowa

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W GOLENIOWIE

POSZUKUJE KANDYDATÓW  
NA RODZINY ZASTĘPCZE

ZAPEWNIAMY BEZPŁATNE SZKOLENIE DLA 
MIESZKAŃCÓW POWIATU GOLENIOWSKIEGO.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Goleniowie

72-100 Goleniów ul. Pocztowa 43,
 tel. 91 418 38 60  w. 28

(czynne: poniedziałek – piątek od 7.30 do 15.30)
Zgłoszenia można również przesyłać na adresy mailowe :
sekretariat@pcpr.goleniow.pl;   r.lawicki@pcpr.goleniow.pl
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O aktywnym życiu na emeryturze

Umiejętność trzeba okrasić pasją…
Jedna pszczoła, by wyprodukować słoik miodu, musi okrążyć kulę ziemską trzy razy. Przy budowie pieca najważniejsze są skosy i ślizgi, aby dym gładko 
ulatywał do komina. Takich rzeczy możemy dowiedzieć się ucinając sobie pogawędkę z panem Jakubem Filipczakiem, emerytowanym zdunem i zapalo-
nym pszczelarzem. Czy życie na emeryturze musi być pozbawionym smaku dożywaniem swoich dni? Zdaje się, że pan Jakub znalazł na to sposób…

Przyszedł na świat w 1947 
roku w Nowogardzie. W szkole 
przejawiał talenty artystyczne. 
– W szkole podstawowej bardzo 
ładnie malowałem. Umiałem np. 
narysować czyjąś twarz. Lubiłem 
też muzykę. Uczyłem się grać na 
akordeonie. Do tej pory, od cza-
su do czasu, przygrywam sobie 
na harmonijce. Ale tych talentów 
nie rozwijałem, nie miałem wte-
dy warunków.

Trudna sytuacja życiowa spo-
wodowała, że od wczesnych lat 
musiał wspierać swoją mamę w 
prowadzeniu gospodarstwa do-
mowego. 

Gdyby nie został zdunem, 
pewnie dziś słynąłby z wyrobów 
cukierniczych.  -Moja kuzynka 
miała kiedyś cukiernię. Już mia-
łem uczyć się tego fachu, ale osta-
tecznie moje losy potoczyły się 
inaczej… - wspomina po latach 
pan Jakub.

Został więc zdunem. Jak sam 
mówi, umiejętność budowania 
pieców i kominków to jeszcze 
nie wszystko, potrzeba do tego 
zamiłowania. 

W wieku 21 lat, Jakub Filip-
czak pojął za żonę Marię z Przy-
gockich, z którą ma trzech sy-
nów: Pawła, Grzegorza i Rober-
ta. – Synowie mają już własne 
rodziny, ale od czasu do czasu 
odwiedzają rodziców. Nierzadko 
jeździmy również do nich.

Z półwiecznym doświadcze-
niem

Pan Jakub pracował w swo-
im fachu od 15 roku życia. Dziś 
ma 65 lat, a więc 50 lat minę-
ło! Przez 5 dekad zdążył odkryć 
wszystkie arkana zduństwa. – 
Jeszcze przez jakiś czas, w trakcie 
odbywania praktyki zawodowej, 
nie mogłem uzyskać upragnio-
nego efektu przy budowie pieców. 
Dopiero gdy pewien kominiarz 

dał mi książkę, w której opisa-
na była ciekawie sztuka budo-
wania pieców, zacząłem zwracać 
baczną uwagę na wszelkie skosy 
i ślizgi, jakie każdy piec winien 
posiadać. Rzecz polega na tym, 
żeby nie pozostawić ogniowi żad-
nego punktu zaczepienia, nie jest 
to takie łatwe, wymaga namysłu 
i zręczności. Trzeba umieć zago-
spodarować wnętrze pieca, bo to 
jego serce – wyjaśnia pan Jakub.

Zdun – artysta
Okazuje się, że uprawianie 

tego rzemiosła, prócz talentu i 
pasji wiąże się również z … za-
cięciem artystycznym. – Tak jest 

zwłaszcza przy budowie komin-
ków. Nie wystarczy odpowiednio 
wykonać jego wnętrze, ważny 
jest także jego wygląd zewnętrz-
ny. Trzeba się wykazać poczu-
ciem estetyki. Kominek nie tylko 
powinien dawać ciepło, tworzyć 
atmosferę, ale również cieszyć 
oko – tłumaczy nam pan Jakub. 
A jednak w jakimś sensie udało 
mu się rozwinąć artystyczne ta-
lenty ze szkolnych czasów.

Pasieka
Od 13 lat pan Jakub pasjonu-

je się również pszczelarstwem. 
Na emeryturze zajmowanie się 
pszczołami wypełnia jego ży-
cie. Przysłowiowego bakcy-
la złapał na pasiecie u swoje-

go teścia. Dziś ma wiele rodzin 
pszczelich. – Przebywanie z tymi 
stworzeniami pozwala mi utrzy-
mywać spokój psychiczny i natu-
ralną równowagę. Tutaj czuję, że 
żyję w pełnej harmonii z naturą. 
– wyznaje pszczelarz.

Z pszczołami faktycznie czu-
je się za pan brat. Można na-
wet stwierdzić, że wyraża się o 
nich z szacunkiem i podziwem. 
– Pszczoły są bardzo pożyteczne. 
Nawet użądlenie, które, mimo 
że nie jest przyjemne, powodu-
je u mnie spadek ciśnienia krwi i 
przez to lepsze samopoczucie.

Ale pszczoły nie zawsze prze-
padają za swoim panem, np. nie 
lubią, gdy zabiera im się miód z 
ula. Denerwują się również, gdy 
jest zła pogoda, wtedy nie mogą 
latać na nektarodajne rośliny. 
Pszczoły drażni przymusowa 
bezczynność, co może wywołać u 
nich agresję, w takim przypadku 
lepiej nie wchodzić im w drogę – 
przestrzega pan Jakub.

A w jaki sposób pszczoły roz-
poznają swojego pana? – Pszczo-
ły posiadają świetny węch. Dlate-
go pszczelarz powinien zostawiać 
w okolicy uli np. jakąś część swo-
jej garderoby. 

Pszczela społeczność
Wnętrze ula można by porów-

nać do dobrze zorganizowane-
go państewka, w którym każdy 
ma określoną rolę i sumiennie 
stara się ją wypełniać. – Każda 
pszczoła ma wyznaczone zada-
nie. Trutnie zapładniają matkę, 
która jest najważniejsza, ponad-
to ogrzewają młode pszczoły. Na-
tomiast pszczoły lotne przynoszą 
nektar, robotnice go przerabiają, 
karmicielki karmią młode, straż-
nice pilnują wylotki. Są też takie, 
które przynoszą wodę do rozcień-
czania miodu. Pszczoły potrafią 
się również dobrze informować. 
Np. kiedy jedna z nich znajdzie 
pokarm w terenie, to natychmiast 

leci do swojego ula i zaczyna tań-
czyć i bzyczeć, informując w ten 
sposób o znalezionym pożytku. 
Pszczół nie wolno odganiać ma-
chając rękami. Jeśli się to robi, 

one odbierają taką osobę jak in-
truza i zaczynają zwierać szyki 
do ataku. Należy zawsze zacho-
wywać w ich obecności spokój - 
mówi pan Jakub. 

Dar natury
Pszczoły pomagają człowieko-

wi zbierać owoce natury. Nie po-
trafimy wyprodukować miodu z 
nektaru, tę sztukę potrafią tylko 
pszczoły, człowiek znajduje się 
już tak naprawdę na końcu pro-
dukcyjnego łańcucha, przerabia 
on - na miód do spożycia - suro-
wiec, jakim obdarza go pszczo-

ła. – Pszczoły nie dają tylko mio-
du. Innym produktem, który mo-
żemy wyprodukować jest np. kit 
pszczeli. Służy m.in. do produkcji 
leków, maści do rąk, na rany. Wy-
konuje się z niego również środki 
farmakologiczne na dolegliwości 
wewnętrzne np. wrzody żołądka 
– opisuje pan Jakub.

Przyjaciele  
Pasiekę zamieszkują nie tylko 

pszczoły, są tam również inne 
zwierzęta, które swoją obecno-
ścią ożywiają okolicę: mała sucz-
ka Myszka; pan Jakub uratował 
ją przed śmiercią z rąk człowie-
ka, który miał zamiar się jej po-
zbyć, a ściślej zabić kijem, dzi-
siaj Myszka dokazuje na całym 

podwórku. Mieszkają tam jesz-
cze kot Rudy i koza Kasia, która 
na pasiece pana Jakuba również 
znalazła wybawienie, tym razem 
spod rzeźnickiego noża.

Do wszystkiego z troską
Pan Jakub uważa, że każda 

czynność, którą wykonujemy 
wymaga od nas skupienia i za-
stanowienia. Nic nie wolno ro-
bić za szybko, bez uprzednie-
go przemyślenia sprawy. – Maj-
ster, który uczył mnie kiedyś fa-
chu, powiedział – Jeśli masz gło-
wę, to myśl. Te słowa utkwiły mi 
w pamięci i do dziś, jak się za coś 
biorę, nawet za najprostszą czyn-
ność, to zawsze, choć przez chwi-
lę, staram się zastanowić jak zro-
bić ją najlepiej. 

Efektem takiego podejścia do 
spraw jest przynosząca wiele ko-
rzyści, w postaci wysokiej jako-
ści produktu, pasieka. Pan Ja-
kub nierzadko udziela również 
przyjaciołom i znajomym rad, 
jak należy prawidłowo, zgodnie 
z założeniami zduńskiego rze-
miosła, stawiać piece i kominki. 
Do dziś, mimo życia na emery-
turze, pozostaje aktywny i czuje 
się wszystkim potrzebny. Pasja 
i zaangażowanie w to, czym się 
zajmujemy, pozwala nam zacho-
wać młodzieńczy wigor przez 
wiele lat, czego przykładem jest 
pan Jakub Filipczak.

Piotr Słomski

Na pasiece w leśnej głuszy

Jakub Filipczak w trakcie pomocy w budowaniu pieca u znajomych

Z najwierniejszym przyjacielem, suczką Myszką

Myszka uwielbia zabawy z kózką Kasią
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Rozmowa z kazimierzem Ziembą, byłym burmistrzem Nowogardu,  
szefem lokalnych struktur Polskiego Stronnictwa ludowego 

Czas na refleksję...

Marcin Simiński: Czytał 
Pan wywiad z Przewodniczą-
cym Antonim Bielidą, któ-
ry ukazał się tydzień temu na 
naszych łamach? 

Oczywiście, że czytałem. 
Zresztą staram się czytać lo-
kalne gazety, w tym Dziennik 
Nowogardzki.  

Kazimierz Ziemba: Jakie 
emocje wywołał u Pana ten 
tekst? 

Przyznam, że miałem mie-
szane uczucia. 

Coś Pana zaskoczyło w tym 
co powiedział A. Bielida? 

Tak. Na przykład to, że przez 
trzy miesiące nie będzie sesji, 
i Przewodniczący nie widzi w 
tym problemu. 

A Pan jak ocenia tą sytu-
acją? 

Wie Pan, rzeczywiście usta-
wa mówi, że sesja powinna się 
odbywać raz na kwartał. Nie 
uwierzę jednak w to, że przez 
taki czas nie ma żadnych te-
matów ważnych dla miasta i 
gminy Nowogard. A przecież 
jest ich dużo np. sprawa pracy, 
mieszkań, oświaty itd. 

Pytałem o to Przewodni-
czącego, ale on stwierdził, że 
jestem naiwny sądząc, że te 
tematy na sesji mogą rozwią-
zać radni. 

Moim zdaniem nie można 

tego tak oceniać. 
To może postawmy sprawę 

jaśniej – słaby Przewodniczą-
cy, czy mało aktywni radni? 

Nie chciałbym tego tak sta-
wiać. Nie mniej jednak dzie-
je się rzecz zła. Demokracja 
w naszej małej społeczności 
jest zagrożona. Tak się to od-
czuwa. Sesja odbywa się raz na 
kwartał. Podczas obrad nie od-
powiada się bezpośrednio na 
interpelacje i zapytania rad-
nych. Zabiera się radnym głos. 
Oczywiście, wszystko to robi 
się w imię regulaminu RM, ale 
w mojej ocenie nie wolno się 
trzymać tak ściśle przepisów. 
Rada jest bowiem po to, żeby 
można było dyskutować, roz-
mawiać o tym co się dookoła 
dzieje. Nie przemawia też do 
mnie tłumaczenie Przewodni-
czącego, że  przygotowaniem 
materiałów na sesję zajmu-
je się organ wykonawczy, czy-
li burmistrz. Tak było zawsze. 
To nic nowego. Trzeba jednak 
umieć połączyć płaszczyznę 
formalną z potrzebami ludzi, 
które gwarantuje demokracja, 
a nie sprowadzać sesję tylko do 
jakiejś proceduralnej koniecz-
ności. Nie ukrywam, że co raz 
trudniej nam bezkrytycznie 
oceniać styl prowadzenia po-
lityki przez pana Przewodni-
czącego. 

A może radni, także ci ko-
alicyjni, powinni jednak wy-
musić na przewodniczącym 
większą aktywność w często-
tliwości zwoływania obrad? 
Przecież oni, więcej niż opo-
zycja, tracą na tej bierności. 

Nie wszystko jest jednak tak, 
jakbyśmy to widzieli. Zgadzam 
się z panem, że radni również 
trochę tracą na tym. Rozma-
wiamy na ten temat w naszym 
gronie.  Podjęliśmy decyzję, 
że na wiele spraw nie będzie 
już naszej zgody. Chodzi np. 
o głosowania nad oddalaniem 
wniosków o przeprowadzenie 
debaty nad projektami uchwał, 
czy udzielanie bezpośrednio 
odpowiedzi na zgłoszone in-
terpelacje i zapytania w trak-
cie sesji. 

A co jeszcze nie podoba się 
PSL-owi? 

Nie podoba nam się perma-
nentna personalizacja działań 
realizowanych z budżetu. Jak 
jest źle, mówi się koalicja, jak 
jest dobrze, słyszy się, że „to ja 
podjąłem decyzję, ja zrobiłem”. 
Do tego nakłada się także spra-
wa Bogdańskiego, i fakt, że po 
wyroku nadal się ją komentuje, 
co ostatnio, w rozmowie z pa-
nem zrobił pan Bielida. 

Był świadkiem w tej spra-
wie. Miał prawo mieć swoje 
zdanie. 

Tak, ale przecież na tego 
świadka ktoś go zgłosił. Uwa-
żam, że nie powinien się mie-
szać w tą sprawę, tym bardziej, 
że zeznawał jakby przeciwko 
koalicjantowi. I o tym się mówi 
w naszym środowisku. 

Antoni Bielida stwierdził, 
że sprawa ta nie odbiła się na 
relacjach w koalicji. 

My nie musimy o tym głośno 
mówić, ale boli nas stawianie 
sprawy w taki sposób. Zarów-
no ja, jak i pan Bielida, proco-
waliśmy kiedyś razem, a Zdzi-
sław Bogdański był naszym 
pracownikiem. Dzisiaj słyszę 
o jakichś skargach na Wydział 
i braku reakcji na nie z mojej 
strony. Nie podoba mi się to. 

Nazbierało się więc trochę 
tych spraw. Co PSL ma za-
miar z tym zrobić? 

We wrześniu mamy zarząd. 
Po nim chcemy się spotkać z 

naszym koalicjantem. To bę-
dzie męska rozmowa. Być 
może sprawę postawimy na 
ostrzu noża. 

Zabrzmiało groźnie. 
Bo sytuacja robi się groź-

na.  Nie może być bowiem tak, 
że nam się przypisuje mniej-
szą skuteczność. Przecież pro-
wadzimy wspólnie politykę w 
Nowogardzie, i to od prawie 
14 lat. Nie wstydzimy się za 
ten okres. Boli nas więc dzi-
siaj takie pomijanie, a czasem 
mam wrażenie lekceważenia. 
Nie wiem, czy ktoś nie zda-
je sobie rzeczywiście sprawy 
z tego, że tak to odczuwamy, 
czy to jest robione świadomie. 
A jak to mówią „dopóty dzban 
wodę nosi, dopóki mu  się ucho 
nie urwie”. Nie ukrywam, że w 
naszym zarządzie na ten temat 
trwa zagorzała dyskusja. 

To ostrzeżenie dla burmi-
strza Czapli? 

Nie wiem, czy ostrzeżenie 
dla burmistrza. W końcu wy-
brali go ludzie i nie mamy pra-
wa zmieniać ich decyzji. Zwra-
cam jednak uwagę  na to, że 
trzeba częściej mówić, że obec-
nie realizuje się program koali-
cji, a dopiero dalej burmistrza, 
a nie odwrotnie. I to nas nie-
pokoi, że burmistrz zapomina, 
że bez zgody Rady Miejskiej, 
niczego by nie zrobił. W tym 
fragmencie również widać, że 
demokracja w Nowogardzie 
wprowadzana jest w fazę ma-
razmu. 

Jeśli już jesteśmy przy oce-
nie politycznej, to jak pan 
odebrał słowa Przewodniczą-
cego RM, który uznał, że PSL 
nie powinien być wyznaczni-
kiem moralności? 

Ja już nie reaguję na takie 
stwierdzenia. Wiem, że lewi-
cę boli fakt przegranej w ostat-
nich wyborach do parlamen-
tu. To odbija się na atmosfe-
rze również w regionie. To oni 
jednak mają z tym problem, a 
nie my. Nie ukrywam też, że je-
steśmy partią niewygodną dla 
wszystkich. 

Dlaczego? 
Jako jedyni w nazwie mamy 

słowo Polska. Mówimy też o 
patriotyzmie, przywiązaniu do 
ziemi. To dziś, szczególnie w 

kręgach lewicowych,  nie po-
pularne. SLD jawi się jako taka 
partia europejska, otwarta, bu-
dująca jakieś nowe standar-
dy. My mamy swoją tradycję i 
117 lat historii w Polsce. Samo 
z siebie to nie wyrosło. 

Człowiek nie może jednak 
żyć tylko historią. W polity-
ce trzeba umieć przewidy-
wać. Czy nowogardzki PSL 
ma jakiś pomysł na najbliż-
szą przyszłość? Myślicie o na-
stępnych wyborach samorzą-
dowych? 

Mamy swój program. Przed-
stawiłem go startując ostatnio 
na burmistrza. To co się dzie-
je dzisiaj w Nowogardzie jest 
również tego pokłosiem. Poza 
tym, wiele rzeczy jest konty-
nuowanych jako pomysły po-
przedniej jeszcze Rady. Za-
stanawiam się, czy jakbyśmy 
pod koniec zeszłej kadencji 
nie przyjęli uchwały w spra-
wie obligacji, to czy dzisiaj był-
by budowany szpital? Przyjęli-
śmy program utworzenia stre-
fy przemysłowej. Dużo uwagi 
przykładaliśmy do oświaty. To 
co dzisiaj się robi, jest ujęte w 
programie koalicyjnym, który 
jest wspólny dla SLD i PSL. 

Dobrze, a jak to wszystko 
się już zrobi, to co dalej? Bę-
dziecie popierać burmistrza 
Czaplę w najbliższych wybo-
rach? 

Nie. Oczywiście, że nie. Wy-
stawimy swojego kandydata. 
To nie ulega wątpliwości. Nie 
kryjemy się z tym. Jest prze-
cież bardzo dużo do zrobienia 
w Nowogardzie. 

Co ma Pan na myśli? 
O dalszym rozwoju będzie 

decydować rynek pracy, a ta-
każ budownictwo mieszkalne. 

Obecny burmistrz też o tym 
mówi. 

Tak, tylko w gminie są rze-
czy ważne i ważniejsze. My 
też mówiliśmy, że chcemy bu-
dować skatepark. Oczywiście 
miał być w innym miejscu – 
przy ul. Kowalskiej. Do dziś w 
ratuszu leży piękny projekt za 
200 tys. na zagospodarowanie 
tamtych rejonów miasta, który 
chyba nie będzie realizowany. 

Niektórzy mówią, że polity-
ka Roberta Czapli jest jak 
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rozdawanie słodkich cu-
kierków. A Pan jak to oce-

nia? 
Wiem Pan, chodniki też są 

ważne. Pewnie to też dobrze 
wygląda. Ale gdybym ja dzi-
siaj miał wydać ponad milion 
złotych na skatepark, na który 
gminie nie udało się uzyskać 
dofinansowania, to wolałbym  
zagospodarować i uzbroić te-
reny. Przecież mamy tyle do 
nadrobienie w obrębie Woj-
cieszyna, Olchowa. Tyle się 
mówiło o tej tzw. południo-
wej obwodnicy. Gdybym był 
dzisiaj burmistrzem, zrobił-
bym to w pierwszej kolejno-
ści. Jest też inny problem. Z 
jednej strony się coś robi, a z 
drugiej zabiera. Przykład klu-
bu Olimpia, którego dzisiaj 
już nie ma. Mnóstwo ludzi 
brało w tym udział. Nie wiem, 
czy kiedyś tą inicjatywę da się 
odbudować? Pewno nie. Nie 
chodzi o zainwestowane tam 
przez gminę pieniądze, ale 
przede wszystkim społeczni-
ków, których zniechęcono do 
wszelkiej działalności w tym 
temacie. Tą decyzję przeżyłem 
osobiście, bo brałem w tym 
udział. 

Olimpia to już historia. 

Kiedy był czas, żeby jej bro-
nić PSL milczał. Dlaczego tak 
się stało? 

Ma pan rację. Myślę jednak, 
że to właśnie cena za brak pro-
wadzenia dyskusji. 

Może i tak, a może jak 
twierdzi wielu, brak dofi-
nansowania dla Olimpii, ale 
także dla Wiejskich Klubów 
Sportowych, to decyzja poli-
tyczna? 

Bez polityki trudno się 
obejść, więc myślę, że i w tych 
decyzjach ona miała swo-
je znaczenie.  Nie wierzę bo-
wiem, że przy 70 milionowym 
budżecie nie znalazłoby się kil-
kanaście tysięcy złotych dla 
jednej, czy drugiej organizacji.  

Porozmawiajmy teraz o 
bieżących sprawach. Jak Pan 
ocenia kwestię przejęcia 
przez gminę administracji 
i zarządzania targowiskiem 
miejskim? 

Ja byłem na stanowisku ta-
kim, żeby gmina miała jak naj-
mniej. To organ zarządzający. 
Zawsze uważałem, że to po-
winni ludzie brać w swoje ręce. 
Mówię tutaj ogólnie. Niech 
Pan zauważy, że za mojej ka-
dencji wszystko sprywatyzo-
waliśmy: wodę, śmieci, zieleń 

miejską. Zmieniła się także 
sytuacja w mieszkaniówce. Z 
targowiskiem jest moim zda-
niem inny problem. Tam po-
woli umiera handel, było to już 
jasne, kiedy powstawały mar-
kety. Poza tym, mimo otwar-
cia specjalnego placu, nie uda-
ło się sprowadzić producentów 
rolnych. Przejęcie przez gminę 
rynku ma jedną zaletę dla han-
dlujących – będą mieli większą 
stabilność. 

Skoro już jesteśmy przy 
handlowcach, to nie sposób 
zapytać pana o opinię na te-
mat prowadzonej przez obec-
nego burmistrza polityki fi-
nansowej w stosunku do lo-
kalnych przedsiębiorców. Jak 
Pan zapewne wie, w gminie 
wprowadzono dość restryk-
cyjny fiskalizm, objawiają-
cy się m.in. nie umarzaniem 
opłat lokalnych. Czy Pan po-
piera takie działania? 

Kiedy ja byłem burmi-
strzem, stawiałem na przed-
siębiorczość. Tylko ona moim 
zdaniem gwarantowała rozwój 
Nowogardu. Oczywiście, tam 
gdzie była taka możliwości, 
podatki były ściągane. Jedno-
cześnie uważałem, że niektó-
rym podmiotom należy się po-

Antoni syn Marty 
i Adriana Dubaj  
ur. 16.08.2012 
z Nowogardu

 Autor rubryki: Janusz Roguski
Witamy wśród nas...

kONkURS  
NA WYŁĄcZNOŚĆ GAStRONOMicZNĄ

W związku z organizowaniem przez Klub Motorowy" CISY" Mistrzostw Polski Strefy Zachod-
niej w Motocrossie dnia 16-09-2012 Zarząd Klubu ogłasza otwmiy konkurs na wyłączność ga-
stronomiczną. Wymogi to: około dwieście miejsc siedzących pod parasolem, grill, jedzenie typu 
fast food, plac zabaw dla dzieci. Oferty proszę składać do dnia 06-09-2012 na adres: Klub Moto-
rowy "Cisy" ul Zamkowa l 0/2 72-200 Nowogard lub kmcisy.nowogard@vp.pl

Zmiany w Zarządzie kM „cisy”

Tadeusz Hołubowski 
ponownie prezesem
W dniu 18.08.2012 Zarząd Klubu Motorowego „Cisy” Nowogard, zorganizował 
walne zebranie mające na celu wyłonienie nowego prezesa i zarządu klubu. Ze-
branie było następstwem wcześniejszej rezygnacji z pełnienia funkcji Prezesa 
przez Wiesława Smietjucha. 

Tadeusz Hołubowski był już 
prezesem nowogardzkiego 
klubu motorowego, to właśnie 
jego na tym stanowisku przed 
kilkoma laty zastąpił Wiesław 
Smietjuch, zasłużony i utytu-
łowany sportowiec, który swo-
je sukcesy odnosił właśnie na 
motocrossowych torach. No-
wym wiceprezesem został Mi-
chał Warkalewicz. W związ-

ku z tym uzupełniono rów-
nież skład komisji rewizyjnej 
klubu w miejsce ustępujących 
ze składu komisji, właśnie Mi-
chała Warkalewicza i Tadeusza 
Hołubowskiego. Zatem skarb-
nikiem został wybrany Arka-
diusz Lubczyński, sekretarzem 
Hubert Przywecki. Członkami 
zarządu zostali wybrani Jaro-
sław Hołubowski, Patryk Ga-

szewski i Krzysztof Piechow-
ski. Ten ostatni został również 
wybrany prezesem sekcji 4x4. 
Pierwszy poważny sprawdzian 
przed nowym zarządem już 
niebawem, ponieważ 16 wrze-
śnia na nowogardzkim torze, 
zostaną rozegrane Mistrzo-
stwa Polski Strefy Zachodniej 
w motocrossie. 

KR

„Rezerwowi” inaugurują sezon

Na początek 
Łosośnica
Już w niedzielę (2 wrzesień) na stadionie w Nowo-
gardzie o godzinie 14.00, drugi zespół Pomorzani-
na zainauguruje swój sezon 2012/2013 w B Klasie. 
Przeciwnik na pewno nie należy do słabeuszy i tak 
jak nowogardzkie rezerwy, piłkarze Jastrzębia mie-
rzą w awans.

Niedzielni rywale Pomorzanina II w poprzednim sezonie zajęli 
2 miejsce. Na własnym boisku pokonali rezerwy 3:2, natomiast w 
Nowogardzie przegrali 1:0, zatem można się nastawić na zacięty 
pojedynek. Co ciekawe, w tym sezonie w B Klasie w grupie Po-
morzanina II rywalizować będzie 10, a nie jak to było wcześniej 
9 zespołów. Do ligi dołączyły rezerwy Pomorzanina, ale... Przy-
biernów. Dzięki temu żadna z drużyn nie musi już pauzować. 
Początek meczu Pomorzanin II Nowogard – Jastrząb Łosośnica 
w niedzielę na stadionie w Nowogardzie o godzinie 14:00. 

KR
1 kolejka:
Zalew Stepnica – Gardominka/Polonia II Mechowo (01.09;   - || - )
Zieloni Wyszobór – Bałtyk Międzywodzie  (01.09; 16:00)
Prawobrzeże Świnoujście – Huragan Wierzchosław (01.09; 17:00)
Znicz Wysoka Kamieńska – Pomorzanin II Przybiernów (01.09; 17:00)
Pomorzanin II Nowogard – Jastrząb Łosośnica  (02.09; 14:00)

moc, szczególnie gdy znalazły 
się w trudnej sytuacji i zatrud-
niały wielu ludzi. Moim zda-
niem lepiej było pomagać, niż 
odsyłać ich z kwitkiem. Obec-
ny burmistrz ma widać inne 
zdanie na ten temat, ale ma 
tego prawo. 

Panie Kazimierzu, gdy-
by pan miał szansę na jeden 
dzień, ponownie usiąść w fo-
telu burmistrza miasta, to co 
by pan zmienił? 

Zaskoczyło mnie to pytanie, 
bo nie mam takich myśli. Ale 
skoro już mnie pan pyta, to na 
pewno zmieniłbym język pro-
pagandy, który obecnie sto-
sowany jest przez burmistrza. 
To jest najbardziej drażniące, 
a czasami staje się już nudne. 
Zamiast polityką promocyj-
ną, zająłbym się tym co umia-
łem najlepiej, a co potwierdza-

ły rankingi np. ten o najlep-
szych gminach w Polsce, gdzie 
w 2009 roku zajęliśmy 26 miej-
sca. 

Na politycznym rynku, po-
woli zaczyna się wymieniać 
potencjalnych kandydatów 
na burmistrza Nowogardu. 
Oczywiście, pan też jest na tej 
liście. Proszę jednak powie-
dzieć, czy już pan podjął de-
cyzję o startowaniu w wybo-
rach? 

Też to rozważam, ale mamy 
na to jeszcze trochę czasu. 
Poza tym, mamy też  innych  
dobrych kandydatów. Myślę, 
że na ostateczne decyzje przyj-
dzie jeszcze czas. 

Dziękuję za rozmowę. 
Dziękuję za rozmowę i po-

zdrawiam Czytelników DN. 
Rozmawiał 

Marcin Simiński 
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„Wymęczone” cenne zwycięstwo

W sobotę z Victorią Przecław
W środę swoją 3 kolejkę rundy jesiennej rozgrywali piłkarze wojewódzkiej okręgówki. Na stadionie w Nowogardzie o godzinie 17:00 
rozpoczął się mecz pomiędzy Pomorzaninem, a Morzyckiem Moryń. Po bardzo trudnym pojedynku gospodarze ostatecznie dowieźli 

prowadzenie do końca i przedłużyli zwycięską serię.
Pomorzanin Nowogard – Morzycko Moryń 2:1 (2:0)   `24 Maciej Gołdyn   `43 Joshua Pepple
Skład Pomorzanina: Mateusz Krupski – Maciej Dobrowolski, Konrad Winczewski, Michał Soska (C), Natan Wnuczyński – Sylwester Bed-

narek, Łukasz Olechnowicz (Michał Laszkiewicz), Kamil Lewandowski (Kamil Antonyk), Joshua Pepple, Dominik Wawrzyniak – Maciej Goł-
dyn (Krystian Miklas) 

3 kolejka:
Świt Skolwin – Ehrle  Dobra Szczecińska 2:2
Iskierka Szczecin-Śmierdnica – Ina Ińsko 0:1
Klon Krzęcin – Zorza Dobrzany  2:1
Stal Lipiany – Unia Dolice   0:3
Pomorzanin Nowogard – Morzycko Moryń 2:1
Polonia Płoty – Odra Chojna   4:1
Piast Chociwel – Odrzanka Radziszewo 0:2
Rega Trzebiatów – Victoria Przecław 1:1
4 kolejka:
Ehrle Dobra Szcz. – Odrzanka Radziszewo (01.09; 11:00)
Victoria Przecław – Pomorzanin Nowogard (01.09; 11:00)
Świt Skolwin – Iskierka Szczecin-Śmierdnica (01.09; 11:00)
Ina Ińsko – Klon Krzęcin (01.09; 16:00)
Odra Chojna – Piast Chociwel (01.09; 17:00)
Zorza Dobrzany – Stal Lipiany (01.09; 17:00)
Unia Dolice – Rega Trzebiatów (02.09; 16:00)
Morzycko Moryń – Polonia Płoty (02.09; 18:00)
Liga Okręgowa Szczecińska 2012/2013
 M P G+ G- Zw. Re. Po.
1.Unia Dolice 3 9 11 3 3 0 0
2. Pomorzanin Nowogard 3 9 5 1 3 0 0
3. Odrzanka Radziszewo 3 6 3 1 2 0 1
4. Klon Krzęcin 3 6 9 9 2 0 1
5. Ina Ińsko 3 6 3 3 2 0 1
6. Piast Chociwel 3 6 3 3 2 0 1
7. Ehrle Dobra Szczecińska 3 4 6 5 1 1 1
8. Świt Skolwin 3 4 6 5 1 1 1
9. Morzycko Moryń 3 4 7 6 1 1 1
10. Polonia Płoty 3 3 4 3 1 0 2
11. Odra Chojna 3 3 9 7 1 0 2
12. Stal Lipiany 3 2 5 8 0 2 1
13. Victoria Przecław 3 2 5 7 0 2 1
14. Zorza Dobrzany 3 1 3 6 0 1 2
15. Iskierka Sz-n/Śmierdnica 3 1 0 3 0 1 2
16. Rega Trzebiatów 3 1 3 12 0 1 2

Na zdjęciu strzelcy bramek - Maciej Gołdyn i Joshua Pepple

Początek meczu nie wró-
żył zbyt wielu emocji. Akcje 
obydwu zespołów kończyły 
się na formacjach obronnych, 
natomiast strzały z dystan-
su były zbyt słabe, aby zasko-
czyć bramkarza rywali. Przez 
pierwsze 20 minut meczu, to 
goście mieli optyczną przewa-
gę. Wszystko uległo zmianie 
w 24 minucie, kiedy to Waw-
rzyniak idealnie dośrodkował 
z prawego skrzydła wprost na 
głowę Gołdyna. Snajper nowo-
gardzkiej drużyny już nie raz 
bywał w takiej sytuacji, zatem 
ze stoickim spokojem trafił w 
światło bramki, jak się okazało, 
to wystarczyło aby gospodarze 
objęli prowadzenie. Pomorza-
nin jakby złapał wiatr w ża-
gle i starał się pójść za ciosem. 
Najpierw Olechnowicz z wol-
nego strzela wprost w bram-
karza, następnie Pepple ode-
brał piłkę na połowie rywali i 
bez wahania oddaje strzał zza 
pola karnego, który wyłapuje 
golkiper przyjezdnych. Ataki 
gospodarzy przynoszą skutek 
przed końcem pierwszej po-

łowy. W zamieszaniu w polu 
karnym gości z nieporadno-
ści obrońców skorzystał Goł-
dyn przejmując bezpańską 
piłkę, minął bramkarza, któ-
ry próbując ratować sytuację 
fauluje napastnika miejsco-
wych. Efektem tego była żół-
ta kartka i rzut karny, którego 
na gola w imponującym stylu 
zamienił Joshua Pepple, tra-
fiając w okienko. Do przerwy 
wynik nie uległ zmianie, nato-
miast po zmianie stron, to go-
ście dominowali na boisku w 
Nowogardzie. Zanim jednak 
Morzycko wzięło się do pracy, 
dwie dogodne sytuacje zmar-
nował Olechnowicz. W 53 mi-
nucie brutalnie sfaulowany zo-
staje Maciej Gołdyn, napastnik 
gospodarzy długo dochodził 
do siebie, a po powrocie na bo-
isko ponownie otrzymał moc-
ny „cios” podczas walki o pił-
kę. Zrobiła się ostra zawzięta 
gra, na szczęście dla gospoda-
rzy Krupski tego dnia był do-
brze dysponowany. Po jednej 
z kontr gości napastnik Mo-
rzycka uderza nad poprzecz-

ką, mając przed sobą już tyl-
ko Krupskiego. W 71 minucie 
kolejne ostrzeżenie dla Pomo-
rzanina, tym razem piłka za-
trzymuje się na bocznej siatce. 
5 minut później kontrowersyj-
ny rzut karny po faulu  Micha-
ła Soski, Morzycko korzysta z 
tej okazji i zdobywa gola kon-
taktowego. Od tego momen-
tu Pomorzanin zamknął się na 
swojej połowie, a jakiekolwiek 
próby kontrataków, to jedynie 
długie podania do Miklasa. W 
końcówce niemal stu procen-
towa sytuacja aby doprowadzić 
do remisu, bramkarz gospoda-
rzy jednak w ładnym stylu ra-
tuje swój zespół przed utratą 
gola. Mateusz Krupski jeszcze 
raz potwierdził wysoką dys-
pozycję, piąstkując w doliczo-
nym czasie gry strzał „rozpa-
czy” zawodnika gości, potęż-
na bomba z 25 metrów została 
przez golkipera miejscowych 
sparowana na wolne pole. To 
był bardzo trudny i wyrówna-
ny mecz, w końcówce to go-
ście zachowali więcej świeżo-
ści i próbowali zdobyć bramkę, 
ale miejscowi umiejętnie się 
bronili, dzięki czemu Pomo-
rzanin wciąż może się cieszyć 
zwycięską serią. Już w najbliż-
szą sobotę kolejny „poranny” 
wyjazd, tym razem do Przecła-
wia. Sobotni przeciwnicy Po-
morzanina dotychczas jeszcze 
nie wygrali, zanotowali dwa 
remisy i porażkę, miejmy na-
dzieję, że w sobotę również nie 
uda im się zwyciężyć. Początek 
meczu w Przecławiu o godzi-
nie 11.00.

KR   

Joshua Pepple naciskający bramkarza gości po rzucie rożnym

Nie zabrakło ostrej gry - na zdjęciu faulowany Krystian Miklas
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Sprzedam tanio
budynek po sklepie
w Długołęce  56 m2

na działce 255 m2
tel. 66 77 88 125

 kiNO na Orzeł 
zaprasza

07.09.2012 godz. 19.00
09.09.2012 godz. 19.00

POŁÓW SZcZęŚciA  W JEMENiE
Dramat, komedia, romans, Wlk. Brytania, 2012, 112’
cena 12 zł, 11 zł ulgowy;  Od 15 lat

14.09.2012 godz. 19.00
15.09.2012 godz. 19.00
16.09.2012 godz. 19.00

StEP UP 4 REVOlUtiON
Melodramat muzyczny, USA, 2012, 99’
Dramat, komedia, romans, Wlk. Brytania, 2012, 112’
cena 12 zł, 11 zł ulgowy;  Od 15 lat

21.09.2012 godz. 19.00
22.09.2012 godz. 19.00
23.09.2012 godz. 19.00

JAk URODZiĆ i NiE ZWARiOWAĆ
Dramat, komedia, romans, USA, 2012, 110’
Dramat, komedia, romans, Wlk. Brytania, 2012, 112’
cena 12 zł, 11 zł ulgowy;  Od 15 lat

28.09.2012 godz. 19.00
29.09.2012 godz. 19.00
30.09.2012 godz. 19.00

SZEPtY
Horror, Wlk. Brytania, 2012, 107’
Dramat, komedia, romans, Wlk. Brytania, 2012, 112’
cena 12 zł, 11 zł ulgowy;  Od 15 lat

BILETY DO NABYCIA W KASIE KINA „ORZEŁ” NA 1 GODZINĘ PRZED 
SEANSEM Uwaga!!! Godziny seansów filmowych mogą ulec zmianie.

Sprzedam mieszkanie 
trzypokojowe 55 m2, 

ul. Żeromskiego, kuchnia, 
łazienka, wc, glazura, 

terakota. Cena 154 tys. zł. 
604 409 996

Sprzedam!!!
Recykling ceglany oraz betonowy. 

Możliwość dostawy do klienta.
Miejsce składowania Gryfice.

kontakt tel. 609-532-701

Zarząd Powiatu w Goleniowie

ogłasza przetarg ustny nieograniczony
Przedmiot najmu – lokal użytkowy nr 117 o pow. 18,08 m² - wadium 40,00 zł
usytuowany na I piętrze w budynku byłego hotelu „Cisy” w Nowogardzie na działce nr 146/1 

w obrębie 3 miasta Nowogard. Oddanie przedmiotu najmu nastąpi na czas nieoznaczony z prze-
znaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej.

Wywoławcza stawka wyjściowa za 1 m² powierzchni lokalu użytkowego wynosi 22,15 zł plus 
podatek VAT 23 % w stosunku miesięcznym. Stawka czynszu nie obejmuje opłat za media oraz 
podatku od nieruchomości.

Przetarg odbędzie się w dniu 3 października 2012 r. o godz. 9ºº w Starostwie Powiatowym 
w Goleniowie przy ul. Dworcowej 1 (pokój 125).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie dowodu wpłaty wadium, dowodu tożsa-
mości i numeru NIP oraz dodatkowo w przypadku osób prawnych: numeru REGON, wypisów z 
rejestrów i stosownych pełnomocnictw.

Wadium należy wpłacić do dnia 28 września 2012 r. w kasie znajdującej się w Starostwie Po-
wiatowym w Goleniowie lub na konto: Bank Spółdzielczy w Goleniowie  15  9375  0002  0000  
0459  2000  0040 (wymagane potwierdzenie przelewu). Za datę wpłaty wadium uznaje się dzień 
wpływu środków na wskazany powyżej rachunek bankowy.

Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później 
niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

Uczestnikowi, który wygrał przetarg wpłacone wadium zalicza się w poczet czynszu najmu.
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się od zawarcia umowy przez osobę, która wy-

grała przetarg.
Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nierucho-

mościami (pokój nr 204 II piętro) lub telefonicznie 91-418-05-12 wew. 239.

UWAGA  
OSOBY NiEPEŁNOSPRAWNE
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Goleniowie realizuje pilotażowy pro-
gram „Aktywny Samorząd” finansowany ze środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W ramach programu osoby niepełnosprawne mogą uzyskać: 
- pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu
- pomoc w zakupie specjalistycznego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, urzą-

dzeń lektorskich, urządzeń brajlowskich, 
- dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu kompute-

rowego i oprogramowania, 
- pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym oraz w utrzymaniu sprawno-

ści technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego z napędem elektrycznym, 
- pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B, 
- pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej, 

tj. dofinansowanie opłaty za pobyt dziecka osoby niepełnosprawnej w żłobku lub przedszkolu.

Wnioski należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Goleniowie ul. Pocztowa 
43, w terminie do 30 WRZEŚNIA 2012 roku. 

Bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 91/418-38-60, 91/407-22-41 lub oso-
biście w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Goleniowie ul. Pocztowa 43 pok. 
314.

R E k l A M A
e-mail: poligraf@post.pl

tEl.  913 922 165
 tEl. 91 577 20 07
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Zaprasza do udziału w II edycji projektu:
„Wspieranie przedsiębiorczości i rozwoju  

gospodarczego Gminy Nowogard”
Celem realizowanego zadania publicznego jest wspieranie zatrudnienia poprzez 
zachęcanie do tworzenia nowych firm i samo zatrudnienia oraz promowanie 

postaw przedsiębiorczych wśród mieszkańców gminy.
Projekt skierowany jest do dwóch grup adresatów:
I.   Zamierzających po raz pierwszy uruchomić własną działalność gospodarczą,
II. Posiadających własną firmę nie dłużej niż dwa lata i zamierzających rozszerzyć 

działalność, zatrudnić osoby bezrobotne lub wprowadzić nowe technologie 
produkcji i usług. 

Projekt zakłada przeprowadzenie 60 godzin bezpłatnych zajęć szkoleniowych 
i warsztatów obejmujących program zakładania własnej firmy pod nazwą ,,ABC 
Przedsiębiorczości”, wsparcie indywidualne coacha (trenera) dla osób, które 
uruchomią własną firmę oraz wynajem lokali użytkowych po preferencyjnych 
cenach. 

JUczestnicy projektu zainteresowani uruchomieniem swojej firmy w budynku  
CEiP ,,PROFIT” i poza nim, otrzymają do 50 % zniżki stawki czynszu  za 
wynajmowany lokal w okresie realizacji projektu.

Druga edycja projektu realizowana będzie od 1 lipca do 31 grudnia 2012 roku. 
Szczegółowe informacje dotyczące projektu można uzyskać osobiście  

w Sekretariacie CEiP ,,Profit”SzF TPP w Nowogardzie ul. Wojska Polskiego 3, 
lub  telefonicznie tel.91 39 20 891,fax 9139 20 891oraz na stronie  

www.profit.nowogard.pl ,e-mail: rcp_nowogard@o2.pl
Serdecznie zapraszam !

Dyrektor CEiP „Profit'”            PROJEKT DOFINANSOWANY JEST              
SzF TPP w Nowogardzie          ZE ŚRODKÓW GMINY NOWOGARD 

   Jerzy Jabłoński   

tel. 91 57 712 48 
tel. 500 702 884
tel. 500 702 855

BEZPŁAtNA POMOc W UZYSkANiU kREDYtU - OFERtA 20 BANkÓW

www.mk-kwadrat.pl
DZiAŁki NA SPRZEDAŻ

Nowogard ul. Monte cassino – działka o pow. 2105m² – cENA 126.000 zł
Nowogard – działka w centrum  o pow. 693m² – CENA 83.000 zł
Nowogard – działka o pow. 1654m², warunki zabudowy – CENA 127.000 zł 
Nowogard – działka o pow. 1472m², mozliwość zabudowy – CENA 105.000 zł
Nowogard – działka o pow. 1007m², warunki zabudowy, nad jeziorem – CENA 100.000 zł 
Nowogard – działka o pow. 10441m², inwestycyjna, war. zabudowy – CENA 450.000 zł 
Nowogard – działka o pow. 4868 m² – CENA 219.060 zł
Nowogard – działka o pow. 2940m² – NOWA CENA!!! 132.300 zł 
Nowogard –  działka o pow. 1600m², warunki zabudowy – CENA 80.000 zł OKAZJA!!!
Nowogard – działki o pow. od 760m² – 1760m² – CENA 95 zł / m² 
Nowogard – działka o pow. 1300m² – CENA 126.500 zł
Nowogard – działka o pow. 824m², warunki zabudowy – CENA 69.000 zł
Nowogard – działka o pow. 615m², warunki zabudowy – CENA 50.000 zł NOWA CENA!!!
Nowogard – działka budowlana o pow. 476m² – CENA 85.000 zł
Kościuszki – działka rolno – budowlana o pow. 1208m² – CENA 63.000 zł
Kosciuszki – działka z dostępem do jeziora o pow. 3000m² – CENA 150.000 zł
Kościuszki – działka o pow. 3000m² – CENA 150.000 zł
Kosciuszki – działka rolna o pow. 2,35ha, staw, możliwość podziału – CENA 300.000 zł
Kosciuszki – działka z dostępem do jeziora o pow.3312m² – CENA 83.000 zł
Wojcieszyn – działka budowlana o pow. 1439m² – CENA 50.000 zł
Wyszomierz – działka o pow. 2500m² – CENA 23.000 zł
Karsk – działka o pow. 3800m² – CENA 63.000 zł
Długołęka – działka o pow.4300m² – CENA  54.000 zł
Jarchlino – działka o pow. 8900m² – CENA 53.000 zł
Olchowo – działka o pow. 2,16 ha – CENA 1.080.000 zł

 WSPÓlNOtA MiESZkANiOWA  
700-lEciA 24 w  NOWOGARDZiE

poszukuje wykonawcy ocieplenia budynku.
Przedmiar robót oraz szczegółowe informacje

w biurze Zarządcy FURMAŃCZYK-WSPÓLNOTY
700 lecia 14 w Nowogardzie tel. 913920808.

SPRZEDAM BIURKO  
+ 4 elementy na stopach. 

Stan b. dobry. 
Oglądać ul. 3 Maja 48  

(Cech Rzemiosł) od 8-15.
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POlEcAMY
EX 483118714 169000 zł 4 pokoje

EX 573118389 135000 zł dom
EX 482689943 129000 zł dom
EX 232538410 580000 zł dom

EX 252259897 122000 zł 9,4 ha
EX 251040477  85000 zł 1 pokój

EX 480982625 129000 zł 2 pokoje
EX 480980825 159000 zł 3 pokoje

NiERUcHOMOŚci

•	 Sprzedam mieszkanie, ul. Po-
niatowskiego, 2 pokoje, pow. 
50,49 m2, parter, po general-
nym remoncie. cENtRUM OB-
ŁSUGi NiERUcHOMOSci, tel. 
603 982 407

• Do wynajęcia dwa lokale handlo-
we lub biurowe w centrum No-
wogardu. 787 122 972 

•	 Wynajmę lokal biurowy przy 
ul. 700-lecia; i piętro, parking; 
501 549 818.

• Sprzedam działkę budowlaną 
nieuzbrojoną przy ul. Kościuszki 
tel. 693 850 197

•	 Sprzedam spichlerz, piękny 
obiekt 956 m2, tel. 693 996 009

• Sprzedam mieszkanie trzy-
pokojowe w Nowogardzie. 
603 668 681

• Sprzedam mieszkanie dwupoko-
jowe III piętro 55 m2. Cena 125 
tys. 668 927 296

• Do wynajęcia dwa lokale han-
dlowe w Centrum Nowogardu. 
531 838 667

• Sprzedam mieszkanie trzypoko-
jowe w Nowogardzie. 600  626 
244

• Sprzedam mieszkanie własno-
ściowe, I piętro, bezczynszowe, 
3 pokoje, 58m2, w Nowogardzie. 
Po kapitalnym remoncie, wysoki 
standard, kuchnia w zabudowie, 
glazura, panele, terakota, nowe 
okna, własne ogrzewanie gazo-
we, domofon, piwnica, balkon. 
Cena do uzgodnienia, tel. 605 
522 340.

• Sprzedam działkę budowlaną w 
Centrum Nowogardu ul. Lipowa 
4 o pow. 693 m2 z aktualnymi 
warunkami zabudowy usługi, 
handel, mieszkania. Informacje 
Tel. 600 959 932; 600 931 083 po 
15.00

• Sprzedam garaż murowany 28 
m2, prąd, woda cena 26  000 zł. 
Tel. 501 622 613

• Sprzedam nowe mieszkanie 2 
pokojowe, bezczynszowe, pow. 
ok. 58 m kw, II piętro. Tel. 783 
570 060.

• Wynajmę warsztat z kabiną pod 
różnego rodzaju działalność. 
603 550 557

• Sprzedam mały dom 57 m2 ul. 
Piłsudskiego 2a. 602 350 301

• Sprzedam mieszkanie w bloku w 
Łosośnicy, trzypokojowe, 64 m2, 
bezczynszowe. Tel. 788 875 474

• Sprzedam pół domu w Nowogar-
dzie. 728 933 802

• Sprzedam mieszkanie 4-poko-
jowe (67,7 m2) w Nowogardzie, 
parter, balkon, wc i łazienka 
osobno. Kontakt:  608 514 144.

• Studio reklamy Vizart wynajmę 
pow. Reklamową 6,5x3m w No-
wogardzie przy ul. Warszawskiej 
11 od 13.06. tel. 605 522 340

• Sprzedam pół bliźniaka ok. 
100m2, działka 1100 m2, duży 
ogród. Wymienione okna, dach, 
ocieplony. Wewnątrz do remon-
tu. 350000 zł. Tel. 513 157 166

• Sprzedam mieszkanie, Nowo-
gard, ul. Bankowa 6, pow. 53,70 
m2, IV piętro, trzy pokoje, cena 
131.600 zł, tel. 91-3910010, 
607607814.

• Sprzedam prawo do mieszka-
nia spółdzielczo – lokatorskie. 
691 646 632

• Pilnie potrzebna kawalerka, dwu-
pokojowe mieszkanie (parter) do 
wynajęcia niedrogie. 512 711 348

• Sprzedam 2 ha ziemi przy drodze 
asfaltowej + media z możliwością 
podziału, okolice Nowogardu 15 
zł/m2. 603 895 622

• Sprzedam działkę po zbiorach 
przy ul. Armii Krajowej. 91 39 
21 399 po godz. 20.00

•	 Sprzedam wygodną, bezczyn-
szową kawalerkę, i piętro, ul. 
Waryńskiego. tel. 608 153 767

• Odstąpię działkę owocowo-
-warzywną z murowanym dom-
kiem obok zakładu karnego 
693869595

• Nowogard działki budowlane. 
665 503 129

• Sprzedam 4-pokojowe mieszka-
nie w Osinie, 79m2, słoneczne, 
na parterze, bezczynszowe, z 
balkonem, piwnica, w kuchni i 
przedpokoju zabudowa. Miesz-
kanie w bardzo dobrym standar-
dzie. Ogrzewanie gazowe, okna 
pcv. Atrakcyjna cena. Kontakt: 
502 531 348

• Sprzedam kawalerkę w Nowo-
gardzie, 28m2, bezczynszowa, 
na parterze, funkcjonalny rozkład 
pomieszczeń, kuchnia z oknem, 
piwnica, okna pcv, ogrzewanie 
gazowe, bez pośrednika, 77 tys.! 
Kontakt: 512 322 137

• Sprzedam lub zamienię na 
mieszkanie w Nowogardzie dom 
(150 m2) w okolicy Nowogardu. 
Duży dom w Glicku po kapital-
nym remoncie na działce 1400 
m2 sprzedam. Cena 380.000. Tel. 
692383706

•	 Sprzedam budowę w stanie su-
rowym. 507 045 404

• Sprzedam działkę budowlaną w 
Kościuszkach 1200 m2. Wszystkie 
media, pozwolenie na budowę. 
Cena 59.000 zł Tel. 661 923 610

• Sprzedam dom w Strzelewie 149 
tys zł. Tel. 91 39 26  698; 91 39 
23 249

• TANIO: mieszkanie 4 pokoje 
Leśna, dwie działki budowla-
ne 41,79 ar. Ok. Nowogardu. 
536 270 560

• Sprzedam tanio działkę siedlisko-
wą. Kościuszki 30 ar. Wszystkie 
media. 508 211 575

• Wynajmę pokój. 798 382 886

• Sprzedam działki budowlane 
30ar. Media w granicy prąd, gaz, 
woda., kanaliza, droga utwar-
dzona,  Kikorze 24. Cena 16 zł/m. 
5 działek w trakcie budowy Tel. 
665 361 036 po 16.00

• Lokale do wynajęcia. Sądowa 1. 
693 946 233

• Kupię kawalerkę. 728 582 293

• Nowogard ul. Warszawska 10 
mieszkanie dwupokojowe, ko-
munalne III p. CO zamienię na 
ogrzewanie CO,na trzypokojowe 
w Nowogardzie.798 634 935

• Pomieszczenia do wynajęcia w 
Domu Rzemiosła. 91 39 21 777

• Sprzedam nowy dom 134 m2, 
Nowogard. 663 366 399

• Dom w Dobrej tanio sprzedam. 
783 649 880

• Sprzedam dom w Nowogardzie 
w rozliczeniu mieszkanie ul. Je-
sionowa 3. 604 284 597

• Dwa lokale biurowe do wyna-
jęcia, jeden po zakł. Fryzjerskim 
700 Lecia 6a. Tel. 693 368 936

• Kupię dom na wsi w okoli-
cach Nowogardu. 665  860  421; 
667 171 283

• Sprzedam mieszkanie dwupoko-
jowe 42 m2 do remontu w cen-
trum Nowogardu. 880 417 707

• Sprzedam działkę 91 39 21 267

•	 Atrakcyjne mieszkanie dwupo-
kojowe sprzedam po remoncie 
generalnym przy ul. Poniatow-
skiego tel. 669 149 383

• Mieszkanie do wynajęcia tel. 
697 583 382, 601 724 492.

• Wydzierżawię lokal 20 m2 dzia-
łalność. 793 206 556 

• Sprzedam kawalerkę 36 m2 i 
mieszkanie czteropokojowe 110 
mw2. Tel. 608 817 214

• Kupię 5 ha ziemi blisko wsi lub z 
siedliskiem. 501 173 454

• Wynajmę nieruchomość (lokal) z 
klimatyzacją z pełnym wyposaże-
niem Nowogard dobra lokaliza-
cja vis ‘a wis szpitala. 887 467 309

• Kwatery pracownicze góra domu 
jednorodzinnego. 609 307 327

• Sprzedam mieszkanie bezczyn-
szowe, nowe, 2 pokojowe, 44 m 
kw, parter. Tel. 91 39 25 552.

• Sprzedam lub wynajmę miesz-
kanie trzypokojowe, 5 Marca. 
727 303  073

• Poszukuję pokoju do wynajęcia. 
600 335 422

• Wynajmę kawalerkę. 725 693 565

• Do wynajęcia mieszkanie dwu-
pokojowe umeblowane 900 + 
prąd, gaz, woda. Kaucja 1500 zł. 
Tel. 668 383 773

• Wynajmę mieszkanie trzypoko-
jowe 800 zł + opłaty. 608 622 920

• Sprzedam mieszkanie własno-
ściowe w Żabówku 70 m2, trzy-
pokojowe z działką. 693 021 088

• Pilnie sprzedam mieszkanie dwu-
pokojowe 36 m2 w Słajsinie do 
remontu. 669 929 817

• Garaż własnościowy z kanałem i 
użytkowym poddaszem na Jana 
Pawła II sprzedam. 698 908 275

• Do wynajęcia mieszkanie 
606 703 451

• Sprzedam mieszkanie dwupo-
kojowe, bezczynszowe, własno-
ściowe z garażem w Radzimiu. 
691 766 754 

• Wynajmę lub sprzedam garaż na 
ul. J. P. II Tel. 607 580 172

• Kawalerka do wynajęcia w ok. 
Nowogardu (Wierzbięcin) tanio. 
Od zaraz. 783 484 832

• Wynajmę komfortowe mieszka-
nie trzypokojowe. 665 290 750

•	 Sprzedam budowę w stanie su-
rowym. Okazja. 507 045 404

• Wydzierżawię pomieszczenie 
wyposażone na sklep spożyw-
czy lub inną działalność od zaraz. 
696 801 512

•	 Sprzedam dom w Nowogar-
dzie. 607 220 843

MOtORYZAcJA

•	 SPRZEDAM NiSSAN AlMERA 
2003 r. 1,5 diesel, przebieg 140 
tys., ubezp. i przegląd do 07.2013, 
koła letnie i zimowe. Cena 13 900. 
Do uzgodnienia. Informacje pod 
nr tel. 509 313 134.

• Sprzedam Opony letnie 4 szt. 
Continental Conti 3, 185 65 R15, 
cena 400 zł, tel. 605 522 340.

• Sprzedam dwie opony 185/65/
R15 continental conti 3; stan do-
bry. 605 522 340

• Sprzedam felgi stalowe do Nis-
sana Almery N16, rok prod. 
12/2001, cena 240 zł, tel. 605 
522 340. 

•	 Sprzedam Ford cMAX rok 
prod. 2004 przebieg 185 tys. 
Poj. 2.0 diesel. Posiada immo-
bilajzer, poduszki powietrzne, 
centralny zamek, klimatyzacja, 
koła zapasowe z alufelgami. 
cena 20  500. Do uzgodnienia. 
603 079 260

• Sprzedam Opla Agilę 2002 poj. 
1.2 srebrna cena 8900 tel. 663 
130 271

• Sprzedam motor Honda CB 750 
rok prod. 1997. Nowe opony, cena 
do uzgodnienia. 607 998 212

• Sprzedam Seat Ibiza 1992 tel. 
663 848 540

• SPRZEDAM NISSAN ALME-
RA 2003 r. 1,5 diesel, przebieg 
140 tys. , ubezp. i przegląd do 
07.2013, koła letnie i zimowe . 
Cena 13 900 . Do uzgodnienia. In-
formacje pod nr . tel 509 313 134

• Sprzedam Renault Lagune II 1,9 
DCI 889 483 698 cena 12.000 zł.

• Części do Partnera 1999 r. Tel. 
798 967 405

• Felgi stalowe 15  z kmpl. opon  z 
kołpakami, VW. Tel. 668 556 600

•	 Sprzedam motocykl MZ -250 
rocznik 1968. Zabytkowy,  w 
100 % sprawny. tel. 91 81 71 
400 po 17-tej.

•	 Sprzedam vw golf 3 1993 r 
1.9 GtD cena 2500 zł tel.503 
676 983,91 39 110 62

ROlNictWO

• Grykę sprzedam. Tel. 795 916 988

•	 koszenie, zbiór, mulczarowa-
nie łąk, orka, siew, talerzówka, 
prasowanie bali. 608 013 995

• Sprzedam kombajn do zbioru 
ziemniaków „ANNA” Stan bdb 
nr,Tel 664329813.

• Siewnik do nawozu Amazon-
ka dwutalerzowy poj. 500 kg. 
723 898 517

• Pszenżyto sprzedam 600 zł/tona 
(zostało 2tony). 91 57 83 097

• Koszenie łąk i prasowanie. 
603 541 286

• Sprzedam pszenice paszową 502 
217 497

• Sprzedam dmuchawę do zboża i 
zwijkę. 781 932 918

• Sprzedam kombajn zbożo-
wy klass. Cena 12 .000 zł. Tel. 
604 878 140

• Sprzedam talerzówkę i przycze-
pę rolniczą Tel. 781 932 918

• Sprzedam dwie klacze ze źre-
bakami. Chodzące w zaprzęgu. 
888 757 586

• Sprzedam siewnik zbożowy po-
znaniak i kultywator. 661 751 296

• Sprzedam prosiaki. 91 39 18 307

• Sprzedam skubane kaczki. 
796 759 414

• Sprzedam dwa cielaczki. 
699 975 834

• Szkółka w Karsku poleca drzew-
ka z owocami oraz b. duży wybór 
tuja szmaragd. 606 106 142 

• Sprzedam kaczki francu-
skie skubane na zamówienie. 
511 696 751

• Sprzedaż malin i zbiór na własne 
potrzeby. 502 853 573

• Sprzedam prosiaki Tel. 
691 982 862

• Prosięta sprzedam. 508 607 457; 
511 483 925

• PSZENŻYTO siewne, kwalifiko-
wane sprzedam. 506 012 702

• Sprzedam ciągnik C – 330. Tel. 
507 465 448

USŁUGi

• Wyjazdy Niemcy, Holandia. Ni-
skie ceny z domu pod dom. 
603 038 944

• Usługi transportowe IVECO do-
stawcze + laweta + bus osobowy 
do 9 os. Tel. 609 931 915, 607 580 
172.

• AGENCJA REKLAMOWA VIZART 
- reklamy, banery, tablice, wy-
druki wielkoform., reklama na 
pojazdach - odzieży, PIECZĄTKI, 
wizytówki, plakaty, ulotki, inne. 
Nowogard, ul. 700 lecia 15 (nad 
sklepem zielarskim). Tel. 605 
522 340.

•	 MAlOWANiE, MONtAŻ PANEli 
PODŁOGOWYcH i iNNE DROB-
NE NAPRAWY WYkONA „ZŁO-
tA RĄcZkA”; 91 39 22 783, 784 
79 22 70

• Czyszczenie uszu za pomocą 
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OGŁO SZE NiA DROB NE

Sprzedam przęsła
Sprzedam 5 przęseł 

Wymiary: wys. 110-128 cm 
x szer. 200 cm  x  gł. 4 cm

cena: 150 zł/szt

 tel. 516-636-486

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

tel. 91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

GABINET KOSMETYCZNY 
”WICHEREK”

Rok założenia 1988
Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała zabiegi 
kosmetyczne, henna, depilacje, makijaże, 
mikrodermabrazja, peeling kawitacyjny, 
ultradźwięki, eksfoliacje, wypalanie, laser, 
lampy, materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

PORADY BEZPŁATNE
Nowogard, ul.  Zielona 3 
– obok Rest. „Przystań”, 

Tel. 91 39 207 14 
Czynne od 11.00 do 19.00

http://wicherek.info

świecowania Nowogard, ul. Zie-
lona 3. 91 39 20 714

• Dywanopranie, 604 373 143.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 604 
373 143.

• Pranie tapicerki samochodowej 
(osobowe, busy, ciężarowe, TIR-
-y). Tel. 604 373 143.

• Czyszczenie pościeli wełnianych 
lanoliną. Tel. 604 373 143.

• Usługi ogólnobudowlane i docie-
plenia 607 654 692

• Usługi transportowe Transit Max 
+ przyczepa. 500 297 054.

• Klimatyzacja! Serwis sprzętu 
AGD. Tel. 697 55 33 10, 693 34 46 
71.

• Cyklinowanie. 692 478 465

• AWARIE. Naprawy pieców Va-
iliant, tanie części. 691 686 772

• Bruk-lin układanie kostki bruko-
wej. Tel. 607 083 893, www.bruk-
linnowogard.com.pl

• Montaż ogrodzeń betonowych, 
farmerskich i innych; 695  085 
470; 91 39 72 575

• usługi elektryczne CO, dachy, ta-
nio szybko solidnie. Do 30% ta-
niej. Tel. 506 323 560

• Usługi tokarskie. Sąpolnica 22. 
693 613 396 

• Przewozy przeprowadzki Nowo-
gard i okolice. 784 499 535

• Usługi ogólnobudowlane. 
510 335 162

• AGENCJA REKLAMWA VIZART 
- oprawianie prac - w 2 minu-
ty., bindowanie, wydruki A3-A4 
kolor, ksero A3-A4 - kolor, la-
minowanie A3-A4. Tylko u nas 
największy wybór okładek. No-
wogard, ul. 700 lecia 15 (nad 
sklepem zielarskim). Tel. 605 
522 340.

• Korepetycje j. niemiecki, przygo-
towanie do matury. 607 617 844

• Remonty i wykończenia. 
601 567 369

• REMONTY, MONTAŻE, STOLAR-
KA. 781 016 125

• Transport BUS-MAX. 784 053 493

•	 Usługi remontowo-budowla-
ne, docieplenia. 784 053 493

• Przepisywanie prac (magister-
skich, licencjackich, innych), do-
kumentów, CV, listów motyw. in-
nych. Wydruki, Ksero, także kolor. 
Szybko i Solidnie. Studio Reklamy 
Vizart. Nowogard, ul. 700 lecia 15 
(nad sklepem zielarskim). tel 605 
522 340. 

• Naprawa, regulacja okien, drzwi 
PCV i drewna. 695 181 070

• Usługi dekarskie w Kościuszkach. 
601  227  631

• Videofilmowanie i zdjęcia cyfro-
we, profesjonalnie różne okazje. 
600 653 124

• Remonty mieszkań. 609 588 240

• Transport przeprowadzki szybko 
tanio. 696 138 406

• Remonty mieszkań, dachów 
794 115 153

• DUR - DACH pokrycia i remonty 
dachów. 691 621 141

• Dachy. 785 562 104

•	 Usługi koparko- ładowarką + 
transport Nowogard.  667  621 
070

• Panele, regipsy, szpachlowanie, 
malowanie. 789 146 025

• Usługi koparko-ładowarką. 
606 106 142

• Transport przeprowadzki, tanio. 
791 111 749

• Usługi informatyczne naprawa 
komputerów, instalacja oprogra-
mowania, odzyskiwanie danych, 
dojazd do klienta. 508 245 385

• Remonty, dachy, ocieplenia. 
692 562 306

• Remonty łazienek, glazura, tera-
kota, hydraulika. 667 435 942

• Docieplenia budynków remonty. 
784 053 493

• Usługi hydrauliczne. Fachowo.  
600 653 124

• Remonty mieszkań 609 588 240

• Remonty, glazura, terakota. Fa-
chowo i solidnie. 607 647 515

• Regipsy, szpachlowanie, malo-
wanie i kafelkowanie, docieple-
nia. 798 145 781

• Wymiana instalacji elektrycznej, 
szpachle, panele, malowanie. 
798 147 191

•	 Remonty na każdą kieszeń. 
609 715 839

• Usługi ogólnobudowlane. Docie-
plenia. 607 654 692

•	 tWOJA kSięGARNiA iNtERNE-
tOWA WWW.KSIEGARNIACYME-
LIA.OSDW.PL

• Serwis komputerowy na telefon. 
Instalacja, pomoc w obsłudze. 
Na życzenie w domu Klienta. tel. 
790 373 803

• Naprawa sprzętu radiowo-telewi-
zyjnego. Nowogard ul. Kazimie-
rza Wielkiego 7. Tel. 794 630 690

• Korepetycje matematyka. 
668 171 212

• Korepetycje z chemii i biolo-
gii. Gimnazjum szkoła średnia. 
609 307 327

• Usługi Akwarystyczne: zakła-
danie i obsługa akwariów. 
506 059 054

• Remonty i wykończenia. 
601 567 369

• Docieplenia budynków, malo-
wanie, szpachlowanie, glazura. 
886 751 618

PRAcA

• Zatrudnimy montażystów stolar-
ki PCV – 91 392 70 22.

• Zatrudnię kierowcę Kat. C+E na 
trasie Polska-Szwecja, Polska-
-Norwegia, Polska-Niemcy, tel. 
607 790 680

• Podejmę pracę w charakterze 
sprzedawcy, długoletnie do-
świadczenie, obsługa LOTTO. Tel 
660 392 851

• Poszukuję murarzy do wymuro-

wania ok. 200 m oraz szpachlarzy 
- malarzy. Tel. 695 264 594.

• Zatrudnię konsultantkę Oriflame, 
bezpłatne wpisowe, prezenty na 
1300 zł, 604 189 118

•	  Plantacja borówki amery-
kańskiej zatrudni zbieraczy 
w miesiącach lipiec sierpień. 
515 144 186

• Zatrudnię kierowcę kat. D na 
weekendy, tel. 501 615 614

• Zlecę położenie gresu (ok. 300 m 
kw). Tel. 695 264 594

• Poszukuję murarzy do wymuro-
wania ok. 200 m oraz szpachlarzy 
- malarzy. Tel. 695 264 594.

• Przyjmę do pracy operatorów 
koparki, ładowarki, kruszarki. 
692 462 654

• Zatrudnię pracownika na myjnię 
samochodową w Nowogardzie, 
Tel. 531 140 257

• Kupię mieszkanie bezczynszowe/ 
niskoczynszowe, min 3pokojowe, 
60-80m 791443026

• Zatrudnię mechanika do samo-
chodów ciężarowych, tel. 609 
493 989

• Zaopiekuję się starszą osobą. 91 
39 26 493

• Zatrudnię mechanika do samo-
chodów ciężarowych, tel. 609 
493 989

• Zatrudnię kierowcę kat. C+E, 
transporty liniowe, tel. 607 
585 561

• Przyjmę do pracy mechani-
ka samochodów ciężarowych, 
maszyn budowlanych i rol-
niczych, z doświadczeniem. 
tel. 505 112 334

• Zaopiekuję się osobą starszą 
(chorą) gwarantowana facho-
wa opieka. Tel. 609  349  138; 
607 420 272 po 16.00.

iNNE

•	 Sprzedam drewno komin-
kowe i opałowe. transport. 
691 466 441

• Sprzedam drewno  bukowe i 
dębowe pocięte i porąbane- 
603 353 789

• Sprzedam drewno opałowe i ko-
minkowe, pocięte w klocki z do-
wozem. 663 349 053

• Drewno opałowe kominkowe. 
506 232 860

• Sprzedam laptopa Lenovo, Y530, 
cena 1600 zł, tel. 605 522 340

• Sprzedam suknię ślubną białą, 
rozm. 38-40 piękna - zadbana. 
661 196 022

• Sprzedaż drewna kominkowego i 
opałowego. 667 788 820

• PIECE GAZOWE c.o.z Niemiec 
f.Vaillant sprzeda serwis pieców 
gazowych, używane z gwaran-
cja, wiszące, dwufunkcyjny do 
mieszkania cena od 1.000zl oraz 
tylko ogrzewanie c.o.11,18,24kw 
od 800zl montaż ,serwis  
tel 691 686 772

• ELEKTRYCZNY przepływowy 
podgrzewacz wody na prąd 
380V,moc 18,21kw Male gabary-
ty, wiszacy z Niemiec f. Vaillant 
do łazienki, kuchni domek, sklep 
warsztat, zaklad fryzj. bar cena od 
250 zl tel 691 686 772

• GRZEJNIKI panelowe c.o. nowe 

i używane z Niemiec rozne roz-
miary, do domu, sklepu, warsz-
tatu, mieszkania więcej info  691 
686 772

• BOJLER podgrzewacz wody 120-
150 litr. stojący bez palnika z 
Niemiec, dobrze izolowany, z wę-
żownica, do montażu z piecem 
węglowym lub gazowym cena 
400zl tel 691 686 772

• JUNKERS gazowy do łazienki, 
kuchni z Niemiec f,Vaillant wy-
soka jakość, Malo używany, do 
mieszkania domu cena 400zl tel 
691 686 772

• Sprzedam piec CO (śmieciuch) na 
gwarancji cena 1000 zł do nego-
cjacji. 607 488 128

• Sprzedam Ytong 24 1050 
szt. Cena do uzgodnienia. 
693 409 974

• Ogrodzenia z kamienia, alejki i 
podjazdy. 693 629 827

• Drewno kominkowe sprzedam 
tanio, dowóz gratis. 501 385 072

• Skup niesprawnych zatartych pił 
Stihl, Husqvarna cena 100 zł. Tel. 
721 668 245

• Kupię kafle do  pieca (kaflowego) 
519 822 424

• Sprzedam niedrogo telewizor 
21-28 cali. Tel. 888 330 606

• Sprzedam sypialnię 510 243 843

• Owczarki niemieckie 7 tygodnio-
we, pieski, ładne rodzice. 91 39 
21 828

• Sprzedam niedrogo piec do 
CO na 100 m grzewczych. 
603 490 315

• Sprzedam biurko – biurowe b. 
ładne dogodny rozstaw w ele-
mentach (5 elementów) długość 
całkowita 4 mb szer. 0,80. Oglą-
dać można w Cechu Rzemiosł od 
8.00-15.00. Tel. 502 461 763

• Sprzedam  kosiarkę, szlifierkę do 
metalu, frezarkę do drewna. 91 
39 22 990

• Sprzedam Yorki. Kontakt. 693 808 
537

•	 Sprzedam piłę panelową ścien-
ną StRiBiG wys. 2,4 m; szer. 5,6 
m, cena 16 tys zł, grubościówkę 
casadei 510 m/m El. Góra-
-dół, 4 noże cena 9800 zł. tel. 
661 927 037 od 8.00-20.00

•	 Sprzedam owczarki niemiec-
kie. 91 39 10 656

•	 Sprzedam akwarium 112l z peł-
nym wyposażeniem 668  844 
738
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e-mail: poligraf@post.pl

tEl.  913 922 165
 tEl. 91 577 20 07

Krzyżówka panoramiczna

POZIOMO:
1) Element toru kolejowego
5) Duża kromka chleba
8) Puszysty u wiewiórki
9) Szlagier
10) Ptak wróblowaty; jer
11) Nadwyżka kursu dewiz
12) Hoduje merynosy
13) Peruka starożytnych aktorów
16) Rodzinne gniazdo
18) Wystająca część czapki
22) Wielocyfrowa
23) Kłuje nim róża
24) Fantazja, fikcja
25) Choroba oczu; glaukoma
28) Prawosławny duchowny
30) Spór, kłótnia
33) Maksyma, sentencja
34) Dryf statku
35) Celtycki kapłan
36) Symbol i broń Posejdona
37) Skład, magazyn dawniej

38) Urządzenie do wbijania pali
39) Jest jazdy pociągiem lub zajęć

PIONOWO:
2) Zbir, morderca
3) Pasożytuje na skórze
4) Autobusem do szkoły
5) Linia na mapie; warstwica
6) Jon o ładunku ujemnym
7) Łagodność, życzliwość
14) Mały scyzoryk
15) Usterka w postaci pęknięcia
17) Wytłaczany z soi
18) Dostawa
19) Taniec rodem z Brazylii
20) Sprężyny dla kulturysty
21) Fortuna nim się toczy
26) Zamienił siekierkę na kijek
27) Rozstanie, separacja
29) Duchowny protestancki
31) Zapał, wigor
32) Broń buszmena
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Litery z pól dodatkowo ponumerowanych od 1-15 utworzą rozwiązanie

7654321 1312111098 1514

Rozwiązanie krzyżówki z dnia 24 VIII
Kupon nr 66 Dziejopis dla wieków okiem
Jakub Kochelski, Barbara Bartosik, Halina Szwal, Danuta Bo-

rowik, Stanisława Pokorska, Teresa Czarnecka, Pelagia Feliksiak, 
Teresa Januszonek, Halina Stefańska, Urszula Kaczmarek, Kry-
styna Zawidzka, Teresa Krystkiewicz, Edmund Skibiszewski, 
Anna Husarz

Zwycięzcy: Teresa Krystkiewicz, Jakub Kochelski, Barbara 
Bartosik
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iNFORMAtOR lOkAlNY - NOWOGARD
in for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
tel. miejski   - 91 57 92 311 
Straż Pożarna   - 998
Pogotowie Ratunkowe   - 999 
Pogotowie Gazowe   - 992
Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994

Dyżur nocny
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala   - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.   - 91 392 69 99
Medyk   - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

 - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz Pogotowie Stomatolo-
giczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos 
 - 91 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  
 - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzie ci, 
Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności 
Gospodarczej  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
  - 91 392 54 64

Wydział ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

- 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 26 249

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw.  WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   

- 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57

Apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM   - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Zawodowe 
- CE Zdroje ul.  Bohaterów Warszawy 78,

telefon/fax.   - 91 392 54 94  
I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium  
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych    - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   

- 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 
kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 
Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 
taksówki   - 91 392 02 60
Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta czerwińska
ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław truszyński
ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814
tadeusz Soroka
ul.  3 Maja 10   - 91 39 25 484
Przychodnia Weterynaryjna „Sikorka” 
Sikorki 41, gm. Nowogard   - 91 39 17 695

REGUlARNA liNiA Mi kRO BU SO WA SEROcki   Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie    6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie    8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

informacja PkS 
91 392 18 87   lub   91 469 83 15

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak										kom.	606	148	353
Nowogard (ul.  Rzeszowskiego) - Szczecin (ul.  Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:05; 8:10; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 11:50; 11:55; 12:40; 
14:40; 14:50; 15:00; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:11
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul.  Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:30; 9:50; 10:25:11:20(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 13:20; 13:45(F); 14:10; 
14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:00
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:50; 17:20; 18:30; 19:30
Kursują od poniedziałku do soboty;  F - kursuje od poniedziałku do piątku;  7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli

ROZkŁAD JAZDY BU SÓW

Regularna linia MEtRO          tel. 505 619 600
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25 A; 5:50 A; 6:00 A; 8:15 A7; 9:25 A7; 12:30 A7; 12:55 A7; 
15:05 A; 16:30 A7; 18:10 A7
Ze Szczecina do Nowogardu: 6:50 A; 7:25 A; 7:45 A; 11:00 A7; 12:00 A7; 14:35 A7; 15:55 
A7; 16:40 A; 18:25 A7; 19:55 A7
Legenda: A- kursuje od pon do sob;   7 - kursuje w niedzielę

PRZEWÓZ OSÓB - RO MAN BiŃcZYk - linia Regularna  
 tEl. 0607 310 591 

OD PONiEDZiAŁkU DO PiĄtkU:  
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SOBOtA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NiEDZiElA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

DZIENNIK
NOWOGARDZKI

Ukazuje się we wtorki i piątki  na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, Piotr Słomski, Jarosław Bzowy, 

Rafał kowalczuk sport.  Jarek Dąbrowski redaktor techniczny.   Ad res re dak cji:  
72-200 No wo gard, ul.  Boh. War sza wy 7A, tel. 91 392 21 65; e-mail: dziennik@domjudy.pl. 

Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

trasa NOWOGARD – GOlENiÓW – SZcZEciN 
Nowogard ul. Rzeszowskiego : 5:05(A), 5:55(A), 6:10(A), 6:50(7), 7:00(A),  7:50(A), 8:05(7), 

8:25(2,4,6), 8:35(A), 9:10(1,3,5,7), 9:15(2,4,6), 10:05(A)10:30(A,7), 11:31(A), 11:40(7), 12:15(A), 
12:50(A,7), 13:00(A), 13:10(A), 13:25(A,7), 13:50(F), 14:05(A), 14:20(A,7), 15:41(A), 16:00(7), 
16:25(7), 16:30(1,3,5) 16:40(2,4,6,7) 16:50(A), 17:30(7) 17:50(A,7) 18:05(4,5,6,7) 18:20(A,7)

tRASA SZcZEciN – NOWOGARD
Szczecin ul. Św. Ducha: 9:25(A), 11:55(A,7) 12:20(A,7), 13:35(A), 14:00(A,7,R), 

14:30(1,3,5,7)  14:35(2,4,6) 14:55(A,7), 15:10(A) 15:25(A,7), 15:50(A) 16:15(A,7)  16:30(A), 
18:05(A,7,R) 18:20(A,7) 19:05(A,7) 19:25(A,7) 19:50(A,7)

Szczecin ul. Dworcowa :  6:20(A), 7:35(A), 8:40(A,7), 9,00(7,R), 10:05(A,7),  10:50(A,7),  
11:40(A), 13:00(7), 14:20(7), 17:40(A,7), 20:15(A,7),

Goleniów, Dworzec PkP :  7:05(A), 8:20(A), 9:25(A,7), 9:45(7,R), 10:10(A),  10:50(A,7),  
11:36(A,7), 12:26(A), 12:42(A,7),  13:05(A,7), 13:45(7), 14:20(A),  14:45(A,7,R), 15:05(7), 
15:20(1,3,5,7) 15:26(2,4,6) 15:40(A,7) 15:55(A)  16:08(A,7) 16:40(A) 16:59(A,7) 17:15(A), 
17:40(A,7)  18:50(A,7,R)  19:05(A,7), 19:50(A,7) 20:10(A,7) 20:35(A,7) 21:00(A,7)

trasa NOWOGARD – MASZEWO 
Nowogard ul. Rzeszowskiego :  6:20(S) 15:15(S)
trasa MASZEWO – NOWOGARD 
Maszewo :  6:55(S) 16:00(S)
trasa NOWOGARD – MASZEWO – StARGARD SZcZEciŃSki
Nowogard ul. Rzeszowskiego :  6:50(F),  11:30(F),  13:50(F),  
trasa StRAGARD SZcZEciŃSki – MASZEWO - NOWOGARD
Stargard Szcz. Oś. tysiąclecia :  9:40(A), 12:45(A), 15:05(A)
A - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt S – kursuje w dni nauki szkolnej; 

7 – kursuje w niedziele niebędące świętami F – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz 
świąt 1,3,5 – kursuje w poniedziałki, środy, piątki oprócz świąt; 2,4,6 – kursuje we wtorki, 
czwartki, soboty oprócz świąt; 4,5,6,7 – kursuje w czwartki, piątki, soboty, niedziele oprócz 
świąt; R – kurs do Reska    

ROZkŁAD JAZDY POciĄGÓW (1.06 - 8.12.2012)
DO KOŁOBRZEGU
6:45 (poś. z Warszawy Wsch. od 30.06-2.09); 8:03 (od 30.06-

2.09); 9:21; 11:39;  13:49;  15:47;  17:46;  21:38

DO SZCZECINA
5:21 (w dni robocze od 30.06 - do 2.09); 6:49 (od 30.06 - 2.09); 

8:01; 9:55 (od 30.06 - 2.09); 12:13 (w soboty, niedziele i święta); 
14:56;  16:51;   18:50;  20:44 (poś. do Warszawy Wsch. od 30.06-
2.09)

Informacje o rozkładzie jazdy:  tel. 19 757
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PRO-BUD S.C.   SPRZEDA MiESZkANiA 
2-pokojowe o pow. 58 m2 na osiedlu Gryfitów

  nowe  -  własnościowe  -  bezczynszowe
tel. 91 39 25 552, 783 570 056, www.probud-nowogard.pl

Nowogard, ul. 3 Maja 14

 Ostatnia chwila - SKORZYSTAJ Z KREDYTU RODZINA NA SWOIM!

PIASEK, ŻWIR,   
CZARNOZIEM, 

POSPÓŁKA 

 ŻWIROWNIA
DŁUGOŁĘKA

tel. 504 872 700 
Z DOWOZEM 
DO KLIENTA
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GAZETA LOKALNA  NOWOGARD • OSINA

Bezpłatne Liceum
Ogólnokształcące dla Dorosłych

ogłasza nabór
Informacje i zapisy

ul. Zielona 11, tel. 91 392 66 91
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UM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA
DOROSŁYCH

Rozpoczęcie roku szkolnego w sobotę 11 lutego godz. 8.00

Zapewniamy BEZPŁATNĄ NAUKĘ przez cały okres kształcenia

www.zielona.mojaszkola.net

W NOWOGARDZ IE

Rozpoczęcie roku szkolnego w sobotę 1 września 2012

s. 5 s. 6 s. 10

5 października br.
od 10.00 - 11.00  

piątek
udzielane będą

bezpłatne porady prawne
w redakcji DN

ul. Boh. Warszawy 7A

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07

Czytaj s. 8

 

bzwbk.pl
1 9999

Szczegóły oferty, informacje o opłatach, prowizjach i oprocentowaniu dostępne w placówkach BZ WBK i pod numerem 1 9999. Decyzja kredytowa 
uzależniona od wyniku badania zdolności kredytowej. Opłata za połączenia telefoniczne zgodna z taryfą danego operatora. Stan na 1.02.2012 r.

 

 

 

ul. Warszawska 14 • NOWOGARD
tel. 91 391 03 78

pn.-pt. 9-18;   sob. 10-14

NAWET

0 %PROWIZJIDOBRY
I SZYBKI

KREDYT GOTÓWKOWY

Odpust  
w Dąbrowie

Kancelaria  
Prawna

nawet trudne sprawy

601 949 077

Pierwsza 
porażka
Pomorzanina

Gdzie 
doleci kino 
„Orzeł”?

Czytaj s. 4

Od  października  br. 
LEK.STOM. ALEKSANDRA KACZMAREK 

   zakończyła współpracę 
z gabinetem stomatologicznym
NOWO-DENTAL w Nowogardzie.

Pacjentów zainteresowanych 
dalszym leczeniem 

zaprasza do gabinetów 
w Szczecinie i Kamieniu Pomorskim.

KONTAKT  TELEFONICZNY:  601 069 242

HURTOWNIA 
ELEKTRYCZNA

tel. 91 39 25 202
91 39 26 898

72-200 Nowogard
ul. Nadtorowa 12

El-InselEl-Insel HURTOWNIA 
ELEKTRYCZNA

Pełna gama 
materiałów elektrycznych
Przykładowo:
YDYp 3x1,5 750V - 145 zł netto / 100 mb
YDYp 3x2,5 750V - 239 zł netto / 100 mb

Rozmawiali i nawet  sporządzili protokół ustaleń

Czy kierowcy  
doczekają się remontu?

XIII Mistrzostwa w Piłce Nożnej Służby Więziennej

Czytaj s. 3

Słajsino: Wielka inwestycja budzi niepokój
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Nasza Sonda 

Inauguracja Roku  
Akademickiego 2012/13  
Dzień 1 października, to na Uczelniach Wyższych inauguracja kolejnego roku aka-
demickiego. Tym razem zapytaliśmy naszych czytelników, co mogą powiedzieć  na 
ten temat oraz w jakich miastach będą studiować młodzi, nowogardzcy żacy? 

Halina Sylwestrzak - kasjerka stacji PKP w Nowogardzie - 
Muszę powiedzieć, że w ostatnim tygodniu ruch  pasażerów zauwa-
żalnie się zwiększył, a w szczególności  młodzieży studiującej, któ-
ra w dniu przedwczorajszym odjeżdżała właśnie do swoich uczelni. 
Głównie wyjeżdżali do Szczecina, Poznania, Koszalina. Sprzedaż 
biletów była dość duża i wyniosła około 200 sztuk.  Co do samych 
studentów, to wyjechało ich z Nowogardu w tym dniu około 70 osób. 
Chcę powiedzieć, że ta grupa pasażerów jest przy okienku bileto-
wym dla mnie bardzo miła i sympatyczna. 

Bożena Arkuszewska - Tak to prawda, wczoraj studenci rozpo-
częli naukę. Dlatego, ja  babcia będę wspierała duchowo, emocjo-
nalnie i troszeczkę na pewno finansowo moją wnuczkę w nauce, 
która jest studentką I roku Prawa. Bardzo jestem z mojej wnuczki  
dumna i życzę  jej  jak najlepszych  ocen. Studia Prawnicze były jej 
marzeniem,  toteż będę ją wspierała przez cały ten czas. 

Iwona Lep - Chcę powiedzieć, że mój syn sam się przygotowuje do 
kolejnego roku akademickiego, bo właśnie rozpoczął drugi kierunek. 
Pomagam mu jedynie finansowo. Jako matka  jestem bardzo dumna 
z tego, że syn jest taki zdolny, bo wcześniej studiował Stosunki Mię-
dzynarodowe, a teraz poszedł jeszcze na Prawo.  Wiem, że ten rok 
dla niego nie będzie łatwy,  ponieważ doszło mu jeszcze wiele przed-
miotów. Kończąc życzę mu jak najlepszych ocen i trzymam za niego 
bardzo mocno kciuki. 

Sylwia Pabiniak - Studiowałam jakiś czas temu i pamiętam ten 
pierwszy dzień studiów, jako bardzo  stresujący. Ta atmosfera, nowe 
osoby których się nie zna i oczywiście kadra profesorska w togach, 
studenci w odświętnych ubraniach, to było dla mnie bardzo dużym 
przeżyciem. To wszystko powodowało, że nie było wiadomym co 
może spotkać człowieka, ale były to chwile wyjątkowe, które zapa-
miętam na bardzo długo. Studiowałam kierunek Turystyka i Rekre-
acja i ukończyłam go z tytułem licencjata. Dlatego moim zamiarem 
jest dalsze studiowanie i uzyskanie tytułu  magistra. 

 Elżbieta Sobczyk – Jako rodzic muszę powiedzieć, że bardzo się 
cieszę i jestem bardzo dumna z tego, że syn mój właśnie rozpoczął 
studia na Politechnice Poznańskiej na kierunku Mechatronika. Ale 
jak będzie sobie radził - zobaczymy?  Przedwczoraj pojechał do Po-
znania, by znaleźć sobie jakąś stancję. Jeszcze syn nie dzwonił, ale 
myślę, że na pewno wszystko jest w porządku. Życzę więc mojemu 
synowi jak najlepiej. 

Jan Kopyciński (dyrektor Centrum Edukacji Zielona) - Mu-
szę powiedzieć, że młodzież na szczęście coraz bardziej świadomie 
wybiera kierunki  studiów. W obecnej chwili coraz więcej naszej no-
wogardzkiej młodzieży podejmuje studia na kierunkach politech-
nicznych i ekonomicznych.  Zaczynają sobie zdawać sprawę z tego, 
że samo ukończenie studiów nie gwarantuje  w przyszłości pracy. 
Dlatego młodzież nowogardzka coraz mniej już chce studiować na 
kierunkach humanistycznych, które nie gwarantują jednak później 
zatrudnienia. Co do Nowogardu, to tutaj na obecną chwilę mamy 
tylko kierunki pedagogiczne, na których wkrótce rozpocznie zajęcia 
w przybliżeniu około 50 studentów? 

Wysłuchał: Jarek Bzowy 

Kronika policyjna 
25.09.2012 r. 
Godz. 09.20  Kolizja drogo-

wa na ul. Kościuszki, gdzie do-
szło do zderzenia pojazdów 
marki Opel Astra oraz Seat 
Toledo. Sprawca kolizji , kieru-
jący samochodem Opel Astra 
ukarany został mandatem kar-
nym w wysokości 300 zł. 

Godz. 11.00 Pracownik skle-
pu Lidl powiadomił o ujęciu 
sprawcy kradzieży sklepowej. 
Patrol na miejscu wylegity-
mował Jacka Ł. Ukarany zo-
stał mandatem karnym w wys. 
500 zł. 

Godz. 14.30 Powiadomienie 
o przerwaniu kabla telekomu-
nikacyjnego w miejscowości 
Maszkowo. 

27.09.20012 r. 
Godz. 11.30 Włamanie do 

kontenera na terenie stacji pa-
liw na ul. Boh. Warszawy, skąd 
sprawca dokonał kradzieży 6 
butli z gazem. 

Godz. 13.45 W sklepie Lidl 
ujawniono sprawcę kradzieży 
sklepowej, którym okazał się 
Mateusz B. 

28.09.2012 r. 
Godz. 08.30  Powiadomienie 

o znalezieniu tablicy rejestra-
cyjnej na ul. 3 Maja. 

Godz. 08.50 Kradzież arty-
kułów chemicznych w sklepie 
Lidl przez Mirosława R. Uka-
rany został mandatem karnym 
w wysokości 200 zł. 

Godz. 13.15 Kolizja drogo-
wa na ul. 700 Lecia, gdzie w sa-
mochód osobowy marki Audi  
uderzyła kierująca wózkiem 
inwalidzkim. 

Godz. 14.30 W Zakładzie 
Karnym przy osadzonym Da-
riuszu D. ujawniono środki 
psychotropowe w postaci am-
fetaminy.  

Godz. 18.00 Włamanie do 
kontenera punktu skupu zło-
mu przy ul. Młynarskiej, skąd 
sprawca dokonał zaboru ka-
setki metalowej z zawartością 
pieniędzy i kluczyków samo-
chodowych, a następnie doko-
nał krótkotrwałego użycia sa-
mochodu ciężarowego marki 
Peugeot. Pojazd został odna-
leziony na polu w okolicy ul. 
Asnyka. 

29.09.2012 r. 
Godz. 00.40  Patrol OPI w 

trakcie kontroli drogowej na 
ul. Poniatowskiego ujawnił 
nietrzeźwego rowerzystę. Mar-
cin K. miał 1,99 promila alko-
holu w wydychanym powie-
trzu. 

Godz. 10.15 Pracownik sta-
cji paliw Orlen powiadomił 
o kradzieży paliwa przez kie-
rującego samochodem marki 
Ford Mondeo, który nie płacąc 
odjechał z miejsca zdarzenia. 

Godz. 11.30 Powiadomienie 
o kradzieży motoroweru mar-
ki Longbo z otwartego garażu 
na ul. Gen. Bema.

Godz. 15.10 Powiadomienie 
o włamaniu do budynku go-
spodarczego w miejscowości 
Świerczewo, skąd sprawca do-
konał zaboru kątowników, ce-
owników oraz rur stalowych. 

30.09.2012 
Godz. 17.40 Ochrona sklepu 

Biedronka na ul. Warszawskiej 
powiadomiła o ujęciu sprawcy 
kradzieży sklepowej. Patrol na 
miejscu wylegitymował Artu-
ra K. 

Godz. 19.45 Kolizja drogo-
wa w miejscowości Długołęka, 
gdzie doszło do zderzenia po-
jazdu marki Peugeot 306 oraz 
Ford Orion. 

st. insp. Ref. Prewencji 
Klaudia Gieryń 

Pomóżmy sobie
•	 Przyjmę  2 - osobowy fotel do spania, pralkę automatyczną i uży-

waną  pokojową meblościankę tel. 665 - 566-856
•	 Przyjmę  łóżko piętrowe  tel. 512-71-13-48
•	 Przyjmę  wersalkę z fotelami i szafkę na dziecięce ubrania tel. 883-

241-291 
•	 Przyjmę meble pokojowe w dobrym stanie, ławę pokojową i TV  

tel. 782-556-716
•	 Przyjmę  piecyk kaflowy lub inny piec na opał tel. kontaktowy 883-

038-182
•	 Przyjmę segment pokojowy i kuchenny oraz pralkę.  tel. kontakto-

wy 512 711 348
•	 Przyjmę książki do I klasy gimnazjum. tel. kontaktowy 512 711 348 
•	 Przyjmę używany  telewizor LCD   tel.  512-012-823 
•	 Przyjmę używany odtwarzacz DVD i sprawny niewielki   telewizor  

tel. 506-138-056
•	 Przyjmę dla niepełnosprawnego chłopca rowerek trzykołowy na-

pędzany na ręce   tel.  697-381-161 
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EntER  II 
laptop

 sERwIs - komIs

naprawiamy, 
sprzedajemy,

kupujemy laptopy
na ul. Wyszyńskiego 7/3

budynek Straży Pożarnej

tEL. 795 648 748

O PA Ł
węgiel, koks, miał, 

drewno – kominkowe,
 podpałka, brykiet – węglowy, 

torfowy, drzewny
(towar luzem i workowany)

Towar wysokiej jakości, zapewniamy 
transport, wynajem maszyny 
rozładunkowej oraz dźwigu

sprzedaż ratalna

PPUH „EDBA” 
Nowogard • ul. Nadtorowa 12

Tel./fax 91 39 22 329
Kom. 601 150 620

Lokal 
handlowy

60 m2

do wynajęcia
ul. Warszawska 14
tel. 510 105 357

Salon Plus 
ul. Kościuszki 35A

Nowogard,
 tel. 91 392 08 74

informuje, że 
posiadamy w ofercie 

POLSAT  
CYFROWY
dla Klientów Plusa 

dodatkowe BONUSY

Sortowanie
rozsady  

truskawek
praca w hali, 

akord 
Infor. pod  telefonem

510 730 398 
502 616 240

Rozmawiali i nawet  sporządzili protokół ustaleń

Czy kierowcy doczekają się remontu?
Nie pomogły spotkania na szczycie i rozmowy w blasku fleszy. Na niczym spoczęły składane deklaracje, zapowiedzi i obietnice. Do koń-
ca września, przynajmniej jeden z dwóch przejazdów kolejowych w Nowogardzie miał być wyremontowany. Tymczasem jak jest, wie 
każdy kierowca. Próbowaliśmy ustalić kiedy sytuacja ulegnie poprawie – na razie bezskutecznie. 

O stanie przejazdów kole-
jowych znajdujących się przy 
ulicach 700-lecia i Batalionów 
Chłopskich można by napi-
sać nie małe wypracowanie. 
Ten pierwszy, kilka ładnych 
lat temu przeszedł remont. 
Zamiast gruntownej naprawy 
zrobiono jednak prowizorkę. 
Nie pomogły kilkukrotne in-
terwencje gwarancyjne. Za-
miast przejazdu, pozostał tor 
przeszkód. 

Jeszcze gorzej jest przy prze-
jeździe koło cmentarza. Tam 
kierowcy muszą praktycznie 
zwalniać do 5 km na godzinę, 
by bezpiecznie i bez uszkodzeń 
opuścić torowisko. Miejsce 
stwarza realne zagrożenie dla 
wszystkich uczestników ruchu, 
w tym także pieszych. 

Rozmawiali i nawet  spo-
rządzili protokół ustaleń

Od początku kadencji bur-
mistrz postawił sobie za jeden 
z celów, nakłonienie właścicie-
la obu przejazdów do ich na-
prawy (PKP PLK).  Były spo-
tkania, rozmowy, wspólne 
zdjęcia. Jedno z ostatnich od-
było się w dniu 7 sierpnia br. 
w ratuszu. Z jakim rezultatem? 

Odpowiadając na Pana za-
pytanie w sprawie przejazdów 
kolejowych w Nowogardzie  in-
formuję, że sprawa ich grun-
townych remontów była oma-
wiana na kilku  spotkaniach z 
PKP PLK. Na ostatnim spotka-
niu, które odbyło się 07.08.2012 
r.  w Urzędzie Miejskim po raz 
kolejny poinformowano nas, iż 
przejazdy te PKP PLK  będzie 
remontował w roku bieżącym. 
Na tę okoliczność został sporzą-
dzony protokół ustaleń - tak na 
pytanie w sprawie remontów w 

sierpniu odpowiedział nam Ta-
deusz Fiejdasz, kierownik Wy-
działu Gospodarki Komunal-
nej, Mieszkaniowej i Ochrony 
Środowiska w Nowogardzie. 

Obiecanki, cacanki a głu-
piemu...

Temat stanu przejazdu ko-
lejowego powraca praktycznie 
na każdej sesji Rady Miejskiej. 
Tak było także podczas zeszło-
tygodniowych obrad. Tym ra-
zem, wywołany do tablicy kie-
rowników GKiOŚ, nie owijał w 
bawełnę. 

Zapewniano nas, że sprawa 
zostanie załatwiona do połowy 
roku. Później mówiono, że do 
końca września przynajmniej 
jeden z przejazdów będzie goto-
wy, a drugi jak PKP PLK otrzy-
ma dofinansowanie. Żadnych 
starań jednak nie podjęto - mó-
wił do radnych wyraźnie za-

smucony takim obrotem spra-
wy Tadeusz Fiejdasz. 

Co na to  PKP PLK? Czy i 
kiedy doczekamy się moderni-
zacji przejazdów?  Odpowiedzi 
na te pytania szukaliśmy dzwo-

niąc wczoraj do siedziby spół-
ki, która mieści się w Szczeci-
nie przy ul. Korzeniowskie-
go 1. Niestety spóźniliśmy się. 
Kilka minut po godz. 14.00 dy-
rekcji już nie zastaliśmy. 

MS

Mały komentarz
Na nic dobra kawa i cia-

steczka serwowane w ratu-
szu. Na marne wspólne zdję-
cia zrobione w dowód  rze-
komo owocnych negocjacji. 
Nowogard najwyraźniej ma 
pecha. Pytanie tylko czy do 
rozmówców czy do władzy, 
która nie potrafi wywalczyć 
dla miasta nawet podstawo-
wych spraw? 

Red.

Foto/UM Nowogard: 28.07.2011 rok. Jedno ze spotkań przedstawicieli 
Urzędu Miejskiego w Nowogardzie z PKP PLK, na temat remontu prze-
jazdów kolejowych. Po rzekomo owocnych negocjacjach pozostały tylko 
zdjęcia. 
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Wszystkim, 
którzy uczestniczyli
w ostatniej drodze

śp. Mikołaja Tracz
wyrazy  

wdzięczności 
składa rodzina

Serdeczne podziękowania  
wszystkim, którzy uczestniczyli 

w ostatniej drodze

Naszej Kochanej żony, mamy, babci

śp. Marii Magdaleny 
Karman

składa rodzina

PODzIęKOWANIA

Słajsino: Wielka inwestycja budzi niepokój

Zakład wielkich szans czy rozczarowań?
W miniony piątek w Słajsinie, odbyło się spotkanie mieszkańców tej wsi z Antonim Bielidą, szefem związku RXXI.  Tematem zebrania 
była oczywiście praca, a raczej na  razie jej brak, w powstającym we wsi zakładzie gospodarki odpadów komunalnych za ponad 100 mln zł. 

O tym, że dojdzie do spo-
tkania informowaliśmy już 
w piątkowym numerze DN. 
Przypomnijmy, że mieszkań-
cy wsi zażądali od władz RXXI 
wyjaśnień w sprawie naborów 
do pracy w zakładzie. Ich zda-
niem  nie dotrzymano obietni-
cy,  zgodnie z którą pierwszeń-
stwo przy rekrutacji mieli mieć 
właśnie mieszkańcy Słajsina. 
Tymczasem z 24 chętnych, na 
razie zakwalifikowano zaled-
wie cztery osoby. Przybyły na 
spotkanie A. Bielida, przewod-
niczący RXXI tłumaczył, że 
nabory dopiero się rozpoczęły. 

Powołana została u nas ko-
misja do naboru pracowni-
ków. Do tej pory przeprowa-
dzono rozmowy z 24 osobami. 
Po nich propozycję pracy otrzy-
mały 4 osoby ze Słajsina, 2 oso-
by z Osowa, 3 z Wierzbięcina, 
3 z Radowa Małego i 2 osoby z 
gminy Dobra. Z początkiem na-
stępnego tygodnia kolejne oso-
by zostaną poinformowane o 
pozytywnym przejściu rozmo-
wy kwalifikacyjnej, w tym 5 ze 
Słajsina, 3 z Osowa i 2 z Wierz-
bięcina. W miarę testowania i 
uruchamiania zakładu, będzie-
my zatrudniać kolejne osoby. 
Docelowo na linii będzie pra-
cowało ok. 70 osób, plus ok. 20 
przy obsłudze i administracji– 
tłumaczył ludziom Bielida,  

Ta informacja nie zadowoli-
ła zgromadzonych na zebraniu 
mieszkańców wsi. 

Pan obiecał, że każdy kto zło-

ży podanie ze Słajsina będzie 
zatrudniony. Skoro miejsc jest 
ponad 70, to co stoi na prze-
szkodzie by przyjąć wszystkich? 
Ze Słajsina jest 24 podań. To 
chyba nie jest tak dużo? - pytał 
jeden z mieszkańców wsi. 

Czy Gmina nie ma swoich 
bezrobotnych, żeby aż z Rado-
wa Małego brać ludzi do pracy? 
- pytał kolejny mieszkaniec.

Uważam, że zgodnie z tym co 
powiedziałem państwu odno-
śnie pierwszeństwa w zatrud-
nieniu osób ze Słajsina, to za-
chowujemy te proporcje. RXXI 
to jednak związek 27 gmin, a 
nie tylko Nowogard. Oni też 
chcą mieć swoich zatrudnio-
nych. Poza tym nie wszyscy z 
państwa posiadają odpowied-
nie kwalifikacje. Dla przykładu 
szukamy kierowców z upraw-
nieniami na samochody cięża-
rowe, a ze Słajsina nikt taki się 
nie zgłosił – odpowiadał Bieli-
da. 

Mówimy o sortowaniu śmie-
ci. Do tego chyba nie jest potrze-
by magister i dwa języki obce? - 
komentowali mieszkańcy. 

Spotkanie zakończyło się po 
około godzinie. Na wielu twa-
rzach widać było rozczarowa-
nie.  Inni twierdzili, że tego się 
spodziewali. Ich zdaniem pra-
ca w Słajsinie już dawno była 
„przydzielona”.  

Jedno jest pewne. Zakład 
jeszcze długo będzie budził 
emocje. Mieszkańcy już zapo-
wiadają, że nie odpuszczą wła-

dzy innych tematów, które w 
związku z tą inwestycją zosta-
ły im przyobiecane m.in. bu-
dowa chodnika, placu zabaw 
oraz remont i wyposażenie 
świetlicy we wsi. Nie ukrywa-
ją także obawy przed brzydki-
mi zapachami, które najpraw-
dopodobniej pojawią się kie-
dy sortownia ruszy na dobre, 
a także wzmożonym ruchem 
ciężarówek dowożących do za-
kładu odpady z kilkudziesięciu 
gmin.

Czy zakład w Słajsinie przy-

niesie ostatecznie  miejsco-
wym więcej korzyści czy strat? 
O tym przekonamy się na do-
bre dopiero w połowie przy-
szłego roku, kiedy instalacja, 

której budowa ma być zakoń-
czona pod koniec grudnia, bę-
dzie pracowała na pełnych ob-
rotach. 

MS
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Koleżankom Alinie Kaczocha  
i Marzenie Tracz
oraz ich rodzinom

wyrazy współczucia

z powodu śmierci  

ojca i teścia
składają współpracownicy

oddziału położniczego 
i noworodkowego

Tadeuszowi Tracz
oraz rodzinie

wyrazy szczerego współczucia

z powodu śmierci Ojca
składają  

koleżanki i koledzy  
z redakcji DN

KONDOLENCjE

Gdy zostaną tylko puste krzesła...

Gdzie doleci Kino „Orzeł”? 
Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej, radny Marcin Nieradka zwrócił uwagę na kwestię funkcjonowania nowogardzkiego kina „Orzeł 
„ w Nowogardzkim Domu Kultury. Jak się okazuje, wyświetlenie seansu w kinie jest uzależnione od ilości sprzedanych na daną projek-
cję biletów. 

Wybrałem się w ostatnią so-
botę na seans filmowy do Kina 
„Orzeł” w NDK, wraz z osobą 
towarzyszącą. Podszedłem do 
kasy z zamiarem kupienia bi-
letu. Jak duże było moje zdzi-
wienie, gdy Pani w okienku po-
informowała mnie, że mi go nie 
sprzeda, bo jest za mało chęt-
nych i film nie będzie wyświe-
tlany – mówił radny. W holu 
były łącznie cztery osoby. Każ-
da za bilet zapłaciłaby 15 zło-
tych. Wątpię, czy przy takiej ilo-
ści wyświetlenie filmu było nie-

opłacalne? Poza tym, kultury w 
małym mieście nie wolno mie-
rzyć tylko przez pryzmat ekono-
mii  – dodał. 

To nie pierwszy taki sygnał, 
choć pierwszy oficjalny. Już 
jakiś czas temu do redakcji 
DN zadzwoniła kobieta, któ-
rą wspólnie z dzieckiem posta-
wiono w takiej samej sytuacji. 

Poproszony przez nas o wy-
jaśnienie tematu Nowogardz-
ki Dom Kultury poinformo-
wał jedynie, że regulamin kina 
„Orzeł” jest dostępny na stro-

nie internetowej instytucji. 
Sprawdziliśmy, rzeczywiście 
jest. A co mówi w tej sprawie? 
W pkt. 7 regulaminu czytamy,  
że „seanse filmowe wyświetlane 
są dla minimum 7 osób”. 

Można by rzecz, nic dodać, 
nic ująć. Tyle, że pojawia się 
pytanie o sens takiego zapisu. 
Do kina kameralnego, rzadko 
kiedy chodzi więcej niż 7 osób. 
Czyżby komuś zależało na 
tym, żeby kina nie było wcale? 

MS

Nasz komentarz
Trudno wytłumaczyć czym administracja NDK kierowała się 

tworząc regulamin Kina „Orzeł”. Przecież jasne jest, że od czasu 
powstania wielkich sal kinowych w dużych miastach, te na pro-
wincji przestały być oblegane i z pewnością nierentowne. Czy 
jednak o pieniądze tutaj chodzi? Przecież jeśli zaczniemy orga-
nizować kulturę w małym mieście przez pryzmat regulaminów, 
wytycznych, odpłatności i finansowych kalkulacji, to po paru 
latach po małych kinach i domach kultury zostaną tylko puste 
ściany, krzesła i zakurzone zasłony. Być może od czasu do czasu 
przejdzie pomiędzy  nimi jakiś znany jegomość, ale czy wtedy 
będzie oklaskiwał go chociażby jeden widz? 

Redakcja 

Jarchlino - rośnie Lipa przy „lipnej” drodze 
Mieszkam w Jarchlinie od wielu lat i nie narzekam z tego tytułu, ale mam pewien problem, otóż nie 

mogę się doprosić o pomoc nawet  u burmistrza  - tak mówi jedna z mieszkanek wsi, która prosi o  po-
moc. 

 Chodzi mi o rosnące drzewo- lipę, która w każdej chwili może upaść na nasz blok i drogę prowadzącą 
do bloków, która powinna według mnie być również zamknięta. Co do drzewa, to rośnie ono tak, że zaraz 
może się zawalić, stwarzając tym samym zagrożenie dla przechodzących obok niego ludzi, a zwłaszcza dzie-
ci? Ktoś tu przyjechał, chyba z Gminy, zrobił zdjęcia i powiedział, że trzeba ją ściąć... Ale jak dotąd nikt tego 
nie zrobił, twierdząc, że rośnie ono w miejscu gdzie Gmina nie ma nic do tego, sugerując tym samym, że 
mógłby ktoś je sam ściąć jeżeli przeszkadza, co wzbudziło we mnie ogromne zdziwienie. Przecież nikt tego 
nie zrobi, bo rośnie ono zaraz pod liniami wysokiego napięcia, które po zerwaniu może kogoś porazić, a na-
wet zabić - mówi czytelniczka z Jarchlina, w rozmowie dla DN. Sprawa jest do dnia dzisiejszego nie za-
łatwiona, a my jako mieszkańcy martwimy się co będzie dalej? Dlatego prosimy, aby gmina wydała nakaz 
ścięcia drzewa i sama to wykonała, bo my tego nie zrobimy, gdyż nie jesteśmy w stanie!  Kolejną sprawą jest 
droga, która prowadzi do podwórza. Uważam wraz z sąsiadami, że powinna być od tej strony zagrodzona i 
poprowadzona z innej strony. Bardzo prosimy żeby ktoś nam pomógł, uruchomił drogę nr 190/8, a zamknął 
drogę gminną 190/4 i 190/5 w Jarchlinie. 

(nr dróg zostały spisane z dokumentacji czytelniczki)  Dane do widomości DN. 
zanotował: Jarek Bzowy 

 Halo redakcja 

Piszę w imieniu tych, którym nieobojętny jest widok mężczyzny od wielu miesięcy przemierza-
jącego bez celu ulice naszego miasto. Piszę w imieniu tych wrażliwych. Inni, zapracowani, nie do-
strzegli go, nawet odwracają niechętny wzrok, powtarzając w myśli zasłyszaną formułkę, że skoro 
ów nieszczęśnik nie chce sobie pomóc, to stacza się na własne życzenie.  Czy jednak  jego przypa-
dek nie jest porażką nas nowogardzian?, a przede wszystkim służb, które w stanie swojego działa-
nia mają niesienie pomocy potrzebującym?  Jak nieskuteczne wydają się metody organizacyjne i 
terapeutyczne takich instytucji jak: OPS, PCK, Klubu AA czy Kościoła. Czy, gdy nadejdzie mroźny 
grudzień, styczeń będziemy ze spokojem patrzeć,  jak ów nieszczęsny człowiek przymarza do ław-
ki?  Jak długo jeszcze będziemy czekać, aż jego przypadek rozwiąże się sam, w sposób naturalny? 

Stała Czytelniczka DN 

@    Ludzie listy piszą  @ 

Mikołaj Tracz, lat: 82, zmarł: 27.09.2012, pogrzeb: 29.09.2012, pogrzeb odbył się  na cmentarzu 
w Nowogardzie

 Zofia Michalska, lat: 79, zmarła: 29.09.2012, pogrzeb: 02.10.2012, pogrzeb odbędzie się o godz. 
14,00 na cmentarzu w Nowogardzie

Informacje  przekazał zarządca cmentarza Jerzy Furmańczyk

 w tych dniach odeszli do wieczności 
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Nowogardzianie na marszu „Obudź się Polsko!”
Wydarzenie, jakie miało miejsce w sobotę 29 września w stolicy, było spektakularne. Kilkusettysięczny tłum przeszedł spod Placu 
Trzech Krzyży do Zamku Królewskiego, aby zaprotestować przeciw: wyprzedaży majątku narodowego, podniesieniu wieku emerytal-
nego, dyskryminacyjnej polityce władz wobec mediów katolickich, stale rosnącym podatkom oraz wielu innym zagrożeniom, przed ja-
kimi stoi dziś nasza ojczyzna.

Tego dnia pośród protestu-
jących w Warszawie, którzy re-
prezentowali różne środowi-
ska szeroko pojętej prawicy z 
Polski i zagranicy, pojawili się 
także członkowie Prawicy Rze-
czypospolitej z Nowogardu i 
regionu Pomorze Zachodnie, 
prowadzeni przez szefa struk-
tur powiatowych Pawła Słom-
skiego. Na miejscu dołączyli 
do swoich kolegów, licznie tego 
dnia przybyłych ze wszystkich 
krańców Polski na czele z wi-
ceprezesem ugrupowania dr. 
Krzysztofem Kawęckim. 

Mówi Paweł Słomski – Przy-
byliśmy do Warszawy, aby wy-

razić nasze zaniepokojenie sy-
tuacją, jaką mamy obecnie w 
Polsce. Wszyscy dzisiaj odczu-
wamy wzrost cen; nasi roda-
cy, zwłaszcza ci młodzi, pełni 
energii i pomysłów, które mo-
gliby zrealizować w kraju, mu-
szą wyjeżdżać za granicę, gdyż 
sytuacja finansowa nie pozwa-
la im na normalne funkcjono-
wanie. Widzimy jak po kolei 
ulegają destrukcji siłowe sekto-
ry naszej gospodarki - mam tu 
na myśli choćby  upadek Stoczni 
Szczecińskiej, która niegdyś sta-
nowiła motor napędowy całego 
regionu. Kolejnym zagrożeniem 
jest możliwość wprowadzenia 

waluty euro, która drastycznie 
ograniczy, jeśli zupełnie nie wy-
kluczy naszej konkurencyjności 
na rynku międzynarodowym. 
Sądzę, że ten marsz jest dobrą 
okazją, aby te nasze niepokoje 
zamanifestować.

Równolegle do warszawskie-
go odbywały się marsze Polo-
nii na świecie: w Australii, Ka-
nadzie, USA, Wielkiej Brytanii, 
na Litwie i we Francji. Co było 
świadectwem tego, że Polonusi, 
mimo odległości geograficznej 

i odmienności sytuacji ekono-
micznej, w jakiej żyją, nie za-
pominają o swojej ojczyźnie a 
nierzadko wręcz stale trzymają 
rękę na pulsie polskiego intere-
su narodowego. 

Red.

Na ulicach Warszawy załopotały liczne flagi Prawicy Rzeczypospolitej.

W trakcie marszu spotkaliśmy Romana i Dominika, dwóch spośród trójki pielgrzymów, którzy od 24 czerwca do 
27 października 2011 roku pielgrzymowali pieszo z Moskwy, Fatimy i Jerozolimy do Asyżu.

Odpust w Dąbrowie
W niedzielę 30 września, mieszkańcy Dąbrowy obcho-
dzili uroczystość odpustową swojej  świątyni. Patro-
nem kościoła w Dąbrowie jest św. Michał Archanioł. 

Uroczysta Msza św. odpu-
stowa rozpoczęła się o godz. 
14:00, którą odprawił w in-
tencji wszystkich mieszkań-
ców Dąbrowy oraz Słowo Boże 
wygłosił ks. Robert Dąbrow-
ski z Nowogardu. Po Mszy 
św. wierni  wysłuchali koncer-
tu w wykonaniu Pani Henry-
ki Bogdanowicz i Marty Wac-
konik. W drugiej części odpu-
stu Rada Sołecka wraz z soł-
tysem Zbigniewem Florkow-
skim zaprosili mieszkańców 
Dąbrowy i przybyłych  gości 
na festyn, gdzie przygotowano 
własne wypieki, kawę, herba-
tę oraz  kiełbaskę, którą moż-
na było upiec na ognisku. W 
trakcie festynu przeprowadzo-
no też loterię fantową, z któ-
rej fundusze przeznaczono na 

uregulowanie zapłaty za nowe 
okna z witrażami,  które zo-
stały już zamontowane  w mu-
rach świątyni. Podczas festy-
nu, na placu przed kościołem, 
zebranym wiernym towarzy-
szył Zespół „Wesoła Ferajna” 
z Nowogardzkiego Domu Kul-
tury oraz  Schola młodzieżowa 
z Parafii pw. Wniebowzięcia 
NMP z Nowogardu. Dobrym 
nastrojom  wszystkim przy-
byłym na uroczystość  sprzy-
jała słoneczna tego dnia po-
goda. Sołtys wraz z Radą So-
łecką dziękuje, wszystkim Pa-
niom za upieczenie smacznych  
ciast, oraz wszystkim osobo-
m,które   pomogły  przy orga-
nizacji odpustu. 

opr. Jarek Bzowy



2-4.10.2012 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

7

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

Nie tak dawno przeszedłeś na świat, 
A dziś masz już 18 lat, 

rodzice bardzo z tego się cieszyli, 
Spraw by nigdy w Ciebie nie zwątpili,

Idź droga prawdy, wiary i miłości, 
Niech to zawsze w Twym życiu zagości, 

niech ta dorosła życiowa kariera, 
nigdy Twym rodzicom nie doskwiera, 
by do końca życia dumni z Ciebie byli, 

że na dobrego człeka cię wyszkolili.

DLA MARCINA NOWAKA
Rodzice z bratem Maćkiem

ŻYCzENIA

„Przeszłość i współczesność na Pomorzu” 
już w najbliższy piątek w Kulicach
Trwają ostatnie przygotowania do polsko-niemieckiej konferencji „Przeszłość i  współczesność na Pomorzu”, która odbędzie się w 
dniach 4-8 października br. przy finansowym wsparciu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych RFN. Po raz pierwszy w historii będzie też 
mowa o stosunkach polsko-niemieckich poza Pomorzem Zachodnim, a konkretnie w Słubicach i Frankfurcie nad Odrą...

Program konferencji polsko-niemieckiej w Ośrodku 
Uniwersytetu Szczecińskiego w Kulicach 5 X 2012 r.

Przeszłość i teraźniejszość Pomorza

Prowadzenie: Margrit Schlegel, Mülheim

godz.    
9.30

godz.    
9.45

Powitanie i wprowadzenie
Margrit Schlegel, Mülheim

Powitanie uczestników konferencji przez 
Burmistrza Nowogardu
Robert Czapla

godz.  
10.00

godz.  
10.45

Pomorze w XX wieku
Heiko Wartenberg, Greifswald
Dyskusja

Polsko-niemieckie stosunki w rejonie 
nadgranicznym
Pozytywne i negatywne przedsięwzięcia na 
przykładzie 
Frankfurtu nad Odrą i Słubic
Roland Semik, Słubice/Frankfurt nad Odrą
Dyskusja

godz.  
12.00 

Źycie w dzisiejszym Szczecinie
Stanisław Horoszko, Szczecin
Dyskusja

godz.  
14.00

Polsko-niemiecka współpraca przy katastrofach 
morskich
na przykładzie tragedii promu „jan Heweliusz”
Jochen Hinz, Kilonia
Dyskusja 

godz.  
14.45

Od miasta Naugard do miasta Nowogard
Historia miasta od 5 marca do 1 lipca 1945 roku
Anna Kowalczyk-Krzywania, Nowogard
Dyskusja

godz.  
15.30

Przerwa na kawę

godz.  
16.00

godz.  
16.45

godz.  
17.30
   

Początki samorządu terytorialnego w 
Nowogardzie po 1989 roku 
Marek Słomski, Nowogard

Naugard – Nowogard: miasto dwóch narodów
Franciszek Karolewski, Nowogard

Dyskusja końcowa, podsumowanie konferencji

Konferencja będzie tłumaczona symultanicznie

Pierwszy raz o Słubicach
Poprzednie edycje konfe-

rencji ograniczały się do ob-
szaru Pomorza. Mieszkająca 
w Zagłębiu Ruhry koordyna-
torka projektu Margrit Schle-
gel przyznała jednak, że wiele 
czytała i  słyszała o odkrywa-
niu na nowo i promowaniu lo-
kalnej historii Słubic - już bez 
tematów tabu i pomijania tzw. 
okresu „niemieckiego”, kiedy 
to Słubice stanowiły frankfurc-
kie przedmieście Dammvor-
stadt. Zainteresowanie tą te-
matyką na pograniczu odbiło 
się echem nawet w prasie za-
chodnioniemieckiej.

W  historii lokalnej coraz 
mniej jest białych plam, co-
raz częściej zaś mówi się o re-
alnej współpracy i projektach 
dwujęzycznych. Dzięki temu 
na wspomnianej konferen-
cji po raz pierwszy pojawi się 
temat Słubic. Roland Semik 
wygłosi prelekcję pt. „Stosun-
ki polsko-niemieckie w regionie 
przygranicznym. Działania po-
zytywne i negatywne na przy-
kładzie Słubic oraz Frankfurtu 
nad Odrą”.

Akademia Europejska w 
Kulicach

Na 4 października zaplano-
wano wyjazd grupy przedwo-
jennych mieszkańców Pomo-
rza sprzed Centrum Pomor-
skiego w Lubece-Travemünde. 
Goście z Niemiec odwiedzą 
różne zakątki Pomorza Za-
chodniego, tj. Kulice, Boboli-
ce, Strzekęcino, Koszalin, ale i 
Szczecin, gdzie zostaną przy-
jęci przez prezydenta miasta 
Piotra Krzystka. 

Głównym punktem kon-
ferencji będzie jednak 5 paź-
dziernika, czyli dzień semina-
ryjny na Akademii Europej-
skiej w Kulicach. Jest to pla-
cówka zamiejscowa Uniwer-
sytetu Szczecińskiego, którą 
urządzono w dawnym pałacu 
rodu von Bismarcków z  my-
ślą o pogłębianiu dialogu pol-
sko-niemieckiego. Dzięki 
temu Kulice porównywane są 
do dwóch innych ośrodków o 
zbliżonym profilu, tj. Krokowa 
na Kaszubach i  Krzyżowa na 
Dolnym Śląsku.

Od 1994 r. organizatorką i 
dyrektorką Akademii Europej-
skiej jest Lisaweta von Zitze-

witz, przedstawicielka rodzi-
ny von Zitzewitz, której rodo-
wą posiadłością była wieś Sy-
cewice koło Słupska. Jej wkład 
w dialog polsko-niemiecki do-
ceniono także w prasie ogól-
nopolskiej. W  „Wysokich ob-
casach” z 26 stycznia 2002 r. 
ukazał się obszerny artykuł pt. 
„Lisaweta von Zitzewitz. Po-
jednawczyni”.

Plan konferencji 5 paź-
dziernika

5 października to już Aka-
demia Europejska w  Kuli-
cach i dzień seminaryjny, któ-
ry otworzą prezydent Pom-
merscher Kreis- und Städtetag 
Margrit Schlegel oraz przed-
stawiciel władz Nowogardu, a 
być może sam burmistrz tego 
miasta Robert Czapla.

Heiko Wartenberg wygło-
si referat pt. „Pomorze w XX 
wieku”. Wartenberg studio-
wał skandynawistykę oraz na-
uki archiwistyczne. Był archi-
wistą archiwum państwowe-
go w Greifswaldzie, a od 2002 
r. jest historykiem, archiwistą 
i muzeologiem w  Pomorskim 
Krajowym Muzeum w  Gre-
ifswaldzie. Współautor ksią-
żek historycznych „Śladami 
książąt pomorskich” (2007), 
„Przewodnik archiwistyczny 
po historii Pomorza do 1945 
r.” (2008), „Dawne Pomo-
rze” (2010) i „Dawna Rugia” 
(2011).

Roland Semik reprezentują-
cy dwumiasto Słubice-Frank-
furt nad Odrą zabierze głos 
na temat „Stosunki polsko-nie-
mieckie w regionie przygranicz-
nym. Działania pozytywne i 
negatywne na przykładzie Słu-
bic i Frankfurtu nad Odrą”. Se-
mik to m.in. historyk-regiona-
lista zajmujący się historią lo-
kalną Słubic i  okolic oraz pu-
blicysta działu „Słubice wczo-
raj i dziś” na Słubickim Portalu 
Informacyjnym Slubice24.pl.

Dyrektor Muzeum Techni-
ki i Komunikacji w Szczecinie 
Stanisław Horoszko przybliży 
temat „Życie we współczesnym 
Szczecinie”, zaś Jochen Hinz z 
Kilonii wyjaśni zagadnienie, tj. 
„Polsko-niemiecka współpra-
ca przy katastrofach morskich 
na przykładzie tragedii promu 
Jan Heweliusz” (1993). Hinz 
urodził się w 1959 r. w Olden-

burgu. Tuż po maturze 2 lata 
służył w marynarce wojennej. 
W latach 1981-1993 studio-
wał prawo w Kilonii, Szlezwi-
ku i Londynie, a w 1991 r. za-
czął życie zawodowe w  Ros-
tocku jako prawnik z zakresu 
ochrony środowiska. Od 1997 
do 2004 kierownik urzędów 
morskich w  Kilonii, Hambur-
gu i Rostocku. Przewodniczą-
cy komisji badającej przyczyny 
pożaru frachtowca MS „Pallas” 
(1998). Od 2004 r. kierownik 
Wydziału Prawnego Dyrek-
cji Wodnej Północ. Od 2012 
r. także przewodniczący sto-
warzyszenia Niemiecka Misja 
Marynarska w Kilonii.

Zaś Marek Słomski, wy-
dawca lokalnych gazet, w tym 
Dziennika Nowogardzkiego, 
wygłosi prelekcję końcową pt. 
„Początki samorządności tery-
torialnej w rejonie Nowogardu 
po 1989 r.”

Dzień seminaryjny zakończy 
rozmowa niemieckich gości z 
polskimi uczniami jednego z 
nowogardzkich gimnazjów.

Wycieczki objazdowe 6 i 7 
października

6 października uczestnicy 
konferencji odwiedzą Boboli-
ce, Strzekęcino oraz Koszalin. 
Opiekunką tego wyjazdu bę-
dzie Eva-Maria Arndt – re-
prezentantka przedwojennych 
mieszkańców Bobolic (wów-
czas Bublitz), która w 2009 
r. zorganizowała finansowe 
wsparcie na rzecz odnowienia 
organów w kościele pw. Wnie-
bowzięcia NMP w Bobolicach. 
W 2010 r. była jednym z gości 
honorowych na uroczystej se-
sji Rady Miejskiej w Boboli-
cach z okazji 670-lecia nadania 
Bobolicom praw miejskich.

7 października to już wizy-
ta w Szczecinie, którą popro-
wadzi Dr. Horst Jeschke - le-
karz-chirurg, przewodniczący 
Heimatkreis Stettin e.V., czy-
li przedwojennych szczeci-
nian skupionych wokół Domu 
Szczecińskiego w Lubece. 
Oprócz przyjęcia gości przez 
prezydenta Szczecina Piotra 
Krzystka przewidziano rów-
nież zwiedzanie miejscowego 
Muzeum Techniki i Komuni-
kacji pod okiem dyrektora pla-
cówki.



Nr 77 (2110)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

8

www.dzienniknowogardzki.pl

Zapraszamy: 
Nowogard  
ul. Bohaterów warsZawy 1/1

Warunki oferty w placówce banku i na www.aliorbank.pl

pożycZka Z gwaraNcją!

Przykład reprezentatywny. kwota pożyczki: 31 000 zł, liczba rat: 63, oprocentowanie nominalne: 12,9%, składka na 
ubezpieczenie na życie: 4 882,50zł, opłata przygotowawcza: 0 zł, kwota odsetek: 11 837,30 zł, rrso: 22,50%, rata: 
679,96 zł. ostateczne warunki kredytowania zależą od wiarygodności kredytowej klienta, daty wypłaty kredytu oraz 
daty płatności pierwszej raty. warunki oferty - wg stanu na 13.06.2012r.

XIII Okręgowe Mistrzostwa w Piłce Nożnej Służby Więziennej

Zwycięstwo dla ZK Goleniów
W piątek (28 września) o godzinie 8:45 wystartowała XIII już seria okręgowych mistrzostw 
piłki nożnej służby więziennej. Na stadionie w Nowogardzie najlepsi okazali się piłkarze 
ZK Goleniów, zawodnicy z Nowogardu zdołali wywalczyć 5 miejsce.

Grupa A:
AŚ Międzyrzecz – AŚ Kamień Pomorski 0:4
ZK Gorzów Wlkp. - AŚ Szczecin   1:3
AŚ Międzyrzecz – ZK Gorzów Wlkp. 3:1
AŚ Kamień Pomorski – AŚ Szczecin 1:0
AŚ Międzyrzecz – AŚ Szczecin  0:2
ZK Gorzów Wlkp. - AŚ Kamień Pomorski 1:1
M   P G+ G-
1. AŚ Kamień Pomorski 7 6 1
2. AŚ Szczecin  6 5 2
3. AŚ Międzyrzecz 3 3 7
4. ZK Gorzów Wlkp.  1 3 7
Grupa B:
ZK Goleniów – ZK Stargard Szcz. 8:0 
ZK Nowogard – AŚ Choszczno 1:1
ZK Goleniów – ZK Nowogard 1:0
AŚ Choszczno – ZK Stargard Szcz. 6:0
ZK Nowogard – ZK Stargard Szcz. 5:2
ZK Goleniów – AŚ Choszczno 3:0
M   P G+ G-
1. ZK Goleniów 9 12 0
2. AŚ Choszczno 4 7 4
3. ZK Nowogard 4 6 4
4. ZK Stargard Szcz. 0 2 19

Finały:
mecz o V miejsce:
ZK Nowogard – AŚ Międzyrzecz 4:2
mecz o III miejsce:
AŚ Szczecin – AŚ Choszczno 1:2 
    (po rzutach karnych)
mecz o I miejsce:
ZK Goleniów – AŚ Kamień Pomorski 3:0
Najlepszy piłkarz:
Piotr Hanuszkiewicz (ZK Goleniów)
Najlepszy strzelec:
Tomasz Więcek (AŚ Szczecin)
Najlepszy bramkarz:
Paweł Kulda (AŚ Kamień Pomorski)
Klasyfikacja XIII Mistrzostw OISW w Szczecinie:
1. ZK Goleniów
2. AŚ Kamień Pomorski
3. AŚ Choszczno
4. AŚ Szczecin 
5. ZK Nowogard
6. AŚ Międzyrzecz
7. ZK Gorzów Wielkopolski
8. ZK Stargard Szczeciński

Pamiątkowe zdjęcie zwycięskiej drużyny ZK Goleniów
W grupie A zaprezentowały 

się trzy zespołu z aresztów śled-
czych z Kamienia Pomorskiego, 
Szczecina i Międzyrzecza oraz 
zakład karny z Gorzowa Wiel-
kopolskiego. Prawo gry w fi-
nale zapewnili sobie piłkarze z 
Kamienia Pomorskiego, którzy 
tracąc tylko jedną bramkę nie 
zaznali smaku porażki i uzbie-
rali 7 punktów. Prawo do gry 
o 3 miejsce wywalczyli zawod-
nicy ze Szczecina. Los nie był 
zbyt łaskawy dla reprezentantów 
ZK Nowogard, którzy w grupie 
natrafili na dwa silne zespoły: 
ZK Goleniów i AŚ Choszczno. 
Stawkę w grupie B uzupełniali 
zawodnicy ZK Stargard Szcze-
ciński. Piłkarze z Nowogardu 
przegrali walkę o drugie miejsce 
w tabeli z drużyną AŚ Choszcz-
no dosłownie o „włos”, a dokład-
niej o bramkę, przez co musie-
li się pogodzić z grą jedynie o 
5 miejsce. Grupę B zdecydo-
wanie wygrali piłkarze ZK Go-
leniów, którym przeciwstawili 

się jedynie piłkarze z Nowogar-
du, przegrywając tylko 1:0. ZK 
Stargard Szczeciński z Golenio-
wem przegrał aż 8:0, natomiast 
AŚ Choszczno 3:0. W zespole 
z Goleniowa wystąpiło dwóch 
obecnych piłkarzy Pomorzani-
na Nowogard, w bramce Ma-
teusz Krupski, a tuż przed nim 
obroną dyrygował Konrad Win-
czewski. Poza nimi po boisku 
w barwach ZK Goleniów bie-
gał Tomasz Gołaszewski, znany 
w Nowogardzie m.in. z gry dla 
Budowlanych Nowogard. Po za-
kończeniu rywalizacji grupo-
wych, rozegrano mecze finało-
we. W pojedynku o 5 miejsce 
piłkarze z Nowogardu zwycięży-
li z kolegami z AŚ Międzyrzecze 
4:2, choć to rywale jako pierwsi 
zdobyli gola. Niezwykle emocjo-
nująco było w meczu o 3 miej-
sce, pomiędzy aresztami śled-
czymi ze Szczecina i Choszczna. 
Po regulaminowym czasie gry 
padł remis i o losach pojedynku 
decydowały rzuty karne. Więk-

szą precyzją wykazali się zawodnicy z Choszcz-
na i to oni zajęli miejsce na najniższym stopniu 
podium. W meczu finałowy zawodnicy z Ka-
mienia Pomorskiego tylko przez pierwszą po-
łowę grali jak równy z równym przeciwko ZK 
Goleniów. Po zmianie stron zwycięzcy grupy B 
przeprowadzili trzy skuteczne akcje, dzięki cze-
mu sięgnęli po wygraną w turnieju, a Mateusz 
Krupski mógł cieszyć się z faktu, że w całym 
turnieju nie dał się pokonać. Około godziny 
14:30 organizatorzy turnieju nagrodzili zwy-
cięzców, zawody przebiegły bez komplikacji, 
a na trybunach zasiadło kilkudziesięciu fanów 
piłki nożnej. 

KR    

Uwaga zmiana 
terminu spotkania
Rusza kolejna edycja Nowogardzkiej Amatorskiej Ligi Pił-

karskiej (NALP)

Spotkanie organizacyjne odbędzie się, jak co roku, w pu-
bie „Pasadena” w środę (03.10) o godzinie 18:00. Zapraszamy 
przedstawicieli zespołów, które chcą wziąć udział w tegorocz-
nych rozgrywkach NALP. 
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Nowo otwarta hurtownia artykułów elektrycznych

• automatyka domowa i przemysłowa •
 • gniazda i łączniki • kable i przewody • osprzęt instalacyjny i siłowy • 

• osprzęt modułowy • oświetlenie oraz źródła światła •
• rozdzielnice i obudowy • sprzęt RTV i telekomunikacyjny • 

 
 
 

Gwarantujemy że nigdzie indziej nie znajdziesz niższych cen
Tel. 91 578 24 38,  e-mail: pk.eltech@gmail.com

ul. Armii Krajowej 28, 72-200 Nowogard
CZYNNE   PN-PT 7.00-17.00   SOBOTA 8.00-13.00

PRO-BUD S.C.   SPRzEDA MIESzKANIA 
2-pokojowe o pow. 58 m2 na osiedlu Gryfitów

  nowe  -  własnościowe  -  bezczynszowe
tel. 91 39 25 552, 783 570 056, www.probud-nowogard.pl

Nowogard, ul. 3 Maja 14

 Ostatnia chwila - SKORZYSTAJ Z KREDYTU RODZINA NA SWOIM!

NOWOGARD • ul. 700 Lecia 15

godziny otwarcia 
od 8.00 - 20.00

sob. 9.00 - 17.00
tel. 91 392 13 30

W czasie dyżuru 
po 22.00

kontakt tel. pod 
nr 608 659 451

Sklep Zielarski  Jantar 2
Zioła lecznicze

Herbatki ziołowe
Zdrowa żywność

Ekologiczne oleje spożywcze
100% naturalne soki

Tel. 91 392 21 34

Apteka 
Jantar

Biura, 
pow. magazynowe

i usługowe 

DO WyNAJęCIA
idealna lokalizacja

dla Twojej firmy
atrakcyjne ceny,  

duży parking. 
Kontakt 783 800 200

Mistrzostwa Polski Młodzików w Strzelectwie

Pietrzycki i Ostaszewski  
w Bydgoszczy
W dniach 27 – 30 września 2012 roku w Bydgoszczy odbyły się Mi-
strzostwa Polski Młodzików w strzelaniach kulowych, pneuma-
tycznych i śrutowych. W zawodach uczestniczyło dwóch zawodni-
ków z Sekcji Strzeleckiej z Nowogardu - Przemysław Ostaszewski i 
Maciej Pietrzycki. 

Nasi zawodnicy zostali skla-
syfikowani na następujących 
pozycjach:

w kategorii młodziki - rocz-
nik 1997-1998

pistolet sportowy - 30 strza-
łów - odległość 25m - część 
dokładna

piętnaste miejsce na 27 star-
tujących - Maciej Pietrzycki - 
wynik 259 pkt

pistolet pneumatyczny - 30 
strzałów odległość 10m

dziesiąte miejsce  na 35 
startujących - Maciej Pie-
trzycki - wynik 263 pkt 
karabin pneumatyczny - 30 
strzałów - odległóść 10m 

dziesiąte miejsce  na 20 star-
tujących - Przemysław Osta-
szewski - wynik 267 pkt

karabin sportowy - 40 strza-
łów leżąc - odległóść 50m

siódme miejsce  na 26 star-
tujących - Przemysław Osta-
szewski - wynik 382 pkt

 
karabin sportowy -3x10 strza-

łów - odległość 50m - w posta-
wach leżąca-stojaca-klęcząca 
czwarte miejsce na 19 startują-
cych - Przemysław Ostaszew-
ski - wynik 257 pkt. 

Opr. DN
źródło: UM Nowogard 

Na zdjęciu Maciej Pietrzycki podczas gimnazjady strzeleckiej rozgrywa-
nej w Nowogardzie



Nr 77 (2110)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

10

www.dzienniknowogardzki.pl

Zatrudnię techników farmacji do aptek 
w Goleniowie i Nowogardzie (woj. zachodniopomorskim) 
Apteki są młode i ze względu na dynamiczny rozwój wzmacniamy 

zespół. Zapewniamy stabilne wynagrodzenie i system motywacyjny. 
Wszystkim pracownikom zapewniamy warsztaty podnoszenia 

kwalifikacji oraz miłą atmosferę w pracy. 
Oferty wraz z CV prosimy przesyłać na adres profarma@onet.pl

5 goli w Skolwinie

Pierwsza porażka
W sobotę (29 września) o godzinie 11:00 na stadionie w Skolwinie, Pomorzanin Nowogard walczył w 8 
kolejce wojewódzkiej okręgówki. Gospodarze podtrzymali serię bez porażki na własnym boisku i jako 
pierwsi w tym sezonie, pokonali nowogardzki zespół.

Świt Skolwin – Pomorzanin Nowogard 3:2 (1:2)  `35 Kamil Młynarczyk, `45+ Michał Laszkiewicz
Skład Pomorzanina: Mateusz Krupski – Konrad Winczewski, Michał Soska (c), Paweł Łuczak, Natan Wnuczyński – Kamil Mły-

narczyk (Joshua Pepple), Michał Laszkiewicz, Dawid Kurek (Krystian Miklas), Dominik Wawrzyniak (Dawid Langner), Adam To-
maszewski (Gracjan Wnuczyński) – Maciej Gołdyn. 

Jako pierwsi groźnie zaata-
kowali przyjezdni, za sprawą 
silnego strzału z woleja Ma-
cieja Gołdyna, który jednak 
wylądował w rękawicach gol-
kipera gospodarzy. Następnie 
w ładnym stylu Adam Toma-
szewski minął dwóch obroń-
ców i dośrodkował do Gołdy-
na, który strzelił głową obok 
bramki rywali. Świt odpowia-
da za sprawą groźnej kontry. 
Przy polu karnym Pomorzani-
na stworzyła się sytuacja 2 na-
pastników przeciwko jednemu 
obrońcy gości, zawodnik ze 
Skolwina wyłożył piłkę kole-
dze na piąty metr, na szczęście 
dla Pomorzanina futbolówka 
po tym strzale poszybowała 
nad bramką. W 8 minucie Ka-
mil Młynarczyk ładnie uderzył 
z 23 metrów z rzutu wolne-
go, piłka o centymetry minęła 
spojenie słupka z poprzeczką. 
W 15 minucie Świt obejmuje 
prowadzenie. Po centrze z rzu-

tu rożnego na pierwszy słupek, 
zawodnik miejscowych uprze-
dza defensorów z Nowogardu i 
otwiera wynik tego spotkania. 
W 20 minucie na samotny rajd 
zdecydował się Konrad Win-
czewski, który przez kolejne 30 
metrów mijał rywali, po czym 
został podcięty około 20 me-
trów od bramki rywali. Do pił-
ki podszedł Adam Tomaszew-
ski, który sprytnie uderzył w 
kierunku bramki, futbolówka 
jeszcze skozłowała przed golki-
perem, ale o centymetry minę-
ła słupek. Trzy minuty później 
ostro faulowany był Michał 
Laszkiewicz, sędzia podykto-
wał przywilej korzyści, gdyż 
przy piłce był Tomaszewski, 
skrzydłowy gości uderzył na 
bramkę, jednak niecelnie. W 
35 minucie zaangażowanie To-
maszewskiego przyniosło efek-
ty. Pomocnik nowogardzkiej 
drużyny powalczył na lewej 
flance sam z dwójką obrońców, 

w efekcie wywalczył wrzut z 
autu na wysokości pola karne-
go. Piłkę w „szesnastkę” wrzu-
cił Paweł Łuczak, przedłużył ją 
Maciej Gołdyn, ta jeszcze odbi-
ja się od obrońców gospodarzy, 
trafiła pod nogi Młynarczyka, 
który bez zastanowienia skie-
rował ją do bramki. Pomorza-
nin wrócił do gry, a podrażnio-
ny Świt Skolwin znów zaatako-
wał. Najpierw Krupski broni 
groźny strzał z daleka, później 
w dogodnej sytuacji zawodnik 
miejscowych uderzył w bocz-
ną siatkę tuż obok „okienka”. 
W doliczonym czasie pierwszej 
części gry, korner dla Pomo-
rzanina wykonywał Adam To-
maszewski. Pomocnik z Nowo-
gardu idealnie dograł na gło-
wę Michała Laszkiewicza, któ-
ry pewnym strzałem pokonu-
je bramkarza, natomiast sędzia 
po tej bramce kończy pierwszą 
część meczu. Trzy minuty po 
przerwie pierwsze ostrzeżenie 
gospodarzy. Po dośrodkowaniu 
z lewego skrzydła, jeden z pił-
karzy Świtu huknął z pierwszej 
piłki, futbolówka odbiła się od 
poprzeczki i murawy, po czym 
wróciła na plac gry. Następnie 
kolejny potężny strzał z dystan-
su, tym razem Mateusz Krup-
ski łapie piłkę. W 60 minucie 
było już 2:2. Skolwin zdoby-
wa kontrowersyjną bramkę, z 
lewej strony poszło podanie 
za „plecy” obrońców gości, do 
piłki dopada snajper gospo-
darzy i posyła futbolówkę do 
bramki Pomorzanina, szkoda, 
bo gołym okiem było widać 
pozycję spaloną. Liniowy jed-
nak nie widział... Po tej bramce 
trener Tomasz Surma wprowa-
dził ofensywnie usposobionych 
zawodników, odważna gra do 
przodu pozwoliła miejscowym 
przeprowadzać kontry. Wła-
śnie po jednej z takich kontr w 
76 minucie piłkarze ze Skolwi-
na ustalają wynik tego meczu. 
Przy tej bramce piłka „szła jak 
po sznurku”, 3 szybkie poda-
nia, odegranie z linii końco-
wej do tyłu na 7 metr i potęż-
ny strzał z pierwszej piłki pod 
poprzeczkę – Mateusz Krup-

ski nie miał żadnych szans. Do 
końca spotkania Pomorzanin 
walczył o wyrównanie, jednak 
zabrakło już szczęścia i czasu, 
zatem pierwsza porażka w tym 
sezonie stała się faktem. Pomo-
rzanin wciąż zajmuje pozycję 

dającą awans do IV ligi, jednak 
na czele tabeli zrobiło się już 
bardzo ciasno i najbliższe me-
cze mogą okazać się kluczowe 
dla nowogardzkiego zespołu.

KR  

8 kolejka:
Ehrle Dobra Szczecińska – Morzycko Moryń  3:8
Victoria Przecław – Odra Chojna    0:2
Świt Skolwin – Pomorzanin Nowogard   3:2
Iskierka Szczecin-Śmierdnica – Rega Trzebiatów 5:0
Klon Krzęcin – Stal Lipiany    3:1
Zorza Dobrzany – Piast Chociwel    1:1
Ina Ińsko – Polonia Płoty    1:5
Unia Dolice – Odrzanka AN-MAR Radziszewo 6:0
Liga Okręgowa Szczecińska 2012/2013
 M P G+ G- Zw. Re. Po.
1. Unia Dolice 8 18 27 8 6 0 2
2. Pomorzanin Nowogard 8 17 11 6 5 2 1
3. Odrzanka AN-MAR Radziszewo 8 16 11 9 5 1 2
4. Klon Krzęcin 8 15 18 19 5 0 3
5. Iskierka Szczecin-Śmierdnica 8 14 16 8 4 2 2
6. Piast Chociwel 8 14 6 5 4 2 2
7. Odra Chojna 8 13 17 12 4 1 3
8. Ina Ińsko 8 13 7 10 4 1 3
9. Świt Skolwin 8 12 14 11 3 3 2
10. Zorza Dobrzany 8 12 15 11 3 3 2
11. Morzycko Moryń 8 11 20 14 3 2 3
12. Victoria Przecław 8 8 8 14 2 2 4
13. Polonia Płoty 8 6 14 14 2 0 6
14. Stal Lipiany 8 6 9 17 1 3 4
15. Ehrle Dobra Szczecińska 8 4 12 21 1 1 6
16. Rega Trzebiatów 8 1 5 31 0 1 7

Adam Tomaszewski (na zdjęciu) co chwilę nękał rywali na lewym skrzydle

Zespół Pomorzanina przegrał po raz pierwszy w sezonie, trener Tomasz 
Surma nie mógł mieć powodów do zadowolenia

Dawid Kurek w akcji na bramkę gospodarzy
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Alarmy „Tytan” – 5 lat gwarancji
Blokady Niedźwiedź – Lock

Znakowanie mikrocząsteczkowe 
Autodot Ocis

Serwis i ozonowanie klimatyzacji

NOWOGARD • Pocztowa 3

AUTOZABEZPIECZENIA

785 900 520

Zarząd Koła PZW „Tęczak” 
w Nowogardzie dnia 07.10.2012 r. 

organizuje zawody 
wędkarskie na kanale Świniec 

w Trzebieszewie. 
Zapisy w sklepie wędkarskim „Tęczak” 
ul. Waryńskiego 12 do dnia 5.10.2012 r. 

Wpisowe 10 zł.
Wyjazd z ul. 5 Marca o godz. 6.00                   Zarząd Koła 

Chrześcijańskie Centrum Pomocy
Agenda Zboru Kościoła  Ewangelicznych  

Chrześcijan w Nowogardzie
ul. 700-Lecia 14,  72-200 Nowogard

DySTRyBUCJA    ŻyWNOŚCI
Dla podopiecznych OPS z terenów wiejskich Gminy Nowogard
Piątek  05.10.2012   10:00 – 15:00
Sobota    06.10.2012      9:00 – 15:00
Poniedziałek 08.10.2012  9:00- do wyczerpania zapasów
Zapraszamy osobiście do siedziby przy 700-Lecia 14 w podwó-
rzu ZBK  z aktualnym skierowaniem z OPS-u oraz potwierdzo-
ną  ilością osób w rodzinie i dokumentem tożsamości.

w imieniu Zboru Pastor Cezary Komisarz

KUPIE SILNIKI
elektryczne, spalinowe, spawarki, 
części samochodowe - stan bez 

znaczenia.  
Niesprawne, stare, zniszczone.

Tel. 510 815 498

14 zwycięstwo z rzędu

Ze Zniczem na „piątkę”
Po dotkliwej porażce pucharowej z Vinetą Wolin, piłkarze „rezerw” w niedzielę (30 września) wal-
czyli o podtrzymanie zwycięskiej serii w B Klasie. W Nowogardzie zawitali goście z Wysokiej Ka-
mieńskiej, w meczu który rozpoczął się o godzinie 14:00, padło pięć bramek, które były autorstwem 
tylko piłkarzy gospodarzy.

Pomorzanin II Nowogard – Znicz Wysoka Kamieńska 5:0 (2:0) `11 Krystian Miklas, `31 Tomasz Szafran, `75 Gra-
cjan Wnuczyński, `81 Kamil Lewandowski, `83 Mariusz Stachowiak

Skład Pomorzanina II: Krzysztof Haberski – Krzysztof Domanowski (c), Maciej Grzejszczak, Jarosław Fijałkowski – Ma-
rek Podbiegło, Michał Cyran (Szymon Chmielnicki), Dawid Langner (Gracjan Wnuczyński), Kamil Lewandowski, Mariusz 
Stachowiak – Tomasz Szafran (Grzegorz Skrzecz), Krystian Miklas (Kamil Antonyk). 

Trener drugiego zespołu Pa-
weł Błaszczyk zdecydował się 
na ryzykowne ustawienie swo-
jej drużyny na boisku. Gospo-
darze w tym meczu zagrali 
formacją 3-5-2, jak się później 
okazało, była to słuszna decy-
zja. Festiwal strzelecki rozpo-
czął Krystian Miklas w 11 mi-
nucie, kiedy to strzałem głową 
wykorzystał idealne dośrod-
kowanie z prawej strony Mi-
chała Cyrana. W 20 minucie 
Kamil Lewandowski uderzał z 
rzutu wolnego, jego strzał gol-
kiper gości przeniósł nad po-
przeczką. Pięć minut później 
fatalny błąd we własnym polu 
karnym popełnił Domanow-
ski, napastnik gości z 7 me-

trów trącił piłkę w kierunku 
bramki, jednak Haberski nie 
dał się zaskoczyć. W 31 minu-
cie ponownie z rzutu wolnego 
uderzał Lewandowski, bram-
karz Znicza wybił piłkę przed 
siebie, dobijał Miklas, jednak 
wprost w bramkarza, który 
ponownie odbija przed siebie, 
do piłki dopada przy linii koń-
cowej Tomasz Szafran i głową 
ostatecznie kieruje futbolów-
kę między słupki. Do przerwy 
Pomorzanin schodzi z pro-
wadzeniem dwoma bramka-
mi, choć Haberski jeszcze raz 
przed zmianą stron musiał in-
terweniować po groźnej akcji 
gości. W 52 minucie obroń-
ca Znicza broniąc się wybija 

piłkę spod własnego pola kar-
nego aż pod bramkę Pomo-
rzanina, mimo asysty dwóch 
obrońców napastnik gości 
zdołał przyjąć piłkę i oddać 
strzał, który Krzysztof Haber-
ski musiał wybić na rzut rożny. 
W 56 minucie Znicz wykony-
wał rzut wolny, piłka trafiła w 
mur, a Pomorzanin przepro-
wadził kontrę, Lewandowski 
dograł do Fijałkowskiego, któ-
ry miał przed sobą już tylko 
bramkarza, obrońca gospoda-
rzy strzelił wprost w golkipe-
ra gości. W 70 minucie kolejną 
„setkę” zmarnował Antonyk, 
który po podaniu Stachowiaka 
znalazł się oko w oko z bram-
karzem. Na kwadrans przed 
końcem meczu Gracjan Wnu-
czyński indywidualnie popę-
dził w kierunku bramki, ogry-
wając obrońcę wypracował so-
bie sytuację „sam na sam” i 
zdobył trzecią bramkę dla go-
spodarzy. W 81 minucie kolej-
na kontra Pomorzanina, Fijał-
kowski podaje prostopadle do 
Lewandowskiego, który mimo 
że miał przed sobą już tylko 
bramkarza, nie biegł w kie-
runku bramki, tylko uderzył 
zza pola karnego obok bezrad-
nego golkipera. Dwie minu-
ty później, wynik meczu usta-
lił Mariusz Stachowiak, piłka 
po jego strzale z pola karnego 
odbiła się jeszcze od obrońcy, 
co zmyliło bezradnego bram-
karza Znicza. Cieszy okazałe 
zwycięstwo, zwłaszcza po bo-

lesnej porażce z IV-ligową Vi-
netą Wolin. Bardzo chcieliśmy 
zmazać plamę z meczu pucha-
rowego, zależało nam wszyst-
kim na tym. Cieszę się z posta-
wy naszego zespołu, dziś grali-
śmy do końca nawet, jak wynik 
był już rozstrzygnięty, wszyscy 
zostawili na boisku dużo serca 
i to jest najważniejsze. - podsu-
mowuje niedzielny mecz tre-

ner drugiego zespołu Paweł 
Błaszczyk. Po pięciu kolejkach, 
w tabeli na czele dwie drużyny 
rezerw Pomorzanina, piłkarze 
z Nowogardu oraz Przybierno-
wa. Wygląda na to, że to wła-
śnie te dwie drużyny powalczą 
o awans do A Klasy.

KR 

5 kolejka:
Prawobrzeże Świnoujście – Zieloni Wyszobór   4:2
Huragan Wierzchosław – Gar./Polonia II Mechowo 3:0
Zalew Stepnica – Pomorzanin II Przybiernów   0:1
Pomorzanin II Nowogard – Znicz Wysoka Kamieńska 0:5
Jastrząb Łosośnica – Bałtyk Międzywodzie   6:1
B Klasa Szczecin gr.1 2012/2013
 M P G+ G- Zw. Re. Po.
1. Pomorzanin II Nowogard 5 15 25 3 5 0 0
2. Pomorzanin II Przybiernów 5 12 9 5 4 0 1
3. Zalew Stepnica 5 9 19 10 3 0 2
4. Prawobrzeże Świnoujscie 5 9 15 11 3 0 2
5. Jastrząb Łosośnica 5 6 15 11 2 0 3
6. Znicz Wysoka Kamieńska 5 6 6 11 2 0 3
7. Huragan Wierzchosław 5 6 10 13 2 0 3
8. Bałtyk Międzywodzie 5 6 7 24 2 0 3
9. Zieloni Wyszobór 5 3 8 13 1 0 4
10. Gar./Polonia II Mechowo 5 3 9 22 1 0 4

Kamil Lewandowski ponownie był wyróżniającym się piłkarzem na boisku
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Stronę przygotowała grupa 

z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

Opieka merytoryczna: Katarzyna Bielas  Redakcja „WBREW”: Natalia Daczkowska, Aleksandra Daćkowska, Piotr Jasiek, Sylwia Jeziorska, Katarzyna Kozieł, Aleksandra Laszkiewicz, Paulina 
Majdzińska, Kinga Piwowarczyk, Monika Romasłowska

Lubię swoją nową szkołę, czyli rozmowy  
z uczniami klas pierwszych ZSP

Kasia Kozieł spytała uczniów 
klas pierwszych o wrażenia i 
refleksje na temat pierwsze-
go miesiąca nauki w Zespole 
Szkół Ponadgimnazjalnych im. 
Stanisława Staszica w Nowo-
gardzie. 

Kasia Kozieł:  Dlaczego wy-
brałaś naszą szkołę?

Weronika: Chciałam iść do 

technikum, bo tutaj mogę zdo-
być konkretny zawód. W mojej 
okolicy ta szkoła była najbliżej, 
tak więc złożyłam tu podania 
na różne kierunki. Dostałam 
się na wszystkie i z nich mo-
głam wybrać ten, który najbar-
dziej mi się podobał.

Kasia Kozieł: Które zajęcia 
najbardziej lubisz?

Michał: Lekcję w-f, ponie-
waż możemy korzystać z siłow-
ni, której nie miałem w gimna-
zjum. Jest pełno SKS-ów, fajna 
bieżnia na dworze.

 Kasia Kozieł: Jakie masz 
oczekiwania co do szkoły?

Adrianna: Aby potrafiła 
mnie przygotować do zdania 
matury i egzaminu zawodo-

wego.  Żeby szkoła organizo-
wała uroczystości np. Pierw-
szy Dzień Wiosny czy Dzień 
Dziecka. Musi się coś dziać, bo 
inaczej będzie monotonnie.

 Kasia Kozieł: Co najbar-
dziej podoba Ci się w nowej 
szkole?

Justyna:  Stołówka oferu-
je tanie i dobre obiady, blisko 

szkoły są dwa sklepy. Ogólnie 
czuć fajną atmosferę w szkole,.

Kasia Kozieł: Czego się naj-
bardziej obawiasz?

Katarzyna: Mamy nowy 
program nauczania, więc może 
być trudniej. 

Z uczniami klas pierwszych 
rozmawiała Katarzyna Kozieł z 
klasy III THO

ŻYCZENIA 

Z okazji Dnia Chłopaka 
życzymy  

naszym kochanym mężczyznom tym małym 
i tym dużym wszystkiego dobrego, 

szczęścia, zdrowia, miłości 
i spełnienia wszystkich marzeń!!!

Redakcja „WBREW”

DOMOWA SzARLOTKA
    CIASTO:
   - 4 szklanki mąki,
  - 2 łyżeczki proszku do pieczenia,
   - 3/4 kostki margaryny,
   - 1 szklanka cukru,
    -1 cukier waniliowy,
   - 2 całe jajka + 2 żółtka,
  - 3 łyżki kwaśnej śmietany.
         NADZIENIE Z JABŁEK:
   - 2 kg jabłek,
    -1 cukier waniliowy,
    -1 łyżka bułki tartej.
Przepis na ciasto: Mąkę wymieszaną z proszkiem do piecze-

nia posiekać nożem z margaryną. Dodać żółtka, całe jajka, cu-
kier, cukier waniliowy, śmietanę i wyrobić ciasto. Wstawić do lo-
dówki.

Przepis na nadzienie z jabłek:  Jabłka obrać i zetrzeć na tarce 
o dużych otworach. Lekko odcisnąć sok i wymieszać z bułką tar-
tą i cukrem waniliowym.

Ułożenie ciasta:  Połowę ciasta rozwałkować i przełożyć na 
wyłożoną papierem dużą blachę. Wyłożyć starte jabłka. Przy-
kryć pozostałym rozwałkowanym ciastem, ponakłuwać widel-
cem. Piec 45 minut w 200 stopniach . Ciepłe ciasto posypać cu-
krem pudrem.

SAŁATKA jESIENNA 
Składniki:
   -  2 papryki ( żółta i czerwona ),
    - 3 pomidory,
    - 1 mały brokuł,
    - czarne oliwki,
     -4-5 jaj,
    -makaron kokardki.
    SKŁADNIKI NA SOS:
  - majonez,
   - jogurt naturalny,
   - czosnek,
    -bazylia,
    -sól , pieprz.
Sposób przygotowania:
Makaron kokardki ugotować w wodzie z odro-

biną oleju al dente. Przelać zimną wodą i ostu-
dzić. Jajka ugotować na twardo. Brokuł goto-

wać ok. 3 minuty i ostudzić.  Pomidory sparzyć 
i obrać ze skórki, a następnie pokroić w kostkę. 
Paprykę również pokroić w kostkę. Ugotowa-
ne jajka pokroić w kostkę a oliwki przeciąć na 
pół. Do miski dać makaron, paprykę, pomido-
ry, oliwki, jajka i brokuły. Delikatnie wymieszać 
i polać sosem.

Wykonanie sosu:
Majonez i jogurt wymieszać razem. Dodać 

zmiażdżony ząbek czosnku. Kilka listków świe-
żej bazylii drobno posiekać i dodać do sosu. 
Przyprawić solą i pieprzem. Polać sałatkę i jesz-
cze raz delikatnie wymieszać.

 smACZnEGo!!!

jESIENNY KĄCIK KULINARNY
Jesień jak co roku obdarza nas swoimi skarbami – w lasach pojawiły się grzyby, w ogrodach królują dynie, a w sa-

dach czerwienią się jabłka. Październik to doskonały czas na słodkie wypieki, poniżej prezentujemy przepis na pysz-
ną domową szarlotkę.



2-4.10.2012 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

13

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD
In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
tel. miejski   - 91 57 92 311 
Straż Pożarna   - 998
Pogotowie Ratunkowe   - 999 
Pogotowie Gazowe   - 992
Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994

Dyżur nocny
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala   - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.   - 91 392 69 99
Medyk   - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

 - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz Pogotowie Stomatolo-
giczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos 
 - 91 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  
 - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzie ci, 
Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności 
Gospodarczej  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
  - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

- 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 26 249

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw.  WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   

- 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57

Apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM   - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Zawodowe 
- CE Zdroje ul.  Bohaterów Warszawy 78,

telefon/fax.   - 91 392 54 94  
I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium  
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych    - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   

- 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 
Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 
Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 
Taksówki   - 91 392 02 60
Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786
zdzisław Truszyński
ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814
Tadeusz Soroka
ul.  3 Maja 10   - 91 39 25 484
Przychodnia Weterynaryjna „Sikorka” 
Sikorki 41, gm. Nowogard   - 91 39 17 695

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETyCZNyM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

tel. 91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

GABINET KOSMETYCZNY 
”WICHEREK”

Rok założenia 1988
Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała zabiegi 
kosmetyczne, henna, depilacje, makijaże, 
mikrodermabrazja, peeling kawitacyjny, 
ultradźwięki, eksfoliacje, wypalanie, laser, 
lampy, materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

PORADy BEZPŁATNE
Nowogard, ul.  Zielona 3 
– obok Rest. „Przystań”, 

Tel. 91 39 207 14 
Czynne od 11.00 do 19.00

http://wicherek.info

Zlecę  
kompleksowy 

remont mieszkania
603 281 005

DLA PAŃ „PROFILAKTyKA RAKA PIERSI” 
WyJAZD NA BADANIA MAMMOGRAFICZNE 
DLA PAŃ z TERENU NOWOGARDU i OKOLIC 

Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej „Zdrowie” 
dnia 6 października 2012r. organizuje wyjazd na badania 
mammograficzne do NZOZ Medical Care CRiDO Szczecin 
Zdroje. Oferta Składa się z kompleksowej porady:

- badanie mammograficzne
- wynik badania oraz konsultacja lekarska
Rejestracja i szczegółowe informacje Samodzielny Publiczny 

Szpital Rejonowy w Nowogardzie w godz.8.30-14.00 tel.91 
3921356 oraz u Lidii Bogus tel.505393636. Dobrowolna wpłata 
na cele statutowe 5 zł. PAMIĘTAJ! O ZDROWIE MUSISZ 
ZADBAĆ SAMA!

Akademia Europejska
poszukuje Sekretarki
Język niemiecki pożądany.

Pisemne oferty z CV na adres: 
Fundacja Akademia Europejska
Kulice 24, 72-200 Nowogard

 KINO Orzeł 
zaprasza

05.10.2012 godz. 20.00
06.10.2012 godz. 19.00
07.10.2012 godz. 19.00

WSTYD
Dramat, Wlk. Brytania, 2012, 99’; 12 zł; 11 zł ulgowy; od lat 18

12.10.2012 godz. 19.00
13.10.2012 godz. 19.00
14.10.2012 godz. 19.00

MAGIC MIKE
Biografia, dramat, komedia USA, 2012, 110’; 12 zł; 11 zł ulgowy; od lat 15

19.10.2012 godz. 20.00
20.10.2012 godz. 19.00
21.10.2012 godz. 19.00

KOCHANIE, 
POzNAj  MOICH KUMPLI

Komedia, Australia, 2012, 97’; 12 zł, 11 zł ulgowy; od lat 15

26.10.2012 godz. 19.00
27.10.2012 godz. 19.00
27.10.2012 godz. 19.00

jUMA
Komedia kryminalna, Polska, 2012, 57’; 12 zł; 11 zł ulgowy; od lat 15

DLA PANÓW  
„PROFILAKTyKA RAKA PROSTATy” 

(ostatnia edycja w tym roku) Samorządowa Fundacja Opie-
ki Medycznej Zdrowie organizuje kolejną już edycję progra-
mu „Profilaktyka Raka Prostaty” dla mężczyzn powyżej 40 
roku życia. Badania odbędą się 20 października 2012r.W Sa-
modzielnym Publicznym Szpitalu Rejonowym w Nowogar-
dzie. W zakres badania wchodzą: badanie krwi PSA oraz 
badanie lekarskie. Szczegółowe informacje (termin bada-
nia krwi i godz badania lekarskiego podczas rejestracji Li-
dia Bogus tel.505393636. Dobrowolna wpłata na cele statuto-
we 20zł. PAMIĘTAJ TY TEŻ MUSISZ DBAĆ O ZDROWIE. 
zapraszam prezes fundacji „Zdrowie” Lidia Bogus

Układanie kostki
brukowej

tel. 721 124 740
NOR-BUD

MEBLE  NA  WYMIAR

KUCHNIE,  SZAFY
SPRZĘT  AGD

tel. 884 288 560
maxistyl.prv.pl
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Sprzedam mieszkanie 
trzypokojowe 55 m2, 

ul. Żeromskiego, kuchnia, 
łazienka, wc, glazura, 

terakota. Cena 154 tys. zł. 
604 409 996

W ofercie także kredyt na budowę domu i pożyczki hipoteczne
Kredyt w programie „Rodzina na swoim”

Nowogard • Warszawska 14 • tel. 91 391 03 78
zapraszamy pn-pt 9-18, sob. 10-14

Ranking Money.pl z dnia 4.10.2011 r. Szczegóły oferty, informacje o opłatach, prowizjach, oprocentowaniu dostępne w placówkach BZ WBK

Halina Sylwestrzak

NIERUCHOMOŚCI

 � Sprzedam mieszkanie, ul. Po-
niatowskiego, 2 pokoje, pow. 
50,49 m2, parter, po general-
nym remoncie. CENTRUM OB-
ŁSUGI NIERUCHOMOSCI, Tel. 
603 982 407

 � Sprzedam spichlerz, pięk-
ny obiekt 956 m2, tel. 693 
996 009

 � sprzedam mieszkanie własno-
ściowe, 3 pokojowe w Nowogar-
dzie, I piętro, 3 pokoje 59 m2 po 
kapitalnym remoncie, środko-
we, parking, spokojna okolica 
(ul. Poniatowskiego), budynek 
ocieplony, nowy dach, wysoki 
standard, glazura, terakota, pa-
nele, nowe okna, własne ogrze-
wanie gazowe, kuchnia - łazien-
ka toaleta w zabudowie, domo-
fon, internet , piwnica, CZYNSZ 
TYLKO 240 NA MIESIĄC, balkon, 
cena DO UZGODNIENIA, tel. 605 
522 340. 

 � Sprzedam działkę budowlaną w 
Centrum Nowogardu ul. Lipo-
wa 4 o pow. 693 m2 z aktualny-
mi warunkami zabudowy usłu-
gi, handel, mieszkania. Informa-
cje Tel. 600 959 932; 600 931 083 
po 15.00

 � Sprzedam mały dom 57 m2 ul. 
Piłsudskiego 2a. 602 350 301

 � Sprzedam mieszkanie w bloku w 
Łosośnicy, trzypokojowe, 64 m2, 
bezczynszowe. Tel. 788 875 474

 � Sprzedam mieszkanie 4-poko-
jowe (67,7 m2) w Nowogardzie, 
parter, balkon, wc i łazienka 
osobno. Kontakt:  608 514 144.

 � Studio reklamy Vizart wynajmę 
pow. Reklamową 6,5x3m w No-
wogardzie przy ul. Warszawskiej 
11 od 13.06. tel. 605 522 340

 � Sprzedam pół bliźniaka ok. 
100m2, działka 1100 m2, duży 
ogród. Wymienione okna, dach, 
ocieplony. Wewnątrz do remon-
tu. 350000 zł. Tel. 513 157 166

 � Pilnie potrzebna kawalerka, 
dwupokojowe mieszkanie (par-
ter) do wynajęcia niedrogie. 
512 711 348

 � Odstąpię działkę owocowo-wa-
rzywną z murowanym dom-
kiem obok zakładu karnego 
693869595

 � Sprzedam 4-pokojowe miesz-
kanie w Osinie, 79m2, słonecz-
ne, na parterze, bezczynszowe, 
z balkonem, piwnica, w kuchni i 
przedpokoju zabudowa. Miesz-
kanie w bardzo dobrym standar-
dzie. Ogrzewanie gazowe, okna 
pcv. Atrakcyjna cena. Kontakt: 
502 531 348

 � Sprzedam kawalerkę w Nowo-
gardzie, 28m2, bezczynszo-
wa, na parterze, funkcjonal-
ny rozkład pomieszczeń, kuch-
nia z oknem, piwnica, okna 
pcv, ogrzewanie gazowe, bez 
pośrednika, 77 tys.! Kontakt: 
512 322 137

 � Sprzedam tanio działkę siedli-
skową. Kościuszki 30 ar. Wszyst-
kie media. 508 211 575

 � Sprzedam działki budowlane 
30ar. Media w granicy prąd, gaz, 
woda., kanaliza, droga utwar-
dzona,  Kikorze 24. Cena 16 zł/m. 
5 działek w trakcie budowy Tel. 
665 361 036 po 16.00

 � Nowogard ul. Warszawska 10 
mieszkanie dwupokojowe, ko-
munalne III p. CO zamienię na 
ogrzewanie CO,na trzypokojo-
we w Nowogardzie.798 634 935

 � Sprzedam dom w Nowogardzie 
w rozliczeniu mieszkanie ul. Je-
sionowa 3. 604 284 597

 � Wydzierżawię lokal 20 m2 dzia-
łalność. 793 206 556 

 � Kupię 5 ha ziemi blisko wsi lub z 
siedliskiem. 501 173 454

 � Wynajmę sklep- nieruchomość 
z klimatyzacją z pełnym wy-
posażeniem Nowogard dobra 
lokalizacja vis ‘a wis szpitala. 
887 467 309

 � Sprzedam mieszkanie własno-
ściowe w Żabówku 70 m2, trzy-
pokojowe z działką. 693 021 088

 � Sprzedam mieszkanie dwupo-
kojowe, bezczynszowe, własno-
ściowe z garażem w Radzimiu. 
691 766 754 

 � Sprzedam lub zamienię na 
mieszkanie w Nowogardzie dom 
( 150 m2) w okolicy Nowogar-
du. Dom po kapitalnym remon-
cie na działce 1400 m2. Cena 
395.000 tys. Tel. 692383706.

 � Lokal do wynajęcia 60 m2 przy 
ul. 700 lecia 20b. czynsz 2500 

zł plus opłaty. Tel. 91 39 20 676; 
0049 40 53 16 99 16

 �   Sprzedam działkę z warun-
kami zabudowy ul. Asnyka. 
502 032 422

 � Kupię mieszkanie bezczynszo-
we/ niskoczynszowe, min 3po-
kojowe, 60-80m 791443026

 � Wynajmę mieszkanie trzypoko-
jowe. 608 622 920

 � Wynajmę kawalerkę 
601 927 982

 � Sprzedam parter domu 110 m2. 
Podpiwniczony, garaż i podwór-
ko. 600 809 312; 604 903 853

 � Wynajmę mieszkanie Bankowa 
3E. 601 328 360

 � Sprzedam garaż ul. Zamkowa. 
695 480 058

 � Kupię mieszkanie bezczynszo-
we/ niskoczynszowe, min 3po-
kojowe, 60-80m 791443026

 � Do wynajęcia mieszkanie dwu-
pokojowe ul. Racibora. Tel. 
609 307 489

 � Sprzedam ziemię pod budowę 
0,60 ha, blisko media we wsi Kra-
snołęka kol. Tel. 605 943 547

 � Sprzedam mieszkanie 4-pokojo-
we podwyższony standard, niski 
czynsz; Tel. 604 441 609

 � Lokal użytkowy do wynaję-
cia o pow. 160m. Warnkowo. 
607 289 286

 � Sprzedam garaż murowany na 
ul. Zamkowej. 693 700 073

 � Sprzedam mieszkanie dwupo-
kojowe 46 m2 ul. Kowalska Ip. 
Tel. 888 676 231

 � Kawalerka do wynajęcia. 
722 300 700

 � Sprzedam mieszkania, tel. 91-
3910010, 607607814.

 � Nowogard, ul. Bankowa 6, 
pow. 53,70 m2,  cena 125.000 
zł, 

 � Nowogard, ul. Bohaterów 
Warszawy 105, pow. 45,80 m2,  
cena 96.000 zł, 

 � Dobra, ul. Traugutta 3A, pow. 
53,70 m2,  cena 76.000 zł, 

 � Dobra, ul. Traugutta 3A, pow. 
66,90 m2,  cena 82.800 zł,

 � Sprzedam nowy dom w Nowo-
gardzie 134 m2. Tel. 663 366 399

 �  Sprzedam dom wolnostoją-
cy 210 m2 Nowogard. 601 500 
722; 609 400 073

 � Do wynajęcia kawalerka 
607 289 286

 � Wynajmę dom w Nowogardzie 
statecznej rodzinie. 602 474 266

 � Wynajmę lub sprzedam Kiosk 
Plac Wolności. 693 946 233

 � Garaż do wynajęcia może być 
też na busa ul.Fabryczna (40 
m od Prywatnego Liceum) 
tel.509861740

 � SPRZEDAM DZIAŁKĘ POD ZA-
BUDOWE 8921 m/kw w miejsco-
wości Jarchlino 7 km od nowo-
gardu 4 zł m/kw. LOKALIZACJA 
PRZY DRODZE ASFALTOWEJ tel: 
513-157-299

 � Kupię kawalerkę parter lub I pię-
tro 728582293   

 � Wynajmę garaż przy ul. Zamko-
wej. 607 580 172

 � Wynajmę mieszkania trzypoko-
jowe i jednopokojowe. 508  309 
980

 � Sprzedam garaż ul: Poniatow-
skiego cena 19.000 zł. Tel. 783 
814 849

 � Wynajmę mieszkanie 1300 z 
mediami. Ul. Zamkowa. 91 39 
23 774

 � Posiadam kawalerkę do wyna-
jęcia w centrum Nowogardu. 
782 404 199

 � Sprzedam działkę budowlaną 
o pow. 1138 m2 w Żdżarach – 
3km od Goleniowa + projekt, 
prąd na działce. Cena 70 tys. 
zł. Tel. 502 318 989

 � Sprzedam dom w Nowogardzie. 
607 220 843

 � Poszukuję kawalerkę w Nowo-
gardzie pod wynajem dla pary, 
niepalącej, bez dzieci. Tel.: 507 
746 990

MOTORYzACjA

 � Sprzedam Opony letnie 4 szt. 
Continental Conti 3, 185 65 R15, 
cena 400 zł, tel. 605 522 340.

 � Sprzedam dwie opony 185/65/
R15 continental conti 3; stan do-
bry. 605 522 340

 � Sprzedam felgi stalowe do Nis-
sana Almery N16, rok prod. 
12/2001, cena 240 zł, tel. 605 
522 340. 

 � Sprzedam VW T4 rok 1998, 2,5 
TDI cena 11.000 do uzgodnienia. 
531 850 405; 530 621 527

 � Sprzedam przyczepę nośność 
500kg. Tel. 91 39 20 048

 � VW Polo 1,4 TDI 2007 przebieg 
130 tys. ekonomiczny, zadbany 
cena 23.300 zł. Tel. 604 873 917; 
606 835 617

 � Sprzedam Volkswagena Passat-
-Combi 1,6-87  rok. Benzyna-
-gaz. Hak. szyber dach  elektr. lu-
sterka szyby, centr. zamek  w do-

brym stanie.  cena  1300.00 do  
uzg. 609 87 6850 

 � Katalizatory samochodowe ku-
pię. 503 778 117

 � Kupię Fiat 126p; 125 p; po-
lonez stan i rok bez znacze-
nia lub same części kupię. 
510 815 498

 � Mercedes 190 sprzedam stan 
bdb. 723 885 515

 � Sprzedam opony zimowe na 
stalowych felgach 175/65 R14 
Uniroyal i dojazdówkę Miche-
lin T/105/70 R14, koszt 360 zł. 
Tel. 796 886 889

 � Sprzedam motocykl Mz -250 
rocznik 1968. zabytkowy,  w 
100 % sprawny. Tel. 91 81 71 
400 po 17-tej.

ROLNICTWO

 � Koszenie, zbiór, mulczarowa-
nie łąk, orka, siew, talerzówka 
608 013 995

 � Grykę sprzedam. Tel. 
795 916 988

 � Koszenie łąk i prasowanie. 
603 541 286

 � Sprzedam dwie klacze ze źre-
bakami. Chodzące w zaprzęgu. 
888 757 586

 � Sprzedam skubane kaczki. 
796 759 414

 � Szkółka w Karsku poleca drzew-
ka z owocami oraz b. duży wy-
bór tuja szmaragd. 606 106 142 

 � Maliny – Strzelewo sprzedaż i 
zbiór na własne potrzeby ta-
nio. 502 853 573

 � Sprzedam pług czteroskibowy 
Fiskars i trzyskibowy Overum. 
660 047 110

 � Sprzedam słomę w snopkach. 
Tel. 782 036 086

 � Sprzedam kaczki francuskie kró-
liki na mięso. 515 106 916

 � Kupię oponę do Ursusa C-360. 
Tel. 724 080 142

 � Sprzedam Reneta szara do urwa-
nia. 91 39 28 005 Redło 44

 � Sprzedam prosiaki 10 szt. Nutrie 
i perliczki. 888 757 586

 � Sprzedam prosięta tanio. 
500 835 336

 � Sprzedam obornik 793 908 098 

 � Sprzedam prosiaki 913 917 909 

 � Sprzedam  ziemniaki  vineta   
513941882  

 � Sprzedam  prosięta   663573407   

 � Słomę w kostkach sprzedam. 
781 702 326

 � ziemniaki jadalne tanio sprze-
dam. 781 702 326

 � Sprzedam prosięta 30  sztuk. 
691982862

 � Sprzedam obornik. 793 908 098

 � Sprzedam prosięta. 663 573 407; 
91 39 14 885

 � Sprzedam ciągnik C – 330 rok 



2-4.10.2012 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

15

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

OGŁO SzE NIA DROB NE

REGULARNA LINIA MI KRO BU SO WA SEROCKI   Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie    6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie    8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

Informacja PKS 
91 392 18 87   lub   91 469 83 15

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak          kom. 606 148 353
Nowogard (ul.  Rzeszowskiego) - Szczecin (ul.  Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:05; 8:10; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 11:50; 11:55; 12:40; 
14:40; 14:50; 15:00; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:11
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul.  Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:30; 9:50; 10:25:11:20(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 13:20; 13:45(F); 14:10; 
14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:00
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:50; 17:20; 18:30; 19:30
Kursują od poniedziałku do soboty;  F - kursuje od poniedziałku do piątku;  7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli

ROzKŁAD jAzDY BU SóW

Regularna linia METRO          tel. 505 619 600
z Nowogardu do Szczecina: 5:25 A; 5:50 A; 6:00 A; 8:15 A7; 9:25 A7; 12:30 A7; 12:55 A7; 
15:05 A; 16:30 A7; 18:10 A7
ze Szczecina do Nowogardu: 6:50 A; 7:25 A; 7:45 A; 11:00 A7; 12:00 A7; 14:35 A7; 15:55 
A7; 16:40 A; 18:25 A7; 19:55 A7
Legenda: A- kursuje od pon do sob;   7 - kursuje w niedzielę

PRzEWóz OSóB - RO MAN BIŃCzYK - Linia Regularna  
 TEL. 0607 310 591 

OD PONIEDzIAŁKU DO PIĄTKU:  
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SOBOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIEDzIELA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

DZIENNIK
NOWOGARDZKI

Ukazuje się we wtorki i piątki  na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, Piotr Słomski, jarosław Bzowy, 

Rafał Kowalczuk sport.  jarek Dąbrowski redaktor techniczny.   Ad res re dak cji:  
72-200 No wo gard, ul.  Boh. War sza wy 7A, tel. 91 392 21 65; e-mail: dziennik@domjudy.pl. 

Wy daw ca, skład i druk: „Dom judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

Trasa NOWOGARD – GOLENIóW – SzCzECIN 
Nowogard ul. Rzeszowskiego : 5:05(A), 5:55(A), 6:10(A), 6:50(7), 7:00(A),  7:50(A), 8:05(7), 

8:25(2,4,6), 8:35(A), 9:10(1,3,5,7), 9:15(2,4,6), 10:05(A)10:30(A,7), 11:31(A), 11:40(7), 12:15(A), 
12:50(A,7), 13:00(A), 13:10(A), 13:25(A,7), 13:50(F), 14:05(A), 14:20(A,7), 15:41(A), 16:00(7), 
16:25(7), 16:30(1,3,5) 16:40(2,4,6,7) 16:50(A), 17:30(7) 17:50(A,7) 18:05(4,5,6,7) 18:20(A,7)

TRASA SzCzECIN – NOWOGARD
Szczecin ul. Św. Ducha: 9:25(A), 11:55(A,7) 12:20(A,7), 13:35(A), 14:00(A,7,R), 

14:30(1,3,5,7)  14:35(2,4,6) 14:55(A,7), 15:10(A) 15:25(A,7), 15:50(A) 16:15(A,7)  16:30(A), 
18:05(A,7,R) 18:20(A,7) 19:05(A,7) 19:25(A,7) 19:50(A,7)

Szczecin ul. Dworcowa :  6:20(A), 7:35(A), 8:40(A,7), 9,00(7,R), 10:05(A,7),  10:50(A,7),  
11:40(A), 13:00(7), 14:20(7), 17:40(A,7), 20:15(A,7),

Goleniów, Dworzec PKP :  7:05(A), 8:20(A), 9:25(A,7), 9:45(7,R), 10:10(A),  10:50(A,7),  
11:36(A,7), 12:26(A), 12:42(A,7),  13:05(A,7), 13:45(7), 14:20(A),  14:45(A,7,R), 15:05(7), 
15:20(1,3,5,7) 15:26(2,4,6) 15:40(A,7) 15:55(A)  16:08(A,7) 16:40(A) 16:59(A,7) 17:15(A), 
17:40(A,7)  18:50(A,7,R)  19:05(A,7), 19:50(A,7) 20:10(A,7) 20:35(A,7) 21:00(A,7)

Trasa NOWOGARD – MASzEWO 
Nowogard ul. Rzeszowskiego :  6:20(S) 15:15(S)
Trasa MASzEWO – NOWOGARD 
Maszewo :  6:55(S) 16:00(S)
Trasa NOWOGARD – MASzEWO – STARGARD SzCzECIŃSKI
Nowogard ul. Rzeszowskiego :  6:50(F),  11:30(F),  13:50(F),  
Trasa STRAGARD SzCzECIŃSKI – MASzEWO - NOWOGARD
Stargard Szcz. Oś. Tysiąclecia :  9:40(A), 12:45(A), 15:05(A)
A - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt S – kursuje w dni nauki szkolnej; 

7 – kursuje w niedziele niebędące świętami F – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz 
świąt 1,3,5 – kursuje w poniedziałki, środy, piątki oprócz świąt; 2,4,6 – kursuje we wtorki, 
czwartki, soboty oprócz świąt; 4,5,6,7 – kursuje w czwartki, piątki, soboty, niedziele oprócz 
świąt; R – kurs do Reska    

ROzKŁAD jAzDY POCIĄGóW (1.06 - 8.12.2012)
DO KOŁOBRZEGU
7:26 (od 3.09); 9:21 (w dni robocze); 11:39;  13:49;  15:47;  

17:46;  21:38

DO SZCZECINA
5:19 (od 3.09); 6:36 (od 3.09); 8:01; 12:13 (w soboty, niedziele 

i święta); 14:56;  16:51;   18:50;  2

Informacje o rozkładzie jazdy:  tel. 19 757

prod. 1986, cena 11.500 zł. Tel. 
507 465 448

 � Sprzedam gęsi. 507 724 964

 � Wynajmę M4. Tel. 604 955 769

USŁUGI

 � Wyjazdy Niemcy, Holandia. Ni-
skie ceny z domu pod dom. 
603 038 944

 � Usługi transportowe IVECO do-
stawcze + laweta + bus osobo-
wy do 9 os. Tel. 609 931 915, 
607 580 172.

 � MALOWANIE, MONTAŻ PA-
NELI PODŁOGOWYCH I INNE 
DROBNE NAPRAWY WYKONA 
„zŁOTA RĄCzKA”; 91 39 22 
783, 784 79 22 70

 � Czyszczenie uszu za pomo-
cą świecowania Nowogard, ul. 
Zielona 3. 91 39 20 714

 � Usługi ogólnobudowlane i do-
cieplenia 607 654 692

 � Usługi transportowe Transit 
Max + przyczepa. 500 297 054.

 � Cyklinowanie. 692 478 465

 � AWARIE. Naprawy pieców Va-
iliant, tanie części. 691 686 772

 � Bruk-lin układanie kostki bru-
kowej. Tel. 607 083  893, www.
bruk-linnowogard.com.pl

 � Montaż ogrodzeń betonowych, 
farmerskich i innych; 695  085 
470; 91 39 72 575

 � usługi elektryczne CO, dachy, 
tanio szybko solidnie. Do 30% 
taniej. Tel. 506 323 560

 � Przewozy przeprowadzki No-
wogard i okolice. 784 499 535

 � Usługi ogólnobudowlane. 
510 335 162

 � AGENCJA REKLAMWA VIZART - 
oprawianie prac - w 2 minuty., 
bindowanie, wydruki A3-A4 ko-
lor, ksero A3-A4 - kolor, lamino-
wanie A3-A4. Tylko u nas naj-
większy wybór okładek. No-
wogard, ul. 700 lecia 15 (nad 
sklepem zielarskim). Tel. 605 
522 340.

 � REMONTY, MONTAŻE, STOLAR-
KA. 781 016 125

 � Transport BUS-MAX. 784  053 
493

 � Usługi remontowo-budowla-
ne, docieplenia. 784 053 493

 � Przepisywanie prac (magister-
skich, licencjackich, innych), do-
kumentów, CV, listów motyw. 
innych. Wydruki, Ksero, także 
kolor. Szybko i Solidnie. Studio 
Reklamy Vizart. Nowogard, ul. 
700 lecia 15 (nad sklepem zie-
larskim). tel 605 522 340. 

 � Naprawa, regulacja okien, 
drzwi PCV i drewna. 695  181 
070

 � Usługi dekarskie w Kościusz-
kach. 601  227  631

 � Videofilmowanie i zdjęcia cy-
frowe, profesjonalnie różne 
okazje. 600 653 124

 � Transport przeprowadzki szyb-
ko tanio. 696 138 406

 � DUR - DACH pokrycia i remonty 
dachów. 691 621 141

 � Dachy. 785 562 104

 � Usługi koparko- ładowar-
ką + transport Nowogard.  
667 621 070

 � Usługi koparko-ładowarką. 
606 106 142

 � Transport przeprowadzki, ta-
nio. 791 111 749

 � Remonty łazienek, glazura, te-
rakota, hydraulika. 667 435 942

 � Docieplenia budynków remon-
ty. 784 053 493

 � Remonty mieszkań 609 588 240

 � Remonty na każdą kieszeń. 
609 715 839

 � TWOjA KSIęGARNIA INTER-
NETOWA WWW.KSIEGARNIA-
CYMELIA.OSDW.PL

 � Serwis komputerowy na tele-
fon. Instalacja, pomoc w obsłu-
dze. Na życzenie w domu Klien-
ta. Tel. 790 373 803

 � Usługi Akwarystyczne: zakła-
danie i obsługa akwariów. 
506 059 054

 � Remonty i wykończenia. 
601 567 369

 � Usługi transportowe 1.5t. bus 
blaszak. 692 486 051

 � Remonty mieszkań w środku, 
na zewnątrz. 794 115 153

 � Dachy. 536 277 506

 � Regipsy, szpachlowanie i malo-
wanie, kafelkowanie, docieple-
nia. 798 145 781

 � Naprawa sprzętu radiowo-tele-
wizyjnego Tel. 888 330 606

 � Korepetycje – matematyka 
668 171 212

 � Remonty i wykończenia miesz-
kań. 796 101 370

 � Korepetycje j. angielski. 
609 931 847

 � Masz problem dzieckiem 
uzdolnionym matematycz-
nie. Wszechstronny rozwój i 
profesjonalna pomoc. Mail: 
mat15.58@o2.pl

 � Żłobek Błękitna Chmurka 
660536104

 � Organizacja urodzin w Błękit-
nej Chmurce, weekendowe 
warsztaty i zajęcia, 660536104.

 � Wynajmę 3 pokojowe mieszka-
nie na ul.Ks. Racibora w Nowo-
gardzie. tel. 691374021

 � Udzielam korepetycji z j. nie-
mieckiego. 728582293  

 �Boisz się nowej matury z mate-
matyki? Profesjonalna pomoc 
pełen zakres materiałów. Mail: 
mat15.58@o2.pl

PRACA

 � Zatrudnię konsultantkę Orifla-
me, bezpłatne wpisowe, pre-
zenty na 1300 zł, 604 189 118

 � Zatrudnię ekspedientkę do 
sklepu spożywczego Tel. 91 39 
21 373; 91 39 27 122

 � Zatrudnię kierowcę z kat. C+E: 
Transport liniowy: Niemcy - 
Dania 2 na 1. Również trans-
port: Włochy - Szwecja, Polska - 

Szwecja, Norwegia - Polska, tel. 
607 585 561

 � Przyjmę do pracy recepcjonist-
kę/recepcjonistkę; barmana/
barmanka. 507 951 313

 � Doświadczonego stolarza za-
trudnię. 696 034 712

 � Przyjmę pracownika do bu-
dowy domków jednorodzin-
nych i prac wykończeniowych. 
607 083 845; 663 160 884

 � Zaopiekuję się dzieckiem. Tel. 
883 038 182

 � Mieszkanie, wyżywienie i 
praca dla „złotej rączki” Tel. 
505 405 357

 � Zatrudnię kucharza, kucharkę. 
507 953 705

 � Przyjmę do pracy do skle-
pu 24h z doświadczeniem. 
603 688 266 

 � Pracownik produkcji - praca w 
Goleniowie, 3 zmiany, umowa 
o pracę, tel. 508351450, email: 
szczecin@ksservice.eu

INNE

 � Sprzedam drewno  bukowe i 
dębowe pocięte i porąbane- 
603 353 789

 � Sprzedam drewno opałowe i 
kominkowe, pocięte w klocki z 
dowozem. 663 349 053

 � Sprzedam laptopa Lenovo, 
Y530, cena 1600 zł, tel. 605 522 
340

 � Drewno kominkowe sprze-
dam tanio, dowóz gratis. 
501 385 072

 � Sprzedam sypialnię 
510 243 843

 � Owczarki niemieckie 7 tygo-
dniowe, pieski, ładne rodzice. 
91 39 21 828

 � Sprzedam meblościankę w 
db stanie. 791 444 423

 � Sprzedam kompletne wyposa-
żone akwarium. Te. 605 548 121

 � Sprzedam drewno opałowe i 
kominkowe. 667 788 820

 � Sprzedam piec gazowy dwu-
biegowy (Centralne ciepła 
woda) cena 450 zł do uzgod-
nienia. 606 265 333

 � Sprzedam piec żeliwny i ladę 
sklepową. 609 245 816

 � Sprzedam pieski Yorki. 
693 808 537

 � Sprzedam owczarki niemieckie. 
91 39 10 656

 � Sprzedam gołębie garłacze 10 
zł/szt oraz Budapeszty 5 zł/szt. 
Tel. 506 184 436

 � Drewno opałowe tanio sprze-
dam/ 781 702 326

 � Sprzedam nowy kocioł gazo-
wy junkers ceraclassa ZW14-2 
DVKE dwufunkcyjny, cena 1600 
zł. Tel. 605 441 509

 � Sprzedam spacerówkę, kojec, 
huśtawkę, fotelik samocho-
dowy. 513 088 312

 � Maliny sprzedam. 502 853 
573

 � Sprzedam akwarium 112l 
z pełnym wyposażeniem 
668 844 738
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 Cena 1,80 zł

GAZETA LOKALNA  NOWOGARD • OSINA

Sprawdź naszą ofertę:
• Kredyt gotówkowy
• Kredyt konsolidacyjny
• Kredyt samochodowy
• Kredyt hipoteczny
• Spłata rat LUKAS Banku za 0 zł
• Dogodne warunki 
  dla emerytrów i rencistów

Nowogard, ul. 700 Lecia 21
tel. 91 39 22 172

czynne: pon-pt 9.00-17.00

CENTRUM KREDYTOWE

Prywatny Gabinet 
Stomatologiczny

Oferuje kompleksowe
lecznie stomatologiczne

- protetyka
- chirurgia stomatologiczna
- stomatologia estetyczna (wybielanie)
- stomatologia zachowawcza
- stomatologia dziecięca
- endodoncja (leczenie kanałowe)
- periodontologia (leczenie chorób przyzębia)

lek. dent. Agnieszka Odzioba
ul. Kościuszki 36 (przychodnia, gab. 308) 

Tel. 669 862 704   •  NOWOGARD
Godz. przyjęć pn.-pt.  10-18;   sob. 8-13

Zapraszamy!
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Nowogard, ul. Kościuszki 1
tel. 91 392 18 11

O P T Y K

kup 2 opak. soczewek 2-tyg.
lub 3 opak. soczewek 1-dniowych

 Acuvue, a kolejne opakowanie 
otrzymasz gratis

Dla uczniów 
soczewki 

z antyre�eksem 
50% taniej

O szczegóły pytaj w Salonie

Jesienna promocja
2 + 1        3 + 1

Bezpłatne Liceum
Ogólnokształcące dla Dorosłych

ogłasza nabór
Informacje i zapisy

ul. Zielona 11, tel. 91 392 66 91

PRY
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UM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA
DOROSŁYCH

Rozpoczęcie roku szkolnego w sobotę 11 lutego godz. 8.00

Zapewniamy BEZPŁATNĄ NAUKĘ przez cały okres kształcenia

www.zielona.mojaszkola.net

W NOWOGARDZ IE

Rozpoczęcie roku szkolnego w sobotę 1 września 2012

Czytaj s. 3

HALINA GALUS
HELENA WNUK

Zwrot VAT-u 

Nowogard, ul. 3 Maja 14 
(budynek BS,  I piętro)

Chcesz odzyskać VAT? 
Zwróć się do nas. 
Budowa domu, 
remont mieszkania 
od maja 2004 r.

Nowy etap 
w historii 
starej wieży 

Żłobek 
w Nowogardzie

s. 5s. 4 s. 9

- żarówki zwykłe od 25W do 200W
- żarówki energooszczędne i LED
- żyrandole, kinkiety i inne oprawy
- kable, przewody i kontakty

e-mail: nowogard@twn.pl  •  www.twn.pl

Hurtownia materiałów 
elektrycznych 

TWN  Sp. z o.o.  •  ul. Boh.  Warszawy 34  •  72-200 Nowogard 
tel.  91 392 69 22   •  kom.  694 440 216

Oferuje:

Nasi przedsiębiorcy 
Barnim jest 
naszym 
domem i... 

5 października br.
od 10.00 - 11.00  

piątek
udzielane będą

bezpłatne porady prawne
w redakcji DN

ul. Boh. Warszawy 7A

2 godziny przebojów POLSKIEGO ROCKA 
największe, polskie hity lat 80-90

Będą szukać ropy i gazu!

Czyżby  
i u nas 
to było?
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Foto tydzień

Larwy much – tak nazywają się stworzenia, które w środę w 
porannych godzinach grasowały po chodniku przy ulicy Kiliń-
skiego. Larwy zostały złożone przez muchy na padlinie rozje-
chanego tydzień temu kota, którego z ulicy  rzucono na traw-
nik pod płot. Przez kolejne dni padlina kota rozkładała się na 
oczach uczęszczających tym chodnikiem przechodniów, gdy ze 
zwierzaka zostało już tylko futro, naszemu czytelnikowi udało 
się  sfotografować setki larw much, które „opanowały”  środek 
chodnika.

Tak wygląda ściana jednego z bloków przy ul. Poniatowskiego. 
Powypalana elewacja, to sprawka miłośników wysokoprocen-
towych trunków, którzy już od lat, upodobali sobie to ustronne 
miejsce.  Jest gdzie się napić, a do tego zgasić papierosa. Miesz-
kańcy bloku mają jednak dość. Nie dość, że muszą wysłuchiwać 
krzyków i głośnych rozmów, to do tego najzwyczajniej w świecie 
obawiają się, że kiedyś od niedopałków zajmie się elewacja ich 
domu. Nie znajdują oparcia ani we władzach spółdzielni miesz-
kaniowej, ani policji.  Mają nadzieję, że nasza interwencja za-
wstydzi odpowiedzialne instytucje za ten stan rzeczy. My też ją 
mamy…

Mieszkańcy ulicy 5-go 
Marca  w Nowogardzie  
informują redakcję DN, 
że  w obrębie ich ulicy 
jest niedokończony frag-
ment chodnika. Strach 
tędy chodzić po zmro-
ku. Tylko czekać, aż ktoś 
złamie sobie tutaj nogę – 
mówią.

Pomóżmy sobie
•	 Przyjmę  2 - osobowy fotel do spania, pralkę automatyczną i używaną  pokojową meblościankę tel. 665 - 566-856
•	 Przyjmę  łóżko piętrowe  tel.512-71-13-48
•	 Przyjmę  wersalkę z fotelami i szafkę na dziecięce ubrania tel. 883-241-291 
•	 Przyjmę meble pokojowe w dobrym stanie, ławę pokojową i TV  tel.782-556-716
•	 Przyjmę  piecyk kaflowy lub inny piec na opał tel. kontaktowy 883-038-182
•	 Przyjmę segment pokojowy i kuchenny oraz pralkę.  tel. kontaktowy 512 711 348
•	 Przyjmę książki do I klasy gimnazjum. tel. kontaktowy 512 711 348 
•	 Przyjmę używany  telewizor LCD   tel.  512-012-823 
•	 Przyjmę używany odtwarzacz DVD i sprawny niewielki   telewizor  tel.506-138-056
•	 Przyjmę dla niepełnosprawnego chłopca rowerek trzykołowy napędzany na ręce   tel.  697-381-161 

Gdzie te chłopy?
Z dużej chmury, mały deszcz. PSL miał nie zostawić suchej nitki na swoim 
współkoalicjancie SLD, tymczasem jak wynika z naszych informacji, ostatnie 
spotkanie prezydiów obu partii przebiegało w stosunkowo łagodnej atmosferze. 

Zebranie odbyło się w minio-
ny wtorek w ratuszu. Przypo-
mnijmy, że to właśnie na nim ze 
strony PSL miało paść ultima-
tum ważące o dalszych losy ko-
alicji. Ludowy chcieli bowiem, 
aby to Stanisław Saniuk od no-
wego roku zastąpił na stanowi-
sku Przewodniczącego Rady 
Miejskiej Antoniego Bielidę 
(SLD). W ten sposób zieloni 
mieliby wzmocnić swoją pozy-
cję w radzie. Podczas wtorkowe-
go zebrania jednym z tematów 
miała być również krzywdząca, 
zdaniem niektórych członków 
PSL, polityka promocyjna bur-
mistrza miasta.

O czym ostatecznie rozma-
wiano? W dzień po spotkaniu 
próbowaliśmy dodzwonić się do 
Kazimierza Ziemby, szefa PSL 
w Nowogardzie, by spytać go o  
przebieg spotkania. Niestety nie 
odbierał od nas telefonów. W 
zamian udało nam się porozma-
wiać nieoficjalnie z kilkoma in-
nymi uczestnikami wtorkowej 
narady koalicyjnej. Z ich relacji 
wynika, że spotkanie przebiega-
ło w normalnej atmosferze. Nie 
było też mowy o rzekomym roz-
padzie koalicji. 

Spotkanie przebiegło normal-
nie. Nic szczególnego się nie dzia-
ło. Rozmawialiśmy o dotychcza-
sowej realizacji programu, za 
który wspólnie odpowiadamy. 
Planowaliśmy kolejne działania.  

Nie było żadnych rozmów na te-
maty personalne – twierdzi je-
den z działaczy SLD, który nie 
chciał abyśmy wymieniali jego 
nazwisko. 

Ludowcy niechętnie mówią o 
wtorkowej naradzie koalicyjnej. 
Przyznają, że emocje opadły, ale 
jak twierdzą, topór wojenny nie 
został zakopany. 

Żadna oficjalna propozycja na 
temat zmiany przewodniczące-
go nie padła, ale rozmawialiśmy 
o tym. Topór wojenny nie zo-
stał zakopany, powiedziałbym, 
że wciąż wisi nad nami – twier-
dzi jeden z członków prezydium 
PSL. 

Spotkanie przebiegało w dość 
„oschłej” atmosferze. Na razie 
będziemy obserwować, co będzie 
się działo dalej. Nie oszukujmy 
się jednak, że do zmian potrze-
ba odpowiedniej liczby ludzi – 
przyznaje z żalem kolejny dzia-
łacz PSL. 

Wszystko wskazuje więc na 
to, że koalicja PSL-SLD ma się 
dobrze. Nie szykują się też żad-
ne zmiany na ważnych dla mia-
sta stanowiskach.  Z naszych 
informacji wynika jedynie, że 
PSL dyskutuje nad wprowadze-
niem zmian do projektu mapy 
dzielącej gminę na jednoman-
datowe okręgi. Jak ostatecznie 
będzie wyglądała ta mapa? O 
tym przekonamy się prawdo-
podobnie już 30 października. 

Na ten dzień zapowiedziano bo-
wiem kolejną sesję Rady Miej-
skiej. Oceniając jednak przebieg 
ostatniego spotkania koalicyj-
nego, trudno spodziewać się ja-
kiejś rewolucji…

Marcin Simiński

Nasz komentarz
„Gdzie ci mężczyźni na mia-

rę czasów, gdzie te chłopy!?” 
– chciałoby się zaśpiewać, za 
nieżyjącą już Danutą Rinn, 
przyglądając się spektaklowi  
zafundowanemu nam przez 
kilku działaczy PSL. Bo jak 
inaczej nazwać zachowanie 
dojrzałych rzekomo polity-
ków, którzy najpierw strzela-
li  do SLD z ostrej amunicji, 
później już tylko ślepakami, a 
teraz pochowali  się w „lesie” 
i nawet nie odbierają telefo-
nów? Pytanie tylko, po co to 
wszystko było? Jakie wnioski 
ma wyciągnąć z tego wybor-
ca? No cóż. Nie nam to oce-
niać. 

Z drugiej strony wszystko 
stało się jasne. Co by niektó-
rzy nie mówili, miastem rzą-
dzi tak samo PSL,  jak i  SLD. 
Kropka. I teraz już  Panowie 
śpijcie spokojnie. Pamiętajcie 
jednak, że nawet gdyby wam 
było kiedyś znów „niewygod-
nie”, nikt w to już raczej nie 
uwierzy…

Redakcja 
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FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

TRUMNY, URNY, KREMACJE, EKSHUMACJE, CHŁODNIA
PRZEWOZY KRAJOWE i ZAGRANICZNE, 

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

602 450 881

EntER  II 
laptop

 sERwIs - komIs

naprawiamy, 
sprzedajemy,

kupujemy laptopy
na ul. Wyszyńskiego 7/3

budynek Straży Pożarnej

tEL. 795 648 748

O PA Ł
węgiel, koks, miał, 

drewno – kominkowe,
 podpałka, brykiet – węglowy, 

torfowy, drzewny
(towar luzem i workowany)

Towar wysokiej jakości, zapewniamy 
transport, wynajem maszyny 
rozładunkowej oraz dźwigu

sprzedaż ratalna

PPUH „EDBA” 
Nowogard • ul. Nadtorowa 12

Tel./fax 91 39 22 329
Kom. 601 150 620

Już jest!!! 
POLSAT CYFROWY 

w PLUSIE
specjalne Bonusy 

dla naszych klientów
Nie przegap oferty

ZAPRASZAMY

Salon Plus
ul. Kościuszki 35A

Nowogard

Sortowanie
rozsady  

truskawek
praca w hali,

 akord 
Infor. pod  telefonem

510 730 398 
502 616 240

Będą szukać ropy i gazu!

Czyżby i u nas to było?
Czy Nowogard stanie się drugim  Kuwejtem?  Z pewnością nie, ale jak dowiedziała się redakcja DN, być może w naszym mieście już 
wkrótce rozpoczną się poszukiwania złóż ropy naftowej i gazu ziemnego. Na razie PGNiG wystąpiło o zezwolenie na przeprowadzenie 
takiego przedsięwzięcia do wojewódzkich służb ochrony środowiska. 

W  dniu 21 sierpnia ukazało 
się  obwieszczenie  Regional-
nej Dyrekcji Ochrony Środo-
wiska w Szczecinie o wszczę-
ciu  na wniosek PGNiG Od-
dział  Zielona Góra procedury 
administracyjnej  zmierzającej  
do wydania decyzji o środo-
wiskowych uwarunkowaniach 
dla przedsięwzięcia polegają-
cego na poszukiwaniu i rozpo-

znawaniu złóż ropy naftowej i 
gazu ziemnego w obrębie ob-
szaru koncesji 20/2000/p NO-
WOGARD.  W obszarze kon-
cesji znajdują się następujące 
gminy: w powiecie goleniow-
skim Maszewo, Nowogard, 
Osina . Koncesję na prace po-
szukiwawcze między innymi 
na obszarze gminy Nowogard  
PGNiG  otrzymał  w 2000 roku 

i jest ona  ważna do  czerwca 
roku 2013. 

Charakterystyka planowanej 
inwestycji wskazała, że należy 
ona do przedsięwzięć mogących 
potencjalnie znacząco oddzia-
ływać na środowisko, dla któ-
rych ocena oddziaływania na 
środowisko  jest  wymagana,   a 
prace mają polegać na   „poszu-
kiwaniu i rozpoznawaniu  złóż  

kopalin, połączone z robota-
mi geologicznymi wykonywa-
nymi przy użyciu materiałów 
wybuchowych” i poszukiwaniu  
i rozpoznawaniu  złóż kopalin 
wykonywane metodą otworów 
wiertniczych o głębokości więk-
szej niż 1000 m”. - czytamy 
m.in. w obwieszczeniu.

W dniu wczorajszym skon-
taktowaliśmy się z rzecznicz-

ką  zielonogórskiego oddziału  
PGNiG, która na poniedziałek 
obiecała nam przygotowanie 
bardziej szczegółowych infor-
macji na temat planowanych 
na terenie gminy Nowogard 
prac poszukiwawczych w za-
kresie występowania złóż ropy 
i gazu. 

Redakcja DN

Nowy etap w historii starej wieży 

Zamiast pompy i rur -  biuro i mieszkanie
Mieszkanie i biura w byłej wieży ciśnień? A dlaczego by nie? Na taki pomysł wpadł w 2010 roku pan Dawid Pietrasik, który w drodze 
przetargu kupił od gminy Nowogard charakterystyczny budynek przy ul. Dworcowej. 

Remont, a w zasadzie grun-
towana modernizacja byłej 
wieży ciśnień, nie była łatwym 
przedsięwzięciem. Zanim roz-
poczęto prace budowlane, na-
leżało wyciąć stare schody i 
urządzenia pompujące nie-
gdyś wodę. Nie obyło się bez 
niespodzianek. 

W planie nie ujęto, że stałem 
się właścicielem starego czyn-
nego przełącza wodnego, na-
leżącego kiedyś do PKP. Kiedy 
zaczęliśmy rozbierać elementy 
urządzeń znajdujących się we-
wnątrz wieży, nagle wybuchła 
woda – wspomina pan Dawid, 
twierdząc, że dzisiaj najgorsze 
ma już za sobą. 

Budynek po zakończeniu 
przebudowy, będzie się składał 
z pięciu poziomów. Na pierw-
szych dwóch pan Dawid, wła-
ściciel Kancelarii Doradztwa 
Prawnego Maximus, będzie 
udzielał prawnych porad, na 
pozostałych piętrach szyku-

je mieszkanie o kondygnacyj-
nym układzie. Większa część 
prac już została wykonana. 

Parter już gotowy. Od kilku 
dni korzystają z niego klien-
ci mojej kancelarii. Trwa wy-
kańczanie wyższych poziomów. 
Łączna powierzchnia użytko-
wa w budynku będzie wyno-
sić 78 metrów kwadratowych, 
z czego ok. 60 zajmie mieszka-
nie, a 18 biura – dodaje nowy 
właściciel wieży przy Dworco-
wej 3. 

Warto dodać, że wieża 
uzyska także nowy wygląd 
zewnętrzny. Już pojawiały 

się stylowe, zdobione kra-
townice w oknach znajdu-
jących się na parterze. We-
dług planu, kilka dodatko-
wych okien pojawi się także 
na samej kopule budynku, 
co znacznie zwiększy jego 
architektoniczny urok. 

Pan Dawid zdradził nam, że 
podczas prac remontowych 
znaleziono w wieży starą, me-
talową chorągiewkę, z napisem 

1909. To najprawdopodobniej 
rok ukończenia budowy wie-
ży. Istnieją bowiem źródła, we-
dług których budynek powstał 
dużo wcześniej, bo w 1882 
roku! Jedno jest pewne, wieża 
służyła do zasilania wodą bu-
dynków związanych ze stacją 
kolejową i parowozów.

Jej budowniczy i projektanci 
z pewnością nie przypuszcza-
li, że po ponad 100 latach,  bu-

dowla będzie służyła za miesz-
kanie. 

Cieszy fakt, że ten jeden z 
najbardziej charakterystycz-
nych budynków w Nowo-
gardzie, nie podzieli losu in-
nych pięknych, historycznych 
obiektów,  jak np. byłe przed-
szkole przy ul. 3 Maja. 

Marcin Simiński 
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Osiemnaście lat marzyłeś, by dorosłym wreszcie być.
Dziś marzenie swe spełniłeś, zaczniesz pełną piersią żyć.

Lecz pamiętaj pamiętaj, że przed Tobą jeszcze wiele, wiele lat 
żyj więc mądrze w zgodzie z sobą, a cudowny będzie świat. 

Marcinowi Nowakowi
z okazji 18 urodzin

z całego serca 
życzenia składa

chrzestny Krzysztof i Babcia z Dziadkiem

Żłobek przy ul. Racibora oficjalnie otwarty

Narodziny „Maluszkowa”
W środę (3 października) miało miejsce uroczyste otwarcie żłobka mieszczącego się przy ulicy Racibora, noszącego nazwę „Maluszko-
wo”. To pierwszy taki żłobek z prawdziwego zdarzenia w Nowogardzie. Wcześniej w naszym mieście powstał klub dziecięcy „Błękitna 
Chmurka”.

Placówka powstała za spra-
wą zaangażowania Bernadety 
Pająk, która od bardzo dawna 
chciała utworzyć takie miej-
sce. Bardzo duży wpływ na to 
przedsięwzięcie miał inicjator 
akcji „Żłobek dla Nowogar-
du” radny Michał Wiatr. Nie 
można również pominąć wkła-
du spółdzielni, przede wszyst-
kim chodzi tu o pomoc w od-
nalezieniu odpowiedniego lo-
kalu. Na otwarcie „Maluszko-
wa” przybyli: burmistrz Robert 
Czapla, wiceburmistrz Damian 
Simiński, radny Michał Wiatr, 
kierownik Wydziału Spraw 
Społecznych i Obywatelskich 
Krzysztof Kolibski, prezes SM 

„Cisy”- Marian Jeż, oraz dzie-
kan ks. Kazimierz Łukjaniuk, 
który ceremonię otwarcia roz-
począł od modlitwy i poświę-
cenia nowo powstałego żłobka. 
Było to niezwykle radosne spo-
tkanie, przecież do użytku zo-
stała oddana bardzo ważna dla 
naszego miasta placówka, za-
tem nie mogą dziwić gratulacje 
i symboliczne kwiaty, które w 
niezliczonych ilościach otrzy-
mała pani Bernadeta Pająk. Z 
rąk przedstawicieli władz, dzie-
ci przebywające akurat w pla-
cówce, otrzymały drobne upo-
minki. Jeszcze przed uroczy-
stym otwarciem żłobka, udało 
nam się porozmawiać z panią 

Bernadetą, która opowiedzia-
ła nam o tym jak przeistaczała 
swoje marzenia, w funkcjonu-
jący już żłobek „Maluszkowo”. 

- Bardzo kocham dzieci, a 
swoją działalność prowadzę już 
od 2 lat, tylko, że to była jedynie 
domowa opieka. Pomysł „Ma-
luszkowa” narodził się jesienią 
ubiegłego roku, wtedy właśnie 
rozpoczęliśmy postępowanie w 
tym kierunku. W marcu Rada 
Miejska uchwaliła i przegło-
sowała ten projekt, dzięki cze-
mu mogłam już szukać loka-
lu. Obecnie sama opiekuję się 
dziećmi z naszego żłobka, mam 
7 podopiecznych, żłobek jest 
przygotowany na przyjęcie pięt-
nastu, w wieku od 4 miesięcy do 
3 lat. Jeśli chodzi o moje kwalifi-
kacje, to posiadam wykształce-
nie typowo do pracy z dziećmi 
w żłobku. Ukończyłam medycz-
ne studium zawodowe na kie-
runku opiekunki dziecięcej, do 
tego mam wyższe wykształce-
nie pedagogiczne. Dziećmi zaj-
muję się już 13 lat, pracowa-
łam w prywatnym przedszko-
lu oraz w warszawskim żłobku. 
Skąd wziął się pomysł na „Ma-
luszkowo”? Od momentu kiedy 
w sejmie były prowadzone de-

baty nad ustawą o opiece nad 
dziećmi do lat 3, po prostu przez 
cały czas już myślałam nad 
tym, żeby założyć taką placów-
kę dla dzieci. Gdy już się prze-
prowadziłam z Warszawy wie-
działam, że zrobię coś takiego w 
tym mieście, to był mój główny 
cel, ponieważ w Nowogardzie 
brakowało żłobka i każdy mi 
mówił, że to świetny pomysł – 
mówi pani Bernadeta. 

Żłobek jest finansowany na 
razie przez rodziców. Miesięcz-
na kwota za opiekę nad dziec-
kiem wynosi 450 zł. Nieba-
wem rodzice będą mogli rów-
nież wykupić dla swoich po-
ciech wyżywienie. Od stycz-
nia 2013 roku, Gmina Nowo-

gard co miesiąc będzie dopła-
cać do jednego dziecka od 200 
do 250 zł. To efekt przyjętej 
w lutym uchwały przez Radę 
Miejską w sprawie „wysokości 
i zasad ustalania dopłaty celo-
wej do podmiotów prowadzą-
cych żłobki lub kluby dziecię-
ce”. Wówczas burmistrz mó-
wił, że uchwała ma być impul-
sem do powstawania tego typu 
miejsc, a w razie ich pojawia-
nia się, można wrócić do roz-
mów na temat podniesienia 
przyjętej stawki. Przypomniał 
o tym fakcie radny Wiatr, pro-
ponując, aby podczas najbliż-
szej sesji Rady Miejskiej pod-
nieść dopłatę z 300 do 350 zł. 

KR

Rodzice ze swoimi pociechami, na wspólnym zdjęciu z Bernadetą Pająk

Bernadeta Pająk w towarzystwie dziekana i przedstawicieli władz miejskich

ŻYCzENIA

OSP Osowo – szybciej i skuteczniej

W Osowie nowy wóz strażacki
W czwartek (4 października) w Osowie, druhowie Ochotniczej Straży Pożar-
nej uroczyście przyjęli w użytkowanie wóz strażacki z prawdziwego zdarzenia. 
Na to wydarzenie czekali wszyscy druhowie Osowa, gdyż jak sami wspominają, 
udając się na akcję, nigdy nie byliśmy pewni czy nasz stary zasłużony pojazd w 
ogóle „odpali”...

 Na uroczyste oddanie do 
użytku pojazdu pożarnicze-
go przybyli również przedsta-
wiciele władz miejskich No-
wogardu. W imieniu straża-
ków przemawiał Komendant 
Gminnych OSP w Nowogar-
dzie Zygmunt Nawrocki. Uda-
ło nam się zasięgnąć krótkie-
go komentarza Komendanta, 
który dotyczył nowego pojaz-
du w OSP Osowo: Ten samo-
chód został przebudowany z 
pojazdu ciężarowego, na samo-
chód pożarniczy. Tym sposo-
bem uzyskaliśmy pojazd młod-
szy o 14 lat, sprawniejszy i bar-

dziej ekonomiczny, ponieważ 
tamten wóz strażacki z którego 
korzystali druhowie z Osowa, 
nie spełniał wymagań straży 
pożarnej, był ubogo wyposażo-
ny, do tego ciężko było o części 
zamienne i palił bardzo dużo 
paliwa. Teraz za sprawą nowe-
go samochodu, strażacy z OSP 
Osowo będą mięli jeszcze lep-
sze skutki w szybkim reagowa-
niu i o wiele lepsze wyposażanie 
w sprzęt do gaszenia pożarów. 
Samochód ten został przeka-
zany przez Komendę Powia-
tową Straży Pożarnej w Gole-
niowie. Komendant Zygmunt 

Nawrocki wspomniał również, 
że nie jest to jedyna dobra wia-
domość dla OSP Osowo, gdyż 
„na dniach” zostanie im rów-
nież przekazana pompa nowej 
generacji produkcji japońskiej, 
o bardzo dużej wydajności. 
Taka pompa kosztuje dokład-
nie 33 800 tys. zł. Warto wspo-
mnieć, że OSP Osowo uparcie 
starała się o ten sprzęt i tylko 
upór druhów pozwolił im cie-
szyć się dziś z profesjonalnego 
wyposażenia, dzięki któremu 
skuteczniej będą mogli spie-
szyć na ratunek.

KR 

Druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Osowie
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Z okazji  

80 tych urodzin 
Kochanej Mamie, babci i Prababci 

Marii Olejnik 
dużo łask Bożych 

w zdrowiu i 100 lat życia. 
życzą 

córki z mężami, wnuki i prawnuki

ŻYCzENIA

Opłata  adiacencka - Urząd odpowiada
Nasz  komentarz
Przyzwyczailiśmy się już do tego, 

że odpowiedzi UM na nasze tek-
sty zaczynają się od  sakramental-
nych twierdzeń typu , że DN mija 
się z prawdą, bądź wprowadza 
Czytelników w błąd. Po takim 
wstępie okazuje się, gdy przecho-
dzimy do faktów, że oskarżenia te są 
gołosłowne. Podobnie  jest w przy-
padku  opublikowanej wyżej odpo-
wiedzi na artykuł dotyczący opłat 
adiacenckich.

ad.1  O historii  zmienności staw-
ki procentowej opłaty adiacenckiej  
napisaliśmy dokładnie w artyku-
le. Natomiast po raz pierwszy sły-
szymy, że burmistrz  w zasadzie nie 
ma nic do powiedzenia, ponieważ 
wszystko ustala Rada, a burmistrz 
tylko wykonuje, po  raz pierwszy bo 
chociażby z lektury gminnego biu-
letynu wynika, że to burmistrz w 
tym mieście wszystko załatwia, bu-
duje, tworzy itd.

ad.2  To zaiste bardzo ciekawa in-
formacja, jakoby wcześniej (pyta-
nie też jak wcześniej? Czy np.  przez  
dwadzieścia lat) nie było w Nowo-
gardzie podziałów działek skutku-
jących możliwością naliczania opła-
ty  adiacenckiej?  

ad.3  Tutaj Pani urzędnik w gor-
liwości swojej przesadziła. Prawdą 
jest proszę Pani, że do Gminy już 
w tym roku wpłynęły nie grosze, 
ale 400 tys. złotych i że  według 
szacunków gminy, a nie DN, wpły-
wy te do końca roku mogą wynieść 
nawet milion.  I rozłożenie  nie-
których opłat  na raty, o czym DN 
zresztą informował, nie ma dla  tego 
faktu żadnego znaczenia, oznacza 
bowiem tylko tyle, że kwoty w tym 
roku naliczone były jeszcze wyż-
sze, aniżeli to co wpłynie. Miesza-
nie do tej kwestii sprawy dróg do-
jazdowych  (które są elementem in-
frastruktury uzbrojeniowej ) i kosz-
tów z tym związanych, to już tylko 
mieszanie ludziom w głowach - jest 

takie powiedzonko… my o chlebie, 
wy o  niebie… 

ad.4  Jak brakuje argumentu na-
stępuje odwołanie do racji kosmicz-
nych…

Reasumując; powtórzymy to, co  
napisaliśmy w komentarzu do oma-
wianego tekstu, w DN żadne ładne ( 
a nawet nieładne) słówka nie zmie-
nią faktu, że jeśli w poprzednich la-
tach obywatele z tytułu opłat  adia-
cenckich ponosili niewielkie obcią-
żenia  (wpływy do budżetu w grani-
cach kilku tysięcy), to w tym  roku 
( i nie tylko) obciążenia te wzrosły 
przynajmniej100 krotnie (wpływy 
do budżetu  kilkaset tysięcy). Jesz-
cze jedno - autorem  działań nali-
czających  konkretnym właścicie-
lom opłaty i ich wysokość nie jest 
Rada, tylko urząd kierowany przez 
burmistrza. Prawdą jest, że Rada 
może na te działania reagować.

Redakcja

Kontrowersje wokół  konferencji w Kulicach
W związku  z konferencją, która odbędzie się w dniach 5-6 w Kulicach i którą na prośbę organizatora zapowiadaliśmy w DN, otrzymaliśmy dwa 
oświadczenia.  Redakcja   jednocześnie zastrzega, że nie jest stroną w sprawach będących przedmiotem kontrowersji, które powstały w związku z 
przedmiotową konferencją - udzielamy jedynie  łam  dla instytucji i osób pragnących wyrazić swoje racje i sprostować fakty. 

1. Oświadczenie Jana Kopyciń-
skiego

Od 1989 roku, kiedy skończy-
łem studia historyczne na Uniwer-
sytecie Szczecińskim, rozpocząłem 
badania nad dziejami ziemi nowo-
gardzkiej. W tym okresie napisałem 
kilkanaście artykułów, które były 
zamieszczane w prasie lokalnej, 
głównie Dzienniku Nowogardzkim 
i Wiadomościach Samorządowych, 
a także w szczecińskich Refleksjach 
oraz ogólnopolskim miesięczniku - 
Wiadomości Historyczne. Napisa-
łem kilka większych tekstów: Zarys 
dziejów ziemi nowogardzkiej, Dzie-
je I Liceum Ogólnokształcącego w 
latach 1945 -1995, Dzieje Parafii 
Wniebowzięcia Najświętszej Marii 
Panny w Nowogardzie, VII wieków 
Nowogardu, a w tym roku ukazał 
się w Zeszytach Kulickich skrócona 
wersja mojego referatu - Od mia-
sta Naugard do miasta Nowogród. 
Nowogard od marca do lipca 1945 
roku. Fragmenty tego referatu do-
tyczące walk o Nowogard w marcu 
1945 roku publikowałem na łamach 
Dziennika Nowogardzkiego.

W dniach 5-6 października w 
Kulicach ma się odbyć spotkanie 
zorganizowane przez Uniwersytet 
Szczeciński, w które bez mojej wie-
dzy, a tym bardziej woli, zaplątane 
zostało moje nazwisko oraz wyniki 
mojej ponad 20-letniej pracy. Wo-
bec czego jestem zmuszony podać 
do publicznej wiadomości następu-
jące informacje. 

W prasie niemieckiej został opu-
blikowany program konferencji, w 
którym znajduje się informacja, że 
wygłaszam referat pt. - Od miasta 
Naugard do miasta Nowogród. Hi-

storia miasta od 5 marca do 1 lipca 
1945 roku. W poniedziałek 1 paź-
dziernika dowiedziałem się, że w 
programie konferencji przygotowy-
wanym do druku we wtorkowym 
Dzienniku Nowogardzkim jestem 
wymieniony jako prelegent. Ponie-
waż nic o tym nie wiedziałem, a 
nawet nie otrzymałem zaproszenia 
na ww. konferencję, udałem się do 
biura Uniwersytetu Szczecińskie-
go w Kulicach, aby wyjaśnić sytu-
ację. Tam dowiedziałem się, że re-
ferat o takim samym tytule jak mój, 
ma wygłosić inna osoba, a ja jak 
chcę mogę przyjść go posłuchać. 
W tym samym czasie do Dziennika 
Nowogardzkiego przesłano nową 
wersję programu konferencji z no-
wym autorem referatu.

Chciałem zaznaczyć, że przygo-
towanie tekstu zajęło mi ponad 3 
lata. W tym czasie zapoznawałem 
się z całą dostępną na ten temat lite-
raturą polską, a także w języku nie-
mieckim, rosyjskim i angielskim. 
Musiałem zapoznać się ze wspo-
mnieniami uczestników wyda-
rzeń, gdyż źródła archiwalne z tego 
okresu są niezwykle skąpe, niepeł-
ne i czasem trudne do interpreta-
cji. Stąd np. informacja, że pierw-
szym burmistrzem Nowogardu był 
Piotr Dekiert, a nie Onufry Więc-
kowski, którą to błędnie odczytał 
autor książki,  Z dziejów Nowogar-
du – Kazimierz Golczewski, korzy-
stający z materiałów z Centralnego 
Archiwum Wojskowego w Rember-
towie. 

W tej sytuacji informuję, że wy-
niki mojej pracy, choć są publiko-
wane, są moją własnością i wygła-
szanie referatu, który na taki sam 

tytuł jak mój jest plagiatem, a pra-
wa autorskie w Polsce są pod ochro-
ną prawną.

Jest mi tym bardziej przykro, że 
zawsze szanowałem dokonania nie-
mieckiego związku ojczyźnianego 
byłych mieszkańców Nowogardu, a 
wszczególności p. Margrit Schlegel i  
zawsze cytowałem źródła, z których 
korzystałem.  

Jan Kopyciński
 
2. Oświadczenie Fundacji „Aka-

demia Europejska Kulice -Kultz”
Zapowiedź  konferencji,  która 

odbędzie się w tych dniach w Ku-
licach  dokonana w tekście „Prze-
szłość i współczesność na Pomo-
rzu”, zamieszczonym  we wtor-
kowym wydaniu Dziennika 
Nowogardzkiego na str. 7 ( redak-
cja  opublikowała tekst jako zlecone  
ogłoszenie - dop. nasz) opiera się na 
materiałach opublikowanych przez 
p. Rolanda Semika na różnych por-
talach internetowych. Autor miesz-
ka w Słubicach i widocznie mało 
orientuje się w sytuacji kulickiej. 
Szkoda, ponieważ w ten sposób 
zmarnowano szansę przybliżenia 
mieszkańcom ziemi nowogardzkiej 
historii tego niezwykłego miejsca.

  Akademia Europejska w Kuli-
cach nie jest żadną „placówką za-
miejscową Uniwersytetu Szczeciń-
skiego”, lecz niezależną fundacją za-
łożoną w 1993 r. przez p. Philippa 
von Bismarck, ostatniego niemiec-
kiego właściciela posiadłości kulic-
kiej. W latach 1994-1995 fundacja 
ta odbudowała zdewastowany dwo-
rek w Kulicach ze środków wyasy-
gnowanych przez niemieckie MSW 
i Fundację Współpracy Polsko-Nie-

mieckiej. Uroczyste otwarcie miało 
miejsce 23 września 1995 r. W 2002 
r. ośrodek kulicki został nieodpłat-
nie przekazany na rzecz Uniwer-
sytetu Szczecińskiego. W zamian 
Uniwersytet zapewnił Fundacji 
„właściwe funkcjonowanie i wypeł-
nianie jej zadań statutowych” w Ku-
licach. Od tamtego czasu w ośrod-
ku w Kulicach mają swoją siedzibę 
dwie samodzielne instytucje – Uni-
wersytet Szczeciński, który nazywa 
tę placówkę „Zespołem dworsko-
-parkowym w Kulicach”, oraz Fun-
dacja „Akademia Europejska Kuli-
ce-Külz“. 

Fundacja po dzień dzisiejszy 
zgodnie z przeznaczeniem wy-
asygnowanych środków prowadzi 
działalność na rzecz zbliżania Po-
laków i Niemców w jednoczącej się 
Europie. Do jej 17-letniego dorob-
ku należą liczne konferencje i se-
minaria nt. stosunków polsko-nie-
mieckich, polsko-niemieckie spo-
tkania młodzieżowe, a także tzw. 
„Spotkania kulickie poświęcone 

dziejom ziemi nowogardzkiej”, w 
którym udział wzięli liczni miesz-
kańcy Nowogardu i okolic.

Z ww. seminarium pt. „Prze-
szłość i współczesność na Pomo-
rzu” Fundacja jednak nie ma nic do 
czynienia – lub tylko tyle, że kilka 
wykładów wymienionych w pro-
gramie zostało już wygłoszonych 
w ramach „I spotkania kulickiego 
poświęconego dziejom ziemi no-
wogardzkiej” w marcu 2010 r. Tek-
sty referatów tamtego seminarium 
zostały opublikowane w 9 tomie 
serii pt. „Zeszyty Kulickie/ Kül-
zer Hefte”, wydanym przez Funda-
cję „Akademia Europejska Kulice-
-Külz“ w czerwcu tego roku. O or-
ganizowanych przez nią konferen-
cjach, seminariach i spotkaniach 
można się poinformować na jej 
stronie www.kulice.pl i www.kuelz.
pl w języku polskim i niemieckim. 

 Lisaweta von Zitzewitz
Fundacja „Akademia 

Europejska Kulice-Külz“
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PARAFIA PW. WNIEBOWzIęCIA NMP: Msza św. w niedzielę: Nowogard: 7:00, 9:30, 11:00, 12:30, 18:00 (w lipcu i 
sierpniu o 19:00) Karsk: 9:00; Olchowo: 11:00; Wojcieszyn: 12:00; Dąbrowa: 10:00.  Msza św. w tygodniu (od pn do pt): 
7:00, 18:00 (w lipcu i sierpniu o 19:00)    Msza św. w sobotę: 9:00, 18:00 (w lipcu i sierpniu o 19:00).    www.wnmp.info
PARAFIA PW. ŚW. RAFAŁA KALINOWSKIEgO: Msza św. w niedzielę: . 7.30 , 9.00; 11.00, 12.30 i 18.00 (w lipcu i sierp-
niu o 19:00) Kulice: 9:00; Jarchlino: 10:00; Sąpolnica: 10:00.   Msza św. w tygodniu: 7:00, 18:00 (w lipcu i sierpniu o 
19:00).   www.rafalkalinowski.republika.pl
PARAFIA PW. MB FATIMSKIEj: Msze św. w niedzielę: 9.00 i 12.00. Lestkowo: 10.30; Miętno: 13.00.  Msza św. w tygo-
dniu z wyjątkiem poniedziałku:17.00, w sobotę o godzinie 12.00.    www.mbf-now.firmeo.biz 

Informacje Parafialne
   Vox    Ecclesiae...

Słowo Boże na Niedzielę:

Marian Wielgus, lat: 76, zmarł: 01.10.2012, pogrzeb: 03.10.2012, pogrzeb odbył 
się na cmentarzu w Nowogardzie

 Genowefa Kłosowska, lat: 69, zmarła: 29.09.2012, pogrzeb: 05.10.2012, msza 
pogrzebowa odbędzie się o godz. 14,00 w Kościele w Krzemiennej, pochówek po 
mszy na cmentarzu w Dobrej

Marianna Tymińska, lat: 89, zmarła: 02.10.2012, pogrzeb: 06.10.2012, msza 
pogrzebowa odbędzie się o godz. 13,00 w Kościele w Osinie, pochówek po mszy 
na cmentarzu w Osinie 

Marianna Szoplik, lat: 77, zmarła: 04.10.2012, pogrzeb: 06.10.2012, pogrzeb 
odbędzie się o godz. 13,00  na cmentarzu w Nowogardzie 

Informacje  przekazał zarządca cmentarza Jerzy Furmańczyk

 W tych dniach odeszli do Wieczności 

Słowa Ewangelii według Świętego Marka
(Mk 10,2-16) Nierozerwalność małżeństwa
Faryzeusze przystąpili do Jezusa i chcąc Go wystawić na pró-

bę, pytali Go, czy wolno mężowi oddalić żonę. Odpowiadając 
zapytał ich: Co wam nakazał Mojżesz? Oni rzekli: Mojżesz po-
zwolił napisać list rozwodowy i oddalić. Wówczas Jezus rzekł 
do nich: Przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych napisał 

wam to przykazanie. Lecz na początku stworzenia Bóg stworzył ich jako mężczyznę i ko-
bietę: dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje 
jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, tego człowiek 
niech nie rozdziela! W domu uczniowie raz jeszcze pytali Go o to. Powiedział im: Kto od-
dala żonę swoją, a bierze inną, popełnia cudzołóstwo względem niej. I jeśli żona opuści 
swego męża, a wyjdzie za innego, popełnia cudzołóstwo. Przynosili Mu również dzieci, 
żeby ich dotknął; lecz uczniowie szorstko zabraniali im tego. A Jezus, widząc to, oburzył 
się i rzekł do nich: Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie im; do 
takich bowiem należy królestwo Boże. Zaprawdę, powiadam wam: Kto nie przyjmie kró-
lestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego. I biorąc je w objęcia, kładł na nie ręce 
i błogosławił je.

Co Bóg złączył...
   W życiu człowieka, czy to w wymiarze społecznym, czy osobistym, bardzo często 

można zauważyć dwie przeciwne sobie tendencje. Jedna to dążenie do jednoczenia, 
łączenia, zespalania. Druga jest oczywiście przeciwna pierwszej – rozbijanie, burzenie, 
rozdzielanie. W każdym wymiarze, w każdej sferze naszego życia, można te dwa dążenia 
dostrzec. Jest czas burzenia i budowania, jak czytamy w księdze Koheleta. I jedno i drugie 
ma racje bytu. Oczywiście w odpowiednich warunkach. Ale często można zaobserwować, 
że człowiek burzy wtedy, gdy powinien budować. Albo wtedy buduje, gdy powinien coś 
rozbić. Ważne jest to coś. Nie ma większego problemu z określeniem tego czegoś, czy to 
nadaje się do scalenia, czy może do rozbicia. Problem jest w działaniu, które powinno być 
konsekwencją rozeznania.

   Jeżeli chodzi o małżeństwo to sprawa jest prosta. Dwoje kochających się ludzi, 
mężczyzna i kobieta, postanawiają razem spędzić, bądź co bądź krótkie ale zawsze, życie 
doczesne. Postanawiają założyć rodzinę, zgodnie z Bożym zamysłem. Czynią to w wolno-
ści, potwierdzonej wcześniej w czasie przygotowania do ślubu. Czynią to w szczerości, sto-
jąc naprzeciw siebie, patrząc sobie w oczy, wypowiadając słowa przysięgi małżeńskiej. Czę-
sto można zauważyć, jak wielkie jest wzruszenie, gdy trzeba wypowiedzieć te słowa. Nawet 
może się zdarzyć, że towarzyszy temu pełna świadomość tego, że mamy tu do czynienia 
nie tylko z osobą, na której komuś zależy, ale również z Bogiem, któremu zresztą jeszcze 
bardziej niż człowiekowi zależy, żeby to co się wtedy dokonuje, trwało …aż do śmierci.

   Co dalej się dzieje, można wyraźnie zobaczyć wokoło. Więc rzeczywiście sprawa jest 
prosta ale tylko teoretycznie. Zbyt wiele czynników składa się na to, żeby sprawę z małżeń-
stwem można było uprościć. Oczywiście po to, by było łatwiej to ogarnąć i nad tym zapa-
nować. Biorąc pod uwagę sytuacje, w których człowiek się znajduje, tak niewiele od nas 
zależy. Jedyne, co od nas zależy, to nasze zachowanie. Co zrobimy w danej sytuacji. Więc 
trzeba spojrzeć sobie w oczy, to znaczy w swoje oczy. A przez nie w swoje serce. Tam moż-
na dostrzec coś, co może przeszkadzać w urzeczywistnianiu prostej teorii w trudnej prak-
tyce.

   Do tego trzeba równocześnie dołożyć oddziaływanie innych czynników. Bo to nie tylko 
my sami powodujemy to zagmatwanie. Trzeba dorzucić oddziaływanie świata, to negatyw-
ne, a także wpływ innych ludzi, z którymi mamy kontakt. Oni również ulegają słabościom, 
stąd ten kontakt niejednokrotnie jest nie do końca właściwy. Oprócz tego nie wolno zapo-
mnieć o czymś jeszcze. Przyczyną powstania i utrzymywania się prawdziwej jedności jest 
Bóg, który jej tak silnie chce w samym sobie, że z trzech prawdziwych osób, Ojca , Syna i 
Ducha Świętego, czyni jedno jedyne, nierozdzielne Bóstwo. Diabeł zaś - jak o tym mówi 
jego imię - jest tym, który czyni na przekór, który wywołuje i podnieca wszystkie swery, 
niezgody i nieporozumienia.

   I co tu począć, gdy tego wszystkiego jest tak dużo. Bez walki duchowej się nie obędzie. 
Bez pracy nad sobą również. A i wtedy jak człowiek będzie to realizował nie jest powie-
dziane, że wszystko się uda. Można wręcz powiedzieć, że na pewno coś pójdzie nie tak. 
Przyjdzie kolejne rozczarowanie. Potem zniechęcenie i brak działania, który popycha bar-
dzo często do odwzajemnienia. 

   Na rozczarowania nie mamy wpływu. One po prostu przyjdą wraz z kolejną trudną sy-
tuacją. Ale mamy wpływ na całą resztę. Na to, co się będzie działo z nami, gdy już to roz-
czarowanie zrodzi się w sercu. Wtedy jest czas na działanie, które wpływa na daną sytuację. 
Wtedy okazuje się, że stwarzamy coś, co jest również od nas zależne, co możemy tworzyć, 
na co możemy mieć wpływ.

   Co się potem stanie? Różnie bywa. Ale sukces także trzeba brać pod uwagę. W końcu 
miarą sukcesu jest stopień zaangażowania. Tylko nie zapomnijmy o Tym, który najbardziej 
angażuje się w nasze życie, by nam pomagać.

Ks. Grzegorz Podlaski

Relacja z pielgrzymki WNMP 
W dniach 27.09-02.10.2012 grupa 48 parafian z kościoła pw. WNMP 
brała udział w pielgrzymce diecezjalnej, odwiedzając nie tylko Często-
chowę, ale także sanktuaria i świątynie położone w okolicach Starego i 
Nowego Sącza, Limanowej i Łącka. Pątnicy przebyli łącznie 2 100 km. 

Pierwszym przystankiem na drodze 
pielgrzymów był Licheń i tamtejsze 
Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej. 
Wierni uczestniczyli w mszy św. oraz 
drodze krzyżowej. Modlili się także w 
Lasku Grąblińskim, w miejscu pierw-
szych objawień. 

Z Lichenia pielgrzymi udali się do 
Częstochowy. Tam po zakwaterowa-
niu w seminarium duchownym, wierni 
wzięli udział w nocnym czuwaniu. Li-
turgię sprawował arcybiskup Andrzej 
Dzięga. Następnego dnia, w sobotę o 
9.00 rano, pielgrzymi wzięli udział w 
drodze krzyżowej na Wałach Jasno-
górskich, prowadzoną przez Akcję Ka-
tolicką Archidiecezji Szczecińsko-Ka-
mieńskiej. 

Z Częstochowy grupa pątników z 
Nowogardu wyjechała w góry. Naj-
pierw odwiedzili Sanktuarium Mat-
ki Bożej Pocieszenia w Pasierbcu. Na-
stępnie grupa pojechała do Limano-
wej, by tam zwiedzić Muzeum Błogo-
sławionego Jana Pawła II. W niedzielę 
pielgrzymi modlili się w kościele pw. 
Michała Archanioła w Żeleźnikowej – 
rodzinnej parafii ks. proboszcza Grze-
gorza Legutko. Następnie wzięli udział 

w odpuście, który tego dnia obchodzi-
ła parafia. 

Po odpuście grupa udała się do Sta-
rego i Nowego Sącza. W Starym Sączu 
pielgrzymi odwiedzili jedyny, zacho-
wany w całości ołtarz polowy, przy któ-
rym liturgię sprawował Ojciec Święty 
Jan Paweł II podczas jednej z pielgrzy-
mek do Polski. Tam też mszę św. od-
prawił ks. G. Legutko. Później pielgrzy-
mi pojechali do sanktuarium św. Kingi. 
W Nowym Sączu pielgrzymi zwiedzili 
m.in.  sanktuarium Matki Bożej Pocie-
szenia. 

Dwa ostatnie noclegi zorganizowa-
no w gospodarstwie agroturystycznym 
koło słynnego Łącka. W poniedziałek, 
dzień przed wyjazdem grupa zwiedza-
ła znajdujące się w okolicy miejscowo-
ści m.in.  Muszynę, Krynicę, Jaworzy-
nę. W ostatni wieczór ks. proboszcz za-
prosił wszystkich na biesiadę, podczas 
której przygrywała kapela góralska. 

We wtorek 2 października, o godz. 
21.00, pielgrzymi po przebyciu łącznie 
2 100 km, wrócili szczęśliwie do Nowo-
gardu. 

Na podstawie relacji ks. G. Legutko, 
opracował MS/DN

Na zdjęciu pielgrzymi z Nowogardu, przy ołtarzu polowym w Starym Sączu, gdzie kiedyś mszę św. odprawiał JP II
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Dorocie 
Marynowskiej 

wyrazy głębokiego 
współczucia 

i słowa otuchy 
z powodu 

śmierci Taty
  składają dyrektor, 

nauczyciele i pracownicy 
Szkoły Podstawowej  

w Błotnie

Koleżance Irenie Nurek
oraz jej rodzinie 

wyrazy współczucia z powodu 

śmierci mamy
składają 

współpracownicy
oddziału noworodkowego 

i położniczego

KONDOLENCjE KONDOLENCjE

Uwaga „aktywni seniorzy”
miejska Biblioteka Publiczna

im. Stefana Żeromskiego

w nowogardzie
z a p r a s z a

na pierwsze powakacyjne spotkanie z cyklu

„spotkajmy się w Bibliotece”
 09 października br. /wtorek/ godz. 16.30

w programie:

Cecylia Judek sekretarz naukowy Książnicy Pomorskiej

 wygłosi prelekcję o życiu i twórczości J.I. kraszewskiego

„zeszyty Kulickie” nr 9 w sprzedaży

Ciekawy materiał o historii Nowogardu
W porozumieniu z wydawcą „Zeszytów Kulickich” Fundacją Akademia Euro-
pejska Kulice- Kulz skierowaliśmy dzisiaj do sprzedaży w niektórych punktach 
dystrybucji DN dziewiąty numer zeszytów. Numer ten tworzy zapis referatów 
wygłoszonych na konferencji w Kulicach, która odbyła sie w dniach 6-7 marca 
2010 roku. Tematyką  konferencji były dzieje ziemi nowogardzkiej ujęte przez 
poszczególnych prelegentów w wielu aspektach tematycznych i w różnych okre-
sach czasowych. Całość stanowi niewątpliwie frapujący materiał dla wszystkich 
zainteresowanych dziejami naszej małej ojczyzny - ziemi nowogardzkiej. Cena 
25 zł. za egzemplarz. Polecamy.

Poniżej drukujemy zawar-
ty w dystrybuowanym nu-
merze „Zeszytów Kulickich” 
fragment artykułu autorstwa  
nowogardzkiego historyka 
Jana Kopycińskiego  pt „ Od 
miasta Naugard do miasta No-
wogród - historia Nowogardu 
od marca do lipca 1945 roku”. 
Tekst tego artykułu stanowił 
treść referatu, który Jan Kopy-
ciński wygłosił na konferen-
cji w Kulicach 6-7 marca 2010 
roku.

„Dnia 5 maja 1945 roku sfor-
mowano skład grupy na Okręg 
Nowogód. Na czele grupy Stał 
Stanisław Kubik, jego zastępcą 
był Antoni Dreling, a nomina-
cję na komisarycznego burmi-
strza Nowogardu otrzymał Ro-
man Tyborowski. 

Oto jak wspomina przyjazd 
Grupy Operacyjnej na Obwód 
Nowogród Tadeusz Sowa: 

W dniu przybycia do No-
wogardu, na Placu Wolno-
ści w godzinach popołudnio-
wych, przywitali nas przed-
stawiciele wojsk radzieckich i 
wówczas dowiedziałem się, że 
zakończyła się wojna z Niem-
cami. Komendantem Wojen-
nym był mjr Iwanow. Po stro-
nie wschodniej wspomnianego 
Placu wolności dymiły jeszcze 
powalone w gruzy zabudowa-
nia, śródmieście było prawie 
zniszczone. (…). 

Zaraz po przyjeździe doszło 
do spotkania Pełnomocnika 
Rządu oraz Komendanta Wo-

jennego majora Iwonowa, któ-
remu Stanisław Kubik przed-
stawił swoje pełnomocnictwa 
i zwrócił się o pomoc i współ-
pracę. Siedzibą starostwa zo-
stał ratusz, jeden z nielicznych 
niezniszczonych budynków w 
mieście. 

Początki były bardzo trud-
ne, Rosjanie nie uznawali au-
tonomii władz polskich. Rów-
nież nie najlepsze były stosun-
ki władz lokalnych z wojskiem 
polskim (5 Pułk Rolno – Go-
spodarczy):

Ja, jako Dowódca 5-tego Puł-
ku Rolno-Gospodarczego, ob-
jąłem majątki w powiecie No-
wogród z rozkazu Pełnomoc-
nika WP na Okręg Zachodnio-
pomorski i Poznański wcze-
śniej niż był Pan wyznaczony 
na Pełnomocnika Rządu RP na 
powiat Nowogród. O obecno-
ści Pana w Nowogardzie i peł-
nieniu przez Niego stanowiska 
Pełnomocnika Rządu RP, nie 
wiedziałem, co skłania mnie 
do myślenia, że nie pomyślał 
Pan o współpracy ze mną. Z 
chwilą nawiązania stosunków 
naszych, wierzę, że współpraca 
nasza na polu gospodarki, jak 
i organizacji życia społecznego 
na tych ziemiach, da rezultaty 
pomyślne.Mam więc nadzieję, 
że w najkrótszym czasie będę 
miał możliwość widzenia Pana 
u siebie w Dowództwie Pułku 
w mieście Daber. 

Istniały nawet trudności z 
podporządkowaniem sobie 

władz cywilnych, powoływa-
nych doraźnie przez władze 
wojskowe rosyjskie lub polskie.

Burmistrz oświadczył, że 
wszelką instrukcję co do pro-
wadzenia urzędu otrzymuje 
od Dowódcy Wojsk Polskich 
w Daber. (…) Burmistrz igno-
ruje stanowisko ob. Starosty 
dlatego, że według jego mnie-
mania wysunięty został on na 
stanowisko swoje przez wła-
dze sowieckie, tak że może być 
pewniejszy niż sam Starosta, 
którego mianował Wojewoda 
osoba cywilna.(…) 

Stopniowo władze polskie, 
we współpracy z Rosjanami 
rozpoczęły proces przejmowa-
nia władzy. 16 maja w sali po-
siedzeń ratusza odbyło się ze-
branie burmistrzów Nowogar-
du (ówczesna nazwa Nowo-
gród), Goleniowa (Gołonóg), 
Maszewa (Massow), Dobrej 
(Daber) oraz kilkunastu soł-
tysów. Wręczono im oficjalne 
nominacje na pełnione stano-
wiska. 

Trzeba przyznać, że władze 
cywilne powołane przez ko-
mendanturę wojenną oraz pol-
skie władze wojskowe w okre-
sie od marca do kwietnia wy-
konały olbrzymia pracę, a jej 
podsumowaniem jest opis tego 
co zastali polscy urzędnicy 
w Nowogardzie w maju 1945 
roku.

Ze względu na kompletne 
spalenie i zburzenie śródmie-
ścia, centralizującego wszyst-

kie sklepy żywnościowe i ma-
gazyny - artykułów żywno-
ściowych pierwszej potrzeby 
prawie zupełnie nie ma.

Podstawowym wyżywie-
niem ludności są w dostatecz-
nych ilościach: chleb, karto-
fle, mięso wołowe, małe ilości 
mleka (tylko dzieciom, cho-
rym), cukru i tłuszczów brak 
zupełnie. (…)

Dotychczasowy przemiał 
koniecznego na wypiek zbo-
ża uzależniony jest od zgody 
miejscowej komendy wojen-
nej, zezwalającej na tygodnio-
wy przemiał 2000 kg we mły-
nie będącym pod zarządem 
wojskowym. (…) Piekarnia 
uruchomiona w tej chwili jed-
na. Pracownicy Niemcy pod 
polskim zarządem. (…) Ubój 
bydła dokonuje się w miejsco-

wej fermie miejskiej. (…) Sto-
łówek istnieje w Nowogrodzie 
na około 300 osób narodowo-
ści polskiej: przy Starostwie, 
przy Zarządzie Miejskim, przy 
Komendzie Milicji Obywa-
telskiej, przy Straży Pożarnej, 
przy fermie miejskiej „

Stopniowo władze polskie, 
we współpracy z Rosjanami 
rozpoczęły proces przejmowa-
nia władzy. 16 maja w sali po-
siedzeń ratusza odbyło się ze-
branie burmistrzów Nowogar-
du (ówczesna nazwa Nowo-
gród), Goleniowa (Gołonóg), 
Maszewa (Massow), Dobrej 
(Daber) oraz kilkunastu soł-
tysów. Wręczono im oficjalne 
nominacje na pełnione stano-
wiska. ......
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z cyklu Nasi przedsiębiorcy

„Barnim” jest naszym domem i firmą!
W dzisiejszym odcinku naszego cyklu, prezentujemy jedną z najstarszych nowogardzkich Restauracji „Barnim” i rozmawiamy z jej 
właścicielem panem Piotrem Balejko. 

  Dziennik Nowogardzki: 
Na początek, by wprowadzić 
czytelników w rozmowę z Pa-
nem chciałbym zapytać czy 
ogląda Pan „Kuchenne Re-
wolucje” znanej restaurator-
ki Magdy Gessler?

Piotr Balejko - właściciel 
„Barnima” - Spodziewałem 
się, że zacznie Pan nietypowo. 
Śledzę Pana wywiady i faktycz-
nie zauważyłem, że pierwsze 
pytanie dla przedsiębiorców jest 
zawsze oryginalne (śmiech). Co 
do odpowiedzi na pańskie py-
tanie - to powiem, że nie oglą-
dam tego programu, bo kieru-
ję się własną drogą zawodową 
i założeniami w prowadzeniu 
działalności. Powiem otwarcie, 
że nie darzę sympatią tego pro-
gramu. Ale uważam, że Pani 
Magda jest jedną z najlepszych 
restauratorek w kraju, a także 
Europie. 

A w przypadku Pana re-
stauracji jak jest? Przychodzi 
klient do restauracji i...

Z obserwacji moich i perso-
nelu można wywnioskować, że 
najpierw się rozgląda - jeże-

li jest nowym klientem - bierze 
menu, w którym może znaleźć 
od 12 do 16 dań w rozsądnych 
cenach. Dodatkowo może rów-
nież zamówić kawę, herbatę, 
soki, lody i niektóre napoje al-
koholowe. 

To, jakie jest główne menu i 
ile miej więcej klientów Pana 
lokal odwiedza? 

„Barnim” nie ma tzw. dań 
dnia. W swojej ofercie ma za-
wsze kilka wyróżniających się 
propozycji spośród innych lo-
kali: zupa flaczki wołowe, oraz 
ozorek wołowy, który w Nowo-
gardzie podawany jest chyba 
tylko u nas. Specjalne miejsce 
ma również kotlet schabowy po 
królewsku i proszę mi wierzyć, 
naprawdę jest smaczny. Co do 
frekwencji, to powiem, że jest 
różnie, bo są dni, że przycho-
dzi tu 30-40 osób nie licząc im-
prez okolicznościowych typu: 
mniejsze wesela, czy przyjęcia, 
które organizujemy z powodze-
niem. Pewną niedogodnością 
może stanowić fakt, że czasami 
jest ciężko ze znalezieniem ter-
minu. Dlatego niektóre impre-

zy, przeważnie I Komunie św. 
rezerwowane są   przez klien-
tów na 2 lata do przodu. Koń-
cząc ten fragment  mogę jeszcze 
dodać, że dysponujemy pewną 
usługą jaką jest dowóz naszych 
posiłków na miejsce, nie jest to 
wprawdzie catering, (chociaż 
większe zlecenia na dowóz tak-
że realizujemy), a tylko zwy-
kła usługa, która może ograni-
czyć się do jednego zlecenia...., 
ot tak po prostu, ktoś jest głodny 
i zamawia sobie na telefon je-
den obiad do domu czy zakładu 
pracy i my już jedziemy. 

To sugeruje, że zna Pan se-

kret dobrego jedzenia, który 
kryje się w latach funkcjono-
wania restauracji. 

Ten smak został wypracowa-
ny już od dawnych lat, gdy jesz-
cze „Barnim” był pod szyldem 
Pomeranii. W 1976 roku moi 
rodzice wybudowali ten dom 
wraz z lokalem, który pod szyl-
dem właśnie Pomeranii dzia-
łał do roku 1985. Później lokal 
miał przerwę aż do roku 1992, 
po którym to zdecydowałem się 
na otworzenie restauracji i jej 
prowadzenie wraz z małżonką 
- trwa to  już 20 lat. 

Zaglądając do historii no-
wogardzkich restauracji od-
kryłem, że Restauracja „Bar-
nim” jest chyba najstarszą w 
Nowogardzie? 

Nie. Ale potwierdzam, że 
moja restauracja jest jedną z 
najstarszych w Nowogardzie, 
choć nie najstarszą. Dużo star-
szą jest restauracja „Przystań” 
czy „Piwnica”, która jak wie-
my teraz  działa  w nowej od-
słonie. Co do początków, to re-

stauracja „Barnim” narodziła 
się z marzeń mojego ojca, który 
bardzo chciał mieć taki dom i 
taką działalność? Ważną osobą 
w historii restauracji jest moja 
mama, która była  gastrono-
mem. Pasjonowało ją to od naj-
młodszych lat. Dlatego pozna-
wała tajniki gastronomii po-
przez pracę właśnie w Restau-
racji „Przystań” w latach pięć-
dziesiątych oraz kursy, na któ-
re kierowana była przez firmę 
tzn. dawny PSS . To on dał jej 
doświadczenie, które teraz wy-
korzystuje w naszej rodzinnej 
działalności. Sam budynek zo-

stał postawiony od „zera” może 
poza fundamentami, które są 
poniemieckie. 

To lata tradycji…, ale 
oprócz  zaangażowanej ro-
dziny zatrudnia Pan też pra-
cowników ? 

By wszystko smakowało musi 
być zgrany zespół. W restau-
racji na pełnych etatach w tej 
chwili pracują 3 pracownice: 2 
bufetowe, które pełnią jedno-
cześnie funkcję kelnerek i jed-

na kucharka. Dochodzą jeszcze 
uczniowie, którzy uczą się za-
wodu kucharza poprzez odby-
cie praktyk. Specjalnymi i bar-
dzo ważnymi osobami w pro-
wadzeniu restauracji są moja 
małżonka i mama. 

Są jakieś dania obiadowe, 
które klienci darzą szczegól-
ną sympatią?

Ależ oczywiście, mamy ta-
kie dania. To jest nasza pieczeń 
i schabowy i na pewno ozo-
rek wołowy z ziemniaczkami 
w pysznym sosie chrzanowym 
lub musztardowym i nie mogę 
pominąć pierogów czy omletu, 
który też ma swoich smakoszy. 
Warto dodać, że nasze dania 
gotujemy w większości na kuch-
ni węglowej, co może, ale nie 
musi stanowić jakiś dodatkowy 
walor w smaku. 

Klienci restauracji to bar-
dziej Ci „miejscowi” czy ra-
czej przyjezdni? 

Właśnie. Muszę powiedzieć, 
że ciekawostką jest fakt, iż re-
stauracja mieści się na trasie 
do Szczecina, mimo to klien-
tów przyjezdnych jest niewielu. 
Tą stałą grupę która się tu po-
jawia, by „coś” zjeść, stanowią 
klienci lokalni i to ich widok 
najbardziej mnie cieszy. 

Patrząc na inne lokale w 
Nowogardzie zapytam, co 
jest siłą restauracji, która wo-
kół ma sporą konkurencję?

To dość trudne pytanie, na 
które nie mam jednoznacznej 
odpowiedzi. Jeżeli powiem, że 
jego wierni klienci i tradycja 
smaku, który jest wydobywany 
poprzez gotowanie, to czy taka 
odpowiedź nie będzie zbyt ubo-
ga? 

Właściciel Barnima Piotr Balejko

Wnętrze lokalu podczas organizacji wesela

Zdjęcie budynku, który stał w  miejscu Barnima  sprzed roku 1945

s. 11

Przed Barnimem klient może sobie odpocząć i skonsumować dobry obiad
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Cykl: Świadkowie historii

W środku syberyjskiej gehenny… cz. III
Cykl publikowanych przez ponad rok historii Sybiraków wieńczy opis wojennych losów pani Teresy Muzyki (z domu Fałat), która skoń-
czyła 101 rok życia oraz jej córki Marii. 10 lutego 1940 roku wraz z mężem, Stanisławem, dwiema córkami Marysią i Kazimierą oraz z 
teściami, pani Teresa została deportowana przez Sowietów w głąb syberyjskiego piekła. Dziś spisujemy ustny przekaz pani Teresy i jej 
córki Marii. 

Dziadkowie
Muzykowie pozostali 

sami, muszą sobie radzić z 
przeciwnościami. Jednak-
że okazuje się, że najgorsze 
jeszcze przed nimi. Opo-
wiada pani Maria - W grud-
niu 1944 roku babcia cięż-
ko zachorowała. Nagle, leżąc 
na łóżku, przestała dawać 
oznaki życia. Wezwaliśmy 
felczera. On wszedł, nachy-
lił się nad babcią. Wykonał 
jakieś ruchy, po czym odsu-
nął się od łóżka, spojrzał na 
nas i rzekł - babuszka już 
nie żywa. Zgromadziliśmy 
się wokół niej. Czuwamy. 
Patrzymy na babcię otule-
ni żalem. Zapada zmierzch. 
Aż tu nagle, o dziwo! Babcia 
otwiera oczy. Oddycha co-
raz głębiej. Okazało się, że to 
nie była jeszcze śmierć, tylko 
stan jakiegoś kilkugodzinne-
go, głębokiego letargu. Za-
czynamy jej zadawać pyta-
nia. A ona jeszcze przez jakiś 
czas nic nie mówi, ale powo-
li zaczyna powracać, jakby z 
tamtego świata. - Jeszcze zo-
baczycie Polskę, Staszka, zo-
baczycie. Długie lata tam żyć 
będziecie - wydobyła z siebie 
urywanym głosem. No i prze-
powiedziała. Żyła jeszcze ty-
dzień po czym znowu zasnę-
ła, ale tym razem był to sen 
wieczny. Pochowaliśmy ją na 
pobliskim cmentarzyku owi-
nąwszy wcześniej ciało sło-
mianą matą. Na trumnę nie 
było co liczyć. - To na wojnie 

trumien nie mają, a wy tu 
swołocz co wam się skrzynek 
zachciewa! Krzyczał naczel-
nik, gdy prosiliśmy o jakieś 
drewno na trumnę dla babci.  
Dziadek strasznie po niej 
rozpaczał. Chodził tylko jak 
obłąkany, płakał i pytał, któ-
rędy można zajść do Polski. 
- Żebym tylko drogę znał, 
to bym już sobie na pieszo 
wrócił – powtarzał, żałośnie 
szlochając. Rozrywała go od 
środka tęsknota za żoną i 
Polską. Podwójny żal, które-
go nie był w stanie wytrzy-
mać. Zmarł w lutym następ-
nego roku, niespełna 3 mie-
siące po babci. Spoczął obok 
niej, również owinięty matą. 
Twarz miał jak dziecko, któ-
re zasypia po długim płaczu. 
Zdawało się, że jego dusza, 
zanim poszła do nieba, pew-
nie jeszcze długo unosiła się 
nad ojczystymi ziemiami, do 
których tak bardzo tęsknił.

Malaria
W Kazachstanie pani Te-

resa zapadła na malarię. - To 
jest straszna choroba. Naj-
pierw mrozi. Język miałam 
posiekany, tak mi zęby szczę-
kały. Gorączka 40 stopni. 
Zabrano mnie do szpitala. 
Leżałam przy oknie i widzia-
łam jak wywożono trupy. 
Czekałam aż mnie wywiozą. 
Wyleczyło mnie zsiadłe mle-
ko. Przynosiła mi je gospo-
dyni, u której mieszkaliśmy. 
Powiedziała mi, że jestem 

jak ze stali, skoro wyszłam 
z takiej opresji. Ta chaziaj-
ka była dla nas dobra, dzie-
ci karmiły jej krowę trawą, a 
ona w zamian dawała nam 
mleko. To nas utwierdzało w 
przekonaniu, że zawsze trze-
ba być dobrym dla innych, 
gdyż ludzka wdzięczność nie 
tylko ułatwia życie, czasem 
może je nawet uratować.

Wesele
Życie toczy się dalej; był 

czas żałoby, był i czas wesela, 
o czym opowiada pani Tere-
sa - Jakiś czas już minął od 
śmierci teściów. Znajomi Ro-
sjanie zaprosili mnie na we-

sele. Nagotowali makaronu, i 
taka to była - uczta, ale przy-
najmniej można było coś lep-
szego zjeść. Innym razem za 
mąż wychodziła pewna Ja-
ponka. Ona również zaprosi-
ła mnie na przyjęcie weselne. 
Jej rodzina, złożona z kilku 
Japończyków, przygotowała 
lepioszki, czyli placki karto-
flane. Zjadłam kilka a resz-
tę schowałam do kieszeni dla 
córek, gdy zobaczyła to jed-
na z kobiet dała mi jeszcze 

kilka. - Dla twoich córeczek, 
niech sobie podjedzą, doda-
ła z dobrotliwym wyrazem 
twarzy.

Noga
Tuż przed powrotem do 

Polski pani Maria zaczę-
ła cierpieć na bóle i opu-
chliznę, która pojawiła się 
na prawej nodze. - Felczer 
wydał wyrok - nogę trzeba 
uciąć. Ale mama się nie pod-
dała. Bywały momenty, że 
nosiła mnie na plecach, byle 
tylko mi jakoś pomóc. I uda-
ło się. Opuchlizna po jakimś 
czasie zaczęła ustępować. 
Ale noga została całkowicie 

wyleczona dopiero w Polsce. 
W Kazachstanie mama 

posłała nas również do szko-
ły. Chciała, żebyśmy się cze-
gokolwiek nauczyły. Nie była 
pewna przyszłości, ale miała 
świadomość tego, że zawsze 
należy zdobywać wiedzę - 
opowiada pani Maria.

Powrót
Nadszedł rok 1945. Nastą-

pił upragniony koniec woj-
ny i otworzyła się naresz-

cie możliwość powrotu w 
ojczyste strony. Pani Maria 
miała już wtedy 13 lat. - Z 
krasnojarska przyjechał ja-
kiś Polak, który oznajmił, że 
możemy wracać do Polski. Po 
kilku dniach wyruszyliśmy.   
Wracaliśmy w takich sa-
mych wagonach - dla by-
dła. Podróż trwała dwa ty-
godnie. Na stacji w Nowo-
sybirsku mojej młodszej sio-
strze Kazi przydarzyła się 
przykra, a przede wszystkim 
bardzo bolesna rzecz. Chcia-
ła po coś sięgnąć do jakiegoś 
kubła. Nie zauważyła, że na 
stole, na którym ów kubeł się 
znajdował, stał także garnek 

z gorącą wodą. Chwila nie-
uwagi i cały ukrop chlupnął 
jej na twarz. Grymas bólu 
wykrzywił jej buzię a rozry-
wające i piekące jednocze-
śnie uczucie wprawiało sio-
strę w przerywany krzykiem 
i płaczem bezdech. Wtedy ja-
cyś spotkani na stacji Rosja-
nie dali nam niedźwiedzie 
sadło, żeby jej przyłożyć i ja-
koś tę ranę opatrzyć. Po raz 
kolejny, spotkaliśmy dobrych 
Rosjan.

Pierwsza z lewej wnuczka pani Teresy Iwona obok prawnuczka Marta ze swoją córeczką Aurorą

Na zdjęciu bohaterki artykułu Pani Teresa Muzyka z córką Marią
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Nowogard - Szczecin
Pierwsze lata pobytu w 

Polsce wiązały się z przysto-
sowaniem do nowej rzeczy-
wistości. Kresy wschodnie 
zostały włączone do ZSRR, 
tam nie było już Polski. Dla 
pani Teresy i jej córek był to 
przede wszystkim czas po-
szukiwania najbliższych. 
Opowiada nam o tym pani 
Maria - Najpierw zamiesz-
kałyśmy w Nowogardzie, w 
blokach klejowych przy ul. 
1 Maja, obecnie 3 Maja. Po 
pewnym czasie wujek Wła-
dek znalazł nas poprzez Pań-
stwowy Urząd Repatriacyj-
ny. Pamiętam tamtą chwilę 
- Patrzę na podwórko przed 
domem, a tam wujek Franek 
i wujek Władek zbliżają się 
wykonując gest pozdrowie-
nia, co za radość była z tego 
spotkania. Mama poszuki-
wała tatę przez Czerwony 
Krzyż. Ja natomiast napisa-
łam list do ojca, a w środku 
wpisałam nasz adres. I ro-

zesłałam ten list pod wszyst-
kie adresy, które mieliśmy z 
przysłanej kiedyś od ojca do 
Kazachstanu paczki i z jesz-
cze innych źródeł. Notabene 
później okazało się, że ojciec 
przysłał nam do Kazachsta-
nu nie jedną a co najmniej 5 
paczek. Ale wszystkie zostały 
po drodze ukradzione przez 
Sowietów. Po jakimś czasie 
list dotarł do ojca. Odpisał. 
Informował, że żyje i że chce 
wrócić. Znajdował się wtedy 
w Anglii. Przyjechał do kraju 
w 1948 roku. Miał wiele do 
opowiadania. W trakcie swe-
go pobytu w armii wiele prze-
żył i bił się na różnych fron-
tach. Był m.in. w Iranie, wal-
czył o Monte Cassino. Służył 
jako radiotelegrafista. Nieraz 
cudem unikał śmierci, np. 
pewnego razu został posłany 
po wodę. Wyszedł z czołgu i 
oddalił się o kilkanaście me-
trów. Kiedy wrócił, czołg był 
już rozbity przez pocisk, a 
załoga nie żyła. Mało nie ze-

mdlał kiedy zobaczył poroz-
rywane ciała kolegów. Innym 
razem dowódca został na 
jego oczach rozerwany poci-
skiem. Ojciec widział tylko 
jak tamten trzymał w szoku 

swoje wnętrzności a po chwi-
li zmarł. Takie to były opo-
wieści ojca, który wrócił do 
swojej ojczyzny. Po jakimś 
czasie przeprowadziliśmy się 
do Szczecina. Mama praco-

wała w urzędzie wojewódz-
kim. Naprzeciwko nas miesz-
kał jeden z wujków. Odna-
leźliśmy tam również ciotkę 
Wandę, siostrę mamy – opi-
suje  pani Maria.

Tak kończy się tragicz-
na, ale zarazem fascynują-
ca, historia rodziny Muzy-
ków. Z tych członków ro-
dziny, którzy przeżyli Sybe-
rię, do dziś żyją pani Teresa 
i jej córki Maria i Kazimiera. 
Pozostają żywym źródłem 
wiadomości o tym, co dzia-
ło się na Syberii i Kazachsta-
nie w czasie II wojny świato-
wej. Tak jak inni opisani w 
cyklu Sybiracy, również one 
zdały nam relację i przeka-
zały następnym pokoleniom 
nieoceniony fragment spu-
ścizny dziejów, które mło-
de pokolenie może poznać 
już tylko z publikacji nauko-
wych i filmów. 

Koniec
Piotr Słomski

Widoczną na zdjęciu tarkę pani Teresa wykonała własnoręcznie na Syberii

Przyoblec historię czuciem…

To była wspaniała przygoda i nierzadko za-
pierająca dech w piersiach podróż przez szero-
kie połacie i bezdroża najnowszej historii – tej 
sprzed 70 lat, opowiedzianej raz jeszcze przez 
naocznych świadków, a zarazem ofiary – oku-
pacji i deportacji w głąb syberyjskiego, lodo-
watego piekła. 

Przystępując przed rokiem do spisywania re-
lacji Sybiraków, myślałem – Co jeszcze moż-
na dodać do znanych powszechnie wydarzeń 
tamtego okresu? Odpowiedź otrzymałem w 

trakcie tworzenia cyklu, a była nią mnogość i 
zróżnicowanie: postaw, przeżyć, doświadczeń, 
zdarzeń. Mimo że Sybiraków spotkał ten sam 
los, to z Syberii każdy z nich przywiózł już zu-
pełnie inną historię, obleczoną w charaktery-
styczną dla danej osoby narrację. 

Każdy z odcinków „Świadków historii – Sy-
beria” składa się na fascynującą opowieść, któ-
ra – żywię głęboką nadzieję – pomoże, zwłasz-
cza młodemu pokoleniu nie tylko poznać, ale 
i przeżyć, i poczuć to, co wydarzyło się przed 
kilkudziesięciu laty. 

Dziś kończę, publikowany przez ponad rok, 
cykl zawierający relacje Sybiraków. W niedale-
kiej przyszłości, na podstawie opublikowanych 
w jego ramach artykułów wraz ze stosownym 
komentarzem historycznym, powstanie książ-
ka – w hołdzie dla tych, którzy w dzieje nasze-
go narodu musieli wpisać się swoim bohater-
stwem i cierpieniem w odmęcie syberyjskiego 
bezkresu.

Dziękuję serdecznie wszystkim, opisanym 
przez mnie Sybirakom - za wyczerpujące, nie-
raz wielogodzinne relacje, cierpliwość … i od-
wagę w sięganiu najgłębszych pokładów swej 
pamięci i odkrywaniu jej najboleśniejszych ob-
szarów. W kilku przypadkach, w których zaist-
niała taka potrzeba, mogłem również liczyć na 
pomoc rodzin sybirackich, czy to przy komple-
towaniu materiału zdjęciowego, czy przy auto-
ryzacji opracowanego tekstu, za co również 
pragnę  podziękować. 

Piotr Słomski

Więc Pana zdaniem, jak rozpoznać dobrą restaura-
cję? 

Najprościej odpowiadając, po dobrej kuchni, ale o tym 
dopiero się przekonamy, gdy zaczniemy jeść danie wybra-
ne z karty. To może po wystroju? Jak pan widzi w naszej 
restauracji jest dość zwyczajnie, co sugeruje, że trzymamy 
się właśnie pewnej tradycji, nie oznacza to, że będzie tak 
zawsze. Mamy w planach zmiany, które przeprowadzą już 
moi synowie, bo w przyszłości zamierzam w ich ręce od-
dać restaurację.

Zbliżając się do końca naszej rozmowy, Pana zda-
niem, jaka jest przyszłość małej gastronomii w na-
szym mieście? 

To kolejne trudne pytanie, ale odpowiem na nie tak. Je-
żeli jeszcze powstaną kolejne, to będzie wśród nas restau-
ratorów chyba tragicznie. Ta liczba lokali, które funkcjo-
nują w naszym mieście, w moim odczuciu jest wystarcza-
jąca. 

Jakie są dalsze plany dotyczące  Pana restauracji?
Cóż unowocześnienie i remont. Od Nowego Roku za-

mierzamy starać się o fundusze z Unii, które pomogą mi 
troszeczeczkę zmienić wystrój „Barnima”. Ale to wszystko 
będzie w swoim czasie. 

A już na koniec tej interesującej rozmowy, czym Pan 
się zajmuje w wolnym czasie? 

Życie kręci się wokół mojej działalności, wokół tej re-
stauracji, bo tu mieszkamy, żyjemy i zarabiamy na chleb. 
To jest nasz zakład pracy i jednocześnie dom. W przeszło-
ści byłem również stolarzem, ale porzuciłem ten zawód w 
roku 2000 koncentrując się na obecnej działalności. Jak 
pan wie, mam również 3 synów w wieku od 20 do 23 lat 
i żonę, która bardzo pomaga mi w prowadzeniu firmy i 
to rodzina wypełnia mi wolny czas. Dodatkowo udzie-
lam się, jestem członkiem w Zarządzie Rzemieślników i 
Przedsiębiorców w Nowogardzie. Korzystając z okazji, tak 
już na koniec, bardzo serdecznie chciałbym podziękować 
moim pracownikom za uczciwą pracę, tym którzy pracują 
obecnie, jak i tym, którzy pracowali u mnie w przeszłości. 

rozmawiał: Jarek Bzowy 

Z cyklu Nasi przedsiębiorcy
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POLICJA DZIECIOM 
Cykliczny program profilaktyczny „Bezpieczna Dro-

ga do Szkoły” dobiegł końca. Programem objęci zosta-
li uczniowie klas pierwszych na terenie Gminy Nowo-
gard i Gminy Osina. Ze względu na duże zaangażowanie 
kadry nauczycielskiej zajęciom przysłuchiwali się rów-
nież uczniowie klas „O” oraz klas II i III. Celem przed-
sięwzięcia było zapoznanie dzieci z podstawowymi za-
sadami ruchu drogowego, opanowanie przez nich umie-
jętności bezpiecznego poruszania się po drodze oraz 
wskazanie najczęstszych zagrożeń występujących w ru-
chu ulicznym. 

W trakcie spotkań dzieci dowiedziały się w jaki spo-
sób poprawnie przechodzić przez jezdnię. Jakich zasad 
powinien przestrzegać pieszy poruszający się po drodze. 
O czym należy pamiętać jeżdżąc na rowerze. O prawi-
dłowym zachowaniu się w stosunku do obcych. Jak sku-
tecznie bronic się przed atakiem psa oraz w jaki sposób 
wzywać pomocy w sytuacjach zagrożenia. 

Spotkanie podzielone zostało na dwie części, teore-
tyczną, gdzie przypomniano uczniom ogólne zasady 
poruszania się po ulicach w miejscach oznaczonych sy-
gnalizacją świetlną, pasami drogowymi oraz właściwego 
lewostronnego ruchu na drodze bez pobocza oraz z wy-
znaczonym poboczem. Część praktyczna odbywała się 
na realnym przejściu dla pieszych, gdzie dzieci prezen-
towały przyswojoną wiedzę. 

Na zakończenie uczniowie otrzymali Elementarz Za-
sad Bezpieczeństwa. 

st. insp. Ref. Prewencji 
Klaudia Gieryń 

W sobotę z Iskierką

W poszukiwaniu punktów...
W sobotę (6 października) kolejne mecze ligowe rozegra pierwszy i drugi zespół Pomorzanina. Piłkarze z „okręgówki” na własnym bo-
isku o godzinie 15:00 podejmować będą gości ze Szczecina, zespół Iskierki. Godzinę później czyli o 16:00, o podtrzymanie zwycięskiej 
serii w Wyszoborze powalczą „rezerwowi”.

Iskierka Szczecin-Śmierd-
nica w ligowej tabeli zajmu-
je 5 miejsce i traci do Pomo-
rzanina tylko trzy punkty. So-
botni rywale nowogardzkiego 
zespołu, w tym sezonie jesz-
cze nie przegrali na wyjeździe. 
Iskierka w drugiej kolejce bez-
bramkowo zremisowała w Do-
brzanach, za sprawą remisu 1:1 
wywiozła punkt z trudnego te-
renu w Skolwinie, natomiast 
w Lipianach z tamtejszą Sta-
lą szczecińscy piłkarze wygrali 
1:2. Takie statystyki nie napa-
wają optymizmem, jednak na-
leży pamiętać o tym, że Pomo-
rzanin przed własną publicz-
nością też jeszcze nie prze-
grał. Dotychczas w Nowogar-

dzie miejscowi piłkarze wygra-
li trzykrotnie i raz dzielili się 
punktami z Iną Ińsko. Jak na 
razie tylko Morzycko Moryń 
potrafiło w Nowogardzie po-
konać Mateusza Krupskiego. 
Jedno jest pewne, po pierwszej 
porażce w sezonie, a wcześniej 
dwóch remisach, Pomorzanin 
z pewnością w najbliższą so-
botę „poszuka” 3 punktów w 
meczu z Iskierką. Jeśli chodzi 
o drugi zespół Pomorzanina, 
to trzeba przyznać, że jest mu-
rowanym faworytem meczu z 
Zielonymi i jakakolwiek utrata 
punktów mogłaby być odebra-
na jako katastrofa. Zieloni Wy-
szobór po pięciu kolejkach zaj-
mują przedostatnią pozycję w 

tabeli z jednym zwycięstwem 
i czterema porażkami na kon-
cie. To jedyne zwycięstwo ry-
wale „rezerwowych” odnieśli 
w trzeciej kolejce i pokonali 
Zalew Stepnicę, który bardzo 
dobrze zaczął sezon, po czym 
notuje coraz gorsze rezulta-
ty. Piłkarze prowadzeni przez 
Pawła Błaszczyka wciąż czu-
ją „oddech na plecach” rezerw 
z Przybiernowa, które podej-
mować będą na własnym bo-
isku najsłabszą drużynę w gru-
pie, zatem jest niemal pewne, 
że po tym meczu dopiszą so-
bie 3 punkty. Po pięciu kolej-
kach widać już kto powalczy o 
awans, los tak chciał, że decy-
dujące mecze pomiędzy Pomo-

rzaninem z Nowogardu i Przy-
biernowa wypadły na ostatnią 
kolejkę rundy jesiennej i wio-
sennej, najprawdopodobniej te 

pojedynki wyłonią zespół któ-
ry awansuje do A-Klasy. 

 KR

,,Pożegnanie Lata, 
Powitanie Jesieni”   
w Przedszkolu Nr 1  
w Nowogardzie
24 września w Naszym przedszkolu 
odbyła się impreza pod hasłem  ,,Po-
żegnanie lata, powitanie jesieni”, gdyż 
23 września w niedzielę skończyło się 
astronomiczne lato , a zaczęła  się ko-
lejna pora roku – jesień. 

Uroczystość z okazji ,,Pożegnania lata, powi-
tania jesieni” została zorganizowana w ramach 
działań Przedszkolnego Koła LOP.

W imprezie wzięły udział dzieci czteroletnie, 
pięcioletnie i ich rodzice w ramach zajęć – uro-
czystości otwartej oraz dzieci sześcioletnie.

Celem zabaw związanych z tematyką było za-
interesowanie wiadomościami o dwóch porach 
roku – lecie i jesieni, integrowanie się dzieci, a 
przede wszystkim wspaniała zabawa. 

Dzieci pięcioletnie przedstawiły krótki pro-
gram artystyczny o tematyce letnio – jesiennej 
składający się z inscenizacji, wiersza i piosenek. 

Proste wpadające w ucho rymowanki, wesołe 
piosenki i pląsy o ,, słonecznym lecie i koloro-
wej jesieni”, okrzyki: ,,Żegnaj lato na rok”, ,,Idzie 
lasem pani jesień”, pogadanka na temat: ,,Jemy 
warzywa i owoce, żeby być zdrowym”, prezen-
tacja tematycznych prac plastycznych zachęciły 
dzieci do obserwowania, eksperymentowania i 
odkrywania przyrody nie tylko w okresie lata i 
jesieni ale w ciągu całego roku. 

Podziękowania dla Wszystkich przedszkola-
ków, koleżanek i rodziców dzieci 5 - letnich  za 
mile spędzony czas.

Anna Piotrowska

Liga Okręgowa Szczecińska - 9 kolejka:
Rega Trzebiatów – Klon Krzęcin   (05.10; 16:00)
Stal Lipiany – Ehrle Dobra Szczecińska  (06.10; 15:00)
Pomorzanin Nowogard – Iskierka Sz-n-Śmierdnica (06.10; 15:00)
Polonia Płoty – Świt Skolwin    (06.10; 15:00)
Piast Chociwel – Ina Ińsko    (06.10; 15:00)
Odra Chojna – Unia Dolice    (06.10; 15:00)
Morzycko Moryń – Victoria Przecław   (06.10; 16:00)
Odrzanka AN-MAR Radziszewo – Zorza Dobrzany (06.10; 17:00)
B Klasa Szczecin gr.1 – 6 kolejka:
Zalew Stepnica – Prawobrzeże Świnoujście   (06.10; 15:00)
Zieloni Wyszobór – Pomorzanin II Nowogard  (06.10; 16:00)
Bałtyk Międzywodzie – Huragan Wierzchosław  (07.10; 14:00)
Znicz Wysoka Kamieńska – Jastrząb Łosośnica  07.10; 14:00)
Pomorzanin II Przybiernów – Gar./Pol. II Mechowo (07.10; 15:00)
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NIERUCHOMOŚCI
w w w . e x t r a  -  d o m . c o m . p l

Biuro obrotu
Nieruchomośc iami

Sprzedaż, kupno, wynajem, dzierżawa:
• Domów
• Mieszkań
• Gruntów
• Lokali użytkowych
• Nieruchomości komercyjnych

ul. Wojska Polskiego 57/1
72-300 Gryfice

tel/fax; 91 88 64 999
kom. 510 170 219

500 297 018
email: biuro@extra-dom.nazwa.pl

Posiadamy w ciągłej sprzedaży:
-kostury - ośniki - skrobaki - maczety  
- linki zrywkowe  - Haki, łańcuchy

Naprawa węży hydraulicznych
wysokociśnieniowych

- lemiesze,nakładki, odkładnie, śruby, redlice
- bagnety, podnośniki łanu, igły do pres, cepy,
- koła zębate, palce sprężyste noże bijakowe ...
- �ltry , oleje, smary, wałki WOM,

NOWOGARD • ul. Nadtorowa 14c
tel. 91 392 71 14 • kom. 604 24 90 72

Zapraszamy 
od pn-pt w godz. 8.00 - 18.00

w soboty 9.00 - 14.00

Zapraszamy: 
Nowogard  
ul. Bohaterów warsZawy 1/1

Warunki oferty w placówce banku i na www.aliorbank.pl

pożycZka Z gwaraNcją!

Przykład reprezentatywny. kwota pożyczki: 31 000 zł, liczba rat: 63, oprocentowanie nominalne: 12,9%, składka na 
ubezpieczenie na życie: 4 882,50zł, opłata przygotowawcza: 0 zł, kwota odsetek: 11 837,30 zł, rrso: 22,50%, rata: 
679,96 zł. ostateczne warunki kredytowania zależą od wiarygodności kredytowej klienta, daty wypłaty kredytu oraz 
daty płatności pierwszej raty. warunki oferty - wg stanu na 13.06.2012r.

tel. 91 443 51 87, 94 721 61 83
59 833 43 12,  698 230 205

www.partnerstal.pl

GARAŻE BLASZANE WIATY, KOJCE 
BRAMY GARAŻOWE

TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 

W ofercie także kredyt na budowę domu i pożyczki hipoteczne
Kredyt w programie „Rodzina na swoim”

Nowogard • Warszawska 14 • tel. 91 391 03 78
zapraszamy pn-pt 9-18, sob. 10-14

Ranking Money.pl z dnia 4.10.2011 r. Szczegóły oferty, informacje o opłatach, prowizjach, oprocentowaniu dostępne w placówkach BZ WBK

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07

PRO-BUD S.C.   SPRzEDA MIESzKANIA 
2-pokojowe o pow. 58 m2 na osiedlu Gryfitów

  nowe  -  własnościowe  -  bezczynszowe
tel. 91 39 25 552, 783 570 056, www.probud-nowogard.pl

Nowogard, ul. 3 Maja 14

 Ostatnia chwila - SKORZYSTAJ Z KREDYTU RODZINA NA SWOIM!

codziennie od 11 do 18
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Julia córka Izabelii 
Piłka ur. 6.09.2012 
z Kalisza 
Pomorskiego

Zuzanna córka Izabelii 
i Andrzeja Sadowskich 
ur. 17.09.2012 z 
Nowogardu

Gracjan syn Natalii i 
Tomasza ur. 9.09.2012 
z Nowogardu

Wojtuś syn Andżeliki 
Pawlak 
ur. 19.09.2012 z Łobza

Oliwia córka Agnieszki 
Frank ur. 10.09.2012 
z Radowa Małego

Staś syn Jolanty i Piotra 
Machut ur. 18.09.2012 
z Nowogardu

Amelka córka Edyty i 
Grzegorza 
ur. 13.09.2012 z 
Wierzbięcina

Julia córka Doroty 
i Marcina 
ur. 20.09.2012 
z Osowa

Hubert syn Danuty 
Saja ur. 17.09.2012 
z Żelmowa

Róża córka Anny 
Mikulskiej ur. 
6.09.2012 z Orle

Emilia córka Marleny 
Oryga ur. 18.09.2012 
z Węgorzyc

Kamil syn Alicji i 
Michała ur. 12.09.2012 
z Sąpolnicy

Anna-Marietta córka 
Dominiki i Bartosza 
ur. 20.09.2012 
z Ladzina

Daria córka Doroty 
Krystkiewicz ur. 
16.09.2012 
z Nowogardu

Julia córka Małgorzaty 
Górskiej 
ur. 23.09.2012 
z Tuczy

Alina córka Joanny 
Ustyjańczuk 
ur. 24.09.2012 z 
Smorawina

Kalina córka Karoliny 
i Michała Buczyńskich 
ur. 24.09.2012 
z Nowogardu

 Autor rubryki: Janusz Roguski

Witamy wśród nas...
Targowisko w Nowogardzie 

(DN z dnia27.08.1992r.  nr 16)
Plac targowy w Nowogardzie, 

to wielki niewypał władz samo-
rządowych i administracyjnych. 
Jest wiele argumentów na to, 
żeby taką opinię głosić. Jest też 
czas, aby umiejscowienie targo-
wiska miejskiego zmienić i prze-
nieść w inne. Lokalizacja i stan 
sanitarny placu, budzi wiele za-
strzeżeń i niezadowolenia miesz-
kańców Gminy. Bardzo przy-
chylnie i łaskawym okiem patrzą 
na to władze sanitarne. Gdy jest 
sucho, tumany kurzu i pyłu uno-
szą się w powietrzu, gdyż brak 
jest utwardzonej nawierzchni. 
Teren ten jest podmokły, siedli-
sko much i wszelkiego robac-
twa. Ze względu na przejazd ko-
lejowy, trudny i niebezpieczny 
wjazd i wyjazd. (…). Od same-
go początku wnioskowałem, aby 
targowisko usytuować przy ul. 
… i …, gdzie aktualnie odbywa 
się składowanie i sprzedaż nawo-
zów. Wiemy wszyscy, że miesz-
kańcy tej części miasta domaga-
ją się przeniesienia miejsca skła-
dowania nawozów. (…). Odpo-
wiednie zaprojektowanie, zmysł 
estetyczny, mogą uczynić z tego 
,miejsca punkt handlowy, które-
go nowogardzianie nie musieli-
by się wstydzić. Władze miały-
by powód do satysfakcji i dumy. 
(…). Innym problemem, który 
wymaga jasnych rozwiązań, są 
opłaty i Regulamin Targowiska. 
Dobrze zorganizowane targowi-
sko przynosi miastu i jego miesz-
kańcom korzyści materialne, jest 
też wizytówką ich kultury i tra-
dycji. 

T. Filipczak

Samorząd w pół drogi 
Dwa lata z okładem minęły od 

pamiętnych wyborów do władz 
samorządowych. Na platformie 
ze znakiem „S” wjechała na Ra-
tusz ekipa, której program miał 
być gwarancją reform zapocząt-
kowanych wybuchem społecz-
nym w 1980 roku. Oznaczać to 
miało kres starego i budowę no-
wego ładu. Co zostało z tych lat? 
Zajrzyjmy pod grubą krechę. 

I. Służba zdrowia.   
Rozwiązania systemowe nie 

nastąpiły, nikt na wyżynach nie 
wyręczył naszych (nie) odpo-
wiedzialnych radnych w białych 
kitlach, którzy za niespełnio-
ne obiecanki mają pełne prawo 
do wstydu. Nowogardzka tzw. 
„służba zdrowia” ciągle na rów-
ni pochyłej w dół, bez perspek-
tyw. Beznadzieja na państwowej 
„urawniłowce” wyzwoliła indy-

widualne inicjatywy, nastąpił 
gwałtowny rozwój praktyk me-
dycznych i pozamedycznych. 
Personel średni i niższy nie po-
siada takiego pola manewru i 
skazane zostały na coraz bardziej 
pusty budżetowy garnek i dra-
matyczną perspektywę. Prawie 
nic tu się nie zmieniło, a przepis 
i regulamin mają ciągłą przewa-
gę i wyższe uznanie nad chorym 
człowiekiem, którego zowią pa-
cjentem. Pełniący funkcję dyrek-
tora (nie winowaty za ten stan) 
nie ma większych szans i wspar-
cia ze strony kolegów na wypro-
wadzenie tej firmy z zapaści. Ra-
czej podobna przyszłość czeka 
tę [placówkę co i pacjentów od-
działu wewnętrznego szpitala, 
którym wytyczona droga ewaku-
acyjna kończy się na dachu szpi-
talnym skąd pozostaje jedynie… 
skok na łeb, na szyję.  c.d.n.

Michał Piórko

Może coś …  (DN z dnia 31.08. 
1992r.  nr 18)

… drgnęło w sumieniach osób 
odpowiedzialnych za stan czy-
stości naszego miasta, jako że 
od paru dni obserwujemy grupy 
osób sprzątających ulice. Gdyby 
dotychczasowa tendencja odpo-
wiednich służb zmierzająca do za-
prowadzenia totalnego niechluj-
stwa utrzymała się, to w ciągu 
kilku tygodni Nowogard z pew-
nością stałby się pierwszej klasy 
wysypiskiem, a nie miejscowo-
ścią turystyczną. Jednak tak się 
nie stało i chwała tym wszystkim, 
którzy poczuli się w obowiązku 
wydać właściwe decyzje – lepiej 
późno niż wcale. Przyjemnie jest 
stwierdzić iż zaczęło coś się dziać, 
ale aby nie okazało się przypad-
kiem, że mamy do czynienia z ja-
kąś „akcją”. Różnorodna atrak-
cyjność jest typowo postkomu-
nistycznym spadkiem, z którym 
winniśmy skończyć. W czasach 
komuny organizowane akcje mia-
ły udowodnić iż ”święta czerwo-
ne” są ważniejsze od innych, a z 
pewnością lepsze od szarej przy-
tłaczającej codzienności.  O zgro-
zo mamy nowe władze od ponad 
trzech lat, a bałagan jak dotych-
czas taki sam i niedobrze stało-
by się gdyby obecne porządki w 
mieście związane były np. z akcją 
„jesienny liść”. Pozostaje nam tyl-
ko czekać i mieć cichą nadzieję, że 
tym razem będzie inaczej, a ulice 
będą już zawsze czyste.

R.K.  

Samorząd w pół drogi  (DN z 
dnia 01.09. 1992r. nr 19)

Program wyborczy w zakre-

sie budownictwa mieszkalnego 
okazał się całkowitą klapą. Teo-
ria i praktyka całkowicie się roz-
jechały. Jeżeli z programu mogły 
wypaść takie perspektywy jak 
budowa ekologicznych kotłow-
ni, zaniechanie systemu wiel-
kiej płyty, przyciągnięcie inwe-
storów zagranicznych i tym po-
dobnych przedwyborczych po-
mysłów gdyż w tej nędzy tego się 
nie wydoli, to przynajmniej po 
gospodarsku  można było ukie-
runkować ten zakres budownic-
twa mieszkaniowego, który nie 
wyszedł spod monopolu PBO, 
firmy która w urzędowym spi-
sie nie figuruje. Użytkownicy 
tego wykonawcy skazani zosta-
li na takie stawki kawałka muru 
jakie płaci się w metropoliach, 
przy czym lokalna konkurencja 
budowlana stawiała o wiele tań-
sze budynki w ościennych gmi-
nach. Nie na kieszeń przecięt-
nego człowieka takie budowanie 
stąd tyle drogich pustostanów i 
tylu bezdomnych. Problem po-
głębia się, ale gminni reforma-
torzy zda się nie zauważają tego 
odgrodzeni ścianą własnego Em 
w myśl porzekadła, że syty głod-
nego nie zrozumie. 

c.d.n.
Michał Piórko

53 rocznica WRZEŚNIA  
39  ( DN z dnia 02.09.1992r. nr 20)

W dniu wczorajszym o godz. 
11,00 miało miejsce spotkanie 
grupy 20 jeźdźców przed bu-
dynkiem Urzędu Miasta i Gmi-
ny. W spotkaniu uczestniczy-
li również kombatanci Kam-
panii Wrześniowej 1939roku. 
Po złożeniu meldunku przez 
kierownika grupy przybyłych 
jeźdźców kolumna odjechała w 
kierunku Gryfic. Cała uroczy-
stość trwała około 5 minut. Po-
jawienie się jeźdźców na placu 
spowodowało duże zaintereso-
wanie przechodniów oczekują-
cych dalszych atrakcji. Po za-
kończeniu imprezy poprosili-
śmy o rozmowę p. Jana Sawic-
kiego, który kierował „Rajdem 
Pamięci”. (…).  

P.S Odbiór tej imprezy przez 
osoby oglądające był różny. 
Spotkałem się również ze spo-
strzeżeniem …” o ile ciekawiej 
byłoby gdyby koni dosiadali 
kombatanci a miejsce imprezy 
nie wiązałoby się z wieloma or-
ganizowanymi przez komuni-
stów wymuszonymi wiecami”

K.R.

20 lat temu    
pisał:
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

tel. 91 57 712 48 
tel. 500 702 884
tel. 500 702 855

BEzPŁATNA POMOC W UzYSKANIU KREDYTU - OFERTA 20 BANKÓW

www.mk-kwadrat.pl
DzIAŁKI NA SPRzEDAŻ

Nowogard ul. Monte Cassino o pow. 2105m² – CENA 126.000 zł
Nowogard – działka w centrum  o pow. 693m² – CENA 83.000 zł
Nowogard – działka o pow. 1654m², warunki zabudowy – CENA 127.000 zł 
Nowogard – działka o pow. 1472m², mozliwość zabudowy – CENA 105.000 zł
Nowogard – działka o pow. 1007m², warunki zabudowy, nad jeziorem – CENA 100.000 zł 
Nowogard – działka o pow. 4868 m² – CENA 219.000 zł
Nowogard – działka o pow. 2940m² – CENA 132.300 zł NOWA CENA!!!
Nowogard –  działka o pow. 1600m², warunki zabudowy – CENA 80.000 zł OKAZJA!!!
Nowogard – działki o pow. od 760m² – 1760m² – CENA 95 zł / m²
Nowogard – działka o pow. 476m² – CENA 85.000 zł
Nowogard – działka o pow. 824m², warunki zabudowy – CENA 69.000 zł
Nowogard – działka o pow. 615m², warunki zabudowy – CENA 50.000 zł NOWA CENA!!!
Nowogard – działka budowlana o pow. 476m² – CENA 85.000 zł
Wojcieszyn – działka wydane pozwolenie na budowę pow. 1439m² – CENA 50.000 zł
Kościuszki – działka budowlana o pow. 1208m² – CENA 63.000 zł
Kościuszki – działka o pow. 3312m², dostęp do jeziora– CENA 83.000 zł
Kościuszki – działka o pow. 2,35ha, staw – CENA 300.000 zł
Długołęka gm. Nowogard - działka o pow. 4300m² – CENA 54.000 zł
Wyszomierz – działka o pow. 2500m² – CENA 23.000 zł NOWA CENA
Karsk – działka o pow. 3800m² – CENA 63.000 zł
Jarchlino – działka o pow. 8900m², bezpośrednio przy drodze – CENA 53.000 zł 
Olchowo – pow. 2, 16 ha lub 6 działek o pow. 3000m² – CENA 1.080.000 zł lub 50 zł/m²
Chociwel – działka o pow. 5000m² – CENA 70.000 zł

Układanie kostki
brukowej

tel. 721 124 740
NOR-BUD

MEBLE  NA  WYMIAR

KUCHNIE,  SZAFY
SPRZĘT  AGD

tel. 884 288 560
maxistyl.prv.pl

Sprzedam!!!
Recykling ceglany oraz betonowy. 

Możliwość dostawy do klienta.
Miejsce składowania Gryfice.

Kontakt tel. 609-532-701

Zatrudnię techników farmacji do aptek 
w Goleniowie i Nowogardzie (woj. zachodniopomorskim) 
Apteki są młode i ze względu na dynamiczny rozwój wzmacniamy 

zespół. Zapewniamy stabilne wynagrodzenie i system motywacyjny. 
Wszystkim pracownikom zapewniamy warsztaty podnoszenia 

kwalifikacji oraz miłą atmosferę w pracy. 
Oferty wraz z CV prosimy przesyłać na adres profarma@onet.pl

Do wynajęcia
sala na imprezy okolicznościowe, 

wesela, komunie  
za 1 godz. 150 zł (brutto)  
do 80 osób w Karsku 35A

tel. 609 245 816

PROMOCjA  
Tuja Szmaragd
wys. ok. 1 m - 12 zł/szt.

Poleca  
Szkółka w KARSKU

DOM WESELNY
„Ula”

zaprasza

na zabawę 
Andrzejkową

30 listopada
Cena 200 zł od pary

Gra zespół „AVANTI”
tel. 697 612 808

KOMINKI SOŁOWIEJ
Nowogard, ul. Boh Warszawy 103A/1

Oferujemy:
- kominki i obudowę, piece, projektowanie, montaż
- wkłady z płaszczem wodnym od 2400 zł
- współpracujemy ze wszystkimi firmami
- sprzedaż kolektorów słonecznych. Oferujemy pomoc przy 

składaniu wniosków o dotacje z NFOŚiGW
- sprzedaż i montaż odkurzaczy centralnych
- wkłady kominowe. Kominy dwupłaszczowe, materiały montażowe
- przeglądy i remonty kominków
- sprzedaż ratalna
- nadzór i kierowanie robotami budowlanymi

Przy zakupie urządzeń z montażem, w budynkach mieszkalnych taniej VAT - 8%

Kontakt www.kominkisolowiej.pl
Tel. 91 39 25 000, kom. 507 967 205

Sklep otwarty pon. –pt. 9-17; sob. 9-13

Wstęp wolny 
Gwarantujemy wspaniałą zabawę z nagrodami

Pyszną kuchnię

START 20.00
Rezarwacja miejsc pod nr tel. 535 696 079

PUB&PIZZA OKRĄGLAK
zaprasza w dniu 5 października 2012 r.

na KARAOKE
w dniu 19.X.2012 r. o godz. 20.00

zaprasza  
na Dancing 
przy muzyce lata 80, 90

W programie: 3 ciepłe posiłki, zimne zakąski, 07 l. wódki 
na parę, napoje, wybór królowej i króla balu. Gwarantujemy 

wspaniałą zabawę.
Cena: 160 zł/parę. 

Rezerwacja do dnia 15.X.br. 
tel. 535 696 079, 604 103 158

Wstęp wolny 
Gwarantujemy wspaniałą zabawę z nagrodami

Pyszną kuchnię

START 20.00
Rezarwacja miejsc pod nr tel. 535 696 079

PUB&PIZZA OKRĄGLAK
zaprasza w dniu 5 października 2012 r.

na KARAOKE

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07

Kamil Mochocki
przeprasza

Jakuba  
Augustynka

za nieprzyjemne
incydenty 

w minionym 
okresie

Umożliwiamy uzyskanie CERTYFIKATU MIĘDZYNARODOWEGO

CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO „PROFESJA”
W NOWOGARDZIE

OGŁASZA NABÓR NA KURS

OPERATOR WÓZKÓW WIDŁOWYCH

Informacji udziela i prowadzi zapisy  sekretariat Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Nawogardzie, ul. Ks. J. Poniatowskiego 21
w godzinach: od 8.00 do 15.00, tel. 91 392 11 62
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POLECAM!!!    KOMFORTOWY 
NOWY DOM W NOWOgARDzIE 

EX489173223 - 590 000 zł

NIERUCHOMOŚCI

•	 Sprzedam mieszkanie, ul. Po-
niatowskiego, 2 pokoje, pow. 
50,49 m2, parter, po general-
nym remoncie. CENTRUM OB-
ŁSUgI NIERUCHOMOSCI, Tel. 
603 982 407

•	 Sprzedam spichlerz, pięk-
ny obiekt 956 m2, tel. 693 
996 009

• sprzedam mieszkanie własno-
ściowe, 3 pokojowe w Nowo-
gardzie, I piętro, 3 pokoje 59 
m2 po kapitalnym remoncie, 
środkowe, parking, spokojna 
okolica (ul. Poniatowskiego), 
budynek ocieplony, nowy 
dach, wysoki standard, glazura, 
terakota, panele, nowe okna, 
własne ogrzewanie gazowe, 
kuchnia - łazienka toaleta w 
zabudowie, domofon, internet 
, piwnica, CZYNSZ TYLKO 240 
NA MIESIĄC, balkon, cena DO 
UZGODNIENIA, tel. 605 522 340. 

• Sprzedam działkę budowla-
ną w Centrum Nowogardu ul. 
Lipowa 4 o pow. 693 m2 z ak-
tualnymi warunkami zabudo-
wy usługi, handel, mieszkania. 
Informacje Tel. 600  959  932; 
600 931 083 po 15.00

• Sprzedam mały dom 57 m2 ul. 
Piłsudskiego 2a. 602 350 301

• Sprzedam mieszkanie w blo-
ku w Łosośnicy, trzypokojo-
we, 64 m2, bezczynszowe. Tel. 
788 875 474

• Sprzedam mieszkanie 4-poko-
jowe (67,7 m2) w Nowogardzie, 
parter, balkon, wc i łazienka 
osobno. Kontakt:  608 514 144.

• Studio reklamy Vizart wynaj-
mę pow. Reklamową 6,5x3m 
w Nowogardzie przy ul. War-
szawskiej 11 od 13.06. tel. 
605 522 340

• Sprzedam pół bliźniaka ok. 
100m2, działka 1100 m2, duży 
ogród. Wymienione okna, dach, 
ocieplony. Wewnątrz do re-
montu. 350000 zł. Tel. 513  157 
166

• Pilnie potrzebna kawalerka, 
dwupokojowe mieszkanie (par-
ter) do wynajęcia niedrogie. 
512 711 348

• Odstąpię działkę owocowo-wa-
rzywną z murowanym dom-
kiem obok zakładu karnego 
693869595

• Sprzedam 4-pokojowe miesz-
kanie w Osinie, 79m2, słonecz-
ne, na parterze, bezczynszowe, 
z balkonem, piwnica, w kuch-
ni i przedpokoju zabudowa. 
Mieszkanie w bardzo dobrym 
standardzie. Ogrzewanie gazo-
we, okna pcv. Atrakcyjna cena. 
Kontakt: 502 531 348

• Sprzedam kawalerkę w Nowo-
gardzie, 28m2, bezczynszo-
wa, na parterze, funkcjonalny 
rozkład pomieszczeń, kuch-
nia z oknem, piwnica, okna 
pcv, ogrzewanie gazowe, bez 
pośrednika, 77 tys.! Kontakt: 
512 322 137

• Sprzedam tanio działkę siedli-
skową. Kościuszki 30 ar. Wszyst-
kie media. 508 211 575

• Sprzedam działki budowlane 
30ar. Media w granicy prąd, 
gaz, woda., kanaliza, droga 
utwardzona,  Kikorze 24. Cena 
16 zł/m. 5 działek w trakcie bu-
dowy Tel. 665 361 036 po 16.00

• Nowogard ul. Warszawska 10 
mieszkanie dwupokojowe, ko-
munalne III p. CO zamienię na 
ogrzewanie CO,na trzypokojo-
we w Nowogardzie.798 634 935

• Sprzedam dom w Nowogardzie 
w rozliczeniu mieszkanie ul. Je-
sionowa 3. 604 284 597

• Wydzierżawię lokal 20 m2 dzia-
łalność. 793 206 556 

• Kupię 5 ha ziemi blisko wsi lub z 
siedliskiem. 501 173 454

• Wynajmę sklep- nieruchomość 
z klimatyzacją z pełnym wy-
posażeniem Nowogard dobra 
lokalizacja vis ‘a wis szpitala. 
887 467 309

• Sprzedam mieszkanie wła-
snościowe w Żabówku 70 
m2, trzypokojowe z działką. 
693 021 088

• Sprzedam mieszkanie dwupo-
kojowe, bezczynszowe, własno-
ściowe z garażem w Radzimiu. 
691 766 754 

• Sprzedam lub zamienię na 
mieszkanie w Nowogardzie 
dom ( 150 m2) w okolicy No-
wogardu. Dom po kapitalnym 
remoncie na działce 1400 
m2. Cena 395.000 tys. Tel. 
692383706.

• Lokal do wynajęcia 60 m2 przy 
ul. 700 lecia 20b. czynsz 2500 zł 
plus opłaty. Tel. 91 39 20  676; 
0049 40 53 16 99 16

•   Sprzedam działkę z warun-
kami zabudowy ul. Asnyka. 
502 032 422

• Kupię mieszkanie bezczynszo-
we/ niskoczynszowe, min 3po-
kojowe, 60-80m 791443026

• Wynajmę mieszkanie trzypoko-
jowe. 608 622 920

• Wynajmę kawalerkę 
601 927 982

• Sprzedam parter domu 110 m2. 
Podpiwniczony, garaż i podwór-
ko. 600 809 312; 604 903 853

• Wynajmę mieszkanie Bankowa 
3E. 601 328 360

• Sprzedam garaż ul. Zamkowa. 
695 480 058

• Kupię mieszkanie bezczynszo-
we/ niskoczynszowe, min 3po-
kojowe, 60-80m 791443026

• Do wynajęcia mieszkanie dwu-
pokojowe ul. Racibora. Tel. 
609 307 489

• Sprzedam ziemię pod budowę 
0,60 ha, blisko media we wsi 
Krasnołęka kol. Tel. 605 943 547

• Sprzedam mieszkanie 4-poko-
jowe podwyższony standard, 
niski czynsz; Tel. 604 441 609

• Lokal użytkowy do wynaję-
cia o pow. 160m. Warnkowo. 
607 289 286

• Sprzedam mieszkanie dwupo-
kojowe 46 m2 ul. Kowalska Ip. 
Tel. 888 676 231

• Kawalerka do wynajęcia. 
722 300 700

•	 Sprzedam mieszkania, tel. 
91-3910010, 607607814.

•	 Nowogard, ul. Bankowa 6, 
pow. 53,70 m2,  cena 125.000 
zł, 607607814.

•	 Nowogard, ul. Bohaterów 
Warszawy 105, pow. 45,80 m2,  
cena 96.000 zł, 607607814.

•	 Dobra, ul. Traugutta 3A, pow. 
53,70 m2,  cena  76.000 zł, 
607607814.

•	 Dobra, ul. Traugutta 3A, pow. 
66,90 m2,  cena  82.800 zł, 
607607814.

• Sprzedam nowy dom w 
Nowogardzie 134 m2. Tel. 
663 366 399

•	  Sprzedam dom wolnostojący 
210 m2 Nowogard. 601  500 
722; 609 400 073

• Do wynajęcia kawalerka 
607 289 286

• Wynajmę dom w Nowo-
gardzie statecznej rodzinie. 
602 474 266

• Garaż do wynajęcia może być 
też na busa ul.Fabryczna (40 
m od Prywatnego Liceum) 
tel.509861740

• SPRZEDAM DZIAŁKĘ POD ZA-
BUDOWE 8921 m/kw w miej-
scowości Jarchlino 7 km od 
nowogardu 4 zł m/kw. LOKALI-
ZACJA PRZY DRODZE ASFALTO-
WEJ tel: 513-157-299

• Kupię kawalerkę parter lub I 
piętro 728582293   

• Wynajmę garaż przy ul. Zamko-
wej. 607 580 172

• Sprzedam  2 pokoje   607617849     

• Wynajmę mieszkania trzypoko-
jowe i jednopokojowe. 508 309 
980

• Sprzedam garaż ul: Poniatow-
skiego cena 19.000 zł. Tel. 783 
814 849

•	 Kawalerka 36  m  bezczynszo-
wa  sprzedam   608817214

• Sprzedam  pawilon   handlo-
wy  pod  księgarnię  wraz  z  
towarem  przy  ul: Woj. Polskie-
go  teren Boiska  I  L – O  Tel. 
913922806  lub  605575488

•	 Wynajmę  lub  sprzedam  
mieszkanie    4-pokojowe  
604441609  

• Wynajmę mieszkanie 1300 z 
mediami. Ul. Zamkowa. 91 39 
23 774

• Wynajmę  M -4   668509770    

• Kupię   nieduży  dom  w   N – 
dzie  913503116  po  18  godz.    

• Sprzedam lub zamienię na dwa 
pokoje kawalerkę – 36 m2, do-
bra lokalizacja. 607 602 839

• Sprzedam działkę budowlaną 
uzbrojoną z warunkami zabu-
dowy 790 300 727

• Lokal do wynajęcia 60 m2; z m2 
/ 35 zł + opłaty; 700 Lecia 20B, 
91 39 20 676

•	 Wynajmę  2  pokojowe    
mieszkanie    na  I   piętrze  
przy ul: zielonej Tel.91 39 22 
806 lub 605 575 488

•	 Wynajmę  mieszkanie  2-po-
kojowe częściowo umeblo-
wane  662803003

•	 Posiadam kawalerkę do wy-
najęcia w centrum Nowogar-
du. 782 404 199

•	 Sprzedam działkę budowla-
ną o pow. 1138 m2 w Żdża-
rach – 3km od goleniowa + 
projekt, prąd na działce. Cena 
70 tys. zł. Tel. 502 318 989

• Sprzedam dom w Nowogar-
dzie. 607 220 843

• Poszukuję kawalerkę w Nowo-
gardzie pod wynajem dla pary, 
niepalącej, bez dzieci. Tel.: 507 
746 990

MOTORYzACjA

• Sprzedam Opony letnie 4 szt. 
Continental Conti 3, 185 65 R15, 
cena 400 zł, tel. 605 522 340.

• Sprzedam dwie opony 185/65/
R15 continental conti 3; stan 
dobry. 605 522 340

• Sprzedam felgi stalowe do 
Nissana Almery N16, rok prod. 
12/2001, cena 240 zł, tel. 605 
522 340. 

• Sprzedam VW T4 rok 1998, 2,5 
TDI cena 11.000 do uzgodnie-
nia. 531 850 405; 530 621 527

• Sprzedam przyczepę nośność 
500kg. Tel. 91 39 20 048

• VW Polo 1,4 TDI 2007 przebieg 
130 tys. ekonomiczny, zadbany 
cena 23.300 zł. Tel. 604 873 917; 
606 835 617

• Sprzedam Volkswagena Passat-
-Combi 1,6-87  rok. Benzyna-
-gaz. Hak. szyber dach  elektr. 
lusterka szyby, centr. zamek  w 
dobrym stanie.  cena  1300.00 
do  uzg. 609 87 6850 

• Katalizatory samochodowe ku-
pię. 503 778 117

• Kupię Fiat 126p; 125 p; polonez 
stan i rok bez znaczenia lub 
same części kupię. 510 815 498

• Mercedes 190 sprzedam stan 
bdb. 723 885 515

• Sprzedam renault Scenic rok 
prod 1999, poj. 1,6. Tel. 507 625  
011

• Sprzedam  Volkswagena  Busa   
T-4   9 osobowy  poj.2 , 5  TDi  
rok prod.2000  cena  16,900,- 
508290657

• Skup  aut całe , rozbite , znisz-
czone 888341347

• Sprzedam Passata B3 w cało-
ści lub na części (sedan) diesel. 
889 354 058

• Sprzedam opony zimowe na 
stalowych felgach 175/65 R14 
Uniroyal i dojazdówkę Michelin 
T/105/70 R14, koszt 360 zł. Tel. 
796 886 889

•	 Sprzedam motocykl Mz -250 
rocznik 1968. zabytkowy,  w 
100 % sprawny. Tel. 91 81 71 
400 po 17-tej.

ROLNICTWO

•	 Koszenie, zbiór, mulczarowa-
nie łąk, orka, siew, talerzówka 
608 013 995

• Grykę sprzedam. Tel. 
795 916 988

• Koszenie łąk i prasowanie. 
603 541 286

• Sprzedam dwie klacze ze źre-
bakami. Chodzące w zaprzęgu. 
888 757 586

• Sprzedam skubane kaczki. 
796 759 414

• Szkółka w Karsku poleca drzew-
ka z owocami oraz b. duży wy-
bór tuja szmaragd. 606 106 142 

•	 Maliny – Strzelewo sprzedaż i 
zbiór na własne potrzeby ta-
nio. 502 853 573

• Sprzedam pług czteroskibowy 
Fiskars i trzyskibowy Overum. 
660 047 110

• Sprzedam słomę w snopkach. 
Tel. 782 036 086

• Sprzedam kaczki francuskie 
króliki na mięso. 515 106 916

• Kupię oponę do Ursusa C-360. 
Tel. 724 080 142

• Sprzedam Reneta szara do 
urwania. 91 39 28 005 Redło 44

• Sprzedam prosiaki 10 szt. Nu-
trie i perliczki. 888 757 586

• Sprzedam prosięta tanio. 
500 835 336
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OgŁO SzE NIA DROB NE

MARPOL – OKNA S.C. 
 ul. Sienkiewicza 7F  Nowogard 

www.marpolokna.pl    
biuro@marpolokna.pl,   tel. 91 39-27-022

Nowość

energooszczędny pro�l

6 komorowy

z 3 uszczelkami

ul. Rzeszowskiego 7 • Nowogard

NOWY

ADRES:

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

tel. 91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

GABINET KOSMETYCZNY 
”WICHEREK”

Rok założenia 1988
Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała zabiegi 
kosmetyczne, henna, depilacje, makijaże, 
mikrodermabrazja, peeling kawitacyjny, 
ultradźwięki, eksfoliacje, wypalanie, laser, 
lampy, materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

PORADY BEZPŁATNE
Nowogard, ul.  Zielona 3 
– obok Rest. „Przystań”, 

Tel. 91 39 207 14 
Czynne od 11.00 do 19.00

http://wicherek.info

PIASEK, ŻWIR,   
CZARNOZIEM, 

POSPÓŁKA 

 ŻWIROWNIA
DŁUGOŁĘKA

tel. 504 872 700 
Z DOWOZEM 
DO KLIENTA

• Sprzedam obornik 793 908 098 

• Sprzedam prosiaki 913 917 909 

•	 Sprzedam byka rasy mię-
snej do dalszej hodowli 
507928790

• Sprzedam  ziemniaki  vineta   
513941882  

•	 Słomę w kostkach sprzedam. 
781 702 326

•	 ziemniaki jadalne tanio 
sprzedam. 781 702 326

• Sprzedam obornik. 793 908 098

• Sprzedam prosięta. 
663 573 407; 91 39 14 885

• Sprzedam ciągnik C – 330 rok 
prod. 1986, cena 11.500 zł. Tel. 
507 465 448

• Sprzedam gęsi. 507 724 964

• Wynajmę M4. Tel. 604 955 769

• Sprzedam  stylową  bryczkę 
konną  cena  3,000,.-508290657  

• Sprzedam króliki i tuszki. 
501 937 605

• Rwane jabłka po 1,50 zł, samo-
dzielne rwanie po 1.00 zł/kg. 
Rózne odmiany Redło. 91 39 28 
005

•	 Sprzedam ziemniaki tanio   
692125122

•	 Sprzedam  żyto  ozime  2012 
r. 662137384  

USŁUgI

• Wyjazdy Niemcy, Holandia. 
Niskie ceny z domu pod dom. 
603 038 944

• Usługi transportowe IVECO 
dostawcze + laweta + bus oso-
bowy do 9 os. Tel. 609 931 915, 
607 580 172.

•	 MALOWANIE, MONTAŻ PA-
NELI PODŁOgOWYCH I INNE 
DROBNE NAPRAWY WYKONA 
„zŁOTA RĄCzKA”; 91 39 22 
783, 784 79 22 70

• Czyszczenie uszu za pomocą 
świecowania Nowogard, ul. Zie-
lona 3. 91 39 20 714

• Usługi ogólnobudowlane i do-
cieplenia 607 654 692

• Usługi transportowe Transit 
Max + przyczepa. 500 297 054.

• Cyklinowanie. 692 478 465

• AWARIE. Naprawy pieców Va-
iliant, tanie części. 691 686 772

• Bruk-lin układanie kostki bru-
kowej. Tel. 607 083  893, www.
bruk-linnowogard.com.pl

• Montaż ogrodzeń betonowych, 
farmerskich i innych; 695  085 
470; 91 39 72 575

• usługi elektryczne CO, dachy, 
tanio szybko solidnie. Do 30% 
taniej. Tel. 506 323 560

• Przewozy przeprowadzki No-
wogard i okolice. 784 499 535

• Usługi ogólnobudowlane. 
510 335 162

• AGENCJA REKLAMWA VIZART 
- oprawianie prac - w 2 minu-
ty., bindowanie, wydruki A3-
A4 kolor, ksero A3-A4 - kolor, 
laminowanie A3-A4. Tylko u 
nas największy wybór okładek. 
Nowogard, ul. 700 lecia 15 (nad 
sklepem zielarskim). Tel. 605 
522 340.

• REMONTY, MONTAŻE, STOLAR-
KA. 781 016 125

• Transport BUS-MAX. 784  053 
493

•	 Usługi remontowo-budowla-
ne, docieplenia. 784 053 493

• Przepisywanie prac (magister-
skich, licencjackich, innych), do-
kumentów, CV, listów motyw. 
innych. Wydruki, Ksero, także 
kolor. Szybko i Solidnie. Studio 
Reklamy Vizart. Nowogard, ul. 
700 lecia 15 (nad sklepem zie-
larskim). tel 605 522 340. 

• Naprawa, regulacja okien, drzwi 
PCV i drewna. 695 181 070

• Usługi dekarskie w Kościusz-
kach. 601  227  631

• Videofilmowanie i zdjęcia cy-
frowe, profesjonalnie różne 
okazje. 600 653 124

• Transport przeprowadzki szyb-
ko tanio. 696 138 406

• DUR - DACH pokrycia i remonty 
dachów. 691 621 141

• Dachy. 785 562 104

•	 Usługi koparko- ładowar-
ką + transport Nowogard.  
667 621 070

• Usługi koparko-ładowarką. 
606 106 142

• Transport przeprowadzki, ta-
nio. 791 111 749

• Remonty łazienek, glazura, te-
rakota, hydraulika. 667 435 942

• Docieplenia budynków remon-
ty. 784 053 493

• Remonty mieszkań 609 588 240

•	 Remonty na każdą kieszeń. 
609 715 839

•	 TWOjA KSIęgARNIA INTER-
NETOWA WWW.KSIEGARNIA-
CYMELIA.OSDW.PL

• Serwis komputerowy na tele-
fon. Instalacja, pomoc w obsłu-
dze. Na życzenie w domu Klien-
ta. Tel. 790 373 803

• Usługi Akwarystyczne: zakła-
danie i obsługa akwariów. 
506 059 054

• Remonty i wykończenia. 
601 567 369

• Usługi transportowe 1.5t. bus 
blaszak. 692 486 051

• Regipsy, szpachlowanie i malo-
wanie, kafelkowanie, docieple-
nia. 798 145 781

• Naprawa sprzętu radiowo-tele-
wizyjnego Tel. 888 330 606

• Korepetycje – matematyka 
668 171 212

• Korepetycje j. angielski. 
609 931 847

• Masz problem z dzieckiem 
uzdolnionym matematycz-
nie. Wszechstronny rozwój i 
profesjonalna pomoc. Mail: 
mat15.58@o2.pl

• Żłobek Błękitna Chmurka 
660536104

• Organizacja urodzin w Błękitnej 
Chmurce, weekendowe warsz-
taty i zajęcia, 660536104.

• Wynajmę 3 pokojowe mieszka-
nie na ul.Ks. Racibora w Nowo-
gardzie. tel. 691374021

•	 Chemia  korepetycje  
609307327

• Udzielam korepetycji z j. nie-
mieckiego. 728582293  

• Nauka  jazdy  konnej  Nowo-
gard  793908098  

• Korepetycje  j.angielski  
609688982  

•	 Regipsy szpachlowanie i 
malowanie montaż paneli 
podłogowych drzwi .Tanio  
503045655

•	 Boisz się nowej matury z 
matematyki? Profesjonalna 
pomoc pełen zakres materia-
łów. Mail: mat15.58@o2.pl

PRACA

• Zatrudnię konsultantkę Orifla-
me, bezpłatne wpisowe, pre-
zenty na 1300 zł, 604 189 118

• Zatrudnię ekspedientkę do 
sklepu spożywczego Tel. 91 39 
21 373; 91 39 27 122

• Zatrudnię kierowcę z kat. C+E: 
Transport liniowy: Niemcy - Da-
nia 2 na 1. Również transport: 
Włochy - Szwecja, Polska - 
Szwecja, Norwegia - Polska, tel. 
607 585 561

• Przyjmę do pracy recepcjonist-
kę/recepcjonistkę; barmana/
barmanka. 507 951 313

• Przyjmę pracownika do bu-
dowy domków jednorodzin-
nych i prac wykończeniowych. 
607 083 845; 663 160 884

• Zaopiekuję się dzieckiem. Tel. 
883 038 182

• Zatrudnię kucharza, kucharkę. 
507 953 705

• Przyjmę do pracy do sklepu 24h 
z doświadczeniem. 603 688 266 

• Poszukuję osób do współpracy 
– konsultantów Oriflame. Kont. 
693 198 611

•	 Pracownik produkcji - praca w 
Goleniowie, 3 zmiany, umowa 
o pracę, tel. 508351450, email: 
szczecin@ksservice.eu

INNE

• Sprzedam drewno  bukowe i 
dębowe pocięte i porąbane- 
603 353 789

• Sprzedam drewno opałowe i 
kominkowe, pocięte w klocki z 
dowozem. 663 349 053

• Sprzedam laptopa Lenovo, Y530, 
cena 1600 zł, tel. 605 522 340

• Drewno kominkowe sprzedam ta-
nio, dowóz gratis. 501 385 072

• Sprzedam sypialnię 510 243 843

• Owczarki niemieckie 7 tygodnio-
we, pieski, ładne rodzice. 91 39 
21 828

•	 Sprzedam meblościankę w db 
stanie. 791 444 423

• Sprzedam kompletne wyposażo-
ne akwarium. Te. 605 548 121

• Sprzedam drewno opałowe i ko-
minkowe. 667 788 820

• Sprzedam piec gazowy dwubiego-
wy (Centralne ciepła woda) cena 
450 zł do uzgodnienia. 606  265 
333

• Sprzedam piec żeliwny i ladę skle-
pową. 609 245 816

• Sprzedam pieski Yorki. 693 808 537

• Sprzedam owczarki niemieckie. 91 
39 10 656

• Sprzedam  nowe drzwi balkonowe  
793 908 098

• Sprzedam gołębie garłacze 10 zł/
szt oraz Budapeszty 5 zł/szt. Tel. 
506 184 436

• Cięcie drewna opałowego. 
501 937 605

• Sprzedam fotel wykonujący masaż 
kręgosłupa. 91 39 20 186

•	 Drewno opałowe tanio sprze-
dam/ 781 702 326

• Sprzedam nowy kocioł gazowy 
junkers ceraclassa ZW14-2 DVKE 
dwufunkcyjny, cena 1600 zł. Tel. 
605 441 509

•	 Oddam kamienie  polne  501 854 
985  

•	 Sprzedam spacerówkę, kojec, 
huśtawkę, fotelik samochodo-
wy. 513 088 312

•	 Maliny sprzedam. 502 853 573

•	 Sprzedam akwarium 112l z peł-
nym wyposażeniem 668 844 738

•	 Oddam w dobre ręce 1,5 roczne-
go psa, mieszańca (matka rasy 
gończy Słowacki z rodowodem).  
Pies posłuszny, ufny, łagodny, 
zadbany,  posiada książeczkę 
zdrowia. zwierzę potrzebuje du-
żej aktywności ruchowej, stąd 
warunek dla nowego właścicie-
la – podwórko przy domu. Inne 
wymagania: pełna miska i od-
zwajemniona Tel. 508 309 107.
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8 WARSZTAT SAMOCHODOWY

SZYBY SAMOCHODOWE

PLANDEKINA WYMIAR NA WYMIAR

Profesjonalna naprawa od A do Z

OSOBOWE, CIĘŻAROWE I MASZYNY

Geometria kół, naprawa zawieszenia,komputerowa diagnostyka pojazdu
naprawy blacharskie i lakierniczePrzegląd i naprawa klimatyzacji,

Ul. Nadtorowa 12
tel 91 39 20 131
kom 601860716

Ul. Kilińskiego 26
tel 91 39 25 627
kom 601897368

Sprzedaż, wymiana, naprawa. Wykonujemy usługi na zlecenie ubezpieczalni

Używane i nowe części do wszystkich marek samochodów

Plandeki do samochodów ciężarowych (łódki, firanki),przykrywające
stelaże, przegrody do hal, przyczepy ciągnikowe i samochodowe

UDZIELAMY GWARANCJI
NA WYKONANE USŁUGI

POSIADANY CERTYFIKAT JAKOŚCI
   NA DREWNO KONSTRUKCYJNE

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07

Krzyżówki panoramiczna

Bezpłatne protezy zębowe 
w ramach NFZ

Centrum Stomatologii „Praxis”

ul. 5 Marca 12, Nowogard
rejestracja tel. 91 392 69 99

lub osobiście 
poniedziałek- piątek 8.00-18.00
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INFORMATOR LOKALNY - NOWOgARD
In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
tel. miejski   - 91 57 92 311 
Straż Pożarna   - 998
Pogotowie Ratunkowe   - 999 
Pogotowie Gazowe   - 992
Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994

Dyżur nocny
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala   - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.   - 91 392 69 99
Medyk   - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

 - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz Pogotowie Stomatolo-
giczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos 
 - 91 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  
 - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzie ci, 
Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności 
Gospodarczej  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
  - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

- 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 26 249

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw.  WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   

- 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57

Apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM   - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Zawodowe 
- CE Zdroje ul.  Bohaterów Warszawy 78,

telefon/fax.   - 91 392 54 94  
I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium  
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych    - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   

- 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 
Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 
Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 
Taksówki   - 91 392 02 60
Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786
zdzisław Truszyński
ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814
Tadeusz Soroka
ul.  3 Maja 10   - 91 39 25 484
Przychodnia Weterynaryjna „Sikorka” 
Sikorki 41, gm. Nowogard   - 91 39 17 695

 
 

KANCELARIA 
DORADZTWA PRAWNEGO

tel. 501 341 824 
e-mail: kkolibski@op.pl 

Jeśli chcesz przeprowadzić  
rozwód, podwyższyć  

lub wystąpić  
o alimenty, nabyć spadek? 

Może dręczą Cię  
inne wątpliwości prawne? 

Nie czekaj, aż będzie za późno.
 Porady prawne już od 30 zł

 
Nowogard 

ul. Wojska Polskiego 4  
(nowy budynek – I piętro) 

Proszę o wcześniejszy kontakt 
telefoniczny

SALON GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

VELES
- glazura
- terakota
- panele
- drzwi
- parapety
- ceramika łazienkowa
- wanny, kabiny
- meble łazienkowe
- armatura

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto)

Kupię  
gospodarstwo lub 

 grunt rolny  

tel. 664 944 635

POSIADANY CERTYFIKAT JAKOŚCI
   NA DREWNO KONSTRUKCYJNE

REgULARNA LINIA MI KRO BU SO WA SEROCKI   Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie    6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie    8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

Informacja PKS 
91 392 18 87   lub   91 469 83 15

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak										kom.	606	148	353
Nowogard (ul.  Rzeszowskiego) - Szczecin (ul.  Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:05; 8:10; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 11:50; 11:55; 12:40; 
14:40; 14:50; 15:00; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:11
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul.  Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:30; 9:50; 10:25:11:20(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 13:20; 13:45(F); 14:10; 
14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:00
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:50; 17:20; 18:30; 19:30
Kursują od poniedziałku do soboty;  F - kursuje od poniedziałku do piątku;  7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli

ROzKŁAD jAzDY BU SÓW

Regularna linia METRO          tel. 505 619 600
z Nowogardu do Szczecina: 5:25 A; 5:50 A; 6:00 A; 8:15 A7; 9:25 A7; 12:30 A7; 12:55 A7; 
15:05 A; 16:30 A7; 18:10 A7
ze Szczecina do Nowogardu: 6:50 A; 7:25 A; 7:45 A; 11:00 A7; 12:00 A7; 14:35 A7; 15:55 
A7; 16:40 A; 18:25 A7; 19:55 A7
Legenda: A- kursuje od pon do sob;   7 - kursuje w niedzielę

PRzEWÓz OSÓB - RO MAN BIŃCzYK - Linia Regularna  
 TEL. 0607 310 591 

OD PONIEDzIAŁKU DO PIĄTKU:  
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SOBOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIEDzIELA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

DZIENNIK
NOWOGARDZKI

Ukazuje się we wtorki i piątki  na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, Piotr Słomski, jarosław Bzowy, 

Rafał Kowalczuk sport.  jarek Dąbrowski redaktor techniczny.   Ad res re dak cji:  
72-200 No wo gard, ul.  Boh. War sza wy 7A, tel. 91 392 21 65; e-mail: dziennik@domjudy.pl. 

Wy daw ca, skład i druk: „Dom judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

Trasa NOWOgARD – gOLENIÓW – SzCzECIN 
Nowogard ul. Rzeszowskiego : 5:05(A), 5:55(A), 6:10(A), 6:50(7), 7:00(A),  7:50(A), 8:05(7), 

8:25(2,4,6), 8:35(A), 9:10(1,3,5,7), 9:15(2,4,6), 10:05(A)10:30(A,7), 11:31(A), 11:40(7), 12:15(A), 
12:50(A,7), 13:00(A), 13:10(A), 13:25(A,7), 13:50(F), 14:05(A), 14:20(A,7), 15:41(A), 16:00(7), 
16:25(7), 16:30(1,3,5) 16:40(2,4,6,7) 16:50(A), 17:30(7) 17:50(A,7) 18:05(4,5,6,7) 18:20(A,7)

TRASA SzCzECIN – NOWOgARD
Szczecin ul. Św. Ducha: 9:25(A), 11:55(A,7) 12:20(A,7), 13:35(A), 14:00(A,7,R), 

14:30(1,3,5,7)  14:35(2,4,6) 14:55(A,7), 15:10(A) 15:25(A,7), 15:50(A) 16:15(A,7)  16:30(A), 
18:05(A,7,R) 18:20(A,7) 19:05(A,7) 19:25(A,7) 19:50(A,7)

Szczecin ul. Dworcowa :  6:20(A), 7:35(A), 8:40(A,7), 9,00(7,R), 10:05(A,7),  10:50(A,7),  
11:40(A), 13:00(7), 14:20(7), 17:40(A,7), 20:15(A,7),

goleniów, Dworzec PKP :  7:05(A), 8:20(A), 9:25(A,7), 9:45(7,R), 10:10(A),  10:50(A,7),  
11:36(A,7), 12:26(A), 12:42(A,7),  13:05(A,7), 13:45(7), 14:20(A),  14:45(A,7,R), 15:05(7), 
15:20(1,3,5,7) 15:26(2,4,6) 15:40(A,7) 15:55(A)  16:08(A,7) 16:40(A) 16:59(A,7) 17:15(A), 
17:40(A,7)  18:50(A,7,R)  19:05(A,7), 19:50(A,7) 20:10(A,7) 20:35(A,7) 21:00(A,7)

Trasa NOWOgARD – MASzEWO 
Nowogard ul. Rzeszowskiego :  6:20(S) 15:15(S)
Trasa MASzEWO – NOWOgARD 
Maszewo :  6:55(S) 16:00(S)
Trasa NOWOgARD – MASzEWO – STARgARD SzCzECIŃSKI
Nowogard ul. Rzeszowskiego :  6:50(F),  11:30(F),  13:50(F),  
Trasa STRAgARD SzCzECIŃSKI – MASzEWO - NOWOgARD
Stargard Szcz. Oś. Tysiąclecia :  9:40(A), 12:45(A), 15:05(A)
A - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt S – kursuje w dni nauki szkolnej; 

7 – kursuje w niedziele niebędące świętami F – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz 
świąt 1,3,5 – kursuje w poniedziałki, środy, piątki oprócz świąt; 2,4,6 – kursuje we wtorki, 
czwartki, soboty oprócz świąt; 4,5,6,7 – kursuje w czwartki, piątki, soboty, niedziele oprócz 
świąt; R – kurs do Reska    

ROzKŁAD jAzDY POCIĄgÓW (1.06 - 8.12.2012)
DO KOŁOBRZEGU
7:26 (od 3.09); 9:21 (w dni robocze); 11:39;  13:49;  15:47;  

17:46;  21:38

DO SZCZECINA
5:19 (od 3.09); 6:36 (od 3.09); 8:01; 12:13 (w soboty, niedziele 

i święta); 14:56;  16:51;   18:50;  2

Informacje o rozkładzie jazdy:  tel. 19 757
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OKNO 1465 mm szer. x 1435 mm wys.

SZYBA K=1,0 • OKUCIE MACO PPUH "JOGA" sj.
ul. Górna 4,

72-200 Nowogard
tel. 91 39 25 501

OKNA-SUPERPROMOCJA !!!

TYLKO 499zł*
*cena netto

KURSY KOMPUTEROWE DLA KAŻDEGO

Startujemy z zapisami na kursy, które rozpoczynają się 
od października

DOROŚLI
Informacje na stronie: www.kursy-informatyczne.eu

WSZYSTKICH CHĘTNYCH ZAPRASZAMY

DZIECI
MŁODZIEŻ

Adres:
ul. 3 Maja 40/4

NOWOGARD

Kontakt:
tel.: 723 22   849

e-mail: fany23@o2.pl
4

Serwujemy smaczne jedzenie
Zapraszamy na Niedzielne Obiady
Dobrą muzykę
Miłą atmosferę

Serwujemy smaczne jedzenie
Zapraszamy na Niedzielne Obiady
Dobrą muzykę
Miłą atmosferę

Kontakt: 
604103 158, 509 284 384

Organizuje:

wesela, urodziny, 
stypy, dancingi, karaoke 
i imprezy okolicznościowe

Niedługo nowe zasady 
zdawania egzaminu

ZAPISZ SIĘ JUŻ TERAZ
Nowy kurs

8 października  2012 r.

NAPRAWIAMY SAMOCHODY l URZĄDZENIA Z SILNIKIEM DIESLA

AUTO DIESEL SERVICE 
Tadeusz Bojarski 

ul. Pomorska 57B • GRYFINO 
tel. 91 415 12 48
tel. 91 415 02 90 

www.autobojarski.com.pl

Pompy wtryskowe rzędowe i rotacyjne
CR, VP23, VPJO, VP44
Wtryskiwacze mechaniczne i CR
Pompowtryskiwacze (cena naprawy 246 zł)
Jedyni w zachodniopomorskim na stanowisku
probierczym EPS 81 �rmy Bosch z przystawką CAMBOX

Udzieliemy eurogwarancji na naprawione podzespoły �rmy Bosch

Naprawiamy pompy wtryskowe Deiphi mechaniczne, DP200,
DP 210, CR na stanowisku probierczym AVM- PC HARTRIDGE

Wtryskiwacze CR z kodem CTI na stanowisku CRi- PC HARTRIDGE

Tel. 91 415 O2 9Otelefoniczna rezerwacja terminów
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GAZETA LOKALNA  NOWOGARD • OSINA

Bezpłatne Liceum
Ogólnokształcące dla Dorosłych

ogłasza nabór
Informacje i zapisy

ul. Zielona 11, tel. 91 392 66 91

PRY
WA
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ZN
E LICE

UM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA
DOROSŁYCH

Rozpoczęcie roku szkolnego w sobotę 11 lutego godz. 8.00

Zapewniamy BEZPŁATNĄ NAUKĘ przez cały okres kształcenia

www.zielona.mojaszkola.net

W NOWOGARDZ IE

Rozpoczęcie roku szkolnego w sobotę 1 września 2012

s. 8s. 4

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07

 

bzwbk.pl
1 9999

Szczegóły oferty, informacje o opłatach, prowizjach i oprocentowaniu dostępne w placówkach BZ WBK i pod numerem 1 9999. Decyzja kredytowa 
uzależniona od wyniku badania zdolności kredytowej. Opłata za połączenia telefoniczne zgodna z taryfą danego operatora. Stan na 1.02.2012 r.

 

 

 

ul. Warszawska 14 • NOWOGARD
tel. 91 391 03 78

pn.-pt. 9-18;   sob. 10-14

NAWET

0 %PROWIZJIDOBRY
I SZYBKI

KREDYT GOTÓWKOWY

Czy musi dojść 
do tragedii?

Kancelaria  
Prawna

nawet trudne sprawy

601 949 077

Inauguracja 
roku na UTW 
w Nowogardzie

HURTOWNIA 
ELEKTRYCZNA

tel. 91 39 25 202
91 39 26 898

72-200 Nowogard
ul. Nadtorowa 12

El-InselEl-Insel HURTOWNIA 
ELEKTRYCZNA

Pełna gama 
materiałów elektrycznych
Przykładowo:
YDYp 3x1,5 750V - 145 zł netto / 100 mb
YDYp 3x2,5 750V - 239 zł netto / 100 mb

Czytaj s. 3, 4

2 godziny przebojów POLSKIEGO ROCKA 
największe, polskie hity lat 80-90

W sobotę (6 października) 
na stadionie w Nowogardzie 
podczas 9 kolejki szczeciń-
skiej ligi okręgowej doszło 
do tragedii. W 25 minucie 
pierwszej połowy, pomoc-
nik gospodarzy Joshua Pep-
ple, nagle upadł na boisko i 
stracił przytomność. Po 40 
minutowej akcji ratunko-
wej, został przewieziony na 
izbę przyjęć nowogardzkiego 
szpitala. Tam, po kilku mi-
nutach zmarł mimo prób 
dalszej reanimacji. 

Tragedia na meczu Pomorzanina 

Umierał  
na oczach kibiców

codziennie od 11 do 18
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Nasza Sonda 
Jak się żyje w Nowogardzie? 
W dzisiejszej sondzie zapytaliśmy przechodniów, jak się żyje w Nowogardzie? 
Czy zauważyli ostatnio jakieś zmiany? Co im przeszkadza i wymaga poprawy? 
Czy Nowogard to dobra propozycja dla młodego pokolenia? 

Pani Lura z synkiem Fabianem - W naszym mieście 
zdecydowanie skupiłabym się na naprawie naszych dróg 
i niektórych fragmentach chodników, po których jest bar-
dzo ciężko chodzić.  Kolejną sprawą są place zabaw, ale 
nie dla starszych dzieci tylko dla maluszków. Z tego, co 
widzę to jest wiele miejsca nad jeziorem, które jest nie do 
końca wykorzystane i te malutkie dzieci nie mają gdzie się 
bawić. Co z tego, że jest właśnie nad jeziorem plac zabaw, 
jak jest on jednie dla dzieci starszych tych z przedszkola. 
Ważną sprawą są również żłobki, których tu nie ma. Ow-
szem jest jeden o nazwie, Maluszkowo, ale on jeden nie 
spełni całego zapotrzebowania. Poza tym jest prywatny. 

Ważną sprawą jest bardzo duże bezrobocie tego miasta. 

Tomasz Kubicki - Swoim młodym okiem zdecydowanie zwrócił-
bym uwagę na problemy, z jakimi boryka się nasza młodzież, która 
nie ma pracy i żadnego zajęcia. Więc pytam, czy tak powinno być? 
Uważam, że w tym mieście powinny powstawać nowe zakłady pra-
cy, które dawałyby możliwości utrzymania się i godnego życia. Sam 
dojeżdżam do pracy do miejscowości Osina, która jest 12 km od No-
wogardu. A czy tak powinno być?  Nie podoba mi się to, bo władze 
miasta zamiast szukać nowych możliwości zatrudnienia lub zakła-
dów pracy, skupiają się w zasadzie tylko na odnowie miasta. 

Bogdan Wysocki - Mieszkam tu od urodzenia. Dlatego tak so-
bie myślę, że Nowogard jest pięknym miastem. Dlatego cofając się 
do jego historii zauważam, że nabiera ono trochę estetyki, bo mamy 
nowe place zabaw, szpital który coraz ładniej się prezentuje. Jednak-
że wiem, że w Nowogardzie jest bardzo duże bezrobocie, którego ja 
sam jestem również „ofiarą”. Kolejną sprawą dość widoczną jest nie-
bezpieczny murek, który oddziela jezioro. Jego stan jest w dość ka-
tastrofalnym stanie i jest niebezpieczny dla np. spacerującej po nim 
młodzieży. Musi on być jak najprędzej wyremontowany, by nie do-
szło do tragedii.

Teresa Szulc - Od wielu lat mieszkam na ul. Gen. Bem. Najbar-
dziej boli mnie to, że nasze dzieci nie mają na osiedlu porządne-
go placu zabaw. Jest stara piaskownica, w której nikt nie wymienia 
piasku i służy ona bardziej jako wychodek dla psów, niż miejsce za-
baw dla dzieci. Wiele do życzenia pozostawiają także huśtawki na 
których częściej czas spędza młodzież rozrabiając, niż małe dzieci. 
Apeluję do władz, by bardziej także zauważały naszą ulicę i potrze-
by mieszkańców z ulicy Bema.   

Henryk Bochocki - Muszę najpierw powiedzieć, że zauważam 
ostatnio pewne zmiany w naszym Nowogardzie. Ale są i niedocią-
gnięcia, które powinny być jak najprędzej zauważone i zrobione. A 
mam tu na myśli niedostateczną ilość przedszkoli czy żłobków dla 
dzieci oraz obowiązujące za nie opłaty, czy pensje dla ich pracow-
ników, które są niewystarczające w moim odczuciu. Kolejną sprawą 
jest bezczynność naszej młodzieży, która w zasadzie nic nie robi po 
skończeniu szkoły, bo nie ma tu żadnych zakładów pracy i perspek-
tyw. Dlatego apeluję do władz, by pomyślały o tym. Nasza młodzież 
często się „wałęsa” po mieście bez żadnego celu. Ostatnią sprawą jest 
nasze jezioro, a właściwie murek, który jak Pan widzi jest w bardzo 

fatalnym stanie i z każdym dniem ulega zniszczeniu. Trzeba go wyremontować jak najprędzej, bo to 
nasze jezioro jest naszą chlubą i bogactwem. 

Wysłuchał: Jarek Bzowy 

Kronika policyjna 

Byłeś świadkiem  ciekawego zdarzenia, 
wykonałeś oryginalne zdjęcia, jesteś  

w posiadaniu interesujących wiadomości?  
Zadzwoń lub napisz do nas o każdej porze. 

Tel. 513 088 309
e-mail: poligraf@post.pl 

dziennik@dzienniknowogardzki.pl

01.10.2012 r. 
Godz. 15.00 Pracownik skle-

pu Biedronka na ul. Warszaw-
skiej, powiadomił o ujęciu 
sprawcy kradzieży sklepowej. 
Patrol na miejscu wylegitymo-
wał Jacka B., który podczas in-
terwencji używał słów wulgar-
nych. Ukarany został manda-
tem karnym w wysokości 1000 
zł. 

02.10.2012 r. 
Godz. 13.50 Kradzież skle-

powa w dyskoncie Biedronka 
na ul. Warszawskiej. Na miej-
scu Patrol ustalił, że sprawcą 
jest Paweł P. Ukarany został 
mandatem karnym w wysoko-
ści 500 zł. 

Godz. 16.00 Powiadomienie 
o kradzieży lodówki na Placu 
Wolności, pozostawionej bez 
nadzoru pod blokiem, podczas 
przeprowadzki.  

Godz. 18.30 Funkcjonariusz 
Zakładu Karnego w trakcie 
kontroli szafki osadzonego, 
ujawnił dwa pojemniki z za-
wartością środków psychotro-
powych. 

03.10.2012 r. 
Godz. 20.00 Kradzież kata-

lizatora z samochodu marki 
Mercedes Sprinter, zaparko-
wanego na ul. Jodłowej. 

04.10.2012 r. 
Godz. 11.00 Ochrona sklepu 

Netto powiadomiła o ujęciu 
sprawcy kradzieży sklepowej. 

Wiesława K. ukarano manda-
tem karnym. 

Godz. 12.30  Powiadomienie 
o uszkodzeniu elewacji budyn-
ku poprzez nadpalenie, na ul. 
700 Lecia.  

Godz. 18.40 Krótkotrwałe 
użycie pojazdu marki Nissan 
Micra.

05.10.2012 r. 
Godz. 02.20 Zdarzenie dro-

gowe za miejscowością Olcho-
wo, gdzie pojazd marki Nissan 
X-trail dachował. Kierujący 
pojazdem nie odniósł obrażeń. 

06.10.2012 r. 
Godz. 10.30  Kolizja dro-

gowa na ul. 3 Maja w której 
uczestniczyły dwa pojazdy, 
Ford Transit oraz Audi A 4. 

Godz. 18.45 Kradzież arty-
kułów spożywczych w sklepie 
Biedronka na ul. Bohaterów 
Warszawy przez Grzegorza P. 

07.10.2012 r.
Godz. 13.30  Powiadomienie 

o kradzieży notebooka mar-
ki Acer, dwóch telefonów ko-
mórkowych Nokia oraz  Sony 
Ericsson z mieszkania na ul. 
Leśnej. 

Godz. 16.45  Dowódca 
Zmiany Zakładu Karnego po-
wiadomił o ujawnieniu w celi 
środków psychotropowych w 
postaci amfetaminy.

st. insp. Ref. Prewencji 
Klaudia Gieryń

Pomóżmy sobie
•	 Przyjmę  2 - osobowy fotel do spania, pralkę automatyczną i używa-

ną  pokojową meblościankę tel. 665 - 566-856
•	 Przyjmę  łóżko piętrowe  tel.512-71-13-48
•	 Przyjmę  wersalkę z fotelami i szafkę na dziecięce ubrania tel. 883-

241-291 
•	 Przyjmę meble pokojowe w dobrym stanie, ławę pokojową i TV  

tel.782-556-716
•	 Przyjmę  piecyk kaflowy lub inny piec na opał tel. kontaktowy 883-

038-182
•	 Przyjmę segment pokojowy i kuchenny oraz pralkę.  tel. kontakto-

wy 512 711 348
•	 Przyjmę książki do I klasy gimnazjum. tel. kontaktowy 512 711 348 
•	 Przyjmę używany  telewizor LCD   tel.  512-012-823 
•	 Przyjmę używany odtwarzacz DVD i sprawny niewielki   telewizor  

tel.506-138-056
•	 Przyjmę dla niepełnosprawnego chłopca rowerek trzykołowy napę-

dzany na ręce   tel.  697-381-161 
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EntER  II 
laptop

 sERwIs - komIs

naprawiamy, 
sprzedajemy,

kupujemy laptopy
na ul. Wyszyńskiego 7/3

budynek Straży Pożarnej

tEL. 795 648 748

O PA Ł
POLSKI WĘGIEL 

WYSOKA JAKOŚĆ
węgiel, koks, miał,drewno,
brykiet - węgiel i drzewny
(towar luzem i workowany)

Zapewniamy transport 
Sprzedaż ratalna

PPUH „EDBA” 
Nowogard • ul. Nadtorowa 12

Tel./fax 91 39 22 329
Kom. 601 150 620

Lokal 
handlowy

60 m2

do wynajęcia
ul. Warszawska 14
tel. 510 105 357

Salon Plus 
ul. Kościuszki 35A

Nowogard,
 tel. 91 392 08 74

informuje, że 
posiadamy w ofercie 

POLSAT  
CYFROWY
dla Klientów Plusa 

dodatkowe BONUSY

Podziękowanie 

dla Pani Katarzyny
ze sklepu 

ogrodniczego
za pomoc w dowozie 
zakupów  do domu

Tragedia na meczu Pomorzanina 

Umierał  
na oczach kibiców
W sobotę (6 października) na stadionie w Nowogardzie podczas 9 kolejki szczeciń-
skiej ligi okręgowej doszło do tragedii. W 25 minucie pierwszej połowy, pomoc-
nik gospodarzy Joshua Pepple, nagle upadł na boisko i stracił przytomność. Po 40 
minutowej akcji ratunkowej, został przewieziony na izbę przyjęć nowogardzkiego 
szpitala. Tam, po kilku minutach zmarł mimo prób dalszej reanimacji. Przyczyny 
śmierci Pepple nie są znane. Sprawę bada goleniowska prokuratura. 

To miał być kolejny, zwy-
kły mecz ligi okręgowej. Los 
chciał, że sobotnie spotkanie 
rozgrywane w strugach desz-
czu - zakończyło się tragedią. 
Joshua Pepple przed meczem 
nie sprawiał wrażenia jakby 
coś mu dolegało. W 5 minu-
cie upadł na murawę po raz 
pierwszy. Sędzia główny Ka-
mil Kędzierski przerwał za-
wody i sprawdził co się dzie-
je z zawodnikiem gospodarzy. 
Po kilku minutach, jak opo-
wiadają sami koledzy z druży-
ny, „Pepe” stwierdził, że się do-
brze czuje i chce kontynuować 
grę. Wykonał jednak wymow-
ny ruch łokciem ,wskazując na 
uderzenie w tył głowy przez 
jednego z rywali. Pomocnik 
Pomorzanina wrócił do gry, 
w międzyczasie w 16 minucie 
Pomorzanin objął prowadze-
nie 1:0. Dokładnie w 25 minu-
cie meczu, „Pepe” upadł bez-
władnie na środku boiska, w 
jego pobliżu znajdowało się 
dwóch zawodników Iskierki. 
Nie doszło jednak do kontaktu 
cielesnego. Natychmiast przy 
zawodniku pojawił się obecny 
na stadionie lekarz. Wezwano 
karetkę pogotowia. Po 4 minu-
tach na stadion dotarli ratow-
nicy medyczni, którzy od razu 
zaczęli reanimować, nie dają-
cego żadnych oznak życia pił-
karza. Kilkanaście minut póź-
niej na stadion wjechała dru-
ga karetka. Dramatyczne sceny 

odbywały się na oczach piłka-
rzy i kilkudziesięciu kibiców. 
Na stadionie panowała cisza. 
Na twarzach kilku kibiców po-

jawiły się łzy i niedowierzanie. 
Po 25 minutach ratownicy za-
brali Nigeryjczyka do karet-
ki. Ambulans na sygnale opu-

ścił stadion miejski. Po godzi-
nie pojawiła się pierwsza ofi-
cjalna wiadomość, że Joshua 
Pepple pomocnik Pomorzani-
na Nowogard, zmarł w szpi-
talu mimo prób dalszej reani-
macji. Tragiczna wiadomość w 
błyskawicznym tempie roznio-
sła się po mieście. Wieczorem 
tego samego dnia, informację 
podały ogólnopolskie media. 

Na stadionie wstrząśnięci 
całą sytuacją działacze Pomo-
rzanina, nie chcieli komen-
tować wydarzenia. Dopiero 
wczoraj, udało nam się spotkać 
z prezesem klubu Marcinem 
Skórniewskim, który  pod-
czas rozmowy z DN z trudem 
powstrzymywał łzy. Jak nam 
zdradził, praktycznie do końca 
obserwował akcję ratowniczą, 
która trwała jeszcze w szpitalu. 

Do dzisiaj mam przed ocza-
mi, jak lekarze na izbie przy-
jęć reanimują „Pepe”. To dla 
nas szok. Trudno uwierzyć, że 
to się stało. Jeszcze w szatni Jo-
shua, poprosił mnie o rozmo-
wę po meczu – mówi załamany 
prezes Pomorzanina. Dzisiaj 
(poniedziałek dop. red.) mamy 
spotkanie w klubie ze wszystki-
mi piłkarzami. Chcemy poroz-
mawiać o tej sytuacji. Wszyst-
kim jest trudno, dlatego chcemy 
to przeżyć we wspólnym gronie. 
Tym bardziej, że w ostatnich la-
tach, to drugi zawodnik Pomo-
rzanina który od nas odszedł. 

Skórniewski mówi tutaj o tra-
gicznej śmierci Łukasza Mar-
szałka, który zginął wraz z ro-
dzicami we własnym domu. 
Wszyscy wówczas się zaczadzili. 

Prezes Pomorzniana wspo-
mina, że „Pepe” był bardzo 
pogodnym człowiekiem. 

To był pogodny, poukładany, 
bez nałogów chłopak. Był też 
bardzo religijny. Na tapecie w 
telefonie miał wizerunek Jezu-
sa – opowiada Skórniewski. 

Przyznają to również sami 
zawodnicy. Niektórzy z nich 
zdążyli się już zaprzyjaźnić z 
czarnoskórym piłkarzem. Na 
pewno będzie nam go brako-
wać, zarówno jako piłkarza, 
jak i kolegi. Wniósł na boisko 
nową jakość w naszym zespo-
le, był zawsze uśmiechnięty, ale 
też bardzo ambitny i waleczny. 
Ciężko nam będzie po tym wy-
darzeniu przejść do porządku 
dziennego. Wierzę, że „Pepe” 
na zawsze pozostanie w na-
szych sercach… - wspomina 
sympatycznego Nigeryjczy-
ka Maciej Dobrowolski, któ-
ry mimo tej wielkiej tragedii, 
zgodził się na komentarz w 
imieniu drużyny.

Do Pomorzanina napływają 
kondolencje z klubów w któ-
rych występował Joshua, jak 
i z zaprzyjaźnionych drużyn, 
oraz ze strony wszystkich, któ-
rych poruszyła ta tragedia. 

dokończenie s. 4

Jashua bardzo cieszył się z podpisania umowy z nowogardzkim klubem

Takim zapamiętają go koledzy i kibice  - Joshua Pepple po strzeleniu pięk-
nej bramki strzałem piętą w Przecławiu
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dokończenie ze s. 3
O śmierci piłkarza, jeszcze 

tego samego dnia nowogardz-
ka policja poinformowała Am-
basadę Nigerii w Warszawie. 
Należy więc przypuszczać, że 
wiadomość ta dotarła już do 
jego rodziny. 

Przyczyny i okoliczności 
śmierci piłkarza bada Prokura-
tura Rejonowa w Goleniowie. 
Wiadomo, że ciało Nigeryjczy-
ka, zostanie poddane badaniu 
w Zakładzie Medycyny Sądo-
wej w Szczecinie. 

Jak powiedziała nam wczoraj 
szefowa prokuratury Krystyna 
Balcerska, sekcja zwłok zosta-
nie przeprowadzona najpraw-
dopodobniej jeszcze w tym ty-
godniu. Nie wiadomo jednak, 

kiedy poznamy jej wyniki.    
Joshua Pepple znany w No-

wogardzie jako „Pepe” urodził 
się 7 czerwca 1988 roku, zanim 
trafił do Pomorzanina Nowo-
gard reprezentował barwy klu-
bowe: Stali Głowno, Mazowsza 
Grójec, Odry Górzyce, Piasta 
Choszczno, Wybrzeża Rewal-
skiego Rewal, Sparty Gryfice, 
Drawy Drawsko Pomorskie. 
Do Polski trafił w 2007 roku, 
języka i naszej kultury uczył się 
w Warszawie, następnie miesz-
kał w Łodzi, z której przepro-
wadził się do Szczecina. „Pepe” 
poza dziewczyną i przyjaciół-
mi nie miał w naszym kraju 
żadnych krewnych. Cała jego 
rodzina przebywa w Nigerii. 

Po raz pierwszy na trenin-

gu Pomorzanina pojawił się 
we wtorek 31 lipca 2012r., na-
tomiast 8 sierpnia br. podpisał 
kontrakt z nowogardzkim klu-
bem. Dzięki tej umowie prze-
dłużono mu o rok pobyt w Pol-
sce. Dziewiąta kolejka w woje-
wódzkiej okręgówce okaza-
ła się jego ostatnią, zagrał we 
wszystkich dotychczasowych 
meczach Pomorzanina, zdobył 
4 bramki. 

O swojej pasji do piłki noż-
nej miał sam opowiadać na za-
planowanych jeszcze w tym 
roku spotkaniach z uczniami 
nowogardzkich szkół. Tego też 
nie zdążył zrobić, ale kibicom i 
miłośnikom tego sportu dał się 
poznać jako dobry piłkarz…

KR

Umierał  
na oczach kibiców

Joshua podczas rozgrzewki przed meczem w Dobrzanach

Czy musi dojść do tragedii?
Od początku roku, na każdej sesji Rady Miejskiej wnioskowałem o wycięcie topoli rosnących wzdłuż ulicy Bohaterów Warszawy na odcinku od 
składu drzewnego do sklepu Agroma. Rosnące tam stare topole są zagrożeniem dla przechodniów i kierowców. Na chodnik i jezdnię co chwilę spa-
dają kruche konary i gałęzie. Z chodnika codziennie korzystają dzieci idące do szkoły oraz mieszkańcy udający się na pieszo do centrum miasta. 

Stare łamiące się topole są 
również ogromnym proble-
mem dla mieszkańców bloku 
nr 69 z  osiedla „Pomowskie-
go”. Przy silnym wietrze na 
ich samochody zaparkowane 
przed blokiem spadają gałęzie, 
poza tym w okresie wiosen-
no-letnim drzewa te powodu-
ją ogromne zapylenie, a kapią-
cy z nich sok niszczy lakier sa-
mochodów.

Tworząc to pismo zarów-
no ja, jak i Mieszkańcy uli-
cy Bohaterów Warszawy nie 
oczekujemy kolejnej odpo-
wiedzi, że gmina wysłała pi-
smo do Zarządu Dróg Woje-
wódzkich, który odpowiada 
za drogę. Oczekujemy skutecz-
nych działań w tej sprawie. Kto 
weźmie na swoje barki odpo-
wiedzialność, jeśli dojdzie do 
tragedii, bo np. krucha gałąź 

spadnie na dziecko lub matkę 
prowadzącą wózek?

Czytając na stronie interne-
towej UM, jak burmistrz pod-
jął działania w sprawie prze-
kwalifikowania drogi w cen-
trum miasta z gminnej na wo-
jewódzką, rozmawiał osobiście 
z wicemarszałkiem oraz dyrek-
torem Zachodniopomorskiego 
Zarządu Dróg Wojewódzkich 
w  Koszalinie i udało się zała-
twić sprawę, nasuwa się pyta-
nie, dlaczego jednocześnie nie 
można było załatwić o  wie-
le łatwiejszej z punktu praw-
nego sprawy wycięcia topoli? 
Można zrozumieć, że są spra-
wy ważne i ważniejsze, ale dla-
czego zawsze ważniejszymi są 
te dotyczące centrum miasta, 
a o pozostałych się zapomina. 

Również przepisy pra-
wa szczególnie odnoszą się 
do drzew topoli, art. 86 Usta-
wy o ochronie przyrody mówi 
wprost o wycince topoli o ob-
wodzie pnia powyżej 100 cm, 
mierzonego na wysokości 130 
cm bez konieczności ponosze-

nia opłat. Ustawodawca prze-
widział, że wieloletnie topole 
o takim obwodzie pnia mogą 
stanowić niebezpieczeństwo i 
powinny być usuwane. W za-
mian za to należy posadzić 
inne gatunki drzew.

Cechą odpowiedzialnych 
władz powinno być przewidy-
wanie, eliminowanie i zapo-

bieganie zagrożeniom za nim 
do nich dojdzie, pytanie: Ile 
jeszcze musi minąć czasu, i ile 
gałęzi musi spaść na chodnik i 
jezdnię, żeby władza wykazała 
się odpowiedzialnością? Oby 
tylko nie było za późno. 

Michał Wiatr
Radny Klubu WN

@    Ludzie listy piszą  @ 

Konar przeleciał na drugą stronę ulicy

Chodnik przy Agromie
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Nowy plac zabaw – oficjalnie do użytku
Choć służy mieszkańcom już od kilku tygodniu, dopiero w miniony piątek (5 października) po południu, przedstawiciele władz oficjal-
nie oddali do użytku nowy plac zabaw, znajdujący się przy restauracji „Neptun”.

Wykonawcą robót była firma 
JUL-DOM Przemysława Ma-
zurkiewicz ze Szczecina, wy-
łoniona w drodze przetargu 
nieograniczonego. Wykonaw-
ca udzielił gwarancji na okres 
3 lat od daty odbioru robót. 
Wynagrodzenie za przedmiot 
umowy wyniosło 198.030,00 
zł brutto. Całkowity koszt wy-
konania placu zabaw wyniósł 
202.173,13 zł. Termin wy-
konania prac budowlanych 
ustalono na: 26.06.2012 do 

22.08.2012 r. Zakres prac obej-
mował m.in.: wykonanie placu 
zabaw o powierzchni 554 m2 z 
nawierzchnią z piasku płuka-
nego ograniczonego drewnia-
ną palisadą, montaż ogrodze-
nia drewnianego z moduło-
wych elementów drewnianych 
przęseł wraz z furtkami, mon-
taż urządzeń zabawowych, 
montaż elementów małej ar-
chitektury: ławki bez oparcia, 
ławki z oparciem, kosze na od-
pady, stojaki na rowery i tabli-

ca regulaminowa. Ponadto zo-
stała wykonana alejka pieszo-
-rowerowa przy placu zabaw 
z kostki brukowej betonowej. 
Plac zabaw burmistrz oficjal-
nie w administrację ZBK prze-
kazał pani kierownik Grażynie 
Grosickiej. 

I zabrakło tylko dzieci.  Któ-
re najlepiej potwierdziłyby ce-
lowość wydanych na inwesty-
cję pieniędzy...

KR
Burmistrz Nowogardu oficjalnie przekazuje w administracje nowy plac 
zabaw p.o. kierownika ZBK pani Grażynie Grosickiej

Miejska Biblioteka Publiczna
im. Stefana Żeromskiego w Nowogardzie      

z a p r a s z a
na otwarcie wystawy malarstwa

Pana  
JERZEGO WOŁOSZYNA
12 października (piątek) 2012 o godz. 16.30

KONDOLENCjE

Pozbyli się  drogi, ale czy kłopotu? 
Podczas ostatniej sesji radni zgodzili się, aby odcinek byłej krajowej drogi nr 6, biegnący pomiędzy dwoma skrzyżowaniami ze światła-
mi, oddać Zarządowi Dróg Wojewódzkich.  

Kiedy w grudniu ubiegłe-
go roku oddano  do użytku 
obwodnicę Nowogardu, od-
cinek drogi nr 6 od Olcho-
wa do Wojcieszyna (w tym 
dwa skrzyżowania ze światła-
mi), będącej dotychczas wła-
snością Generalnej Dyrekcji 
Dróg Krajowych i Autostrad, 
w „prezencie” otrzymała gmi-
na Nowogard. 

W związku z tym odcinek 
drogi  „od świateł do świateł” 
pomimo, że jest ciągiem dro-

gi wojewódzkiej nr 106, zali-
czany był do drogi gminnej. 
Ten fakt nakładał na gminę nie 
tylko dodatkowe koszty utrzy-
mania omawianego odcin-
ka, a jednocześnie uniemożli-
wiał sprawne zarządzanie dro-
gą, Gmina nie mogła jednak 
ich rozwiązywać, ponieważ za 
obydwa skrzyżowania zgodnie 
z ustawą odpowiadał formal-
nie Zarząd Dróg Wojewódz-
kich – tak przynajmniej twier-
dzi UM Nowogard. 

Urzędnicy podjęli więc sta-
rania w celu przekwalifikowa-
nia tego odcinka drogi, z gmin-
nej na wojewódzką. W wyniku 
rozmów z urzędem marszał-
kowskim, jak również Zarzą-
dem Dróg Wojewódzkich w 
Koszalinie,  Nowogard otrzy-
mał na to zgodę. Aby ostatecz-
nie jednak tego dokonać, po-
trzebna była akceptacja Rady 
Miejskiej (wcześniej uchwa-
łę w tej sprawie przyjął Sejmik 
Województwa, a Zarząd Po-
wiatu Goleniowskiego wydał 
pozytywną opinię).  Stąd też 
podczas ostatniej sesji, która 
odbyła się 26 września br.,  pod 
głosowanie poddano uchwa-
łę w tej sprawie. Radni pomysł 
poparli, zwracają jednak uwa-
gę na fakt konieczności zmia-
ny organizacji ruchu na skrzy-
żowaniu ulic 700-lecia z 3 Maja 
(pisaliśmy o tym wielokrotnie 
w DN). Wiadomo bowiem, 
że gmina wraz z Komisaria-
tem Policji w Nowogardzie, 
już wcześniej opracowała kon-
cepcję zmiany stałej organiza-

cji ruchu na tych dwóch od-
cinkach. Drogą z pierwszeń-
stwem przejazdu stać się ma 
droga wojewódzka (od Star-
gardu przez Nowogard do Gol-
czewa). Teraz mamy nadzieję, 
że Zarząd Dróg Wojewódzkich 
jak najszybciej po nowym roku 

wdroży w życie nowe rozwiąza-
nia – odpowiadał na wątpliwo-
ści radnych burmistrz Czapla. 

Zgodnie z przepisami opisy-
wany odcinek drogi od świateł 
do świateł, stanie się drogą woje-
wódzką od 1 stycznia 2013 roku.

MS

Nasz komentarz
My mamy nadzieję, aby oczekiwania kierowców i mieszkań-

ców zakorkowanych kilka razy w tygodniu ulicy 700-lecia, na 
nadziei burmistrza nie spoczęły...Warto też pamiętać, że zmia-
na organizacji ruchu przy skrzyżowaniu ze światłami znajdu-
jącego się koło Netto, będzie tylko rozwiązaniem połowicz-
nym. Ruch samochodów od strony południowej miasta raczej 
nie będzie maleć, a z roku na rok wzrastać. Nie sprawdziły się 
zapewnienia entuzjastów budowy północnej obwodnicy, któ-
rzy twierdzili, że odciąży ona także ruch od  Stargardu. Jak 
widać, praktycznie codziennie, a szczególnie w piątki po po-
łudniu i soboty do południa, mamy do czynienia często z pa-
raliżem komunikacyjnym w tej części miasta. Szkoda, że wo-
bec tych faktów, gmina „do szuflady” odłożyła projekt budo-
wy tzw. południowej obwodnicy miasta, forsowany przez wła-
dze miasta poprzedniej kadencji. To bowiem dopiero w połą-
czeniu ze zmianami organizacji ruchu na głównych ulicach w 
mieście, wiodących od południowej stronty, mogło dać roz-
wiązania kompleksowe. 

Redakcja 

Wyrazy głębokiego współczucia z powodu 
śmierci Mamy 

Arturowi Bojanowiczowi
Rzecznikowi Prasowemu Zakładu Karnego w Nowogardzie 

oraz rodzinie i bliskim 
składa zespół redakcyjny Dziennika Nowogardzkiego
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„Najcenniejszym i najtrwalszym podarunkiem,
jaki można dać człowiekowi jest życie!”

W podzięce za trud włożony 
w akcję ratowania mojego życia.

Samych radości i sukcesów  
w zawodowym jaki i osobistym  

dla całego zespołu lekarskiego wraz 
z zespołem pielęgniarek 

Oddziału Wewnętrznego Szpitala 
w Nowogardzie

wdzięczny pacjent Jan Z.

PODzIęKOWANIA

Sympozjum w Kulicach
W ubiegły piątek w ośrodku konferencyjnym Uniwersytetu Szczecińskiego  w Kulicach, odbyło się zapowiadane przez nas sympozjum, 
którego różnorodna tematyka dotyczyła zarówno  historii ziemi nowogardzkiej, jak i niektórych aspektów  stosunków  polsko /niemiec-
kich, zarówno w wymiarze instytucjonalnym, jak i międzyludzkim. 

Szczegółowy program sym-
pozjum zaprezentowaliśmy w 
piątkowym wydaniu DN.  Zo-
stał on zrealizowany w całości 
poza  wykładem na temat hi-
storii marzec/wrzesień 1945, 
(prelegent tego zagadnienia 
zrezygnował z wygłoszenia 
swojego  referatu). Uczestnika-
mi sympozjum było zarówno 
kilkanaście osób z Nowogardu, 
jak i  kilkudziesięcioosobowa  
grupa przybyła z Niemiec. Dla 
tych ostatnich, kulickie spo-

tkanie stanowiło jeden z punk-
tów  wycieczki po Pomorzu.  
Po każdym z wygłoszonych re-
feratów była okazja do zadania 
pytań,  co znacznie ożywiało 
atmosferę spotkania i pozwa-
lało na pogłębienie  omawia-
nych zagadnień.  Było to już 
osiemnaste  spotkanie organi-
zowane w Kulicach z inicjaty-
wy pani Margrit Szleger  byłej  
przedwojennej urodzonej tutaj 
mieszkanki Nowogardu. 

Redakcja 

Jarchlino - rośnie Lipa przy „lipnej” drodze  
- Urząd Miejski odpowiada
Nawiązując do informacji zawartej w numerze 77 „Dziennika Nowogardzkiego”, który ukazał się 2 października 2012 r. w rubryce 
„Halo redakcja” (pod tytułem Jarchlino - rośnie Lipa przy „lipnej” drodze” dop. red.), a dotyczącej wycinki drzew pragnę wyjaśnić, że 
gmina nie posiada uprawnień do wydawania nakazów właścicielom nieruchomości na wycięcie drzew. Wydawane są natomiast zezwo-
lenia na wycinkę drzew i krzewów na wniosek właściciela terenu na którym znajdują się drzewa do usunięcia. Odpowiedzialność za 
szkody jakie może spowodować drzewo np.: w wyniku wywrotu, opadających gałęzi itp., ponosi posiadacz nieruchomości.

Zezwolenie powyższe co do 
zasady ma formę decyzji ad-
ministracyjnej. Organem wła-
ściwym do jej wydania jest z 
reguły wójt (burmistrz, prezy-
dent miasta), a w wyjątkowych 
przypadkach – wojewódzki 
konserwator zabytków (jeżeli 
drzewa lub krzewy są usuwane 
z nieruchomości wpisanej do 
rejestru zabytków) lub staro-
sta (gdy drzewa lub krzewy są 
usuwane z nieruchomości nie 
wpisanej do rejestru zabytków, 
a stanowią własność gminy).

Zezwolenie wydawane jest 

na wniosek posiadacza nieru-
chomości – za zgodą jej wła-
ściciela (jego zgoda nie jest wy-
magana w przypadku wniosku 
złożonego przez użytkownika 
wieczystego nieruchomości). 
Wniosek powinien zawierać 
imię, nazwisko i adres (nazwę i 
siedzibę) posiadacza nierucho-
mości i właściciela nierucho-
mości, tytuł prawny władania 
nieruchomością, nazwę gatun-
ku drzewa lub krzewu, obwód 
pnia drzewa mierzony na wy-
sokości 130 cm, przeznaczenie 
terenu, na którym rośnie drze-

wo lub krzew, przyczynę i ter-
min zamierzonego usunięcia 
drzewa lub krzewu, wielkość 
powierzchni, z której zostaną 
usunięte krzewy oraz rysunek 
lub mapę określającą usytu-
owanie drzew lub krzewów w 
stosunku do granic nierucho-
mości i obiektów budowlanych 
istniejących lub budowanych 
na tej nieruchomości.

Decyzja administracyjna w 
sprawie usunięcia drzew lub 
krzewów może mieć postać od-
mowy bądź udzielenia zezwo-
lenia – prostego lub warunko-

wego albo przesadzenia drzew 
(krzewów) w miejsce wskaza-
ne przez wydającego zezwo-
lenie, albo zastąpienia innymi 
drzewami (krzewami) w liczbie 
nie mniejszej niż liczba usuwa-
nych. W wydaniu zezwolenia 
organ ustala opłatę za usunięcie 
drzew lub krzewów oraz termin 
ich usunięcia, przesadzenia lub 
posadzenia innych drzew lub 
krzewów. W przypadku usu-
nięcia drzew lub krzewów bez 
wymaganego zezwolenia lub 
ich zniszczenia, naliczana jest 
kara administracyjna.

Tak wygląda stan prawny re-
gulujący wycinkę drzew i krze-
wów na terenie naszego kraju. 
Opisane w notatce prasowej 
drzewo rośnie na gruncie nie 
będącym w posiadaniu gminy. 
Właścicieli gruntu informo-
waliśmy już o mogących wy-
stąpić zagrożeniach dla ludzi 
i ich mienia przez omawiane 
drzewo. Decyzja o wystąpie-
niu z wnioskiem o zezwolenie 
na wycinkę drzewa należy do 
niego.

Kierownik Wydziału GKMiOŚ
Tadeusz Fiejdasz
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Nadciąga katastrofa
Nasz naród znajduje się w dramatycznej sytuacji demograficznej. Od początku lat 90-tych pokolenie dzieci nie odtwarza pokolenia ro-
dziców. Sytuację pogarsza ponad dwumilionowa emigracja, w przeważającej mierze młodych ludzi. To powoduje dramatycznie szybkie 
starzenie się polskiego społeczeństwa,  co spowoduje, w perspektywie już kilku najbliższych lat, trwałą nadwyżkę zgonów nad urodze-
niami. Prognozy demograficzne przewidują gwałtowne narastanie populacji w wieku emerytalnym i systematyczny wzrost zgonów z 
malejącą tendencją urodzeń. Po raz pierwszy w historii w warunkach pokoju i braku zabójczych epidemii nasz naród będzie wymierał.

Jest to dramatyczna i skraj-
nie niebezpieczna perspek-
tywa dla przyszłości Polski. 
Międzynarodowa pozycja na-
szego kraju już ulega  znaczą-
cej degradacji zagrażając tym 
samym  jego bezpieczeństwu 
narodowemu. Spadek popu-
lacji zakwestionuje możli-
wość wypełniania nie tylko   
naszych zewnętrznych   zo-
bowiązań sojuszniczych, ale 
państwo polskie stanie się 
niezdolne do uczestnicze-
nia  nie tylko w indywidual-
nym,  ale i w zbiorowym wy-
siłku obrony  integralności te-
rytorialnej. Spadek ludności 
doprowadzi także do podwa-

żenia obecnej pozycji w Unii 
Europejskiej, skazując nasz 
kraj na trwałą ekonomiczną i 
polityczną peryferyjność.

Starzenie się polskiego spo-
łeczeństwa doprowadzi do 
całkowitego załamania się 
systemu emerytalnego. 

Już dziś rząd Donalda Tu-
ska, aby ratować jego wy-
płacalność, finansuje system 
emerytalny kosztem II filaru 
i przeznaczając fundusze re-
zerwy demograficznej na bie-
żącą obsługę systemu eme-
rytalnego. Nawet podniesie-
nie wieku emerytalnego nie 
uratuje tego systemu. Jest to 
działanie tylko przesuwające 
jego całkowite załamanie.

Starzenie się społeczeństwa 
wymaga znaczącego  wzrostu 
nakładów na służbę zdrowia, 
co wobec malejącej podstawy 
podatkowej spowodowanej 
spadkiem populacji w wieku 
produkcyjnym, jest niemoż-
liwe. 

W efekcie w kolejnych de-
kadach czeka nasze społe-
czeństwo radykalne pogor-
szenie opieki zdrowotnej.

Spadek ludności i jej sta-

rzenie się  jest ogromnym za-
grożeniem dla polskiej go-
spodarki. Konieczność utrzy-
mania wzrastającej populacji 
emerytów w pierwszym rzę-
dzie doprowadzi do znaczą-
cego wzrostu obciążeń po-
datkowych (co już ma miej-
sce), w rezultacie spowoduje 
najpierw spadek konkuren-
cyjności, następnie zapaść 
polskiej gospodarki. Ta sy-
tuacja spotęguje także dalszy 
wzrost emigracji, przyczynia-
jąc się nie tylko do ogranicze-
nia rynku wewnętrznego, ale 
do zupełnego załamania sys-
temu emerytalnego i w kon-
sekwencji do trwałej zapaści 
gospodarczej.

Kryzys demograficzny jest 
największym zagrożeniem 
dla narodu. Nie ma ważniej-
szego wyzwania dla przyszło-
ści naszego narodu, niż zbli-
żająca się katastrofa demo-
graficzna. To wyzwanie wy-
maga nadzwyczajnej mobili-
zacji naszego państwa i cał-
kowitej orientacji jego poli-
tyki na przezwyciężenie  tego 
zagrożenia. Jak wskazują ba-
dania postaw rodzicielskich 

oraz doświadczenie polskich 
rodzin, w Wlk. Brytanii, 
głównym powodem spadku 
urodzeń wśród polskich ro-
dzin jest bariera ekonomicz-
na. Przezwyciężenie kryzy-
su demograficznego wymaga 
przede wszystkim likwidacji 
tej bariery poprzez wielora-
ki system wsparcia, zwłaszcza 
młodych rodzin, które obok 
rodzin wielodzietnych są naj-
uboższą grupą społeczną w 
Polsce. Polityka prorodzin-
na powinna obejmować róż-
ne zagadnienia - od znacz-
nie dłuższych płatnych urlo-
pów macierzyńskich, znacz-
nie większego „becikowego”, 
ulg podatkowych rekompen-
sujących koszty wychowa-
nia dzieci, ekonomicznego 
wsparcia wychowania przed-
szkolnego  i szkolnego, po 
preferencje emerytalne dla 
rodziców rodzin wielodziet-
nych, politykę mieszkaniową, 
zatrudnieniową i gospodar-
czą zorientowaną na potrzeby 
polskich rodzin. To z pewno-
ścią polityka kosztowna, ale 
koszty kryzysu są znacznie 
groźniejsze, a odwlekanie jej 

wprowadzenia tylko zwięk-
szy  w przyszłości  jej finanso-
wy ciężar, bowiem ze wzglę-
du na fakt, iż mini wyż z po-
czątku lat 80-tych znajduje się 
w wieku prokreacyjnym, jest 
jeszcze możliwe uniknięcie 
katastrofy demograficznej. Za 
lat kilka będzie to już niemoż-
liwe.

Tymczasem polityka obec-
nego rządu, co odzwiercie-
dla przygotowany budżet, po-
zoruje tylko „troskę o rodzi-
nę”. Polityka ta, podobnie jak 
przygotowany budżet, świad-
czy o całkowitym lekceważe-
niu tego największego zagro-
żenia. Jest to polityka niezro-
zumienia podstawowych na-
rodowych wyzwań, polityka 
zupełnej ślepoty na narasta-
jące zagrożenia. Jest polityką 
ignorancji i zupełnej nieod-
powiedzialności. To polity-
ka nie tylko ludzi niepoważ-
nych, ale w swej ignorancji 
groźnych dla przyszłości na-
szego narodu. Dziś ta polity-
ka, jaką uosabia budżet rządu 
Donalda Tuska, jest najwięk-
szym zagrożeniem dla Polski.

Marian Piłka

Uwaga  
„aktywni seniorzy”

miejska Biblioteka Publiczna
im. Stefana Żeromskiego

w nowogardzie

z a p r a s z a

na pierwsze powakacyjne spotkanie z cyklu
„spotkajmy się w Bibliotece”

 09 października br.  
/wtorek/ godz. 16.30

w programie:

Cecylia Judek sekretarz naukowy Książnicy 
Pomorskiej
wygłosi prelekcję o życiu i twórczości  
J.I. kraszewskiego

WIECZÓR  TADEUSZA
„NASZA SZÓSTKA” – od Tadka, oraz Kapela Podwórkowa „KRYZYS” pragną zorganizować w 

tym roku kolejny już „III WIECZ ÓR TADEUSZA”.
W związku z pracami remontowymi w Nowogardzkim Domu Kultury poszukujemy lokalu lub 

świetlicy w celu zorganizowania tego spotkania. W tym roku naszym patronem będzie olimpijczyk 
Tadeusz Ślusarski. Jednocześnie apelujemy do naszych kolegów – Tadeuszów, aby  zgłaszali swój 
udział w naszym spotkaniu. Prosimy o kontakt pod numery telefonów:

- Tadeusz Banachomski – tel. 669 910 736
- Tadeusz Łukaszewicz – tel. 506 999 902
Termin spotkania organizacyjnego podamy w kolejnym wydaniu DN.
Patronat medialny naszego wieczoru zapewnił nam „Dziennik Nowogardzki”.

Serdecznie zapraszamy
organizatorzy

Edward Siwiński, lat: 56, zmarł: 04.10.2012, pogrzeb: 06.10.2012, pogrzeb odbył się na cmenta-
rzu w Krzemiennej

 Wiesława Kołodziejczyk, lat: 67, zmarła: 05.10.2012, pogrzeb: 10.10.2012,  pogrzeb odbędzie się 
o godz. 13,00  na cmentarzu w Nowogardzie

Paweł Grzywacz, lat: 40, zmarł: 07.10.2012, pogrzeb: 10.10.2012,  pogrzeb odbędzie się o godz. 
15,00 na cmentarzu w Nowogardzie

Henryk Dzierżawski, lat: 72, zmarł: 08.10.2012, pogrzeb: 11.10.2012, pogrzeb odbędzie się o 
godz. 14,00  na cmentarzu w Nowogardzie 

Włodzimierz Jeziorski, lat: 46, zmarł: 07.10.2012, pogrzeb: 09.10.2012, pogrzeb odbędzie się o 
godz. 12,00  na cmentarzu w Nowogardzie 

Informacje  przekazał zarządca cmentarza Jerzy Furmańczyk

 w tych dniach odeszli do wieczności 
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Druga  Inauguracja Uniwersytetu III wieku w Nowogardzie 

Sposób samorealizacji na jesieni życia 
Dnia 5 października o godzinie 17.00 w sali widowiskowej NDK  odbyło się uroczyste otwarcie roku akademickiego 2012/13 
Nowogardzkiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. W uroczystości udział wzięli m.in. Prorektor ds. Kształcenia dr hab. inż. Witold Bie-
dunkiewicz z  Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie i dr inż. Zuzanna Goluch-Koniuszy, Adiunkt Za-
kładu Fizjologii Żywienia Człowieka ZUT oraz władze samorządowe Nowogardu i zaproszeni goście. 

Na początku uroczystości 
odśpiewano Hymn Narodo-
wy i wraz z chórem pod batu-
tą Lecha Jurka, uroczystą pieśń 
„Gaudeamus Igitur” . 

„Ogromnie jestem zaszczyco-
ny, że mogę otworzyć następ-
ną inaugurację roku akademic-
kiego UTW w Nowogardzie. 
Uczestnictwo w tych zajęciach 
daje możliwość  studentom, wy-
mianę poglądów, zdobywanie 
wiedzy, tworzy nową jakość, 
dając świadectwo młodości du-
cha. Uniwersytet III Wieku, to 
także swoista ucieczka przed 
stagnacją i bezczynnością. Za-
częliśmy od zebrania 11 lutego 
ubiegłego roku, w którym wzię-
ło udział 25 członków. Dziś jest 
nas zdecydowanie więcej, bo  
około 100 osób, co bardzo mnie 
cieszy i daje dalszą motywację 
do prowadzenia tej działalno-
ści” – mówił, podczas wystą-
pienia inauguracyjnego prezes 
nowogardzkiego UTW- Ry-
szard Zagórki. 

W Nowogardzkim stowarzy-
szeniu UTW  seniorzy uczą się 
języków, uczęszczają na zajęcia 
o charakterze warsztatowym, 
są aktywni na salach gimna-
stycznych, w plenerze czy na 
basenie. Studenci mogą wysłu-
chać i uczestniczyć w zajęciach 
ze specjalistami z różnych dzie-
dzin m.in. z prawnikiem czy 
psychologiem. W trakcie uro-
czystości zgromadzeni goście, 
studenci UTW oraz przybyła 
publiczność, wysłuchali  wy-
kładu inaugurującego, który 
wygłosiła  dr inż. Zuzanna Go-
luch-Koniuszy, Adiunkt Zakła-

du Fizjologii Żywienia Czło-
wieka ZUT, która w bardzo 
interesujący sposób przedsta-
wiła zasady zdrowego żywie-
nia oraz sposobów prawidło-
wego ich łączenia. Drugi rok 
na Uniwersytecie rozpoczę-
ło kilkoro nowych studentów, 
którzy z rąk Prorektora ZUT 
otrzymali legitymacje studenc-
kie. W imieniu studentów za-
brała głos  Danuta Mazurek. 
W trakcie uroczystości nie za-
pomniano również o podzię-
kowaniach dla gości, którzy 
swoimi działaniami wspierają i 
deklarowali, że będą wspierali 
działalność UTW. Ważną czę-
ścią inauguracji było uroczy-
ste ślubowanie. Na zakończe-
nie uroczystości przyszedł czas 
na montaż słowno-muzyczny, 
który przygotowała młodzieży 
z  II LO pod kierunkiem pani 
Izabeli Koladyńskiej.

A oto opinie zebrane wśród 
studentów Nowogardzkiego 
UTW: 

Maria Kawecka „Ten Uni-
wersytet i udział na jego zaję-

ciach jest dla mnie nową dro-
gą na dalsze życie, jak również 
możliwością rozwijania no-
wych zainteresowań. Ważnym 
elementem tych zajęć jest po-
znawanie i zawiązywanie no-
wych znajomości, z których 
tworzą się nowe przyjaźnie. Po-
nadto nauka języków obcych i 
obsługi komputera pozwala na 
lepszy kontakt z całym Światem 
i nie stawia nas w obliczu anal-
fabetyzmu komputerowego. Co 
do dzisiejszej Inauguracji, to 
wrażenia są bardzo dobre, a w 
szczególności wykład na temat 
żywienia, ale i występ młodzie-
ży był wspaniały. 

Maria Barska - Drzewiecka 
- dzisiejsza Inauguracja  bardzo 
mi się podobała. Jestem osobą 
niepełnosprawną, więc  bardzo 
nastawiłam się w UTW, na za-
jęcia usprawniające, które mam 
nadzieję, że  poprawią moją 
sprawność fizyczną. Na pewno 
będę  uczestniczyła w zajęciach 
informatycznych i języka nie-
mieckiego. 

Jarosław Bzowy  

Nowi uczestnicy UTW z prorektorem (z lewej) Wszyscy słuchacze podczas ślubowania

Podziękowania dla gości za wspieranie działań na rzecz Stowarzyszenia 
UTW III Wieku

Na inauguracji było można usłyszeć również chór 

Młodzież z LO II podczas występu
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codziennie od 11 do 18

PIASEK, ŻWIR,   
CZARNOZIEM, 

POSPÓŁKA 

 ŻWIROWNIA
DŁUGOŁĘKA

tel. 504 872 700 
Z DOWOZEM 
DO KLIENTA

PRO-BUD S.C.   SPRzEDA MIESzKANIA 
2-pokojowe o pow. 58 m2 na osiedlu Gryfitów

  nowe  -  własnościowe  -  bezczynszowe
tel. 91 39 25 552, 783 570 056, www.probud-nowogard.pl

Nowogard, ul. 3 Maja 14

 Ostatnia chwila - SKORZYSTAJ Z KREDYTU RODZINA NA SWOIM!

I rocznica powstania Sanktuarium  
św. Rafała Kalinowskiego w Nowogardzie

W dniu 06.10.2012r. minę-
ła I rocznica od chwili kiedy  
abp Andrzej Dzięga podniósł 
do rangi Sanktuarium, kościół 
pw. Św. Rafała Kalinowskiego 
w Nowogardzie.

 W tym dniu Sanktuarium  
nawiedziła  pielgrzymka człon- 
ków Katolickiego Stowarzy-
szenia Civitas Christiana ze 
Szczecina, Gryfic  oraz  Nowo-
gardu. Mszę świętą dziękczyn-
ną celebrował ks. kan. Kazi-
mierz Łukjaniuk. Homilię wy-
głosił ks. Jan Piątnicki z Gry-
fic. Po mszy świętej ks. kan. 
Kazimierz Łukjaniuk zapro-
sił wszystkich pielgrzymów do 
domu parafialnego, gdzie opo-
wiedział wszystkim przybyłym 
na tę uroczystość, dzieje po-
wstania Kościoła oraz podzielił 
się  wspomnieniami  ze swojej 
działalności duszpasterskiej. 
Następnie pielgrzymi zostali 

oprowadzeni po Sanktuarium 
oraz zaproszeni  do zwiedzenia 
wystawy poświęconej kresom 
wschodnim i życiu św. Rafa-
ła Kalinowskiego. Wystawa 
jest do obejrzenia  w loggii na 
chórze kościoła.  Wykład  po-
święcony życiu św. Rafała Ka-
linowskiego poprowadził Jacek 
Strużyński. Na koniec spotka-
nia w imieniu wszystkich piel-
grzymów serdeczne podzięko-
wania ks. kan. Kazimierzowi 
Łukjaniukowi  złożył dyrek-
tor Oddziału Katolickiego Sto-
warzyszenia Civitas Chrystia-
na Paweł Majewicz, gratulując 
także ks. Kazimierzowi  nagro-
dy im. ks. Bolesława Domań-
skiego, którą  ksiądz dziekan  
odebrał z rąk  przedstawiciela 
kapituły w dniu 14.09.2012r. w 
Brzegu.

Dziękujemy
Andrzej Leszczyński  

PODzIęKOWANIE
Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana w Nowogardzie 

serdecznie dziękuje sponsorom, którzy przyczynili się do zorganizowania 
obchodów powstania Sanktuarium im. św. Rafała Kalinowskiego w Nowogardzie 

tj.: Prezesowi Inter Marche w Nowogardzie, Wydawcy „Dziennika 
Nowogardzkiego”, pocztom sztandarowym: PSL, ZBoWiD, ILO w Nowogardzie.

Organizatorzy

Tydzień Miłosierdzia 
Od 7 do 13 października Kościół Katolicki przeżywa 68. Tydzień Miłosierdzia. 
Tym razem przebiega on pod hasłem „Kościół domem miłosierdzia”. 

 Z tej okazji w przeżywanie 
Tygodnia Miłosierdzia włącza-
ją się parafialne Oddziały Cari-
tas. Tak było i w Nowogardzie. 
W zeszłą niedzielę po mszach 
św. członkowie tej organiza-
cji działającej przy parafii pw. 
WNMP zbierali do puszek 
ofiary pieniężne. Zgromadzo-
ne środki mają być przezna-
czone na działania charytatyw-
ne podejmowane przez Caritas 
w tym m.in. paczki żywnościo-
we, które co roku przekazywa-
ne są najuboższym parafianom 

z okazji świąt Bożego Naro-
dzenia. Oprócz zbiórki zorga-
nizowano także sprzedaż ciast. 
Smakołyki można było na-
być za symbolicznym datkiem, 
pod rozłożonym przed kościo-
łem namiotem. 

Warto dodać, że historia Ty-
godnia Miłosierdzia rozpoczy-
na się 23 lutego w 1937 r., kie-
dy to na pierwszym ogólnopol-
skim zjeździe dyrektorów die-
cezjalnych Caritas- najwięk-
szej obecnie pozarządowej or-
ganizacji charytatywnej w Pol-

sce, w której pracuje przeszło 
38 tys. wolontariuszy - podjęto 
decyzję o zorganizowaniu Dni 
Miłosierdzia. Przed II Wojną 
Światową w ich obchody włą-
czyły się oprócz środowisk ka-
tolickich, również władze pań-
stwowe i media. Po wojnie po-
mysł kontynuowano. Od sa-
mego początku przy okazji 
tych obchodów zbierano fun-
dusze na pomoc potrzebują-
cym. 

MS
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Jak wspólnik ze wspól-
nikiem … ( DN z dnia 
11.09.1992r. nr 27)

W środę w Sądzie Pracy w 
Goleniowie odbyła się rozpra-
wa o przywrócenie do pra-
cy osób dyscyplinarnie zwol-
nionych z „MONTBUD-u”- o 
czym pisałem w sierpniowym 
wydaniu. Po pięciogodzinnej 
sesji wyrok nie zapadł, Sąd w 
końcu zaproponował ugodę, 
strony przyjęły warunkiem 
wstępnie do rozmów oraz 
ustalono termin następnej roz-
prawy gdyby rozmowy oka-
zały się jałowe. Dopóki spra-
wa trwa nie będę się wtrącał, 
podzielę się natomiast swoimi 
refleksjami. Siedziałem w ką-
cie Sali, słońce poprzez szy-
bę grzało mi w łepetynę, pod 
którą motały się różne my-
śli i wydumane prognozy. Po-
dobną lekcję przerabiałem po 
wprowadzeniu dobrodziejstw 
stanu wojennego, a zbieżność 
i charakter sprawy pasują jak 
ulał gdy usłyszałem formułę, 
że Sąd rozpatruje sprawę pod 
względem formalno-praw-
nym. Chociaż od tamtych lat 
upłynęło sporo wody to nie-
wiele zmieniło się w punkto-
waniu robola. Ten styl panu-
je w naszym skorumpowanym 
grajdole niezmiennie jak bol-
szewickie elity. Przykładem 
tego stanu rzeczy jest właśnie 
„sprywatyzowane” PBO in-
nymi słowy prywatne folwar-
ki podporządkowane jednemu 
pryncypałowi. To tu właśnie 
na fali tej tzw. prywatyzacji, 
cwaniaki z wyżyn przekabaci-
li załogi, że związki zawodowe 
są już naprawdę niepotrzeb-
ne bo to gdzie pracujemy to 
nasze, własne wspólne już nie 
państwowe. (…). W sprawie 
zwolnionych z „MONTBU-
DU” pełnomocnik firmy (dla 
wtajemniczonych Pan Zdzi-
chu)w trakcie procesu notował 
długą listę błędów i wypaczeń 
jaką sknocili jego towarzysze 
podczas wywalanki zaś peł-
nomocnik poszkodowanych 
(prawnik z Regionu S 80) rów-
nież ma niemało roboty tylko 
dlatego, że załoga usłuchała 
wątpliwych rad swoich pryn-
cypałów i od razu nie powoła-
ła swojego związku, przeciw-
wagi dla mafii wyhodowanej 
na własnej krwawicy. Póki co 
niech się dogadują.

Michał Piórko

Marne podziękowanie  (DN 
z dnia 15.09.1992r. nr.29)

Wielu mieszkańców nasze-
go miasta żyje na krawędzi nę-
dzy. Nie wszyscy potrafią dać 
sobie radę. Trudno wymagać 
od starszych ludzi, aby byli 
przedsiębiorczy. Ciężko pra-
cowali przez długie lata, wie-
rząc w utopijne ideologie. Te-
raz gdy są w podeszłym wie-
ku jest niewielu, chcącym im 
pomóc. Niejednokrotnie są 
zbyt dumni, żeby prosić o po-
moc, wstydzą się swojej bie-
dy. Ich pieniądze przeznaczo-
ne na fundusz emerytalny zo-
stały wykorzystane w nieod-
powiedni sposób. Trudno ich 
za to winić, nie mieli żadnego 
wpływu na decyzje rządowe. 
Teraz zastanawiają się dlacze-
go „ich rząd wolał dofinanso-
wać przedpłaty na samochody 
zamiast zrewaloryzować ich 
renty i emerytury. Kto pozwoli 
im krzyczeć? Zasłużyli na god-
ne życie, teraz jedynie mogą 
patrzeć na kolorowe autobusy 
z Zachodu wiozące ludzi w ich 
wieku. Oni są gorsi. Pozwólmy 
im godnie żyć. 

A.M.K

List do redakcji (DN z dnia 
18.09.1992r. nr. 12)

Rzemieślnicy w prezencie 
dla miasta własnoręcznie wy-
budowali fontannę. Przez kilka 
lat uprzyjemniała życie miesz-
kańcom i przyjezdnym. W mu-
rze otaczającym ją umieszczo-
ne były reflektory przysłonięte 
kolorowymi szybkami. Cieszy-
ła dzieci i dorosłych. Przyjem-
nie spędzano wieczory siedząc 
na schodkach prowadzących 
do niej. Czasami zdarzały się 
akty wandalizmu polegające 
na wyłamywaniu plastikowych 
szybek, lecz zapobieżenie temu 
było proste – osłonięcie wnęk, 
w których były reflektory, me-
talowymi siatkami. Czasami 
dzieci zanieczyszczały wodę 
wrzucając opakowania po sło-
dyczach. Ktoś wpadł na dziw-
ny pomysł – ogrodzić fontan-
nę. Postawiono płot wykonany 
z żelaza, pomalowano na ko-
lor brązowy. Od tamtej pory 
fontanna jest smutna. Już nikt 
jej nie odwiedza. Od czasu do 
czasu jest uruchamiana. Już 
nie cieszy wzroku, wyjątkowo 
szpetny płotek jest tego powo-
dem. Jako jeden z mieszkań-
ców Nowogardu chciałbym 
zaapelować do władz naszego 
miasta o likwidację nieeste-
tycznie wykonanego płotu wo-
kół fontanny i jej renowację. 

Mieszkaniec Nowogardu  
Opr. MR

20 lat temu                  pisał:

Forum Pokrzywdzonych przez Państwo radzi

Jakie skutki prawne ma rozwiązanie 
umowy za porozumieniem stron?
Niekiedy pracownik i pracodawca rozwiązują umowę o pracę spisując tak zwane 
porozumienie. Porozumienie często stosuje się zamiast wypowiedzenia. Zawar-
cie takiego porozumienia na gruncie kodeksu pracy jest dopuszczalne.

W porozumieniu tym stro-
ny wskazują, że z danym 
dniem stosunek pracy ule-
ga rozwiązaniu. Strony mogą 
rozwiązać umowę o pracę w 
ten sposób w każdym uzgod-
nionym terminie, a nie tylko 
w terminie krótszym od usta-
wowego okresu wypowiedze-
nia.

Cechą porozumienia jest 
to, że obie strony, czyli pra-
cownik i pracodawca wyraża-
ją zgodę na porozumienie.

Przepisy kodeksu pracy nie 
przewidują możliwości za-
kwestionowania przez pra-

cownika rozwiązania umowy 
o pracę za porozumieniem 
stron. Uchylenie się od skut-
ków prawnych oświadczenia 
woli byłoby dopuszczalne, 
gdyby pracownik udowodnił, 
że jest ono dotknięte wadą 
-np. zostało podpisane pod 
wpływem błędu, groźby itp. 
Pracownik nie może powo-
ływać się na to, że rozwiąza-
nie umowy o pracę za poro-
zumieniem stron narusza za-
sady współżycia społecznego.

Zdarza się, że w umowach 
o pracę zawiera się klauzule 
dotyczące rozwiązania umo-

wy za porozumieniem. Klau-
zula umowna upoważniająca 
pracodawcę i pracownika do 
rozwiązania stosunku pracy 
ze skutkiem natychmiasto-
wym bez podania przyczy-
ny na zasadzie porozumienia 
stron jest nieważna.

Rozwiązanie umowy o pra-
cę za porozumieniem powo-
duje, że pracownik po zareje-
strowaniu się w urzędzie pra-
cy nie będzie mógł od razu 
uzyskać zasiłek dla bezrobot-
nych, a dopiero po 30 dniach.

Wymiana uczniowska 
W dniach 14-21.09.2012 r. 

miała miejsce kolejna wymia-
na uczniowska pomiędzy II Li-
ceum Ogólnokształcącym w No-
wogardzie, a Gymnasium He-
ide-Ost. Dziewięć uczennic 
nowogardzkiej szkoły wraz z 
opiekunem, panią Danutą Ści-
bor przez tydzień mieszkało u 
niemieckiej rodziny goszczą-
cej, wraz z partnerką uczestni-
cząc w codziennych zajęciach, 
lekcjach i organizowanych roz-
rywkach.

Przez tydzień wydarzyło się 
bardzo wiele! Na początku 
grupa powitana została przez 
dyrektora szkoły oraz władze 
miasta Heide. W tym czasie 
odbyły się również wyciecz-
ki do Hamburga, Lubeki i Bu-
sum, gdzie można było zaob-
serwować zjawisko odpływu 
na Morzu Północnym. Czas 
spędzono również w parku 
wspinaczkowym, na basenie, 
w dyskotece, na wspólnej grze 
w kręgle i grillowaniu. 

Trzecioklasistki żałują, że w 
tym roku kończy się ich co-
roczna przygoda związana z 
miastem Heide i mają nadzie-
ję, że ich „następcy” będą kon-
tynuować tradycję, która owo-
cuje nie tylko w lepszą znajo-
mość języka i kultury Niemiec, 
ale również w nowe znajomo-
ści i przyjaźnie.

Spotkanie zostało dofinanso-
wane przez Polsko-Niemiecką 
Współpracę Młodzieży.

Kamila Bartosik
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Zatrudnię techników farmacji do aptek 
w Goleniowie i Nowogardzie (woj. zachodniopomorskim) 
Apteki są młode i ze względu na dynamiczny rozwój wzmacniamy 

zespół. Zapewniamy stabilne wynagrodzenie i system motywacyjny. 
Wszystkim pracownikom zapewniamy warsztaty podnoszenia 

kwalifikacji oraz miłą atmosferę w pracy. 
Oferty wraz z CV prosimy przesyłać na adres profarma@onet.pl

Zawody spinningowe z łodzi
Dnia 30.09. 2012 r. Koło Miejsko-Gminne 

PZW zorganizowało zawody spinningowe z ło-
dzi. W wyniku rywalizacji, w której udział wzię-
ło 20 zawodników uzyskało następujące wyniki:

I miejsce z wynikiem 100 pkt. Zajął Ryter Eu-
geniusz

II miejsce z wynikiem 660 pkt. Zajął Łukasz 
Jemilianowicz

III miejsce z wynikiem 580 pkt. Zajął Kazi-
mierz Trojanowski.

Zwycięzca zawodów otrzymał puchar oraz 
nagrodę rzeczową. Także zawodnicy, którzy 
stanęli na podium otrzymali nagrody w posta-
ci sprzętu wędkarskiego. Zawody zakończono 
konsumowaniem kiełbasek z grilla oraz wspól-
nym zdjęciem.

Sekretarz
Wiatr Włodzimierz

Fot. Edward Paszkiewicz

zAPROSzENIE  
NA SzKOLENIE

Nowogardzkie Forum Organizacji Pozarządowych zapra-
sza przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu Gminy 
Nowogard  do udziału w BEZPŁATNYM Szkoleniu „Projekt 
– najważniejsze zasady tworzenia”

Szkolenie odbędzie się dnia:
17.10.2012r. w Centrum Edukacji i Przedsiębiorczości 

„PROFIT” w Nowogardzie przy ul. Wojska Polskiego 3, w go-
dzinach 15.00-19.00, I piętro, sala 107.

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do myśle-
nia projektowego poprzez nabycie umiejętności przeprowadza-
nia analizy i opisu problemu, określania celów projektu i jego 
rezultatów, konstruowania harmonogramu i budżetu projektu.

Zasady tworzenia projektów zostaną przedstawione  na pod-
stawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego składanej do 
Jednostek Samorządu Terytorialnego. 

Prowadzący: Łukasz Cieśliński – trener, doradca w zakresie 
planowania, tworzenia i zarządzania projektami.

Szczegółowy plan szkolenia znajduje się na stronie www.
nfop.nowogard.pl 

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu: 
telefonicznie,  pocztą lub osobiście w biurze Nowogardzkiego 
Forum Organizacji Pozarządowych w g. 8.00-15.00 do dnia 16 
października br..

Tel. 91 39 27 240        e-mail  nfop@nowogard.pl
Szkolenie zostało sfinansowane ze środków Gminy Nowo-

gard
Serdecznie zapraszamy!

Prezes
Nowogardzkiego  Forum Organizacji Pozarządowych

Mieczysław Cedro

Pomorzanin II znów zwycięski!

Wystarczyła pierwsza połowa...
Pomorzanin II Nowogard w sobotę o godzinie 16.00, na stadionie w Wyszoborze podejmował tamtejszych 
Zielonych. Obyło się bez niespodzianki i lider B Klasy zwyciężył 2:3, choć wynik wcale nie odzwierciedla 
przewagi nowogardzkich piłkarzy.

Zieloni Wyszobór – Pomorzanin II Nowogard 2:3 (1:3) `Tomasz Szafran, `Grzegorz Żyła, `Artur Jurczyk
Skład Pomorzanina II: Michał Dwojak – Grzegorz Skrzecz, Krzysztof Domanowski (c), Jarosław Fijałkowski – Adrian Kram (Mariusz 

Stachowiak), Michał Cyran, Tomasz Szafran, Artur Jurczyk, Paweł Skowroński, Max Pokorski (Przemysław Laszkiewicz) – Grzegorz Żyła.

Rezerwowi w Wyszobo-
rze zostali zmuszeni do gry w 
mocno „okrojonym” składzie. 
Oprócz braku wzmocnień z 
pierwszego zespołu, zabrakło 
również etatowych piłkarzy 
„rezerwowych”:  Grzejszczaka, 
Podbiegło, Iwaniuka i Chmiel-
nickiego. Mecz prowadzony 
był w ciężkich warunkach at-
mosferycznych, natomiast mu-
rawa niemal nie nadawała się 
do gry, głównie dlatego cięż-
ko było przeprowadzić choć 
jedną składną akcję. Pomorza-
nin jednak rozkręcał się z akcji 
na akcję i zaczął dominować 
na boisku. Mimo tego, to go-
spodarze jako pierwsi zdobyli 
bramkę. Po nieudanej próbie 
złapania na „spalonego”, na-
pastnik miejscowych pokonuje 
Michała Dwojaka. Zapachnia-

ło niespodzianką... Rezerwo-
wym wystarczyło kilka minut, 
aby doprowadzić do wyrówna-
nia. Dokładne dośrodkowanie 
z lewej strony przez Skowroń-
skiego, trafiło pod nogi Sza-
frana, który mocnym strzałem 
z pierwszej piłki umieszcza 
futbolówkę pod poprzeczką 
bramki rywali. Tomasz Szafran 
w dalszej części meczu przy-
czynił się do drugiej bram-
ki dla nowogardzkiego zespo-
łu. Asystę pomocnika gości na 
drugiego gola zamienił Grze-
gorz Żyła, strzałem w długi róg 
bramki. Trzecia bramka była 
kopią poprzedniej. Ponownie 
Szafran prostopadłym poda-
niem stwarza sytuacje w tym 
przypadku Arturowi Jurczy-
kowi, który podwyższa stan 
meczu. Takim wynikiem za-

kończyła się pierwsza połowa 
meczu w Wyszoborze, choć 
niezwykle aktywny tego dnia 
Szafran, trafił jeszcze w słu-
pek, a Skowroński po poda-
niu Jurczyka, minimalnie chy-
bił. Druga połowa meczu roz-
poczęła się od tragicznej wia-
domości z boiska w Nowo-
gardzie, co spowodowało, że 
zawodnicy Pomorzanina byli 
myślami wszędzie, tylko nie 
na boisku, przechodząc obok 
meczu. Sędzia uznaje bramkę 
zdobytą przez Zielonych z ewi-
dentnej pozycji spalonej, tłu-
macząc się brakiem sędziów 
liniowych. Na tym można za-
kończyć relacje z drugiej części 
meczu. Skromne, ale w pełni 
zasłużone zwycięstwo rezerw. 

KR

6 kolejka:
Zalew Stepnica – Prawobrzeże Świnoujście  2:4
Zieloni Wyszobór – Pomorzanin II Nowogard 2:3
Znicz Wysoka Kamieńska – Jastrząb Łosośnica 1:3
Bałtyk Międzywodzie – Huragan Wierzchosław przeł.
Pomorzanin II Przyb. - Gar./Polonia II Mechowo 6:1
B Klasa Szczecin gr.1 2012/2013
 M P G+ G- Zw. Re. Po.
1. Pomorzanin II Nowogard 6 18 28 5 6 0 0
2. Pomorzanin II Przybiernów 6 15 15 6 5 0 1
3. Prawobrzeże Świnoujście 6 12 19 13 4 0 2
4. Zalew Stepnica 6 9 21 14 3 0 3
5. Jastrząb Łosośnica 6 9 18 12 3 0 3
6. Huragan Wierzchosław 5 6 10 13 2 0 3
7. Znicz Wysoka Kamieńska 6 6 7 14 2 0 4
8. Bałtyk Międzywodzie 5 6 7 24 2 0 3
9. Zieloni Wyszobór 6 3 10 16 1 0 5
10. Gar./Polonia II Mechowo 6 3 10 28 1 0 5
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Stronę przygotowała grupa 

z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

Opieka merytoryczna: Katarzyna Bielas  Redakcja „WBREW”: Natalia Daczkowska, Aleksandra Daćkowska, Piotr Jasiek, Sylwia Jeziorska, Katarzyna Kozieł, Aleksandra Laszkiewicz, Paulina 
Majdzińska, Kinga Piwowarczyk, Monika Romasłowska

Wyjazd uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
im. Stanisława Staszica w Nowogardzie do Macedonii 
Już po raz drugi uczniowie z ZSP w Nowogardzie odwiedzili zaprzyjaźnioną Szkołę Zawodową im. Kole Nedelkovski w Veles (Macedo-
nia) w ramach współpracy partnerskiej Nowogardu i Veles.

22 września (sobota) 14 uczniów ZSP - wraz z opiekunami 
Panią Sylwią Antczak i Panią Martą Portas -  ruszyło w po-
dróż, której celem było dotarcie  do miasta Veles w Macedo-
nii. Po wielogodzinnej podróży  zatrzymaliśmy się w Mikulo-
vie w Czechach, gdzie zaplanowany był nocleg. Zwiedziliśmy 
miasto, które zachwycało wspaniałymi zabytkami. Najwięk-
sze wrażenie zrobił na nas monumentalny barokowy zamek, 
w którym znajduje się obecnie muzeum regionalne. Następ-
nego dnia rano (niedziela) ruszyliśmy w dalszą drogę. Mimo, 
że  dojechaliśmy na miejsce o bardzo późnej porze, gospoda-
rze przywitali nas bardzo ciepło i serdecznie. Dobrze było zo-
baczyć osoby, które dzięki wymianie stały się nam tak bliskie! 
Pierwszego dnia (poniedziałek) zwiedzaliśmy miasto Veles. W 
centrum mogliśmy zobaczyć kościół, park oraz Muzeum Mia-
sta Veles. 

Zwiedzając Veles – park (fot. Alicja Cegielska)

Następnego dnia (wtorek) wraz z macedońskimi ucznia-
mi pojechaliśmy do stolicy Macedonii Skopje, którą zwiedza-
liśmy jeżdżąc autokarem do zwiedzania panoramy miasta. 
Dzięki przewodnikowi mogliśmy poznać historię tego miasta 
i zobaczyć wiele ciekawych miejsc.    W Muzeum Matki Tere-
sy z Kalkuty (tak, założycielka zgromadzenia Misjonarek Mi-
łości urodziła się właśnie w Skopje) czekał na nas ambasador 
Rzeczpospolitej Polskiej w Republice Macedonii Pan Przemy-
sław Czyż wraz z konsulem RP Panem Tomaszem Wielgoma-
sem.

Uczestnicy wymiany z ambasadorem  RP w Macedonii Panem 
Przemysławem Czyżem

Tego dnia czekały na nas jeszcze takie atrakcje jak: jazda ko-
lejką górską, gokartami  i gra      w kręgle. Kolejnego dnia (śro-
da) udaliśmy się do Urzędu Miasta Veles na zaproszenie bur-
mistrza Pana Gorana Petrova. Po spotkaniu skierowaliśmy się 
do dwóch fabryk bojlerów, w których uczniowie Kole Nedel-
kovski odbywają praktyki zawodowe. Emocjonujący dzień zo-
stał zakończony wspólnym grillowaniem na dziedzińcu szko-
ły. Wszyscy bawili się doskonale przy muzyce polskiej i ma-
cedońskiej. W trakcie zabawy zorganizowano telemost, dzięki 
któremu mogliśmy porozmawiać z rodzicami i nauczycielami. 
W czwartek wyruszyliśmy do Kruszewa, które jest najwyżej 
położonym miastem w Macedonii.
 

Na schodach w Kruszewie

Na miejscu uczestniczyliśmy w paradzie kucharzy, po której 
wybraliśmy się do muzeum słynnego piosenkarza macedoń-
skiego Tosze Proeskiego (piosenkarz zginął w wypadku samo-
chodowym w 2007 roku w wieku 26 lat).  Kolejnym etapem 
zwiedzania było zobaczenie Pomnika Walki Narodowowy-
zwoleńczej i Powstania Ilindeńskiego - „Makedonium”. 

Wspólne zdjęcie przed Makedonium 

Ostatniego dnia pobytu (piątek) wzięliśmy udział w przed-
sięwzięciu artystycznym, podczas którego malowaliśmy flagi 
narodowe na ścianie jednego z korytarzy szkolnych. Tego dnia 
odwiedziliśmy także bazar miejski.  Po obiedzie odbyły się za-
wody sportowe, podczas których graliśmy w piłkę ręczną, ko-
szykówkę i siatkówkę. Po doskonałej zabawie i zaciętej rywali-
zacji okazało się, że jesteśmy zwycięzcami rozgrywek. 

Po rozgrywkach w sali gimnastycznej

Otrzymaliśmy piękny puchar, który przekazaliśmy uroczy-
ście po przyjeździe dyrektorowi ZSP Panu Stefanowi Sitkow-
skiemu. Wieczorem wybraliśmy się na kolację pożegnalną, 
podczas której czekało nas wiele miłych i wzruszających chwil 
(tak, ciężko było rozstawać się z naszymi przyjaciółmi). Nie-
stety nadszedł już dzień wyjazdu i po pożegnaniu się z wszyst-
kimi ruszyliśmy w drogę powrotną. Po wielu godzinach do-
tarliśmy do  Budapesztu, gdzie mieliśmy zaplanowany nocleg. 
Wieczorem udaliśmy się na nocne zwiedzanie miasta, które od 
razu nas oczarowało. Widoki były zachwycające, przeszliśmy 
przez ulicę Vaci (najbardziej znana ulica w centrum Budapesz-
tu) oraz spacerowaliśmy po kilku mostach, z których było wi-
dać pięknie oświetlony parlament i wiele innych budowli. 

Budapeszt - wspólne zdjęcie z parlamentem w tle (fot. Alicja 
Cegielska)

Rano wraz z panią przewodnik byliśmy na Wzgórzu Zamko-
wym, gdzie trafiliśmy na zmianę warty. Na sam koniec wjecha-
liśmy na górę Gellerta i ruszyliśmy do domu. Do Nowogardu 
dojechaliśmy 1 października z samego rana, bardzo zmęcze-
ni, ale jednocześnie bardzo zadowoleni. Jesteśmy szczęśliwi, że 
to właśnie my mieliśmy szansę odwiedzić naszych przyjaciół 
z Veles, z którymi spędziliśmy wiele niezapomnianych chwil. 
Ciekawym doświadczeniem było dla nas poznanie odmiennej 
kultury i obyczajów, zrozumieliśmy także, że różnice kulturo-
we wcale nie dzielą tylko urozmaicają nasze relacje między-
ludzkie i sprawiają, że jesteśmy siebie nawzajem ciekawi. 

Chcielibyśmy podziękować naszym macedońskim przyja-
ciołom za serdeczne przyjęcie i niezapomniane wrażenia. Te-
raz my czekamy na Was! Dziękujemy również Urzędowi Mia-
sta Nowogard za zasponsorowanie materiałów promocyjnych 
– koszulek, długopisów, smyczy, a także folderów o naszym 
mieście, które wykorzystaliśmy w czasie pobytu w Macedonii. 

Aleksandra Daćkowska i Monika Romasłowska



9-11.10.2012 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

13

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD
In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
tel. miejski   - 91 57 92 311 
Straż Pożarna   - 998
Pogotowie Ratunkowe   - 999 
Pogotowie Gazowe   - 992
Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994

Dyżur nocny
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala   - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.   - 91 392 69 99
Medyk   - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

 - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz Pogotowie Stomatolo-
giczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos 
 - 91 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  
 - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzie ci, 
Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności 
Gospodarczej  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
  - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

- 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 26 249

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw.  WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   

- 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57

Apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM   - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Zawodowe 
- CE Zdroje ul.  Bohaterów Warszawy 78,

telefon/fax.   - 91 392 54 94  
I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium  
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych    - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   

- 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 
Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 
Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 
Taksówki   - 91 392 02 60
Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786
zdzisław Truszyński
ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814
Tadeusz Soroka
ul.  3 Maja 10   - 91 39 25 484
Przychodnia Weterynaryjna „Sikorka” 
Sikorki 41, gm. Nowogard   - 91 39 17 695

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

tel. 91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

GABINET KOSMETYCZNY 
”WICHEREK”

Rok założenia 1988
Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała zabiegi 
kosmetyczne, henna, depilacje, makijaże, 
mikrodermabrazja, peeling kawitacyjny, 
ultradźwięki, eksfoliacje, wypalanie, laser, 
lampy, materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

PORADY BEZPŁATNE
Nowogard, ul.  Zielona 3 
– obok Rest. „Przystań”, 

Tel. 91 39 207 14 
Czynne od 11.00 do 19.00

http://wicherek.info

Zlecę  
kompleksowy 

remont mieszkania
603 281 005

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07

 KINO Orzeł 
zaprasza

12.10.2012 godz. 19.00
13.10.2012 godz. 19.00
14.10.2012 godz. 19.00

MAGIC MIKE
Biografia, dramat, komedia USA, 2012, 110’; 12 zł; 11 zł ulgowy; od lat 15

19.10.2012 godz. 20.00
20.10.2012 godz. 19.00
21.10.2012 godz. 19.00

KOCHANIE, 
POzNAj  MOICH KUMPLI

Komedia, Australia, 2012, 97’; 12 zł, 11 zł ulgowy; od lat 15

26.10.2012 godz. 19.00
27.10.2012 godz. 19.00
27.10.2012 godz. 19.00

jUMA
Komedia kryminalna, Polska, 2012, 57’; 12 zł; 11 zł ulgowy; od lat 15

DLA PANÓW  
„PROFILAKTYKA RAKA PROSTATY” 

(ostatnia edycja w tym roku) Samorządowa Fundacja Opie-
ki Medycznej Zdrowie organizuje kolejną już edycję progra-
mu „Profilaktyka Raka Prostaty” dla mężczyzn powyżej 40 
roku życia. Badania odbędą się 20 października 2012r.W Sa-
modzielnym Publicznym Szpitalu Rejonowym w Nowogar-
dzie. W zakres badania wchodzą: badanie krwi PSA oraz 
badanie lekarskie. Szczegółowe informacje (termin bada-
nia krwi i godz badania lekarskiego podczas rejestracji Li-
dia Bogus tel.505393636. Dobrowolna wpłata na cele statuto-
we 20zł. PAMIĘTAJ TY TEŻ MUSISZ DBAĆ O ZDROWIE. 
zapraszam prezes fundacji „Zdrowie” Lidia Bogus

Układanie kostki
brukowej

tel. 721 124 740
NOR-BUD

MEBLE  NA  WYMIAR

KUCHNIE,  SZAFY
SPRZĘT  AGD

tel. 884 288 560
maxistyl.prv.pl

Alarmy „Tytan” – 5 lat gwarancji
Blokady Niedźwiedź – Lock

Znakowanie mikrocząsteczkowe 
Autodot Ocis

Serwis i ozonowanie klimatyzacji

NOWOGARD • Pocztowa 3

AUTOZABEZPIECZENIA

785 900 520

KUPIE SILNIKI
elektryczne, spalinowe, spawarki, 
części samochodowe - stan bez 

znaczenia.  
Niesprawne, stare, zniszczone.

Tel. 510 815 498
Bezpłatne protezy zębowe 

w ramach NFZ

Centrum Stomatologii „Praxis”

ul. 5 Marca 12, Nowogard
rejestracja tel. 91 392 69 99

lub osobiście 
poniedziałek- piątek 8.00-18.00
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OGŁO SzE NIA DROB NE

W ofercie także kredyt na budowę domu i pożyczki hipoteczne
Kredyt w programie „Rodzina na swoim”

Nowogard • Warszawska 14 • tel. 91 391 03 78
zapraszamy pn-pt 9-18, sob. 10-14

Ranking Money.pl z dnia 4.10.2011 r. Szczegóły oferty, informacje o opłatach, prowizjach, oprocentowaniu dostępne w placówkach BZ WBK

NIERUCHOMOŚCI

 �Sprzedam mieszkanie, ul. Ponia-
towskiego, 2 pokoje, pow. 50,49 
m2, parter, po generalnym remon-
cie. CENTRUM OBŁSUGI NIERU-
CHOMOSCI, Tel. 603 982 407

 �Sprzedam spichlerz, piękny obiekt 
956 m2, tel. 693 996 009

 � sprzedam mieszkanie własnościowe, 
3 pokojowe w Nowogardzie, I piętro, 
3 pokoje 59 m2 po kapitalnym remon-
cie, środkowe, parking, spokojna okoli-
ca (ul. Poniatowskiego), budynek ocie-
plony, nowy dach, wysoki standard, 
glazura, terakota, panele, nowe okna, 
własne ogrzewanie gazowe, kuchnia - 
łazienka toaleta w zabudowie, domo-
fon, internet , piwnica, CZYNSZ TYL-
KO 240 NA MIESIĄC, balkon, cena DO 
UZGODNIENIA, tel. 605 522 340. 

 �Sprzedam działkę budowlaną w Cen-
trum Nowogardu ul. Lipowa 4 o pow. 
693 m2 z aktualnymi warunkami za-
budowy usługi, handel, mieszkania. 
Informacje Tel. 600 959 932; 600 931 
083 po 15.00

 �Sprzedam mały dom 57 m2 ul. Pił-
sudskiego 2a. 602 350 301

 �Sprzedam mieszkanie w bloku w Ło-
sośnicy, trzypokojowe, 64 m2, bez-
czynszowe. Tel. 788 875 474

 �Sprzedam mieszkanie 4-pokojowe 
(67,7 m2) w Nowogardzie, parter, 
balkon, wc i łazienka osobno. Kon-
takt:  608 514 144.

 �Studio reklamy Vizart wynajmę pow. 
Reklamową 6,5x3m w Nowogardzie 
przy ul. Warszawskiej 11 od 13.06. tel. 
605 522 340

 �Sprzedam pół bliźniaka ok. 100m2, 
działka 1100 m2, duży ogród. Wy-
mienione okna, dach, ocieplony. We-
wnątrz do remontu. 350000 zł. Tel. 
513 157 166

 �Pilnie potrzebna kawalerka, dwupo-
kojowe mieszkanie (parter) do wyna-
jęcia niedrogie. 512 711 348

 �Odstąpię działkę owocowo-warzyw-
ną z murowanym domkiem obok za-
kładu karnego 693869595

 �Sprzedam 4-pokojowe mieszkanie 
w Osinie, 79m2, słoneczne, na parte-
rze, bezczynszowe, z balkonem, piw-
nica, w kuchni i przedpokoju zabu-
dowa. Mieszkanie w bardzo dobrym 
standardzie. Ogrzewanie gazowe, 
okna pcv. Atrakcyjna cena. Kontakt: 
502 531 348

 �Sprzedam kawalerkę w Nowogardzie, 
28m2, bezczynszowa, na parterze, 
funkcjonalny rozkład pomieszczeń, 
kuchnia z oknem, piwnica, okna pcv, 
ogrzewanie gazowe, bez pośrednika, 
77 tys.! Kontakt: 512 322 137

 �Sprzedam tanio działkę siedliskową. 
Kościuszki 30 ar. Wszystkie media. 
508 211 575

 �Sprzedam działki budowlane 30ar. 
Media w granicy prąd, gaz, woda., ka-
naliza, droga utwardzona,  Kikorze 24. 
Cena 16 zł/m. 5 działek w trakcie bu-
dowy Tel. 665 361 036 po 16.00

 �Nowogard ul. Warszawska 10 miesz-
kanie dwupokojowe, komunalne III 
p. CO zamienię na ogrzewanie CO,na 
trzypokojowe w Nowogardzie.798 
634 935

 �Sprzedam dom w Nowogardzie w 
rozliczeniu mieszkanie ul. Jesionowa 
3. 604 284 597

 �Wydzierżawię lokal 20 m2 działal-
ność. 793 206 556 

 �Kupię 5 ha ziemi blisko wsi lub z sie-
dliskiem. 501 173 454

 �Wynajmę sklep- nieruchomość z kli-
matyzacją z pełnym wyposażeniem 
Nowogard dobra lokalizacja vis ‘a wis 
szpitala. 887 467 309

 �Sprzedam mieszkanie własnościowe 
w Żabówku 70 m2, trzypokojowe z 
działką. 693 021 088

 �Sprzedam mieszkanie dwupokojowe, 
bezczynszowe, własnościowe z gara-
żem w Radzimiu. 691 766 754 

 �Sprzedam lub zamienię na mieszka-
nie w Nowogardzie dom ( 150 m2) 
w okolicy Nowogardu. Dom po kapi-
talnym remoncie na działce 1400 m2. 
Cena 395.000 tys. Tel. 692383706.

 � Lokal do wynajęcia 60 m2 przy ul. 700 
lecia 20b. czynsz 2500 zł plus opłaty. 
Tel. 91 39 20 676; 0049 40 53 16 99 16

 �  Sprzedam działkę z warunkami zabu-
dowy ul. Asnyka. 502 032 422

 �Kupię mieszkanie bezczynszowe/ ni-
skoczynszowe, min 3pokojowe, 60-
80m 791443026

 �Wynajmę mieszkanie trzypokojowe. 
608 622 920

 �Wynajmę kawalerkę 601 927 982

 �Sprzedam parter domu 110 m2. 
Podpiwniczony, garaż i podwórko. 
600 809 312; 604 903 853

 �Wynajmę mieszkanie Bankowa 3E. 
601 328 360

 �Sprzedam garaż ul. Zamkowa. 
695 480 058

 �Kupię mieszkanie bezczynszowe/ ni-
skoczynszowe, min 3pokojowe, 60-
80m 791443026

 �Do wynajęcia mieszkanie dwupoko-
jowe ul. Racibora. Tel. 609 307 489

 �Sprzedam ziemię pod budowę 0,60 
ha, blisko media we wsi Krasnołęka 
kol. Tel. 605 943 547

 �Sprzedam mieszkanie 4-pokojowe 
podwyższony standard, niski czynsz; 
Tel. 604 441 609

 � Lokal użytkowy do wynajęcia o pow. 
160m. Warnkowo. 607 289 286

 �Sprzedam mieszkanie dwupoko-
jowe 46 m2 ul. Kowalska Ip. Tel. 
888 676 231

 �Sprzedam mieszkania, tel. 91-
3910010, 607607814: Nowogard, 
ul. Bankowa 6, pow. 53,70 m2,  cena 
125.000 zł; Dobra, ul. Traugutta 
3A, pow. 53,70 m2,  cena  76.000 
zł; Dobra, ul. Traugutta 3A, pow. 
66,90 m2,  cena 82.800 zł

 �Sprzedam nowy dom w Nowogar-
dzie 134 m2. Tel. 663 366 399

 �  Sprzedam dom wolnostojący 210 
m2 Nowogard. 601  500 722; 609 
400 073

 �Wynajmę dom w Nowogardzie sta-
tecznej rodzinie. 602 474 266

 �Garaż do wynajęcia może być też na 
busa ul.Fabryczna (40 m od Prywat-
nego Liceum) tel.509861740

 �SPRZEDAM DZIAŁKĘ POD ZABUDO-
WE 8921 m/kw w miejscowości Jar-
chlino 7 km od nowogardu 4 zł m/
kw. LOKALIZACJA PRZY DRODZE AS-
FALTOWEJ tel: 513-157-299

 �Kupię kawalerkę parter lub I piętro 
728582293   

 �Wynajmę garaż przy ul. Zamkowej. 
607 580 172

 �Sprzedam  2 pokoje   607617849     

 �Wynajmę mieszkania trzypokojowe i 
jednopokojowe. 508 309 980

 �Sprzedam garaż ul: Poniatowskiego 
cena 19.000 zł. Tel. 783 814 849

 �Kawalerka 36  m  bezczynszowa  
sprzedam   608817214

 �Sprzedam  pawilon   handlowy  pod  

księgarnię  wraz  z  towarem  przy  ul: 
Woj. Polskiego  teren Boiska  I  L – O  
Tel. 913922806  lub  605575488

 �Wynajmę  lub  sprzedam  mieszka-
nie    4-pokojowe  604441609  

 �Wynajmę mieszkanie 1300 z media-
mi. Ul. Zamkowa. 91 39 23 774

 �Wynajmę  M -4   668509770    

 �Tanio sprzedam budynek po skle-
pie w Długołęce. 667 788 125

 �Kupię   nieduży  dom  w   N – dzie  
913503116  po  18  godz.    

 �Sprzedam lub zamienię na dwa poko-
je kawalerkę – 36 m2, dobra lokaliza-
cja. 607 602 839

 �Sprzedam działkę budowlaną 
uzbrojoną z warunkami zabudowy 
790 300 727

 �Sprzedam  parter domu z piwnicami 
duże podwórko z garażem 600  809 
312, 604 903 853  

 �Do  wynajęcia kawalerka 607 289 286

 �Działka 1,40 ha pod  Krus  18.500 zł  
889 133 882   

 �Dom  na  wsi  k / Nowogardu  163.000 
zł  502 103 432 

 �Wynajmę  mieszkanie  2 pokojowe  
606 703 451 

 �Lokal do wynajęcia 60 m2; z m2 / 
35 zł + opłaty; 700 Lecia 20B, 91 39 
20 676

 �Wynajmę  2  pokojowe    mieszka-
nie    na  I   piętrze  przy ul: zielonej 
Tel.91 39 22 806 lub 605 575 488

 �Wynajmę  mieszkanie  2-poko-
jowe częściowo umeblowane  
662803003

 �Posiadam kawalerkę do wynajęcia 
w centrum Nowogardu. 782  404 
199

 �Sprzedam działkę budowlaną o 
pow. 1138 m2 w Żdżarach – 3km od 
Goleniowa + projekt, prąd na dział-
ce. Cena 70 tys. zł. Tel. 502 318 989

 �Sprzedam dom w Nowogardzie. 
607 220 843

 �Poszukuję kawalerkę w Nowogardzie 
pod wynajem dla pary, niepalącej, 
bez dzieci. Tel.: 507 746 990

MOTORYzACjA

 �Sprzedam Opony letnie 4 szt. Conti-
nental Conti 3, 185 65 R15, cena 400 
zł, tel. 605 522 340.

 �Sprzedam dwie opony 185/65/
R15 continental conti 3; stan dobry. 
605 522 340

 �Sprzedam felgi stalowe do Nissana 
Almery N16, rok prod. 12/2001, cena 
240 zł, tel. 605 522 340. 

 �VW Polo 1,4 TDI 2007 przebieg 
130 tys. ekonomiczny, zadba-
ny cena 23.300 zł. Tel. 604  873  917; 
606 835 617

 �Sprzedam Volkswagena Passat-Com-
bi 1,6-87  rok. Benzyna-gaz. Hak. 
szyber dach  elektr. lusterka szyby, 
centr. zamek  w dobrym stanie.  cena  
1300.00 do  uzg. 609 87 6850 

 �Katalizatory samochodowe kupię. 
503 778 117

 �Kupię Fiat 126p; 125 p; polonez stan i 
rok bez znaczenia lub same części ku-
pię. 510 815 498

 �Mercedes 190 sprzedam stan bdb. 
723 885 515

 �Sprzedam renault Scenic rok prod 
1999, poj. 1,6. Tel. 507 625  011

 �Sprzedam  Volkswagena  Busa   T-4   9 
osobowy  poj.2 , 5  TDi  rok prod.2000  
cena  16,900,- 508290657

 �Skup  aut całe , rozbite , zniszczone 
888341347

 �Sprzedam Passata B3 w całości lub na 
części (sedan) diesel. 889 354 058

 �V W Polo 1,4 TDI 2007 przebieg 130 
tyś. ekonomiczny zadbany 23.300. 
604873917

 �Sprzedam opony zimowe na stalo-
wych felgach 175/65 R14 Uniroyal i 
dojazdówkę Michelin T/105/70 R14, 
koszt 360 zł. Tel. 796 886 889

 �Sprzedam motocykl Mz -250 rocz-
nik 1968. zabytkowy,  w 100 % 
sprawny. Tel. 91 81 71 400 po 17-
tej.

ROLNICTWO

 �Koszenie, zbiór, mulczarowanie łąk, 
orka, siew, talerzówka 608 013 995

 �Grykę sprzedam. Tel. 795 916 988

 �Koszenie łąk i prasowanie. 603  541 
286

 �Sprzedam dwie klacze ze źrebakami. 
Chodzące w zaprzęgu. 888 757 586

 �Maliny – Strzelewo sprzedaż i 
zbiór na własne potrzeby tanio. 
502 853 573

 �Sprzedam słomę w snopkach i siano. 
Tel. 782 036 086

 �Sprzedam kaczki francuskie króliki na 
mięso. 515 106 916

 �Sprzedam Reneta szara do urwania. 
91 39 28 005 Redło 44

 �Sprzedam prosiaki 10 szt. Nutrie i per-
liczki. 888 757 586

 �Sprzedam obornik 793 908 098 

 �Sprzedam byka rasy mięsnej do 
dalszej hodowli 507928790

 �Sprzedam  ziemniaki  vineta   
513941882  

 �Sprzedam obornik. 793 908 098

 �Sprzedam gęsi. 507 724 964

 �Wynajmę M4. Tel. 604 955 769

 �Sprzedam  stylową  bryczkę konną  
cena  3,000,.-508290657  

 �Sprzedam króliki i tuszki. 501 937 605

 �Rwane jabłka po 1,50 zł, samodzielne 
rwanie po 1.00 zł/kg. Rózne odmiany 
Redło. 91 39 28 005

 �Sprzedam  ciągnik  360 , 330,  Ursus  
888 757 586

 �Sprzedam ziemniaki tanio   
692125122

 �Sprzedam  żyto  ozime  2012 r. 
662137384  

USŁUGI

 �Wyjazdy Niemcy, Holandia. Niskie 
ceny z domu pod dom. 603 038 944

 �Usługi transportowe IVECO dostaw-
cze + laweta + bus osobowy do 9 os. 
Tel. 609 931 915, 607 580 172.

 �MALOWANIE, MONTAŻ PANELI 
PODŁOGOWYCH I INNE DROBNE 
NAPRAWY WYKONA „zŁOTA RĄCz-
KA”; 91 39 22 783, 784 79 22 70

 �Czyszczenie uszu za pomocą świeco-
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OGŁO SzE NIA DROB NE

REGULARNA LINIA MI KRO BU SO WA SEROCKI   Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie    6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie    8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

Informacja PKS 
91 392 18 87   lub   91 469 83 15

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak          kom. 606 148 353
Nowogard (ul.  Rzeszowskiego) - Szczecin (ul.  Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:05; 8:10; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 11:50; 11:55; 12:40; 
14:40; 14:50; 15:00; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:11
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul.  Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:30; 9:50; 10:25:11:20(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 13:20; 13:45(F); 14:10; 
14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:00
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:50; 17:20; 18:30; 19:30
Kursują od poniedziałku do soboty;  F - kursuje od poniedziałku do piątku;  7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli

ROzKŁAD jAzDY BU SóW

Regularna linia METRO          tel. 501  615  614
z Nowogardu do Szczecina: 5:25 A; 5:50 A; 6:00 A; 8:15 A7; 9:25 A7; 12:30 A7; 12:55 A7; 
15:05 A; 16:30 A7; 18:10 A7
ze Szczecina do Nowogardu: 6:50 A; 7:25 A; 7:45 A; 11:00 A7; 12:00 A7; 14:35 A7; 15:55 
A7; 16:40 A; 18:25 A7; 19:55 A7
Legenda: A- kursuje od pon do sob;   7 - kursuje w niedzielę

PRzEWóz OSóB - RO MAN BIŃCzYK - Linia Regularna  
 TEL. 0607 310 591 

OD PONIEDzIAŁKU DO PIĄTKU:  
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SOBOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIEDzIELA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

DZIENNIK
NOWOGARDZKI

Ukazuje się we wtorki i piątki  na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, Piotr Słomski, jarosław Bzowy, 

Rafał Kowalczuk sport.  jarek Dąbrowski redaktor techniczny.   Ad res re dak cji:  
72-200 No wo gard, ul.  Boh. War sza wy 7A, tel. 91 392 21 65; e-mail: dziennik@domjudy.pl. 

Wy daw ca, skład i druk: „Dom judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

Trasa NOWOGARD – GOLENIóW – SzCzECIN 
Nowogard ul. Rzeszowskiego : 5:05(A), 5:55(A), 6:10(A), 6:50(7), 7:00(A),  7:50(A), 8:05(7), 

8:25(2,4,6), 8:35(A), 9:10(1,3,5,7), 9:15(2,4,6), 10:05(A)10:30(A,7), 11:31(A), 11:40(7), 12:15(A), 
12:50(A,7), 13:00(A), 13:10(A), 13:25(A,7), 13:50(F), 14:05(A), 14:20(A,7), 15:41(A), 16:00(7), 
16:25(7), 16:30(1,3,5) 16:40(2,4,6,7) 16:50(A), 17:30(7) 17:50(A,7) 18:05(4,5,6,7) 18:20(A,7)

TRASA SzCzECIN – NOWOGARD
Szczecin ul. Św. Ducha: 9:25(A), 11:55(A,7) 12:20(A,7), 13:35(A), 14:00(A,7,R), 

14:30(1,3,5,7)  14:35(2,4,6) 14:55(A,7), 15:10(A) 15:25(A,7), 15:50(A) 16:15(A,7)  16:30(A), 
18:05(A,7,R) 18:20(A,7) 19:05(A,7) 19:25(A,7) 19:50(A,7)

Szczecin ul. Dworcowa :  6:20(A), 7:35(A), 8:40(A,7), 9,00(7,R), 10:05(A,7),  10:50(A,7),  
11:40(A), 13:00(7), 14:20(7), 17:40(A,7), 20:15(A,7),

Goleniów, Dworzec PKP :  7:05(A), 8:20(A), 9:25(A,7), 9:45(7,R), 10:10(A),  10:50(A,7),  
11:36(A,7), 12:26(A), 12:42(A,7),  13:05(A,7), 13:45(7), 14:20(A),  14:45(A,7,R), 15:05(7), 
15:20(1,3,5,7) 15:26(2,4,6) 15:40(A,7) 15:55(A)  16:08(A,7) 16:40(A) 16:59(A,7) 17:15(A), 
17:40(A,7)  18:50(A,7,R)  19:05(A,7), 19:50(A,7) 20:10(A,7) 20:35(A,7) 21:00(A,7)

Trasa NOWOGARD – MASzEWO 
Nowogard ul. Rzeszowskiego :  6:20(S) 15:15(S)
Trasa MASzEWO – NOWOGARD 
Maszewo :  6:55(S) 16:00(S)
Trasa NOWOGARD – MASzEWO – STARGARD SzCzECIŃSKI
Nowogard ul. Rzeszowskiego :  6:50(F),  11:30(F),  13:50(F),  
Trasa STRAGARD SzCzECIŃSKI – MASzEWO - NOWOGARD
Stargard Szcz. Oś. Tysiąclecia :  9:40(A), 12:45(A), 15:05(A)
A - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt S – kursuje w dni nauki szkolnej; 

7 – kursuje w niedziele niebędące świętami F – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz 
świąt 1,3,5 – kursuje w poniedziałki, środy, piątki oprócz świąt; 2,4,6 – kursuje we wtorki, 
czwartki, soboty oprócz świąt; 4,5,6,7 – kursuje w czwartki, piątki, soboty, niedziele oprócz 
świąt; R – kurs do Reska    

ROzKŁAD jAzDY POCIĄGóW (1.06 - 8.12.2012)
DO KOŁOBRZEGU
7:26 (od 3.09); 9:21 (w dni robocze); 11:39;  13:49;  15:47;  

17:46;  21:38

DO SZCZECINA
5:19 (od 3.09); 6:36 (od 3.09); 8:01; 12:13 (w soboty, niedziele 

i święta); 14:56;  16:51;   18:50;  2

Informacje o rozkładzie jazdy:  tel. 19 757Rozwiązanie krzyżówki z dnia 28 IX
Kupon nr 76 Grzybobranie
Natalia Furmańczyk, Halina Stefańska, Oliwia Feliksiak, Pelagia Fe-

liksiak, Magdalena Grzelak, Diana Doszczenko, Łucja Wiśniewska, 
Gertruda Wasyluk, Justyna Grenda, Agata Kochelska, Elżbieta Słom-
ska, Edmund Skibiszewski, Teresa Krystkiewicz, Christiana Syfert, Ja-
dwiga Maknia, Eliza Zawadzka, Maria Barska – Drzewiecka, Stanisła-
wa Pokorska, Anna Husarz, Alicja Wypych, Teresa Januszonek, Graży-
na Siedlecka, Teresa Czarnecka, Wiesław Borowik, Barbara Bartosik, 
Halina Szwal, Danuta Majeranowska, Aneta Danowska,  

Zwycięzcy: Łucja Wiśniewska, Halina Stefańska, Danuta Majeranowska

wania Nowogard, ul. Zielona 3. 91 39 
20 714

 �Usługi ogólnobudowlane i docieple-
nia 607 654 692

 �Usługi transportowe Transit Max + 
przyczepa. 500 297 054.

 �Cyklinowanie. 692 478 465

 �AWARIE. Naprawy pieców Vailiant, ta-
nie części. 691 686 772

 �Bruk-lin układanie kostki brukowej. 
Tel. 607 083 893, www.bruk-linnowo-
gard.com.pl

 �Montaż ogrodzeń betonowych, far-
merskich i innych; 695  085 470; 91 
39 72 575

 �usługi elektryczne CO, dachy, tanio 
szybko solidnie. Do 30% taniej. Tel. 
506 323 560

 �Przewozy przeprowadzki Nowogard i 
okolice. 784 499 535

 �Usługi ogólnobudowlane. 510 335 162

 �AGENCJA REKLAMWA VIZART - opra-
wianie prac - w 2 minuty., bindowa-
nie, wydruki A3-A4 kolor, ksero A3-
A4 - kolor, laminowanie A3-A4. Tylko 
u nas największy wybór okładek. No-
wogard, ul. 700 lecia 15 (nad sklepem 
zielarskim). Tel. 605 522 340.

 �REMONTY, MONTAŻE, STOLARKA. 
781 016 125

 �Transport BUS-MAX. 784 053 493

 �Usługi remontowo-budowlane, 
docieplenia. 784 053 493

 �Przepisywanie prac (magisterskich, 
licencjackich, innych), dokumentów, 
CV, listów motyw. innych. Wydruki, 
Ksero, także kolor. Szybko i Solidnie. 
Studio Reklamy Vizart. Nowogard, ul. 
700 lecia 15 (nad sklepem zielarskim). 
tel 605 522 340. 

 �Naprawa, regulacja okien, drzwi PCV i 
drewna. 695 181 070

 �Usługi dekarskie w Kościuszkach. 601  
227  631

 �Videofilmowanie i zdjęcia cyfro-
we, profesjonalnie różne okazje. 600 
653 124

 �Transport przeprowadzki szybko ta-
nio. 696 138 406

 �DUR - DACH pokrycia i remonty da-
chów. 691 621 141

 �Dachy. 785 562 104

 �Usługi koparko- ładowarką + 
transport Nowogard.  667 621 070

 �Usługi koparko-ładowarką. 606  106 
142

 �Transport przeprowadzki, tanio. 
791 111 749

 �Remonty łazienek, glazura, terakota, 
hydraulika. 667 435 942

 �Docieplenia budynków remonty. 
784 053 493

 �Remonty mieszkań 609 588 240

 �Remonty na każdą kieszeń. 
609 715 839

 �TWOjA KSIęGARNIA INTERNETO-
WA WWW.KSIEGARNIACYMELIA.
OSDW.PL

 �Serwis komputerowy na telefon. In-
stalacja, pomoc w obsłudze. Na ży-
czenie w domu Klienta. Tel. 790 
373 803

 �Usługi Akwarystyczne: zakładanie i 
obsługa akwariów. 506 059 054

 �Remonty i wykończenia. 601 567 369

 �Usługi transportowe 1.5t. bus bla-
szak. 692 486 051

 �Regipsy, szpachlowanie i malo-
wanie, kafelkowanie, docieplenia. 
798 145 781

 �Naprawa sprzętu radiowo-telewizyj-
nego Tel. 888 330 606

 �Korepetycje – matematyka 
668 171 212

 �Korepetycje j. angielski. 609 931 847

 �Masz problem z dzieckiem uzdolnio-
nym matematycznie. Wszechstronny 
rozwój i profesjonalna pomoc. Mail: 
mat15.58@o2.pl

 �Żłobek Błękitna Chmurka 660536104

 �Organizacja urodzin w Błękitnej 
Chmurce, weekendowe warsztaty i 
zajęcia, 660536104.

 �Wynajmę 3 pokojowe mieszkanie na 
ul.Ks. Racibora w Nowogardzie. tel. 
691374021

 �Chemia  korepetycje  609307327

 �Nauka  jazdy  konnej  Nowogard  
793908098  

 �Korepetycje  j.angielski  609688982  

 � J.niemiecki  i  angielski  ,kursy i  kore-
petycje    www.niemieckinowogard.
pl  607545991

 �Szpachlowanie, panele, wymia-
na  inst. elektrycznej, malowanie  
789 146 025  

 �Regipsy szpachlowanie i malowa-
nie montaż paneli podłogowych 
drzwi .Tanio  503045655

 �Boisz się nowej matury z mate-
matyki? Profesjonalna pomoc 
pełen zakres materiałów. Mail: 
mat15.58@o2.pl

PRACA

 �Zatrudnię konsultantkę Oriflame, 
bezpłatne wpisowe, prezenty na 
1300 zł, 604 189 118

 �Zatrudnię ekspedientkę do sklepu 
spożywczego Tel. 91 39 21 373; 91 39 
27 122

 �Przyjmę pracownika do budowy 
domków jednorodzinnych i prac 
wykończeniowych. 607  083  845; 
663 160 884

 �Zatrudnię kucharza, kucharkę. 
507 953 705

 �Przyjmę do pracy do sklepu 24h z do-
świadczeniem. 603 688 266 

 �Poszukuję osób do współpra-
cy – konsultantów Oriflame. Kont. 
693 198 611

 �Przyjmę pomocnika stolarza. 
884 288 560

 �Poszukuję osoby do opieki nad 3let-
nią dziewczynką podczas nieobec-
ności w przedszkolu na czas trwania 
choroby. Kontakt. 664 991 850

 �Zatrudnię  kierowcę Kat. D. 501  615 
614  

 �Pracownik produkcji - praca w Go-
leniowie, 3 zmiany, umowa o pracę, 
tel. 508351450, email: szczecin@ksse-
rvice.eu

INNE

 �Sprzedam drewno  bukowe i dębowe 
pocięte i porąbane- 603 353 789

 �Sprzedam drewno opałowe i komin-
kowe, pocięte w klocki z dowozem. 
663 349 053

 �Sprzedam laptopa Lenovo, Y530, 
cena 1600 zł, tel. 605 522 340

 �Drewno kominkowe sprzedam tanio, 
dowóz gratis. 501 385 072

 �Sprzedam sypialnię 510 243 843

 �Owczarki niemieckie 7 tygodniowe, 
pieski, ładne rodzice. 91 39 21 828

 �Sprzedam drewno opałowe i komin-
kowe. 667 788 820

 �Sprzedam piec gazowy dwubiegowy 
(Centralne ciepła woda) cena 450 zł 
do uzgodnienia. 606 265 333

 �Sprzedam piec żeliwny i ladę sklepo-
wą. 609 245 816

 �Sprzedam pieski Yorki. 693 808 537

 �Sprzedam owczarki niemieckie. 91 39 
10 656

 �Sprzedam  nowe drzwi balkonowe  
793 908 098

 �Cięcie drewna opałowego. 
501 937 605

 �Sprzedam fotel wykonujący masaż 
kręgosłupa. 91 39 20 186

 �Sprzedam nowy kocioł gazowy 
junkers ceraclassa ZW14-2 DVKE 
dwufunkcyjny, cena 1600 zł. Tel. 
605 441 509

 �Sprzedam przyczepę kempingową 
rok 1988. 607 690 741

 �Kupię płyty jumbo używane. 
607 690 741

 �Sprzedam nową piłę spalinową, ko-
siarkę spalinową, 2 rowery. 784  660 
924   

 �Sprzedam cegłę rozbiórkową, bia-
ła czysta 0,40zł/szt. 667 788 125

 �Oddam kamienie  polne  501  854 
985  

 �Sprzedam spacerówkę, kojec, 
huśtawkę, fotelik samochodowy. 
513 088 312

 �Maliny sprzedam. 502 853 573

 �Sprzedam akwarium 112l z pełnym 
wyposażeniem 668 844 738
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NOWO OTWARTY SKLEP SPORTOWY
- suplementy diety
- sprzęt do sztuk walk
- kimona do różnych 
   dyscyplin sztuk walk 
   i wiele innych

ul. Boh. Warszawy 108, Nowogard
tel. 504 589 679

Zapraszamy: 
Nowogard  
ul. Bohaterów warsZawy 1/1

Warunki oferty w placówce banku i na www.aliorbank.pl

pożycZka Z gwaraNcją!

Przykład reprezentatywny. kwota pożyczki: 31 000 zł, liczba rat: 63, oprocentowanie nominalne: 12,9%, składka na 
ubezpieczenie na życie: 4 882,50zł, opłata przygotowawcza: 0 zł, kwota odsetek: 11 837,30 zł, rrso: 22,50%, rata: 
679,96 zł. ostateczne warunki kredytowania zależą od wiarygodności kredytowej klienta, daty wypłaty kredytu oraz 
daty płatności pierwszej raty. warunki oferty - wg stanu na 13.06.2012r.

Nowo otwarta hurtownia artykułów elektrycznych

• automatyka domowa i przemysłowa •
 • gniazda i łączniki • kable i przewody • osprzęt instalacyjny i siłowy • 

• osprzęt modułowy • oświetlenie oraz źródła światła •
• rozdzielnice i obudowy • sprzęt RTV i telekomunikacyjny • 

 
 
 

Gwarantujemy że nigdzie indziej nie znajdziesz niższych cen
Tel. 91 578 24 38,  e-mail: pk.eltech@gmail.com

ul. Armii Krajowej 28, 72-200 Nowogard
CZYNNE   PN-PT 7.00-17.00   SOBOTA 8.00-13.00

NOWOGARD • ul. 700 Lecia 15

godziny otwarcia 
od 8.00 - 20.00

sob. 9.00 - 17.00
tel. 91 392 13 30

W czasie dyżuru 
po 22.00

kontakt tel. pod 
nr 608 659 451

Sklep Zielarski  Jantar 2
Zioła lecznicze

Herbatki ziołowe
Zdrowa żywność

Ekologiczne oleje spożywcze
100% naturalne soki

Tel. 91 392 21 34

Apteka 
Jantar
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GAZETA LOKALNA  NOWOGARD • OSINA

Sprawdź naszą ofertę:
• Kredyt gotówkowy
• Kredyt konsolidacyjny
• Kredyt samochodowy
• Kredyt hipoteczny
• Spłata rat LUKAS Banku za 0 zł
• Dogodne warunki 
  dla emerytrów i rencistów

Nowogard, ul. 700 Lecia 21
tel. 91 39 22 172

czynne: pon-pt 9.00-17.00

CENTRUM KREDYTOWE

Prywatny Gabinet 
Stomatologiczny

Oferuje kompleksowe
lecznie stomatologiczne

- protetyka
- chirurgia stomatologiczna
- stomatologia estetyczna (wybielanie)
- stomatologia zachowawcza
- stomatologia dziecięca
- endodoncja (leczenie kanałowe)
- periodontologia (leczenie chorób przyzębia)

lek. dent. Agnieszka Odzioba
ul. Kościuszki 36 (przychodnia, gab. 308) 

Tel. 669 862 704   •  NOWOGARD
Godz. przyjęć pn.-pt.  10-18;   sob. 8-13

Zapraszamy!

N
O

W
Y

Nowogard, ul. Kościuszki 1
tel. 91 392 18 11

O P T Y K

kup 2 opak. soczewek 2-tyg.
lub 3 opak. soczewek 1-dniowych

 Acuvue, a kolejne opakowanie 
otrzymasz gratis

Dla uczniów 
soczewki 

z antyre�eksem 
50% taniej

O szczegóły pytaj w Salonie

Jesienna promocja
2 + 1        3 + 1

Bezpłatne Liceum
Ogólnokształcące dla Dorosłych

ogłasza nabór
Informacje i zapisy

ul. Zielona 11, tel. 91 392 66 91

PRY
WA

TN
EP

UB
LIC

ZN
E LICE

UM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA
DOROSŁYCH

Rozpoczęcie roku szkolnego w sobotę 11 lutego godz. 8.00

Zapewniamy BEZPŁATNĄ NAUKĘ przez cały okres kształcenia

www.zielona.mojaszkola.net

W NOWOGARDZ IE

Rozpoczęcie roku szkolnego w sobotę 1 września 2012

T R A V E L
Agencja Turystyki i Podróży

PRZEJAZDY zagraniczne

NOWOGARD • ul. Boh. Warszawy 78a/2
Tel. 91 392 17 39 • kom. 605 856 556

Wyjazdy do 14 krajów Europy
z Nowogardu

Turcja, Tunezja, Egipt, Chorwacja

www.travel-nowogard.pl

WYCIECZKI - WCZASY

PARYŻ
BUŁGARIA

10.11 - 26.11

03.06 - 16.06.2013
ze zwiedzaniem Budapesztu

wyjazd z NowogarduNOWOGARD • ul. Boh. Warszawy 78a/2
Tel. 91 392 17 39 • kom. 605 856 556

17 października br.
od 13.00 - 14.00  

środa
udzielane będą

bezpłatne porady prawne
w redakcji DN

ul. Boh. Warszawy 7A

Kolejne 
pieniądze 
na odnowę 
„chochoła”

s. 5s. 4
s. 9

- żarówki zwykłe od 25W do 200W
- żarówki energooszczędne i LED
- żyrandole, kinkiety i inne oprawy
- kable, przewody i kontakty

e-mail: nowogard@twn.pl  •  www.twn.pl

Hurtownia materiałów 
elektrycznych 

TWN  Sp. z o.o.  •  ul. Boh.  Warszawy 34  •  72-200 Nowogard 
tel.  91 392 69 22   •  kom.  694 440 216

Oferuje:

Nasi przedsiębiorcy 
Co robię 
dla firmy i 
pracowników?...

Szanowni Państwo,
Dyrektorzy nowogardzkich Szkół i Placówek,
Nauczyciele i Wychowawcy
Pracownicy Administracji i Obsługi

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej składamy Państwu 
najserdeczniejsze życzenia, wszelkiej pomyślności, 
satysfakcji z pracy na rzecz wspólnego dzieła, jakim 
jest oświata, radości z osiągnięć w pracy zawodowej, 
wytrwałości w pokonywaniu codziennych trudności i 
powodzenia w życiu osobistym.

Dzięki Państwa szczególnemu zaangażowaniu oraz 
konsekwencji w nauczaniu i wychowaniu, młodzi ludzie 
są coraz lepiej przygotowywani do wyzwań, jakie niesie 
dzisiejszy świat.

Były hotel nadal straszy…

Wyremontują, 
jak dostaną 
pieniądze 

Czytaj s. 3

Czytaj s. 10

Żabowo: 
Palacz 
wygrał 
proces...

Wywiad z Danutą Ziółkowską 

„Szkoły 
wiejskie 
nigdy 
nie będą 
rentowne”
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Foto tydzień

Mieszkaniec Nowogardu pan Józef Wdowiak (zdjęcie powy-
żej), we wtorek (9 października) w lesie przy wsi Glewice, znalazł 
piękny okaz prawdziwka – widocznego na zdjęciu. Równie oka-
załego borowika znalazł 4-letni Piotruś Orłowski z Maszkowa, 
który wraz ze swoją babcią wybrał się na grzybobranie do lasu 
koło Imna (zdjęcie poniżej).  Chłopczyk, jak twierdzi jego bab-
cia, która dostarczyła do redakcji zdjęcie, na grzybach się zna jak 
mało kto w jego wieku. Potrafi odróżnić kilka podstawowych ga-
tunków. Wiedzę czerpie z częstych wypraw do lasu.

 Jak widać zbieranie grzybów może być doskonałym sposobem 
na wspólne spędzanie czasu, zarówno dla starszych jak i młod-
szych pokoleń.

Byłeś świadkiem  ciekawego 
zdarzenia, wykonałeś 

oryginalne zdjęcia, jesteś  
w posiadaniu interesujących 

wiadomości?  
Zadzwoń lub napisz do nas o 

każdej porze. 

Tel. 513 088 309

e-mail: poligraf@post.pl 
dziennik@

dzienniknowogardzki.pl

Ta krótka ulica w kierunku sklepu z wędlinami „Grabowski” 
od wielu lat jest nieremontowana, co bardzo utrudnia przecho-
dzenie np. właśnie w kierunku sklepu „ Nie można tą drogą nor-
malnie przejść, bo albo jest woda, albo błoto - skażą się miesz-
kańcy zamieszkujący pobliskie posesje. Jak widać ludzie rzeczy-
wiście wiele wokół widzą, czego nie można powiedzieć o władzy, 
która wybiera bardziej reprezentatywne miejsca do remontu, by 
później je pokazać i się pochwalić.

Prestiżowy tytuł trafił do Nowogardu 

Bożena Kawicka  
– Profesorem Oświaty  
Bożena Kawicka, psycholog i dyrektor Specjalistycznej Poradni Terapeutycznej 
w Nowogardzie, została uhonorowana prestiżowym tytułem Profesora Oświaty 
przyznawanym przez Ministra Edukacji. To pierwszy taki tytuł nadany dla pe-
dagoga w gminie Nowogard i jeden z trzech przyznanych w województwie. 

Profesor Oświaty, to najwyższy na szczeblu 
awansów nauczycieli, tytuł  zawodowy. Przy-
znaje go Minister Edukacji, na wniosek Kapi-
tuły do spraw Profesorów Oświaty.  Może go 
otrzymać nauczyciel dyplomowany, posiadają-
cy co najmniej 20-letni okres pracy w zawodzie 
nauczyciela, w tym najmniej 10-letni okres pra-
cy, jako nauczyciel dyplomowany oraz posiada-
jący znaczący dorobek zawodowy. Nauczycie-
lowi dyplomowanemu, który uzyskał tytuł 
honorowy Profesora Oświaty, organ pro-
wadzący wypłaca jednorazową gratyfika-

cję pieniężną w wysokości 6-miesiecznego 
ostatnio pobieranego wynagrodzenia za-
sadniczego. 

W zeszłym roku tytuł ten otrzymało za-
ledwie 10 osób, na 60 tys. pedagogów w ca-
łej Polsce. Tym razem wśród nich jest także 
Bożena Kawicka z Nowogardu – z wykształ-
cenia psycholog kliniczny, dyrektor Specja-
listycznej Poradni Terapeutycznej w Nowo-
gardzie, wykładowca  uniwersytecki, a także 
były nauczyciel języka polskiego w nowo-
gardzkich placówkach oświatowych. 

Tytuł jest ukoronowaniem mojej wielolet-
niej pracy. To także nagroda dla mojej naj-
bliższej rodziny, której ze względu na drogę 
zawodową nie mogłam poświęcać tyle cza-
su ile bym chciała – powiedziała wczoraj dla 
DN, Bożena Kawicka, która właśnie kończy 
doktorat na Uniwersytecie Szczecińskim.  

Uroczystość wręczenia dyplomów po-
twierdzających nadanie honorowych tytu-
łów Profesora Oświaty, odbędzie się w naj-
bliższy poniedziałek w Kancelarii Premiera 
w Warszawie.  

Marcin Simiński 

Pomóżmy sobie
•	 Przyjmę  2 - osobowy fotel do spania, pralkę automatyczną i używaną  pokojową meblościan-

kę tel. 665 - 566-856
•	 Przyjmę  łóżko piętrowe  tel.512-71-13-48
•	 Przyjmę  wersalkę z fotelami i szafkę na dziecięce ubrania tel. 883-241-291 
•	 Przyjmę meble pokojowe w dobrym stanie, ławę pokojową i TV  tel.782-556-716
•	 Przyjmę  piecyk kaflowy lub inny piec na opał tel. kontaktowy 883-038-182
•	 Przyjmę segment pokojowy i kuchenny oraz pralkę.  tel. kontaktowy 512 711 348
•	 Przyjmę używany  telewizor LCD   tel.  512-012-823 
•	 Przyjmę używany odtwarzacz DVD i sprawny niewielki   telewizor  tel.506-138-056
•	 Przyjmę dla niepełnosprawnego chłopca rowerek trzykołowy napędzany na ręce   tel.  697-

381-161 
•	 Oddam sprawny telewizor, tel. 795977965
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FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

TRUMNY, URNY, KREMACJE, EKSHUMACJE, CHŁODNIA
PRZEWOZY KRAJOWE i ZAGRANICZNE, 

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

602 450 881

EntER  II 
laptop

 sERwIs - komIs

naprawiamy, 
sprzedajemy,

kupujemy laptopy
na ul. Wyszyńskiego 7/3

budynek Straży Pożarnej

tEL. 795 648 748

Już jest!!! 
POLSAT CYFROWY 

w PLUSIE
specjalne Bonusy 

dla naszych klientów
Nie przegap oferty

ZAPRASZAMY

Salon Plus
ul. Kościuszki 35A

Nowogard

O PA Ł
POLSKI WĘGIEL 

WYSOKA JAKOŚĆ
węgiel, koks, miał,drewno,
brykiet - węgiel i drzewny
(towar luzem i workowany)

Zapewniamy transport 
Sprzedaż ratalna

PPUH „EDBA” 
Nowogard • ul. Nadtorowa 12

Tel./fax 91 39 22 329
Kom. 601 150 620

Były hotel nadal straszy…

Wyremontują, jak dostaną pieniądze 
Były budynek po hotelu znajdującym się przy Placu Wolności, to jedna z największych architektonicznych szkarad w mieście. Nie dość, 
że pięciopiętrowy gmach pięknością nie grzeszy, to jeszcze jego stan z roku na rok się pogarsza. W zeszłym roku z budynku sypał się 
tynk. Kilka okien zabito blachą. Do tego od kilku lat nie działa winda. Wszystko wskazuje na to, że sytuacja szybko nie ulegnie popra-
wie, chociaż Starostwo Powiatowe w Goleniowie ma dobre chęci. 

Pytany przez nas o przy-
szłość budynku po byłym ho-
telu „Cisy” wicestarosta To-
masz Kulinicz poinformował, 
że w roku 2013 planowane 
jest wykonanie audytu energe-
tycznego budynku. Ma to być 
pierwszy krok do pozyskania 
środków ze źródeł na wykona-
nie elewacji. 

Warunek konieczny do po-
zyskania środków ze źródeł ze-
wnętrznych na wykonanie prac 
termomodernizacyjnych. Po-
nadto priorytetem jest dokona-
nie wymiany stolarki okiennej 
oraz docieplenie budynku, jed-
nakże termin wykonania tych 
prac uzależniony będzie od wy-
konania wcześniej wspomnia-
nego audytu, uzyskania dofi-

nansowania oraz przeprowa-
dzenia procedur zamówień pu-
blicznych na wykonanie robót 
budowlanych – mówi Kulinicz. 

Starostwo liczy, że uda się 
zrealizować te przedsięwzię-
cia również w 2013 roku, pod 
warunkiem, że zostaną uregu-
lowane kwestie własnościowe 
budynku ( obecnie trwa po-
stępowanie dotyczące zniesie-
nia współwłasności ). Co na-
tomiast z niedziałającą od lat 
widną, na której brak uskarża-
ją się mieszkańcy korzystający 
z usług instytucji i firm znaj-
dujących się w byłym hotelu?

- Z uwagi na duży i kosztow-
ny zakres prac do wykonania w 
budynku, kwestia montażu no-
wej windy będzie ograniczona 

do wykonania ekspertyzy szybu 
windy, która zostanie zlecona w 
najbliższym czasie oraz doko-
nania oceny kosztów ewentu-
alnego montażu nowego dźwi-
gu. W pierwszej kolejności jed-
nak wykonywane będą przede 
wszystkim remonty zmierzają-
ce do obniżenia kosztów utrzy-
manie budynku, nie zaś je ge-
nerujące – wyjaśnia wicestaro-
sta. 

Wszystko wskazuje więc 
na to, że na kompleksową 
poprawę wyglądu byłego ho-
telu jak i zamontowanie nowej 
windy, przyjdzie jeszcze trochę 
poczekać. Starostwo nie ma też 
konkretnego pomysłu na za-
gospodarowanie budynku gdy 
już go wyremontuje. 

Na chwilę obecną, w związku 
z jeszcze nieuregulowaną kwe-
stią własności budynku, nie ma 
konkretnej koncepcji zagospo-
darowania budynku, prace do-
tyczące tej kwestii nadal trwają 
– przyznaje T. Kulinicz. 

Powierzchnia budynku wy-
nosi 2.953,19 m2, zaś kosz-
ty utrzymania budynku za I 
półrocze 2012 roku wyniosły 
170.489 zł. Na potrzeby admi-
nistracji powiatowej zajmowa-
na jest powierzchnia 1.413,87 
m2, powierzchnia wynajmo-
wanych pomieszczeń wyno-

si 255,17 m2, zaś pozostała do 
wynajmu powierzchnia wyno-
si 348,33 m2. Opiekę nad bu-
dynkiem sprawuje dwóch eta-
towych pracowników. 

Obecnie w gmachu siedzi-
bę mają niektóre filie admini-
stracji powiatu tj. Urząd Pracy 
i Wydział Komunikacji. Są też 
firmy prywatne, a także biu-
ra poselskie i siedziby partii. 
Na 4 piętrze funkcjonuje Pań-
stwowa Szkoła Muzyczna. Na 
ostatnim znajduje się sala kon-
certowa.  

Marcin Simiński 

Brzydota i stan techniczny hotelu przyćmiewa nawet pięknie odrestaurowany Ratusz
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Grunt to opakowanie

Kolejne pieniądze  
na  odnowę „chochoła”

Decyzja na wycięcie jest 

Uciążliwe topole przy ul. Bohaterów Warszawy  
– odpowiedź UM

W odpowiedzi na artykuł, 
który ukazał się w Dzienniku 
Nowogardzkim w sprawie wy-
cinki topoli rosnących przy ul. 
Bohaterów Warszawy infor-
muję, że w tej sprawie napływa 
wiele wniosków zarówno do 
burmistrza jak i do pracowni-
ków urzędu. Przypominam, że 
zarządcą przedmiotowej drogi 
jest Zachodniopomorski Za-
rząd Dróg Wojewódzkich w 
Koszalinie – Rejon Dróg Woje-
wódzkich w Stargardzie Szcze-

cińskim i utrzymanie właści-
wego stanu tej drogi należy 
do jego obowiązków. Istotnie 
drzewa z gatunku topola są to 
drzewa bardzo szybko rosnące 
i wysokie, które w latach wcze-
śniejszych były bardzo chęt-
nie sadzone przede wszystkim 
wzdłuż dróg i na osiedlach 
mieszkaniowych. Stanowią 
znaczący problem dla zarząd-
ców nieruchomości ponieważ 
stwarzają niebezpieczeństwo 
związane z przewracaniem 

tych ogromnych drzew przez 
wiatr i łamania potężnych ko-
narów a także przez zaśmieca-
nie otoczenia opadającym, bia-
łym puchem nasiennym. Bur-
mistrz na każdym spotkaniu 
z dyrekcją ZZDW w Koszali-
nie oraz kierownikiem RDW 
w Stargardzie Szczecińskim 
poruszał problem zachowa-
nia bezpieczeństwa pieszych 
i kierowców na ulicy Bohate-
rów Warszawy w wyniku czego 
RDW w Stargardzie Szczeciń-

skim już 30.12.2011 r. wystąpił 
do gminy o zezwolenie na wy-
cięcie kilkudziesięciu drzew z 
pasa tej drogi. Decyzję zezwa-
lającą na wycinkę 31 drzew z 
gatunku topola wydano w dniu 
24.01.2012 r. z terminem waż-
ności zezwolenia do 30 mar-
ca 2013 r. W dniu 08.10.2012 
r. na stronie www.zzdw.kosza-
lin ukazało się ogłoszenie o au-
kcji (nr 4/S/2012), której ce-
lem jest sprzedaż drewna z wy-
cinką drzew rosnących w pa-

sie drogi wojewódzkiej nr 144 
m. Nowogard. Termin składa-
nia ofert upływa 23.10.2012 r. 
Mając na uwadze podjęte dzia-
łania zakładamy, że w najbliż-
szym czasie problem bezpie-
czeństwa mieszkańców i użyt-
kowników przedmiotowej uli-
cy zostanie skutecznie rozwią-
zany. 

Tadeusz Fiejdasz
Kierownik wydziału GKMiOŚ

Pomnik przy Placu Wolności przeżywa za kadencji obecnego burmistrza do-
bre czasy. Ostatnio pojawiły się wokół betonowej bryły  rusztowania ustawione 
przez firmę, która na zlecenie miasta dokonuje tzw. odnowienia  monumentu. 
Jak się dowiadujemy, to dopiero wstępny wydatek pieniędzy podatników na ten 
komunistyczny relikt. Znacznie większe kwoty planuje się wydać w przyszłym 
roku.

Zaintrygowani celem in-
stalacji widocznych na zdję-
ciu rusztowań wokół pomni-
ka (zwanego potocznie przez 
mieszkańców od lat „chocho-
łem”),zwróciliśmy się z pyta-
niami w sprawie do UM w No-
wogardzie. Oto odpowiedź, 
którą otrzymaliśmy:  

Na wniosek Związku Kom-
batantów Rzeczypospolitej Pol-
skiej i Byłych Więźniów Poli-
tycznych, zlecono odnowienie 
pomnika położonego przy pl. 
Wolności. Wykonawcą prac jest 
wyłoniona w postępowaniu fir-
ma PPHU KUGA z Nowogar-
du. Pisemne zapytanie wysła-
no do 5 miejscowych przedsię-
biorców tj. BRUK-LIN, Zakład 
Usługowy „DOMEL”, PPHU 
KUGA, Nowogardzkie Cen-
trum Budowlane i Zakład Bu-
downictwa Ogólnego i Utrzy-
mania Dróg „AZBUD”. Wpły-
nęły 2 oferty w zamkniętych 
kopertach od: Nowogardzkiego 
Centrum Budowlanego na 
- 27  240,98 brutto i PPHU 
KUGA. Wybrano korzystniej-
szą pod względem ceny ofertę 
PPHU KUGA za cenę 7 200,00 

brutto. Roboty polegają na wy-
czyszczeniu powierzchni po-
mnika, wyrównanie ubytków 
w powierzchni, gruntowaniu i 
malowaniu całości. Zakres ro-
bót nie obejmuje podstawy po-
mnika, której gruntowny re-
mont planowany jest w przy-
szłym roku. 

Kierownik Wydziału GKMiOŚ
Tadeusz Fiejdasz

No i wszystko niby jasne, 
ale… nie do końca. W tekście 
zwróciliśmy uwagę na wyjąt-
kowo dużą rozbieżność ce-
nową złożonych ostatecznie 
ofert, ponad  7000 i ponad 
27000 tys.  Powstaje pytanie, 
jak została  sformułowana spe-
cyfikacja robót do wykonania 
w zapytaniu o cenę, skoro po-
wstała aż taka różnica wycen 
planowanych prac? Dopytali-
śmy o to, oczekujemy na od-
powiedź. Nie zdziwiło nas, że 
wygrała PPHU KUGA, bo to w 
tej kadencji, to „ sztandarowy” 
wykonawca robót gminnych. 
Natomiast niepokój budzi za-
powiedź  gruntownego remon-
tu podstawy pomnika w przy-
szłym roku. Brzmi to tak po-

ważnie, że... drżyjcie podatni-
cy! Informujemy o tej kolejnej 
bardzo potrzebnej dla obywa-
teli  inwestycji (po np. słynnym 
wiatraczku za 16000 tys. obok 
biurowca Gardna, czy za kilka-
set tysięcy światełkach na ra-
tuszu), aby zdementować krą-
żące po mieście pogłoski, że 
rusztowania stoją, bo władze 
mają zamiar dokonać przerób-
ki fałszującego historie monu-
mentu na obiekt  wzorowany 
na słynnych twarzach  ojców 
- założycieli  demokracji ame-
rykańskiej na górze Rushmore. 

Przypomnijmy: Mount Ru-
shmore, to góra leżąca w Black 
Hills w hrabstwie Pennington 
na zachodzie stanu Dakota 
Południowa, w której w latach 
1927–1941 wykuto pomnik o 
nazwie Mount Rushmore Na-
tional Memorial.

Pomnik składa się z czte-
rech głów prezydentów USA, 
szczególnie znaczących dla hi-
storii tego kraju. Przedsta-
wieni tam prezydenci to (od 
lewej): George Washington 
(początek budowy 1930), Tho-
mas Jefferson (1936), The-

odore Roosevelt (1939) oraz 
Abraham Lincoln (1937).

Pomnik wykuwany był przez 
14 lat (1927-1941), w głównej 
mierze przez rzeźbiarza Gut-
zona Borgluma (1867-1941), 
w granitowej skale Mount Ru-
shmore, za pomocą ładun-
ków wybuchowych, młotów i 
ciężkiego sprzętu. Indianie, w 
szczególności Dakotowie, po-
strzegają go jako bezczeszcze-
nie ich miejsc świętych, po-
nieważ około 15 km na połu-
dniowy zachód w linii prostej 
od Mount Rushmore znajduje 
się Pomnik Szalonego Konia.

W przypadku Nowogardu, 
jak niektórzy niesłusznie opo-
wiadali, pracownicy z użyciem 
młotów pneumatycznych i 
ciężkich dłut mechanicznych, 
mieli przerabiać widoczne na 
pomniku twarze, na twarze 
poszczególnych ojców założy-
cieli demokracji nowogardz-
kiej. Miało się zacząć od wize-
runku obecnego włodarza, co 
wyglądało dość wiarygodnie, 
bo jak  wiadomo z gminnych 
mediów, od niego „wszystko 
się w Nowogardzie zaczęło”.

Redakcja 
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Powiat  
goleniowsko-
nowogardzki

Z okazji
imienin i urodzin

Jadwidze  
Teresie Skulskiej

wszystkiego najlepszego  
oraz

 spełnienia marzeń 
życzy 

brat Mirek

ŻYCZENIA

 Powiat  goleniowsko-nowogardzki

Zmiany to ciągły  proces
W kolejnej odsłonie naszych rozważaniach dotyczących projektu  zmiany nazwy powiatu na powiat  goleniow-
sko- nowogardzki   przeanalizujmy szanse proceduralne na  realne przeprowadzenie zamierzenia.

Decyzja w sprawie zmiany 
nazwy należy do kompeten-
cji Rady Ministrów.  Rada Mi-
nistrów postępuje w tej spra-
wie zgodnie z rozporządze-
niem z dnia 9 sierpnia 2001 
r. w sprawie trybu postępo-
wania przy składaniu wnio-
sków dotyczących tworzenia, 
łączenia, dzielenia, znoszenia 
i ustalania granic powiatów 
oraz ustalania i zmiany nazw 
powiatów i siedzib ich władz 
oraz dokumentów wymaga-
nych w  tych sprawach. (Dz.U. 
nr 86 z dnia 22 sierpnia 2001 
r. poz. 944)  Wcześniej już pi-
sałem, że wniosek w tej spra-
wie może być złożony nawet 
tyko przez którejkolwiek Radę 
Gminy z obszaru powiatu (w 
tym wypadku inicjująca po-
winna być nasza gmina), oczy-

wiście byłoby lepiej aby taki 
zamiar wsparła też  Rada Po-
wiatu  a najlepiej aby swojej 
aprobaty udzieliły też  Rady 
innych gmin wchodzących w 
skład powiatu. O takie decyzje 
w trakcie działań naszego Sto-
warzyszenia będziemy zabie-
gali. Potocznie może się wyda-
wać, że układ administracyj-
ny kraju po wdrożeniu  kilka 
lat temu zasadniczych reform 
administracyjnych pozosta-
je stały i niezmienny. Tak jed-
nakże nie jest zagadnienie ma 
charakter dynamiczny i co 
roku rozpatrywanych jest kil-
kanaście a nawet kilkadziesiąt 
wniosków o zmiany nazw, gra-
nic gmin czy powiatów a tak-
że o nadanie praw miejskich. 
I tak np. w roku 2011 było ta-
kich wniosków 26 a w roku 

2012 także ponad dwadzie-
ścia. Decyzje Rada Ministrów 
podejmuje w połowie roku i 
zaczynają  one obowiązywać 
począwszy id następnego. Jak 
wskazuje praktyka pozytywnie 
kończy się około 50 procent 
wniesionych praw i tak w tym 
roku począwszy od 1 stycznia 
2013 roku zaczną obowiązy-
wać zmiany w 10 przypadkach 
– dotyczą one głównie zmia-
ny granic gmin i miast. War-
to zaznaczyć ,że decyzje doty-
czące zmiany granic są znacz-
nie trudniejsze aniżeli projek-
towana przez nas zmiana na-
zwy, ponieważ przy zmianie 
granic muszą być uzgodnione 
na ogół sprzeczne interesy ma-
terialne sąsiadujących gmin- 
przy zmianie nazwy nikt nie 
traci ani terytorium ani wpły-

wów podatkowych. Reasumu-
jąc naszym projektem  wpisu-
jemy się w stały proces dosko-
nalenia struktury administra-
cyjnej kraju w celu osiągnię-
cia jak najbardziej zrównowa-
żonych i korzystnych warun-

ków rozwojowych. Nie jest to 
pomysł z gatunku fanaberii ale 
objaw odpowiedzialności za 
kształt dobra wspólnego jakim 
jest powiatowa wspólnota sa-
morządowa.  

Żabowo: Palacz wygrał proces przeciwko szkole

Zapłacą mu za nadgodziny 
16 sierpnia 2012 roku zakończył się trwający od kwietnia 2009 roku proces 
przed sądem pracy w Goleniowie z powództwa pana Andrzeja Głąbeckiego, pa-
lacza i konserwatora przeciwko Szkole Podstawowej w Żabowie. Mężczyzna do-
magał się zapłaty za godziny ponadliczbowe w kwocie 11,5 tys. zł oraz dodatku 
za pracę w porze nocnej tj. ponad 2,5 tys. zł. Ostatecznie wygrał proces. Szkoła 
od części wyroku złożyła jednak apelację. 

Pan Andrzej Głąbecki był 
zatrudniony w SP Żabowo na 
podstawie umowy  o pracę na 
stanowisku palacz-konserwa-
tor w pełnym wymiarze go-
dzin od 1 października 2002 
do 28 listopada 2008 roku. 
Umowa została rozwiązana za 
porozumieniem stron, chociaż 
sam pan Andrzej przyznaje, że 
odbyło się to w dość „przebie-
gły sposób”. 

Kiedy pokłóciłem się z dyrek-
torem szkoły i powiedziałem, 
że się zwolnię. Kilka dni później 
podsunięto mi dokument do 
podpisu mówiąc, że to dla mo-
jego dobra. Słabo widzę, więc 
podpisałem. Dopiero po chwili 
mnie uświadomiono, że podpi-
sałem na siebie „wyrok” - opo-
wiada pan Andrzej. Ten wątek 
nie był jednak przedmiotem 
postępowania sądowego. Waż-
niejsze było to, o co pokłócił 
się palacz z dyrektorem szkoły. 
Kwestią sporu było naliczanie 
godzin za dodatkową pracę. 

Pan Andrzej twierdził, że 
miał przychodzić na godzi-
ną 5.30 i pracować do godzi-
ny 13.30, tymczasem  w celu 
wykonania powierzonych mu 
przez dyrektora placówki obo-
wiązków nagrzania szkoły, 
musiał przychodzić na 4 rano 
i pracować do 15.00. Praco-
wał zatem 11 godzin zamiast 
8. Zdarzało się szczególnie w 
chłodne dni, że pan Andrzej 
był wzywany do pracy także w 
dni wolne od pracy i święta, by 
nie doszło do wygaszenia pie-
ca. Szkoła płaciła jednak panu 
Andrzejowi za pracę w godzi-
nach nadliczbowych i noc-
nych, ale wynagrodzenie było 
zaniżane, albowiem nie zosta-
ły zapłacone godziny wypra-
cowane przez powoda zarów-
no nadliczbowe jak i dodatek 
za pracę w godzinach nocnych 
zgodnie z regulaminem. 

Szkoła od samego począt-
ku próbowała oddalić pozew. 
W uzasadnienia pracodaw-

ca stwierdził, że pan Andrzej 
otrzymywał należne mu wy-
nagrodzenie. Co miesiąc był 
także informowany o tym, ile 
ma nadgodzin i zgadzał się z 
takim stanem nie protestując. 
Szkoła zaprzeczała również, że 
pan Andrzej w sezonie grzew-
czym rozpoczynał pracę już o 
4 rano. 

Po przesłuchaniu kilkuna-
stu świadków, w tym przede 
wszystkim personelu SP Żabo-
wo, jak i stron sporu, sąd przy-
znał rację panu Andrzejowi i 
zasądził na jego rzecz kwotę 
14 tys. 600 zł. Wyrok był nie-
prawomocny. Jak wynika z na-
szych informacji szkoła wypła-
ciła już swojemu byłemu pra-
cownikowi większą cześć tej 
kwoty. Pozostała kwota stano-
wi przedmiot apelacji, jaki od 
wyroku złożyła placówka. 

Tyle kulisów procesu, który 
przez kilka lat toczył się nie-
zauważany w zaciszu ciasnej 
sali sądowej, bez udziału pu-

bliczności. Pan Andrzej nie 
chciał jednak rozgłosu. Tym 
bardziej, że jak twierdzi wciąż 
trudno mu uwierzyć, że jemu, 
zwykłemu palaczowi udało się 
przed sądem wygrać sprawie-
dliwość. Nie obyło się jednak 
bez strat. Żona pana Andrze-
ja, również pracownik szko-
ły w Żabowie odeszła z pracy. 
Rodzina twierdzi, że przez cały 
czas trwania procesu była na-
rażona na pomówienia, żyła w 
poczuciu braku zrozumienia 
i wsparcia, nie tylko ze strony 
środowiska szkolnego, ale tak-
że sąsiadów i bliskich. To wiel-
ka cena, mając na uwadze ży-
cie w niewielkiej społeczności 
jaką jest Żabowo. Dziś jednak 
pan Andrzej chodzi z podnie-
sioną głową i mówi, że mimo 

tych wielu niedogodności, było 
warto upomnieć się o swoje. 

Bałem się. Przecież przeciw-
ko sobie miałem wykształco-
nych ludzi i poważną instytu-
cję. Wielu mówiło mi, żebym 
dał sobie z tym spokój. I tak 
nic nie wskóram. Proces wiele 
nas kosztował i nerwów i nie-
przyjemności. Nie mogłem so-
bie jednak mimo to pozwolić 
na to, żeby ktoś w taki sposób 
mnie potraktował. Może jestem 
prostym człowiekiem, ale zbyt 
wiele poświęciłem dla szkoły, 
by odejść stamtąd pozbawio-
ny honoru, a przede wszystkim 
wynagrodzenia, które mi się po 
prostu należało – mówi dzisiaj 
były palacz i konserwator SP 
Żabowo. 

MS

Nasz komentarz 
Postawa pana Andrzeja jest budująca, i niech będzie przykła-

dem dla innych. Udowodnił on bowiem wszystkim, że o swój 
honor i sprawiedliwość warto walczyć  zawsze,  nawet stając 
przeciwko całemu światu. Tym bardziej, że jak wynika z mate-
riałów procesowych, były palacz miał przeciwko sobie prawie 
wszystkich, ażeby z nim wygrać, sięgano nawet po metody nie 
przystające osobom reprezentującym placówkę oświatową. Jak 
czytamy bowiem w uzasadnieniu do wyroku, dyrektor szkoły 
w Żabowie sfałszowała regulamin placówki, przedkładając go 
jako jeden z dowodów na swoją rację, co było przedmiotem 
osobnego postępowania karnego przed goleniowskim sądem 
(postępowanie wobec dyrektor warunkowo umorzono). 

W obliczu powyższego faktu składanie apelacji wobec wyro-
ku Sądu Pracy to swoiste tupeciarstwo... Warto bowiem się za-
stanowić, kto w szkole powinien nadal pracować – palacz czy 
dyrektor?

redakcja
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PARAFIA PW. WNIEBOWZIęCIA NMP: Msza św. w niedzielę: Nowogard: 7:00, 9:30, 11:00, 12:30, 18:00 (w lipcu i 
sierpniu o 19:00) Karsk: 9:00; Olchowo: 11:00; Wojcieszyn: 12:00; Dąbrowa: 10:00.  Msza św. w tygodniu (od pn do pt): 
7:00, 18:00 (w lipcu i sierpniu o 19:00)    Msza św. w sobotę: 9:00, 18:00 (w lipcu i sierpniu o 19:00).    www.wnmp.info
PARAFIA PW. ŚW. RAFAŁA KALINOWSKIEGO: Msza św. w niedzielę: . 7.30 , 9.00; 11.00, 12.30 i 18.00 (w lipcu i sierp-
niu o 19:00) Kulice: 9:00; Jarchlino: 10:00; Sąpolnica: 10:00.   Msza św. w tygodniu: 7:00, 18:00 (w lipcu i sierpniu o 
19:00).   www.rafalkalinowski.republika.pl
PARAFIA PW. MB FATIMSKIEj: Msze św. w niedzielę: 9.00 i 12.00. Lestkowo: 10.30; Miętno: 13.00.  Msza św. w tygo-
dniu z wyjątkiem poniedziałku:17.00, w sobotę o godzinie 12.00.    www.mbf-now.firmeo.biz 

Informacje Parafialne
   Vox    Ecclesiae...

Słowo Boże na Niedzielę:
Słowa Ewangelii według Świętego Marka
(Mk 10,17-30) Bogaty młodzieniec. Niebezpieczeństwo bo-

gactw.
Gdy Jezus wybierał się w drogę, przybiegł pewien człowiek i 

upadłszy przed Nim na kolana, pytał Go: Nauczycielu dobry, co 
mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Jezus mu rzekł: Cze-
mu nazywasz Mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg. 

Znasz przykazania: Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, nie oszukuj, 
czcij swego ojca i matkę. On Mu rzekł: Nauczycielu, wszystkiego tego przestrzegałem od mojej 
młodości. Wtedy Jezus spojrzał z miłością na niego i rzekł mu: Jednego Ci brakuje. Idź, sprze-
daj wszystko co masz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za 
Mną. Lecz on spochmurniał na te słowa i odszedł zasmucony, miał bowiem wiele posiadłości. 
Wówczas Jezus spojrzał wokoło i rzekł do swoich uczniów: Jak trudno jest bogatym wejść do 
królestwa Bożego. Uczniowie zdumieli się na Jego słowa, lecz Jezus powtórnie rzekł im: Dzie-
ci, jakże trudno wejść do królestwa Bożego. Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igiel-
ne, niż bogatemu wejść do królestwa Bożego. A oni tym bardziej się dziwili i mówili między 
sobą: Któż więc może się zbawić? Jezus spojrzał na nich i rzekł: U ludzi to niemożliwe, ale nie 
u Boga; bo u Boga wszystko jest możliwe. Wtedy Piotr zaczął mówić do Niego: Oto my opu-
ściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą. Jezus odpowiedział: Zaprawdę, powiadam wam: Nikt 
nie opuszcza domu, braci, sióstr, matki, ojca, dzieci i pól z powodu Mnie i z powodu Ewangelii, 
żeby nie otrzymał stokroć więcej teraz, w tym czasie, domów, braci, sióstr, matek, dzieci i pól, 
wśród prześladowań, a życia wiecznego w czasie przyszłym.

Jak trudno jest bogatemu…
 Chciałbym poznać tego bogatego młodzieńca. Nie ze względu na jego bogactwa, te mate-

rialne. Ze względu na jego bogactwo wynikające z tego, jaki jest. Bo trzeba przyznać, że to bo-
gactwo widać w jego postawie. Przybiegł do Jezusa. Nie przyszedł. Przybiegł. Nie sądzę żeby 
mu się spieszyło. A jeżeli tak, to chyba tylko do tego, by poznać odpowiedź na nurtujące go py-
tanie. Może ono już od dawna nie dawało mu spokoju i stąd ten pośpiech. 

  Czy zdawał sobie sprawę z tego, z kim ma do czynienia? Wygląda na to, że tak. Upadł przed 
Jezusem na kolana. To mówi samo za siebie. A chyba jeszcze lepiej mówią to słowa, w których 
Jezusa nazywa nauczycielem dobrym. I skoro nikt nie jest dobry tylko sam Bóg, to tak, jakby 
Jezus potwierdził swoje prawdziwe pochodzenie. A może chciał uspokoić młodzieńca w tych 
jego dylematach potwierdzając, że jego (młodzieńca) postawa jest jak najbardziej właściwa. A 
to bardzo wiele znaczy.

 Trzeba również przyznać, że młodzieniec był człowiekiem dobrym, oczywiście według 
ludzkiej miary. Przecież od młodości zachowywał wszystkie przykazania. To jest wyczyn. To 
trzeba docenić. I tu się ujawnia jego bogactwo. Najpierw to duchowe. Bo czuł, że to nie wy-
starcza. Że zachowując te przykazania człowiek wcale nie musi dojść do nieba. Głęboka myśl, 
świadcząca o bogatej osobowości. Pewnie stąd to pytanie skierowane do Jezusa. Chyba nie dzi-
wi fakt, że spotykając się z taką postawą, Jezus spojrzał na niego z miłością. Ale można odnieść 
wrażenie, że temu spojrzeniu towarzyszy jakiś smutek. Widać to w dalszej treści tego fragmen-
tu. Pojawia się on u młodzieńca, gdy ten dowiaduje się, jaka droga  może go poprowadzić do 
życia wiecznego. Teraz daje znać o sobie bogactwo materialne. Tamtemu bogactwu, duchowe-
mu, towarzyszy spojrzenie z miłością. Temu materialnemu towarzyszy smutek. Piszę ten mate-
rialny, bo nieraz jest on człowiekowi dużo bliższy, niż tamten duchowy. Owszem, trzeba przy-
znać, że bardzo pomaga w codziennym życiu, w tym doczesnym. A pytanie dotyczyło przecież 
życia wiecznego.

Czy więc tak trudno jest wejść bogatemu do Królestwa Niebieskiego, czyli osiągnąć życie 
wieczne? Chyba bardzo trudno, skoro Jezus używa takiego porównania. Wielbłąd i ucho igiel-
ne. Dodaje, że u ludzi to niemożliwe. Bo człowiek nie może sam się zbawić. W ogóle człowiek 
sam niewiele może. Sam nie. Ale z Bogiem…

„Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia” – znajdziemy te słowa w Piśmie Świętym. Tak 
pisał święty Paweł w liście do Filipian. Przytoczę jeszcze jeden, wcześniejszy werset z tego li-
stu: „Umiem cierpieć biedę, umiem i obfitować. Do wszystkich w ogóle warunków jestem za-
prawiony: i być sytym, i głód cierpieć, obfitować i doznawać niedostatku”(Flp 4,12). Dla świę-
tego Pawła sprawa była jasna. Na marginesie warto zajrzeć do jego listów. Tam wiele spraw się 
rozjaśnia. 

Czyli, niewielkie znaczenie ma wielkość posiadanych dóbr. Większe znaczenie ma sposób, w 
jaki się je posiada. Bo może znaleźć się taki bogaty, który nie trzyma się kurczowo tego co po-
siada. Woli trzymać się Pana Boga. Jak również może znaleźć się taki biedny, który tak bardzo 
skupia się na swojej biedzie, że nie dostrzega pomocnej dłoni, wyciągniętej w jego stronę i tego 
niesłychanego wzroku Boga. Opatrzności.

   Jeszcze słówko o opuszczeniu wszystkiego dla Jezusa. Niektórym jest to dane i zadane w 
dosłownym znaczeniu. Ciągle Bóg powołuje kogoś na wyłączną służbę. Ale może to doty-
czyć w pewien sposób każdego. Opuszczenie domu, braci, sióstr, matki, ojca, dzieci i pól może 
oznaczać postawienie przed sobą Jezusa w taki sposób, żeby to, co chce się opuścić, nie prze-
słaniało Jego i tego o czym mówi. Warto podjąć takie ryzyko, bo okazuje się, że przez pryzmat 
nauki Jezusa wszystko i wszyscy wyglądają lepiej. Prawdziwiej. No i droga do nieba otwarta.

Ks. Grzegorz Podlaski

Benedykt XVI  
ogłasza Rok Wiary
Czy Syn Człowieczy znajdzie  
wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?
Benedykt XVI zapowiedział, że 11 października 2012 rozpocznie się w 
całym Kościele katolickim Rok Wiary. Będzie on związany z 50. roczni-
cą otwarcia II Soboru Watykańskiego i zakończy się 24 listopada 2013, 
w uroczystość Chrystusa Króla. „Czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na 
ziemi gdy przyjdzie” to pytanie Jezusa nasuwa się jako zarazem szcze-
gólne pełne nadziei wyzwanie, które staje przed nami wyznawcami  
Zbawiciela w roku ogłoszonym wczoraj jako Rok Wiary.

Porta fidei czyli „Podwoje wiary” -  taki 
tytuł nosi list apostolski Benedykta XVI 
w formie motu proprio, ogłaszający w 
Kościele „Rok Wiary”.  Jak wyjaśnia sam 
Ojciec Święty, od początku pontyfikatu 
zależało mu na tym, aby Kościół odnalazł 
na nowo drogi wiary i rozniecił w sobie 
„radość i odnowiony entuzjazm spotka-
nia z Chrystusem”.

Po co nam Rok Wiary? Czyż o wiarę 
nie należy dbać na co dzień, a nie tylko 
przy szczególnych okazjach? Niewątpli-
wie tak, ale jest też prawdą, że potrzebu-
jemy rocznic, świąt, uroczyście ogłoszo-
nych okresów, by przypomnieć sobie i 
ożywić to, o czym powinniśmy pamiętać 
każdego dnia. Taka jest po prostu ludzka 
natura. Dlatego jest powodem do radości 
i zaangażowania to, że Papież Benedykt 
XVI ogłosił Rok Wiary.

Mówi się, że czasy dla Kościoła są trud-
ne: mamy do czynienia z agresywną la-
icyzacją, a nawet z tym, co Benedykt XVI 
nazwał chrystofobią. Inna sprawa, że tak 
naprawdę Kościół od 2 tys. lat żyje w 
trudnych czasach... A trudności czasów 
współczesnych nie są większe od tych, 
z którymi konfrontowały się minione 
pokolenia. W każdym razie nasuwa się 
ewangeliczne „Cóż mamy czynić?”. Pa-
pież zauważa, że znamy odpowiedź Jezu-
sa na to pytanie: „Na tym polega dzieło 
zamierzone przez Boga, abyście uwierzyli 
w tego, którego On posłał” (J 6,29). A za-
tem jesteśmy wezwani, by „na nowo od-
kryć smak karmienia się Słowem Bożym, 
wiernie przekazywanym przez Kościół 
i Chlebem życia, danymi jako wsparcie 
tym, którzy są Jego uczniami” (nr 3).

Dzień rozpoczęcia Roku Wiary, to tak-
że 20. rocznica opublikowania Katechi-
zmu Kościoła Katolickiego. Benedykt 
XVI stwierdza, że właśnie Katechizm jest 
jednym z najważniejszych owoców Sobo-
ru watykańskiego II. Papież przypomina 
słowa swego błogosławionego poprzed-
nika, który wyraził nadzieję, że „Kate-

chizm przyczyni się w znacznym stop-
niu do odnowy całego życia kościelnego”. 
„Właśnie w tej perspektywie Rok wiary 
powinien - pisze w swym liście Benedykt 
XVI - wyrazić wspólne zobowiązanie do 
ponownego odkrycia i studium podsta-
wowych treści wiary, które znajdują w 
Katechizmie Kościoła Katolickiego swą 
systematyczną i organiczną syntezę. Sta-
je się tutaj faktycznie widoczne bogactwo 
nauczania, jakie   Kościół przyjął, strzegł i 
oferował na przestrzeni dwóch tysiącleci 
swej historii” (nr 11).

Intymne doświadczenie Boga we wła-
snym wnętrzu nie może jednak zamknąć 
się w sobie. Czytamy w liście Papieża, że 
„wiara oznacza zaangażowanie i publicz-
ne świadectwo. Chrześcijanin nigdy nie 
może myśleć, że wiara jest sprawą pry-
watną” (nr 10). Wiara wymaga odpo-
wiedzialności w wymiarze społecznym i 
Kościół - tak jak w dniu Pięćdziesiątni-
cy - ukazuje z całą oczywistością ów wy-
miar publiczny wiary i głoszenia bez lęku 
swej wiary każdej osobie. „Jest to - pod-
kreśla papież - dar Ducha Świętego, który 
uzdalnia do misji i umacnia nasze świa-
dectwo, czyniąc je śmiałym i odważnym”. 

„Rok Wiary będzie również - stwier-
dza Benedykt XVI - okazją do wzmoc-
nienia świadectwa miłosierdzia” (nr 14). 
Wszak wiara bez uczynków miłości jest 
martwa, czyli w gruncie rzeczy jej nie ma. 
Słowa Jezusa: „Wszystko, co uczyniliście 
jednemu z tych braci moich najmniej-
szych, Mnieście uczynili” (Mt 25,40), są 
dla chrześcijan ostrzeżeniem, a zarazem 
nieustannym wezwaniem, aby ponownie 
ofiarować tę miłość, którą On troszczy się 
o nas.

Oby Rok Wiary, ogłoszony przez Bene-
dykta XVI, był dla nas szczególnym cza-
sem osobistej relacji z Jezusem, która z 
kolei pozwoli nam, być jego świadkami w 
życiu publicznym.

Opracował: Marek Słomski z tekstu 
Dariusz Kowalczyk SJ
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Renacie  
Góreckiej
wyrazy głębokiego 
współczucia i słowa 

otuchy z powodu 

śmierci mamy
składają 

nauczyciele i pracownicy 
Szkoły Podstawowej 

w Długołęce

Podziękowania
dla wszystkich, którzy 

uczestniczyli w ostatniej drodze

śp. Pawła Grzywacz
składa żona z synem i rodziną 

Zofia Bojanowicz, lat: 76, zmarła: 08.10.2012, pogrzeb: 
11.10.2012,  pogrzeb odbył się  na cmentarzu w Nowogardzie

Sławomir Baca, lat: 56, zmarł: 05.08.2012, pogrzeb: 12.10.2012,  
pogrzeb odbędzie się o godz. 14,00 na cmentarzu w Nowogardzie

Informacje  przekazał zarządca cmentarza Jerzy Furmańczyk

 W tych dniach odeszli do Wieczności 

„Miałem kiedyś przyjaciółkę w Ventersdorpie, niewielkim 
burskim miasteczku na stepie Transwalu. Była dzienni-
karką z miejscowej gazety. Kiedy zadzwoniłem do niej, by 
powiedzieć, że zamierzam napisać o miasteczku i Euge-
nie Terre’Blanche’u, człowieku, który nim rządził, odłoży-
ła słuchawkę i więcej nie odebrała moich telefonów”.

Wojciech Jagielski

W swojej nowej świet-
nej książce „WYPALANIE 
TRAW” WOJCIECH JAGIEL-
SKI opowiada o ludziach i 
państwie, w którym rządzi-
ły szczególne prawa. W Repu-
blice Południowej Afryki za-
kazywano „mieszanych mał-
żeństw i miłości między rasa-
mi, wprowadzono oddzielne 
szkoły, szpitale, sklepy, urzę-
dy, ławki i parki, plaże, restau-
racje, boiska, place zabaw, za-
wody sportowe, miejsca w au-
tobusach i pociągach a nawet 
przystanki i kładki nad ulica-
mi dla przechodniów. Czarno-
skórym studentom medycy-
ny zabroniono przeprowadzać 
sekcji zwłok zmarłych białych, 
a nawet czarnoskórych wier-
nych wykluczono z białych 
Kościołów. Białym zaś zabro-
niono jeździć rowerami, uzna-
jąc, że pojazd ten przeznaczo-
ny jest tylko dla służących, a 
więc czarnych”. Jeśli jakiś biały 
zakochał się w czarnej dziew-
czynie, mógł z nią żyć, nie oba-

wiając się kary. Wcześniej jed-
nak musiał poprosić, by raso-
wo go zdegradowano.  

„Wypalanie traw” W. Jagiel-
skiego wydana w 2012 przez 
Wydawnictwo ZNAK, to 
książka, od której nie sposób 
się oderwać. Rozpoczyna się 
jak powieść sensacyjna bądź 
kryminał – od zabójstwa bia-
łego farmera Eugene’a Terre-
’Blanche’a. Zabity przez wie-
le lat był bezwzględnym ty-
ranem, budzącym paniczny 
strach wśród murzyńskiej spo-
łeczności. Czarnoskórzy zabój-
cy wymierzyli sprawiedliwość 
i sami oddali się w ręce policji. 
To wydarzenie jest przyczyn-
kiem do szerszego spojrzenia 
na problem apartheidu w RPA.  
Jagielski wiele miesięcy spę-
dził wśród mieszkańców Ven-
tersdorp (tu doszło do mor-
derstwa) i Tshing. Kreśli wspa-
niałe portrety swoich rozmów-
ców białych i czarnych. Notuje 
wypowiedzi rdzennych miesz-
kańców Afryki i potomków 
Burów.

Emocji i cierpień jest tu wie-

le. Widzimy jak apartheid wal-
czył o przetrwanie, jakie roz-
czarowanie przyniosło miesz-
kańcom RPA jego zniesienie, 
jak zawiedzione zostały na-
dzieje na łagodne przekształ-
cenie kraju i emancypację 
jego czarnych mieszkańców. 
W rzeczywistości bowiem nic 
nie dzieje się bezkonflikto-
wo i bezboleśnie. Jest to książ-
ka o wielkich zmianach, które 
nie są również obce każdemu 
z nas.

Dyrektor Biblioteki
Zofia Pilarz

Biblioteka poleca

Miejska Biblioteka Publiczna
im. Stefana Żeromskiego w Nowogardzie      

z a p r a s z a
na otwarcie wystawy malarstwa

Pana  
JERZEGO WOŁOSZYNA
12 października (piątek) 2012 o godz. 16.30

Ślepcy  (DN z dnia 21.09. 
1992 r. nr 33)

Złożyliśmy wizytę w Zakła-
dzie Doskonalenia Zawodo-
wego w Nowogardzie. Zasta-
na sytuacja okazała się bar-
dzo trudna.

Jawajskie przysłowie mówi 
„Nie jest ślepcem ten, który 
wzrok stracił, lecz ten, który pa-
trzeć nie umie”.

Protest uczniów.  Jesteśmy 
dorosłymi ludźmi chcieliby-
śmy szczerości, a nie przemil-
czania pewnych spraw, tak jak-
by nigdy ich nie było. Od lute-
go br. Nie otrzymujemy wyna-
grodzenia za praktyki. Ubra-
nia robocze i środki czystości 
musimy załatwiać we własnym 
zakresie. Wśród nas znajdują 
się uczniowie z ubogich, wie-
lodzietnych rodzin, gdy rozpo-
czynaliśmy naukę nikt nas nie 
uprzedził, że do swojej nauki 
będziemy musieli dopłacać. 
Rozumiemy, szkoła ma trud-
ności finansowe, stoi na gra-
nicy bankructwa. Co stanie się 
z uczniami? Czy zaczną kraść, 
pić alkohol, używać narkoty-
ków? Nie wiemy, czy na tere-
nie miasta znajdują się zakłady 
chcące przyjąć nas do pracy. 
Czy miasto mogłoby wesprzeć 
naszą szkołę finansowo?

Protest Kierownika Warsz-
tatów – Wiesława Sawickiego. 
Niestety, dla burmistrza mia-
sta szkoła nie istnieje. (…) W 
tym roku w ostatniej chwi-
li zrobiliśmy nabór na płatne 
kursy (dwa oddziały). Brakuje 
na zapłaty uczniom 70 mln zł. 
Instruktorzy warsztatowi (15) 
od kilku miesięcy otrzymują 
w miejsce płacy tylko zaliczki. 
(…) Mamy wielu dłużników, 
zakładamy im procesy praw-
ne, lecz nie przynosi to spo-

dziewanych rezultatów. Brak 
refundacji z Biura Pracy. Je-
steśmy w trakcie reorganizacji, 
od 1 października na naszym 
terenie powstanie Terenowe 
Centrum Kształcenia Zawo-
dowego. Mamy wątpliwości 
czy to pomoże naszej szkole 
przetrwać. Wytwarzamy róż-
nego rodzaju produkty po na-
prawdę konkurencyjnych ce-
nach, lecz nie starcza na rekla-
mę naszych wyrobów. Doko-
nujemy także napraw różnych 
urządzeń. (…) Czy jest ktoś 
kto mógłby nam pomóc?

Protest Dyrektora – Wie-
sława Litwina. Nasza szkoła 
czyli oddział Wojewódzkie-
go Doskonalenia Zawodowe-
go nigdy nie była finansowana 
przez państwo. Szkole finanso-
wały warsztaty. (…) Oszczę-
dzamy jak się tylko da. W 
szkole nie ma etatu dla woźne-
go czy konserwatora, wszyst-
kie prace wykonują uczniowie 
wraz ze mną. To dobrzy chłop-
cy, sami urządzili siłownię, za-
proponowali urządzanie do-
chodowych dyskotek, z któ-
rych pieniądze przeznaczone  
będą na dofinansowanie szko-
ły. (…) Nie otrzymujemy z ku-
ratorium pieniędzy na stypen-
dia socjalne dla uczniów, fun-
dusze te pochodzą z Komitetu 
Rodzicielskiego. Uczniów go-
rzej sytuowanych zwalniamy z 
opłat wszelkiego rodzaju. Kur-
sy przygotowujące do zawo-
du nie załatwiają wszystkie-
go. Spowodują, że będzie nam 
groził wtórny analfabetyzm. 
Już teraz około  30 % dorosłej 
populacji w Polsce nie potrafi 
zrozumieć prostej informacji 
zamieszczonej w gazecie. Co 
stanie się z Polską młodzieżą 
jeśli nie zapewnimy jej miejsca 
nauki?

Anita M. Kulak 
Opr. MR

20 lat temu                               pisał:

Sprostowanie 
W ostatnim numerze DN, w tekście autorstwa organizacji Fo-

rum Pokrzywdzonych przez Państwo pojawił się błąd. Rozwią-
zanie umowy o pracę za porozumieniem powoduje, że pracow-
nik po zarejestrowaniu się w urzędzie pracy, nie będzie mógł od 
razu uzyskać zasiłek dla bezrobotnych, a dopiero po 90 dniach, a 
nie jak to było napisane 30 dniach. Za pomyłkę przepraszamy w 
imieniu swoim i autorów rubryki. 

Redakcja 
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KOLEJNOŚĆ UŻYWANIA PROGRAMÓW:

PROGRAM 1  mycie zasadnicze

PROGRAM 2  spłukiwanie

PROGRAM 3  woskowanie

PROGRAM 4  nabłyszczanie

PROGRAM 5  szczotka

UWAGA Najlepszy efekt mycia uzyskuje się
przy użyciu kolejno 4 programów

NOWO OTWARTY SKLEP SPORTOWY
-suplementy diety
-akcesoria do sztuk walk
-sprzęt sportowy itp.
 dodatkowo:
-komis używanych oryginalnych 
  gier komputerowych 
  PC, X-BOX, PS II, PS III

ul. Boh. Warszawy 108, Nowogard
tel. 504 589 679
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Nasi przedsiębiorcy

Co robię dla firmy i pracowników? - rozumiem ich!
W  kolejnym odcinku naszego cyklu prezentujemy Firmę Produkcyjno - Usługową UKK - METAL, której właścicielem jest pan Andrzej Miedźwiedzki 

Dziennik Nowogardzki: Czy-
ta Pan, Dziennik Nowogardzki i 
cykl  nasi przedsiębiorcy?

Andrzej Miedźwiedzki  wła-
ściciel firmy: 

Oczywiście, że czytam i to w za-
sadzie każdy numer. Co do rubryki 
„Nasi przedsiębiorcy” to uważam, 
że jest to strzał w „10” i ten cykl 
bardzo mi się podoba. Dlatego je-
stem wdzięczny, że DN opisuje nas 
przedsiębiorców lokalnych, którzy 
w pewnym sensie są dzisiaj  pozo-
stawieni na pastwę losu. Tylko my 
musimy wszystko robić idealnie i w 
terminie, a nasza sytuacja nikogo 
nie obchodzi… Dlatego bardzo mi 
się podoba ten pomysł, dzięki temu 
mamy szansę  pokazać się  społecz-
ności nowogardzkiej, która mam 
nadzieję, że równie chętnie czyta 
te informacje.  Oprócz cyklu który 
Pan opisuje, również bardzo podo-
bał mi się cykl historyczny red. Pio-
tra Słomskiego i trochę szkoda, że 
już się zakończył. Byłem jego wier-
nym czytelnikiem. 

  Nim przejdziemy do Pana 
działalności, to zapytam, czym 
dla Pana jest taki materiał jak 
metal?

Ciekawe pytanie? Ale już odpo-
wiadam by nie tracić czasu. Dla 
mnie i moich pracowników jest 
przede wszystkim źródłem utrzy-
mania. Jest to również surowiec do 
produkcji różnego rodzaju przed-
miotów i konstrukcji, który dzieli 
się na czarną stal, stal nierdzew-
ną i metale kolorowe, tak jak np. 
aluminium. Dodam, że wszystkie 
je przetwarzamy na zamawiane 
przedmioty czy konstrukcje.

Na metal  przetwarzany przez 
Was na konkretne wyroby, jest 
chyba wielu  odbiorców ?

To prawda. Między innymi na-
szymi odbiorcami są producenci 
z branży przetwórstwa  spożyw-
czego, którzy np.  zamawiają sto-
ły, wanny do masarni czy piekar-
ni. Takie przedmioty mają zastoso-
wanie np. na stołówkach w kuch-

niach, czy innych firmach które 
przetwarzają żywność, jak choćby 
wyrabiają  podroby zwierzęce, czy 
pieką pieczywo. Dlatego tutaj  bar-
dzo ważnym jest, aby wszystkie te 
wyroby  miały wymagane atesty 
sanitarne. 

Metal można przeobrazić, w? -  
no właśnie w co...?

Zacznę od tego, że każdy wy-
rób z mojej firmy musi mieć, naj-
pierw projekt wykonawczy z któ-
rego następnie rodzą się różnego 
rodzaju bariery, podesty, okucia, 
czy inne przedmioty z tego metalu. 
Jest to cała gama produktów, któ-
ra ma naprawdę wszelakie zasto-
sowanie. Lista oferowanych usług 
przez moją firmę jest długa, za-
czynając od konwencjonalnej ob-
róbki skrawaniem poprzez spawa-
nie, czy wszelką mechaniczną ob-
róbkę… Jesteśmy w stanie wykonać 
we własnym zakresie  także doraź-
nie każdą niezbędną naprawę w 
każdym czasie, gdy zaistnieje jakiś 
problem.  

  Wiele razy wspomina Pan o 
jakości wykonywanych przed-
miotów?

Tak, to prawda. Jakość naszych 
wyrobów oraz usług jest dla mnie 
i mojej załogi priorytetem. Każdy 
detal naszego wyrobu jest pilno-
wany podczas produkcji. Moja wy-
kwalifikowana kadra pracownicza 
oraz bogaty park maszynowy, to 
nasze główne atuty. Chcę dodać, że 
zapewniamy krótki termin realiza-
cji zamówień, w tym biznesie jest 
to bardzo ważne.

To dowodzi, że do tej pracy 
potrzebne są osoby o określo-
nych predyspozycjach,  jak rów-
nież specjalistyczny park ma-
szynowy. Taki park, to do jakich 
usług można wykorzystać?

  Powiem szczerze, że miałem i 
mam ogromne szczęście, że w mo-
jej firmie pracują naprawdę świet-
ni fachowcy, a to co jest w nich naj-
ważniejsze, to ich inwencja twór-
cza, którą wykorzystują do odczy-

tywania niekiedy skomplikowa-
nych  rysunków twórczych. Dlate-
go bardzo się cieszę z tego, że zwią-
załem się z fachowcami, którzy 
mają pasję uprawiania tego zawo-
du i umiejętności obsługi bardzo 
często skomplikowanych urządzeń, 
które są na naszych halach. Wszy-
scy moi pracownicy są zatrudnie-
ni w zasadzie na umowę o pracę. 
W tym tak zwanych produkcyj-
nych jest na obecną chwilę 12 osób, 
do tego Pani księgowa i dwaj rze-
mieślnicy, którzy wykonują prace 
zlecone, jak również specjalista do 
obsługi klienta. I na samym koń-
cu pozostaje moja skromna osoba, 
która wszystkim zarządza.

Gdyby miał Pan wymienić ta-
kie najważniejsze usługi, które 
wykonuje Pana firma, to jakie 
one by były?

Będę odpowiadał po kolei: spa-
wanie stali nierdzewnej, alumi-
nium, elementy konstrukcji stalo-
wych, cięcie i gięcie blach, kształ-

towników oraz wyroby ze stali nie-
rdzewnej takie jak:  balustrady czy 
urządzenia dla przemysłu spożyw-
czego. Więc jak Pan widzi, jest to 
dość szeroki wachlarz usług, które 
świadczę. 

  To, kto jest odbiorcą Pana 
produktów?

  Muszę przyznać, że mam wie-
lu odbiorców naszych produktów, 
ale wśród nich jest jeden szczegól-
ny, to japońska firma Brigstone, 
która produkuje opony. Ma ona 
swoją siedzibę w Kluczewie koło 
Stargardu Szczecińskiego. Wyko-
nujemy dla niej pewne elementy, 
które muszą spełniać najwyższe 
standardy i być oddane w ścisłym 
terminie. To było podstawowe ży-
czenie firmy, na które przystaliśmy 
i dzięki temu mamy ten kontrakt. 
Dodatkowo, serwisujemy również 
ich niektóre urządzenia służące do 
produkcji. Tutaj moi pracownicy 
muszą być gotowi w każdej chwili 
do wyjazdu, jeżeli zdarzy się jakaś 
awaria, to po telefonie zaraz mu-

szą jechać. Kolejną firmą dla której 
świadczymy nasze usługi jest firma 
Autoneum , która funkcjonuje w 
obiekcie  po Reiterze. Dostarczamy 
tam nasze regały do tak zwanego 
wysokiego składowania produktów 
. Również z wieloma innymi fir-
mami współpracujemy,  muszę tu 
powiedzieć  np. o biurze projekto-
wym z Goleniowa, czy firmach no-
wogardzkich takich jak: PRD, POL 
DRÓG, Novorim czy Bad Mix. Ale 
otwieramy się także na indywidu-
alnego klienta, lubiącego mieć np. 
oryginalne niesztampowe barierki 
na swojej posesji.

  To dowodzi, że firma jest 
otwarta na rynek krajowy i lo-
kalny. To proszę jeszcze powie-
dzieć o zagranicy? Czy Europa 
również może liczyć na Pańskie 
wyroby?

Ależ oczywiście, że tak. Nasze 
wyroby wysyłamy do Wielkiej Bry-
tanii, Belgii. Do tych krajów wy-
syłam specjalne metalowe palety. 

Wszystko tam musi być dowiezio-
ne na czas i mieć idealne parame-
try wykonania, tak jak w przypad-
ku firmy Brigstone.

Kiedy już dowiedzieliśmy się 
gdzie trafiają produkty Pana fir-
my,  to proszę powiedzieć  o ja-
kimś najbardziej nietypowym 
zamówieniu?

 Panie redaktorze, jasne że były 
takie zamówienia. A były to naj-
częściej poręcze czy barierki za-
mówione przez indywidualnego 
klienta, który zlecając chce mieć 
produkt jedyny i niepowtarzalny, 
który będzie tylko w jego posiada-
niu. Kryteria dla mojej firmy są tu 
wówczas bardzo wyśrubowane.

  Tak rozmawiając z Panem 
o Pana pracy, która widzę, że 
oprócz sposobu na utrzymanie 
dla Pana i rodziny jest również 
pasją, która musiała się zrodzić  
chyba stopniowo. Właśnie, jaki 
jest jej początek?

  Moje zainteresowania do me-
talu i jego obróbki wzięły się z lat 

młodości. Jako młody jeszcze czło-
wiek zatrudniłem się w Państwo-
wym Ośrodku Maszynowym na te-
renie byłego POM- u w Nowogar-
dzie, gdzie teraz  siedzibę ma moja 
firma. Następnie w tej zawierusze 
historycznej i upadku firm pań-
stwowych, wpadłem na pomysł za-
łożenia  własnej  działalności. Mu-
szę zaznaczyć, że była to moja wła-
sna inicjatywa, która opłaciła mi 
się podwójnie, bo oprócz tego, że 
sam w niej pracuję, to zatrudniam 
kolegów z którymi kiedyś przecież 
pracowałem. Dodam jeszcze, że w 
tym zawodzie najważniejszą spra-
wą są umiejętności i chęć  pozna-
wania nowych rzeczy. Ważną rolę 
ma też nauka zawodu i wykształ-
cenie. Pamiętam, że kiedyś w No-
wogardzie była Szkoła Zawodo-
wa, tzw. „Metalówka”, która „wy-
puszczała” młodych tokarzy, ślusa-
rzy czy spawaczy. Teraz tych zwo-
dów już w zasadzie nie ma. Tak nie 
może i nie powinno być!!! Ta sytu-
acja bardzo mnie osobiście zasmu-
ca.

 Kończąc, jakie Pana firma ma 
perspektywy na przyszłość?

  Moim zamiarem jest utrzymać 
ją w tych ciężkich czasach na ta-
kim samym poziomie. Mamy kry-
zys ekonomiczny, dlatego musimy 
być czujni i produkować swoje pro-
dukty bardzo solidnie i terminowo, 
aby nie stracić tych podstawowych 
klientów. Ale myślę również o za-
kupie bardziej nowoczesnych ma-
szyn, bo zmieniają się technolo-
gie. To pozwoli na uatrakcyjnienie 
produktu mojej firmy. Powiem nie-
skromnie, że na terenie Nowogardu 
i w różnych firmach poza Nowo-
gardem, mamy dobrą opinię, więc 
powinno być dobrze.

Teraz już na koniec proszę po-
wiedzieć, czy ma Pan jakieś hob-
by?

Mam rodzinę, dom i ogród. Ale 
osobiście, bardzo lubię chodzić na 
ryby. Dlatego w wolnym czasie bio-
rę sobie wędkę, nową łódkę plasti-
kową i wypływam na jezioro, by 
na środku jeziora myśleć o rybach 
i o mojej firmie....czyli, jak nie my-
ślę o firmie, to myślę o firmie. Bar-
dzo mi się spodobało to określenie 
jednego z przedsiębiorców, którego 
sylwetka była przedstawiona na ła-
mach DN. Zawsze czytam lokalną 
prasę oraz Angorę. Kończąc pra-
gnę serdecznie podziękować moim 
pracownikom i Pani księgowej mo-
jej firmy, za te wszystkie lata pra-
cy oraz za sumienną ich pracę, ale 
również dziękuję mojej rodzinie za 
to, że ich mam.

 Rozmawiał: Jarek Bzowy 

Brama firmy reklamuje i zachęca do złożenia zamówienia przez klientów

W firmie wykonuje się także ogrodzenia
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Wywiad z Danutą Ziółkowską, dyrektorem Szkoły Podstawowej w Długołęce 

„Szkoły wiejskie nigdy nie będą rentowne”
W niedzielę, 14 października, obchodzić będziemy Dzień Edukacji Narodowej, zwany potocznie „dniem nauczyciela”. Z tej okazji  roz-
mawiamy z Danutą Ziółkowską, dyrektorem Szkoły Podstawowej w Długołęce – placówce działającej od 1947 roku. W Szkole uczy się 
70 uczniów, pracuje 10 nauczycieli i 3 pracowników obsługi. 

Dziennik Nowogardzki: Jak 
to się stało, że została Pani 
nauczycielem? Marzyła Pani 
o tym od dziecka, czy też było 
to zrządzenie losu? 

Danuta Ziółkowska: To było 
zdecydowanie moje marze-
nie. Już jako mała dziewczyn-
ka bawiłam się w szkołę. Ro-
biłam swoje dzienniki, prze-
prowadzałam lekcje. Moim 
uczniem była młodsza siostra. 
Poza tym, w rodzinie miałam 
kilka nauczycielek. Byłam bli-
sko związana z bratową, która 
pracowała w szkole wiejskiej 
w centralnej Polsce, bo stam-
tąd pochodzę. Często bywałam 
w tej placówce. Jeździłam na 
wycieczki z dziećmi. Uczestni-
czyłam w uroczystościach tej 
szkoły. Zawsze mi się to podo-
bało. 

A gdzie Pani zaczęła pracę? 
Swoją karierę zawodową roz-

poczęłam w małej wiejskiej 
szkole w Lubcu pod Szczer-
cowem, obecne woj. łódzkie. 
Była to podobna szkoła do na-
szej w Długołęce. Pracuję więc 
cały czas na wsi. 

Czy praca nauczyciela na 
wsi różni się od tej wykony-
wanej w szkole miejskiej? Co 

prawda nie pracowała Pani 
w szkołach miejskich, ale na 
pewno przez lata zdobywa-
nia doświadczenia w tym za-
wodzie zauważyła Pani pew-
ne różnice. 

Myślę, że w przypadku szkół 
wiejskich, kontakt dyrektora 
ze społeczeństwem jest chy-
ba bardziej bezpośredni. To 
znaczny, łatwiej jest z tymi 
ludźmi porozmawiać, traktu-
je się ich jako przyjaciół. Po-
jawiają się bliższe relacje z ra-
cji tego, że jest mniejsze grono 
ludzi. Tutaj wszyscy się znamy. 
Poza tym, rodzice się „powta-
rzają”. Ja już uczę drugie poko-
lenie mieszkańców Długołęki i 
okolic. 

Niektórzy zarzucają jednak, 
że te bliskie, wręcz rodzinne 
relacje panujące w szkołach 
wiejskich pomiędzy ucznia-
mi, rodzicami i kadrą peda-
gogiczną, utrudniają później 
adaptację ucznia na wyższych 
stopniach edukacji? Czy Pani 
podziela ten pogląd?

Szkoła wiejska oprócz na-
uczania, ma również wiele in-
nych zadań, które być może 
w mieście nie występują. My 
musimy wychodzić naprzeciw 

różnym problemom, z któ-
rymi borykają się te rodziny. 
W mieście ludzie żyją troszkę 
inaczej. Mają bardziej dostęp-
ną pomoc. Tutaj ludzie mają 
mnóstwo problemów.  Wiemy 
np. że wielu rodziców miało 
problem ze złożeniem wnio-
sku  na doprawkę szkolną, czy 
też stypendia, bo nie radzi so-
bie z wypełnianiem wnio-
sku. My wtedy im pomagamy. 
Może ktoś nazwie to „niańcze-
niem”, ale tutaj nie da się ina-
czej pracować by osiągać efek-
ty. 

Wiele się dzisiaj też mówi 
o tym, na ile szkoła powin-
na wychowywać dzieci. Tym 
bardziej, że jak twierdzi wie-
lu pedagogów, to zadanie jest 
coraz trudniejsze. Jak to wy-
gląda w Długołęce?

Problemów wychowawczych 
jest bardzo dużo, więc ta sfe-
ra życia ma w naszej pracy 
ogromne znaczenie. Nie ma co 
ukrywać bowiem, że dzieci są 
dzisiaj coraz trudniejsze. Po-
jawiają się zaburzenia o cha-
rakterze zdrowotnym z któ-
rym czasami rodzice nie po-
trafią sobie poradzić. Pomaga-
my im trafić do odpowiednich 
specjalistów. Doradzamy gdzie 
mogliby się z takim dzieckiem 
zgłosić. Uważam więc, że szko-
ła powinna nie tylko uczyć, ale 
wychowywać, czy też pomagać 
rodzicom w tym procesie. Jest 
to jednak bardzo ciężkie zada-
nie dlatego, że bez współpracy 
z rodzicami wychowywanie w 
szkole nie ma odpowiednie-
go oddźwięku. Przecież często 
się zdarza, że mamy sprzeczne 
poglądy na temat wychowa-
nia dziecka np. w kwestii ubio-

ru czy pewnych zachowań. Po-
jawiają się na tej płaszczyźnie 
konflikty i trudno czasem to 
zgrać. Staramy się jednak za-
wsze znaleźć kompromis. 

W którym momencie dro-
gi edukacyjnej proces wycho-
wania dziecka jest najważ-
niejszy? 

Ten proces jest bardzo waż-
ny na etapie od „zerówki” do 
klasy trzeciej, to jest podsta-
wa. Boli mnie jednak, że u nas 
wychowanie przedszkolne jest 
właściwie w powijakach. My 
dostajemy dzieci bardzo „su-
rowe”. Jak przychodzą do ze-
rówki pięciolatki, to zdarza się, 
że mają problemy z podsta-
wowymi czynnościami, które 
przez dzieci w mieście są już 
opanowane. Dlatego mówiąc 
o wychowaniu w naszej szkole, 
myślę nawet o wpajaniu pew-
nych nawyków, zasad, które na 
dalszym etapie rozwoju są nie-
zbędne. I to wydaje mi się dzi-
siaj największy problem spo-
łeczności wiejskich, z którym 
muszą się zderzać szkoły. I do-
brze jeżeli na tym etapie osią-
gamy pewien sukces, wyręcza-
jąc jakby rodziców w pewnych 
sprawach związanych z przy-
stosowaniem dziecka do ży-
cia w społeczeństwie. W mo-
jej ocenie szkoła podstawowa 
ma więc ogromny wpływ na 
wychowanie dziecka w pierw-
szym etapie jego edukacyjnej 
drogi. 

Czy nauczyciele chętnie 
przychodzą do pracy w szko-
łach wiejskich? 

Jeśli chodzi o moją szkołę, 
to mam na tyle ukształtowa-
ną i ustabilizowaną kadrę pe-
dagogiczną, że tego proble-

mu nie mam. Dla przykładu 
w klasach 1-3 pracują panie z 
ponad 20 letnim stażem, więc 
one już wyniosły pewne do-
świadczenia i rozumieją swo-
ją rolę doskonale. Rzeczywi-
ście muszę jednak przyznać, że 
inaczej wygląda to w przypad-
ku nowych młodych nauczy-
cieli, którzy nie czują tej wy-
chowawczej misji. Nie można 
mieć jednak do nich żalu. To 
jest trudna rola i nie każdy ma 
do tego predyspozycje. 

W wielu miejscach w Polsce 
obserwujemy proces restruk-
turyzacji siatki oświaty, któ-
ra głównie polega na likwi-
dacji szkół wiejskich. Doty-
czy to także Nowogardu. W 
1999 roku zlikwidowano SP 
Jarchlino. Teraz znów wraca 
się do tematu – krążą pogło-
ski o likwidacji szkoły w Ża-
bowie. Tłumaczy się to często 
nierentownością tych placó-
wek. Jak Pani reaguje na ta-
kie argumenty? Czy działal-
ność małych szkół wiejskich 
należy analizować tylko przez 
pryzmat ekonomii? 

Szkoły wiejskie nigdy nie 
będą rentowne. To jest po pro-
stu niemożliwe. Wiadomo, że 
liczba dzieci w szkołach wiej-
skich nigdy nie będzie na tyle 
duża, by była ona opłacalna w 
utrzymaniu. Zawsze, każdy sa-
morząd gminny będzie mu-
siał do niej dokładać. Uważam 
jednak, że myślenie w katego-
riach opłacalności  w przypad-
ku tego typu szkół, nie jest do-
brym pomysłem. Jak już mó-
wiłam wcześniej, miejsca te 
pełnią różne funkcje, daleko 
wykraczają poza swoje statu-
towe obowiązki. Przykładem 
niech będzie chociażby plac 
zabaw, który udało się wybu-
dować w ramach programu 
„Radosna szkoła”, na którym 
dzieci spędzają całe popołu-
dnia i wolne od nauki dni. Or-
ganizujemy mnóstwo imprez. 
Założyliśmy do tego celu Sto-
warzyszenie „Jutrzenka”, przez 
które próbujemy pozyskiwać 
środki zewnętrzne, żeby orga-
nizować inne zajęcia. Ta szko-
ła żyje innym życiem, niż szko-
ły miejskie. Przynosi bowiem  
niewymierne zyski w posta-
ci chociażby integracji społe-

mgr Danuta Ziółkowska pochodzi ze Szczercowa (woj. łódzkie). Z 
wykształcenia jest nauczycielem przyrody. Od początku związana jest ze 
szkołami wiejskimi. Pracę w zawodzie rozpoczęła w 1981 roku w małej 
szkole we wsi Lubiec (gm. Szczerców). W 1987 roku przeprowadziła się 
do Nowogardu i zatrudniła się w Szkole Podstawowej w Długołęce. Od 
roku 2002 jest dyrektorem tej placówki. Prywatnie jest mężatką ma dwóch 
synów i dwoje małych wnucząt. 

Wejście główne do SP w Długołęce
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Sukcesy piłkarskich drużyn z SP nr 3 w Nowogardzie

Teraz Mistrzostwa Powiatowe
Drużyny piłkarskie chłopców i dziewcząt ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Nowogardzie im. Polskich Olimpijczyków, zajmując I miejsca 
w swoich grupach awansowały do następnej rundy, czyli Mistrzostw Powiatowych mini piłki nożnej. 

Reprezentacje dziewcząt i 
chłopców z SP nr 3, najpierw 
wygrały w Mistrzostwach 
Gminy Nowogard, następnym 
etapem były Półfinały Powia-
towe. 5 października pierwsze 
swój turniej półfinałowy roze-
grały dziewczęta, zawodniczki 
z Nowogardu o awans do Mi-
strzostw Powiatowych walczy-
ły z SP Stepnica, SP Maszewo 
i SP Mosty. Piłkarki prowadzo-
ne przez Jacka Cieślaka nie po-

zostawiły złudzeń, komu nale-
ży się awans do dalszej rundy i 
zajęły I miejsce w swojej gru-
pie. Na drugim miejscu znala-
zły się zawodniczki SP Stepni-
ca, trzecie miejsce przypadło 
SP Maszewo. SP nr 3 w No-
wogardzie w turnieju dziew-
cząt wystąpiło w następują-
cym składzie: Natalia Szmyt, 
Sandra Wieczorek, Weroni-
ka Modrzejewska, Wiktoria 
Górska, Wiktoria Bańkowska, 

Kasia Skrobyranda, Wiktoria 
Kroczyńska, Iga Gmochow-
ska, Daria Solarska, Domini-
ka Miłek, Sandra Klonowska, 
Karolina Zięciak. 

Natomiast chłopcy z Nowo-
gardu swoje zmagania rozpo-
częli 8 października. Na drodze 
do Mistrzostw Powiatowych 
stanęły następujące drużyny: 
SP Goleniów, SP Maszewo, SP 
Stepnica. Po sukcesie młodych 
zawodniczek z Nowogardu, ich 

koledzy z SP nr 3 również mieli 
spory „apetyty”na zwycięstwo 
w turnieju . Zespół prowadzo-
ny przez Piotra Kazubę stanął 
na wysokości zadania i rów-
nież awansował do kolejnego 
etapu zajmując I miejsce w tur-
nieju. Na drugim miejscu zna-
leźli się chłopcy z SP Maszewo, 
trzecia pozycja przypadła pił-
karzom z Goleniowa. Druży-
na chłopców SP nr 3 w Nowo-
gardzie, wystąpiła w następują-

cym składzie: Józefiak Oliwier, 
Bobrowski Maciek, Bobrowski 
Mikołaj, Górniacki Adrian, 
Paszkiewicz Oliver, Białczak 
Jakub, Kazuba Jakub, Rogin 
Przemek, Gwiazdowski Jakub, 
Pawlak Nikodem, Terefeńko 
Szymon. Młodym piłkarkom i 
piłkarzom z SP nr 3 w Nowo-
gardzie, życzymy równie uda-
nych występów na Mistrzo-
stwach Powiatowych.

KR 

czeństwa i jego aktywności w 
pewnych sferach, co w mieście 
jest możliwe do zrealizowania 
na wiele więcej sposobów. Kul-
tywujemy tradycję organizu-
jąc co rok jasełka, obchodzimy 
ważne święta, nie tylko histo-
ryczne, ale i okolicznościowe 
takie jak Dzień Matki, Dzień 
Babci. Organizujemy zabawy 
przy muzyce na żywo, które 
nieraz są jedną w roku okazją 
dla rodziców, by mogli potań-
czyć i zapomnieć o trudzie co-
dziennego życia. Zdarza się, że 
w imprezach tych uczestniczy 
100 osób i z trudem się mie-
ścimy. I o tym nie można za-
pominać myśląc o zmianach w 
oświacie. Szkoła wiejska to nie 
tylko placówka edukacyjna, ale 
też często jedyne miejsce sku-
piające i determinujące życie 
lokalnego społeczeństwa. 

Szkołom wiejskim często 
zarzuca się zbyt niski poziom 
nauczania. Jak Pani odnosi 
się do tego typu oceny? 

Poziom nauczania ocenia 
się zazwyczaj na podstawie te-
stów wyników zewnętrznych. 

Jeżeli te wyniki są wysokie, to 
od razu mówi się, że w danej 
szkole jest wysoki poziom na-
uczania. Tego nie powinno się 
tak interpretować. Dla nas ta-
kie opinie są bardzo krzyw-
dzące. Jako dyrektorzy szkół 
wiejskich zwracamy wielo-
krotnie na to uwagę. My mamy 
naprawdę bardzo różne dzie-
ci. Proszę sobie wyobrazić, że 
w naszym przypadku są kla-
sy w których 50% uczniów ma 
opinię o obniżonych wymaga-

niach, czyli mamy ich uczyć 
jakby mniej niż pozostałe 
dzieci. To automatycznie obni-
ża nasze szanse podczas egza-
minów państwowych. Trudno 
więc oczekiwać później efek-
tów. Jeszcze raz przypomnę, 
że mamy bardzo wiele dzie-
ci z zaburzeniami, a poza tym 
musimy je często uczyć pod-
stawowych czynności, bo nie 
ma podbudowy przedszkolnej. 
W tym przypadku dobrze się 
stało,  że do szkoły przycho-

dzą już pięciolatki, bo mamy 
szansę je o jeden rok „dłużej 
przytrzymać”. Podsumowu-
jąc.  Uczymy tego co wszystkie 
szkoły. Mamy przecież tą samą 
podstawę programową. Nie 
można jednak zapominać, że 
otrzymujemy „trudniejszy ma-
teriał” do ukształtowania. Poza 
tym, bardzo często sami rodzi-
ce nie są w stanie uporać się z 
wychowaniem dziecka i szko-
ła często jest dla nich jedynym 
oparciem. Oczywiście stawia-
my sobie za cel ciągłe podno-
szenie wyników egzaminów 
zewnętrznych. Wiemy, że mu-
simy włożyć w to jeszcze wię-
cej energii. Niestety, nie mamy 
pewności, że nam się to uda. 

Na zakończenie zapytam, 
jakie ma Pani plany i marze-
nia dotyczące samej szkoły 
na tą najbliższą i dalszą przy-
szłość?

Ten rok jak już powiedzia-
łam, to podniesienie wyników 
ze sprawdzianu szóstoklasi-
stów. Z tego też względu zre-
zygnowaliśmy z wielu przy-
jemności. Chcemy się skupić 

na nauce. Jeśli chodzi o takie 
techniczne sprawy, to w tym 
roku wymieniliśmy wszystkie 
podłogi w klasach. Na wymia-
nę czekają okna i to w najbliż-
szym czasie chciałabym wyko-
nać. Tak poza tym szkoła jest 
wyposażona dobrze. Mamy 
nowe ławki, meble, kompute-
ry. Wiele tych pomocy udało 
się zakupić w ramach realizo-
wanych na terenie gminy pro-
jektów unijnych. Nie odbiega-
my od miejskich szkół. 

Moim marzeniem jest, aby 
przy szkole powstała sala gim-
nastyczna.  Niestety, teraz dzie-
ci ćwiczą na korytarzu lub bo-
isku. Chciałbym również, aby 
w szkole było jeszcze więcej za-
jęć rozwijających zaintereso-
wania uczniów, które mogłyby 
być bezpłatne np. muzyczne, 
czy taneczne. 

Dziękuję za rozmowę, ży-
cząc z okazji zbliżającego się 
Dnia Edukacji Narodowej 
spełnienia tych marzeń. 

Dziękuję. 
Rozmawiał Marcin Simiński 

Uczniowie z klasy O wraz z opiekunem
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W Krzęcinie z wiceliderem

„Rezerwowi” z Zalewem
Piłkarze Pomorzanina Nowogard w sobotę (13 października) wybiorą się do 
Krzęcina, gdzie o godzinie 13.30 rozpoczną walkę o kolejne ligowe punkty. Zada-
nie nie będzie łatwe, gdyż zespół Klonu Krzęcin, zajmuje obecnie drugie miejsce 
w tabeli. Natomiast zawodnicy drugiego zespołu, jak zwykle na własnym boisku 
zagrają w niedzielę o godzinie 14.00 – rywalami będą piłkarze Zalewu Stepnica.

Przed piłkarzami Pomorza-
nina Nowogard nie lada zada-
nie. Klon Krzęcin w tym sezo-
nie przed własną publiczno-
ścią jeszcze nie stracił choćby 
punktu! W pięciu dotychcza-
sowych występach na własnym 
„terenie”, piłkarze Klonu zdo-
byli 13 goli, tracąc 6. Z Krzęci-
na bez punktów wracały takie 
drużyny jak: Victoria Przecław 

(4:2), Zorza Dobrzany (2:1), 
Świt Skolwin (2:1), Ehrle Do-
bra Szczecińska (2:1), Stal Li-
piany (3:1). Jak można zauwa-
żyć, w każdym z tych meczów 
Klon tracił bramkę, co może 
wskazywać na braki w defen-
sywie. Jedno jest pewne, Klon 
uzbierał punkty wygrywając ze 
słabszymi zespołami, te z czo-
ła tabeli dopiero przed piłka-

rzami z Krzęcina. Inaczej jest 
z Pomorzaninem, zawodni-
cy z Nowogardu poza Klonem 
i Piastem Chociwel, zagrają 
jeszcze z teoretycznie najsłab-
szymi zespołami w lidze. W 
niedzielę swój mecz rozegra-
ją liderzy B Klasy Pomorzanin 
II. Na stadionie w Nowogar-
dzie zawitają piłkarze ze Step-
nicy. W poprzednim sezonie 

„Trampkarze” Pomorzanina gromią rywali!

„Najtrudniejsze mecze jeszcze przed nami...”
Rewelacyjnie w bieżącym sezonie prezentują się trampkarze Pomorzanina z rocznika `98 i młodsi. Młodzi piłkarze prowadzeni przez 
Krystiana Miklasa, rozgromili już 6 zespołów w lidze i z bilansem bramek 51 strzelonych i 3 stracone - przewodzą w tabeli!

Od początku sezonu 
2012/2013 zawodnicy z rocz-
nika `98 i młodsi rozegrali już 
sześć spotkań. Na początek ry-
walem był zespół Sowianki 
Sowno który na własnej skó-
rze przekonał się o potencja-
le ofensywnym młodzików z 
Nowogardu. Sowianka uległa 
Pomorzaninowi aż 0:13. Na-
stępnie przyszły zwycięstwa 
z Mewą Resko, Masovią Ma-
szewo, Jastrzębiem Łosośni-
ca, Promieniem Mosty i Spartą 
Węgorzyno. Spośród tych ze-
społów najmniej bramek Po-
morzanin strzelił Mewie, wy-
grywając 3:0. Jedyne trzy stra-

cone bramki przez trampkarzy 
z Nowogardu są autorstwem 
Promienia, który na własnym 
boisku przegrał z Pomorza-
ninem 3:6. Trener piłkarzy z 
rocznika `98 – Krystian Mi-
klas, studzi nie co zapały twier-
dząc, że najtrudniejsze mecze 
jeszcze przed jego piłkarzami: 
Najtrudniejsze mecze jeszcze 
przed nami, ze Światowidem 
Łobez i Sarmatą Dobra, ale je-
stem dobrej myśli i najważniej-
sze, że chłopcy bawią się pod-
czas gry. Nigdy nie wywiera-
łem presji na wynik, a rezulta-
ty przychodzą same. Duża za-
sługa jest w tym, że frekwencja 

na treningach jest niemal stu-
procentowa i panuje super at-
mosfera wśród chłopaków. Jesz-
cze sporo pracy przed nami, 
ale drużynę prowadzę dopiero 
od sierpnia, więc jestem pełen 
optymizmu i wierze w chłopa-
ków. Przed młodymi zawodni-
kami z Nowogardu jeszcze trzy 
spotkania. U siebie Pomorza-
nin zagra ze Światowidem Ło-
bez, następnie wybierze się do 
Dobrej na mecz z Sarmatą, na 
koniec w Nowogardzie gościć 
będą piłkarze z Radowa Małe-
go.  

KR

Memoriały w Sokółce

Patryk Komisarek w BGŻ Team?
W dniach 6 i 7 października 2012 roku w miejscowości Sokółka (woj. Podlaskie), 
odbyły się wyścigi kolarskie w których wystąpili Remigiusz i Patryk Komisarek. 
Dla starszego z braci czyli Patryka, były to bardzo ważne zawody, gdyż swoimi 
wynikami walczy o miejsce w zawodowej grupie BGŻ i podpisanie pierwszego w 
karierze zawodowego kontraktu.

Liga Okręgowa Szczecińska 2012/2013 – 10 kolejka:
Ehrle Dobra Szczecińska – Victoria Przecław (13.10; 11:00)
Świt Skolwin – Piast Chociwel   (13.10; 11:00)
Iskierka Szczecin-Śmierdnica – Polonia Płoty (13.10; 11:00)
Klon Krzęcin – Pomorzanin Nowogard  (13.10; 13:30)
Zorza Dobrzany – Odra Chojna   (13.10; 15:00)
Stal Lipiany – Rega Trzebiatów   (13.10; 15:00)
Ina Ińsko – Odrzanka AN-MAR Radziszewo (14.10; 11:00)
Unia Dolice – Morzycko Moryń   (14.10; 15:00)
B Klasa Szczecin gr.1 2012/2013 – 7 kolejka:
Pomorzanin II Nd – Zalew Stepnica  (14.10; 14:00)
Gar./Polonia II Mechowo – Bałtyk Międzywodzie
Prawobrzeże Świnoujście – Pomorzanin II Przybiernów
Jastrząb Łosośnica – Zieloni Wyszobór
Huragan Wierzchosław – Znicz Wysoka Kamieńska

w rundzie jesiennej „rezerwo-
wi” na własnym boisku jedy-
nie bezbramkowo zremisowali 
z Zalewem, w rewanżu w Step-
nicy wygrał Pomorzanin 1:2, 
po bramkach Marka Podbie-
gło i Dariusza Iwaniuka. Tam-
to zwycięstwo było wówczas 
5 wygranym meczem z rzędu 

przez Pomorzanin II, ta seria 
trwa do dziś i obecnie „rezer-
wowi” mają już na koncie 15 
zwycięstw z rzędu. Czy pod-
trzymają serię? Przekonamy 
się o tym w niedzielę na sta-
dionie w Nowogardzie o go-
dzinie 14:00.

KR

Dotychczasowe rezultaty trampkarzy Pomorzanina rocznik `98 
i młodsi:

 Sowianka Sowno – Pomorzanin  0:13 (0:4)
 Pomorzanin – Mewa Resko  3:0 (2:0)
 Masovia Maszewo – Pomorzanin  0:7 (0:3)
 Pomorzanin - Jastrząb Łosośnica  14:0 (5:0)
 Promień Mosty – Pomorzanin   3:6 (1:2)
 Sparta Węgorzyno – Pomorzanin    0:8 (0:3)

Kadra:
Bramkarze:  Mateusz Lasocki (rocznik 2000) – Obrońcy: Marek Lep 

(1998), Kacper Królik (1999), Mariusz Biegajło (1999), Jakub Balasiń-
ski (1998), Łukasz Chodor (1999), Konrad Kolibski (1998) – Pomoc-
nicy i napastnicy: Michał Fedak (1998), Patryk Olesiński (1999), Mi-
łosz Kwieciński (1999), Adam Mańka (1998), Konrad Adamek (1998), 
Michał Teodorczyk (1999), Bartek Sasin (1999), Patryk Ustejańczuk 
(1999), Wiktor Jachowski (1999), Artur Hosvepyan (1999). 

Obaj kolarze pochodzący 
z Nowogardu walczyli 6 paź-
dziernika na XXXI Międzyna-
rodowym Memoriale im. Sta-
nisława Kirpszy pod patrona-
tem Starosty Sokólskiego. Na-
tomiast następnego dnia ry-
walizowali w IX Międzynaro-
dowym Kryterium im. Józefa 
Gościło po patronatem Bur-

mistrza Sokółki. Patryk Komi-
sarek walczył nie tylko o miej-
sce w kadrze BGŻ ale również 
o swoje pierwsze punkty BGŻ 
Pro Ligi. Niestety mimo uda-
nego startu i jazdy w czołów-
ce wyścigu, pierwszego dnia 
zawodów Patrykowi przytra-
fił się pech i złapał „gumę”, 
przez co nie został sklasyfiko-

wany. Na szczęście drugiego 
dnia podczas Kryterium, Pa-
tryk Komisarek zdołał dotrzeć 
na metę w czołówce wyścigu i 
uzyskać swoje pierwsze punk-
ty w Pro Lidze. Jego młodszy 
brat Remigiusz w pierwszym 
i drugim wyścigu zdołał zająć 
miejsca w pierwszej dziesiąt-
ce. To były już ostatnie wyści-

gi w tym roku dla zawodników 
LUKS Panoramy-Chrabąszcze 
Nowogard. Teraz przed naszy-
mi kolarzami okres przygoto-

wań i ciężkiej pracy do sezonu 
kolarskiego 2013.

KR

Być może od przyszłego roku Patryk Komisarek będzie już bronił barw BGŻ TEAM
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NIERUCHOMOŚCI
w w w . e x t r a  -  d o m . c o m . p l

Biuro obrotu
Nieruchomośc iami

Sprzedaż, kupno, wynajem, dzierżawa:
• Domów
• Mieszkań
• Gruntów
• Lokali użytkowych
• Nieruchomości komercyjnych

ul. Wojska Polskiego 57/1
72-300 Gryfice

tel/fax; 91 88 64 999
kom. 510 170 219

500 297 018
email: biuro@extra-dom.nazwa.pl

Posiadamy w ciągłej sprzedaży:
-kostury - ośniki - skrobaki - maczety  
- linki zrywkowe  - Haki, łańcuchy

Naprawa węży hydraulicznych
wysokociśnieniowych

- lemiesze,nakładki, odkładnie, śruby, redlice
- bagnety, podnośniki łanu, igły do pres, cepy,
- koła zębate, palce sprężyste noże bijakowe ...
- �ltry , oleje, smary, wałki WOM,

NOWOGARD • ul. Nadtorowa 14c
tel. 91 392 71 14 • kom. 604 24 90 72

Zapraszamy 
od pn-pt w godz. 8.00 - 18.00

w soboty 9.00 - 14.00

Zapraszamy: 
Nowogard  
ul. Bohaterów warsZawy 1/1

Warunki oferty w placówce banku i na www.aliorbank.pl

pożycZka Z gwaraNcją!

Przykład reprezentatywny. kwota pożyczki: 31 000 zł, liczba rat: 63, oprocentowanie nominalne: 12,9%, składka na 
ubezpieczenie na życie: 4 882,50zł, opłata przygotowawcza: 0 zł, kwota odsetek: 11 837,30 zł, rrso: 22,50%, rata: 
679,96 zł. ostateczne warunki kredytowania zależą od wiarygodności kredytowej klienta, daty wypłaty kredytu oraz 
daty płatności pierwszej raty. warunki oferty - wg stanu na 13.06.2012r.

tel. 91 443 51 87, 94 721 61 83
59 833 43 12,  698 230 205

www.partnerstal.pl

GARAŻE BLASZANE WIATY, KOJCE 
BRAMY GARAŻOWE

TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 

W ofercie także kredyt na budowę domu i pożyczki hipoteczne
Kredyt w programie „Rodzina na swoim”

Nowogard • Warszawska 14 • tel. 91 391 03 78
zapraszamy pn-pt 9-18, sob. 10-14

Ranking Money.pl z dnia 4.10.2011 r. Szczegóły oferty, informacje o opłatach, prowizjach, oprocentowaniu dostępne w placówkach BZ WBK

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07

PRO-BUD S.C.   SPRZEDA MIESZKANIA 
2-pokojowe o pow. 58 m2 na osiedlu Gryfitów

  nowe  -  własnościowe  -  bezczynszowe
tel. 91 39 25 552, 783 570 056, www.probud-nowogard.pl

Nowogard, ul. 3 Maja 14

 Ostatnia chwila - SKORZYSTAJ Z KREDYTU RODZINA NA SWOIM!

codziennie od 11 do 18
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Kamil Mochocki
przeprasza

Jakuba  
Augustynka

za nieprzyjemne
incydenty 

w minionym 
okresie

Rozmowa z Marianem Siwym – kapitanem brydżowej drużyny Pomorzanina Nowogard

„Celem jest utrzymanie się w II lidze”
Drużyna LKS Pomorzanin Nowogard obecnie występuje w II lidze brydża sportowego. Reprezentanci naszego miasta mają za sobą już 
pierwszy ligowy zjazd. Na prośbę Dziennika Nowogardzkiego, kapitan drużyny Marian Siwy zaprezentował zespół, oraz opowiedział o 
dyscyplinie sportu, która wciąż dla wielu jest nieznana. 

Dziennik Nowogardzki: Ty-
tułem wstępu, proszę niech 
opowie Pan o awansie Pomo-
rzanina, o rozgrywkach II li-
gowych oraz przedstawi na-
szym czytelnikom kolegów z 
zespołu.

Marian Siwy: Drużyna LKS 
Pomorzanin Nowogard w se-
zonie 2011/2012 uczestniczyła 
już od kilku lat w rozgrywkach 
III ligowych, które organizowa-
ło każde województwo. W wyni-
ku kilkuletnich starań o wejście 
do II ligi, w zeszłym roku uda-
ło nam się uzyskać awans. Poza 
mną barwy klubu reprezentują 
jeszcze: Leszek Konieczny, Jerzy 
Okniański, Jerzy Sadowski, Cze-
sław Socha, Roman Szlachetka, 
Bogusław Zieliński. W stosunku 
do roku ubiegłego, ubył nam je-
den z najlepszych zawodników 
Andrzej Dąbrowski. Zgodnie z 
terminarzem na rok 2012/2013 
wszystkie mecze rozgrywane są 
w miejscowości oddalonej o 9 km 
od Piły. Tam zjeżdża się 16 dru-
żyn z województw: zachodnio-
pomorskiego, pomorskiego, wiel-
kopolskiego, kujawsko-pomor-
skiego. Rozgrywki drużynowe 
odbywają się w trzech zjazdach, 
w każdym zjeździe gra się po 5 
meczów. W sobotę rozgrywane 
są trzy mecze, każdy trwa 3 go-

dziny, w niedzielę natomiast dwa 
spotkania. Po 3 zjazdach, każda 
drużyna ma na koncie 15 roze-
granych spotkań i następne dwa 
zjazdy są już na zasadzie play-
-off – czyli górna połowa tabeli 
walczy o awans, natomiast dol-
na o utrzymanie się w lidze. Jed-
na drużyna podczas meczu musi 
liczyć przynajmniej 6 zawodni-
ków, czyli trzy pary na trzy me-
cze, gdyż jest fizyczną niemoż-
liwością, aby przez 9 godzin in-
tensywnego myślenia, wciąż grać 
na wysokim poziomie. 6 paź-
dziernika 2012 r., rozpoczęła się 
pierwsza runda rozgrywek II ligi 
i nasza drużyna wystartowa-
ła można powiedzieć, że śred-
nio, bowiem na pięć rozegranych 
meczy, odnieśliśmy dwa zwycię-
stwa, dwie porażki i jeden remis. 
W tabeli Pomorzanin sklasyfiko-
wany jest na 13 miejscu spośród 
16 zespołów z niewielką stratą 
do 7 miejsca, które gwarantu-
je prawo gry o awans do I ligi. 
Wspomnieć trzeba, że na po-
czątek graliśmy z potentatami II 
ligi, czyli aktualnym spadkowi-
czem z I ligi. Naszym celem na 
ten sezon jest utrzymanie się w 
II lidze, gdyż tradycją jest, że be-
niaminkowie mają bardzo duży 
problem z utrzymaniem się w 1 
roku rozgrywek. 2 zjazd będzie 

organizowany w dniach 17-18 
listopada.

Czym charakteryzuje się 
brydż w porównaniu do in-
nych gier karcianych, że po-
zwala tę grę  kwalifikować 
jako dyscyplinę sportową?

 Brydż w Polsce jako dyscy-
plina sportowa został uznany 
po 1956 roku, wcześniej koja-
rzony był jako zwykłe „karciar-
stwo”. Należy rozróżnić brydża 
towarzyskiego, od brydża roz-
poznawczego. Brydż towarzyski 
to wiadomo, zbiera się czwórka 
ludzi i rozgrywają sobie partie 
w celu rozrywki, dobrej zabawy 
lub zabicia czasu. Brydż sporto-
wy natomiast polega na tym, że 
naprzeciwko siebie siadają dwie 
drużyny, które są reprezentowa-
ne przez dwie pary, które gra-
ją tymi samymi kartami, sia-
dają jednak na przeciwnych li-
niach i porównuje się wyniki, tu 
jest właśnie sportowy aspekt bry-
dża. Poza tym jest to dyscyplina 
sportowa, w której jeżeli chce się 
osiągać sukcesy trzeba zaanga-
żować m.in. matematykę, czyli 
rachunek prawdopodobieństwa 
rozkładu kart, następnie psycho-
logia, gdyż ważnym elementem 
gry jest blefowanie. Brydż wy-
maga również logicznego my-
ślenia, wyciągania wniosków na 

podstawie odzywek i zachowań 
przeciwników i na podstawie od-
zywek partnera. Zatem do do-
brej gry brydżowej trzeba zaan-
gażować kilka dziedzin nauko-
wych i to na wysokim poziomie.

Czy brydż wymaga regular-
nych treningów?

 Trenujemy raz w tygodniu 
podczas rozgrywek brydżowych 
w Goleniowie, zawsze w ponie-
działek od 17 do 21.3, ponad-
to występujemy w rejonowych 
rozgrywkach brydżowych, które 
organizowane są przynajmniej 
dwa razy w miesiącu.

Czy sekcja brydża sportowe-
go w Nowogardzie jest otwar-

ta dla każdego kto chciałby 
nauczyć się tej gry?

 Organizujemy spotkania dla 
amatorów w świetlicy klubowej 
przy Placu Szarych Szeregów, we 
wtorki i piątki, latem zaczynali-
śmy o godzinie 17.00, teraz bę-
dziemy rozpoczynać o godzinie 
16.00 ze względu na wcześniejszy 
zmierzch. Każdy kto tylko zechce, 
może do nas przyjść nauczyć się 
grać, lub sprawdzić swoje już na-
byte umiejętności w rywalizacji 
z innymi zawodnikami. Nieza-
leżnie od tego, raz do roku pod 
patronatem LZS organizujemy 
otwarty turniej dla amatorów.

KR

II Liga DMP 2012.2013
Grupa NW – Round Robin
 VP impy
1. Jantar Toruń 105 369-182
2. Sante 91 282-199
3. Uzdrowisko Połczyn 86 296-225
4. Kart-El Gorzów 86 275-214
5. Spójnia Gdańsk 83 304-257
6. UKS Kleks Szamotuły 80 264-239
7. Wimpel Gdańsk 79 291-275
8. MKB Kontra Mielno 77 291-281 
9. Festiwal Słupsk 74 303-298
10. KP Chemik II Bydgoszcz 72 260-273
11. SBS Syrena Zbąszynek 69 257-299
12. BIN Aleksandrów Kujawski 65 261-324
13. LKS Pomorzanin Nowogard 62 244-312
14. PAAK HS Bydgoszcz 62 233-305
15. Gwiazda II Bydgoszcz 53 226-339
16. Fikot Trefl Poznań 52 201-323

Roman Szlachetka – Mistrz Międzyna-
rodowy

Marian Siwy (kapitan) – Mistrz Między-
narodowy

Leszek Konieczny – Mistrz Krajowyjerzy Sadowski – Arcymistrzjerzy Okniański – Mistrz OkręgowyCzesław Socha – Mistrz Regionalny

Bogusław Zieliński – Mistrz Krajowy

W dniu 21.10.2012 r. 
organizowane będą 

zawody wędkarskie spławikowe 
w Kamieniu Pomorskim.  

Wyjazd o godzinie 6:30 z ul. 5-go Marca.  
Zapisy w sklepie „Wędkarz” do dnia 

19.10.2012  
– startowe wynosi 10 zł.

Zapraszamy
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

tel. 91 57 712 48 
tel. 500 702 884
tel. 500 702 855

BEZPŁATNA POMOC W UZYSKANIU KREDYTU - OFERTA 20 BANKÓW

www.mk-kwadrat.pl
DOMY NA SPRZEDAŻ

Nowogard –  5 pokoi, pow. 220m², działka 713m² – CENA 1.500.000 zł

Nowogard – stan surowy otwarty, pow. 151,4m², działka 713m² – CENA 190.000 zł

Nowogard – 5 pokoi, pow. 134m², działka 786m² – NOWA CENA 513.000 zł

Nowogard – pod klucz, 5 pokoi, pow. 118,95m², działka 1352m² – CENA 850.000 zł 

Nowogard – 5 pokoi, pow. 240m², działka 886m² – CENA 649.000 zł

Nowogard (okolica) – dom o pow 180m², działka 3534m² – CENA 152.000 zł

Błądkowo – 2 pokoje, pow. 110m², działka 1000m² – NOWA CENA!!! 159.000 zł 

Nowogard (okolica) – dom o pow. 125m², działka 3100m² – CENA 237.000 zł

Nowogard (okolica) – dom o pow. 160m², działka 1,38ha – CENA 280.000 zł

Nowogard ( okolica) – 4 pokoje, pow. 180m², działka 5639m² – CENA 278.000 zł

Dobra – pow. 73m² + strych do adaptacji , działka 324m² – CENA 160.000 zł

Płoty – 6 pokoi, pow. 100m², działka 1523m² – CENA 310.000 zł

Węgorzyno – bliźniak o pow. 54m² + strych – CENA 155.000 zł

Węgorzyno – 3 pokoje o pow. 90m² +poddasze, działka 1142m² – CENA 330.000 zł

Borkowo Wielkie – do remonty, pow. 60m², działka 6300m² – CENA 60.000 zł

Małe Węgorzynko – dom o pow. 200m², działka 9246m², staw – CENA 390.000 zł

Łobez – stan surowy zamknięty, pow. 223m², działka 617m² – CENA 325.000 zł

Łobez – stan surowy zamkniety, pow. 120m², działka 999m² – CENA 288.000 zł

Układanie kostki
brukowej

tel. 721 124 740
NOR-BUD

MEBLE  NA  WYMIAR

KUCHNIE,  SZAFY
SPRZĘT  AGD

tel. 884 288 560
maxistyl.prv.pl

Sprzedam!!!
Recykling ceglany oraz betonowy. 

Możliwość dostawy do klienta.
Miejsce składowania Gryfice.

Kontakt tel. 609-532-701

Zatrudnię techników farmacji do aptek 
w Goleniowie i Nowogardzie (woj. zachodniopomorskim) 
Apteki są młode i ze względu na dynamiczny rozwój wzmacniamy 

zespół. Zapewniamy stabilne wynagrodzenie i system motywacyjny. 
Wszystkim pracownikom zapewniamy warsztaty podnoszenia 

kwalifikacji oraz miłą atmosferę w pracy. 
Oferty wraz z CV prosimy przesyłać na adres profarma@onet.pl

Do wynajęcia
sala na imprezy okolicznościowe, 

wesela, komunie  
za 1 godz. 150 zł (brutto)  
do 80 osób w Karsku 35A

tel. 609 245 816

PROMOCjA  
Tuja Szmaragd
wys. ok. 1 m - 12 zł/szt.

Poleca  
Szkółka w KARSKU

DOM WESELNY
„Ula”

zaprasza

na zabawę 
Andrzejkową

30 listopada
Cena 200 zł od pary

Gra zespół „AVANTI”
tel. 697 612 808

KOMINKI SOŁOWIEJ
Nowogard, ul. Boh Warszawy 103A/1

Oferujemy:
- kominki i obudowę, piece, projektowanie, montaż
- wkłady z płaszczem wodnym od 2400 zł
- współpracujemy ze wszystkimi firmami
- sprzedaż kolektorów słonecznych. Oferujemy pomoc przy 

składaniu wniosków o dotacje z NFOŚiGW
- sprzedaż i montaż odkurzaczy centralnych
- wkłady kominowe. Kominy dwupłaszczowe, materiały montażowe
- przeglądy i remonty kominków
- sprzedaż ratalna
- nadzór i kierowanie robotami budowlanymi

Przy zakupie urządzeń z montażem, w budynkach mieszkalnych taniej VAT - 8%

Kontakt www.kominkisolowiej.pl
Tel. 91 39 25 000, kom. 507 967 205

Sklep otwarty pon. –pt. 9-17; sob. 9-13

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07

ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE
Nowogardzkie Forum Organizacji Pozarządowych zapra-

sza przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu Gminy 
Nowogard  do udziału w BEZPŁATNYM Szkoleniu „Projekt 
– najważniejsze zasady tworzenia”

Szkolenie odbędzie się dnia:
17.10.2012r. w Centrum Edukacji i Przedsiębiorczości 

„PROFIT” w Nowogardzie przy ul. Wojska Polskiego 3, w go-
dzinach 15.00-19.00, I piętro, sala 107.

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do myśle-
nia projektowego poprzez nabycie umiejętności przeprowadza-
nia analizy i opisu problemu, określania celów projektu i jego 
rezultatów, konstruowania harmonogramu i budżetu projektu.

Zasady tworzenia projektów zostaną przedstawione  na pod-
stawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego składanej do 
Jednostek Samorządu Terytorialnego. 

Prowadzący: Łukasz Cieśliński – trener, doradca w zakresie 
planowania, tworzenia i zarządzania projektami.

Szczegółowy plan szkolenia znajduje się na stronie www.
nfop.nowogard.pl 

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu: 
telefonicznie,  pocztą lub osobiście w biurze Nowogardzkiego 
Forum Organizacji Pozarządowych w g. 8.00-15.00 do dnia 16 
października br..

Tel. 91 39 27 240        e-mail  nfop@nowogard.pl
Szkolenie zostało sfinansowane ze środków Gminy Nowogard

Serdecznie zapraszamy!
Prezes

Nowogardzkiego  Forum Organizacji Pozarządowych
Mieczysław Cedro

PIASEK, ŻWIR,   
CZARNOZIEM, 

POSPÓŁKA 

 ŻWIROWNIA
DŁUGOŁĘKA

tel. 504 872 700 
Z DOWOZEM 
DO KLIENTA
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POLECAMY mieszkanie 3 pokoje  
w Nowogardzie z widokiem na jezioro,  

I piętro 47 m2    w cenie 95 000 zł

NIERUCHOMOŚCI

• Sprzedam mieszkanie, ul. Po-
niatowskiego, 2 pokoje, pow. 
50,49 m2, parter, po general-
nym remoncie. CENTRUM OB-
ŁSUGI NIERUCHOMOSCI, Tel. 
603 982 407

• Sprzedam spichlerz, pięk-
ny obiekt 956 m2, tel. 693 
996 009

• sprzedam mieszkanie własno-
ściowe, 3 pokojowe w Nowogar-
dzie, I piętro, 3 pokoje 59 m2 po 
kapitalnym remoncie, środkowe, 
parking, spokojna okolica (ul. Po-
niatowskiego), budynek ocieplo-
ny, nowy dach, wysoki standard, 
glazura, terakota, panele, nowe 
okna, własne ogrzewanie gazo-
we, kuchnia - łazienka toaleta w 
zabudowie, domofon, internet 
, piwnica, CZYNSZ TYLKO 240 
NA MIESIĄC, balkon, cena DO 
UZGODNIENIA, tel. 605 522 340. 

• Sprzedam działkę budowlaną w 
Centrum Nowogardu ul. Lipowa 
4 o pow. 693 m2 z aktualnymi 
warunkami zabudowy usługi, 
handel, mieszkania. Informacje 
Tel. 600 959 932; 600 931 083 po 
15.00

• Sprzedam mały dom 57 m2 ul. 
Piłsudskiego 2a. 602 350 301

• Sprzedam mieszkanie w bloku w 
Łosośnicy, trzypokojowe, 64 m2, 
bezczynszowe. Tel. 788 875 474

• Sprzedam mieszkanie 4-poko-
jowe (67,7 m2) w Nowogardzie, 
parter, balkon, wc i łazienka 
osobno. Kontakt:  608 514 144.

• Studio reklamy Vizart wynajmę 
pow. Reklamową 6,5x3m w No-
wogardzie przy ul. Warszawskiej 
11 od 13.06. tel. 605 522 340

• Sprzedam pół bliźniaka ok. 
100m2, działka 1100 m2, duży 
ogród. Wymienione okna, dach, 
ocieplony. Wewnątrz do remon-
tu. 350000 zł. Tel. 513 157 166

• Pilnie potrzebna kawalerka, 
dwupokojowe mieszkanie (par-
ter) do wynajęcia niedrogie. 
512 711 348

• Sprzedam 4-pokojowe mieszka-
nie w Osinie, 79m2, słoneczne, 
na parterze, bezczynszowe, z 
balkonem, piwnica, w kuchni i 
przedpokoju zabudowa. Miesz-
kanie w bardzo dobrym standar-
dzie. Ogrzewanie gazowe, okna 
pcv. Atrakcyjna cena. Kontakt: 
502 531 348

• Sprzedam kawalerkę w Nowo-
gardzie, 28m2, bezczynszowa, na 
parterze, funkcjonalny rozkład 
pomieszczeń, kuchnia z oknem, 
piwnica, okna pcv, ogrzewanie 
gazowe, bez pośrednika, 77 tys.! 
Kontakt: 512 322 137

• Sprzedam tanio działkę siedli-
skową. Kościuszki 30 ar. Wszyst-
kie media. 508 211 575

• Sprzedam działki budowlane 
30ar. Media w granicy prąd, gaz, 
woda., kanaliza, droga utwar-
dzona,  Kikorze 24. Cena 16 zł/m. 
5 działek w trakcie budowy Tel. 
665 361 036 po 16.00

• Nowogard ul. Warszawska 10 
mieszkanie dwupokojowe, ko-
munalne III p. CO zamienię na 
ogrzewanie CO,na trzypokojowe 
w Nowogardzie.798 634 935

• Sprzedam dom w Nowogardzie 
w rozliczeniu mieszkanie ul. Je-
sionowa 3. 604 284 597

• Kupię 5 ha ziemi blisko wsi lub z 
siedliskiem. 501 173 454

• Wynajmę sklep- nieruchomość 
z klimatyzacją z pełnym wy-
posażeniem Nowogard dobra 
lokalizacja vis ‘a wis szpitala. 
887 467 309

• Sprzedam mieszkanie własno-
ściowe w Żabówku 70 m2, trzy-
pokojowe z działką. 693 021 088

• Sprzedam mieszkanie dwupo-
kojowe, bezczynszowe, własno-
ściowe z garażem w Radzimiu. 
691 766 754 

• Sprzedam lub zamienię na 
mieszkanie w Nowogardzie dom 
( 150 m2) w okolicy Nowogardu. 
Dom po kapitalnym remon-
cie na działce 1400 m2. Cena 
395.000 tys. Tel. 692383706.

• Lokal do wynajęcia 60 m2 przy 
ul. 700 lecia 20b. czynsz 2500 
zł plus opłaty. Tel. 91 39 20 676; 
0049 40 53 16 99 16

•   Sprzedam działkę z warun-
kami zabudowy ul. Asnyka. 
502 032 422

• Wynajmę mieszkanie trzypoko-
jowe. 608 622 920

• Wynajmę kawalerkę 601 927 982

• Wynajmę mieszkanie Bankowa 
3E. 601 328 360

• Sprzedam garaż ul. Zamkowa. 
695 480 058

• Kupię mieszkanie bezczynszo-
we/ niskoczynszowe, min 3po-
kojowe, 60-80m 791443026

• Do wynajęcia mieszkanie dwu-
pokojowe ul. Racibora. Tel. 
609 307 489

• Lokal użytkowy do wynaję-
cia o pow. 160m. Warnkowo. 
607 289 286

• Sprzedam mieszkanie dwupo-
kojowe 46 m2 ul. Kowalska Ip. 
Tel. 888 676 231

• Sprzedam mieszkania, tel. 
91-3910010, 607607814: No-
wogard, ul. Bankowa 6, pow. 
53,70 m2,  cena 125.000 zł; 
Dobra, ul. Traugutta 3A, pow. 
53,70 m2,  cena 76.000 zł; Do-
bra, ul. Traugutta 3A, pow. 
66,90 m2,  cena 82.800 zł

•  Sprzedam dom wolnostojący 

210 m2 Nowogard. 601  500 
722; 609 400 073

• Wynajmę dom w Nowogardzie 
statecznej rodzinie. 602 474 266

• Garaż do wynajęcia może być 
też na busa ul.Fabryczna (40 
m od Prywatnego Liceum) 
tel.509861740

• SPRZEDAM DZIAŁKĘ POD ZA-
BUDOWE 8921 m/kw w miejsco-
wości Jarchlino 7 km od nowo-
gardu 4 zł m/kw. LOKALIZACJA 
PRZY DRODZE ASFALTOWEJ tel: 
513-157-299

• Kupię kawalerkę parter lub I pię-
tro 728582293   

• Sprzedam  2 pokoje   607617849     

• Wynajmę mieszkania trzypoko-
jowe i jednopokojowe. 508  309 
980

• Sprzedam garaż ul: Poniatow-
skiego cena 19.000 zł. Tel. 783 
814 849

• Kawalerka 36  m  bezczynszo-
wa  sprzedam   608817214

• Sprzedam  pawilon   handlowy  
pod  księgarnię  wraz  z  towarem  
przy  ul: Woj. Polskiego  teren Bo-
iska  I  L – O  Tel. 913922806  lub  
605575488

• Wynajmę  lub  sprzedam  
mieszkanie    4-pokojowe  
604441609  

• Wynajmę mieszkanie 1300 z 
mediami. Ul. Zamkowa. 91 39 
23 774

• Tanio sprzedam budynek po 
sklepie w Długołęce. 667  788 
125

• Kupię   nieduży  dom  w   N – dzie  
913503116  po  18  godz.    

• Sprzedam lub zamienię na dwa 
pokoje kawalerkę – 36 m2, do-
bra lokalizacja. 607 602 839

• Sprzedam działkę budowlaną 
uzbrojoną z warunkami zabudo-
wy 790 300 727

• Sprzedam  parter domu z piwni-
cami duże podwórko z garażem 
600 809 312, 604 903 853  

• Do  wynajęcia kawalerka 
607 289 286

• Wynajmę 3 pokojowe mieszka-
nie na ul.Ks. Racibora w Nowo-
gardzie. tel. 691374021

• Wynajmę  mieszkanie  2 pokojo-
we  606 703 451 

• Sprzedam mieszkanie na  15 Lu-
tego  3  pokoje  695425992

• Sprzedam   lub  wynajmę  miesz-
kanie  2  pokojowe  w  Szczecinie 
602474266

• Sprzedam mieszkanie  3-poko-
je  88 m2 bezczynszowe  nowa 
cena  693922695

• Sprzedam  kawalerkę 40  m2 
,działka  5 ar. ,budynek go-
spodarczy,  I  piętro  Ostrzy-

ca  50,000,-tyś. do  negocjacji  
609868743

• Wynajmę mieszkanie dwupoko-
jowe częściowo umeblowane. 
660 010 540

• Do wynajęcia mieszkanie trzy-
pokojowe. 603 981 714

• Sprzedam kawalerkę do re-
montu IIp. W Centrum miasta. 
727 672 182; 91 21 719

• Zamienię kawalerkę własnościo-
wą 28 m2 na większe dwupoko-
jowe. 665 720 008

• Lokal do wynajęcia 60 m2; z 
m2 / 35 zł + opłaty; 700 Lecia 
20B, 91 39 20 676

• Wynajmę  2  pokojowe    miesz-
kanie    na  I   piętrze  przy ul: 
Zielonej Tel.91 39 22 806 lub 
605 575 488

• Posiadam kawalerkę do wyna-
jęcia w centrum Nowogardu. 
782 404 199

• Sprzedam działkę budowlaną 
o pow. 1138 m2 w Żdżarach – 
3km od Goleniowa + projekt, 
prąd na działce. Cena 70 tys. 
zł. Tel. 502 318 989

• Sprzedam dom w Nowogardzie. 
607 220 843

• Poszukuję kawalerkę w Nowo-
gardzie pod wynajem dla pary, 
niepalącej, bez dzieci. Tel.: 507 
746 990

MOTORYZACjA

• Sprzedam Opony letnie 4 szt. 
Continental Conti 3, 185 65 R15, 
cena 400 zł, tel. 605 522 340.

• Sprzedam dwie opony 185/65/
R15 continental conti 3; stan do-
bry. 605 522 340

• Sprzedam felgi stalowe do Nis-
sana Almery N16, rok prod. 
12/2001, cena 240 zł, tel. 605 
522 340. 

• Sprzedam renault Scenic rok 
prod 1999, poj. 1,6. Tel. 507 625  
011

• Skup  aut całe , rozbite , zniszczo-
ne 888341347

• Sprzedam Passata B3 w cało-
ści lub na części (sedan) diesel. 
889 354 058

• Sprzedam  quada  m-ki  Kym-

co  -  250  Rok  prod.2005  cena 
3,200,zł – 660767618  

• Sprzedam Volkswagena   Bora  
rok  prod.1998 ,  stan  dobry    
510483189   

• V W Polo 1,4 TDI 2007 prze-
bieg 130 tyś. ekonomiczny za-
dbany 23.300. 604873917

• Sprzedam opony zimowe na 
stalowych felgach 175/65 R14 
Uniroyal i dojazdówkę Michelin 
T/105/70 R14, koszt 360 zł. Tel. 
796 886 889

• Sprzedam motocykl MZ -250 
rocznik 1968. Zabytkowy,  w 
100 % sprawny. Tel. 91 81 71 
400 po 17-tej.

ROLNICTWO

• Koszenie, zbiór, mulczarowa-
nie łąk, orka, siew, talerzówka 
608 013 995

• Grykę sprzedam. Tel. 
795 916 988

• Koszenie łąk i prasowanie. 
603 541 286

• Sprzedam dwie klacze ze źre-
bakami. Chodzące w zaprzęgu. 
888 757 586

• Maliny – Strzelewo sprzedaż i 
zbiór na własne potrzeby ta-
nio. 502 853 573

• Sprzedam słomę w snopkach i 
siano. Tel. 782 036 086

• Sprzedam kaczki francuskie kró-
liki na mięso. 515 106 916

• Sprzedam Reneta szara do 
urwania. 91 39 28 005 Redło 44

• Sprzedam prosiaki 10 szt. Nutrie 
i perliczki. 888 757 586

• Sprzedam obornik 793 908 098 

• Sprzedam byka rasy mięsnej 
do dalszej hodowli 507928790

• Sprzedam obornik. 793 908 098

• Sprzedam gęsi. 507 724 964

• Rwane jabłka po 1,50 zł, samo-
dzielne rwanie po 1.00 zł/kg. 
Rózne odmiany Redło. 91 39 
28 005

• Sprzedam  ciągnik  360 , 330,  Ur-
sus  888 757 586

• Sprzedam ziemniaki tanio   
692125122
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OGŁO SZE NIA DROB NE

MARPOL – OKNA S.C. 
 ul. Sienkiewicza 7F  Nowogard 

www.marpolokna.pl    
biuro@marpolokna.pl,   tel. 91 39-27-022

Nowość

energooszczędny pro�l

6 komorowy

z 3 uszczelkami

ul. Rzeszowskiego 7 • Nowogard

NOWY

ADRES:

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

tel. 91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

GABINET KOSMETYCZNY 
”WICHEREK”

Rok założenia 1988
Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała zabiegi 
kosmetyczne, henna, depilacje, makijaże, 
mikrodermabrazja, peeling kawitacyjny, 
ultradźwięki, eksfoliacje, wypalanie, laser, 
lampy, materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

PORADY BEZPŁATNE
Nowogard, ul.  Zielona 3 
– obok Rest. „Przystań”, 

Tel. 91 39 207 14 
Czynne od 11.00 do 19.00

http://wicherek.info

PIASEK, ŻWIR,   
CZARNOZIEM, 

POSPÓŁKA 

 ŻWIROWNIA
DŁUGOŁĘKA

tel. 504 872 700 
Z DOWOZEM 
DO KLIENTA

• Sprzedam  żyto  ozime  2012 r. 
662137384  

USŁUGI

• Wyjazdy Niemcy, Holandia. 
Niskie ceny z domu pod dom. 
603 038 944

• Usługi transportowe IVECO do-
stawcze + laweta + bus osobo-
wy do 9 os. Tel. 609 931 915, 607 
580 172.

• MALOWANIE, MONTAŻ PA-
NELI PODŁOGOWYCH I INNE 
DROBNE NAPRAWY WYKONA 
„ZŁOTA RĄCZKA”; 91 39 22 
783, 784 79 22 70

• Czyszczenie uszu za pomocą 
świecowania Nowogard, ul. Zie-
lona 3. 91 39 20 714

• Usługi ogólnobudowlane i do-
cieplenia 607 654 692

• Usługi transportowe Transit 
Max + przyczepa. 500 297 054.

• Cyklinowanie. 692 478 465

• AWARIE. Naprawy pieców Va-
iliant, tanie części. 691 686 772

• Bruk-lin układanie kostki bru-
kowej. Tel. 607 083  893, www.
bruk-linnowogard.com.pl

• Montaż ogrodzeń betonowych, 
farmerskich i innych; 695  085 
470; 91 39 72 575

• usługi elektryczne CO, dachy, 
tanio szybko solidnie. Do 30% 
taniej. Tel. 506 323 560

• Przewozy przeprowadzki No-
wogard i okolice. 784 499 535

• Usługi ogólnobudowlane. 
510 335 162

• AGENCJA REKLAMWA VIZART 
- oprawianie prac - w 2 minu-
ty., bindowanie, wydruki A3-
A4 kolor, ksero A3-A4 - kolor, 
laminowanie A3-A4. Tylko u 
nas największy wybór okładek. 
Nowogard, ul. 700 lecia 15 (nad 
sklepem zielarskim). Tel. 605 
522 340.

• REMONTY, MONTAŻE, STOLAR-
KA. 781 016 125

• Transport BUS-MAX. 784  053 
493

• Usługi remontowo-budowla-
ne, docieplenia. 784 053 493

• Przepisywanie prac (magister-
skich, licencjackich, innych), do-
kumentów, CV, listów motyw. 
innych. Wydruki, Ksero, także 
kolor. Szybko i Solidnie. Studio 
Reklamy Vizart. Nowogard, ul. 
700 lecia 15 (nad sklepem zie-
larskim). tel 605 522 340. 

• Naprawa, regulacja okien, drzwi 
PCV i drewna. 695 181 070

• Usługi dekarskie w Kościusz-
kach. 601  227  631

• Videofilmowanie i zdjęcia cyfro-
we, profesjonalnie różne okazje. 
600 653 124

• Transport przeprowadzki szyb-
ko tanio. 696 138 406

• DUR - DACH pokrycia i remonty 
dachów. 691 621 141

• Dachy. 785 562 104

• Usługi koparko- ładowarką + 
transport Nowogard.  667 621 
070

• Usługi koparko-ładowarką. 
606 106 142

• Transport przeprowadzki, tanio. 
791 111 749

• Remonty łazienek, glazura, te-
rakota, hydraulika. 667 435 942

• Docieplenia budynków remon-
ty. 784 053 493

• Remonty mieszkań 609 588 240

• Remonty na każdą kieszeń. 
609 715 839

• TWOjA KSIęGARNIA INTER-
NETOWA WWW.KSIEGARNIA-
CYMELIA.OSDW.PL

• Serwis komputerowy na tele-
fon. Instalacja, pomoc w obsłu-
dze. Na życzenie w domu Klien-
ta. Tel. 790 373 803

• Usługi Akwarystyczne: zakła-
danie i obsługa akwariów. 
506 059 054

• Remonty i wykończenia. 
601 567 369

• Usługi transportowe 1.5t. bus 
blaszak. 692 486 051

• Regipsy, szpachlowanie i malo-
wanie, kafelkowanie, docieple-
nia. 798 145 781

• Naprawa sprzętu radiowo-tele-
wizyjnego Tel. 888 330 606

• Korepetycje – matematyka 
668 171 212

• Korepetycje j. angielski. 
609 931 847

• Masz problem z dzieckiem 
uzdolnionym matematycz-
nie. Wszechstronny rozwój i 
profesjonalna pomoc. Mail: 
mat15.58@o2.pl

• Żłobek Błękitna Chmurka 
660536104

• Organizacja urodzin w Błękitnej 
Chmurce, weekendowe warsz-
taty i zajęcia, 660536104.

• Chemia  korepetycje  
609307327

• Nauka  jazdy  konnej  Nowogard  
793908098  

• Korepetycje  j.angielski  
609688982  

• J.niemiecki  i  angielski  ,kursy i  
korepetycje    www.niemiecki-
nowogard.pl  607545991

• Szpachlowanie, panele, wymia-
na  inst. elektrycznej, malowa-
nie  789 146 025  

• Najtaniej  wyremontuję, wy-
maluję  wyszpachluję, położę 
panele. 666047905  

PRACA

• Zatrudnię konsultantkę Orifla-
me, bezpłatne wpisowe, pre-
zenty na 1300 zł, 604 189 118

• Zatrudnię ekspedientkę do 
sklepu spożywczego Tel. 91 39 
21 373; 91 39 27 122

• Przyjmę pracownika do bu-
dowy domków jednorodzin-
nych i prac wykończeniowych. 
607 083 845; 663 160 884

• Zatrudnię kucharza, kucharkę. 
507 953 705

• Przyjmę do pracy do sklepu 24h 
z doświadczeniem. 603 688 266 

• Poszukuję osób do współpracy 
– konsultantów Oriflame. Kont. 
693 198 611

• Przyjmę pomocnika stolarza. 
884 288 560

• Poszukuję osoby do opieki nad 
3letnią dziewczynką podczas 
nieobecności w przedszkolu na 
czas trwania choroby. Kontakt. 
664 991 850

• Zatrudnię  kierowcę Kat. D. 
501 615 614  

• Zatrudnię 4 kobiet do sortowa-
nia flancy w Redle. Rozpoczęcie 
pracy 5 listopada. 505 149 049

• Zaopiekuje się dzieckiem. 
696 933 028 

• Pracownik produkcji - praca w 
Goleniowie, 3 zmiany, umowa 
o pracę, tel. 508351450, email: 
szczecin@ksservice.eu

INNE

• Sprzedam drewno  bukowe i 
dębowe pocięte i porąbane- 
603 353 789

• Sprzedam drewno opałowe i 
kominkowe, pocięte w klocki z 
dowozem. 663 349 053

• Sprzedam laptopa Lenovo, 
Y530, cena 1600 zł, tel. 605 522 
340

• Drewno kominkowe sprzedam 
tanio, dowóz gratis. 501 385 072

• Sprzedam sypialnię 510 243 843

• Owczarki niemieckie 7 tygo-
dniowe, pieski, ładne rodzice. 
91 39 21 828

• Sprzedam drewno opałowe i 
kominkowe. 667 788 820

• Sprzedam piec gazowy dwubie-
gowy (Centralne ciepła woda) 
cena 450 zł do uzgodnienia. 
606 265 333

• Sprzedam piec żeliwny i ladę 
sklepową. 609 245 816

• Sprzedam pieski Yorki. 
693 808 537

• Sprzedam owczarki niemieckie. 
91 39 10 656

• Sprzedam  nowe drzwi balko-
nowe  793 908 098

• Sprzedam fotel wykonujący 
masaż kręgosłupa. 91 39 20 186

• Sprzedam nowy kocioł gazo-
wy junkers ceraclassa ZW14-2 
DVKE dwufunkcyjny, cena 1600 
zł. Tel. 605 441 509

• Sprzedam przyczepę kempin-
gową rok 1988. 607 690 741

• Kupię płyty jumbo używane. 
607 690 741

• Sprzedam używaną włoską 
pralkę automatyczną, spraw-
na, bęben otwierany od przo-
du pralki, cena 200 zł, tel. 784 
792 270

• Sprzedam  100-litr.akwarium  z   
wyposażeniem   605548121   

• Dowóz  piasku-żwiru wywrotka  
3 t.  514740538

• Oflisy  tartaczne na opał po-
cięte  w klocki lub w całości 
514740538

• Stół  bilardowy 130 X 230 sprze-
dam 510155704

• Sprzedam piece kaflowe. Tel. 
669 124 229

• Skup pił niesprawnych, zatar-
tych Stihl i Husqvarna, cena 
100 zł, tel. 721 668 245

• Sprzedam nową piłę spalinową, 
kosiarkę spalinową, 2 rowery. 
784 660 924   

• Sprzedam cegłę rozbiórko-
wą, biała czysta 0,40zł/szt. 
667 788 125

• Sprzedam spacerówkę, kojec, 
huśtawkę, fotelik samocho-
dowy. 513 088 312

• Maliny sprzedam. 502 853 
573

• Sprzedam akwarium 112l 
z pełnym wyposażeniem 
668 844 738
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0 WARSZTAT SAMOCHODOWY

SZYBY SAMOCHODOWE

PLANDEKINA WYMIAR NA WYMIAR

Profesjonalna naprawa od A do Z

OSOBOWE, CIĘŻAROWE I MASZYNY

Geometria kół, naprawa zawieszenia,komputerowa diagnostyka pojazdu
naprawy blacharskie i lakierniczePrzegląd i naprawa klimatyzacji,

Ul. Nadtorowa 12
tel 91 39 20 131
kom 601860716

Ul. Kilińskiego 26
tel 91 39 25 627
kom 601897368

Sprzedaż, wymiana, naprawa. Wykonujemy usługi na zlecenie ubezpieczalni

Używane i nowe części do wszystkich marek samochodów

Plandeki do samochodów ciężarowych (łódki, firanki),przykrywające
stelaże, przegrody do hal, przyczepy ciągnikowe i samochodowe

UDZIELAMY GWARANCJI
NA WYKONANE USŁUGI

POSIADANY CERTYFIKAT JAKOŚCI
   NA DREWNO KONSTRUKCYJNE

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07

Krzyżówka panoramiczna

Umożliwiamy uzyskanie CERTYFIKATU MIĘDZYNARODOWEGO

CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO „PROFESJA”
W NOWOGARDZIE

OGŁASZA NABÓR NA KURS

OPERATOR WÓZKÓW WIDŁOWYCH

Informacji udziela i prowadzi zapisy  sekretariat Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Nawogardzie, ul. Ks. J. Poniatowskiego 21
w godzinach: od 8.00 do 15.00, tel. 91 392 11 62

Rozwiązanie krzyżówki z dnia 5 X
Kupon nr 78  Kawa na ławę
Jadwiga Maknia, Christiana Syfert, Wiesław Borowik, Andrzej Leszczyń-

ski, Maria Barska – Drzewiecka, Barbara Bartosik, Halina Szwal, Anna Hu-
sarz, Stanisława Pokorska, Alicja Wypych, Józef Kochelski, Pelagia Feliksiak, 
Genowefa Maćkowska, Magdalena Skowrońska, Joanna Gruszczyńska, Ce-
cylia Furmańczyk, Teresa Januszonek, Teresa Krystkiewicz, Elżbieta Słom-
ska, Eliza Zawadzka, Edmund Skibiszewski, Bogdan Krystkiewicz, Natalia 
Chruściel, Grażyna Siedlecka, Teresa Czarnecka, Ireneusz Lewandowski

Zwycięzcy: Genowefa Maćkowska, Elżbieta Słomska, Halina Szwal
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INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD
In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
tel. miejski   - 91 57 92 311 
Straż Pożarna   - 998
Pogotowie Ratunkowe   - 999 
Pogotowie Gazowe   - 992
Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994

Dyżur nocny
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala   - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.   - 91 392 69 99
Medyk   - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

 - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz Pogotowie Stomatolo-
giczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos 
 - 91 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  
 - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzie ci, 
Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności 
Gospodarczej  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
  - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

- 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 26 249

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw.  WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   

- 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57

Apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM   - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Zawodowe 
- CE Zdroje ul.  Bohaterów Warszawy 78,

telefon/fax.   - 91 392 54 94  
I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium  
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych    - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   

- 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 
Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 
Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 
Taksówki   - 91 392 02 60
Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814
Tadeusz Soroka
ul.  3 Maja 10   - 91 39 25 484
Przychodnia Weterynaryjna „Sikorka” 
Sikorki 41, gm. Nowogard   - 91 39 17 695

 
 

KANCELARIA 
DORADZTWA PRAWNEGO

tel. 501 341 824 
e-mail: kkolibski@op.pl 

Jeśli chcesz przeprowadzić  
rozwód, podwyższyć  

lub wystąpić  
o alimenty, nabyć spadek? 

Może dręczą Cię  
inne wątpliwości prawne? 

Nie czekaj, aż będzie za późno.
 Porady prawne już od 30 zł

 
Nowogard 

ul. Wojska Polskiego 4  
(nowy budynek – I piętro) 

Proszę o wcześniejszy kontakt 
telefoniczny

SALON GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

VELES
- glazura
- terakota
- panele
- drzwi
- parapety
- ceramika łazienkowa
- wanny, kabiny
- meble łazienkowe
- armatura

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto)

Kupię  
gospodarstwo lub 

 grunt rolny  

tel. 664 944 635

POSIADANY CERTYFIKAT JAKOŚCI
   NA DREWNO KONSTRUKCYJNE

REGULARNA LINIA MI KRO BU SO WA SEROCKI   Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie    6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie    8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

Informacja PKS 
91 392 18 87   lub   91 469 83 15

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak          kom. 606 148 353
Nowogard (ul.  Rzeszowskiego) - Szczecin (ul.  Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:05; 8:10; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 11:50; 11:55; 12:40; 
14:40; 14:50; 15:00; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:11
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul.  Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:30; 9:50; 10:25:11:20(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 13:20; 13:45(F); 14:10; 
14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:00
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:50; 17:20; 18:30; 19:30
Kursują od poniedziałku do soboty;  F - kursuje od poniedziałku do piątku;  7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli

ROZKŁAD jAZDY BU SÓW

Regularna linia METRO          tel. 501  615  614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25 A; 5:50 A; 6:00 A; 8:15 A7; 9:25 A7; 12:30 A7; 12:55 A7; 
15:05 A; 16:30 A7; 18:10 A7
Ze Szczecina do Nowogardu: 6:50 A; 7:25 A; 7:45 A; 11:00 A7; 12:00 A7; 14:35 A7; 15:55 
A7; 16:40 A; 18:25 A7; 19:55 A7
Legenda: A- kursuje od pon do sob;   7 - kursuje w niedzielę

PRZEWÓZ OSÓB - RO MAN BIŃCZYK - Linia Regularna  
 TEL. 0607 310 591 

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU:  
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SOBOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIEDZIELA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

DZIENNIK
NOWOGARDZKI

Ukazuje się we wtorki i piątki  na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, Piotr Słomski, jarosław Bzowy, 

Rafał Kowalczuk sport.  jarek Dąbrowski redaktor techniczny.   Ad res re dak cji:  
72-200 No wo gard, ul.  Boh. War sza wy 7A, tel. 91 392 21 65; e-mail: dziennik@domjudy.pl. 

Wy daw ca, skład i druk: „Dom judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

Trasa NOWOGARD – GOLENIÓW – SZCZECIN 
Nowogard ul. Rzeszowskiego : 5:05(A), 5:55(A), 6:10(A), 6:50(7), 7:00(A),  7:50(A), 8:05(7), 

8:25(2,4,6), 8:35(A), 9:10(1,3,5,7), 9:15(2,4,6), 10:05(A)10:30(A,7), 11:31(A), 11:40(7), 12:15(A), 
12:50(A,7), 13:00(A), 13:10(A), 13:25(A,7), 13:50(F), 14:05(A), 14:20(A,7), 15:41(A), 16:00(7), 
16:25(7), 16:30(1,3,5) 16:40(2,4,6,7) 16:50(A), 17:30(7) 17:50(A,7) 18:05(4,5,6,7) 18:20(A,7)

TRASA SZCZECIN – NOWOGARD
Szczecin ul. Św. Ducha: 9:25(A), 11:55(A,7) 12:20(A,7), 13:35(A), 14:00(A,7,R), 

14:30(1,3,5,7)  14:35(2,4,6) 14:55(A,7), 15:10(A) 15:25(A,7), 15:50(A) 16:15(A,7)  16:30(A), 
18:05(A,7,R) 18:20(A,7) 19:05(A,7) 19:25(A,7) 19:50(A,7)

Szczecin ul. Dworcowa :  6:20(A), 7:35(A), 8:40(A,7), 9,00(7,R), 10:05(A,7),  10:50(A,7),  
11:40(A), 13:00(7), 14:20(7), 17:40(A,7), 20:15(A,7),

Goleniów, Dworzec PKP :  7:05(A), 8:20(A), 9:25(A,7), 9:45(7,R), 10:10(A),  10:50(A,7),  
11:36(A,7), 12:26(A), 12:42(A,7),  13:05(A,7), 13:45(7), 14:20(A),  14:45(A,7,R), 15:05(7), 
15:20(1,3,5,7) 15:26(2,4,6) 15:40(A,7) 15:55(A)  16:08(A,7) 16:40(A) 16:59(A,7) 17:15(A), 
17:40(A,7)  18:50(A,7,R)  19:05(A,7), 19:50(A,7) 20:10(A,7) 20:35(A,7) 21:00(A,7)

Trasa NOWOGARD – MASZEWO 
Nowogard ul. Rzeszowskiego :  6:20(S) 15:15(S)
Trasa MASZEWO – NOWOGARD 
Maszewo :  6:55(S) 16:00(S)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO – STARGARD SZCZECIŃSKI
Nowogard ul. Rzeszowskiego :  6:50(F),  11:30(F),  13:50(F),  
Trasa STRAGARD SZCZECIŃSKI – MASZEWO - NOWOGARD
Stargard Szcz. Oś. Tysiąclecia :  9:40(A), 12:45(A), 15:05(A)
A - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt S – kursuje w dni nauki szkolnej; 

7 – kursuje w niedziele niebędące świętami F – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz 
świąt 1,3,5 – kursuje w poniedziałki, środy, piątki oprócz świąt; 2,4,6 – kursuje we wtorki, 
czwartki, soboty oprócz świąt; 4,5,6,7 – kursuje w czwartki, piątki, soboty, niedziele oprócz 
świąt; R – kurs do Reska    

ROZKŁAD jAZDY POCIĄGÓW (1.06 - 8.12.2012)
DO KOŁOBRZEGU
7:26 (od 3.09); 9:21 (w dni robocze); 11:39;  13:49;  15:47;  

17:46;  21:38

DO SZCZECINA
5:19 (od 3.09); 6:36 (od 3.09); 8:01; 12:13 (w soboty, niedziele 

i święta); 14:56;  16:51;   18:50;  

Informacje o rozkładzie jazdy:  tel. 19 757
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OKNO 1465 mm szer. x 1435 mm wys.

SZYBA K=1,0 • OKUCIE MACO PPUH "JOGA" sj.
ul. Górna 4,

72-200 Nowogard
tel. 91 39 25 501

OKNA-SUPERPROMOCJA !!!

TYLKO 499zł*
*cena netto

KURSY KOMPUTEROWE DLA KAŻDEGO

Startujemy z zapisami na kursy, które rozpoczynają się 
od października

DOROŚLI
Informacje na stronie: www.kursy-informatyczne.eu

WSZYSTKICH CHĘTNYCH ZAPRASZAMY

DZIECI
MŁODZIEŻ

Adres:
ul. 3 Maja 40/4

NOWOGARD

Kontakt:
tel.: 723 22   849

e-mail: fany23@o2.pl
4

Serwujemy smaczne jedzenie
Zapraszamy na Niedzielne Obiady
Dobrą muzykę
Miłą atmosferę

Serwujemy smaczne jedzenie
Zapraszamy na Niedzielne Obiady
Dobrą muzykę
Miłą atmosferę

Kontakt: 
604103 158, 509 284 384

Organizuje:

wesela, urodziny, 
stypy, dancingi, karaoke 
i imprezy okolicznościowe

Niedługo nowe zasady 
zdawania egzaminu

ZAPISZ SIĘ JUŻ TERAZ
Nowy kurs

15 października  2012 r.

NAPRAWIAMY SAMOCHODY l URZĄDZENIA Z SILNIKIEM DIESLA

AUTO DIESEL SERVICE 
Tadeusz Bojarski 
ul. Pomorska 57B

GRYFINO 
www.autobojarski.com.pl

Pompy wtryskowe rzędowe i rotacyjne
CR, VP23, VPJO, VP44
Wtryskiwacze mechaniczne i CR
Pompowtryskiwacze (cena naprawy 246 zł)
Jedyni w zachodniopomorskim na stanowisku
probierczym EPS 81 �rmy Bosch z przystawką CAMBOX

Udzieliemy eurogwarancji na naprawione podzespoły �rmy Bosch

Naprawiamy pompy wtryskowe Deiphi mechaniczne, DP200,
DP 210, CR na stanowisku probierczym AVM- PC HARTRIDGE

Wtryskiwacze CR z kodem CTI na stanowisku CRi- PC HARTRIDGE

Tel. 91 415 O2 9Otelefoniczna rezerwacja terminów
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GAZETA LOKALNA  NOWOGARD • OSINA

Czytaj s. 2

s. 7s. 5 s. 6

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07

Czytaj s. 8

Gmina coraz 
bardziej 
zadłużona 

Kancelaria  
Prawna

nawet trudne sprawy

601 949 077

Pierwsza 
porażka
Pomorzanina

Są wstępne 
wyniki sekcji 
zwłok „Pepe”

Czytaj s. 5

HURTOWNIA 
ELEKTRYCZNA

tel. 91 39 25 202
91 39 26 898

72-200 Nowogard
ul. Nadtorowa 12

El-InselEl-Insel HURTOWNIA 
ELEKTRYCZNA

Pełna gama 
materiałów 

elektrycznych
Przykładowo:
YDYp 3x1,5 750V - 145 zł netto / 100 mb
YDYp 3x2,5 750V - 239 zł netto / 100 mb

Naświetlacz 
LED IP65

10W - 80 zł
20W - 160 zł
30W - 230 zł

Czytaj s. 3

17 października br.
od 13.00 - 14.00  

środa
udzielane będą

bezpłatne porady prawne
w redakcji DN

ul. Boh. Warszawy 7A

Msza Święta w intencji

wszystkich zmarłych
nowogardzkich nauczycieli

odbędzie się w dniu 4 listopada 2012 r.

o godz. 11.00 w kościele pw. WNMP

Obiecał, że mogą spać spokojnie…

Dzień Edukacji - komu kwiaty, 
komu chwasty?

W miniony piątek, w restauracji „Caffe Piwnica”, odbyło się uroczyste wręczenie nagród przyznawanych rokrocznie nauczycielom z 
okazji Dnia Edukacji Narodowej przez burmistrza.  Były miłe słowa, kwiaty, a nawet całusy. Sielankowy nastrój piątkowego spotkania, 
to chyba jednak tylko środek znieczulający, jaki przed planowaną przez władzę „operacją” na oświatowym organizmie podano nauczy-
cielom. Według naszych informacji, w Urzędzie Miejskim przez kilka miesięcy pracowano nad dokumentem mającym  „zracjonalizo-
wać sieć szkolną na terenie gminy Nowogard”. Według niego pracę miało stracić kilkunastu pedagogów, a jedna z placówek wiejskich 
miała zniknąć z gminnej mapy szkół. 

Nagrody odbierają na zdjęciu po lewej Irena Juszczyk (jeszcze dyrektor Gimnazjum nr 3) i po prawej Danuta Kowalczyk (jeszcze dyrektor SP Żabowo)

Gaudeamus 
Igitur 
zabrzmiał 
na Zielonej

Nasza sonda 

„Dzień 
Papieski”

Potwierdzają  
- będą szukać  
ropy i gazu!

LUKS Top 
Wierzbięcin 
na czele  
tabeli!
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Nasza sonda 
„Dzień Papieski” – święto obchodzone rokrocznie 16 października, które usta-
nowione zostało przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, ku czci Polaka Papieża 
Jana Pawła II. W tym roku, Dzień Papieski, obchodzony był pod hasłem: „Pa-
pież Rodziny”. W większości miast w Polsce odbywały się z tej okazji  również z 
udziałem lokalnych władz, różnorakie imprezy. Niestety do tych miast  za koali-
cji  SLD-PSL  i burmistrza Czapli nie należy Nowogard. Trzeba powiedzieć, że i 
uroczystości parafialne miały skromny wymiar.    Zapytaliśmy więc  naszych czy-
telników, czy oni osobiście  i  jak upamiętnili ten dzień? 

Pan Andrzej – „Dzień  Papieski” dla mnie osobiście 
jak i mojej rodziny, jako chrześcijan, był bardzo ważnym 
dniem. Uczciliśmy go mszą poranną i południową wspól-
nie z dziećmi i wnukami, by później pójść na spacer, a na-
stępnie oglądać filmy poświęcone pamięci naszego Ojca 
Świętego. Mimo, że upłynęło już  7 lat od śmierci Ojca 
Świętego, to ja i moja rodzina nadal odczuwa jego ducho-
wą obecność, którą wzmacniamy poprzez modlitwę do 
niego, czy czytanie literatury, oglądanie filmów lub pro-
gramów dokumentalnych o jego życiu. Nasz Papież dla 
nas jest  ciągle żywy i na zawsze pozostanie w naszych ser-
cach. 

Pani Irena - Chodzę do Kościoła i również modlę się do 
naszego Ojca Świętego. Jednak nie wiem, co mam powie-
dzieć jeszcze na temat „Dni Papieskich”.  Uważam, że są 
one nam, jako Polakom bardzo potrzebne, aby chociażby 
przypomnieć sobie o Ojcu Świętym i pomodlić się do nie-
go. Powiem, że bardzo mi osobiście Jego brakuje i proszę 
młodzież, by modliła się do naszego Ojca Świętego. 

Krzysztof Kazana z córeczką Darią - Pamięć o na-
szym Papieżu jest zawsze nam potrzebna, a w szczególno-
ści dotyczy to nas, ludzi  wierzących. Osobiście dla mnie 
i mojej rodziny postać Jana Pawła II wspominana była i 
będzie wciąż. Dla mnie on był i będzie na zawsze żywy. 

Lidia Kraszewska – „Dni Papieskie” jak co roku prze-
żywam w duchu religijnym. Wychodzę tego dnia do ko-
ścioła na modlitwę. Muszę powiedzieć, że są to dla mnie 
bardzo ważne chwile z tego względu, że Ojciec Święty jest 
obecny w moim życiu, ja sama żyję Jego przykazaniami, 
jak również  słowami z Jego pieśni  „ Nie lękajcie się”  czy  
„Barka” - są one  dla mnie bardzo ważne. Uważam, że pa-
mięć o naszym Ojcu Świętym jest bardzo potrzebna, cho-
ciażby w kontekście rodziny, którą On zawsze stawiał na 
pierwszym miejscu, przypominając nam, że jest ona naj-
ważniejsza.  

Pan Sławek - Mimo, że uczęszczam na spotkania do 
Zboru Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan i nie czczę 
Papieża jak katolicy, to uważam, że tu w Nowogardzie 
brakowało uroczystości dla nowogardzkiej społeczności w 
ten dzień. Mogło to być zorganizowane w Domu Kultury 
czy też w Bibliotece. W ogóle na mieście powinny być roz-
wieszone jakieś banery,  flagi, które informowałyby o ta-
kim dniu. To miasto nie przejawiało żadnego zaintereso-
wania wobec tych jakże ważnych dni dla tak wielkiej spo-
łeczności  jaką są chrześcijanie. 

Wysłuchał: Jarek Bzowy 

Kronika policyjna 

Byłeś świadkiem  ciekawego zdarzenia, 
wykonałeś oryginalne zdjęcia, jesteś  

w posiadaniu interesujących wiadomości?  
Zadzwoń lub napisz do nas o każdej porze. 

Tel. 513 088 309
e-mail: poligraf@post.pl 

dziennik@dzienniknowogardzki.pl

 Ryszard Agaciak, lat: 72, zmarł: 11.10.2012, pogrzeb: 
13.10.2012,  pogrzeb odbył się  na cmentarzu w Nowogardzie

Regina Skowron, lat: 73, zmarła: 13.10.2012, pogrzeb: 
16.10.2012,  pogrzeb odbędzie się o godz. 15,00 na cmentarzu w 
Nowogardzie

Informacje  przekazał zarządca cmentarza Jerzy Furmańczyk

 w tych dniach odeszli do wieczności 

08.10.2012 r. 
Godz. 11.20 Zgłoszenie kra-

dzieży grzejników żeliwnych na 
ul. Poniatowskiego, pozostawio-
nych na klatce schodowej. 

Godz. 17.00 Uszkodzenie ro-
gatki na przejeździe kolejowym 
w Żabowie przez przejeżdżający 
pojazd. 

Godz. 17.40 Kradzież dwóch 
pomp do przepompowywania 
ścieków na ul. Bohaterów War-
szawy.

09.10.2012 r. 
Godz. 11.30 Kradzież pienię-

dzy z samochodu, zaparkowa-
nego na terenie firmy na ul. Bo-
haterów Warszawy. 

Godz. 16.40 Kradzież sklepo-
wa w dyskoncie Biedronka na 
ul. Warszawskiej, gdzie Leszek F. 
dokonał zaboru alkoholu. 

10.10.2012 r. 
Godz. 12.50 Zgłoszenie oszu-

stwa na portalu internetowym 
Tablica, przy zakupie iPhona. 

11.10.2012 r. 
Godz. 10.20 Zgłoszenie kra-

dzieży katalizatora spalin z sa-
mochodu marki Fiat Ducato, za-
parkowanego przy ul. Poniatow-

skiego. 
Godz. 09.40 Uszkodzenie ro-

gatki kolejowej na przejeździe 
w miejscowości Żabowo przez 
kierującego samochodem marki 
Nissan Qashqai. 

12.10.2012 r. 
Godz. 20.40 Policjanci OPI 

podczas kontroli drogowej na 
ul. Cmentarnej ujawnili nie-
trzeźwego rowerzystę, Walde-
mar Ż. miał 0.90 promila alko-
holu w wydychanym powietrzu.  

Godz. 23.50 Na ul. Młynar-
skiej ujawniono nietrzeźwego 
rowerzystę, Leszek D. miał 0,65 
promila alkoholu w wydycha-
nym powietrzu. 

14.10.2012 r. 
Godz. 06.40 W sklepie mono-

polowym na ul. 3 Maja, ekspe-
dientka uderzona została kamie-
niem przez klienta sklepu. 

Godz. 06.50 Wybicie szyby w 
sklepie z nabiałem na ul. Mły-
narskiej. 

Godz. 12.50 Uszkodzenie sa-
mochodu marki Opel Corsa na 
ul. Bema przez inny pojazd. 

st. insp. Ref. Prewencji  
Klaudia Gieryń 

Pomóżmy sobie
•	 Przyjmę  2 - osobowy fotel do spania, pralkę automatyczną i używa-

ną  pokojową meblościankę tel. 665 - 566-856
•	 Przyjmę  łóżko piętrowe  tel.512-71-13-48
•	 Przyjmę  wersalkę z fotelami i szafkę na dziecięce ubrania tel. 883-

241-291 
•	 Przyjmę meble pokojowe w dobrym stanie, ławę pokojową i TV  

tel.782-556-716
•	 Przyjmę  piecyk kaflowy lub inny piec na opał tel. kontaktowy 883-

038-182
•	 Przyjmę segment pokojowy i kuchenny oraz pralkę.  tel. kontakto-

wy 512 711 348
•	 Przyjmę używany  telewizor LCD   tel.  512-012-823 
•	 Przyjmę używany odtwarzacz DVD i sprawny niewielki   telewizor  

tel.506-138-056
•	 Przyjmę dla niepełnosprawnego chłopca rowerek trzykołowy napę-

dzany na ręce   tel.  697-381-161 
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EntEr  II 
laptop

 serwis - komis

naprawiamy, 
sprzedajemy,

kupujemy laptopy
na ul. Wyszyńskiego 7/3

budynek Straży Pożarnej

tEl. 795 648 748

O PA Ł
POLSKI WĘGIEL 

WYSOKA JAKOŚĆ
węgiel, koks, miał,drewno,
brykiet - węgiel i drzewny
(towar luzem i workowany)

Zapewniamy transport 
Sprzedaż ratalna

PPUH „EDBA” 
Nowogard • ul. Nadtorowa 12

Tel./fax 91 39 22 329
Kom. 601 150 620

Lokal 
handlowy

60 m2

do wynajęcia
ul. Warszawska 14
tel. 510 105 357

Salon Plus 
ul. Kościuszki 35A

Nowogard,
 tel. 91 392 08 74

informuje, że 
posiadamy w ofercie 

POLSAT  
CYFROWY
dla Klientów Plusa 

dodatkowe BONUSY

Podziękowanie 

dla Pani Katarzyny
ze sklepu 

ogrodniczego
za pomoc w dowozie 
zakupów  do domu

Obiecał, że mogą spać spokojnie…

Dzień Edukacji - komu kwiaty, komu chwasty?
W miniony piątek, w restauracji „Caffe Piwnica”, odbyło się uroczyste wręczenie nagród przyznawanych rokrocznie nauczycielom z 
okazji Dnia Edukacji Narodowej przez burmistrza.  Były miłe słowa, kwiaty, a nawet całusy. Sielankowy nastrój piątkowego spotkania, 
to chyba jednak tylko środek znieczulający, jaki przed planowaną przez władzę „operacją” na oświatowym organizmie podano nauczy-
cielom. Według naszych informacji, w Urzędzie Miejskim przez kilka miesięcy pracowano nad dokumentem mającym  „zracjonalizo-
wać sieć szkolną na terenie gminy Nowogard”. Według niego pracę miało stracić kilkunastu pedagogów, a jedna z placówek wiejskich 
miała zniknąć z gminnej mapy szkół. 

Przybyłych na uroczystość 
gości przywitała w imieniu 
swoim i władz samorządo-
wych Marlena Marchewka, 
kierownik Wydziału Edukacji, 
Zdrowia, Kultury i Sportu UM 
Nowogard. Oprócz najważ-
niejszych gości w tym dniu, 
czyli nauczycieli i dyrektorów 
szkół, do „Piwnicy” zaproszo-
no przedstawicieli Rady Miej-
skiej w osobach Stanisława Sa-
niuka i Mieczysława Laskow-
skiego, a także prezes zarzą-
du oddziału Związku Nauczy-
cielstwa Polskiego Stanisławę 
Jakubczak i przewodniczącą 
nowogardzkiego zarządu mię-
dzyzakładowej NSZZ „Soli-
darność” Pracowników Oświa-
ty i Wychowania Annę Kowal-
czyk-Krzywanię. Kierownik 
miejskiego Wydziału Edukacji 
zamiast przemówienia wymie-
niła najważniejsze osiągnięcia, 
jakie w minionym roku szkol-
nym odnotowały wszystkie 
placówki oświatowe podległe 
gminie. 

Wszystkie odczytane zasługi 
przez panią kierownik nie od-
zwierciedlają w pełni wszyst-
kich osiągnięć prowadzonych 
przez państwa placówek, ale 
nie sposób było tutaj wszystkie 
je wymienić. Musielibyśmy zo-
stać tutaj do wieczora. Gratulu-
ję tych osiągnięć. Nagrody, któ-
re dzisiaj państwo otrzymają 
są symboliczne, nie sposób bo-
wiem w ten skromny i symbo-
liczny sposób wyrazić podzięko-
wanie za ten trud i poświęcenie 
w pracę i misję. Życzę pomyśl-
ności i dalszych sukcesów za-
wodowych. Życzę również,  aby 

minister finansów częściej na-
gradzał was podwyżkami, któ-
re my jako samorząd będziemy 
chętnie wypłacać -  mówił bur-
mistrz Robert Czapla. 

Życzenia złożył również Sta-
nisław Saniuk. 

Zawód nauczyciela jest spe-
cyficznym zawodem, który 
wymaga nie tylko posiadania 
ogromnej wiedzy, ale przede 
wszystkim wytrwałości i cier-
pliwości. Życzę więc wszystkim 
pracownikom oświaty, aby za-
równo jednego, jak i drugiego 
nie brakowało – mówił  wice-
przewodniczący Rady Miej-
skiej. 

Następnie wręczono nagro-
dy pieniężne  16 dyrektorom 
szkół i przedszkoli oraz 19 na-
uczycielom

(publikujemy poniżej tek-
stu). 

Komu chwasty? Komu 
kwiaty?

Przemiłą uroczystość w 
„Piwnicy” zakończył smaczny 
poczęstunek popijany szampa-
nem. 

Wszystko wskazuje jednak 
na to, że sielankowy nastrój już 
wkrótce może być drastycz-
nie przerwany. Redakcja DN, 
dotarła do roboczego doku-
mentu, jaki przez kilka mie-
sięcy przygotowywał Wydział 
Edukacji UM Nowogard. Kil-
kustronicowy projekt o na-
zwie „POŁĄCZENIE SZKÓŁ: 
SZKOŁY PODSTAWOWEJ 
NR 4 W NOWOGARDZIE 
I PUBLICZNEGO GIMNA-
ZJUM NR 3 W NOWOGAR-
DZIE W ZESPÓŁ SZKÓŁ W 
NOWOGARDZIE”, zakłada 
nie tylko projekt  połączenie 
dwóch działających w jednym 

budynku na Bema placówek 
oświatowych, ale także „wcią-
gnięci”  w ich struktury Szko-
ły Podstawowej w Żabowie. 
Ten ostatni wątek rozpisany 
jest na dwa możliwe warianty. 
Pierwszy zakłada „przekształ-
cenie Szkoły Podstawowej w 
Żabowie w filię Szkoły Podsta-
wowej nr 4     w Nowogardzie 
wchodzącej w skład Zespołu 
Szkół  w Nowogardzie o struk-
turze organizacyjnej klas I-III 
i oddziałem zerowym.”. Drugi 
„przekształcenia SP w Żabo-
wie w filię SP nr 4 w Nowogar-
dzie – bez tworzenia Zespołu 
Szkół (SP4 i Gimnazjum nr 3).” 
W obu przypadkach wiąże się 
to ze zwolnieniami. ponieważ  
szkoła przestaje prowadzić 
klasy IV-VI. W SP Żabowo za-
trudnionych jest 6 nauczycieli 
przez mianowanie na cały etat 

oraz 3 nauczycieli zatrudnio-
nych jest na niepełne etaty na 
umowę na czas nieokreślony, 
2 nauczycieli zatrudnionych 
jest  na czas określony. W wy-
niku przekształcenia placówki   
4 nauczycieli zatrudnionych 
przez mianowanie będzie mia-
ło zatrudnienie w filii. Pozosta-
łych 5 nauczycieli (zatrudnio-
nych przez mianowanie i na 
umowy na czas nieokreślony), 
którzy nie znajdą zatrudnienia 
w szkołach dla których orga-
nem prowadzącym jest gmina 
Nowogard, otrzymają wypo-
wiedzenia oraz odprawy zgod-
nie ze statusem zatrudnienia. 
Koszty odpraw to 38.336 zł.” - 
czytamy w dokumencie. 

„Koszty funkcjonowania SP 
w Żabowie za 2011 roku za-
mknęły się kwotą 715.411 zł, 
w tym koszty związane z wy-
nagrodzeniami osobowymi 
585.172 zł. Po przekształceniu 
placówki w filię koszty funk-
cjonowania filii będą kształ-
towały się na poziomie ca 
465.826 zł, w tym koszty zwią-
zane z wynagrodzeniami dla 
personelu pedagogicznego – 
304.243 zł” – wylicza urząd. 

Bez zwolnień nie obędzie się 
także w razie połączenia. Po-
dobnie jest w przypadku pla-
nowanego połączenie SP4 z 
Gimnazjum nr 3. Po prze-
kształceniu tych placówek w 
Zespół Szkół zmianie uległa-
by struktura administracyjna. 
Przede wszystkim szkoła mia-
łaby jednego dyrektora i wice-
dyrektora, a więc i jeden sekre-
tariat z jedną sekretarką, a nie 
jak dotychczas z dwoma. 
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LISTA OSÓB OTRZYMUJĄCYCH
NAGRODĘ BURMISTRZA NOWOGARDU

DYREKTORZY SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI
Leszek Becela – dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących
Jolanta Bielska – dyrektor Przedszkola nr 1
Agnieszka Forgiel – dyrektor Szkoły Podstawowej w Strzelewie
Renata Fusik – dyrektor Szkoły Podstawowej w Orzechowie
Irena Juszczyk – dyrektor Publicznego Gimnazjum nr 3 
Piotr Kazuba – dyrektor Szkoły Podstawowej  nr 3
Józef Korkosz – dyrektor Szkoły Podstawowej w Wierzbięcinie
Danuta Kowalczyk – dyrektor Szkoły Podstawowej w Żabowie
Anna Łysiak – dyrektor Publicznego Gimnazjum nr 1 
Elżbieta Majchrzak – dyrektor Przedszkola nr 4
Sebastian Szymański – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1
Lidia Wiznerowicz – Gliwna – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 
Ewa Wróbel – dyrektor Przedszkola nr 3
Magdalena Zarębska – Kulesza – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4
Danuta Ziółkowska – dyrektor Szkoły Podstawowej w Długołęce
Tomasz Żelazowski – dyrektor Szkoły Podstawowej w Błotnie

NAUCZYCIELE
Ewa Antczak  – nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej w Szkole 

Podstawowej nr 3
Elżbieta Baran – nauczycielka biologii i edukacji dla bezpieczeń-

stwa w II Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół Ogólno-
kształcących
Edyta Bosiacka – nauczycielka historii i wiedzy o społeczeństwie 

w Gimnazjum nr 2              w Zespole Szkół Ogólnokształcących
Anna Buczyńska – nauczycielka języka polskiego w Szkole Pod-

stawowej nr 2
Łucja Goc – nauczycielka oddziału przedszkolnego w Szkole Pod-

stawowej w Długołęce
Iwona Grosicka – pedagog szkolny w Szkole Podstawowej w 

Wierzbięcinie
Izabela Koladyńska – nauczycielka języka polskiego w Zespole 

Szkół Ogólnokształcących
Magdalena Koziol – nauczycielka oddziału przedszkolnego w 

Szkole Podstawowej nr 2
Iwona Kusek – nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej w Szkole 

Podstawowej nr 3
Dorota Marynowska – nauczycielka przyrody w Szkole Podstawo-

wej w Błotnie
Marta Maziarz – nauczycielka języka polskiego w Gimnazjum nr 

2 w Zespole Szkół Ogólnokształcących
Andrzej Pluta – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i wychowa-

nia fizycznego w Szkole Podstawowej w Orzechowie
Małgorzata Początek – nauczycielka geografii w Publicznym Gim-

nazjum nr 3
Ewa Rapa – nauczycielka matematyki i przyrody w Szkole Podsta-

wowej w Strzelewie
Ewa Sawicka – nauczycielka oddziału przedszkolnego w Szkole 

Podstawowej nr 4 
Elżbieta Sobieralska – wicedyrektor SP nr 2, pedagog szkolny
Bogdan Sobolewski – nauczyciel wychowania fizycznego w Pu-

blicznym Gimnazjum nr 3
Anna Szymańska – pedagog szkolny w Szkole Podstawowej nr 1
Marta Ziółkowska – nauczycielka języka polskiego w Szkole Pod-

stawowej nr 1  
źródło: UM Nowogard

O ile przekształcenie pla-
cówek w ZS nie odbiłoby się 
tak bardzo na sytuacji w ad-
ministracji, o tyle już dla ka-
dry nauczającej oznacza to ist-
ną czystkę. Według wyliczeń 
po połączeniu podstawówki z 
gimnazjum liczba nauczycieli 
zatrudnionych w pełnym wy-
miarze zmniejszyłaby się z 25 
na 23. Z 11 pedagogów zatrud-
nionych obecnie w niepełnym 
wymiarze, zostałoby 4. 

Dlatego też tutaj „oszczęd-
ności” z tytułu przekształce-
nia dla gminy wyglądają oka-
zalej. Z tytułu zmniejszenia 
kosztów związanych z wyna-
grodzeniem kadry zarządzają-
cej i obsługi administracyjnej 
placówki  wyniosą one 39.460 
zł.  Z tytułu zmniejszenia kosz-
tów związanych z wynagro-
dzeniami kadry pedagogicznej 
– 102.92 zł. Razem przewidy-
wane oszczędności, to 142.380 
złotych. 

Obiecał, że mogą spać spo-
kojnie...

Oświata i opieka społecz-
na, to główne pozycje koszto-
we gminy realizowane zresz-
tą w większości z przycho-
dów z subwencji i dotacji. Od 
początku swojej kadencji, jak 
mantrę powtarzał to burmistrz 
Czapla. Również w piątek nie 
omieszkał się odnieść do fi-
nansowania oświaty. 

Słuchałem dzisiaj expo-
se premiera Tuska. Czekałem 
aż premier dojdzie do oświa-
ty. Nie doszedł – komentował 
z uśmiechem na ustach Robert 
Czapla. 

Faktem jest, że w środo-
wiskach lewicowych nie od 
dziś mówi się o restruktury-

zacji siatki oświaty. Jednym z 
orędowników tych zmian był 
m.in. Antoni Bielida, były wi-
ceburmistrz Nowogardu, a 
obecnie Przewodniczący RM. 

Od lat twierdzę, że należy 
przygotować 10 letni plan re-
strukturyzacji oświaty. Nie 
może być tak, że mamy coraz 
mniej uczniów, a taką samą 
ilość nauczycieli i szkół. Gmi-
ny na to nie stać – mówił pod-
czas jednego ze spotkań z DN, 

A. Bielida.
Tyle, że jak na razie nie za-

nosi się, aby władza do proble-
mu oświaty podchodziła kom-
pleksowo. Dokument do któ-
rego dotarła redakcja DN, wy-
raźnie wskazuje na działanie 
ad hoc. Nie wiadomo bowiem, 
dlaczego akurat teraz gmina 
zajęła się szkołami na Bema i 
SP w Żabowie, gdy są szkoły i 
klasy (również na wsi), gdzie 
od lat odnotowuje się spadek 
ilości uczniów. 

Ta postawa dziwi tym bar-
dziej, że jeszcze  pod koniec 

ubiegłego roku w wywiadzie 
dla DN, pytany o sprawy fi-
nansowania oświaty, burmistrz 
Czapla odpowiedział: „Gmi-
na ma obowiązek utrzymywać 
przedszkola i szkoły. Dostajemy 
na to subwencję oświatową, ale 
tylko na szkoły mimo, że usta-
wodawca scedował na gminę 
obowiązek prowadzenia 5 bez-
płatnych godzin w przedszko-
lach. Do bieżącego utrzymania 
oświaty gmina dokłada kilka-

naście milionów złotych. Wi-
dzimy co się dzieje w regionie. 
W Goleniowie, w Lubczynie już 
podjęto decyzję o prywatyzacji 
lub przekazaniu szkół na rzecz 
stowarzyszeń. Pojawią się po-
mysły łączenia szkół, prywa-
tyzacji, a nawet likwidacji. My 
takich działań nie podjęliśmy, 
chociaż widzimy, jak dużo środ-
ków gmina dopłaca do oświaty. 
Na dzisiaj nie ma żadnych pla-
nów restrukturyzacji systemu 
oświaty. Nauczyciele mogą spać 
spokojnie.”

Wszystko wskazuje na to, że 
dzisiaj zapewnienia te  nauczy-
ciele mogą włożyć między baj-
ki. 

Co natomiast na temat tego 
pomysłu uważają związki za-
wodowe nauczycieli? 

Związki oficjalnie nie otrzy-
mały tego dokumentu do kon-
sultacji, wobec tego trudno jest 
zająć w tej sprawie jakiekolwiek 
stanowisko. Chciałabym tylko 
przypomnieć, że celem każdych 
związków zawodowych jest 
obrona miejsc pracy i praw pra-
cowników.  Wobec tego wszel-
kie działania zmierzające do 
ich likwidacji, nie spotkają się 

Obiecał, że mogą spać spokojnie…

Dzień Edukacji - komu kwiaty, 
komu chwasty?

z naszą aprobatą. A tym bar-
dziej w przypadku szkół wiej-
skich, które są również, często 
jedynym ośrodkiem kultury. 
Tym bardziej nie możemy się 
zgodzić na ich likwidację. W 
przypadku tych szkół występu-
je przecież zapewnienie dowo-
zu bardzo małych dzieci i gwa-
rancja odpowiedniej opieki nad 
nimi. Konieczność zapewnienie 
dzieciom stałej opieki i bezpie-
czeństwa powoduje dodatko-

we koszty. A często wyliczenia, 
które się przy tej okazji robi, 
uproszczają te zagadnienia  – 
mówi Anna Kowalczyk- Krzy-
wania, przewodnicząca NSZZ 
„Solidarność” Pracowników 
Oświaty i Wychowania w No-
wogardzie. 

Próbowaliśmy dodzwonić 
się wczoraj do szefowej ZNP, 
Stanisławy Jakubczak. Nieste-
ty nie udało nam się połączyć. 

Marcin Simiński 
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Kochanym, drogim naszym sercom
rodzicom i dziadkom

Krystynie i Wacławowi Sobczakom
z okazji pięknego jubileuszu jakim są 

Złote Gody
życzenia błogosławieństwa Boga,

miłości i długich lat życia w zdrowiu
składają dzieci z rodzicami

ŻYCZENIA

Będą szukać ropy i gazu!

Rzecznik PGNiG  potwierdza plany 
...nie można wykluczyć, że w fazie przygotowania i likwidacji danych prac geologicznych, bę-
dzie możliwe zatrudnienie osób z lokalnej społeczności - mówi w rozmowie z DN rzeczniczka 
PGNiG. Kilka dni temu informowaliśmy o wszczęciu procedury uzyskania warunków środo-
wiskowych do poszukiwań złóż  ropy i gazu na terenie gminy Nowogard i Osina. Wnioskodaw-
cą ubiegającym się o wydanie stosownej decyzji przez  Regionalną Dyrekcję Ochrony Środo-
wiska w Szczecinie jest PGNiG Oddział Zielona Góra.

W ubiegły piątek otrzyma-
liśmy odpowiedzi na pyta-
nia, które zadaliśmy PGNiG 
w związku z informacją o pla-
nowanych przez to przed-
siębiorstwo poszukiwaniach 
złóż ropy i gazu na terenie 
gmin Nowogard i Osina. Pre-
zentujemy tę odpowiedź w 
formie wywiadu  udzielone-
go przez rzecznika PGNiG p 
Dorota Mundry.  

DN: Jakie konkretnie pra-
ce przewiduje się w ramach 
przedsięwzięcia w tym rodzaj 
prac i ewentualnie dokładnie 
miejsca (miejscowości), gdzie 
planuje się je prowadzić?

 Dorota Mundry: Po uzy-
skaniu decyzji o środowisko-
wych uwarunkowaniach zo-

stanie złożony wniosek do Mi-
nistra Środowiska o określenie 
zakresu przedsięwzięcia obej-
mującego prace sejsmiczne 2D 
i lub 3D oraz prace wiertni-
cze, które będą mogły być re-
alizowane na obszarze konce-
sji 20/2000/p NOWOGARD. 
Szczegółowa lokalizacja prac 
geologicznych na obszarze 
koncesji będzie zależała od 
wyników prac poszukiwaw-
czo – rozpoznawczych zreali-
zowanych we wcześniejszym 
okresie koncesyjnym oraz wy-
ników bieżącej analizy danych 
geologicznych otrzymywa-
nych na różnych etapach pro-
wadzenia tych prac. Przy oce-
nie lokalizacji istotna będzie 
także symulacja ekonomicz-
na obejmująca koszty aktual-
nie prowadzonych prac oraz 
ewentualnej eksploatacji złóż 
gazu ziemnego i lub ropy naf-
towej. 

Czy mają to być wstępne 

prace badawcze, czy też mają 
być kontynuacją wcześniej-
szego rozpoznania i ewentu-
alnie, jakie przesłanki powo-
dowały wybór miejsc projek-
towanych prac?

Prace poszukiwawczo-roz-
poznawcze złóż węglowodo-
rów są prowadzone na tym 
terenie od połowy ubiegłego 
wieku. Rozwój i doskonale-
nie technik poszukiwań oraz 
narzędzi pomagających inter-
pretować uzyskane na różnych 
etapach wyniki badań (w tym 
archiwalnych), przyczyniają 
się do sukcesywnego powięk-
szania wiedzy o budowie geo-
logicznej tego rejonu. Konty-
nuowanie w obszarze koncesji 
NOWOGARD prac geologicz-
nych ma na celu dokładniejsze 
poznanie budowy geologicz-
nej badanego obszaru, co z ko-
lei ma doprowadzić do odkry-
cia i udokumentowania złóż 
ropy naftowej i gazu ziemnego 
w różnych formacjach geolo-
gicznych. 

Kiedy planowane jest roz-
poczęcie poszukiwań i na 
jaką skalę będą one prowa-
dzone (zaangażowanie po-
tencjału ludzkiego i sprzęto-
wego) oraz jaki będzie czas 
ich prowadzenia?

Prace geologiczne związane 
z poszukiwaniem i rozpozna-
waniem złóż węglowodorów 
są realizowane tylko w ramach 
zobowiązań koncesyjnych i 
harmonogramu ustanowione-
go w decyzji koncesyjnej wy-
dawanej przez Ministra Śro-
dowiska. Realizacja tych prac 

w terenie trwa najczęściej od 
kilku do kilkunastu miesięcy z 
tą różnicą, że prace wiertnicze 
są realizowane w tym samym 
miejscu, a prace sejsmiczne na 
określonej przestrzeni. 

Czy w ramach tych prac na 
zatrudnienie będą mogli li-
czyć mieszkańcy gminy No-
wogard, czy też będzie robiła 
to wyspecjalizowana firma z 
zewnątrz?

Podejmowane przedsięwzię-
cia w zakresie poszukiwania i 
rozpoznawania złóż ropy naf-
towej i gazu ziemnego są re-
alizowane zgodnie z wieloma 
obowiązującymi przepisami, 
a w szczególności przepisami 
Prawa Geologicznego i Gór-
niczego, stąd ich wykonawcy, 
najczęściej należący do Gru-
py Kapitałowej Spółki, muszą 
się legitymować szczególny-
mi uprawnieniami do podej-
mowania działań. Jednak nie 
można wykluczyć, że w fa-
zie przygotowania i likwida-
cji danych prac geologicznych 
będzie możliwe zatrudnienie 
osób z lokalnej społeczności.

Tyle pani rzecznik. Trze-
ba przyznać, że wypowiedzi 
są bardzo ostrożne i dyplo-
matyczne. Nie mniej wynika 
z nich, że procedura prowa-
dząca do konkretnych prac 
rzeczywiście się rozpoczęła  
i w ciągu kilku miesięcy mo-
żemy się spodziewać  ich roz-
poczęcia.  Co z tego wyniknie 
dalej … no cóż, lepiej miejmy 
nadzieję, a niżeli nie.

Redakcja  

Po byłej wytwórni gazu pozostał tylko biurowiec

Gmina coraz 
bardziej zadłużona 
W 2013 roku zadłużenie gminy Nowogard ma się-
gnąć prawie 47%, co w przeliczeniu na pieniądze 
daje 32 mln 629 tys. zł. Tak przynajmniej wynika 
z wieloletniej prognozy finansowej, którą podczas 
ostatniej sesji przyjęli radni. 

Zgodnie z tą prognozą w 
przyszłym roku dochody gmi-
ny ogółem wyniosą niewiele 
ponad 70 mln złotych, a wy-
datki ogółem, to prawie 73, 5 
mln zł. To oznacza, że w ka-
sie miejskiej zabraknie 3,5 mln 
złotych do zbilansowania bu-
dżetu. Dziura z pewnością zo-
stanie „zatkana” kolejnymi ob-
ligacjami. To jednak oznacza, 
że wzrośnie zadłużenie gminy. 
W przyszłym roku ma ono wy-
nieść dokładnie 46,56%. Kwota 
na jaką zadłużony będzie No-

wogard, to 32 mln 629 tys. zł. 
W tym roku zadłużenie to ma 
się zamknąć na poziomie 45, 
64%, co daje kwotę 29 mln 199 
tys. zł. 

Warto dodać, że zgodnie z 
przepisami o finansach pu-
blicznych, zadłużenie gminy 
nie może przekroczyć pozio-
mu 60% do dochodów ogó-
łem. Gmina Nowogard z roku 
na rok konsekwentnie zbliża 
się jednak niebezpiecznie do 
tego progu. 

MS
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Na początku w auli na uli-
cy Zielonej odśpiewano Hymn 
Narodowy oraz  pieśń „Gaude-
amus Igitur” inaugurującą rok 
akademicki. Następnie przy-
witano wszystkich przybyłych 
gości oraz władze Uczelni i 
Nowogardu. W imieniu uczel-
ni głos zabrała jego magnifi-
cencja, rektor uczelni prof. dr 
hab. Aleksandra Żukrowska 
„Chcę wszystkich bardzo ser-
decznie przywitać, a w szczegól-
ności nowo przyjętych studen-
tów, równocześnie wskazując, 
a także mówiąc, że niesłycha-
nie zależy nam na waszej obec-
ności tu w Nowogardzie. Dla-
tego postanowiłam mówić bar-
dzo krótko i nie rozwijać swo-
ich przemyśleń, bo ci z państwa 

z którymi się znamy wiedzą, że 
Nowogard dla naszej uczelni 
jest bardzo ważny. A ci z pań-
stwa, którzy są po raz pierw-
szy przekonają się, że nasza ka-
dra nauczycielska z całym ser-
cem będzie starała się państwu 
zaprezentować  takie wykła-
dy i  lekcje, które dadzą pań-
stwu wiedzę i satysfakcję, i nie 
będą mieli państwo poczucia, 
że ta nieduża uczelnia jest miej-
scem, gdzie studentów traktuje 
się ulgowo. A my chcemy byście 
państwo poczuli, że jesteście po-
traktowani bardzo poważnie i 
z wielką troską o wasze dalsze 
losy...”  - z przekonaniem po-
wiedziała  Pani Rektor .

Wydział Zamiejscowy Szcze-
cińskiej Szkoły Wyższej Col-
legium Balticum w Nowogar-
dzie, prowadzi zajęcia na stu-
diach licencjackich  w sys-
temie stacjonarnym, niesta-
cjonarnym, wieczorowym na 
kierunku Pedagogika w wie-

lu  specjalnościach: diagnoza 
i terapia pedagogiczna, edu-
kacja przedszkolna, edukacja 
wczesnoszkolna, pedagogika 
resocjalizacyjna, pedagogika 
opiekuńczo - wychowawcza, 
pedagogika szkolna z eduka-
cją medialną, pedagogika pra-
cy socjalnej i resocjalizacyjnej, 
doradztwo zawodowe i perso-
nalne, prewencja patologii i za-
grożeń społecznych, pedagogi-
ka sportu, rekreacji i turysty-
ki,   pedagogika terapeutyczna 
z rehabilitacją ruchową. Studia 
w nowogardzkiej fili pozwalają 
na zdobycie wiedzy z zakresu 
kierunku , jak również z jego 
metodologii. Bardzo istotną 
częścią inauguracji, było uro-
czyste ślubowanie nowo przy-

jętych studentów i przejęcie 
ich do grona społeczności aka-
demickiej uczelni- nowo przy-
jętymi zostali: 
1,Bartczak,Natalia
2,Bobrowska,Sylwia
3,Buczma ,Anna
4,Ciemniewska,Patrycja
5,Ciok,Marta
6,Grzegorczyk,Aleksandra
7,Gut,Edyta
8,Banaszewska,Magdalena
9,Kister,Anna
10,Kiziuk,Karol
11,Kopaczewska,Dorota
12,Konopski,Paweł
13,Kuklińska,Klaudia
14,Kuriata,Piotr
15,Ludwig,Paulina
16,Manel,Katarzyna
17,Michalczuk,Jan
18,Molka,Krzysztof
19,Mosiniak,Anna
20,Nizio,Andżelika
21,Ogiewa,Michał
22,Ostach,Marcin
23,Pietrzak,Paulina
24,Piętak,Ilona
25,Radziszewicz,Tomasz
26,Rymar,Rafał

27,Saniuk,Kamil
28,Słoniec,Monika
29,Smuga,Natalia
30,Soroczyńska,Kinga
31,Surma,Magdalena
32,Suszwedyk,Erwin
33,Sznitko,Daniel
34,Szulc-Śliwińska,Sylwia
35,Hepko ,Maria
36,Turek,Monika
37,Turczyńska,Andżelika
38,Walkowiak,Małgorzata
39,Wawrzyńska,Monika
40,Witkowska,Katarzyna
41,Włodarczyk,Paulina
42,Żabicka,Marta
43,Kazimierczak,Ewelina
44,Klimczak,Olga

W trakcie inauguracji nie 
mogło zabraknąć wykładu roz-
poczynającego kolejny rok stu-
diów, który wygłosiła oraz pre-
zentowała na projektorze mul-
timedialnym dr Danuta Tom-
czyk. Temat wykładu: „Wycho-
wanie aretologiczne w kultu-
rze konsumpcyjnych spektakli”. 
Oto, jakie wrażenia zanotowa-
liśmy wśród nowo przyjętych 
studentek I roku  studiów Pe-
dagogiki  nowogardzkiej Filii 
Collegium Balticum:

Ewelina Kaźmierczak - 
Właśnie dostałam się na pierw-
szy roku studiów na kierunku 
Pedagogika.  Dzień Inauguracji 
na pewno jest dla mnie dniem 
lekkiego stresu, ale i wyzwa-
niem, ponieważ chciałabym tu 
na tej uczelni zdobyć wiedzę na 
temat wychowania dzieci i za-
chowań społecznych.  A dla-
czego ten kierunek? Bo w przy-
szłość będę mogła pracować z 
dziećmi i dorosłymi, czy to w 
domach Opieki Społecznej, czy 
w Placówkach Opiekuńczych.   
Mam nadzieję, że te 3 lata 

skończą się tytułem licencjata,  
a następnie dalej magistra.  

Monika Turek - Zaczynam 
właśnie pierwszy rok Pedago-
giki, podobnie jak moja przed-
mówczyni. Powodem dla któ-

Złodzieje  
cmentarni w akcji

Kradzieże na cmentarzach 
mają swoją  długą historię. 
Okradanie nagrobków to sto-
sunkowo łatwy sposób na uzy-
skanie  drobnego dochodu, 
głównie dlatego, że miejsca te 
nie są na ogół  specjalnie chro-
nione, a pozostawione na na-
grobkach kwiaty znicze czy fi-
gurki  można niezauważalnie 
wziąć i równie niezauważalnie  
wynieść. Jedna z naszych Czy-
telniczek padła ofiarą takiego 
procederu w ostatnich dniach 
na nowogardzkim cmentarzu.

Nagrobek naszej „ Mameń-
ki”  znajduje się niedaleko ka-
plicy cmentarnej. W ubiegłym  
tygodniu kupili-
śmy i postawili-
śmy tam kwia-
ty – stroik z bia-
łych storczyków i 
figurkę aniołka. 
Niestety przy na-
stępnej naszej wi-
zycie na cmenta-
rzu okazało się, 
że zarówno stroik 
jak i figurka znik-
nęły . Chcę ostrzec 
potencjalnych na-
bywców, a  przy-
puszczam, że zło-

dzieje  będą  chcieli spieniężyć 
ten  łatwy nabytek  przed  ich 
zakupem.  Zarówno stroik, jak i 
figurka  są tak charakterystycz-
ne, że łatwo je poznamy, ponie-
waż nie były tanie postanowili-
śmy trochę ich poszukać - opo-
wiada  nam  okradziona  Czy-
telniczka.

Apelujemy, aby nie ułatwiać  
życia kradnącym i nie naby-
wać takich rzeczy okazyjnie za 
niską zapewne cenę, tym bar-
dziej może się okazać, że jeśli 
użyjemy je w tym samym celu 
czyli dla udekorowania na-
grobku, też zostaną one w koń-
cu ukradzione. 

Redakcja

Inauguracja Roku Akademickiego 2012/2013 w Collegium Balticum w Nowogardzie 

Gaudeamus Igitur zabrzmiał na Zielonej
W dniu 12 października o godz.18: 00 odbyła się inauguracja roku akademickie-
go 2012/2013 w nowogardzkiej fili Collegium Balticum. Uroczystość zaszczyciły 
swoją obecnością władze uczelni, władze miasta,  goście oraz najważniejsi, czyli 
sami studenci  uczelni.

rego tutaj przyszłam jest oczy-
wiście chęć  zdobycia wyższe-
go wykształcenia. Podjęcie stu-
diów  na tym  kierunku, mam 
nadzieję, że zaowocuje szansa-
mi na  lepszą moją  przyszłość  
i otworzy  jakąś „furtkę” na ży-
cie zawodowe. Nie ukrywam, 
że dzisiejszą inauguracją się 
denerwuję i są to duże emocje, 
ale ogólnie jest tu bardzo miło 
i fajnie. Wiem, że zajęcia będą 

odbywały się w weekendy, co na 
pewno spowoduje ,że w ciągu 
tygodnia trzeba będzie się in-
tensywnie przygotowywać. Ale 
wierz ę, że będzie dobrze. 

Studentom i  nowogardz-
kiej uczelni życzymy owocne-
go i pełnego satysfakcji z osią-
ganych celów naukowych i dy-
daktycznych roku.

Jarek Bzowy
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Podziękowania
dla wszystkich, którzy 

uczestniczyli w ostatniej drodze

śp. Wiesławy 
Kołodziejczyk

składa rodzina 

PODZIęKOWANIA

Są wstępne wyniki sekcji zwłok „Pepe”

Prawdopodobnie to był zawał
Znane są już wstępne wyniki sekcji zwłok zmarłego piłkarza Pomorzanina Nowogard. Jak dowiedzieliśmy się w Prokuraturze Rejono-
wej w Goleniowie, przyczyną zgonu Josh’a Pepple mogła być masywna niewydolność lewokomorowa serca, czyli mówiąc potocznie za-
wał serca. Okoliczności tragicznej śmierci sportowca są jeszcze przedmiotem zainteresowania organów ścigania.

Przypomnijmy, że Joshua 
Pepple 6 października br. pod-
czas meczu wojewódzkiej 
okręgówki z Iskierką Szczecin 
- Śmierdnica upadł w 25 minu-
cie gry na murawę. Przeszło 40 

minutowa reanimacja nie po-
mogła uratować życia 24 let-
niego piłkarza rodem z Nige-
rii. 

Wyjaśnieniem zagadkowej 
i nagłej śmierci sportowca od 

początku zajęła się goleniow-
ska prokuratura. Na koniec 
ubiegłego tygodnia zapowie-
dziano przeprowadzenie sek-
cji zwłok. 

Tak też się stało. Ze wstęp-
nych badań wynika, że piłkarz 
zmarł na zawał. 

Wyniki są tylko przypuszczal-
ne, powtarzam przypuszczalne. 
Wskazują na masywną niewy-
dolność lewokomorową serca, 
czyli potocznie mówiąc zawał 
serca. Oficjalny protokół z sek-
cji zwłok  pojawi się najpraw-
dopodobniej za miesiąc. Jedno 
jest pewne, wykluczamy udział 
osób trzecich w zdarzeniu – po-
wiedziała Krystyna Balcerska, 
szefowa Prokuratury Rejono-
wej w Goleniowie.

Za sprawą ZZPN piłkarze 
występujący na okręgowych 
boiskach, uczcili pamięć sym-
patycznego Nigeryjczyka mi-

nutą ciszy. Piłkarze pierwszego 
i drugiego zespołu Pomorzani-
na grali z czarnymi opaskami, 
natomiast w Gryficach podczas 
minuty ciszy na murawie leża-
ły związane szaliki Pomorzani-
na i Sparty. Nie udało nam się 
na dzień dzisiejszy uzyskać in-
formacji z ZZPN dotyczącej, 

jak długo będzie obowiązywać 
minuta ciszy na okręgowych 
boiskach. Na oficjalnej stronie 
pojawił się komunikat tylko o 
najbliższej kolejce. Nieoficjal-
nie jednak mówi się, że ten gest 
ma  poprzedzać każdy mecz do 
końca rundy jesiennej.

KR   

Ul. Nadtorowa

Następny pożar w pustostanach 
Po raz kolejny w tym roku paliły się śmieci w opuszczonym budynku w Nowogardzie. Zdarzenie ujawniło po raz kolejny, sygnalizowa-
ny przez nas problem  wzrostu liczby osób bezdomnych, którzy często przebywają w takich opuszczonych miejscach. Stwarza to realne 
zagrożenie zarówno dla nich samych, jak i dla pozostawionego bez nadzoru mienia. Wobec zbliżającej się zimy należałoby, aby proble-
mem zajęły się powołane do tego odpowiednie służby  

W dniu 12.11.2012r przed 
godziną 11: 00 Straż Pożarna 
otrzymała zgłoszenie o poża-
rze w opuszczonym budynku 
przy ulicy Nadtorowej w No-
wogardzie. Z nieoficjalnych 
informacji wiadomo, że naj-
prawdopodobniej zapaliły się 
śmieci, które były w środku 
budynku. Pożar mogły podpa-
lić osoby bezdomne, które co-
raz częściej korzystają z tego 

typu budynków i podgrzewają 
się z racji coraz chłodniejszych 
dni. Często oprócz przesiady-
wania w tego typu miejscach, 
osoby te także spożywają tam 
alkohol i rozniecają ogień, któ-
ry stwarza realne zagrożenie 
pożarowe. DN  sygnalizował  
już wielokrotnie ten  problem, 
mamy nadzieję, że  właściwe 
służby będą  go diagnozować 
i zapobiegać tragicznym skut-
kom bezdomności. Ten po-

żar  na ul. Nadtorowej został 
ugaszony w kilka minut i nie 
przyniósł na szczęście żadnych 
ofiar w ludziach, ale  sprawa 
ta jednak nie może być baga-
telizowana.  W Nowogardzie 
takich miejsc jest kilka i war-

to byłoby je kontrolować, by 
uniknąć nieszczęścia. Do akcji 
gaszenia pożaru skierowano 1 
zastęp Państwowej Straży Po-
żarnej z Nowogardu. 

Jarek Bzowy 

Zebrali 7,75 tony śmieci 
W dniach 14-16 września, odbyła się kolejna edy-
cja ogólnoświatowej akcji Sprzątanie Świata Polska 
-2012. Podczas jednego dnia zebrano u nas 7,75 ton 
śmieci. 

Worki na śmieci i jednora-
zowe rękawice gmina zakupi-
ła ze środków własnych. Część 
otrzymała w ramach współ-
pracy ze Związkiem RXXI. 
Materiały zostały przekaza-
ne do wszystkich placówek 
oświatowych na terenie gminy, 
zgodnie ze zgłoszonym zapo-
trzebowanie. Głównie, to bo-

wiem dzieci i młodzież szkol-
na uczestniczy w akcji. 

Jak poinformowała gmi-
na, zebrano 7,75 ton śmie-
ci. Tyle przynajmniej naliczył 
ZUK, który nieodpłatnie ze-
brał wszystkie zebrane w cza-
sie akcji odpady. Skala ogrom-
na. Ciekawe ilu śmieci nie uda-
ło się zebrać? MS



Nr 81 (2114)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

8

www.dzienniknowogardzki.pl

Zapraszamy: 
Nowogard  
ul. Bohaterów warsZawy 1/1

Warunki oferty w placówce banku i na www.aliorbank.pl

pożycZka Z gwaraNcją!

Przykład reprezentatywny. kwota pożyczki: 31 000 zł, liczba rat: 63, oprocentowanie nominalne: 12,9%, składka na 
ubezpieczenie na życie: 4 882,50zł, opłata przygotowawcza: 0 zł, kwota odsetek: 11 837,30 zł, rrso: 22,50%, rata: 
679,96 zł. ostateczne warunki kredytowania zależą od wiarygodności kredytowej klienta, daty wypłaty kredytu oraz 
daty płatności pierwszej raty. warunki oferty - wg stanu na 13.06.2012r.

Pierwsza seria gier odbyła 
się 22 września br. i dla tenisi-
stów z Wierzbięcina zakończy-
ła się dwoma zwycięstwami. 
Najpierw o umiejętnościach 
zawodników LUKS Top prze-
konali się gracze z UKS Cham-
pion Police, których Wierz-
bięcin pokonał 4:6, potem 
przyszło zwycięstwo ze Stalą 
Szczecin 3:7. Po tych dwóch 

spotkaniach w tabeli przewo-
dził zespół LUKS Top, jednak 
taki sam bilans mieli zawod-
nicy UKS Czarni Pieszcz. Los 
chciał, że obydwa zespoły sta-
nęły naprzeciwko siebie już w 
minioną sobotę. W tym me-
czu na szczycie obronną ręką 
wyszli gospodarze, pokonując 
zespół z Pieszcza 6:4. O to jak 
punktowali zawodnicy LUKS 

Top Wierzbięcin: Bartosz Je-
milianowicz – 1,5 pkt.; Seba-
stian Jemilianowicz – 1,5 pkt.; 
Mateusz Witkowski – 0,5 pkt.; 
Łukasz Witkowski – 2,5 pkt. 
Około godziny 15.30 rywala-
mi Wierzbięcina byli zawod-
nicy Koszalinianin-Proepl Ko-
szalin. W tym meczu nie było 
już tak wielu emocji, a gospo-
darze gładko zwyciężyli 9:1. W 

meczu z Koszalinem „pierw-
sze skrzypce” rozegrał Łukasz 
Owczarek, który zdobył kom-
plet zwycięstw. W tym spo-
tkaniu tenisiści stołowi klu-
bu LUKS Top punktowali na-
stępująco: Bartosz Jemiliano-
wicz – 2,5 pkt.;  Sebastian Je-
milianowicz – 1,5 pkt.; Mate-
usz Witkowski – 2,5 pkt.; Łu-
kasz Owczarek – 2,5 pkt.; Da-

niel Zubrzycki – 0 pkt. Już 20 
października odbędzie się 3 se-
ria gier II ligi mężczyzn w te-
nisie stołowym. Tym razem do 
Wierzbięcina zawitają zespoły 
TKKF Fala Trzebiatów i UKS 
Chrobry Międzyzdroje. Mecze 
rozpoczną się o tej samej po-
rze, czyli 10:30 i 15:30 w hali 
sportowej w Wierzbięcinie. 

KR

II Liga mężczyzn tenisa stołowego

LUKS Top Wierzbięcin na czele tabeli!
W sobotę (13 października) o godzinie 10.30 w hali sportowej w Wierzbięcinie, odbyły się dwa mecze II ligi mężczyzn w tenisie stoło-
wym. Zawodnicy z Wierzbięcina po dwóch zwycięstwach na inaugurację, w sobotę rozgrywali mecz na szczycie z UKS Czarni Pieszcz.

 
Sebastian Jemilianowicz - zdo-
bywca dwóch złotych medali 
oraz jednego brązowego na In-
dywidualnych Mistrzostwach 
Województwa Kadetów, zajął 
trzecie miejsce na Pierwszym 
Wojewódzkim Turnieju Klasy-
fikacyjnym Juniorów oraz był 
trzeci na pierwszej edycji Tur-
nieju „Lancia Tennis” który od-
bywał się na hali Benesport w 
Szczecinie.

Bartosz Jemilianowicz - zdo-
bywca 4 złotych medali mi-
strzostw Województwa Junio-
rów, zwycięzca pierwszego 
Turnieju Klasyfikacyjnego Ju-
niorów, zajął pierwsze miejsce 
na pierwszej edycji turnieju 
„Lancia Tennis”, świetnie wy-
padł na Pierwszym Ogólnopol-
skim Turnieju juniorów zajął 
miejsce 10. Turniej odbywał się 
w Gdańsku, oraz był trzeci na 
pierwszym turnieju klasyfika-
cyjnym Seniorów.

Daniel Zubrzycki - drużynowy 
mistrz Województwa Juniorów, 
brązowy Medalista Indywidual-
nych Mistrzostw Województwa 
Juniorów.
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KOLEJNOŚĆ UŻYWANIA PROGRAMÓW:

PROGRAM 1  mycie zasadnicze

PROGRAM 2  spłukiwanie

PROGRAM 3  woskowanie

PROGRAM 4  nabłyszczanie

PROGRAM 5  szczotka

UWAGA Najlepszy efekt mycia uzyskuje się
przy użyciu kolejno 4 programów

Rozmowa z Patrykiem Komisarkiem

„W przerwie wykonam morderczą pracę...”
Sezon kolarski 2012 dobiega końca. W dniach 13-14 października na torze kolarskim w Pruszkowie, zostały rozegrane III Mistrzostwa Polski LZS w ko-
larstwie torowym. W barwach ALKS Stal Grudziądz wystąpił mieszkaniec Nowogardu Patryk Komisarek, który z mistrzostw w sumie przywiózł 3 medale. 

Patryk Komisarek z medalami rozgrywanych w Pruszkowie Mistrzostw 
Polski LZS w kolarstwie torowym

rzany do BGŻ Team zajął 3 po-
zycję, natomiast w wyścigu au-
stralijskim i drużynowo ze Stalą 
Grudziądz zdołał wywalczyć sre-
bro. W jeździe drużynowej na czas 
liczy się praca zespołowa, aby na 
metę jednocześnie dojechało trzech 
z czterech zawodników, gdyż li-
czy się czas ostatniego. Mieliśmy 
bardzo dobry start, jednak jecha-
liśmy jako pierwsi i nie mogliśmy 
być pewni naszego wyniku. Osta-
tecznie zwyciężył pierwszy zespół 
Grudziądza, my zajęliśmy drugie 
miejsce z czego bardzo się cieszę. 
W wyścigu australijskim najważ-
niejsze było dla mnie żeby jechać 
z przodu peletonu, bo w tej kon-
kurencji po każdym okrążeniu od-
pada najsłabszy zawodnik. Uda-
ło mi się wytrzymać, efektem był 
srebrny medal. W wyścigu scratch 
zaczęło się od mocnego tempa w 
którym odjechało pięciu zawod-
ników, na szczęście znalazłem się 
w tej grupie, finisz został rozegra-
ny w pięcioosobowej stawce, uda-
ło mi się dojechać na trzecim miej-
scu. - podsumowuje swoje wyniki 

Patryk Komisarek. To były ostat-
nie występy w tym sezonie kolar-
skim w wykonaniu Patryka, te-
raz przed młodym zawodnikiem 
z Nowogardu okres przygoto-
wawczy i walka o miejsce w za-
wodowej grupie kolarskiej, o któ-
rej również wspomniał na łamach 
DN: W zawodowej grupie kolar-
skiej jest bardzo ciężko, od samego 
startu do mety jest mocne tempo. 
W grupie BGŻ moja kategoria jest 
najmłodsza, więc jeśli udałoby mi 
się dołączyć do zespołu, najpraw-
dopodobniej byłbym najmłodszym 
zawodnikiem. Zespół przyjął mnie 
w miłej atmosferze, bardzo bym 
chciał jeździć dla tej grupy i zrobię 

wszystko, aby team był ze mnie za-
dowolony. Na dzień dzisiejszy jed-
nak wciąż nie mogę być pewien 
miejsca w drużynie. W okresie 
przygotowawczym do sezonu na 
pewno wykonam morderczą pracę, 
która jeszcze bardziej zmotywuje 
mnie do liczniejszych sukcesów.

Patryk Komisarek jest już po 
wstępnych rozmowach z pre-
zesem BGŻ Team Zbigniewem 
Szczepkowskim, jak potwierdza 
obecny trener Patryka, Ryszard 
Posacki, ma on spore szanse na 
dołączenie do BGŻ team, gdyż 
pozwala mu na to jego duży po-
tencjał. 

KR

Wystawa w Bibliotece

Obrazy - Jerzy Wołoszyn 
W miniony piątek, w sali wystawowej Miejskiej Biblio-
teki Publicznej w Nowogardzie otwarto wystawę ma-
larstwa Jerzego Wołoszyna, pod nazwą Obrazy. W No-
wogardzie można podziwiać prawie 40 prac artysty. To 
pierwsza wystawa po wakacyjnej przerwie w Bibliotece. 

Zapraszając do zwie-
dzenia wystawy, artysta  
podkreślał znaczenie 
rękodzieła w procesie 
tworzenia dzieł sztuki. 

Bardzo dużo malu-
ję, chociaż rynek jakoś 
teraz się urwał. Kie-
dyś chęć posiadania w 
domu jakiegoś ręczne-
go dzieła sztuki, obrazu, 
namalowanego manual-
nie przez jakiegoś artystę, była 
większa. Teraz wyrabia się pra-
cę komputerowo, laserowo. Za-
pomina się, że artysta nad każdą 
pracą musi się siłować, używać 
rozumu – mówił podczas otwar-
cia swojej wystawy w Nowogar-
dzie, Jerzy Wołoszyn. 

Sam artysta na brak klientów 
nie narzeka. Jego prace znajdu-
ją się nie tylko w zbiorach Mu-
zeum Narodowego w Szczeci-
nie, ale i w zbiorach prywat-
nych w Polsce, Europie i świe-
cie m.in.  Danii, Szwecji, Rosji, 
Niemczech, Irlandii, Kanadzie, 
Australii. 

Jerzy Wołoszyn urodził się 
w 1938 roku w Wysokiej koło 
Łańcuta. Ukończył Państwową 
Wyższą Szkołę Sztuk Plastycz-
nych w Gdańsku na Wydziale  
Architektury i Malarstwa, uzy-
skując  Dyplom z wyróżnie-
niem i specjalizacją Architekt 
Wnętrz Okrętowych.  Po stu-

diach podjął pracę w Szczeci-
nie w Centralnym Ośrodku Na-
ukowo – Badawczym Przemy-
słu Okrętowego, instytucjach 
państwowych m.in. na stano-
wisku Plastyka Wojewódzkiego. 
Jest współzałożycielem Wyż-
szej Szkoły Sztuki Użytkowej w 
Szczecinie, w której pracował 
od początku założenia do końca 
istnienia szkoły (15-lat) na sta-
nowisku starszego wykładowcy 
akademickiego. Posiada udo-
kumentowany dorobek działań 
artystycznych, projektowych w 
postaci malarstwa, grafiki użyt-
kowej, architektury budynków 
i wnętrz. Bierze udział w wielu 
plenerach malarskich i warszta-
tach artystycznych – w lipcu był 
gościem festiwalu „Lato z Mu-
ziami” w Nowogardzie. 

Wystawę prac Jerzego Woło-
szyna w nowogardzkiej biblio-
tece można odwiedzać do 5 li-
stopada. 

MS

Patryk Komisarek wystąpił w 
pięciu konkurencjach. W sprin-
tach zajął 7 miejsce, w wyścigu 
keirin został sklasyfikowany na 

6 pozycji. W pozostałych kon-
kurencjach Komisarek zdołał już 
stanąć na podium. W wyścigu 
scratch 19 letni kolarz przymie-
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Warsztaty Terapii Zajęciowej  
w Nowogardzie 

prowadzą sprzedaż  
stroików nagrobnych. 

Zapraszamy od 7.30 do 15.00 
od poniedziałku do piątku 

ul. Boh. Warszawy 32, 
nr kontaktowy: 

91 39 25 282 lub 660 099 277.

Zwycięstwo na „ciężkim” terenie

Z Iskierką w środę (17.10.2012) o godz. 16:30!
W sobotę o godzinie 13:30 Pomorzanin Nowogard walczył w Krzęcinie z tamtejszym Klonem. Zespół 
gospodarzy za sprawą nowogardzkich piłkarzy stracił pierwsze punkty na własnym boisku, to nie-
zwykle cenne zwycięstwo, tym bardziej, że losy meczu ważyły się do ostatnich sekund.

Klon Krzęcin – Pomorzanin Nowogard 2:3 (0:2)   `17 samob.,  `28 Kamil Lewandowski, `84 Michał Laszkiewicz
Skład Pomorzanina: Mateusz Krupski – Michał Soska (c), Konrad Winczewski, Paweł Łuczak, Maciej Dobrowolski – Syl-

wester Bednarek, Michał Laszkiewicz, Dominik Wawrzyniak (Natan Wnuczyński), Adam Tomaszewski, Kamil Lewandowski 
(Dawid Kurek)– Maciej Gołdyn (Kamil Młynarczyk).  

Na początek należy wspo-
mnieć o skandalicznym sę-
dziowaniu Kamila Szydłow-
skiego, kontrowersji było tak 
dużo, że lepiej na tym zakoń-
czyć ocenę decyzji arbitra. Już 
w 1 minucie meczu sędzia Szy-
dłowski nie widzi (lub nie chce 
widzieć!) faulu w środku pola, 
w efekcie Klon wyprowadza 
kontrę, a napastnik gospoda-
rzy ma stuprocentową sytu-
ację do zdobycia bramki. Po-
morzanin ratuje instynktow-
na interwencja Krupskiego. Z 
upływem czasu gołym okiem 
widać, kto próbuje grać piłką. 
Akcje Klonu, to jedynie bar-
dzo długie wybicia futbolówki 
pod bramkę Pomorzanina. W 
17 minucie z pomocą przycho-

dzi obrońca zespołu z Krzęci-
na. Kamil Lewandowski do-
środkowywał z 30 metrów na 
wprost bramki Klonu, posłał 
sprytną piłkę na 5 metr, tam z 
obrońcami powalczył Gołdyn, 
przez co zmusił jednego z nich 
do interwencji. Obrońca Klo-
nu niefortunnie starał się wy-
bić piłkę na rzut rożny, w efek-
cie trafił do własnej bramki. Po 
11 minutach gry było już 0:2 – 
w roli głównej dwaj młodzie-
żowcy w zespole Pomorzanina. 
Paweł Łuczak dalekim wrzu-
tem z autu idealnie dograł na 
7 metr w polu karnym do Le-
wandowskiego, który przyjął i 
uderzył z powietrza obok bez-
radnego golkipera gospoda-

rzy. To pierwsza bramka mło-
dego piłkarza Pomorzanina 
w pierwszym zespole. Mecz 
mógł już się zakończyć w 1 
połowie, gdyby piłkarze z No-
wogardu wykazali się większą 
skutecznością. Najpierw Le-
wandowski, a następnie To-
maszewski znaleźli się w sy-
tuacji „oko w oko” z bramka-
rzem Klonu, jednak zabrakło 
im zimnej krwi. Przed przerwą 
próbował jeszcze z rzutu wol-
nego Maciej Gołdyn, uderzył 
jednak zbyt słabo. Po zmianie 
stron Pomorzanin zaczął grać 
w „niebezpieczny” sposób, 
czyli broniąc wyniku. Pierw-
sze ostrzeżenie, to rzut wolny 
z około 20 metrów, strzał za-
wodnika miejscowych niewie-

le minął okienko bramki strze-
żonej przez Krupskiego. W 67 
minucie drugie ostrzeżenie. 
Tym razem Paweł Łuczak na 
linii bramkowej blokuje moc-
ny strzał, który zmierzał mię-
dzy słupki bramki Pomorza-
nina. W 71 minucie gospoda-
rze dopinają swego. Za sprawą 
składnej akcji całego zespołu 
(jedynej w meczu), Klon zdo-
bywa gola kontaktowego. W 
81 minucie po strzale zawod-
nika gospodarzy, piłka mini-
malnie mija bramkę Krupskie-
go. Piłkarze Pomorzanina chy-
ba zdali sobie sprawę, że bro-
nienie wyniku może się dla 
nich źle skończyć. W 84 mi-
nucie pada trzeci gol dla gości. 

Maciej Gołdyn otrzymał dłu-
gie podanie z głębi pola, po-
walczył na 7 metrze z bramka-
rzem gości, zawziętość opłaciła 
się, gdyż Gołdyn zdołał zgrać 
do nadbiegającego Laszkiewi-
cza. Pomocnik Pomorzanina 
uderzył głową na tyle precyzyj-
nie, że piłka znalazła się w siat-
ce mimo wracającego obroń-
cy. Zatem znów dwubramko-
we prowadzenie, jednak jeśli 
ktoś myślał, że już jest po emo-
cjach- to grubo się mylił. W 
pierwszej minucie doliczone-
go czasu gry, Winczewski fau-
luje w polu karnym, w efekcie 
rzut karny zamieniony na gola 
dla gospodarzy. Sędzia doliczył 
3 minuty, mimo tego Mateusz 
Krupski ratuje wynik efektow-

ną paradą po strzale z dystansu 
w ... 5 doliczonej minucie gry! 
Na szczęście tego dnia piłkarze 
Pomorzanina byli wystarczają-
co skoncentrowani i dowieźli 
to cenne zwycięstwo do ostat-
niego gwizdka. Teraz przed 
Pomorzaninem krótki odpo-
czynek, gdyż już w najbliższą 
środę o godzinie 16:30 zosta-
nie „dograny” mecz z Iskierką 
Szczecin - Śmierdnica. W śro-
dę piłkarze obydwu zespołów 
wznowią mecz od 25 minuty 
przy wyniku 1:0 dla gospoda-
rzy. Bramkę wówczas zdobył 
Konrad Winczewski po asyście 
Adama Tomaszewskiego.

KR

10 kolejka:
Ehrle Dobra Szczecińska – Victoria Przecław 1:3
Świt Skolwin – Piast Chociwel   2:1
Iskierka Szczecin-Śmierdnica – Polonia Płoty 1:2
Klon Krzęcin – Pomorzanin Nowogard  2:3
Zorza Dobrzany – Odra Chojna   1:0
Stal Lipiany – Rega Trzebiatów   7:0
Ina Ińsko – Odrzanka AN-MAR Radziszewo 0:3
Unia Dolice – Morzycko Moryń   4:1

Liga Okręgowa Szczecińska 2012/2013
  M P       G+ G- Zw. Re   Po.
1. Unia Dolice 10 21 31 11 7 0 3
2. Pomorzanin Nowogard 9 20 14 8 6 2 1
3. Odrzanka AN-MAR Radziszewo 10 20 15 10 6 2 2
4. Klon Krzęcin 10 18 22 23 6 0 4
5. Świt Skolwin 10 18 20 14 5 3 2
6. Zorza Dobrzany 10 16 17 12 4 4 2
7. Odra Chojna 10 16 19 13 5 1 4
8. Piast Chociwel 10 15 9 9 4 3 3
9. Ina Ińsko 10 14 9 15 4 2 4
10. Iskierka Szczecin-Śmierdnica 9 14 17 10 4 2 3
11. Morzycko Moryń 10 12 23 20 3 3 4
12. Stal Lipiany 10 12 22 17 3 3 4
13. Victoria Przecław 10 12 13 17 3 3 4
14. Polonia Płoty 10 9 18 19 3 0 7
15. Ehrle Dobra Szczecińska 10 4 13 30 1 1 8
16. Rega Trzebiatów 10 1 6 40 0 1 9

Strzał Macieja Gołdyna z rzutu wolnego w drugiej części spotkania Niemal przez cały mecz to Pomorzanin dominował w środku pola
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w dniu 19.X.2012 r. 
o godz. 20.00

zaprasza  
na Dancing 
przy muzyce lata 80, 90

W programie: 3 ciepłe posiłki, 
zimne zakąski, 07 l. wódki na parę, 

napoje, wybór królowej i króla balu. 
Gwarantujemy wspaniałą zabawę.

Cena: 160 zł/parę. 
Rezerwacja do dnia 15.X.br. 
tel. 535 696 079, 604 103 158

Wstęp wolny 
Gwarantujemy wspaniałą zabawę z nagrodami

Pyszną kuchnię

START 20.00
Rezarwacja miejsc pod nr tel. 535 696 079

PUB&PIZZA OKRĄGLAK
zaprasza w dniu 5 października 2012 r.

na KARAOKE

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania  
w sprawie wydania decyzji
o zezwoleniu na realizację 

inwestycji drogowej
Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. 

o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwesty-
cji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz. U. Nr 193, poz. 1194  
z 2008 r. z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerw-
ca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 
z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) zawiadamiam, że na 
wniosek z dnia 21.08.2012 r. zarządcy drogi – Burmistrza No-
wogardu, Plac Wolności 1, 72-200 Nowogard, zostało wszczę-
te postępowanie w sprawie:

wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwesty-
cji drogowej polegającej na budowie ulicy Ogrodowej w 
Nowogardzie - łącznik do ul. Poniatowskiego wraz z cią-
gami komunikacyjnymi i infrastrukturą techniczną, na 
terenie nieruchomości wg katastru nieruchomości:

- obręb nr 4 miasta Nowogard - działki nr: 157/5, 158/2, 
158/3:

- obręb nr 6 miasta Nowogard - działki nr: 159/3, 159/4, 
159/5, 160/8, 160/9.

W związku z powyższym zgodnie z art. 11d ust. 6 cyt. Ustawy 
w terminie od 08.10.2012 r. do dnia 22.10.2012 r. w tutejszym 
Urzędzie, w pokoju Nr 215 (tel. 91 418-05-12 wew. 248) strony 
mogą zapoznać się z aktami sprawy (z wyjątkiem środy).

Z up. STAROSTY
Małgorzata Włodarczyk

Dyrektor Wydziału
Architektury i Budownictwa

Pomorzanin II przegrywa z Zalewem

Koniec zwycięskiej serii!
W niedzielę (14 października) na stadionie w Nowogardzie, rezerwy Pomorzanina podejmowały Zalew 
Stepnica. Mecz zakończył się sensacyjnym zwycięstwem gości, bo inaczej nie można nazwać pierwszej 
straty punktów przez II zespół, od 15 wygranych spotkań!

Pomorzanin II Nowogard – Zalew Stepnica 0:1 (0:1)
Skład Pomorzanina II: Krzysztof Haberski – Krzysztof Domanowski (c), Maciej Grzejszczak, Jarosław Fijałkowski – Marek 

Podbiegło (Paweł Skowroński), Tomasz Szafran (Przemysław Laszkiewicz), Artur Jurczyk, Michał Cyran, Grzegorz Żyła (Grzegorz 
Skrzecz) – Max Pokorski (Kamil Antonyk), Krystian Miklas. 

7 kolejka:
Prawobrzeże Świnoujście – Pomorzanin II Przybiernów 2:1
Pomorzanin II Nowogard – Zalew Stepnica  0:1
Jastrząb Łosośnica – Zieloni Wyszobór   6:1
Huragan Wierzchosław – Znicz Wysoka Kamieńska  1:5
Gar./Polonia II Mechowo – Bałtyk Międzywodzie  6:2
B Klasa Szczecin gr.1 2012/2013
 M P G+ G- Zw. Re. Po.
1. Pomorzanin II Nowogard 7 18 28 6 6 0 1
2. Prawobrzeże Świnoujście 7 15 21 14 5 0 2
3. Pomorz. II Przybiernów 7 15 16 8 5 0 2 
4. Jastrząb Łosośnica 7 12 24 13 4 0 3
5. Zalew Stepnica 7 12 22 14 4 0 3
6. Znicz Wysoka Kamieńska 7 9 12 15 3 0 4
7. Huragan Wierzchosław 6 6 11 18 2 0 4
8. Gar./Polonia II Mechowo 7 6 16 30 2 0 5
9. Bałtyk Międzywodzie 6 6 9 30 2 0 4
10. Zieloni Wyszobór 7 3 11 22 1 0 6

Od początku meczu zanosiło 
się na niespodziankę. Pierwsze 
15 minut nie przyniosło zagro-
żenia, choć zarówno Pomorza-
nin, jak i Zalew, miał stupro-
centową okazję do zdobycia 
bramki, jednak arbiter dwu-
krotnie dopatrzył się spalo-
nego. W 20 minucie pierwsze 
poważne ostrzeżenie dla go-
spodarzy. Zalew wyprowadza 
„szkolną” kontrę, którą jeden z 
piłkarzy kończy celnym strza-
łem, Haberski wybija strzał 
na rzut rożny. Kolejne 15 mi-
nut przyniosło tylko niegroź-
ny strzał Miklasa i dwa moc-

ne i niecelne uderzenia Pod-
biegło. Goście chyba zwietrzy-
li swoją szansę przy mizernie 
grających gospodarzach i w 39 

minucie padła jedyna bramka 
w tym meczu. Kolejna książ-
kowa kontra Zalewu, do tego 
poprzedzona błędem defen-
sywy, Haberski zdołał jeszcze 
odbić strzał gości w sytuacji 
„sam na sam”, jednak był bez-
radny wobec dobitki. Po prze-
rwie „rezerwowi” rzucili się do 
odrabiania strat. Jednak to Za-
lew znów był bliższy zdobycia 
gola. Ładne prostopadłe po-
danie z głębi pola zmyliło de-
fensywę Pomorzanina, do pił-
ki wystartował napastnik go-
ści i Haberski, który ostatecz-
nie „staranował” rywala, za 

co ujrzał ...jedynie żółtą kart-
kę. W 56 minucie z prawego 
skrzydła dośrodkowanie po-
mocnika Zalewu trafiło w słu-

pek bramki strzeżonej przez 
Haberskiego, piłka wróciła w 
pole karne, gdzie w stuprocen-
towej sytuacji piłkarz gości po-
nownie trafia w słupek! W od-
powiedzi najpierw Jurczyk, a 
następnie Miklas uderzyli nad 
bramką gości. Najbliżej był w 
67 minucie Antonyk, którego 
mocny strzał na rzut rożny wy-
bił bramkarz ze Stepnicy. Ten 
sam piłkarz jeszcze raz mocno 
uderzył tym razem z woleja w 
89 minucie, ponownie golki-
per gości wybija poza plac gry. 
Wynik już nie uległ zmianie i 
pierwsza strata punktów od 30 

października 2011 roku, stała 
się faktem. Co ciekawe na ław-
ce rezerwowych Zalewu jako 
trener zasiadł Zbigniew Gu-

mienny, były trener między 
innymi Pomorzanina Nowo-
gard. Mimo nieudanego wy-
stępu nowogardzkich piłkarzy, 
„rezerwowi” wciąż przewodzą 

w tabeli, gdyż ich bezpośredni 
rywale z Przybiernowa, rów-
nież przegrali swój mecz.

Piłkarze Pomorzanina II na swojego pogromcę w B Klasie, czekali od 30 października 2011 r.

codziennie od 11 do 18R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07

Przepraszam bardzo  
Patrycję Miksa 
za rozpowszechnianie jej wizerunku

za pomocą MMS-ów
 Maciej Dwornik
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Stronę przygotowała grupa 

z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

Opieka merytoryczna: Katarzyna Bielas  Redakcja „WBREW”: Natalia Daczkowska, Aleksandra Daćkowska, Piotr Jasiek, Sylwia Jeziorska, Katarzyna Kozieł, Aleksandra Laszkiewicz, Paulina 
Majdzińska, Kinga Piwowarczyk, Monika Romasłowska

PRZEKAZANIE PUCHARU DYREKTOROWI ZSP  
PANU STEFANOWI SITKOWSKIEMU

Uczniowie ZSP, którzy wyjechali pod koniec wrze-
śnia do Veles w ramach współpracy polsko – mace-
dońskiej, spotkali się w piątek (05.10) z dyrektorem 
szkoły Panem Stefanem Sitkowskim, żeby podzielić 

się wrażeniami z wymiany i podziękować za możli-
wość wyjazdu do Macedonii. Ważnym momentem 
spotkania było wręczenie dyrektorowi pucharu, któ-
ry grupa wywalczyła w rozgrywkach polsko – mace-

dońskich. Uczniowie nie kryli swojego zadowolenia z 
pobytu w Macedonii, który uznali za wspaniałe i nie-
zapomniane przeżycie.  

Karol Babiński z dyrektorem szkoły OSSU „Kole Nedelkovski” 
Panem  Valentinem Eliskovskim  podczas wręczania pucharu

Karol Babiński przekazuje puchar dyrektorowi ZSP Panu Ste-
fanowi Sitkowskiemu

Pamiątkowe zdjęcie zbiorowe ze spotkania z dyrektorem 

Wspomnienia z Macedonii, czyli 
prezentacja multimedialna z pobytu w Veles
5 i 8 października w holu ZSP uczniowie i na-

uczyciele mogli oglądać prezentację multime-
dialną z pobytu młodzieży w Veles w ramach 
wymiany polsko – macedońskiej.  Pokaz zdjęć 
cieszył się dużą popularnością. Dzięki prezen-
tacji uczniowie, którzy nie byli w Veles, mogli 

zobaczyć jakie miejsca odwiedzili ich koledzy 
i przekonać się o tym jak pięknym krajem jest 
Macedonia. Chętnych do obejrzenia zdjęć z wy-
miany zapraszamy na stronę internetową ZSP 
www.zsp.nowogard.pl

Kasia Kozieł i Hania Siemierz podczas oglądania prezentacji

PALISZ! PŁACISZ! 
ŻYCIE TRACISZ!
Hasło to można uznać za motyw przewodni spotka-
nia młodzieży ZSP ze specjalistką od spraw nielet-
nich, Panią Klaudią Gieryń, podczas którego dysku-
towano o destrukcyjnym wpływie dymu tytoniowe-
go na zdrowie człowieka. 

5 października (piątek) w 
Zespole Szkół Ponadgimna-
zjalnych odbyły się warsztaty 
dotyczące profilaktyki antyni-
kotynowej,  które poprowadzi-
ła st. insp. Referatu Prewencji 
Komisariatu Policji w Nowo-
gardzie, Pani Klaudia Gieryń. 
W trzech spotkaniach - w ra-

mach szkolnego programu 
profilaktyki -  wzięły udział 
wszystkie pierwsze klasy. Mło-
dzież, która brała udział w 
spotkaniu,  dyskutowała m.in.: 
o skutkach  palenia – długoter-
minowych  i krótkotermino-
wych (zniszczona cera, zęby, 
żółte paznokcie, nowotwory, 

słaba kondycja, przesuszona 
skóra, nieprzyjemny oddech), 
fazach uzależnienia, wpływie 
nikotyny na organizm, skła-
dzie chemicznym papierosa 
oraz faktach i mitach dotyczą-
cych palenia papierosów. Ze-
brani z zaciekawieniem oglą-
dali film, który ukazywał ile 
substancji smolistych znajdu-
je się w naszym organizmie po 
zapaleniu jednego papierosa, 
zostały także porównane płu-
ca człowieka niepalącego, oraz 
płuca palacza – czarne, małe, 
zepsute. Uczniowie klas pierw-
szych wzięli również udział w 
symulacji, która miała poka-
zać ile pieniędzy wydają pala-
cze na papierosy. Coraz więcej 
dorosłych i młodzieży (nieste-
ty) pali papierosy, dlatego spo-

tkania te miały na celu uświa-
domić uczniom jakie są skutki 
palenia i zachęcić ich do pro-
wadzenia zdrowego trybu ży-

cia bez wdychania nikotyno-
wego dymu.

Kasia Kozieł klasa III THO

Pani Klaudia Gieryń i uczniowie klas pierwszych 
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INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD
In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
tel. miejski   - 91 57 92 311 
Straż Pożarna   - 998
Pogotowie Ratunkowe   - 999 
Pogotowie Gazowe   - 992
Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994

Dyżur nocny
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala   - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.   - 91 392 69 99
Medyk   - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

 - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz Pogotowie Stomatolo-
giczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos 
 - 91 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  
 - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzie ci, 
Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności 
Gospodarczej  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
  - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

- 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 26 249

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw.  WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   

- 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57

Apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM   - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Zawodowe 
- CE Zdroje ul.  Bohaterów Warszawy 78,

telefon/fax.   - 91 392 54 94  
I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium  
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych    - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   

- 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 
Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 
Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 
Taksówki   - 91 392 02 60
Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814
Tadeusz Soroka
ul.  3 Maja 10   - 91 39 25 484
Przychodnia Weterynaryjna „Sikorka” 
Sikorki 41, gm. Nowogard   - 91 39 17 695

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

tel. 91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

GABINET KOSMETYCZNY 
”WICHEREK”

Rok założenia 1988
Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała zabiegi 
kosmetyczne, henna, depilacje, makijaże, 
mikrodermabrazja, peeling kawitacyjny, 
ultradźwięki, eksfoliacje, wypalanie, laser, 
lampy, materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

PORADY BEZPŁATNE
Nowogard, ul.  Zielona 3 
– obok Rest. „Przystań”, 

Tel. 91 39 207 14 
Czynne od 11.00 do 19.00

http://wicherek.info

Zlecę  
kompleksowy 

remont mieszkania
603 281 005

 KINO Orzeł 
zaprasza

19.10.2012 godz. 20.00
20.10.2012 godz. 19.00
21.10.2012 godz. 19.00

KOCHANIE, 
POZNAJ  MOICH KUMPLI

Komedia, Australia, 2012, 97’; 12 zł, 11 zł ulgowy; od lat 15

26.10.2012 godz. 19.00
27.10.2012 godz. 19.00
27.10.2012 godz. 19.00

JUMA
Komedia kryminalna, Polska, 2012, 57’; 12 zł; 11 zł ulgowy; od lat 15

DLA PANÓW  
„PROFILAKTYKA RAKA PROSTATY” 

(ostatnia edycja w tym roku) Samorządowa Fundacja Opie-
ki Medycznej Zdrowie organizuje kolejną już edycję progra-
mu „Profilaktyka Raka Prostaty” dla mężczyzn powyżej 40 
roku życia. Badania odbędą się 20 października 2012r.W Sa-
modzielnym Publicznym Szpitalu Rejonowym w Nowogar-
dzie. W zakres badania wchodzą: badanie krwi PSA oraz 
badanie lekarskie. Szczegółowe informacje (termin bada-
nia krwi i godz badania lekarskiego podczas rejestracji Li-
dia Bogus tel.505393636. Dobrowolna wpłata na cele statuto-
we 20zł. PAMIĘTAJ TY TEŻ MUSISZ DBAĆ O ZDROWIE. 
zapraszam prezes fundacji „Zdrowie” Lidia Bogus

Układanie kostki
brukowej

tel. 721 124 740
NOR-BUD

MEBLE  NA  WYMIAR

KUCHNIE,  SZAFY
SPRZĘT  AGD

tel. 884 288 560
maxistyl.prv.pl

Alarmy „Tytan” – 5 lat gwarancji
Blokady Niedźwiedź – Lock

Znakowanie mikrocząsteczkowe 
Autodot Ocis

Serwis i ozonowanie klimatyzacji

NOWOGARD • Pocztowa 3

AUTOZABEZPIECZENIA

785 900 520

KUPIĘ SILNIKI
elektryczne, spalinowe, spawarki, 
części samochodowe - stan bez 

znaczenia.  
Niesprawne, stare, zniszczone.

Tel. 510 815 498

Praca
Dyrektor Przedszkola w Nowogardzie zatrud-
ni na zastępstwo nauczyciela stażystę 
wychowania przedszkolnego od 2.11.2012 
r. Dokumenty składać w gabinecie dyrektora 
Przedszkola nr 4 do 26.10.2012 r. (CV, podanie, 
dyplom ukończenia studiów) tel. 91 39 26287.

Akademia Europejska

poszukuje Sekretarki
Język niemiecki pożądany.

Pisemne oferty z CV na adres: 
Fundacja Akademia Europejska

Kulice 24, 72-200 Nowogard

W dniu 21.10.2012 r. 
organizowane będą 

zawody wędkarskie spławikowe 
w Kamieniu Pomorskim.  

Wyjazd o godzinie 6:30 z ul. 5-go Marca.  
Zapisy w sklepie „Wędkarz” do dnia 

19.10.2012  
– startowe wynosi 10 zł.

Zapraszamy

Pani Klaudia Gieryń i uczniowie klas pierwszych 
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OGŁO SZE NIA DROB NE

W ofercie także kredyt na budowę domu i pożyczki hipoteczne
Kredyt w programie „Rodzina na swoim”

Nowogard • Warszawska 14 • tel. 91 391 03 78
zapraszamy pn-pt 9-18, sob. 10-14

Ranking Money.pl z dnia 4.10.2011 r. Szczegóły oferty, informacje o opłatach, prowizjach, oprocentowaniu dostępne w placówkach BZ WBK

NIERUCHOMOŚCI

 �Sprzedam mieszkanie, ul. Ponia-
towskiego, 2 pokoje, pow. 50,49 
m2, parter, po generalnym re-
moncie. CENTRUM OBŁSUGI NIE-
RUCHOMOSCI, Tel. 603 982 407

 �Sprzedam spichlerz, piękny 
obiekt 956 m2, tel. 693 996 009

 �sprzedam mieszkanie własnościo-
we, 3 pokojowe w Nowogardzie, I 
piętro, 3 pokoje 59 m2 po kapital-
nym remoncie, środkowe, parking, 
spokojna okolica (ul. Poniatow-
skiego), budynek ocieplony, nowy 
dach, wysoki standard, glazura, te-
rakota, panele, nowe okna, własne 
ogrzewanie gazowe, kuchnia - ła-
zienka toaleta w zabudowie, do-
mofon, internet , piwnica, CZYNSZ 
TYLKO 240 NA MIESIĄC, balkon, 
cena DO UZGODNIENIA, tel. 605 
522 340. 

 �Sprzedam działkę budowlaną w 
Centrum Nowogardu ul. Lipowa 
4 o pow. 693 m2 z aktualnymi wa-
runkami zabudowy usługi, han-
del, mieszkania. Informacje Tel. 
600 959 932; 600 931 083 po 15.00

 �Sprzedam mały dom 57 m2 ul. Pił-
sudskiego 2a. 602 350 301

 �Sprzedam mieszkanie w bloku w 
Łosośnicy, trzypokojowe, 64 m2, 
bezczynszowe. Tel. 788 875 474

 �Sprzedam mieszkanie 4-pokojowe 
(67,7 m2) w Nowogardzie, parter, 
balkon, wc i łazienka osobno. Kon-
takt:  608 514 144.

 �Studio reklamy Vizart wynajmę 
pow. Reklamową 6,5x3m w Nowo-
gardzie przy ul. Warszawskiej 11 od 
13.06. tel. 605 522 340

 �Sprzedam pół bliźniaka ok. 100m2, 
działka 1100 m2, duży ogród. Wy-
mienione okna, dach, ocieplony. 
Wewnątrz do remontu. 350000 zł. 
Tel. 513 157 166

 �Pilnie potrzebna kawalerka, dwu-
pokojowe mieszkanie (parter) do 
wynajęcia niedrogie. 512 711 348

 �Sprzedam 4-pokojowe mieszkanie 
w Osinie, 79m2, słoneczne, na par-
terze, bezczynszowe, z balkonem, 
piwnica, w kuchni i przedpokoju 
zabudowa. Mieszkanie w bardzo 
dobrym standardzie. Ogrzewanie 
gazowe, okna pcv. Atrakcyjna cena. 
Kontakt: 502 531 348

 �Sprzedam kawalerkę w Nowogar-
dzie, 28m2, bezczynszowa, na par-
terze, funkcjonalny rozkład po-
mieszczeń, kuchnia z oknem, piw-
nica, okna pcv, ogrzewanie gazo-
we, bez pośrednika, 77 tys.! Kon-
takt: 512 322 137

 �Sprzedam tanio działkę siedlisko-
wą. Kościuszki 30 ar. Wszystkie me-
dia. 508 211 575

 �Sprzedam działki budowlane 30ar. 
Media w granicy prąd, gaz, woda., 
kanaliza, droga utwardzona,  Kiko-
rze 24. Cena 16 zł/m. 5 działek w 
trakcie budowy Tel. 665 361 036 po 
16.00

 �Nowogard ul. Warszawska 10 
mieszkanie dwupokojowe, komu-
nalne III p. CO zamienię na ogrze-
wanie CO,na trzypokojowe w No-
wogardzie.798 634 935

 �Sprzedam dom w Nowogardzie w 
rozliczeniu mieszkanie ul. Jesiono-
wa 3. 604 284 597

 �Kupię 5 ha ziemi blisko wsi lub z sie-
dliskiem. 501 173 454

 �Wynajmę sklep- nieruchomość z 
klimatyzacją z pełnym wyposaże-
niem Nowogard dobra lokalizacja 
vis ‘a wis szpitala. 887 467 309

 �Sprzedam mieszkanie własnościo-
we w Żabówku 70 m2, trzypokojo-
we z działką. 693 021 088

 �Sprzedam mieszkanie dwupokojo-
we, bezczynszowe, własnościowe z 
garażem w Radzimiu. 691 766 754 

 �Sprzedam lub zamienię na miesz-
kanie w Nowogardzie dom ( 150 
m2) w okolicy Nowogardu. Dom 
po kapitalnym remoncie na dział-
ce 1400 m2. Cena 395.000 tys. Tel. 
692383706.

 �Lokal do wynajęcia 60 m2 przy ul. 
700 lecia 20b. czynsz 2500 zł plus 
opłaty. Tel. 91 39 20 676; 0049 40 53 
16 99 16

 �  Sprzedam działkę z warunkami za-
budowy ul. Asnyka. 502 032 422

 �Wynajmę mieszkanie trzypokojo-

we. 608 622 920

 �Wynajmę kawalerkę 601 927 982

 �Sprzedam garaż ul. Zamkowa. 
695 480 058

 �Kupię mieszkanie bezczynszowe/ 
niskoczynszowe, min 3pokojowe, 
60-80m 791443026

 �Do wynajęcia mieszkanie dwu-
pokojowe ul. Racibora. Tel. 
609 307 489

 �Lokal użytkowy do wynaję-
cia o pow. 160m. Warnkowo. 
607 289 286

 �Sprzedam mieszkanie dwupoko-
jowe 46 m2 ul. Kowalska Ip. Tel. 
888 676 231

 �Sprzedam mieszkania, tel. 91-
3910010, 607607814: Nowo-
gard, ul. Bankowa 6, pow. 53,70 
m2,  cena 125.000 zł; Dobra, 
ul. Traugutta 3A, pow. 53,70 
m2,  cena  76.000 zł; Dobra, ul. 
Traugutta 3A, pow. 66,90 m2,  
cena 82.800 zł

 �  Sprzedam dom wolnostojący 
210 m2 Nowogard. 601 500 722; 
609 400 073

 �Wynajmę dom w Nowogardzie sta-
tecznej rodzinie. 602 474 266

 �Garaż do wynajęcia może być też 
na busa ul.Fabryczna (40 m od Pry-
watnego Liceum) tel.509861740

 �SPRZEDAM DZIAŁKĘ POD ZABU-
DOWE 8921 m/kw w miejscowości 
Jarchlino 7 km od nowogardu 4 zł 
m/kw. LOKALIZACJA PRZY DRODZE 
ASFALTOWEJ tel: 513-157-299

 �Kupię kawalerkę parter lub I piętro 
728582293   

 �Sprzedam  2 pokoje   607617849     

 �Wynajmę mieszkania trzypokojo-
we i jednopokojowe. 508 309 980

 �Sprzedam garaż ul: Poniatowskie-
go cena 19.000 zł. Tel. 783 814 849

 �Sprzedam  pawilon   handlowy  pod  
księgarnię  wraz  z  towarem  przy  
ul: Woj. Polskiego  teren Boiska  I  L 
– O  Tel. 913922806  lub  605575488

 �Wynajmę  lub  sprzedam  miesz-
kanie    4-pokojowe  604441609  

 �Sprzedam lub zamienię na dwa po-
koje kawalerkę – 36 m2, dobra lo-
kalizacja. 607 602 839

 �Sprzedam działkę budowlaną 

uzbrojoną z warunkami zabudowy 
790 300 727

 �Sprzedam  parter domu z piwni-
cami duże podwórko z garażem 
600 809 312, 604 903 853  

 �Do  wynajęcia kawalerka 
607 289 286

 �Wynajmę 3 pokojowe mieszkanie 
na ul.Ks. Racibora w Nowogardzie. 
tel. 691374021

 �Wynajmę  mieszkanie  2 pokojowe  
606 703 451 

 �Sprzedam mieszkanie na  15 Lute-
go  3  pokoje  695425992

 �Sprzedam   lub  wynajmę  miesz-
kanie  2  pokojowe  w  Szczecinie 
602474266

 �Sprzedam mieszkanie  3-pokoje  
88 m2 bezczynszowe  nowa cena  
693922695

 �Sprzedam  kawalerkę 40  m2 ,dział-
ka  5 ar. ,budynek gospodarczy,  I  
piętro  Ostrzyca  50,000,-tyś. do  ne-
gocjacji  609868743

 �Wynajmę mieszkanie dwupoko-
jowe częściowo umeblowane. 
660 010 540

 �Do wynajęcia mieszkanie trzypoko-
jowe. 603 981 714

 �Sprzedam kawalerkę do remontu 
IIp. W Centrum miasta. 727 672 182; 
91 21 719

 �Zamienię kawalerkę własnościową 
28 m2 na większe dwupokojowe. 
665 720 008

 �Wynajmę mieszkanie. 793 908 098

 �Do wynajęcia mieszkanie dwupo-
kojowe z kuchnią i łazienką, ogrze-
wanie gazowe przy ul. Roosevelta. 
604 259 391

 �Do wynajęcia mieszkanie trzypoko-
jowe umeblowane Ip. Ul. Bankowa. 
603 895 622

 �Do   wynajęcia  kawalerka   ul:   War-
szawska   517064505 

 �Lokal do wynajęcia 60 m2; z m2 / 
35 zł + opłaty; 700 Lecia 20B, 91 39 
20 676

 �Wynajmę  2  pokojowe    mieszkanie    
na  I   piętrze  przy ul: Zielonej Tel.91 
39 22 806 lub 605 575 488

 �Posiadam kawalerkę do wynajęcia 
w centrum Nowogardu. 782  404 
199

 �Sprzedam działkę budowlaną o 
pow. 1138 m2 w Żdżarach – 3km od 
Goleniowa + projekt, prąd na dział-
ce. Cena 70 tys. zł. Tel. 502 318 989

 �Sprzedam dom w Nowogardzie. 
607 220 843

 �Poszukuję kawalerkę w Nowogar-
dzie pod wynajem dla pary, niepa-
lącej, bez dzieci. Tel.: 507 746 990

MOTORYZACJA

 �Sprzedam stalowe felgi struktural-
ne 16” do Opla Vectry C, cena kom-
pletu 760 zł - do uzgodnienia, tel. 
605 522 340.

 �Sprzedam Opony zimowe 4 sztuki, 
Semperit Sportgrip 195 65 R15 91 
T, cena kompletu 390 zł, do uzgod-
nienia. tel. 605 522 340 

 �Sprzedam opony letnie 4 sztu-
ki., Bridgstone Turanza 205 55 R16 
91 V, cena 450 zł komplet, tel. 605 
522 340, do uzgodnienia, tel. 605 
522 340

 �Sprzedam Opony letnie 2 sztuki., 
Continental Contact 3 185 65 R15, 

cena za 2 opony 180 zł, tel. 605 
522 340.

 �Sprzedam oryginalne kołpaki 16” 4 
sztuki do Opla Vectry C, cena 190 zł, 
tel. 605 522 340.

 �Skup  aut całe , rozbite , zniszczone 
888341347

 �Sprzedam Passata B3 w cało-
ści lub na części (sedan) diesel. 
889 354 058

 �Sprzedam  quada  m-ki  Kymco  -  
250  Rok  prod.2005  cena 3,200,zł 
– 660767618  

 �Sprzedam Volkswagena   Bora  rok  
prod.1998 ,  stan  dobry    510483189   

 �V W Polo 1,4 TDI 2007 przebieg 130 
tyś. ekonomiczny zadbany 23.300. 
604873917

 �Sprzedam motocykl MZ -250 
rocznik 1968. Zabytkowy,  w 100 
% sprawny. Tel. 91 81 71 400 po 
17-tej.

ROLNICTWO

 �Koszenie, zbiór, mulczarowa-
nie łąk, orka, siew, talerzówka 608 
013 995

 �Grykę sprzedam. Tel. 795 916 988

 �Koszenie łąk i prasowanie. 603 541 
286

 �Sprzedam dwie klacze ze źre-
bakami. Chodzące w zaprzęgu. 
888 757 586

 �Maliny – Strzelewo sprzedaż i 
zbiór na własne potrzeby tanio. 
502 853 573

 �Sprzedam słomę w snopkach i sia-
no. Tel. 782 036 086

 �Sprzedam kaczki francuskie króliki 
na mięso. 515 106 916

 �Sprzedam Reneta szara do urwania. 
91 39 28 005 Redło 44

 �Sprzedam prosiaki 10 szt. Nutrie i 
perliczki. 888 757 586

 �Sprzedam obornik 793 908 098 

 �Sprzedam byka rasy mięsnej do 
dalszej hodowli 507928790

 �Sprzedam obornik. 793 908 098

 �Rwane jabłka po 1,50 zł, samodziel-
ne rwanie po 1.00 zł/kg. Rózne od-
miany Redło. 91 39 28 005

 �Sprzedam  ciągnik  360 , 330,  Ursus  
888 757 586

 �Sprzedam obornik. 793 908 098

 �Sprzedam prosiaki 16 szt. Tel. 
691 982 862

 �Sprzedam  owies pszenny 4 tony -  
697436375 , 913926471

 �Sprzedam   obornik  607739866  

 � Sprzedam  kaczki  i  
gęsi   913950140   
 �Sprzedam króliki chowu naturalne-
go. Dowóz na miejsce. 661 633 977 

 �Sprzedam  słomę   600335184  

 �Sprzedam ziemniaki tanio   
692125122

 �Sprzedam  żyto  ozime  2012 r. 
662137384  

USŁUGI

 �Wyjazdy Niemcy, Holandia. Niskie 
ceny z domu pod dom. 603 038 944

 �Usługi transportowe IVECO do-
stawcze + laweta + bus osobowy 
do 9 os. Tel. 609 931 915, 607 580 
172.

 �MALOWANIE, MONTAŻ PANELI 
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

OGŁO SZE NIA DROB NE

REGULARNA LINIA MI KRO BU SO WA SEROCKI   Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie    6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie    8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

Informacja PKS 
91 392 18 87   lub   91 469 83 15

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak          kom. 606 148 353
Nowogard (ul.  Rzeszowskiego) - Szczecin (ul.  Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:05; 8:10; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 11:50; 11:55; 12:40; 
14:40; 14:50; 15:00; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:11
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul.  Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:30; 9:50; 10:25:11:20(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 13:20; 13:45(F); 14:10; 
14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:00
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:50; 17:20; 18:30; 19:30
Kursują od poniedziałku do soboty;  F - kursuje od poniedziałku do piątku;  7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli

ROZKŁAD JAZDY BU SóW

Regularna linia METRO          tel. 501  615  614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25 A; 5:50 A; 6:00 A; 8:15 A7; 9:25 A7; 12:30 A7; 12:55 A7; 
15:05 A; 16:30 A7; 18:10 A7
Ze Szczecina do Nowogardu: 6:50 A; 7:25 A; 7:45 A; 11:00 A7; 12:00 A7; 14:35 A7; 15:55 
A7; 16:40 A; 18:25 A7; 19:55 A7
Legenda: A- kursuje od pon do sob;   7 - kursuje w niedzielę

PRZEWóZ OSóB - RO MAN BIŃCZYK - Linia Regularna  
 TEL. 0607 310 591 

OD PONIEDZIAŁKU DO PIąTKU:  
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SOBOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIEDZIELA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

DZIENNIK
NOWOGARDZKI

Ukazuje się we wtorki i piątki  na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, Piotr Słomski, Jarosław Bzowy, 

Rafał Kowalczuk sport.  Jarek Dąbrowski redaktor techniczny.   Ad res re dak cji:  
72-200 No wo gard, ul.  Boh. War sza wy 7A, tel. 91 392 21 65; e-mail: dziennik@domjudy.pl. 

Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

Trasa NOWOGARD – GOLENIóW – SZCZECIN 
Nowogard ul. Rzeszowskiego : 5:05(A), 5:55(A), 6:10(A), 6:50(7), 7:00(A),  7:50(A), 8:05(7), 

8:25(2,4,6), 8:35(A), 9:10(1,3,5,7), 9:15(2,4,6), 10:05(A)10:30(A,7), 11:31(A), 11:40(7), 12:15(A), 
12:50(A,7), 13:00(A), 13:10(A), 13:25(A,7), 13:50(F), 14:05(A), 14:20(A,7), 15:41(A), 16:00(7), 
16:25(7), 16:30(1,3,5) 16:40(2,4,6,7) 16:50(A), 17:30(7) 17:50(A,7) 18:05(4,5,6,7) 18:20(A,7)

TRASA SZCZECIN – NOWOGARD
Szczecin ul. Św. Ducha: 9:25(A), 11:55(A,7) 12:20(A,7), 13:35(A), 14:00(A,7,R), 

14:30(1,3,5,7)  14:35(2,4,6) 14:55(A,7), 15:10(A) 15:25(A,7), 15:50(A) 16:15(A,7)  16:30(A), 
18:05(A,7,R) 18:20(A,7) 19:05(A,7) 19:25(A,7) 19:50(A,7)

Szczecin ul. Dworcowa :  6:20(A), 7:35(A), 8:40(A,7), 9,00(7,R), 10:05(A,7),  10:50(A,7),  
11:40(A), 13:00(7), 14:20(7), 17:40(A,7), 20:15(A,7),

Goleniów, Dworzec PKP :  7:05(A), 8:20(A), 9:25(A,7), 9:45(7,R), 10:10(A),  10:50(A,7),  
11:36(A,7), 12:26(A), 12:42(A,7),  13:05(A,7), 13:45(7), 14:20(A),  14:45(A,7,R), 15:05(7), 
15:20(1,3,5,7) 15:26(2,4,6) 15:40(A,7) 15:55(A)  16:08(A,7) 16:40(A) 16:59(A,7) 17:15(A), 
17:40(A,7)  18:50(A,7,R)  19:05(A,7), 19:50(A,7) 20:10(A,7) 20:35(A,7) 21:00(A,7)

Trasa NOWOGARD – MASZEWO 
Nowogard ul. Rzeszowskiego :  6:20(S) 15:15(S)
Trasa MASZEWO – NOWOGARD 
Maszewo :  6:55(S) 16:00(S)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO – STARGARD SZCZECIŃSKI
Nowogard ul. Rzeszowskiego :  6:50(F),  11:30(F),  13:50(F),  
Trasa STRAGARD SZCZECIŃSKI – MASZEWO - NOWOGARD
Stargard Szcz. Oś. Tysiąclecia :  9:40(A), 12:45(A), 15:05(A)
A - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt S – kursuje w dni nauki szkolnej; 

7 – kursuje w niedziele niebędące świętami F – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz 
świąt 1,3,5 – kursuje w poniedziałki, środy, piątki oprócz świąt; 2,4,6 – kursuje we wtorki, 
czwartki, soboty oprócz świąt; 4,5,6,7 – kursuje w czwartki, piątki, soboty, niedziele oprócz 
świąt; R – kurs do Reska    

ROZKŁAD JAZDY POCIąGóW (1.06 - 8.12.2012)
DO KOŁOBRZEGU
7:26 (od 3.09); 9:21 (w dni robocze); 11:39;  13:49;  15:47;  

17:46;  21:38

DO SZCZECINA
5:19 (od 3.09); 6:36 (od 3.09); 8:01; 12:13 (w soboty, niedziele 

i święta); 14:56;  16:51;   18:50; 

Informacje o rozkładzie jazdy:  tel. 19 757

PODŁOGOWYCH I INNE DROB-
NE NAPRAWY WYKONA „ZŁOTA 
RąCZKA”; 91 39 22 783, 784 79 
22 70

 �Czyszczenie uszu za pomocą świe-
cowania Nowogard, ul. Zielona 3. 
91 39 20 714

 �Usługi ogólnobudowlane i docie-
plenia 607 654 692

 �Usługi transportowe Transit Max + 
przyczepa. 500 297 054.

 �Cyklinowanie. 692 478 465

 �AWARIE. Naprawy pieców Vailiant, 
tanie części. 691 686 772

 �Bruk-lin układanie kostki brukowej. 
Tel. 607 083  893, www.bruk-linno-
wogard.com.pl

 �Montaż ogrodzeń betonowych, 
farmerskich i innych; 695 085 470; 
91 39 72 575

 �usługi elektryczne CO, dachy, tanio 
szybko solidnie. Do 30% taniej. Tel. 
506 323 560

 �Przewozy przeprowadzki Nowo-
gard i okolice. 784 499 535

 �Usługi ogólnobudowlane. 
510 335 162

 �AGENCJA REKLAMWA VIZART - opra-
wianie prac - w 2 minuty., bindowa-
nie, wydruki A3-A4 kolor, ksero A3-
A4 - kolor, laminowanie A3-A4. Tyl-
ko u nas największy wybór okładek. 
Nowogard, ul. 700 lecia 15 (nad skle-
pem zielarskim). Tel. 605 522 340.

 �REMONTY, MONTAŻE, STOLARKA. 
781 016 125

 �Transport BUS-MAX. 784 053 493

 �Usługi remontowo-budowlane, 
docieplenia. 784 053 493

 �Przepisywanie prac (magister-
skich, licencjackich, innych), do-
kumentów, CV, listów motyw. in-
nych. Wydruki, Ksero, także kolor. 
Szybko i Solidnie. Studio Reklamy 
Vizart. Nowogard, ul. 700 lecia 15 
(nad sklepem zielarskim). tel 605 
522 340. 

 �Naprawa, regulacja okien, drzwi 
PCV i drewna. 695 181 070

 �Usługi dekarskie w Kościuszkach. 
601  227  631

 �Videofilmowanie i zdjęcia cyfrowe, 
profesjonalnie różne okazje. 600 
653 124

 �Transport przeprowadzki szybko 
tanio. 696 138 406

 �DUR - DACH pokrycia i remonty da-
chów. 691 621 141

 �Dachy. 785 562 104

 �Usługi koparko- ładowarką + 
transport Nowogard.  667  621 
070

 �Usługi koparko-ładowarką. 606 106 
142

 �Transport przeprowadzki, tanio. 
791 111 749

 �Remonty łazienek, glazura, terako-
ta, hydraulika. 667 435 942

 �Docieplenia budynków remonty. 
784 053 493

 �Remonty mieszkań 609 588 240

 �Remonty na każdą kieszeń. 
609 715 839

 �TWOJA KSIęGARNIA INTERNETO-
WA WWW.KSIEGARNIACYMELIA.
OSDW.PL

 �Serwis komputerowy na telefon. 
Instalacja, pomoc w obsłudze. Na 
życzenie w domu Klienta. Tel. 790 
373 803

 �Usługi Akwarystyczne: zakładanie i 
obsługa akwariów. 506 059 054

 �Remonty i wykończenia. 
601 567 369

 �Usługi transportowe 1.5t. bus bla-
szak. 692 486 051

 �Regipsy, szpachlowanie i malo-
wanie, kafelkowanie, docieplenia. 
798 145 781

 �Naprawa sprzętu radiowo-telewi-
zyjnego Tel. 888 330 606

 �Korepetycje – matematyka 
668 171 212

 �Korepetycje j. angielski. 
609 931 847

 �Masz problem z dzieckiem uzdol-
nionym matematycznie. Wszech-
stronny rozwój i profesjonalna po-
moc. Mail: mat15.58@o2.pl

 �Żłobek Błękitna Chmurka 
660536104

 �Organizacja urodzin w Błękitnej 
Chmurce, weekendowe warsztaty i 
zajęcia, 660536104.

 �Chemia  korepetycje  609307327

 �Nauka  jazdy  konnej  Nowogard  
793908098  

 �Korepetycje  j.angielski  609688982  

 �J.niemiecki  i  angielski  ,kursy i  ko-
repetycje    www.niemieckinowo-
gard.pl  607545991

 �Wykonuję   usługi  elektryczne  do  
1  kW  726184902 

 �Najtaniej  wyremontuję, wyma-
luję  wyszpachluję, położę pane-
le. 666047905  

PRACA

 �Zatrudnię konsultantkę Oriflame, 
bezpłatne wpisowe, prezenty na 
1300 zł, 604 189 118

 �Zatrudnię ekspedientkę do sklepu 
spożywczego Tel. 91 39 21 373; 91 
39 27 122

 �Przyjmę pracownika do budowy 
domków jednorodzinnych i prac 
wykończeniowych. 607  083  845; 
663 160 884

 �Poszukuję osób do współpra-
cy – konsultantów Oriflame. Kont. 
693 198 611

 �Przyjmę pomocnika stolarza. 
884 288 560

 �Zatrudnię  kierowcę Kat. D. 501 615 
614  

 �Zatrudnię 4 kobiet do sortowania 
flancy w Redle. Rozpoczęcie pracy 
5 listopada. 505 149 049

 �Zaopiekuje się dzieckiem. 696  933 
028 

 �Pracownik produkcji - praca w Go-
leniowie, 3 zmiany, umowa o pracę, 
tel. 508351450, email: szczecin@
ksservice.eu

 �Zatrudnię na stanowisku obsługi 
salonu gier. CV proszę  przynosić ul: 
Zielona 1  N-d lub meil Salon.nowo-
gard@fortunagames.pl  

INNE

 �Sprzedam drewno  bukowe i dębo-
we pocięte i porąbane- 603 353 789

 �Sprzedam drewno opałowe i ko-
minkowe, pocięte w klocki z dowo-
zem. 663 349 053

 �Sprzedam laptopa Lenovo, Y530, 
cena 1600 zł, tel. 605 522 340

 �Drewno kominkowe sprzedam ta-
nio, dowóz gratis. 501 385 072

 �Sprzedam sypialnię 510 243 843

 �Owczarki niemieckie 7 tygodniowe, 
pieski, ładne rodzice. 91 39 21 828

 �Sprzedam drewno opałowe i ko-
minkowe. 667 788 820

 �Sprzedam piec żeliwny i ladę skle-
pową. 609 245 816

 �Sprzedam pieski Yorki. 693 808 537

 �Sprzedam owczarki niemieckie. 91 
39 10 656

 �Sprzedam fotel wykonujący masaż 
kręgosłupa. 91 39 20 186

 �Sprzedam nowy kocioł gazowy 
junkers ceraclassa ZW14-2 DVKE 
dwufunkcyjny, cena 1600 zł. Tel. 
605 441 509

 �Sprzedam przyczepę kempingową 
rok 1988. 607 690 741

 �Kupię płyty jumbo używane. 
607 690 741

 �Sprzedam używaną włoską pral-
kę automatyczną, sprawna, bęben 
otwierany od przodu pralki, cena 
200 zł, tel. 784 792 270

 �Sprzedam  100-litr.akwarium  z   wy-
posażeniem   605548121   

 �Dowóz  piasku-żwiru wywrotka  3 t.  
514740538

 �Oflisy  tartaczne na opał pocięte  w 
klocki lub w całości 514740538

 �Stół  bilardowy 130 X 230 sprzedam 
510155704

 �Sprzedam piece kaflowe. Tel. 
669 124 229

 �Oddam kota perskiego 2letniego, 
wykastrowanego. 661 368 428

 �Oddam w dobre ręce 1,5 rocznego 
psa, mieszańca (matka rasy Goń-
czy Słowacki z rodowodem).  Pies 
posłuszny, ufny, łagodny, zadbany,  
posiada książeczkę zdrowia. Zwie-
rzę potrzebuje dużej aktywności 
ruchowej, stąd też warunek dla no-
wego właściciela – podwórko przy 
domu. Inne wymagania: pełna mi-
ska i odzwajemniona miłość. Tel. 
508 309 107. 

 �Sprzedam używaną włoską pral-
kę automatyczną, sprawna, bęben 
otwierany od przodu pralki, cena 
200 zł, tel. 784 792 270

 �Sprzedam  laptopa HP Pavilion dv 
6.0000 cena  1.300,00. 661791150  

 �Skup pił niesprawnych, zatartych 
Stihl i Husqvarna, cena 100 zł, tel. 
721 668 245

 �Sprzedam nową piłę spalinową, ko-
siarkę spalinową, 2 rowery. 784 660 
924   

 �Sprzedam spacerówkę, kojec, 
huśtawkę, fotelik samochodowy. 
513 088 312

 �Maliny sprzedam. 502 853 573

 �Sprzedam akwarium 112l z peł-
nym wyposażeniem 668 844 738
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BóLE KREGOSŁUPA I STAWóW
FIZJOTERAPIA

                Goleniów ul: Grenadierów 27a
Nowoczesny Zakład, profesjonalne zabiegi, nowoczesna aparatura 

Tel: 91-469-43-98,  660-128-035
Właściciel mgr rehabilitacji Czesława Urbanowicz. Od 1990 roku długoletni właściciel Zakładów 

Rehabilitacji oraz Przychodni Lekarsko-Rehabilitacyjnej NZOZ w Warszawie.
Zakład świadczy usługi fizjoterapeutyczne w chorobach:

• reumatycznych, zwyrodnieniowych, dyskopatiach 
• ortopedycznych – stanach po złamaniu, skręceniu, zapaleniach okołostawowych, obrzękach, opóź-

nionych zrostach kości, ostrogach piętowych i innych
• porażeniach nerwów obwodowych 
• wadach postawy u dzieci, wadach wrodzonych (np. kręcze szyi) 

Zakres zabiegów fizjoterapeutycznych:
Laseroterapia, krioterapia, elektromasaż podciśnieniowy, terapia ultradźwiękowa (fonoforezy), ma-

gneterapia, elektroterapia (tensy, prądy interferencyjne, stymulacje, jonoforezy i inne), elektroterapia 
zespolona z elektromasażem próżniowym, wyciągi trakcyjne kręgosłupa, stawów biodrowych, kola-
nowych (nowoczesne urządzenie TU 104), ćwiczenia indywidualne, instruktarze ćwiczeń dla doro-
słych, dzieci i ich rodziców. 

Masaże kręgosłupa oraz całego ciała: 
Lecznicze, relaxacyjne, wyszczuplające ( z wykorzystaniem baniek chińskich, gorących i zimnych 

kamieni)
Drenaż limfatyczny, masaż stóp i dłoni z elementami  refleksoterapii.
W zakładzie wykonywane są również zabiegi fizykoterapeutyczne na zlecenie lekarzy  

specjalistów.
• Laryngologia- jonoforezy (krtani, gardła, ucha), laseroterapia (ucha,  zatok, 
nerwu twarzowego) 
• Okulistyka- jonoforezy 
• Stomatologia – laseroterapia ( np. pomocniczo w paradontozie) 
• Interna  –laseroterapia, promieniowanie nadfioletowe (przeczulice, nerwobóle np. po półpaścu, po-

rażeniach nerwów obwodowych ) 
Stymulacje np. po  porażeniu nerwu twarzowego, promieniowego i inne.
• Dermatologia – laseroterapia, podczerwień ( np.  pomocniczo w  leczeniu łysienia plackowatego), 

jonoforezy (np. trądzik twarzy) 

Zapisy telefoniczne – na pierwszą wizytę bezpłatnie. Czynne: pn-pt w godzinach 11.00 -  18.00 
Istnieje możliwość  dopasowania godzin do pacjenta w godzinach  9.00 – 20.00 

NOWOGARD • ul. 700 Lecia 15

godziny otwarcia 
od 8.00 - 20.00

sob. 9.00 - 17.00
tel. 91 392 13 30

W czasie dyżuru 
po 22.00

kontakt tel. pod 
nr 608 659 451

Sklep Zielarski  Jantar 2
Zioła lecznicze

Herbatki ziołowe
Zdrowa żywność

Ekologiczne oleje spożywcze
100% naturalne soki

Tel. 91 392 21 34

Apteka 
Jantar

NOWO OTWARTY SKLEP SPORTOWY
-suplementy diety
-akcesoria do sztuk walk
-sprzęt sportowy itp.
 dodatkowo:
-komis używanych oryginalnych 
  gier komputerowych 
  PC, X-BOX, PS II, PS III

ul. Boh. Warszawy 108, Nowogard
tel. 504 589 679

PRO-BUD S.C.   SPRZEDA MIESZKANIA 
2-pokojowe o pow. 58 m2 na osiedlu Gryfitów

  nowe  -  własnościowe  -  bezczynszowe
tel. 91 39 25 552, 783 570 056, www.probud-nowogard.pl

Nowogard, ul. 3 Maja 14

 Ostatnia chwila - SKORZYSTAJ Z KREDYTU RODZINA NA SWOIM!

Nowo otwarta hurtownia artykułów elektrycznych

• automatyka domowa i przemysłowa •
 • gniazda i łączniki • kable i przewody • osprzęt instalacyjny i siłowy • 

• osprzęt modułowy • oświetlenie oraz źródła światła •
• rozdzielnice i obudowy • sprzęt RTV i telekomunikacyjny • 

 
 
 

Gwarantujemy że nigdzie indziej nie znajdziesz niższych cen
Tel. 91 578 24 38,  e-mail: pk.eltech@gmail.com

ul. Armii Krajowej 28, 72-200 Nowogard
CZYNNE   PN-PT 7.00-17.00   SOBOTA 8.00-13.00
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GAZETA LOKALNA  NOWOGARD • OSINA

Sprawdź naszą ofertę:
• Kredyt gotówkowy
• Kredyt konsolidacyjny
• Kredyt samochodowy
• Kredyt hipoteczny
• Spłata rat LUKAS Banku za 0 zł
• Dogodne warunki 
  dla emerytrów i rencistów

Nowogard, ul. 700 Lecia 21
tel. 91 39 22 172

czynne: pon-pt 9.00-17.00

CENTRUM KREDYTOWE

Prywatny Gabinet 
Stomatologiczny

Oferuje kompleksowe
lecznie stomatologiczne

- protetyka
- chirurgia stomatologiczna
- stomatologia estetyczna (wybielanie)
- stomatologia zachowawcza
- stomatologia dziecięca
- endodoncja (leczenie kanałowe)
- periodontologia (leczenie chorób przyzębia)

lek. dent. Agnieszka Odzioba
ul. Kościuszki 36 (przychodnia, gab. 308) 

Tel. 669 862 704   •  NOWOGARD
Godz. przyjęć pn.-pt.  10-18;   sob. 8-13

Zapraszamy!

N
O

W
Y

Nowogard, ul. Kościuszki 1
tel. 91 392 18 11

O P T Y K

kup 2 opak. soczewek 2-tyg.
lub 3 opak. soczewek 1-dniowych

 Acuvue, a kolejne opakowanie 
otrzymasz gratis

Dla uczniów 
soczewki 

z antyre�eksem 
50% taniej

O szczegóły pytaj w Salonie

Jesienna promocja
2 + 1        3 + 1

T R A V E L
Agencja Turystyki i Podróży

PRZEJAZDY zagraniczne

NOWOGARD • ul. Boh. Warszawy 78a/2
Tel. 91 392 17 39 • kom. 605 856 556

Wyjazdy do 14 krajów Europy
z Nowogardu

Turcja, Tunezja, Egipt, Chorwacja

www.travel-nowogard.pl

WYCIECZKI - WCZASY

PARYŻ
BUŁGARIA

10.11 - 26.11

03.06 - 16.06.2013
ze zwiedzaniem Budapesztu

wyjazd z NowogarduNOWOGARD • ul. Boh. Warszawy 78a/2
Tel. 91 392 17 39 • kom. 605 856 556

HALINA GALUS
HELENA WNUK

Zwrot VAT-u 

Nowogard, ul. 3 Maja 14 
(budynek BS,  I piętro)

Chcesz odzyskać VAT? 
Zwróć się do nas. 
Budowa domu, 
remont mieszkania 
od maja 2004 r.

Trzechel: 
Świetlica za 
pół miliona 

s. 11s. 4 s. 9

- żarówki zwykłe od 25W do 200W
- żarówki energooszczędne i LED
- żyrandole, kinkiety i inne oprawy
- kable, przewody i kontakty

e-mail: nowogard@twn.pl  •  www.twn.pl

Hurtownia materiałów 
elektrycznych 

TWN  Sp. z o.o.  •  ul. Boh.  Warszawy 34  •  72-200 Nowogard 
tel.  91 392 69 22   •  kom.  694 440 216

Oferuje:

Nasi przedsiębiorcy 
Na byle czym 
daleko nie 
pojedziesz 

Czytaj s. 3

Czytaj s. 5

Jan Zugaj 
wicemistrzem 
Europy

Msza Święta w intencji

wszystkich zmarłych
nowogardzkich nauczycieli

odbędzie się w dniu 4 listopada 2012 r.

o godz. 11.00 w kościele pw. WNMP

Dmuchamy na zimne

Kolejna racjonalizacja 
szkolnictwa?

Wolna 
amery- 
kanka na 
Policji
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Foto tydzień

W dniu 15 października w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 
w Warszawie odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Na-
rodowej. W trakcie uroczystości premier Donald Tusk i Minister 
Edukacji Narodowej Krystyna Szumilas, wręczyli nauczycielom 
zasłużonym dla polskiej edukacji odznaczenia państwowe, me-
dale i nagrody. Po raz kolejny przyznano także honorowy tytuł 
Profesora Oświaty nauczycielom, których osiągnięcia dydak-
tyczne i wychowawcze uznane zostały za wybitne. Tytułem tym 
uhonorowano w tym roku 20 osób. Zgodnie z naszymi informa-
cjami podanymi w zeszłym tygodniu, wśród wyróżnionych jest 
Pani Bożena Kawicka, Dyrektor Specjalistycznej Poradni Tera-
peutycznej dla Dzieci, Młodzieży i ich Rodzin w Nowogardzie. 

Przypomnijmy, że tytuł Profesor Oświaty, to najwyższy na 
szczeblu awansów nauczycieli tytuł  zawodowy. Przyznaje go 
Minister Edukacji na wniosek Kapituły do spraw Profesorów 
Oświaty. 

Byłeś świadkiem  ciekawego 
zdarzenia, wykonałeś 

oryginalne zdjęcia, jesteś  
w posiadaniu interesujących 

wiadomości?  
Zadzwoń lub napisz do nas o 

każdej porze. 

Tel. 513 088 309

e-mail: poligraf@post.pl 
dziennik@

dzienniknowogardzki.pl

W minioną środę odbył się oficjalny odbiór prac remontowych 
przy kościele parafialnym pw. WNMP. Przypomnijmy, że robo-
ty które trwały w okresie letnim,  polegały na wykonaniu izola-
cji fundamentów świątyni.  Renowacja posadowienia zabytkowej 
budowli  kosztowała ponad 112 tys. zł. Prace zalecił Wojewódz-
ki Konserwator Zabytków. W jakże podniosłej uroczystości, któ-
rej gospodarzem był ksiądz Proboszcz Grzegorz Legutko, obok 
władz samorządowych, radnych, służb mundurowych (Zakład 
Karny) i przedstawicieli parafialnego Caritas, udział wziął rów-
nież Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd 
Geblewicz. Kulminacyjnym momentem uroczystości było od-
słonięcie „tablic dziękczynnych”, które zamontowano na murze 
kościoła. Roboty zostały bowiem sfinansowane z trzech źródeł tj. 
Gmina 55 tys. zł (uchwała Rady Miejskiej), Zarząd Wojewódz-
twa 15 tys. zł i środki własne parafii – ok. 52 tys. zł. 

Pomóżmy sobie
•	 Przyjmę  2 - osobowy fotel do spania, pralkę automatyczną i używaną  pokojową meblościankę tel. 

665 - 566-856
•	 Przyjmę  łóżko piętrowe  tel.512-71-13-48
•	 Przyjmę  wersalkę z fotelami i szafkę na dziecięce ubrania tel. 883-241-291 
•	 Przyjmę meble pokojowe w dobrym stanie, ławę pokojową i TV  tel.782-556-716
•	 Przyjmę  piecyk kaflowy lub inny piec na opał tel. kontaktowy 883-038-182
•	 Przyjmę segment pokojowy i kuchenny oraz pralkę.  tel. kontaktowy 512 711 348
•	 Przyjmę używany  telewizor LCD   tel.  512-012-823 
•	 Przyjmę używany odtwarzacz DVD i sprawny niewielki   telewizor  tel.506-138-056
•	 Przyjmę dla niepełnosprawnego chłopca rowerek trzykołowy napędzany na ręce   tel.  697-381-161 

Dmuchamy na zimne

Kolejna racjonalizacja 
szkolnictwa?
Połączyć I LO z „rolniczakiem”? A może przenieść Specjalny Ośrodek Szkolno - 
Wychowawczy do Goleniowa? Okazuje się, że nie tylko gmina zaczęła „majstro-
wać” przy oświacie. Jak wynika z naszych informacji, również w powiecie roz-
mawia się o modnej ostatnio „racjonalizacji zarządzania szkołami”. Powstał na-
wet specjalny zespół złożony z radnych i urzędników starostwa, który „pochylił 
się nad przyszłością” placówek oświatowych. 

W środę do redakcji DN do-
tarły informacje o zmianach, 
jakie rzekomo Starostwo Po-
wiatowe planuje w podległych 
sobie placówkach oświato-
wych. Nasz informator, oso-
ba blisko związana z oświatą 
twierdzi, że od pewnego cza-
su w powiecie rozmawia się o 
połączeniu dwóch nowogardz-
kich szkół  tj. I Liceum Ogól-
nokształcącego z Zespołem 
Szkół Ponadgimnazjalnych. 

Owa „fuzja”  ma dotyczyć 
głównie administracji. Doce-
lowo więc, obiema placówka-
mi zarządzałby jeden dyrektor 
i zastępca. Szkoły prowadziły-
by też prawdopodobnie wspól-
ne nabory uczniów. 

O wiele większa rewolu-
cja miałaby spotkać nato-
miast pracowników i uczniów 
SOSW. Placówka ma ponoć 
zostać przeniesiona do nowo 
wybudowanych obiektów w 
Goleniowie (centrum eduka-

cyjno- rewalidacyjne), gdzie 
również funkcjonuje „szkoła 
specjalna”. 

Próbowaliśmy zweryfikować 
te doniesienia pytając u źródła, 
a więc w Starostwie Powiato-
wym w Goleniowie. I tu jak się 
okazuje, gdzieś dzwonią, tyl-
ko nie wiadomo, w którym ko-
ściele.

Proszę te informacje trakto-
wać jako plotki. SOSW ma się 
dobrze. Prowadzi nabory. Poza 
tym, po co mielibyśmy prze-
nosić szkołę, którą dopiero co 
zmodernizowaliśmy? Nie mam 
też żadnych informacji na te-
mat połączenie I LO z ZSP – 
twierdzi Renata Chomińska, 
Dyrektor Wydziału Oświaty, 
Kultury i Sportu w Starostowie 
Powiatowym w Goleniowie

Bardziej wylewny był wice-
starosta powiatu, Tomasz Kuli-
nicz, który jak się okazało jest  
przewodniczącym, powołane-
go w marcu tego roku przez 

starostę, „zespołu roboczego 
do spraw racjonalizacji zarzą-
dzania szkołami i placówkami 
oświatowymi prowadzonymi 
przez Powiat Goleniowski”.  

Spotykamy się od czerw-
ca. Rozmawiamy co zrobić, by 
sprawniej zarządzać oświatą. 
Kwestia minimalizacji kosztów, 
to ostatni punkt nad którym 
będziemy rozmawiać. W trak-
cie naszych spotkań pada wie-
le luźnych pomysłów. Na dzień 
dzisiejszy nie ma jednak żad-
nych decyzji w sprawie łączenie 
szkół. Absolutnie nie było także 
mowy o likwidacji, czy też prze-
noszeniu SOSW do Goleniowa 
– powiedział  T. Kulinicz. 

Wydaje się jednak, że spra-
wa „racjonalizacji” oświaty, 
jest dla starostwa prioryteto-
wa. Wskazuje na to chociażby 
skład osobowy zespołu, które-
mu przewodniczy wicestarosta 
rodem z Nowogardu. Oprócz 
niego, pracują w nim radni, 
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FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

TRUMNY, URNY, KREMACJE, EKSHUMACJE, CHŁODNIA
PRZEWOZY KRAJOWE i ZAGRANICZNE, 

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

602 450 881

EntEr  II 
laptop

 serwis - komis

naprawiamy, 
sprzedajemy,

kupujemy laptopy
na ul. Wyszyńskiego 7/3

budynek Straży Pożarnej

tEl. 795 648 748

Już jest!!! 
POLSAT CYFROWY 

w PLUSIE
specjalne Bonusy 

dla naszych klientów
Nie przegap oferty

ZAPRASZAMY

Salon Plus
ul. Kościuszki 35A

Nowogard

Czytelnicy DN informują, że od kilku miesięcy zegar na stacji PKP nie chodzi. Sprawdziliśmy to sami i rzeczywiście, zegar ani drgnie. 
Czyżby na kolei wskazywanie prawidłowego czasu dla podróżujących stało się zbędne? 

O PA Ł
POLSKI WĘGIEL 

WYSOKA JAKOŚĆ
węgiel, koks, miał,drewno,
brykiet - węgiel i drzewny
(towar luzem i workowany)

Zapewniamy transport 
Sprzedaż ratalna

PPUH „EDBA” 
Nowogard • ul. Nadtorowa 12

Tel./fax 91 39 22 329
Kom. 601 150 620

Firma  

 
Jan  Kozłowski  

zatrudni  
księgową  
z  3-4 letnim  stażem  

w /w zawodzie.
Oferty proszę  kierować  

na  adres: 
sekretariat@opelkozlowski.pl

skarbnik, a także dyrektor po-
wiatowego wydziału oświaty w 
starostwie. 

 Powiat Goleniowski jest or-
ganem prowadzącym dla po-
nadgimnazjalnych i specjal-
nych placówek oświatowych. 
Na terenie Gminy Nowogard 
są 4 takie prowadzone przez 
powiat jednostki, dwa licea, 
Zespół Szkół na Poniatowskie-
go i Szkoła Specjalna również 
na Poniatowskiego. W tych  

szkołach i placówkach zatrud-
nionych jest wg stanu na dzień 
30 września 2012 r. 119 na-
uczycieli na pełnym etacie, 20 
nauczycieli na niepełnym eta-
cie (9,6 etatu), 43 pracowni-
ków administracji i obsługi. W 
ZSP pracuje 67 nauczycieli,  a 
naukę pobiera 726 uczniów. W 
I LO jest 29 nauczycieli i 291 
uczniów. 

Marcin Simiński 

Nasz komentarz:
O sprawie postanowiliśmy napisać mimo, że jak wykazało ba-

danie tematu nie ma  jeszcze konkretów, które mogłyby wprost 
niepokoić. Postanowiliśmy napisać nie tylko aby wyjaśnić po-
głoski, ale, aby także „dmuchać na zimne”. To „zimne” oka-
zało się zresztą nie do końca niegroźne, ponieważ „zespół  do 
spraw racjonalizacji…”, jednak powstał i istnieje duże prawdo-
podobieństwo, że coś wymyśli, chociażby po to, aby wykazać się 
rezultatami. Ponieważ jest to zespół funkcjonujący przy sta-
rostwie w Goleniowie, bardzo prawdopodobne, a nawet pew-
ne jest, że ewentualna racjonalizacja kosztów funkcjonowania 
oświaty odbędzie się głównie za sprawą placówek nowogardz-
kich, a nie goleniowskich. Zwłaszcza dotyczy to szkolnictwa 
specjalnego. Szkolnictwo to  dotychczas koncentrowało się w 
Nowogardzie, ale   po kilkunasto - milionowej inwestycji powia-
tu w Powiatowe Centrum Edukacyjno-Rewalidacyjne w Gole-
niowie ( koszt 14 milionów z tego połowa fundusze zewnętrzne) 
widać ,że perspektywa na przyszłość otwiera się właśnie przed 
tamtą placówką. Przypomnimy, że  Centrum oddano do użyt-
ku kilka tygodni temu.  Potem się powie, tak jak w przypadku 
szpitala, że powiatu nie stać na utrzymanie dwóch placówek o 
podobnym zadaniu. Z dużą dozą rezerwy traktujemy także ofi-
cjalne zapewnienia  oficjeli, że nic się nie dzieje. W ubiegłym 
tygodniu pisaliśmy o planach restrukturyzacyjnych przygoto-
wanych przez, tym razem, nasze  nowogardzkie władze gminne. 
Plany uzyskały bardzo konkretną formę opracowania technicz-
nego zmian mimo, że oficjalnie burmistrz uspokajał  nawet na 
publicznych spotkaniach, że nic w tym zakresie  nie szykuje. Za-
stanawiamy się także, dlaczego władza tak lubi słowo racjonali-
zacja kosztów, gdy ma być ona dokonana kosztem obywateli czy 
nawet tylko pewnych grup obywateli, a tak rzadko, a w zasadzie 
nie pamiętamy, aby kiedykolwiek racjonalizowała koszty swoje-
go  własnego funkcjonowania. Nikt nie liczy kosztów gdy usta-
la się kolejne podwyżki (ostatnia dla burmistrza 2000 zł), gdy 
rośnie zatrudnienie w administracji gminnej czy powiatowej i 
kwoty przeznaczane na to  w budżetach. Nikt nie liczy kosztów 
gdy wydaje się publiczne pieniądze na różne fanaberie władzy 
(piszemy o nich na bieżąco, więc nie będziemy ich tutaj zno-
wu wymieniać). Ale aż kipi od odpowiedzialności, roztropno-
ści, skrupulatności, gdy liczy się koszty funkcjonowania oświa-
ty, zapewnienia opieki zdrowotnej czy bezpieczeństwa socjalne-
go, czyli zadań dla których realizacji obywatele w ogóle władzy 
potrzebują. Dmuchamy więc na zimne, by władza znowu nie 
zrealizowała wygodnych dla siebie,  a nie społeczności  celów.  

Redakcja    

Centrum Rewalidacyjne w Goleniowie - oddane do użytku we wrześniu tego roku

Fotopstryk - na PKP czas się zatrzymał
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Przepraszają mieszkańców 

Remont przejazdów dopiero w przyszłym roku 
Jest reakcja na nasz artykuł na temat obiecanych remontów przejazdów kolejowych w Nowogardzie. Jak informuje Urząd Miejski, bur-
mistrz Nowogardu przeprowadził kolejne rozmowy w tej sprawie z przedstawicielami PKP Polskiego Linie Kolejowe. Niestety, okazało 
się, że w tym roku na modernizację przejazdów nie ma co liczyć. Poniżej publikujemy pismo jakie w tej sprawie przesłał do nas Tadeusz 
Fiejdasz, Kierownik Wydziału GKMiOŚ. 

Nawiązując do modernizacji 
przejazdów kolejowych Kat „A” 
w ciągu ulic 700-Lecia   oraz 
Batalionów Chłopskich w No-
wogardzie informuję, że odby-
ły się kolejne rozmowy i inter-
wencje burmistrza Nowogardu 
Roberta Czapli w tej sprawie 
w PKP Polskie Linie Kolejowe 
S.A. Centrum Realizacji Inwe-
stycji Oddział w Szczecinie. Jak 
nas poinformował dyrektor wy-
mienionej jednostki, przejaz-
dy będą remontowane w roku 
2013. Powodem przesunięcia 
terminu jest nie ujęcie tego za-

dania do realizacji - pomimo 
starań Oddziału  Szczecin - w 
tegorocznym  sieciowym pro-
gramie POIiŚ (Program Opera-
cyjny Infrastruktura i Środowi-
sko). Jednocześnie dyrektor Od-
działu zobowiązał się, iż w roku 
2013 dokona modernizacji tych 
przejazdów w ramach przed-
sięwzięć finansowych z budże-
tu państwa. Przyrzeczenie  to 
zostało złożone na piśmie. W 
roku bieżącym natomiast PKP 
PLK S.A. zrealizuje w ramach 
wykorzystania środków wła-
snych inwestycję polegającą na 

zabudowie urządzeń samo-
czynnej sygnalizacji przejazdo-
wej na przejeździe Kat „D”  w 
Żabowie w ciągu drogi gminnej 
( nie mylić z przejazdem w cią-
gu drogi Krajowej nr 6). Budo-
wa tych urządzeń oraz wyrów-
nanie drogi gruntowej wzdłuż  
torów umożliwi likwidację bar-
dzo niebezpiecznego przejaz-
du kolejowego przed Żabowem 
w km 111,218 ( w ciągu drogi 
gminnej relacja droga krajowa 
nr 6 kol. Żabówko). Jak z tego 
wynika względy bezpieczeń-
stwa w tym przypadku wzięły 

górę. Należy tutaj wyjaśnić, że 
gmina jest w tej sprawie w roli 
wnioskodawcy- proszącego, a 
decyzyjność leży wyłącznie po 
stronie właściciela linii kolejo-
wych. Z naszej strony wypada 

tylko przeprosić mieszkańców, 
iż modernizacja przejazdów nie 
będzie w tym roku wykonana. 

Tadeusz Fiejdasz
Kierownik Wydziału GKMiOŚ

Trzechel: Świetlica za pół miliona 
Wczoraj, o godz. 15.00 w Trzechlu odbyło się uroczyste oddanie do użytku gruntownie wyremontowanej świetlicy wiejskiej. Ogólny 
koszt modernizacji obiektu wyniósł ponad 0,5 mln złotych, z czego 270 tys. zł, to pozyskane fundusze unijne jeszcze za kadencji ubie-
głego burmistrza (o czym podczas otwarcia obecny burmistrz nie wspomniał. Nie zaprosił na uroczystość również swojego poprzed-
nika). To tym samym najdroższa, największa  i najnowocześniejsza jak dotychczas świetlica w gminie Nowogard. Obiekt, jako jeden z 
nielicznych, jest również przystosowany dla osób niepełnosprawnych. 

Historia budowy świetlicy 
jest wyboista. Remont obiek-
tu rozpoczęto w marcu 2011 
roku. Po kilku miesiącach wy-
konawca ogłosił upadłość i z 
dnia na dzień zostawił roz-
poczętą budowę. Budowę, po 
uprzednim ogłoszeniu prze-
targu, wznowiono w lutym 
tego roku. Prace zakończono 
w lipcu. 

Największe wrażenie robi 
przestronna, o pow. 80 m2 sala 
główna, w której zachowano i 
odnowiono stare belki podsu-
fitki. Zagospodarowano tak-
że teren wokół świetlicy, przed 
wejściem głównym zamonto-
wano ławki oraz wykonano 
miejsce na ognisko. 

Piękny budynek i jego oto-

czenie, to jednak nie wszystko. 
W świetlicę teraz trzeba tchnąć 
ducha. Tym ma się zająć głów-
nie Stowarzyszenie „Przysta-
nek Trzechel”, którego preze-
sem jest  Jarosław Olczyk – 
mieszkaniec wsi. Pomagać mu 
będzie w tym jego żona Kata-
rzyna – artystka, specjalizująca 
się w dziedzinie wytwarzania 
przedmiotów z ceramiki. 

Zaczęło się całkiem dobrze. 
W trakcie oficjalnych uroczy-
stości goście mogli obejrzeć 
prace z ceramiki wykonane 
przez dzieci z Trzechla, a tak-
że wystawę zdjęć z ostatnich 
wydarzeń zorganizowanych 
na wsi. Natomiast wieczo-
rem, mieszkańcy Trzechla mo-
gli obejrzeć sztukę teatralną w 

wykonaniu Pogotowia Teatral-
nego ze Szczecina. 

O tym jakie nadzieje i pla-

ny w związku ze świetlicą mają 
mieszkańcy wsi, a także człon-
kowie stowarzyszenia „Przy-

stanek Trzechel” już w kolej-
nych wydaniach DN. 

MS
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Z okazji  

80 tych urodzin 
Kochanej Mamie, babci i Prababci 

Marii Olejnik 
dużo łask Bożych 

w zdrowiu i 100 lat życia. 
życzą 

córki z mężami, wnuki i prawnuki

ŻYCZENIA

Jeśli to prawda, to jest skandal

Wolna amerykanka na Policji
 Do redakcji DN dostarczono skargę, jaką  złożył na postępowanie funkcjonariuszy Policji,  w związku z potraktowaniem jego osoby, 
jeden z naszych Czytelników (pragnący na tym etapie sprawy  zachować anonimowość). Skarga nie dotyczy Policji nowogardzkiej,  ale 
zajmujemy się nią ze względu na to, że obywatel który ją złożył jest stałym mieszkańcem naszej gminy.  

Skarga na funkcjonariuszy policji z Komendy Po-
wiatowej Policji w Gryficach i Komisariatu

Policji w Plotach
Składam skargę na funkcjonariuszy policji z Komen-

dy Powiatowej Policji w Gryficach i Komisariatu Poli-
cji w Płotach.

W dniu 23 września 2012r.,około godz.20:00 byłem 
w miejscowości Wytok, gm. Płoty w domu państwa ( tu 
nazwisko…..). P rzyjechali funkcjonariusze policji z Ko-
misariatu w Płotach i  oświadczyli, że mają mnie za-
trzymać i czy dobrowolnie wejdę z nimi do radiowo-
zu. Wyszedłem z mieszkania państwa(…...)i wsiadłem 
do samochodu i pojechaliśmy do KPP w Gryficach. Po-
licjanci wprowadzili mnie do pokoju naprzeciwko po-
mieszczenia oficera  dyżurnego w Komendzie Policji, 
po chwili wybiegł z dyżurki policjant, złapał mnie za 
odzież i uderzył mnie 3-4 razy w twarz, był to oficer 
dyżurny, miał stopień aspiranta(dwie gwiazdki). Na-
stępnie policjanci zapytali mnie, czy będę dmuchał w 
alkomat, odmówiłem, zawieźli mnie do szpitala na ba-
danie krwi. Nie chciałem się zgodzić na pobranie krwi, 
przyjechało dwóch policjantów z KPP Gryfice i pobra-
no mi krew. Wróciliśmy do KPP do pokoju koło  dy-
żurki, jeszcze dwukrotnie przewożono mnie do szpi-
tala na pobranie krwi. Za każdym razem pobierano 
ode mnie  krew pod przymusem. Kiedy byłem drugi 
raz przywieziony na pobranie krwi do szpitala, poli-
cjant z KPP Gryfice w stopniu aspiranta uderzył mnie 
w głowę. Na skutek tego uderzenia został wybity mi 
ząb. Uderzenie to miało miejsce w szpitalu na kory-
tarzu koło gabinetu lekarskiego. Po uderzeniu ten po-

licjant śmiał się z tego. Jestem w stanie wskazać funk-
cjonariuszy policji, którzy byli w czasie tego zdarzenia. 
Kiedy pobrano mi krew drugim razem byłem skuty 
kajdankami, ręce miałem założone do tyłu, kiedy by-
łem prowadzony z pleców spadła mi kurtka na ziemię, 
miałem tam w kieszeni w kurtce 700zł w banknotach 
po l00zł, funkcjonariusz policji z Płot podał mi kurt-
kę, która mi spadła, jednak nie było w niej pieniędzy. 
Gdy na Komendzie Policji spytałem się policjantów, 
gdzie są moje pieniądze, drugi policjant z Komisaria-
tu w Płotach  krzyczał  „co robisz ze mnie złodzieja”. 
Na Komendzie Policji funkcjonariusze siłą odebrali mi 
telefon komórkowy oraz pozostałe pieniądze w kwocie 
370zł, które miałem w kieszeni spodni, rozrywając mi 
spodnie .Po trzecim pobraniu krwi, na siłę wepchnięto 
mnie do samochodu i w radiowozie policjant z KPP 
Gryfice w stopniu aspiranta uderzył mnie w lewą stro-
nę głowy i kopnął w plecy. Po trzecim badaniu krwi za-
mknięto mnie w areszcie, dając tylko koc. Chciałem, 
aby wezwano lekarza, jednak policjant nadzorujący 
areszt odmówił nie wypuścił mnie również do toale-
ty. Na drugi dzień, tj.24września2012r./, przyjechało 
trzech funkcjonariuszy z Komisariatu w Płotach, za-
łożyli mi kajdanki i zawieźli mnie do Płot. Jechaliśmy 
samochodem terenowym, jednak nie prosto do Pło-
tów,  najpierw do miejscowości Kołomąć, aby odwie-
dzić ich znajomego, a następnie przez Trzygłów i Ba-
szewice, samochód jechał bardzo szybko. W Komisa-
riacie w Płotach przedstawiono mi zarzut znęcania 
się nad konkubiną. Obecnie w Sądzie Rejonowym w 
Gryficach toczą się sprawy między konkubiną, a mną 

o władzę rodzicielską nad dziećmi. Po przedstawie-
niu mi zarzutu i sporządzeniu protokołu przesłu-
chania oddano mi telefon komórkowy i pieniądze w 
kwocie około 370 zł i zwolniono. Składam skargę na 
zachowanie funkcjonariuszy policji z KPPW Gryfi-
cach i Komisariatu Policji w Płotach, zostałem pobi-
ty, wybito mi ząb, doznałem obrażeń głowy oraz tuło-
wia i rąk. Zachowanie policjantów było bezzasadne i 
bezprawne, byłem również popychany i szarpany przez 
policjantów oraz wielokrotnie znieważony. Dlatego 
też domagam się wszczęcia postępowania przeciw-
ko funkcjonariuszom policji. Jestem  w stanie wska-
zać jacy funkcjonariusze policji pobili mnie, naruszyli 
moją nietykalność cielesną oraz znieważali.

Trzeba przyznać, że opisywana sytuacja  jeśli by 
znalazła potwierdzenie w dochodzeniu, wydaje się 
mega skandalem. Tak samo prawdopodobnie uznał 
komendant policji w Gryficach, ponieważ natych-
miast podjął działania  sprawdzające,  a całą sprawę 
skierował do postępowania prokuratorskiego. Nasz 
poszkodowany otrzymał w tym temacie pismo dato-
wane na  01. 10. 2012r.

…..W nawiązaniu do Pana skargi z dnia 25.09.2012r. 
informuję, że w dniu 01.10.2012 r. skargę tą z uwagi na 
podejrzenie popełnienia przestępstwa przez funkcjona-
riuszy  KPP w Gryficach, przesłano celem rozpatrzenia 
do Prokuratury Rejonowej w Gryficach.....

Oczywiście będziemy śledzić jak sprawa się poto-
czy.

Redakcja

Odpowiedź Dyrektora SP w Żabowie  
na artykuł „Zapłacą mu za nadgodziny”
Na podstawie art.35 rodz.5 Prawa Prasowego, wnoszę o zamieszczenie mojego 
stanowiska na powyższy artykuł w Dzienniku Nowogardzkim nr 80 z dnia 12 
października 2012 roku. 

Potwierdzam, iż Pan An-
drzej Głąbecki był zatrudnio-
ny w naszej szkole w terminie 
podanym w artykule na sta-
nowisku palacz- konserwator. 
Zaznaczam, że między mną- 
dyrektorem szkoły, a moim 
pracownikiem  nigdy nie było 
żadnej kłótni, która mogłaby 
doprowadzić do rozwiązania 
umowy o pracę.

W tym przypadku pan A. 
Głąbecki sam zażądał ode 
mnie natychmiastowego zwol-
nienia z pracy z powodu wy-
jazdu do Francji.

Ponieważ był to sezon 
grzewczy i nie mając zastęp-
stwa na miejsce wyżej wymie-
nionego, poprosiłam Pana A. 
Głąbeckiego, aby wstrzymał 
się ze zwolnieniem do chwili 

znalezienia nowego palacza.  
Nie jest również prawdą, 

że żona Pana A. Głąbeckie-
go odeszła z pracy z powodu 
„pomówień i braku poczucia 
zrozumienia oraz wsparcia ze 
strony środowiska szkolnego”. 

Zapewniam, że ani ja jako 
dyrektor szkoły, jak również 
moi pracownicy nie wywierali 
żadnej presji, ani nie dokuczali 
żonie Pana Głąbeckiego. 

Pani Zofia Głąbecka zobo-
wiązana była do wykonywania 
swoich obowiązków takich sa-
mych jak przed sprawą sądową 
i na tych samych warunkach. 

Informuję, iż Pana Andrze-
ja Głąbeckiego zatrudniłam w 
pracy z powodu jego trudnej 
sytuacji rodzinnej. 

Jego małżonka poinformo-

wała mnie, iż mąż jest bez pra-
cy i są bez środków do życia. 
Zaproponowałam  Państwu 
Głąbeckim pomoc materialną, 
a dla Pana A. Głąbeckiego pra-
cę na stanowisku palacz- kon-
serwator. Zarówno ja, moja ro-
dzina jak i wszyscy pracow-
nicy szkoły wyciągnęliśmy w 
kierunku wyżej wymienione-
go Państwa „pomocną dłoń” 
wspierając głównie materialnie.

Pan A. Głabecki przyjął pra-
cę na stanowisku palacz- kon-
serwator i od tego momentu 
zaczęły się z Nim problemy, a 
mianowicie nie jest tajemnicą 
poliszynela, iż mój nowy pra-
cownik niestety nie stronił od 
alkoholu, co dało się zauważyć 
również w godzinach pracy. 
Przyznaję, że moją winą jest, 

iż po pierwszym incydencie z 
alkoholem nie zwolniłam pa-
lacza z pracy dyscyplinarnie. 
Wielokrotnie upominałam i 
wysyłałam do domy, aby wy-
trzeźwiał. 

Rozumiejąc  jednak Jego 
trudną sytuację rodzinną sta-
rałam się okazać współczucie 
dając kolejne szanse, mając na 
uwadze głównie dobro trój-
ki dzieci, czego dowodem jest 
fakt ,że   przyznawałam mu na-
grody dyrektora, co miało sta-
nowić dla Niego motywację 

do sumiennego wykonywania 
swoich obowiązków. Niestety 
stało się inaczej. Moja praca i 
dobre serce nie znalazło zrozu-
mienia u mojego byłego pra-
cownika. Wszystko odwróciło 
się przeciwko mnie i pracow-
nikom mojej szkoły. 

Nie będę komentowała orze-
czenia Sądu, ale cała sprawa 
oprócz warstwy proceduralnej 
ma jeszcze kontekst etyczny.

Z poważaniem
Dyrektor SP w Żabowie 

Danuta Kowalczyk
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Informacje Parafialne
   Vox    Ecclesiae...

Słowo Boże na Niedzielę:

Genowefa Detz - Anders, lat: 86, zmarła: 07.10.2012, pogrzeb: 20.10.2012,  po-
grzeb odbędzie się o godz. 16,00  na cmentarzu w Nowogardzie

Tadeusz Futoma, lat: 66, zmarł: 12.10.2012, pogrzeb: 18.10.2012,  pogrzeb od-
był się na cmentarzu w Nowogardzie

Antonina Kosakiewicz, lat: 83, zmarła: 15.10.2012, pogrzeb: 17.10.2012,  po-
grzeb odbył się na cmentarzu w Nowogardzie

Bolesław Żyła, lat: 56, zmarł: 18.10.2012, pogrzeb: 20.10.2012,  pogrzeb odbę-
dzie się o godz. 14,00  na cmentarzu w Nowogardzie

Edward Kozioł, lat: 71, zmarł: 18.10.2012, pogrzeb: 20.10.2012,  pogrzeb odbę-
dzie się o godz. 12,00  na cmentarzu w Nowogardzie

Janina Zakrzewska, lat: 84, zmarła: 18.10.2012, pogrzeb: 19.10.2012,  pogrzeb 
odbędzie się o godz. 15,00  na cmentarzu w Nowogardzie

Informacje  przekazał zarządca cmentarza Jerzy Furmańczyk

 W tych dniach odeszli do Wieczności 

Słowa Ewangelii według Świętego Marka
(Mk 10,35-45) Synowie Zebedeusza. Przełożeństwo służbą.

Jakub i Jan synowie Zebedeusza zbliżyli się do Jezusa i rzekli: 
Nauczycielu, chcemy, żebyś nam uczynił to, o co Cię poprosimy. 
On ich zapytał: Co chcecie, żebym wam uczynił? Rzekli Mu: Daj 
nam, żebyśmy w Twojej chwale siedzieli jeden po prawej, drugi 
po lewej Twej stronie. Jezus im odparł: Nie wiecie, o co prosicie. 

Czy możecie pić kielich, który Ja mam pić, albo przyjąć chrzest, którym Ja mam być ochrzczo-
ny? Odpowiedzieli Mu: Możemy. Lecz Jezus rzekł do nich: Kielich, który Ja mam pić, pić bę-
dziecie; i chrzest, który Ja mam przyjąć, Wy również przyjmiecie. Nie do Mnie jednak należy 
dać miejsce po mojej stronie prawej lub lewej, ale dostanie się ono tym, dla których zostało 
przygotowane. Gdy dziesięciu pozostałych to usłyszało, poczęli oburzać się na Jakuba i Jana. 
A Jezus przywołał ich do siebie i rzekł do nich: Wiecie, że Ci, którzy uchodzą za władców na-
rodów, uciskają je, a ich wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie między Wami. Lecz 
kto by między Wami chciał się stać wielkim, niech będzie sługą Waszym. A kto by chciał być 
pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich. Bo i Syn Człowieczy nie 
przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie na okup za wielu.

Nie wiecie, o co prosicie.
Nie można odmówić im szczerości. Jakubowi i Janowi, synom Zebedeusza. „Synowie gro-

mu” –Boanerges. Tak ich nazywa Ewangelia. Ale zostawmy na razie tę ich prośbę, czy może 
nawet żądanie, jakie skierowali do Jezusa.

   Zanim to wszystko się zaczęło, byli rybakami, pracującymi u swojego ojca Zebedeusza. 
Jan był również uczniem Jana Chrzciciela. Od razu odpowiedzieli na powołanie Jezusa. Czy-
tamy o nich w wielu miejscach Ewangelii. Wynika z tego, że byli uprzywilejowanymi ucznia-
mi Jezusa. Bardziej niż inni uczniowie, przebywali w bezpośredniej bliskości swojego Mi-
strza. Byli świadkami uzdrowienia teściowej Piotra, także wskrzeszenia córki Jaira. To wła-
śnie ich zabrał Jezus na górę Przemienienia, gdzie wraz z Piotrem byli świadkami tego wspa-
niałego wydarzenia. Towarzyszyli również Jezusowi w innym, szczególnym miejscu, w ogro-
dzie oliwnym, tuż przed męką. Jan wytrwał do końca, a Jakub zrobił to, co pozostali Apo-
stołowie. Po zmartwychwstaniu spotkali Jezusa na brzegu jeziora Galilejskiego. Wtedy to Jan 
pierwszy rozpoznał Jezusa. O ich porywczym charakterze świadczy sytuacja, w której chcą 
zniszczyć miasteczko samarytańskie, które nie chciało udzielić gościny Jezusowi, ponieważ 
On właśnie zdążał do Jerozolimy. Dlatego są to „Synowie gromu”. 

   Chcą być przy Jezusie w Jego Królestwie. Zapewne jak każdy z Apostołów. Chociaż po-
zostali, gdy usłyszeli o co bracia proszą, oburzyli się na nich. Pewnie w każdym z nich zro-
dziła się myśl, którą na zewnątrz wyrazili tylko synowie Zebedeusza. A przecież to nic złego, 
czy może niewłaściwego, żeby prosić o coś takiego. Ale w przypadku Jezusa i Jego Królestwa 
sprawa wygląda nieco, a może zupełnie inaczej.

To Królestwo rządzi się innymi prawami. Można by tych praw wyliczyć bardzo wiele. Na 
przykład: kto chce być wielkim, niech będzie sługą, a kto chce być pierwszym, niech będzie 
niewolnikiem wszystkich. Albo inne typu: kto chce zachować swoje życie, ten je straci. A kto 
je straci, ten je zachowa. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni. To co chcecie, żeby ludzie wam 
czynili, wy im czyńcie. Właściwie na każdej stronie Ewangelii znajdziemy jakiś przepis,a 
może raczej podpowiedź, co czynić, aby być szczęśliwym. Wszystkie te podpowiedzi moż-
na sprowadzić do jednej. I ona jedna wystarczy. To znane wszystkim przykazanie miłości.

   Bardzo dobrze dla nas, że Jezus określił je tak przejrzyście. Dobrze, że dał tak klarowny 
przykład, żeby człowiek nie miał wątpliwości o co tu chodzi. No tak, ale okazuje się, że tych 
wątpliwości Jego przykład nie rozwiał. Że dalej człowiek zastanawia się nad tym wszystkim. 
Pewnie dlatego, że ten nasz egoizm tak bardzo wrósł w nasze życie, że chyba będzie nam to-
warzyszył do końca tego życia. Na całe szczęście tylko tego ziemskiego. Bo zakładam, że wie-
my po co żyjemy, do czego zdążamy i że chcemy to osiągnąć.

   To nic, że czasem ten egoizm wyjdzie na jaw, że nie pozwoli człowiekowi właściwie spoj-
rzeć na to, co się dzieje z drugim człowiekiem. Przecież zawsze mamy szansę dostrzec to i 
skorygować. I zawsze będziemy ją mieli. Bo On nas kocha. Bo nam to udowadnia na każdym 
kroku. I bardzo chce, byśmy uczyli się od niego. Jest przy tym szczery. Chce wszystko powie-
dzieć, niczego nie ukrywa.

   Przed Apostołami też nie ukrywał. Wiedział, że nie zdają sobie sprawy z tego, co ich 
czeka. I pewnie wiedział także, że prędzej czy później poradzą sobie z tym kielichem, który 
wtedy tak chętnie chcieli wypić razem z Nim. Pokonają wszystkie trudności na drodze do 
zbawienia. A przede wszystkim tę największą. Tą, którą najtrudniej pokonać, bo towarzyszy 
człowiekowi cały czas. Egoizm. Jakub już kilka lat po odejściu Jezusa do wieczności został 
ścięty mieczem i tę wieczność odziedziczył. Jan przeżył wszystkich Apostołów i umarł w sę-
dziwym wieku, zostawiając nam napisaną pod koniec życia Apokalipsę.

   Są dla nas, tak jak Jezus, również klarownym przykładem tego, jak pokonać drogę nie da-
jąc się pokonać przez egoizm i inne czynniki, których na pewno nie zabraknie w życiu każde-
go człowieka. A więc także i w naszym. Wystarczy tak naprawdę kochać. Tylko tyle. Aż tyle.

Ks. Grzegorz Podlaski

Pasowanie na ucznia
18 października 2012 r. w Szkole Podstawowej w Strzelewie odby-
ło się uroczyste pasowanie dzieci z klasy I na ucznia Szkoły Pod-
stawowej w Strzelewie. 

Dzieci przygotowane przez wycho-
wawczynię panią Karolinę Cyboroń 
zaprezentowały część artystyczną, a 
uczniowie z klasy II i III zapewniły 
swoich młodszych kolegów, że nauka 
w szkole jest samą przyjemnością i że 
zawsze mogą liczyć na pomoc swoich 
kolegów.  

Następnie pierwszaczki złożyły przy-
sięgę, zapewniały, że będą się pilnie 
uczyć i godnie reprezentować swoją 
szkołę. Po tej obietnicy pani dyrektor 
pasowała każdego z osobna na ucznia 
SP w Strzelewie. Wszystkie dzieciacz-
ki otrzymały upominki od sołtysa wsi 
Strzelewo, pani Jolanty Bednarek, od 
kolegów z klasy II oraz od Rady Ro-
dziców. Uwiecznieniem tego wyda-
rzenia był odcisk kciuka złożony przez 
wszystkie dzieci w kronice szkolnej. 

W poczet uczniów Szkoły Podstawo-
wej w Strzelewie wstąpili:

Bienias Igor Andrzej
Cejman Igor
Chróścicka Oliwia
Gabrysiak Kacper
Grabarek Wiktoria
Lepka Błażej

Lewandowska Kinga
Lewandowska Natalia
Rogoś Dominik
Skowron Oskar
Skowrońska Magdalena
Skrobisz Wiktoria
Stefański Szymon
Żóralski Radosław

Informacja własna
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Miejska Biblioteka Publiczna
im. Stefana Żeromskiego w Nowogardzie

z a p r a s z a
aktywnych seniorów na kolejne spotkanie z cyklu

„Spotkajmy się w Bibliotece”
23 października br. /wtorek/ godz. 16.30

w programie:
spotkanie z Panią Aleksandrą Petrusewicz 

autorką książek dla dzieci i dorosłych

Uwaga wędkarze
Zarząd Koła PZW „Tęczak” w Nowogardzie informuje, 

że dnia 28.10.2012 r. organizuje zawody 
wędkarskie spławikowe na kanale „Świniec”. 
Zapisy do dnia 28.10.2012 r. Wpisowe 10 zł. 

Wyjazd z ul. 5-go Marca o godz. 6.00. 
      Zarząd Koła 

…, to palnij sobie  
w łeb!

  Taką - mniej więcej - radę otrzymałem 
od jednego z nowogardzian, z kręgów (na-
zwijmy to) opiniotwórczych, na moją uwa-
gę, że… jako radny, w niektórych zakresach 
(a wciąż ich przybywa – niestety), czuję się 
bezradny. Dlaczego wtrąciłeś to „mniej wię-
cej”? – zapyta ktoś. Ponieważ prawie dosłow-
nie zabrzmiało to tak: Skoro czujesz się bez-

radny, to powinieneś zrezygnować z funkcji!
No cóż, w mediach z takimi radami spotykamy się „na co dzień”, za-

tem dlaczego nie w Nowogardzie, i dlaczego nie w stosunku do mnie? 
Rozważmy więc spokojnie, dokąd taka rada (niekiedy, a nawet często) 
prowadzi.

Każdy z żyjących w naszej kulturze – przynajmniej każdy z dorosłych 
– powinien znać stare życiowe przypomnienie: memento mori. Zatem 
co powinien zrobić? Przecież w tym zakresie tylko jeden z nas – i to nie 
dla wszystkich jest oczywiste – potrafił się z tym uporać. A reszta???

Stara maksyma nie zawsze musi sprawdzać się w bieżącej rzeczywi-
stości, więc rozważmy też kilka innych przykładów. I tak…

Gdybym oświadczył, że w każdym zakresie jestem w stanie zapobiec 
lub tylko doradzić, jak skutecznie zapobiec regresowi – choćby tylko 
temu postrzeganemu dzięki moim subiektywnie percypującym zmy-
słom – to przecież jednocześnie przyznałbym się do grzechu zanie-
chania.  Nie uchylając się całkowicie od takiego grzechu, uważam, że 
mam powody, aby niekiedy poczuć się całkowicie bezradny – a jednak 
bez grzechu!!!

Przecież ja jeszcze całkiem dobrze przypominam sobie kilka reform 
naszej polskiej oświaty z…„przed naszą erą”, ale też pamiętam dosko-
nale tę ostatnią, przeprowadzaną już w naszym „cywilizowanym” świe-
cie. I co…?

I wreszcie po ponad dziesięciu latach oglądam w TVP - na kana-
le KULTURA – wywiad z Bogdanem Zdrojewskim (minister), który 
„wyrzucił” z siebie to, o czym od lat pisałem (i piszę) w naszej pra-
sie lokalnej. Można to oczywiście sprawdzić w archiwum „Dziennika 
Nowogardzkiego”, a w razie kłopotów służę własnym 

zbiorem wycinków prasowych.   
   Zatem powinienem być oszołomiony bezgraniczną radością, tyl-

ko…     …tylko dlaczego to „olśnienie” pana ministra przyszło dopiero 
teraz? Czyżby wcześniej był bezradny?

   Nadal brzmi mi w uszach jedno z czołowych haseł początku lat 
osiemdziesiątych, kiedy to z nadzieją stosowną do wieku, w jakim 
wówczas byłem, wołałem: „Nic o nas, bez nas”. Zawołanie to przypo-
mniała mi ostatnio TV, relacjonując oświadczenie przywódcy „Solidar-
ności” złożone przedstawicielowi strony rządowej, w trakcie podpisy-
wania porozumień w gdańskiej stoczni. I co…? 

   I wyrosła nam „przedsiębiorczość” jakże często przejawiająca się 
brakiem kultury i to w stopniu zbliżonym do chamstwa. O takiej wła-
śnie przedsiębiorczości napisał także prof. Zbigniew Mikołejko (filo-
zof) i… prawdopodobnie też czuje się bezradny wobec wielu komenta-
rzy na temat swego felietonu. No cóż…

Jednocześnie sam zauważam wokół siebie sieć intryg, które niczym  
przysłowiowe „nici pajęcze” zmierzają do stopniowego usidlenia mnie 
w kokonie, który już mógłby być nie do przebicia. Przed tym należy się 
bronić i… 

...i choćby dlatego nie palnę sobie w cokolwiek!
lech Jurek 

20 lat temu                                               pisał:

20 lat temu DN pisał
X ROCZNICA  (DN z dnia 

24.09. 1992r. nr 36)
Ośrodek Szkolno – Wycho-

wawczy mieszczący się przy uli-
cy Świerczewskiego obchodzi 
w tym roku swoje dziesięciole-
cie. 1 września 1992 roku 109 
uczniów Roz[poczęło nowy rok 
szkolny.  Uczniowie tej szkoły 
to dzieci upośledzone umysło-
wo w stopniu lekkim. Większość 
z nich pochodzi z rodzin bied-
nych, wielodzietnych, nie tylko z 
terenu Nowogardu. (…) W tym 
roku szkoła przejęła w użytko-
wanie internat przy ul. Smuży-
ny. W budynku tym mieszka 43 
dzieci. Opłata za miejsce wyno-
si 540 tyś. Miesięcznie, niektóre 
rodziny są zwolnione od opłat. 
Dzieciom mieszkającym w oko-
licznych wioskach miasto fun-
duje dowóz do szkoły. Prowa-
dzone są zajęcia dodatkowe takie 
jak rekreacja i sport (każda klasa 
1 godz.), zajęcia logopedyczne. 
Nie ma fizyki, chemii, j. obcych. 
W tym roku do klasy pierwszej 
w ramach eksperymentu trafiło 
kilkoro uczniów upośledzonych 
w stopniu umiarkowanym, je-
żeli eksperyment się powiedzie 
szkoła co roku będzie przyjmo-

wała dzieci. Do szkoły uczęsz-
czają uczniowie w wieku od 7 
do 18 lat. Po zakończeniu nauki 
w Ośrodku mogą pogłębiać swą 
wiedzę i zdobywać zawód w spe-
cjalnych szkołach zawodowych. 

Informacji udzieliła pani dy-
rektor szkoły

Barbara Pawlak
WIRGILIUSZ  OWA  (DN z 

dnia 24.09. 1992r. nr 36)
Codziennie wysyłamy dzieci 

do szkoły na zajęcia w czasie któ-
rych winny zdobywać określone 
wiadomości oraz powinny mieć 
możliwość naśladowania właści-
wych wzorców zachowania. I w 
rzeczywistości tak jest faktycznie 
poza nielicznymi przypadkami, 
kiedy to „szanowni” pedagodzy 
nie rozumieją własnych obo-
wiązków w stosunku do pod-
opiecznych przysłanych przez 
rodziców z taką ufnością. Jakże 
wiele wymaga się od wychowan-
ków: zdyscyplinowania, pilności 
w pracy, koleżeństwa, szacunku 
do starszych i nauczycieli … itd. 
Wzorce tych zachowań czerpa-
ne są bardzo często od wycho-
wawców i nauczycieli – i to jest 
naturalne. Jak natomiast wyglą-
da praktyka?  Odpowiedź jest 

oczywista! Różnie. Dzieci często 
w domu skarżą się na nadszarp-
nięte ucho, zalepione usta i inne 
dziwne pseudo kary, a prześla-
dowania z pewnością. Nie słyszy 
się już o użyciu przez nauczycieli 
piórników w celach pedagogicz-
nych, chyba dlatego, że są z mas 
plastycznych i nie praktyczne są 
w użyciu. Nauczyciele narzeka-
ją, że „… już nie można wytrzy-
mać” takie „formy oddziaływa-
nia wychowawczego” odnoszą 
skutek. Tego rodzaju argumen-
tacja świadczy tylko o tym, że 
owi „nauczyciele” dosyć daw-
no opuścili mury uczelni i za-
pomnieli już całkowicie, iż au-
torytet buduje się zgoła innymi 
metodami. Tutaj chyba przesa-
dziłem, gdyż dobrze jest mi zna-
ny przypadek pani nauczycielki, 
która w zeszłym roku ukończyła 
Uniwersytet Szczeciński na kie-
runku nauczania początkowego 
z wyróżnieniem, natomiast ob-
serwując bliżej niezrównowa-
żone reakcje tej pani w stosun-
ku do „maluchów” można by 
uważać,  iż mamy do czynienia z 
kimś, kto absolutnie pomylił się 
z zawodem. 

R.K.
Opr. MR

Ryby było w bród
Ostatnie zawody wędkarskie Zarząd Koła „Tęczak” zorganizował na kanale w 
Trzebieszewie i można śmiało powiedzieć, że jak rzadko, był to odpowiedni czas 
i miejsce na wędkowanie. 

Ryba brała od pierwszych 
chwil zawodów i nie było za-
wodnika, który wróciłby do 
domu o kiju. Nawet malkon-
tenci, którym przeszła ochota 
na łapanie i tak nałowili. 

Ryba brała gruba, aż haczyki 
łamano. Tak dużą płoć, to daw-
no nie widziałem, komentował 
jeden z wytrawnych wędka-
rzy. Wystarczy dodać, że sześć 
zważonych dużych płoci wa-
żyło ponad 4 kg! I w tych za-
wodach raczej nie było niespo-
dzianki. Zwyciężył Kamil Pa-
leta z imponującym wynikiem 
11 168 pkt. 

II m – Mieczysław Saja – 8 
760 pkt, III m – Cezary Sadło 
– 8 506 pkt, IV m Tadeusz Ko-
zioł – 7 456 pkt, V m – 6 790 
pkt, VI m – Robert Masełko 
– 6  382 pkt, VII m – Edward 
Wojdalski – 5741, VIII m – Ar-
tur Ledzion – 5510 pkt. 

I tylu też odebrało za dobre 
wyniki upominki. Zawody za-
kończono tradycyjnie gorącą 

kiełbaską z grilla. Imprezę „Tę-
czaka” obsłużyli Ryszard Patyk 
– komandor zawodów, Henryk 

Marzec, Ryszard Paleta, Jan 
Lipski – podziękowania. 

Z wędkarskim pozdrowieniem 
Prezes - Zygmunt Heland 
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RE MB UD

Salon Budowlany

R E M B U D Sprzedaż jesienna

z RABATAMIKabiny prysznicowe
szklane kpl. z brodzikiem

już od 600 zł brutto

Przyjdź, sprawdź

ZAPRASZAMY

od 8.30 - 18.00

- glazura, terakota
- armatura łazienkowa
- panele podłogowe
- panele ścienne
- skrzydła drzwiowe

Szafka 50 + umywalka
+ bateria + lustro

już od 345 zł brutto

ul. Wartcka 1 • Nowogard
Tel./Fax 91 39 22 957
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Nasi Przedsiębiorcy 

Na byle czym daleko nie pojedziesz 
Firma REXIN znajdująca się na ul. Boh. Warszawy, mimo, że istnieje względnie krótko, to może pochwalić się choćby tym, że jest auto-
ryzowanym dealerem firmy oponiarskiej MICHELIN.  Firmę powstała w 2008roku.  Firma ma status rodzinny i zarządzana jest przez 
młodych ludzi - braci Tomasza i Piotra Grzelaków.

Dziennik Nowogardzki: Nim 
przejdziemy do podstawowych 
pytań z Pana działalności, to za-
pytam, czy ogląda Pan wyści-
gi Formuły 1 i te widowiskowe 
zmiany opon, które błyskawicz-
nie przeprowadzają mechanicy? 

Piotr Grzelak współwłaściciel 
firmy - Rozczaruję Pana, ale nie 
oglądam tych relacji. Nie mam na 
to zwyczajnie czasu, gdyż więk-
szość dnia spędzam tu w firmie. 
Jednak zapewniam Pana, że moi 
pracownicy bardzo dokładnie wy-
mieniają opony, może tylko dłu-
żej, u nas  trwa  to mniej więcej 
pół godziny, co jest myślę i tak do-
brym wynikiem. 

Mówi się, że ten rodzaj dzia-
łalności jest szczególnie trudny, 
bo zapotrzebowanie masowe na 
usługę  jest tylko 2 razy w roku?

W pewnym sensie ma Pan ra-
cję.  A mówiąc konkretnie cho-
dzi o wymianę opon na wiosnę i 
zimę. Dlatego takie zakłady jak 
mój, powinny starać się rozsze-
rzać swoją ofertę o inne czyn-
ności, aby się utrzymać na ryn-
ku i dbać o stały rozwój. Powiem 
szczerze, że gdybyśmy tego nie ro-
bili, pracy w roku byśmy mieli na 
około 3 miesiące.

Wchodząc do firmy spostrze-
głem, że jest Pan dealerem fran-
cuskiej grupy MICHLEN. Jest 
tu wręcz idealny porządek, któ-
ry nie przypomina tego typo-
wego zakładu samochodowego 
ubrudzonego smarami? 

Tak to prawda, bo ta firma pro-
dukuje bardzo dobre opony , cha-
rakteryzuje się  dopracowaną  
strategią logistyczną , oferuje  naj-
dłuższą gwarancję  i najważniej-
sza sprawa - profesjonalną i rze-
telną dbałość o swojego klienta. 
Przed podpisaniem umowy wła-
śnie z tą grupą, szukałem także  
wśród  innych z którymi mógłbym 
się związać. Ale ostatecznie wy-

brałam  MICHELIN, który mimo, 
że postawił przede mną spore wy-
magania którym musiałem spro-
stać, to uznałem, że warto. Fir-
ma oprócz tego, że jest rzetelna i 
bardzo profesjonalna, to daje dla 
klienta najdłuższy czas gwaran-
cji, który wynosi  aż 10 lat,  gdy 
inne firmy dają  na ogół 5 lat. Co 
do porządku który Pan zauważył,  
to  wynika on zasadniczo z tego, 
że moim zdaniem idealny porzą-
dek jest bardzo ważny – świadczy 
o firmie i  oczekują go nasi klienci. 

Dlaczego używa Pan określe-
nia grupa, a nie firma? 

Bo tego typu firmy tworzą wła-
śnie grupy, w których skład wcho-
dzą jeszcze  inne.  Grupę Michelin 
tworzą  Michelin, Kleber, BF Go-
odrich, Kormoran. Opony wszyst-
kich tych marek oczywiście mamy 

tu, u siebie w firmie. Klient może 
je  kupić i założyć przy pomocy 
moich mechaników, którzy  wyko-
nują tę usługę na profesjonalnym 
sprzęcie . Mimo, że jesteśmy auto-
ryzowanym dealerem Michelin, to 
w naszej ofercie są też  jeszcze inne 
znane grupy takie jak: Goodyear, 
Bridgestone czy Continental. 

Wspomniał Pan w trakcie 
rozmowy o jakości wykonywa-
nych usług i sprzęcie, który jest 
w firmie.... 

To prawda, gdyż bardzo dbam o 
jakość wykonywanych  usług, jak 
również o czym wspominałem, o 
czystość pomieszczeń w których są 
zakładane opony. Mamy w firmie 
najnowszy sprzęt do demontażu i 
montażu opon niskoprofilowych i 
opon typu Runflat do 28”. Taka 
opona ściągana jest automatycz-
nie bez użycia tradycyjnej łyżki. 
Dlatego dzięki temu zostało wy-
eliminowane całkowicie zaryso-

wywanie felg aluminiowych. Rów-
nież fachowo wyważamy koła z 
dokładnością wyważenia do jed-
nego 1g. Wyważarka w którą wy-
posażona jest moja firma, posia-
da zestaw sonarów przeznaczo-
nych do pomiaru, niecentryczno-
ści promieniowej i bocznej koła. 
Muszę wspomnieć  także  o innych 
urządzeniach jak np. szarpaki czy 
urządzenia informatyczne do dia-
gnostyki pojazdów firmy BOSCH.   

To oznacza, że klient gdy 
przyjedzie do firmy może się 
spodziewać.... 

Wykonania usług na wysokim 
poziomie i  w szybkim terminie, 
a wśród usług które  proponujemy 
są:  kompletny serwis opon włącz-
nie z naprawą ogumienia, peł-
na geometria kół czyli zbieżność. 
Można  również wymienić sobie 

olej, klocki hamulcowe, amorty-
zatory, końcówki drążków, posia-
damy  także serwis klimatyzacji. 
Więc jak Pan widzi, ten wachlarz 
usług jest szeroki. Dodatkowo 
mamy również w sprzedaży aku-
mulatory, oleje, felgi i inne akce-
soria samochodowe. Wychodzimy 
z założenia, że klient w jednym 
miejscu może wykonać komplek-
sowe zakupy. 

Niestety, nie wszystkich kie-
rowców stać na zakup nowych 
opon i decydują się na zakup 
używanych.  Czy warto? 

Cóż, ogólna zła sytuacja w kra-
ju i małe zarobki obywateli często 
zmuszają ich do zakupu właśnie 
takich opon. Jednak gdy decyduje-
my się na ich kupno, to kupujmy 
je u zaufanego sprzedawcy, który 
ma dobrą opinię. Taka opona nie 
powinna mieć spękanego bieżni-
ka. Spójrzmy jeszcze na rok pro-
dukcji takiej opony. 

A opona bieżnikowana? 
Jestem całkowitym przeciwni-

kiem tego typu opony  i odradzam 
jej zakupu. Mimo, że taka opona 
wygląda dość atrakcyjnie, to jej 
właściwości jezdne i trwałość  są 
bardzo kiepskie. Na taką oponę 
nalany bieżnik, po pewnym czasie 
może np. się oderwać. Po za tym 
taka opona nie jest odpowiednio 
oznakowana, to znaczy, nie ma 
konkretnego producenta, który 
taki bieżnik nałożył i kiedy – nic 
więc o niej  przewidywalnego nie 
wiemy. Moim zdaniem, takie opo-
ny nie można nawet nazwać opo-
nami. Uważam, że są one  nie-
bezpieczne i odradzam ich kupo-
wania, nawet, jeżeli wyglądają 
atrakcyjnie. 

Zbliża się zima, która dla kie-
rowców oznacza wymianę opon 
z letnich na zimowe?

To prawda i zalecam to zrobić. 
To gwarantuje większe bezpie-
czeństwo podczas jazdy po śnie-
gu i brei śniegowej. Dodam jesz-
cze, że najlepiej zrobić tą czynność 
kiedy temperatura powietrza wy-
nosi od 6 do 10 st. C. Dodam, że 
ze  zmianą nie powinniśmy czekać 
na ostatnią chwilę. 

Wiele już powiedzieliśmy 
o oponach i firmie . A teraz 
chciałbym zapytać o Pana pra-
cowników? 

W firmie na obecną chwilę pra-
cuje 6 pracowników. Ale ta liczba 
może w przyszłości ulec zmianie, 
bo staram się rozwijać zakład. 
Jest to bardzo zgrany zespół i co 
najważniejsze, jest profesjonal-
nie przeszkolony, co gwarantu-
je bardzo dobrą jakość wykony-
wanych usług. Dodatkowo często 
dochodzą jeszcze młodzi  uczący 
się fachu chłopcy, którzy chcą od-
być praktyki. Korzystając z oka-

zji,  bardzo serdecznie chciał-
bym podziękować właśnie wszyst-
kim moim pracownikom razem i 
z osobna. Uważam, że firma tak 
naprawdę to  w 90-ciu procentach 
zawdzięcza swój sukces właśnie 
pracownikom. 

Wspominał Pan, że przedsię-
biorcom żyje się ciężko? 

Powiem delikatnie, że nam 
przedsiębiorcom żyje się bardzo 
ciężko. Jest trochę dziwną spra-
wą, że musimy płacić podatki, a 
urzędnicy nie fatygują się, by nas 
wesprzeć czy nawet zobaczyć jak 
sobie radzimy? To przykre, że tak 
naprawdę nie mamy istotnego 
wsparcia ze strony władzy. Dla-
tego mam chyba, jako pierwszy w 
tym cyklu taką sugestię czy pro-
pozycję do władz, by zaczęli nas 
dostrzegać i wyciągać pomocną 
dłoń, której potrzebujemy.  Chcie-
libyśmy, by przejawiano wobec 
nas, jako nowogardzkich przed-
siębiorców, większe zainteresowa-
nie i wsparcie. 

Zbliżając się do końca na-
szego wywiadu. Proszę powie-
dzieć, jakie ma Pan plany  roz-
wojowe  względem  swojej  fir-
my? 

Myślimy o otworzeniu kolejnego 
punktu Rexinu w innym mieście. 
Ale są to perspektywy, które  zre-
alizujemy może za dwa lata. Są 
też   jeszcze  inne plany,  ale na ra-
zie jeszcze o nich nie powiem. 

Gdy jest Pan z dala od firmy, 
to czym Pan się zajmuje?

Na pewno nie będzie to zbyt 
atrakcyjna  dla  Czytelników  od-
powiedź, ale w firmie spędzam  
tak wiele czasu, że nie starcza mi 
go już na inne zajęcia, poza oczy-
wiście standartowym odpoczyn-
kiem i snem. 

Rozmawiał: Jarek Bzowy 

Załoga  firmy REXIN

Pracownicy przy montażu i demontażu opon

Wspólwłaścicel firmy
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Stypendyści Premiera 

Klaudia i Anita również uhonorowane!
Sześciu uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Goleniowski otrzymało  stypendia Prezesa Rady Ministrów za 
bardzo dobre wyniki w nauce uzyskane w poprzednim  roku nauczania. W tym zaszczytnym gronie znalazły się również dwie  uczenni-
ce z nowogardzkich szkół. Poniżej sylwetki stypendystek z Nowogardu a także krótkie komentarze, jakie nagrodzone uczennice udzie-
liły redakcji na temat otrzymanego wyróżnienia. 

KLAUDIA ROJEK – klasa III 
B, I Liceum Ogólnokształcące im. 
ppor. Emilii Gierczak. 

Najważniejsze osiągnięcia 
Finalistka XLII Ogólnopolskiej 

Olimpiady Literatury i Języka Pol-
skiego (na szczeblu centralnym),  

Laureatka w XVI Ogólnopolskim 
Międzyszkolnym Konkursie Lite-
rackim o  „Złote Pióro Prezydenta 
Jaworzna”, 

Finalistka VIII edycji Ogólno-
polskiego Konkursu Norwi-

dowskiego, 
I Miejsce w Dyktandzie Or-

tograficznym organizowanym 
przez WSH TWP w  Szczecinie 

w Ramach Obchodów Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego, 
I Wyróżnienie w X edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiej Nagrody „Pa-

wiego Pióra”.

 „Ta nagroda i sama kwota pomoże mi na pewno w zakupie potrzebnych książek, 
które będę mi niezbędne na studiach. Bardzo się cieszę, ze otrzymałam niniejsze wy-
różnienie. Niewątpliwe udział w licznych konkursach wojewódzkich czy ogólnopol-
skich oraz olimpiadzie polonistycznej na stopniu centralnym gdzie byłam finalistką 
umożliwia mi podjęcie studiów bez konkurencji świadectw maturalnych, czyli zosta-
nę przyjęta na studia bez konieczności zdawania egzaminu z Języka Polskiego. Nie 
ukrywam, że trochę się spodziewam tego wyróżnienia. To jakby zwieńczenie mojej 
ciężkiej pracy, jaką wkładam w naukę”. 

ANITA SZCZEŚNIAK - Uczen-
nica klasy IV Technikum Ekono-
micznego Zespołu Szkół Ponad-
gimnazjalnych im. Stanisława Sta-
szica w Nowogardzie.

Najważniejsze osiągnięcia
Udział w Maratonie Matematycz-

nym,
Udział w Olimpiadzie Przedsię-

biorczości,
Udział w Olimpiadzie Ekono-
micznej,

Udział w szkolnych konkur-
sach językowych,

Udział w Olimpiadzie 
Wiedzy o Polsce i Świecie 
  Współczesnym.

„To stypendium jest dla mnie bardzo dużym wyróżnieniem, ponieważ niewie-
lu uczniów go otrzymuje. Staram się wspinać na ten wyższy poziom, bo zależy mi 
na dobrych wynikach w nauce. Dlatego wykazuje wiele zainteresowania różnymi 
przedmiotami czy aktywnością sportową, by się rozwijać. To stypendium otrzyma-
łam już po raz drugi, z czego bardzo się cieszę i odczuwałam nawet lekkie zaskocze-
nie. A dlaczego warto się uczyć? Bo nauka przynosi dużą satysfakcję i po prostu lep-
szy start w życie. Ten sukces zawdzięczam nie tylko swojej nauce, ale również moim 
wspaniałym rodzicom i bardzo dobrym nauczycielom ze szkoły, do której uczęsz-
czam”. 

Jarek Bzowy 

Dla kogo stypendium premiera? 
Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się uczniowi w kwocie 258 zł na okres 10 miesięcy, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym 

najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia, w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozo-
stałych dziedzinach wiedzy wyniki, co najmniej dobre.  

Średnia 
ocen

5,0
Średnia 

ocen 

5,4

Wieści z Przedszkola nr 2
Wycieczka do Pleciugi 

Dzieci z Przedszkola Publicznego nr 2 były na wycieczce w Szczecinie w Teatrze La-
lek  PLECIUGA  na przedstawieniu pod tyt. „SŁOŃ”. Do teatru wybrały się dzieci z naj-
starszych grup - razem 8 dzieci wraz z nauczycielkami. Z ogromnym zainteresowaniem 
przedszkolaki obejrzały przedstawienie. Słoń był  bardzo odpowiedzialny i dotrzymy-
wał raz danego słowa, chociaż nie jest czymś naturalnym, aby słoń wysiadywał  jajko, 
ale tak właśnie było. Dzieci  po przedstawieniu nagrodziły aktorów ogromnymi brawa-
mi i kwiatami. Wycieczka była bardzo udana, dostarczyła  wielu pozytywnych wrażeń.

 

Wyjazd dzieci do lasu
Zupełnie inne wrażenia i inne emocje towarzyszyły  dzieciom podczas wy-

jazdu do lasu. Najstarsza grupa spotkała się z panem Markiem Jankowiczem 
- leśniczym.  Był wspólny spacer, rozmowy o  drzewach, o korzyściach z lasu, 
o potrzebie szanowania  przyrody i o bezpieczeństwie w lesie. Pan Jankowicz 
od wielu lat z ogromną cierpliwością odpowiadał na  tysiące pytań zadawa-
nych przez  dzieci, wzbogacając tym samym ich wiedzę o leśnym środowisku.  
Należą  się panu  Markowi ogromne słowa wdzięczności, za cierpliwość i za-
angażowanie w edukację  najmłodszych.

 Informacja  własna
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Ze Stalą trzeba wygrać!

Ciężki mecz w Świnoujściu
W sobotę (20 października) pierwszy i drugi zespół Pomorzanina rozegrają kolejne ligowe spotkania. Tym razem na drodze Pomorza-
nina stanie Stal Lipiany, natomiast rezerwowi będą gościć na „ciężkim terenie” u wicelidera ze Świnoujścia. 

Pierwszy zespół rozegra jesz-
cze trzy spotkania przed wła-
sną publicznością. Na początek 
o godzinie 14:00 w najbliższą 
sobotę rywalami będą piłkarze 
Stali. Goście z Lipian uzbierali 
dotychczas 12 punktów, co po-
zwala im zajmować 12 pozycję 
w tabeli. Jeśli chodzi o mecze 
wyjazdowe w wykonaniu Stali, 
to statystyka nie przemawia za 
sobotnimi rywalami Pomorza-
nina. Ze swoich czterech wy-
jazdów, Stal przywiozła tylko 

2 punkty za sprawą remisów 
2:2 z Victorią Przecław i 0:0 ze 
Świtem Skolwin. Poza tym do-
szły dwie porażki, najpierw 4:0 
z Zorzą Dobrzany, potem 3:1 z 
Klonem Krzęcin. W 9 i 10 ko-
lejce Lipiany grały na własnym 
boisku i trzeba przyznać, że 
nieco „postraszyły” wynikami 
(6:0 z Ehrle i 7:0 z Regą). Jed-
nak Ehrle i Rega, to dwa ostat-
nie miejsca w tabeli, natomiast 
Pomorzanin jest liderem i fa-
worytem tego meczu. Począ-

tek w sobotę o godzinie 14:00. 
Bardzo ciężkie zadanie czeka 
przed „rezerwowymi”. Drugi 
zespół mocno skomplikował 
sobie sytuację przegrywając z 
Zalewem. Do końca rundy je-
siennej jeszcze dwa mecze - z 
drugą i trzecią drużyną w tabe-
li! Początek wyjazdowego me-
czu z Prawobrzeżem Świnouj-
ście w sobotę o godzinie 16:00.

KR

Liga Okręgowa Szczecińska 2012/2013 – 11 kolejka (20.10.) :
Victoria Przecław – Unia Dolice   (11:00) 
Rega Trzebiatów – Ehrle Dobra Szcz.  (13:00)
Pomorzanin Nowogard – Stal Lipiany  (14:00)
Odra Chojna – Ina Ińsko   (14:00)
Polonia Płoty – Klon krzecin   (15:00)
Piast Chociwel – Iskierka Sz-n-Śmierdnica  (15:00)
Odrzanka Radziszewo – Świt Skolwin  (16:00)
Morzycko Moryń – Zorza Dobrzany  (16:30)
B Klasa Szczecin gr.1 2012/2013 – 8 kolejka:
Zalew Stepnica – Jastrząb Łosośnica
Prawobrzeże Świnoujście – Pomorzanin II N-d (20.10; 16:00)
Znicz Wysoka Kamieńska – Gar./Polonia II Mechowo
Zieloni Wyszobór – Huragan Wierzchosław
Pomorzanin II Przybiernów – Bałtyk Międzywodzie

Amatorskie Mistrzostwa Europy w kolarstwie szosowym

Jan Zugaj na drugim miejscu!
W hiszpańskim mieście Mallorca w dniach 8-13 października br. odbyły się już XV Mistrzostwa Europy amatorów w kolarstwie szoso-
wym. W wyścigu wystartował mieszkaniec Nowogardu Jan Zugaj, który po morderczej walce zdołał zająć drugie miejsce!

Jan Zugaj zyskał prawo wy-
stępu na zawodach w Mallorce, 
dzięki wynikom z górskich Mi-
strzostw Polski. Dwaj najlep-
si zawodnicy otrzymali moż-
liwość wyjazdu do Hiszpanii. 
Zawodnik z Nowogardu wy-
startował na dystansie 106,7 
km. Przeciętna prędkość osią-
gnięta przez kolarzy wyniosła 
44,010 km/h. Na linii startu sta-
wili się reprezentanci krajów, z 
całej europy. Po walce do ostat-
nich metrów, na linię mety jako 
pierwszy przyjechał reprezen-
tant Rosji Jury Demanov. Za-
raz za nim jako drugi pojawił 
się Jan Zugaj, natomiast trze-
cie miejsce zajął Niemiec To-
ralt Baumgarten. Mieszkaniec 
Nowogardu może mieć spo-
re powody do dumy, ponieważ 
osiągnął lepszy rezultat od wie-
lu bardziej utytułowanych kola-
rzy. Na ten przykład reprezen-
tant Hiszpanii Luis Sanchez na 
co dzień broniący barw Bobruc 

Oil, zajął dopiero 41 miejsce – 
choć w tym sezonie występował 
nawet podczas Tour De France. 
- Poziom był niesamowity! Nie-
zwykle ciężka górska trasa. Ta 
średnia prędkość wyścigu nie do 
końca odzwierciedla jak było, 
gdyż przez pierwsze 45 km pe-
leton osiągał prędkość ponad 50 
km/h. W decydującym fragmen-
cie uciekaliśmy w trójkę, jednak 
ostatnie 5 km walczyłem sam, 
Rosjanin, który jechał przede 
mną praktycznie odpoczywał, 
dał mi zmianę dopiero na 800 m 
przed metą, dlatego było mi już 
bardzo ciężko go wyprzedzić. - 
opowiada o zawodach w Mal-
lorce, Jan Zugaj. Całe zawody 
zostały opisane w lokalnej ga-
zecie „Ultima Hora”, gdzie wid-
nieje zdjęcie Jana Zugaja wjeż-
dżającego na metę tuż za De-
manovem, oraz szereg zdjęć z 
dekoracji i trwania zawodów.  

KR

Strony z gazet hiszpańskich, na których występuje nasz zawodnik



Nr 82 (2115)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

12

www.dzienniknowogardzki.pl

„Dograli” mecz z Iskierką i wygrali

Pomorzanin znów liderem!
W środę (17 października) o godzinie 16:30 na stadionie w Nowogardzie, został „dograny” od 25 minu-
ty mecz z Iskierką, podczas którego przytomność stracił Joshua Pepple. Pomorzanin rozpoczął z jedno 
bramkowym prowadzeniem, jednak goście zadbali o to, aby ten mecz trzymał w napięciu do ostatniej se-
kundy!

Pomorzanin Nowogard – Iskierka Szczecin-Śmierdnica 3:2 (1:0) 
`16 Konrad Winczewski, `72 Natan Wnuczyński, `90+5 Konrad Winczewski
Skład Pomorzanina: Krzysztof Haberski – Michał Soska (c), Konrad Winczewski, Paweł Łuczak, Natan Wnuczyński – Sylwester 

Bednarek (Kamil Młynarczyk), Maciej Dobrowolski, Dominik Wawrzyniak, Adam Tomaszewski, Kamil Lewandowski (Krystian Miklas) – Maciej Gołdyn.

Na początek podczas minuty 
ciszy piłkarze zamarli na swo-
ich pozycjach, mecz rozpoczął 
się od autu dla gospodarzy, 
którzy oddali piłkę Iskierce. 
Jak można było się domyślać, 
20 minut pozostałe w pierw-
szej połowie, to nudna gra pro-
wadzona w spokojnym tem-
pie. Iskierka raz oddała groźny 
strzał, po którym musiał inter-
weniować Haberski. W zespo-
le Pomorzanina najpierw To-
maszewski z wolnego uderzył 
nad bramką, potem Łuczak w 
pełnym biegu z prawego skrzy-
dła, jednak goście na przerwę 
schodzą tylko z jedną straconą 
bramką z dnia 6 października, 
wówczas po dośrodkowaniu 
Tomaszewskiego, bramkę zdo-
był Winczewski. Prawdziwe 
emocje rozpoczęły się w dru-
giej połowie. W 58 minucie 
rzut rożny z prawej strony wy-
konuje Adam Tomaszewski. 
Pomocnik nowogardzkiego 
zespołu idealnie dogrywa na 5 
metr do Gołdyna, który strza-
łem głową trafia w słupek, fut-
bolówka wraca pod nogi na-
pastnika miejscowych, który 
nie trafia również po „dobit-
ce”. W 60 minucie fatalny błąd 
popełnia Winczewski, który 
źle obliczył lot piłki, ta go mi-
nęła, a napastnik gości stanął 
oko w oko z Haberskim, na 
szczęście chybił... Dwie minu-
ty później Iskierka doprowa-

dza do wyrównania. Rzut roż-
ny z lewej strony, Haberski zo-
stał na linii – natomiast piłka 
trafia wprost na głowę zawod-
nika gości, który z najbliższej 
odległości zdobywa bramkę. 
W 69 minucie kuriozalny błąd 
Haberskiego, który zastępował 
w bramce Krupskiego. Michał 
Soska podał głową do swoje-
go bramkarza, do piłki popę-
dził zawodnik gości, być może 
„nastraszył” Haberskiego, któ-
ry w wiadomy tylko dla sie-
bie sposób nie zdołał schwy-
tać tej piłki... Golkiper Pomo-
rzanina wypuszcza piłkę z rąk, 

ostro naciska napastnik gości, 
przejmuję futbolówkę i na pu-
stą bramkę daje prowadzenie 
swojemu zespołowi. Na nic się 
zdały sugestie Haberskiego, że 

został sfaulowany. Pomorzanin 
rzuca się do odrabiania strat i 
po 3 minutach mamy już 2:2. 
W 72 minucie rzut rożny wy-
konywał Wawrzyniak, piłka 
była źle dograna, jednak de-
fensorzy przyjezdnych wybili 
ją przed „szesnastkę”, gdzie nie 
pilnowany stał Natan Wnu-
czyński. Lewy obrońca z No-
wogardu uderzył z narożni-
ka pola karnego, a zasłonięty 
bramkarz Iskierki nie zdążył 
z interwencją. Po tej bramce 
również Iskierka zaczęła grać o 
zwycięstwo, widać było, że ni-
kogo ten remis nie „ustawia”. 

Swoją sytuację miał Gołdyn, 
jednak zabrakło szczęścia, po-
tem Młynarczyk ładnie ude-
rzył z wolnego, ale golkiper go-
ści nie dał się zaskoczyć. W 84 

minucie wrzutka do Krystia-
na Miklasa, który precyzyjnie 
uderzył w okienko – na bram-
karza Iskierki, to jednak było 
za mało, w efekcie efektowna 
parada i jęk zawodu na trybu-
nach. Arbiter tego spotkania 
doliczył 4 minuty do regulami-
nowego czasu gry. Gdy już nikt 
nie wierzył w zmianę rezultatu 
i sędzia chciał odgwizdać ko-
niec spotkania, wtedy ostatnią 
akcję zainicjował Michał So-
ska. Kapitan Pomorzanina wy-
prowadził piłkę z własnej po-
łowy, może brakowało finezji 
w tej akcji, ale jakimś cudem(!) 
obrońca iskierki około 30 me-
trów od własnej bramki wybił 
Sosce piłkę tak nie fortunnie, 
że ta odbija się znów od nogi 
nowogardzkiego defensora i z 

tej przebitki wychodzi idealne 
prostopadłe podanie do Mi-
klasa, który w sytuacji sam na 
sam przyjął tylko piłkę i został 
„wycięty” w polu karnym. De-
cyzja arbitra mogła być tylko 
jedna i choć upłynął już doli-
czony czas gry, to Pomorzanin 
wykonywał rzut karny. Do pił-
ki podszedł Konrad Winczew-
ski, który trzeba przyznać nie 
mógł być zadowolony ze swo-
jej gry w defensywie w tym 
meczu. Obrońca Pomorzani-
na oddaje pewny strzał w gór-
ny róg bramki Iskierki, a sę-
dzia nie pozwala gościom na-
wet wznowić gry i kończy to 
niezwykle emocjonujące spo-
tkanie.  

KR

Liga Okręgowa Szczecińska 2012/2013
 M P G+ G- Zw. Re. Po.
1. Pomorzanin Nowogard 10 23 17 10 7 2 1
2. Unia Dolice 10 21 31 11 7 0 3
3. Odrzanka AN-MAR Radziszewo 10 20 15 10 6 2 2
4. Klon Krzęcin 10 18 22 23 6 0 4
5. Świt Skolwin 10 18 20 14 5 3 2
6. Zorza Dobrzany 10 16 17 12 4 4 2
7. Odra Chojna 10 16 19 13 5 1 4
8. Piast Chociwel 10 15 9 9 4 3 3
9. Ina Ińsko 10 14 9 15 4 2 4
10. Iskierka Szczecin-Śmierdnica 10 14 19 13 4 2 4
11. Morzycko Moryń 10 12 23 20 3 3 4
12. Stal Lipiany 10 12 22 17 3 3 4
13. Victoria Przecław 10 12 13 17 3 3 4
14. Polonia Płoty 10 9 18 19 3 0 7
15. Ehrle Dobra Szczecińska 10 4 13 30 1 1 8
16. Rega Trzebiatów 10 1 6 40 0 1 9

Piłkarze Pomorzanina i Iskierki uczcili pamięć Josha Pepple minutą ciszy stojąc bez ruchu na swoich pozycjach

Michał Soska (przy piłce) miał tego dnia sporo pracy pod bramką Pomorzanina
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NIERUCHOMOŚCI
w w w . e x t r a  -  d o m . c o m . p l

Biuro obrotu
Nieruchomośc iami

Sprzedaż, kupno, wynajem, dzierżawa:
• Domów
• Mieszkań
• Gruntów
• Lokali użytkowych
• Nieruchomości komercyjnych

ul. Wojska Polskiego 57/1
72-300 Gryfice

tel/fax; 91 88 64 999
kom. 510 170 219

500 297 018
email: biuro@extra-dom.nazwa.pl

Posiadamy w ciągłej sprzedaży:
-kostury - ośniki - skrobaki - maczety  
- linki zrywkowe  - Haki, łańcuchy

Naprawa węży hydraulicznych
wysokociśnieniowych

- lemiesze,nakładki, odkładnie, śruby, redlice
- bagnety, podnośniki łanu, igły do pres, cepy,
- koła zębate, palce sprężyste noże bijakowe ...
- �ltry , oleje, smary, wałki WOM,

NOWOGARD • ul. Nadtorowa 14c
tel. 91 392 71 14 • kom. 604 24 90 72

Zapraszamy 
od pn-pt w godz. 8.00 - 18.00

w soboty 9.00 - 14.00

Zapraszamy: 
Nowogard  
ul. Bohaterów warsZawy 1/1

Warunki oferty w placówce banku i na www.aliorbank.pl

pożycZka Z gwaraNcją!

Przykład reprezentatywny. kwota pożyczki: 31 000 zł, liczba rat: 63, oprocentowanie nominalne: 12,9%, składka na 
ubezpieczenie na życie: 4 882,50zł, opłata przygotowawcza: 0 zł, kwota odsetek: 11 837,30 zł, rrso: 22,50%, rata: 
679,96 zł. ostateczne warunki kredytowania zależą od wiarygodności kredytowej klienta, daty wypłaty kredytu oraz 
daty płatności pierwszej raty. warunki oferty - wg stanu na 13.06.2012r.

tel. 91 443 51 87, 94 721 61 83
59 833 43 12,  698 230 205

www.partnerstal.pl

GARAŻE BLASZANE WIATY, KOJCE 
BRAMY GARAŻOWE

TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 

W ofercie także kredyt na budowę domu i pożyczki hipoteczne
Kredyt w programie „Rodzina na swoim”

Nowogard • Warszawska 14 • tel. 91 391 03 78
zapraszamy pn-pt 9-18, sob. 10-14

Ranking Money.pl z dnia 4.10.2011 r. Szczegóły oferty, informacje o opłatach, prowizjach, oprocentowaniu dostępne w placówkach BZ WBK

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07

PRO-BUD S.C.   SPRZEDA MIESZKANIA 
2-pokojowe o pow. 58 m2 na osiedlu Gryfitów

  nowe  -  własnościowe  -  bezczynszowe
tel. 91 39 25 552, 783 570 056, www.probud-nowogard.pl

Nowogard, ul. 3 Maja 14

 Ostatnia chwila - SKORZYSTAJ Z KREDYTU RODZINA NA SWOIM!

codziennie od 11 do 18
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PIASEK, ŻWIR,   
CZARNOZIEM, 

POSPÓŁKA 

 ŻWIROWNIA
DŁUGOŁĘKA

tel. 504 872 700 
Z DOWOZEM 
DO KLIENTA

Zarząd Powiatu
podaje do publicznej wiadomości, że w budynku Starostwa 

Powiatowego w Goleniowie przy ul. Dworcowej 1 oraz budyn-
ku byłego hotelu „Cisy” w Nowogardzie przy ul. Plac Wolno-
ści 9, na tablicy ogłoszeń została podana informacja o przezna-
czeniu, do oddania w najem lokalu użytkowego nr 419 o pow. 
19,31 m², położonego na IV pietrze w budynku byłego hotelu 
„Cisy” w Nowogardzie z przeznaczeniem na prowadzenie dzia-
łalności gospodarczej na czas nieoznaczony, w trybie przetar-
gu ustnego nieograniczonego. Dodatkowe informacje dotyczą-
ce nieruchomości można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nie-
ruchomościami (pokój 204) lub tel. (91) 418-05-12 wew. 239.

PELET EKOLOGICZNY
CZYSTY.  WYGODNY.  NOWOCZESNY.

CENA 590 ZŁ BRUTTO ZA TONĘ
TEL. 692 424 300 • TEL. 692 483 483

Centrum Stomatologii „Praxis”

Leczenie Dzieci 
dr Urszula Prowans

poniedziałek- piątek 8.00-18.00
co druga sobota 10.00 do 14.00

rejestracja godzinowa
Nowogard ul. 5 Marca 12 

rej. tel. 91 392 69 99 lub osobiście 

Zmiana okresu pobierania 
zasiłku od 2013 r.

Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystyczne-
go z dnia 27 września 2012 r. w sprawie przeciętnej stopy bezrobocia 
w kraju oraz na obszarze powiatów informujemy, iż przeciętna stopa 
bezrobocia na dzień 30 czerwca 2012 r. w kraju wynosi 12,3%, a na ob-
szarze powiatu goleniowskiego wynosi 15,6 %. (Monitor Polski z dnia  
8 października 2012 r. poz. 710)

W związku z tym okres pobierania zasiłku na obszarze działania 
tut. Urzędu dla osób bezrobotnych, które nabędą do niego prawo od 
01 stycznia 2013 r. wynosi 6 miesięcy, a dla osób spełniających wa-
runki określone w art. 73 ust. 1 pkt 2 lit. b i c wynosi 12 miesięcy.

Art. 73 ust 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 
pracy stanowi, iż okres pobierania zasiłku wynosi:

1) 6 miesięcy – dla bezrobotnych zamieszkałych w okresie pobiera-
nia zasiłku na obszarze powiatu, jeżeli stopa bezrobocia na tym obsza-
rze w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do 
zasiłku nie przekraczała 150 % przeciętnej stopy bezrobocia w kraju 

2) 12 miesięcy – dla bezrobotnych:
powyżej 50 roku życia oraz posiadających jednocześnie co najmniej 

20-letni okres uprawniający do zasiłku, lub 
którzy mają na utrzymaniu co najmniej jedno dziecko w wieku 

do 15 lat, a małżonek bezrobotnego jest także bezrobotnym i utracił 
prawo do zasiłku z powodu upływu okresu jego pobierania po dniu 
nabycia prawa do zasiłku przez tego bezrobotnego.

(art. 73 ust. 2) Okres pobierania zasiłku przez bezrobotnego nie ule-
ga zmianie, jeżeli w okresie jego pobierania następuje zmiana miejsca 
zamieszkania bezrobotnego lub miejscowość, w której on mieszka, 
została objęta obszarem działania innego powiatu 

(art. 73 ust. 3) W razie urodzenia dziecka przez kobietę w okresie 
pobierania zasiłku dla bezrobotnych, lub w ciągu miesiąca po jego za-
kończeniu, okres ten ulega przedłużeniu o czas, przez który przysłu-
giwałby jej, zgodnie z odrębnymi przepisami, zasiłek macierzyński. 

(art. 73 ust. 4) Okres pobierania zasiłku, ulega skróceniu o okres za-
trudnienia w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych oraz 
o okres odbywania stażu, szkolenia lub przygotowania zawodowego 
dorosłych przypadających na okres, w którym przysługiwałby zasi-
łek, oraz o okresy nieprzysługiwania zasiłku, o których mowa w art. 
75 ust. 1-3 

Jednocześnie informujemy, iż ostatnim dniem rejestracji na do-
tychczasowych zasadach dla osób uprawnionych do zasiłku 12-mie-
sięcznego będzie 21 grudnia 2012 r. 

Szczegółowe informacje, można uzyskać na stronie internetowej 
Powiatowego Urzędu Pracy w Goleniowie www.pupgoleniow.pl, ta-
blicach ogłoszeń ww. Urzędu oraz pod nr tel. 91 418 34 95, Zielona 
Linia 19524.

KURY NIOSKI
1-roczne wyprzedaż

Gospodarstwo drobiarskie

Żabowo 13
tel. 91 39 106 666

W niedzielę rusza NALP!

Terminarz 1 kolejki 
W najbliższą niedzielę (21 października) rusza kolejna edycja Nowogardzkiej 
Amatorskiej Ligi Piłkarskiej. W tegorocznej edycji wystartuje tylko 15 zespo-
łów, mimo tego, organizatorzy zdecydowali się na pozostanie przy „starej” for-
mie rozgrywek, czyli I i II liga.

Tym razem rozgrywki NALP 
nie cieszyły się takim wzięciem 
jak w poprzednich latach. W I 
lidze wystartuje 8 zespołów, 
natomiast w drugiej 7. Aby 
nieco „wynagrodzić” drugo - 
ligowcom fakt, iż co tydzień 
któraś drużyna będzie pauzo-
wać, co za tym idzie, mniejsza 
ilość meczy za takie samo wpi-
sowe, wprowadzono system 
play-off w walce o awans. Po 
rozegraniu 14 kolejek, drużyna 
która zajmie 1 miejsce zostanie 
zwolniona z 1-wszej rundy ba-
raży w której zagrają drużyny z 
następujących miejsc w tabeli: 
2 z 7, 3 z 6 i 4 z 5. Wygrani wej-
dą do półfinałów, gdzie do ry-
walizacji włączy się lider. Zwy-
cięzcy zagrają w finale w któ-
rym walka będzie się toczyć o 
awans do I ligi, z której w tym 
sezonie spadnie jeden zespół. 
Od tej edycji NALP będzie sę-
dziowany na zasadach obo-
wiązujących w futsalu! To bar-
dzo ważne, ponieważ nastąpią 
zmiany jak np. jeśli chodzi o 
wznawianie gry przez bramka-
rza. Pierwszą kolejkę zainau-

gurują II-ligowcy. Na początek 
dwie zupełnie nowe drużyny 
w rozgrywkach: FC Rezerwa i 
Pomorzanin II Nowogard. Ze-
spół Rezerwy przynajmniej do 
pierwszego gwizdka sędziego 
będzie niewiadomą, natomiast 
Pomorzanin II, to zawodni-
cy na co dzień występujący 
w B Klasie. W kolejnym spo-
tkaniu Strażak Wyszomierz 
zmierzy się z powracającą do 
rozgrywek drużyną Paraso-
lu. Młodzi piłkarze z Wyszo-
mierza już niejednokrotnie 
zaskakiwali dobrą grą, a Para-
sol? To na razie wielka niewia-
doma. Na koniec spadkowicz 
z pierwszej ligi- Zamkowa 7, 
podejmie głównego faworyta 
do awansu (przynajmniej na 
papierze) zespół Olimpiako-
su. Tą nową drużynę skomple-
tował Gracjan Golema, trener 
Olimpii Nowogard, więc nie 
dziwi fakt, że trzonem zespołu 
są właśnie piłkarze tego klubu. 
W 1 kolejce pauzować będzie 
Jastrząb Łosośnica. W I lidze 
jako pierwsi na parkiet wy-
biegną zawodnicy beniamin-

ka - Czarne Chmury i druży-
na z Kościuszek- Jantar. Czar-
ne Chmury awansowały do I 
ligi nie zaznając goryczy po-
rażki! Jantar natomiast w po-
przednim sezonie zajął 4 miej-
sce, tracąc jedynie dwa oczka 
do podium. W następnym 
spotkaniu dwa zespoły któ-
re można nazwać „przegrany-
mi” tamtego sezonu, czyli Bad 
Boys Juniors 94 i Pampelu-
na Pereiros. Następni w kolej-
ności będą Seniorzy i Tubisie, 
więc tutaj można się nastawić 
na twardą grę i mnóstwo parad 
bramkarskich, gdyż oba zespo-
ły posiadają w swoich szere-
gach  zdolnych golkiperów. Na 
koniec zespół który od trzech 
edycji staje na najwyższym 
stopniu podium, czyli Budow-
lani. Mistrzowie nie będą mie-
li łatwego zadania, gdyż na ich 
drodze stanie nieobliczalny ze-
spół Probud Wyszomierz. Po-
niżej prezentujemy plan gier 1 
kolejki, gdzie w nawiasie po-
dane są wyniki z poprzednie-
go sezonu. 

KR

Niedziela 21 października 2012r.:
II Liga:
14:00 FC Rezerwa – Pomorzanin II Nowogard
14:30 Parasol – Strażak Wyszomierz
15:00 Olimpiakos – Zamkowa 7
Pauza: Jastrząb Łosośnica

I Liga:
15:30 Czarne Chmury – Jantar   
16:00 Pampeluna Pereiros – Bad Boys Juniors 94 (4:1; 6:6)
16:30 Seniorzy – Tubisie   (4:1; 2:2)
17:00 Budowlani – Probud Wyszomierz  (2:1; 1:0)    
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BEZPŁATNA POMOC W UZYSKANIU KREDYTU - OFERTA 20 BANKÓW

www.mk-kwadrat.pl
MIESZKANIA NA SPRZEDAŻ

Dobra – 2 pokoje, pow. 39,3m², II piętro – CENA 95.000 zł
Nowogard – 3 pokoje, III piętro, pow. 54m² – CENA 130.000 zł
Nowogard – 3 pokoje o poww. 62,2m², centrum – CENA 195.000 zł
Nowogard – 3 pokoje, pow. 77m² + garaż 20 m²  - CENA 230.000 zł
Nowogard – 3 pokoje, I piętro, pow. 62,9 m² – CENA 169.000 zł NOWA CENA
Nowogard – 3 pokoje, pow. 49m², z widokiem na jezioro – CENA 200.000 zł
Nowogard – 3 pokoje, parter, pow. 57,8m² – CENA 172.000  zł
Nowogard – 3 pokoje na parterze, pow. 58 m² – CENA 175.000 zł NOWA CENA
Nowogard – 2 pokoje, pow. 61,69m² – CENA 169.000 zł
Dobra – 3 pokoje + garaż, pow. 64,5m² lub zamiana  – CENA 165.000 zł
Wierzbięcin- 4 pokoje o pow. 78,47m² – CENA 132.000 zł
Smorawina – 2 pokoje, parter, działka 490m² – CENA 35.000 zł

LOKALE/OBIEKTY WYNAJEM
Nowogard – lokal użytkowy o pow. 37m² – CZYNSZ 500 zł/mc
Nowogard – lokal użytkowy o pow. 55m² – CZYNSZ 800 zł/mc
Nowogard – lokal użytkowy o pow. 16 /18m² – CZYNSZ 1000 zł/mc
Nowogard – lokal uzytkowy o pow. 34m² – CZYNSZ 2000 zł/mc
Nowogard – lokal handlowo – produkcyjny na wynajem o pow. 150m² – CZYSZ 5.000zł/mc
Nowogard – lokal o pow. 280 m², parter – CZYNSZ 6.000 zł /mc
Nowogard – lokal o pow. 50 m² – CZYNSZ 1.000 zł/mc
Nowogard – lokal typu pub o pow. 240m² – CZYNSZ 3500 zł/m
Płoty – lokal uzytkowy o pow. 30m² – CZYNSZ 850 zł/mc
Radowo Małe -  lokal pod gabinet stomatologiczny 36,3 m², parter – CZYNSZ 1.000 zł/mc

Układanie kostki
brukowej

tel. 721 124 740
NOR-BUD

MEBLE  NA  WYMIAR

KUCHNIE,  SZAFY
SPRZĘT  AGD

tel. 884 288 560
maxistyl.prv.pl

Sprzedam!!!
Recykling ceglany oraz betonowy. 

Możliwość dostawy do klienta.
Miejsce składowania Gryfice.

Kontakt tel. 609-532-701

Do wynajęcia
sala na imprezy okolicznościowe, 

wesela, komunie  
za 1 godz. 150 zł (brutto)  
do 80 osób w Karsku 35A

tel. 609 245 816

DOM WESELNY
„Ula”

zaprasza

na zabawę 
Andrzejkową

30 listopada
Cena 200 zł od pary

Gra zespół „AVANTI”
tel. 697 612 808

KOMINKI SOŁOWIEJ
Nowogard, ul. Boh Warszawy 103A/1

Oferujemy:
- kominki i obudowę, piece, projektowanie, montaż
- wkłady z płaszczem wodnym od 2400 zł
- współpracujemy ze wszystkimi firmami
- sprzedaż kolektorów słonecznych. Oferujemy pomoc przy 

składaniu wniosków o dotacje z NFOŚiGW
- sprzedaż i montaż odkurzaczy centralnych
- wkłady kominowe. Kominy dwupłaszczowe, materiały montażowe
- przeglądy i remonty kominków
- sprzedaż ratalna
- nadzór i kierowanie robotami budowlanymi

Przy zakupie urządzeń z montażem, w budynkach mieszkalnych taniej VAT - 8%

Kontakt www.kominkisolowiej.pl
Tel. 91 39 25 000, kom. 507 967 205

Sklep otwarty pon. –pt. 9-17; sob. 9-13

w dniu 19.X.2012 r. o godz. 20.00

zaprasza  
na Dancing 
przy muzyce lata 80, 90

W programie: 3 ciepłe posiłki, 
zimne zakąski, 07 l. wódki na parę, 

napoje, wybór królowej i króla balu. 
Gwarantujemy wspaniałą zabawę.

Cena: 160 zł/parę. 
Rezerwacja do dnia 15.X.br. 
tel. 535 696 079, 604 103 158

Wstęp wolny 
Gwarantujemy wspaniałą zabawę z nagrodami

Pyszną kuchnię

START 20.00
Rezarwacja miejsc pod nr tel. 535 696 079

PUB&PIZZA OKRĄGLAK
zaprasza w dniu 5 października 2012 r.

na KARAOKE

W dniu 21.10.2012 r. 
organizowane będą 

zawody wędkarskie spławikowe 
w Kamieniu Pomorskim.  

Wyjazd o godzinie 6:30 z ul. 5-go Marca.  
Zapisy w sklepie „Wędkarz” do dnia 

19.10.2012  
– startowe wynosi 10 zł.

Zapraszamy

Miejsko-gminne Zrzeszenie LZS Nowogard

ORgANIZUJE  
w latach 2012 / 2013

Halową Ligę Piłki Nożnej
Początek 24.10.2012 r.

Halowa Liga Piłki Siatkowej
Rozpoczyna się 27.10.2012 r.
Informacja tel. 609 307 315

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Nowogardzie 
prowadzą sprzedaż stroików nagrobnych. 

Zapraszamy od 7.30 do 15.00 
od poniedziałku do piątku Boh. Warszawy 32, 
nr kontaktowy: 91 39 25 282 lub 660 099 277.

Akademia Europejska

poszukuje Sekretarki
Język niemiecki pożądany.

Pisemne oferty z CV na adres: 
Fundacja Akademia Europejska

Kulice 24, 72-200 Nowogard

Praca
Dyrektor Przedszkola w Nowogardzie zatrud-
ni na zastępstwo nauczyciela stażystę 
wychowania przedszkolnego od 2.11.2012 
r. Dokumenty składać w gabinecie dyrektora 
Przedszkola nr 4 do 26.10.2012 r. (CV, podanie, 
dyplom ukończenia studiów) tel. 91 39 26287.

Dnia 17 października br.

ZAGINĄŁ  
PIES

czarny gończy polski
Charakterystyczna 

gruba srebrna obroża.
Przewidziana  

nagroda

tel. 501 385 072
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POLECAM NA SPRZEDAŻ W NOWOgARDZIE
kawalerka: 85 000 zł parter 

obiekt: okolice 59 000 zł nowy dom: 590 000 zł

NIERUCHOMOŚCI

• Sprzedam mieszkanie, ul. Po-
niatowskiego, 2 pokoje, pow. 
50,49 m2, parter, po gene-
ralnym remoncie. CENTRUM 
OBŁSUgI NIERUCHOMOSCI, 
Tel. 603 982 407

• sprzedam mieszkanie własno-
ściowe, 3 pokojowe w Nowo-
gardzie, I piętro, 3 pokoje 59 m2 
po kapitalnym remoncie, środ-
kowe, parking, spokojna okolica 
(ul. Poniatowskiego), budynek 
ocieplony, nowy dach, wysoki 
standard, glazura, terakota, pa-
nele, nowe okna, własne ogrze-
wanie gazowe, kuchnia - łazien-
ka toaleta w zabudowie, domo-
fon, internet , piwnica, CZYNSZ 
TYLKO 240 NA MIESIĄC, balkon, 
cena DO UZGODNIENIA, tel. 605 
522 340. 

• Sprzedam działkę budowla-
ną w Centrum Nowogardu ul. 
Lipowa 4 o pow. 693 m2 z ak-
tualnymi warunkami zabudo-
wy usługi, handel, mieszkania. 
Informacje Tel. 600  959  932; 
600 931 083 po 15.00

• Sprzedam mały dom 57 m2 ul. 
Piłsudskiego 2a. 602 350 301

• Sprzedam mieszkanie 4-poko-
jowe (67,7 m2) w Nowogardzie, 
parter, balkon, wc i łazienka 
osobno. Kontakt:  608 514 144.

• Studio reklamy Vizart wynaj-
mę pow. Reklamową 6,5x3m 
w Nowogardzie przy ul. War-
szawskiej 11 od 13.06. tel. 
605 522 340

• Sprzedam pół bliźniaka ok. 
100m2, działka 1100 m2, duży 
ogród. Wymienione okna, 
dach, ocieplony. Wewnątrz 
do remontu. 350000 zł. Tel. 
513 157 166

• Sprzedam 4-pokojowe miesz-
kanie w Osinie, 79m2, słonecz-
ne, na parterze, bezczynszowe, 
z balkonem, piwnica, w kuch-
ni i przedpokoju zabudowa. 
Mieszkanie w bardzo dobrym 
standardzie. Ogrzewanie gazo-
we, okna pcv. Atrakcyjna cena. 
Kontakt: 502 531 348

• Sprzedam tanio działkę siedli-
skową. Kościuszki 30 ar. Wszyst-
kie media. 508 211 575

• Nowogard ul. Warszawska 10 
mieszkanie dwupokojowe, 
komunalne III p. CO zamienię 
na ogrzewanie CO,na trzypo-
kojowe w Nowogardzie.798 
634 935

• Sprzedam dom w Nowogardzie 
w rozliczeniu mieszkanie ul. Je-
sionowa 3. 604 284 597

• Wynajmę sklep- nieruchomość 
z klimatyzacją z pełnym wy-
posażeniem Nowogard dobra 
lokalizacja vis ‘a wis szpitala. 
887 467 309

• Sprzedam mieszkanie wła-

snościowe w Żabówku 70 
m2, trzypokojowe z działką. 
693 021 088

• Sprzedam mieszkanie dwupo-
kojowe, bezczynszowe, wła-
snościowe z garażem w Radzi-
miu. 691 766 754 

• Sprzedam lub zamienię na 
mieszkanie w Nowogardzie 
dom ( 150 m2) w okolicy No-
wogardu. Dom po kapitalnym 
remoncie na działce 1400 
m2. Cena 395.000 tys. Tel. 
692383706.

• Lokal do wynajęcia 60 m2 przy 
ul. 700 lecia 20b. czynsz 2500 zł 
plus opłaty. Tel. 91 39 20  676; 
0049 40 53 16 99 16

• Wynajmę mieszkanie trzypoko-
jowe. 608 622 920

• Kupię mieszkanie bezczynszo-
we/ niskoczynszowe, min 3po-
kojowe, 60-80m 791443026

• Do wynajęcia mieszkanie dwu-
pokojowe ul. Racibora. Tel. 
609 307 489

• Lokal użytkowy do wynaję-
cia o pow. 160m. Warnkowo. 
607 289 286

• Sprzedam mieszkanie dwupo-
kojowe 46 m2 ul. Kowalska Ip. 
Tel. 888 676 231

• Sprzedam mieszkania, tel. 
91-3910010, 607607814: No-
wogard, ul. Bankowa 6, pow. 
53,70 m2,  cena 125.000 zł; 
Dobra, ul. Traugutta 3A, pow. 
53,70 m2,  cena 76.000 zł; Do-
bra, ul. Traugutta 3A, pow. 
66,90 m2,  cena 82.800 zł

•  Sprzedam dom wolnostojący 
210 m2 Nowogard. 601  500 
722; 609 400 073

• Garaż do wynajęcia może być 
też na busa ul.Fabryczna (40 
m od Prywatnego Liceum) 
tel.509861740

• Sprzedam  2 pokoje   607617849     

• Sprzedam garaż ul: Poniatow-
skiego cena 19.000 zł. Tel. 783 
814 849

• Sprzedam  pawilon   handlo-
wy  pod  księgarnię  wraz  z  
towarem  przy  ul: Woj. Polskie-
go  teren Boiska  I  L – O  Tel. 
913922806  lub  605575488

• Wynajmę  lub  sprzedam  
mieszkanie    4-pokojowe  
604441609  

• Sprzedam lub zamienię na dwa 
pokoje kawalerkę – 36 m2, do-
bra lokalizacja. 607 602 839

• Sprzedam działkę budowlaną 
uzbrojoną z warunkami zabu-
dowy 790 300 727

• Sprzedam  parter domu z piw-
nicami duże podwórko z gara-
żem 600 809 312, 604 903 853  

• Do  wynajęcia kawalerka 
607 289 286

• Wynajmę 3 pokojowe mieszka-
nie na ul.Ks. Racibora w Nowo-
gardzie. tel. 691374021

• Wynajmę  mieszkanie  2 poko-
jowe  606 703 451 

• Sprzedam mieszkanie na  15 
Lutego  3  pokoje  695425992

• Sprzedam   lub  wynajmę  
mieszkanie  2  pokojowe  w  
Szczecinie 602474266

• Sprzedam mieszkanie  3-poko-
je  88 m2 bezczynszowe  nowa 
cena  693922695

• Sprzedam  kawalerkę 40  m2 
,działka  5 ar. ,budynek go-
spodarczy,  I  piętro  Ostrzy-
ca  50,000,-tyś. do  negocjacji  
609868743

• Sprzedam kawalerkę do re-
montu IIp. W Centrum miasta. 
727 672 182; 91 21 719

• Wynajmę mieszkanie. 
793 908 098

• Do wynajęcia mieszkanie 
dwupokojowe z kuchnią i 
łazienką, ogrzewanie ga-
zowe przy ul. Roosevelta. 
604 255 391

• Do wynajęcia mieszkanie trzy-
pokojowe umeblowane Ip. Ul. 
Bankowa. 603 895 622

• Wynajmę mieszkanie w Kiko-
rzach 50 m2 cena. 550 zł + me-
dia. 884 680 298

• Do   wynajęcia kawalerka 30 
m2 ul: Poniatowskiego - 889 
172 603  

• Sprzedam lub wydzierżawię 
budynek na wsi o pow. 76  m 2 
+ działka 100 m2, kompletnie 
wyposażony pod sklep  spoż.. 
- przemysł. +  mini bar, 2 x WC, 
ogrzewanie kominkowe  jedy-
ny  sklep  we  wsi  cena  45 tyś.  
do  negocjacji   - 668 557 151

• Wynajmę   mieszkanie  w N  
-  dzie  3 pokoje  urządzone  
kuchnia, łazienka  602474266

• Sprzedam nowe, własnościo-
we, 2 pokojowe mieszkanie, 58 
m kw, na os.  Gryfitów. Tel. 783 
570 060

• Wynajmę  2  pokojowe    
mieszkanie    na  I   piętrze  
przy ul: Zielonej Tel.91 39 22 
806 lub 605 575 488

• Posiadam kawalerkę do wy-
najęcia w centrum Nowogar-
du. 782 404 199

• Sprzedam działkę budowla-
ną o pow. 1138 m2 w Żdża-
rach – 3km od goleniowa + 
projekt, prąd na działce. Cena 
70 tys. zł. Tel. 502 318 989

MOTORYZACJA

• Sprzedam stalowe felgi struktu-
ralne 16” do Opla Vectry C, cena 
kompletu 760 zł - do uzgodnie-
nia, tel. 605 522 340.

• Sprzedam Opony zimowe 4 
sztuki, Semperit Sportgrip 195 
65 R15 91 T, cena kompletu 
390 zł, do uzgodnienia. tel. 605 
522 340 

• Sprzedam opony letnie 4 sztu-
ki., Bridgstone Turanza 205 55 
R16 91 V, cena 450 zł komplet, 
tel. 605 522 340, do uzgodnie-
nia, tel. 605 522 340

• Sprzedam Opony letnie 2 sztu-
ki., Continental Contact 3 185 
65 R15, cena za 2 opony 180 zł, 
tel. 605 522 340.

• Sprzedam oryginalne kołpaki 
16” 4 sztuki do Opla Vectry C, 
cena 190 zł, tel. 605 522 340.

• Skup  aut całe , rozbite , znisz-
czone 888341347

• V W Polo 1,4 TDI 2007 przebieg 
130 tyś. ekonomiczny zadbany 
23.300. 604873917

• Sprzedam  4  x  opony   tereno-
we  B F Goodrih  35  x  12,60  R 
– 15  cena  500,00zł  /  1  szt stan 
dobry   plus  -  795416918  

• Sprzedam  samochód  Ro-
ver  620  Diesel poj.2,0  rok  
prod.1998  cena 3,800,00 do 
negocjacji  791998085

• Sprzedam   FORD FOCUS  rok 
prod.  2004   cena  11,000,00  
609723294    ,  609723236    

• Sprzedam  zimowe nowe opo-
ny do Volvo marki Michelin al-
pin 205/55 R 16 z felgami alu-
miniowymi 602474266    

• SPRZEDAM VW PASSAT 
2005, 1,9 TDI 130KM, CENA 
DO UZGODNIENIA, TEL. 534 
628 131

ROLNICTWO

• Koszenie, zbiór, mulczarowa-
nie łąk, orka, siew, talerzówka 
608 013 995

• Grykę sprzedam. Tel. 
795 916 988

• Koszenie łąk i prasowanie. 
603 541 286

• Maliny – Strzelewo sprzedaż i 
zbiór na własne potrzeby ta-
nio. 502 853 573

• Sprzedam słomę w snopkach i 
siano. Tel. 782 036 086

• Sprzedam kaczki francuskie 
króliki na mięso. 515 106 916

• Sprzedam byka rasy mięsnej do 
dalszej hodowli 507928790

• Sprzedam obornik. 793 908 098

• Rwane jabłka po 1,50 zł, samo-
dzielne rwanie po 1.00 zł/kg. 
Rózne odmiany Redło. 91 39 
28 005

• Sprzedam obornik. 793 908 098

• Sprzedam prosiaki 16 szt. Tel. 
691 982 862

• Sprzedam  owies pszenny 4 
tony -  697436375 , 913926471

• Sprzedam   obornik  607739866  

• Sprzedam  kaczki  i  gęsi   
913950140   

• Sprzedam króliki chowu na-
turalnego. Dowóz na miejsce. 
661 633 977 

• Sprzedam  słomę   600335184  

• Sprzedam prosiaki. 608 143 712

• Ferma drobiu sprzeda paszę 
tanio. 502 217 497; 501 449 554

• Prosięta  sprzedam – 791 817 107

• Kupię  ziemię  rolną  na  której  
stoją  słupy  wysokiego  napię-
cia  lub  średniego  - 502103432 

• Ziemię  rolną 1,40 ha pod KRUS  
- dopłaty - 889133882  

• Sprzedam  siano w  belach 1  
tona 300,00 zl 604878140 

• Kury  nioski  1 roczne  wyprze-
daż  Żabowo 13.  91 39 10 666 , 
502 530 452 

• Sprzedam ziemniaki tanio   
692125122

• Sprzedam  żyto  ozime  2012 r. 
662137384  

USŁUgI

• Wyjazdy Niemcy, Holandia. 
Niskie ceny z domu pod dom. 
603 038 944

• Usługi transportowe IVECO 
dostawcze + laweta + bus oso-
bowy do 9 os. Tel. 609 931 915, 
607 580 172.

• MALOWANIE, MONTAŻ PA-
NELI PODŁOgOWYCH I INNE 
DROBNE NAPRAWY WYKONA 
„ZŁOTA RĄCZKA”; 91 39 22 
783, 784 79 22 70
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MARPOL – OKNA S.C. 
 ul. Sienkiewicza 7F  Nowogard 

www.marpolokna.pl    
biuro@marpolokna.pl,   tel. 91 39-27-022

Nowość

energooszczędny pro�l

6 komorowy

z 3 uszczelkami

ul. Rzeszowskiego 7 • Nowogard

NOWY

ADRES:

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

tel. 91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

GABINET KOSMETYCZNY 
”WICHEREK”

Rok założenia 1988
Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała zabiegi 
kosmetyczne, henna, depilacje, makijaże, 
mikrodermabrazja, peeling kawitacyjny, 
ultradźwięki, eksfoliacje, wypalanie, laser, 
lampy, materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

PORADY BEZPŁATNE
Nowogard, ul.  Zielona 3 
– obok Rest. „Przystań”, 

Tel. 91 39 207 14 
Czynne od 11.00 do 19.00

http://wicherek.info

PIASEK, ŻWIR,   
CZARNOZIEM, 

POSPÓŁKA 

 ŻWIROWNIA
DŁUGOŁĘKA

tel. 504 872 700 
Z DOWOZEM 
DO KLIENTA

• Czyszczenie uszu za pomocą 
świecowania Nowogard, ul. Zie-
lona 3. 91 39 20 714

• Usługi ogólnobudowlane i do-
cieplenia 607 654 692

• Usługi transportowe Transit 
Max + przyczepa. 500 297 054.

• Cyklinowanie. 692 478 465

• AWARIE. Naprawy pieców Va-
iliant, tanie części. 691 686 772

• Bruk-lin układanie kostki bru-
kowej. Tel. 607 083  893, www.
bruk-linnowogard.com.pl

• Montaż ogrodzeń betonowych, 
farmerskich i innych; 695  085 
470; 91 39 72 575

• usługi elektryczne CO, dachy, 
tanio szybko solidnie. Do 30% 
taniej. Tel. 506 323 560

• Przewozy przeprowadzki No-
wogard i okolice. 784 499 535

• Usługi ogólnobudowlane. 
510 335 162

• AGENCJA REKLAMWA VIZART 
- oprawianie prac - w 2 minu-
ty., bindowanie, wydruki A3-
A4 kolor, ksero A3-A4 - kolor, 
laminowanie A3-A4. Tylko u 
nas największy wybór okładek. 
Nowogard, ul. 700 lecia 15 (nad 
sklepem zielarskim). Tel. 605 
522 340.

• REMONTY, MONTAŻE, STOLAR-
KA. 781 016 125

• Transport BUS-MAX. 784  053 
493

• Usługi remontowo-budowla-
ne, docieplenia. 784 053 493

• Przepisywanie prac (magister-
skich, licencjackich, innych), do-
kumentów, CV, listów motyw. 
innych. Wydruki, Ksero, także 
kolor. Szybko i Solidnie. Studio 
Reklamy Vizart. Nowogard, ul. 
700 lecia 15 (nad sklepem zie-
larskim). tel 605 522 340. 

• Naprawa, regulacja okien, drzwi 
PCV i drewna. 695 181 070

• Usługi dekarskie w Kościusz-
kach. 601  227  631

• Videofilmowanie i zdjęcia cy-
frowe, profesjonalnie różne 
okazje. 600 653 124

• Transport przeprowadzki szyb-
ko tanio. 696 138 406

• DUR - DACH pokrycia i remonty 
dachów. 691 621 141

• Dachy. 785 562 104

• Usługi koparko- ładowar-
ką + transport Nowogard.  
667 621 070

• Usługi koparko-ładowarką. 
606 106 142

• Transport przeprowadzki, ta-
nio. 791 111 749

• Remonty łazienek, glazura, te-
rakota, hydraulika. 667 435 942

• Docieplenia budynków remon-
ty. 784 053 493

• Remonty mieszkań 609 588 240

• Remonty na każdą kieszeń. 
609 715 839

• TWOJA KSIęgARNIA INTER-
NETOWA WWW.KSIEGARNIA-
CYMELIA.OSDW.PL

• Serwis komputerowy na tele-
fon. Instalacja, pomoc w obsłu-
dze. Na życzenie w domu Klien-
ta. Tel. 790 373 803

• Usługi Akwarystyczne: zakła-
danie i obsługa akwariów. 
506 059 054

• Remonty i wykończenia. 
601 567 369

• Usługi transportowe 1.5t. bus 
blaszak. 692 486 051

• Regipsy, szpachlowanie i malo-
wanie, kafelkowanie, docieple-
nia. 798 145 781

• Naprawa sprzętu radiowo-tele-
wizyjnego Tel. 888 330 606

• Korepetycje – matematyka 
668 171 212

• Korepetycje j. angielski. 
609 931 847

• Masz problem z dzieckiem 
uzdolnionym matematycz-
nie. Wszechstronny rozwój i 
profesjonalna pomoc. Mail: 
mat15.58@o2.pl

• Żłobek Błękitna Chmurka 
660536104

• Organizacja urodzin w Błękitnej 
Chmurce, weekendowe warsz-
taty i zajęcia, 660536104.

• Docieplenia budynków, pod-
bitki. 608 847 784

• Chemia  korepetycje  
609307327

• Nauka  jazdy  konnej  Nowo-
gard  793908098  

• Korepetycje  j.angielski  
609688982  

• J.niemiecki  i  angielski  ,kursy i  
korepetycje    www.niemiecki-
nowogard.pl  607545991

• Wykonuję   usługi  elektryczne  
do  1  kW  726184902 

• Korepetycje  z  zakresu  gimna-
zjum :  j. polski, historia, mate-
matyka – 91 35 03 138 po 18 
godz

• Sprzedam mieszkanie 2 – po-
koje Osowo  po remoncie   ni-
ska  cena -  664 126 390  , dom.    
913911015  

• Usługi budowlane -  komplek-
sowo  - 697 784 540  

• Dachy, przekładki, remonty  -  
7837 90 380 

• Niania – dzieci powyżej 2 lat. 
502 286 218

• Najtaniej  wyremontuję, wy-
maluję  wyszpachluję, położę 
panele. 666047905  

PRACA

• Zatrudnię konsultantkę Orifla-
me, bezpłatne wpisowe, pre-
zenty na 1300 zł, 604 189 118

• Zatrudnię ekspedientkę do 
sklepu spożywczego Tel. 91 39 
21 373; 91 39 27 122

• Przyjmę pracownika do bu-
dowy domków jednorodzin-
nych i prac wykończeniowych. 
607 083 845; 663 160 884

• Poszukuję osób do współpracy 
– konsultantów Oriflame. Kont. 
693 198 611

• Przyjmę pomocnika stolarza. 
884 288 560

• Zatrudnię  kierowcę Kat. D. 
501 615 614  

• Zaopiekuje się dzieckiem. 
696 933 028 

• Pracownik produkcji - praca w 
Goleniowie, 3 zmiany, umowa 
o pracę, tel. 508351450, email: 
szczecin@ksservice.eu

• Zatrudnię na stanowisku obsłu-
gi salonu gier. CV proszę  przy-
nosić ul: Zielona 1  N-d lub meil 
Salon.nowogard@fortunaga-
mes.pl  

• Szukam opiekunki do dwójki 
dzieci /dziennie po 2 godz./  -  
660061372  

INNE

• Sprzedam drewno  bukowe i 
dębowe pocięte i porąbane- 
603 353 789

• Sprzedam laptopa Lenovo, 
Y530, cena 1600 zł, tel. 605 522 
340

• Owczarki niemieckie 7 tygo-
dniowe, pieski, ładne rodzice. 
91 39 21 828

• Sprzedam drewno opałowe i 
kominkowe. 667 788 820

• Sprzedam piec żeliwny i ladę 
sklepową. 609 245 816

• Sprzedam fotel wykonujący 
masaż kręgosłupa. 91 39 20 186

• Sprzedam nowy kocioł gazo-
wy junkers ceraclassa ZW14-2 
DVKE dwufunkcyjny, cena 1600 
zł. Tel. 605 441 509

• Kupię płyty jumbo używane. 
607 690 741

• Sprzedam używaną włoską 
pralkę automatyczną, spraw-
na, bęben otwierany od przo-
du pralki, cena 200 zł, tel. 784 
792 270

• Sprzedam  100-litr.akwarium  z   
wyposażeniem   605548121   

• Dowóz  piasku-żwiru wywrotka  
3 t.  514740538

• Oflisy  tartaczne na opał po-
cięte  w klocki lub w całości 
514740538

• Stół  bilardowy 130 X 230 sprze-
dam 510155704

• Sprzedam piece kaflowe. Tel. 
669 124 229

• Oddam w dobre ręce 1,5 rocz-
nego psa, mieszańca (matka 
rasy Gończy Słowacki z rodo-
wodem).  Pies posłuszny, ufny, 
łagodny, zadbany,  posiada 
książeczkę zdrowia. Zwierzę 
potrzebuje dużej aktywności 
ruchowej, stąd też warunek dla 
nowego właściciela – podwór-
ko przy domu. Inne wymaga-
nia: pełna miska i odzwajem-
niona miłość. Tel. 508 309 107. 

• Sprzedam kroczek karpia -  
913918297

• Sprzedam półroczną  space-
rówkę  Babyactive   Q  na gwa-
rancji  za  250.00 zł./cena  nowej 
600,00zł 

• Pelet  ekologiczny ,  czysty  , 
wygodny  ,  nowoczesny  cena  
590,00zł  brutto  za  1  tonę  
692424300 , 692483483

• Sprzedam  laptopa HP Pavi-
lion dv 6.0000 cena  1.300,00. 
661791150  

• SKUP PIŁ niesprawnych, za-
tartych STIHLl i HUSQVARNA, 
cena 100 zł, tel. 721 668 245

• Sprzedam nową piłę spalino-
wą, kosiarkę spalinową, 2 rowe-
ry. 784 660 924   

• Sprzedam spacerówkę, kojec, 
huśtawkę, fotelik samocho-
dowy. 513 088 312

• Maliny sprzedam. 502 853 
573

• Sprzedam akwarium 112l 
z pełnym wyposażeniem 
668 844 738

Przyjmę do pracy 
do sklepu 24h 

z doświadczeniem. 

603 688 266
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2 WARSZTAT SAMOCHODOWY

SZYBY SAMOCHODOWE

PLANDEKINA WYMIAR NA WYMIAR

Profesjonalna naprawa od A do Z

OSOBOWE, CIĘŻAROWE I MASZYNY

Geometria kół, naprawa zawieszenia,komputerowa diagnostyka pojazdu
naprawy blacharskie i lakierniczePrzegląd i naprawa klimatyzacji,

Ul. Nadtorowa 12
tel 91 39 20 131
kom 601860716

Ul. Kilińskiego 26
tel 91 39 25 627
kom 601897368

Sprzedaż, wymiana, naprawa. Wykonujemy usługi na zlecenie ubezpieczalni

Używane i nowe części do wszystkich marek samochodów

Plandeki do samochodów ciężarowych (łódki, firanki),przykrywające
stelaże, przegrody do hal, przyczepy ciągnikowe i samochodowe

UDZIELAMY GWARANCJI
NA WYKONANE USŁUGI

POSIADANY CERTYFIKAT JAKOŚCI
   NA DREWNO KONSTRUKCYJNE

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07

Krzyżówka panoramiczna

Zapraszam zawodników oraz kibiców na Tur-
niej Darta, który odbędzie się 27 października br. 

(sobota) o godz. 12.00 w Pubie Pasadena.
Do Turnieju zostali zaproszeni zawodnicy z Koszali-

na, Szczecinka i Czaplinka, w tym kilku byłych Mistrzów 
Polski.

Nowogard reprezentować będzie kilku osobowa grupa 
zawodników na czele z Anią Protas, która jest czołową 
Polską zawodniczką w kategorii kobiet.

Proszę o zamieszczenie powyższej informacji w piątek 
i wtorek.

Andrzej Szafran 

Rozwiązanie krzyżówki z dnia 12 X
Kupon nr 80  Bez walki nie ma postępu
Christiana Syfert, Maria Barska-Drzewiecka, Małgorzata Konior, Ar-

kadiusz Józefiak, Stanisława Pokorska, Maria Olszewska, Gertruda Wa-
syluk, Anna Husarz, Bogdan Krystkiewicz, Halina Szwal, Barbara Bar-
tosik, Wiesława Borowik, D. Majeranowska, Alicja Wypych, Teresa Ja-
nuszonek, Jadwiga Maknia, Grażyna Siedlecka, Andrzej Leszczyński, 
Jerzy Siedlecki, Eliza Zawadzka, Ela Lewandowska, Lidia Kraszewska, 
Szczepan Falaciński, Natalia Chruściel 

Zwycięzcy: Christiana Syfert, Andrzej Leszczyński, A. Wypych
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INFORMATOR LOKALNY - NOWOgARD
In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
tel. miejski   - 91 57 92 311 
Straż Pożarna   - 998
Pogotowie Ratunkowe   - 999 
Pogotowie Gazowe   - 992
Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994

Dyżur nocny
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala   - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.   - 91 392 69 99
Medyk   - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

 - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz Pogotowie Stomatolo-
giczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos 
 - 91 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  
 - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzie ci, 
Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności 
Gospodarczej  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
  - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

- 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 26 249

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw.  WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   

- 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57

Apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM   - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Zawodowe 
- CE Zdroje ul.  Bohaterów Warszawy 78,

telefon/fax.   - 91 392 54 94  
I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium  
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych    - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   

- 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 
Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 
Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 
Taksówki   - 91 392 02 60
Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814
Przychodnia Weterynaryjna „Sikorka” 
Sikorki 41, gm. Nowogard   - 91 39 17 695

 
 

KANCELARIA 
DORADZTWA PRAWNEGO

tel. 501 341 824 
e-mail: kkolibski@op.pl 

Jeśli chcesz przeprowadzić  
rozwód, podwyższyć  

lub wystąpić  
o alimenty, nabyć spadek? 

Może dręczą Cię  
inne wątpliwości prawne? 

Nie czekaj, aż będzie za późno.
 Porady prawne już od 30 zł

 
Nowogard 

ul. Wojska Polskiego 4  
(nowy budynek – I piętro) 

Proszę o wcześniejszy kontakt 
telefoniczny

SALON GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

VELES
- glazura
- terakota
- panele
- drzwi
- parapety
- ceramika łazienkowa
- wanny, kabiny
- meble łazienkowe
- armatura

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto)

Kupię  
gospodarstwo lub 

 grunt rolny  

tel. 664 944 635

POSIADANY CERTYFIKAT JAKOŚCI
   NA DREWNO KONSTRUKCYJNE

REgULARNA LINIA MI KRO BU SO WA SEROCKI   Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie    6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie    8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

Informacja PKS 
91 392 18 87   lub   91 469 83 15

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak          kom. 606 148 353
Nowogard (ul.  Rzeszowskiego) - Szczecin (ul.  Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:05; 8:10; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 11:50; 11:55; 12:40; 
14:40; 14:50; 15:00; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:11
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul.  Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:30; 9:50; 10:25:11:20(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 13:20; 13:45(F); 14:10; 
14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:00
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:50; 17:20; 18:30; 19:30
Kursują od poniedziałku do soboty;  F - kursuje od poniedziałku do piątku;  7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli

ROZKŁAD JAZDY BU SÓW

Regularna linia METRO          tel. 501  615  614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25 A; 5:50 A; 6:00 A; 8:15 A7; 9:25 A7; 12:30 A7; 12:55 A7; 
15:05 A; 16:30 A7; 18:10 A7
Ze Szczecina do Nowogardu: 6:50 A; 7:25 A; 7:45 A; 11:00 A7; 12:00 A7; 14:35 A7; 15:55 
A7; 16:40 A; 18:25 A7; 19:55 A7
Legenda: A- kursuje od pon do sob;   7 - kursuje w niedzielę

PRZEWÓZ OSÓB - RO MAN BIŃCZYK - Linia Regularna  
 TEL. 0607 310 591 

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU:  
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SOBOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIEDZIELA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

DZIENNIK
NOWOGARDZKI

Ukazuje się we wtorki i piątki  na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, Piotr Słomski, Jarosław Bzowy, 

Rafał Kowalczuk sport.  Jarek Dąbrowski redaktor techniczny.   Ad res re dak cji:  
72-200 No wo gard, ul.  Boh. War sza wy 7A, tel. 91 392 21 65; e-mail: dziennik@domjudy.pl. 

Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

Trasa NOWOgARD – gOLENIÓW – SZCZECIN 
Nowogard ul. Rzeszowskiego : 5:05(A), 5:55(A), 6:10(A), 6:50(7), 7:00(A),  7:50(A), 8:05(7), 

8:25(2,4,6), 8:35(A), 9:10(1,3,5,7), 9:15(2,4,6), 10:05(A)10:30(A,7), 11:31(A), 11:40(7), 12:15(A), 
12:50(A,7), 13:00(A), 13:10(A), 13:25(A,7), 13:50(F), 14:05(A), 14:20(A,7), 15:41(A), 16:00(7), 
16:25(7), 16:30(1,3,5) 16:40(2,4,6,7) 16:50(A), 17:30(7) 17:50(A,7) 18:05(4,5,6,7) 18:20(A,7)

TRASA SZCZECIN – NOWOgARD
Szczecin ul. Św. Ducha: 9:25(A), 11:55(A,7) 12:20(A,7), 13:35(A), 14:00(A,7,R), 

14:30(1,3,5,7)  14:35(2,4,6) 14:55(A,7), 15:10(A) 15:25(A,7), 15:50(A) 16:15(A,7)  16:30(A), 
18:05(A,7,R) 18:20(A,7) 19:05(A,7) 19:25(A,7) 19:50(A,7)

Szczecin ul. Dworcowa :  6:20(A), 7:35(A), 8:40(A,7), 9,00(7,R), 10:05(A,7),  10:50(A,7),  
11:40(A), 13:00(7), 14:20(7), 17:40(A,7), 20:15(A,7),

goleniów, Dworzec PKP :  7:05(A), 8:20(A), 9:25(A,7), 9:45(7,R), 10:10(A),  10:50(A,7),  
11:36(A,7), 12:26(A), 12:42(A,7),  13:05(A,7), 13:45(7), 14:20(A),  14:45(A,7,R), 15:05(7), 
15:20(1,3,5,7) 15:26(2,4,6) 15:40(A,7) 15:55(A)  16:08(A,7) 16:40(A) 16:59(A,7) 17:15(A), 
17:40(A,7)  18:50(A,7,R)  19:05(A,7), 19:50(A,7) 20:10(A,7) 20:35(A,7) 21:00(A,7)

Trasa NOWOgARD – MASZEWO 
Nowogard ul. Rzeszowskiego :  6:20(S) 15:15(S)
Trasa MASZEWO – NOWOgARD 
Maszewo :  6:55(S) 16:00(S)
Trasa NOWOgARD – MASZEWO – STARgARD SZCZECIŃSKI
Nowogard ul. Rzeszowskiego :  6:50(F),  11:30(F),  13:50(F),  
Trasa STRAgARD SZCZECIŃSKI – MASZEWO - NOWOgARD
Stargard Szcz. Oś. Tysiąclecia :  9:40(A), 12:45(A), 15:05(A)
A - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt S – kursuje w dni nauki szkolnej; 

7 – kursuje w niedziele niebędące świętami F – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz 
świąt 1,3,5 – kursuje w poniedziałki, środy, piątki oprócz świąt; 2,4,6 – kursuje we wtorki, 
czwartki, soboty oprócz świąt; 4,5,6,7 – kursuje w czwartki, piątki, soboty, niedziele oprócz 
świąt; R – kurs do Reska    

ROZKŁAD JAZDY POCIĄgÓW (1.06 - 8.12.2012)
DO KOŁOBRZEGU
7:26 (od 3.09); 9:21 (w dni robocze); 11:39;  13:49;  15:47;  

17:46;  21:38

DO SZCZECINA
5:19 (od 3.09); 6:36 (od 3.09); 8:01; 12:13 (w soboty, niedziele 

i święta); 14:56;  16:51;   18:50;  

Informacje o rozkładzie jazdy:  tel. 19 757
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OKNO 1465 mm szer. x 1435 mm wys.

SZYBA K=1,0 • OKUCIE MACO PPUH "JOGA" sj.
ul. Górna 4,

72-200 Nowogard
tel. 91 39 25 501

OKNA-SUPERPROMOCJA !!!

TYLKO 499zł*
*cena netto

KURSY KOMPUTEROWE DLA KAŻDEGO

Startujemy z zapisami na kursy, które rozpoczynają się 
od października

DOROŚLI
Informacje na stronie: www.kursy-informatyczne.eu

WSZYSTKICH CHĘTNYCH ZAPRASZAMY

DZIECI
MŁODZIEŻ

Adres:
ul. 3 Maja 40/4

NOWOGARD

Kontakt:
tel.: 723 22   849

e-mail: fany23@o2.pl
4

Serwujemy smaczne jedzenie
Zapraszamy na Niedzielne Obiady
Dobrą muzykę
Miłą atmosferę

Serwujemy smaczne jedzenie
Zapraszamy na Niedzielne Obiady
Dobrą muzykę
Miłą atmosferę

Kontakt: 
604103 158, 509 284 384

Organizuje:

wesela, urodziny, 
stypy, dancingi, karaoke 
i imprezy okolicznościowe

Niedługo nowe zasady 
zdawania egzaminu

ZAPISZ SIĘ JUŻ TERAZ
Nowy kurs

22 października  2012 r.

NAPRAWIAMY SAMOCHODY l URZĄDZENIA Z SILNIKIEM DIESLA

AUTO DIESEL SERVICE 
Tadeusz Bojarski 
ul. Pomorska 57B

GRYFINO 
www.autobojarski.com.pl

Pompy wtryskowe rzędowe i rotacyjne
CR, VP23, VPJO, VP44
Wtryskiwacze mechaniczne i CR
Pompowtryskiwacze (cena naprawy 246 zł)
Jedyni w zachodniopomorskim na stanowisku
probierczym EPS 81 �rmy Bosch z przystawką CAMBOX

Udzieliemy eurogwarancji na naprawione podzespoły �rmy Bosch

Naprawiamy pompy wtryskowe Deiphi mechaniczne, DP200,
DP 210, CR na stanowisku probierczym AVM- PC HARTRIDGE

Wtryskiwacze CR z kodem CTI na stanowisku CRi- PC HARTRIDGE

Tel. 91 415 O2 9Otelefoniczna rezerwacja terminów

NOWO OTWARTY SKLEP SPORTOWY
-suplementy diety
-akcesoria do sztuk walk
-sprzęt sportowy itp.
 dodatkowo:
-komis używanych oryginalnych 
  gier komputerowych 
  PC, X-BOX, PS II, PS III

ul. Boh. Warszawy 108, Nowogard
tel. 504 589 679

KOLEJNOŚĆ UŻYWANIA PROGRAMÓW:

PROGRAM 1  mycie zasadnicze

PROGRAM 2  spłukiwanie

PROGRAM 3  woskowanie

PROGRAM 4  nabłyszczanie

PROGRAM 5  szczotka

UWAGA Najlepszy efekt mycia uzyskuje się
przy użyciu kolejno 4 programów
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GAZETA LOKALNA  NOWOGARD • OSINA

Czytaj s. 3

s. 10s. 4 s. 5

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07

Czytaj s. 6

Czytaj s. 7

Może i oni 
będą kiedyś 
policjantami?

Kancelaria  
Prawna

nawet trudne sprawy

601 949 077

Czytaj s. 5

HURTOWNIA 
ELEKTRYCZNA

tel. 91 39 25 202
91 39 26 898

72-200 Nowogard
ul. Nadtorowa 12

El-InselEl-Insel HURTOWNIA 
ELEKTRYCZNA

Pełna gama 
materiałów 

elektrycznych
Przykładowo:
YDYp 3x1,5 750V - 145 zł netto / 100 mb
YDYp 3x2,5 750V - 239 zł netto / 100 mb

Naświetlacz 
LED IP65

10W - 80 zł
20W - 160 zł
30W - 230 zł

Msza Święta w intencji

wszystkich zmarłych
nowogardzkich nauczycieli

odbędzie się w dniu 4 listopada 2012 r.

o godz. 11.00 w kościele pw. WNMP

Kontrowersje 
wokół urlopu 
radnego

NZOZ MARDENT oferuje 
kompleksowe leczenie stomatologiczne

lekarz dentysta Ewa Rosa
ul. 15 Lutego 16A • 72-200 Nowogard

Tel. 91 39 22 633 lub 532 512 703
godz. przyjęć pn-pt 10.00-16.00

             I kolejka
Nowogardzkiej 
Amatorskiej  
Ligi 
Piłkarskiej

Skierować, skierowali, ale karetki nie wezwali 

Chorujesz? Kup sobie samochód!

Kolejne kontrowersje wokół nocnej i świątecznej opie-
ki zdrowotnej. Tym razem lekarz dyżurująca w gabine-
tach Przychodni przy ul. Dworcowej, wypisała cierpiącemu 
mężczyźnie skierowanie do szpitala na Pomorzanach, nie 
zapewniając mu jednak transportu sanitarnego mimo, że 
tym pacjentom się należy. Chory, jeszcze tego samego dnia 
dotarł do wskazanego szpitala, ale na własny koszt. Pojawia 
się jednak pytanie, czy tak powinna działać służba zdrowia?

Czy ktoś się  
wreszcie 
tym 
zajmie?

Gdy talary 
mają lepszy 
kurs od 
wiary

Paweł Kukiz: 
„JOW’y 
mogą nam 
przynieść 
nową 
jakość…”

 „Czas na  
Ziemniaka”
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Nasza sonda 
Kultura to bardzo ważny aspekt życia zarówno pojedynczego człowieka, jak i wspólnoty. 
To poprzez kulturę najpełniej realizuje się człowiek. Rozwijaniu różnych wymiarów kul-
tury służą też instytucje kulturalne, także funkcjonujące w naszym mieście.  Jak prezen-
tują się one  w oczach naszych mieszkańców?  O to zapytaliśmy naszych czytelników, oraz 
o to,  czy uczestniczą w życiu kulturalnym  miasta i odczuwają efekty tej działalność? 

Jerzy Jankowski - Przez 30 lat pełniłem funkcję głównego de-
koratora Nowogardu. Co do nowogardzkiej kultury, to jest mi 
bardzo miło współpracować przede wszystkim z naszą Bibliote-
ką, która jest na wysokim poziomie, zaś działające  tam osoby są 
bardzo kompetentne i z ogromną pasją pracują zarówno z osoba-
mi dorosłymi, jak i dziećmi - poprzez popularyzację sztuki i wie-
dzy. Teraz  w Bibliotece jest prezentowana wystawa o Chinach, 
która jest bardzo interesująca i bardzo łada. To wszystko mamy 
również dzięki Pani dyrektor Zofii Pilarz, która poprzez swoją 
pracę i działania popularyzuje nowogardzką kulturę, ostatnio 
np. zorganizowała wystawę, która  poświęcona była malarzowi 
Jerzemu Wołoszynowi, osobiście ją oglądałem.  Ale muszę po-

wiedzieć, że również w Domu  Kultury coś się dzieje. Ale to nie oznacza, że jest bardzo dobrze z tą 
naszą kulturą nowogardzką. Uważam, że jest jej zdecydowanie za mało.  Ale tutaj wydaje mi się, że 
wszystko rozbija się również o fundusze, którymi na ten cel  dysponuje Gmina. 

Bogusław Dziura - Nie uczestniczę w życiu kulturalnym tego 
miasta, ale za to uczestniczę w życiu sportowym tego miasta. Sta-
ram się na bieżąco brać w nim udział, a zwłaszcza w wydarze-
niach odbywających się w placówkach oświatowych. Cóż mogę 
jeszcze powiedzieć więcej?  Może to, że pomimo dobrej bazy, to 
tak naprawdę  sportowych szkół w pełnym tego słowa znaczeniu  
obecnie nie ma, te które pamiętam były jeszcze w poprzednich 
latach. Co do kultury w tym mieście, to czasami słyszę o niej, 
a objawia się ona poprzez jakieś organizowane imprezy, ale nie 
uczestniczę w nich i nie mogę za wiele się o nich wypowiadać. 
Kończąc, dla mnie najbliższe sercu są sprawy kulturalne które 
odbywają się w duchu sportowym, ale nie są one w moim odczu-
ciu odpowiednio dofinansowane, co na pewno powoduje, że nasza młodzież ma problem z odejściem 
od  komputerów czy innych uzależnień. Warto więc postawić pytanie - dlaczego likwiduje się kluby 
sportowe jak np. Olimpię z Wierzbięcina, którą powinno się wspierać i kultywować ich działalność.   

Kazimiera Jurek - Wiem, że takie zajęcia kulturalne w na-
szym mieście się odbywają, ale sama w nich nie uczestniczę. Mój 
syn takie zajęcia prowadzi, ale mi mówi, że są one najczęściej dla 
studentów UTW  i Ty  nie będziesz chyba nimi zainteresowana. 
Muszę powiedzieć, że moja cała rodzina jest bardzo muzykalna 
i czasami żałuję, że ja sama nie jestem w to również zaangażo-
wana. Tak więc na temat kultury nowogardzkiej dużo słyszę, ale 
mało w niej niestety uczestniczę. Dlatego nie chciałabym się już 
na ten temat wypowiadać. 

Mieszkaniec gminy Nowogard -  W żadnych zajęciach nie 
uczestniczyłem, ale to w żadnych. A dlaczego, bo może dlatego, 
że mieszkam na wsi. Panie ja 33 lata nie uczestniczyłem w ta-
kich zajęciach i żadnych tego typu imprezach. W kinie byłem jak 
byłem młody, a było to jak miałem 20 lat i poznałem się z moją 
małżonką. Teraz mam działeczkę i czasami chodzę na grzyby 
do lasu. Co do kultury w Nowogardzie, to tak się zastanawiam 
dla kogo to ma być - nawet ostatnio rozmawiałem o tym z  na-
szym burmistrzem, bo słyszałem, że mają powstać jakieś ośrodki 
sportowo - rekreacyjne przy fontannie, ale po co, jak jest tu coraz 
gorzej. Nawet  ogrodzenie, które było właśnie przy  fontannie po-
noć złodzieje wynieśli albo ”zachachmęcili” gdzieś. Więc  panie, jaka to kultura?

 Bolesława Prochowska z prawnukiem Kacperkiem - Ow-
szem uczestniczę w zajęciach, które organizują emeryci i renciści 
oraz  uczestniczę  od czasu do czasu w zajęciach w Domu Kultu-
ry. Wydaje mi się, że z tą naszą kulturą jest różnie, no może tro-
chę teraz odrobinę ładniej. Jednak mam pewne uwagi co do pra-
cy kina, które niestety funkcjonuje bardzo kiepsko, a mogłoby być 
dużo lepiej. 

wysłuchał: Jarek  Bzowy 

Kronika policyjna 
15.10.2012 r. 
Godz. 13.40 Nietrzeźwy ro-

werzysta na drodze Nowogard - 
Świerczewo. Paweł T. miał 1,45 
promila alkoholu w wydycha-
nym powietrzu. 

Godz. 20.00 Patrol OPI w 
trakcie kontroli drogowej na ul. 
Bohaterów Warszawy ujawnił 
nietrzeźwego kierującego pojaz-
dem Audi A 4. Wiesław B. miał 
2,26 promila alkoholu w wydy-
chanym powietrzu. 

16.10.2012 r. 
Godz. 09.30 Powiadomie-

nie o kradzieży biżuterii złotej z 
mieszkania na ul. Poniatowskie-
go. 

Godz. 18.00 Włamanie do sa-
mochodu marki Audi A6, za-
parkowanego na ul. Poniatow-
skiego, skąd dokonano kradzie-
ży panela samochodowego mar-
ki Alpine oraz nawigacji samo-
chodowej. 

17.10.2012 r. 
Godz. 02.30 Włamanie do sa-

mochodu marki Seat Toledo, za-
parkowanego na ul. Poniatow-
skiego, skąd dokonano kradzie-
ży radioodtwarzacza samocho-
dowego. 

18.10.2012 r. 
Godz. 11.30 Sprzedawczyni 

sklepu przy ul. Kościelnej po-
wiadomiła o ujęciu sprawcy 
kradzieży sklepowej. Patrol na 
miejscu wylegitymował Krysty-
nę K.  Ukarana została manda-
tem karnym. 

Godz. 12.30 Powiadomienie 
o kradzieży roweru, pilarki spa-
linowej i kosy spalinowej na ul. 
Poniatowskiego. 

Godz. 13.50 Powiadomienie o 

kradzieży pieniędzy z pomiesz-
czenia Klubu Sportowego na ul. 
Wojska Polskiego. 

19.10.2012 r. 
Godz. 16.00 Powiadomienie o 

zatrzymaniu sprawców kradzie-
ży sklepowej przy ul. Kościelnej, 
którymi okazały się dwie osoby 
nieletnie. 

Godz. 17.20 Na ul. Bohaterów 
Warszawy ujawniono nietrzeź-
wego rowerzystę. Włodzimierz 
D. miał 0,95 promila alkoholu w 
wydychanym powietrzu. 

20.10.2012 r. 
Godz. 12.30 Powiadomienie 

o kradzieży 10 szt. metalowych 
słupków ogrodzeniowych z tere-
nu posesji w miejscowości Słaj-
sino.

Godz. 14.10 W mieszkaniu na 
ul. Osiedlowej doszło do zady-
mienia poprzez pozostawiony 
garnek na kuchence gazowej.

Godz. 15.20 Pracownik sklepu 
Lidl powiadomił o ujęciu spraw-
cy kradzieży sklepowej. Patrol 
na miejscu wylegitymował Ka-
mila K. Ukarany został manda-
tem karnym. 

Godz. 18.40 Powiadomienie o 
utraceniu portfela z zawartością 
karty bankomatowej oraz pie-
niędzy. 

21.10.2012 r. 
Godz. 07.15 Kierujący samo-

chodem marki BMW nie dosto-
sował prędkości do panujących 
warunków atmosferycznych i 
wjechał na przejazd kolejowy w 
Żabowie, uszkadzając szafę ste-
rowniczą,  a następnie do przy-
drożnego rowu. 

st. insp. Ref. Prewencji 
Klaudia Gieryń 

 

Edward Mróz, lat: 61, zmarł: 18.10.2012, pogrzeb: 22.10.2012,  
pogrzeb odbył się na cmentarzu w Jenikowie

Wacław Błaszczyk, lat: 90, zmarł: 20.10.2012, pogrzeb: 
23.10.2012,  pogrzeb odbędzie się o godz. 14,00  na cmentarzu w 
Nowogardzie

Informacje  przekazał zarządca cmentarza Jerzy Furmańczyk

 w tych dniach odeszli do wieczności 

Pomóżmy sobie
•	Przyjmę  2 - osobowy fotel do spania, pralkę automatyczną i używaną  pokojową 

meblościankę tel. 665 - 566-856
•	Przyjmę  łóżko piętrowe  tel.512-71-13-48
•	Przyjmę  wersalkę z fotelami i szafkę na dziecięce ubrania tel. 883-241-291 
•	Przyjmę meble pokojowe w dobrym stanie, ławę pokojową i TV  tel.782-556-716
•	Przyjmę  piecyk kaflowy lub inny piec na opał tel. kontaktowy 883-038-182
•	Przyjmę segment pokojowy i kuchenny oraz pralkę.  tel. kontaktowy 512 711 348
•	Przyjmę używany  telewizor LCD   tel.  512-012-823 
•	Przyjmę używany odtwarzacz DVD i sprawny niewielki   telewizor  tel.506-138-

056
•	Przyjmę dla niepełnosprawnego chłopca rowerek trzykołowy napędzany na ręce   

tel.  697-381-161 
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EntEr  II 
laptop

 serwis - komis

naprawiamy, 
sprzedajemy,

kupujemy laptopy
na ul. Wyszyńskiego 7/3

budynek Straży Pożarnej

tEl. 795 648 748

O PA Ł
POLSKI WĘGIEL 

WYSOKA JAKOŚĆ
węgiel, koks, miał,drewno,
brykiet - węgiel i drzewny
(towar luzem i workowany)

Zapewniamy transport 
Sprzedaż ratalna

PPUH „EDBA” 
Nowogard • ul. Nadtorowa 12

Tel./fax 91 39 22 329
Kom. 601 150 620

Lokal 
handlowy

60 m2

do wynajęcia
ul. Warszawska 14
tel. 510 105 357

Salon Plus 
ul. Kościuszki 35A

Nowogard,
 tel. 91 392 08 74

informuje, że 
posiadamy w ofercie 

POLSAT  
CYFROWY
dla Klientów Plusa 

dodatkowe BONUSY

Zatrudnimy  
kierowcę  
z  kat. C+E 
i uprawnieniami 

na przewóz rzeczy.

oferty kierować 
na adres:

kadry@toyotanowogard.pl

Reklamą po oczach

Czy ktoś się wreszcie tym zajmie?
Otrzymaliśmy list Czytelnika 

dotyczący bezpieczeństwa ruchu 
na skrzyżowaniu obok Netto, w 
związku z wpływem na koncen-
trację kierowców ustawionej na-
przeciw tego skrzyżowania re-
klamy świetlnej. Warto zazna-
czyć, że nie jest to pierwszy sy-
gnał w tej sprawie . 

Wracałem  w piątek samocho-
dem po tankowaniu z CPN przy 
ul.3 Maja (mieszkam w centrum 
Nowogardu). Zbliżając się do 
skrzyżowania z sygnalizacją świetl-
ną obok Netto nie zauważyłem, że 
zapaliło się czerwone światło. Za-
hamowałem w ostatniej chwili, aż 
samochód znalazł się przednimi 
kołami już na przejściu dla pie-
szych. Czerwonego światła nie za-
uważyłem, bo zostałem oślepiony 
i zdezorientowany przez jaskrawo 
świecące kolorowe reklamy emito-
wane na ustawionym  na  wprost 

skrzyżowania   świetlnym ekranie. 
Proszę o poruszenie tego tematu, 
takie ustawienie reklamy świetlnej 
uważam za zagrażające bezpie-
czeństwu ruchu, ktoś powinien na 
to zareagować. Mój przypadek jest 
przykładem, do czego może tutaj 
kiedyś dojść – drżę do dzisiaj gdy 
pomyślę, że na przejściu mógł się 
przecież ktoś znajdować.

Tyle nasz Czytelnik. Przypo-
mnijmy, że przedmiotowe skrzy-
żowanie jest przecięciem dwóch 
dróg  byłej szóstki (która od kil-
ku miesięcy po oddaniu obwod-
nicy jest drogą gminną) i drogi nr 
106 Świnoujście – Pyrzyce, któ-
rej fragment pomiędzy światłami 
stanowiący zarazem część byłej 
szóstki, znajdował się poprzednio  
w zarządzie administratora tejże 
szóstki, po czym przez kilka mie-
sięcy w zarządzie gminy, a od kil-
ku tygodni przeszedł w zarząd ad-

ministratora 106, czyli Wojewódz-
kiego Zarządu Dróg. W czasie gdy 
montowana była opisywana przez 
Czytelnika reklama, skrzyżowa-
nie w całości znajdowało się w za-
rządzie gminy. Jak się dowiedzie-
liśmy dzisiaj w starostwie powia-
towym obiekt -konstrukcja z re-
klamą świetlną został wzniesiony 
w trybie pozwolenia na budowę 
choć inwestor wnioskował o pra-
wo do jego wykonania w trybie 
zgłoszenia. W ramach procedu-
ry  wydania tego pozwolenia nie 
są przewidziane konsultacje w za-
kresie wpływu na bezpieczeństwo 
ruchu Pozwolenie zostało wyda-
ne w czerwcu tego roku. Tutaj je-
steśmy nieco zdziwieni bo jak pa-
miętamy betonowy postument 
został wykonany już w ubiegłym 
roku. Jesteśmy zdziwieni ponie-
waż  i my i zapewne wielu Czy-
telników zna skrupulatność  służb 

w ściganiu tzw. samowoli budow-
lanych. Często nakazuje się lu-
dziom rozbierać obiekty nawet 
niewielkie postawione na swoim 
prywatnym terenie gdy jest coś 
formalnie niedopełnione.  Tu-
taj jednak w centrum miasta ktoś 
sobie wylał fundamenty i  wiele 
miesięcy nic. Ale wracamy do za-
sadniczego tematu - ponieważ jak 
wspomnieliśmy, sygnał Czytelni-
ka nie jest pierwszym w przed-
miotowej sprawie, przekażemy te 
uwagi odpowiedzialnym za bez-

pieczeństwo ruchu, czyli zarów-
no policji, jak i zarządcy skrzyżo-
wania. O ewentualnych reakcjach 
poinformujemy.

Redakcja

Skierować, skierowali, ale karetki nie wezwali 

Chorujesz? Kup sobie samochód!
Kolejne kontrowersje wokół nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Tym razem 
lekarz dyżurująca w gabinetach Przychodni przy ul. Dworcowej, wypisała cier-
piącemu mężczyźnie skierowanie do szpitala na Pomorzanach, nie zapewniając 
mu jednak transportu sanitarnego mimo, że tym pacjentom się należy. Chory, 
jeszcze tego samego dnia dotarł do wskazanego szpitala, ale na własny koszt. Po-
jawia się jednak pytanie, czy tak powinna działać służba zdrowia? 

To było w zeszłą niedzielę. Ponie-
waż mąż miał temperaturę i silne 
bóle od rana, około godz.17.00 zde-
cydowaliśmy się pojechać z nim do 
Praxisu, ponieważ oni mieli tego 
dnia dyżur. Wzięłam ze sobą doku-
mentację medyczną z pobytu męża 
w szpitalu przed kilkoma tygodnia-
mi. Tłumaczyłam doktor, że mąż 
ma te same objawy co poprzednio. 
Mówiłam, że siedzi w samochodzie 
i cierpi. Nie da rady wejść do ga-
binetu po schodach. Poprosiłam o 
skierowanie, ale pani doktor powie-
działa, że musi najpierw obejrzeć 
i zbadać pacjenta. Zgodziłam się i 
wyszłam. Po chwili jednak wróci-
łam i poprosiłam o wózek. Usłysza-

łam, że nie ma wózka, a poza tym 
pani doktor zapytała mnie jak bym 
ten wózek po schodach wprowadzi-
ła? Odpowiedziałam tylko, że nie 
jest moją winą fakt nieprzystoso-
wania  budynku do przyjmowania 
pacjentów, o niepełnosprawnych 
już nie wspomnę.  Przy pomocy 
pielęgniarki  wspólnie udało nam 
się męża powoli wprowadzić do ga-
binetu. Doktor wykonała telefon 
do Szczecina, żeby sprawdzić, jaki 
szpital ma dyżur tego dnia. Okaza-
ło się, że są to Pomorzany. Do tej 
placówki wypisała nam skierowa-
nie na Oddział Urologiczny. Zapy-
tałam czy możemy jechać do Gry-
fic, ale pani doktor stwierdziła, że 

nie ma tam takiego oddziału. Za-
pytałam, czy możemy liczyć na ka-
retkę, ale lekarka powiedziała mi, 
że oni nie dysponują transportem. 
Po kilku godzinach udało się zna-
leźć osobę, która z nami pojecha-
ła do Szczecina. Nie było to proste, 
w niedzielę o tej porze. Musieliśmy 
jednak sami pokryć koszty dojaz-
du. Na szczęście w Szczecinie mę-
żowi udzielono profesjonalnej po-
mocy. I po krótkim czasie wrócili-
śmy do Nowogardu. Nie chcę robić 
żadnej afery. Pytam tylko, czy tak 
powinno być? Co w sytuacji, gdyby 
takie skierowanie dostała samot-
na osoba nie posiadająca własnego 
transportu? Czy lekarz nie powin-

na wezwać w tej sytuacji karetki? - 
pyta rozżalona mieszkanka Nowo-
gardu, która wczoraj opowiedzia-
ła nam w redakcji całą tę sytuacją. 

My również postanowiliśmy za-
pytać o to kilka osób na co dzień 
pracujących w służbie zdrowia. 

Wszyscy są zgodni – lekarz ro-
dzinny, w tym również ten świad-
czący nocną i świąteczną opiekę 
medyczną, ma do dyspozycji ka-
retkę. 

Mogę się wypowiedzieć na przy-
kładzie naszego szpitala. U nas 
transport sanitarny jest dostępny 
zawsze. I tylko gdy lekarz uzna, że 
istnieje potrzeba przetransporto-
wania pacjenta, korzysta  z niego 
– mówi Kazimierz Lembas, dyrek-
tor szpitala. 

Podobnie wypowiedział się 
Krzysztof Kosiński, właściciel 
przychodni Praxis, która wynaj-
muje pomieszczenia goleniow-
skiemu szpitalowi, prowadzącemu 
w Nowogardzie nocną i świątecz-
ną opiekę zdrowotną. 

Rzeczywiście jest tak, że lekarz 
ma do dyspozycji transport me-
dyczny. To on jednak decyduje kie-
dy go użyć. Widocznie w tym przy-

padku nie było takiej potrzeby  – 
mówi K.Kosiński, broniąc lekarki 
będącej tego dnia na dyżurze. 

To bzdury. Na to są określone 
procedury. Lekarze rodzinni, szcze-
gólnie ci z nocnej opieki, oszczę-
dzają jednak na tym. Mają karet-
kę, która stoi w Goleniowie, ale nie 
chcą narażać swojego pracodawcy 
na dodatkowe koszty. Więc wolą 
scedować je na pacjentów i ich ro-
dziny – mówi ratownik medyczny 
z Nowogardu, który chciał pozo-
stać anonimowy. 

Z prośbą o formalne wyjaśnie-
nie spraw dotyczących transpor-
tu dla pacjentów, korzystających 
z nocnych i świątecznych POZ, 
zwróciliśmy się również do rzecz-
nik szczecińskiego NFZ, Magdale-
ny Koszur. Ta wyraźnie zaintere-
sowana sprawą, kilkukrotnie do-
pytywała o szczegóły niedzielne-
go wydarzenia. Do momentu za-
mknięcia składu bieżącego nume-
ru gazety, odpowiedzi jednak nie 
udzieliła. Jak tylko ją otrzymamy, 
wrócimy do tematu. 

Marcin Simiński 
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Nauczyciele z ZNP świętowali
W miniony piątek nowogardzki oddział Związku Nauczycielstwa Polskiego uczcił Dzień Edukacji Narodowej. Uroczysty wieczór roz-
począł się od spektaklu w NDK, a zakończył zabawą przy muzyce w barze „U Ryśka”. 

W Domu Kultury, nauczy-
ciele, władze ZNP i zaprosze-
ni goście obejrzeli spektakl, 
monodram w wykonaniu Ma-
riusza Marczyka pt.„Spóźnio-
na miłość, czyli wyznania sta-
rego belfra”. Błyskotliwa fabu-
ła, owiana dużą dozą humory 
sprawiły, że po występie dłu-
go oklaskiwano aktora. Ten na 
zakończenie promował  swoją 
najnowszą powieść pt. „Fety-
sze Izydora Bluma”. 

Druga część obchodów dnia 
nauczyciela odbyła się w ba-
rze „U Ryśka”. Tam oficjalnie 
gości przywitała Stanisława 
Jakubczak – przewodniczą-
ca nowogardzkiego oddzia-
łu ZNP. Wśród nich obok na-
uczycieli i dyrektorów szkół, 
były także władze samorządo-
we i przedstawiciele Związków 
Zawodowych Funkcjonariu-
szy i Pracowników Więzien-
nictwa. 

Obecnie rola związków za-
wodowych to walka o szkoły, 
uczniów, nauczycieli i pracow-
ników oświaty. Przykładem 
może być ostatnie forum oświa-

towe na którym stoczyła się 
walka pomiędzy samorządow-
cami, a związkami zawodowy-
mi, ponieważ samorządowcy 
zaatakowali system oświatowy i 
kartę nauczyciela, gwarantują-
ce uczniom i nauczycielom wy-
negocjowane od lat przywileje. 
Z okazji Dnia Edukacji wspo-
mnijmy nauczycieli i pracowni-
ków oświaty, którzy już od nas 
odeszli – mówiła do zgroma-
dzonych na sali St. Jakubczak. 

Burmistrz Czapla w swo-
im wystąpieniu, odniósł się do 
słów szefowej nowogardzkiego 
ZNP. 

Pani prezes powiedziała, że 
Związek jest walczący. Prawdę 
mówiąc, misja związku powin-
na być taka, że ZNP walczy z 
organem prowadzącym  (gmi-
na dop. red.). Jednak w Nowo-
gardzie mamy taką sytuację, że 
współpracujemy i ta współpraca 
gminy z ZNP układa się pomyśl-
nie. Wszystkie tematy omawia-
my i dyskutujemy, aż dochodzi-
my do kompromisu, także ZNP 
i nauczyciele z tych rozwiązań 
są  zadowoleni, przynajmniej w 

miarę. Z okazji Waszego świę-
ta, w imieniu przewodniczące-
go Rady Miejskiej, pana Anto-
niego Bielidy, wiceburmistrza 
Damiana Simińskiego oraz 
swoim własnym pragnę złożyć 
państwu najserdeczniejsze ży-
czenia. Zdrowia, pomyślności, 
sukcesów w waszej wykonywa-
nej misji, bo to nie jest zwykła 
praca, tylko misja. Życzę Wam 

grzecznych dzieci i młodzieży, 
oraz rodziców którzy jak naj-
mniej ingerują w Wasze sprawy 
i prowadzenie klas. Oby rząd 
Was częściej doceniał podwyż-
kami, a my wspólnie chętnie bę-
dziemy je z budżetu gminy wy-
płacać – mówił burmistrz.  

Następnie przedstawicie-
le ZNP wręczyli zaproszonym 
gościom „niezwykły” medal 

okolicznościowy z wizerun-
kiem papieża Jana Pawła II. Na 
zakończenie części oficjalnej 
wzniesiono toast za pomyśl-
ność wszystkich pedagogów i 
pracowników oświaty. 

I tak rozpoczęła się uroczy-
sta kolacja, którą zakończyła 
zabawa przy muzyce na żywo. 

MS

Kontrowersje wokół urlopu radnego 
Kilka dni temu do redakcji DN został dostarczony list autorstwa Edwarda Kor-
nickiego, który podpisał się jako wiceszef nowogardzkiego SLD. Ponieważ po-
ruszona w liście sprawa dotyczyła poważnych zarzutów w stosunku do jednego z 
nowogardzkich radnych, zwróciliśmy się do niego o zajęcie w tej sprawie stano-
wiska. Publikujemy oba pisma w całości. 

W związku z nieprawdziwymi informacji jakie od kilku dni pojawiają się na temat mojej oso-
by, sugerującymi złamanie przeze mnie przepisów prawa, oświadczam co następuje: 

Przez jakiś czas prowadziłem działalność gospodarczą współpracując z różnymi firmami. Mię-
dzy innymi świadczyłem usługi marketingowe firmie Drewpol. Kiedy we wrześniu zdecydowałem się 
pójść w szkole na urlop zdrowotny, zapytałem w Wydziale Oświaty - czy mogę będąc na urlopie zdro-
wotnym prowadzić działalność gospodarczą?  Otrzymałem odpowiedź, że nie mogę prowadzić dzia-
łalności gospodarczej i czerpać dochodów z tego tytułu. Zawiesiłem, więc działalność z początkiem 
września, rozwiązałem umowę i przestałem generować dochody z tego tytułu.

Tyle odpowiedzi na wątpliwości środowisk lewicowych co do tego, czy mam prawo, czy też nie prze-
bywać na urlopie wypoczynkowym. 

Sprawa jednak ma drugie dno. Pragnę przypomnieć, że jeszcze kilka tygodni temu SLD zapropo-
nowało nam koalicję. Kiedy zdecydowanie odciąłem się od tej propozycji, nagle zaczęły się ataki na 
moją osobę. Dziwne, że miesiąc temu byłem dogodnym partnerem politycznym do wspólnego rządze-
nia, a teraz mi i mojemu klubowi kwestionuje się prawo do pełnienia roli publicznych. 

To jasne, że nikomu nie chodzi w tym temacie o dojście do prawdy. Cel jest inny – oczernić, obrzucić 
błotem, zdyskredytować w oczach mieszkańców miasta. Stara sprawdzona metoda tego środowiska. 
Ludzi z olbrzymimi kompleksami tłamszonymi nachalną propagandą i promocją własnej osoby. Śro-
dowiska, które wyznaje jedną zasadę – albo jesteś z nami, albo przeciwko nam. 

Czyżby to strach przed kolejnymi wyborami, w których rzeczywistą i zorganizowaną formacją po-
lityczną mogącą wygrać z obecną władzą jest Wspólny Nowogard i zjednoczeni wokół tej idei ludzie? 

Kończąc, informuję opinię publiczną, jak i autora listu, że jego treść będzie podstawą do złożenia 
pozwu do sądu o naruszenie dóbr osobistych. Wierzę, że autor listu będzie zmuszony decyzją sądu, 
wycofać się ze swoich twierdzeń.

Tomasz Szafran 
Przewodniczący Klubu Radnych 

Wspólny Nowogard
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Wszystko co piękne
i wymarzone niech
w Waszym życiu 
będzie spełnione,

Niech życie słodko płynie
a wszystko co złe niech  

szybko minie...

25 rocznicy ślubu

Agnieszce  
i Zenonowi

Dzierzbickich
z Osiny

życzą 
rodzice

ŻYCZENIAGdy talary mają lepszy kurs od wiary

W wieku 61 zmarł znany ar-
tysta Przemysław Gintrowski – 
to wiadomość z ostatnich dni, 
która dla ludzi mojego pokole-
nia, pokolenia solidarności, nie 
jest tylko jedną z wielu skąd  
inąd naturalnych    informa-
cji o śmierci człowieka którego 
znaliśmy. Gintrowski urodził się 

w 1951 roku niedaleko od No-
wogardu, w Stargardzie Szcze-
cińskim i to pewnie jest też ja-
kiś powód, abyśmy wspomnieli 
o nim w lokalnym medium, ale 
to nie jest podstawowy powód… 
Gintrowski obok wcześniej już 
zmarłego Jacka Kaczmarskie-
go, to główny artystyczny wyra-
ziciel postawy i świata wartości, 
które dla tego mojego pokolenia 
stało się doświadczeniem życia. 
Dlatego jego odejście, to jakby 
zniknięcie z kręgu zmysłowe-
go postrzegania jakiegoś istot-
nego kawałka świata, świata 
zrozumiałego, świata ceniącego 
prawdę i głębię, świata dla któ-

rego prawa człowieka jego wol-
ność i godność, to nie tylko ko-
niecznie propagandowo zawo-
łanie, ale zupełnie podstawowy 
wymóg. Odszedł bard Solidar-
ności czytamy w tych dniach, 
odszedł bard, czyli pieśniarz 
piewca, ale myślę, że nie Soli-
darności – organizacji, odszedł 
piewca solidarności jako posta-
wy, jako wartości, jako znamie-
nia ludzkiego życia, tej solidar-
ności o której dzisiaj w czasach 
rozpasanej mamony, można 
chyba tylko pomarzyć.

Co nam hańba gdy talary 
mają lepszy kurs od wiary

Wymienimy na walutę… 

Honor i Pokutę.
Śpiewali nie tak dawno jesz-

cze razem w utworze Kantycz-
ka z lotu ptaka, Jacek Kaczmar-
ski autor tych słów oraz Prze-
mysław Gintrowski autor mu-
zyki, jakże pięknej muzyki. Nie 
usłyszymy jej już na  żywo, ale 
dzisiejsze czasy mają też swoje 
zalety, nie ma żadnego proble-
mu, aby posłuchać śp. Przemy-
sława Gintrowskiego na zapi-
sach elektronicznych z jego kon-
certów, zapewniam warto, cho-
ciażby w czasie gdy go żegna-
my…

Marek Słomski

Może i oni będą kiedyś policjantami? 

Przysięga uczniów  klasy policyjnej  
W dniu 19 października 2012 r. na Placu Wolności w Nowogardzie odbyło się 
już drugie uroczyste ślubowanie uczniów klasy policyjnej z I Liceum Ogólno-
kształcącego w Nowogardzie. 

Kolumna młodych adeptów 
klasy policyjnej wymaszero-
wała z dziedzińca I LO  w kie-
runku Placu Wolności na któ-
rym odbyły się główne uroczy-
stości. Przy słonecznej  pogo-
dzie i zgromadzonej publicz-
ności został zainaugurowany 
kolejny, bo już drugi rocznik 
klasy  policyjnej. Do ślubowa-
nia przystąpiło 30 uczniów. Był 
hymn, przemówienia zaproszo-
nych gości i najważniejsze dla 
uczniów -  ślubowanie, a na-
stępnie defilada uczniów ubra-
nych w mundury główną ulicą 
miasta. Wśród zaproszonych  
przez dyrektora szkoły - Kari-
nę Surmę  gości byli: inspektor 
Krzysztof Targoński Komen-
dant Powiatowy Policji w Go-
leniowie, nadkom. Leszek No-
wak  Komendant Komisariatu 
Policji w Nowogardzie, Tomasz 
Kulinicz  wicestarosta powia-
tu Goleniów, Damian Simiń-
ski  wiceburmistrz Nowogardu, 
Antoni Bielida przewodniczący 
Rady Miejskiej i  ks. proboszcz 
Parafii pw. WNMP w Nowo-
gardzie Grzegorz Legutko, któ-
ry po przemówieniach  udzie-
lił wszystkim uroczystego bło-
gosławieństwa. W tym szcze-
gólnym dniu  na placu nie za-
brakło  też  dzieci i młodzieży z  
różnych nowogardzkich przed-
szkoli i szkół oraz mieszkań-
ców Nowogardu, którzy swoją 
obecnością dodatkowo uświet-
nili ceremonię.  Po części ple-
nerowej zaproszono wszystkich 

do Domu Kultury, gdzie każdy 
nowo upieczony uczeń otrzy-
mał  pamiątkowy dyplom, któ-
re wręczał  komendant powia-
towy i wicestarosta. Końcową, a 
zarazem  bardzo widowiskową 
częścią tej uroczystości był wy-
stępy młodzieży z I LO. Zespół 
taneczny i program kabaretowy 
przygotowany przez uczniów 
bardzo podobał się publiczno-
ści, która nagrodziła młodych 
tancerzy i „kabareciarzy” grom-
kimi brawami. 

A co powiedzieli nam ucznio-
wie oraz opiekun grupy policyj-
nej:    

Katarzyna Zawadzka uczen-
nica pierwszej klasy policyjnej 
I LO w Nowogardzie - Dzień 
dzisiejszy jest dla mnie bardzo 
wielkim i cennym przeżyciem, 
ale zdaję sobie z tego sprawę, że 
jest to dopiero początek mojej 
szkolnej drogi. Samo ślubowanie 
chodź jest bardzo widowiskowe, 
to ma głównie symboliczny wy-
miar, jest ono też na pewno pew-
nym małym przygotowaniem 
do dalszej naszej pracy i nauki. 
Przygotowania do tej uroczysto-
ści  przebiegały bardzo sprawnie 
i …. nawet proszę spojrzeć na 

pogodę -  ona dziś nam również 
dopisała. Co do przyszłości, to 
nie wiem czy zostanę policjant-
ką, ale na pewno bardzo bym 
chciała służyć w polskim wojsku. 

Wojciech Molka uczeń poli-
cyjnej klasy pierwszej c, I LO w 
Nowogardzie - Dzisiejszy dzień 
jest w pewnym sensie  wyzwa-
niem, ponieważ te wszystkie pró-
by  do głównej uroczystości nie 
były dla nas łatwe. Musieliśmy 
się dość długo przygotowywać, 
ale widzę, że było warto, bo dziś 
jest właśnie dla nas ten szczegól-
ny dzień na który wszyscy cze-
kaliśmy. Na pewno zostanie on 
przez nas dobrze zapamiętany. 
Dla mnie osobiście jest to wielki 
stres, ale  gdy uroczystość i para-
da już się zacznie  ( rozmawiali-
śmy przed paradą- dop. mój JB), 
to będzie już łatwej. 

Podkom. Marcin Kraszew-
ski opiekun  prowadzący klasy 

policyjne w I LO - Na pewno w 
pierwszej kolejności powiem, że 
jest to ważne święto  dla szko-
ły. Mamy dziś drugą inaugura-
cję pierwszej klasy, a konkretnie 
I c. Ta klasa jest liczna, bo jest 
w niej 33 osoby. Co mogę powie-
dzieć o uczniach?. Są to przede 
wszystkim uczniowie, którzy 
bardzo się starają i wiedzą po 
co tu przyszli. Natomiast po tak 
krótkim okresie, jako opiekuno-
wi grupy jest mi trudno okre-
ślić jeszcze ich predyspozycje, 
które świadczyłyby o tym, czy 

mogą zostać w przyszłości poli-
cjantami czy nie. Mamy na to 3 
lata, więc będzie okazja się po-
znać i ukierunkować ich. Koń-
cząc muszę wyraźnie to podkre-
ślić, że praca w policji nie jest 
tylko samą pracą, ale to przede 
wszystkim służba, którą cechu-
ją określone  perspektywiczne 
pozytywy, ale i niestety również 
niesie ze sobą poważne trudno-
ści do których trzeba się dobrze 
przygotować.  

Jarek Bzowy 



Nr 83 (2116)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

6

www.dzienniknowogardzki.pl

Paweł Kukiz: „JOW’y mogą nam przynieść nową jakość…”
We wtorek 16 października o godz. 20, w Pubie „Pivaria”, przy ul. Lelewela w Szczecinie odbyło się spotkanie z Pawłem Kukizem, sto-
jącym na czele nieformalnego ruchu społecznego zmieleni.pl, promującego idee wprowadzenia Jednomandatowych Okręgów Wybor-
czych. Po spotkaniu przeprowadziliśmy z nim wywiad, w którym nakreślił nam specyfikę JOW’ów, a ponadto podzielił się swoimi po-
glądami również w innych, dotyczących naszego kraju, kwestiach.

Jakie korzyści mogą przy-
nieść Jednomandatowe Okrę-
gi Wyborcze?

Mogą przynieść naszemu 
systemowi wyborczemu nową 
jakość. Sądzę, że są dobrym 
sposobem na skończenie z do-
minującym powszechnie par-
tyjniactwem. Oczywiście, nie 
jesteśmy przeciw partiom, jako 
takim, gdyż są one potrzebne, 
żeby system istniał w ogóle. 
JOWY’y będą polegać na tym, 
że zwycięzca danego okręgu 
bierze wszystko, tzn. że wygry-
wając wybory, jest jedynym re-
prezentantem swojego okręgu. 
W przypadku wyborów do Sej-
mu, Polska zostanie podzielo-
na na 460 okręgów, zgodnie z 
liczbą zasiadających w Niższej 
Izbie Parlamentu reprezentan-
tów. Ponadto, parlamentarzy-
sta będzie - dzięki JOW-om 
- odpowiadał bezpośrednio 
przed wyborcą. A nie przed 
wodzem partyjnym.

W jaki sposób będzie wy-
glądało egzekwowanie odpo-
wiedzialności przez wybor-
ców?

Bardzo prosto. W przypadku 
niewywiązywania się z obiet-
nic wyborczych, będzie mo-
gło być rozpisane referendum, 
w wyniku którego poseł zosta-
nie odwołany w trakcie spra-
wowania mandatu. Natomiast 
obecnie mamy taką sytuację, 
że kandydaci muszą zabiegać 
przede wszystkim o poparcie 
swoich partyjnych szefów. W 
takich okolicznościach jakość 
kandydata nie ma praktycz-
nie znaczenia. Istotną sprawą 
jest również fakt, że - w przy-
padku wprowadzenia JOW’ów 
- kandydat będzie musiał cie-
szyć się autorytetem wśród lo-
kalnej społeczności, która bę-
dzie wybierała go w danym 

okręgu wyborczym. Teraz je-
steśmy na etapie uświadamia-
nia społeczeństwa. Zachęcamy 
wszystkich do zbierania infor-
macji na temat JOW’ów, a jeśli 
ta idea kogoś przekonuje, pro-
ponujemy do włączenia się, w 
miarę własnych możliwości, w 
jej promowanie, np. poprzez 
zaangażowanie się w zbiera-
nie podpisów, które będą for-
malizowały inicjatywę obywa-
telską, mającą na celu zmia-
nę obecnego systemu wybor-
czego. Podpisy te zostaną na-
stępnie złożone w sejmie i tam 
poddane głosowaniu.

W jaki sposób zamierza 
Pan przekonać posłów, żeby 
ten wniosek obywatelski po-
parli?

W tej sprawie chciałbym 
zwrócić się o pomoc do „So-
lidarności”. Związki zawodo-
we cieszą się w Polsce autory-
tetem i realną siłą. Związkow-
cy mogliby więc nam pomóc w 
dostarczeniu podpisów do par-
lamentu. A następnie otoczyli-
byśmy Sejm w celu wywarcia 
zdrowej presji na parlamenta-
rzystów. Dalibyśmy im wtedy 
sygnał – Patrzcie! Wokół par-
lamentu zebrali się przedstawi-
ciele społeczeństwa, które pra-
gnie zmiany systemu!

Odejdźmy teraz od JOW’ów 
i porozmawiajmy chwilę o 
pańskich deklarowanych po-
glądach, usytuowanych po 
prawej stronie politycznego 
krajobrazu Polski. Wyrażał 
się Pan swego czasu przychyl-
nie o marszałku Marku Jur-
ku.

Nie podpisałbym się pod 
każdym punktem programu 
pana Marka Jurka. Niemniej, 
uważam go za człowieka, któ-
ry jest wierny swoim ideałom. 
Jest jednoznaczny i nieustępli-

wy w tak drażliwych kwestiach 
jak np. aborcja. Narażając się 
przy tym na różne epitety, ka-
lumnie i niesprawiedliwości. 
Bardzo mi się podoba, w jego 
kontekście, powiedzenie „nie 
oczekujcie nagrody, ona bę-
dzie wam dana – prędzej czy 
później”. Jest to człowiek zasad.

Może zechce Pan w kilku 
zdaniach ocenić sytuację po-
lityczno-społeczną w naszym 
kraju…

Politykę i społeczeństwo 
tworzą ludzie. Dzielę ich na do-
brych i złych. Często ludzie są 
zagubieni. Sam nie wiem czy ja 
należę do tych odnalezionych, 
wiem na pewno, że bardzo 
mocno wierzę w Boga. I jest 
to dla mnie rzecz niezwykle 
istotna, choć najgorliwiej mo-
dlę się nad rzeką, do Kościoła 
chodzę rzadko. Jednocześnie 
doceniam rolę Kościoła kato-
lickiego, jako ostoi polskości, 
tradycji, konserwatyzmu, czyli 

kwestii niezwykle istotnych dla 
potrzymania narodowej tożsa-
mości. Zostałem wychowany 
w domu o prawicowych korze-
niach i tradycjach, co nie prze-
szkadza mi z kolei mieć kole-
gów o przekonaniach lewico-
wych. Mogę się więc doskona-
le czuć nawet wśród osób o zu-
pełnie odmiennych poglądach. 
Ale z drugiej strony uważam, 
że nie może być tak, żeby ko-
gokolwiek swoim światopoglą-
dem przytłaczać, zmuszać do 
jego akceptacji. 

Tak się złożyło, że jedno-
cześnie z pańską inicjatywą, 
w naszym mieście zostało po-
wołane do życia Stowarzysze-
nie na rzecz powstania powia-
tu goleniowsko-nowogardz-
kiego Partnerstwo i Rozwój. 
Jego celem jest zmiana nazwy 
powiatu z goleniowskiego na 
goleniowsko-nowogardzki. 
Inicjatywa spotyka się z po-
wszechnym uznaniem i po-

parciem lokalnej społeczno-
ści, która nie chce, aby jej 
miasto i gmina, która liczeb-
nie i pod wieloma innymi 
względami zasługuje na sta-
tus powiatu, ulegała stopnio-
wej marginalizacji z powodu 
braku takiego właśnie statu-
su. Jakie jest pańskie zdanie 
na temat tego typu inicjatyw.

Nie chciałbym wypowiadać 
się na temat Nowogardu, po-
nieważ nie znam waszej sytu-
acji, ale jeśli ta inicjatywa cie-
szy powszechnym poparciem 
i macie konkretne przesłanki 
ku temu, aby ubiegać się o po-
wstanie powiatu o dwuczłono-
wej nazwie, to czemu nie mie-
libyście dążyć do jego powsta-
nia. Starajcie się! Walczcie o 
swoje!

Serdecznie dziękuję za roz-
mowę

Wywiad przeprowadził 
Piotr Słomski

Piotr i Paweł Słomscy tuż po wywiadzie z Pawłem Kukizem w kultowym, szczecińskim pubie „Pivaria”. Zdjęcia: 
Krzysztof Żurawski.

W SP Strzelewo też świętowali
Dnia 16 października 2012 r. w Szkole Podstawowej w Strzelewie odbyła się uro-
czysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. 

Na początku dyrektor szko-
ły Agnieszka Forgiel przywitała 
przybyłych gości – emerytów oraz 
byłych pracowników szkoły. Na-
stępnie dzieci z klas IV-VI przy-
gotowane przez panią Małgorza-
tę Kurzawę zaprezentowały się w 
trzech scenkach związanych z ży-

ciem szkoły, uczniów, nauczycie-
li, pracowników obsługi pt. „Duża 
przerwa”, „Gdy uczniowie są na 
lekcji” oraz „Lekcja polskiego”. 

Na zakończenie pani dyrektor 
wręczyła nauczycielom oraz pra-
cownikom szkoły nagrody, dzięku-
jąc tym samym za trud jaki wkła-

dają w wykonywanie swoich obo-
wiązków oraz  życzyła dalszych 
sukcesów w pracy. O święcie pra-
cowników oświaty nie zapomniała 
też Rada Rodziców, której przed-
stawiciele wręczyli piękne kwiaty 
zgromadzonym na uroczystości.

Informacja własna
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Występ w kościele
Dnia 21 października 

uczniowie kl. III a, III b i VI 
a-Sandra Dąbrowska, Michał 
Buriak, Kuba Dwornik oraz 
scholka S.Iwetty na Mszy o 
godz. 11.00 wystąpili z progra-
mem artystycznym poświęco-
nym Ojcu Św. 

Październik to miesiąc waż-
ny dla Polków: 16.X.1978-
-dzień wyboru Polaka na sto-
licę apostolską, 14.X.- obcho-
dziliśmy XII Dzień Papieski 
pod hasłem: „Jan Paweł II – 
Papież Rodziny”, o czym już 
pisaliśmy w dniu obchodów 
tego dnia w naszej szkole.

Pokazując nasz program 
szerszej społeczności naszego 
miasta, oprócz hołdu jak skła-
damy błogosławionemu Jano-
wi Pawłowi II chcieliśmy pod-
kreślić, jaka ważna jest rodzi-
na, jej harmonia dla każdego z 
nas i dla całego prawidłowego 
funkcjonowania każdego Pań-
stwa.

Jan Paweł II zawsze wiele 
mówił, pisał i działał na rzecz 
rodzin. Była ona w centrum 
życia i posługi błogosławione-
go Jana Pawła II.

 „Człowiek wychowuje się we 
wspólnocie, dlatego tak ważna 
jest rodzina, zawłaszcza ta, w 
której jest kilka pokoleń.

”W rodzinie ludzie mają 
szansę dzielenia się radościa-
mi i kłopotami. Rodzina bę-
dzie taka, jakie wychowanie 
otrzymają młodzi ludzie”.( cyt. 
JP II), to niektóre tylko z wie-
lu ważnych słów wypowiedzia-
nych przez Ojca Św. na ten te-
mat.

Przypomnieliśmy je, także w 
trakcie naszego występu, gdyż 
to właśnie na forum szkoły co-
dziennie odbywa się współ-
prac z rodziną i wiemy dosko-
nale, jakie to jest ważne dla na-
szych działań dydaktycznych i 
wychowawczych. 

Wych. IIIa,IIIb- A.Tracz, 
R.Górczewska

XII Dzień Papieski
„Polsko! Wydałaś wielu mężnych synów, którzy oddali swoje życie za Twoją godność, 
wojowali orężnym mieczem, lecz jeden tylko na miejsce miecza postawił miłość.  
To pielgrzym świata, rycerz w białej szacie - Jan Paweł II” 

Co roku już od 12 lat -14 
października obchodzony jest 
Dzień Papieski. W każdym pod 
innym hasłem, bo nie ma za-
gadnień i spraw związanych z 
człowiekiem na temat, których 
Ojciec Święty się nie wypowia-
dał. Wszystko i wszyscy byli 
mu bliscy, zostawił nam wiel-
ką spuściznę w swoich ency-
klikach, w każdym napisanym 
słowie, a swoim doczesnym 
życiem udowadniał, każdego 
dnia, jak wielką miłością ota-
czał nas- ludzi.

Pamiętając o tym włączyli-
śmy się w uczczenie XII Dnia 
Papieskiego, który w tym roku 
obchodzony był pod hasłem: 
„Jan Paweł II- Papież rodzi-
ny”. Zrobiliśmy to 16.X. - a to 
również jedna z najważniej-
szych dat w historii naszego 
kraju, kiedy to świat usłyszał 
słowa „Habemus Papam!”. - 
Zwiastuję wam radość wielką: 
mamy Papieża - w osobie naj-

dostojniejszego i najczcigod-
niejszego Pana, Karola, kardy-
nała świętego Kościoła rzym-
skiego, Wojtyły, który przybrał 
sobie imię Jan Paweł II”

Najmłodsi uczniowie naszej 
placówki z kl. 3a, 3b, oraz star-
si koledzy z 6a oraz scholka- 
pod kierownictwem s. Iwet-
ty przygotowali i przedstawi-
li program artystyczny, który 
zawierał najważniejsze fakty z 

życia papieża, wiersze mu po-
świecone i przez niego napisa-
ne, a także piosenki jemu de-
dykowane, i przez niego ulu-
bione. Towarzysząca progra-
mowi prezentacja multime-
dialna przypomniała również 
fotografie Jana Pawła II z róż-
nych okresów jego życia- od 
lat najmłodszych do późnej 
starości.

s.Iwetta, R.Górczewska, A.Tracz

 „Czas na Ziemniaka” 
 Wspólna zabawa uczniów 

klasy III a z SP nr 1
 i uczniów  ze Specjalne-

go Ośrodka Szkolno – Wycho-
wawczego.  

Jesień w tradycji polskiej go-
spodarki rolnej, to czas zbio-
rów plonów i przygotowania 
się do zimy. Jednym z najbar-
dziej znanych roślin okopo-
wych u nas jest ziemniak, zwa-
ny także pyrą-w gwarze po-
znańskiej, grulą- w gwarze gó-
ralskiej, bulwą- w języku ka-
szubskim. Jak podają źródła 
Polska należy do  światowej 
czołówki w uprawianiu i wy-
korzystywaniu tej rośliny oko-
powej.

Do małej już  tradycji mo-
żemy zaliczyć tzw. „Święto 
pieczonego ziemniaka”, które 
szczególnie popularne jest w 
środowisku szkolnym.

Takie świętowanie miało 
miejsce w klasie IIIa dnia 15 
października, 2012 r. Bardzo 
się martwiliśmy pogodą, która 
raczej nie wróżyła dobrej za-
bawy, ale na szczęście  dała się 
„ułaskawić”  i na czas nasze-
go świętowania była w miarę 
sprzyjająca.

Wyposażeni w dobre humo-
ry, udaliśmy się na miejsce na-

szego ziemniaczanego spotka-
nia. Odbyło się ono na prze-
piękne położonym, prywat-
nym terenie należącym do jed-
nego z rodziców naszej klasy- 
Pani Bogusi Szturo, która na to 
spotkanie przybyła ze swoimi 
wychowankami ze Szkoły Spe-
cjalnej. Właśnie wespół z nimi 
wspólnie bawiliśmy się i oczy-
wiście „czciliśmy” ziemniaka. 

Uczniowie mojej klasy w po-
staci scenek poznali historie 
ziemniaka- od czasu odkry-
cia ich przez Kolumba, któ-
ry sprowadzi je przeszło 500 
lat temu do Hiszpanii, histo-
rię ziemniaków w Europie w 
tym i w Polsce- sprowadził je  
król Jan III Sobieski, jako pre-
zent dla swojej żony Marysień-
ki, i polskich potraw przygoto-

wywanych na bazie ziemnia-
ków. Wykonywali także „ziem-
niaka –śmieszaka” wybraną 
techniką plastyczną, oraz czy-
tali wiersze, których bohate-
rem jest właśnie on. Moja kla-
sa uwielbia zajęcia sportowe a 
przede wszystkim piłkę nożną, 
dlatego nie mgło również za-
braknąć meczu i innych zabaw 
sportowych.  Ponieważ miej-
sce, w którym byliśmy otoczo-
ne jest lasami, niektórzy z mo-
ich uczniów wybrali się na po-
szukiwanie grzybów i o dziwo 
oprócz przepięknych mucho-
morów, znaleźli parę rydzów 
i podgrzybków. W chwilach 
wolnych od zajęć degustowali 
pieczone ziemniaki grillowane 
kiełbaski.

Kl. IIIA –wych. A.Tracz

Wieści z Jedynki

@    Ludzie listy piszą  @ 
Jestem stałą czytelniczką Dziennika Nowogardzkiego. Chciałam 

się podzielić jednym z dość ważnych tematów, a mianowicie moim 
uczestnictwem w  Klubie Emerytów i Rencistów w Nowogardzie, 
do którego należę od miesiąca. Otóż jestem pod wielkim wraże-
niem tego, jak tam jest miło i przyjemnie, wszyscy się szanują, jest 
cudowna atmosfera i co jest  bardzo cenne dla nas emerytów, są or-
ganizowane wycieczki na których ja osobiście już byłam  dwa razy, 
chociaż należę do klubu dość krótko.  W naszym Klubie  we wto-
rek była w Przystani wspaniała zabawa, jestem  pełna podziwu dla 
wszystkich uczestników tej uroczystości. Przebywając z tymi ludź-
mi widzę, że wszyscy podchodzą do siebie z wielkim szacunkiem, 
jedni dla drugich są bardzo serdeczni, mili i wyrozumiali,  po pro-
stu aż chce się tu przychodzić i wspólnie przebywać i bawić.  

Na tej zabawie był ze mną mój przyjaciel ze Szczecina, on rów-
nież bardzo pozytywnie ocenił tą wspaniałą atmosferę jaka panuje 
w naszym  gronie emerytów i rencistów. Żałuję, że dopiero teraz 
zdecydowałam się zapisać do klubu. Przez lata z pewnością wie-
le straciłam. 

 Dlatego namawiam wszystkich tych którzy jeszcze się nie zdecy-
dowali ,przyjdźcie do nas już teraz, jest tutaj super, jak w rodzinie! 

Stała czytelniczka DN
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Tenis Stołowy - II liga mężczyzn 

Kolejne dwa zwycięstwa LUKS Top Wierzbięcin
W sobotę (20 października) tenisiści stołowi z klubu LUKS Top Wierzbięcin rozgrywali kolejne dwa spotkania II ligi mężczyzn. Tym 
razem w Wierzbięcinie zawitały zespoły TKKF Fala Trzebiatów i UKS Chrobry Międzyzdroje. Zawodnicy gospodarzy bez większych 
problemów rozprawili się z rywalami, dzięki czemu wciąż przewodzą w tabeli. 

Tenisiści stołowi z Wierz-
bięcina o godzinie 10:30 za-
częli rywalizację z TKKF Fala 
Trzebiatów. Goście byli wsta-
nie wygrać tylko jeden pojedy-
nek spośród 10, zatem LUKS 
Top bez większych problemów 
zwyciężył 9:1. W tym spotka-
niu punktowali następujący 
zawodnicy: Bartosz Jemiliano-
wicz – 2.5, Sebastian Jemilia-
nowicz - 2.5, Łukasz Owcza-

rek – 1.5, Mateusz Witkowski 
– 2.5. Już w pierwszym poje-
dynku kibice mogli być świad-
kami świetnego występu Bar-
tosza Jemilianowicza, który ry-
walizował z trenerem zespołu 
z Trzebiatowa. Doświadczony 
zawodnik gości musiał uznać 
wyższość młodego podopiecz-
nego trenera Józefa Korkosza, 
który zwyciężył w tym meczu 
3:0. Kolejne spotkanie zostało 

zaplanowane na godzinę 15:30, 
wówczas w hali w Wierzbięci-
nie zawitali tenisiści stołowi z 
Międzyzdrojów. Zespół UKS 
Chrobry był teoretycznie groź-
niejszym rywalem od zawod-
ników z Trzebiatowa, mimo 

wszystko LUKS Top uporał 
się z tą przeszkodą, wygrywa-
jąc bez większych trudności 
8:2. Tak w tym meczu punk-
towali zawodnicy z Wierzbię-
cina: Bartosz Jemilianowicz 
– 2.5, Łukasz Owczarek – 2.5, 

Sebastian Jemilianowicz – 2.5, 
Mateusz Witkowski – 1.5. Te-
raz zawodników z LUKS Top 
czeka krótka przerwa, nato-
miast następny mecz rozegrają 
na wyjeździe. 3 Listopada (so-
bota) LUKS Top Wierzbięcin 
gościć będzie  w Białogardzie, 
gdzie o kolejne zwycięstwo po-
walczy z UKS 2005 Team. Po 
meczach ligowych w niedzie-
lę (21 października) drużyna 
LUKS Top w składzie: Bartosz 
Jemilianowicz, Sebastian Jemi-
lianowicz i Mateusz Witkow-
ski, zwyciężyła w turnieju dru-
żynowym w Międzyzdrojach. 
W turnieju udział brały najlep-
sze zespoły z województwa za-
chodniopomorskiego. W fina-
le zawodnicy z Wierzbięcina 
pokonali faworyzowany zespół 
z Międzyzdrojów 4:3, dzięki 
czemu awansowali do kolejnej 
rundy już na szczeblu ogólno-
polskim.

KR     
Bracia (od lewej) Bartosz i Sebastian Jemilianowicz, podczas rozgrywki 
deblowej z drużyną z Trzebiatowa

Mateusz Witkowski dołożył kolej-
ne zwycięskie pojedynki,  które 
złożyły się na wynik meczu

Łukasz Owczarek w swoim pierw-
szym meczu przeciwko drużynie z 
Trzebiatowa
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ul. Bohaterów warsZawy 1/1

Warunki oferty w placówce banku i na www.aliorbank.pl

pożycZka Z gwaraNcją!

Przykład reprezentatywny. kwota pożyczki: 31 000 zł, liczba rat: 63, oprocentowanie nominalne: 12,9%, składka na 
ubezpieczenie na życie: 4 882,50zł, opłata przygotowawcza: 0 zł, kwota odsetek: 11 837,30 zł, rrso: 22,50%, rata: 
679,96 zł. ostateczne warunki kredytowania zależą od wiarygodności kredytowej klienta, daty wypłaty kredytu oraz 
daty płatności pierwszej raty. warunki oferty - wg stanu na 13.06.2012r.

Trener zatrzymał Prawobrzeże

Szczęśliwy remis
W sobotę (20 października) o godzinie 16:00, w Świnoujściu drugi zespół Po-
morzanina walczył z obecnym wiceliderem. Mecz zakończył się szczęśliwym, 
choć w pełni zasłużonym remisem 3:3, mimo sporych kłopotów „rezerwowych” 
po kontuzji bramkarza Michała Dwojaka, którego między słupkami zastąpił … 
trener Paweł Błaszczyk. 

Prawobrzeże Świnoujście – Pomorzanin II 
Nowogard 3:3 (1:1) `Artur Jurczyk x2, `Szy-
mon Chmielnicki

Skład Pomorzanina II: Michał Dwojak (Pa-
weł Błaszczyk) – Krzysztof Domanowski (c), Ma-
ciej Grzejszczak, Jarosław Fijałkowski, Grzegorz 
Skrzecz – Jarosław Kaczmarek, Adrian Kram, Ar-
tur Jurczyk, Michał Cyran, Szymon Chmielnicki 
– Dawid Kurek.

 Pomorzanin II w tym nie-
zwykle ważnym meczu wystą-
pił bez 6 kluczowych zawod-
ników, którzy zostali w Nowo-
gardzie do dyspozycji trenera 
Tomasza Surmy. Ten brak dał 
się odczuć już w 5 minucie me-
czu, gdy po interwencji poważ-
nej kontuzji nabawił się bram-
karz gości Michał Dwojak. Na 
ławce rezerwowych zabrakło 
etatowego bramkarza drugiego 
zespołu Krzysztofa Haberskie-
go, zatem odpowiedzialność 
na swoje barki wziął... trener 
rezerw Paweł Błaszczyk, który 
miał w swojej sportowej przy-
godzie, epizod między słupka-
mi. Aby Błaszczyk mógł wejść 
na boisku potrzebna była zgo-
da sędziego, gdyż trenera Po-

morzanina nie było w proto-
kole meczowym, tą „wyjątko-
wą” sytuację zrozumiał zarów-
no arbiter, jak i zespół ze Świ-
noujścia, zatem Paweł Błasz-
czyk stanął przed ciężkim za-
daniem. Gospodarze zwietrzy-
li szansę, rzucili się do ataku i 
po chwili mogli objąć prowa-
dzenie, ale Błaszczyk rozgry-
wał tego dnia fantastyczne za-
wody i w tej  akcji wybronił sy-
tuację sam na sam. Nieoczeki-
wanie to Pomorzanin wycho-
dzi na prowadzenie. Za spra-
wą akcji całego zespołu, do 
siatki ostatecznie trafia Artur 
Jurczyk. Niefrasobliwość no-
wogardzkiej defensywy spro-
kurowała okazję dla Prawo-
brzeża, którą wykorzystuje na-

pastnik gospodarzy i do szat-
ni zespoły schodzą przy remi-
sie 1:1. Po przerwie „rezerwo-
wi” przespali pierwsze minuty, 
czego efektem jest bramka na 
2:1 dla miejscowych. Pomo-
rzanin doprowadza do wyrów-
nania za sprawą rzutu karnego. 
Dawid Kurek po ładnej zespo-
łowej akcji minął bramkarza 
i strzelił w kierunku bramki, 
gdzie na linii stał defensor, któ-
ry interweniował ręką, w efek-
cie oprócz „jedenastki” rów-
nież czerwona kartka. Do piłki 
podszedł Artur Jurczyk i pew-
nym strzałem doprowadził do 
wyrównania. Pomorzanin gra-
jący w przewadze zdobywa 3 
bramkę. Szymon Chmielnicki 
otrzymał podanie na 16 metr 

od bramki gospodarzy, stojąc 
tyłem sprytnym strzałem wy-
prowadza gości na prowadze-
nie. Arbiter tego spotkania do-
liczył 5 minut do regulamino-
wego czasu gry i w ostatnich 
sekundach, Prawobrzeże zdo-
było trzecią bramkę ustala-
jąc wynik meczu na 3:3. Trze-
ba przyznać, że to sprawiedli-
wy remis po dobrym i zacię-
tym meczu. Z ulgą odetchnąć 
mógł po tym remisie trener 
Paweł Błaszczyk, który przy-
znał, że poczuł dużą odpowie-
dzialność wchodząc na boisko. 
Wszystko mnie jeszcze boli 
(śmiech)! Wystąpiłem pierw-
szy raz od maja tamtego roku, 
do tego w za dużych butach 
i rękawicach (śmiech), wsze-
dłem do bramki bez rozgrzew-
ki. Tak żartobliwie powiem, że 
po meczu trener Prawobrze-
ża mówił mi, że gdy wchodzi-

łem do bramki to poczuli ulgę, 
bo gra im się nie układała, li-
czyli na to, że sobie nie poradzę. 
Jednak jak obroniłem pierwszą 
akcję sam na sam, to stwierdzi-
li, że chyba gdzieś już grałem i 
nie będzie im łatwo mnie poko-
nać (śmiech). Cieszę się, że wy-
szedł mi ten mecz między słup-
kami, w ten sposób tylko mo-
głem zmotywować swoich pił-
karzy, udowodnić im, że nie ma 
sytuacji beznadziejnych i za-
wsze trzeba walczyć do końca, 
tym bardziej, że pozostał nam 
już tylko jeden mecz z najtrud-
niejszym przeciwnikiem. - Pod-
sumowuje swój występ trener 
drugiego zespołu Paweł Błasz-
czyk. Pomorzanin wciąż pozo-
staje liderem B Klasy z prze-
wagą 1 punktu nad Pomorza-
ninem II Przybiernów.

KR

Paweł Błaszczyk (pierwszy z lewej) pokazał w Świnoujściu, że nie zapo-
mniał jak się broni

8 kolejka:
Znicz Wysoka Kamieńska – Gar./Polonia II Mechowo 3:0
Zalew Stepnica – Jastrząb Łosośnica     1:1 
Zieloni Wyszobór – Huragan Wierzchosław   3:0
Prawobrzeże Świnoujście – Pomorzanin II Nowogard 3:3
Pomorzanin II Przybiernów – Bałtyk Międzywodzie 4:1

B Klasa Szczecin gr.1 2012/2013
 M P G+ G- Zw. Re. Po.
1. Pomorzanin II Nowogard 8 19 31 9 6 1 1
2. Pomorzanin II Przybiernów 8 18 20 9 6 0 2
3. Prawobrzeże Świnoujście 8 16 24 17 5 1 2
4. Jastrząb Łosośnica 8 13 25 14 4 1 3
5. Zalew Stepnica 8 13 23 15 4 1 3
6. Znicz Wysoka Kamieńska 8 12 15 15 4 0 4
7. Gar./Polonia II Mechowo 8 6 16 33 2 0 6
8. Bałtyk Międzywodzie 7 6 10 34 2 0 5
9. Huragan Wierzchosław 7 6 11 21 2 0 5
10. Zieloni Wyszobór 8 6 14 22 2 0 6
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Warsztaty Terapii Zajęciowej  
w Nowogardzie 

prowadzą sprzedaż stroików nagrobnych. 
Zapraszamy od 7.30 do 15.00 

od poniedziałku do piątku 
ul. Boh. Warszawy 32, 

nr kontaktowy: 91 39 25 282 lub 660 099 277.

Zapraszamy na Mszę Św. w intencji 
„O Błogosławieństwo Boże dla żyjących Sybiraków  

i o chwałę nieba dla zmarłych”. 

Msza zostanie odprawiona 4.11.2012 r. o godz. 9.30 
w Kościele Parafialnym pw. WNMP w Nowogardzie.

Po mszy zostaną złożone kwiaty  
pod Tablicą Poświęconą Pamięci Sybiraków.

Prezes
Maria Dembińska

Zmiana okresu pobierania 
zasiłku od 2013 r.

Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystyczne-
go z dnia 27 września 2012 r. w sprawie przeciętnej stopy bezrobocia 
w kraju oraz na obszarze powiatów informujemy, iż przeciętna stopa 
bezrobocia na dzień 30 czerwca 2012 r. w kraju wynosi 12,3%, a na ob-
szarze powiatu goleniowskiego wynosi 15,6 %. (Monitor Polski z dnia  
8 października 2012 r. poz. 710)

W związku z tym okres pobierania zasiłku na obszarze działania 
tut. Urzędu dla osób bezrobotnych, które nabędą do niego prawo od 
01 stycznia 2013 r. wynosi 6 miesięcy, a dla osób spełniających wa-
runki określone w art. 73 ust. 1 pkt 2 lit. b i c wynosi 12 miesięcy.

Art. 73 ust 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 
pracy stanowi, iż okres pobierania zasiłku wynosi:

1) 6 miesięcy – dla bezrobotnych zamieszkałych w okresie pobiera-
nia zasiłku na obszarze powiatu, jeżeli stopa bezrobocia na tym obsza-
rze w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do 
zasiłku nie przekraczała 150 % przeciętnej stopy bezrobocia w kraju 

2) 12 miesięcy – dla bezrobotnych:
powyżej 50 roku życia oraz posiadających jednocześnie co najmniej 

20-letni okres uprawniający do zasiłku, lub 
którzy mają na utrzymaniu co najmniej jedno dziecko w wieku 

do 15 lat, a małżonek bezrobotnego jest także bezrobotnym i utracił 
prawo do zasiłku z powodu upływu okresu jego pobierania po dniu 
nabycia prawa do zasiłku przez tego bezrobotnego.

(art. 73 ust. 2) Okres pobierania zasiłku przez bezrobotnego nie ule-
ga zmianie, jeżeli w okresie jego pobierania następuje zmiana miejsca 
zamieszkania bezrobotnego lub miejscowość, w której on mieszka, 
została objęta obszarem działania innego powiatu 

(art. 73 ust. 3) W razie urodzenia dziecka przez kobietę w okresie 
pobierania zasiłku dla bezrobotnych, lub w ciągu miesiąca po jego za-
kończeniu, okres ten ulega przedłużeniu o czas, przez który przysłu-
giwałby jej, zgodnie z odrębnymi przepisami, zasiłek macierzyński. 

(art. 73 ust. 4) Okres pobierania zasiłku, ulega skróceniu o okres za-
trudnienia w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych oraz 
o okres odbywania stażu, szkolenia lub przygotowania zawodowego 
dorosłych przypadających na okres, w którym przysługiwałby zasi-
łek, oraz o okresy nieprzysługiwania zasiłku, o których mowa w art. 
75 ust. 1-3 

Jednocześnie informujemy, iż ostatnim dniem rejestracji na do-
tychczasowych zasadach dla osób uprawnionych do zasiłku 12-mie-
sięcznego będzie 21 grudnia 2012 r. 

Szczegółowe informacje, można uzyskać na stronie internetowej 
Powiatowego Urzędu Pracy w Goleniowie www.pupgoleniow.pl, ta-
blicach ogłoszeń ww. Urzędu oraz pod nr tel. 91 418 34 95, Zielona 
Linia 19524.

Centrum Stomatologii „Praxis”

Leczenie Dzieci 
dr Urszula Prowans

poniedziałek- piątek 8.00-18.00
co druga sobota 10.00 do 14.00

rejestracja godzinowa
Nowogard ul. 5 Marca 12 

rej. tel. 91 392 69 99 lub osobiście 

I kolejka NALP

Jantar gromi beniaminka
W niedzielę (21 października) ruszyła kolejna edycja Nowogardzkiej Amator-
skiej Ligi Piłkarskiej. Inauguracja rozgrywek w hali sportowej przy ul. Bohate-
rów Warszawy cieszyła się dużym zainteresowaniem. 

 Jak zwykle NALP rozpoczął 
rozgrywki od spotkań w II li-
dze. Na początek FC Rezerwa 
walczyła z drugim zespołem 
Pomorzanina. Faworyzowani 
piłkarze z B Klasy mieli spo-
ro kłopotów, jednak ostatecz-
nie zwyciężyli 3:2. W kolej-
nym meczu spokojne zwycię-
stwo Strażaka Wyszomierz po 
hattricku Adameczka, nad ze-
społem Parasolu. Falstart zali-
czył zespół Olimpiakosu, któ-
ry przez wielu jest uznawany 
za faworyta do awansu w tym 
sezonie. Nowy zespół w roz-
grywkach NALP przegrał 1:0 
z ubiegłorocznym spadkowi-
czem - Zamkową 7. W I lidze 
na początek Czarne Chmury 
zanotowały wysoką porażkę 
z zespołem Jantar Kościuszki. 
Beniaminek I ligi w ubiegłym 
sezonie nie przegrał żadnego 
meczu i trzeba przyznać, że do-
póki nie padła bramka na 2:0 
mecz był wyrównany. Zawod-
nicy Jantaru mogą być czar-
nym koniem rozgrywek, mło-
dy zespół ma w swoich szere-
gach utalentowanych piłka-
rzy Pomorzanina Nowogard. 
Równie mocno rozgrywki roz-
poczęli zawodnicy Pampelu-
ny Pereiros, którzy pokonali 
Bad Boys Juniors 4:1. Pierw-
sze skrzypce rozegrał Mendyk, 
który zaliczył w tym meczu 
hattrick. Najbardziej wyrów-

nany i emocjonujący mecz sto-
czyli piłkarze Seniorów i Tubi-
si. Po zaciętej walce spotka-
nie zakończyło się sprawiedli-
wym remisem 2:2. Na koniec 
obrońcy tytułu czyli zespół 
Budowlanych Nowogard, któ-
ry nie bez problemów wygrał 
swój mecz z Probudem 2:1. 
W I kolejce NALP-u byliśmy 
świadkami licznych kontro-
wersji spowodowanych zmia-
nami przepisów gry, dlatego 
zachęcamy wszystkich uczest-
ników do wnikliwego prze-
studiowania przepisów gry w 
futsal. Ponadto na prośbę or-

ganizatorów informujemy, 
że: HALA ZOSTAŁA NAM 
PRZYZNANA WARUNKO-
WO, A WIĘC WPROWA-
DZA SIĘ CAŁKOWITY ZA-
KAZ SPOŻYWANIA ALKO-
HOLU I PALENIA PAPIE-
ROSÓW W OBRĘBIE HALI. 
W PRZECIWNYM WYPAD-
KU NIEZWŁOCZNIE ZO-
STANIE COFNIĘTA DE-
CYZJA O ROZGRYWANIU 
LIGI. CZYLI W DWÓCH 
SŁOWACH: ZAKOŃCZE-
NIE ROZGRYWEK!!!!!!!

KR

II liga:
FC Rezerwa – Pomorzanin II Nowogard 2:3 (R. Kowalczyk, M. Łuczak – M. Pokorski x2, J. Fijałkowski)
Parasol – Strażak Wyszomierz  0:3 (D. Adameczek x3)
Olimpiakos – Zamkowa 7  0:1 (P. Świca)
I liga
Czarne Chmury – Jantar   0:6 (K. Lewandowski x3, G. Wnuczyński x2, M. Grzejszczak)
Pampeluna Pereiros – Bad Boys Juniors 94 4:1 (R. Mendyk x3, D. Kurek – M. Gołdyn)
Seniorzy – Tubisie   2:2 (M. Dobrowolski, A. Jurczyk - M. Podbiegło, P. Maksymowicz)
Budowlani – Probud Wyszomierz  2:1 (D. Grzelak, D. Kubski – K. Pacelt)

Bad Boys Juniors 94 w akcji na bramkę Pampeluny Pereiros
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Pomorzanin umacnia się na czele tabeli!

Piękne bramki i pewne zwycięstwo
Piłkarze z Nowogardu po raz kolejny wygrali na własnym boisku, tym razem z Nowogardu bez 
punktów wrócili zawodnicy Stali Lipiany. Goście w sobotę (20 października) nie posiadali żadnych 
argumentów którymi mogliby zaskoczyć miejscowych, natomiast gospodarze uraczyli swoich ki-
biców pięknymi bramkami.

Pomorzanin Nowogard – Stal Lipiany 5:1 (1:0) - `8 Dominik Wawrzyniak, `55 Maciej Gołdyn, `62 Adam Toma-
szewski, `63 Dominik Wawrzyniak, `82 Krystian Miklas

Skład Pomorzanina: Mateusz Krupski – Michał Soska (c) (Kamil Lewandowski), Konrad Winczewski, Paweł Łuczak, Na-
tan Wnuczyński (Kamil Antonyk) – Sylwester Bednarek (Maciej Dobrowolski), Michał Laszkiewicz, Dominik Wawrzyniak, 
Adam Tomaszewski, Kamil Młynarczyk – Maciej Gołdyn (Krystian Miklas). 

Mecz świetnie ułożył się dla 
gospodarzy, a mogło być jesz-
cze lepiej gdyby w 1 minucie 
golkiper gości nie wybronił 
potężnego uderzenia z woleja 
Macieja Gołdyna. Co nie uda-
ło się snajperowi miejscowych, 
powtórzył ze skutkiem Domi-
nik Wawrzyniak. Pomocnik 
Pomorzanina otrzymał ładne 
podanie od Kamila Młynar-
czyka i długo się nie zastana-
wiając huknął z woleja z około 
14 metrów, w efekcie ładny gol 
na otwarcie spotkania. W na-
stępnej akcji Tomaszewski pró-
bował mocnym strzałem z dy-
stansu, jednak tym razem za-
brakło szczęścia. W pierwszej 
połowie goście praktycznie 
nie zmusili Krupskiego do wy-
siłku, Pomorzanin natomiast 
uspokoił grę, dlatego do prze-
rwy wynik nie uległ już zmia-
nie. W 55 minucie po trzecim 
z rzędu rzucie rożnym i spo-
rym zamieszaniu, najspryt-
niejszy w polu karnym okazuje 
się być Maciej Gołdyn, który z 
najbliższej odległości podwyż-
sza wynik meczu. Po tym tra-
fieniu gospodarze spróbowa-
li dobić rywali, jak się później 
okazało – skutecznie. 5 minut 
później Soska idealnie dogry-
wa do Młynarczyka, które-
mu zabrakło centymetrów aby 
jego mocny strzał z powietrza 
trafił w okienko. W 62 minucie 
było już 3:0. Długie podanie z 

głębi pola zgrał klatką piersio-
wą Michał Laszkiewicz, nato-
miast nadbiegający Adam To-
maszewski długo się nie zasta-
nawiał i hukną jak z armaty z 
20 metrów  płasko po długim 
słupku bramki gości, piękna i 
w pełni zasłużona bramka by-
łego piłkarza Vielgovii Szcze-
cin, który już na dobre wkom-
ponował się w nowogardzki 
zespół. Na pewno po tej bram-
ce poczułem się lepiej psychicz-
nie, potrzebowałem tego trafie-
nia. Widać, że już rozumiem się 
z zespołem, mecz ze Stalą dał 
mi dużo pewności na boisku i 
cieszę się, że mogę pomóc dru-
żynie.  - Podsumowuje Adam 

Tomaszewski, który w ligo-
wym meczu zdobył pierwszą 
bramkę (trafił również w PP z 
Promieniem Mosty) wcześniej 
zaliczał asysty. To nie koniec 
popisów gospodarzy. Zaled-
wie minutę później , na ofen-
sywną akcję zdecydował się 
stoper nowogardzkiej druży-
ny Michał Soska, który ideal-
nie dograł z lewego skrzydła 
na „jedenastkę” do Wawrzy-
niaka. Trafienie do siatki było 
tylko formalnością i po 63 mi-
nutach gry było już 4:0. Stal 
zdołała zdobyć gola na otar-
cie łez. Pomocnik gości do-
grał piłkę wzdłuż pola bram-
kowego, gdzie jego kolega z ze-
społu jedynie dostawił nogę. 
Przez ostatnie 20 minut me-
czu najwięcej zagrożenia stwa-
rzał Krystian Miklas. Najpierw 
Miklas zmarnował świetne po-
danie Lewandowskiego nie 
zdobywając bramki w sytuacji 
sam na sam, następnie po do-
środkowaniu Tomaszewskie-
go, próbował strzału „szczupa-
kiem”, jednak piłka minęła słu-
pek. W 82 minucie popular-
ny „Mały” pokazał wszystkim, 
jak powinien się zachować 
prawdziwy napastnik. Miklas 
otrzymał podanie w „ulicz-
kę” od Kamila Młynarczyka, 
przyjął futbolówkę 30 metrów 

od bramki, „pociągnął” z pił-
ką kilka metrów, spojrzał na 
bramkarza i w fantastyczny 
sposób przelobował bezradne-
go golkipera Stali, wprawiając 
przy tym kibiców w wielką eu-
forię. Do końca spotkania wy-
nik już nie uległ zmianie, Po-
morzanin dopisuje sobie kolej-

ne 3 punkty, natomiast rywa-
le w walce o awans do IV ligi 
złośliwie mówiąc sami „poma-
gają.” Punkty potraciły zespoły 
znajdujące się na czele tabeli, 
dzięki czemu Pomorzanin ma 
już 5 punktów przewagi nad 
drugą Unią Dolice.        

KR

11 kolejka:
Victoria Przecław – Unia Dolice  3:2 
Rega Trzebiatów – Ehrle Dobra Szcz.  2:4
Pomorzanin Nowogard – Stal Lipiany 5:1
Odra Chojna – Ina Ińsko  0:2
Polonia Płoty – Klon Krzęcin  6:0
Piast Chociwel – Iskierka Sz-n-Śmierdnica 2:0
Odrzanka Radziszewo – Świt Skolwin 0:0
Morzycko Moryń – Zorza Dobrzany  2:3

Liga Okręgowa Szczecińska 2012/2013
 M P G+ G- Zw. Re. Po.
1. Pomorzanin Nowogard 11 26 22 11 8 2 1
2. Unia Dolice 11 21 33 14 7 0 4
3. Odrzanka AN-MAR Radziszewo 11 21 15 10 6 3 2
4. Świt Skolwin 11 19 20 14 5 4 2
5. Zorza Dobrzany 11 19 20 14 5 4 2
6. Piast Chociwel 11 18 11 9 5 3 3
7. Klon Krzęcin 11 18 22 29 6 0 5
8. Ina Ińsko 11 17 11 15 5 2 4
9. Odra Chojna 11 16 19 15 5 1 5
10. Victoria Przecław 11 15 16 19 4 3 4
11. Iskierka Szczecin-Śmierdnica 11 14 19 15 4 2 5
12. Morzycko Moryń 11 12 25 23 3 3 5
13. Stal Lipiany 11 12 23 22 3 3 5
14. Polonia Płoty 11 12 24 19 4 0 7
15. Ehrle Dobra Szczecińska 11 7 17 32 2 1 8
16. Rega Trzebiatów 11 1 8 44 0 1 10

Piłkarze Pomorzanina w sobotę mięli mnóstwo powodów do radości - na 
zdjęciu Krystian Miklas przyjmujący gratulację po swojej bramce

Nie wiele zabrakło Kamilowi Młynarczykowi (przy piłce) aby do dwóch 
asyst dołożyć jeszcze trafienie

Adam Tomaszewski już na dobre wkomponował się w nowogardzki ze-
spół
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Wybory do samorządu uczniowskiego 
19 października w ZSP odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego na rok 2012/2013. Najwięcej głosów zdobył Kuba Gradus z kla-
sy III TI, któremu gratulujemy tak dużego poparcia ze strony uczniów.

Stronę przygotowała grupa 

z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

Opieka merytoryczna: Katarzyna Bielas  Redakcja „WBREW”: Natalia Daczkowska, Aleksandra Daćkowska, Piotr Jasiek, Sylwia Jeziorska, Katarzyna Kozieł, Aleksandra Laszkiewicz, Paulina 
Majdzińska, Kinga Piwowarczyk, Monika Romasłowska

Mistrzostwa Powiatu Goleniowskiego w Sztafetowych 
Biegach Przełajowych w ramach Licealiady 
12 października w Goleniowie odbyły się po raz kolejny Mistrzostwa Powiatu Goleniowskiego w sztafetowych biegach przełajowych w 
ramach licealiady, w których wzięli udział uczniowie z Zespołu Szkól Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie. Po zaciętej rywalizacji ze-
społów klasyfikacja przedstawiła się następująco:

Klasyfikacja dziewcząt:
1. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Goleniowie           33:30
2. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Nowogardzie  35:05
3. Zespół Szkół Zawodowych w Goleniowie                         35:21
4. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie         36:42 
Klasyfikacja chłopców:
1. Zespół Szkół Zawodowych w Goleniowie                          35:39
2. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Goleniowie            35:49
3. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Nowogardzie   36:08 
4. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie            36:28
5. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Maszewie                  43:42

Do Mistrzostw Województwa zakwalifikowały się zespoły:
Dziewcząt – Zespół Szkół Ponadgimnzajalnych w Goleniowie
Chłopców – Zespół Szkół Zawodowych w Goleniowie
Skład drużyn z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych:
Dziewczęta:
Ola Żóralska
Kasia Piotrowska
Roksana Gabrysiak
Dominika Strzelczyk

Janina Grzybowska
Monika Wróbel
Kasia Rusak
Kasia Kozłowska
Ada Kuriata
Dagmara Szymanek
Patrycja Pyrka
Opiekun: Pani Joanna Wiatr-Gocałek
Chłopcy: 
Radek Rojek
Marcin Bartosik
Damian Skurzyński
Seweryn Grzybowski
Mateusz Piłat
Damian Kościuk
Wojtek Siurdyna
Mateusz Marszałek
Kacper Misztal
Paweł Celmerowski
Damian Dmochowski
Opiekun: Pani Małgorzata Pietruszewska  Zdjęcie pamiątkowe – uczestnicy biegów przełajowych

W tym roku szkolnym w 
skład Samorządu Uczniow-
skiego weszło 15 osób. Poni-
żej prezentujemy nazwiska 
uczniów, którzy będą mieli 
zaszczyt pracować dla spo-
łeczności uczniowskiej ZSP 
w roku szkolnym 2012/2013.

Kuba Gradus III TI
Agata Augustynek II TE
Wojciech Rafiński  IV TŻ
Konrad Mirota II TŻ
Maciej Winnicki III TŻ
Anita Szcześniak IV TE
Sebastian Kuzio   II TM
Paweł Łuczak II TM
Laura Opala    II THO
Sandra Smolińska II THO

Alicja Cegielska    IV TH
Bartosz Igras        I TM
Anna Nowicka     II TE
Mateusz Wypart    III TŻ
Tomasz Iwan   III TI
Gratulujemy oraz życzy-

my owocnej pracy, cieka-
wych pomysłów i satysfakcji 
z działania       na rzecz całej 
społeczności uczniowskiej!

Komisja wyborcza w 
składzie:

Patrycja Pyrka
Beata Hałas
Sylwia Jeziorska
Paulina Czerniak
Michał Surowski

Daniel Pawłowski oddaje swój głosSylwia Jeziorska podczas głosowania

Chwila zastanowienia przed wyborem kandydatów Komisja wyborcza w czasie liczenia głosówPrawdziwe wyborcze zamieszanie
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INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD
In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
tel. miejski   - 91 57 92 311 
Straż Pożarna   - 998
Pogotowie Ratunkowe   - 999 
Pogotowie Gazowe   - 992
Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994

Dyżur nocny
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala   - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.   - 91 392 69 99
Medyk   - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

 - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz Pogotowie Stomatolo-
giczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos 
 - 91 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  
 - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzie ci, 
Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności 
Gospodarczej  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
  - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

- 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 26 249

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw.  WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   

- 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57

Apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM   - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Zawodowe 
- CE Zdroje ul.  Bohaterów Warszawy 78,

telefon/fax.   - 91 392 54 94  
I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium  
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych    - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   

- 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 
Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 
Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 
Taksówki   - 91 392 02 60
Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814
Przychodnia Weterynaryjna „Sikorka” 
Sikorki 41, gm. Nowogard   - 91 39 17 695

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

tel. 91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

GABINET KOSMETYCZNY 
”WICHEREK”

Rok założenia 1988
Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała zabiegi 
kosmetyczne, henna, depilacje, makijaże, 
mikrodermabrazja, peeling kawitacyjny, 
ultradźwięki, eksfoliacje, wypalanie, laser, 
lampy, materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

PORADY BEZPŁATNE
Nowogard, ul.  Zielona 3 
– obok Rest. „Przystań”, 

Tel. 91 39 207 14 
Czynne od 11.00 do 19.00

http://wicherek.info

 KINO Orzeł 
zaprasza

26.10.2012 godz. 19.00
27.10.2012 godz. 19.00
27.10.2012 godz. 19.00

JUMA
Komedia kryminalna, Polska, 2012, 57’; 12 zł; 11 zł ulgowy; od lat 15

DLA PAŃ „PROFILAKTYKA RAKA PIERSI”
WYJAZD NA BADANIA MAMMOGRAFICZNE DLA PAŃ z TE-

RENU NOWOGARDU i OKOLIC
Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej „Zdrowie” dnia 

10.11.2012r. organizuje wyjazd na badania mammograficzne do 
NZOZ Medical Care CRiDO Szczecin Zdroje.

Oferta Składa się z kompleksowej porady:
- badanie mammograficzne
- wynik badania oraz konsultacja lekarska
Rejestracja i szczegółowe informacje Samodzielny Publiczny Szpi-

tal Rejonowy w Nowogardzie w godz.8.30-14.00 tel.91 3921356 , oraz 
u Lidii Bogus tel.505393636 po godz.14-ej. Dobrowolna wpłata na 
cele statutowe 5 zł.

PAMIĘTAJ! O ZDROWIE MUSISZ ZADBAĆ SAMA!
                                    Zapraszam Prezes Fundacji „Zdrowie”Lidia Bogus

Układanie kostki
brukowej

tel. 721 124 740
NOR-BUD

MEBLE  NA  WYMIAR

KUCHNIE,  SZAFY
SPRZĘT  AGD

tel. 884 288 560
maxistyl.prv.pl

Alarmy „Tytan” – 5 lat gwarancji
Blokady Niedźwiedź – Lock

Znakowanie mikrocząsteczkowe 
Autodot Ocis

Serwis i ozonowanie klimatyzacji

NOWOGARD • Pocztowa 3

AUTOZABEZPIECZENIA

785 900 520

KUPIĘ SILNIKI
elektryczne, spalinowe, spawarki, 
części samochodowe - stan bez 

znaczenia.  
Niesprawne, stare, zniszczone.

Tel. 510 815 498

Praca
Dyrektor Przedszkola w Nowogardzie zatrud-
ni na zastępstwo nauczyciela stażystę 
wychowania przedszkolnego od 2.11.2012 
r. Dokumenty składać w gabinecie dyrektora 
Przedszkola nr 4 do 26.10.2012 r. (CV, podanie, 
dyplom ukończenia studiów) tel. 91 39 26287.

Akademia Europejska

poszukuje Sekretarki
Język niemiecki pożądany.

Pisemne oferty z CV na adres: 
Fundacja Akademia Europejska

Kulice 24, 72-200 Nowogard

codziennie od 11 do 18

PIASEK, ŻWIR,   
CZARNOZIEM, 

POSPÓŁKA 

 ŻWIROWNIA
DŁUGOŁĘKA

tel. 504 872 700 
Z DOWOZEM 
DO KLIENTA

  Chrześcijańskie Centrum Pomocy
Agenda Zboru Kościoła  Ewangelicznych Chrześcijan  

w Nowogardzie
ul.700-Lecia 14,  72-200 Nowogard

DYSTRYBUCJA    ŻYWNOŚCI
Dla podopiecznych OPS z terenów wiejskich Gminy Nowogard
Czwartek  25.10.2012 10:00 – 15:00.
Piątek  26.10.2012  9:00- do wyczerpania zapasów
Zapraszamy osobiście do siedziby przy 700-Lecia 14 w podwó-
rzu ZBK  z aktualnym skierowaniem z OPS-u oraz potwierdzoną  
ilością osób w rodzinie i dokumentem tożsamości.

w imieniu Zboru 
Pastor Cezary Komisarz

NZOZ MARDENT 
ul. 15 Lutego 16A 

Tel. 91 39 22 633 lub 
604 793 056

ORTODONTA
- aparaty ruchome
- aparaty stałe
- bloki
- pełen zakres usług
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OGŁO SZE NIA DROB NE

W ofercie także kredyt na budowę domu i pożyczki hipoteczne
Kredyt w programie „Rodzina na swoim”

Nowogard • Warszawska 14 • tel. 91 391 03 78
zapraszamy pn-pt 9-18, sob. 10-14

Ranking Money.pl z dnia 4.10.2011 r. Szczegóły oferty, informacje o opłatach, prowizjach, oprocentowaniu dostępne w placówkach BZ WBK

NIERUCHOMOŚCI

 � Sprzedam mieszkanie, ul. Ponia-
towskiego, 2 pokoje, pow. 50,49 
m2, parter, po generalnym remon-
cie. CENTRUM OBŁSUGI NIERUCHO-
MOSCI, Tel. 603 982 407

 � sprzedam mieszkanie własnościowe, 3 po-
kojowe w Nowogardzie, I piętro, 3 pokoje 
59 m2 po kapitalnym remoncie, środkowe, 
parking, spokojna okolica (ul. Poniatow-
skiego), budynek ocieplony, nowy dach, 
wysoki standard, glazura, terakota, pane-
le, nowe okna, własne ogrzewanie gazo-
we, kuchnia - łazienka toaleta w zabudo-
wie, domofon, internet , piwnica, CZYNSZ 
TYLKO 240 NA MIESIĄC, balkon, cena DO 
UZGODNIENIA, tel. 605 522 340. 

 � Sprzedam działkę budowlaną w Cen-
trum Nowogardu ul. Lipowa 4 o pow. 
693 m2 z aktualnymi warunkami za-
budowy usługi, handel, mieszkania. 
Informacje Tel. 600  959  932; 600  931 
083 po 15.00

 � Sprzedam mały dom 57 m2 ul. Piłsud-
skiego 2a. 602 350 301

 � Sprzedam mieszkanie 4-pokojowe 
(67,7 m2) w Nowogardzie, parter, bal-
kon, wc i łazienka osobno. Kontakt:  
608 514 144.

 � Studio reklamy Vizart wynajmę pow. 
Reklamową 6,5x3m w Nowogardzie 
przy ul. Warszawskiej 11 od 13.06. tel. 
605 522 340

 � Sprzedam pół bliźniaka ok. 100m2, 
działka 1100 m2, duży ogród. Wy-
mienione okna, dach, ocieplony. We-
wnątrz do remontu. 350000 zł. Tel. 
513 157 166

 � Sprzedam 4-pokojowe mieszkanie w 
Osinie, 79m2, słoneczne, na parterze, 
bezczynszowe, z balkonem, piwnica, 
w kuchni i przedpokoju zabudowa. 
Mieszkanie w bardzo dobrym standar-
dzie. Ogrzewanie gazowe, okna pcv. 
Atrakcyjna cena. Kontakt: 502 531 348

 � Sprzedam tanio działkę siedliskową. 
Kościuszki 30 ar. Wszystkie media. 
508 211 575

 �Nowogard ul. Warszawska 10 mieszka-
nie dwupokojowe, komunalne III p. CO 
zamienię na ogrzewanie CO,na trzypo-
kojowe w Nowogardzie.798 634 935

 � Sprzedam dom w Nowogardzie w roz-
liczeniu mieszkanie ul. Jesionowa 3. 
604 284 597

 �Wynajmę sklep- nieruchomość z kli-
matyzacją z pełnym wyposażeniem 
Nowogard dobra lokalizacja vis ‘a wis 
szpitala. 887 467 309

 � Sprzedam mieszkanie własnościowe w 
Żabówku 70 m2, trzypokojowe z dział-
ką. 693 021 088

 � Sprzedam mieszkanie dwupokojowe, 
bezczynszowe, własnościowe z gara-
żem w Radzimiu. 691 766 754 

 � Sprzedam lub zamienię na mieszkanie 
w Nowogardzie dom ( 150 m2) w oko-
licy Nowogardu. Dom po kapitalnym 
remoncie na działce 1400 m2. Cena 
395.000 tys. Tel. 692383706.

 �Lokal do wynajęcia 60 m2 przy ul. 
700 lecia 20b. czynsz 2500 zł plus 
opłaty. Tel. 91 39 20 676; 0049 40 53 
16 99 16

 �Wynajmę mieszkanie trzypokojowe. 
608 622 920

 � Kupię mieszkanie bezczynszowe/ ni-
skoczynszowe, min 3pokojowe, 60-
80m 791443026

 �Do wynajęcia mieszkanie dwupokojo-
we ul. Racibora. Tel. 609 307 489

 � Lokal użytkowy do wynajęcia o pow. 
160m. Warnkowo. 607 289 286

 � Sprzedam mieszkanie dwupokojowe 
46 m2 ul. Kowalska Ip. Tel. 888 676 231

 � Sprzedam mieszkania, tel. 91-
3910010, 607607814: Nowogard, 
ul. Bankowa 6, pow. 53,70 m2,  cena 
125.000 zł; Dobra, ul. Traugutta 3A, 
pow. 53,70 m2,  cena  76.000 zł; Do-
bra, ul. Traugutta 3A, pow. 66,90 m2,  
cena 82.800 zł

 �  Sprzedam dom wolnostojący 210 
m2 Nowogard. 601  500 722; 609 
400 073

 �Garaż do wynajęcia może być też na 
busa ul.Fabryczna (40 m od Prywatne-
go Liceum) tel.509861740

 � Sprzedam  2 pokoje   607617849     

 � Sprzedam  pawilon   handlowy  pod  
księgarnię  wraz  z  towarem  przy  ul: 

Woj. Polskiego  teren Boiska  I  L – O  
Tel. 913922806  lub  605575488

 �Wynajmę  lub  sprzedam  mieszka-
nie    4-pokojowe  604441609  

 � Sprzedam lub zamienię na dwa poko-
je kawalerkę – 36 m2, dobra lokaliza-
cja. 607 602 839

 � Sprzedam działkę budowlaną 
uzbrojoną z warunkami zabudowy 
790 300 727

 � Sprzedam  parter domu z piwnicami 
duże podwórko z garażem 600  809 
312, 604 903 853  

 �Wynajmę 3 pokojowe mieszkanie na 
ul.Ks. Racibora w Nowogardzie. tel. 
691374021

 � Sprzedam mieszkanie na  15 Lutego  3  
pokoje  695425992

 � Sprzedam   lub  wynajmę  mieszkanie  
2  pokojowe  w  Szczecinie 602474266

 � Sprzedam mieszkanie  3-pokoje  88 m2 
bezczynszowe  nowa cena  693922695

 � Sprzedam  kawalerkę 40  m2 ,działka  
5 ar. ,budynek gospodarczy,  I  piętro  
Ostrzyca  50,000,-tyś. do  negocjacji  
609868743

 � Sprzedam kawalerkę do remontu IIp. 
W Centrum miasta. 727  672  182; 91 
21 719

 �Wynajmę mieszkanie. 793 908 098

 �Do wynajęcia mieszkanie dwupo-
kojowe z kuchnią i łazienką, ogrze-
wanie gazowe przy ul. Roosevelta. 
604 255 391

 �Do wynajęcia mieszkanie trzypoko-
jowe umeblowane Ip. Ul. Bankowa. 
603 895 622

 �Wynajmę mieszkanie w Kikorzach 50 
m2 cena. 550 zł + media. 884 680 298

 �Do   wynajęcia kawalerka 30 m2 ul: Po-
niatowskiego - 889 172 603  

 �OKAZJA! Sprzedam mieszkanie 
czteropokojowe przy ul. Zamkowej 
(80 m2, wolne WC, loggia, piwnica, 
garaż) Tel. 601 430 001; 601 761 616

 � Sprzedam lub wydzierżawię budynek 
na wsi o pow. 76  m 2 + działka 100 m2, 
kompletnie wyposażony pod sklep  
spoż.. - przemysł. +  mini bar, 2 x WC, 
ogrzewanie kominkowe  jedyny  sklep  
we  wsi  cena  45 tyś.  do  negocjacji   - 
668 557 151

 �Wynajmę   mieszkanie  w N  -  dzie  3 
pokoje  urządzone  kuchnia, łazienka  
602474266

 �WOLNE MIESZKANIE TRZYPOKOJO-
WE URZĄDZONE WYNAJMĘ FIRMIE. 
693 850 197

 � Sprzedam nowe, własnościowe, 2 po-
kojowe mieszkanie, 58 m kw, na os.  
Gryfitów. Tel. 783 570 060

 �Wynajmę  2  pokojowe    mieszkanie    
na  I   piętrze  przy ul: Zielonej Tel.91 
39 22 806 lub 605 575 488

 � Posiadam kawalerkę do wynajęcia 
w centrum Nowogardu. 782 404 199

 � Sprzedam działkę budowlaną o 
pow. 1138 m2 w Żdżarach – 3km od 
Goleniowa + projekt, prąd na dział-
ce. Cena 70 tys. zł. Tel. 502 318 989

 �Do  wynajęcia  mieszkanie trzypokojo-
we    , umeblowane    I   piętro   ul: Ban-
kowa  603895622 

 �Do    wynajęcia  mieszkanie  2  pokoje  
503560572     

 �Do  wynajęcia   kawalerka  ul:  War-
szawska     517064505   

MOTORYZACJA

 � Sprzedam stalowe felgi struktural-
ne 16” do Opla Vectry C, cena kom-
pletu 760 zł - do uzgodnienia, tel. 605 
522 340.

 � Sprzedam Opony zimowe 4 sztuki, 
Semperit Sportgrip 195 65 R15 91 T, 
cena kompletu 390 zł, do uzgodnienia. 
tel. 605 522 340 

 � Sprzedam opony letnie 4 sztuki., 
Bridgstone Turanza 205 55 R16 91 V, 
cena 450 zł komplet, tel. 605 522 340, 
do uzgodnienia, tel. 605 522 340

 � Sprzedam Opony letnie 2 sztuki., Con-
tinental Contact 3 185 65 R15, cena za 
2 opony 180 zł, tel. 605 522 340.

 � Sprzedam oryginalne kołpaki 16” 4 
sztuki do Opla Vectry C, cena 190 zł, 
tel. 605 522 340.

 � Skup  aut całe , rozbite , zniszczone 
888341347

 � V W Polo 1,4 TDI 2007 przebieg 130 
tyś. ekonomiczny zadbany 23.300. 
604873917

 � Sprzedam  4  x  opony   terenowe  B 
F Goodrih  35  x  12,60  R – 15  cena  
500,00zł  /  1  szt stan dobry   plus  -  
795416918  

 � Sprzedam  samochód  Rover  620  
Diesel poj.2,0  rok  prod.1998  cena 
3,800,00 do negocjacji  791998085

 � Sprzedam   FORD FOCUS  rok prod.  
2004   cena  11,000,00  609723294    ,  
609723236    

 � Sprzedam  zimowe nowe opony do Vo-
lvo marki Michelin alpin 205/55 R 16 z 
felgami aluminiowymi 602474266    

 � SPRZEDAM VW PASSAT 2005, 1,9 TDI 
130KM, CENA DO UZGODNIENIA, TEL. 
534 628 131

 � CHRYSLER     GRAND   VOYAGER  2 , 8  
CRD  STOW  N GO   2004 ,  300  tkm  ,  
1  właściciel ,

 � Chrysler – Jeep  Holda Szczecin  , auto-
mat  ,przyciemniane  szyby ,relingi  da-
chowe ,ABS ,autoalarm

 �weba sto , el.szyby ,el.lusterka ,klimaty-
zacja ,centralny zamek ,radio CD ,kom-
puter ,tapicerka 

 �welurowa ,tempomat ,   kierowni-
ca  wielofunkcyjna  , bezwypadkowy  
,opony letnie  alu ,opony,

 � zdejmowany   hak    660424989  cena  
19500,00  zł

 �   Sprzedam  szyby  z  uszczelkami  tyl-
nia  ,  przednia   do  Lady    2107  ,  50 
zł/1 szt /  913910289

 ROLNICTWO

 �Koszenie, zbiór, mulczarowanie łąk, 
orka, siew, talerzówka 608 013 995

 �Grykę sprzedam. Tel. 795 916 988

 � Koszenie łąk i prasowanie. 603 541 286

 �Maliny – Strzelewo sprzedaż i 
zbiór na własne potrzeby tanio. 
502 853 573

 � Sprzedam słomę w snopkach i siano. 
Tel. 782 036 086

 � Sprzedam kaczki francuskie króliki na 
mięso. 515 106 916

 � Sprzedam byka rasy mięsnej do dalszej 
hodowli 507928790

 � Sprzedam obornik. 793 908 098

 � Rwane jabłka po 1,50 zł, samodzielne 
rwanie po 1.00 zł/kg. Rózne odmiany 
Redło. 91 39 28 005

 � Sprzedam obornik. 793 908 098

 � Sprzedam prosiaki 16 szt. Tel. 
691 982 862

 � Sprzedam  owies pszenny 4 tony -  
697436375 , 913926471

 � Sprzedam   obornik  607739866  

 � Sprzedam  kaczki  i  gęsi   913950140   

 � Sprzedam króliki chowu naturalnego. 
Dowóz na miejsce. 661 633 977 

 � Sprzedam  słomę   600335184  

 � Sprzedam prosiaki. 608 143 712

 � Ferma drobiu sprzeda paszę tanio. 
502 217 497; 501 449 554

 � Prosięta  sprzedam – 791 817 107  

 � Sprzedam  siano w  belach 1  tona 
300,00 zl 604878140 

 � Kury  nioski  1 roczne  wyprzedaż  Ża-
bowo 13.  91 39 10 666 , 502 530 452 

 � Sprzedam ziemniaki tanio   
692125122

 � Sprzedam  żyto  ozime  2012 r. 
662137384  

 � Sprzedam cielaki   rasy  mięsnej    -  
608665419  

USŁUGI

 �Wyjazdy Niemcy, Holandia. Niskie ceny 
z domu pod dom. 603 038 944

 �Usługi transportowe IVECO dostawcze 
+ laweta + bus osobowy do 9 os. Tel. 
609 931 915, 607 580 172.

 �MALOWANIE, MONTAŻ PANELI POD-
ŁOGOWYCH I INNE DROBNE NAPRA-
WY WYKONA „ZŁOTA RĄCZKA”; 91 
39 22 783, 784 79 22 70

 � Czyszczenie uszu za pomocą świeco-
wania Nowogard, ul. Zielona 3. 91 39 
20 714

 �Usługi ogólnobudowlane i docieplenia 
607 654 692

 �Usługi transportowe Transit Max + 
przyczepa. 500 297 054.

 � Cyklinowanie. 692 478 465

 �AWARIE. Naprawy pieców Vailiant, ta-
nie części. 691 686 772

 � Bruk-lin układanie kostki brukowej. Tel. 
607 083  893, www.bruk-linnowogard.
com.pl
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OGŁO SZE NIA DROB NE

REGULARNA LINIA MI KRO BU SO WA SEROCKI   Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie    6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie    8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

Informacja PKS 
91 392 18 87   lub   91 469 83 15

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak          kom. 606 148 353
Nowogard (ul.  Rzeszowskiego) - Szczecin (ul.  Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:05; 8:10; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 11:50; 11:55; 12:40; 
14:40; 14:50; 15:00; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:11
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul.  Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:30; 9:50; 10:25:11:20(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 13:20; 13:45(F); 14:10; 
14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:00
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:50; 17:20; 18:30; 19:30
Kursują od poniedziałku do soboty;  F - kursuje od poniedziałku do piątku;  7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli

ROZKŁAD JAZDY BU SóW

Regularna linia METRO          tel. 501  615  614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25 A; 5:50 A; 6:00 A; 8:15 A7; 9:25 A7; 12:30 A7; 12:55 A7; 
15:05 A; 16:30 A7; 18:10 A7
Ze Szczecina do Nowogardu: 6:50 A; 7:25 A; 7:45 A; 11:00 A7; 12:00 A7; 14:35 A7; 15:55 
A7; 16:40 A; 18:25 A7; 19:55 A7
Legenda: A- kursuje od pon do sob;   7 - kursuje w niedzielę

PRZEWóZ OSóB - RO MAN BIŃCZYK - Linia Regularna  
 TEL. 0607 310 591 

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU:  
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SOBOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIEDZIELA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

DZIENNIK
NOWOGARDZKI

Ukazuje się we wtorki i piątki  na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, Piotr Słomski, Jarosław Bzowy, 

Rafał Kowalczuk sport.  Jarek Dąbrowski redaktor techniczny.   Ad res re dak cji:  
72-200 No wo gard, ul.  Boh. War sza wy 7A, tel. 91 392 21 65; e-mail: dziennik@domjudy.pl. 

Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

Trasa NOWOGARD – GOLENIóW – SZCZECIN 
Nowogard ul. Rzeszowskiego : 5:05(A), 5:55(A), 6:10(A), 6:50(7), 7:00(A),  7:50(A), 8:05(7), 

8:25(2,4,6), 8:35(A), 9:10(1,3,5,7), 9:15(2,4,6), 10:05(A)10:30(A,7), 11:31(A), 11:40(7), 12:15(A), 
12:50(A,7), 13:00(A), 13:10(A), 13:25(A,7), 13:50(F), 14:05(A), 14:20(A,7), 15:41(A), 16:00(7), 
16:25(7), 16:30(1,3,5) 16:40(2,4,6,7) 16:50(A), 17:30(7) 17:50(A,7) 18:05(4,5,6,7) 18:20(A,7)

TRASA SZCZECIN – NOWOGARD
Szczecin ul. Św. Ducha: 9:25(A), 11:55(A,7) 12:20(A,7), 13:35(A), 14:00(A,7,R), 

14:30(1,3,5,7)  14:35(2,4,6) 14:55(A,7), 15:10(A) 15:25(A,7), 15:50(A) 16:15(A,7)  16:30(A), 
18:05(A,7,R) 18:20(A,7) 19:05(A,7) 19:25(A,7) 19:50(A,7)

Szczecin ul. Dworcowa :  6:20(A), 7:35(A), 8:40(A,7), 9,00(7,R), 10:05(A,7),  10:50(A,7),  
11:40(A), 13:00(7), 14:20(7), 17:40(A,7), 20:15(A,7),

Goleniów, Dworzec PKP :  7:05(A), 8:20(A), 9:25(A,7), 9:45(7,R), 10:10(A),  10:50(A,7),  
11:36(A,7), 12:26(A), 12:42(A,7),  13:05(A,7), 13:45(7), 14:20(A),  14:45(A,7,R), 15:05(7), 
15:20(1,3,5,7) 15:26(2,4,6) 15:40(A,7) 15:55(A)  16:08(A,7) 16:40(A) 16:59(A,7) 17:15(A), 
17:40(A,7)  18:50(A,7,R)  19:05(A,7), 19:50(A,7) 20:10(A,7) 20:35(A,7) 21:00(A,7)

Trasa NOWOGARD – MASZEWO 
Nowogard ul. Rzeszowskiego :  6:20(S) 15:15(S)
Trasa MASZEWO – NOWOGARD 
Maszewo :  6:55(S) 16:00(S)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO – STARGARD SZCZECIŃSKI
Nowogard ul. Rzeszowskiego :  6:50(F),  11:30(F),  13:50(F),  
Trasa STRAGARD SZCZECIŃSKI – MASZEWO - NOWOGARD
Stargard Szcz. Oś. Tysiąclecia :  9:40(A), 12:45(A), 15:05(A)
A - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt S – kursuje w dni nauki szkolnej; 

7 – kursuje w niedziele niebędące świętami F – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz 
świąt 1,3,5 – kursuje w poniedziałki, środy, piątki oprócz świąt; 2,4,6 – kursuje we wtorki, 
czwartki, soboty oprócz świąt; 4,5,6,7 – kursuje w czwartki, piątki, soboty, niedziele oprócz 
świąt; R – kurs do Reska    

ROZKŁAD JAZDY POCIĄGóW (1.06 - 8.12.2012)
DO KOŁOBRZEGU
7:26 (od 3.09); 9:21 (w dni robocze); 11:39;  13:49;  15:47;  

17:46;  21:38

DO SZCZECINA
5:19 (od 3.09); 6:36 (od 3.09); 8:01; 12:13 (w soboty, niedziele 

i święta); 14:56;  16:51;   18:50; 

Informacje o rozkładzie jazdy:  tel. 19 757

W zeszły czwartek został mi 
ukradziony spod ,,starego 
hotelu'' rower model damka. 
Jest koloru czerwony meta-
lik, ma masywną pojedynczą 
ramę z napisem PUCH. 
Uczciwego znalazcę proszę 
o kontakt z nr 697 316 675 
lub nr 112 

 �Montaż ogrodzeń betonowych, far-
merskich i innych; 695  085 470; 91 
39 72 575

 � usługi elektryczne CO, dachy, tanio 
szybko solidnie. Do 30% taniej. Tel. 506 
323 560

 � Przewozy przeprowadzki Nowogard i 
okolice. 784 499 535

 �Usługi ogólnobudowlane. 510 335 162

 �AGENCJA REKLAMWA VIZART - opra-
wianie prac - w 2 minuty., bindowa-
nie, wydruki A3-A4 kolor, ksero A3-A4 
- kolor, laminowanie A3-A4. Tylko u nas 
największy wybór okładek. Nowogard, 
ul. 700 lecia 15 (nad sklepem zielar-
skim). Tel. 605 522 340.

 � REMONTY, MONTAŻE, STOLARKA. 
781 016 125

 � Transport BUS-MAX. 784 053 493

 �Usługi remontowo-budowlane, do-
cieplenia. 784 053 493

 � Przepisywanie prac (magisterskich, li-
cencjackich, innych), dokumentów, 
CV, listów motyw. innych. Wydruki, 
Ksero, także kolor. Szybko i Solidnie. 
Studio Reklamy Vizart. Nowogard, ul. 
700 lecia 15 (nad sklepem zielarskim). 
tel 605 522 340. 

 �Naprawa, regulacja okien, drzwi PCV i 
drewna. 695 181 070

 �Usługi dekarskie w Kościuszkach. 601   
227  631

 � Videofilmowanie i zdjęcia cyfro-
we, profesjonalnie różne okazje. 600 
653 124

 � Transport przeprowadzki szybko ta-
nio. 696 138 406

 �DUR - DACH pokrycia i remonty da-
chów. 691 621 141

 �Dachy. 785 562 104

 �Usługi koparko- ładowarką + trans-
port Nowogard.  667 621 070

 �Usługi koparko-ładowarką. 606  106 
142

 � Transport przeprowadzki, tanio. 
791 111 749

 � Remonty łazienek, glazura, terakota, 
hydraulika. 667 435 942

 �Docieplenia budynków remonty. 
784 053 493

 � Remonty mieszkań 609 588 240

 � Remonty na każdą kieszeń. 
609 715 839

 � TWOJA KSIĘGARNIA INTERNETOWA 
WWW.KSIEGARNIACYMELIA.OSDW.PL

 � Serwis komputerowy na telefon. Insta-
lacja, pomoc w obsłudze. Na życzenie 
w domu Klienta. Tel. 790 373 803

 �Usługi Akwarystyczne: zakładanie i ob-
sługa akwariów. 506 059 054

 � Remonty i wykończenia. 601 567 369

 �Usługi transportowe 1.5t. bus blaszak. 
692 486 051

 � Regipsy, szpachlowanie i malo-
wanie, kafelkowanie, docieplenia. 
798 145 781

 �Naprawa sprzętu radiowo-telewizyj-
nego Tel. 888 330 606

 � Korepetycje – matematyka 
668 171 212

 � Korepetycje j. angielski. 609 931 847

 �Masz problem z dzieckiem uzdolnio-
nym matematycznie. Wszechstronny 
rozwój i profesjonalna pomoc. Mail: 
mat15.58@o2.pl

 � Żłobek Błękitna Chmurka 660536104

 �Organizacja urodzin w Błękitnej 
Chmurce, weekendowe warsztaty i za-
jęcia, 660536104.

 � Chemia  korepetycje  609307327

 �Nauka  jazdy  konnej  Nowogard  
793908098  

 � Korepetycje  j.angielski  609688982  

 �Wykonuję   usługi  elektryczne  do  1  
kW  726184902 

 � Sprzedam mieszkanie 2 – pokoje Oso-
wo  po remoncie   niska  cena -  664 126 
390  , dom.    913911015  

 �Usługi budowlane -  kompleksowo  - 
697 784 540  

 �Dachy, przekładki, remonty  -  7837 90 
380 

 �Najtaniej  wyremontuję, wymalu-
ję  wyszpachluję, położę panele. 
666047905  

PRACA

 � Zatrudnię konsultantkę Oriflame, bez-
płatne wpisowe, prezenty na 1300 zł, 
604 189 118

 � Zatrudnię ekspedientkę do sklepu 
spożywczego Tel. 91 39 21 373; 91 39 
27 122

 � Przyjmę pracownika do budowy dom-
ków jednorodzinnych i prac wykoń-
czeniowych. 607 083 845; 663 160 884

 � Poszukuję osób do współpracy – kon-
sultantów Oriflame. Kont. 693 198 611

 � Przyjmę pomocnika stolarza. 
884 288 560

 � Zatrudnię  kierowcę Kat. D. 501  615 
614  

 � Pracownik produkcji - praca w Gole-
niowie, 3 zmiany, umowa o pracę, tel. 
508351450, email: szczecin@ksservi-
ce.eu

 � Przyjmę do pracy do sklepu 24h z do-
świadczeniem. 603 688 266

 �Niania – dzieci powyżej 2 lat. 
502 286 218

INNE

 � Sprzedam drewno  bukowe i dębowe 
pocięte i porąbane- 603 353 789

 � Sprzedam laptopa Lenovo, Y530, cena 
1600 zł, tel. 605 522 340

 �Owczarki niemieckie 7 tygodniowe, 
pieski, ładne rodzice. 91 39 21 828

 � Sprzedam drewno opałowe i kominko-
we. 667 788 820

 � Sprzedam piec żeliwny i ladę sklepo-
wą. 609 245 816

 � Sprzedam fotel wykonujący masaż 
kręgosłupa. 91 39 20 186

 � Sprzedam nowy kocioł gazowy junkers 
ceraclassa ZW14-2 DVKE dwufunkcyj-
ny, cena 1600 zł. Tel. 605 441 509

 � Kupię płyty jumbo używane. 
607 690 741

 � Sprzedam używaną włoską pralkę au-

tomatyczną, sprawna, bęben otwiera-
ny od przodu pralki, cena 200 zł, tel. 
784 792 270

 � Sprzedam  100-litr.akwarium  z   wypo-
sażeniem   605548121   

 �Dowóz  piasku-żwiru wywrotka  3 t.  
514740538

 �Oflisy  tartaczne na opał pocięte  w 
klocki lub w całości 514740538

 � Stół  bilardowy 130 X 230 sprzedam 
510155704

 � Sprzedam piece kaflowe. Tel. 
669 124 229

 �Oddam w dobre ręce 1,5 rocznego 
psa, mieszańca (matka rasy Gończy 
Słowacki z rodowodem).  Pies posłusz-
ny, ufny, łagodny, zadbany,  posiada 
książeczkę zdrowia. Zwierzę potrzebu-
je dużej aktywności ruchowej, stąd też 
warunek dla nowego właściciela – po-
dwórko przy domu. Inne wymagania: 
pełna miska i odzwajemniona miłość. 
Tel. 508 309 107. 

 � Sprzedam kroczek karpia -  913918297

 � Sprzedam półroczną  spacerówkę  Ba-
byactive   Q  na gwarancji  za  250.00 
zł./cena  nowej 600,00 zł. Tel. 692 428 
003 

 � Pelet  ekologiczny ,  czysty  , wygod-
ny  ,  nowoczesny  cena  590,00zł  
brutto  za  1  tonę  692424300 , 
692483483

 � SKUP PIŁ niesprawnych, zatartych 
STIHLl i HUSQVARNA, cena 100 zł, 
tel. 721 668 245

 � Sprzedam nową piłę spalinową, kosiar-
kę spalinową, 2 rowery. 784 660 924   

 � Sprzedam spacerówkę, kojec, huś-
tawkę, fotelik samochodowy. 
513 088 312

 �Maliny sprzedam. 502 853 573

 � Sprzedam akwarium 112l z pełnym 
wyposażeniem 668 844 738

 � Kupię   dwa  stoły  rozkładane   
609245816  

 � Suczka  10 m-cy  mieszaniec  czarny 
podpalany stojące  uszy oddam za dar-
mo  /1 zł./600155342  

 � Sprzedam   laptopa  HP  Pavilion  6000  
,  cena  1.300,00    -   661791150  

 � Zaginął   kotek     czarny    /  pod  szyjką   
biały  krawacik  /  sobota   w   ok.. Po-
niatowskiego

 � 505149773   Bardzo  proszę  o  kontakt
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R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07

NOWOGARD • ul. 700 Lecia 15

godziny otwarcia 
od 8.00 - 20.00

sob. 9.00 - 17.00
tel. 91 392 13 30

W czasie dyżuru 
po 22.00

kontakt tel. pod 
nr 608 659 451

Sklep Zielarski  Jantar 2
Zioła lecznicze

Herbatki ziołowe
Zdrowa żywność

Ekologiczne oleje spożywcze
100% naturalne soki

Tel. 91 392 21 34

Apteka 
Jantar

NOWO OTWARTY SKLEP SPORTOWY
-suplementy diety
-akcesoria do sztuk walk
-sprzęt sportowy itp.
 dodatkowo:
-komis używanych oryginalnych 
  gier komputerowych 
  PC, X-BOX, PS II, PS III

ul. Boh. Warszawy 108, Nowogard
tel. 504 589 679

PRO-BUD S.C.   SPRZEDA MIESZKANIA 
2-pokojowe o pow. 58 m2 na osiedlu Gryfitów

  nowe  -  własnościowe  -  bezczynszowe
tel. 91 39 25 552, 783 570 056, www.probud-nowogard.pl

Nowogard, ul. 3 Maja 14

 Ostatnia chwila - SKORZYSTAJ Z KREDYTU RODZINA NA SWOIM!

Nowo otwarta hurtownia artykułów elektrycznych

• automatyka domowa i przemysłowa •
 • gniazda i łączniki • kable i przewody • osprzęt instalacyjny i siłowy • 

• osprzęt modułowy • oświetlenie oraz źródła światła •
• rozdzielnice i obudowy • sprzęt RTV i telekomunikacyjny • 

 
 
 

Gwarantujemy że nigdzie indziej nie znajdziesz niższych cen
Tel. 91 578 24 38,  e-mail: pk.eltech@gmail.com

ul. Armii Krajowej 28, 72-200 Nowogard
CZYNNE   PN-PT 7.00-17.00   SOBOTA 8.00-13.00

KOLEJNOŚĆ UŻYWANIA PROGRAMÓW:

PROGRAM 1  mycie zasadnicze

PROGRAM 2  spłukiwanie

PROGRAM 3  woskowanie

PROGRAM 4  nabłyszczanie

PROGRAM 5  szczotka

UWAGA Najlepszy efekt mycia uzyskuje się
przy użyciu kolejno 4 programów
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GAZETA LOKALNA  NOWOGARD • OSINA

Sprawdź naszą ofertę:
• Kredyt gotówkowy
• Kredyt konsolidacyjny
• Kredyt samochodowy
• Kredyt hipoteczny
• Spłata rat LUKAS Banku za 0 zł
• Dogodne warunki 
  dla emerytrów i rencistów

Nowogard, ul. 700 Lecia 21
tel. 91 39 22 172

czynne: pon-pt 9.00-17.00

CENTRUM KREDYTOWE

Prywatny Gabinet 
Stomatologiczny

Oferuje kompleksowe
lecznie stomatologiczne

- protetyka
- chirurgia stomatologiczna
- stomatologia estetyczna (wybielanie)
- stomatologia zachowawcza
- stomatologia dziecięca
- endodoncja (leczenie kanałowe)
- periodontologia (leczenie chorób przyzębia)

lek. dent. Agnieszka Odzioba
ul. Kościuszki 36 (przychodnia, gab. 308) 

Tel. 669 862 704   •  NOWOGARD
Godz. przyjęć pn.-pt.  10-18;   sob. 8-13

Zapraszamy!
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Nowogard, ul. Kościuszki 1
tel. 91 392 18 11

O P T Y K

kup 2 opak. soczewek 2-tyg.
lub 3 opak. soczewek 1-dniowych

 Acuvue, a kolejne opakowanie 
otrzymasz gratis

Dla uczniów 
soczewki 

z antyre�eksem 
50% taniej

O szczegóły pytaj w Salonie

Jesienna promocja
2 + 1        3 + 1

Mobilne 
Muzeum Ojca 
Świętego w 
Nowogardzie

s. 11s. 7 s. 9

- żarówki zwykłe od 25W do 200W
- żarówki energooszczędne i LED
- żyrandole, kinkiety i inne oprawy
- kable, przewody i kontakty

e-mail: nowogard@twn.pl  •  www.twn.pl

Hurtownia materiałów 
elektrycznych 

TWN  Sp. z o.o.  •  ul. Boh.  Warszawy 34  •  72-200 Nowogard 
tel.  91 392 69 22   •  kom.  694 440 216

Oferuje:

Nasi przedsiębiorcy 

Małgorzata 
i Marek 
Piątkowscy 

Czytaj s. 3

Czytaj s. 5

Czytaj s. 5

Msza Święta w intencji

wszystkich zmarłych
nowogardzkich nauczycieli

odbędzie się w dniu 4 listopada 2012 r.

o godz. 11.00 w kościele pw. WNMP

NZOZ MARDENT oferuje 
kompleksowe leczenie stomatologiczne

lekarz dentysta Ewa Rosa
ul. 15 Lutego 16A • 72-200 Nowogard

Tel. 91 39 22 633 lub 532 512 703
godz. przyjęć pn-pt 10.00-16.00
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Luksusy w szpitalu

Porody w wodzie  
i sale z widokiem na niebo

Wicemistrz w 
kulturystyce  
Arkadiusz 
Siewior

  Komentarze, opinie

Podatki mówią 
prawdę o władzy 

Liczę na 
rozsądek  
i jednomyślność 
radnych
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Foto tydzień

W minioną środę w Ostrzycy dokonano odbioru techniczne-
go placu zabaw. Nie wszystkim jednak nowa inwestycja przypa-
dła do gustu. Zamiast placu zabaw za 40 tys. złotych, który jak 
mówią mieszkańcy na zebraniu sołeckim obiecał burmistrz, za-
montowano dwie huśtawki, małpi gaj i ławeczkę za 15 tys. zło-
tych, z czego 10 tys. złotych z funduszu sołeckiego dołożyła wieś. 
Sołtys osobiście chciał przekazać opinię mieszkańców na temat 
nowej budowli burmistrzowi miasta, którego na odbiór zaprosił, 
ale ten się w Ostrzycy nie pojawił. W zamian za to obecni  byli 
urzędnicy z wydziału inwestycji i sam wykonawca. Ci jednak w 
kwestii obietnic burmistrza wypowiadać się nie chcieli. Stwier-
dzili jedynie, że swój plan wykonali.

 

Byłeś świadkiem  ciekawego 
zdarzenia, wykonałeś 

oryginalne zdjęcia, jesteś  
w posiadaniu interesujących 

wiadomości?  
Zadzwoń lub napisz do nas o 

każdej porze. 

Tel. 513 088 309

e-mail: poligraf@post.pl 
dziennik@

dzienniknowogardzki.pl

Widoczny na zdjęciu pies, od kilku tygodni błąka się po Świer-
czewie. Ponoć zwierzę zostało wyrzucone z samochodu przejeż-
dżającego przez wieś. Miejscowi mieszkańcy kilkukrotnie zwra-
cali się do urzędników miejskich o zajęcie się porzuconym czwo-
ronogiem, ale jak dotąd nikt z urzędu psem się nie zajął.  Na po-
moc urzędników najbardziej liczy Pani Maria Brzeska, która zaj-
muje się miłym psiakiem, karmiąc go i dając w nocy schronienie. 
Nie może jednak dłużej się nim zajmować – ma już jednego psa, 
a do tego nowy przybysz to młode i dość kapryśne zwierzę. 

 

Ten przepiękny borowik 
(waga 80 dkg) został znale-
ziony przez panią Zuzannę 
Kondratowicz w Krzywic-
kim lesie gm. Osina (na zdję-
ciu). Śledząc bieżące progno-
zy pogody to już chyba ostat-
nie takie znalezisko. Gratu-
lujemy i dziękujemy za prze-
słanie fotografii! 

Warsztaty Terapii Zajęciowej  w Nowogardzie  

Pachnące, zielone  
i przepięknie przyozdobione! 
Takie oto stroiki można zobaczyć i nabyć na Dzień Wszystkich Świętych w bu-
dynku Warsztatów Terapii Zajęciowej na ul Boh. Warszawy w Nowogardzie. 
Gdzie 25 niepełnosprawnych  uczestników  od lat codziennie spotyka się, by ra-
zem pod okiem instruktorów uczyć się i pracować.  

Stroiki są wytwarzane z wiel-
kim poświęceniem i zaangażo-
waniem przez  ich twórców. Nie 
ma tu sztampy - każdy ze  stro-
ików ma  właściwie indywidual-
ną historię powstania, wykony-
wane są  nie  z przymusu tylko  z 
radością  i zaangażowaniem.  Ta 
drobna wytwórczość  daje moż-
liwość  realizowania się nawet 
poprzez  wydawałoby się proste 
czynności. W oczach ludzi nie-
pełnosprawnych dobrze wyko-
nana praca, to rodzaj „wygranej 
kolejnej codziennej  bitwy”, któ-
rej efektem jest własna satysfak-
cja i czasami zwyczajny uśmiech 
tych, którzy skorzystają  z tych 
małych „dziełek”. Oto, co nam 
powiedziały dwie uczestniczki i 
Pani Instruktor w trakcie swojej 
pracy:

Teresa Konieczna uczestnicz-
ka - Jak Pan widzi wykonuję te-
raz takie stroiki choinkowe wła-
śnie na cmentarze. Jest to bar-
dzo przyjemne zajęcie i bardzo 
fajnie mi się tutaj pracuje. Moje 
zaciekawienie  stroika-
mi przyszło od nauczy-
cieli którzy tutaj z nami 
pracują. Co do ilości, to 
zrobiłam ich już dość 
niemało, a liczby już 
nawet nie pamiętam, 
ale wykonuję może 2- 
3 dziennie? Widzę, że 
sporo osób już tu było, 
a nawet znaleźli się 
tacy, co je kupili. Wi-
dzę, że ludzie są bardzo 
zainteresowani tymi 
stroikami, bo teraz tu 
często zaglądają. Dla-
tego bardzo się stara-

my, by wyglądały one ładnie i zo-
stały kupione. 

Katarzyna Woźnicka - 
Uczęszczam na warsztaty już od 
bardzo dawna. Właśnie z Panią 
Tereską robię mój pierwszy stro-
ik, który mam nadzieję, że sprze-
damy i zarobimy pieniążki, które 
są tu nam wszystkim bardzo po-
trzebne. Nie jest to praca trudna, 
ale przyznam, że te igiełki trochę 
kują mnie w palce. Dlatego będę 
musiała ubrać rękawiczki. Prze-
bywanie tutaj i wykonywanie 
tych stroików jest dla mnie przy-
jemnością.

Monika Dąbrowska  Instruk-
torka Pracowni Manualno- Ru-
chowej - Zajmujemy się wytwa-
rzaniem stroików nagrobnych, 
których dziennie potrafimy wy-
konać około 15. Jak widać są one 
wykonane z naturalnego świerku, 
który pięknie  pachnie. Gałązki są 
dostarczane świeże codziennie. A 
pozyskiwane są z przydomowych 
ogródków, gdzie obecnie podcina 
się duże drzewa z racji pory roku. 

Pomysł tworzenia tych stroików 
uważamy, że jest bardzo trafiony, 
gdyż te stroiki są naprawdę bar-
dzo ładne i nie są kosztowne. Wi-
dzę, jak bardzo wiele nasi uczest-
nicy wkładają w to pasji i zaan-
gażowania, udziela się to również 
nam instruktorom. Wielką mo-
tywacją dla nich  jest  pochwała 
okazywane  zadowolenie, że wy-
konali  je  bardzo ładnie. Dlatego 
serdecznie wszystkich tu zapra-
szamy. Co mogę jeszcze powie-
dzieć? Może to, że dla tych osób ta 
praca jest swoistym dowartościo-
waniem. Takie słowa jak: pięknie 
wykonałeś, czy wykonałaś, do-
brze to zrobiłeś itp. niesamowicie 
ich dopingują oraz dają poczucie 
motywacji do dalszej pracy i ży-
cia. Co do zakończenia prac nad 
stroikami, to nie jestem w stanie 
tego określić, gdyż będziemy je 
wykonywać tak długo, jak dłu-
go będzie nimi zainteresowanie? 
Kończąc wypowiedź zapraszamy 
wszystkich serdecznie tu do nas. 

Jarek Bzowy 
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FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

TRUMNY, URNY, KREMACJE, EKSHUMACJE, CHŁODNIA
PRZEWOZY KRAJOWE i ZAGRANICZNE, 

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

602 450 881

EntEr  II 
laptop

 serwis - komis

naprawiamy, 
sprzedajemy,

kupujemy laptopy
na ul. Wyszyńskiego 7/3

budynek Straży Pożarnej

tEl. 795 648 748

Już jest!!! 
POLSAT CYFROWY 

w PLUSIE
specjalne Bonusy 

dla naszych klientów
Nie przegap oferty

ZAPRASZAMY

Salon Plus
ul. Kościuszki 35A

Nowogard

O PA Ł
POLSKI WĘGIEL 

WYSOKA JAKOŚĆ
węgiel, koks, miał,drewno,
brykiet - węgiel i drzewny
(towar luzem i workowany)

Zapewniamy transport 
Sprzedaż ratalna

PPUH „EDBA” 
Nowogard • ul. Nadtorowa 12

Tel./fax 91 39 22 329
Kom. 601 150 620

Zatrudnimy  
kierowcę  
z  kat. C+E 
i uprawnieniami 

na przewóz rzeczy.

oferty kierować 
na adres:

kadry@toyotanowogard.pl

Luksusy w szpitalu

Porody w wodzie i sale z widokiem na niebo
Wanna do porodów w wodzie, w każdej sali chorych osobna łazienka, klimatyzowane pomieszczenia – to tylko niektóre wygody z któ-
rych będą korzystać chorzy zmodernizowanego szpitala w Nowogardzie. Remont nowej bryły placówki jest prawie na wykończeniu. 
Intensywne prace budowlane trwają jeszcze na tzw. łączniku, który skomunikuje w przyszłości starą i nową bryłę szpitala. Wartość wy-
konanych do tej pory prac to ok. 15 mln złotych. Redakcja DN w minioną środę zwiedzała plac budowy przyszłego szpitala, który już 
w coraz mniejszym stopniu budowę przypomina. 

Nowa i stara bryła szpitala 
zostały połączone. Wykonano 
fundamenty, wmurowano ścia-
ny parteru, wykonano strop na 
pierwszym piętrze. To bardzo 
ważny element całej inwestycji. 
Łącznik będzie głównym wej-
ściem do szpitala. To tu będą 
też przywożeni przez karetki 
pogotowia chorzy i poszkodo-
wani. Na razie jednak ten frag-
ment to tylko gołe ściany. 

Inaczej jest w nowej bryle, w 
której już na wiosnę przyszłe-
go roku powinni pojawić się 
pierwsi pacjenci. Trzypiętrowy 
budynek jest już praktycznie na 
wykończeniu. W wielu salach 
trwa sprzątanie przed odbiora-
mi technicznymi. 

Na parterze znajdować się 
będzie oddział anestezjologii i 
intensywnej terapii tzw. OIM. 
Będzie on wyposażony w salę 
trzyosobową, właz z łazienka-
mi i stanowiskiem dozoru pie-
lęgniarskiego, a także tzw. izo-
latkę. Ciekawostką jest fakt, że 

oddział będzie wyposażony w 
specjalne wanny łóżkowe, któ-
re pozwolą umyć pacjenta w ła-
zience za pomocą prysznica, a 
nie na łóżku używając gazy. 

Na tej samej kondygnacji za-
planowano także oddział cho-
rób wewnętrznych (pokoje 2-3 
osobowe) oraz izbę przyjęć z 
częścią gabinetów diagnostycz-
nych, w tym RTG, USG, EKG. 

Na pierwszym piętrze znaj-
dować się będzie oddział chi-
rurgiczny z blokiem operacyj-
nym oraz gabinetami chirur-
gicznymi i pracownią endosko-
pową. W salach operacyjnych 
będą zamontowane specjalne 
sufity z metalową antybakte-
ryjną powłoką. W trakcie ope-
racji do sali będzie dostarczane 
oczyszczone i sterylne klimaty-
zowane powietrze. Ciekawost-
ką będą specjalne półki pod-
wieszane na suficie, na których 
będą się znajdować sprzęty me-
dyczne. Ich zasilanie również 
będzie poprowadzone przewo-

dami prowadzonymi z góry. 
W ten sposób na podłodze bę-
dzie stał tylko stół operacyjny. 
Odział będzie posiadał 2-3 po-
koje dla chorych z łazienkami. 
Jedno pomieszczenie będzie 
przygotowane dla osób niepeł-
nosprawnych. 

II piętro – to oddział gine-
kologiczno położniczy z neo-
natologią i zespołem porodo-
wym. Część położnicza zosta-
ła zaprojektowana jako pokoje 
dwułóżkowe w systemie „mat-
ka z dzieckiem”. Pokoje posia-
dają własne łazienki oraz sta-
nowiska do pielęgnacji nowo-
rodków. Jeden z nich ma na 
suficie tzw. świetlik z wido-
kiem na niebo. Oddział posia-
da blok porodowy obejmujący 
salę cięć cesarskich oraz dwu-
stanowiskową salę porodową. 
Ciekawostką jest sala porodów 
indywidualnych wyposażona 
w profesjonalną wannę poro-
dową. Urządzenie kosztowało 
ok. 40 tys. złotych i zostało wy-
produkowane w Polsce (przez 
jednego z dwóch dostawców 
sprzętu i wyposażenia szpitala). 

Przypomina wannę z hydroma-
sażem na wysokich nogach. Na 
oddziale znajduje się także po-
mieszczenie dla odwiedzają-
cych, gdzie noworodki będzie 
można oglądać zza szyby. 

Ostatnie, trzecie piętro bę-
dzie przeznaczone na pomiesz-
czenia dla administracji szpi-
tala. To 5 pokoi biurowych, w 
których znajdować się będzie 
rejestr usług medycznych, sta-
tystyka, pokój informatyka, 
sala konferencyjna i pomiesz-
czenia sanitarne. 

Wszystkie pomieszczenia są 
już praktycznie wykończone. 
Podłogi w salach, jak i na ko-
rytarzach, pokryto estetyczną 
wykładziną PCV. Budynek jest 
przystosowany dla osób nie-
pełnosprawnych – to nie tyl-
ko toalety, ale także specjalne 
poręcze na korytarzach, jak i 
na drzwiach do sal i toalet. Na 
każdym oddziale przygotowa-
no także recepcje. Ponadto sale 
chorych zostaną wyposażone 
w specjalne panele,  w których 
będą zainstalowane urzą-

Wanna do porodów w wodzie, z której już w przyszłym roku będą mogły korzystać 
pacjentki nowogardzkiego szpitala

Na salę operacyjną będą prowadziły rozsuwane drzwi z wejściem na fotokomór-
kę.   Lekarz, po wcześniejszym zdezynfekowaniu rąk i przygotowaniu się do opera-
cji będzie je otwierał   dotknięciem łokcia. Na zdjęciu Jan Słaby, dyrektor techniczny 
nowogardzkiego szpitala, który sprawdza działanie systemu. 
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Bukiet najwspanialszych życzeń 

z okazji Imienin 
dla wszystkich Tadeuszów. 

Wiele uśmiechu i szczęścia, 
radości każdego dnia oraz 

wszelkiej pomyślności. 
życzy:  Redakcja Dziennika Nowogardzkiego 

dzenia przekazujące sygnał 
internetowy, a także łącza 

telefoniczne i elektryczne. 
Budynek nowego szpitala zo-

stanie również wyposażany w 
specjalny system, oparty na kar-
tach dostępu nadanych perso-
nelowi. Na czym będzie to po-
legało? Osoba niepożądana, nie 
dostanie się do pomieszczeń w 
których nie ma prawa przeby-
wać. Dotyczyć to będzie także 
personelu, który otrzyma spe-
cjalnie zaprogramowane karty, 
pozwalające poruszać się tylko 
po obszarach budynku niezbęd-
nych do wykonywania swoich 

obowiązków służbowych. Sys-
tem będzie zamontowany także 
w windach. Dzięki temu osoba 
niepożądana, nie będzie miała 
np. szansy zjechać do części piw-
nicznej, gdzie będą się znajdo-
wać pomieszczenia techniczne. 

Warto też dodać, że zmie-
nia się oblicze otoczenia wo-
kół szpitala. Zakończono budo-
wę prawie 40 miejsc parkingo-
wych. Wykonano także drogę 
dojazdową do parkingów. W tej 
chwili trwa budowa kolejnych 
chodników wzdłuż budynków, 
gdzie mieszczą się gabinety fi-
zjoterapeutyczne. Tą część prac 

wykonuje firma lokalna – Grześ 
Bud. 

Wartość prac wykonanych 
już na szpitalu opiewa na ok.15 
mln złotych. Cała inwestycja 
ma kosztować prawie 20 mln 
złotych. Przypomnijmy, że 
gmina zaciągnęła na ten cel ob-
ligacje. Szpital ma być gotowy 
w maju 2013 roku. Będzie mógł 
przyjąć ok.70 chorych. W sta-
rej części w której dotychczas 
funkcjonował szpital, ma być 
zorganizowany oddział opieki 
długoterminowej, oddział dzie-
cięcy, a także część gabinetów. 

Należy mieć tylko nadzieję, że 

pięknej placówce dorówna rów-
nie nowoczesny sprzęt medycz-
ny, a także odpowiednia ilość 

wykwalifikowanego  personelu. 
Marcin Simiński 

Parter - - recepcja przyszłego oddziału wewnętrznego

Już wkrótce w Bodzęcinie... 
Zapraszamy na dyskotekę w rytmach disco polo. 
W dniu 27.11.2012 r. (w sobotę) w godzinach od 21:00 
do godz. 4:00, w Bodzęcinie odbędzie się dyskoteka. 
Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy.  

Organizatorzy wraz z radnym Jerzym Salwą

Kowal zawinił,  
a Cygana powiesili
Dobrze się stało, że Dziennik Nowogardzki podjął  
temat działania służby zdrowia w Nowogardzie.

NPL czyli świąteczna i nocna 
pomoc lekarska ma służyć pa-
cjentom, którzy w tych porach 
zachorowali.

Pani doktor zachowała się 
z wielką nadgorliwością. Za-
miast skierować pacjenta do 
najbliższego szpitala w Nowo-
gardzie, zadzwoniła do Kli-
niki Urologicznej i załatwiła 
pacjentowi konsultację wyso-
kospecjalistyczną. Za to opi-
sano jej postępowanie w gaze-
cie. Dolegliwość, z którą zgło-
sił się pacjent nie kwalifikowa-
ła go do przewozu sanitarnego 
co potwierdziła ze mną w roz-
mowie telefonicznej rzecznik 
szczecińskiego NFZ.

Pacjentom mamy SŁUŻYĆ 
na poziomie jak w Szwajcarii 
za pieniądze mniejsze niż na 
Białorusi.

Niestety wielu pacjentów 
traktuje NPL jak przychod-

nię, do której można przyjść z 
katarkiem, bólem zęba czy po 
przepisanie leku.  

Często już o 18.00 zgłasza-
ją się do lekarza pacjenci (w 
tym często dzieci), którym za-
brakło już o godz. 12.00. nu-
merków w rodzinnych przy-
chodniach. Miłe rejestratorki z 
NZOZ-ów polecają pójście do 
lekarza po 18.00 do Przychod-
ni przy ul.Dworcowej. 

Krzysztof Kosiński
PS. Pan Ratownik piszący o 

strachu przed dyrekcją w Go-
leniowie chyba wziął przykład 
ze swojego podwórka. Wiedzą 
to Ci co czasami dzwonią do 
Pogotowia Ratunkowego.

Czemu Panowie ratownicy 
nie wyjeżdżają po każdym te-
lefonie? Czyżby się bali swo-
jego dyrektora, czy też mają 
swoje procedury tak jak leka-
rze w NPL i NZOZach?

Koniec ruchu wahadłowego w Błotnie

Zamiast mostu - przepust
W tym tygodniu zakończono prowadzone w miesiącach  letnich prace  polegają-
ce na likwidacji mostu na rzecz Dąbrzycy, w miejscowości Błotno. Dotychczaso-
wy stary most został zastąpiony tzw. przepustem.

 Prace powodowały utrud-
nienia w ruchu, przez kilka ty-
godni jadąc drogą 106 w kie-
runku  Golczewa  przed Błot-
nem  na starym moście po-
ruszaliśmy się ruchem waha-
dłowym. Zakres robót zleco-
nych przez Wojewódzki Za-
rząd Dróg z siedzibą w Kosza-
linie obejmował  rozbiórkę ist-
niejącego mostu, oraz budowę 
przepustu jednootworowego 
o kształcie owalnym i o szero-
kości wewnątrz przekroju 3,65 
m, oraz wysokości 2,39 m, któ-
re wykonano z rury stalowej, 
spiralnie karbowanej o dłu-
gości całkowitej 14,00 m. oraz  
ponowne położenie w tym 

miejscu nawierzchni drogo-
wej. Przypomnijmy, że rzecz-
ka czy według terminologii fa-
chowej struga Dąbrzyca, bie-
rze swój początek właściwie z 
nowogardzkiego jeziora, sta-
nowiąc jedyny odpływ  z na-
szego akwenu, płynie dalej 
obok starej winiarni na ul. Ko-

ściuszki, w kierunku Dąbrowy 
i (stąd nazwa strugi)  Błotna.  
Dąbrzyca  jest dopływem Woł-
czenicy  stanowiącej oś wodną 
gminy Golczewo,  Wołczenica  
skolei wpada do  Dziwny, czyli 
odnogi odpływowej  Odry do 
Bałtyku.

S.M.

Powiat goleniowsko-nowogardzki

Informacja o bieżących działaniach 

Zgodnie z wcześniejszy-
mi zapowiedziami informuje-
my Państwa, że Stowarzyszenie 
na rzecz powiatu goleniowsko-
-nowogardzkiego Partnerstwo 
i Rozwój któremu przewod-
niczę, prowadzi kolejne dzia-
łania mające na celu ostatecz-
ną realizację projektu. Rozpo-
częliśmy cykl spotkań indywi-
dualnych z rożnymi osobami, 

które mogłyby odegrać w spra-
wie ważną rolę zarówno w za-
kresie rozpowszechniania pro-
jektu, jak i w fazie realizacji 
poszczególnych etapów przy-
szłej procedury. Spotkania te w   
trakcie których prezentujemy 
nasze motywacje, poznajemy 
opinię rozmówców i analizu-
jemy uwarunkowania sprawy, 
będą kontynuowane do czasu, 
gdy projekt uzyska wystarcza-
jąco zdeterminowane wspar-
cie przynajmniej nowogardzkiej 
społeczności, choć nie ukry-
wam liczymy też na mieszkań-
ców innych gmin powiatu. Jed-
nocześnie kontynuujemy proces 
naboru na członków Stowarzy-
szenia, osób chętnych do bar-

dziej aktywnego działania. Ana-
lizujemy także zasadność złoże-
nia w trybie inicjatywy obywa-
telskiej,  projektu uchwały Rady 
Miejskiej w Nowogardzie ini-
cjującej procedurę wnioskowa-
nia do Rady Ministrów o zmia-
nę nazwy powiatu. Przypomnę, 
że zgodnie ze statutem naszej 
gminy (paragraf 34), liczba 250 
obywateli ma prawo złożyć taki 
wniosek poprzez poparcie go 
własnymi podpisami. Powiat 
goleniowsko-nowogardzki to 
nasza wspólna sprawa!

Paweł  Słomski
Przewodniczący  Stowarzyszenia 

na rzecz powiatu goleniowsko-
nowogardzkiego 

Partnerstwo i Rozwój

Powiat  
goleniowsko-
nowogardzki
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Za wszystko płacą mieszkańcy

Podatki mówią prawdę o władzy 

W okresie ostatnich kilku mie-
sięcy mieszkańcy gminy Nowo-
gard byli kilkakrotnie uraczeni 
politycznym spektaklem. W sze-
regach koalicji SLD-PSL trwała 
farsa związana ze stanowiskiem 
przewodniczącego Rady Miej-
skiej. Nie przypadkiem jest więc, 
że przez dwa lata kadencji obec-
na Rada pod przewodnictwem 
Antoniego Bielidy, nie zafundo-
wała mieszkańcom ani jednej po-
ważnej debaty na temat ich przy-
szłości. W trakcie trwania rzą-
dów burmistrza Roberta Czapli i 
jego popleczników ,na sesjach RM 
dyskusja o sprawach trudnych jest 
nie do przyjęcia, za to wyraźnie 
lepiej zajmować się politycznymi 
układankami.

Ani razu nie odbyła się rów-
nież żadna debata na temat po-
datków. Jest ona oczywiście nie na 
rękę władzy, bo burmistrz Czapla 
lubi sprawiać wrażenie, jakby pie-
niądze w gminnym budżecie bra-
ły się z kosmosu, z którym jest w 
dobrych układach. Tymczasem 
każda z inwestycji finansowana 
jest właśnie przez mieszkańców, 
którzy płacą podatki. Szlagierowe 
inwestycje burmistrza są może i 
ładne. Nad ich kosztem, skalą, po-
trzebą i sensem należałoby się już 
bardziej zastanowić. Bo przecież 
skatepark, lodowisko, oświetlenie 
ratusza, czy chodniki nie przyno-
szą miejsc pracy np. młodym lu-
dziom, którzy masowo wyjeżdża-
ją z Nowogardu. Gmina na inwe-
stycjach burmistrza zyskała może 
estetyczne, choć i to jest przynaj-
mniej w niektórych przypadkach 
sprawą dyskusyjną. Natomiast na 
pewno żyjąca w niej społeczność 

ludzka, nie odczuła przez ostatnie 
dwa lata poprawy swej sytuacji 
materialnej wzrostu  perspektyw 
dochodowych. 

Zawsze dużo prawdy o lu-
dziach sprawujących władzę mó-
wią podatki. To przecież ze skła-
dek mieszkańców utrzymuje się 
cały aparat urzędniczy, buduje i 
kieruje gminą. Tam za publiczne 
pieniądze tworzy się karykaturę 
pięknie oświetlonego „Wersalu”, w 
którym dworzanie robią wszyst-
ko, by budować wielkość swojego 
„cesarza”. Nowogardzianie płacą 
do swojego Ratusza najwięcej w 
regionie, a korzyści jakie odnoszą 
z danin są co najmniej wątpliwe.

Żeby dojść do podobnych wnio-
sków wystarczy porównać staw-
ki podatków od nieruchomości z 
obowiązującymi w innych gmi-
nach. Ja pokusiłem się o porów-
nanie naszego grodu z Golenio-
wem i Kamieniem Pomorskim. Są 
to bowiem miasta o potencjale, do 
których Nowogard można porów-
nywać. I niestety wychodzi na to, 
że nie ma czym się chwalić.

Nie trzeba być ekspertem w 
dziedzinie ekonomii by wiedzieć, 
że niskie podatki przyczyniają 
się do rozwoju przedsiębiorczo-
ści. Nowogard może o nim tylko 
pomarzyć, bo opłaty od gruntów 
i budynków na rzecz działalno-
ści mamy jedne z najwyższych w 
województwie (patrz punkt 2 i 3 
porównania). Najwięcej do naszej 
gminnej kasy płacą więc przed-
siębiorcy, co odbija się również 
na zatrudnianych przez nich pra-
cownikach. Żaden przedsiębior-
ca zewnętrzny nie zainwestuje w 
Nowogardzie, gdzie podatki są 
największe. Będzie wolał wybrać 
choćby Golczewo, czy Maszewo 
(nawet tam powstają spore zakła-
dy), gdzie za użytkowanie metra 
kwadratowego budynków zaję-
tych na prowadzenia działalności 
gospodarczej, płaci się 17 zł. 98 
gr. Stawki za podatki od budyn-
ków mieszkalnych w Nowogar-
dzie są tylko minimalnie mniejsze 
od goleniowskich i kamieńskich 
(patrz pkt. 1 porównania). Nie ma 

się wcale czym szczycić, bo tamte, 
to miasta powiatowe. Szczególnie 
Goleniów jest świetnie rozwinięty, 
a jego mieszkańcy nie borykają się 
z bezrobociem.  

Stara i prawdziwa zasada mówi, 
że gmina jest tak bogata, jak jej 
obywatele. Im mniej pieniędzy w 
budżecie, tym więcej zostaje lu-
dziom w kieszeni. Oni na pewno 
wykorzystają to efektywniej, niż 
obecna władza. Im więcej forsy 
oddajemy burmistrzowi, tym w 
coraz większym stopniu stajemy 
się zniewoleni.

Pieniądze z gminnego budżetu 
nie są jakimś abstrakcyjnym da-
rem z niebios, forsą wspólną, a 
więc niczyją. W budżecie gminy 
są nasze pieniądze, zabrane nam 
pod przymusem w postaci rozma-
itych podatków. Dlatego należy 
wydawać je rozsądnie i oszczęd-
nie. 

Lepsze dla mieszkańców są 
małe podatki, czy duży budżet 
gminy? Zapraszam do dyskusji na 
ten temat czytelników „Dzienni-
ka”.

Marcin Nieradka

Porównanie 
podatków
1.Od budynków mieszkalnych 
Nowogard: 52 gr. za metr kwa-
dratowy
Goleniów: 56 gr. 
Kamień Pomorski: 55 gr. 
2. Od budynków zajętych na 
prowadzenia działalności go-
spodarczej 
Nowogard: 18 zł. 44 gr. za m. kw. 
działalności użytkowej 
Goleniów: 17 zł. 55 gr. 
Kamień Pomorski: 12 zł. 
3. Od gruntów pod działalność 
gospodarczą
Nowogard: 69 gr. za m. kw. dzia-
łalności użytkowej
Goleniów: 67 gr.
Kamień Pomorski: 55 gr. 
4,.Od budynków wykorzysty-
wanych do działalności zdro-
wotnej 
Nowogard: 4 zł za m. kw. 
Goleniów: 3 zł 56 gr. 
Kamień Pomorski: 4 zł. 20 gr.

Liczę na rozsądek  
i jednomyślność radnych 
W najbliższy wtorek podczas sesji Rady Miejskiej 
głosowana będzie uchwała wprowadzająca zmiany 
w opłacie za przedszkola publiczne. 

Uchwała ma obniżyć o 
50% opłatę za drugie dziec-
ko uczęszczającego do przed-
szkola publicznego. Obniżyć o 
25% opłatę za dziecko z zasił-
kiem pielęgnacyjnym. Obni-
żyć o 75% opłatę dla drugiego 
dziecka, jeśli na drugie dziec-
ko jest przyznany zasiłek pie-
lęgnacyjnych.  Z godnie pro-
jektem uchwały opłata nie bę-
dzie pobierana za trzecie dziec-
ko, gdy z usług przedszkoli ko-
rzysta troje dzieci z  tej samej 
rodziny oraz wychowujących 
czworo i więcej dzieci. Uchwa-
ła zwalnia również z opłaty 
drugie dziecko w przypadku, 
kiedy oboje dzieci korzystają-
cych z przedszkola publiczne-
go posiada zasiłek pielęgnacyj-
ny.

W obecnej sytuacji wielu ro-
dziców z Nowogardu boryka 
się z ogromnymi problemami 
finansowymi, nie trzeba rów-
nież tłumaczyć z jakimi pro-
blemami borykają się rodzi-
ce dzieci niepełnosprawnych. 
Ta uchwała ma być dla nich re-
alną pomocą ze strony samo-
rządu. 

Warto przypomnieć, że pro-
jekt tej uchwały złożyłem w 
imieniu swojego klubu już w 
sierpniu. Niestety nie znala-
zła się w porządku obrad rady 
miejskiej na wrześniowej sesji, 
tylko została odesłana do oce-
ny prawnej. Po kilku popraw-
kach i  sprawdzeniu jej pod 
względem merytorycznym 
przez radcę prawnego z urzędu 
uchwała w końcu będzie głoso-
wana na najbliższej sesji. Uwa-
żam, że w Nowogardzie oprócz 
potrzebnych placów zabaw 
musimy również tworzyć roz-
wiązania prawne, pomagające 
młodym rodzicom.

Wokół projektu tej uchwa-
ły pojawiały się również głosy. 
Po co robić obniżki za opłaty 
w  przedszkolach, skoro 5 go-
dzinna podstawa programo-
wa jest bezpłatna? Ale tak na-
prawdę bezpłatna jest tylko 
na papierze. Do przedszko-
li uczęszczają głównie dzieci, 
których rodzice pracują. Bez-
płatna podstawa programowa 
obowiązuje od 8: 00 do 13:00. 
Wiadomym jest, że rodzic pra-
cujący od 7:00 do 15:00 zapro-
wadza dziecko średnio pół go-
dziny wcześniej i  odbiera pół 
godziny później. Więc dzien-
nie poza podstawą programo-
wą musi dopłacić za 4 godzi-
ny (godzina kosztuje 2,60 zł), 
co w skali miesiąca(średnio 21 
dni roboczych) daję opłatę na 
poziomie 218 zł. Do tego opła-
ta za wyżywienie około 120 zł 
miesięcznie. Zajęcia dodat-
kowe około 35 zł, miesięczna 
składka na przybory 10 zł, do-
chodzi do tego jakiś teatrzyk. Z 
bezpłatnej opieki przedszkol-
nej wychodzi nam miesięcz-
nie około 400 zł opłaty za jed-
no dziecko. Dla rodziców po-
siadających dwójkę dzieci w 
przedszkolu 800 zł, to w skali 
miesiąca ogromny wydatek. 

Uważam, że przy obecnej sy-
tuacji finansowej i demogra-
ficznej, każda pomoc dla mło-
dych rodziców jest potrzeb-
na. W skali budżetu pokrycie 
przez gminę kosztów zwią-
zanych z obniżeniem opłaty 
za przedszkola publiczne bę-
dzie niewielkim wydatkiem, a 
ogromną pomocą samorządu. 

Uchwała nie zakłada żad-
nych innych zmian, na tym sa-
mym poziomie pozostaje staw-
ka opłaty, czyli 0,17% mini-
malnego w  wynagrodzenia za 
pracę

Starałem się już wcześniej 
przekonywać radnych koalicji 
do przyjęcia tej uchwały i obie-
cali, że będą głosować ZA. Dla-
tego liczę na rozsądek i jedno-
myślność wszystkich klubów 
podczas głosowania nad przy-
jęciem tej uchwały

Michał Wiatr
Klub Radnych Wspólny 

Nowogard

  Komentarze, opinie

INFORMACJA
Koło Numizmatyczne oraz Klub Kolekcjonera zapraszają na giełdę 

kolekcjonerską „Osobliwości i Rozmaitości” w dniu 28.10.2012r. (niedziela) w Nowogardz-
kim Domu Kultury, Pl. Wolności 7, początek giełdy tym razem wyjątkowo od godz. 13,00

Na giełdę w szczególności zapraszamy wszystkich „Tadeuszów” dla których przygotowaliśmy 
miłą niespodziankę.

W programie: Skup, wycena, sprzedaż, wymiana: banknoty, medale, monety, znaczki filateli-
styczne, karty telefoniczne, katalogi, klasery, literatura oraz inne eksponaty. 

Zapraszamy i czekamy, Prezes Koła Numizmatycznego w Nowogardzie
Tadeusz Łukaszewicz
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Informacje Parafialne
   Vox    Ecclesiae...

Słowo Boże na Niedzielę:

Nic  nie musisz  mówić nic … 

Odpocznij we mnie, czuj się bezpiecznie...
Spotkanie modlitewne to czas, w któ-

rym trzeba odsunąć na bok wszystkie 
sprawy, a całą uwagę zwrócić tylko na 
Boga. Nie oznacza to absolutnie ucieczki 
od rzeczywistości, ale daje nam okazję do 
odwrócenia się od spraw codziennych i 
wyrażenia Bogu prawdziwego, bezintere-
sownego uwielbienia i adoracji. Taka mo-
dlitwa pozwala dotknąć żywej obecności 
Ducha Świętego, napełnia serca pocie-
chą, radością i pokojem. 

Wiele osób starszych lub nawet młod-
szych nie potrafi do końca zrozumieć 
sensu modlitwy uwielbienia czy adoracji. 
I bynajmniej nie dlatego, że pojęcie takiej 
modlitwy jest im obce, ale zwykle odkry-
wają trudność w wyrażaniu swego stanu 
ducha przy innych. Nauczeni szacunku i 
pokory do Boga, nie są w stanie przeła-
mać się, aby dać społeczny wyraz swoim 
przeżyciom i uczuciom. 

Dlatego w ramach tegorocznego Ty-
godnia Papieskiego  przeżywanego pod 
hasłem Jan Paweł II – Papież Rodziny, 
dnia 18 października br. z  inicjatywy Ks. 
Marcina Gudełajskiego  młodzież nasze-
go miasta  w Kościele pw. Świętego Rafała 
Kalinowskiego przygotował adorację z 
modlitwą uwielbienia Boga za dar Jana 
Pawła II. Młodzi swoje przygotowania 
rozpoczęli już tydzień szybciej ćwicząc 
pieśni i kanony  oraz wybierając teksty i 
wypowiedzi Bł. Papieża mówiące o mał-
żeństwie, rodzinie i życiu.

Modlitwa uwielbienia wyraża zachwyt 
nad Panem Bogiem. Wprowadza w życie 
postawę zadziwienia, euforii i wdzięcz-

ności. Nie zawiera długich i skompliko-
wanych wypowiedzi. Zbliżona jest raczej 
do tego, co mówi Św. Jan w Apokalipsie:  
„...stoją przed tronem i mówią hosanna” 
(Ap 7,14-17).  Same wypowiadane sło-
wa nie szukają powodu do uwielbienia. 
Uwielbiam Pana Boga nie za to, że coś 
zrobił, albo coś się wydarzyło, (bo za to 
Mu później podziękuję), ale bo jest taki, 
jaki jest, ponieważ jest godzien uwiel-
bienia. Warto zwrócić uwagę na tę for-
mę, aby dziękować Bogu za to, co robi a 
uwielbiać Go po prostu, bo jest Bogiem i 
nie silić się na szukanie powodu, za co... 

Dziękując najpierw  Bogu za ten dar 
spotkania na modlitwie, wyrażamy 
wdzięczność młodzieży za przygotowa-
nie tego wieczoru, za czas,  poświęcenie, 
za wspólne bycie razem…Życzmy sobie 
więcej takich spotkań uwielbiając i ado-
rując Najwyższego.

(RM)

Słowa Ewangelii według Świętego Marka
(Mk 10,46-52) Niewidomy pod Jerychem
   Gdy Jezus wraz z uczniami i sporym tłumem wychodził z 

Jerycha, niewidomy żebrak, Bartymeusz, syn Tymeusza, sie-
dział przy drodze. Ten słysząc, że to jest Jezus z Nazaretu, za-
czął wołać: Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną! Wielu 

nastawało na niego, żeby umilkł. Lecz on jeszcze głośniej wołał: Synu Dawida, ulituj się 
nade mną! Jezus przystanął i rzekł: Zawołajcie go! I przywołali niewidomego, mówiąc mu: 
Bądź dobrej myśli, wstań, woła cię. On zrzucił z siebie płaszcz, zerwał się i przyszedł do 
Jezusa. A Jezus przemówił do niego: Co chcesz, abym ci uczynił? Powiedział Mu niewi-
domy: Rabbuni, żebym przejrzał. Jezus mu rzekł: Idź, twoja wiara cię uzdrowiła. Natych-
miast przejrzał i szedł za Nim drogą.

Bądź dobrej myśli, wstań, woła cię.
Wszystko na to wskazuje, że Bartymeusz był dobrej myśli. Gdy inni go uciszali, tym 

głośniej krzyczał. Tak jakby od tego zależało jego życie. Zmiana jego życia. Przecież był 
niewidomy. Można by spróbować wczuć się w taką sytuację, ale będzie to tylko próba. 
Nieco więcej może nam dać do myślenia moment, gdy znajdujemy się w pomieszczeniu 
i nagle wyłączą prąd, a my nie byliśmy na to przygotowani. Każda chwila, która w jakiś 
sposób ogranicza nasz wzrok pokazuje, jak bardzo jest on potrzebny, by normalnie żyć.

Gdy spojrzymy na niewidomego spod Jerycha, nie powinien dziwić nas fakt, że z taką 
determinacją dążył do bezpośredniego spotkania z Jezusem. Wierzył w to, że może zostać 
uzdrowiony. Bardzo tego chciał. Wystarczyło. Wiele jest takich momentów w Ewangelii, 
w których możemy zauważyć tę zależność między wiarą i spełnieniem prośby potrzebu-
jącego uzdrowienia. To, czy Jezus pomoże proszącemu, uzależnia od jego wiary. I w tym 
przypadku było tak samo. 

Co musiał czuć, czego doświadczyć ten, który nagle zaczął widzieć. Zobaczył tłum, zo-
baczył Jezusa. Zobaczył siebie. Zobaczył to, czego do tej pory nie mógł widzieć. Wreszcie 
zobaczył ludzkie życie.

Tak jak my. No właśnie, a jak my to życie widzimy? To zależy od tego, co skupia naszą 
uwagę, na czym się koncentrujemy, co jest dla nas ważne. I jakże często dostrzegamy, że w 
tym naszym życiu nie jest zawsze tak, jak byśmy chcieli. Rodzą się wątpliwości. Jeżeli tylko 
tyle, to nie jest tak źle. Wątpliwości z natury są przejściowe. Tym szybciej przechodzą im 
bardziej człowiek chce je rozwiać. Ale co zrobić gdy przyjdzie zwątpienie?

Często przychodzi. „Czemu zwątpiłeś, małej wiary” – to słowa skierowane do Piotra. 
Chociaż sam w innym momencie będzie zapewniał Mistrza, że choćby wszyscy zwątpili, 
on nie zwątpi nigdy. A jednak tak się stało. Na dziedzińcu Arcykapłana. To zwątpienie to-
warzyszy człowiekowi już od momentu, kiedy zasiał je w ludzkim sercu szatan. Poddał w 
wątpliwość słowa Boga i skusił człowieka. Zagnieździł się w życiu człowieka grzech i cią-
gle daje znać o sobie siejąc wątpliwość i rodząc zwątpienie.

Ale nie można tak pesymistycznie. Święty Paweł nam pomoże. Dlatego to nie poddaje-
my się zwątpieniu, chociaż bowiem niszczeje nasz człowiek zewnętrzny, to jednak ten, który 
jest wewnątrz, odnawia się z dnia na dzień.  Niewielkie bowiem utrapienia naszego obecne-
go czasu gotują bezmiar chwały przyszłego wieku dla nas, którzy się wpatrujemy nie w to, 
co widzialne, lecz w to, co niewidzialne. To bowiem, co widzialne, przemija, to zaś co niewi-
dzialne, trwa wiecznie(2 Kor 4, 16-18). 

Widzieć to co niewidzialne. To tak, jak Bartymeusz. On widział to, co niewidzialne. A 
przynajmniej to, co było niewidzialne dla niego w tamtej chwili. Widział Jezusa oczami 
wiary. Dlatego był pewny, że może go uzdrowić. I nie zawiódł się. Jezus nigdy nikogo nie 
zawiódł. I nigdy nikogo nie zawiedzie. Więc dlaczego to życie tak wygląda? Pewnie dla-
tego, że za bardzo wpatrujemy się w to, co widzialne. Opieramy się na pozorach, nie do-
strzegamy głębi, nie widzimy wyraźnie. Bo widzimy tylko to, co widać. A to czasem bar-
dzo niewiele. Często za mało. Zrodzą się wątpliwości i zwątpienie gotowe. 

Ale wcale nie musi tak być. Podpowiedź Pawła jest bardzo jasna. Co nie znaczy, że jest 
prosta. A przykład Apostołów świadczy o tym, że na pewno jest trudna. A jednak rodzi 
się nadzieja. Przecież chodzi tu o życie. I to doczesne, by było znośne, i to wieczne, by było 
możliwe do zdobycia. Można by powiedzieć, że to sprawa życia i śmierci, ale właściwie to 
dotyczy tak naprawdę tylko życia. 

   I wszystko zależy od zaufania. Oczywiście Panu Bogu. Wytrwałość, nadzieja i mę-
stwo rodzą się w człowieku, który nie polega tylko na sobie. Umiejętność nie popadania 
w zwątpienie jest darem, o który trzeba prosić Boga i który trzeba zdobywać. Trzeba cza-
sem krzyczeć. Dokładnie tak, jak Bartymeusz. Tym bardziej, gdy ktoś lub coś będzie nas 
uciszać. Nawet my sami czasem siebie uciszamy. Dlatego to takie trudne. Ale im więcej 
zaufania, tym bliżej Nieba. A to bardzo ważne, bo im bliżej Nieba, tym towarzyszące nam 
utrapienia o których pisał Paweł, stają się rzeczywiście niewielkie. Wszystko blednie w 
konfrontacji z tym co wieczne. 

   Więc pewnie warto wpatrywać się w to, co niewidzialne. Tym bardziej, że przecież to 
potrafimy.

Ks. Grzegorz Podlaski

Ksiądz Marek Kawa wraz z rodzicami podczas święceń 
w Policach

Nowogard ma kolejnego kapłana
28.10., godz. 12.00 uroczysta prymicja 

księdza Marka Kawy
W najbliższą niedzielę o godz. 

12,00  rozpoczną się uroczystości 
prymicyjne ks.  Marka  Kawy – ko-
lejnego w tym roku kapłana,  miesz-
kańca naszego miasta pochodzącego 
tym razem z  parafii św. Rafała Ka-
linowskiego, wyświęconego  w dniu  
10. 10.2012r. w Policach przez ks. ar-
cybiskupa Andrzeja Dzięgę. Uroczy-
stość rozpocznie się o godz. 12,00  
procesyjnym  wyprowadzeniem 
księdza prymicjanta z domu rodzin-
nego .  Msza święta prymicyjna  roz-
pocznie się o godzinie 12.30 w ko-
ściele pw.  św.  Rafała Kalinowskie-
go. W trakcie eucharystii zostanie 
udzielone zgromadzonym wiernym 
błogosławieństwo prymicyjne. 
  Błogosławieństwo prymicyjne wiąże 
się z możliwością uzyskania odpustu 
zupełnego na zwykłych warunkach. W najbliższych numerach opublikujemy roz-
mowę z ks. Markiem Kawą, w której bliżej przedstawimy jego sylwetkę i drogę do 
kapłaństwa, które dojrzewało w naszym mieście. 
W imieniu Ks. prymicjanta jego rodziny i parafii św. Rafała Kalinowskiego serdecz-
nie zapraszamy wszystkich na tę wielką i szczególną uroczystość.              Redakcja 
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„Umarłych wieczność dotąd trwa
Dokąd pamięcią się im płaci.
Chwiejna waluta. Nie ma dnia,
By ktoś wieczności swej nie tracił”.

Wisława Szymborska

Biblioteka poleca

Za kilka dni 1 listopada, uro-
czystość Wszystkich Świętych, 
pójdziemy na cmentarz, zapa-
limy znicze na mogiłach bli-
skich, znajomych i grobach 
opuszczonych. 

Cmentarze… zajmują w ży-
ciu każdego narodu miejsce 
szczególne. „Gdy gaśnie pa-
mięć ludzka dalej mówią ka-
mienie”. To znane powiedzenie 
Kardynała Stefana Wyszyń-
skiego najlepiej oddaje du-
cha cmentarzy: ich ciszę, pięk-
no i ulotność …  Niewiele jest 
książek podejmujących ten te-
mat. W naszej bibliotece po-
siadamy album pt. „NEKRO-
POLIE. Zabytkowe cmentarze 
wielokulturowej Polski” Anny 
Olej-Kobus, Krzysztofa Ko-
bus i Michała Rembasa. We 
wstępie czytamy: „Decydując 
się na wydanie albumu o tak 
wyjątkowym temacie, chcieli-
śmy pokazać, jak niezwykłymi 
miejscami są polskie nekropo-
lie – zarówno rozległe, zadba-
ne miejskie cmentarze, jak i 
położone na uboczu, zniszczo-
ne mogiły będące świadkami 
burzliwych dziejów wielowy-
znaniowej Polski”.

Album wydano z niezwy-
kłą starannością. Przejrzy-
sty układ tekstu z podziałem 
m.in. na cmentarze wyznanio-

we, wojenne i wojskowe, nie-
zwykłe cmentarze, niezwykłe 
nagrobki. Bardzo ciekawa jest 
mapa z zabytkowymi cmenta-
rzami w Polsce. Na szczególną 
uwagę zasługują jednak zdję-
cia czarno-białe, w sepii i ko-
lorze, robione o różnych po-
rach dnia i roku. Przykują na-
szą uwagę i zostaną na długo w 
pamięci. Bo cmentarze, to jed-
no z tych miejsc, gdzie współ-
czesność łączy się z dawnymi 
czasy. Choć tak naprawdę to 
przecież tylko… śmierć, tra-
wa, niepamięć i rosa.

Dyrektor Biblioteki
Zofia Pilarz

Na Placu Wolności, zajął miej-
sce we wtorek  specjalny pojazd  
będący mobilnym muzeum Jana 
Pawła II. Muzeum mieści się w 
18-metrowym samochodzie cię-
żarowym pomalowanym w ko-
lorach papieskich. We  wnętrzu 
naczepy o powierzchni 62m kw. 
ustawiono gabloty z ekspona-
tami, a na trzech ścianach sym-
bolizujących miasta: Wadowice, 
Kraków oraz Rzym zaprezento-
wane zostały fotografie z życia 
Ojca Świętego. Oprócz zgroma-
dzonych pamiątek  zwiedzający 
mogli również obejrzeć prezen-
tacje filmów, których tematyka 
dotyczyła  związków Karola Woj-
tyły, właśnie z tymi trzema mia-
stami: Wadowicami, Krakowem i 
Rzymem. W końcowej części po-
jazdu ustawiono stoisko na któ-
rym można było zakupić książ-
ki poświęcone życiu i pontyfi-
katowi Jana Pawła II. W Mobil-
nym  wśród  wystawionych eks-
ponatów  można było  zobaczyć  
np. osobiste przedmioty, których 
Ojciec Święty używał: piuskę, su-
tannę, sweter, osobiste  bordowe 
buty, jak również  modlitewnik, 
różaniec i  pióro wieczne. Cha-
rakterystycznym eksponatem 
był zegar z ustawieniem wskazó-
wek na godzinę 21:37, czyli  go-
dziną śmierci Ojca Świętego w 
dniu 2 kwietnia 2005 roku. Oto 
co nam powiedzieli zwiedzający 
ekspozycję: 

Barbara Gajda - Przewodnik 
Mobilnego Centrum - Mobil-
ne centrum przyjechało dziś  do 
Nowogardu, będzie tu od 24.10 
do 25.10.2012. Wczoraj byliśmy 
w Kamieniu Pomorskim. Muszę 
stwierdzić, że jest duże zaintere-
sowanie wystawą zarówno mło-

dzieży szkolnej jak i osób doro-
słych. Co do emocji i wzruszeń, to 
oczywiście one są. Zauważyłam, 
że niektórzy  ludzie  dość mocno  
przeżywają  wystawę, reagując 
na nią  czasami  łzami  czy lek-
kim  wzruszeniem . Również za-
uważyłam, że dzieci oglądają z 
zainteresowaniem naszą wysta-
wę.  Gablota sportowa w której 
mamy narty Ojca  Świętego i Pu-
char, wśród dzieci jest szczególnie 
oblegana. Natomiast  osoby do-
rosłe czy starsze zatrzymują się 
przy sutannie, piusce. Warto do-
dać, że Mobilne Muzeum, to ini-
cjatywa Centrum Jana Pawła II 
„ Nie lękajcie się”, które powstaje 

w Krakowie Łagiewnikach i po-
przez właśnie to, mobilne Mu-
zeum chcemy dotrzeć do jak naj-
większej liczby osób, aby poka-
zać to wszystko co zostało po na-
szym wielkim Ojcu Świętym Ja-
nie Pawle II.  Mobilne Muzeum 
działa od kwietnia zeszłego roku, 
zwiedziliśmy już bardzo dużo 
miejscowości w tym byliśmy w : 
Warszawie, Białym Stoku, Wro-
cławiu. Również  z wystawą by-
liśmy w zagranicznych miastach: 
Wilnie i Monachium. Co do za-
kończenia wystawy, to ten ter-
min nie jest jeszcze ustalony, bo 
będziemy podróżować tak długo, 
jak długo będzie na tą wystawę  

zapotrzebowanie. Mamy nadzie-
ję, że poprzez nasze podróżowa-
nie pamięć o Janie Pawle II bę-
dzie Wieczna. 

Marta Papuszka, Natalia Fie-
doruk klasa II a w I LO - Cie-
szymy się, że mieliśmy możliwość 
obejrzenia pamiątek po Janie 
Pawle II, oraz przypomnienia so-
bie jego osoby i pontyfikatu. Wy-
stawa bardzo nam się podoba-
ła. Ważne jest to, aby obejrzało 
ją jak najwięcej ludzi i aby pa-

mięć o ludziach, którzy tak bar-
dzo wpłynęli na nasze życie i na 
nasz kraj, nie zniknęła. 

W czwartek przed odjazdem 
tego swoistego papa-mobile 
znany nowogardzki  kolekcjo-
ner Tadeusz Łukaszewicz prze-
kazał muzeum pamiątkę z na-
szego miasta w postaci małego 
zbioru dwóch monet papieskich 
(trzech monet).

Jarek Bzowy 

Mobilne Muzeum Ojca Świętego w Nowogardzie

Zainteresowanie i wzruszenie zwiedzających
Grupy młodzieży szkolnej, dzieci oraz Nowogardzian odwiedziło specjalny pojazd, który jeździ po całej  Polsce. Mobilne  Muzeum Jana 
Pawła II zawitało na zaproszenie ks proboszcza Grzegorza Legutki również do Nowogardu, stacjonowało u nas od 24.10 do 25.10.2012. 
Następnie muzeum pojechało do Osiny, Goleniowa i na końcu Choszczna. 

Klasa II A z I LO w Nowogardzie
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RE MB UD

Salon Budowlany

R E M B U D Sprzedaż jesienna

z RABATAMIKabiny prysznicowe
szklane kpl. z brodzikiem

już od 600 zł brutto

Przyjdź, sprawdź

ZAPRASZAMY

od 8.30 - 18.00

- glazura, terakota
- armatura łazienkowa
- panele podłogowe
- panele ścienne
- skrzydła drzwiowe

Szafka 50 + umywalka
+ bateria + lustro

już od 345 zł brutto

ul. Wartcka 1 • Nowogard
Tel./Fax 91 39 22 957

KOLEJNOŚĆ UŻYWANIA PROGRAMÓW:

PROGRAM 1  mycie zasadnicze

PROGRAM 2  spłukiwanie

PROGRAM 3  woskowanie

PROGRAM 4  nabłyszczanie

PROGRAM 5  szczotka

UWAGA Najlepszy efekt mycia uzyskuje się
przy użyciu kolejno 4 programów
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Nasi Przedsiębiorcy - Małgorzata i Marek Piątkowscy sklep „Świat Dziecka” 

Tutaj czasami do rośli zno wu chcą mieć po kil ka lat! 
Kolejna odsłona lokalnych przedsiębiorców, tym razem odwiedziliśmy sklep „Świat Dziecka” znajdujący się na ul. 700 lecia. Sklep ist-
nieje już prawie 20 lat, a powadzą go Małgorzata i Marek Piątkowscy  

Dziennik Nowogardzki: Przy-
pominam sobie pewną zabaw-
kę  o nazwie  Ferbi - zapewne ją 
Państwo znacie?

Małgorzata i Marek Piątkow-
scy - właściciele sklepu „ Świat 
Dziecka” - Oczywiście, że tak! 
Była to przesympatyczna elektro-
niczna zabawka, którą dzieci ba-
wiły się pod koniec lat 90. Produ-
centem jej jest bardzo znana fir-
ma, która produkuje swoje zabaw-
ki na cały świat. Ta zabawka była 
niesamowicie urocza. Wydawała 
takie śmieszne odgłosy, które do 
dziś wspominamy z sentymentem. 
I muszę powiedzieć, że my również 
ją mieliśmy w sprzedaży. 

Historia zabawek sięga bardzo 
dawnych czasów można powie-
dzieć, że pewnie są tak stare jak 
ludzkość...

Musimy powiedzieć, że nie je-
steśmy aż tak zorientowani w hi-
storii powstania zabawek, ale wy-
daje nam się, że zabawa towarzy-
szy człowiekowi prawdopodobnie 
od zawsze i jest bardzo ważną w 
jego dorastaniu i ma konsekwen-
cje w późniejszym już dorosłym 
życiu. Wydaje nam się jednocze-
śnie, że od najdawniejszych cza-
sów, od początku ludzkości, dzieci 
poznawały świat poprzez właśnie 
zabawę i służące do niej przedmio-
ty, czyli zabawki, wcześniej drew-
nianych czy pluszowych, a współ-
cześnie naszpikowane elektroniką. 
Dziś zabawka przechodzi ogromną 
ewolucję, którą w dużym stopniu 
zainicjowała właśnie współczesna 
technika oraz Internet. Dzieciom 
właśnie za pomocą Internetu ofe-
ruje się wirtualną zabawę, która 
jest może atrakcyjna, ale czy moż-
na za jego pośrednictwem taką za-
bawkę z monitora dotknąć, pogła-
skać czy przytulić jak prawdziwego 
pluszowego misia? On jest nadal 
jednak  niezastąpiony, gdy dziecko 
ma smutek w oczach. 

To tyle historii,  przejdźmy te-
raz do teraźniejszości i do dzia-
łalności  Państwa sklepu? 

Cóż ...  działalność handlową 

rozpoczęliśmy od początku lat 90. 
Najpierw  był to sklep z konfek-
cją damską, który z czasem prze-
branżowił się na bieliznę damsko 
– męsko - dziecięcą, ale mieliśmy 
również  epizod ze sklepem spo-
żywczym. Ostatecznie jednak te 
działalności porzuciliśmy na rzecz 
handlu tylko artykułami dla nie-
mowlaków, dzieci i nastolatków. 
Stwierdziliśmy w tamtym czasie, 
że tu w Nowogardzie nie ma ta-
kiego jeszcze sklepu i warto było-
by ten pomysł zrealizować. Pamię-
tamy, że pierwszy nasz sklep w tej 
branży znajdował się na ul. War-
szawskiej w miejscu, gdzie teraz 
jest punkt sprzedaży telewizji ko-
mercyjnej. Następne miejsce było 
już nieco większe, bo o powierzch-
ni około 100 metrów kwadrato-
wych, również na ul. Warszawskiej 
tam gdzie obecnie jest sklep z mię-
sem i wędlinami. I tam funkcjono-
waliśmy z tą naszą sprzedażą oko-
ło 2 lat. Aż przyszedł rok 1994 w 
którym to wygraliśmy z moim bra-
tem przetarg na dzierżawę tego 
budynku w którym obecnie jeste-
śmy i działamy. 

Lokal ma dwie części? 
Tak. Budynek dzieli się na dwie 

części. Na część z konfekcją dla 
osób dorosłych, oraz część dla dzie-
ci, w której jest asortyment typowo 
dziecięcy.

Różnorodność  zabawek na 
półkach i szeroka gama ofero-
wanej dziecięcej odzieży świad-
czy o tym, że rodzice na pewno 
mogą coś wybrać u Państwa  dla 
swojego dziecka? 

Na pewno, proszę nam wierzyć, 
że mają w czym wybierać i prze-
bierać. Przychodzące do nas dzie-
ci bardzo chętnie się rozglądają 
po sklepie i często same sugerują, 
co by chciały. W sprzedaży mamy 
około 3.000  pozycji. Począwszy od 
wszelkiej odzieży dziecięcej, obu-
wia na różne pory roku, wózków w 
różnych konfiguracjach, po wózki 
dla lalek, rozmaite zabawki, klocki 
LEGO bardzo popularne, puzzle. 
Ważnym regałem jest regał z ak-

cesoriami niemowlęcymi dla tych 
najmniejszych maluszków, rów-
nież musimy wspomnieć o goto-
wych słoiczkach z kaszkami obia-
dowymi znanej firmy i dewocjona-
lia, czyli przedmioty i ubranka słu-
żące do ceremonii chrztu i Komu-
nii Świętej. 

W tej sytuacji  klientów w 
Państwa sklepie chyba nigdy nie 
brakuje? 

Trudno jest nam oszacować  jak 
wielu relatywnie  klientów nas od-
wiedza, ale ciekawostką jest fakt, 
że bardzo często są to klienci, któ-
rych pamiętamy jeszcze z czasów 
gdy sami byli jeszcze dziećmi.  To  
niespotykane, że uczestniczymy i 
obserwujemy dziecko, które na po-
czątku jest niemowlakiem, a póź-
niej po woli wyrasta na nastolatka. 
Bardzo się cieszymy , że mamy ta-
kich klientów  których pamiętamy  
jeszcze jako małe dzieci, a teraz 
przychodzą do nas ubierać swoje 
dzieci.  Więc czasami mamy wra-
żenie, że  nasz sklep jest taki tro-
chę wielopokoleniowy i dodam, że 
to sprawia nam ogromną satysfak-
cję. Nieskromnie przyznamy, że  z 
niektórymi klientami mamy bar-
dzo emocjonalne relacje, jesteśmy 
z nimi tak związani jak z rodziną. 
Objawia się to choćby naszym za-
niepokojeniem, gdy dochodzą do 
nas informacje, że  coś się  niedo-
brego z dzieckiem – naszym klien-
tem dzieje, wówczas proszę nam 
wierzyć, naprawdę się smucimy. 
Ponadto wydaje nam się, że przy 
odwiedzających nas tu dzieciach, 
my sami młodniejmy i czujemy z 
tego powodu radość. 

Asortyment, który  tutaj widać  
pozwala na wiele. Ale co zrobić, 
gdy szukamy czegoś szczególne-
go lub np. rodzą nam się bliźnia-
ki? 

Bliźniaki? My znamy i pamię-
tamy  nawet trojaki, które się tu w 
Nowogardzie urodziły.  Ale wraca-
jąc do odpowiedzi, to na pewno, 
gdy czegoś nie mamy na sklepie, to 
staramy się ten towar sprowadzić z 
hurtowni czy z podobnych sklepów. 
Ale musimy równocześnie zazna-
czyć, że od hurtowni powoli od-
chodzimy, gdyż ceny w nich są już 
jak detaliczne, dlatego staramy się  

zmawiać  bezpośrednio od produ-
centa. Omijamy pośredników, by 
mieć dobrą cenę dla klienta, który 
patrzy właśnie na wartość towaru. 
Ważną informacją  dla naszych 
klientów jest również fakt, że w na-
szym sklepie możemy płacić kartą 
bankomatową czy kredytową, bo 
mamy zainstalowany terminal. 

W sklepach co druga zabawka 
jest niestety z napisem Made in 
China, co oznacza, że jej jakość 
jest dyskusyjna? 

To prawda, że tych zabawek jest 
bardzo dużo na rynku, ale musi-
my powiedzieć, że w stosunku do 
lat ubiegłych ta liczba i tak się już 
zmniejszyła. Gdyż polskie przepisy 
obwarowane są dość restrykcyjny-
mi certyfikatami jakości. Co do za-
kupu zabawki sugerujemy, by pa-
trzyć na jej jakość i dobór do od-
powiedniego przedziału wiekowe-
go dziecka. To bardzo ważne, by 
dobrać odpowiednią zabawkę do  
określonego wieku. Na zabawkach 
jest bardzo często takie oznakowa-
nie, które podpowiada kupujące-
mu, dla jakiego dziecka wiekowo 
ta zabawka jest przeznaczona. Za-
uważyliśmy, że rodzice często ku-
pują zabawkę delikatnie mówiąc 
„w ciemno”, co później oznacza jej 
zwrot lub rozczarowanie. Tak nie 
powinno być i uczulamy na to ro-
dziców, by właśnie na to  zwracali 
w szczególności uwagę.  Nie ma nic 
przyjemniejszego niż uśmiechnię-
ta buzia dziecka, które otrzymało 
wymarzoną i trafnie kupioną za-
bawkę. To jest dla nas sprzedają-
cych najlepsza zapłata.

Ważną częścią Państwa dzia-
łalności jest zespół, a w tej bran-
ży podejście do małego klienta 
musi być szczególne? 

Tak, to prawda. Od 10 lat za-
trudnimy naszą panią Bożenkę, 
która wraz ze mną dzielnie i z za-
angażowaniem sprzedaje propo-
nowany klientom towar. Pani Bo-
żenka ma bardzo dobry kontakt z 
dziećmi jak również rodzicami, a 
przy obsłudze jest bardzo uprzej-
ma. Dlatego korzystając z oka-
zji  bardzo serdecznie chcielibyśmy 
jako pracodawcy jej za to podzię-
kować.  Nie mamy do niej żad-
nych uwag, cenimy sobie jej lojal-

ność, zaznaczamy, że rozumiemy 
się z nią bardzo często bez używa-
nia słów. 

Wszyscy wiemy, że kryzys ob-
jął różne gałęzie gospodarki. A 
jak jest z Waszą branżą? 

Cóż ten kończący się rok był bar-
dzo zły i w stosunku do minionych 
lat nie wpadł korzystnie. Powodem 
jest oczywiście ogólny kryzys, któ-
ry dotarł również i do mniejszych 
miejscowości, w których mieszka 
wielu naszych klientów. Również  
trudności pogłębił  Internet, przez 
który można dziś zamówić pra-
wie wszystko - również wybraną 
zabawkę, która jest również u nas 
w sprzedaży. Sieć zabija sprzedaż 
sklepową  nie tylko z naszej bran-
ży, ale i w  innych branżach.  Klient 
kupując np. wózek w Internecie nie 
ma najczęściej świadomości, że jak 
się zepsuje to później będzie musiał 
go odesłać na własny koszt. 

Zbliżają się Święta św. Mikoła-
ja i  Bożego Narodzenia - to chy-
ba bardzo aktywny dla Państwa 
czas? 

Jak co roku dla nas ten okres bę-
dzie bardzo pracowity, gdyż każ-
de dziecko na pewno będzie chcia-
ło mieć wymarzony prezent od św. 
Mikołaja? Dlatego w naszym skle-
pie on również się pojawi i będzie 
na pewno rozdawał prezenty w 
tym jednym konkretnym dniu w 
roku, który przypadnie na 06 grud-
nia. Wówczas rodzic  będzie mógł 
poprosić św. Mikołaja, by osobiście 
obdarował jego dziecko prezentem.

A co z perspektywami na przy-
szłość?

Będziemy starali się utrzymać w 
tych trudnych czasach. W naszych 
planach jest odnowienie sklepu 
oraz zmiana jego wystroju. To jed-
nak za jakiś czas. Ponieważ jest to 
sklep do którego najczęściej przy-
chodzą dzieci, to będziemy chcie-
li, by jego wystrój nawiązywał wła-
śnie do motywów  bajkowych? 

Reasumując naszą rozmowę, 
tradycyjnie chciałbym jeszcze 
zapytać o rodzinę i Państwa czas 
wolny?

Jesteśmy małżeństwem od 25 lat, 
a mieszkamy w Nowogardzie od 
11 lat. Mamy dwóch synów Ma-
cieja i Michała, którzy jeszcze się 
uczą, ale w przeszłości uwielbia-
li się bawić klockami LEGO, któ-
re mimo już wieku, nadal są prze-
chowywane w domu. A w wolnych 
chwilach mamy odmienne zajęcia.  
Mąż uwielbia sport i piłkę nożną 
oraz kibicuje nowogardzkiej dru-
żynie Pomorzanin czy szczecińskiej 
Pogoni, ale również chodzi na ryby 
i do lasu na grzyby. A ja, najlepiej 
lubię zacisze domowe, nasz ogród 
i działkę na który często zaglądam 
by zregenerować siły.

 Rozmawiał: Jarek Bzowy 

Małgorzata i Marek Piątkowscy wraz i Panią Bożenką tworzą zgrany zespół

W sklepie jest bardzo duży wybór zabawek oraz klocków LEGO
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Zawody paintballowe na „Smoczaku”

Areszt Śledczy Szczecin najlepszy
W sobotę (20 października) na terenie toru motocrossowego w Nowogardzie, odbył się turniej popularnej formy rekreacji jaką jest pa-
intball. Najskuteczniejsi w tych mini „grach wojennych” okazali się być zawodnicy AŚ Szczecin.

Paintball, to świetna forma 
rekreacji dla całych grup, na 
czym polega, to chyba niko-
mu nie trzeba tłumaczyć. Jed-
nak ta forma zabawy, potra-
fi być również bolesna, dlate-
go uczestnicy sobotnich za-
wodów nie mogli zapomnieć 
o zasadach bezpieczeństwa. 
Każdy zawodnik musiał posia-
dać ubranie ochronne, na polu 
gry obowiązywał całkowity za-
kaz ściągania masek. Zawodni-
cy nie mogli strzelać do prze-
ciwnika z odległości mniejszej 
niż 5 metrów. Poza polem gry 
karabin musiał być zabezpie-
czony, dodatkowo musiał po-
siadać barrel bag (torba zabez-
pieczająca wylot lufy). Marker 
należało pobrać przed samą 

grą i bezzwłocznie oddać go 
po zakończeniu rozgrywki. Na 
polu gry mogli przebywać wy-
łącznie sędziowie i osoby bio-
rące udział w aktualnej roz-
grywce. Jeśli chodzi o regula-
min, to był równie przejrzy-
sty co zasady bezpieczeństwa. 
Drużyny po sygnale startowały 
ze swojej bazy, jeśli ktoś przed 
sygnałem opuścił bazę, to zo-
stał zdyskwalifikowany. Oso-
by wyeliminowane (trafione) 
musiały wysoko unieść rękę i 
głośno krzyknąć „aut”, następ-
nie zejść z placu gry do swojej 
bazy. Nie wolno było wycho-
dzić poza obszar gry, wyjście 
oznaczało wyeliminowanie za-
wodnika. Osoby postronne nie 
mogły w żaden sposób wpły-

wać na przebieg rozgrywki. Je-
den mecz trwał 10 minut, ce-
lem gry było zdobycie flagi 
drużyny przeciwnej i doniesie-
nie jej do swojej bazy. Za wy-
grany mecz drużyna otrzymy-
wała 50 punktów, natomiast za 
każdego trafionego zawodni-
ka 10 punktów. Na pierwszym 
miejscu został sklasyfikowa-
ny zespół Aresztu Śledczego 
Szczecin, na drugim stopniu 
podium stanęli zawodnicy Po-
licji Nowogard 2, trzecie miej-
sce przypadło Zakładowi Kar-
nemu Nowogard 1, drugi skład 
pracowników nowogardzkiego 
zakładu karnego sklasyfikowa-
ny został na 4 miejscu. 

KR 
Pracownicy zakładu karnego w Nowogardzie tuż przed swoją grą, oraz Krzysztof Ży-
lak - przewodniczący zakładowych związków zawodowych funkcjonariuszy, które 
były głównym organizatorem imprezy
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Wywiad z wicemistrzem Polski Weteranów w kulturystyce – Arkadiuszem Siewiorem

„W marynarkach szyją za wąskie rękawy…”
Zaczynał w wieku 17 lat, a na swoją życiową formę pracował 25 lat! Po około 2-3 latach wystąpił na pierwszych zawodach okręgowych. Zdobył kilka tytułów mi-
strzowskich w regionie, w 1990 roku zdobył Puchar Polski, natomiast rok później był 4 na Mistrzostwach Polski Juniorów. Po tych sukcesach miał 15 lat przerwy, 
po czym wrócił na scenę, aby 21 października 2012 roku zdobyć tytuł Wicemistrza Polski weteranów w kategorii wiekowej 40-49 lat. Przy jego 161 cm wzrostu i 
90 kg wagi (w okresie przed zawodami) jest wstanie wycisnąć z ławki „na raz” 200 kg, jego rekord martwego ciągu to 280 kg, natomiast przysiad ze sztangą po-
trafi wykonać z obciążeniem 250 kg. Ten współczesny gladiator, to funkcjonariusz nowogardzkiego zakładu karnego, poza kulturystyką może się pochwalić jesz-
cze jedną profesją, gdyż jest dyplomowanym masażystą. O kulturystyce i swoich planach na przyszłość opowiedział w środę (24 października) na łamach Dzien-
nika Nowogardzkiego, zapraszamy wszystkich na wywiad z pochodzącym z Dobrej wicemistrzem Polski Weteranów w kulturystyce – Arkadiuszem Siewiorem.  

Dziennik Nowogardzki: Dla-
czego wybrałeś akurat kultury-
stykę ?

Arkadiusz Siewior: Prosta rzecz 
i chyba tak jak w tamtym czasie 
80% młodych chłopaków z podob-
nych powodów zaczęło trenować. 
To był Arnold Schwarzenegger, 
obejrzałem film „Commando” – to 
było takim bodźcem. 

W jaki sposób przygotowujesz 
się do zawodów?

Może skupmy się na tym, że 
przez ten okres mojej przerwy, zro-
bił się bardzo duży postęp. Moje 
przygotowania, te 15 lat temu wy-
glądały zupełnie inaczej niż te-
raz. Ja uważam, że właśnie teraz 
osiągnąłem swoją życiową for-
mę. Przygotowanie rozpocząłem 
pół roku przed zawodami poprzez 
wprowadzenie diety. Myśl o po-
wrocie do startów zrodziła się dwa 
lata temu, w ciągu tych dwóch lat 
ćwiczyłem pod kontem masy mię-
śniowej, aż do momentu pół roku 
przed zawodami, bo na tym eta-
pie wchodzi się w okres tak zwanej 
redukcji, czyli redukuje się tkan-
kę tłuszczową poprzez zostawie-
nie jak największej masy mięśnio-
wej. Teraz będąc w obecnej formie, 
okres przygotowawczy mógłbym 
skrócić do około 3 miesięcy. Po za-
wodach MP organizm jest wycień-
czony dietą, odstawianiem wody 
itd. Robi się jakiś tydzień prze-
rwy, później się wchodzi na tak 
zwany cykl budowania siły, który 
trwa zależnie od osoby, ale około 
4-5 miesięcy. Oczywiście jeżeli mó-
wimy tu o systemie cyklu rocznym 
przygotowania się do zawodów, 
bo ja w tej chwili nie ukrywam, 
że tylko ze względów finansowych 
jestem w stanie startować raz w 
roku, bo jest to bardzo kosztowne.

Jaką rolę w kulturystyce odgry-
wa dieta?

Dieta w kulturystyce to nie za-
waham się powiedzieć, że jest to 
70% sukcesu, trening jest tylko sty-
mulacją. Więc to nie tak jak się ko-
muś wydaje, że będę chodził dłu-
go na siłownię to będę duży, nie 
ma czegoś takiego. Dieta i konse-
kwencja, jedzenie co trzy godziny 
w regularnych odstępach czasu. W 
okresie budowania masy mięśnio-
wej moja dieta opiera się na ryżu, 
ziemniakach, wszelkich złożonych 
węglowodanów, kaszy i makaro-
ny, jest to około 600-700 gr. węglo-
wodanów dziennie. To się przeli-

cza przy pomocy tabel na opako-
waniach i skrupulatnie trzeba tego 
pilnować. Poza tym białko pobie-
ram z mięsa, głównie ryb, mięso 
drobiowe. Należy unikać alkoholu 
no i oczywiście każdej innej używ-
ki. Poza tym: tłuszcze zwierzęce, 
słodycze, fast foody, bo to po pro-
stu są puste kalorie, które ciężko 
potem spalić. To drogie zajęcie, ja 
chyba znajduję się w jakiejś uprzy-
wilejowanej sytuacji genetycznej, 
że i tak dużo nie wydaję na jedze-
nie. Dieta i odżywki, to pochłania 
najwięcej funduszy, w moim przy-
padku w okresie przygotowaw-
czym nawet do 1500 zł miesięcz-
nie.

Jak często musisz trenować?
To trzeba rozróżnić poszczególne 

okresy, jeśli mówimy o okresie bu-
dowania masy, to mam 4 trenin-
gi w tygodniu trwające 1 godzinę. 
Nie przekracza się tego czasu po-
nieważ wydzielanie naszego testo-
steronu trwa do godziny, potem 
następują procesy kataboliczne . 
To nie są już te czasy, gdy się tre-
nowało po 5 godzin dziennie, bo 
tak jeszcze 30 lat temu pracowano. 
Efekty są dużo lepsze i człowiek 
jest mniej zmęczony. 

Nie ukrywam, że dużo mi też 
pomógł Mistrz Świata Radosław 
Słodkiewicz, u którego miałem 
konsultacje, to bardzo dobry tre-
ner który udzielił mi mnóstwo cen-
nych rad. Trenuję w Nowogardzie 
na siłowni „Fira”, dużo mi pomógł 
właściciel który motywował mnie, 
wiadomo różnie bywa przed za-
wodami pod względem psychicz-
nym, poza tym mogę pracować u 
niego za darmo, za co też jestem 
wdzięczny. 

Ile osób pomaga Ci podczas 
treningów, czy zdarza Ci się pra-
cować w pojedynkę?

Zawsze mam kogoś do asekura-
cji, zazwyczaj dwie osoby i jedna 
przy ciężkich ćwiczeniach z wyci-
skaniem. Sam do ciężkich cięża-
rów nie podchodzę.

Jaki jest Twój największy suk-
ces i kiedy znów będzie można 
Cię zobaczyć na scenie?

To wicemistrzostwo Polski z 
Mińska Mazowieckiego to mój 
największy sukces, zarazem troja-
ki sukces, bo w końcu wróciłem po 
15 latach, zostałem wicemistrzem 
Polski przegrywając tylko z aktu-
alnym mistrzem Europy. Ostatnio 
ze względu na brak finansów nie 

mogłem pojechać na zawody do 
Budapesztu na Mistrzostwa Świa-
ta. Najbliżej planuję start w Mi-
strzostwach Polski weteranów, ale 
być może wcześniej wystąpię w 
Słupsku na Mistrzostwach Okrę-
gowych.

Co byś chciał jeszcze osiągnąć?
Najbardziej chciałbym zdobyć 

tytuł Mistrza Polski. 
Czy kulturyści zarabiają na 

zawodach?
W Polsce nie ma kulturystyki 

zawodowej, to jest, można powie-
dzieć profesjonalny sport amator-
ski, za zwycięstwa nie ma nagród 
pieniężnych. Jedyną nagrodą jest 
świadomość bycia najlepszym w 
danej kategorii. 

Jak są oceniani kulturyści pod-
czas zawodów mistrzowskich?

To jest sport niewymierny. Skła-
da się z trzech rund. W pierwszej 
rundzie zawodników się wypro-
wadza na scenę i jest ocena syl-
wetki zawodników w 7 pozycjach 
obowiązkowych określonych przez 
regulamin ogólnoświatowych fe-
deracji, są to: klatka piersiowa 
przodem, bicepsy przodem, klatka 
piersiowa bokiem, triceps bokiem, 
najszerszy grzbiet tyłem, bicepsy 
tyłem i mięśnie brzucha przodem. 
W drugiej rundzie się porównuje, 
stają wszyscy w rzędzie i na pierw-
szy rząd się wybiera tych, którzy 
są najbardziej podobni, a pozo-
stali zostają z tyłu. Trzecia runda 
jest najluźniejsza ze wszystkich. To 
jest program dowolny i trwa minu-
tę do muzyki, tam wszyscy zawod-

nicy sobie pozują, często w formie 
żartu i zabawy, to bardziej dla ki-
biców, a sędziowie w tym czasie 
punktują. Uwagę zwraca się na 
długość i szerokość kości, szerokość 
barku, wielkość głowy, długość 
nóg, wielkość stawów i proporcje, 
druga rzecz to masa mięśniowa, 
trzecia to przygotowanie do zawo-
dów, czyli odtłuszczenie, odwod-
nienie, rysunek mięsni. 

Czy odwodnienie organizmu 
to podstawowy zabieg, czy też 
można go uniknąć? Możesz nam 
zdradzić swoją technikę odwod-
nienia?

Odwodnienie jest taką taktyką 
i bez tego się nie da osiągnąć ry-
sunku rzeźby mięśni. Nie powi-
nienem zdradzać tej techniki, ale 
opowiem tak pokrótce, jak to wy-
glądało przed zawodami w Miń-
sku Mazowieckim. Dzień wcze-
śniej byłem na diecie, która pole-
gała na 1,5 kg kurczaka gotowane-
go bez soli, rozłożone na 8 porcji, 
do tego 40 gram orzechów i musia-
łem wypić przez cały dzień 12 li-
trów wody. Natomiast następnego 
dnia miałem zjeść normalnie tak 
jak jadłem i tylko dwa litry wody, 
i do godziny 18 musiałem tą wodę 
wypić. Po 18-tej miałem odstawio-
ną wodę do następnego dnia i tutaj 
taka ciekawostka, dla mnie to było 
zawsze nie do pomyślenia - ale jed-
nak na mnie zadziałało, mianowi-
cie poszedłem na Fast Foody o go-
dzinie 23 (śmiech), zjadłem dwa 
wielkie hamburgery, frytki solone, 
ciasto i zero wody, jak kładłem się 

spać miałem wszystko spękane i 
tylko się modliłem, aby przetrwać 
do rana. Nad ranem jak się obu-
dziłem, cała woda została prze-
pompowana do mięśni, a skóra 
była cienka jak kartka papieru! I 
ja byłem dzięki temu „pełny”, ale 
to nie u każdego może wyjść! Ktoś 
inny rano się zaleje wodą i na-
puchnie, natomiast u mnie popra-
wił się rysunek. I rano dwa jajka, 
troszeczkę ryżu i dwa łyki kawy i 
później co dwie godziny wafel ry-
żowy i masło orzechowe. O dziwo 
czułem się doskonale! Organizm 
był czysty, jak gdyby wypłukany 
tą wodą - czułem się rewelacyjnie. 
Najgorzej było z psychiką, np., jak 
ktoś jadł pizze w moim towarzy-
stwie, ja nie zdawałem sobie spra-
wy, że w człowieku może się budzić 
taka złość i agresja! Nerwy, ponie-
waż chciało się zjeść czegoś czego 
nie można, to było dla mnie naj-
trudniejsze. 

Czy według ciebie dużo się 
zmieniło w porównaniu z po-
przednimi latami jeśli chodzi 
o kulturystykę? Procent osób 
uczęszczających na siłownię jest 
większy, mniejszy, czy może na 
tym samym poziomie?

Myślę, że zainteresowanie kul-
turystyką jest takie samo w po-
równaniu do poprzednich lat. Są-
dzę,  że to wina złej promocji i re-
klamy tego sportu. Poza tym tu nie 
ma drogi na skróty. To sport, który 
uczy pokory, bo czasem żeby wy-
pracować choćby centymetr w bi-
cepsie - musimy ćwiczyć cały rok 
i zazwyczaj przez pierwsze 3 mie-
siące idzie wszystkim fajnie, pro-
blem pojawia się po pół roku, wte-
dy 60% osób odchodzi, zostają tyl-
ko ci najmocniejsi.

Czy twój mundur był szyty na 
specjalne zamówienie?

Nie (śmiech)! No mam mały pro-
blem, jeżeli chodzi o marynarkę, 
bo nie noszę jej… Na co dzień nie 
muszę jej często ubierać, także nie 
używam jej, sweterek natomiast 
jest w porządku, koszulę mam o 
numer większą. Muszę stwierdzić, 
że w marynarkach szyją za wąskie 
rękawy, powinny być jak nogawki 
przy spodniach(śmiech).

Czego możemy Ci życzyć?
Mistrzostwa Polski!

Rozmawiał Rafał Kowalczuk 

Arkadiusz Siewior podczas zawodów w Mińsku Mazowieckim
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Sezon kolarski 2012 dobiegł już końca. W ubiegłym tygodniu odwiedziliśmy „Chrabąszczy” w siedzibie klubu, gdzie przeprowadzili-
śmy krótkie wywiady z zawodnikami, jak i trenerem, prezesem i mechanikiem klubowym. W pierwszej części artykuły zaprezentujemy 
sylwetki najmłodszych reprezentantów klubu czyli żaków i młodzików: Jacka Fecaka, Piotra Sowińskiego, Dawida Ślązaka oraz braci 
Jakuba i Damiana Ubycha. Natomiast w przyszły piątek, w drugiej części ukaże się wywiad z Remigiuszem i Patrykiem Komisarkiem, 
trenerem Ryszardem Posackim, prezesem Henrykiem Sawickim i klubowym mechanikiem Dariuszem Kurkowskim. 

Kolarstwo to nasza pasja - część 1

„Obejrzałem Tour De France...”
W nowogardzkim klubie 

kolarskim LUKS Panorama 
Chrabąszcze trenuje obec-
nie 7 zawodników, choć je-
den z nich nie łapie się jesz-
cze do żadnej kategorii wie-
kowej, tym zawodnikiem jest 
Jacek Fecak urodzony w 2003 
roku. Najbardziej lubię jeź-
dzić po szosie. W klubie tre-
nuje od dwóch miesięcy. Dla-
czego wybrałem kolarstwo? Po 
prostu lubię jeździć na rowe-

rze. To dopiero moje początki 
i na razie wystartowałem tyl-
ko w zawodach organizowa-
nych dla dzieci w Maszewie, 
udało mi się zająć II miejsce. 
Jacek nie był jeszcze w stanie 
samodzielnie stwierdzić nad 
czym powinien pracować w 
przerwie zimowej, tutaj z po-
mocą przyszedł trener, który 
podpowiada, że najważniejsza 
dla Jacka powinna być szko-
ła. Jak będzie miał dobrą śred-
nią, to może spokojnie praco-
wać nad kolarstwem. Według 
wszystkich, w klubie „dobrym 
duchem” drużyny jest trzyna-
stoletni Piotr Sowiński, które-
go brakowało kolegom gdy na 
miesiąc musiał pożegnać się 
z kolarstwem z powodu pro-
blemów zdrowotnych. Ja tre-
nuję już 1.5 roku, ze mną było 
tak, że nie mogłem sobie zna-
leźć zajęcia. Najpierw uczęsz-

czałem na tańce, potem gra-
łem w piłkę nożną, ale to nie 
było to, na co liczyłem. W pew-
nym momencie obejrzałem w 
telewizji transmisję z Tour De 
France, właśnie to mnie zmo-
bilizowało do tego, aby treno-
wać kolarstwo. Dowiedzia-
łem się, że koledzy uczęszcza-
li na treningi, więc dałem im 
się namówić. - Czy już wszyst-
ko w porządku z Twoim zdro-
wiem? Jeśli tak, to nad czym 
chcesz popracować w okresie 
przygotowawczym? Miałem 
krótkie problemy zdrowotne, 
chodziło o serce, ale na szczę-
ście wszystkie wyniki wyszły 
dobrze i dalej mogę trenować, 
choć ominąłem przez to bardzo 
ważne zawody na szczecińskim 
torze. Myślę, że muszę popra-
wić swoją kondycję i technikę, 
gdyż ja mam tak, że się strasz-
nie „bujam” kiedy jeżdżę. Pio-
trek od przyszłego sezonu bę-
dzie już startował w kategorii 
Młodzik, podobnie jak Da-
mian Ubych, który jak zdra-
dza, kolarstwem zaintereso-
wał się gdy... przyjechał z tatą 
naprawić rowery. Kiedyś przy-
jechałem z tatą do klubu, po-
nieważ naprawiali tam rowe-
ry. Wówczas pan który tu pra-
cował (mechanik klubowy Da-
riusz Kurkowski) opowiadał, 

że istnieje u nich sekcja kolar-
ska, chciałem spróbować i tak 
to się ze mną zaczęło. Damian 
najlepszy swój wynik osiągnął 
na szczecińskim torze podczas 
zawodów „Czwartki na torze” 
zajmując tam na koniec sezo-
nu III miejsce w swojej kate-
gorii wiekowej, co ciekawe tuż 
przed nim na II miejscu upla-
sował się jego kolega z klu-
bu Piotr Sowiński. Na torze w 
Szczecinie osiągnąłem najlep-
szy wynik w 2012 roku, Piotrek 
był tam przede mną na dru-
giej pozycji. - Podejrzewam, 
że mocno ze sobą rywalizu-
jecie? Z Piotrkiem jest ciężko 
wygrać, to mocny przeciwnik. 
Przyznaje, że rywalizujemy ze 
sobą, ale to tak jak w każdym 
sporcie, to jest taka zdrowa ry-
walizacja. Nad czym będziesz 
pracował przez okres zimowy? 
No, ja to najbardziej muszę po-
pracować w szkole nad ocena-
mi i zachowaniem (śmiech). - 

Trener kładzie na to nacisk? 
Tak, trener pilnuje tego jak się 
uczymy i sprawujemy w szko-
le, mi to osobiście nie przeszka-
dza. Sądzę, że to dobrze, że 
trener tak się nami interesuje. 
Zaraz po Damianie Ubychu 
głos zabrał jego o rok starszy 
brat Jakub, który opowiedział 
o swoim sezonie 2012 i przy-

gotowaniach do zbliżających 
się zawodów. Jeśli chodzi o mój 
początek, to Damian już mnie 
wyręczył, trenuję bo właśnie 
on z tatą mnie do tego namó-
wili, po tym jak wracali od me-
chanika naprawiającego nasze 

rowery. Przyznam, że w ubie-
głym roku nie osiągałem wy-
jątkowych wyników, najbar-
dziej mnie ucieszyło III miejsce 
w Szczecinie podczas „Fami-
ly Cup”. W okresie zimowym 
będę pracował nad siłą, aby na 
dzień dobry mieć jakąś moc. W 
porównaniu do moich rówie-
śników czuję się dość mocny i 
jestem pełen optymizmu przed 
nadchodzącym sezonem. Jak 
można zauważyć, dotąd wszy-
scy zawodnicy „Chrabąszczy” 
bardziej sobie chwalą kolar-
stwo szosowe i torowe, jest 
jednak w tej grupie młodzik 
Dawid Ślązak, który najbar-
dziej upodobał sobie kolar-
stwo przełajowe. Dawid uro-
dził się w Gorzowie Wielko-
polskim, a w naszym mieście 
mieszka od dwóch lat. Trenu-
je w „Chrabąszczach” od 2 lat 
i wszystko się zaczęło od prze-
prowadzki do Nowogardu. W 
tym mieście nie było żadnej in-
nej sekcji sportowej, która mo-
głaby mnie w jakikolwiek spo-
sób zainteresować. Szukałem 
sobie zajęcia i tak trafiłem do 

„Chrabąszczy”. - Jaki twój wy-
nik najbardziej cię ucieszył w 
minionym sezonie i nad czym 
chcesz pracować w okresie zi-
mowym? Zająłem III miejsce 
w kolarstwie przełajowym na 
wyścigu w Błotnie. Jeśli cho-
dzi o mnie, to planuję przede 
wszystkim popracować teraz 
nad kondycją. Słuchając wy-
powiedzi jeszcze stosunkowo 
młodych sportowców nasu-
wa się jeden wniosek: W mło-
dości siła! Zawodnicy „Chra-
bąszczy” doskonale wiedzą 
czego od siebie oczekują, nad 
czym chcą pracować i do cze-

go dążą, poza tym, to zbiór 
wielu różnych, ale zarazem 
pozytywnych charakterów, 
które składają się na wspania-
łą organizację i atmosferę w 
klubie. Już w przyszły piątek 
wypowiedzą się najbardziej 
doświadczeni spośród zawod-
ników nowogardzkiego klubu 
kolarskiego, bracia Remigiusz 
i Patryk Komisarek, poza tym 
rozmowa z trenerem, preze-
sem i mechanikiem klubu, a 
w niej m.in. sposoby finanso-
wania klubu, cele na 2013 rok 
i zagadnienie okręgowej ry-
walizacji pomiędzy zawodni-
kami.

Rozmawiał Rafał Kowalczuk  

Imię i Nazwisko: Piotr Sowiński
Data i miejsce urodzenia: 
17.06.2000 r. w Nowogardzie
Kategoria wiekowa: Żak Starszy 
(od 2013 r.- Młodzik)
Ulubiona specjalizacja kolarska: 
Szosa
Największy sukces w 2012r.: II 
miejsce w całorocznych zawo-
dach „Czwartki na torze”

Imię i Nazwisko: Jakub Ubych
Data i miejsce urodzenia: 
20.02.1999 r. w Nowogardzie
Kategoria wiekowa: Młodzik
Ulubiona specjalizacja kolarska: 
Szosa
Największy sukces w 2012 r.: III 
miejsce w Szczecinie podczas za-
wodów „Family Cup”Imię i Nazwisko: Jacek Fecak

Data i miejsce urodzenia: 2003 r. w 
Nowogardzie
Kategoria wiekowa: ------
Ulubiona specjalizacja kolarska: 
Szosa
Największy sukces w 2012 r.: II 
miejsce na zawodach dla dzieci 
w Maszewie

Imię i Nazwisko: Dawid Ślązak
Data i miejsce urodzenia: 
13.05.1999 r. w Gorzowie Wiel-
kopolskim
kategoria wiekowa: Młodzik
Ulubiona specjalizacja kolarska: 
Przełaje
Największy sukces w 2012 r.: III 
miejsce na wyścigu przełajo-
wym w Błotnie

Imię i Nazwisko: Damian Ubych 
Data i miejsce urodzenia: 
20.02.2000 r. w Nowogardzie
Kategoria wiekowa: Żak Starszy 
(od 2013 r.- Młodzik)
Ulubiona specjalizacja kolarska: 
Tor
Największy sukces w 2012 r.: III 
miejsce w całorocznych zawo-
dach „Czwartki na torze”
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NIERUCHOMOŚCI
w w w . e x t r a  -  d o m . c o m . p l

Biuro obrotu
Nieruchomośc iami

Sprzedaż, kupno, wynajem, dzierżawa:
• Domów
• Mieszkań
• Gruntów
• Lokali użytkowych
• Nieruchomości komercyjnych

ul. Wojska Polskiego 57/1
72-300 Gryfice

tel/fax; 91 88 64 999
kom. 510 170 219

500 297 018
email: biuro@extra-dom.nazwa.pl

Posiadamy w ciągłej sprzedaży:
-kostury - ośniki - skrobaki - maczety  
- linki zrywkowe  - Haki, łańcuchy

Naprawa węży hydraulicznych
wysokociśnieniowych

- lemiesze,nakładki, odkładnie, śruby, redlice
- bagnety, podnośniki łanu, igły do pres, cepy,
- koła zębate, palce sprężyste noże bijakowe ...
- �ltry , oleje, smary, wałki WOM,

NOWOGARD • ul. Nadtorowa 14c
tel. 91 392 71 14 • kom. 604 24 90 72

Zapraszamy 
od pn-pt w godz. 8.00 - 18.00

w soboty 9.00 - 14.00

Zapraszamy: 
Nowogard  
ul. Bohaterów warsZawy 1/1

Warunki oferty w placówce banku i na www.aliorbank.pl

pożycZka Z gwaraNcją!

Przykład reprezentatywny. kwota pożyczki: 31 000 zł, liczba rat: 63, oprocentowanie nominalne: 12,9%, składka na 
ubezpieczenie na życie: 4 882,50zł, opłata przygotowawcza: 0 zł, kwota odsetek: 11 837,30 zł, rrso: 22,50%, rata: 
679,96 zł. ostateczne warunki kredytowania zależą od wiarygodności kredytowej klienta, daty wypłaty kredytu oraz 
daty płatności pierwszej raty. warunki oferty - wg stanu na 13.06.2012r.

tel. 91 443 51 87, 94 721 61 83
59 833 43 12,  698 230 205

www.partnerstal.pl

GARAŻE BLASZANE WIATY, KOJCE 
BRAMY GARAŻOWE

TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 

W ofercie także kredyt na budowę domu i pożyczki hipoteczne
Kredyt w programie „Rodzina na swoim”

Nowogard • Warszawska 14 • tel. 91 391 03 78
zapraszamy pn-pt 9-18, sob. 10-14

Ranking Money.pl z dnia 4.10.2011 r. Szczegóły oferty, informacje o opłatach, prowizjach, oprocentowaniu dostępne w placówkach BZ WBK

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07

PRO-BUD S.C.   SPRZEDA MIESZKANIA 
2-pokojowe o pow. 58 m2 na osiedlu Gryfitów

  nowe  -  własnościowe  -  bezczynszowe
tel. 91 39 25 552, 783 570 056, www.probud-nowogard.pl

Nowogard, ul. 3 Maja 14

 Ostatnia chwila - SKORZYSTAJ Z KREDYTU RODZINA NA SWOIM!
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Zapraszamy  
na Mszę Św.  

w intencji Sybiraków 
Ziemi  

Nowogardzkiej 
Msza zostanie odprawiona 

4.11.2012 r. o godz. 9.30  
w Kościele Parafialnym  

pw. WNMP  
w Nowogardzie

Centrum Stomatologii „Praxis”

Leczenie Dzieci 
dr Urszula Prowans

poniedziałek- piątek 8.00-18.00
co druga sobota 10.00 do 14.00

rejestracja godzinowa
Nowogard ul. 5 Marca 12 

rej. tel. 91 392 69 99 lub osobiście 

 KINO Orzeł 
zaprasza

Informujemy, że właśnie dostaliśmy informację od 
dystrybutora, że nastąpi zamiana filmu w dn. 26-28. 
10.2012. Zamiast filmu “Juma” odbędzie się projekcja 

filmu “Bez wstydu”. 
Przepraszamy i zapraszamy. Nowogardzki Dom kultury
Komedia kryminalna, Polska, 2012, 57’; 12 zł; 11 zł ulgowy; od lat 15

W Trzebiatowie z outsiderem

Mecz na szczycie w B Klasie
W sobotę (27 października) o godzinie 13:00, pierwszy zespół Pomorzanina w 
ramach 12 kolejki rozegra mecz wyjazdowy w Trzebiatowie. Natomiast w nie-
dzielę (28 października) o godzinie 14:00 zespół rezerw czeka ciężkie zadanie, 
gdyż w Nowogardzie zawitają zawodnicy rezerw z Przybiernowa. Stawką meczu 
będzie pozycja lidera tabeli po rundzie jesiennej. 

Piłkarze Pomorzanina Nowo-
gard po okazałym zwycięstwie 
ze Stalą Lipiany, mają przed 
sobą „ostatnią prostą” - bo ina-
czej nie można nazwać pojedyn-
ków z trzema najsłabiej prezen-
tującymi się zespołami w lidze. 
Na początek Rega Trzebiatów, 
czyli zespół który w dotychcza-
sowych 11 spotkaniach zdołał 

wywalczyć tylko jeden punkt, w 
meczu na własnym boisku prze-
ciwko Victorii Przecław (1:1) w 
3 kolejce. Nie jest tajemnicą, że 
piłkarze z Trzebiatowa, to głów-
ny kandydat do spadku. Sobot-
ni rywale Pomorzanina od po-
czątku sezonu strzelili zaledwie 
8 bramek, co daje średnią 0,72 
goli na mecz, jeszcze bardziej 

beznadziejnie wygląda statysty-
ka bramek straconych, piłkarze 
Regi do tej pory dali sobie strze-
lić aż 44 bramki, co daje średnią 
dokładnie 4 gole w meczu! Je-
śli mecz ze Stalą Lipiany trzeba 
było wygrać, to ogranie Trzebia-
towa na ich boisku jest po prostu 
sportowym obowiązkiem nowo-
gardzkich piłkarzy, tutaj faworyt 

Liga Okręgowa Szczecińska 2012/2013 – 12 kolejka:
Ehrle Dobra Szczecińska – Unia Dolice  (27.10; 11:00)
Świt Skolwin – Odra Chojna   (27.10; 11:00)
Iskierka Sz-n-Śmierdnica – Odrzanka Radziszewo (27.10; 11:00)
Klon Krzęcin – Piast Chociwel   (27.10; 13:00)
Rega Trzebiatów – Pomorzanin Nowogard  (27.10; 13:00)
Stal Lipiany – Polonia Płoty   (27.10; 14:00)
Zorza Dobrzany – Victoria Przecław  (27.10; 15:00)
Ina Ińsko – Morzycko Moryń   (28.10; 11:00)
B Klasa Szczecin gr.1  2012/2013 – 9 kolejka (28.10.):
Gardominka/Polonia II Mechowo – Zieloni Wyszobór (11:00)
Jastrząb Łosośnica – Prawobrzeże Świnoujście  (14:00)
Pomorzanin II Nowogard – Pomorzanin II Przybiernów (14:00)
Huragan Wierzchosław – Zalew Stepnica   (15:00)
Bałtyk Międzywodzie – Znicz Wysoka Kamieńska  (15:00)

jest tylko jeden. Zupełnie ina-
czej jest z zawodnikami drugie-
go zespołu, ich na koniec rundy 
czeka najtrudniejszy mecz w li-
dze, bowiem w niedzielę w No-
wogardzie będą gościć piłkarze 
z Przybiernowa. Trudno stwier-

dzić o ile ten mecz na poważnie 
potraktują goście i czy wzmoc-
nią drugi zespół zawodnikami z 
okręgówki? Jedno jest pewne, po 
niedzielnym meczu liderem B 
Klasy najprawdopodobniej bę-
dzie... Pomorzanin.
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tel. 91 57 712 48 
tel. 500 702 884
tel. 500 702 855

BEZPŁATNA POMOC W UZYSKANIU KREDYTU - OFERTA 20 BANKÓW

www.mk-kwadrat.pl
DZIAŁKI NA SPRZEDAŻ

Nowogard ul. Monte Cassino o pow. 2105m² – CENA 126.000 zł
Nowogard – działka w centrum  o pow. 693m² – CENA 83.000 zł
Nowogard – działka o pow. 1654m², warunki zabudowy – CENA 127.000 zł 
Nowogard – działka o pow. 1472m², mozliwość zabudowy – CENA 105.000 zł
Nowogard – działka o pow. 1007m², warunki zabudowy, nad jeziorem – CENA 100.000 zł 
Nowogard – działka o pow. 4868 m² – CENA 219.000 zł
Nowogard – działka o pow. 2940m² – CENA 132.300 zł NOWA CENA!!!
Nowogard –  działka o pow. 1600m², warunki zabudowy – CENA 80.000 zł OKAZJA!!!
Nowogard – działki o pow. od 760m² – 1760m² – CENA 95 zł / m²
Nowogard – działka o pow. 476m² – CENA 85.000 zł
Nowogard – działka o pow. 824m², warunki zabudowy – CENA 69.000 zł
Nowogard – działka o pow. 615m², warunki zabudowy – CENA 50.000 zł NOWA CENA!!!
Nowogard – działka budowlana o pow. 476m² – CENA 85.000 zł
Wojcieszyn – działka wydane pozwolenie na budowę pow. 1439m² – CENA 50.000 zł
Krasnołęka – działka o pow. 600m² – CENA 48.000 zł
Kościuszki – działka budowlana o pow. 1208m² – CENA 63.000 zł
Kościuszki – działka o pow. 3312m², dostęp do jeziora– CENA 83.000 zł
Kościuszki – działka o pow. 2,35ha, staw – CENA 300.000 zł
Długołęka gm. Nowogard - działka o pow. 4300m² – CENA 54.000 zł
Wyszomierz – działka o pow. 2500m² – CENA 23.000 zł NOWA CENA
Karsk – działka o pow. 3800m² – CENA 63.000 zł
Jarchlino – działka o pow. 8900m², bezpośrednio przy drodze – CENA 53.000 zł 
Olchowo – pow. 2, 16 ha lub 6 działek o pow. 3000m² – CENA 1.080.000 zł lub 50 zł/m²
Chociwel – działka o pow. 5000m² – CENA 70.000 zł

Układanie kostki
brukowej

tel. 721 124 740
NOR-BUD

MEBLE  NA  WYMIAR

KUCHNIE,  SZAFY
SPRZĘT  AGD

tel. 884 288 560
maxistyl.prv.pl

Sprzedam!!!
Recykling ceglany oraz betonowy. 

Możliwość dostawy do klienta.
Miejsce składowania Gryfice.

Kontakt tel. 609-532-701

Do wynajęcia
sala na imprezy okolicznościowe, 

wesela, komunie  
za 1 godz. 150 zł (brutto)  
do 80 osób w Karsku 35A

tel. 609 245 816

DOM WESELNY
„Ula”

zaprasza

na zabawę 
Andrzejkową

30 listopada
Cena 200 zł od pary

Gra zespół „AVANTI”
tel. 697 612 808

PIASEK, ŻWIR,   
CZARNOZIEM, 

POSPÓŁKA 

 ŻWIROWNIA
DŁUGOŁĘKA

tel. 504 872 700 
Z DOWOZEM 
DO KLIENTA

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Nowogardzie 
prowadzą sprzedaż stroików nagrobnych. 

Zapraszamy od 7.30 do 15.00 
od poniedziałku do piątku Boh. Warszawy 32, 
nr kontaktowy: 91 39 25 282 lub 660 099 277.

KURY NIOSKI
1-roczne wyprzedaż

Gospodarstwo drobiarskie

Żabowo 13
tel. 91 39 106 666

NZOZ MARDENT 
ul. 15 Lutego 16A 

Tel. 91 39 22 633 lub 
604 793 056

ORTODONTA
- aparaty ruchome
- aparaty stałe
- bloki
- pełen zakres usług

PLANDEKI SAMOCHODOWE - produkcja i naprawa
ul. Nadtorowa 12, 913920131, 601860716  •  ul. Kilińskiego 26, 913925627, 601897368

profesjonalna mechanika od A do Z
SZYBY SAMOCHODOWE

do osobowych i ciężarowych - montaż i naprawa

WARSZTAT SAMOCHODOWY AUTO TOPII kolejka NALP

Zmiany godzin meczy!
Już w najbliższą niedzielę kolejna kolejka Nowogardzkiej Amatorskiej Ligi Pił-
karskiej. Zmianą uległy godziny rozgrywania niedzielnych spotkań, wszystko 
za sprawą prośby drużyn Pomorzanina II Nowogard, Jastrzębia Łosośnica oraz 
Seniorów, których mecze zostały przesunięte na późniejszą godzinę. 

Powodem tej zaistniałej sy-
tuacji jest fakt, iż dwie drużyny 
z 2 ligi grają w tym czasie swoje 
mecze w lidze piłkarskiej, a w 
ekipie Seniorów gra kilku pił-
karzy w Pomorzaninie II No-
wogard. Dlatego również roz-
grywki rozpoczną się wyjątko-
wo o godzinie 14.30, a nie jak 
zawsze punktualnie o 14.00. 

W tej kolejce przed nami dwa 
naprawdę dobre widowiska, a 
mianowicie, starcie Budowla-
nych z Tubisiami, oraz Senio-
rów z Pampeluną Pereiros. 

Budowlani – czyli mistrz 
ostatnich sezonów, jednak eki-
pa Tubisi im wyjątkowo nie 
leży. Przykładem może być 
mecz pucharowy z ubiegło-

rocznych rozgrywek, wów-
czas Budowlani ponieśli klęskę 
5:0. Natomiast w drugim hicie 
Pampeluna Pereiros zmierzy 
się z Seniorami. Poniżej pre-
zentujemy plan gier II kolejki 
(w nawiasie wyniki z ubiegłe-
go sezonu):

KR

14.30 Strażak Wyszomierz – Olimpiakos
15.00 Tubisie – Budowlani (2:3; 2:0)
15.30 Bad Boys Juniors 94 – Jantar (6:2; 1:6)
16.00 Probud Wyszomierz – Czarne Chmury
16.30 Jastrząb Łosośnica – FC Rezerwa
17.00 Pomorzanin II Nowogard – Parasol
17.30 Pampeluna Pereiros – Seniorz (1:3; 3:3)
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POLECAMY 
NOWY DOM W NOWOGARDZIE
W NOWOCZESNEJ ARANŻACJI 

- 590 000 ZŁ

NIERUCHOMOŚCI

• Sprzedam mieszkanie, ul. Ponia-
towskiego, 2 pokoje, pow. 50,49 
m2, parter, po generalnym re-
moncie. CENTRUM OBŁSUGI NIE-
RUCHOMOSCI, Tel. 603 982 407

• sprzedam mieszkanie własnościo-
we, 3 pokojowe w Nowogardzie, I 
piętro, 3 pokoje 59 m2 po kapital-
nym remoncie, środkowe, parking, 
spokojna okolica (ul. Poniatow-
skiego), budynek ocieplony, nowy 
dach, wysoki standard, glazura, 
terakota, panele, nowe okna, wła-
sne ogrzewanie gazowe, kuchnia 
- łazienka toaleta w zabudowie, do-
mofon, internet , piwnica, CZYNSZ 
TYLKO 240 NA MIESIĄC, balkon, 
cena DO UZGODNIENIA, tel. 605 
522 340. 

• Sprzedam działkę budowlaną w 
Centrum Nowogardu ul. Lipowa 4 o 
pow. 693 m2 z aktualnymi warunka-
mi zabudowy usługi, handel, miesz-
kania. Informacje Tel. 600  959  932; 
600 931 083 po 15.00

• Sprzedam mały dom 57 m2 ul. Pił-
sudskiego 2a. 602 350 301

• Sprzedam mieszkanie 4-pokojowe 
(67,7 m2) w Nowogardzie, parter, 
balkon, wc i łazienka osobno. Kon-
takt:  608 514 144.

• Studio reklamy Vizart wynajmę pow. 
Reklamową 6,5x3m w Nowogardzie 
przy ul. Warszawskiej 11 od 13.06. 
tel. 605 522 340

• Sprzedam pół bliźniaka ok. 100m2, 
działka 1100 m2, duży ogród. Wy-
mienione okna, dach, ocieplony. We-
wnątrz do remontu. 350000 zł. Tel. 
513 157 166

• Sprzedam 4-pokojowe mieszkanie 
w Osinie, 79m2, słoneczne, na parte-
rze, bezczynszowe, z balkonem, piw-
nica, w kuchni i przedpokoju zabu-
dowa. Mieszkanie w bardzo dobrym 
standardzie. Ogrzewanie gazowe, 
okna pcv. Atrakcyjna cena. Kontakt: 
502 531 348

• Sprzedam tanio działkę siedliskową. 
Kościuszki 30 ar. Wszystkie media. 
508 211 575

• Nowogard ul. Warszawska 10 miesz-
kanie dwupokojowe, komunalne III 
p. CO zamienię na ogrzewanie CO,na 
trzypokojowe w Nowogardzie.798 
634 935

• Sprzedam dom w Nowogardzie w 
rozliczeniu może być mieszkanie ul. 
Jesionowa 3.  604 284 597

• Wynajmę sklep- nieruchomość z kli-
matyzacją z pełnym wyposażeniem 
Nowogard dobra lokalizacja vis ‘a wis 
szpitala. 887 467 309

• Sprzedam mieszkanie własnościowe 
w Żabówku 70 m2, trzypokojowe z 
działką. 693 021 088

• Sprzedam mieszkanie dwupokojo-
we, bezczynszowe, własnościowe z 
garażem w Radzimiu. 691 766 754 

• Sprzedam lub zamienię na mieszka-
nie w Nowogardzie dom ( 150 m2) w 
okolicy Nowogardu. Dom po kapital-
nym remoncie na działce 1400 m2. 
Cena 395.000 tys. Tel. 692383706.

• Lokal do wynajęcia 60 m2 przy ul. 
700 lecia 20b. czynsz 2500 zł plus 

opłaty. Tel. 91 39 20 676; 0049 40 53 
16 99 16

• Wynajmę mieszkanie trzypokojowe. 
608 622 920

• Kupię mieszkanie bezczynszowe/ 
niskoczynszowe, min 3pokojowe, 
60-80m 791443026

• Do wynajęcia mieszkanie dwupoko-
jowe ul. Racibora. Tel. 609 307 489

• Lokal użytkowy do wynajęcia o pow. 
160m. Warnkowo. 607 289 286

• Sprzedam mieszkanie dwupoko-
jowe 46 m2 ul. Kowalska Ip. Tel. 
888 676 231

• Sprzedam mieszkania, tel. 91-
3910010, 607607814: Nowogard, 
ul. Bankowa 6, pow. 53,70 m2,  cena 
125.000 zł; Dobra, ul. Traugutta 
3A, pow. 53,70 m2,  cena  76.000 
zł; Dobra, ul. Traugutta 3A, pow. 
66,90 m2,  cena 82.800 zł

•  Sprzedam dom wolnostojący 210 
m2 Nowogard. 601  500 722; 609 
400 073

• Garaż do wynajęcia może być też na 
busa ul.Fabryczna (40 m od Prywat-
nego Liceum) tel.509861740

• Sprzedam  2 pokoje   607617849     

• Sprzedam  pawilon   handlowy  pod  
księgarnię  wraz  z  towarem  przy  ul: 
Woj. Polskiego  teren Boiska  I  L – O  
Tel. 913922806  lub  605575488

• Wynajmę  lub  sprzedam  mieszka-
nie    4-pokojowe  604441609  

• Sprzedam lub zamienię na dwa po-
koje kawalerkę – 36 m2, dobra loka-
lizacja. 607 602 839

• Sprzedam działkę budowlaną 
uzbrojoną z warunkami zabudowy 
790 300 727

• Sprzedam  parter domu z piwnicami 
duże podwórko z garażem 600  809 
312, 604 903 853  

• Wynajmę 3 pokojowe mieszkanie na 
ul.Ks. Racibora w Nowogardzie. tel. 
691374021

• Sprzedam mieszkanie na  15 Lutego  
3  pokoje  695425992

• Sprzedam   lub  wynajmę  miesz-
kanie  2  pokojowe  w  Szczecinie 
602474266

• Sprzedam mieszkanie  3-pokoje  
88 m2 bezczynszowe  nowa cena  
693922695

• Sprzedam  kawalerkę 40  m2 ,działka  
5 ar. ,budynek gospodarczy,  I  piętro  
Ostrzyca  50,000,-tyś. do  negocjacji  
609868743

• Sprzedam kawalerkę do remontu IIp. 
W Centrum miasta. 727 672 182; 91 
21 719

• Wynajmę mieszkanie. 793 908 098

• Do wynajęcia mieszkanie dwu-
pokojowe z kuchnią i łazienką, 
ogrzewanie gazowe przy ul. Ro-
osevelta. 604 255 391

• Do wynajęcia mieszkanie trzypoko-
jowe umeblowane Ip. Ul. Bankowa. 
603 895 622

• Wynajmę mieszkanie w Kikorzach 50 
m2 cena. 550 zł + media. 884 680 298

• Do   wynajęcia kawalerka 30 m2 ul: 
Poniatowskiego - 889 172 603  

• OKAZJA! Sprzedam mieszkanie 
czteropokojowe przy ul. Zamko-
wej (80 m2, wolne WC, loggia, 
piwnica, garaż) Tel. 601  430  001; 
601 761 616

• Sprzedam lub wydzierżawię budy-
nek na wsi o pow. 76  m 2 + działka 
100 m2, kompletnie wyposażony 
pod sklep  spoż.. - przemysł. +  mini 
bar, 2 x WC, ogrzewanie kominkowe  
jedyny  sklep  we  wsi  cena  45 tyś.  
do  negocjacji   - 668 557 151

• Wynajmę   mieszkanie  w N  -  dzie  3 
pokoje  urządzone  kuchnia, łazienka  
602474266

• WOLNE MIESZKANIE TRZYPOKO-
JOWE URZĄDZONE WYNAJMĘ FIR-
MIE. 693 850 197

• Sprzedam nowe, własnościowe, 2 
pokojowe mieszkanie, 58 m kw, na 
os.  Gryfitów. Tel. 783 570 060

• Wynajmę  2  pokojowe    mieszka-
nie    na  I   piętrze  przy ul: Zielonej 
Tel.91 39 22 806 lub 605 575 488

• Posiadam kawalerkę do wynajęcia 
w centrum Nowogardu. 782  404 
199

• Sprzedam działkę budowlaną o 
pow. 1138 m2 w Żdżarach – 3km 
od Goleniowa + projekt, prąd na 
działce. Cena 70 tys. zł. Tel. 502 
318 989

• Do  wynajęcia  mieszkanie trzypoko-
jowe    , umeblowane    I   piętro   ul: 
Bankowa  603895622 

• Do    wynajęcia  mieszkanie  2  poko-
je  503560572     

• Do  wynajęcia   kawalerka  ul:  War-
szawska     517064505   

•    Do  wynajęcia  mieszkanie  dwu-
pokojowe  nieumeblowane  na  ul; 
Racibora od    01. X I I .12r  604439602

• Sprzedam    działkę   rolną  3 h. lokali-
zacja między Żabowem  - Boguszyce   
- 790251400

• Kupię   ziemię  do  3 h.  -   660206833  

• Działki   rolne   lub  nieużytki  z  linią  
średniego  lub   wysokiego  napięcia  
-502103432   

• Bardzo   tanio  działki  budowla-
ne  w  Nowogardzie   sprzedam 
-0033683831869   

MOTORYZACJA

• Sprzedam Opony zimowe 4 sztuki, 
Semperit Sportgrip 195 65 R15 91 T, 
cena kompletu 390 zł, do uzgodnie-
nia. tel. 605 522 340 

• Sprzedam opony letnie 4 sztuki., 
Bridgstone Turanza 205 55 R16 91 V, 
cena 450 zł komplet, tel. 605 522 340, 
do uzgodnienia, tel. 605 522 340

• Sprzedam Opony letnie 2 sztuki., 
Continental Contact 3 185 65 R15, 
cena za 2 opony 180 zł, tel. 605 
522 340.

• Sprzedam oryginalne kołpaki 16” 4 
sztuki do Opla Vectry C, cena 190 zł, 
tel. 605 522 340.

• Skup  aut całe , rozbite , zniszczone 
888341347

• V W Polo 1,4 TDI 2007 przebieg 130 
tyś. ekonomiczny zadbany 23.300. 
604873917

• Sprzedam  4  x  opony   terenowe  B 

F Goodrih  35  x  12,60  R – 15  cena  
500,00zł  /  1  szt stan dobry   plus  
-  795416918  

• Sprzedam  samochód  Rover  620  
Diesel poj.2,0  rok  prod.1998  
cena 3,800,00 do negocjacji  
791998085

• Sprzedam   FORD FOCUS  rok prod.  
2004   cena  11,000,00  609723294    ,  
609723236    

• Sprzedam  zimowe nowe opo-
ny do Volvo marki Michelin alpin 
205/55 R 16 z felgami aluminiowymi 
602474266    

• SPRZEDAM VW PASSAT 2005, 1,9 TDI 
130KM, CENA DO UZGODNIENIA, 
TEL. 534 628 131

• CHRYSLER     GRAND   VOYAGER  2 , 8  
CRD  STOW  N GO   2004 ,  300  tkm  ,  
1  właściciel ,

• Chrysler – Jeep  Holda Szczecin  , au-
tomat  ,przyciemniane  szyby ,relingi  
dachowe ,ABS ,autoalarm

• weba sto , el.szyby ,el.lusterka ,kli-
matyzacja ,centralny zamek ,radio 
CD ,komputer ,tapicerka 

• welurowa ,tempomat ,   kierownica  
wielofunkcyjna  , bezwypadkowy  
,opony letnie  alu ,opony,

• zdejmowany   hak    660424989  cena  
19500,00  zł

•   Sprzedam  szyby  z  uszczelkami  tyl-
nia  ,  przednia   do  Lady    2107  ,  50 
zł/1 szt /  913910289

•  Sprzedam  Volgswagena   Turan   
2006 r.  – 604878140

• Sprzedam  wózek  zrywkowy  z  HDS 
–em    -  726169098  

ROLNICTWO

• Koszenie, zbiór, mulczarowa-
nie łąk, orka, siew, talerzówka 608 
013 995

• Grykę sprzedam. Tel. 795 916 988

• Koszenie łąk i prasowanie. 603  541 
286

• Maliny – Strzelewo sprzedaż i 
zbiór na własne potrzeby tanio. 
502 853 573

• Sprzedam słomę w snopkach i siano. 
Tel. 782 036 086

• Sprzedam kaczki francuskie króliki 
na mięso. 515 106 916

• Sprzedam byka rasy mięsnej do dal-
szej hodowli 507928790

• Sprzedam obornik. 793 908 098

• Rwane jabłka po 1,50 zł, samodziel-

ne rwanie po 1.00 zł/kg. Rózne od-
miany Redło. 91 39 28 005

• Sprzedam obornik. 793 908 098

• Sprzedam prosiaki 16 szt. Tel. 
691 982 862

• Sprzedam  owies pszenny 4 tony -  
697436375 , 913926471

• Sprzedam   obornik  607739866  

• Sprzedam  kaczki  i  gęsi   913950140   

• Sprzedam króliki chowu naturalne-
go. Dowóz na miejsce. 661 633 977 

• Sprzedam  słomę   600335184  

• Sprzedam prosiaki. 608 143 712

• Ferma drobiu sprzeda paszę tanio. 
502 217 497; 501 449 554

• Prosięta  sprzedam – 791 817 107  

• Sprzedam  siano w  belach 1  tona 
300,00 zl 604878140 

• Kury  nioski  1 roczne  wyprzedaż  
Żabowo 13.  91 39 10 666 , 502 530 
452 

• Sprzedam ziemniaki tanio   
692125122

• Sprzedam  żyto  ozime  2012 r. 
662137384  

• Sprzedam cielaki   rasy  mięsnej    -  
608665419  

• Sprzedam   prosięta    - 791817107

• Sprzedam  prosiaki  , klacze ze żreba-
kiem  i  odstafki  cielaki  rasy  limuzm 
- 888757586  

USŁUGI

• Firma Usługowa „Zielona”. Wynajem 
sal na: konferencje, zabrania, szkole-
nia. Tel. 91 39 26 691.

• Wyjazdy Niemcy, Holandia. Niskie 
ceny z domu pod dom. 603 038 944

• Usługi transportowe IVECO dostaw-
cze + laweta + bus osobowy do 9 os. 
Tel. 609 931 915, 607 580 172.

• MALOWANIE, MONTAŻ PANELI 
PODŁOGOWYCH I INNE DROB-
NE NAPRAWY WYKONA „ZŁOTA 
RĄCZKA”; 91 39 22 783, 784 79 22 
70

• Czyszczenie uszu za pomocą świe-
cowania Nowogard, ul. Zielona 3. 91 
39 20 714

• Usługi ogólnobudowlane i docie-
plenia 607 654 692

• Usługi transportowe Transit Max + 
przyczepa. 500 297 054.

• Cyklinowanie. 692 478 465

• AWARIE. Naprawy pieców Vailiant, 
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MARPOL – OKNA S.C. 
 ul. Sienkiewicza 7F  Nowogard 

www.marpolokna.pl    
biuro@marpolokna.pl,   tel. 91 39-27-022

Nowość

energooszczędny pro�l

6 komorowy

z 3 uszczelkami

ul. Rzeszowskiego 7 • Nowogard

NOWY

ADRES:

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

tel. 91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

GABINET KOSMETYCZNY 
”WICHEREK”

Rok założenia 1988
Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała zabiegi 
kosmetyczne, henna, depilacje, makijaże, 
mikrodermabrazja, peeling kawitacyjny, 
ultradźwięki, eksfoliacje, wypalanie, laser, 
lampy, materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

PORADY BEZPŁATNE
Nowogard, ul.  Zielona 3 
– obok Rest. „Przystań”, 

Tel. 91 39 207 14 
Czynne od 11.00 do 19.00

http://wicherek.info

PIASEK, ŻWIR,   
CZARNOZIEM, 

POSPÓŁKA 

 ŻWIROWNIA
DŁUGOŁĘKA

tel. 504 872 700 
Z DOWOZEM 
DO KLIENTA

Przyjmę do pracy 
do sklepu 24h 

z doświadczeniem. 

603 688 266

tanie części. 691 686 772

• Bruk-lin układanie kostki brukowej. 
Tel. 607 083  893, www.bruk-linno-
wogard.com.pl

• Montaż ogrodzeń betonowych, far-
merskich i innych; 695  085 470; 91 
39 72 575

• usługi elektryczne CO, dachy, tanio 
szybko solidnie. Do 30% taniej. Tel. 
506 323 560

• Przewozy przeprowadzki Nowogard 
i okolice. 784 499 535

• Usługi ogólnobudowlane. 
510 335 162

• AGENCJA REKLAMWA VIZART - opra-
wianie prac - w 2 minuty., bindowa-
nie, wydruki A3-A4 kolor, ksero A3-
A4 - kolor, laminowanie A3-A4. Tylko 
u nas największy wybór okładek. 
Nowogard, ul. 700 lecia 15 (nad skle-
pem zielarskim). Tel. 605 522 340.

• REMONTY, MONTAŻE, STOLARKA. 
781 016 125

• Transport BUS-MAX. 784 053 493

• Usługi remontowo-budowlane, 
docieplenia. 784 053 493

• Przepisywanie prac (magisterskich, 
licencjackich, innych), dokumentów, 
CV, listów motyw. innych. Wydruki, 
Ksero, także kolor. Szybko i Solidnie. 
Studio Reklamy Vizart. Nowogard, 
ul. 700 lecia 15 (nad sklepem zielar-
skim). tel 605 522 340. 

• Naprawa, regulacja okien, drzwi PCV 
i drewna. 695 181 070

• Usługi dekarskie w Kościuszkach. 
601  227  631

• Videofilmowanie i zdjęcia cyfrowe, 
profesjonalnie różne okazje. 600 
653 124

• Transport przeprowadzki szybko ta-
nio. 696 138 406

• DUR - DACH pokrycia i remonty da-
chów. 691 621 141

• Dachy. 785 562 104

• Usługi koparko- ładowarką + 
transport Nowogard.  667 621 070

• Usługi koparko-ładowarką. 606 106 142

• Transport przeprowadzki, tanio. 
791 111 749

• Remonty łazienek, glazura, terakota, 
hydraulika. 667 435 942

• Docieplenia budynków remonty. 
784 053 493

• Remonty mieszkań 609 588 240

• Remonty na każdą kieszeń. 
609 715 839

• TWOJA KSIĘGARNIA INTERNETO-
WA WWW.KSIEGARNIACYMELIA.
OSDW.PL

• Serwis komputerowy na telefon. 
Instalacja, pomoc w obsłudze. Na 
życzenie w domu Klienta. Tel. 790 
373 803

• Usługi Akwarystyczne: zakładanie i 
obsługa akwariów. 506 059 054

• Remonty i wykończenia. 601 567 369

• Usługi transportowe 1.5t. bus bla-
szak. 692 486 051

• Regipsy, szpachlowanie i malo-
wanie, kafelkowanie, docieplenia. 
798 145 781

• Naprawa sprzętu radiowo-telewizyj-
nego Tel. 888 330 606

• Korepetycje – matematyka 
668 171 212

• Korepetycje j. angielski. 609 931 847

• Masz problem z dzieckiem uzdolnio-
nym matematycznie. Wszechstronny 
rozwój i profesjonalna pomoc. Mail: 
mat15.58@o2.pl

• Żłobek Błękitna Chmurka 660536104

• Organizacja urodzin w Błękitnej 
Chmurce, weekendowe warsztaty i 
zajęcia, 660536104.

• Chemia  korepetycje  609307327

• Nauka  jazdy  konnej  Nowogard  
793908098  

• Korepetycje  j.angielski  609688982  

• Wykonuję   usługi  elektryczne  do  1  
kW  726184902 

• Sprzedam mieszkanie 2 – pokoje 
Osowo  po remoncie   niska  cena -  
664 126 390  , dom.    913911015  

• Usługi budowlane -  kompleksowo  - 
697 784 540  

• Dachy, przekładki, remonty  -  7837 
90 380 

• Najtaniej  wyremontuję, wymalu-
ję  wyszpachluję, położę panele. 
666047905

• Korepetycje  j.  angielski   dla dzieci  
w  każdym  wieku  i  dorosłych  20 zł 
/ 1 godz. - 721713716 –

• Usługi  spawalnicze   /  z dojazdem  
do  klienta   /   -  726169098  

• Układanie  kostki  granitowej  ,  
kamienia polnego   ,  ogrodzenia  
- 723875957

•   Remonty mieszkań  -   domów  ,  
malowanie  gratis  - 723875957  

PRACA

• Zatrudnię konsultantkę Oriflame, 
bezpłatne wpisowe, prezenty na 
1300 zł, 604 189 118

• Przyjmę pracownika do budowy 
domków jednorodzinnych i prac 
wykończeniowych. 607  083  845; 
663 160 884

• Poszukuję osób do współpracy 
– konsultantów Oriflame. Kont. 
693 198 611

• Przyjmę pomocnika stolarza. 
884 288 560

• Zatrudnię  kierowcę Kat. D. 501 615 
614  

• Pracownik produkcji - praca w Go-
leniowie, 3 zmiany, umowa o pracę, 
tel. 508351450, email: szczecin@
ksservice.eu

• Przyjmę do pracy do sklepu 24h z 
doświadczeniem. 603 688 266

• Niania – dzieci powyżej 2 lat. 
502 286 218

• ZESPÓŁ  MUZYCZNY  POSZUKU-
JE  WOKALISTKI  I   WOKALISTY 
795279165

• FIRMA    „ARNO „   ZATRUDNI    PRA-
COWNIKóW    PRODUKCJI  STOLARKI   
OKIENNEJ 

• WYMAGANIA  :  TYLKO    Z     DO 
SWIADCZENIEM    W    BRANZY

• Przyjmę   do  pracy  / do  biura i do  
roznoszenia   ulotek  /    -  510100263  

INNE

• Kupię piec do CO 8-10 kW. Tel. 
781 159 389

• Sprzedam piec CO typ komfort eko 
25 nowy z podajnikiem. tel. 602 10 
11 18.

• Sprzedam choinki bezpośrednio z 
plantacji. tel. 602 10 11 18.

• Sprzedam drewno  bukowe i dębo-
we pocięte i porąbane- 603 353 789

• Sprzedam laptopa Lenovo, Y530, 
cena 1600 zł, tel. 605 522 340

• Owczarki niemieckie 7 tygodniowe, 
pieski, ładne rodzice. 91 39 21 828

• Sprzedam drewno opałowe i komin-
kowe. 667 788 820

• Sprzedam piec żeliwny i ladę sklepo-
wą. 609 245 816

• Sprzedam fotel wykonujący masaż 
kręgosłupa. 91 39 20 186

• Sprzedam nowy kocioł gazowy 
junkers ceraclassa ZW14-2 DVKE 
dwufunkcyjny, cena 1600 zł. Tel. 
605 441 509

• Kupię płyty jumbo używane. 
607 690 741

• Sprzedam używaną włoską pral-
kę automatyczną, sprawna, bęben 
otwierany od przodu pralki, cena 
200 zł, tel. 784 792 270

• Sprzedam  100-litr.akwarium  z   wy-
posażeniem   605548121   

• Dowóz  piasku-żwiru wywrotka  3 t.  
514740538

• Oflisy  tartaczne na opał pocięte  w 
klocki lub w całości 514740538

• Stół  bilardowy 130 X 230 sprzedam 
510155704

• Sprzedam piece kaflowe. Tel. 
669 124 229

• Oddam w dobre ręce 1,5 rocznego 
psa, mieszańca (matka rasy Goń-
czy Słowacki z rodowodem).  Pies 
posłuszny, ufny, łagodny, zadbany,  
posiada książeczkę zdrowia. Zwierzę 
potrzebuje dużej aktywności rucho-
wej, stąd też warunek dla nowego 
właściciela – podwórko przy domu. 
Inne wymagania: pełna miska i od-
zwajemniona miłość. Tel. 508 309 
107. 

• Sprzedam kroczek karpia -  
913918297

• Sprzedam półroczną  spacerów-
kę  Babyactive   Q  na gwarancji  za  
250.00 zł./cena  nowej 600,00 zł. Tel. 
692 428 003 

• Pelet  ekologiczny ,  czysty  , 
wygodny  ,  nowoczesny  cena  
590,00zł  brutto  za  1  tonę  
692424300 , 692483483

• SKUP PIŁ niesprawnych, zatartych 

STIHLl i HUSQVARNA, cena 100 zł, 
tel. 721 668 245

• Sprzedam nową piłę spalinową, ko-
siarkę spalinową, 2 rowery. 784 660 
924   

• Sprzedam spacerówkę, kojec, 
huśtawkę, fotelik samochodowy. 
513 088 312

• Maliny sprzedam. 502 853 573

• Sprzedam akwarium 112l z peł-
nym wyposażeniem 668 844 738

• Kupię   dwa  stoły  rozkładane   
609245816  

• Suczka  10 m-cy  mieszaniec  czarny 
podpalany stojące  uszy oddam za 
darmo  /1 zł./600155342  

• Sprzedam   laptopa  HP  Pavilion  
6000  ,  cena  1.300,00    -   661791150  

• Zaginął   kotek     czarny    / pod  szyj-
ką   biały  krawacik /  sobota   w   ok. 
Poniatowskiego 505149773   Bardzo  
proszę  o  kontakt.

• Sprzedam gołębie ozdobne cały 
lot Tel.501 018 369

• Sprzedam konsolę  Sony  Playsta-
tion  3  ,  + 5 gier   - 603523226  

• Sprzedam  kuchenkę  gazową  Amica   
-  726169098  

• Sprzedam  meble kuchenne   - 
726169098  

• Sprzedam  budę   dla psa  na  zimę   
-  889133882  

• Kupię silniki elektryczne , spawarki  
,alternatory  ,  rozruszniki  ,  prądnice 
, silniki  samochodowe  , motocyklo-
we    

• i   inny  sprzęt . Stan bez znaczenia  , 
niesprawne  stare  zniszczone    i.t.p. 
-510815498

• Przyjmę  stare niesprawne   i.t p.  
pralki , lodówki  ,telewizory , zmy-
warki ,mikrofalówki  

• kserokopiarki  ,drukarki  ,  kompute-
ry  , i  inny  sprzęt  . Stan bez  znacze-
nia  .Odbieram  własnym  

• transportem  .    -    510815498
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POSIADANY CERTYFIKAT JAKOŚCI
   NA DREWNO KONSTRUKCYJNE

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07

Niestety nadchodzą...

Zapraszam zawodników oraz kibiców na Tur-
niej Darta, który odbędzie się 27 października br. 

(sobota) o godz. 12.00 w Pubie Pasadena.
Do Turnieju zostali zaproszeni zawodnicy z Koszali-

na, Szczecinka i Czaplinka, w tym kilku byłych Mistrzów 
Polski.

Nowogard reprezentować będzie kilku osobowa grupa 
zawodników na czele z Anią Protas, która jest czołową 
Polską zawodniczką w kategorii kobiet.

Proszę o zamieszczenie powyższej informacji w piątek 
i wtorek.

Andrzej Szafran 

KOMINKI SOŁOWIEJ
Nowogard, ul. Boh Warszawy 103A/1

Oferujemy:
- kominki i obudowę, piece, projektowanie, montaż
- wkłady z płaszczem wodnym od 2400 zł
- współpracujemy ze wszystkimi firmami
- sprzedaż kolektorów słonecznych. Oferujemy pomoc przy 

składaniu wniosków o dotacje z NFOŚiGW
- sprzedaż i montaż odkurzaczy centralnych
- wkłady kominowe. Kominy dwupłaszczowe, materiały montażowe
- przeglądy i remonty kominków
- sprzedaż ratalna
- nadzór i kierowanie robotami budowlanymi

Przy zakupie urządzeń z montażem, w budynkach mieszkalnych taniej VAT - 8%

Kontakt www.kominkisolowiej.pl
Tel. 91 39 25 000, kom. 507 967 205

Sklep otwarty pon. –pt. 9-17; sob. 9-13

Rozwiązanie krzyżówki z dnia 26 X
Kupon nr 82  •  Pora na zimowe zapasy
Wiesława Borowik, Barbara Bartosik, Alicja Wypych, Teresa Czar-

necka, Pelagia Feliksiak, Halina Szwal, Maria Barska-Drzewiecka, Ju-
lia Furmańczyk, Christiana Syfert, ,Eliza Zawadzka, Anna Husarz, Ja-
dwiga Maknia, Teresa Krystkiewicz, Edmund Skibiszewski, Stanisława 
Pokorska, Mariusz Konior, Grażyna Siedlecka, Jakub Kochelski,Regi-
na Czarnowska, Sławomir Skowroński, Szczepan Falaciński, Natalia 
Chruściel, Jannuszonek Teresa.

Zwycięzcy: Regina Czarnowska, Mariusz Konior, Stanisława Pokorska
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INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD
In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
tel. miejski   - 91 57 92 311 
Straż Pożarna   - 998
Pogotowie Ratunkowe   - 999 
Pogotowie Gazowe   - 992
Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994

Dyżur nocny
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala   - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.   - 91 392 69 99
Medyk   - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

 - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz Pogotowie Stomatolo-
giczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos 
 - 91 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  
 - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzie ci, 
Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności 
Gospodarczej  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
  - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

- 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 26 249

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw.  WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   

- 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57

Apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM   - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Zawodowe 
- CE Zdroje ul.  Bohaterów Warszawy 78,

telefon/fax.   - 91 392 54 94  
I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium  
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych    - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   

- 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 
Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 
Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 
Taksówki   - 91 392 02 60
Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814
Przychodnia Weterynaryjna „Sikorka” 
Sikorki 41, gm. Nowogard   - 91 39 17 695

 
 

KANCELARIA 
DORADZTWA PRAWNEGO

tel. 501 341 824 
e-mail: kkolibski@op.pl 

Jeśli chcesz przeprowadzić  
rozwód, podwyższyć  

lub wystąpić  
o alimenty, nabyć spadek? 

Może dręczą Cię  
inne wątpliwości prawne? 

Nie czekaj, aż będzie za późno.
 Porady prawne już od 30 zł

 
Nowogard 

ul. Wojska Polskiego 4  
(nowy budynek – I piętro) 

Proszę o wcześniejszy kontakt 
telefoniczny

SALON GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

VELES
- glazura
- terakota
- panele
- drzwi
- parapety
- ceramika łazienkowa
- wanny, kabiny
- meble łazienkowe
- armatura

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto)

Kupię  
gospodarstwo lub 

 grunt rolny  

tel. 664 944 635

POSIADANY CERTYFIKAT JAKOŚCI
   NA DREWNO KONSTRUKCYJNE

REGULARNA LINIA MI KRO BU SO WA SEROCKI   Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie    6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie    8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

Informacja PKS 
91 392 18 87   lub   91 469 83 15

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak          kom. 606 148 353
Nowogard (ul.  Rzeszowskiego) - Szczecin (ul.  Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:05; 8:10; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 11:50; 11:55; 12:40; 
14:40; 14:50; 15:00; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:11
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul.  Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:30; 9:50; 10:25:11:20(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 13:20; 13:45(F); 14:10; 
14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:00
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:50; 17:20; 18:30; 19:30
Kursują od poniedziałku do soboty;  F - kursuje od poniedziałku do piątku;  7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli

ROZKŁAD JAZDY BU SÓW

Regularna linia METRO          tel. 501  615  614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25 A; 5:50 A; 6:00 A; 8:15 A7; 9:25 A7; 12:30 A7; 12:55 A7; 
15:05 A; 16:30 A7; 18:10 A7
Ze Szczecina do Nowogardu: 6:50 A; 7:25 A; 7:45 A; 11:00 A7; 12:00 A7; 14:35 A7; 15:55 
A7; 16:40 A; 18:25 A7; 19:55 A7
Legenda: A- kursuje od pon do sob;   7 - kursuje w niedzielę

PRZEWÓZ OSÓB - RO MAN BIŃCZYK - Linia Regularna  
 TEL. 0607 310 591 

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU:  
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SOBOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIEDZIELA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

DZIENNIK
NOWOGARDZKI

Ukazuje się we wtorki i piątki  na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, Piotr Słomski, Jarosław Bzowy, 

Rafał Kowalczuk sport.  Jarek Dąbrowski redaktor techniczny.   Ad res re dak cji:  
72-200 No wo gard, ul.  Boh. War sza wy 7A, tel. 91 392 21 65; e-mail: dziennik@domjudy.pl. 

Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

Trasa NOWOGARD – GOLENIÓW – SZCZECIN 
Nowogard ul. Rzeszowskiego : 5:05(A), 5:55(A), 6:10(A), 6:50(7), 7:00(A),  7:50(A), 8:05(7), 

8:25(2,4,6), 8:35(A), 9:10(1,3,5,7), 9:15(2,4,6), 10:05(A)10:30(A,7), 11:31(A), 11:40(7), 12:15(A), 
12:50(A,7), 13:00(A), 13:10(A), 13:25(A,7), 13:50(F), 14:05(A), 14:20(A,7), 15:41(A), 16:00(7), 
16:25(7), 16:30(1,3,5) 16:40(2,4,6,7) 16:50(A), 17:30(7) 17:50(A,7) 18:05(4,5,6,7) 18:20(A,7)

TRASA SZCZECIN – NOWOGARD
Szczecin ul. Św. Ducha: 9:25(A), 11:55(A,7) 12:20(A,7), 13:35(A), 14:00(A,7,R), 

14:30(1,3,5,7)  14:35(2,4,6) 14:55(A,7), 15:10(A) 15:25(A,7), 15:50(A) 16:15(A,7)  16:30(A), 
18:05(A,7,R) 18:20(A,7) 19:05(A,7) 19:25(A,7) 19:50(A,7)

Szczecin ul. Dworcowa :  6:20(A), 7:35(A), 8:40(A,7), 9,00(7,R), 10:05(A,7),  10:50(A,7),  
11:40(A), 13:00(7), 14:20(7), 17:40(A,7), 20:15(A,7),

Goleniów, Dworzec PKP :  7:05(A), 8:20(A), 9:25(A,7), 9:45(7,R), 10:10(A),  10:50(A,7),  
11:36(A,7), 12:26(A), 12:42(A,7),  13:05(A,7), 13:45(7), 14:20(A),  14:45(A,7,R), 15:05(7), 
15:20(1,3,5,7) 15:26(2,4,6) 15:40(A,7) 15:55(A)  16:08(A,7) 16:40(A) 16:59(A,7) 17:15(A), 
17:40(A,7)  18:50(A,7,R)  19:05(A,7), 19:50(A,7) 20:10(A,7) 20:35(A,7) 21:00(A,7)

Trasa NOWOGARD – MASZEWO 
Nowogard ul. Rzeszowskiego :  6:20(S) 15:15(S)
Trasa MASZEWO – NOWOGARD 
Maszewo :  6:55(S) 16:00(S)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO – STARGARD SZCZECIŃSKI
Nowogard ul. Rzeszowskiego :  6:50(F),  11:30(F),  13:50(F),  
Trasa STRAGARD SZCZECIŃSKI – MASZEWO - NOWOGARD
Stargard Szcz. Oś. Tysiąclecia :  9:40(A), 12:45(A), 15:05(A)
A - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt S – kursuje w dni nauki szkolnej; 

7 – kursuje w niedziele niebędące świętami F – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz 
świąt 1,3,5 – kursuje w poniedziałki, środy, piątki oprócz świąt; 2,4,6 – kursuje we wtorki, 
czwartki, soboty oprócz świąt; 4,5,6,7 – kursuje w czwartki, piątki, soboty, niedziele oprócz 
świąt; R – kurs do Reska    

ROZKŁAD JAZDY POCIĄGÓW (1.06 - 8.12.2012)
DO KOŁOBRZEGU
7:26 (od 3.09); 9:21 (w dni robocze); 11:39;  13:49;  15:47;  

17:46;  21:38

DO SZCZECINA
5:19 (od 3.09); 6:36 (od 3.09); 8:01; 12:13 (w soboty, niedziele 

i święta); 14:56;  16:51;   18:50;  

Informacje o rozkładzie jazdy:  tel. 19 757
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OKNO 1465 mm szer. x 1435 mm wys.

SZYBA K=1,0 • OKUCIE MACO PPUH "JOGA" sj.
ul. Górna 4,

72-200 Nowogard
tel. 91 39 25 501

OKNA-SUPERPROMOCJA !!!

TYLKO 499zł*
*cena netto

KURSY KOMPUTEROWE DLA KAŻDEGO

Startujemy z zapisami na kursy, które rozpoczynają się 
od października

DOROŚLI
Informacje na stronie: www.kursy-informatyczne.eu

WSZYSTKICH CHĘTNYCH ZAPRASZAMY

DZIECI
MŁODZIEŻ

Adres:
ul. 3 Maja 40/4

NOWOGARD

Kontakt:
tel.: 723 22   849

e-mail: fany23@o2.pl
4

Serwujemy smaczne jedzenie
Zapraszamy na Niedzielne Obiady
Dobrą muzykę
Miłą atmosferę

Serwujemy smaczne jedzenie
Zapraszamy na Niedzielne Obiady
Dobrą muzykę
Miłą atmosferę

Kontakt: 
604103 158, 509 284 384

Organizuje:

wesela, urodziny, 
stypy, dancingi, karaoke 
i imprezy okolicznościowe

Niedługo nowe zasady 
zdawania egzaminu

ZAPISZ SIĘ JUŻ TERAZ
Nowy kurs

29 października  2012 r.

NAPRAWIAMY SAMOCHODY l URZĄDZENIA Z SILNIKIEM DIESLA

AUTO DIESEL SERVICE 
Tadeusz Bojarski 
ul. Pomorska 57B

GRYFINO 
www.autobojarski.com.pl

Pompy wtryskowe rzędowe i rotacyjne
CR, VP23, VPJO, VP44
Wtryskiwacze mechaniczne i CR
Pompowtryskiwacze (cena naprawy 246 zł)
Jedyni w zachodniopomorskim na stanowisku
probierczym EPS 81 �rmy Bosch z przystawką CAMBOX

Udzieliemy eurogwarancji na naprawione podzespoły �rmy Bosch

Naprawiamy pompy wtryskowe Deiphi mechaniczne, DP200,
DP 210, CR na stanowisku probierczym AVM- PC HARTRIDGE

Wtryskiwacze CR z kodem CTI na stanowisku CRi- PC HARTRIDGE

Tel. 91 415 O2 9Otelefoniczna rezerwacja terminów

NOWO OTWARTY SKLEP SPORTOWY
-suplementy diety
-akcesoria do sztuk walk
-sprzęt sportowy itp.
 dodatkowo:
-komis używanych oryginalnych 
  gier komputerowych 
  PC, X-BOX, PS II, PS III

ul. Boh. Warszawy 108, Nowogard
tel. 504 589 679



Nasze nowogardzkie zegary odmierzające stale ta-
jemniczy czas umieszczone w przestrzeni publicznej 
wskazują nie tylko godziny i minuty, ale stale określają  
(tylko te które są  czynne) indywidualny dystans nasze-
go ziemskiego życia i odległość do progu wieczności.
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 Cena 1,40 zł

GAZETA LOKALNA  NOWOGARD • OSINA

Czytaj s. 3

s. 10s. 3 i 4 s. 5

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07

Skandal  
w Zakładzie 
Karnym?

Kancelaria  
Prawna

nawet trudne sprawy

601 949 077

HURTOWNIA 
ELEKTRYCZNA

tel. 91 39 25 202
91 39 26 898

72-200 Nowogard
ul. Nadtorowa 12

El-InselEl-Insel HURTOWNIA 
ELEKTRYCZNA

Pełna gama 
materiałów 

elektrycznych
Przykładowo:
YDYp 3x1,5 750V - 145 zł netto / 100 mb
YDYp 3x2,5 750V - 239 zł netto / 100 mb

Naświetlacz 
LED IP65

10W - 80 zł
20W - 160 zł
30W - 230 zł

Kolejne  
wydanie 
DN w piątek  

2 listopada 2012 r.

Msza Święta w intencji

wszystkich zmarłych
nowogardzkich nauczycieli

odbędzie się w dniu 4 listopada 2012 r.

o godz. 11.00 w kościele pw. WNMP

Sąpolnica: 
Temat norek 
powraca

NZOZ MARDENT oferuje 
kompleksowe leczenie stomatologiczne

lekarz dentysta Ewa Rosa
ul. 15 Lutego 16A • 72-200 Nowogard

Tel. 91 39 22 633 lub 532 512 703
godz. przyjęć pn-pt 10.00-16.00

Nowogard wydał 
kapłana
- ks. Marek Kawa
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Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny

Czas ucieka wieczność czeka...

Ratusz LO nr I

Kościół pw. WNMP

Dworzec Plac Szarych Szeregów ul. 700 Lecia

Gdzie?
O której?
Tylko u nas pełna in-
formacja o uroczy-
stościach na cmen-
tarzach w dniu 1 li-
stopada.

Czytaj s. 6
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Nasza sonda 
Zbliża się dzień Wszystkich Świętych oraz Dzień Zaduszny.  To w tym dniu  za-
trzymujemy się przy grobach i wspominamy naszych bliskich, którzy już od nas 
odeszli. Rozmawiamy o tym z naszymi  Czytelnikami, których  spotkaliśmy na  
nowogardzkim cmentarzu i alejce nad jeziorem -  jak przygotowują się do tych 
dni?

Tadeusz Kowalczyk z wnuczkiem Piotrusiem - Dzień 
Wszystkich Świętych spędzę razem z rodziną tu w Nowogardzie, 
będziemy razem na cmentarzu, oczywiście również z wnucz-
kiem. Do odwiedzenia mamy 5 grobów, które już po części upo-
rządkowaliśmy i czekamy tylko  na dzień 1 listopada. 

Alicja Latkowska - Tu na cmentarzu mam do odwiedzenia 
kilka grobów m.in. grób mojego młodszego brata i grób mojej 
mamy męża. Właśnie wracam z cmentarza, bo robiłam tam 
wraz z moją koleżanką porządki. Przygotowania idą tak jak 
trzeba  bez żadnych niespodzianek. Myślami również będę przy 
grobach w Łomży, skąd pochodzi mój mąż. 

Władysław Luberadzki - Ten dzień, czyli Dzień Wszystkich 
Świętych spędzam tradycyjnie w Nowogardzie, bo mam tu po-
chowanego mojego tatę, teścia i babcię oraz wielu moich bliskich 
kolegów, których postaram się również odwiedzić. Jeżeli chodzi 
o świece, to tą sprawą zajęła się już moja małżonka. Zaś kwia-
ty kupujemy co roku zawsze już w dniu Wszystkich Świętych, by 
je od razu wkopać na grobach. Wcześniej nie ma sensu, gdyż po-
wszechnie widomo, że w tym czasie uaktywniają sie delikatnie 
mówiąc „ hieny cmentarne”, które rozkradają z grobów to, co jest 
ładne i piękne. 

Janina Kozicka - Jak Pan widzi dzisiaj  pogoda jest bardzo 
fajna i słoneczna - nie pada deszcz, mam nadzieję, że tak będzie 
również w czwartek i piątek w Dzień Zaduszny. Do odwiedze-
nia na cmentarzu mamy 6 grobów. Dlatego pracy przy nich jest 
dużo i razem ze siostrzeńcem porządkujemy je. Jesteśmy prawie 
już gotowi, chociaż w ostatnich dniach, przychodzimy tu prawie 
codziennie, by sprzątać te opadające liście. Co do kwiatów, to 
przyniesiemy je na ostatnią chwilę? A dlaczego?  bo nocami  jest 
bardzo mroźno, a to szkodzi kwiatom.. 

Pani Marianna z córką Małgorzatą - Przygoto-
wania moje polegają na tym, że przyszłam wraz z 
córką umyć pomnik i posprzątać wkoło niego. Jak 
Pan widzi jest wiele liści, które trzeba wygrabić, bo 
jest ich przy grobach bardzo dużo. Kwiaty i znicze 
przyniesiemy z córką pewnie jutro, albo pojutrze. 
Na tą chwilę jeszcze nie będę ich stawiać, bo różnie 
z nimi może być?

Wysłuchał: Jarek Bzowy 

Kronika policyjna 

Byłeś świadkiem  ciekawego zdarzenia, wykonałeś oryginalne zdjęcia, 
jesteś w posiadaniu interesujących wiadomości?  

Zadzwoń lub napisz do nas o każdej porze. 

Tel. 513 088 309
e-mail: poligraf@post.pl, dziennik@dzienniknowogardzki.pl

22.10.2012 r. 
Godz. 09.45 Powiadomienie 

o zatrzymaniu przez Inspekcję 
Transportu Drogowego, nie-
trzeźwego kierującego ciągni-
kiem siodłowym marki Krone. 
Dariusz Sz. miał 1,41 promila 
alkoholu w wydychanym po-
wietrzu. 

Godz. 14.20 Powiadomie-
nie o kradzieży roweru marki 
Puch pozostawionego w dniu 
16 października br. w okolicy 
byłego hotelu przy Placu Wol-
ności.

Godz. 18.00 Kradzież tablicy 
rejestracyjnej na ul. Bankowej 
z samochodu marki Mitsubi-
shi L200. 

23.10.2012 r. 
Godz. 17.00 Powiadomie-

nie o kradzieży z terenu budo-
wy na ul. Warszawskiej, 5 szt. 

podpór metalowych z ruszto-
wania. 

Godz. 17.30 Potrącenie ro-
werzysty na skrzyżowaniu 
ul. Zamkowej i Warszawskiej 
przez kierującego samocho-
dem marki Mercedes. 

25.10.2012 r. 
Godz. 20.00 Powiadomienie 

o kradzieży roweru typu dam-
ka w nocy z 24/25.10.2012 r. z 
garażu na ul. Bohaterów War-
szawy. 

28.10.2012 r. 
Godz. 22.45 Patrol OPI na 

ul. 15 lutego ujawnił nietrzeź-
wego rowerzystę, Mieczysław 
K. miał 1,75 promila alkoholu 
w wydychanym powietrzu. 

st. insp. Ref. Prewencji 
Klaudia Gieryń 

Tir zablokował obwodnicę 
W minioną niedzielę na nowogardzkiej obwodnicy 
doszło do groźnie wyglądającej kolizji. Jadący w kie-
runku Koszalina tir, nagle stracił panowanie nad po-
jazdem i skończył jazdę na barierkach ochronnych. 
Kierowca nie doznał obrażeń. Droga była przez kil-
ka godzin zamknięta. 

Do zdarzenia doszło ok. 
godz. 9.20, kilka metrów przed 
wiaduktem na osiedlu Bema, 
biegnącym nad drogą szyb-
kiego ruchu. W pewnej chwi-
li kierowca jadący od strony 
Szczecina, stracił panowanie 
nad pojazdem, zahaczył o po-
bocze, a następnie przejechał 
na drugą stronę pasa jezdni, 
zatrzymując się na barierkach 
ochronnych, blokując naczepą 
przejazd na drodze. 

W groźnie wyglądającym 
zdarzeniu na szczęście nikt nie 
ucierpiał.  

Jak udało nam się dowie-
dzieć, ciężarówka pochodziła 
z Koszalina. Stamtąd, raz w ty-
godniu wożono towar, do dys-

kontów sieci Biedronka, poło-
żonych w powiecie gryfińskim. 
Najpierw z drogi usunięto na-
czepę. Później, za pomocą spe-
cjalistycznego sprzętu, ciągnik, 
który utknął na barierkach. 

W tym czasie ruch na ob-
wodnicy był zablokowany. Po-
licja zorganizowała objazdy. 
Kierowcy jadący do Gdańska 
musieli zjeżdżać na węźle w 
Karsku, by kontynuować swo-
ją podróż przez Warnkowo, a 
dalej Nowogard, wracając na 
obwodnicę dopiero w Wojcie-
szynie. 

Ruch na drodze przywróco-
no około godz. 13.00. 

MS
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EntEr  II 
laptop

 serwis - komis

naprawiamy, 
sprzedajemy,

kupujemy laptopy
na ul. Wyszyńskiego 7/3

budynek Straży Pożarnej

tEl. 795 648 748

O PA Ł
POLSKI WĘGIEL 

WYSOKA JAKOŚĆ
węgiel, koks, miał,drewno,
brykiet - węgiel i drzewny
(towar luzem i workowany)

Zapewniamy transport 
Sprzedaż ratalna

PPUH „EDBA” 
Nowogard • ul. Nadtorowa 12

Tel./fax 91 39 22 329
Kom. 601 150 620

Lokal 
handlowy

60 m2

do wynajęcia
ul. Warszawska 14
tel. 510 105 357

Salon Plus 
ul. Kościuszki 35A

Nowogard,
 tel. 91 392 08 74

informuje, że 
posiadamy w ofercie 

POLSAT  
CYFROWY
dla Klientów Plusa 

dodatkowe BONUSY

Rozpoczęcie kursu
5 listopada godz. 16.00

Czas ucieka  
wieczność czeka

Ten  cytat z napisu pod zegarem na wadowickim rynku  
stał się bardzo znany  od czasu słynnego spotkania Jana Paw-
ła II z mieszkańcami jego rodzinnego miasta na wadowic-
kim rynku. Od tego czasu datuje się także wyjątkowa kariera 
wadowickich kremówek. Ale dzisiaj tą krótką lapidarną lecz 
głęboką w treść sentencję przywołujemy w przededniu szcze-
gólnych  w naszej kulturze świąt – Wszystkich Świętych  ob-
chodzonych 1 listopada i przypadającego dzień później  Dnia 
Zadusznych.  Czas ucieka wieczność czeka – stwierdzenie to 
ujawnia swoja bezdyskusyjną aktualność, zwłaszcza właśnie 
wtedy, gdy stajemy w zadumie nad grobami naszych najbliż-
szych, gdy uświadamiamy sobie i jak wielu odeszło tych, któ-
rych znaliśmy i z którymi dzieliliśmy radości i smutki ziem-
skiej wędrówki. 

Czas który jest czwartym wymiarem określającym mate-
rialny świat  jest zarazem najbardziej chyba tajemniczym z 
wszystkich fizycznych parametrów.  Chyba każdy mógłby po-
wtórzyć za św. Augustynem: „kiedy mnie nie pytasz, co to 
jest czas, wydaje mi się, że wiem, ale gdy zapytasz, tracę tę 
pewność”. Dla ciała z którego uleciała dusza, trwa on bo-
wiem nadal i trwać będzie do końca świata do ponownego 
przyjścia Chrystusa,  bowiem wtedy w co wierzymy w na-
szym chrześcijańskim credo nastąpi Ciała Zmartwychwsta-
nie. Poza tym wymiarem znajdują się nieśmiertelne dusze 
tych których ciała spoczywają na cmentarzach. Dlatego tak 
często w odniesieniu do zmarłych używamy znaków i okre-
śleń przywołujących sen – oni śpią w oczekiwaniu na Drugie 
Przyjście, śpią ciała, a dusze przynajmniej niektórych trwają 
w świętych obcowaniu. Tak więc znajdujemy tutaj szczególną 
łączność dla tych dwu pozornie odrębnych świąt Wszystkich 
Świętych i Dnia Zadusznego. Łączność, którą  dostrzega a 
podkreśla  wyrażona w kulturze i obyczaju obrzędowość tych 
dni ma  swoje głębokie uzasadnienie teologiczne - inspirujące 
może być tutaj Także ujęcie ks. Twardowskiego, który pisze: 
„Bóg nie liczy czasu, ale go waży”.  Ten czas sam w sobie na-
znaczony tajemnicą wyraża się także poprzez podkreślające 
szczególną jego  aurę symbole, światło zniczy i świec, kwiaty 
pamięci, liturgia na cmentarzach, wypominki. Czas ucieka 
wieczność czeka i wszystko zmierza ku jednemu i czas i życie 
i świat i jego sprawy.  

Marek Słomski

Sąpolnica: Temat norek powraca 

Czy mieszkańcy  
zostaną wysłuchani?
Wraca temat budowy fermy norek pod Sąpolnicą. Kilka tygodni temu w Urzę-
dzie Miejskim w Nowogardzie wszczęte zostało postępowanie na wniosek inwe-
stora, w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla mającego powstać zakładu. 
Jeśli ferma powstanie, będzie 7 z kolei działającą w gminie Nowogard (na 11 w 
całym powiecie!).  Mieszkańcy, podobnie jak kilka miesięcy temu, zdania na te-
mat lokalizacji fermy nie zmienili - są jej przeciwni. 

Przypomnijmy, że temat no-
rek ma swój początek w kwiet-
niu br. Wtedy to na  jaw wyszła 
informacja, że jeden z nowo-
gardzkich producentów tych 
zwierząt chce wybudować nie-
opodal Sąpolnicy kolejny za-
kład (na przeciw byłej gorzel-
ni).  Rozpętała się istna woj-
na. Przeciw budowie zakładu 
zaprotestowało  kilkaset osób. 
Byli to nie tylko mieszkańcy 
Sąpolnicy, ale także Ostrzy-
cy, a nawet Korytowa z sąsied-
niej gminy Maszewo. Dlacze-
go mieszkańcy protestowali 
przeciw powstaniu w okolicy 
hodowli norek? W treści pro-
testów pojawiały się te same 
obawy: smród, nadmierne 
wytwarzanie i przedostawanie 
się azotu do gleby oraz ucieka-
jące norki, zagrażające chro-
nionym gatunkom zwierząt 
i przydomowym hodowlom 
drobiu. Ale to nie wszystko. 
Mieszkańcy zwracali ponadto 
uwagę na fakt, że dolina rzeki 
Sąpólnej, uchwałą Rady Miej-
skiej z 2006 o obszarach chro-
nionych, została ustanowiona 
jako zespół przyrodniczo-kra-
jobrazowy.  Odbyły się także 
dwa spotkania z mieszkańca-
mi wsi. Sprawą zajęli się tak-
że radni. Na sesji która odby-
ła się pod koniec kwietnia, do-
szło do ostrej wymiany zdań. 
Część radnych z nieistniejące-

go już klubu Prawica (Marek 
Krzywania, Marcin Nieradka i 
Cezary Marcinkowski) złożyła 
wniosek o zobowiązanie bur-
mistrza do przyjęcia stanowi-
ska w sprawie budowy fermy, 
żądając jasnej postawy wobec 
władz. Postulat nie uzyskał 
większości głosów podczas 
głosowania, mimo, że miał go 
poprzeć PSL, opowiadający się 
rzekomo przeciw budowie za-
kładu. Skończyło się na tym, 
że ludowcy zawnioskowali je-
dynie  o zwołanie sesji wyjaz-
dowej, w której obok radnych 
udział miał wziąć inwestor i 
mieszkańcy.. .

Sprawa wróciła. Kilka dni 
temu na tablicach informa-
cyjnych w Sąpolnicy i Ostrzy-
cy, wywieszono urzędowe ob-
wieszczenie, w którym bur-
mistrza zawiadamia, że zo-

stało wszczęte postępowanie 
na wniosek jednego z nowo-
gardzkich przedsiębiorców w 
sprawie „ustalenia warunków 
zabudowy dla inwestycji pole-
gającej na budowie fermy ho-
dowli norek w obsadzie 39 DJP 
wraz z obiektami towarzyszą-
cymi, socjalno-garażowymi i 
urządzeniami budowlanymi 
na terenie działki 1/1 w obrę-
bie Ostrzyca gm. Nowogard”.  

Pojawieniem się komuni-
katu zaskoczony był sołtys 
Ostrzycy, Dariusz Olejnik.  Do 
tej pory było tak, że jakiekol-
wiek pisma do wywieszenia na 
tablicy informacyjnej dostar-
czano do mnie, jako sołtysa. Te-
raz urząd zrobił to sam – dziwi 
się sołtys. 

Choć mieszkańcy zdawa-
li sobie sprawę, że protest 
przeciwko zakładowi nie 

Za tymi budynkami ma powstać ferma norek – a może i te budowle w przyszłości zostaną „wchłonięte” przez 
zakład? 
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odwiedzie inwestora od re-
alizacji jego biznes planu, 

są rozczarowani postawą władz 
miejskich. 

Nie od dziś żyjemy na tym 
świecie. Mamy świadomość 
tego, że jeśli ktoś się uprze, wy-
buduje nam pod nosem ten za-
kład. Liczyliśmy jednak, że wła-
dza stanie w obronie intere-
su ludzi, a nie jednej osoby – 
mówi rolnik z Sąpolnicy. 

Mimo to, mieszkańcy i tym 
razem nie mają zamiaru rezy-
gnować. Jak mówią, nie chcą 
by ktoś kiedyś im zarzucił, że 
nie próbowali chociaż zaprote-
stować przeciwko niechcianej 
przez nich inwestycji. 

W miniony piątek wieś Są-
polnica złożyła w ratuszu ob-

szerne pismo, podpisane przez 
przeciwników budowy fer-
my, którzy wnioskują w nim 
o uznanie ich za strony postę-
powania administracyjnego, 
w sprawie wydania warunków 
zabudowy pod zakład. 

Do treści pisma dotar-
ła  redakcja DN. Jak czytamy, 
mieszkańcy obawiają się, że po 
uruchomieniu fermy spadnie 
wartość ich nieruchomości. 
Zwracają także uwagę, podob-
nie jak w kwietniu, na aspekt 
przyrodniczy swojej okoli-
cy objęty ochroną. Obawia-
ją się również plagi insektów 
i szczurów, kuszonych łatwo-
ścią zdobycia pożywienia, któ-
rych występowanie w okolicy 
takich ferm, miało już miejsce 

w wielu miejscach w Polsce, w 
tym w gminie Nowogard (pla-
ga much w Wołowcu – przyp. 
Red.). Podnoszą także argu-
ment o naruszeniu tzw. zasady 
dobrego sąsiedztwa. 

„W okolicy nie funkcjonują i 
nie funkcjonowały żadne fermy 
norek, ani innych zwierząt. W 
bezpośrednim sąsiedztwie bu-
dowany jest budynek mieszkal-
ny oraz garażowy, a kilka me-
trów dalej funkcjonuje budynek 
po byłej winiarni będący obec-
nie zakładem produkcji betonu. 
Wobec czego nowopowstałe bu-
dynki powinny nawiązywać się 
funkcją i wyglądem do już ist-
niejących(…). Zgodnie z wyro-
kiem NSA w Katowicach z 2001 
roku za strony postępowania w 

sprawie ustalenia warunków 
zabudowy i zagospodarowania 
terenu, mogą być uznane nie 
tylko te podmioty, które są wła-
ścicielami sąsiadujących dzia-
łek graniczących z terenu inwe-
stycji, ale także leżących w stre-
fie oddziaływania danej inwe-
stycji ” – czytamy w piśmie zło-
żonym w Urzędzie Miejskim. 

Do Sąpolnicy ma dołączyć 
Ostrzyca. Na wsi zbierane są 
podpisy przeciwników budo-
wy zakładu hodowli norek. Li-
sta jeszcze w tym tygodniu tra-
fi do ratusza. 

Czy Urząd Miejski z burmi-
strzem Robertem Czaplą na 
czele weźmie pod uwagę argu-
menty mieszkańców wsi? Jak 
do sprawy tym razem ustosun-

kują się miejscy radni? Te py-
tania zadają sobie mieszkańcy 
obu wsi, licząc na wsparcie ze 
strony władzy. 

W całym powiecie goleniow-
skim jest 11 ferm norek, w tym 
6 znajduje się na terenie gminy 
Nowogard, co daje ok. 100 tys. 
sztuk samic (dane Powiatowe-
go Inspektoratu Weterynarii). 
W sezonie rozrodczym, w ca-
łym powiecie ilość zwierząt we 
wszystkich stadach sięga mi-
liona sztuk. 

Według założeń, w Sąpolnicy 
ma powstać ferma o powierzch-
ni 8 ha i obsadzie 16 tys. samic. 
W szczycie produkcyjnym, a 
więc od lipca do września, da to 
ok. 80 tys. zwierząt. 

MS

Czy mieszkańcy zostaną wysłuchani?

Pastor Cezary Komisarz ostrzega!

Halloween - „Stonka” z Ameryki?
„Bardzo szybko na polskim gruncie zaszczepiają się i ukorzeniają różne zagraniczne „święta”. Jednym z takich „świąt” jest Halloween, przypadający w nocy z 31 
października na 1 listopada. Większości z nas Halloween kojarzy z zabawą dla dzieci i młodzieży. Bo to właśnie oni mają przebierać się za potwory, odrażające po-
stacie, bawić się we wróżby, wywoływanie duchów i chodzić po sąsiadach prosząc o słodycze, a jeśli ich nie dostaną to „mścić się i straszyć”, słowem robić psikusy.

Wszystko to, dzieje się za przy-
zwoleniem większości rodziców, 
szkół i duchownych różnych ko-
ściołów, a pojedyncze głosy mó-
wiące o szkodliwości tego „świę-
ta” i o jego genezie, są traktowane, 
jako głosy nawiedzonych i dziwa-
ków.

Całą machinę skutecznie nakrę-
cają media i sklepy. Przeważnie 
odbieramy to, jako zabawę i brak 
nam rzetelnej wiedzy o pochodze-
niu, istocie i konsekwencjach hal-
loweenowych zabaw? Więc może 
warto zastanowić się chwilkę i sa-
memu zadecydować, co jest dobre 
dla naszych dzieci i naszych ro-
dzin?

Zacznijmy od genezy − zwyczaj 
ten pochodzi z pogańskich wie-
rzeń celtyckich. 

„Druidzi” − kapłani celtyccy, 
wierzyli, iż w dzień Samhain za-
cierała się granica między zaświa-
tami a światem ludzi żyjących, zaś 
duchom, zarówno złym, jak i do-
brym, łatwiej było się przedostać 
do świata żywych. Duchy przod-
ków czczono i zapraszano do do-
mów, złe duchy zaś odstraszano. 
Ważnym elementem obchodów 
Samhain było również palenie 
ognisk. Na ołtarzach poświęcano 
bogowi resztki plonów, zwierzę-

ta i ludzi. Paląc chciano dodawać 
słońcu sił do walki z ciemnością i 
chłodem. Wokół ognisk odbywały 
się tańce śmierci. Symbolem świę-
ta Halloween były noszone przez 
druidów czarne stroje oraz duże 
rzepy, ponacinane na podobień-
stwo demonów. Sądzi się, iż wła-
śnie z potrzeby odstraszania złych 
duchów wywodzi się zwyczaj prze-
bierania się w ów dzień w dziwacz-
ne stroje i zakładania masek. Cza-
rownice w towarzystwie czarnych 
kotów przepowiadały przyszłość.” 
To już nie brzmi za dobrze. 

Zabawy, które proponuje się 
dzieciom i młodzieży, z pozoru 
są niewinne, ale wystarczy, choć 
troszkę uruchomić swoją wyobraź-
nię, by zrozumieć, że łatwo prze-
kroczyć granicę. „Kalafior świetnie 
udaje mózg ofiar. Barszcz to na-
pój godny małego wilkołaka. Nie 
przesadźcie jednak z pobudzaniem 
dziecięcej wyobraźni, bo dziecko 
gotowe nabrać wstrętu do tych po-
traw na resztę życia. Dopóki masz 
pewność, że traktuje to wszystko 
z przymrużeniem oka, jest w po-
rządku. Halloween to okazja do za-
bawy w straszenie, a nie straszenie 
na poważnie.” 

Czy aby na pewno? Czy przed-
szkolak ma na tyle rozsądku, by 
rozróżnić, to co nam dorosłym 
przychodzi z takim trudem? Strach 
nie jest zwierzątkiem domowym, 
które można oswoić. My, jako do-
rośli mamy wiele obaw i wielu rze-
czy się boimy. Nasze dzieci rów-
nież. Rozumiejąc świat inaczej i 
patrząc na niego przez pryzmat 
swojego kilkuletniego rozumku 

nie umieją odnaleźć się w świecie, 
kiedy nagle raz w roku duchy, cza-
rownice, sztuczna krew i wampi-
ry stanowią elementy zabawy. Dla 
nich to przecież zawsze postaci z 
nocnych koszmarów i powody, dla 
których zdarza się, że budzą się w 
środku nocy z płaczem.

Oczywiście nie jesteśmy w sta-
nie chronić ich od wszelkich nega-
tywnych obrazów, jakie do nas do-
cierają, myślę jednak, że możemy 
ich po prostu im nie mnożyć. Lęk 
może w naszych dzieciach spowo-
dować wiele zamętu, koszmarów, 
problemów z moczeniem noc-
nym czy jąkaniem, ale też nie cho-
dzi o straszenie negatywnymi kon-
sekwencjami. Jeśli duchy jedno-
znacznie kojarzone są negatywnie 
i niemiło, to nie oferujmy naszym 
dzieciom zabawy w duchy, bo za-
bawa to przecież coś przyjemne-
go, a trudno jest połączyć dwie tak 
skrajne emocje.

Ponieważ żyjemy w kraju chrze-
ścijańskim, nie bez znaczenie jest 
aspekt duchowy tego tematu. Co-
raz częściej Halloween spotyka się 
z krytyką ze strony duchownych 
różnych wyznań, dlatego pozwolę 
sobie zacytować wypowiedzi kil-
ku z nich. Wszyscy oni są zgodni, 
co do szkodliwości i zagrożeń, ja-
kie niesie ze sobą igranie ze złem, 
okultyzmem i złymi mocami.

Ojciec Aleksander Posacki (je-
zuita, teolog katolicki, filozof, wy-
kładowca akademicki − doktor 
habilitowany teologii i doktor fi-
lozofii) w swoich artykułach pisze 
− ”W tym czasie dzieci przebiera-
ją się za śmierć, duchy, czarowni-

ce, nietoperze, czarne koty, gobli-
ny, zombie, sowy, wampiry, du-
chy, demony czy za samego diabła. 
Znaczna część z tych postaci, to w 
tradycji europejskiej symbole sza-
tana i jego pomocników. Oznacza 
to dotykanie rzeczywistości nie-
bezpiecznych duchowo, ponieważ 
identyfikacja z tymi postaciami nie 
musi być wyłącznie psychologicz-
na, ale może dotyczyć wymiarów 
duchowych. Albowiem przywo-
łując w ten sposób − poprzez wy-
obraźnię − złe moce, nawet nie do 
końca świadomie, można się otwo-
rzyć na opętanie.”

Pogański zwyczaj może być nie-
bezpieczny – ostrzegają duchow-
ni.„Kościół ostrzega przed anga-
żowaniem się w jakiekolwiek for-
my okultyzmu i magii” – przypo-
mniał abp Sławoj Leszek Głódź w 
komunikacie do wiernych archi-
diecezji gdańskiej. Według niego 
– „wdrażanie dzieci, młodzieży i 
części dorosłych w przyzwolenie 
na praktyki okultystyczne, choćby 
pod pozorem zabawy („przekupy-
wanie duchów”) należy (...) uznać 
za niezgodne z nauką Kościoła. 
Pogańskie w swojej istocie obcho-
dy wigilii uroczystości Wszystkich 
Świętych praktykowane przez lu-
dzi uznających się za chrześcijan 
zubażają ich duchowo”.

Duch Samhain, kiedyś rozumia-
ny, jako duch pustkowia i duch 
mocy, dzisiaj określany jest, jako 
coś gorszego – duch zła. Kościół 
określa bogów, boginie i inne du-
chowe byty tradycyjnych religii 
i wierzeń, jako diabelskie zwie-
dzenie. Duchowe siły, które lu-

dzie doświadczali, to realne ma-
nifestacje diabła, króla kłamstwa, 
który oszukiwał ludzi i prowadził 
do czczenia bożków. Tak więc, 
możemy powiedzieć, że Hallo-
ween i jego tradycja ze wszystki-
mi praktykami, z włączaniem w 
to duchów, ludzkich szkieletów 
– symboli śmierci, karykatur dia-
bła i różnych złych bytów, to nic 
innego jak odprawianie czarów. 
Te praktyki wkradają się jak zło-
dziej do psychiki, przede wszyst-
kim dzieci i młodzieży, ale też 
dorosłych podczas coraz czę-
ściej organizowanych zabaw hal-
loweenowych w miejscu w pracy. 
To niebezpieczne zabawy, któ-
re mogą mieść wpływ na psy-
chiczne i duchowe życie czło-
wieka. Ani to ładne, estetycz-
ne, ani mądre, ani bezpieczne. 
Pamiętajmy, że mamy wpływ na 
życie nasze i naszych dzieci, dla-
tego możemy nie zgodzić się na 
udział naszych dzieci w zabawach 
organizowanych w przedszko-
lu i szkole. Możemy im wytłuma-
czyć, odpowiednio do ich pozio-
mu, dlaczego jesteśmy temu prze-
ciwni. Ażeby nie odczuły straty, 
lub pozbawienia możliwości zaba-
wy, zorganizujmy im inne atrak-
cje, jak na przykład wieczór fil-
mowy z rodzicami, wspólne gry 
planszowe czy pieczenie piernicz-
ków na Święta Bożego Narodze-
nia! Tak, najsmaczniejsze są pie-
czone na kilka tygodni wcześniej! 
na podstawie http://www.
kz.slupsk.pl/files/halloween.pdf 

 opr. Pastor Cezary Komisarz 
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Z okazji imienin
wszystkiego 
co najlepsze 

zdrowia, szczęścia  
i radości 

na każdy dzień
Wiolettce Wasij

składają 
kochający mąż 
wraz z dziećmi

Niechaj w tym 
szczęśliwym dniu 
dotrą do Ciebie 

nasze najszczersze 
życzenia urodzinowe

Annie  
Krauze
składają:

mąż, dzieci 
i przyjaciele

ŻYCZENiA ŻYCZENiA

Urząd zbiera adresy?

Chcesz poczytać,  
musisz się zalogować!
Od pewnego czasu dostęp do informacji publicznych na witrynie internetowej Urzędu 
Miejskiego  jest częściowo zablokowany. Wszystko wskazuje na to, że to pierwszy krok 
do realizacji kontrowersyjnego projektu uchwały na temat konsultacji społecznych, który 
będzie poddany pod głosowanie na dzisiejszej sesji Rady Miejskiej. Projekt zakłada m.in., 
że ważne dla miasta sprawy będą mogły być  konsultowane za pośrednictwem  Internetu. 

Kilka tygodni temu, szukając 
informacji na stronie interne-
towej UM Nowogard na temat 
rozmów z PKP w sprawie mo-
dernizacji przejazdów kolejo-
wych, natknęliśmy się na dziw-
ny komunikat. Po wpisaniu w 
wyszukiwarkę słowa klucza, w 
tym przypadku brzmiało ono 
PKP, rozwinęła nam się lista 
skrótów do tekstów na ten te-
mat. Niestety, gdy próbowali-
śmy rozwinąć ich treści, poja-
wił się napis „nie masz upraw-
nień, aby zobaczyć tę część wi-
tryny. Musisz się zalogować”. 
To możliwe jest tylko przez re-
jestrację na urzędowej stronie, 
co wiąże się z podaniem wła-
snego adresu e-mail. Natych-
miast skontaktowaliśmy się z 
jednym z ratuszowych infor-
matyków. Ten był zaskoczony 
naszymi informacjami. Przy 
nas sprawdzał działanie wi-
tryny www Urzędu. Po chwili 
przyznał, że rzeczywiście do-
stęp do niektórych informa-
cji na stronie publicznej jest 
zablokowany, ale winny temu 
miał być błąd internetowej wy-
szukiwarki zainstalowanej na 
witrynie. Szukane przez nas 
teksty, w pełnej formie, prze-
słano ostatecznie nam na re-
dakcyjny adres e-mail zapew-
niając, że „usterka” zostanie 

w najbliższym czasie usunię-
ta. Tak się jednak do dziś nie 
stało. Wiele wskazuje na to, 
że owa „awaria” strony inter-
netowej UM może być działa-
niem zamierzonym. Podczas 
piątkowego posiedzenia ko-
misji społecznej, radni otrzy-
mali bowiem do zaopiniowa-
nia projekt uchwały w sprawie 
„zasad i trybu przeprowadza-
nia konsultacji z mieszkańca-
mi gminy”. Przypomnijmy, że 
takie konsultacje są przewi-
dziane w ustawie o samorzą-
dzie gminnym, oto treść arty-
kułu 5a ustawy: W wypadkach 
przewidzianych ustawą oraz w 
innych sprawach ważnych dla 
gmin, mogą być przeprowadza-
ne na jej terytorium konsultacje 
z mieszkańcami gminy. 

Ustawa określa też sprawy, 
które wymagają tej konsulta-
cji obligatoryjnie:

- w sytuacji, gdy Rada Mini-
strów ma wydać, z inicjatywy 
własnej lub na wniosek rady 
gminy, rozporządzenie w spra-
wie utworzenia, połączenia, 
podziału lub zniesienia gmin 
oraz ustalenia ich granic, albo 
nadania gminie lub miejsco-
wości statusu miasta i ustale-
nia jego granic, albo ustalenia 
i zmiany nazw gmin i siedziby 
ich władz; 

- przed podjęciem uchwały w 
sprawie utworzenia jednostki 
pomocniczej gminy nie z inicja-
tywy mieszkańców; 

- przed podjęciem uchwały w 
sprawie nadania statutu jedno-
stce pomocniczej gminy. 

Ustawa  nie określa, jakie 
inne sprawy mogą być przed-
miotem konsultacji, zosta-
wiając ocenę organom  samo-
rządu. 

Ponadto ustawa o samo-
rządzie mówi:  Zasady i tryb 
przeprowadzania konsultacji 
z mieszkańcami gminy określa 
uchwała rady gminy. 

 Dotychczas obowiązująca 
uchwała z 2005 roku regulu-
jąca tę kwestię, przewidywa-
ła tylko jedną formę wyraża-
nia opinii przez mieszkańców, 
a mianowicie poprzez zebra-
nia z obywatelami. Nowe prze-
pisy mają otworzyć furtkę do 
przeprowadzania konsultacji z 
mieszkańcami za pomocą do-
datkowych narzędzi m.in. an-
kiet i sondaży internetowych. 
Te byłyby ważne, jak czyta-
my w projekcie uchwały, bez 
względu na ilość osób w nich 
uczestniczących.  

Wszystko wskazuje jednak 
na to, że nie czekając na przy-
jęcie uchwały przez radnych, 
Urząd Miejski już zbiera adre-

Nasz komentarz
Czytając projekt uchwały w sprawie poszerzenia form, za po-

mocą których burmistrz może przeprowadzić konsultacje spo-
łeczne, człowiek ma wrażenie, że śni. Jak to możliwe bowiem, że 
właśnie w XXI wieku, próbuje się oddać do rąk w zasadzie jed-
nemu urzędnikowi (czytaj burmistrz) potężne narzędzie, które 
z łatwością może służyć w przyszłości do autoryzowania swoich 
poczynań opierając je na anonimowych i przeprowadzonych 
w wirtualnym świecie opinii. Tym bardziej, że jak czytamy w 
owym  projekcie, za ważne uzna się konsultacje bez  brania pod 
uwagę ilości osób w nich uczestniczących. W praktyce ozna-
cza to, że nawet najbardziej absurdalne decyzje burmistrz bę-
dzie mógł podeprzeć  powagą społecznej konsultacji, przepro-
wadzonej poprzez internetową ankietę, zrealizowaną  np. wśród 
20 swoich własnych znajomych. Co gorsza sam będzie mógł kil-
ka e-maili wysłać, ze swojego domowego komputera. A jak wia-
domo burmistrz w Internecie lubi przesiadywać  (nawet w go-
dzinach pracy - co sprawdzaliśmy), więc można przypuszczać, 
że ulegnie pokusie dowartościowywania własnych inicjatyw. 

Projekt  niesie jednak jeszcze o wiele większe zagrożenie, niż 
tylko możliwość „zakrzywiania” publicznych opinii. Uchwała 
nie mówi nic o gromadzeniu danych, w jakich posiadanie przy 
okazji przeprowadzania sondaży internetowych, wejdzie Urząd 
Miejski. Nie wiadomo więc, co z nimi się stanie po zakończeniu 
procesu konsultacji? Gdzie te dane zostaną zapisane i kto będzie 
miał do nich dostęp? Może się okazać, że wielu przekona się o 
tym, kto jest  dysponentem ich danych w trakcie kolejnej kam-
panii wyborczej.

Redakcja

Skandal w Zakładzie Karnym? 
Jak nieoficjalnie dowiedziała się redakcja DN, jeden z funkcjonariuszy nowogardzkiego Zakładu Karnego sprzedawał więźniom alko-
hol. W sprawie prowadzone jest postępowanie dyscyplinarne. Nie wykluczone, że o procederze poinformowana zostanie prokuratura. 

sy e-mailowe obywateli, które 
w przyszłości posłużą do prze-
prowadzania owych konsulta-
cji. 

Jakie będą losy projektu w 
świetle informacji, do których 

dotarł DN? O tym już w piąt-
kowym wydaniu DN, w relacji 
z obrad sesji, która odbywa się 
w dniu wydania bieżącego nu-
meru gazety.

Marcin Simiński

Jak wynika z naszych informacji, 
alkohol był dostarczany do więzien-
nej kuchni, gdzie pracowali skaza-
ni. Tam też raczyli się zakupionymi 
od jednego z funkcjonariuszy trun-
kami. Sprawa wyszła na jaw, gdy 
któregoś dnia więźniowie spożyli 
za dużo wyskokowych napojów i w 
stanie mocno wskazującym wrócili 
do swoich cel na oddziale.  

Dyrekcja ZK nie komentuje tych 
informacji. Przyznaje jednak, że 
obecnie prowadzone jest postępo-
wanie dyscyplinarne. 

Trwają czynności wyjaśniające. 
Więcej będzie można powiedzieć po 
ich zakończeniu – mówi rzecznik 
prasowy ZK w Nowogardzie, Artur 
Bojanowicz. Jego zdaniem postępo-
wanie potrwa jeszcze dwa tygodnie. 

Jeśli informacje się potwierdzą, 
funkcjonariuszowi który wprowa-
dzał alkohol na teren ZK grozi na-
wet utrata pracy. Nie wykluczone, 
że o sprawie zostanie powiadomio-
na także prokuratura.

MS
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Oszczędności kosztem dzieci? 

Najpierw szkoły, teraz przedszkola
Wszystko wskazuje na to, że reorganizacja oświaty w gminie Nowogard, jaką z uporem próbuje przeforsować burmistrz Robert Czapla, 
nie ominie również najmłodszych dzieci. 

Jak wynika z naszych nieofi-
cjalnych informacji, w zeszłym 
tygodniu do ratusza, kolejno 
wzywano dyrektorów nowo-
gardzkich przedszkoli. Z każ-
dym z nich rozmawiano osob-
no. 

Temat rozmowy był jednak  
jeden – oszczędności. Tyle, że 
kosztem dzieci uczęszczają-
cych na zajęcia do przedszko-
li. Chociaż rozmowy z dyrek-
torami odbywały się w wielkiej 

tajemnicy, część informacji 
wyciekło do mediów. Ze stro-
ny burmistrza padł ponoć po-
mysł, by w jednej grupie uczy-
ło się nie mniej niż 30 dzieci. 
Chodzi o oddziały pięciolat-
ków. Do tego przedszkolanki, 
miałyby jedną godzinę w ty-
godniu pracować za darmo. 
Nasz informator twierdzi, że 
rozmawiano także o likwidacji 
przedszkolnych kuchni, które 
zastąpić miałby catering. 

O  pomysłach burmistrza w 
temacie dzieci przedszkolnych, 
na razie nic nie wiedzą pytani 
przez nas gminni radni. Nato-
miast  przewodnicząca Związ-
ku Zawodowego NSZZ Soli-
darność Oświaty  p. Anna Ko-
walczyk - Krzywania,  do któ-
rej prezentowane przez nas 
pogłoski również dotarły, jest 
głęboko zaniepokojona takimi 
przymiarkami. 

Nie wyobrażam sobie, aby  

nauczyciel przedszkolny mógł 
zapewnić dostateczną opiekę                                                                                                                
i bezpieczeństwo  dla tak dużej 
grupy małych dzieci. Nie zgo-
dzimy się także jako związek 
zawodowy, na kolejne oszczę-
dzanie, które ma się odbyć 
kosztem ciężko pracujących na-
szych pracowników  i członków 
– mówi szefowa Solidarności 
Oświaty.                                                 

 Sprawę będziemy monitoro-
wać, być może już na dzisiej-

szej sesji zainteresują się nią 
także radni. Warto bowiem 
przypomnieć szczególnie od 
jakiegoś czasu w  Nowogar-
dzie, że to Rada  wolą ustawo-
dawcy  jest organem, który po-
winien wyznaczać burmistrzo-
wi kierunki działań zwłasz-
cza w tak ważnych społecznie 
sprawach jak oświata. Od wie-
lu lat mamy bowiem samo-
rząd, a nie samo-rząd.

Marcin Simiński 

Droga Błotno -Trzechel już przejezdna 

Przepust wyremontowany 
W miniony piątek oddano do użytku wyremontowany przepust na odcinku drogi powiatowej prowadzącej z Błotna do Trzechla. Inwe-
stycja kosztowała 420 tys. zł. Tym samym, po trzech miesiącach droga jest już przejezdna. 

Tym samym skończył się 
koszmar mieszkańców Trzech-
la. Co roku bowiem, zapad-
nięty odcinek drogi, zalewa-
ny w okresie jesienno - zimo-
wym, był zamykany. Do wsi 
można było dojechać tylko ob-
jazdem, nadrabiając kilka km. 
Powiat od lat obiecał remont. 
W końcu słowa dotrzymał. W 
zeszłym roku, w październiku, 
zaczęto kompletować niezbęd-
ną dokumentację. W kwietniu 
tego roku zgodnie z obietnicą, 
ogłoszono przetarg na remont 
przepustu. Najniższą ofertę na 
wykonanie prac złożyło Przed-

siębiorstwo Budowlano-Trans-
portowe Arbet z Grzędzic w 
gminie Stargard Szczeciński.

Zakres prac polegał w du-
żym skrócie na podniesieniu 
terenu, zamontowaniu nowe-
go przepustu i położeniu na 
nim nowej nawierzchni bitu-
micznej. Umocniono też po-
bocze. Zamontowano barie-
ry ochronne. Na dniach, dro-
ga ma być wyposażona w nie-
zbędne oznakowanie pionowe. 

Drogę oficjalnie oddano 
do użytku w miniony piątek. 
W uroczystości obok staro-
sty i wicestarosty powiatu go-

leniowskiego, udział wzię-
li wiceburmistrz Nowogardu, 
miejscy radni, przedstawicie-
le wykonawcy i zarządcy dro-
gi, mieszkańcy i władze sołec-
kie Trzechla, a także sąsiednie-
go Błotna. 

Tuż po przecięciu symbo-
licznej wstęgi, droga została 
otwarta dla ruchu. Wcześniej 
wicestarosta Tomasz Kulinicz, 
„ochrzcił” wyremontowany 
odcinek drogi, polewając go 
szampanem. 

MS

Podróżny posiedzi sobie w busie...

Rozwalona ławka woła o litość  
Wyłamane szczebelki, brudne ściany - taki widok przedstawia wnętrze budki autobusowej na ul. 
Rzeszowskiego w Nowogardzie.

Oczekujących podróżnych, irytuje taki wi-
dok ławki na której zamiast usiąść można sobie 
zrobić tylko krzywdę  „Panie redaktorze, proszę 
spojrzeć na tą ławkę, która zamiast służyć do od-
poczynku i spokojnego oczekiwania na autobus 
czy busa, straszy swoim wyglądem i jest bezuży-
teczna”- mówią oczekujący na wyjazd podróż-
ni. Zniszczenia te nie są jednak efektem dzia-
łania czasu - ławki montowano dopiero co - ale 
najprawdopodobniej  aktywnością  wandali, 
którzy często bez  celu przesiadują tu i z nad-
miaru czasu wyżywają się na niczemu niewin-
nym sprzęcie i  na  nie zaczepiających nikogo 
ścianach. Wandalom mówimy stop, a policję i 
służby miejskie  wzywamy do działania.

Jarek Bzowy 

Znaleziono 
klucze

Do odebrania w redakcji DN. 
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 w tych dniach odeszli do wieczności 

Pomóżmy sobie
•	 Przyjmę  2 - osobowy fotel do spania, pralkę automatycz-

ną i używaną  pokojową meblościankę tel. 665 - 566-856
•	 Przyjmę  łóżko piętrowe  tel.512-71-13-48
•	 Przyjmę  wersalkę z fotelami i szafkę na dziecięce ubrania 

tel. 883-241-291 
•	 Przyjmę meble pokojowe w dobrym stanie, ławę pokojową 

i TV  tel.782-556-716
•	 Przyjmę  piecyk kaflowy lub inny piec na opał tel. kontak-

towy 883-038-182
•	 Przyjmę segment pokojowy i kuchenny oraz pralkę.  tel. 

kontaktowy 512 711 348
•	 Przyjmę używany  telewizor LCD   tel.  512-012-823 
•	 Przyjmę używany odtwarzacz DVD i sprawny niewielki   

telewizor  tel.506-138-056
•	 Przyjmę dla niepełnosprawnego chłopca rowerek trzyko-

łowy napędzany na ręce   tel.  697-381-161 

Mieczysław Nowak, lat: 59, zmarł: 29.10.2012, pogrzeb: 
31.10.2012,  pogrzeb odbędzie się o godz. 13,00 na cmentarzu w 
Nowogardzie

Informacje  przekazał zarządca cmentarza Jerzy Furmańczyk

Ogłoszenie parafii 
WNMP w Nowogardzie 

W dniu 30.10. br. (wtorek) od godz. 10.00 z magazynu Caritas 
(przy ZBK) będzie wydawana żywność. Zapraszamy osoby, któ-
re nie skorzystały z tej formy pomocy w miesiącu październiku. 

W dniu 31.10.br. (środa) o godz. 20.00 w kościele parafialnym 
odbędzie się - czuwanie modlitewne „Noc Świętych”.  Zaprasza-
my wszystkich wiernych. 

Inf. ks. proboszcz G. Legutko

Chrześcijańskie Centrum Pomocy
oraz ZBÓR

Kościoła  Ewangelicznych 
Chrześcijan w Nowogardzie

ul.700-Lecia 14,  
72-200 Nowogard

z Okazji Święta 
Reformacji zapraszamy 

na projekcję filmu: „JAN HUS”

W środę 
31.10.2012 
o godzinie 

18:00  
w siedzibie 

Zboru
ul. 700 Lecia 14  

wejście 
od podwórza.

Wstęp Wolny

w imieniu Zboru
Pastor

Cezary Komisarz

Gdzie? O której? 

Uroczystości na cmentarzach
Uroczystości   liturgii w dniu 01 i 02 listopada 2012 roku  w poszczególnych Pa-
rafiach i ich Kościołach Filialnych
W czwartek 01 listopada Uroczystość Wszystkich Świętych
 Na Cmentarzu  w Nowogardzie zostaną odprawione Msze Święte w kaplicy o godz. 
9.00, 10.00 i 11.00 i ok. godz. 13.00, Msza św. w intencji wszystkich zmarłych po doj-
ściu procesji. 
O godz. 12.30 gromadzimy się przy bramie głównej, aby włączyć się do procesji i mo-
dlić się za zmarłych leżących na naszym cmentarzu. 
W dniu 2 listopada Dzień Zaduszny - Nabożeństwo Różańcowe na Cmentarzu o godz. 
16.00

PARAFIE W NOWOGARDZIE I ICH KO-
ŚCIOłY FILIALNE

1.  W Parafii pw. Św. Rafała Kalinowskiego 
w Nowogardzie, Msze św. w dniu 01 listopa-
da tak jak w niedzielę z wyjątkiem Mszy św. o 
godz. 12.30, której nie będzie. 

 - w piątek 02 listopada Dzień Zaduszny, Msze 
św. w Parafii pw. Św. Rafała Kalinowskiego w 
Nowogardzie z wypominkami o godz. 9.00 i o 
godz.18.00

 2. W Parafii pw. Matki Boskiej Fatimskiej 
w Nowogardzie , w czwartek – 01 listopada, w 
uroczystość Wszystkich Świętych, Msza św. w 
kościele parafialnym tylko jedna o godz. 9.00.  

- w kościele filialnym w Lestkowie Msza św. o 
godz. 8.00 

- w kościele filialnym w Miętnie Msza św. o 
godz. 10.00.

 
W piątek -  02 listopada w Parafii pw. Matki 
Boskiej Fatimskiej w Nowogardzie modlitwa 
Wypominkowa i Msza św. o godz. 17.00 w in-
tencji wszystkich wiernych zmarłych.

3. W Parafii pw. WNMP w Nowogardzie, 
Msze Święte w dniu 01 listopada, tak jak w nie-
dzielę :

- o godz. 7.00; 9.30; 11.00; 12,00 (po mszy św. 
z kościoła wyruszy procesja na cmentarz w No-
wogardzie), kolejna msza św. w tym dniu w ko-
ściele o godz. 18.00; 

Msze św. w kościołach filialnych:
- Kościół Filialny Karsk – w godz. 9.00 
- Kościół Filialny Olchowo o godz. 10.00 
- Kościół Filialny Wojcieszyn o godz. 9.00 
- Kościół Filialny Dąbrowa o godz. 10.00 

PARAFIE WIEJSKIE I ICH KOŚCIOłY  
FILIALNE

1. W Parafii  pw. św. Anny w Długołęce – 
dnia 01.11. 2012r , o godz. 14.30 - msza święta 
w kościele w Godowie, po mszy świętej procesja 
na cmentarz w Godowie.

2. W Parafii pw. św. Sylwestra w Strzelewie 
– dnia 01.11.2012r, o godz. 10,30 msza święta w 
kościele w Strzelewie, po mszy świętej procesja 
na miejscowy cmentarz.

- Kościół Filialny w Kościuszkach – dnia 
01.11.2012r, o godz. 13,00 msza święta w ko-
ściele w Kościuszkach, po mszy świętej procesja 
na miejscowy cmentarz.

- Kościół Filialny w Węgorzach – dnia 
01.11.2012r, o godz. 9,00 msza święta w miej-
scowym kościele. Modlitwa za zmarłych o godz. 
14,15 na cmentarzu w Węgorzach.

3. W Parafii pw. MB Różańcowej  w Żabowie  
- dnia  01 listopada 2012, o godz. 11.00  Msza 
Św. w Kościele Parafialnym, po mszy świętej 
procesja na miejscowy cmentarz.

4. W Parafii  pw. Niepokalanego Poczę-
cia NMP w Wierzbięcinie - dnia 01 listopada 
Msza św. o godz. 11,15

 - w Kościele filialnym w Beniczkach o godz. 
9,45

-w Kościele filialnym w Ostrzycy o godz.8,30

- w Kościele filialnym w Słajsinie o godz. 12,30
 W dniu 02 listopada 2012 roku w Dzień Za-

duszny na cmentarzu w Ostrzycy procesja do 
pięciu stacji, następnie w kościele filialnym w 
Ostrzycy ok. godz. 14,30 Msza święta -  litur-
giczna z wypominkami.  

5. W Parafii pw. św. Józefa oblubieńca Naj-
świętszej MP w Jenikowie  - dnia 01.11.2012 
o godz. 13.30 z kościoła w Jenikowie wyruszy 
procesja na miejscowy cmentarz,  o godz. 14,00 
na cmentarzu rozpocznie się Msza Święta. 

W Kościołach Filialnych msze święte w dniu 
01 listopada 2012 roku  odbędą się w następują-
cych godzinach:

-  Kościół Filialny w Korytowie o godz. 8,00
-  Kościół Filialny w Dębicach o godz. 10,30
- Kościół Filialny w Bagnach o godz. 12,00
-  Kościół Filialny w Wojtaszycach o godz. 

9,00
W Parafii pw. św. Józefa oblubieńca Naj-

świętszej MP w Jenikowie, dnia 02 listopa-
da 2012 roku  o godz. 20,00 na miejscowym 
cmentarzu odbędzie się Modlitwa Różańcowa.

6. W Parafii pw. św. Katarzyny w Trzechlu 
- dnia 01.11.2012 o godz. 9.00 Msza Święta na 
miejscowym cmentarzu,  po mszy św. procesja 
liturgiczna po cmentarzu. 

W Kościele filialnym  w Łożnicy Msza Święte 
w dniu 01 listopada 2012 roku  odbędzie się na 
cmentarzu o godz. 11,00, po mszy św. procesja 
liturgiczna po cmentarzu

W dniu 02 listopada 2012 roku w Parafii pw. 
św. Katarzyny w Trzechlu, Msza Święta w ko-
ściele o godz. 17.30 

    W Kościołach Filialnych msze święte w 
dniu 02 listopada 2012 roku  odbędą się w na-
stępujących godzinach:

-  Kościół Filialny w Dzisnej o godz. 15,00
-  Kościół Filialny w Łożnicy o godz. 16,00
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Parafia św. Rafała Kalinowskiego daje archidiecezji nowego kapłana, ks. Marka Kawę, 
który w niedzielę 28 października o godz. 12:30 sprawował swą Mszę prymicyjną

Chcę wypełnić Wolę Bożą…
Zgodnie z tradycją, uroczystość rozpoczęła się procesją spod domu rodzinnego prymicjanta, która następnie przeszła ulicami Nowogardu do Ko-
ścioła św. Rafała Kalinowskiego. 

W trakcie Prymicji dawało 
się odczuć szczególną atmos-
ferę. Na twarzach, licznie tego 
dnia zebranych w kościele pa-
rafian, można było spostrzec 
radość i dumę z faktu, ze oto 
pośród nich wyrósł nowy ka-
płan.

„O! Mój księżulek!”
Naszemu życiu często to-

warzyszą znaki, które mogą 
wskazywać na wybór przy-
szłej drogi. W życiu ks. Mar-
ka, a właściwie na samym jego 
początku, miało również miej-
sce takie znamienne wydarze-
nie. Mówi młodszy brat Mar-
ka, Marcin – Wiem z rodzin-
nych opowiadań, że gdy rodzi-
ce przywieźli mojego brata do 
domu zaraz po urodzeniu, po-
deszła do niego babcia i powie-
działa do leżącego w kołysce 
wnuczka - „O! Mój księżulek!”. 

Tak jakby coś ją oświeciło. Dzi-
siaj te słowa można uznać za 
prorocze.

Tata przy „konfesjonale”
Dzieciństwo Marka Kawy 

zdaje się przebiegać w duchu 
wypowiedzianych niegdyś nad 

kołyską słów. Wspomina pani 
Teresa, mama ks. Marka. – Pa-
miętam, że jeszcze gdy miesz-
kaliśmy w Żabowie, zabiera-
łam Marka w wózku do ko-
ścioła. Śledził wzrokiem stacje 
drogi krzyżowej. Bardzo też lu-
bił śpiewać podczas Mszy św., 
wkładał w to tyle zaangażowa-
nia, że ludzie zaczynali zwra-
cać na niego uwagę. A w domu 
często brał kubeczki, zakładał 
sobie ręcznik i wykonywał gesty 
charakterystyczne dla mszalne-
go obrzędu. Pewnego dnia mąż 
go pocałował, a on zaczął pła-

kać i krzyczał – Tato, księży się 
nie całuje! Miał wtedy 4 lata. 
Do rozmowy włącza się rów-
nież ojciec ks. Marka, Hen-
ryk Kawa - Marek od najmłod-
szych lat przejawiał zachwyt 
duchowością i kapłaństwem. 
Chciał, żeby uszyć mu np. kom-
żę z firanki. Kiedyś po kolędzie 
schował się pod ławę, następnie 
mnie zawołał, kazał przyklęk-
nąć i zaczął mnie spowiadać. 

Na ścieżce powołania…
Dziecięca fascynacja z cza-

sem zaczyna przybierać co-
raz poważniejszy charakter. 
Zwłaszcza po przeprowadz-
ce rodziny z Żabowa do No-
wogardu, Marek zaangażował 
się w życie Kościoła. Najpierw 
w parafii pw. Wniebowzięcia 
NMP a kilka lat później już 
w nowopowstałej wspólnocie 

pw. Św. Rafała Kalinowskie-
go. Oddajmy głos księdzu ka-
nonikowi, Kazimierzowi Łu-
kjaniukowi, proboszczowi ro-
dzinnej parafii księdza Marka i 
jego pierwszemu kierowniko-
wi duchowemu - Znamy się z 
ks. Markiem już ponad 20 lat. 

Kiedy została ustanowiona pa-
rafia Św. Rafała Kalinowskiego, 
był jednym z pierwszych mini-
strantów. Miał wtedy ok. 10 lat. 
Praktycznie od samego począt-
ku miałem z nim dobry kon-
takt i podziwiałem go za jego 
powagę. Zawsze serio trakto-
wał swoje obowiązki, nie zda-
rzyło się, żeby go nie było, gdy 
miał wyznaczony dyżur. Był 
zdyscyplinowanym i obowiąz-
kowym młodym człowiekiem. 
Zawsze można też było liczyć 
na jego pomoc. A później, kiedy 
przyszedł do mnie i powiedział 
– proszę księdza, chcę iść do se-
minarium - była to dla mnie 
prawdziwa radość. Radość i sa-
tysfakcja, zarówno z niego jak 
z każdego kapłana, który wy-
szedł z naszej parafii, a jest to 

już czwarty ksiądz, mimo na-
szej niedługiej historii. I to 
właśnie cieszy nas kapłanów, 
a szczególnie proboszczów. Jest 
to jakiś obraz i zarazem owoc 
prawdziwej pracy duszpaster-
skiej. Wychować młodego ka-
płana. Dać mu takie podstawy, 
żeby mógł pewnego dnia powie-
dzieć Jezusowi - oto jestem, po-
ślij mnie.

Człowiek dla innych
Podobno jedna z najprost-

szych definicji kapłana brzmi 
następująco: człowiek dla in-
nych. Osoby, które zetknę-
ły się z księdzem Markiem do 
tej pory, opisują go jako sku-
pionego na swoim zadaniach, 
ale jednocześnie otwartego na 
innych człowieka. Jego posta-
wę  charakterologiczną trafnie 
opisuje Martyna Kawa, szwa-
gierka neoprezbitera. - Marek 
to przede wszystkim bardzo cie-
pła osoba. Lubi dzieci i ma do 
nich odpowiednie podejście, 
co najlepiej widać na przykła-
dzie świetnych relacji, jakie ma 
z naszą córeczką Agatką. Za-
wsze  dostarcza jej wiele rado-
ści wspólną zabawą. Potrafi na-
wiązać kontakt również z mło-
dzieżą, co być może ułatwia mu 
jeszcze umiejętność gry na gita-
rze. Jawi się też jako człowiek, 
który z jednej strony przebywa 
wśród nas, ale w głębi duszy się-
ga już innego wymiaru bytowa-
nia. 

„Dar i tajemnica”
A co ksiądz Marek mówi 

sam o sobie? Dziś jest pewny 
jednego, że w życiu jako chrze-
ścijanin musi wypełnić wolę Wierni chylą głowy do błogosławieństwa

Symboliczna chwila: neoprezbiter błogosławi proboszcza swojej rodzin-
nej parafii, księdza kanonika Kazimierza Łukjaniuka

Podczas sprawowania Eucharystii

Wierni prowadzą swojego kapłana
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Podane ceny zawiarają koszty projektu i przygotowania
Do podanych cen należy doliczyć podatek (VAT 23%).

Ceny obejmują koszty wysyłki na terenie Polski.

6,00

Telefon 91 392 21 65
501 129 629

Trójdzielny

Jednodzielny 5,30 4,80 4,00

Bożą, pójść drogą kapłaństwa 
– drogą zawsze pod górę, nie-
łatwą, krętą, pełną pułapek, a 
nawet niebezpieczeństw, ale z 
drugiej strony jakże fascynu-
jącą i przynoszącą powołanym 
ogrom satysfakcji. Co trzeba 
zrobić, żeby na niej wytrwać? 
– Chwycić się Chrystusa, napeł-
niać się jego nauką i powierzać 
jego opatrzności każdą sferę na-
szego życia – wyjaśnia ksiądz 
Marek Kawa. Trzeba – zwłasz-
cza w życiu kapłańskim – stale 
trzymać wysoką duchową for-
mę, można do tego dochodzić 
przede wszystkim na drodze in-

tensywnej formacji, modlitwy, 
wewnętrznego skupienia. Waż-
ne są również autorytety mo-
ralne. Jest ich wiele. Dla mnie 
zbiorowy wzór do naśladowa-
nia stanowili księża, zarówno 
ci, którym przyglądałem się w 
czasach dorastania oraz ci, któ-
rych spotkałem już w semina-
rium. 

Beatlesi, polskie kino i hi-
storia

…a także muzyka Seweryna 
Krajewskiego czy Krzysztofa 
Klenczona, w takich klimatach 
ksiądz Marek odnajduje chwile 

niezbędnego relaksu w zgiełku 
codzienności. – Od piątej kla-
sy podstawówki fascynuje mnie 
również gra na gitarze – opo-
wiada ksiądz Marek. Zdaje się, 
że oprócz wyciszenia i skupie-
nia, także sztuka ma wpływ na 
rozwój jego wnętrza, którym 
emanuje na otaczających go 
ludzi. 

Dziś, na początku kapłań-
skiego życia, życzymy księdzu 
Markowi, by nigdy nie wygasła 
w nim moc zawierzenia Bogu, 
która – dla każdego kapłana - 
jest źródłem wytrwania. 

Piotr Słomski

Rodzinne zdjęcie: od lewej: Ojciec Henryk, wujek Jan Romasłowski, ks. Marek, mama Teresa, młodszy brat Mar-
cin, ks. proboszcz Kazimierz Łukjaniuk, szwagierka Martyna z córeczką Agatą.

Wielkie Bóg zapłać wszystkim tym, 
którzy uczestniczyli 

we mszy św. Prymicyjnej 
naszego syna i brata 

ks. Marka Kawy 
składają 

wdzięczni rodzice i brat z rodziną. 
Szczęść Boże

Sz. P. Teresie i Ryszardowi Kawa
serdeczne gratulacje
z okazji rozpoczęcia 

kapłańskiej drogi ich syna
ks. Marka Kawy

składa  
koleżanka Maria z rodziną

Księdzu Dziekanowi 
Kazimierzowi łukjaniukowi, 

księżom wikariuszom, 
siostrom zakonnym 

z parafii pw. Św. Rafała Kalinowskiego 
w Nowogardzie 

serdeczne Bóg zapłać 
życzy 

ks. Marek wraz z rodzicami

Nietypowe zajęcia w SP  nr 2
W SP  nr 2 prowadzone są zajęcia świetlicowe, rozwijające zainteresowania z  rę-
kodzielnictwa. Uczestniczą w nich chętni uczniowie z klas III. Dzieci poprzez 
udział z zajęciach, mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań i pasji. 

Zajęcia prowadzi p. J. Modrzejewska, która 
posiada odpowiednie kompetencje w tym kie-
runku. Niejednokrotnie można było obejrzeć 
jej prace na wystawach rękodzielnictwa. Dzie-
ci pod jej kierunkiem poznają nowe i wyjątko-
we techniki, dotąd im nieznane, a popularne 
wśród osób dorosłych. Jest to technika: decu-
page, scrapbooking, filcowanie, bibułkarstwo. 
Wykorzystują do swoich prac materiały: drew-
no, szkło, filc, bibułę, przedmioty gliniane. Już 
powstały pierwsze prace, drewniane deseczki, 

ozdobne doniczki, okoliczno-
ściowe pudełeczka. Dzieci pra-
cują z dużym  zapałem i wykazu-
ją się niezwykłą pomysłowością 
przy ozdabianiu swoich prac.

 Takie zajęcia sprawiają im wie-
le radości. Są one uzupełnieniem 
szkolnej edukacji artystycznej. 
Podsumowaniem zajęć, bę-
dzie wystawa prac wykonanych 
przez   dzieci, którą zaplanowa-
no w czerwcu dla rodziców i 
uczniów naszej szkoły .

Inf. i foto Ewa Żylak/SP2
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Giełda kolekcjonerska w NDK

„Osobliwości i Rozmaitości”
W niedzielę (28 października) w Nowogardzkim Domu Kultury, koło numizmatyczne oraz klub kolekcjonera, zaprosili wszystkich za-
interesowanych na giełdę kolekcjonerską pod wdzięczną nazwą „Osobliwości i Rozmaitości”.

Podczas niedzielnej giełdy 
szczególnie wyczekiwano na 
wszystkich „Tadeuszów”, gdyż 
dla nich  przygotowano miłą 
niespodziankę. Giełda roz-
poczęła się o godzinie 13:30, 

gdy Tadeusz Łukaszewicz ofi-
cjalnie rozpoczął całą zabawę. 
Osoby które tego dnia przy-
szły do NDK, oprócz udzia-
łu w giełdzie miały możliwość 
obejrzenia wystawy poświę-

conej sławnym „Tadeuszom”, 
poczynając od Tadeusza Ko-
ściuszki, a na Tadeuszu Ślu-
sarskim kończąc. To już kolej-
na edycja imprezy z cyklu „Im-
preza dla Tadeuszów w Nowo-
gardzie”, którego głównym ini-
cjatorem i organizatorem jest 
nowogardzki kolekcjoner Ta-
deusz Łukaszewicz. Uczestnicy 
giełdy zwłaszcza kolekcjonerzy 
przybyli na spotkanie głównie 
ze względu na planowaną wy-
cenę, skup, sprzedaż i wymia-
nę, takich rzeczy jak: bankno-
ty, medale, monety, znaczki fi-
latelistyczne, karty telefonicz-
ne, katalogi, klasery, literatu-
rę oraz szereg innych ekspo-
natów. Frekwencja dopisała i 
z pewnością każdy kolekcjo-

ner wychodził z NDK z drobną 
„zdobyczą” lub chociażby, cen-

nymi radami i spostrzeżeniami 
dotyczącymi numizmatyki.  KR

Rega taka mocna, czy Pomorzanin za słaby?

Remis jak porażka…
Do bardzo dużej niespodzianki doszło w wojewódzkiej okręgówce podczas sobotnich gier. Lider tabeli Pomorzanin Nowogard wybrał 
się na wyjazd do Trzebiatowa, aby tam jak każdy zakładał wywalczyć pewne trzy punkty. Piłkarze gospodarzy ani myśleli poddawać się 
bez walki i po golu w ostatnich sekundach meczu, urwali liderowi punkty!

Rega Trzebiatów – Pomorzanin Nowogard 1:1 (0:0) - ` Kamil Młynarczyk 
Skład Pomorzanina: Mateusz Krupski – Konrad Winczewski, Michał Laszkiewicz, Paweł Łuczak, Natan Wnuczyński – Sylwester Bednarek, 

Maciej Dobrowolski, Kamil Młynarczyk, Adam Tomaszewski, Dominik Wawrzyniak (Gracjan Wnuczyński) – Maciej Gołdyn (Krystian Miklas).

Piłka nożna jest sportem 
nieprzewidywalnym! Przeko-
nali się o tym wszyscy, którzy 
przybyli na stadion w Trzebia-
towie, aby obejrzeć mecz 

Regi z liderem tabeli. Rega 
Trzebiatów przez wiele osób 
jest uważana za obecnie naj-
słabszy zespół w okręgówce. 
Outsider szczecińskiej okrę-
gówki może jest najsłabszy 
biorąc pod uwagę statystyki, 
jednak w minioną sobotę go-
spodarze zaskoczyli dosłownie 
wszystkich, remisując na wła-
snym boisku z liderem Pomo-
rzaninem Nowogard. Trudno 
powiedzieć, czy Rega z cza-
sem się rozkręciła i wreszcie 
zacznie regularnie punkto-
wać, jedno jest pewne – Po-
morzanin najwyraźniej zlekce-
ważył rywala. Goście z Nowo-
gardu przeważali w Trzebiato-
wie, jednak udokumentowali 
to bramką dopiero w drugiej 
części gry na 25 minut przed 

końcem. Po raz kolejny ide-
alną asystę zaliczył Adam To-
maszewski, który z lewej stro-
ny dograł na głowę do Kami-
la Młynarczyka i w taki oto 
sposób Pomorzanin odebrał 
miejscowym kibicom nadzieje 
na przyzwoity wynik. Nieste-
ty z pomocą przyszedł Konrad 
Winczewski, który skompli-
kował sytuację gości otrzymu-
jąc czerwoną kartkę. Gdy wy-
dawało się, że już nic złego nie 
może się stać i Pomorzanin do-
wiezie to skromne prowadze-
nie do końca, wówczas Rega 
rzuciła się do ostatniego ataku. 
To była 2 minuta doliczonego 
czasu gry, pomocnik gospoda-
rzy pędził wzdłuż linii bocznej 
w kierunku pola karnego, bę-
dąc już przy linii końcowej bo-
iska, niemal przy zażegnanym 
niebezpieczeństwie, na krawę-
dzi pola karnego fauluje Sylwe-
ster Bednarek, efekt mógł być 
jeden, rzut karny w ostatnich 
sekundach meczu. Mateusz 
Krupski nie zdołał wybronić 

„jedenastki” i w taki oto non-
szalancki sposób, Pomorzanin 
traci dwa punkty z rywalem, 
którego niemal każdy poko-
nał… Pomorzanin wciąż pozo-
staje samotnym liderem, jed-
nak zwycięstwa Unii Dolice, 
Odrzanki Radziszewo i Klo-
nu Krzęcin, wciąż nie pozwa-
lają nowogardzkim piłkarzom 
czuć się komfortowo. Pojedy-
nek w Trzebiatowie mógł „za-
razić” kibiców niepokojem, bo 
skoro w Trzebiatowie nie uda-
ło się wygrać, to wcale nie musi 
być łatwo w kolejnym spotka-
niu z drugą najsłabszą drużyną 
Ehrle Dobrą Szczecińską. Czy 
Pomorzanin zachowa koncen-
trację, jak z początku sezonu i 
w ostatnich trzech spotkaniach 
zdoła jeszcze nieco uciec rywa-
lom w tabeli? Już niebawem się 
o tym przekonamy, jedno jest 
pewne – na nowogardzki ze-
spół każdy się „nastawia” jako 
na lidera i już z nikim nie bę-
dzie łatwo o punkty…    

KR

12 kolejka:
Ehrle Dobra Szczecińska – Unia Dolice  2:3
Świt Skolwin – Odra Chojna    0:1
Iskierka Sz-n-Śmierdnica – Odrzanka Radziszewo 2:3
Klon Krzęcin – Piast Chociwel   2:0
Rega Trzebiatów – Pomorzanin Nowogard  1:1
Stal Lipiany – Polonia Płoty    3:1
Zorza Dobrzany – Victoria Przecław   1:3
Ina Ińsko – Morzycko Moryń   1:3
Liga Okręgowa Szczecińska 2012/2013

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Pomorzanin Nowogard 12 27 23 12 8 3 1
2 Unia Dolice 12 24 36 16 8 0 4
3 Odrzanka AN-MAR Radziszewo 12 24 18 12 7 3 2
4 Klon Krzęcin 12 21 24 29 7 0 5
5 Świt Skolwin 12 19 20 15 5 4 3
6 Odra Chojna 12 19 20 15 6 1 5
7 Zorza Dobrzany 12 19 21 17 5 4 3
8 Victoria Przecław 12 18 19 20 5 3 4
9 Piast Chociwel 12 18 11 11 5 3 4
10 Ina Ińsko 12 17 12 18 5 2 5
11 Morzycko Moryń 12 15 28 24 4 3 5
12 Stal Lipiany 12 15 26 23 4 3 5
13 Iskierka Szczecin-Śmierdnica 12 14 21 18 4 2 6
14 Polonia Płoty 12 12 25 22 4 0 8
15 Ehrle Dobra Szczecińska 12 7 19 35 2 1 9
16 Rega Trzebiatów 12 2 9 45 0 2 10

Pamiątkowe zdjęcie Tadeuszów i obecnych z nimi gości

Stają od lewej- Tadeusz Mateja, Tadeusz Łukaszewicz, Tadeusz Hołubow-
ski, Tadeusz Jakubik, po środku widnieje tablica poświęcona tragicznie 
zmarłemu medaliście olimpijskiemu Tadeuszowi Ślusarskiemu
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Rezerwy z Nowogardu lepsze od Przybiernowa

Przezimują jako lider
Do niezwykle ciekawego meczu doszło w niedzielę o godzinie 14:00 na stadionie w Nowogardzie. Na murawie spotkały się dwa zespoły 
walczące o awans do A Klasy. Mimo rażącej nieskuteczności, to Pomorzanin z Nowogardu zasłużenie zwyciężył i na przerwę zimową na 
dobre zadomowił się na pozycji lidera.

Pomorzanin II Nowogard – Pomorzanin II Przybiernów 4:1 (1:1) `3 Jarosław Kaczmarek, `65 Grzegorz Żyła, `73 Grzegorz Żyła, `86 Ka-
mil Antonyk

Skład Pomorzanina II Nowogard: Krzysztof Haberski – Krzysztof Domanowski (c), Maciej Grzejszczak, Jarosław Fijałkowski, Marek Podbiegło 
– Jarosław Kaczmarek (Przemysław Laszkiewicz), Michał Cyran, Gracjan Wnuczyński (Kamil Antonyk), Artur Jurczyk, Kamil Lewandowski (Szy-
mon Chmielnicki) – Max Pokorski (Grzegorz Żyła).  

To był mecz na szczycie w 
ostatniej kolejce rundy jesien-
nej B Klasy. Od początku se-
zonu piłkarze drugiego zespo-
łu Pomorzanina starają się o 
awans do A Klasy, niedzielny 
mecz z Przybiernowem miał 
pokazać w jakim miejscu jest 
obecnie zespół gospodarzy. 
Wszystko zaczęło się świet-
nie dla miejscowych, gdy w 3 
minucie Jarosław Kaczmarek 
zdobył najładniejszą bramkę 
w tym meczu. Pomocnik Po-
morzanina przyjął piłkę około 
30 metrów od bramki, „pocią-
gnął” kilka metrów, przełożył 
sobie futbolówkę na lewą nogę 
i z 25 metrów oddał bardzo 
precyzyjny techniczny strzał 
w samo „okienko” bramki go-
ści. Piłkarze z Nowogardu mo-
gli pójść za ciosem i w 15 mi-
nut „załatwić sprawę”, jednak 
tego dnia obydwa zespoły ra-
ziły nieskutecznością. W 6 mi-
nucie po wrzutce Lewandow-
skiego, całkowicie bez opieki 

pozostawiony został Fijałkow-
ski, który przyjął piłkę i mógł 
spytać bramkarza w który róg 
strzelać, obrońca gospodarzy 
wybrał środek... Jeszcze lep-
szą sytuację zmarnował w 15 
minucie Pokorski, gdy w sy-
tuacji sam na sam futbolówka 
po jego strzale ominęła bram-
kę. Goście powoli zaczęli łapać 
odpowiedni rytm gry, efek-
tem było ładne uderzenie z 25 
metrów, które wpadło Haber-
skiemu „za kołnierz”. Do koń-
ca połowy gra się wyrównała, 
Przybiernów miał swoje sytu-
acje, jednak Haberski nie dał 
się już zaskoczyć, po drugiej 
stronie w 45 minucie próbował 
strzałem z woleja Kamil Le-
wandowski, jednak zabrakło 
centymetrów. Druga część gry 
rozpoczęła się od ostrzeżenia 
ze strony Przybiernowa, w 46 
minucie piłka trafia w słupek i 
wpada w ręce Krzysztofa Ha-
berskiego. Pierwsze 15 minut 
po zmianie stron należało do 

gości, ale wszystko się zmieni-
ło po wejściu na boisko Grze-
gorza Żyły, który dwukrotnie 
zadał „nokautujące” ciosy dru-
żynie gości. Najpierw w 65 mi-
nucie napastnik gospodarzy 
skorzystał z idealnego poda-
nia w „uliczkę” i zrobił to, cze-
go nie potrafili wykonać jego 
koledzy z boiska w sytuacjach 
sam na sam - zachował spokój, 
popatrzył, „położył” bramka-
rza i skierował piłkę do pu-
stej bramki. Niespełna 8 minut 
później kopia tej akcji, tym ra-
zem Grzegorz Żyła w sytuacji 
„oko w oko” z bramkarzem 
strzelił obok bezradnego gol-
kipera i wyprowadził Pomo-
rzanina na prowadzenie 3:1. 

Po tej bramce zawodnik gości 
osłabił swój zespół otrzymując 
czerwoną kartkę. Kropkę nad 
„i” postawił kolejny zmiennik 
Kamil Antonyk, który na le-
wym skrzydle przedryblował 
dwóch zawodników schodząc 
z piłką do środka pola karne-
go, poczym pewnie uderzył 
obok bezradnego bramkarza 

gości. Mimo dużej nieskutecz-
ności drugi zespół Pomorza-
nina Nowogard, pewnie po-
konuje głównego kontrkandy-
data do awansu Pomorzanin 
II Przybiernów, dzięki czemu 
przeczeka okres zimowy na fo-
telu lidera.

KR  

9 kolejka:
Gardominka/Polonia II Mechowo – Zieloni Wyszobór 7:0
Jastrząb Łosośnica – Prawobrzeże Świnoujście  3:1
Pomorzanin II Nowogard – Pomorzanin II Przybiernów 4:1
Huragan Wierzchosław – Zalew Stepnica   3:1
Bałtyk Międzywodzie – Znicz Wysoka Kamieńska   3:0
B Klasa Szczecin gr.1 2012/2013

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Pomorzanin II Nowogard 9 22 35 10 7 1 1
2 Pomorzanin II Przybiernów 9 18 21 13 6 0 3
3 Jastrząb Łosośnica 9 16 28 15 5 1 3
4 Prawobrzeże Świnoujście 9 16 25 20 5 1 3
5 Zalew Stepnica 9 13 24 18 4 1 4
6 Znicz Wysoka Kamieńska 9 12 15 18 4 0 5
7 Huragan Wierzchosław 8 9 14 22 3 0 5
8 Gardominka/Polonia II Mech. 9 9 23 33 3 0 6
9 Bałtyk Międzywodzie 8 9 13 34 3 0 5
10 Zieloni Wyszobór 9 6 14 29 2 0 7

Na zdjęciu strzelec najładniejszej 
bramki w tym meczu - Jarosław 
Kaczmarek

Po tej indywidualnej akcji, Kamil Antonyk ustalił wynik meczu Grzegorz Żyła przyjmujący gratulacje od trenera Pawła Błaszczyka po 
swoim drugim trafieniu

Turniej Darta w Pasadenie

Wojciech Kępa rzucał najcelniej
W sobotę (27 października) o godzinie 17:00 w pubie Pasadena, odbył się tur-
niej darta. Chęć rywalizacji zgłosiło 11 uczestników z Nowogardu, nagroda-
mi były puchary ufundowane przez organizatora Andrzeja Szafrana.

Gra w darta, czy jak kto woli 
popularne „lotki”, to głów-
na rozrywka oprócz bilar-
du, oblegana w pubach na ca-
łym świecie, oczywiście jest 
to również profesjonalna dys-
cyplina sportowa. W Nowo-
gardzkim pubie Pasadena-

,również są stworzone odpo-
wiednie warunki do uprawia-
nia tej „barowej” dyscypliny 
sportu. W sobotę w pubie zo-
stał rozegrany turniej w Darta, 
w którym wystąpiło 11 miesz-
kańców Nowogardu. Dla 
trzech najlepszych zawodni-

ków organizator Andrzej Sza-
fran ufundował puchary. Tak 
więc po długiej i zażartej wal-
ce, najlepszym zawodnikiem 
okazał się Wojciech Kępa, tuż 
za nim uplasował się Wojciech 
Karyś, natomiast trzecie miej-
sce wywalczył Michał Sagun.

KR
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Stronę przygotowała grupa 

z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

Opieka merytoryczna: Katarzyna Bielas  Redakcja „WBREW”: Natalia Daczkowska, Aleksandra Daćkowska, Piotr Jasiek, Sylwia Jeziorska, Katarzyna Kozieł, Aleksandra Laszkiewicz, Paulina 
Majdzińska, Kinga Piwowarczyk, Monika Romasłowska

SPORTOWE WIEŚCI 
MISTRZOSTWA POWIATU GOLENIOWSKIEGO W PIłCE NOŻNEJ DZIEWCZĄT W RAMACH LICEALIADY 

22 października w Goleniowie odby-
ły się Mistrzostwa Powiatu Goleniow-
skiego w piłce nożnej dziewcząt w ra-
mach licealiady. 

Wyniki poszczególnych spotkań:
1. ZSZ w Goleniowie – ZSO nr 1 w 

Nowogardzie       6:1
2. ZSZ w Goleniowie – ZSP w Nowo-

gardzie               2:1
3. ZSP w Nowogardzie – ZSO nr 1 w 

Nowogardzie    0:0 

Klasyfikacja końcowa:
Zespół Szkół Zawodowych w Gole-

niowie     
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w 

Nowogardzie
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 

1 w Nowogardzie 
Do Mistrzostw Regionu B awanso-

wał: Zespół Szkół Zawodowych w Go-
leniowie.

Skład drużyny z Zespołu Szkół Po-
nadgimnazjalnych:

Anita Szcześniak
Renata Domagalska
Paula Wojnarska
Sylwia Jeziorska
Katarzyna Piotrowska
Anna Nowicka
Weronika Daćkowska
Monika Wróbel
Ewa Pietrzak

Paulina Augustyniak
Monika Jasińska
Patrycja Szypulska
Sandra Smolińska
Daria Tomaszewska
     Opiekunem zespołu jest Pani Anna 

Pikuła – Bielska.

MEMORIAł STANISłAWA STECZKA W PIłCE RĘCZNEJ DZIEWCZĄT I CHłOPCÓW

23 października w Zespole Szkół Po-
nadgimnazjalnych odbył się już po raz 
kolejny Memoriał Stanisława Steczka w 
piłce ręcznej dziewcząt i chłopców. 

Po rozegraniu meczów „każdy z każ-
dym” wyniki przedstawiły się następu-
jąco:

Dziewczęta:

I miejsce – ZSP w Nowogardzie
II miejsce – I LO w Nowogardzie 
III miejsce – Gimnazjum nr 3 w No-

wogardzie 
Skład zespołu ZSP:
Sylwia Jeziorska
Monika Nosek
Malwina Król

Michalina Waszak
Kinga Piwowarczyk
Gabriela Polak
Monika Jasińska
Anna Nowicka
Daria Gajewska
Opiekunem zespołu jest Pan Zbi-

gniew Ceranka.
Chłopcy:
I miejsce – ZSP w Nowogardzie
II miejsce – II LO w Nowogardzie
III miejsce – I LO w Nowogardzie
Skład zespołu ZSP:
Patryk Kierasiński
Marek Wiatr
Mateusz Marszałek
Mateusz Piłat
Maciej Baranowski
Damian Baranowski 
Kamil Piecyk
Tomasz Iwan
Bartosz Lorent  

Arek Balcer
Mateusz Trafankowski
Bartek Grabowski
Jakub Garbaciak
Marcin Wipplinger 
Opiekunem zespołu jest Pan Jerzy 

Stolf. 
Gratulujemy naszym zespołom tak 

świetnych wyników!
Monika Romasłowska  

i Aleksandra Daćkowska

MISTRZOSTWA POWIATU GOLENIOWSKIEGO W PIłCE NOŻNEJ CHłOPCÓW W RAMACH LICEALIADY 

24 października w Goleniowie odby-
ły się Mistrzostwa Powiatu Goleniow-
skiego w piłce nożnej chłopców w ra-
mach licealiady. Nasz zespół znajdował 
się w I grupie wraz ZSP           w Masze-
wie i ZSO nr 1 w Nowogardzie. W kwa-
lifikacji końcowej zajęliśmy II miejsce. 

Wyniki poszczególnych spotkań:

Grupa I 
1. ZSP w Maszewie –ZSO nr 1 w No-

wogardzie        1:8
2. ZSP w Maszewie – ZSP w Nowo-

gardzie               0:16
3. ZSO nr 1 w Nowogardzie – ZSP w 

Nowogardzie   2:4

Grupa II
1. ZSP w Goleniowie – ZSO nr 2 w 

Nowogardzie    7:0
2. ZSO nr 2 w Nowogardzie –ZSZ w 

Goleniowie     0:5
3. ZSP w Goleniowie – ZSZ w Gole-

niowie                1:1

Finał A 
ZSP w Nowogardzie – ZSP w Gole-

niowie                 3:5

Finał B
ZSO nr 1 w Nowogardzie – ZSZ w 

Goleniowie          2:4

Klasyfikacja końcowa:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w 

Goleniowie
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w 

Nowogardzie 
Zespół Szkół Zawodowych w Gole-

niowie
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 

1 w Nowogardzie 
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 

2 w Nowogardzie
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w 

Maszewie

Do Mistrzostw Regionu B awanso-
wał: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Goleniowie. 

Skład drużyny z Zespołu Szkół Po-
nadgimnazjalnych:

Marcin Wipplinger
Arek Balcer
Paweł Łuczak
Daniel Czyż
Damian Adameczek 
Damian Kościuk
Szymon Jałowiec
Radek Rojek 
Piotr Wawrzyński
Radek Romańczuk

Opiekunem zespołu jest Pan Marcin 
Wolny.

Monika Romasłowska 
i Aleksandra Daćkowska

Póki piłka w grze, wszystko jest możliwe

Trenerzy i zawodnicy podczas oglądania 
meczu
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iNFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD
in for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
tel. miejski   - 91 57 92 311 
Straż Pożarna   - 998
Pogotowie Ratunkowe   - 999 
Pogotowie Gazowe   - 992
Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994

Dyżur nocny
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala   - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.   - 91 392 69 99
Medyk   - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

 - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz Pogotowie Stomatolo-
giczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos 
 - 91 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  
 - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzie ci, 
Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności 
Gospodarczej  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
  - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

- 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 26 249

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw.  WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   

- 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57

Apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM   - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Zawodowe 
- CE Zdroje ul.  Bohaterów Warszawy 78,

telefon/fax.   - 91 392 54 94  
I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium  
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych    - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   

- 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 
Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 
Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 
Taksówki   - 91 392 02 60
Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814
Przychodnia Weterynaryjna „Sikorka” 
Sikorki 41, gm. Nowogard   - 91 39 17 695

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

tel. 91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

GABINET KOSMETYCZNY 
”WICHEREK”

Rok założenia 1988
Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała zabiegi 
kosmetyczne, henna, depilacje, makijaże, 
mikrodermabrazja, peeling kawitacyjny, 
ultradźwięki, eksfoliacje, wypalanie, laser, 
lampy, materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

PORADY BEZPłATNE
Nowogard, ul.  Zielona 3 
– obok Rest. „Przystań”, 

Tel. 91 39 207 14 
Czynne od 11.00 do 19.00

http://wicherek.info

DLA PAŃ „PROFILAKTYKA RAKA PIERSI”
WYJAZD NA BADANIA MAMMOGRAFICZNE DLA PAŃ z TE-

RENU NOWOGARDU i OKOLIC
Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej „Zdrowie” dnia 

10.11.2012r. organizuje wyjazd na badania mammograficzne do 
NZOZ Medical Care CRiDO Szczecin Zdroje.

Oferta Składa się z kompleksowej porady:
- badanie mammograficzne
- wynik badania oraz konsultacja lekarska
Rejestracja i szczegółowe informacje Samodzielny Publiczny Szpi-

tal Rejonowy w Nowogardzie w godz.8.30-14.00 tel.91 3921356 , oraz 
u Lidii Bogus tel.505393636 po godz.14-ej. Dobrowolna wpłata na 
cele statutowe 5 zł.

PAMIĘTAJ! O ZDROWIE MUSISZ ZADBAĆ SAMA!
                                    Zapraszam Prezes Fundacji „Zdrowie”Lidia Bogus

Układanie kostki
brukowej

tel. 721 124 740
NOR-BUD

MEBLE  NA  WYMIAR

KUCHNIE,  SZAFY
SPRZĘT  AGD

tel. 884 288 560
maxistyl.prv.pl

Alarmy „Tytan” – 5 lat gwarancji
Blokady Niedźwiedź – Lock

Znakowanie mikrocząsteczkowe 
Autodot Ocis

Serwis i ozonowanie klimatyzacji

NOWOGARD • Pocztowa 3

AUTOZABEZPIECZENIA

785 900 520

KUPIĘ SILNIKI
elektryczne, spalinowe, spawarki, 
części samochodowe - stan bez 

znaczenia.  
Niesprawne, stare, zniszczone.

Tel. 510 815 498

PIASEK, ŻWIR,   
CZARNOZIEM, 

POSPÓłKA 

 ŻWIROWNIA
DłUGOłĘKA

tel. 504 872 700 
Z DOWOZEM 
DO KLIENTA

Akademia Wspierania Inicjatyw Społecznych

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Nowogardzie

Zapraszamy słuchaczy UTW oraz emerytów i rencistów którzy pragną przystąpić do UTW
i uczestniczyć w organizowanych zajęciach do zapisywania się na zaplanowane w roku
akademickim 2012/2013 zajęcia. W najbliższą środę 31.10.2012 r. rozpoczynamy zapisy na:

ZAJĘCIA REKREACYJNO SPORTOWE:
- Nordic Walking
- Gimnastyka
- Aqua Aerobic
- Zajęcia taneczne
- Wyprawy rowerowe

ZAJĘCIA I WARSZTATY:
- Fakultety językowe (ang i niem)
- Informatyka
- Psychologia
- Rękodzieło artystyczne
- Warsztaty kulinarne
- Warsztaty teatralne
- Warsztaty fotograficzne

WYDARZENIA KULTURALNO - ROZRYWKOWE
- Koncert fortepianowy
- "Wieczór grecki"
- Wyjazdy do Teatru Polskiego w Szczecinie
- Eko wycieczki
- Wystawa fotografii

WYKŁADY OTWARTE
Wykłady prowadzone przez ekspertów
z dziedziny prawa, zdrowia, odżywiania
bezpieczeństwa oraz historii

Uwaga! Wszystkie zajęcia stacjonarne są bezpłatne!!!

Zapisy odbywać się będą w biurze UTW (ul. Wojska Polskiego 3, pok. 25) w środy, w godz
od 15.00 do 16.00. Więcej informacji na najbliższym zebraniu informacyjnym, które
odbędzie się w środę 07.11.2012 o godzinie 17.30, w Regionalnym Centrum Edukacji i
Przedsiębiorczości „Profit” w Nowogardzie (ul. Wojska Polskiego 3, sala 103 lub 107)

Projekt „Uniwersytet Trzeciego Wieku w Nowogardzie – aktywny trzeci wiek”
współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach

Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012 – 2013

Zapraszamy na Mszę Św. w intencji 
„O Błogosławieństwo Boże dla żyjących Sybiraków  

i o chwałę nieba dla zmarłych”. 

Msza zostanie odprawiona 4.11.2012 r. o godz. 9.30 
w Kościele Parafialnym pw. WNMP w Nowogardzie.

Po mszy zostaną złożone kwiaty  
pod Tablicą Poświęconą Pamięci Sybiraków.

Prezes
Maria Dembińska
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OGŁO SZE NiA DROB NE
NiERUCHOMOŚCi

 � Sprzedam mieszkanie, ul. Po-
niatowskiego, 2 pokoje, pow. 
50,49 m2, parter, po gene-
ralnym remoncie. CENTRUM 
OBŁSUGi NiERUCHOMOSCi, 
Tel. 603 982 407

 � sprzedam mieszkanie własno-
ściowe, 3 pokojowe w Nowo-
gardzie, I piętro, 3 pokoje 59 m2 
po kapitalnym remoncie, środ-
kowe, parking, spokojna okoli-
ca (ul. Poniatowskiego), budy-
nek ocieplony, nowy dach, wy-
soki standard, glazura, terako-
ta, panele, nowe okna, własne 
ogrzewanie gazowe, kuchnia 
- łazienka toaleta w zabudo-
wie, domofon, internet , piwni-
ca, CZYNSZ TYLKO 240 NA MIE-
SIĄC, balkon, cena DO UZGOD-
NIENIA, tel. 605 522 340. 

 � Sprzedam działkę budowla-
ną w Centrum Nowogardu ul. 
Lipowa 4 o pow. 693 m2 z ak-
tualnymi warunkami zabudo-
wy usługi, handel, mieszkania. 
Informacje Tel. 600  959  932; 
600 931 083 po 15.00

 � Sprzedam mały dom 57 m2 ul. 
Piłsudskiego 2a. 602 350 301

 � Sprzedam mieszkanie 4-poko-
jowe (67,7 m2) w Nowogardzie, 
parter, balkon, wc i łazienka 
osobno. Kontakt:  608 514 144.

 � Studio reklamy Vizart wynaj-
mę pow. Reklamową 6,5x3m 
w Nowogardzie przy ul. War-
szawskiej 11 od 13.06. tel. 
605 522 340

 � Sprzedam pół bliźniaka ok. 
100m2, działka 1100 m2, duży 
ogród. Wymienione okna, 
dach, ocieplony. Wewnątrz 
do remontu. 350000 zł. Tel. 
513 157 166

 � Sprzedam 4-pokojowe miesz-
kanie w Osinie, 79m2, słonecz-
ne, na parterze, bezczynszowe, 
z balkonem, piwnica, w kuch-
ni i przedpokoju zabudowa. 
Mieszkanie w bardzo dobrym 
standardzie. Ogrzewanie gazo-
we, okna pcv. Atrakcyjna cena. 
Kontakt: 502 531 348

 � Sprzedam tanio działkę siedli-
skową. Kościuszki 30 ar. Wszyst-
kie media. 508 211 575

 � Nowogard ul. Warszawska 10 
mieszkanie dwupokojowe, ko-
munalne III p. CO zamienię 
na ogrzewanie CO,na trzypo-
kojowe w Nowogardzie.798 
634 935

 � Sprzedam dom w Nowogar-
dzie w rozliczeniu może być 
mieszkanie ul. Jesionowa 3.  
604 284 597

 � Wynajmę sklep- nieruchomość 
z klimatyzacją z pełnym wy-
posażeniem Nowogard dobra 

lokalizacja vis ‘a wis szpitala. 
887 467 309

 � Sprzedam mieszkanie wła-
snościowe w Żabówku 70 
m2, trzypokojowe z działką. 
693 021 088

 � Sprzedam mieszkanie dwupo-
kojowe, bezczynszowe, wła-
snościowe z garażem w Radzi-
miu. 691 766 754 

 � Sprzedam lub zamienię na 
mieszkanie w Nowogardzie 
dom ( 150 m2) w okolicy No-
wogardu. Dom po kapital-
nym remoncie na działce 1400 
m2. Cena 395.000 tys. Tel. 
692383706.

 � Lokal do wynajęcia 60 m2 przy 
ul. 700 lecia 20b. czynsz 2500 zł 
plus opłaty. Tel. 91 39 20  676; 
0049 40 53 16 99 16

 � Wynajmę mieszkanie trzypo-
kojowe. 608 622 920

 � Kupię mieszkanie bezczynszo-
we/ niskoczynszowe, min 3po-
kojowe, 60-80m 791443026

 � Do wynajęcia mieszkanie dwu-
pokojowe ul. Racibora. Tel. 
609 307 489

 � Lokal użytkowy do wynaję-
cia o pow. 160m. Warnkowo. 
607 289 286

 � Sprzedam mieszkania, tel. 
91-3910010, 607607814: No-
wogard, ul. Bankowa 6, pow. 
53,70 m2,  cena 125.000 zł; 
Dobra, ul. Traugutta 3A, pow. 
53,70 m2,  cena 76.000 zł; Do-
bra, ul. Traugutta 3A, pow. 
66,90 m2,  cena 82.800 zł

 �  Sprzedam dom wolnosto-
jący 210 m2 Nowogard. 
601 500 722; 609 400 073

 � Garaż do wynajęcia może być 
też na busa ul.Fabryczna (40 
m od Prywatnego Liceum) 
tel.509861740

 � Sprzedam działkę budowlaną 
uzbrojoną z warunkami zabu-
dowy 790 300 727

 � Sprzedam  parter domu z piw-
nicami duże podwórko z gara-
żem 600 809 312, 604 903 853  

 � Wynajmę 3 pokojowe mieszka-
nie na ul.Ks. Racibora w Nowo-
gardzie. tel. 691374021

 � Sprzedam mieszkanie na  15 
Lutego  3  pokoje  695425992

 � Sprzedam mieszkanie  3-poko-
je  88 m2 bezczynszowe  nowa 
cena  693922695

 � Sprzedam kawalerkę do re-
montu IIp. W Centrum miasta. 
727 672 182; 91 21 719

 � Wynajmę mieszkanie. 
793 908a 098

 � Do wynajęcia mieszkanie 
dwupokojowe z kuchnią i 
łazienką, ogrzewanie ga-
zowe przy ul. Roosevelta. 
604 255 391

 � Do wynajęcia mieszkanie trzy-
pokojowe umeblowane Ip. Ul. 
Bankowa. 603 895 622

 � Wynajmę mieszkanie w Kiko-

rzach 50 m2 cena. 550 zł + me-
dia. 884 680 298

 � Do   wynajęcia kawalerka 30 
m2 ul: Poniatowskiego - 889 
172 603  

 � OKAZJA! Sprzedam mieszka-
nie czteropokojowe przy ul. 
Zamkowej (80 m2, wolne WC, 
loggia, piwnica, garaż) Tel. 
601 430 001; 601 761 616

 � Wynajmę   mieszkanie  w N  
-  dzie  3 pokoje  urządzone  
kuchnia, łazienka  602474266

 � WOLNE MiESZKANiE TRZY-
POKOJOWE URZĄDZONE 
WYNAJMĘ FiRMiE. 693  850 
197

 � Sprzedam nowe, własnościo-
we, 2 pokojowe mieszkanie, 58 
m kw, na os.  Gryfitów. Tel. 783 
570 060

 � Posiadam kawalerkę do wy-
najęcia w centrum Nowogar-
du. 782 404 199

 � Sprzedam działkę budowla-
ną o pow. 1138 m2 w Żdża-
rach – 3km od Goleniowa + 
projekt, prąd na działce. Cena 
70 tys. zł. Tel. 502 318 989

 � Do  wynajęcia  mieszkanie trzy-
pokojowe    , umeblowane    I   
piętro   ul: Bankowa  603895622 

 � Do  wynajęcia  mieszkanie  
dwupokojowe  nieumeblowa-
ne  na  ul; Racibora od 01 XII 
12r, 604439602

 � Sprzedam    działkę   rolną  3 h. 
lokalizacja między Żabowem  - 
Boguszyce   - 790251400

 � Bardzo   tanio  działki  budowla-
ne  w  Nowogardzie   sprzedam 
-0033683831869

 � Mieszkanie   do   wynajęcia     
601724492    

 � Do  wynajęcia  mieszkanie  3 
– pokojowe  w  domku  jed-
norodzinnym , bezczynszo-
we  , oraz  sklep spożywczy  z  
wyposażeniem  niski czynsz  -  
725693565  -

 � Wynajmę  pokój  lub  kawaler-
kę    -  668876680   -  

 � Wynajmę kawalerkę 785  121 
960

MOTORYZACJA

 � Sprzedam Opony zimowe 4 
sztuki, Semperit Sportgrip 195 
65 R15 91 T, cena kompletu 
390 zł, do uzgodnienia. tel. 605 
522 340 

 � Sprzedam opony letnie 4 sztu-
ki., Bridgstone Turanza 205 55 
R16 91 V, cena 450 zł komplet, 
tel. 605 522 340, do uzgodnie-
nia, tel. 605 522 340

 � Sprzedam Opony letnie 2 sztu-
ki., Continental Contact 3 185 
65 R15, cena za 2 opony 180 zł, 
tel. 605 522 340.

 � Sprzedam oryginalne kołpaki 
16” 4 sztuki do Opla Vectry C, 
cena 190 zł, tel. 605 522 340.

 � Skup  aut całe , rozbite , znisz-
czone 888341347

 � Sprzedam  4  x  opony   tereno-
we  B F Goodrih  35  x  12,60  R – 
15  cena  500,00zł  /  1  szt stan 
dobry   plus  -  795416918  

 � Sprzedam  zimowe nowe opo-
ny do Volvo marki Michelin al-
pin 205/55 R 16 z felgami alu-
miniowymi 602474266    

 � SPRZEDAM VW PASSAT 
2005, 1,9 TDI 130KM, CENA 
DO UZGODNIENIA, TEL. 534 
628 131

 � CHRYSLER     GRAND   VOYAGER  
2 , 8  CRD  STOW  N GO   2004 ,  
300  tkm  ,  1  właściciel , Chry-
sler – Jeep  Holda Szczecin  , 
automat  ,przyciemniane  szy-
by ,relingi  dachowe ,ABS ,auto-
alarm weba sto , el.szyby ,el.lu-
sterka ,klimatyzacja ,centralny 
zamek ,radio CD ,komputer ,ta-
picerka  welurowa ,tempomat 
,   kierownica  wielofunkcyjna  
, bezwypadkowy, opony letnie  
alu ,opony, zdejmowany   hak    
660424989  cena  19500,00  zł

 �   Sprzedam  szyby  z  uszczelka-
mi  tylnia  ,  przednia   do  Lady    
2107  ,  50 zł/1 szt /  913910289

 �  Sprzedam  Volgswagena   Tu-
ran   2006 r.  – 604878140

 � Sprzedam  wózek  zrywkowy  z  
HDS –em    -  726169098  

ROLNiCTWO

 � Koszenie, zbiór, mulczarowa-
nie łąk, orka, siew, talerzówka 
608 013 995

 � Grykę sprzedam. Tel. 
795 916 988

 � Koszenie łąk i prasowanie. 
603 541 286

 � Maliny – Strzelewo sprzedaż i 
zbiór na własne potrzeby ta-
nio. 502 853 573

 � Sprzedam słomę w snopkach i 
siano. Tel. 782 036 086

 � Sprzedam kaczki francuskie 
króliki na mięso. 515 106 916

 � Sprzedam byka rasy mięsnej 
do dalszej hodowli 507928790

 � Sprzedam obornik. 
793 908 098

 � Rwane jabłka po 1,50 zł, samo-
dzielne rwanie po 1.00 zł/kg. 
Rózne odmiany Redło. 91 39 
28 005

 � Sprzedam obornik. 
793 908 098

 � Sprzedam prosiaki 16 szt. Tel. 
691 982 862

 � Sprzedam  owies pszenny 4 
tony -  697436375 , 913926471

 � Sprzedam króliki chowu na-
turalnego. Dowóz na miejsce. 
661 633 977 

 � Kury  nioski  1 roczne  wyprze-
daż  Żabowo 13.  91 39 10 666 , 
502 530 452 

 � Sprzedam   prosięta    - 
791817107

 � Sprzedam  warchlaki   -  
913928019

 � Sprzedam  prosiaki  , klacze ze 

żrebakiem  i  odstafki  cielaki  
rasy  limuzm - 888757586  

USŁUGi

 � Firma Usługowa „Zielona”. Wy-
najem sal na: konferencje, za-
brania, szkolenia. Tel. 91 39 
26 691.

 � Wyjazdy Niemcy, Holandia. Ni-
skie ceny z domu pod dom. 
603 038 944

 � Usługi transportowe IVECO do-
stawcze + laweta + bus osobo-
wy do 9 os. Tel. 609 931 915, 
607 580 172.

 � MALOWANiE, MONTAŻ PA-
NELi PODŁOGOWYCH i iNNE 
DROBNE NAPRAWY WYKONA 
„ZŁOTA RĄCZKA”; 91 39 22 
783, 784 79 22 70

 � Czyszczenie uszu za pomo-
cą świecowania Nowogard, ul. 
Zielona 3. 91 39 20 714

 � Usługi ogólnobudowlane i do-
cieplenia 607 654 692

 � Usługi transportowe Transit 
Max + przyczepa. 500 297 054.

 � Cyklinowanie. 692 478 465

 � AWARIE. Naprawy pieców Va-
iliant, tanie części. 691 686 772

 � Bruk-lin układanie kostki bru-
kowej. Tel. 607 083  893, www.
bruk-linnowogard.com.pl

 � Montaż ogrodzeń betono-
wych, farmerskich i innych; 
695 085 470; 91 39 72 575

 � usługi elektryczne CO, dachy, 
tanio szybko solidnie. Do 30% 
taniej. Tel. 506 323 560

 � Przewozy przeprowadzki No-
wogard i okolice. 784 499 535

 � Usługi ogólnobudowlane. 
510 335 162

 � AGENCJA REKLAMWA VIZART 
- oprawianie prac - w 2 minu-
ty., bindowanie, wydruki A3-A4 
kolor, ksero A3-A4 - kolor, la-
minowanie A3-A4. Tylko u nas 
największy wybór okładek. No-
wogard, ul. 700 lecia 15 (nad 
sklepem zielarskim). Tel. 605 
522 340.

 � REMONTY, MONTAŻE, STOLAR-
KA. 781 016 125

 � Transport BUS-MAX. 784  053 
493

 � Usługi remontowo-budowla-
ne, docieplenia. 784 053 493

 � Przepisywanie prac (magister-
skich, licencjackich, innych), 
dokumentów, CV, listów mo-
tyw. innych. Wydruki, Kse-
ro, także kolor. Szybko i Solid-
nie. Studio Reklamy Vizart. No-
wogard, ul. 700 lecia 15 (nad 
sklepem zielarskim). tel 605 
522 340. 

 � Naprawa, regulacja okien, 
drzwi PCV i drewna. 695  181 
070

 � Usługi dekarskie w Kościusz-
kach. 601  227  631

 � Videofilmowanie i zdjęcia cy-
frowe, profesjonalnie różne 
okazje. 600 653 124
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OGŁO SZE NiA DROB NE

REGULARNA LiNiA Mi KRO BU SO WA SEROCKi   Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie    6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie    8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

informacja PKS 
91 392 18 87   lub   91 469 83 15

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak          kom. 606 148 353
Nowogard (ul.  Rzeszowskiego) - Szczecin (ul.  Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:05; 8:10; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 11:50; 11:55; 12:40; 
14:40; 14:50; 15:00; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:11
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul.  Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:30; 9:50; 10:25:11:20(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 13:20; 13:45(F); 14:10; 
14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:00
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:50; 17:20; 18:30; 19:30
Kursują od poniedziałku do soboty;  F - kursuje od poniedziałku do piątku;  7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli

ROZKŁAD JAZDY BU SóW

Regularna linia METRO          tel. 501  615  614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25 A; 5:50 A; 6:00 A; 8:15 A7; 9:25 A7; 12:30 A7; 12:55 A7; 
15:05 A; 16:30 A7; 18:10 A7
Ze Szczecina do Nowogardu: 6:50 A; 7:25 A; 7:45 A; 11:00 A7; 12:00 A7; 14:35 A7; 15:55 
A7; 16:40 A; 18:25 A7; 19:55 A7
Legenda: A- kursuje od pon do sob;   7 - kursuje w niedzielę

PRZEWóZ OSóB - RO MAN BiŃCZYK - Linia Regularna  
 TEL. 0607 310 591 

OD PONiEDZiAŁKU DO PiĄTKU:  
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SOBOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NiEDZiELA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

DZIENNIK
NOWOGARDZKI

Ukazuje się we wtorki i piątki  na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, Piotr Słomski, Jarosław Bzowy, 

Rafał Kowalczuk sport.  Jarek Dąbrowski redaktor techniczny.   Ad res re dak cji:  
72-200 No wo gard, ul.  Boh. War sza wy 7A, tel. 91 392 21 65; e-mail: dziennik@domjudy.pl. 

Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

Trasa NOWOGARD – GOLENióW – SZCZECiN 
Nowogard ul. Rzeszowskiego : 5:05(A), 5:55(A), 6:10(A), 6:50(7), 7:00(A),  7:50(A), 8:05(7), 

8:25(2,4,6), 8:35(A), 9:10(1,3,5,7), 9:15(2,4,6), 10:05(A)10:30(A,7), 11:31(A), 11:40(7), 12:15(A), 
12:50(A,7), 13:00(A), 13:10(A), 13:25(A,7), 13:50(F), 14:05(A), 14:20(A,7), 15:41(A), 16:00(7), 
16:25(7), 16:30(1,3,5) 16:40(2,4,6,7) 16:50(A), 17:30(7) 17:50(A,7) 18:05(4,5,6,7) 18:20(A,7)

TRASA SZCZECiN – NOWOGARD
Szczecin ul. Św. Ducha: 9:25(A), 11:55(A,7) 12:20(A,7), 13:35(A), 14:00(A,7,R), 

14:30(1,3,5,7)  14:35(2,4,6) 14:55(A,7), 15:10(A) 15:25(A,7), 15:50(A) 16:15(A,7)  16:30(A), 
18:05(A,7,R) 18:20(A,7) 19:05(A,7) 19:25(A,7) 19:50(A,7)

Szczecin ul. Dworcowa :  6:20(A), 7:35(A), 8:40(A,7), 9,00(7,R), 10:05(A,7),  10:50(A,7),  
11:40(A), 13:00(7), 14:20(7), 17:40(A,7), 20:15(A,7),

Goleniów, Dworzec PKP :  7:05(A), 8:20(A), 9:25(A,7), 9:45(7,R), 10:10(A),  10:50(A,7),  
11:36(A,7), 12:26(A), 12:42(A,7),  13:05(A,7), 13:45(7), 14:20(A),  14:45(A,7,R), 15:05(7), 
15:20(1,3,5,7) 15:26(2,4,6) 15:40(A,7) 15:55(A)  16:08(A,7) 16:40(A) 16:59(A,7) 17:15(A), 
17:40(A,7)  18:50(A,7,R)  19:05(A,7), 19:50(A,7) 20:10(A,7) 20:35(A,7) 21:00(A,7)

Trasa NOWOGARD – MASZEWO 
Nowogard ul. Rzeszowskiego :  6:20(S) 15:15(S)
Trasa MASZEWO – NOWOGARD 
Maszewo :  6:55(S) 16:00(S)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO – STARGARD SZCZECiŃSKi
Nowogard ul. Rzeszowskiego :  6:50(F),  11:30(F),  13:50(F),  
Trasa STRAGARD SZCZECiŃSKi – MASZEWO - NOWOGARD
Stargard Szcz. Oś. Tysiąclecia :  9:40(A), 12:45(A), 15:05(A)
A - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt S – kursuje w dni nauki szkolnej; 

7 – kursuje w niedziele niebędące świętami F – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz 
świąt 1,3,5 – kursuje w poniedziałki, środy, piątki oprócz świąt; 2,4,6 – kursuje we wtorki, 
czwartki, soboty oprócz świąt; 4,5,6,7 – kursuje w czwartki, piątki, soboty, niedziele oprócz 
świąt; R – kurs do Reska    

ROZKŁAD JAZDY POCiĄGóW (1.06 - 8.12.2012)
DO KOłOBRZEGU
7:26 (od 3.09); 9:21 (w dni robocze); 11:39;  13:49;  15:47;  

17:46;  21:38

DO SZCZECINA
5:19 (od 3.09); 6:36 (od 3.09); 8:01; 12:13 (w soboty, niedziele 

i święta); 14:56;  16:51;   18:50; 

Informacje o rozkładzie jazdy:  tel. 19 757

 � Transport przeprowadzki szyb-
ko tanio. 696 138 406

 � DUR - DACH pokrycia i remon-
ty dachów. 691 621 141

 � Dachy. 785 562 104

 � Usługi koparko- ładowar-
ką + transport Nowogard.  
667 621 070

 � Usługi koparko-ładowarką. 
606 106 142

 � Transport przeprowadzki, ta-
nio. 791 111 749

 � Remonty łazienek, glazura, te-
rakota, hydraulika. 667 435 942

 � Docieplenia budynków remon-
ty. 784 053 493

 � Remonty mieszkań 
609 588 240

 � Remonty na każdą kieszeń. 
609 715 839

 � TWOJA KSiĘGARNiA iNTER-
NETOWA WWW.KSIEGARNIA-
CYMELIA.OSDW.PL

 � Serwis komputerowy na tele-
fon. Instalacja, pomoc w ob-
słudze. Na życzenie w domu 
Klienta. Tel. 790 373 803

 � Usługi Akwarystyczne: zakła-
danie i obsługa akwariów. 
506 059 054

 � Remonty i wykończenia. 
601 567 369

 � Usługi transportowe 1.5t. bus 
blaszak. 692 486 051

 � Regipsy, szpachlowanie i malo-
wanie, kafelkowanie, docieple-
nia. 798 145 781

 � Naprawa sprzętu radiowo-tele-
wizyjnego Tel. 888 330 606

 � Korepetycje – matematyka 
668 171 212

 � Korepetycje j. angielski. 
609 931 847

 � Masz problem z dzieckiem 
uzdolnionym matematycz-
nie. Wszechstronny rozwój i 
profesjonalna pomoc. Mail: 
mat15.58@o2.pl

 � Żłobek Błękitna Chmurka 
660536104

 � Organizacja urodzin w Błękit-
nej Chmurce, weekendowe 
warsztaty i zajęcia, 660536104.

 � Chemia  korepetycje  
609307327

 � Korepetycje  j.angielski  
609688982  

 � Wykonuję   usługi  elektryczne  
do  1  kW  726184902 

 � Usługi budowlane -  komplek-
sowo  - 697 784 540  

 � Dachy, przekładki, remonty  -  
7837 90 380 

 � Najtaniej  wyremontuję, wy-
maluję  wyszpachluję, położę 
panele. 666047905

 � Korepetycje  j.  angielski   dla 
dzieci  w  każdym  wieku  i  
dorosłych  20 zł / 1 godz. - 
721713716 –

 � Usługi  spawalnicze   /  z dojaz-
dem  do  klienta   /   -  726169098  

 � Kursy j. angielskiego i nie-
mieckiego , Szkoła języ-
ków obcych „GERMANIC” tel. 
607 545 991; www.niemiecki-
nowogard.pl

 � Układanie  kostki  granitowej  
,  kamienia polnego   ,  ogro-
dzenia  - 723875957

 �   Remonty mieszkań  -   do-
mów  ,  malowanie  gratis  - 
723875957  

PRACA

 � Zatrudnię konsultantkę Orifla-
me, bezpłatne wpisowe, pre-
zenty na 1300 zł, 604 189 118

 � Przyjmę pracownika do bu-
dowy domków jednorodzin-
nych i prac wykończeniowych. 
607 083 845; 663 160 884

 � Zatrudnię  kierowcę Kat. D. 
501 615 614  

 � Pracownik produkcji - praca 
w Goleniowie, 3 zmiany, umo-
wa o pracę, tel. 508351450, 
email: szczecin@ksservice.eu

 � Przyjmę do pracy do skle-
pu 24h z doświadczeniem. 
603 688 266

 � Niania – dzieci powyżej 2 lat. 
502 286 218

 � ZESPóŁ  MUZYCZNY  POSZU-
KUJE  WOKALiSTKi  i   WOKA-
LiSTY 795279165

 � FIRMA  „ARNO„ ZATRUDNI PRA-
COWNIKóW PRODUKCJI  STO-
LARKI   OKIENNEJ WYMAGANIA  
:  TYLKO    Z     DO SWIADCZE-
NIEM    W    BRANZY

 � Przyjmę   do  pracy  / do  biura 
i do  roznoszenia   ulotek  /    -  
510100263  

iNNE

 � Kupię piec do CO 8-10 kW. 
Tel. 781 159 389

 � Sprzedam piec CO typ komfort 
eko 25 nowy z podajnikiem. 
tel. 602 10 11 18.

 � Sprzedam choinki bezpośred-
nio z plantacji. tel. 602 10 11 18.

 � Sprzedam drewno  bukowe i 
dębowe pocięte i porąbane- 
603 353 789

 � Sprzedam laptopa Lenovo, 
Y530, cena 1600 zł, tel. 605 522 
340

 � Owczarki niemieckie 7 tygo-
dniowe, pieski, ładne rodzice. 
91 39 21 828

 � Sprzedam drewno opałowe i 
kominkowe. 667 788 820

 � Sprzedam piec żeliwny i ladę 
sklepową. 609 245 816

 � Sprzedam nowy kocioł gazo-

wy junkers ceraclassa ZW14-
2 DVKE dwufunkcyjny, cena 
1600 zł. Tel. 605 441 509

 � Kupię płyty jumbo używane. 
607 690 741

 � Sprzedam używaną włoską 
pralkę automatyczną, spraw-
na, bęben otwierany od przo-
du pralki, cena 200 zł, tel. 784 
792 270

 � Oddam w dobre ręce 1,5 rocz-
nego psa, mieszańca (mat-
ka rasy Gończy Słowacki z ro-
dowodem).  Pies posłuszny, 
ufny, łagodny, zadbany,  posia-
da książeczkę zdrowia. Zwie-
rzę potrzebuje dużej aktyw-
ności ruchowej, stąd też wa-
runek dla nowego właściciela 
– podwórko przy domu. Inne 
wymagania: pełna miska i od-
zwajemniona miłość. Tel. 508 
309 107. 

 � Sprzedam kroczek karpia -  
913918297

 � Sprzedam półroczną  space-
rówkę  Babyactive   Q  na gwa-
rancji  za  250.00 zł./cena  no-
wej 600,00 zł. Tel. 692 428 003 

 � Pelet  ekologiczny ,  czysty  , 
wygodny  ,  nowoczesny  cena  
590,00zł  brutto  za  1  tonę  
692424300 , 692483483

 � SKUP PiŁ niesprawnych, za-
tartych STiHLl i HUSQVAR-
NA, cena 100 zł, tel. 721 668 
245

 � Sprzedam nową piłę spalino-
wą, kosiarkę spalinową, 2 ro-
wery. 784 660 924   

 � Sprzedam spacerówkę, ko-
jec, huśtawkę, fotelik samo-
chodowy. 513 088 312

 � Maliny sprzedam. 502 853 
573

 � Sprzedam akwarium 112l 
z pełnym wyposażeniem 
668 844 738

 � Kupię   dwa  stoły  rozkładane   
609245816  

 � Sprzedam gołębie ozdobne 
cały lot Tel.501 018 369

 � Sprzedam konsolę  Sony  
Playstation  3  ,  + 5 gier   - 
603523226  

 � Sprzedam  kuchenkę  gazową  
Amica   -  726169098  

 � Sprzedam  meble kuchenne   - 
726169098  

 � Sprzedam  tapczan   i  dwa  fo-
tele  w   b.  dobrym   stanie   
cena  250  zł .    -   68927785   -

 � Sprzedam  tanio  szafę  
3-drzwiową  z lustrem  /  olcha 
miodowa  /, i ławę szklaną  - 
660047112-

 � Sprzedam drewno kominko-
we, opałowe sprzeda całorocz-
na, posiadam swój transport. 
691 466 441



Nr 85 (2118)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

16

www.dzienniknowogardzki.pl

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07

NOWOGARD • ul. 700 Lecia 15

godziny otwarcia 
od 8.00 - 20.00

sob. 9.00 - 17.00
tel. 91 392 13 30

W czasie dyżuru 
po 22.00

kontakt tel. pod 
nr 608 659 451

Sklep Zielarski  Jantar 2
Zioła lecznicze

Herbatki ziołowe
Zdrowa żywność

Ekologiczne oleje spożywcze
100% naturalne soki

Tel. 91 392 21 34

Apteka 
Jantar

NOWO OTWARTY SKLEP SPORTOWY
-suplementy diety
-akcesoria do sztuk walk
-sprzęt sportowy itp.
 dodatkowo:
-komis używanych oryginalnych 
  gier komputerowych 
  PC, X-BOX, PS ii, PS iii

ul. Boh. Warszawy 108, Nowogard
tel. 504 589 679

PRO-BUD S.C.   SPRZEDA MiESZKANiA 
2-pokojowe o pow. 58 m2 na osiedlu Gryfitów

  nowe  -  własnościowe  -  bezczynszowe
tel. 91 39 25 552, 783 570 056, www.probud-nowogard.pl

Nowogard, ul. 3 Maja 14

 Ostatnia chwila - SKORZYSTAJ Z KREDYTU RODZINA NA SWOIM!

Nowo otwarta hurtownia artykułów elektrycznych

• automatyka domowa i przemysłowa •
 • gniazda i łączniki • kable i przewody • osprzęt instalacyjny i siłowy • 

• osprzęt modułowy • oświetlenie oraz źródła światła •
• rozdzielnice i obudowy • sprzęt RTV i telekomunikacyjny • 

 
 
 

Gwarantujemy że nigdzie indziej nie znajdziesz niższych cen
Tel. 91 578 24 38,  e-mail: pk.eltech@gmail.com

ul. Armii Krajowej 28, 72-200 Nowogard
CZYNNE   PN-PT 7.00-17.00   SOBOTA 8.00-13.00

Zapraszamy: 
Nowogard  
ul. Bohaterów warsZawy 1/1

Warunki oferty w placówce banku i na www.aliorbank.pl

pożycZka Z gwaraNcją!

Przykład reprezentatywny. kwota pożyczki: 31 000 zł, liczba rat: 63, oprocentowanie nominalne: 12,9%, składka na 
ubezpieczenie na życie: 4 882,50zł, opłata przygotowawcza: 0 zł, kwota odsetek: 11 837,30 zł, rrso: 22,50%, rata: 
679,96 zł. ostateczne warunki kredytowania zależą od wiarygodności kredytowej klienta, daty wypłaty kredytu oraz 
daty płatności pierwszej raty. warunki oferty - wg stanu na 13.06.2012r.

NAJTAŃSZA 
ODZiEŻ NA WAGĘ

WiELKiE OTWARCiE 
5 listopada godz. 10.00 

ul. 15 Lutego 17 (vis’a’vis elewatora)
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GAZETA LOKALNA  NOWOGARD • OSINA

Sprawdź naszą ofertę:
• Kredyt gotówkowy
• Kredyt konsolidacyjny
• Kredyt samochodowy
• Kredyt hipoteczny
• Spłata rat LUKAS Banku za 0 zł
• Dogodne warunki 
  dla emerytrów i rencistów

Nowogard, ul. 700 Lecia 21
tel. 91 39 22 172

czynne: pon-pt 9.00-17.00

CENTRUM KREDYTOWE

Prywatny Gabinet 
Stomatologiczny

Oferuje kompleksowe
lecznie stomatologiczne

- protetyka
- chirurgia stomatologiczna
- stomatologia estetyczna (wybielanie)
- stomatologia zachowawcza
- stomatologia dziecięca
- endodoncja (leczenie kanałowe)
- periodontologia (leczenie chorób przyzębia)

lek. dent. Agnieszka Odzioba
ul. Kościuszki 36 (przychodnia, gab. 308) 

Tel. 669 862 704   •  NOWOGARD
Godz. przyjęć pn.-pt.  10-18;   sob. 8-13

Zapraszamy!

N
O

W
Y

HALINA GALUS
HELENA WNUK

Zwrot VAT-u 

Nowogard, ul. 3 Maja 14 
(budynek BS,  I piętro)

Chcesz odzyskać VAT? 
Zwróć się do nas. 
Budowa domu, 
remont mieszkania 
od maja 2004 r.

Ocalić od 
zapomnienia...

s. 11s. 5 s. 9

- żarówki zwykłe od 25W do 200W
- żarówki energooszczędne i LED
- żyrandole, kinkiety i inne oprawy
- kable, przewody i kontakty

e-mail: nowogard@twn.pl  •  www.twn.pl

Hurtownia materiałów 
elektrycznych 

TWN  Sp. z o.o.  •  ul. Boh.  Warszawy 34  •  72-200 Nowogard 
tel.  91 392 69 22   •  kom.  694 440 216

Oferuje:

Nasi przedsiębiorcy 
Frezuję metal 
i zgłębiam 
filozofię!

Czytaj s. 4

Msza Święta w intencji

wszystkich zmarłych
nowogardzkich nauczycieli

odbędzie się w dniu 4 listopada 2012 r.

o godz. 11.00 w kościele pw. WNMP

NZOZ MARDENT oferuje 
kompleksowe leczenie stomatologiczne

lekarz dentysta Ewa Rosa
ul. 15 Lutego 16A • 72-200 Nowogard

Tel. 91 39 22 633 lub 532 512 703
godz. przyjęć pn-pt 10.00-16.00

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07

W Ratuszu jak na Wiejskiej

Urzędnik 
potrzebuje czasu  
dla... drugiego 
urzędnika

Organizacja ruchu  
po nowogardzku

To wymaga 
zmian

NALP - 2 kolejka

Tubisie 
gromią 
mistrza!

Czytaj s. 3

Czytaj s. 12
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Foto tydzień

We wtorek, miejscy radni mieli okazję zwiedzić budowany w 
Słajsinie Regionalny Zakład Gospodarki Komunalnej – inwe-
stor Celowy Związek Gmin RXXI. Instalacja jest już gotowa. W 
tej chwili jest testowana.  Obok części przemysłowej zakładu, na 
jego terenie wybudowano także pomieszczenia biurowe, socjal-
ne, garaże i parkingi, a także drogę dojazdową. Duże zaintereso-
wane wśród radnych wzbudził potężny kompaktor – maszyna 
do rozgarniania oraz rozdrabniania i zagęszczania podłoża wy-
sypisk, za bagatela 3 mln zł. Sprzęt sprowadzony został z Finlan-
dii. Budowa zakładu pochłonie 109 mln zł., z czego 69 mln to 
środki unijne. Udział samego Związku w realizowanej inwesty-
cji wyniesie dokładnie 3 mln 250 tys. zł. Poza tym RXXI zacią-
gnęło pożyczkę od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w kwocie 17 mln zł, którą poręczyło kilka 
gmin, w tym m.in. Nowogard.  Oficjalne otwarcie zakładu pla-
nowane jest na połowę lutego przyszłego roku. 

Byłeś świadkiem  ciekawego 
zdarzenia, wykonałeś 

oryginalne zdjęcia, jesteś  
w posiadaniu interesujących 

wiadomości?  
Zadzwoń lub napisz do nas o 

każdej porze. 

Tel. 513 088 309

e-mail: poligraf@post.pl 
dziennik@

dzienniknowogardzki.pl

Koniec z egipskimi ciemnościami przy ul. Kowalskiej. Kilka 
dni temu dobiegła końca instalacja nowych latarni świetlnych. 
Inwestycję o wartości 31 tys. zł, na zlecenie gminy wykonała fir-
ma „Arka”  z Nowogardu, wyłoniona w drodze zapytania o cenę.   
Warto przypomnieć, że od początku kadencji o montaż dodat-
kowych lamp na  Kowalskiej z uporem wnioskował radny Mar-
cin Nieradka – mieszkaniec jednego z bloków położonych wła-
śnie przy tej ulicy. Jak widać radny swojego dopiął. 

Ogłoszenie parafii 
WNMP w Nowogardzie 

Dzień Zaduszny 
Piątek godz. 17.00 - wypominki. Godz. 18.00 msza Św. w in-

tencji wszystkich zmarłych parafian w ostatnim roku.

Inf. ks. proboszcz G. Legutko

400 uczestników konkursu

Jesienne dary w SOSW 
W tym roku szkolnym impreza  miała trochę inny charakter, ale zmiany są prze-
cież wskazane. Wtedy nie wieje nudą, co potwierdza tegoroczne spotkanie. Prace 
plastyczne o charakterze przestrzennym przygotowały aż  22 klasy z całej gminy. 

Ucieszyło nas takie duże za-
interesowanie i zmobilizowa-
ło do zapewnienia dzieciom 
wspaniałej zabawy, bo jak po-
wiedział J. Korczak : „Kiedy 
śmieje się dziecko, śmieje się 
cały świat…” i u nas dzieci nie 
tylko się  śmiały, ale również 
tańczyły i śpiewały. I w tym 
momencie, składamy ukłon w 
kierunku pana Leszka Szpo-
na, który wykazał się profesjo-
nalizmem, radością i umiejęt-
nością współpracy z dziećmi. 
Kiedy pan Leszek porwał dzie-

ci do tanecznej zabawy, komi-
sja- p. A. Fedorczuk-Smolira, 
p.Z. Pilarz, p. A. Drążewska, 
p. Z. Frydryk  i  J. Wardziń-
ska -  miała czas na spokojne 
i staranne obejrzenie zgroma-
dzonych prac oraz dokonanie 
rzetelnej oceny. I  tu pojawił 
się problem, bo wszystkie pra-
ce były ciekawe i świadczyły o 
włożonym wysiłku i zaanga-

żowaniu. Co w takiej sytuacji 
można zrobić? Przyznać rów-
norzędne nagrody, co też się 
stało.                                                    

Dzieci opuszczały naszą 
szkołę uśmiechnięte, zadowo-
lone i z jabłkiem w ręku. Mamy 
nadzieję, że uda nam się utrzy-
mać cykliczność tej imprezy, 
bo ta odbyła się dzięki spon-
sorom.

Info: SOSW

W imieniu Dyrekcji, Grona Pedagogicznego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowogardzie  oraz 
wszystkich uczestników jesiennego konkursu „Czary Mary Jesienne Dary” składamy serdeczne podziękowa-
nie za wsparcie finansowe i rzeczowe.

Oto nasi darczyńcy: Burmistrz  Nowogardu,  pan Robert  Czapla, Janusz Sienkiewicz,  Jacek Cyboroń -  
właściciele firmy PRO-BUD, Elwira i Jan Bąk, - właściciele firmy BARTEK-DOMET, Anna i Jan Smolira, 
Bożena i Dariusz Szulejko  -  Firma Edba, Małgorzata i Wojciech Kubiccy, Grażyna i Stanisław Rynkiewicz - 
właściciele  sklepu  BIUREX, Bank Spółdzielczy w Goleniowie
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FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

TRUMNY, URNY, KREMACJE, EKSHUMACJE, CHŁODNIA
PRZEWOZY KRAJOWE i ZAGRANICZNE, 

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

602 450 881

EntEr  II 
laptop

 serwis - komis

naprawiamy, 
sprzedajemy,

kupujemy laptopy
na ul. Wyszyńskiego 7/3

budynek Straży Pożarnej

tEl. 795 648 748

Już jest!!! 
POLSAT CYFROWY 

w PLUSIE
specjalne Bonusy 

dla naszych klientów
Nie przegap oferty

ZAPRASZAMY

Salon Plus
ul. Kościuszki 35A

Nowogard

O PA Ł
POLSKI WĘGIEL 

WYSOKA JAKOŚĆ
węgiel, koks, miał,drewno,
brykiet - węgiel i drzewny
(towar luzem i workowany)

Zapewniamy transport 
Sprzedaż ratalna

PPUH „EDBA” 
Nowogard • ul. Nadtorowa 12

Tel./fax 91 39 22 329
Kom. 601 150 620

Rozpoczęcie kursu
6 listopada godz. 16.00

W Ratuszu jak na Wiejskiej
Tym razem było nietypowo – sesja Rady Miejskiej odbyła się we wtorek, a nie w środę, a do tego, radni musieli najpierw przejść szkole-
nie z obsługi urządzeń do głosowania, jakie sobie zafundowali wydając na nie grube pieniądze. Na zakończenie krótkich obrad, chętni 
wyjechali zwiedzać zakład gospodarki odpadami budowany w Słajsinie. 

Na sesję przybyło 19 radnych. 
Zanim radni przystąpili do re-
alizacji porządku obrad zapla-
nowanego na ten dzień, przeszli 
szkolenie z zakresu obsługi elek-
tronicznego systemu głosowania. 
System ma wyeliminować błędy 
w liczeniu głosów, jakie zdarzały 
się dotychczas. Teraz każdy radny 
w chwili oddawania głosu, musi 
nacisnąć odpowiedni przycisk. 
Musi to zrobić również gdy chce 
zabrać głos. Wszystko skomuni-
kowane jest z program kompu-
terowym, który obsługuje wice-
przewodniczący Rady Miejskiej, 
Stanisław Saniuk. Program na-
tychmiast przelicza głosy, a pod-
łączony do laptopa projektor, wy-
świetla wszystkie wyniki na ścia-
nie. Po ponad pół godzinie testo-
wania urządzeń, rada przystąpiła 
do pracy. 

Po przyjęciu protokołu z po-
przednich obrad i sprawozdaniu 
z działalności burmistrza pomię-
dzy sesjami, przyszedł czas na in-
terpelacje i wnioski. Tych tym ra-
zem zbyt wielu nie było. Na sa-
mym początku radni zgodzili 
się również, aby na zadane przez 
nich pytania burmistrz odpowie-
dział na piśmie, a nie jak to zwy-
kle bywało na zakończenie obrad. 
Wnioskował o to Antoni Bielida, 
gdyż tego dnia obiecał radnym 
wyjazd do zakładu w Słajsinie, 
który buduje Związek RXXI. 

Oto, niektóre z ciekawszych 
pytań zadanych przez radnych. 

Michał Wiatr (Wspólny No-
wogard)  zapytał ile będzie kosz-
tować i kto jest pomysłodawcą 
akcji „Sprzątnij po swoim psie”, 
„Wchodzę w to”, która ma na celu 
zmianę złych nawyków właści-

cieli psów. Mówiąc wprost cho-
dzi o to, aby ci sprzątali odcho-
dy swoich zwierząt pozostawione 
na miejskich chodnikach i skwe-
rach. Tu burmistrz wyjątkowo 
odpowiedział. Stwierdził, że sam 
jest pomysłodawcą tej akcji, a na 
dzień dzisiejszy nie jest w stanie 
określić jej kosztów. 

Radny dopytywał także po raz 
kolejny o możliwości dofinan-
sowania remontu dróg na osie-
dlu Radosław, ze środków Agen-
cji Nieruchomości Rolnych, któ-
ra niegdyś była ich właścicie-
lem. Jego zdaniem, gmina ma już 
komplet wymaganych dokumen-
tów, by pomoc w tym zakresie 
uzyskać. 

Zwracał uwagę na bezpieczeń-
stwo pieszych przy dyskoncie Bie-
dronka na ulicy Boh. Warszawy. 

Marcin Nieradka (niezrzeszo-
ny) zwrócił się w imieniu pra-
cowników sklepu Bartosz przy ul. 
Warszawskiej o zamontowanie 
barierek ochronnych na chod-
niku przed wejściem do delika-
tesów. Radny odniósł się także 
do informacji, jakie publikował 
Dziennik Nowogardzki, na te-
mat planowanej przez burmistrza 
„reformy oświaty”, a także łącze-
nia grup w przedszkolach i likwi-
dacji kuchni, na rzecz cateringu. 
Prosił, aby burmistrz na piśmie 
odniósł się do tych informacji, a 
także określił jakie ma plany na 
przyszłe funkcjonowanie szkół. 
Radny pytał także, czy gmina 
złożyła wniosek o dofinansowa-
nie zakupu instalacji solarnego 
oświetlenia na wsiach. W kolejnej 
interpelacji radny wyraził swo-
ją wątpliwość na temat ostatnie-
go remontu pomnika przy Placu 

Wolności. Jego zdaniem „monu-
ment”, który budzi tyle kontro-
wersji nie powinien być remon-
towany. 

Marek Krzywania (Nowo-
gardzkie Forum Samorządowe) 
zapytał na jakim etapie jest  wy-
danie decyzji o warunkach zabu-
dowy dla fermy norek w Sąpol-
nicy i czy istnieją prawne możli-
wości wydania ich niezgodnie z 
oczekiwaniami wnioskodawcy (o 
tą sprawę dopytywali również M. 
Nieradka i M. Bociarski). 

Rafał Szpilkowski (WN) – 
zwrócił się z prośbą o rozważe-
nie szerszego zagospodarowania 
terenu wokół SP nr 1, w kontek-
ście informacji o wybraniu pro-
jektanta  placu zabaw  z progra-
mu „Radosna Szkoła”, który ma 
tam wkrótce powstać. Radny za-
pytał również, czy istnieją jakieś 
wytyczne co do funkcjonowa-
nia szkolnych sklepików,  a tak-
że tego, jakie produkty w tych 
punktach są sprzedawane i czy 
burmistrz ma wpływ na sprzeda-
wany tam asortyment (do tematu 
wrócimy – red. DN). W kolejnej 
interpelacji radny dopytywał czy 
prawdą jest, że w nowogardzkim 

szpitalu dyżury sprawuje 84-let-
ni lekarz, prosząc o sprawdzenie, 
czy nie sprawia to dla chorych 
jakiegoś zagrożenia w przypad-
ku konieczności wydania szyb-
kiej i trafnej  diagnozy. Dopyty-
wał również o kwestię docieple-
nia murów obronnych i możli-
wość uzyskania dofinansowania 
na ten cel. 

Cezary Marcinkowski (PO) 
pytał czy gmina zezwoliła na za-
grodzenie drogi która mieści się 
na działce nr 24 w obrębie Karsk 
oraz drogi 59 w obrębie drogi 
Krasnołęka. Radny pytał również 
o usunięcie wyschniętego drzewa 
przy ul. 15 lutego na wysokości 
myjni samochodowej. 

Radny Rafał Paśko (PSL) za-
sugerował, że po wybudowa-
niu placu zabaw i skateparku, a 
więc miejsc dla dzieci i młodzie-
ży, warto pomyśleć o dorosłych i 
starszych mieszkańcach miasta i 
wybudowanie dla nich miejsc o 
nazwie „fitness na świeżym po-
wietrzu”. Są to urządzenia  samo-
obsługowe służące do ćwiczeń 
całego ciała. 

Michał Bociarski (PSL) od-
niósł się do budowy fermy no-

rek w Ostrzycy. Pytał, czy praw-
dą jest, że inwestycja ta ma być 
przeniesiona do Sikorek i czy w 
związku z tym do UM w Nowo-
gardzie wpłynęły jakieś zapytania 
czy wnioski. 

Przyjęli, mimo dużych wątpli-
wości

Po dość krótkiej liście inter-
pelacji, radni przeszli do głoso-
wania nad projektami uchwał. 
Sporo emocji wywołały trzy za-
proponowane projekty. Jednym 
z nich był projekt uchwały doty-
czącej przyznawania stypendiów 
za osiągnięcia wysokich wyni-
ków sportowych. Zgodnie z nim, 
burmistrz może przyznać rocz-
ne stypendium w wysokości do 
1 tysiąca złotych. Taką nagrodę 
może otrzymać zawodnik, który 
jest zawodnikiem w myśl przepi-
sów o kulturze fizycznej, uprawia 
dyscypliny sportu określone w 
rozporządzeniu ministra sportu i 
przede wszystkim jest mieszkań-
cem Nowogardu. Nie wszystkim 
radnym projekt przypadł do gu-
stu. Radny Marcin Wolny (SLD) 
zwrócił uwagę na fakt, że zgodnie 
z projektem stypendium może 
uzyskać zawodnik w kategorii ju-
nior i senior. Pomysł dobry, tylko 
co z zawodnikami z innych kate-
gorii wiekowych? – pytał radny. 

Marcin Nieradka  podkreślał, 
że uchwała niesie za sobą zagro-
żenie przyznawania stypendiów 
osobom, które w odczuciu społe-
czeństwa na to nie zasługują. Wy-
raził też sprzeciw wobec takiego 
sposobu finansowania sportu. 

Uważam, ze to ogólnie dobry 
pomysł, ale nie do końca prze-
myślany. Powinniśmy dofi-

System nie tylko liczy głosy, ale także informuje kto przemawia a kto na przemówienie 
oczekuje 
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Organizacja ruchu po nowogardzku

To wymaga zmian
Czytelnik napotkany przez naszego dziennikarza na osiedlu Bema zgłosił dwa 
problemy dotyczące organizacji ruchu w Nowogardzie, które jego zdaniem wy-
magają  zmian ze względu na istniejące uciążliwości a nawet zagrożenia  dla 
bezpieczeństwa. Zarówno o jednej jak i drugiej sprawie pisaliśmy już na łamach 
DN. Ponieważ jednak dotychczas nie doczekaliśmy się reakcji  odpowiedzial-
nych za ład komunikacyjny w naszym mieście powracamy do sprawy w nadziei, 
że być może vox populi skłoni decydentów do myślenia i działania

1. Pierwsza sprawa dotyczy 
braku miejsc do parkowania 
w okolicach cmentarza. Cho-
dzi głównie o ulicę Cmentar-
ną i utrudnienia jakie powsta-
ją gdy samochody są zaparko-
wane wzdłuż tej ulicy po stro-
nie muru cmentarnego. W sy-
tuacji gdy samochody parkują 
na prawie całej długości ulicy 
(a zdarza się to bardzo często, 
zwłaszcza w trakcie uroczy-
stości pogrzebowych)  nie jest 
możliwe swobodne poruszanie 
w ruchu dwukierunkowym. 
Mijające się pojazdy muszą w 
celu dokonania tego manewru 
wjeżdżać na chodnik dla pie-
szych. Czytelnik postuluje, że 
jednym z możliwych rozwią-

zań jest wprowadzenie tutaj 
ruchu jednokierunkowego z 
wyznaczeniem pasa od strony 
muru do parkowania. Podzie-
lamy to zdanie.

2. Sprawa druga dotyczy 
oznakowania pierwszeństwa 
przejazdu  na drodze 106, 
gdy jedzie się od strony ratu-
sza do skrzyżowania ze świa-
tłami przy Netto. Otóż naj-
pierw gdy poruszamy się tą 
droga tuż przed rozwidleniem 
jej na dwa pasy (do Stargardu 
i do Szczecina)  jest ustawiony 
znak pierwszeństwa  przejazdu 
dotyczący  całego tego  ciągu 
drogowego. Tuż przed skrzy-
żowaniem  na nitce do Star-
gardu istnieje jednak znak, że 

pierwszeństwo ma była 6,  któ-
rą poruszający się tym pasem 
musi  przeciąć. Kierowcy do-
stają więc informację, że znaj-
dują się na drodze podporząd-
kowanej w ostatniej chwili. 
Dodatkowo znak  podporząd-
kowania jest tak ustawiony, że 
nie widać go gdy na światłach 
przed nami stoją jeszcze jakieś 
pojazdy. Czytelnik  takie usta-
wienie znaków aby wyelimino-
wać możliwość błędnego od-
czytania pierwszeństwa  co jest 
zwłaszcza  niestety możliwe  w 
przypadku kierowców prze-
jezdnych nie znających tej sy-
tuacji drogowej.

Redaktor interwencyjny

Tak to wyglądało 31 10  - wtedy jednak  ta droga funkcjonuje  chwilowo  w związku ze 
świętem zmarłych jako jednokierunkowa

Nie mam pierwszeństwa!  – okazuje się tak dopiero w ostatniej chwili- to jest zagro-
żenie 

nansowywać sporty masowe, 
prymitywne, a nie te indy-

widualne, często mające charak-
ter hobbystyczny. Poza tym, o tym 
kto powinien otrzymać takie sty-
pendium powinna decydować ja-
kaś kapituła, a nie jedna osoba, w 
tym wypadku burmistrz – mówił 
radny. 

Autor uchwały, Antoni Bielida 
(SLD), bronił swojego pomysłu. 

Oczywiście, że taka uchwa-
ła może być lepiej napisana. Ale 
przecież nie o to chodzi. A co do 
wątpliwości, to rada ma instru-
menty, które mogą zmusić bur-
mistrza do zmiany decyzji. Takim 
jest chociażby komisja rewizyjna – 
mówił Przewodniczący RM. 

Ostatecznie uchwała zosta-
ła przyjęta, 15 głosami za. Jeden 
radny był przeciw, a 3 się wstrzy-
mało. 

Konsultacje w sieci...
Z dużo większym sprzeciwem 

spotkał się projekt uchwały w 
sprawie konsultacji społecznych, 
napisany przez sekretarz gmi-
ny Agnieszkę Biegańską-Sawic-
ką. Jak już informowaliśmy w ze-
szłym numerze DN, dotychczas 
obowiązująca uchwała z 2005 
roku regulująca tę kwestię, prze-

widywała tylko jedną formę wy-
rażania opinii przez mieszkań-
ców, a mianowicie poprzez ze-
brania. Nowe przepisy  pozwalają 
na  przeprowadzanie konsultacji 
z mieszkańcami za pomocą do-
datkowych narzędzi m.in. ankiet 
i sondaży internetowych. Zgod-
nie z przewidywaniami, a także 
opinii na ten temat wyrażanych 
przez radnych (oczywiście po-
zycji) już podczas prac na komi-
sjach, temat ten wywołał żywą 
dyskusję. Radny Rafał Szpilkow-
ski, zwracał uwagę na fakt nie-
wiarygodności Internetu. Prze-
strzegał również przed uchwala-
niem praw, które w przyszłości 
mogą wpaść w niepowołane ręce. 

Dziś nie mam podstaw, by nie 
wierzyć w pana dobre intencje – 
zwracał się do burmistrza Szpil-
kowski. Nie mamy jednak również 
pewności, że w przyszłości kiedy 
być może pan burmistrzem już nie 
będzie, ten przepis posłuży do au-
toryzowania nie zawsze dobrych 
pomysłów dla gminy. 

Wtórował mu klubowy kolega 
Michał Wiatr. 

Mnie przeraża zapis, że takie 
konsultacje mogą być ważne bez 
względu na to ile osób weźmie w 
nich udział – mówił radny. 

Swoje wątpliwości co do treści 
uchwały wyraził również M. Nie-
radka. 

Sporo na temat tej uchwały po-
wiedziałem na komisji i powtórzę 
to. Nie wyobrażam  sobie, że jaki-
kolwiek urząd podejmował ważne 
dla miasta decyzje na podstawie 
sondaży przeprowadzonych w In-
ternecie – mówił Nieradka. 

Burmistrz bronił projektu jak 
lew. Jego zdaniem, to pierwszy 
krok do zmiany statutów sołectw, 
które są już przestarzałe. 

Wielokrotnie spotykamy się z 
sytuacją, kiedy grupa kilku osób 
przybyłych na zebranie, musi 
oczekiwać na możliwość jego prze-
prowadzenia długie minuty, po-
nieważ nie ma wymaganego qu-
orum. Mówią nam wtedy, że mar-
nujemy ich prywatny czas. I ta 
uchwała jest pierwszym krokiem 
do tego, by to zmienić.  Jeśli pań-
stwo radni chcecie tym mieszkań-
com powiedzieć, że tak ma być da-
le,j to proszę to wziąć na siebie – 
mówił R. Czapla. 

Oponentów uchwały nie prze-
konała ta wypowiedź. 

Panie Burmistrzu, my tu pra-
cujemy nad uchwałą w sprawie 
konsultacji społecznych. Nie ma  
w niej mowy o statutach sołectw. 

Nie wiem dlaczego więc wywołu-
je pan ten temat – odpowiedział 
Nieradka. 

Mimo wielu głosów sprzeciwu 
uchwała została przyjęta. 12 rad-
nych głosowało za, 7 było przeciw. 

Opłaty za przedszkola ponad 
podziałami

W czasie wtorkowej sesji rad-
ni głosowali także nad uchwałą 
wprowadzająca zmiany w opła-
cie za przedszkola publiczne. Nad 
uchwałą w imieniu klubu WN 
pracował Michał Wiatr. On też ją 
referował. Uchwała obniża o  50% 
opłatę za drugie dziecko uczęsz-
czającego do przedszkola pu-
blicznego,  25% opłatę za dziecko 
z zasiłkiem pielęgnacyjnym,i 75% 
opłatę dla drugiego dziecka, jeśli 
na drugie dziecko jest przyznany 
zasiłek pielęgnacyjnych. Zgod-
nie z projektem uchwały, opłata 
nie będzie pobierana za trzecie 
dziecko, gdy z usług przedszko-
la korzysta troje dzieci z  tej sa-
mej rodziny oraz wychowujących 
czworo i więcej dzieci. Uchwała 
zwalnia również z opłaty drugie 
dziecko w przypadku, kiedy obo-
je dzieci korzystających z przed-
szkola publicznego posiada zasi-
łek pielęgnacyjny. 

Jak się okazało podczas głoso-
wania uchwała autorstwa Micha-
ła Wiatra zyskała poparcie nie 
tylko radnych opozycji, ale i całej 
koalicji. Została przyjęta jedno-
głośnie i zacznie obowiązywać od 
nowego roku. Ze wstępnych wy-
liczeń wynika, że wprowadzenie 
nowych przepisów będzie kosz-
towało ok. 25 tys. zł. Z „przywi-
lejów” będzie korzystało około 20 
osób rocznie. 

W dalszej części sesji rad-
ni przyjęli również uchwałę w 
sprawie podziału gminy Nowo-
gard na okręgi wyborcze. PSL 
próbował wprowadzić popraw-
kę do uchwały, której w głosowa-
niu sam nie poparł. Ostatecznie, 
większością głosów przyjęto za-
proponowaną już podczas wrze-
śniowej sesji mapę wyznaczającą 
mandatowe okręgi. 

Oprócz tego przyjęto dwie 
uchwały wprowadzające zmiany 
do budżetu (o tym w kolejnych 
numerach DN). Po zakończeniu 
obrad, radni wyjechali do Słajsi-
na zwiedzać budowany tam za-
kład gospodarki odpadami (czy-
taj fototydzień). 

Marcin Simiński 

W Ratuszu jak na Wiejskiej
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Cmentarz w Świerczewie

Ocalić od zapomnienia, przywrócić godność...
Mieszkańcy Świerczewa postanowili ocalić od zapomnienia stary, nieużytkowany od lat 50-tych ubiegłego wieku cmentarz. Uporząd-
kowali teren, posprzątali zachowane groby, a te zarośnięte, odkopali przywracając zmarłym należny szacunek. Za kilka dni na cmenta-
rzu ma stanąć płyta upamiętniającą wszystkich pochowanych w tym miejscu mieszkańców wsi, zarówno narodowości niemieckiej, jak 
i polskiej. 

O samym cmentarzu na 
próżno szukać informacji w 
źródłach historycznych. Na 
szczęście wiele pamiętają sami 
mieszkańcy wsi. 

Kiedy ja przyjechałam do 
Świerczewa, cmentarz wyglą-
dał bardzo ładnie. Był uporząd-
kowany. Pomniki były czarne, 
marmurowe  – wspomina jed-
na z najstarszych mieszkanek 
Świerczewa, p. Anna Fedak, 
pochodząca z byłego woje-
wództwa rzeszowskiego, skąd 
do wsi sprowadziła się z ojcem 
i 8 rodzeństwa. 

Ja pamiętam, że te pomni-
ki były ogrodzone jakimiś że-
laznymi, zdobnymi płotka-
mi. Trochę tych grobów było 
– wspomina p. Natalia Broży-
na, która do Świerczewa przy-
jechała pod koniec lat 40-tych 
z Kielc. 

Były to niemieckie nagrobki. 
Na cmentarzu chowano jed-
nak również Polaków. Jednym 
z nich był 14-miesięczny brat 
p. Natalii. Jego pogrzeb odbył 
się w listopadzie 1950 roku. 

Kiedy tutaj przyjechałam, na 
cmentarzu były już dwa pol-
skie groby. Na jednym widnia-
ło nazwisko Kołodziej, na dru-
gim Filipiński. Również mojego 
brata tutaj pochowano. Później 
jeszcze odbyło się kilka pogrze-
bów dzieci – wspomina p. N. 
Brożyna. 

Kiedy był ostatni? Tego nie 
wiadomo. Od początku lat 50-
tych cmentarz jest niegrzebal-
ny. Informacji w sprawie po-
chówków z tamtego okresu nie 
odnotowano także w kościel-
nych księgach. 

Niszczyli w biały dzień...
Dziś, po pięknych, marmu-

rowych nagrobkach nie ma ani 
śladu. Jak wspomina, pani Ma-
ria Brzeska, była nauczycielka 
szkoły podstawowej w Świer-
czewie, pomniki rozbierano, 
a ich fragmenty wywożono ze 
wsi. 

Kiedy przyjechałam uczyć 
do Świerczewa w roku 1969, 
cmentarz był bardzo piękny. 

Pamiętam, że Niemcy przy-

jeżdżali sprzątać te groby. Po-
nieważ znam niemiecki, pamię-
tam jak oni rozmawiali między 
sobą, że nie mogą patrzeć, gdy 
po cmentarzu chodzą krowy. 
W roku 1970 może 71, przyjeż-
dżały takie ciężkie samochody 
-  Robury. Kiedyś poszłam tam 
z mężem zobaczyć co się dzie-
je na cmentarzu.  Wzięłam ze 
sobą aparat. Chciałam zrobić 
zdjęcie. Nie wiem kto tam był 
wśród tych ludzi, ale później 
byłam za to przesłuchiwana na 
milicji – wspomina pani Ma-
ria. 

Nagrobki rozbierano bez 
krępacji. 

Zabierali je w dzień i w nocy. 
Część wywożono od razu, inne 
fragmenty zrzucano na kupę 
w głębi cmentarza. Później i to 
zniknęło. Zostały tylko te me-
talowe ogrodzenia, które poza-
bierali już mieszkańcy. Grodzili 
nimi swoje ogródki  – wspomi-
na p. Natalia Brożyna. 

Cmentarz niszczał, a jego 
historię przykrył gęsto rosną-
cy, dziki bluszcz. Spośród nie-
go wychylało się zaledwie kil-
ka drewnianych krzyży, a tak-
że jedyny, zachowany w całości 
grób. Jak mówią mieszkańcy, 
pochowany jest tutaj jakiś żoł-
nierz. Być może pogrzebali go 
stacjonujący tutaj jeszcze przez 
kilka lat po wojnie Rosjanie. 

Ocalić od zapomnienia, 
przywrócić godność...

Mieszkańcy Świerczewa po-
stanowili ocalić od zapomnie-
nia stary cmentarz. Uporząd-

kowali cały teren, posprząta-
li zachowane groby, a te zaro-
śnięte, odkopali przywracając 
zmarłym należny szacunek. 

Chcemy przywrócić godność 
tego miejsca i osób tu leżących. 
Przecież to miejsce wieczne-
go spoczynku – mówi Urszula 
Armata, z której to inicjatywy 
rozpoczęto prace porządkowe 
na cmentarzu. 

Część odkopanych spod 
trawy i chwastów grobów to 
skromne mogiły, często ozna-
czone kilkoma czerwony-
mi cegłówkami lub dachów-
kami.  Mieszkańcy wkopa-
li nowe krzyże, a także drew-
niane skrzynki. Za kilka dni 
na cmentarzu ma stanąć także 
płyta upamiętniającą wszyst-
kich pochowanych w tym 
miejscu mieszkańców wsi, za-
równo narodowości niemiec-
kiej, jak i polskiej.  Płytę pa-
miątkową wykonuje na własny 
koszt pan Ryszard Śmigiel.

Na razie będzie bez nazwisk, 

bo tutaj, tak naprawdę nie wia-
domo kto jest pochowany. Za 
pośrednictwem znajomych 
mieszkających w Niemczech, 
próbujemy odnaleźć rodziny 
pochowanych tutaj Niemców, 
byłych mieszkańców Świercze-
wa. Być może kiedyś uda się 
dopisać na płycie ich nazwi-
ska – mówi sołtys wsi, która 
za pośrednictwem DN, dzię-
kuje wszystkim którzy wsparli 
jej inicjatywę. Podziękowania  
osobom  zaangażowanym w 
oczyszczanie cmentarza i przy-
wracanie mu godności składam 
dla Edyty Gniadek, Moniki Cej-
man, Konrada Bortnik, Bogu-
sława Śledzińskiego, Zbigniewa 
Krawczyka, Artura Brzozow-
skiego i pana R. Śmigla, nasze-
go głównego sponsora. 

W dniu Wszystkich Świę-
tych na oczyszczonych gro-
bach zapalono znicze. 

Marcin Simiński

Od lewej: Anna Fedak, Urszula Armata, Natalia Brożyna.

W uporządkowanie cmentarza zaangażowali się również młodzi mieszkańcy

Uporządkowane z zarośli nagrobki ujrzały światło dzienne

Kiedyś produkowano takie umieszczane w ziemi znicze
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PARAFIA PW. WNIEBOWZIęCIA NMP: Msza św. w niedzielę: Nowogard: 7:00, 9:30, 11:00, 12:30, 18:00 (w lipcu i 
sierpniu o 19:00) Karsk: 9:00; Olchowo: 11:00; Wojcieszyn: 12:00; Dąbrowa: 10:00.  Msza św. w tygodniu (od pn do pt): 
7:00, 18:00 (w lipcu i sierpniu o 19:00)    Msza św. w sobotę: 9:00, 18:00 (w lipcu i sierpniu o 19:00).    www.wnmp.info
PARAFIA PW. ŚW. RAFAŁA KALINOWSKIEgO: Msza św. w niedzielę: . 7.30 , 9.00; 11.00, 12.30 i 18.00 (w lipcu i sierp-
niu o 19:00) Kulice: 9:00; Jarchlino: 10:00; Sąpolnica: 10:00.   Msza św. w tygodniu: 7:00, 18:00 (w lipcu i sierpniu o 
19:00).   www.rafalkalinowski.republika.pl
PARAFIA PW. MB FATIMSKIEj: Msze św. w niedzielę: 9.00 i 12.00. Lestkowo: 10.30; Miętno: 13.00.  Msza św. w tygo-
dniu z wyjątkiem poniedziałku:17.00, w sobotę o godzinie 12.00.    www.mbf-now.firmeo.biz 

Informacje Parafialne
   Vox    Ecclesiae...

Słowo Boże na Niedzielę:
Słowa Ewangelii według Świętego Marka
(Mk 12,28b-34) Największe przykazanie
Jeden z uczonych w Piśmie zbliżył się do Jezusa i zapytał Go: Które 

jest pierwsze ze wszystkich przykazań? Jezus odpowiedział: Pierwsze 
jest: Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz, Pan jest jeden. Będziesz miłował 
Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swo-
im umysłem i całą swoją mocą. Drugie jest to: Będziesz miłował swego 

bliźniego jak siebie samego. Nie ma innego przykazania większego od tych. Rzekł Mu uczony w Pi-
śmie: Bardzo dobrze, Nauczycielu, słusznieś powiedział, bo Jeden jest i nie ma innego prócz Niego. 
Miłować Go całym sercem, całym umysłem i całą mocą i miłować bliźniego jak siebie samego dale-
ko więcej znaczy niż wszystkie całopalenia i ofiary. Jezus widząc, że rozumnie odpowiedział, rzekł do 
niego: Niedaleko jesteś od królestwa Bożego. I nikt już nie odważył się więcej Go pytać.

Niedaleko od królestwa Bożego
Najpierw było dziesięć. Żeby się lepiej żyło wśród tych wszystkich problemów, które towarzyszą 

człowiekowi, niezależnie od czasu i miejsca. To wielka sprawa, takie przykazania. I naród wybrany 
to rozumiał, nawet doceniał, chociaż nie zawsze był im wierny. Ale to bardzo ludzka przypadłość. W 
każdym razie chęci były. Nawet postanowili to prawo rozbudować, by można było swobodnie poru-
szać się w każdej dziedzinie życia. Wypełniając prawo można być spokojnym, że się nie zbłądzi, nie 
popełni jakiegoś błędu. W takim bardzo zagmatwanym świecie to bardzo upraszcza egzystencję. A 
upraszczać, jak można, to wręcz trzeba. Tylko że można w tym wszystkim przesadzić.

Dziesięć przykazań można jeszcze ogarnąć. Ale jak się odnaleźć w sytuacji, gdy tych przykazań jest 
kilkaset? Czy to w ogóle jest możliwe, żeby je wszystkie przestrzegać? I to przez cały czas. Może i jest 
to możliwe. Ale wymagałoby to tak wielkiego skupienia na tych przepisach i ich wypełnianiu, że nic 
innego by się nie liczyło. Zdaje się, że tak właśnie się stało w wypadku faryzeuszów i uczonych w Pi-
śmie.

Czytając Ewangelię, w wielu miejscach, a właściwie przez cały czas, dostrzegamy konflikt prze-
strzegających prawo z Jezusem. A dotyczy on właśnie przestrzegania prawa. Chociaż jak widać w 
rozważanym fragmencie, zdarzają się wyjątki. Chociażby taki uczony w Piśmie, który docenił, zda-
je się, wypowiedzi Jezusa. Może również na temat prawa i jego wypełniania. W postawie szczerości 
pyta o najważniejsze przykazanie. I otrzymuje szczerą odpowiedź. Zresztą tylko takich odpowiedzi 
udziela Jezus.

Wspaniała sprawa, gdy można tak bardzo coś uprościć. Tylko jedno przykazanie. Jedno w  które 
wpisane są wszystkie. Wystarczy tylko kochać Boga i bliźniego i efekt taki sam, jak przy zachowywa-
niu wszystkich przykazań. A może nawet lepszy. Tylko ten odwieczny problem jak to wprowadzić w 
życie, jak tym przykazaniem żyć? 

Właściwie wystarczy popatrzeć na samego Boga. Pismo Święte opisuje historię zbawienia, czyli hi-
storię relacji Boga i człowieka. Chyba najwyraźniej widać w niej Bożą miłość. Można by powiedzieć, 
że ta historia to dzieje Bożej miłości. Można by dodać i ludzkiej niewierności. Chociaż są w niej rów-
nież dobre momenty. Niemniej ta Boża miłość jawi się jako coś stałego, coś co towarzyszy człowieko-
wi zawsze i wszędzie. Bo Bóg stworzył nas po to, by podzielić się z nami swoja miłością. Bardzo chce, 
żeby człowiek nauczył się kochać. Bo tylko wtedy będzie gotowy do przebywania w  Bożej obecności, 
bo to jest warunek by wejść do nieba, do rzeczywistości w której ta miłość panuje. Innej drogi nie ma. 

Uczony w Piśmie był, jak to określił Jezus, niedaleko od królestwa Bożego. Ale jeszcze nie był w 
nim, jeszcze do niego nie należał. Nie wystarczy znać przykazania i je wypełniać. Tak było z bogatym 
młodzieńcem. Nie wystarczy wiedzieć, jakie przykazanie jest najważniejsze. A co trzeba zrobić, by do 
tego królestwa należeć, dobrze wiemy. Trzeba to przykazanie wypełniać, żyć nim i to w pełnej rozcią-
głości. Czyli żyć nim na co dzień i objąć nim wszystkich ludzi. No to chyba za wiele. Jak można ko-
chać wszystkich bez wyjątku? Nie można. Można by rzec, że u ludzi to niemożliwe. I można by dodać: 
ale nie u Boga. I tego trzeba się złapać, a właściwie Jego trzeba się złapać. 

   Najlepiej uczyć się jak kochać od Niego samego. Świetną sprawą byłoby postawić Go na pierw-
szym miejscu, podporządkować się Jego woli, szukać jej w każdym momencie życia, nastawić się na 
życie wieczne i dążyć do niego ze wszystkich sił. Gdyby to się udało, wtedy miłość bliźniego byłaby 
takim wspaniałym efektem ubocznym. Zresztą bardzo pożądanym. Wtedy osiągnięcie królestwa Bo-
żego byłoby tylko kwestią czasu. 

   Ale zazwyczaj tak nie jest. Zazwyczaj, bo zdarzają się wyjątki. I wcale ich tak mało nie ma. Ale 
generalnie to mamy z tym problem. A wszystko na to wskazuje, że ten problem będzie nam towarzy-
szył. Szkoda, bo nie mamy innego wyjścia skoro do Nieba nie ma innego wejścia. Więc tak napraw-
dę będziemy musieli spowodować, żeby to przykazanie miłości było tym, czym będziemy żyli na co 
dzień i w relacji do wszystkich. Jeżeli nie uda nam się tego dokonać już teraz, w tym życiu, to będzie-
my musieli zrobić to w czyśćcu. A właściwie zrobią to z nami. My wtedy nie będziemy mogli niczego 
zrobić. To cierpienie będzie nas oczyszczać z tego co nie było miłością. I ten proces będzie całkowicie 
od nas niezależny.

   To, co od nas zależy, dokonuje się teraz. Teraz mamy pełną możliwość, by uczyć się kochać zarów-
no Boga jak i bliźniego. Lepiej teraz niż później, bo teraz mamy możliwości. Warto z tego skorzystać.

Ks. Grzegorz Podlaski

Polecamy miłosierdziu  Bożemu zmar-
łych  śp. nauczycieli nowogardzkich szkół:

1.  Śp. Andrzejewski Konrad
2.  Śp. Banuch Elżbieta
3.  Śp. Barg Stanisław
4.  Śp. Błażyńska Maria
5.  Śp. Borczyk Krystyna
6.  Śp. Brzost Renata
7.  Śp. Chodakowska-Ignasiak Halina
8.  Śp. Chomińska  Zuzanna
9.  Śp. Chomiński Wojciech  
10.Śp.Chudyk Teresa
11 .Śp. Chudzinski  Edward
12. Śp.  Czenikiewicz Teresa
13. Śp.  Dajczak-Macikowska Józefa
14.  Śp. Domnick Jadwiga
15. Śp. Doroba Tadeusz
16. Śp. Drabik Władysław
17. Śp. Dreling Władysław 
18. Śp. Fijałkowski Ryszard
19. Śp. Galecki Andrzej
20. Śp. Garliński Stanisław
21. Śp. Gawłowski Henryk
22. Śp. Giedgowt Bożena
23. Śp. Gust Zbigniew
24. Śp. Górnicz Marianna
25. Śp. Grad Elzbieta
26. Śp. Gruchała Roman
27. Śp. Horyń Genowefa
28. Śp.  Ilnicka Maria
29. Śp.  Ilnicki Eugeniusz
30. Śp. Jaguś Stanislawa
31. Śp. Jakubowiak Jan
32. Śp. Jeż Swietlana
33. Śp. Kamionka  Stanislawa    
34. Śp.  Kazimierowska Maria
35. Śp.  Kępa Stanisława
36. Śp. Kondraciuk  Aurelia
37. Śp. Kopyciński Ryszard
38. Śp.  Kopyłowicz Aleksander
39. Śp.  Korowaj Aneta
40. Śp. Kosman Jan
41. Śp. Kowalczyk Józef
42. Śp.  Kubaszewska Marina Barbara
43. Śp.  Kuźnicka Maria
44. Śp. Kwiatkowski Jan
45. Śp. Labon Marceli
46. Śp.  Labon Leokadia
47. Śp.  Lembas Janina
48. Śp.  Litwin Janina
49. Śp. Litwin Władysław
50. Śp. Majewska  Zenobia
51. Śp. Makowski Albin
52. Śp.  Marcinkowski  Krzysztof
53. Śp.  Martyniuk Jan

54. Śp. Matysiak  Ryszard
55. Śp.  Mordzak  Walentyna
56. Śp.  Nanowska  Nadzieja  Elżbieta
57. Śp.  Narewska Zofia
58. Śp.  Nastawny  Władysław
59. Śp. Nowak Anastazja
60. Śp.  Putgowski Jan
61. Śp.  Piotkowski Zenon
62. Śp.  Pluskota Irena
63. Śp. Podemski  Stanisław
64. Śp. Prawdzic  Alicja
65. Śp.  Piórowska  Salomea
66. Śp.  Rembacz  Danuta
67. Śp. Reszka Jadwiga
68. Śp.  Rudawski  Antoni
69. Śp.  Rymarczyk Arma
70. Śp. Rzeszowska  Marzenna
71. Śp. Rzeszowski  Stanisław
72. Śp.  Sawicki  Wiesław
73. Śp.  Seweryniak  Jan
74. Śp. Sędłak  Antoni
75. Śp. Sowa Stanisław
76. Śp. Śpurgiasz  Konstanty
77. Śp. Staniewska  Janina
78. Śp. Stec Halina
79. Śp. Steczek Stanisław
80. Śp. Suprynowicz Adolf
81. Śp. Susitko Alina
82. Śp.  Szałkiewicz  Antoni
83. Śp. Szczur Teresa
84. Śp. Szpytman Irena
85. Śp. Sztengiert  Mirosława
86. Śp. Tabin-Bialencka Regina
87. Śp.  Urbański Tadeusz
88. Śp.  Walczak Jan
89. Śp.  Waleryszak Hanna
90. Śp. Wiercioch Stefania
91. Śp. Wierna Teresa
92. Śp.  Wierszko Jan
93. Śp.  Wróbel Weronika
94. Śp.  ks. Zaklika Grzegorz
95. Śp. Zborowska Teresa
96. Śp  Zgieb Zofia
97. Śp. Ziemilska Romana
98. Śp. Siostra Róża

Także  wspominamy  tutaj zmarłych 
byłych księży proboszczów, którzy pełnili 
funkcję katechetów

– Śp. ks. Bogdan Szczepanowski
– Śp. ks .Wacław Perz
– Śp. ks. Stanisław Woronowicz
– Śp. ks. Stanisław Bielski
– Śp. ks Bronisław Pisarek  
– Śp. ks. Grzegorz Zaklika

Msza święta za zmarłych 
nowogardzkich nauczycieli 
W dniu   04.11.2012r o godzinie 11,00  odprawiona zostanie w kościele  
pw. WNMP w Nowogardzie Msza święta za zmarłych nowogardzkich na-
uczycieli. Poniżej przypominamy nazwiska pedagogów, którzy w różnych 
latach kształcili i wychowywali naszą młodzież  i o których chcemy pamię-
tać  z wdzięcznością i polecać w  modlitwie Bożemu Miłosierdziu zwłasz-
cza w tym czasie,  szczególnie poświęcanym Wszystkim co już odeszli.
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miejska Biblioteka Publiczna
im. Stefana Żeromskiego
w nowogardzie
z a p r a s z a 
aktywnych seniorów na kolejne spotkanie z cyklu
„Spotkajmy się w Bibliotece”
6 listopada br. /wtorek/ godz. 16.30
w programie:
spotkanie z Panem JACkiem sTrÓŻYŃskim (dyrekto-

rem Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana w Zie-
lonej Górze)   na temat rocznicy Powstania Listopadowego

List do redakcji  (DN z dnia 
02.10.1992r. nr 42)

Kolorowe liście spadają z 
drzew. Rozpoczęła się złota je-
sień polska.  W lasach nowo-
gardzkich zaroiło się od grzy-
biarzy z wiaderkami i torba-
mi plastikowymi (o zgrozo). I 
jak co roku o tej porze coraz 
więcej osób zatrutych grzyba-
mi zgłasza się na pogotowie z 
prośbą o udzielenie pomocy. 
Tak było w ubiegłym tygodniu, 
gdy dziecko z objawami za-
trucia grzybami w stanie cięż-
kim przywieziono do szpitala e 
Szczecinie. Najbardziej dziw-
nym faktem jest to, że najczę-
ściej zatruciom ulegają ci, któ-
rzy uważają się za wytrawnych 
grzybiarzy. Są oni przekonani 
o swojej nieomylności do tego 
stopnia, że ścinając grzyba (wi-
dząc tylko kapelusz) nie oglą-
dają trzonu (nóżki). Powszech-
nie przecież wiadomo, że ist-
nieje wiele grzybów trujących 
i niejadalnych, które kształtem 
i barwą upodabniają się do ja-
dalnych. Ludzie ostrożni, tacy, 
którzy zanim wrzucą grzyb do 
garnka obejrzą go kilka razy, 
porównują z obrazkiem lub 
zdjęciem albumie grzybów za-
truciom nie ulegają. Do groź-
nych, często niebezpiecznych 
dla zdrowie i życia wypadków 
dochodzi także wówczas, gdy 
podaję się grzyby dzieciom lub 
ludziom w wieku starszym. W 
takim przypadku może dojść 
do poważnego zakłócenia 
czynności wątroby, które może 
skończyć się śmiercią.

Stały czytelnik

P.S. Wiaderko grzybów u „za-
wodowych grzybiarzy” kosztuje 
ok. 100 tys. zł.

JAKIM POWINIEN BYĆ 
BURMISTRZ  (DN z dnia 
05.10.1992r. nr 43)

Pewnego razu rozmyślając 
o wszystkim, zacząłem się za-
stanawiać nad tym, jakim po-
winien być burmistrz miasta i 
gminy.  I stwierdziłem, że moż-
na tu zauważyć analogię mię-
dzy dobrym i prawdziwym oj-
cem, a dobrym i prawdziwym 
ojcem miasta – burmistrzem. 
Człowiek wszędobylski, potra-
fiący znaleźć na wszystko czas. 
To sędzia stojący na straży ma-
łomiasteczkowego środowiska, 
umiejący sprawiedliwie roz-
strzygnąć spór lub konflikt. To 
wódz posiadający odwagę sta-
nąć na czele słusznych spraw 
i ludzi, którzy są ich zwolen-
nikami. To wreszcie ten co 
umie słuchać! Bo wie, że naj-
większym darem dla drugiego 
człowieka jest: dar czasu i uwa-
gi. Myślę też, że na burmistrza 
winien być rozpisany konkurs, 
przy szerokiej konsultacji spo-
łeczeństwa.

T. Filipczak

PAMIĘTAJMY O ZWIE-
RZĘTACH  (DN z dnia 
07.10.1992r. nr 45)

Zbliża się zima i wszystko 
wskazuje, że będzie ona jed-
ną z najmroźniejszych. Chciał-
bym zaapelować do społeczeń-
stwa naszego miasta, aby w 
tych trudnych dla nas czasach 
już teraz pomyśleli o biednych, 

bezdomnych zwierzętach. Za-
wsze powtarzano, że zwierzęta 
są przyjaciółmi ludzi, czasami 
zapominamy o tym. Utkwiło 
mi w pamięci zdarzenie, któ-
re miało miejsce około półto-
ra roku temu. Był piękny, sło-
neczny, wiosenny dzień. Prze-
chodziłem alejką koło jeziora. 
Zauważyłem mężczyznę, który 
stał na murku okalającym je-
zioro i podtrzymywał białego 
łabędzia. Podszedłem i zapy-
tałem co się stało, odpowiedź 
była natychmiastowa „proszę 
zawiadomić weterynarza, ten 
łabędź umiera”. Szybko pobie-
głem do hotelu i zadzwoniłem, 
reakcja lekarza od zwierząt nie 
była przyjemna – „A kto mi za 
zapłaci?”. W duchu przekląłem 
i rzuciłem słuchawkę. Pierw-
sze rozwiązanie jakie przyszło 
mi do głowy to interwencja u 
burmistrza. Gdy znalazłem się 
w ratuszu, bardzo miła pani 
poinformowała mnie, że pan 
burmistrz jest bardzo zaję-
ty. Wściekły odtrąciłem panią 
i jak burza wpadłem do gabi-
netu burmistrza. Po wyłusz-
czeniu sprawy burmistrzowi, 
on zgodził się na interwen-
cję. Wróciłem nad jezioro, gdy 
przyjechał weterynarz było już 
za późno. Gatunek homo sa-
piens różni się tym od pozo-
stałych zwierząt innych gatun-
ków, że obdarzony został zdol-
nością myślenia. Proszę po-
myślmy o zwierzętach zanim 
będzie za późno.

Stały czytelnik, przyjaciel 
zwierząt

Opr. MR

20 lat temu                  pisał:

Zawody wędkarskie 
W dniu 21.10.2012 r. na kanale Świniec w Kamieniu Pomorskim odbyły się za-
wody wędkarskie z okazji zakończenia sezonu zorganizowane przez koło Miej-
sko gminne PZW Nowogard.

Udział wzięło 60-ciu wędkarzy.
Osiągnięto następujące wyniki:
1.Richert Rafał - 10 600 pkt
2.Rymanowicz Marek - 5320 pkt
3.Oraczyński Henryk - 3806 pkt
4.Biernacki Piotr - 3402 pkt
5.Stankiewicz Tomasz - 3060 pkt
6.Marciniak Sebastian – 3020
Kategorie junior wygrał-Karpiniarz Krystian 

– 1340 pkt      
Trzech pierwszych zawodników uhonorowa-

no pucharami oraz nagrodami rzeczowymi: po-
nadto zawodnicy do 23 miejsca również otrzy-
mali nagrody w postaci sprzętu wędkarskiego.

Zawody zakończono pieczeniem kiełbasek 
oraz zdjęciem zwycięzców. Zawody obsługiwa-
li:Leśniewski Jan,Paszkiewicz Edward, Lube-

radzki Ładysław, Rekowska Danuta,Wiatr Wło-
dzimierz, Kolasa Zbigniew.   

Sekretarz Wiatr Włodzimierz
Foto.Paszkiewicz Edward

Urzędnik potrzebuje czasu  
dla... drugiego urzędnika

Dzień bez interesanta  
„...Kilka dni temu, wypadło to w środę udałem się do 
Goleniowa, miałem do załatwienia kilka spraw, jedną z 
nich w Starostwie, gdzie chciałem złożyć wniosek o wy-
danie wypisu z rejestru gruntów. Jakie było moje zdzi-
wienie, gdy na drzwiach do wydziału wydającego wypisy, 
na kartce przeczytałem  „Uprzejmie informujemy, że w 
środy nie przyjmujemy interesantów”. 

Tak relacjonuje jeden z na-
szych Czytelników, który odwie-
dził redakcję  DN, aby przekazać 
tę rzeczywiście frapującą regula-
cję, funkcjonującą jak się okazuje 
od kilku lat, w Starostwie Powia-
towym w Goleniowie. Na nasze 
zapytanie o motywację wprowa-
dzenia swoistego Dnia bez Inte-
resanta, odpowiada bowiem sta-
rosta tak:

W odpowiedzi na zapytania z 
dnia 23.10.2012 roku w sprawie 
skróconego czasu przyjmowania 
interesantów w środy w wydzia-
łach Starostwa Powiatowego w 
Goleniowie  uprzejmie informuję, 
że od 2008 na podstawie   Regu-
laminu Pracy Starostwa Powiato-
wego w Goleniowie, wprowadzo-
nego Zarządzeniem nr 94/2008 
Starosty Goleniowskiego, skrócono 
czas przyjmowania interesantów 
w środy w wydziałach, w których 
jest obsługiwanych najwięcej in-
teresantów tj.: Wydział Komuni-
kacji z filią w Nowogardzie, gdzie 
interesanci przyjmowani są w śro-
dy do godz.11.00; a także w Wy-
działach Architektury i Budow-
nictwa oraz Geodezji, Kartografii 
i Katastru, gdzie środy są zupełnie 
„wolne” od przyjmowania intere-
santów.W tym czasie pracownicy 
ww. wydziałów choć nie obsługu-
ją interesantów pracują „normal-
nie” na miejscu oraz mają obo-
wiązek telefonicznego udzielania 
informacji. Wynika to z faktu, że 
przy bardzo dużej ilość obsługi-
wanych interesantów, pracownicy 
nie mają możliwości przygotowy-
wania pism w sprawach, udziela-
nia odpowiedzi na zapytania in-
stytucji i organów zewnętrznych, 
prowadzenia rejestrów, zakłada-
nia akt sprawy i innych czynności 
o charakterze administracyjnym, 

które są konieczne i niezbędne do 
prawidłowego wykonywania za-
dań urzędu, a niemożliwe do wy-
konania przy ciągłej obsłudze in-
teresantów. Natomiast w przypad-
kach szczególnych, Wydziały pro-
wadzą obsługę interesantów rów-
nież w środę za wyjątkiem Wy-
działu Komunikacji, który ma 
w tym czasie wyłączony system 
komputerowy CEPiK ( Central-
na Ewidencja Pojazdów i Kierow-
ców).  

W przypadku dodatkowych 
pytań proszę o kontakt.

No comments. 
No cóż, w tej sytuacji dodatko-

wych pytań nie mamy. Zastana-
wiamy się  jednak analizując uza-
sadnienie tej regulacji, czy po-
dobne uwarunkowania nie wy-
stępują w innych urzędach i in-
stytucjach, gdzie jak wiadomo 
także jest przerost biurokracji i 
papierologii np. w szkołach dzień 
bez uczenia, aby nauczyciele mo-
gli sporządzić sprawozdania, w 
przychodniach  dzień bez pa-
cjenta, aby uzupełnić i uporząd-
kować kartoteki, a nawet w roż-
nych firmach  dzień bez  pro-
dukcji, aby sporządzić obowiąz-
kowe  sprawozdania, choćby do 
GUS. Sytuacja ta obrazuje także, 
do czego prowadzi urzędnicza 
twórczość  i inwencja. W staro-
stwie muszą mieć wolne od inte-
resanta, aby urzędnicy mogli  ob-
służyć korespondencję do innych 
urzędników. Tak to państwo za-
miast obsługiwać obywateli, bu-
duje model obsługiwania siebie 
przez obywateli i jeszcze bierze 
za to pieniądze od tych ostatnich. 

No comments. 
Redakcja  
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RE MB UD

Salon Budowlany

R E M B U D Sprzedaż jesienna

z RABATAMIKabiny prysznicowe
szklane kpl. z brodzikiem

już od 600 zł brutto

Przyjdź, sprawdź

ZAPRASZAMY

od 8.30 - 18.00

- glazura, terakota
- armatura łazienkowa
- panele podłogowe
- panele ścienne
- skrzydła drzwiowe

Szafka 50 + umywalka
+ bateria + lustro

już od 345 zł brutto

ul. Wartcka 1 • Nowogard
Tel./Fax 91 39 22 957

5.11.2012 r. 
godz. 16

NIERUCHOMOŚCI
w w w . e x t r a  -  d o m . c o m . p l

Biuro obrotu
Nieruchomośc iami

Sprzedaż, kupno, wynajem, dzierżawa:
• Domów
• Mieszkań
• Gruntów
• Lokali użytkowych
• Nieruchomości komercyjnych

ul. Wojska Polskiego 57/1
72-300 Gryfice

tel/fax; 91 88 64 999
kom. 510 170 219

500 297 018
email: biuro@extra-dom.nazwa.pl

PRO-BUD S.C.   SPRZEDA MIESZKANIA 
2-pokojowe o pow. 58 m2 na osiedlu Gryfitów

  nowe  -  własnościowe  -  bezczynszowe
tel. 91 39 25 552, 783 570 056, www.probud-nowogard.pl

Nowogard, ul. 3 Maja 14

 Ostatnia chwila - SKORZYSTAJ Z KREDYTU RODZINA NA SWOIM!

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07
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Nasi Przedsiębiorcy  Firma  FHUP PROHAREMEX

Frezuję metal i zgłębiam filozofię!
Firma Handlowo Usługowo Produkcyjna Proharemex ,to firma działająca w branży inżynierii mechanicznej. Rodzaj świadczonych 
przez nią usług został sklasyfikowany w Europejskiej Klasyfikacji Działalności, jako: Ogólna inżynieria mechaniczna. Po wejściu na te-
ren firmy rzuca się w oczy wyjątkowo zadbane otoczenie, piękny zieleniec oraz tzw. letnie pomieszczenie dla pracowników, gdzie mogą 
ochłonąć gdy przychodzą upalne dni. Właścicielem i kierownikiem firmy jest Pan Stanisław Gadzaliński

Dziennik Nowogardzki: Trze-
ba być dobrym mówcą, by wy-
mówić poprawnie nazwę pań-
skiej firmy? 

Stanisław Gadzaliński -  To 
prawda (śmiech). Nazwa jest tro-
szeczkę trudna, ale można ją sobie 
bardzo łatwo przyswoić poprzez 
pamięć i kilkukrotną wymowę.

Wejście do pańskiej firmy oraz 
pokój obsługi klienta przypomi-
na bardziej centrum informa-
tyczne, niż firmę frezarsko -to-
karską?

Jestem z wykształcenia inż. bu-
dowy maszyn, zatem technika nie 
jest dla mnie jakąś zagadką czy 
trudnością, ponadto od dawna pa-
sjonuję się informatyką i progra-
mowaniem, dlatego jest to wszyst-
ko dla mnie takie bliskie. W dobie 
dzisiejszej techniki, moja profesja 
którą się zajmuję bez systemów in-
formatycznych, nie ma w ogóle ra-
cji bytu, ponieważ cała dokumen-
tacja jest opracowana w plikach 
najczęściej PDF. Więc jak Pan wi-
dzi, komputer i INTERENET jest 
tu niezbędny.

Firma Pana na nowogardz-
kim rynku funkcjonuje od 1974 
roku. Pamięta Pan jej początki?

Decyzję o założeniu własnej fir-
my podjąłem niespełna rok czy 
półtora przed ogólnym upadkiem 
zakładów POM, a proces ten za-
czął się właśnie w latach 70 -tych. 
Ta decyzja o założeniu własnej fir-
my wydawała mi się w takich oko-
licznościach normalną konsekwen-
cją dla dalszego działania i drogi 
zawodowej. Dlatego najpierw, jesz-
cze jako pracownik, zacząłem ku-
pować odpowiednie maszyny, po 
czym w roku właśnie 1974 rozpo-
cząłem już swoją działalność. O 

tyle był to ułatwiony start, gdyż 
wcześniej starałem się kupować i 
kompletować własne maszyny, któ-
re w przyszłości miały dać zatrud-
nienie dla mnie i moich pracowni-
ków. Właśnie tak to się zaczęło i 
jak widać trwa do tej pory.

To ostatecznie pozwoliło Panu 
uwierzyć we właśnie możliwości. 
Był to jednak czas nienajlepszy 
na własną działalność?

Z wiarą we własne możliwości 
paradoksalnie nie miałem proble-
mu. Dlatego, że już w trakcie pracy 
w firmie państwowej rozpocząłem 
realizować swoją działalność go-
spodarczą, która polegała między 
innymi na wykonywaniu zamó-
wień również dla dawnego POM-
-u, było to możliwe i niezbędne, 
ponieważ sam POM nie miał już w 
tym czasie pełnej mocy produkcyj-
nej i niektórych możliwości wyko-
nawczych.

Ten teren na którym znajdu-
je się pański zakład od początku 
był chyba terenem tylko POM-
-u?

To miejsce jest nieprzypadkowe. 
Pamiętam na początku, gdy na ten 
teren wszedł Syndyk Masy Upadło-
ściowej, trzeba było od niego wy-
najmować te pomieszczenia, ale to 
mi jakoś od razu się nie spodobało 
ze względu na m.in. wysoki czynsz. 
Dlatego pomyślałem żeby przenieść 
swoją działalność na ul. Kościusz-
ki do dawnej weterynarii, ale nie-
stety zostałem delikatnie mówiąc, 
oszukany przez Urząd, który obie-
cał mi, że sprzeda mi ten budynek, 
lecz w efekcie stało się inaczej - bu-
dynek przejął inny kontrahent. W 
związku z powyższym musiałem 
wrócić w to samo miejsce, czyli na 
POM- u i przez okres dwóch lat 

wydzierżawiałem jedną z hal pro-
dukcyjnych, która była kompletnie 
pusta w tym czasie, gdy ją przej-
mowałem. 

Teraz jest chyba trochę ina-
czej. Park maszynowy jest bar-
dzo bogaty. Zatem, co właściwie 
jest strategią firmy?

Strategią mojej firmy jest pro-
gnozowanie i zaspakajanie potrzeb 
i wymagań, które sugeruje klient. 
Firma realizuje to poprzez produk-
cję, a także sprzedaż konkurencyj-
nych wyrobów, usług o  wysokich 
cechach użytkowych, jak również 
wymaganej przez klienta jakości. 
Szczególnie mocne strony firmy to: 
doświadczenie, wiedza w zakresie 
technik wytwarzania, park maszy-
nowy, ścisła współpraca technolo-
giczna z konstruktorami już w po-
czątkowej fazie obróbki, która jest 
bardzo istotna dla jakości wytwa-
rzanego u nas produktu.

To może powiedzmy czytelni-
kom, jakie prace wykonuje pań-
ska firma ?

 Jest to pełny zakres obróbki skra-
waniem metali, który dzieli się na: 
prace tokarskie, frezarskie, ślusar-
skie i spawalnicze. Jednak głów-
nym profilem jest produkcja ele-
mentów do montażu i budowy 
maszyn pakujących. Czyli takich, 
które stoją w wielkich fabrykach 
w których produkuje się masło, 
mleko. Produkty te są pakowane 
i przygotowywane do dystrybucji 
mechanicznie, właśnie z użyciem 
produkowanych przez nas pako-
warek.  Jak Pan widzi jest to spe-
cjalistyczna produkcja, którą wy-
konuje się tu w tej naszej i niedu-
żej firmie. W historii firmy mia-
łem jeszcze jeden kontrakt z które-
go zrezygnowałem, ponieważ zwy-
czajnie się go wystraszyłem, sądzi-
łem, że nie podołam z jego realiza-

cją.  Mianowicie chodzi o zlecenie 
dla przemysłu lotniczego z Wielkiej 
Brytanii. Warunki jakie mi posta-
wiono były zbyt wygórowane. Mię-
dzy innymi nie mogłem używać 
do produkcji elementów polskiego 
materiału, a wszystkie prace mia-
ły być wykonywane ręcznie. Czyli 
pilnikiem, młotkiem, śrubokrętem.

To faktycznie bardzo wyśru-
bowane warunki. Jednak gdy 
mielibyśmy uściślić wytwarzane 
przedmioty i podzielić je na ro-
dzaje, to ile by ich było?

Samych elementów, które wy-
twarza mój zakład jest około czte-
rech tysięcy, lecz nie są to elementy, 
ale detale, których liczba wynosi od 
1 do 50 sztuk  np. wałków i w za-
sadzie cała produkcja jest przezna-
czona na rynek zachodni, a kon-
kretnie do Niemiec. Tam obsługu-
ję dwie firmy w okolicach Norym-
bergii. Są to firmy bardzo stabil-

ne, które nieustanie od lat lokują u 
mnie zlecenia. A my już później je 
tylko realizujemy, pamiętając o ja-
kości i terminach, które dla Niem-
ców są bardzo ważne, np. z termi-
nami jest tak, że od momentu, gdy 
na firmową pocztę otrzymujemy 
takie zlecenie od strony niemiec-
kiej, to musimy je przeanalizować i 
dać odpowiedź zwrotną w ciągu 24 
godzin - w odpowiedzi określamy 
czy jesteśmy w stanie wykonać tę 
część i precyzujemy kwestie finan-
sowe za usługę. Wszystko oczywi-
ście musi być z atestem, a atesty na 
zachodzie to rzecz święta.

 A  co z rynkiem polskim i lo-
kalnym?

Na nasz rynek moich produk-
tów trafia bardzo niewiele. A je-
żeli już, to do odbiorców najczę-
ściej indywidualnych. Jednak takie 
usługi też świadczymy. Można po-
wiedzieć, że często z potrzeby po-

mocy w przypadku nagłej usterki, 
gdy nastąpi konieczność frezowa-
nia czy toczenia.   Służymy pomo-
cą zawsze i jesteśmy w stanie  na-
prawić kółko zębate czy dotoczyć 
wałek. Pamiętam, że wykonywa-
liśmy takie usługi również do ma-
szyn drukarskich na których dru-
kuje się DN.

W moich pytaniach nie omi-
jam kwestii związanej z taktyką 
podatkową naszej gminy  -  która 
chyba nie jest   zbyt łaskawa dla 
lokalnych przedsiębiorców?

To prawda. Jeżeli chodzi o sys-
tem podatkowy w Nowogardzie, to 
moim zdaniem jest on zawyżony. 
Niestety przykro mi o tym mówić, 
ale nasza gmina jest rządna tyl-
ko jednego - ściągać maksymalnie 
jak najwięcej pieniędzy! To podat-
kowanie na naszym lokalnym ryn-
ku, jest zdecydowanie za wysokie 
w porównaniu z innymi gminami 
ościennymi np. Goleniów czy Ka-
mień Pomorski. Wydaje mi się, że 
tu u nas gdzie nie ma aż tak boga-
tego rynku pracy, to gmina powin-
na być pomocna dla nas przedsię-
biorców, a jest niestety przeciwnie. 
Dlatego mi osobiście się to bardzo 
nie podoba, Gmina zamiast po-
magać własnym przedsiębiorcom, 
wspomaga molochy typu dawny 
REITER. Jest rzeczą niedopusz-
czalną, że te firmy są zwalniane z 
podatków, a ich pracownicy naj-
częściej zatrudniani są na umowy 
śmieciowe lub są dofinansowani z 
Urzędu Pracy, a nam przedsiębior-
com żadnych ulg się nie daje. Więc 
pytam, jaki jest sens inwestowania 
w tym mieście - moim zdaniem ża-
den!.

Aby firma funkcjonowała mu-
szą w niej być zatrudnieni także 
ludzie?

Ależ oczywiście że tak. Moi pra-
cownicy są motorem napędowym 
tej firmy. Prawie wszyscy mają 
ukończone kierunkowe zawodo-
we wykształcenie i kilkanaście lat 
praktyki w zawodzie oraz czują 
w sobie tzw. żyłkę tego zawodu, w 
tym niezbędną również w tym fa-
chu, dozę artyzmu. Każdy z nich 
musi także umieć szybko analizo-
wać rysunek techniczny - niezna-
jomość rysunku technicznego w 
tej firmie dyskwalifikuje. Na obec-
ną chwilę zatrudniam 12 osób, w 
tym 2 uczniów klasy III. Wszyscy 
są zatrudnieni oczywiście legalnie. 
Jak mówiłem są to ludzie o bar-
dzo wysokich kwalifikacjach i każ-
dy z nich ma także formalne 

Stanisław Gadzaliński
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„Pasowanie na Przedszkolaka” w Przedszkolu nr 3
Dnia 26 października 2012r. w Przedszkolu Publicznym nr 3 w Nowogardzie odbyło się „Pasowanie na Przedszkolaka”. Był to szczegól-
ny dzień dla dzieci, które po raz pierwszy we wrześniu przekroczyły próg przedszkola oraz ich pierwszy publiczny występ przed licznie 
zgromadzoną publicznością.

Podczas uroczystości dzie-
ci z grupy „Misie” zaprezento-
wały swoje umiejętności, które 
zdobyły podczas krótkiego po-
bytu w przedszkolu - śpiewały, 
tańczyły, recytowały wiersze. 

Po skończonej części arty-
stycznej uroczystego pasowa-
nia dokonała pani dyrektor 
mgr Ewa Wróbel. Wszystkie 
przedszkolaki obiecały rodzi-

com i paniom, że będą grzecz-
ne,   zawsze uśmiechnięte, że 
będą zjadały całe obiadki i pil-
nie się uczyły. My w to wierzy-
my i życzymy najmłodszym 
przedszkolakom by ich debiut 
zaowocował  sukcesami w dal-
szej karierze przedszkolnej!

Opracowanie:
mgr Katarzyna Lewandowska

mgr Jolanta Kasprzyk

Natomiast pod hasłem „ Je-
stem sobie przedszkolaczek” 
dnia 25.10.2012 odbyło się pa-
sowanie na przedszkolaka. Naj-
młodszych dzieci w obecności 
kolegów i koleżanek ze wszyst-
kich grup, rodziców, dziadków, 
grona pedagogicznego oraz 
wszystkich pracowników przed-
szkola. Dzielne zuchy dumnie 
złożyły przysięgę wzorowego 
przedszkolaka. Wszystkie dzie-
ci pięknie ubrane w stroje od-
zwierciedlające nazwę grupy 
„Krasnoludki” zaprezentowały 
program artystyczny. Prezento-
wały własne umiejętności, jakie 
powinien posiadać prawdziwy 
przedszkolak. Śpiewały piosen-
ki, recytowały wiersze, zatań-
czyły tańce. Przyrzekały w obec-
ności mamy, taty, być grzecz-
nym przedszkolakiem. Nie gry-
masić, nie płakać. W mig zjadać 
z talerza, porządnie się zacho-
wywać, być zuchami i dobrymi 
kolegami. Pani Dyrektor Ewa 
Wróbel przez dotknięcie ramie-

nia każdego dziecka magicznym 
kwiatkiem wypowiadając słowa 
„ Pasuję Cię na przedszkola-
ka”, włączyła każdego malucha 
w poczet przedszkolaka. Dzieci 
na pamiątkę otrzymały znaczki 
oraz rożek obfitości. Po uroczy-

stości wszyscy udali się na słod-
ki poczęstunek, za którego przy-
gotowanie wychowawczyni pra-
gnie rodzicom serdecznie po-
dziękować 
Informacja własna - A. Kasprzyk 

DLA PAŃ „PROFILAKTYKA RAKA PIERSI”

WYJAZD NA BADANIA MAMMOGRAFICZNE DLA PAŃ z TE-
RENU NOWOGARDU i OKOLIC

Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej „Zdrowie” dnia 
10.11.2012r. organizuje wyjazd na badania mammograficzne do 
NZOZ Medical Care CRiDO Szczecin Zdroje.

Oferta Składa się z kompleksowej porady:
- badanie mammograficzne
- wynik badania oraz konsultacja lekarska
Rejestracja i szczegółowe informacje Samodzielny Publiczny Szpi-

tal Rejonowy w Nowogardzie w godz.8.30-14.00 tel.91 3921356 , oraz 
u Lidii Bogus tel.505393636 po godz.14-ej. Dobrowolna wpłata na 
cele statutowe 5 zł.

PAMIĘTAJ! O ZDROWIE MUSISZ ZADBAĆ SAMA!
                                    Zapraszam Prezes Fundacji „Zdrowie”Lidia Bogus

uprawnienia spawacza i ob-
sługi wózka widłowego. Warto 

wspomnieć o 4 pracownikach, któ-
rzy stażem sięgają roku 1974 roku, 
więc proszę zauważyć, jaki jest to 
ogromny potencjał umiejętności i 
wiedzy.  Dlatego korzystając z oka-
zji chciałbym Wszystkim i z osob-
na bardzo serdecznie podziękować.

Zbliżając się do końca wywia-
du spostrzegłem, że na ścianie 
widnieje prestiżowy certyfikat

Ten Certyfikat to Europejski Re-
jestr Renomowanych „EURO RE-
NOMA” otrzymałem go 17.08.2012 
roku. Przyznanie tego certyfika-
tu  promuje i wspiera te podmio-
ty (przedsiębiorstwa i instytucje), 
które wyróżniają się na tle innych 
szczególną solidnością i jakością, a 
także opierają swą działalność na 
zasadach etyki biznesowej. Głów-
nym kierunkiem działań Europej-
skiego Rejestru Renomowanych 
jest rozwój programu Euro Reno-
ma, którego misją jest promowanie 
etyki w biznesie oraz prezentowa-
nie opinii uczestników programu w 
ważnych kwestiach gospodarczych.

 Ważnym pytaniem, które czy-
telnika interesuje jest perspekty-
wa firmy?

Muszę powiedzieć, że moja dro-
ga zawodowa i czas poświęcony 

mojej firmie powoli zbliża się do 
końca. W przyszłym roku wybie-
ram się na emeryturę, lecz nie za-
mierzam likwidować działalności, 
a jedynie ją przekazać mojemu sy-
nowi. Na początku na pewno będę 
mu pomagał i prowadził przez 
okres może 2-3 lat , po tym okre-
sie sam będzie musiał sobie radzić.

  W wolnych chwilach, czym 
Pan się zajmuje?

Cóż? Wiele poświęcam się pra-
cy, ale w wolnych chwilach czy-
tam książki filozoficzne, jak rów-
nież literaturę fachową która po-
maga mi w pracy. Jednak nie za-
pominam o prasie regionalnej i tej 

lokalnej z której wiele się dowiadu-
ję na temat naszego życia w No-
wogardzie. Może to zabrzmi tro-
chę patetycznie, ale czuję się lokal-
nym patriotą i bardzo zależy mi 
na dobrej kondycji naszego mia-
sta. Co do rodziny, to jestem żona-
ty. Mam dwoje dzieci, które są już 
dorosłe i założyły własne rodziny, 
przez co zostałem dziadkiem sze-
ściorga wnucząt. Cóż mogę dodać 
jeszcze? Może to, że w mojej rodzi-
nie i w firmie, jak na razie wszyst-
ko funkcjonuje bardzo dobrze, co 
czyni mnie i moją rodzinę zado-
wolonymi.

rozmawiał: Jarek Bzowy

Nasi Przedsiębiorcy  Firma  FHUP PROHAREMEX

Jeden z pracowników obsługujący specjalistyczne maszyny na hali
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gdy  rozum klęka przed absurdem

Zbrodnia w imię 
praw obywatelskich 

Odszkodowanie zasądzone w tych dniach  przez  europej-
ski  trybunał dla osoby która poskarżyła się że zbyt długo 
zwlekano z aborcją jej dziecka   to szczyt absurdu.  Nie dość 
,że dziecko zostało uśmiercone to jeszcze wnioskodawczyni  
w imię praw  sic! ludzkich  otrzyma pokaźną kwotę w ramach 
odszkodowania. Kwota ta będzie  musiało być zapłacona  z 
naszych podatków. Nie ma bowiem czegoś takiego jak pie-
niądze państwa są tylko pieniądze podatników (M. Tascher).  
W tej sprawie otrzymaliśmy stanowisko Prawicy Rzeczpo-
spolitej jedynej partii z taką konsekwencją broniącej od lat 
prawa do życia  również nienarodzonych.  Sprawa ma taki 
wymiar że poczytujemy za swój ludzki obowiązek  pisać o 
niej nawet w prasie lokalnej.  Oto treść  tej stanowiska

Rząd musi natychmiast przygotować odwołanie!

Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w „spra-
wie Agaty” oznacza zarówno zwiększenie presji państw i in-
stytucji aborcyjnych na Polskę, jak również stanowi wsparcie 
dla bezprawia, do którego doszło w naszym kraju przed czte-
rema laty.

Dziewczyna określana przez media jako Agata zaszła w cią-
żę ze swoim chłopakiem i (przy czynnym zaangażowaniu, a 
prawdopodobnie – wedle dostępnej wiedzy – ulegając presji 
własnej matki) chciała dokonać tzw. aborcji. „Gazeta Wybor-
cza” ogłosiła wówczas, że roszczenie to jest uprawnione, gdyż 
Agata padła ofiarą gwałtu. Po jednym dniu „Wyborcza” mu-
siała wycofać się z tego kompletnego wymysłu wobec rzetel-
nych relacji w „Naszym Dzienniku” i w „Dzienniku”. „Gaze-
ta Wyborcza” przedstawiła wtedy nową interpretację prawa, 
wcześniej nieznaną ani doktrynie prawa, ani opinii publicznej 
– że wyjątek w zasadzie ochrony życia dotyczący „ciąży[, któ-
ra] powstała w wyniku czynu zabronionego” oznacza nie tyl-
ko gwałt i kazirodztwo, ale również każdy przypadek dziecka 
poczętego w zupełnie dobrowolnym związku uczniów młod-
szych klas gimnazjalnych. Rząd – w osobie minister zdrowia 
Ewy Kopacz – przyjął tę tezę i włączył się w doprowadzenie 
do przerwania życia dziecka. Nawiasem mówiąc – taka dez-
interpretacja ustawodawstwa chroniącego prawa dziecka po-
czętego stanowiła całkowicie skompromitowała oficjalne de-
klaracje rządu o poparciu dla ochrony życia w granicach dzi-
siejszej ustawy. Nie można tu również pomijać faktu, że ów-
czesna minister zdrowia zignorowała informacje wskazujące 
na to, że sama Agata chce urodzić swoje (i swojego chłopaka) 
dziecko.

Prawica Rzeczypospolitej będzie domagała się pełnego wy-
jaśnienia tej sprawy, a w pierwszym rzędzie – wyjaśnienia ja-
kie stanowisko zajmował polski rząd w czasie niedawnego po-
stępowania przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka.

Apelujemy do całego Parlamentu, wszystkich ugrupowań i 
posłów deklarujących poparcie dla zasad cywilizacji życia, o 
czynne, realne zaangażowanie w wyjaśnienie tej sprawy.

Wzywamy rząd do niezwłocznego przygotowania odwoła-
nia od wyroku ETPC.

Wzywamy ugrupowania parlamentarne do takiego ujed-
noznacznienia przepisów polskiego prawa, które uniemożli-
wi takie wyroki przeciwko Polsce jak w sprawie Tysiąc czy 
w sprawie Agaty. Niezależnie od karalności czy niekaralno-
ści poszczególnych przypadków przestępstw przeciwko życiu 
dziecka poczętego – nigdy nie wolno traktować ich jako „pra-
wa”, którego można domagać się od Państwa Polskiego i insty-
tucji publicznych.
(-) Marek Jurek  (-) Marian Piłka
Prezes Prawicy   Wiceprezes Prawicy 
Rzeczypospolitej  Rzeczypospolitej

Powiat goleniowsko-nowogardzki

W Jeleniej Górze też chcą 
zmiany nazwy powiatu 
W tych dniach dotarła do mnie informacja, że podobną inicjatywę do realizowa-
nej przez Stowarzyszenie na rzecz powiatu goleniowsko – nowogardzkiego, chcą 
przeprowadzić w obecnym ziemskim powiecie jeleniogórskim. Oto co piszą na 
ten temat na  jednym z lokalnych portali

Niedługo rozpoczną się kon-
sultacje społeczne Starostwa 
Powiatowego w Jeleniej Górze 
na temat zmiany nazwy po-
wiatu jeleniogórskiego na kar-
konoski. – Uważam, że jest to 
świetny pomysł, który popie-
ra wiele osób i przedstawicieli 
gmin, bowiem nazwa wskazy-
wałaby wtedy na cały Region 
Karkonoski, tym samym pro-
mując go – powiedział Grze-
gorz Truchanowicz, przewod-
niczący Komisji Turystyki, 
Sportu i Współpracy Zagra-
nicznej.

Na posiedzeniu tej komi-
sji wszyscy jednogłośnie opo-

wiedzieli się za tym pomy-
słem. – Chcemy rozpocząć 
procedurę zmiany nazwy po-
wiatu, która związana jest z 
utworzeniem nowej dokumen-
tacji, przypisów, rozporzą-
dzeń, jednak najważniejsze 
jest przeprowadzenie konsulta-
cji społecznych i zebranie opi-
nii mieszkańców regionu – mó-
wił Grzegorz Truchanowicz. 
Jeśli pomysł zostanie pozytyw-
nie oceniony przez mieszkań-
ców oraz włodarzy gmin, wtedy 
powstanie nowa nazwa – Po-
wiat Karkonoski. Konsultacje 
rozpoczną się w ciągu kilku ty-
godni, po odpowiednim nagło-
śnieniu tematu i jego promocji.

- Jest to fenomenalny po-
mysł, w końcu nasz region, a 
tym samym powiat byłby bar-
dziej rozpoznawalny, kojarzony 
z najpiękniejszą atrakcją, jaką 
są Karkonosze, zresztą samo 
brzmienie nazwy – powiat kar-
konoski jest atrakcyjniejsze niż 
powiat jeleniogórski – mówi-

ła nam pani Karolina z Jeżowa 
Sudeckiego.

Przekazuję tę informację 
z nadzieją, że przekona  ona 
do podjętych przez nas dzia-
łań również  tych, którzy mo-
gliby uważać, że temat nazwy 
powiatu raz na zawsze jest za-
mknięty. Pisałem już wcześniej 
o przykładach takich zmian 
jakie zostały przeprowadzone 
już po reformie w 2002 roku. 
Projekt zmiany nazwy powiatu 
na powiat karkonoski, tak jak i 
zmiany nazwy naszego powia-
tu na powiat goleniowsko –no-
wogardzki, wpisują się w stały 
proces  kształtowania rzeczy-
wistości przez demokratyczne 
społeczeństwo i łączy jej chęć 
zapewnienia optymalnych wa-
runków do rozwoju lokalnych 
społeczności. Warunków okre-
ślanych również przez elemen-
ty struktury administracyjnej.

Paweł Słomski
Stowarzyszenie na  rzecz powiatu 

goleniowsko-nowogardzkiego
Partnerstwo iRozwój

Powiat  
goleniowsko-
nowogardzki

Kącik Kolekcjonera
Narodowy Bank Polski wpro-

wadził do obiegu monetę z serii 
„Polskie Okręty” o nominale 2 
zł. stemplem zwykłym ze sto-
pu Nordic Gold. Po okrętach 
„Błyskawica” i „Orzeł” jest to 
trzecia moneta z tej serii, lek-
ki krążownik „Dragon”. Polski 
okręt „Dragon” zwodowano 
w latach 1917-1918 w stoczni 
Greenock dla brytyjskiej ma-
rynarki wojennej. W czasie 
służby HMS „Dragon” pływał 
prawie po wszystkich morzach 

i oceanach. 15.11.1943r. zo-
stał przyjęty przez polską ma-
rynarkę wojenną i otrzymał 
oficjalną nazwę ORP „Dra-
gon”. Lekki krążownik „Dra-
gon” brał udział w działaniach 
wojennych w Murmańsku w 
składzie brytyjskiej 10 eskadry 
krążowników, a także w ope-
racji lądowania wojsk w Nor-
mandii. W czasie walk okręt 
został storpedowany przez 
miniaturowy niemiecki okręt 
podwodny 08.07.1944r. W wy-

niku eksplozji śmierć poniosło 
37 osób, a 14 zostało rannych. 
Po tak ciężkim uszkodzeniu 
okręt osadzono na dnie w re-
jonie odcinka „Sword” w Nor-
mandii. Dowódcami okrętu 
byli: kmdr E. Pławski i kmdr 
por S. Dzienisiewicz. Załoga 
okrętu liczyła 30 oficerów, 430 
podoficerów i marynarzy. Mo-
netę można nabyć na giełdzie 
oraz w kole P.T.N koło numi-
zmatyczne Nowogard.

Bal Jesieni w Przedszkolu nr 1
22 października odbył się Bal 

Jesieni dla wszystkich przed-
szkolaków, na którym obowią-
zywały stroje związane z tema-
tyką jesienną. Każde dziecko 
zatem miało na sobie element 
zgodny z obowiązującym tema-
tem. Dzieci z każdej grupy wie-

kowej zaprezentowały piosenki 
o grzybkach, jabłuszkach, kasz-
tanach i innych skarbach tej 
uroczej pory roku. Odbyły się 
liczne konkursy z nagrodami, 
a dzieci wykazały się sporą wie-
dzą na każde podane zagadnie-
nie. Całości imprezy dopełnił 

pokaz mody jesiennej. Na ko-
niec – jak to na bal przystało – 
wszyscy bawili się przy dźwię-
kach ulubionych rytmach dzie-
cięcych. Organizatorki dzięku-
ją wszystkim za przygotowanie 
dzieci i udział w  Balu.

Tekst Marzena Wiśniewska
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Nowogardzka Amatorska Liga Piłkarska – 2 kolejka

Tubisie gromią mistrza!
W niedzielę (28 października), mimo wielu komplikacji z doborem odpowiednich godzin dla kilku zespołów, została rozegrana druga 
kolejka NALP-u. Nie obyło się bez ładnych goli i tego co w piłce nożnej najpiękniejsze, czyli niespodziewanych rozstrzygnięć...

Na początek II liga, tam 
świetne zawody rozegrały ze-
społy Strażaka Wyszomierz i 
Olimpiakosu. W tym spotka-
niu wynik zmieniał się jak w 
kalejdoskopie. Dwie bramki 
Adameczka lidera klasyfikacji 
strzelców pomogły Strażakowi 
zremisować 3:3. W pozosta-
łych meczach pewna wygrana 
Jastrzębia Łosośnica przy któ-
rej pomógł Rafał Baran strze-
lając trzy gole. Niespodzie-
wanie gładko i wysoko, wy-
grał Parasol z Pomorzaninem 
II Nowogard. Po porażce w 1 

kolejce 3:0, Parasol tym razem 
rozgromił „rezerwowych” 6:0. 
W tej kolejce pauzowali piłka-
rze Zamkowej 7. Natomiast w 
I lidze wszyscy zacierali ręce 
na rywalizacje mistrzów z Tu-
bisiami. Chyba nikt nie spo-
dziewał się, że to spotkanie 
zakończy się kompromitacją 
obrońców tytułu. Tubisie wy-
grali aż 9:0, załatwiając spra-
wę w pierwszej połowie zdo-
bywając 5 goli. W kolejnym 
spotkaniu osłabiony zespół 
Bad Boys Juniors 94, dość nie-
spodziewanie pokonał lide-

ra po pierwszej kolejce - dru-
żynę Jantar. Pierwsze zwycię-
stwo Bad Boysom zapewniła 
skuteczna gra w defensywie. 
Wciąż bez zdobyczy punkto-
wej pozostaje zespół Czarnych 
Koszul. Tym razem, to Probud 
Wyszomierz okazał się być lep-
szy od beniaminka, choć zwy-
cięstwo przyszło po, naprawdę 
ciężkim boju. W ostatnim me-
czu kolejny szlagier niedziel-
nych gier. Przez wielu uważa-
na za faworyta w tym sezonie 
Pampeluna Pereiros podejmo-
wała ubiegłorocznego wicemi-
strza, zespół Seniorów. Po za-
ciętym pojedynku Pampeluna 
zwyciężyła 4:1, a na szczególe 
pochwały zasługuje bramkarz 
zwycięzców Łukasz Nowacki. 
Tym razem do poziomu rywa-
lizacji nie dostosowali się sę-
dziowie, którzy co rusz wpro-
wadzali mnóstwo kontrower-
sji i napięć na boisku. Następ-
na kolejka oczywiście w naj-
bliższą niedzielę, przy artykule 
prezentujemy komplet wyni-
ków i tabele I i II ligi, oraz roz-
kład gier w 3 kolejce.

KR 

13 kolejka: szczęśliwa czy pechowa?

W sobotę z Ehrle
W nadchodzącą sobotę (3 listopada) o godzinie 14:00, Pomorzanin Nowogard 
na własnym boisku podejmować będzie Ehrle Dobrą Szczecińską. Sobotni ry-
wale zajmują przedostatnią pozycję w tabeli, jednak mecz z Regą Trzebiatów po-
kazał, że nie można nikogo lekceważyć...

Pomorzanin w Trzebiatowie 
stracił szansę na ucieczkę bez-
pośrednim rywalom w walce o 
awans. W sobotę nowogardz-
cy piłkarze nie mogą już sobie 
pozwolić na taką wpadkę, gdyż 
Odrzanka i Unia Dolice,któ-
re w 13 kolejce grają u siebie, z 
pewnością tylko czekają na ko-
lejne potknięcie lidera. Ehrle 
Dobra Szczecińska w dotych-

czasowych 12 spotkań uzbiera-
ła 7 punktów. Zawodnicy Ehr-
le wygrali tylko dwa razy i raz 
odnotowali remis, ich bilans 
bramkowy, to 19 strzelonych i 
35 straconych goli. Jeśli chodzi 
o mecze wyjazdowe w wyko-
naniu Dobrej Szczecińskiej, to 
o dziwo wszystkie swoje punk-
ty ta drużyna zdobyła właśnie 
na wyjazdach! Na własnym bo-

isku przegrali  każde spotka-
nie, zatem trzeba przyznać, że 
sobotni „goście” Pomorzani-
na potrafią grać na wyjazdach 
i na pewno nie „położą” się na 
boisku. Wszystkich zaintereso-
wanych przebiegiem tego spo-
tkania, zapraszamy w najbliż-
szą sobotę na stadion miejski w 
Nowogardzie o godzinie 14:00.

KR 

II liga
M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Strażak Wyszomierz 2 4 6 3 1 1 0
2 Parasol 2 3 6 3 1 0 1
3 Jastrząb Łosośnica 1 3 3 1 1 0 0
4 Zamkowa 7 1 3 1 0 1 0 0
5 Pomorzanin II Nowogard 2 3 3 8 1 0 1
6 Olimpiakos 2 1 3 4 0 1 1
7 FC Rezerwa 2 0 3 6 0 0 2

I liga
M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Pampeluna Pereiros 2 6 8 2 2 0 0
2 Tubisie 2 4 11 2 1 1 0
3 Jantar 2 3 8 3 1 0 1
4 Probud Wyszomierz 2 3 6 6 1 0 1
5 Bad Boys Juniors 94 2 3 4 6 1 0 1
6 Budowlani 2 3 2 10 1 0 1
7 Seniorzy 2 1 3 6 0 1 1
8 Czarne Chmury 2 0 4 11 0 0 2

Wyniki 2 kolejki II ligi:
Strażak Wyszomierz – Olimpiakos 3:3 (1:1) 
(D. Adameczek x2, D. Maślak – H. Giziński, G.Golema, D. Żelichow-

ski)
Jastrząb Łosośnica – FC Rezerwa 3:1 (1:0) (R. Baran x3 – R. Ko-

walczyk) 
Pomorzanin II Nowogard – Parasol 0:6 (0:3) 
(D.Dudziec x3, M. Rąpała x2, Ł. Jakubowski) 

Wyniki 2 kolejki I ligi:
Tubisie – Budowlani 9:0 (5:0) 
(A. Lipiński x3, P. Seweryniak x2, P. Mazurek, R.Podbiegło, D. Jurek, 

sam.)
Bad Boys Juniors 94 – Jantar 3:2 (1:0) 
(M. Miklas, M. Gołdyn, W. Bonifrowski – K. Lewandowski, D. Lan-

gner) 
Probud Wyszomierz – Czarne Chmury 5:4 (2:2) 
(E. Kamiński x4, Z. Szwąder – M. Kolasa, K. Dzioba, T. Burewicz, S. 

Chmielnicki)
 Pampeluna Pereiros – Seniorzy 4:1 (1:0) 
(K. Antonyk x2, R. Mendyk, D. Wawrzyniak – M. Soska)

Najlepsi strzelcy:
II liga:
5 – D. Adameczek (Strażak Wyszomierz)
3 – R. Baran (Jastrząb Łosośnica), D. Dudziedz (Parasol)
2 – M. Rąpała (Parasol), R. Kowalczyk (FC Rezerwa),M. Pokorski 

(Pomorzanin II Nowo.)

I liga:
4 – E. Kamiński(Probud Wyszomierz), R. Mendyk (Pampeluna Pe-

reiros),K. Lewandowski (Jantar)
3 – A. Lipiński (Tubisie)
2  – M. Gołdyn (Bad Boys Juniors 94), P. Seweryniak (Tubisie), K. 

Antonyk (Pampeluna Pereiros)

3 kolejka NALP:
14.00 Parasol – Jastrząb Łosośnica
14.30 Zamkowa 7 – Strażak Wyszomierz
15.00 Jantar – Probud Wyszomierz
15.30 Czarne Chmury - Tubisie
16.00 Budowlani – Pampeluna Pereiros
16.30 Seniorzy – Bad Boys Juniors 94
17.00 Olimpiakos – Pomorzanin II Nowogard
Na prośbę drużyny Olimpiakos ich mecz z Pomorzaninem II Nowo-

gard został przełożony z godziny 14.30 na godzinę 17.00.

Liga Okręgowa Szczecińska 2012/2013 – 13 kolejka:
Victoria Przecław – Ina Ińsko    (03.11; 11:00)
Piast Chociwel – Stal lipiany    (03.11; 13:00)
Odrzanka AN-MAR Radziszewo – Klon Krzęcin (03.11; 13:00)
Unia Dolice – Zorza Dobrzany    (03.11; 13:00)
Pomorzanin Nowogard – Ehrle Dobra Szcz.  (03.11; 14:00)
Polonia Płoty – Rega Trzebiatów   (03.11; 14:00)
Odra Chojna – Iskierka Szczecin-Śmierdnica  (03.11; 14:00)
Morzycko Moryń – Świt Skolwin   (04.11; 14:00)
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Wywóz nieczystości płynnych – pojazdem typu SAK – 8 o pojem-
ności zbiornika 8,5 m3. Klientom proponujemy zarówno wywozy jed-
norazowe na umowę – zlecenie jak i zawieranie stałych umów co jest 
gwarancją regularnego i terminowego wywozu nieczystości. 

Czyszczenia i udrażniania kanalizacji – pojazdem specjalnym typu SCK – 4H. Pojazd przeznaczony jest do 
udrażniania i mycia wodą pod wysokim ciśnieniem kanałów o średnicy od 50 do 800 mm z możliwością jedno-
czesnego odsysania nieczystości do zbiornika osadu. Samochód wykonuje również usługi czyszczenia oczysz-
czalni przydomowych.

Wynajem kabin toaletowych – oferujemy kompleksową obsługę w tym: dostawę, rozładunek, montaż, serwis 
asenizacyjny i sanitarny oraz odbiór. Kabiny przeznaczone pod wynajem na imprezy masowe, festyny, wesela a 
także wynajem na budowy domów dla pracowników.

Wynajem kosiarki rotacyjnej – koszenie terenów zielonych, łąk i plantacji drzewek za pomocą kosiarki rota-
cyjnej zawieszanej typu Z-042. 

Wynajem Koparko - Ładowarki JCB – 3CX -  oferujemy fachową obsługę, doświadczeni operatorzy

Wynajem samochodu ciężarowego HDS ( MAN ) – wykonujemy prace związane z załadunkiem, rozładun-
kiem i transportem. Transport samowyładowczy z żurawiem 4 Tony, ładowność 9 Ton, udźwig 4 Tony. 

Kompleksowe naprawy pomp głębinowych, pomp hydroforowych, ściekowych, mieszadeł, napowietrzaczy 
(ABS, JUNG PUMPEN)

Zgłoszenia na usługi przyjmuje: 
Biuro Obsługi Klientów 

tel. 91 392 07 11 wew. 35  lub  tel. kom. 784 000 447

 

e-mail: sekretariat@puwis.pl;         www.puwis.pl 

 

PIASEK, ŻWIR,  CZARNOZIEM, POSPÓŁKA 

 ŻWIROWNIA  DŁUGOŁĘKA
tel. 504 872 700 

Z DOWOZEM DO KLIENTA

Bezpłatne Liceum
Ogólnokształcące dla Dorosłych

ogłasza nabór
Informacje i zapisy

ul. Zielona 11, tel. 91 392 66 91

PRY
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E LICE

UM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA
DOROSŁYCH

Rozpoczęcie roku szkolnego w sobotę 11 lutego godz. 8.00

Zapewniamy BEZPŁATNĄ NAUKĘ przez cały okres kształcenia

www.zielona.mojaszkola.net

W NOWOGARDZ IE

rozpoczęcie roku szkolnego w sobotę 1 września 2012
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Jak będą się przygotowywać do sezonu zawodnicy „Chrabąszczy”? Które zawody są dla trenera największym priorytetem? Co nowo-
gardzcy kolarze mówią na temat regionalnej rywalizacji? Na te i inne pytania, w 2 części prezentacji klubu LUKS Panorama Chrabąsz-
cze Nowogard - odpowiedzieli najbardziej doświadczeni zawodnicy bracia Remigiusz i Patryk Komisarek, oraz trener Ryszard Posacki, 
prezes Henryk Sawicki i klubowy mechanik Dariusz Kurkowski.

Kolarstwo to nasza pasja – część 2

„Żeby móc – to trzeba chcieć...”  
W ubiegłym tygodniu prezen-

towaliśmy naszym czytelnikom 
sylwetki pięciu zawodników 
„Chrabąszczy” - Jacka Fecaka, 
Piotra Sowińskiego, Jakuba i Da-
miana Ubycha oraz Dawida Ślą-
zaka. Dziś przyszedł czas na 
dwóch ostatnich zawodników. 

Remigiusz Komisarek obecnie 
startuje w kategorii junior młod-
szy, najlepiej czuje się na szosie i 
torze, jednak jak sam przyznał: 
Tak szczerze, to ciężko mi się od-
naleźć w innych specjalizacjach 
kolarskich. Jak będzie górka to 
podjadę...- Opowiedz o swoich 
początkach, dlaczego zaintereso-
wałeś się kolarstwem? Trenuję 
już 4 rok. Do kolarstwa zachęcali 
mnie bracia którzy już trenowali, 
poza tym w szkole kolega Patryk 
Bedyński, który również jeździł, 
powiedział mi, że w klubie jest 
świetna atmosfera i na pewno 
wszyscy mnie ciepło przyjmą. Po-
myślałem, że spróbuję! Jak mi się 
nie spodoba, to najwyżej odpusz-
czę. Spodobała mi się ta dyscypli-
na sportu i tak już przy niej zosta-
łem. W klubie rzeczywiście do-
brze mnie przyjęli i wszystko było 
takie profesjonalne, do dziś nie 
mogę powiedzieć o „Chrabąsz-
czach” złego słowa. - Rok 2012 
był dla ciebie udany? Zająłeś 
sporo przyzwoitych miejsc, 
świetnie wypadłeś na Ogólno-
polskiej Olimpiadzie Młodzieży 
na torze i w cyklicznej imprezie 
„Czwartki na torze”, czy jesteś za-
dowolony z tego sezonu? Tamten 
rok nie był dla mnie bardzo uda-
ny... Przeliczyłem się - myślałem, 
że będzie „moc”, a jednak mi tego 

zabrakło. Dla mnie największym 
sukcesem było 2 miejsce w Pucha-
rze Polski.- Ale mimo wszystko 
byłeś najlepszy pośród zawodni-
ków z twojego rocznika w kate-
gorii junior młodszy, od przy-
szłego sezonu gdy Twoi rywale 
już przejdą do wyższej kategorii, 
możemy Cię chyba stawiać w roli 
faworyta? Fakt, byłem najmłod-
szy z tej czołowej stawki i można 
by pomyśleć, że będę teraz fawo-
rytem, bo nie będzie już starszych 
rywali którzy byli ode mnie szyb-
si. Ale ja zawsze mówię, że inni w 
zimę też ciężko pracują i przez to 
muszę podwójnie pracować żeby 
wygrywać wyścigi i być jeszcze 
lepszym. - Zatem zapowiada się 
ostra praca, na jakich zawodach 
Ci najbardziej zależy i jak się bę-
dziesz przygotowywał? Tak, 
chciałem zrzucić wagę, gdy zaglą-
dałem w dzienniczek zauważy-
łem, że gdy byłem lżejszy o 5 kg to 
wgrywałem zawody. Teraz uro-
słem więc postanowiłem schud-
nąć, planuję dużo pracować na si-
łowni i wierzę, że będę o wiele 
mocniejszy w przyszłym sezonie. 
Najbardziej nastawiam się na 
Ogólnopolską Olimpiadę Mło-
dzieży na szosie, chcę wygrać te 
zawody. Czuję się również silny 
na torze w konkurencjach keirin, 
czyli wyścig za motorem i 500 m 
ze startu zatrzymanego, chcę 
przywieźć z tych zawodów ko-
szulkę mistrza Polski. - Często 
walczysz zarówno w regionie jak 
i w ogólnopolskich zawodach z 

kolarzami z Golczewa, Maszewa 
i Szczecina, jak wygląda ta rywa-
lizacja, są jakieś podteksty? Jeśli 
chodzi o regionalną rywalizację, 
to staramy sobie pomagać na du-
żych imprezach, ale trzeba obiek-
tywnie przyznać, że ta rywaliza-
cja jest naprawdę duża. - Obec-
nie najbardziej utytułowanym 
„Chrabąszczem” jest starszy brat 
Remigiusza – Patryk, startujący 
w kategorii wiekowej Orlik. Nie-
dawno publikowaliśmy donie-

sienia dotyczące „przymiarek” 
Patryka Komisarka do zawodo-
wej grupy kolarskiej BGŻ Team. 
On również jak młodszy brat, 
specjalizuje się w kolarstwie szo-
sowym i torowym, nie czuję się 
dobrze w kolarstwie górskim. 
Powiedz Patryk naszym czytelni-
kom od jak dawna trenujesz i 

dlaczego akurat kolarstwo? Jeż-
dżę już 9 lat, od 5 klasy podsta-
wówki. Na początku zaczęło jeź-
dzić dwóch moich kuzynów: 
Grzesiek Komisarek i Marcin Sob-
czak, później treningi rozpoczął 
mój starszy brat Artur, ja byłem 
wtedy młodziutki i właśnie oni 
namówili mnie na kolarstwo. 
Miałem dobre starty na początku 
i tak już zostałem w klubie. - Jaki 
był twój najlepszy wynik w 2012 
roku? W tym roku miałem słaby 
sezon, ale najlepszy wynik to chy-
ba 3 miejsce w Mistrzostwach 
Polski w scretchu na torze. - Nad 
czym Artur Komisarek będzie 
pracował w trakcie przerwy? Do 
15 listopada mam odpoczynek, 
potem zacznie się ostry gaz! Ostre 
trenowanie do sezonu, dużo jazdy 
na góralu po lesie i popracuję nad 
wytrzymałością siłową i wydol-
nościową. Jak już będzie coraz 
bliżej sezonu wtedy zacznę praco-
wać nad szybkością.- Dopiero od 
niedawna znowu trenujesz pod 
okiem Ryszarda Posackiego, 
miałeś epizod z Grudziądzem, co 
było przyczyną Twojego wyjaz-
du? Jeździłem w Nowogardzie od 
5 klasy podstawówki, w kategorii 
junior już jako pierwszoroczniak, 
przeszedłem w styczniu do zespo-
łu z Grudziądza. Dlaczego? W 
klubie nie było pieniędzy, trener i 
prezes powiedzieli mi, że będzie 
bardzo ciężko z dojazdem na róż-
ne ważne zawody, klub miał mały 
budżet i co za tym idzie  trener 
nie mógł mi zagwarantować, że 

będę się dalej rozwijał w tym klu-
bie. Wcześniej mój brat Artur jeź-
dził w drużynie z Grudziądza i 
pomógł mi się tam dostać. Uczy-
łem się wówczas w Świdnicy w 
szkole mistrzostwa sportowego, w 
klasie o specjalizacji kolarskiej. 
Do Grudziądza na zawody itp. 
dojeżdżałem pociągiem, nie tre-
nowałem z drużyną, gdyż regu-
larne i bardzo profesjonalne tre-
ningi odbywały się w mojej szkole 
– to była klasa typowo kolarska, 
ta dyscyplina sportu była tam 
najważniejsza! - Twój następny 
przystanek to BGŻ Team? Obec-
nie trenuję z „Chrabąszczami”, 
ale w dalszym ciągu wierzę, że 
dostanę szansę od przyszłego se-
zonu bronić barw zawodowej 
grupy kolarskiej BGŻ Team. - 
Wyniki nowogardzkich kolarzy, 
to nie tylko ich talent i ciężka 
praca zaangażowanie trenera i 
prezesa, ale również ta często za-
pominana przez wielu praca klu-
bowego mechanika Dariusza 
Kurkowskiego, który jak twier-
dzi na brak zajęcia nie może na-
rzekać... Praktycznie non stop jest 
praca przy rowerach. W tygodniu 
każdy dzień mam zajęty. Jeśli 
chodzi o sprzęt klubowy, to spraw-
dzamy go po każdym wyścigu. 
Zdarzają się zarówno drobne 
usterki, jak i poważne defekty, bo 
są to rowery po kraksach: urwane 
przerzutki, zniszczone koła. - W 
klubie działa również serwis ro-
werowy, ta działalność również 
wspiera klubową kasę? Przede 
wszystkim pieniądze mamy z 
gminy, to nasze główne źródło fi-
nansowania, tak to dzielimy, żeby 
część tego budżetu szła na sprzęt, 
aby te rowery dobrze chodziły. 
Prowadzimy również naprawę ro-
werów dla każdego, kto potrzebu-
je takiej pomocy. Mamy mnóstwo 
chętnych, więc jak „wpadną” ja-
kieś pieniądze za takie usługi, to 
zawsze przeznaczamy je np. na 
paliwo, żeby w ogóle pojechać na 
jakieś zawody. - Jeśli chodzi o 
źródła finansowania, to nikt nie 
udzieli lepszej odpowiedzi niż 
prezes klubu Henryk Sawicki. 
Klub się opiera głównie na fundu-
szach z dotacji z Urzędu Miasta. 
Druga sprawa to wiadomo – pra-
ca społeczna, bez pracy społecznej 
praktycznie klub również by nie 

Imię i Nazwisko: Patryk Komisarek
Data i miejsce urodzenia: 03.03.1993 r. 
w Nowogardzie
Kategoria wiekowa: Orlik
Ulubiona specjalizacja kolarska: Szosa, 
tor
Największy sukces w 2012 r.: III miejsce 
MP w kolarstwie torowym

Imię i Nazwisko: Remigiusz Komisarek
Data i miejsce urodzenia: 11.07.1997 w 
Nowogardzie
Kategoria wiekowa: junior młodszy
Ulubiona specjalizacja kolarska: Tor i 
szosa
Największy sukces w 2012 r.: II miejsce 
w Pucharze Polski 

LUKS Panorama Chrabąszcze Nowogard- stoją od lewej- Dariusz Kurkowski, Henryk Sawicki, Jakub Ubych, Damian Ubych, Patryk 
Komisarek, Piotr Sowiński, Remigiusz Komisarek, Ryszard Posacki, Jacek Fecak, Dawid Ślązak.
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tel. 91 57 712 48 
tel. 500 702 884
tel. 500 702 855

BEZPŁATNA POMOC W UZYSKANIU KREDYTU - OFERTA 20 BANKÓW

www.mk-kwadrat.pl
DOMY NA SPRZEDAŻ

Borkowo Wielkie – dom o pow. 60m², diałka 6300m² – CENA 60.000 zł
Błądkowo – 2 pokoje, pow. 110m², działka 1000m² – NOWA CENA!!! 159.000 zł
Nowogard –  5 pokoi, pow. 220m², działka 713m² – CENA 1.500.000 zł
Nowogard – stan surowy otwarty, pow. 151,4m², działka 713m² – CENA 190.000 zł
Nowogard – 5 pokoi, pow. 134m², działka 786m² – NOWA CENA 513.000 zł
Nowogard – pod klucz, 5 pokoi, pow. 118,95m², działka 1352m² – CENA 850.000 zł
Nowogard (okolica) – dom o pow 180m², działka 3534m² – CENA 152.000 zł
Nowogard (okolica) – dom o pow. 125m², działka 3100m² – CENA 237.000 zł
Nowogard (okolica) – dom o pow. 160m², działka 1,38ha – CENA 280.000 zł
Nowogard (okolica) – 4 pokoje, pow. 180m², działka 5639m² – CENA 278.000 zł
Dobra – pow. 73m² + strych do adaptacji , działka 324m² – CENA 160.000 zł
Płoty – 6 pokoi, pow. 100m², działka 1523m² – CENA 310.000 zł
Węgorzyno – bliźniak o pow. 54m² + strych, działka – CENA 155.000 zł
Węgorzyno – 3 pokoje o pow. 90m² +poddasze, działka 1142m² – CENA 330.000 zł
Stargard Szcz. - wysoki standard, szeregowiec o pow. 160m² – CENA 640.000 zł
RESKO – pilna sprzedaż, dom o pow. 70m², działka 1077m² – CENA 155.000 zł
Małe Węgorzynko – dom o pow. 200m², działka 9246m², staw – CENA 390.000 zł
Łobez – stan surowy zamknięty, pow. 223m², działka 617m² – CENA 325.000 zł
Łobez – stan surowy zamkniety, pow. 120m², działka 999m² – CENA 288.000 zł

Układanie kostki
brukowej

tel. 721 124 740
NOR-BUD

MEBLE  NA  WYMIAR

KUCHNIE,  SZAFY
SPRZĘT  AGD

tel. 884 288 560
maxistyl.prv.pl

Do wynajęcia
sala na imprezy okolicznościowe, 

wesela, komunie  
za 1 godz. 150 zł (brutto)  
do 80 osób w Karsku 35A

tel. 609 245 816

DOM WESELNY
„Ula”

zaprasza

na zabawę 
Andrzejkową

30 listopada
Cena 200 zł od pary

Gra zespół „AVANTI”
tel. 697 612 808

KURY NIOSKI
1-roczne wyprzedaż

Gospodarstwo drobiarskie

Żabowo 13
tel. 91 39 106 666

Umożliwiamy uzyskanie CERTYFIKATU MIĘDZYNARODOWEGO

CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO „PROFESJA”
W NOWOGARDZIE

OGŁASZA NABÓR NA KURS

OPERATOR WÓZKÓW WIDŁOWYCH

Informacji udziela i prowadzi zapisy  sekretariat Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Nawogardzie, ul. Ks. J. Poniatowskiego 21
w godzinach: od 8.00 do 15.00, tel. 91 392 11 62

REKLAMA

istniał, bo my nie mamy nikogo 
na etacie. Trener pracuje społecz-
nie, mechanik i ja również. Na 
szczęście są jeszcze osoby które 
nas wspierają i coś pomagają, na 
takiej zasadzie to wygląda. Głów-
nie dotacja – wiadomo, jak mia-
sto przeznaczy na nas trochę pie-
niążków, to planujemy wtedy cały 
budżet. Planujemy cały sezon i 
jeździmy na tyle zawodów na ile 
nam starczy, trzeba tak rozplano-
wać, by starczyło na cały rok... 
Czy jest Pan w tym klubie od po-
czątku jego istnienia? Nie jestem 
od początku istnienia naszego 
klubu, no ale już prawie 17 lat! 
Klub powstał w maju 1996 roku. 
- Kończąc rozmowę z prezesem 
Henrykiem Sawickim, do klubo-
wych finansów odniósł się rów-
nież trener „Chrabąszczy” - Ry-
szard Posacki: Dodam jeszcze do 
tego finansowania, że dużo nam 
pomaga bank BGŻ. Otrzymali-
śmy od nich 5 tys. złotych w tam-
tym roku, w bieżącym również, 
można powiedzieć, że jest na-
szym sponsorem – trzeba również 
zauważyć, że bank BGŻ jest jedy-
nym takim głównym sponsorem 
wspierającym całe polskie kolar-
stwo. - Jakie wyniki najbardziej 
Pana ucieszyły w 2012 roku? Czy 
może nam trener zdradzić jak się 
będziecie przygotowywać do 
przyszłego sezonu? My stawiamy 
głównie na młodzież, bo wiado-
mo – zawodnik z kategorii junio-
ra młodszego, przejdzie do kate-
gorii junior i już ciężko nam bę-
dzie go utrzymać finansowo. To 
tak jak w przypadku Patryka Ko-
misarka, mam nadzieję, że uda 
mu się przejść do grupy zawodo-
wej, bo na pewno na to zasługuje! 
Ze względu na finanse głównie 
jeździmy na naszym terenie i cza-
sem ogólnopolskie imprezy, w 
szczególności tych młodszych 
grup. W tym sezonie cieszyły 
mnie wyniki Remigiusza Komi-
sarka, jako najmłodszy ze stawki, 
znajdował się w czołówce zawo-
dów na punktowanych miejscach 
Mistrzostw Polski, tak samo na 
olimpiadzie młodzieży rozgrywa-
nej na szosie i torze. Poza tym 
przez cały sezon była rozgrywana 

liga torowa w Szczecinie, moi 
chłopcy musieli się tam dość czę-
sto udawać. Tak wyszło, że w ju-
niorach młodszych Remigiusz 
wygrał, w kategorii młodzik Da-
mian był ósmy, w żakach Piotruś 
mógł to wygrać, ale jego pertur-
bacje zdrowotne nie pozwoliły 
mu wystartować w kilku ważnych 
wyścigach, przez co zakończył na 
drugim miejscu, tuż za nim na 
trzecim miejscu sklasyfikowany 
został Jakub Ubych. Wierzę, że w 
młodzikach za ich sprawą będzie-
my mogli coś ciekawego pokazać. 
W 2013 roku największym prio-
rytetem będą Puchary Polski i 
Olimpiada Młodzieży. W okresie 
zimowym pracujemy głównie 
nad ogólnym rozwojem. My sta-
wiamy zawsze na nasz „Sarni 
Las”. - Las zimą? Tak! Potrafimy 
tam pojeździć kilka godzin nawet 
przy mrozie, do tego dochodzi 
hala sportowa, siłownia, basen, 
nawet narty jak spadnie śnieg. - 
Kiedy rozpoczyna się sezon dla 
„Chrabąszczy”? Dla nas nowy se-
zon zaczyna się 15 listopada po-
przez przygotowania i nasze za-
wody mikołajkowe, które się od-
będą 7 grudnia. W ten sposób bę-
dziemy się szykować do naszego 
pierwszego ogólnopolskiego wy-
ścigu, który jest planowany na ko-
niec marca lub początek kwietnia. 
Wcześniej poszukamy jakichś wy-
ścigów na naszym terenie, czasem 
udaje się wystartować w Niem-
czech. - Wspomniał Pan o na-
szym terenie, więc jak ta rywali-
zacja regionalna wygląda okiem 
trenera? Jeśli chodzi o rywalizację 
Nowogard-Golczewo-Maszewo – 
to oczywiście ta rywalizacja jest! 
Da się ją odczuć. - Do rozmowy 
włączył się prezes: Ja powiem 
tak, jeśli chodzi o rywalizację na 
terenie naszego okręgu, to jest ona 
czysta. Jednak na zawodach ogól-
nopolskich można dostrzec za-
bawne sytuacje jak np. gdy „ucie-
ka” zawodnik z Nowogardu, to 
np. Golczewo zaczyna go gonić, 
kolarze z całej Polski mogą 
„uciec”, ale naszego zawodnika 
będą gonić (śmiech)! - To się dzie-
je głównie na arenie ogólnopol-
skiej – dopowiada trener i dalej 

kontynuuje: Widać, że dla tych 
zawodników liczy się to, gdzie w 
klasyfikacji znajduje się Nowo-
gard, gdzie Golczewo czy też Ma-
szewo. Niestety, zamiast sobie po-
magać, to czasem sobie przeszka-
dzamy. Jeśli chodzi o obydwa klu-
by czyli nasz i Golczewo, to mamy 
dobry kontakt, często pomagamy 
sobie przy wspólnych wyjazdach. 
Jednak przy sportowej rywalizacji 
nie ma zmiłuj i każdy dobrze o 
tym wie. Trzeba też przyznać, że 
władze miasta Golczewa przy-
znają na ich klub ogromne środki, 
nieporównywalne z naszymi. My 
planujemy budżet tak, aby wy-
starczyło środków, ale wiadomo 
jak to jest... Teraz na ostatni wy-
ścig jechałem za własne pienią-
dze... - Wywiera Pan nacisk na 
rezultaty, czy te rankingi też 
pana interesują? Nie wywieram 
presji na wyniki, wiadomo, że dla 
nich to te wyniki są najważniej-
sze, dla mnie liczy się dobre przy-
gotowanie zawodnika, aby moi 
podopieczni dobrze się rozwijali i 
któryś z nich dostał szansę, pójść 
gdzieś dale, zrobić karierę. Oczy-
wiści, szkoła też jest dla mnie bar-
dzo ważna, chcę aby moi zawod-
nicy stawiali ją na pierwszym 
planie. - Na koniec rozmowy, 
niech Pan nam powie, czy każdy 
kto wykazuje aspiracje może 
przyjść do klubu i rozpocząć tre-
ningi? Jeśli chodzi o uczęszczanie 
do naszego klubu powiem tak: 
Taki zawodnik jak będzie chciał, 
jak będzie miał chęci – to i będzie 
mógł... Żeby móc, to trzeba chcieć, 
a kolarstwo jest bardzo wymaga-
jącym sportem. Dużo osób przy-
chodzi i szybko się wykrusza, dla-
tego równie ważna jest atmosfera. 
- Jak można było zauważyć w 
wypowiedziach zawodników, at-
mosfera jest fantastyczna i pozo-
staje wierzyć, że nowogardzki 
klub kolarski wychowa jeszcze 
niejednego mistrza!

KR             
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POLECAMY 
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NIERUCHOMOŚCI

• Sprzedam mieszkanie, ul. 
Poniatowskiego, 2 poko-
je, pow. 50,49 m2, parter, 
po generalnym remoncie. 
CENTRUM OBŁSUgI NIE-
RUCHOMOSCI, Tel. 603 
982 407

• sprzedam mieszkanie własno-
ściowe, 3 pokojowe w Nowo-
gardzie, I piętro, 3 pokoje 59 
m2 po kapitalnym remoncie, 
środkowe, parking, spokojna 
okolica (ul. Poniatowskiego), 
budynek ocieplony, nowy 
dach, wysoki standard, gla-
zura, terakota, panele, nowe 
okna, własne ogrzewanie ga-
zowe, kuchnia - łazienka toa-
leta w zabudowie, domofon, 
internet , piwnica, CZYNSZ 
TYLKO 240 NA MIESIĄC, bal-
kon, cena DO UZGODNIENIA, 
tel. 605 522 340. 

• Sprzedam działkę budowla-
ną w Centrum Nowogardu 
ul. Lipowa 4 o pow. 693 m2 
z aktualnymi warunkami 
zabudowy usługi, handel, 
mieszkania. Informacje Tel. 
600 959 932; 600 931 083 po 
15.00

• Sprzedam mały dom 57 
m2 ul. Piłsudskiego 2a. 
602 350 301

• Sprzedam mieszkanie 4-po-
kojowe (67,7 m2) w Nowo-
gardzie, parter, balkon, wc 
i łazienka osobno. Kontakt:  
608 514 144.

• Studio reklamy Vizart wynaj-
mę pow. Reklamową 6,5x3m 
w Nowogardzie przy ul. War-
szawskiej 11 od 13.06. tel. 
605 522 340

• Sprzedam pół bliźniaka ok. 
100m2, działka 1100 m2, 
duży ogród. Wymienione 
okna, dach, ocieplony. We-
wnątrz do remontu. 350000 
zł. Tel. 513 157 166

• Sprzedam 4-pokojowe 
mieszkanie w Osinie, 79m2, 
słoneczne, na parterze, bez-
czynszowe, z balkonem, piw-
nica, w kuchni i przedpokoju 
zabudowa. Mieszkanie w 
bardzo dobrym standardzie. 
Ogrzewanie gazowe, okna 
pcv. Atrakcyjna cena. Kon-
takt: 502 531 348

• Sprzedam tanio dział-
kę siedliskową. Kościusz-
ki 30 ar. Wszystkie media. 
508 211 575

• Nowogard ul. Warszawska 10 
mieszkanie dwupokojowe, 
komunalne III p. CO zamienię 
na ogrzewanie CO,na trzypo-
kojowe w Nowogardzie.798 
634 935

• Sprzedam dom w Nowogar-
dzie w rozliczeniu może być 
mieszkanie ul. Jesionowa 3.  
604 284 597

• Wynajmę sklep- nierucho-
mość z klimatyzacją z peł-
nym wyposażeniem Nowo-
gard dobra lokalizacja vis ‘a 
wis szpitala. 887 467 309

• Sprzedam mieszkanie wła-
snościowe w Żabówku 70 
m2, trzypokojowe z działką. 
693 021 088

• Sprzedam mieszkanie dwu-
pokojowe, bezczynszowe, 
własnościowe z garażem w 
Radzimiu. 691 766 754 

• Sprzedam lub zamienię na 
mieszkanie w Nowogardzie 
dom ( 150 m2) w okolicy 
Nowogardu. Dom po kapi-
talnym remoncie na działce 
1400 m2. Cena 395.000 tys. 
Tel. 692383706.

• Lokal do wynajęcia 60 m2 
przy ul. 700 lecia 20b. czynsz 
2500 zł plus opłaty. Tel. 91 39 
20 676; 0049 40 53 16 99 16

• Wynajmę mieszkanie trzypo-
kojowe. 608 622 920

• Kupię mieszkanie bezczyn-
szowe/ niskoczynszowe, 
min 3pokojowe, 60-80m 
791443026

• Do wynajęcia mieszkanie 
dwupokojowe ul. Racibora. 
Tel. 609 307 489

• Lokal użytkowy do wynaję-
cia o pow. 160m. Warnkowo. 
607 289 286

• Sprzedam mieszkania, tel. 
91-3910010, 607607814: 
Nowogard, ul. Bankowa 
6, pow. 53,70 m2,  cena 
125.000 zł; Dobra, ul. Trau-
gutta 3A, pow. 53,70 m2,  
cena  76.000 zł; Dobra, ul. 
Traugutta 3A, pow. 66,90 
m2,  cena 82.800 zł

•  Sprzedam dom wolnosto-
jący 210 m2 Nowogard. 
601 500 722; 609 400 073

• Sprzedam  parter domu z 
piwnicami duże podwór-
ko z garażem 600  809 312, 
604 903 853  

• Wynajmę 3 pokojowe miesz-
kanie na ul.Ks. Racibora w 
Nowogardzie. tel. 691374021

• Sprzedam mieszkanie na  15 
Lutego  3  pokoje  695425992

• Wynajmę mieszkanie. 
793 908 098

• Do wynajęcia mieszkanie 
dwupokojowe z kuchnią i 
łazienką, ogrzewanie ga-
zowe przy ul. Roosevelta. 
604 255 391

• Do wynajęcia mieszkanie 
trzypokojowe umeblowane 
Ip. Ul. Bankowa. 603 895 622

• Wynajmę mieszkanie w Ki-
korzach 50 m2 cena. 550 zł + 
media. 884 680 298

• OKAZjA! Sprzedam miesz-
kanie czteropokojowe 
przy ul. Zamkowej (80 m2, 
wolne WC, loggia, piwni-
ca, garaż) Tel. 601 430 001; 
601 761 616

• WOLNE MIESZKANIE TRZY-
POKOjOWE URZĄDZONE 
WYNAjMę FIRMIE. 693 850 
197

• Sprzedam nowe, własnościo-
we, 2 pokojowe mieszkanie, 
58 m kw, na os.  Gryfitów. Tel. 
783 570 060

• Posiadam kawalerkę do 
wynajęcia w centrum No-
wogardu. 782 404 199

• Sprzedam działkę budow-
laną o pow. 1138 m2 w 
Żdżarach – 3km od gole-
niowa + projekt, prąd na 
działce. Cena 70 tys. zł. Tel. 
502 318 989

• Mieszkanie   do   wynajęcia     
601724492    

• Do  wynajęcia  mieszkanie  3 
– pokojowe  w  domku  jed-
norodzinnym, bezczynszo-
we, oraz  sklep spożywczy  z  
wyposażeniem  niski czynsz  
-  725693565  -

• Wynajmę  pokój  lub  kawa-
lerkę    -  668876680   -  

• Wynajmę kawalerkę 
785 121 960

• Sprzedam  działkę  budowla-
ną w  Kościuszkach 1200m2, 
wszystkie media. Tanio 
695183033

• Sprzedam  mieszkanie 2 po-
koje tanio. - 601927982  

• Sprzedam  mieszkanie  ul: 
Warszawska  III  piętro  41 m 
2 do remontu 100  tyś.zł /do  
negocjacji  - 694859375 

• Poszukuję pokoju lub ka-
walerki  do  wynajęcia  -  
668876680

• Sprzedam działkę budowla-
ną 0,910 ha przy ul. Rataja. 
Tel. 605 602 213

• Sprzedam nowy dom w 
Nowogardzie 134 m2. Tel. 
663 366 399

MOTORYZACjA

• Sprzedam Opony zimowe 4 
sztuki, Semperit Sportgrip 
195 65 R15 91 T, cena kom-
pletu 290 zł, do uzgodnienia. 
tel. 605 522 340 

• Sprzedam opony letnie 4 
sztuki., Bridgstone Turanza 
205 55 R16 91 V, cena 350 zł 
komplet, tel. 605 522 340, do 
uzgodnienia, tel. 605 522 340

• Sprzedam Opony letnie 2 
sztuki., Continental Contact 
3 185 65 R15, cena za 2 opo-
ny 150 zł, tel. 605 522 340.

• Sprzedam oryginalne kołpaki 
16” 4 sztuki do Opla Vectry C, 
cena 240 zł, tel. 605 522 340.

• Skup  aut całe , rozbite , znisz-
czone 888341347

• Sprzedam  4  x  opony   te-
renowe  B F Goodrih  35  x  
12,60  R – 15  cena  500,00zł  
/  1  szt stan dobry   plus  -  
795416918  

• Sprzedam  zimowe nowe 
opony do Volvo marki Miche-
lin alpin 205/55 R 16 z felga-
mi aluminiowymi 602474266    

• SPRZEDAM VW PASSAT 
2005, 1,9 TDI 130KM, CENA 
DO UZGODNIENIA, TEL. 534 
628 131

•  Sprzedam  Volgswagena   
Turan   2006 r.  – 604878140

• Sprzedam  wózek  zrywkowy  
z  HDS –em    -  726169098  

• Sprzedam opony zimowe 
13/155/65 prawie  nowe oraz  
felgi do Ford Fiesta 1995 r – 
660171386

• Sprzedam Mercedes 124 rok 
prod. 1987 Sedan 300D – au-
tomat po remoncie. 695 100 
400

ROLNICTWO

• Sprzedam  prosiaki - 
6015536885, -  913926344 

• Koszenie, zbiór, mulczaro-
wanie łąk, orka, siew, tale-
rzówka 608 013 995

• Grykę sprzedam. Tel. 
795 916 988

• Koszenie łąk i prasowanie. 
603 541 286

• Maliny – Strzelewo sprze-
daż i zbiór na własne po-
trzeby tanio. 502 853 573

• Sprzedam słomę w snop-
kach i siano. Tel. 782 036 086

• Sprzedam kaczki fran-
cuskie króliki na mięso. 
515 106 916

• Rwane jabłka po 1,50 zł, sa-
modzielne rwanie po 1.00 zł/
kg. Rózne odmiany Redło. 91 
39 28 005

• Sprzedam obornik. 
793 908 098

• Sprzedam prosiaki 16 szt. Tel. 
691 982 862

• Sprzedam  owies pszen-
ny 4 tony -  697436375 , 
913926471

• Sprzedam króliki chowu na-
turalnego. Dowóz na miej-
sce. 661 633 977 

• Sprzedam  warchlaki   -  
913928019

• Sprzedam  gęsi -  507 724 964

• Sprzedam prosiaki. 668  434 
849

USŁUgI

• Firma Usługowa „Zielona”. 
Wynajem sal na: konferencje, 
zabrania, szkolenia. Tel. 91 39 
26 691.

• Wyjazdy Niemcy, Holandia. 
Niskie ceny z domu pod 
dom. 603 038 944

• Usługi transportowe IVECO 
dostawcze + laweta + bus 
osobowy do 9 os. Tel. 609 
931 915, 607 580 172.

• MALOWANIE, MONTAŻ 
PANELI PODŁOgOWYCH I 
INNE DROBNE NAPRAWY 
WYKONA „ZŁOTA RĄCZ-
KA”; 91 39 22 783, 784 79 
22 70

• Czyszczenie uszu za pomocą 
świecowania Nowogard, ul. 
Zielona 3. 91 39 20 714
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MARPOL – OKNA S.C. 
 ul. Sienkiewicza 7F  Nowogard 

www.marpolokna.pl    
biuro@marpolokna.pl,   tel. 91 39-27-022

Nowość

energooszczędny pro�l

6 komorowy

z 3 uszczelkami

ul. Rzeszowskiego 7 • Nowogard

NOWY

ADRES:

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

tel. 91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

GABINET KOSMETYCZNY 
”WICHEREK”

Rok założenia 1988
Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała zabiegi 
kosmetyczne, henna, depilacje, makijaże, 
mikrodermabrazja, peeling kawitacyjny, 
ultradźwięki, eksfoliacje, wypalanie, laser, 
lampy, materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

PORADY BEZPŁATNE
Nowogard, ul.  Zielona 3 
– obok Rest. „Przystań”, 

Tel. 91 39 207 14 
Czynne od 11.00 do 19.00

http://wicherek.info

Przyjmę do pracy 
do sklepu 24h 

z doświadczeniem. 

603 688 266

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07

• Usługi ogólnobudowlane i 
docieplenia 607 654 692

• Usługi transportowe Transit 
Max + przyczepa. 500  297 
054.

• Cyklinowanie. 692 478 465

• AWARIE. Naprawy pieców 
Vailiant, tanie części. 691 686 
772

• Bruk-lin układanie kostki 
brukowej. Tel. 607 083  893, 
w w w.bruk- l innowogard.
com.pl

• Montaż ogrodzeń betono-
wych, farmerskich i innych; 
695 085 470; 91 39 72 575

• usługi elektryczne CO, dachy, 
tanio szybko solidnie. Do 
30% taniej. Tel. 506 323 560

• Przewozy przeprowadz-
ki Nowogard i okolice. 784 
499 535

• Usługi ogólnobudowlane. 
510 335 162

• AGENCJA REKLAMWA VI-
ZART - oprawianie prac - w 2 
minuty., bindowanie, wydru-
ki A3-A4 kolor, ksero A3-A4 
- kolor, laminowanie A3-A4. 
Tylko u nas największy wy-
bór okładek. Nowogard, ul. 
700 lecia 15 (nad sklepem 
zielarskim). Tel. 605 522 340.

• REMONTY, MONTAŻE, STO-
LARKA. 781 016 125

• Transport BUS-MAX. 784 053 
493

• Usługi remontowo-bu-
dowlane, docieplenia. 
784 053 493

• Przepisywanie prac (magi-
sterskich, licencjackich, in-
nych), dokumentów, CV, li-
stów motyw. innych. Wydru-
ki, Ksero, także kolor. Szybko 
i Solidnie. Studio Reklamy Vi-
zart. Nowogard, ul. 700 lecia 
15 (nad sklepem zielarskim). 
tel 605 522 340. 

• Naprawa, regulacja okien, 
drzwi PCV i drewna. 695 181 
070

• Usługi dekarskie w Kościusz-
kach. 601  227  631

• Videofilmowanie i zdjęcia cy-
frowe, profesjonalnie różne 
okazje. 600 653 124

• Transport przeprowadzki 
szybko tanio. 696 138 406

• DUR - DACH pokrycia i re-
monty dachów. 691 621 141

• Dachy. 785 562 104

• Usługi koparko- ładowar-
ką + transport Nowogard.  
667 621 070

• Usługi koparko-ładowarką. 
606 106 142

• Transport przeprowadzki, ta-
nio. 791 111 749

• Remonty łazienek, glazu-
ra, terakota, hydraulika. 
667 435 942

• Docieplenia budynków re-
monty. 784 053 493

• Remonty mieszkań 
609 588 240

• Remonty na każdą kieszeń. 
609 715 839

• TWOjA KSIęgARNIA IN-
TERNETOWA WWW.KSIE-
GARNIACYMELIA.OSDW.PL

• Serwis komputerowy na tele-
fon. Instalacja, pomoc w ob-
słudze. Na życzenie w domu 
Klienta. Tel. 790 373 803

• Usługi Akwarystyczne: zakła-
danie i obsługa akwariów. 
506 059 054

• Remonty i wykończenia. 
601 567 369

• Usługi transportowe 1.5t. 
bus blaszak. 692 486 051

• Korepetycje – matematyka 
668 171 212

• Żłobek Błękitna Chmurka 
660536104

• Organizacja urodzin w Błę-
kitnej Chmurce, weeken-
dowe warsztaty i zajęcia, 
660536104.

• Chemia  korepetycje  
609307327

• Najtaniej  wyremontuję, 
wymaluję  wyszpachluję, 
położę panele. 666047905

• Korepetycje  j.  angielski   dla 
dzieci  w  każdym  wieku  i  
dorosłych  20 zł / 1 godz. - 
721713716 –

• Usługi  spawalnicze   /  z 
dojazdem  do  klienta   /   -  
726169098  

• Kursy j. angielskiego i nie-
mieckiego , Szkoła języków 
obcych „GERMANIC” tel. 
607  545  991; www.niemiec-
kinowogard.pl

• Układanie  kostki  grani-
towej,  kamienia polnego,  
ogrodzenia  - 723875957

•   Remonty mieszkań  -   do-
mów,  malowanie  gratis  - 
723875957  

PRACA

• Zatrudnię konsultantkę Ori-
flame, bezpłatne wpisowe, 
prezenty na 1300 zł, 604 189 
118

• Przyjmę pracownika do 

budowy domków jedno-
rodzinnych i prac wykoń-
czeniowych. 607  083  845; 
663 160 884

• Zatrudnię  kierowcę Kat. D. 
501 615 614  

• Przyjmę do pracy do skle-
pu 24h z doświadczeniem. 
603 688 266

• ZESPÓŁ  MUZYCZNY  PO-
SZUKUjE  WOKALISTKI  I   
WOKALISTY 795279165

• FIRMA  „ARNO„ ZATRUDNI 
PRACOWNIKóW PRODUKCJI  
STOLARKI   OKIENNEJ WY-
MAGANIA  :  TYLKO    Z     DO 
ŚWIADCZENIEM    W    BRAN-
ZY

• Przyjmę   do  pracy  / do  biu-
ra i do  roznoszenia   ulotek  /    
-  510100263  

INNE

• Kupię piec do CO 8-10 kW. 
Tel. 781 159 389

• Sprzedam piec CO typ kom-
fort eko 25 nowy z podajni-
kiem. tel. 602 10 11 18.

• Sprzedam choinki bezpo-
średnio z plantacji. tel. 602 
10 11 18.

• Sprzedam drewno  bukowe i 
dębowe pocięte i porąbane- 
603 353 789

• Sprzedam laptopa Lenovo, 
Y530, cena 1600 zł, tel. 605 
522 340

• Owczarki niemieckie 7 tygo-
dniowe, pieski, ładne rodzice. 
91 39 21 828

• Sprzedam drewno opałowe i 
kominkowe. 667 788 820

• Kupię płyty jumbo używane. 
607 690 741

• Sprzedam używaną wło-
ską pralkę automatyczną, 
sprawna, bęben otwierany 
od przodu pralki, cena 200 zł, 
tel. 784 792 270

• Sprzedam kroczek karpia -  
913918297

• Sprzedam półroczną  spa-
cerówkę  Babyactive   Q  na 
gwarancji  za  250.00 zł./cena  
nowej 600,00 zł. Tel. 692 428 
003 

• SKUP PIŁ niesprawnych, za-
tartych STIHLl i HUSQVAR-
NA, cena 100 zł, tel. 721 
668 245

• Sprzedam nową piłę spali-
nową, kosiarkę spalinową, 2 
rowery. 784 660 924   

• Sprzedam spacerówkę, ko-
jec, huśtawkę, fotelik sa-
mochodowy. 513 088 312

• Maliny sprzedam. 502 853 
573

• Sprzedam akwarium 112l 
z pełnym wyposażeniem 
668 844 738

• Kupię   dwa  stoły  rozkładane   
609245816  

• Sprzedam gołębie ozdob-
ne cały lot Tel.501 018 369

• Sprzedam konsolę  Sony  
Playstation  3,  + 5 gier   - 
603523226 

• Sprzedam  tapczan   i  dwa  
fotele  w   b.  dobrym   stanie   
cena  250  zł .    -   68927785   -

• Sprzedam  tanio  szafę  
3-drzwiową  z lustrem  /  ol-
cha miodowa  /, i ławę szkla-
ną  - 660047112-

• Sprzedam drewno kominko-
we, opałowe sprzeda cało-
roczna, posiadam swój trans-
port. 691 466 441

• Sprzedam  Cocker Spaniel 
4-tygodniowe. 697  381  582 
po 16-tej

• Sprzedam wieżę Diora WS 
442, srebrna, 4 lementy: 
wzmacniacz, tuner przestroj-
ny, korektor, deck szuflada, 
stan idealny, używana spo-
radycznie, cena 780 zł do 
uzgodnenia. tel. 605 522 340.

Schronisko 
Sosnowice 

zaprasza  
wszystkie  

osoby chętne  
do adopcji psa. 

www.facebook.pl/
Schronisko 
Sosnowice  

668 602 602
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Pół godziny  
w towarzystwie KarolinyK
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POSIADANY CERTYFIKAT JAKOŚCI
   NA DREWNO KONSTRUKCYJNE

Sprzedam!!!
Recykling ceglany oraz betonowy. 

Możliwość dostawy do klienta.
Miejsce składowania Gryfice.

Kontakt tel. 609-532-701

PIASEK, ŻWIR,   
CZARNOZIEM, 

POSPÓŁKA 

 ŻWIROWNIA
DŁUGOŁĘKA

tel. 504 872 700 
Z DOWOZEM 
DO KLIENTA

PLANDEKI SAMOCHODOWE - produkcja i naprawa
ul. Nadtorowa 12, 913920131, 601860716  •  ul. Kilińskiego 26, 913925627, 601897368

profesjonalna mechanika od A do Z
SZYBY SAMOCHODOWE

do osobowych i ciężarowych - montaż i naprawa

WARSZTAT SAMOCHODOWY AUTO TOP

codziennie od 11 do 18

Rozwiązanie krzyżówki z dnia 26 X
Kupon nr 84, Listopadowe opary
Teresa Januszonek, Danuta Skowron, Barbara Bartosik, Wiesław 

Borowik, Halina Szwal, Maria Barska-Drzewiecka, Stanisława Pokor-
ska, Katarzyna Gaik, Alicja Wypych, Anna Husarz, Krzysztof Bryndza, 
Natalia Furmańczyk, Halina Stefańska, Teresa Krystkiewicz, Jadwiga 
Maknia, Justyna Grenda, Jolanta Gruszczyńska, Szczepan Falaciński, 
Natalia Chruściel, Jadwiga Maknia 

Zwycięzcy: Katarzyna Gaik, Wiesław Borowik, Teresa Krystkiewicz
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INFORMATOR LOKALNY - NOWOgARD
In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
tel. miejski   - 91 57 92 311 
Straż Pożarna   - 998
Pogotowie Ratunkowe   - 999 
Pogotowie Gazowe   - 992
Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994

Dyżur nocny
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala   - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.   - 91 392 69 99
Medyk   - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

 - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz Pogotowie Stomatolo-
giczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos 
 - 91 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  
 - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzie ci, 
Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności 
Gospodarczej  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
  - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

- 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 26 249

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw.  WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   

- 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57

Apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM   - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Zawodowe 
- CE Zdroje ul.  Bohaterów Warszawy 78,

telefon/fax.   - 91 392 54 94  
I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium  
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych    - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   

- 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 
Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 
Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 
Taksówki   - 91 392 02 60
Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814
Przychodnia Weterynaryjna „Sikorka” 
Sikorki 41, gm. Nowogard   - 91 39 17 695

 
 

KANCELARIA 
DORADZTWA PRAWNEGO

tel. 501 341 824 
e-mail: kkolibski@op.pl 

Jeśli chcesz przeprowadzić  
rozwód, podwyższyć  

lub wystąpić  
o alimenty, nabyć spadek? 

Może dręczą Cię  
inne wątpliwości prawne? 

Nie czekaj, aż będzie za późno.
 Porady prawne już od 30 zł

 
Nowogard 

ul. Wojska Polskiego 4  
(nowy budynek – I piętro) 

Proszę o wcześniejszy kontakt 
telefoniczny

SALON GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

VELES
- glazura
- terakota
- panele
- drzwi
- parapety
- ceramika łazienkowa
- wanny, kabiny
- meble łazienkowe
- armatura

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto)

Kupię  
gospodarstwo lub 

 grunt rolny  

tel. 664 944 635

REgULARNA LINIA MI KRO BU SO WA SEROCKI   Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie    6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie    8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

Informacja PKS 
91 392 18 87   lub   91 469 83 15

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak          kom. 606 148 353
Nowogard (ul.  Rzeszowskiego) - Szczecin (ul.  Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:05; 8:10; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 11:50; 11:55; 12:40; 
14:40; 14:50; 15:00; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:11
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul.  Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:30; 9:50; 10:25:11:20(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 13:20; 13:45(F); 14:10; 
14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:00
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:50; 17:20; 18:30; 19:30
Kursują od poniedziałku do soboty;  F - kursuje od poniedziałku do piątku;  7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli

ROZKŁAD jAZDY BU SÓW

Regularna linia METRO          tel. 501  615  614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25 A; 5:50 A; 6:00 A; 8:15 A7; 9:25 A7; 12:30 A7; 12:55 A7; 
15:05 A; 16:30 A7; 18:10 A7
Ze Szczecina do Nowogardu: 6:50 A; 7:25 A; 7:45 A; 11:00 A7; 12:00 A7; 14:35 A7; 15:55 
A7; 16:40 A; 18:25 A7; 19:55 A7
Legenda: A- kursuje od pon do sob;   7 - kursuje w niedzielę

PRZEWÓZ OSÓB - RO MAN BIŃCZYK - Linia Regularna  
 TEL. 0607 310 591 

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU:  
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SOBOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIEDZIELA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

DZIENNIK
NOWOGARDZKI

Ukazuje się we wtorki i piątki  na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, Piotr Słomski, jarosław Bzowy, 

Rafał Kowalczuk sport.  jarek Dąbrowski redaktor techniczny.   Ad res re dak cji:  
72-200 No wo gard, ul.  Boh. War sza wy 7A, tel. 91 392 21 65; e-mail: dziennik@domjudy.pl. 

Wy daw ca, skład i druk: „Dom judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

Trasa NOWOgARD – gOLENIÓW – SZCZECIN 
Nowogard ul. Rzeszowskiego : 5:05(A), 5:55(A), 6:10(A), 6:50(7), 7:00(A),  7:50(A), 8:05(7), 

8:25(2,4,6), 8:35(A), 9:10(1,3,5,7), 9:15(2,4,6), 10:05(A)10:30(A,7), 11:31(A), 11:40(7), 12:15(A), 
12:50(A,7), 13:00(A), 13:10(A), 13:25(A,7), 13:50(F), 14:05(A), 14:20(A,7), 15:41(A), 16:00(7), 
16:25(7), 16:30(1,3,5) 16:40(2,4,6,7) 16:50(A), 17:30(7) 17:50(A,7) 18:05(4,5,6,7) 18:20(A,7)

TRASA SZCZECIN – NOWOgARD
Szczecin ul. Św. Ducha: 9:25(A), 11:55(A,7) 12:20(A,7), 13:35(A), 14:00(A,7,R), 

14:30(1,3,5,7)  14:35(2,4,6) 14:55(A,7), 15:10(A) 15:25(A,7), 15:50(A) 16:15(A,7)  16:30(A), 
18:05(A,7,R) 18:20(A,7) 19:05(A,7) 19:25(A,7) 19:50(A,7)

Szczecin ul. Dworcowa :  6:20(A), 7:35(A), 8:40(A,7), 9,00(7,R), 10:05(A,7),  10:50(A,7),  
11:40(A), 13:00(7), 14:20(7), 17:40(A,7), 20:15(A,7),

goleniów, Dworzec PKP :  7:05(A), 8:20(A), 9:25(A,7), 9:45(7,R), 10:10(A),  10:50(A,7),  
11:36(A,7), 12:26(A), 12:42(A,7),  13:05(A,7), 13:45(7), 14:20(A),  14:45(A,7,R), 15:05(7), 
15:20(1,3,5,7) 15:26(2,4,6) 15:40(A,7) 15:55(A)  16:08(A,7) 16:40(A) 16:59(A,7) 17:15(A), 
17:40(A,7)  18:50(A,7,R)  19:05(A,7), 19:50(A,7) 20:10(A,7) 20:35(A,7) 21:00(A,7)

Trasa NOWOgARD – MASZEWO 
Nowogard ul. Rzeszowskiego :  6:20(S) 15:15(S)
Trasa MASZEWO – NOWOgARD 
Maszewo :  6:55(S) 16:00(S)
Trasa NOWOgARD – MASZEWO – STARgARD SZCZECIŃSKI
Nowogard ul. Rzeszowskiego :  6:50(F),  11:30(F),  13:50(F),  
Trasa STRAgARD SZCZECIŃSKI – MASZEWO - NOWOgARD
Stargard Szcz. Oś. Tysiąclecia :  9:40(A), 12:45(A), 15:05(A)
A - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt S – kursuje w dni nauki szkolnej; 

7 – kursuje w niedziele niebędące świętami F – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz 
świąt 1,3,5 – kursuje w poniedziałki, środy, piątki oprócz świąt; 2,4,6 – kursuje we wtorki, 
czwartki, soboty oprócz świąt; 4,5,6,7 – kursuje w czwartki, piątki, soboty, niedziele oprócz 
świąt; R – kurs do Reska    

ROZKŁAD jAZDY POCIĄgÓW (1.06 - 8.12.2012)
DO KOŁOBRZEGU
7:26 (od 3.09); 9:21 (w dni robocze); 11:39;  13:49;  15:47;  

17:46;  21:38

DO SZCZECINA
5:19 (od 3.09); 6:36 (od 3.09); 8:01; 12:13 (w soboty, niedziele 

i święta); 14:56;  16:51;   18:50;  

Informacje o rozkładzie jazdy:  tel. 19 757
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 Pożyczki bez BIK
 Wysoka przyznawalność
 Raty miesięczne
 Na dowolny cel

Nowość !!! 
Pożyczka dla �rm bez BIK

Bez zaświadczeń z ZUS i US
Mobilny Doradca Finansowy
Piotr Krekora -  513 164 203

Dojeżdżamy do Klienta

OKNO 1465 mm szer. x 1435 mm wys.

SZYBA K=1,0 • OKUCIE MACO PPUH "JOGA" sj.
ul. Górna 4,

72-200 Nowogard
tel. 91 39 25 501

OKNA-SUPERPROMOCJA !!!

TYLKO 499zł*
*cena netto

Serwujemy smaczne jedzenie
Zapraszamy na Niedzielne Obiady
Dobrą muzykę
Miłą atmosferę

Serwujemy smaczne jedzenie
Zapraszamy na Niedzielne Obiady
Dobrą muzykę
Miłą atmosferę

Kontakt: 
604103 158, 509 284 384

Organizuje:

wesela, urodziny, 
stypy, dancingi, karaoke 
i imprezy okolicznościowe

Niedługo nowe zasady 
zdawania egzaminu

ZAPISZ SIĘ JUŻ TERAZ
Nowy kurs

5 listopada  2012 r.

Posiadamy w ciągłej sprzedaży:
-kostury - ośniki - skrobaki - maczety  
- linki zrywkowe  - Haki, łańcuchy

Naprawa węży hydraulicznych
wysokociśnieniowych

- lemiesze,nakładki, odkładnie, śruby, redlice
- bagnety, podnośniki łanu, igły do pres, cepy,
- koła zębate, palce sprężyste noże bijakowe ...
- �ltry , oleje, smary, wałki WOM,

NOWOGARD • ul. Nadtorowa 14c
tel. 91 392 71 14 • kom. 604 24 90 72

Zapraszamy 
od pn-pt w godz. 8.00 - 18.00

w soboty 9.00 - 14.00

tel. 91 443 51 87, 94 721 61 83
59 833 43 12,  698 230 205

www.partnerstal.pl

GARAŻE BLASZANE WIATY, KOJCE 
BRAMY GARAŻOWE

TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 

W ofercie także kredyt na budowę domu i pożyczki hipoteczne
Kredyt w programie „Rodzina na swoim”

Nowogard • Warszawska 14 • tel. 91 391 03 78
zapraszamy pn-pt 9-18, sob. 10-14

Ranking Money.pl z dnia 4.10.2011 r. Szczegóły oferty, informacje o opłatach, prowizjach, oprocentowaniu dostępne w placówkach BZ WBK

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07
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GAZETA LOKALNA  NOWOGARD • OSINA

Czytaj s. 3

Czytaj s. 3

Czytaj s. 8

Bezpłatne Liceum
Ogólnokształcące dla Dorosłych

ogłasza nabór
Informacje i zapisy

ul. Zielona 11, tel. 91 392 66 91

PRY
WA
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ZN
E LICE

UM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA
DOROSŁYCH

Rozpoczęcie roku szkolnego w sobotę 11 lutego godz. 8.00

Zapewniamy BEZPŁATNĄ NAUKĘ przez cały okres kształcenia

www.zielona.mojaszkola.net

W NOWOGARDZ IE

Rozpoczęcie roku szkolnego w sobotę 1 września 2012

s. 9s. 2 s. 8

Węgorzyce 
– są ruiny, 
będzie 
kościół

Tir wpadł  
do rowu

HURTOWNIA 
ELEKTRYCZNA

tel. 91 39 25 202
91 39 26 898

72-200 Nowogard
ul. Nadtorowa 12

El-InselEl-Insel HURTOWNIA 
ELEKTRYCZNA

Pełna gama 
materiałów 

elektrycznych
Przykładowo:
YDYp 3x1,5 750V - 145 zł netto / 100 mb
YDYp 3x2,5 750V - 239 zł netto / 100 mb

Naświetlacz 
LED IP65

10W - 80 zł
20W - 160 zł
30W - 230 zł

NZOZ MARDENT 
oferuje 

kompleksowe 
leczenie 

stomatologiczne
lekarz dentysta Ewa Rosa

ul. 15 Lutego 16A 
72-200 Nowogard

Tel. 91 39 22 633 lub 
532 512 703
godz. przyjęć  

pn-pt 10.00-16.00

Historyczny 
wynik Bartosza 
Jemilianowicza

Z okazji 90 urodzin
kochanej Mamie, Babci, Prababci

Reginie Bejma
dużo zdrowia - którym od lat się cieszysz,

pogody ducha - którą wielu obdarzasz
i wytrwałości - której nigdy Ci nie brakuje.

życzą
córka, syn, synowe, zięć, wnuki i prawnuki

NAJTAŃSZA 
ODZIEŻ NA WAGĘ

JUŻ OTWARTE 
ul. 15 Lutego 17 (vis’a’vis elewatora)

7 listopada br.
od 9.00 - 10.00

środa
udzielane będą
bezpłatne porady 

prawne
w redakcji DN

ul. Boh. Warszawy 7A

codziennie od 11 do 18

Kancelaria  
Prawna

nawet trudne sprawy

601 949 077

Jubileusz Koła Łowieckiego Lis Błotno

Tego dnia zwierzyna  
spała spokojnie

Czy komendantem 
będzie kobieta?

Zmiany 
na policji

Święta 
tym razem 
spokojne 
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Nasza Sonda 
Ani głosów liczyć nie umieją, ani pieniędzy
Urząd Miejski w Nowogardzie zakupił system elektronicznego liczenia głosów podczas sesji 
Rady Miejskiej - pisaliśmy o tym w piątek. Uzasadnieniem były nagminne ponoć trudności 
przy zliczaniu wyników głosowania, gdy radni wyrażali swoją decyzję poprzez podniesie-
nie ręki.  Inwestycja  nowogardzkich podatników kosztowała prawie 40 tys. zł.  Czy jest to 
słuszny  wydatek, gdy  trzeba zliczać głosy raptem 21 radnych? Czy tyle muszą  nas koszto-
wać  braki  biegłości   matematycznej lokalnych  rajców?  Co sądzą o tym nasi Czytelnicy? 

Agnieszka Antczak z synkiem Piotrusiem - Dla mnie jest to 
wydatek zupełnie niepotrzebny. Panowie Radni powinni sami umieć 
sobie liczyć te uchwalone przez siebie  głosy, które są” za”, „przeciw” 
czy „wstrzymuję się”. Wydaje mi się, że nie jest to nic trudnego, a 
samo licznie nie zajmuje chyba  wiele czasu,  przy takiej liczbie rad-
nych nie jest to zajęcie, które wymaga aż takiego zakupu jakim jest 
właśnie ten system i potrzebny do jego obsługi sprzęt. Te pieniążki 
można było przeznaczyć przecież  na inne cele typu: walkę z pogłę-
biającym się bezrobociem w naszym mieście czy szpital, który jest 
jak wiemy rozbudowywany. Tutaj te pieniądze z pewnością bardziej 
by się przydały. Podsumowując  jestem przeciwna takiej inwestycji. 

Stanisław Krzeczowski - No trochę jest przesady w tym zakupie. 
A dlaczego?  Bo wszystko byłoby dobrze, gdyby w tym mieście całość 
była na „5”. Jednak do tej przysłowiowej „5” jeszcze   bardzo dużo 
nam  brakuje. Gdyby było możliwe przekroczyć tę notę, to można 
byłoby tu wybudować dodatkowo np. lotnisko oraz kupić samolot 
- tyle żartu,  ale na pewno te pieniądze można było zainwestować 
inaczej. Panie Redaktorze, Radni i bez tego systemu poradziliby so-
bie z tym głosowaniem i co trzeba uradziliby.  A tak tylko biorą i 
będą brać te diety, a co niektórzy albo będą drapać się po głowie lub 
grzebać sobie w nosie. To niedobra decyzja. 

Piotr Żyła - Moje zdanie na temat wydania pieniędzy na to urzą-
dzenie czy system jest takie, że te wydatki na pewno były uzasad-
nione. Żeby  mieć pewność co do głosowania i wyrażonego przez 
Radnych  zdania   uważam, że wprowadzenie tego systemu będzie 
umożliwiało  sprawdzenie tego. Będzie więc  bardziej sprawiedliwe, 
a Radny nie będzie już mógł głosować niezdecydowanie. Dodatko-
wo będą również do wglądu wydruki? 

Eugeniusz Heinrich - Uważam, że jako inwestycja to jest ona w 
pewnym sensie  uzasadniona. Ponieważ te  wieczne spory oraz ręcz-
ne licznie głosów powinno się już zakończyć. Te czasy dawno minę-
ły, kiedy np. musieliśmy liczyć ręcznie i być wytykani palcami. Teraz 
powinna  zagościć  tam gdzie jest to możliwe  elektronika i nowocze-
sna technika. Jeżeli ten system się sprawdzi i będzie poprawnie funk-
cjonował przez dłuższy czas to uważam, że Panowie Radni na tym 
skorzystają. Ta jedna usprawniająca rzecz, może tylko dopomóc w 
pracy panów Radnych.  

Pan Bronisław - Uważam, że Gmina ma  ważniejsze wydatki. 
Choćby na walkę z bezrobociem czy naprawę dróg czy  dróżek na 
terenie całej Gminy. Dodatkowo  pozostaje jeszcze  też nasz szpital, 
który jest na ukończeniu. Dlatego wydaje mi się, że ten wydatek jest 
zbędny. Jestem przeciwny tej inwestycji. 

Mirosław Gliwka - Moim zadaniem ten wydatek jest niepotrzeb-
ny i chcę to podkreślić z całą stanowczością. A dlaczego, bo naszych 
Radnych jest nie tak  wielu  jak np. w Sejmie. Uważam, że przy tej 
ilości osób te głosy można policzyć ręcznie. Tę kwotę można było 
przeznaczyć na cele inne, bardziej potrzebne, jak np. edukację, czy 
bezrobocie, które jest w naszej gminie. To duża przesada, bo prze-
cież te 40 tyś to jest kilka dobrych pensji. Powtórzę jeszcze raz, je-
stem całkowicie przeciwny tej inwestycji, dla naszej  gminy ta wyda-
na niepotrzebnie kwota, to bardzo duży pieniądz. 

Rozmawiał: Jarek Bzowy 

Kronika policyjna 
29.10.2012 r.
Godz. 17.40 Powiadomienie o 

oszustwie przy zakupie udziału 
w grze Tibia Eider Druid. 

Godz. 15.00 Zdarzenie dro-
gowe na ul. Żeromskiego po-
między pojazdami Peugeot oraz 
VW Golf.

Godz. 20.30 Włamanie do 
domu będącego w budowie skąd 
dokonano kradzieży agregatu 
prądotwórczego marki Honda, 
kabla elektrycznego miedziane-
go czterożyłowego oraz elektro-
narzędzi.

  
30.10.2012 r. 
Godz. 16.40 Kolizja drogowa 

na skrzyżowaniu ul. Żeromskie-
go i ul.Sienkiewicza, pomiędzy 
pojazdami Nissan i Mercedes. 

Godz. 17.50 Powiadomienie 
o kradzieży kosiarki spalinowej 
marki Performance Power z ga-
rażu wolnostojącego na posesji 
w miejscowości Bieńczyce. 

Godz. 19.45 Kierownik sklepu 
Lidl powiadomił o zatrzymaniu 
sprawcy kradzieży sklepowej. 
Patrol na miejscu wylegitymo-
wał Marcina B. Ukarany został 

mandatem karnym w wysoko-
ści 500 zł. 

31.10.2012 r. 
Godz. 14.00 Powiadomie-

nie o kradzieży pilarki spalino-
wej marki Stihl w miejscowości 
Miętno. 

02.11.2012 r. 
Godz. 17.00 Powiadomienie 

o kradzieży w dniu 31.10 2012 
r. telefonu komórkowego marki 
Sony Ericsson W595 w obiekcie 
sportowym Orlik przy ul. Boh. 
Warszawy. 

04.11.2012 r. 
Godz. 10.00 Powiadomienie 

o włamaniu na konto mailowe 
oraz Allegro.

Godz. 10.30 Powiadomienie 
o uszkodzeniu mienia w postaci 
wybicia szyby oraz uszkodzenia 
rolety zabezpieczającej okna w 
kiosku przy ul. Kościuszki.   

Godz. 12.20 Powiadomienie o 
kradzieży telefonu komórkowe-
go marki Sony XPERIA X8 na 
ul. 3 Maja. 

st. insp. Ref. Prewencji 
Klaudia Gieryń 

Wypadek pod Olchowem

Tir wpadł  do rowu!
W poniedziałek 5.11.2012 około godz. 7.00 rano na  by-
łej trasie nr 6 przed  węzłem obok Olchowa  wypełniony 
ładunkiem TIR wpadł do rowu. 

Wczesnym   ranem, za Nowo-
gardem  tuż przed wjazdem do 
Olchowa, ciężarówka wypadła 
z drogi i przechyliła  się na pra-
wy bok. Kierowca Tira tłuma-
czył to wydarzenie następująco: 
momentalnie złapałem  pobocze, 
ale na szczęście nic mi i nikomu 
na drodze się nie stało. Już wiem, 
że będzie dość duży  koszt zwią-
zany z operacją wyciągania  po-
jazdu. Siła z jaką ciężarówka się 
przechyliła, zniszczyła również 
znak drogowy ustawiony na po-
boczu. Tak jak powiedziałem -  

złapałem pobocze, była to chwila 
i nie było szans utrzymać się na 
drodze z takim ciężarem  – opo-
wiada kierowca. Z przechylane-
go samochodu na szczęście nie  
wyciekło paliwo, w Tirze jedy-
nie został zbity przedni reflek-
tor. Po około 2 godzinach ocze-
kiwania na pomoc, na miej-
sce zdarzenia dojechała firma 
techniczna dysponująca cięż-
kim sprzętem, która rozpoczę-
ła akcję wydobywania pojazdu z 
przydrożnego rowu. 

Jarek Bzowy 
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O PA Ł
POLSKI WĘGIEL 

WYSOKA JAKOŚĆ
węgiel, koks, miał,drewno,
brykiet - węgiel i drzewny
(towar luzem i workowany)

Zapewniamy transport 
Sprzedaż ratalna

PPUH „EDBA” 
Nowogard • ul. Nadtorowa 12

Tel./fax 91 39 22 329
Kom. 601 150 620

Lokal 
handlowy

60 m2

do wynajęcia
ul. Warszawska 14
tel. 510 105 357

Salon Plus 
ul. Kościuszki 35A

Nowogard,
 tel. 91 392 08 74

informuje, że 
posiadamy w ofercie 

POLSAT  
CYFROWY
dla Klientów Plusa 

dodatkowe BONUSY

Czy komendantem będzie kobieta?

Zmiany na policji 
W kadrze kierowniczej policji w Nowogardzie i Goleniowie szykują się poważne zmiany, dowiedziała się redakcja DN. Nadkomisarz Le-
szek Nowak, nie będzie już pełnił funkcji szefa nowogardzkiego komisariatu. Nowy komendant ma zostać wyłoniony w drodze konkursu. 

Wczoraj, do Komendy Po-
wiatowej Policji w Goleniowie  
wpłynął  komunikat kadrowy, 
zgodnie z którym od dnia 5 li-
stopada nadkom. Leszek No-
wak zostaje oddelegowany do 
pełnienia obowiązków zastęp-
cy komendanta powiatowego 

policji w Goleniowie. Tym sa-
mym przestanie pełnić funk-
cję szefa Komisariatu Policji 
w Nowogardzie. Do czasu wy-
łonienia nowego komendanta 
jego obowiązki będzie pełnił 
dotychczasowy zastępca L. No-
waka, podinsp. Nowak tyle, że 
Mariusz. Nowy komendant KP 
Nowogard zostanie wyłoniony 
w drodze konkursu. Kiedy po-
znamy jego nazwisko?

Komendant Główny Poli-
cji ma trzy miesiące na doko-
nanie nominacji – informuje 
podkom. Marta Maciejuniec, 
rzecznik prasowa Komendy 
Powiatowej Policji w Golenio-
wie. 

Leszek Nowak zastąpi na sta-

nowisku zastępcy komendanta 
powiatowego policji, podinsp. 
Roberta Nowaka. Ten, jak wy-
nika z nieoficjalnych informa-
cji, ma zostać ponoć szefem 

Komendy Powiatowej w Łob-
zie. 

Może tym razem, na fotelu 
komendanta nowogardzkiego 
komisariatu po raz pierwszy w 

jego historii zasiądzie funkcjo-
nariusz kobieta? Takie infor-
macje od kilku miesięcy krążą 
już po mieście. Czy okażą się 
prawdziwe? Czas pokaże.    MS

Nadkom. Leszek Nowak

Policja podsumowała „akcję znicz” 

Święta tym razem spokojne 
Choć trudno w to uwierzyć, tegoroczne święta zmarłych, minęły bardzo spokojnie. Policja nie odnotowała poważniejszych zdarzeń. 
Nie było kradzieży, ani pijanych kierowców. 

Tegoroczną „akcję znicz”, 
policja może uznać za bardzo 
udaną. W Nowogardzie przez 
świąteczny okres odnotowano 
jedynie dwie niegroźne kolizje. 
W całym powiecie podobnych 
zdarzeń drogowych było pięć. 

Generalnie nic poważnego 
się nie działo. Spokojnie było 
na samych cmentarzach, jak i 
w ich okolicach. Nie było nie-
trzeźwych kierowców. Nie od-
notowaliśmy również żadnych 
kradzieży, które w tym okre-

sie zwykle miały miejsce. Jeśli 
chodzi o sam Nowogard, mie-
liśmy tylko dwie niegroźne ko-
lizje. Poza tym było kilka sy-
tuacji niedostosowania się kie-
rowców do obowiązującej w 
dni świąteczne zmiany organi-
zacji ruchu wokół cmentarza. 
Niektóre z nich zakończyły się 
pouczeniem, a kilka manda-
tami  – mówi podkom. Mar-
ta Maciejuniec, rzecznik pra-
sowy Komendy Powiatowej w 
Goleniowie. 

Policja była obecna na cmen-
tarzach już na kilka dni przed 
1 listopada. Zdaniem policji, 
to właśnie przedświąteczne 
patrole umundurowane i ope-
racyjne sprawiły, że obyło się 
bez przykrych zdarzeń. 

To właśnie najczęściej w  okre-
sie przedświątecznym, prze-
stępcy wykorzystają nieuwagę 
i zamyślenie osób znajdujących 

się na cmentarzu. Apelowali-
śmy więc w czasie tych patro-
li do osób zwłaszcza starszych, 
aby nie zabierały ze sobą więk-
szej ilości pieniędzy. Ostrzegali-
śmy też, by nie pozostawiać bez 
opieki torebki, która może być 
łatwym łupem złodzieja. Nasze 
apele przyniosły najwyraźniej 
skutek – mówi M. Macieju-
niec, która osobiście towarzy-

szyła patrolującym cmentarze 
funkcjonariuszom. 

W tym roku o bezpieczeń-
stwo osób odwiedzających 
groby swoich bliskich dbało 40 
policjantów, w tym 10 z pionu 
kryminalnego. W akcji poma-
gała im również Straż Granicz-
na. 

Marcin Simiński

Foto. policja
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„Niech pod tym sztandarem Święty Hubert zawsze darzy Was swymi łaskami”

Jubileusz Koła Łowieckiego Lis Błotno  
W minioną sobotę, w Willi Zbyszko w Warnkowie, Koło Łowieckie „Lis” z siedzibą w Błotnie uczciło swoje 65 urodziny. Z tej okazji 
wręczono odznaczenia łowieckie oraz nadano i poświęcono nowy sztandar organizacji. Jubileusz zakończyła zabawa myśliwska przy 
muzyce na żywo. 

Podniosła uroczystość roz-
poczęła się dokładnie o godz. 
15.00. Oprócz członków koła 
Lis, na jubileusz zaproszono 
dość sporą listę gości. Przywi-
tał ich sekretarz Koła, Andrzej 
Pędziszczak. Obecni byli m. in. 
wicewojewoda zachodniopo-
morski Ryszard Mićko, Prezes 
Okręgowej Rady Łowieckiej w 
Szczecinie Zygmunt Leszczyń-
ski, Nadleśniczy Nadleśnictwa 
Nowogard Tadeusz Piotrow-
ski, Komendant Komisariatu 
Policji w Nowogardzie Leszek 
Nowak, burmistrz Nowogardu 
Robert Czapla, dyrektor Szkoły 
Podstawowej nr 4 Magdalena 
Zarębska-Kulesza, proboszcz 
parafii pw.WNMP w Nowo-
gardzie ks. Grzegorz Legutko  
oraz przedstawiciele biur po-
lowań, zaprzyjaźnionego koła 
łowieckiego „Ryś” z siedzibą w 
Nowogardzie i  przyjaciele or-
ganizacji. 

Po oficjalnym otwarciu uro-
czystości, przyszedł czas na ak-
cent historyczny. 65 lat działal-
ności koła, streścił w krótkim 
przemówieniu,  jego prezes Je-
rzy Postawa. 

Nasze koło powstało wiosną 
1947 roku. W skład pierwszego 
zarządu organizacji weszli Sta-
nisław Zaremba, Józef Miklas 
i Franciszek Zimny. To wła-
śnie oni, oraz wieloletni prezes 
koła Czesław Smolny tworzy-
li trzon koła oraz cementowali 
jego skład. Na początku dzia-
łalność koła skupiała się na po-
zyskiwaniu nowych członków 
oraz zdobywaniu doświadczeń 

i poznawaniu terenu. Siedzi-
ba koła mieściła się w Błotnie, 
a spotkania zarządu odbywały 
się w domach prywatnych jego 
członków– przypominał odle-
głe czasy, obecny prezes koła 
„Lis” J. Postawa. 

Do roku 1952 (a więc do cza-
su kiedy na mocy Dekretu o 
prawie łowieckim wydanym 
przez Radę Ministrów Polski 
Związek Łowiecki otrzymał 
osobowość prawną i stał się 
oficjalną organizacją myśliw-
ską)  polowania na grubą zwie-
rzynę odbywały się w zasadzie 
indywidualnie i podyktowane 
były potrzebami domowymi. 
Z kolei największe wówczas 
trudności sprawiał brak trans-
portu służącego do wywożenia 
ubitej zwierzyny. 

Koledzy mieszkający w ło-
wisku wyruszali na polowa-
nia pieszo lub rowerami, a Ci 
mieszkający dalej, korzystali 
często z okazji dojeżdżając na 
miejsca łowów furmankami. 
Do legendy przeszedł fakt prze-
wiezienia motocyklem do domu 
przez jednego z kolegów jelenia 
w częściach – wspominał J. Po-
stawa. 

Do roku 1960 koło Lis Błot-
no dzierżawiło trzy obwody ło-
wieckie o łącznej powierzchni 
16 tys. 790 ha. W roku 1976, 
po zmianie numeracji obwo-
dów powierzchnia ta wzrosła 
do ponad 18 tys. ha. Kolejną 
zmianę numeracji obwodów 
łowieckich, tym razem ogólno-
polską, wprowadzono w 2003r. 
W jej wyniku koło otrzyma-

ło w dzierżawę obwód  nr 84 o 
obszarze 18 tys. ha w tym 4673 
ha lasów. 

Jeśli już mowa o stanie posia-
dania, to dziś mamy własny cią-
gnik, przyczepę i sprzęt do ko-
szenia trawy, a przede wszyst-
kim samochód marki Star do 
przewożenia myśliwych. Aktu-
alnie jesteśmy również w po-
siadaniu 17,72 ha gruntów or-
nych, w tym poletka topinam-
buru, mieszanki traw wielolet-
nich z motylkowymi – wymie-
niał z dumą prezes koła.

Działalność członków koła 
była zauważana nie tylko przez 
Polski Związek Łowiecki, ale 
również przez społeczeństwo. 
Jednym z największych wy-
różnień było nadanie Złotego 
Medalu Zasługi Łowieckiej dla 
całego koła. Doceniano także 
poszczególnych członków or-
ganizacji, przyznając 56 me-
dali Zasługi Łowieckiej, w tym 
36 brązowych, 13 srebrnych i 7 
złotych. 

Poświęcenie sztandaru – na 
pierwszym planie „Lis”

Po krótkim rysie historycz-
nym koła, które z pewnością 
nie było wstanie oddać wszyst-
kich zasług jego członków, 
przyszedł czas na uroczyste 
nadanie i poświęcenie nowego 
sztandaru organizacji. 

Niniejszym przekazujemy 
ufundowany przez przyjaciół 
i członków koła sztandar, aby 
nawiązać nim do najwyższych 
tradycji polskiego łowiectwa i 
w imię tych tradycji  wierno-

ści, godności, dać symbol swego 
przywiązania i więzi przywią-
zania regionu, w którym pra-
cujemy – mówiła w imieniu 
fundatorów, matka chrzestna 
sztandaru Alicja Berezowska.  
Ojcem chrzestnym sztandaru 
został Henryk Jackowski, se-
nior koła. Sztandar ufundowa-
li zarząd i członkowie koła Lis, 
Ryszard Mićko wicewojewo-
da, Tadeusz Piotrowski Nad-
leśniczy Nadleśnictwa Nowo-
gard, Grzegorz Borkowski biu-
ro polowań Target 2, Marzena 
Watrak biuro polowań AMM 
CHASSE, Katarzyna Buniow-
ska, biuro polowań Foret Pol, 
Zarząd Koła „Ryś” w Nowo-
gardzie na czele z prezesem 
Arnoldem Gieryniem oraz Za-
chodniopomorska Izba Rolni-
cza reprezentowana przez Zbi-
gniewa Lutra. 

Projekt graficzny nowego 
sztandaru wykonał Krzysztof 
Żylak przy udziale Andrzeja 
Pędziszczaka. Płótno wyszyto 
w pracowni koło Kalisza Po-
morskiego. 

Nowy sztandar pobłogosła-
wił ks. proboszcz G. Legut-
ko. „Niech pod tym sztanda-
rem Święty Hubert zawsze da-
rzy Was swymi łaskami – mó-
wił kapłan. Następnie poczet 
sztandarowy zaprezentował 
płótno, defilując wokół sali na 
której odbywały się uroczysto-
ści. Na zakończenie odbyła się 
jeszcze  ceremonia odnowienia 
ślubowania,  której treść roty 
powtarzali wszyscy członko-
wie koła. 

Apel do zmarłych kolegów 
65 lat działania koła Lis, to 

także wiele historii ludzkich, 
które na ziemskim padole swo-
ją historię już zakończyły. Pod-
czas sobotniej uroczystości nie 
zapomniano o zmarłych myśli-
wych.  

Pamięć o Was pozostanie 
na zawsze wśród nas, a knieja 
niech Wam wiecznie szumi – 
mówił jeden z myśliwych, wy-
czytując listę nazwisk zmar-
łych członków koła: Eugeniusz 
Beśka, Adolf Boguszyński, Ma-
rian Grzywacz, Tadeusz Kli-
mek, Józef Miklas, Marian Pę-
dziszczak, Zygmunt Starecki, 
Franciszek Zimny, Eugeniusz 
Białczak, Edward Dulewicz, 
Bolesław Haraszczuk, Tade-
usz Kotynia, Julian Pawelczak, 
Franciszek Serafin, Eugeniusz 
Zawidzki, Stanisław Białczak, 
Edward Gralak, Jan Jakubik, 
Zdzisław Machocki, Zdzisław 
Pawlik, Czesław Smolny, Izy-
dor Zawidzki oraz zmarli w 
tym roku Jan Kondraciuk i Pa-
weł Grzywacz. Na zakończenie 
modlitwę w intencji zmarłych 
myśliwych odmówił ks. Legut-
ko. 

Odznaczenia, ordery, wy-
stępy i wielki bal...

Po chwili zadumy przyszedł 
czas na wręczenie odznaczeń 
łowieckich. Zgodnie z decy-
zją Kapituły Polskiego Związ-
ku Łowieckiego srebrny Medal 
Zasługi Łowieckiej przyznano 
Krzysztofowi Pędziszczakowi, 
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który poluje od 31 lat, konty-
nuując tradycje rodzinne. Brą-
zowe medale otrzymali nato-
miast: Mirosław Marks, myśli-
wy od 12 lat i leśniczy z zawo-
du oraz Adam Podolan, polu-
jący od 1999 roku, zawodowy 
strażak, lokalny przedsiębior-
ca. Oznaczenia wręczał prezes 

Okręgowej Rady Łowieckiej 
Zygmunt Leszczyński, prze-
wodniczący Zarządu Okręgo-
wego PZŁ Wiesław Dobrze-
niecki oraz prezes Koła „Lis” 
Jerzy Postawa. 

Na zakończenie oficjalnej 
części obchodów 65 rocznicy 
powstania koła, wszyscy zgro-

madzeni obejrzeli przygoto-
wany specjalnie na tę okazję 
występ artystyczny w wyko-
naniu uczniów Szkoły Pod-
stawowej nr 4 w Nowogar-
dzie. Tuż po nim wszyscy zo-
stali zaproszeni do obejrzenia 
wystaw. Pierwsza to zbiór do-
kumentów i fotografii z życia 

koła, przygotowana przez Wal-
demara Pędziszczaka. Druga, 
to oczywiście zbiór trofeów 
myśliwskich, których zabrak-
nąć na tego typu uroczystości 
nie mogło. Tą część ekspozycji 
przygotowali: Edward Bartos, 
Krzysztof Pędziszczak i Miro-
sław Marks. 

Po zwiedzeniu wystaw wy-
konano jeszcze wspólną fo-
tografię, upamiętniającą uro-
czyste obchody, po czym roz-
poczęła się zabawa myśliwska 
przy muzyce na żywo. 

Marcin Simiński 

Rodzice chrzestni (Alicja Berezowska, Henryk Jackowski)odczytują akt ufundowania sztandaru Występ artystyczny przygotowany przez uczniów z SP 4

Zaproszeni goście i rodziny myśliwych

Wręczenie Odznaczeń Łowieckich

Poświęcenie sztandaru

Prezes Koła Jerzy Postawa przedstawia historię i dorobek organizacji

Andrzej Pędziszczak sekretarz Koła „Lis” wita przybyłych gości

Sygnaliści grają „powitanie”
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Śmieci przy garażach na Zamkowej
Taki oto widok straszy przy garażach na ulicy Zamkowej. Od dłuższego czasu ja-
kaś osoba lub grupa osób notorycznie wyrzuca w tym miejscu śmieci. Jak widać 
na zrobionych przez nas zdjęciach nagromadziła się ich niemała ilość

Problem wyrzucania śmie-
ci w niewłaściwe do tego prze-
znaczonych miejscach, porusza-
ny był na łamach DN niejedno-
krotnie. Niestety, na osoby które 
nagminnie naruszają lokalny ład 
nie ma mocnych. Na ul. Zamko-
wej przy garażach zalega pokaź-
na sterta śmieci różnego rodza-
ju. Możemy na niej znaleźć np. 
plastikową obudowę od TV czy 
dywan. „Co prawda jakiś urzęd-
nik z Gminy zwrócił na to uwa-

gę i raz na dwa tygodnie przyjeż-
dża tu kontener po te śmieci, a to 
„nielegalne wysypisko” sprzątają 
wtedy więźniowie. Co z tego jed-
nak, że kontener zabiera śmie-
ci, kiedy w krótkim czasie znów 
można zobaczyć następną górę 
odpadów! Chciałbym zapytać 
czy urzędnicy mogliby pomyśleć i 
znaleźć sposób, żeby temu proce-
derowi położyć kres -  z nadzie-
ją w głosie pyta nasz czytelnik w 
rozmowie telefonicznej dzwo-

niąc na redakcyjny telefon.  
Przypominamy, że za wyrzu-

canie śmieci w miejscach nie-
przeznaczonych do tego celu, 
grozi mandat w wysokości od 50 
zł do 500 zł. Jest to kwota, która 
wydaje się powinna zadziałać na 
wyobraźnię osób, które właśnie 
nielegalnie pozbywają się swoich 
śmieci. Wyrzucasz śmieci niele-
galnie, licz się więc z mandatem 
i społecznym potępieniem! 

Jarek Bzowy 

Służby weterynaryjne apelują 

Zaszczep kota  
przeciw wściekliźnie
To nie jest żart. Mimo tego, że właściciele kotów nie 
muszą, tak jak posiadacze psów szczepić swoich pupi-
li przeciw wściekliźnie, Państwowy Inspektorat Wete-
rynaryjny apeluje, by tym razem zrobili wyjątek. 

Chociaż zgodnie z ustawą 
o ochronie zwierząt obowią-
zek szczepienia przeciw wście-
kliźnie spoczywał na właści-
cielach psów, to ze względu na 
duże występowanie tej choroby 
w województwach na południu 
kraju i ryzyko rozprzestrzenie-
nia się jej również na północ, 
zalecamy szczepienie profilak-
tyczne, aby również koty za-
szczepić przeciw tej jednostce 
chorobowej – informuje Zdzi-
sław Czerwiński, Powiatowy 
Lekarz Weterynarii. 

 Warto o tym pomyśleć, tym 
bardziej, że domowe koty co-
raz częściej mają styczność z 
tymi dziko zamieszkującymi 
osiedla. Tych populacja bo-
wiem stale rośnie. Jeszcze w 
roku 2011 w całej Polsce żyło 
5,7 mln kotów. Prognozuje 
się, że do roku 2015 wartość ta 

przekroczy 6 mln, mimo akcji 
sterylizacji. Ile ich żyje w No-
wogardzie? Tego nikt nie jest 
w stanie szczegółowo policzyć. 
Gołym okiem widać jednak, że 
zwierząt z roku na rok przyby-
wa. 

Ci, którzy zdecydują się na 
zaszczepienie swojego kota, 
muszą zgłosić się do jednego z 
prywatnych  gabinetów wete-
rynarii. Koszt szczepienia wy-
nosi około 50 złotych. 

MS

Inwestor prostuje

Norki w Sąpolnicy
W związku z artykułem dotyczącym planowanej budo-
wy hodowli norek w Sąpolnicy, który ukazał się w DN 
dnia 30.10.2012 roku, otrzymaliśmy pismo podpisane 
przez pana Stępińskiego, który jak nam wiadomo, a co 
nie wynika z pisma jest prezesem firmy, która zamierza 
realizować inwestycję. Poniżej treść  pisma spełniająca 
ustawowe wymogi sprostowania.

„Nieprawdziwe i nieścisłe jest stwierdzenie, zawarte w arty-
kule opublikowanym w gazecie „Dziennik Nowogardzki” z dnia 
30.10.2012 r. pt. „Czy mieszkańcy zostaną wysłuchani?”, iż cyt. 
„Według założeń, w Sąpolnicy ma powstać ferma o powierzchni 8 
ha i obsadzie 16 tys. samic. W szczycie produkcyjnym, a więc od 
lipca do września, da to ok. 80 tys. zwierząt...

Prawdą jest informacja, cytowana w w/w artykule, która zosta-
ła umieszczona w urzędowym obwieszczeniu, zawiadamiającym 
o wszczętym postępowaniu w sprawie „ ustalenia warunków za-
budowy dla inwestycji polegającej na budowie fermy hodowli no-
rek w obsadzie 39DJP”, która oznacza, że ferma w szczycie pro-
dukcyjnym liczyć będzie mogła maksymalnie do ok. 16 tys. zwie-
rząt, a nie 16 tys. samic.

Ferma ma też mieć powierzchnię l ha, a nie 8 ha jak podano w 
artykule...                                               

Podpis Prezesa

W związku z tym, że zgodnie z prawem prasowym sprosto-
wania nie komentuje się w wydaniu w którym zostało opu-
blikowane, do sprawy wrócimy w następnych numerach DN.

Redakcja

Urząd Miejski pisze:

Realizacja placów zabaw  
w Szczytnikach i Ostrzycy

W związku z informacją w Dzienniku Nowogardzkim w dniu 26.10.2012 r. dotyczącym budowy 
placu zabaw w Ostrzycy wyjaśniam, że na początku roku dokonano wyboru sołectw, w których zo-
staną zbudowane place zabaw. Głównym kryterium wyboru była wysokość środków jakimi sołectwa 
mogły partycypować w kosztach budowy. Mieszkańcy Szczytnik przekazali 60% swojego funduszu 
sołeckiego tj. kwotę w wysokości 4.500,00 zł.  Mieszkańcy Ostrzycy  zadeklarowali kwotę w wysoko-
ści 10.000,00 zł. W związku z powyższym wybrane zostało sołectwo Szczytniki i sołectwo Ostrzyca. 

W budżecie gminnym – burmistrz przeznaczył na każdy plac zabaw środki w wysokości ok. 40 tys. 
zł, ze środków tych została przygotowana dokumentacja techniczna i kosztorysowa. Przed rozpoczę-
ciem prac projektowych, rodzaj urządzeń zabawowych jakie mają być zamontowane na placu zabaw 
został uzgodniony z sołtysem (Szczytniki) i osobą z Rady Sołeckiej (Ostrzyca). 

W oparciu o wycenę szacunkową, zgodnie z którą doposażenie  placu zabaw w Ostrzycy oszaco-
wano na kwotę 26 774,58 zł, budowę placu w Szczytnikach na kwotę 38.070,91 zł, wszczęto proce-
durę zmierzającą do wyłonienia wykonawcy robót.  W rezultacie złożonych ofert rzeczywisty koszt 
budowy placu zabaw w miejscowości Szczytniki wyniósł 31.897,47 zł, a doposażenie placu zabaw w 
Ostrzycy wyniosło 15.975,98 zł. 

W związku z powstaniem oszczędności  w wyniku złożonych ofert i zaproponowanych przez wyko-
nawców cen burmistrz uwolnił środki funduszu sołeckiego Ostrzycy pozostawiając go do dyspozycji 
mieszkańców. 

Kierownik Wydz. Rozwoju Lokalnego i Funduszy 
- Urszula Berezowska 

Kierownik Wydz. Inwestycji i Remontów -
 Adam Czernikiewicz 
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Mój cmentarz
To nie tylko nagrobki
Pamięć zamieszkała tu wśród drzew i krzyży
Wzlata  ku Niebu modlitwą na skrzydłach Aniołów z kamienia

Ożywia się i drży na dźwięk kroków przychodzących
Codziennie…
Raz na tydzień... raz na miesiąc... raz na rok
Niekiedy

To nie tylko nagrobki
To oczekiwanie ukryte w ramionach  ziemi
Utulone pewnością Dnia
Który nadejdzie i wskrzesi i będzie 
Już zawsze

To nie tylko nagrobki
Wdzięczność pachnie tu kwiatami
 blaskiem świecy się jarzy
 szemrze cichemi   modlitwami
Codziennie 
Raz na tydzień... raz na miesiąc... raz na rok
Od czasu do czasu 

01 11 2012

Bal Wszystkich Świętych
Jakaś muzyka co gra ciszą - brzmi 
Instrumenty - znamię niedoskonałości
W futerałach i szafach pochowane
Zamilkły

Taka muzyka co gra ciszą 
Niebo ją słyszy a Ziemia oniemiała
Przyklęka  

To bal… tam tak grają
Karty wstępu pisane życiem
Ozdobione rankiem westchnieniem
Pachnące tęsknotą codziennie
Łzą żalu wieczorem skropione
Obficie

Ten bal gdzie grają bez antraktu
Trwa od zarania by czas nie umarł
Przedwcześnie

Jest jeszcze mały szczegół choć ważny jak zbawienie
Znany tylko Temu co i tajemnicę stworzył
Sekretny liścik z wypisanym miejscem
Otworzą go Aniołowie i ogłoszą wszem i wobec
W chwili gdy zamkniesz oczy na cały ten świat

Wszystkich Świętych to bal
Wielka festa, nieustanne świętowanie 
gdzie żaden zły nie ma szans
Na odbijanego.

01 11 2012
                                                        

        Autor Marek Słomski

W miesiącu  refleksji, zadumy, gdy doświadczamy   szcze-
gólnie  spraw ducha i  spraw ostatecznych,  otwieramy na-
szą dziennikową  Listopadową Galerię Słowa,  bo to wła-
śnie „słowo było na początku i przez nie wszystko się stało 
i bez Niego  nic się nie stało co się stało...”  Zapraszamy do 
nadsyłania swoich tekstów do tej galerii

Pomóżmy sobie
•	 Przyjmę  2 - osobowy fotel do spania, pralkę automatyczną i używaną  pokojową meblościankę tel. 

665 - 566-856
•	 Przyjmę  łóżko piętrowe  tel.512-71-13-48
•	 Przyjmę  wersalkę z fotelami i szafkę na dziecięce ubrania tel. 883-241-291 
•	 Przyjmę meble pokojowe w dobrym stanie, ławę pokojową i TV  tel.782-556-716
•	 Przyjmę  piecyk kaflowy lub inny piec na opał tel. kontaktowy 883-038-182
•	 Przyjmę segment pokojowy i kuchenny oraz pralkę.  tel. kontaktowy 512 711 348
•	 Przyjmę używany  telewizor LCD   tel.  512-012-823 
•	 Przyjmę używany odtwarzacz DVD i sprawny niewielki   telewizor  tel.506-138-056
•	 Przyjmę dla niepełnosprawnego chłopca rowerek trzykołowy napędzany na ręce   tel.  697-381-161 

Stanisława Hanysz, lat: 76, zmarła: 31.10.2012, pogrzeb: 03.11.2012,  pogrzeb odbył się na cmen-
tarzu w Łobzie

Karol Gretkierewicz, lat: 89, zmarł: 01.11.2012, pogrzeb: 03.11.2012,  pogrzeb odbył się na 
cmentarzu w Nowogardzie

Antonina Komorowska, lat: 78, zmarła: 04.11.2012, pogrzeb: 06.11.2012,  pogrzeb odbędzie się 
o godz. 13.00 na cmentarzu w Dobrej

Informacje  przekazał zarządca cmentarza Jerzy Furmańczyk

 w tych dniach odeszli do wieczności 

Wspominamy nauczycieli
W dniu   4.11.2012r o godzinie 11.00  odprawiona została w kościele  pw. WNMP w No-
wogardzie Msza święta za zmarłych nowogardzkich nauczycieli. Poniżej przypomina-
my nazwiska pedagogów, którzy w różnych latach kształcili i wychowywali naszą mło-
dzież, tym razem uzupełnioną o tych, którzy odeszli w ostatnim czasie. 

Polecamy miłosierdziu  Boże-
mu zmarłych  śp. nauczycieli 
nowogardzkich szkół:
1.  Śp. Andrzejewski Konrad
2.  Śp. Banuch Elżbieta
3.  Śp. Barg Stanisław
4.  Śp. Błażyńska Maria
5.  Śp. Borczyk Krystyna
6.  Śp. Brzost Renata
7.  Śp. Chodakowska-Ignasiak 
Halina
8.  Śp. Chomińska  Zuzanna
9.  Śp. Chomiński Wojciech 
10. Śp.Chudyk Teresa
11.  Śp. Chudziński  Edward
12. Śp.  Czenikiewicz Teresa
13. Śp.  Dajczak-Macikowska 
Józefa
14.  Śp. Domnick Jadwiga
15. Śp. Doroba Tadeusz
16. Śp. Drabik Władysław
17. Śp. Dreling Stanisła-
wa 
18. Śp. Fijałkowski Ryszard
19. Śp. Gałecki Andrzej
20. Śp. Garliński Stanisław
2l . Śp. Gawłowski Henryk
22. Śp. Giedgowt Bożena
23. Śp. Gust Zbigniew
24. Śp. Górnicz Marianna
25. Śp. Grad Elżbieta
26. Śp. Gruchała Roman
27. Śp. Horyń Genowefa
28. Śp.  Ilnicka Maria
29. Śp.  Ilnicki Eugeniusz
30. Śp. Jaguś Stanisława
31. Śp. Jakubowiak Jan
32. Śp. Jeż Świetlana
33. Śp. Kamionka  Stanisława 
34. Śp. Karman Maria

35. Ś p.  Kazimierowska Maria
36. Śp.  Kępa Stanisława
37. Śp. Kondraciuk  Aurelia
38. Śp. Kopyciński Ryszard
39. Śp.  Kopyłowicz Aleksan-
der
40. Śp.  Korowaj Aneta
41. Śp. Kosman Jan
42. Śp. Kowalczyk Józef
43. Śp.  Kubaszewska Maria 
Barbara
44. Śp.  Kuźnicka Maria
45. Śp. Kwiatkowski Jan
46. Śp. Laboń Marceli
47. Śp.  Laboń Leokadia
48. Śp.  Lembas Janina
49. Śp.  Litwin Janina
50. Śp. Litwin Władysław
51. Śp. Majewska  Zenobia
52. Śp. Makowski Albin
53. Śp. Marcinkowski  Krzysz-
tof
54. Śp.  Martyniuk Jan
55. Śp. Matysiak  Ryszard
56. Śp.  Mordzak  Walentyna
57. Śp.  Nanowska  Nadzieja  
Elżbieta
58. Śp.  Narewska Zofia
59. Śp.  Nastawny  Władysław
60. Śp. Nowak Anastazja
61. Śp.  Pągowski Jan
62. Śp.  Piątkowski Zenon
63. Śp.  Pluskota Irena
64. Śp. Podemski  Stanisław
65. Śp. Prawdzic  Alicja
66. Śp.  Piórowska  Salomea
67. Śp.  Rębacz  Danuta
68. Śp. Reszka Jadwiga
69.  Śp.  Rożek Janina  
70.  Śp. Rudawski  Antoni

71. Śp.  Rymarczyk Anna
72. Śp. Rzeszowska  Marzenna
73. Śp. Rzeszowski  Stanisław
74. Śp.  Sawicki  Wiesław
75.  Śp.  Seweryniak  Jan
76. Śp. Sędłak  Antoni
77. Śp. Sowa Stanisław
78. Śp. Spurgiasz  Konstanty
79. Śp. Staniewska  Janina
80. Śp. Stec Halina
81. Śp. Steczek Stanisław
82. Śp. Suprynowicz Adolf
83. Śp. Susitko Alina
84. Śp. Szałkiewicz  Antoni
85. Śp. Szczur Teresa
86. Śp.Szpytman Irena
87. Śp. Sztengiert  Mirosława
88. Śp.Tabin-Bialencka Regina
89. Śp.Urbański Tadeusz
90. Śp. Walczak Jan
91. Śp. Waleryszak Hanna
92.  Śp. Wiercioch Stefania
93. Śp. Wierna Teresa
94.  Śp. Wierszko Jan
95.  Śp.  Wróbel Weronika
96.  Śp.  ks. Zaklika Grzegorz
97. Śp. Zborowska Teresa 
98.   Śp  Zgieb Zofia
99.  Śp. Ziemilska Romana
100.  Śp. Siostra Róża
Także  wspominamy  tutaj 
zmarłych byłych księży pro-
boszczów, którzy pełnili funk-
cje katechetów:
Śp. ks. Bogdan Szczepanowski
Śp. ks. Wacław Perz
Śp. ks. Stanisław Woronowicz
Śp. ks. Stanisław Bielski
Śp. ks.  Bronisław Pisarek 
Śp. ks. Grzegorz Zaklika
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Węgorzyce – są ruiny, będzie kościół

Budują miejsce dla Pana Boga 
Trwa odbudowa zabytkowego kościoła w Węgorzycach (gm. Osina). Do końca roku 
świątynia ma zostać pokryta dachem. Na razie, pracownicy przy wsparciu mieszkańców 
wsi  z mozołem układają ciężkie kamienie narzutowe, które utworzą boczne ściany kil-
kuwiecznej budowli. 

Kościół został wybudowany 
pod koniec XV wieku.  Był to 
budynek z kamienia polnego i 
głazów narzutowych, uzupeł-
niany cegłą. W roku 1604 świą-
tynia została przebudowana. 
Pojawiła się wieża. Na przeło-
mie XIX i XX wieku dobudo-
wano przy bocznym wejściu 

ceglaną kruchtę (przedsio-
nek). Kościół w takiej formie 
przetrwał II Wojnę Światową, 
choć został lekko uszkodzony, 
gdy na Pomorze Zachodnie w 
1945 roku dotarły wojska ra-
dzieckie. Od tego momentu 
zaczęły się dla świątyni złe cza-
sy. O zabytek nikt nie dbał. Ko-
ściół popadał w ruinę. Zacho-
wały się tylko ściany szczytowe 
i wieża bez kopuły. Ciekawost-
ką jest fakt, że do dnia dzisiej-
szego nie wiadomo, co się sta-
ło z jego „wyposażeniem”. Nie 
zachował się ołtarz, ani żadne 
figurki czy obrazy. 

Odbudować miejsce Panu 
Bogu

Kilkanaście lat temu powsta-
ła idea odbudowy z ruin świą-
tyni. 

Kiedy przyszedłem do parafii 
w 1999 roku, mieszkańcy mie-
li pretensje do poprzednich pro-
boszczów, że mimo obietnic 
ich kościół jest w takim stanie.   
Skarżyli się, że pomagali odbu-
dowywać wszystkie kościoły do-
okoła tj. w Redle, Osinie, Jeniko-
wie, a nawet po części w Długo-
łęce, natomiast ich pozostawał 

nadal ruiną. Nie mogłem więc 
pozwolić, by tak było nadal. Po-
stanowiliśmy, że musimy z po-
wrotem odbudować to miejsce 
dla Pana Boga. Tym bardziej, że 
ludzie tego tak bardzo pragnęli – 
wspomina proboszcz parafii pw. 
Niepokalanego Poczęcia NMP 
w Osinie, ks. Jerzy Labuda. 

I tak to się zaczęło. Bardzo 
szybko powstał projekt i kosz-
torys. W międzyczasie miesz-
kańcy Węgorzyc zaczęli od-
gruzowywać ruiny. Już wtedy 
udowodnili, że są zdetermino-
wani by przywrócić świątyni 
dawny blask. 

Ten etap planowany był na 
około półtora roku. Ludzie byli 
jednak tak zdeterminowani, 
że zrobili to w ciągu zaledwie 
dwóch miesięcy, bez użycia ma-
szyn, często gołymi rękoma – 
mówi ks. Proboszcz. 

Fundusze i sponsorzy 
Wiadomo było, że odbudo-

wa kościoła to nie tylko duże 
wyzwanie budowlane, ale 
przede wszystkim finansowe. 
Szukanie funduszy pochłonę-
ło kilka lat. 

Pisaliśmy gdzie się da, do 
władz krajowych, wojewódz-
kich i samorządowych. Te nie 
były w stanie nam pomóc. Po-
lecono nam Brukselę. Stamtąd 
też nie udało się uzyskać dofi-
nansowania – opowiada ks. J. 
Labuda. 

Ludzie sami postanowi-
li zbierać grosz do grosza. Na 

wiosnę z ofertą pomocy finan-
sowej przy odbudowie świąty-
ni przyszedł również pocho-
dzący z Węgorzyc Niemiec. 

Zadeklarował wsparcie pod 
warunkiem, że do odbudowy 
dołoży się także Gmina Osi-
na. Ta obiecała ks. probosz-
czowi, że dotacji przydzieli. W ten sposób udało się nazbierać 

około 150 tys. zł. 

Kamienie czekały – znaleźli 
się fachowcy

Kiedy pojawiła się perspek-
tywa finansowa, można było 
ruszyć z odbudową. Ks. pro-
boszcz zaczął szukać firmy, 
która podjęłaby się niełatwego 
zlecenia. Udało się. Na ofertę 
odpowiedziała spółka Calex ze 
Szczecina, specjalizująca się w 
renowacji i odbudowie zabyt-
ków. Firma ma na swoim kon-
cie m.in. remont klasztorne-
go zespołu cystersów, czy od-
budowę kościoła w Nowym 
Warpnie. 

W Węgorzycach pierwsi 
pracownicy spółki pojawili się 
10 września. Na razie stawiane 

są ściany boczne z ogromnych 
głazów narzutowych. 

Większość głazów wciągamy 
ręcznie. Przy tych większych 
pomagają nam mieszkań-
cy, użyczając sprzętu. Oprócz 
ścian będziemy robić kopułę 
dachu- mówił Adam Blicharz, 
kierownik budowy. Nie chciał 
jednak zdradzić jaki jest skład 
cementu, który wiąże ze sobą 
kamienie. To tajemnica firmy. 

Oprócz budowania płasz-
czyzn ścian, tworzone są rów-
nież łuki w których w przyszło-
ści pojawią się okna (witraże), 
a także wejście do kościoła. 
Ten element powstaje przy po-
mocy odzyskanej z gruzowiska 
czerwonej cegły. Wszystko od-
bywa się z zachowaniem póź-
nogotyckiego stylu, zgodnie z 
którym przed wiekami wybu-
dowano świątynię. 

Według harmonogramu ro-
bót, ten etap prac ma być za-
kończony przed nadejściem 
zimy. Pracownicy twierdzą, że 
jeśli pogoda dopisze, wyrobią 
się na czas. 

W następnym etapie plano-
wana jest odbudowa wieży. 
W dalszej perspektywie po-
zostaje wyposażenia kościo-
ła w stolarkę okienną, ław-
ki i przede wszystkich ołtarz. 
Na to potrzeba jednak jeszcze 
sporo wysiłku, determinacji, 
a przede wszystkim ogrom-
nych pieniędzy. Dlatego na 
wagę złota jest każda cegła i 
najmniejszy ofiarowany grosz. 
Dla tych, którzy chcieliby wes-
przeć społeczność Węgorzyc w 
dziele odbudowy miejscowej 
świątyni, podajemy nr konta, 
na które można wpłacać datki 
08 9375 1012 4203 1105 2000 
0020 z dopiskiem „odbudo-
wa kościoła w Węgorzycach”. 
Wszelkie informacje na te-
mat innej formy pomocy moż-
na uzyskać dzwoniąc do para-
fii w Osinie pod nr telefonu 91 
39 103 86. 

Marcin Simiński

Na zdjęciu pracownicy firmy Calex, od prawej: Adam Blicharz – kierownik 
budowy, Grzegorz Rozesłański, Ryszard Włodarski. 

Fragmenty odbudowanej ściany bocznej kościoła. Pracownicy nie chcieli 
zdradzić, jaki jest skład materiału wiążącego głazy – zapewniali jednak, 
że przez kolejne wieki kościół się nie rozleci. 
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Historyczny wynik Bartosza Jemilianowicza

Wierzbięcin nie do pokonania!
Po krótkiej przerwie tenisiści stołowi z klubu LUKS Top Wierzbięcin wznowili rozgrywki ligowe, oraz zaprezentowali się ze świetnej 
strony na dwóch turniejach. Zwycięstwo w Międzyzdrojach Bartosza Jemilianowicza, pozwoliło mu awansować do ogólnopolskiego 
turnieju klasyfikacyjnego seniorów i zostać pierwszym zawodnikiem z Wierzbięcina, który wygrał Wojewódzki Turniej klasyfikacyjny 
Seniorów i Seniorek!

W sobotę (3 listopada) za-
wodnicy LUKS Top Wierzbię-
cin rozgrywali ostatnią kolejkę 
II rundy w II lidze tenisa sto-
łowego mężczyzn. Tym razem 
podopieczni Józefa Korkosza 
wybrali się na wyjazd do Biało-
gardu. Zawodnicy UKS zajmu-
jący ostatnią pozycję w tabeli 
nie mieli żadnych szans w star-
ciu z liderem i ulegli zawodni-
kom z Wierzbięcina 1:9. LUKS 
Top wystąpił w następującym 
składzie: Sebastian Jemilia-
nowicz, Mateusz Witkowski, 
Bartosz Jemilianowicz, Daniel 
Zubrzycki, Łukasz Owczarek. 
Najlepiej w tym spotkaniu za-
prezentował się Mateusz Wit-
kowski, w każdym swoim po-
jedynku bezkompromisowo 
wygrał 3:0 i w ten sposób po-
prowadził zespół do kolejne-
go pewnego zwycięstwa. Ko-
lejna runda odbędzie się już 

17.11.2012 r. w hali sportowej 
w Wierzbięcinie, rywalami po-
nownie będą zawodnicy z Bia-
łogardu. Początek meczu o go-
dzinie 10:30.

Kilka dni wcześniej w nie-
dzielę (28 października) teni-
siści z Wierzbięcina wystąpi-
li na zawodach w kategorii ju-
niorów. Najlepiej wypadł Se-
bastian Jemilianowicz, któ-

remu udało się zająć 1 miej-
sce i uzyskać awans na turniej 
rangi ogólnopolskiej. Nieco 
szczęścia zabrakło Danielo-
wi Zubrzyckiemu. Zawodnik 
z Wierzbięcina stoczył zacię-
ty pojedynek, którego stawką 
był awans do najlepszej czwór-
ki zawodów, niestety zwycię-
żył jego rywal z Białogardu 3:2 
i Daniel Zubrzycki ostatecz-
nie został sklasyfikowany na 7 
miejscu. W tym turnieju nie 
startował drugi z braci Jemi-

lianowicz – Bartosz, który po-
siada limit ogólnopolski, po-
nieważ jest w ścisłej czołówce 
zawodników w kraju w swojej 
kategorii (miejsce 10 w Pol-
sce).

Natomiast w niedzielę (4 li-
stopada) w Międzyzdrojach 
odbył się II Wojewódzki Tur-
niej klasyfikacyjny Senio-
rów i Seniorek. Reprezentan-
ci Wierzbięcina stanęli na wy-
sokości zadania i uplasowali 
się na zasłużonych wysokich 
miejscach. Najwięcej rado-
ści dał Bartosz Jemilianowicz, 
który po prostu nie miał sobie 
równych i w efektowny sposób 
wygrał turniej, tracąc zaledwie 
seta! Choć nie była to katego-
ria Bartosza, to jednak stanął 
na wysokości zadania, a jego 

zwycięstwo w turnieju pozwo-
liło mu uzyskać awans na ogól-
nopolski turniej klasyfikacyjny 
seniorów. Co ciekawe, po raz 
pierwszy w historii WTK se-
niorów w kategorii mężczyzn, 
wygrał zawodnik reprezentu-
jący Wierzbięcin! Jeśli chodzi 
o innych tenisistów LUKS Top 
Wierzbięcin, to Sebastian Je-
milianowicz jeden z najmłod-

szych zawodników na turnieju 
- zajął wysokie 13 miejsce. Se-
bastian wygrał m.in. z zawod-
nikiem grającym przed laty 
w lidze niemieckiej. Najbar-
dziej doświadczony pośród za-
wodników LUKS Top Łukasz 

Owczarek, po bardzo dobrej i 
równej grze uplasował się na 
11 miejscu. Daniel Zubrzycki 
w końcu miał okazję udowod-
nić, że należy do ścisłej czo-
łówki w województwie, sko-
rzystał z tej sytuacji i zajął 18 
miejsce. Bardzo ciężkie zada-
nie miał przed sobą Mateusz 
Witkowski, który znalazł się w 
trudnej grupie. Zaprezentował 
prawdziwą wolę walki, dzię-
ki czemu udało mu się zakoń-
czyć na 17 miejscu. Po 7 letniej 
przerwie do gry wróciła Jowita 
Mularczyk, która wystartowała 
w kategorii seniorek. Jowita za-
jęła przyzwoite 10 miejsce, jed-
nak to pewnie nie ostatnie sło-
wo zawodniczki z Wierzbięci-
na i gdy powróci do formy na 
pewno jeszcze pokaże na co ją 
stać. Na prośbę zawodników 
LUKS Top Wierzbięcin, publi-
kujemy podziękowania od za-
wodników dla ich trenera Jó-
zefa Korkosza, który jest „oj-
cem sukcesu” utalentowanych 
tenisistów stołowych.

KR    

II liga mężczyzn:
M M P
1 LUKS Top Wierzbięcin 7 14
2 Stal Szczecin 7 12
3 Champion Police 7 9
4 UKS Czarni Pieszcz 7 8
5 Chrobry Międzyzdroje 7 5
6 Profil Koszalin 7 4
7 Fala Trzebiatów 7 3
8 UKS Białogard 7 1

Zawodnicy LUKS Top Wierzbięcin: Chcielibyśmy bardzo podziękować na-
szemu trenerowi Józefowi Korkoszowi za ciężką pracę podczas treningów, 
wspieranie podczas wszystkich meczów i trudnych chwil oraz za wielkie 
serce które wkłada w trud naszego wychowania, dzięki niemu jesteśmy 
takimi ludźmi jakimi jesteśmy.

Daniel Zubrzycki
Sebastian Jemilianowicz

Bartosz Jemilianowicz

Mateusz Witkowski

stoją od lewej- Mateusz Witkowski, Jowita Mularczyk, Bartosz Jemilianowicz, Sebastian Jemilianowicz
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Ważne 3 punkty zostają w „domu”

Niepewna 1-sza połowa
W sobotę (3 listopada) o godzinie 14:00 na stadionie w Nowogardzie, Pomorzanin walczył z przed-
ostatnią drużyną w tabeli – Ehrle Dobrą Szczecińską. Miejscowi piłkarze po pierwszej połowie dali 
swoim kibicom powody do niepokoju, jednak po przerwie wszystko wróciło do normy i bardzo waż-
ne 3 punkty pozostały w Nowogardzie.

Pomorzanin Nowogard – Ehrle Dobra Szczecińska 4:1 (0:1) - `47 Krystian Miklas, `54 Kamil Młynarczyk, `71 Michał 
Laszkiewicz, `82 Kamil Młynarczyk

Skład Pomorzanina: Mateusz Krupski – Michał Soska, Michał Laszkiewicz, Paweł Łuczak, Natan Wnuczyński – Sylwester 
Bednarek (Kamil Lewandowski), Kamil Młynarczyk, Gracjan Wnuczyński, Dominik Wawrzyniak (Kamil Antonyk), Adam 
Tomaszewski (Jarosław Fijałkowski) – Krystian Miklas (c) (Dawid Langner). 

Przez pierwsze 15 minut na 
boisku nie działo się nic szcze-
gólnego, warte odnotowania 
były jedynie dwa zagrania To-
maszewskiego, który najpierw 
„ostro” dośrodkował z rzutu 
rożnego, po którym nie wie-
le brakowało do bramki sa-
mobójczej, chwilę potem po-
mocnik Pomorzanina uderzył 
nad poprzeczką z rzutu wol-
nego. W 21 minucie pierwsze 
ostrzeżenie ze strony Ehrle, po 
dobrym dośrodkowaniu strzał 
głową szybuje ponad bram-
ką Krupskiego. W 30 minu-
cie drugie ostrzeżenie dla Po-
morzanina, tym razem strzał z 
rzutu wolnego zatrzymuje się 
na bocznej siatce. Pięć minut 
później goście obejmują pro-
wadzenie. Głupia strata pił-
ki w środku pola oraz niepo-
radność defensorów, pozwala-
ją napastnikowi gości pokonać 
Mateusza Krupskiego w sytu-
acji „oko w oko” po strzale z 
7 metrów. W 39 minucie Ehr-
le znów staje przed stuprocen-
tową okazją, Pomorzanin ma 
jednak szczęście i goście nie 
podwyższają stanu meczu. Do 
przerwy gospodarze nie zdą-
żyli już zmienić wyniku, na-
tomiast po przerwie duże oży-
wienie przyniosło wejście Ka-

mila Lewandowskiego. Młody 
pomocnik Pomorzanina w 47 
minucie znalazł się w dogod-
nej sytuacji w polu karnym, po 
zamieszaniu piłka trafiła pod 
nogi Krystiana Miklasa, któ-
ry nie zwykł marnować takich 
sytuacji i doprowadza do wy-
równania strzałem z najbliż-
szej odległości. Gospodarze 
idą za ciosem – 2 minuty póź-
niej mocno uderzył Lewan-
dowski, jednak golkiper gości 

staje na wysokości zadania. Za-
wodnicy gości grali tego dnia 
nad wyraz brutalnie, czego 
efektem była czerwona kartka 
z 50 minuty, po tym wydarze-
niu gospodarzom grało się już 
o wiele łatwiej. W 53 minucie 
obrońca z Dobrej Szczecińskiej 
robi „nakładkę” około 18 me-
rów od bramki, sędzia dyktuje 
rzut wolny pośredni. Przy piłce 
ustawia się Kamil Młynarczyk, 
Kamil Lewandowski i Natan 
Wnuczyński, ten ostatni tylko 
dotyka piłkę, natomiast Mły-
narczyk oddaje piękny tech-
niczny strzał w samo okien-
ko bramki gości, tym samym 
wyprowadza Pomorzanin na 
prowadzenie i przypomina o 
tym, że potrafi wykonać ta-
kie stałe fragmenty gry. W 61 
minucie Pomorzanin marnu-
je sytuację po której powinien 
paść gol! Lewandowski ideal-
nie podaje w „uliczkę” do Mi-
klasa, który w sytuacji „sam na 
sam” strzela wprost w bramka-
rza, to jednak nie koniec tej ak-
cji, do piłki dopada Tomaszew-
ski, przekłada ją na swoją lep-
szą lewą nogę po czym strze-
la z 7 metrów, znów bramkarz 
gości górą – jednak futbolów-
ka znów wpada pod nogi Mi-
klasa – ten strzela z pola kar-

nego, piłka mija bramkarza, 
ale zatrzymuje się na obroń-
cy Ehrle który stał na linii... W 
71 minucie Pomorzanin pro-
wadzi już 3:1. Z rzutu rożnego 
dośrodkowywał Tomaszewski, 
piłka trafiła do Miklasa, który 
zgrał ją w środek pola, tam stał 
Laszkiewicz, który na raty po-
konuje bramkarza gości. W 82 
minucie wynik meczu ustala 
Kamil Młynarczyk, strzelając 
swoją drugą bramkę. Ponow-
nie asystę na swoim koncie za-
pisuje Tomaszewski. Jego po-
danie całkowicie „zgubiło” de-
fensywę gości, natomiast Mły-

narczyk z dużym spokojem 
posłał futbolówkę obok bez-
radnego bramkarza. Tym wy-
nikiem kończy się to spotka-
nie, mieliśmy do czynienia z 
dwoma innymi połówkami. W 
pierwszej połowie nowogardz-
cy piłkarze nie przypomina-
li drużyny z początku sezonu, 
być może interwencja w szatni 
trenera Tomasza Surmy przy-
wróciła zespół do porządku, 
gdyż w drugiej połowie Pomo-
rzanin dominował na boisku 
tak, jak powinno to wyglądać 
w przypadku lidera.

KR

13 kolejka:
Victoria Przecław – Ina Ińsko    0:3
Odrzanka AN-MAR Radziszewo – Klon Krzęcin 5:2
Unia Dolice – Zorza Dobrzany    4:1
Pomorzanin Nowogard – Ehrle Dobra Szcz.  4:1
Polonia Płoty – Rega Trzebiatów   1:0
Odra Chojna – Iskierka Szczecin-Śmierdnica  3:1
Piast Chociwel – Stal Lipiany    4:1
Morzycko Moryń – Świt Skolwin   2:1

Liga Okręgowa Szczecińska 2012/2013
M M P G+ G- Zw. Re. Po.

1 Pomorzanin Nowogard 13 30 27 13 9 3 1

2 Unia Dolice 13 27 40 17 9 0 4

3 Odrzanka Radziszewo 13 27 23 14 8 3 2

4 Odra Chojna 13 22 23 16 7 1 5

5 Klon Krzęcin 13 21 26 34 7 0 6

6 Piast Chociwel 13 21 15 12 6 3 4

7 Ina Ińsko 13 20 15 18 6 2 5

8 Świt Skolwin 13 19 21 17 5 4 4

9 Zorza Dobrzany 13 19 22 21 5 4 4

10 Victoria Przecław 13 18 19 23 5 3 5

11 Morzycko Moryń 13 18 30 25 5 3 5

12 Stal Lipiany 13 15 27 27 4 3 6

13 Polonia Płoty 13 15 26 22 5 0 8

14 Iskierka Szczecin-Śmierdnica 13 14 22 21 4 2 7

15 Ehrle Dobra Szczecińska 13 7 20 39 2 1 10

16 Rega Trzebiatów 13 2 9 46 0 2 11

Po tym pięknym strzale z rzutu wolnego Kamila Młynarczyka, piłka wpadła w okienko bramki gości

Krystian Miklas (na zdjęciu) po raz 
kolejny udowodnił, że wciąż jest 
potrzebny pierwszemu zespołowi 
Pomorzanina
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II Edycja  
Nowogardzkiej  

„Szkoły Cukrzycy”
„chorzy na cukrzycę wiedzący najwięcej żyją najdłużej”  

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Nowogard rozpoczy-
na nabór osób chętnych do uczestnictwa w zajęciach "Szkoły Cu-
krzycy". Uczestnikiem Szkoły Cukrzycy możne być każda zainte-
resowana osoba. Wykłady będą prowadzone raz w miesiącu przez 
okres 8 miesięcy. Zajęcia dla wszystkich uczestników są bezpłat-
ne. II Edycja "Szkoły Cukrzycy" w Nowogardzie rusza od 30 listo-
pada 2012r. Zapisy odbywają się w siedzibie PSD Koła Nowogard 
ul. Wojska Polskiego 7 (budynek laboratorium na terenie szpita-
la) w każdy poniedziałek od godz. 15:00 do 16:00 lub w dowolnej 
porze telefonicznie pod nr.:  500 553 190;   660 238 483;   606 457 
102 również za pośrednictwem e-mail: gienekmiodzio@interia.eu

Eugeniusz Tworek
Prezes PSD Koła Nowogard

Program Gminnych Obchodów Światowego Dnia 
Walki z Cukrzycą w dniu 17 listopada 2012 w NDK 
godz. 11.00 "Cukrzyca: chrońmy naszą przyszłość"
•	 Uroczyste	otwarcie	obchodów
•	 Wystąpienia	zaproszonych	gości
•	 Badania	stopy	cukrzycowej	pani	Elżbieta	Piankowska	WÖRWAG	

PHARMA GmbH & CO. KG
•	 Cukrzyca-co	to	za	choroba	?	Jak	rozpoznawać	?	Dlaczego	dobrze	

leczyć ? Diabetolog dr Andrzej Paciorkowski
•	 Występy	artystyczne
•	 Przerwa	kawowa
•	 Retinopatia,	 nefropatia,	 neuropatia	 -	 łatwiej	 zapobiegać	 niż	 le-

czyć. Stopa cukrzycowa Neurolog dr Marzena Kargul
•	 Prezentacja	firmy	Microlife
•	 Prezentacja	firmy	WÖRWAG	PHARMA	GmbH	&	CO.	KG
•	 Występy	artystyczne
•	 Zakończenie
•	 Poczęstunek

W trakcie obchodów będą prowadzone badania przesiewowe w kie-
runku wykrywania cukrzycy, badania cholesterolu, ciśnienia tętnicze-
go oraz w kierunku stopy cukrzycowej

Honorowy patronat obchodów: Burmistrz Nowogard
Patronat naukowy: prof. dr hab. n med. Lilianna Majkowska

Patronat medialny: Dziennik Nowogardzki

Światowy Dzień Walki  
z Cukrzycą

„Cukrzyca: chrońmy na-
szą przyszłość” - Polskie Sto-
warzyszenie Diabetyków Koło 
Nowogard zaprasza wszyst-
kich mieszkańców Nowogardu 
oraz okolic w sobotę dnia 17 
listopada 2012 na godz. 11:00 
do Domu Kultury w Nowo-
gardzie na uroczyste obchody 
Światowego Dnia Walki z Cu-
krzycą.

Światowy Dzień Walki z 
Cukrzycą, obchodzony co-
rocznie w dniu 14 listopa-
da, jest kampanią mającą na 
celu propagowanie wiedzy na 
temat cukrzycy, w której co-
rocznie Międzynarodowa Fe-
deracja Diabetologiczna po-
dejmuje nowy temat związa-
ny z problemami światowej 
społeczności związanej z cu-
krzycą. Światowy Dzień Wal-
ki z Cukrzycą organizowa-
ny jest 14 listopada na cześć 
urodzin Fredericka Bantinga, 
który wraz z Charlesem Be-
stem, jako pierwszy przed-
stawił teorię, która doprowa-
dziła do odkrycia insuliny w 
1922 roku. Światowy Dzień 
Walki z Cukrzycą został po 
raz pierwszy zorganizowany 
w 1991 roku przez Między-
narodową Federację Diabe-
tologiczną oraz Światową Or-
ganizację Zdrowia w odpo-
wiedzi na alarmujący wzrost 
zachorowań na cukrzycę na 
świecie. Głównym celem ob-
chodów jest zwiększenie 

świadomości szerokich krę-
gów społeczeństwa odnośnie 
przyczyn, objawów, sposo-
bu leczenia i powikłań zwią-
zanych z cukrzycą. Świato-
wy Dzień Walki z Cukrzycą 
przypomina, że liczba przy-
padków cukrzycy wzrasta i 
nadal będzie wzrastać, o ile 
nie zostaną podjęte natych-
miastowe działania prewen-
cyjne. Na cukrzycę, zaburze-
nie metaboliczne, które obja-
wia się zbyt wysokim pozio-
mem glukozy we krwi, cier-
pi na świecie 366 mln osób. 
Liczba nowych zachorowań 
rośnie  w dramatycznym 
tempie. Według najnowszych 
danych (źródło: Bruksela, 14 
listopada - Światowy Dzień 
Cukrzycy 2011 Internatio-
nal Diabetes Federation of 
DiabetesAtlas) ” Nowe dane 
wskazują, że liczba osób ży-
jących z cukrzycą wzrośnie z 
366 milionów w 2011 do 552 
mln do 2030 r. IDF również 
szacuje, że aż 183 milionów 
ludzi nie wie, że choruje na 
cukrzycę”. 

W Polsce liczba chorych na 
cukrzycę w tym roku prze-
kroczyła 3 mln. Tymczasem, 
nieleczona lub źle leczona cu-
krzyca prowadzi do poważ-
nych powikłań, jak zawały, 
udary, niewydolność nerek, 
amputacje nóg, utrata wzro-
ku. Szacuje się, że cukrzy-
ca i jej powikłania stanowią 

jedną z pięciu najczęstszych 
przyczyn zgonów w krajach 
wysoko rozwiniętych.  Zgro-
madzenie Ogólne Naro-
dów Zjednoczonych dnia 20 
grudnia 2006 roku,(w rezolu-
cji 61/225)  ustanowiło 14 li-
stopada  Światowym Dniem 
Walki z  Cukrzycą obcho-
dzonym przez Narody Zjed-
noczone począwszy od 2007 
roku. W roku ubiegłym w 
ponad 160 krajach odbyły się 
uroczyste obchody. 

Zgodnie z rezolucją Na-
rodów Zjednoczonych cu-
krzyca jest chorobą przewle-
kłą, wyniszczającą i kosztow-
ną, która wiąże się z ciężkimi 
powikłaniami i stwarza po-
ważne zagrożenie dla rodzin, 
państw oraz całego świata. 
Instytucje rządowe przyzna-
ją, że zachorowalność na cu-
krzycę wzrasta w zastraszają-
cym tempie i zagraża wszyst-
kim państwom. Po raz pierw-
szy choroba niezakaźna zo-
stała uznana za poważne za-
grożenie zdrowia na skalę 
światową.

Tematem przewodnim 
Światowego Dnia Walki z 
Cukrzycą na lata 2009-2013 
jest „Edukacja i prewencja w 
cukrzycy”. Hasło kampanii w 
2012 roku brzmi: "Cukrzyca: 
chrońmy naszą przyszłość". 

Zapraszam serdecznie 
Prezes PSD Koła Nowogard

Eugeniusz Tworek

Wesoła Ferajna  
rusza w tournee! 
Dnia 20.10. br. Zespół „ Wesoła Ferajna” odwiedził 
po raz pierwszy Sołectwo w Błotnie, gdzie zaprezen-
tował program wokalny, który cieszył się dużym po-
wodzeniem i zainteresowaniem. W czasie koncertu 
zespół śpiewał wspólnie ze zgromadzoną publiczno-
ścią piosenki ludowe i biesiadne. Zespół ma zamiar 
odwiedzić wiele innych sołectw gminy Nowogard w 
ramach koncertów pt. „ Scena Seniora” z repertu-
arem ludowym oraz innymi koncertami np. kolędo-
wymi. Pomysłodawcą koncertów jest Nowogardzki 
Dom Kultury. 

informacja własna 
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Stronę przygotowała grupa 

z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

Opieka merytoryczna: Katarzyna Bielas  Redakcja „WBREW”: Natalia Daczkowska, Aleksandra Daćkowska, Piotr Jasiek, Sylwia Jeziorska, Katarzyna Kozieł, Aleksandra Laszkiewicz, Paulina 
Majdzińska, Kinga Piwowarczyk, Monika Romasłowska

Noc filmowa w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
Noc z 31 października na 1 listopada pozostanie długo w pamięci uczniów, którzy wzięli udział w „Halloween Night – Marathon”. 

„Halloween Night – Marathon” rozpoczął się w śro-
dę o godz. 19.00 i zakończył o godz. 9.00 dnia następ-
nego. W projekcie wzięli udział uczniowie z klasy III 
TE, którzy – wraz                 z nauczycielką języka 
angielskiego Panią Mirosławą Szymaniak – byli rów-
nież jego pomysłodawcami. Przygotowania – w które 
zaangażowane były klasy III TE i II TŻ –rozpoczę-
ły się już tydzień wcześniej i obejmowały wykonanie 
dekoracji, wyszukanie filmów angielskojęzycznych 
(utrzymanych w nastroju grozy) oraz przygotowanie 
strojów na konkurs na najlepszy strój Halloween’o-
wy. Spotkanie obfitowało oczywiście w liczne atrakcje              
i odbywało się według harmonogramu:

19.00 – spotkanie w ZSP w  Nowogardzie.
19.30 – konkurs na najciekawszy strój Halloween’o-

wy .
20.30 – wybór filmów o tematyce Halloween 

(wszystkie w wersji angielskojęzycznej).
21.00-9.00 – projekcja wybranych filmów oraz gry 

i zabawy językowe.
24.00 – zdjęcie grupowe.
9.00 – zakończenie projektu.
Pierwszym punktem wieczoru, bez wątpienia bar-

dzo emocjonującym, był konkurs na najlepszy strój 
Halloween’owy. Trzeba przyznać, że uczniowska wy-
obraźnia potrafi być zaskakująca. W komisji ocenia-
jącej znalazły się: Pani Ewa Balov, Pani Jowita Paw-
lak i Pani Katarzyna Bielas. Każdy uczestnik miał za-
prezentować się przed komisją, która następnie przy-
znawała punkty (od 1 do 5). Bez wątpienia sędziowie 
nie mieli łatwego zadania, ponieważ wszystkie stro-
je uczniów były bardzo oryginalne i zasługiwały na 
najwyższą ocenę. Na konkurs przybyła galeria cieka-
wych postaci – byli więc m.in.: Sabrina, nastoletnia 
czarownica (przyleciała na miotle), zabójca w masce 
z filmu „Krzyk 3” (lub jak kto woli „3 Krzyk”), Ste-
fan – biznesmen, któremu nie wyszło w życiu i jest 
obecnie bezdomny, Wednesday z „Rodziny Addam-
sów”, Pierwsza Dama z bajecznym toczkiem na gło-
wie, wiedźma Kasia, która postawiła na naturę i się 
nie przebrała (ten wspaniały żakiet z worka po cebuli), 
wampirzyca emo i dziewczyna Spider-Mana. 

Po burzliwych obradach komisja ogłosiła wyniki: 
I miejsce – Dawid Orłowski jako bezdomny biznes-

men.
II miejsce – Agnieszka Tamborowska jako Pierwsza 

Dama z wspaniałym toczkiem na głowie.
III miejsce – Monika Romasłowska jako wampirzy-

ca emo.
Nagrody rozdała Tajemnicza Pani, której dane nie 

będą ujawnione w celu utrzymania atmosfery tajemni-
czości. Wszyscy uczniowie otrzymali pamiątkowe dy-
plomy oraz upominki. 

Po zakończeniu konkursu i wykonaniu zdjęcia pamiąt-
kowego rozpoczęła się druga część Halloween Night.

 Uczniowie – wraz z opiekunką Panią Mirosławą  
Szymaniak – oglądali więc filmy grozy i komedie w 
wersji angielskojęzycznej, wiele emocji wzbudziły gry i 
zabawy językowe – „Twister”, „Mafia”, „Princes, castle 
and earthquake”, „Toster, elephant…”, Funny Stories i 
kalambury.

Oprócz świetnej zabawy uczniowie mieli także moż-
liwość odbycia prawdziwej lekcji kulturoznawczej, pod-
czas której zapoznali się z obchodami amerykańskie-
go święta Halloween. Projekt był także doskonałą oka-
zją do ćwiczenia umiejętności rozumienia ze słuchu, 
rozwijania kompetencji językowych oraz pogłębiania 
uczniowskich zainteresowań.

Bez wątpienia wszyscy uczestnicy maratonu bawili 
się doskonale i z niecierpliwością czekają na następne 
spotkanie z okazji Halloween – oczywiście pełne nie-
spodzianek. 

Uczestnicy konkursu na najlepszy strój Halloween’owy

Uczniowie podczas gry w „Twistera”

Chwila odpoczynku tuż po północy 
Sabrina i jej środek lokomocji 

Przebierańcy po rozpoczęciu drugiej części Halloween Night
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INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD
In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
tel. miejski   - 91 57 92 311 
Straż Pożarna   - 998
Pogotowie Ratunkowe   - 999 
Pogotowie Gazowe   - 992
Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994

Dyżur nocny
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala   - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.   - 91 392 69 99
Medyk   - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

 - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz  
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos 
 - 91 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  
 - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzie ci, 
Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności 
Gospodarczej  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
  - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

- 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 26 249

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw.  WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   

- 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57

Apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM   - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Zawodowe 
- CE Zdroje ul.  Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.   - 91 392 54 94  
I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium  
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych    - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   

- 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62

Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 

Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 

Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 

Taksówki   - 91 392 02 60

Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814
Przychodnia Weterynaryjna „Sikorka” 
Sikorki 41, gm. Nowogard   - 91 39 17 695

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

tel. 91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

GABINET KOSMETYCZNY 
”WICHEREK”

Rok założenia 1988
Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała zabiegi 
kosmetyczne, henna, depilacje, makijaże, 
mikrodermabrazja, peeling kawitacyjny, 
ultradźwięki, eksfoliacje, wypalanie, laser, 
lampy, materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

PORADY BEZPŁATNE
Nowogard, ul.  Zielona 3 
– obok Rest. „Przystań”, 

Tel. 91 39 207 14 
Czynne od 11.00 do 19.00

http://wicherek.info

DLA PAŃ „PROFILAKTYKA RAKA PIERSI”
WYJAZD NA BADANIA MAMMOGRAFICZNE DLA PAŃ z TE-

RENU NOWOGARDU i OKOLIC
Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej „Zdrowie” dnia 

10.11.2012r. organizuje wyjazd na badania mammograficzne do 
NZOZ Medical Care CRiDO Szczecin Zdroje.

Oferta Składa się z kompleksowej porady:
- badanie mammograficzne
- wynik badania oraz konsultacja lekarska
Rejestracja i szczegółowe informacje Samodzielny Publiczny Szpi-

tal Rejonowy w Nowogardzie w godz.8.30-14.00 tel.91 3921356 , oraz 
u Lidii Bogus tel.505393636 po godz.14-ej. Dobrowolna wpłata na 
cele statutowe 5 zł.

PAMIĘTAJ! O ZDROWIE MUSISZ ZADBAĆ SAMA!
                                    Zapraszam Prezes Fundacji „Zdrowie”Lidia Bogus

Układanie kostki
brukowej

tel. 721 124 740
NOR-BUD

MEBLE  NA  WYMIAR

KUCHNIE,  SZAFY
SPRZĘT  AGD

tel. 884 288 560
maxistyl.prv.pl

Alarmy „Tytan” – 5 lat gwarancji
Blokady Niedźwiedź – Lock

Znakowanie mikrocząsteczkowe 
Autodot Ocis

Serwis i ozonowanie klimatyzacji

NOWOGARD • Pocztowa 3

AUTOZABEZPIECZENIA

785 900 520

KUPIĘ SILNIKI
elektryczne, spalinowe, spawarki, 
części samochodowe - stan bez 

znaczenia.  
Niesprawne, stare, zniszczone.

Tel. 510 815 498

PIASEK, ŻWIR,   
CZARNOZIEM, 

POSPÓŁKA 

 ŻWIROWNIA
DŁUGOŁĘKA

tel. 504 872 700 
Z DOWOZEM 
DO KLIENTA

Akademia Wspierania Inicjatyw Społecznych

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Nowogardzie

Zapraszamy słuchaczy UTW oraz emerytów i rencistów którzy pragną przystąpić do UTW
i uczestniczyć w organizowanych zajęciach do zapisywania się na zaplanowane w roku
akademickim 2012/2013 zajęcia. W najbliższą środę 31.10.2012 r. rozpoczynamy zapisy na:

ZAJĘCIA REKREACYJNO SPORTOWE:
- Nordic Walking
- Gimnastyka
- Aqua Aerobic
- Zajęcia taneczne
- Wyprawy rowerowe

ZAJĘCIA I WARSZTATY:
- Fakultety językowe (ang i niem)
- Informatyka
- Psychologia
- Rękodzieło artystyczne
- Warsztaty kulinarne
- Warsztaty teatralne
- Warsztaty fotograficzne

WYDARZENIA KULTURALNO - ROZRYWKOWE
- Koncert fortepianowy
- "Wieczór grecki"
- Wyjazdy do Teatru Polskiego w Szczecinie
- Eko wycieczki
- Wystawa fotografii

WYKŁADY OTWARTE
Wykłady prowadzone przez ekspertów
z dziedziny prawa, zdrowia, odżywiania
bezpieczeństwa oraz historii

Uwaga! Wszystkie zajęcia stacjonarne są bezpłatne!!!

Zapisy odbywać się będą w biurze UTW (ul. Wojska Polskiego 3, pok. 25) w środy, w godz
od 15.00 do 16.00. Więcej informacji na najbliższym zebraniu informacyjnym, które
odbędzie się w środę 07.11.2012 o godzinie 17.30, w Regionalnym Centrum Edukacji i
Przedsiębiorczości „Profit” w Nowogardzie (ul. Wojska Polskiego 3, sala 103 lub 107)

Projekt „Uniwersytet Trzeciego Wieku w Nowogardzie – aktywny trzeci wiek”
współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach

Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012 – 2013

ODDAM 
3- MIESIĘCZNĄ SUCZKĘ (KUNDELEK) 

W DOBRE RĘCE. 
Kontakt pod numerem tel: 667476876
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OGŁO SZE NIA DROB NE
NIERUCHOMOŚCI

 � Sprzedam mieszkanie, ul. 
Poniatowskiego, 2 poko-
je, pow. 50,49 m2, parter, 
po generalnym remoncie. 
CENTRUM OBŁSUGI NIE-
RUCHOMOSCI, Tel. 603 
982 407

 � sprzedam mieszkanie wła-
snościowe, 3 pokojowe w 
Nowogardzie, I piętro, 3 po-
koje 59 m2 po kapitalnym 
remoncie, środkowe, par-
king, spokojna okolica (ul. 
Poniatowskiego), budynek 
ocieplony, nowy dach, wy-
soki standard, glazura, te-
rakota, panele, nowe okna, 
własne ogrzewanie gazowe, 
kuchnia - łazienka toaleta w 
zabudowie, domofon, inter-
net , piwnica, CZYNSZ TYL-
KO 240 NA MIESIĄC, balkon, 
cena DO UZGODNIENIA, tel. 
605 522 340. 

 � Sprzedam działkę budow-
laną w Centrum Nowogar-
du ul. Lipowa 4 o pow. 693 
m2 z aktualnymi warunka-
mi zabudowy usługi, handel, 
mieszkania. Informacje Tel. 
600 959 932; 600 931 083 po 
15.00

 � Sprzedam mały dom 57 
m2 ul. Piłsudskiego 2a. 
602 350 301

 � Sprzedam mieszkanie 4-po-
kojowe (67,7 m2) w Nowo-
gardzie, parter, balkon, wc 
i łazienka osobno. Kontakt:  
608 514 144.

 � Studio reklamy Vizart wynaj-
mę pow. Reklamową 6,5x3m 
w Nowogardzie przy ul. War-
szawskiej 11 od 13.06. tel. 
605 522 340

 � Sprzedam pół bliźniaka ok. 
100m2, działka 1100 m2, 
duży ogród. Wymienione 
okna, dach, ocieplony. We-
wnątrz do remontu. 350000 
zł. Tel. 513 157 166

 � Sprzedam 4-pokojowe 
mieszkanie w Osinie, 79m2, 
słoneczne, na parterze, bez-
czynszowe, z balkonem, 
piwnica, w kuchni i przedpo-
koju zabudowa. Mieszkanie 
w bardzo dobrym standar-
dzie. Ogrzewanie gazowe, 
okna pcv. Atrakcyjna cena. 
Kontakt: 502 531 348

 � Sprzedam tanio dział-
kę siedliskową. Kościusz-
ki 30 ar. Wszystkie media. 
508 211 575

 �Nowogard ul. Warszawska 
10 mieszkanie dwupokojo-
we, komunalne III p. CO za-
mienię na ogrzewanie CO,na 
trzypokojowe w Nowogar-
dzie.798 634 935

 � Sprzedam dom w Nowogar-
dzie w rozliczeniu może być 
mieszkanie ul. Jesionowa 3.  
604 284 597

 �Wynajmę sklep- nierucho-
mość z klimatyzacją z peł-
nym wyposażeniem Nowo-
gard dobra lokalizacja vis ‘a 
wis szpitala. 887 467 309

 � Sprzedam mieszkanie wła-
snościowe w Żabówku 70 
m2, trzypokojowe z działką. 
693 021 088

 � Sprzedam mieszkanie dwu-
pokojowe, bezczynszowe, 
własnościowe z garażem w 
Radzimiu. 691 766 754 

 � Sprzedam lub zamienię na 
mieszkanie w Nowogardzie 
dom ( 150 m2) w okolicy 
Nowogardu. Dom po kapi-
talnym remoncie na działce 
1400 m2. Cena 395.000 tys. 
Tel. 692383706.

 �Wynajmę mieszkanie trzy-
pokojowe. 608 622 920

 � Kupię mieszkanie bezczyn-
szowe/ niskoczynszowe, 
min 3pokojowe, 60-80m 
791443026

 �Do wynajęcia mieszkanie 
dwupokojowe ul. Racibora. 
Tel. 609 307 489

 � Lokal użytkowy do wynaję-
cia o pow. 160m. Warnkowo. 
607 289 286

 � Sprzedam mieszkania, tel. 
91-3910010, 607607814: 
Nowogard, ul. Bankowa 
6, pow. 53,70 m2,  cena 
125.000 zł; Dobra, ul. Trau-
gutta 3A, pow. 53,70 m2,  
cena  76.000 zł; Dobra, ul. 
Traugutta 3A, pow. 66,90 
m2,  cena 82.800 zł

 �  Sprzedam dom wolnosto-
jący 210 m2 Nowogard. 
601 500 722; 609 400 073

 � Sprzedam  parter domu z 
piwnicami duże podwór-
ko z garażem 600  809 312, 
604 903 853  

 �Wynajmę 3 pokojowe 
mieszkanie na ul.Ks. Raci-
bora w Nowogardzie. tel. 
691374021

 � Sprzedam mieszkanie na  15 
Lutego  3  pokoje  695425992

 �Wynajmę mieszkanie. 
793 908 098

 �Do wynajęcia mieszkanie 
dwupokojowe z kuchnią i 
łazienką, ogrzewanie ga-
zowe przy ul. Roosevelta. 
604 255 391

 �Do wynajęcia mieszkanie 
trzypokojowe umeblowane 
Ip. Ul. Bankowa. 603 895 622

 �Wynajmę mieszkanie w Ki-
korzach 50 m2 cena. 550 zł + 
media. 884 680 298

 �OKAZJA! Sprzedam miesz-
kanie czteropokojowe 
przy ul. Zamkowej (80 m2, 
osobne WC, loggia, piwni-
ca, garaż) Tel. 601 430 001; 
601 761 616

 �WOLNE MIESZKANIE TRZY-
POKOJOWE URZĄDZONE 
WYNAJMĘ FIRMIE. 693 850 
197

 � Sprzedam nowe, własno-
ściowe, 2 pokojowe miesz-
kanie, 58 m kw, na os.  Gryfi-
tów. Tel. 783 570 060

 � Sprzedam działkę budow-
laną o pow. 1138 m2 w 
Żdżarach – 3km od Gole-
niowa + projekt, prąd na 
działce. Cena 70 tys. zł. Tel. 
502 318 989

 �Wynajmę  pokój  lub  kawa-
lerkę    -  668876680   -  

 �Wynajmę kawalerkę 
785 121 960

 � Sprzedam  prosiaki - 
6015536885, -  913926344 

 � Sprzedam  mieszkanie  ul: 
Warszawska  III  piętro  41 m 
2 do remontu 100  tyś.zł /do  
negocjacji  - 694859375 

 � Poszukuję pokoju lub ka-
walerki  do  wynajecia  -  
668876680

 � Sprzedam działkę budowla-
ną 0,910Ha przy ul. Rataja. 
Tel. 605 602 213

 � Sprzedam nowy dom w 
Nowogardzie 134 m2. Tel. 
663 366 399

 � Sprzedam 0,5 ha ziemi w 
Wyszomierzu z możliwością 
zabudowy. 607 647 588 wie-
czorem

 �Do wynajęcia kawalerka. – 
889 172 603

 � Kawalerka 36 m2 wynajem 
lub sprzedaż  - 608 817 214  

 � Sprzedam kawalerkę bez-
czynszową na os. Bema 

28m2 po kapitalnym remon-
cie  --   513236499   

 �Mieszkanie  do  wynajęcia  
umeblowane  -  601724492  -  

 �Do  wynajęcia mieszkanie 
trzypokojowe umeblowane 
I p  - 603 895 622

 �Do  wynajęcia 2  pokoje  -  
503 560 572  

 � Sprzedam  lub  wynajmę  
mieszkanie  2  pokoje  w  N- 
dzie.   –   668 383 773

 �Do  wynajęcia  murowany   
garaż  na  ul:  Zamkowej  - 
500 353 566

 � Sprzedam    kawalerkę do re-
montu  w  centrum  miasta  
II piętro  .-  727672182  ,   -  
913921719

 � Lokal do wynajęcia 60 m2 
przy ul. 700 lecia 20b. 35 
zł/m2 plus opłaty. Tel. 91 
39 20  676; 0049 40 53 16 
99 16

MOTORYZACJA

 � Sprzedam Opony zimowe 4 
sztuki, Semperit Sportgrip 
195 65 R15 91 T, cena kom-
pletu 290 zł, do uzgodnienia. 
tel. 605 522 340 

 � Sprzedam opony letnie 4 
sztuki., Bridgstone Turan-
za 205 55 R16 91 V, cena 
350 zł komplet, tel. 605 522 
340, do uzgodnienia, tel. 605 
522 340

 � Sprzedam Opony letnie 2 
sztuki., Continental Contact 
3 185 65 R15, cena za 2 opo-
ny 150 zł, tel. 605 522 340.

 � Sprzedam oryginalne kołpa-
ki 16” 4 sztuki do Opla Vec-
try C, cena 240 zł, tel. 605 
522 340.

 � Skup  aut całe , rozbite , 
zniszczone 888341347

 � Sprzedam  4  x  opony   te-
renowe  B F Goodrih  35  x  
12,60  R – 15  cena  500,00zł  
/  1  szt stan dobry   plus  -  
795416918  

 � SPRZEDAM VW PASSAT 
2005, 1,9 TDI 130KM, CENA 
DO UZGODNIENIA, TEL. 534 
628 131

 �  Sprzedam  Volgswagena   
Turan   2006 r.  – 604878140

 � Sprzedam opony zimowe 
13/155/65 prawie  nowe 
oraz  felgi do Ford Fiesta 
1995 r – 660171386

 � Sprzedam Mercedes 124 
rok prod. 1987 Sedan 300D 
– automat po remoncie. 
695 100 400

 � Sprzedam   samochodzik     
2    osobowy  - pojazd  sa-
mochodowy  inny  4  koło-
wy     lekki  /bez prawajazdy  
/  606312832

ROLNICTWO

 � Koszenie, zbiór, mulczaro-
wanie łąk, orka, siew, tale-
rzówka 608 013 995

 � Grykę sprzedam. Tel. 
795 916 988

 �Maliny – Strzelewo sprze-
daż i zbiór na własne po-
trzeby tanio. 502 853 573

 � Sprzedam słomę w snop-
kach i siano. Tel. 782 036 086

 � Sprzedam kaczki francuskie 
króliki na mięso. 515 106 916

 � Sprzedam obornik. 
793 908 098

 � Sprzedam prosiaki 16 szt. 
Tel. 691 982 862

 � Sprzedam  owies pszen-
ny 4 tony -  697436375 , 
913926471

 � Sprzedam  warchlaki   -  
913928019

 � Sprzedam  gęsi -  507 
724 964

 � Sprzedam prosiaki. 668  434 
849

USŁUGI

 � Firma Usługowa „Zielona”. 
Wynajem sal na: konferen-
cje, zabrania, szkolenia. Tel. 
91 39 26 691.

 �Wyjazdy Niemcy, Holan-
dia. Niskie ceny z domu pod 
dom. 603 038 944

 �Usługi transportowe IVECO 
dostawcze + laweta + bus 
osobowy do 9 os. Tel. 609 
931 915, 607 580 172.

 �MALOWANIE, MONTAŻ 
PANELI PODŁOGOWYCH I 
INNE DROBNE NAPRAWY 
WYKONA „ZŁOTA RĄCZ-
KA”; 91 39 22 783, 784 79 
22 70

 � Czyszczenie uszu za pomocą 
świecowania Nowogard, ul. 
Zielona 3. 91 39 20 714

 �Usługi transportowe Trans-
it Max + przyczepa. 500 297 
054.

 � Bruk-lin układanie kostki 
brukowej. Tel. 607 083  893, 
www.bruk-l innowogard.
com.pl

 �Montaż ogrodzeń betono-
wych, farmerskich i innych; 
695 085 470; 91 39 72 575

 � Przewozy przeprowadz-
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OGŁO SZE NIA DROB NE

REGULARNA LINIA MI KRO BU SO WA SEROCKI   Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie    6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie    8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

Informacja PKS 
91 392 18 87   lub   91 469 83 15

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak          kom. 606 148 353
Nowogard (ul.  Rzeszowskiego) - Szczecin (ul.  Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:05; 8:10; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 11:50; 11:55; 12:40; 
14:40; 14:50; 15:00; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:11
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul.  Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:30; 9:50; 10:25:11:20(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 13:20; 13:45(F); 14:10; 
14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:00
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:50; 17:20; 18:30; 19:30
Kursują od poniedziałku do soboty;  F - kursuje od poniedziałku do piątku;  7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli

ROZKŁAD JAZDY BU SóW

Regularna linia METRO          tel. 501  615  614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25 A; 5:50 A; 6:00 A; 8:15 A7; 9:25 A7; 12:30 A7; 12:55 A7; 
15:05 A; 16:30 A7; 18:10 A7
Ze Szczecina do Nowogardu: 6:50 A; 7:25 A; 7:45 A; 11:00 A7; 12:00 A7; 14:35 A7; 15:55 
A7; 16:40 A; 18:25 A7; 19:55 A7
Legenda: A- kursuje od pon do sob;   7 - kursuje w niedzielę

PRZEWóZ OSóB - RO MAN BIŃCZYK - Linia Regularna  
 TEL. 0607 310 591 

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU:  
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SOBOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIEDZIELA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

DZIENNIK
NOWOGARDZKI

Ukazuje się we wtorki i piątki  na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, Piotr Słomski, Jarosław Bzowy, 

Rafał Kowalczuk sport.  Jarek Dąbrowski redaktor techniczny.   Ad res re dak cji:  
72-200 No wo gard, ul.  Boh. War sza wy 7A, tel. 91 392 21 65; e-mail: dziennik@domjudy.pl. 

Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

Trasa NOWOGARD – GOLENIóW – SZCZECIN 
Nowogard ul. Rzeszowskiego : 5:05(A), 5:55(A), 6:10(A), 6:50(7), 7:00(A),  7:50(A), 8:05(7), 

8:25(2,4,6), 8:35(A), 9:10(1,3,5,7), 9:15(2,4,6), 10:05(A)10:30(A,7), 11:31(A), 11:40(7), 12:15(A), 
12:50(A,7), 13:00(A), 13:10(A), 13:25(A,7), 13:50(F), 14:05(A), 14:20(A,7), 15:41(A), 16:00(7), 
16:25(7), 16:30(1,3,5) 16:40(2,4,6,7) 16:50(A), 17:30(7) 17:50(A,7) 18:05(4,5,6,7) 18:20(A,7)

TRASA SZCZECIN – NOWOGARD
Szczecin ul. Św. Ducha: 9:25(A), 11:55(A,7) 12:20(A,7), 13:35(A), 14:00(A,7,R), 

14:30(1,3,5,7)  14:35(2,4,6) 14:55(A,7), 15:10(A) 15:25(A,7), 15:50(A) 16:15(A,7)  16:30(A), 
18:05(A,7,R) 18:20(A,7) 19:05(A,7) 19:25(A,7) 19:50(A,7)

Szczecin ul. Dworcowa :  6:20(A), 7:35(A), 8:40(A,7), 9,00(7,R), 10:05(A,7),  10:50(A,7),  
11:40(A), 13:00(7), 14:20(7), 17:40(A,7), 20:15(A,7),

Goleniów, Dworzec PKP :  7:05(A), 8:20(A), 9:25(A,7), 9:45(7,R), 10:10(A),  10:50(A,7),  
11:36(A,7), 12:26(A), 12:42(A,7),  13:05(A,7), 13:45(7), 14:20(A),  14:45(A,7,R), 15:05(7), 
15:20(1,3,5,7) 15:26(2,4,6) 15:40(A,7) 15:55(A)  16:08(A,7) 16:40(A) 16:59(A,7) 17:15(A), 
17:40(A,7)  18:50(A,7,R)  19:05(A,7), 19:50(A,7) 20:10(A,7) 20:35(A,7) 21:00(A,7)

Trasa NOWOGARD – MASZEWO 
Nowogard ul. Rzeszowskiego :  6:20(S) 15:15(S)
Trasa MASZEWO – NOWOGARD 
Maszewo :  6:55(S) 16:00(S)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO – STARGARD SZCZECIŃSKI
Nowogard ul. Rzeszowskiego :  6:50(F),  11:30(F),  13:50(F),  
Trasa STRAGARD SZCZECIŃSKI – MASZEWO - NOWOGARD
Stargard Szcz. Oś. Tysiąclecia :  9:40(A), 12:45(A), 15:05(A)
A - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt S – kursuje w dni nauki szkolnej; 

7 – kursuje w niedziele niebędące świętami F – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz 
świąt 1,3,5 – kursuje w poniedziałki, środy, piątki oprócz świąt; 2,4,6 – kursuje we wtorki, 
czwartki, soboty oprócz świąt; 4,5,6,7 – kursuje w czwartki, piątki, soboty, niedziele oprócz 
świąt; R – kurs do Reska    

ROZKŁAD JAZDY POCIĄGóW (1.06 - 8.12.2012)
DO KOŁOBRZEGU
7:26 (od 3.09); 9:21 (w dni robocze); 11:39;  13:49;  15:47;  

17:46;  21:38

DO SZCZECINA
5:19 (od 3.09); 6:36 (od 3.09); 8:01; 12:13 (w soboty, niedziele 

i święta); 14:56;  16:51;   18:50; 

Informacje o rozkładzie jazdy:  tel. 19 757

ki Nowogard i okolice. 784 
499 535

 �Usługi ogólnobudowlane. 
510 335 162

 �AGENCJA REKLAMOWA VI-
ZART - oprawianie prac - w 
2 minuty., bindowanie, wy-
druki A3-A4 kolor, ksero A3-
A4 - kolor, laminowanie A3-
A4. Tylko u nas największy 
wybór okładek. Nowogard, 
ul. 700 lecia 15 (nad skle-
pem zielarskim). Tel. 605 
522 340.

 � REMONTY, MONTAŻE, STO-
LARKA. 781 016 125

 � Transport BUS-MAX. 784 053 
493

 �Usługi remontowo-bu-
dowlane, docieplenia. 
784 053 493

 � Przepisywanie prac (magi-
sterskich, licencjackich, in-
nych), dokumentów, CV, li-
stów motyw. innych. Wydru-
ki, Ksero, także kolor. Szybko 
i Solidnie. Studio Reklamy Vi-
zart. Nowogard, ul. 700 lecia 
15 (nad sklepem zielarskim). 
tel 605 522 340. 

 �Naprawa, regulacja okien, 
drzwi PCV i drewna. 695 181 
070

 �DUR - DACH pokrycia i re-
monty dachów. 691 621 141

 �Dachy. 785 562 104

 �Usługi koparko- ładowar-
ką + transport Nowogard.  
667 621 070

 � Remonty łazienek, glazu-
ra, terakota, hydraulika. 
667 435 942

 �Docieplenia budynków re-
monty. 784 053 493

 � Remonty na każdą kie-
szeń. 609 715 839

 � TWOJA KSIĘGARNIA IN-
TERNETOWA WWW.KSIE-
GARNIACYMELIA.OSDW.PL

 � Remonty i wykończenia. 
601 567 369

 � Żłobek Błękitna Chmurka 
660536104

 �Organizacja urodzin w Błę-
kitnej Chmurce, weeken-
dowe warsztaty i zajęcia, 
660536104.

 � Chemia  korepetycje  
609307327

 �Najtaniej  wyremontu-
ję, wymaluję  wyszpa-
chluję, położę panele. 
666047905

 � Korepetycje  j.  angielski   dla 
dzieci  w  każdym  wieku  i  
dorosłych  20 zł / 1 godz. - 
721713716 –

 � Kursy j. angielskiego i nie-
mieckiego , Szkoła języków 
obcych „GERMANIC” tel. 
607  545  991; www.niemiec-
kinowogard.pl

 �USŁUGI INFORMATYCZNE 
- Naprawa  komputerów, in-
stalacji oprogramowań. Usu-
wanie wirusów,  odzyskiwa-
nie  danych.  508 245 385  

 � Poszukuję   osoby   jeżdżącej   
do  Wiednia   - 790 338 076

 �Układanie  kostki  granito-
wej  ,  kamienia polnego   ,  
ogrodzenia  - 723875957

 �   Remonty mieszkań  -   do-
mów  ,  malowanie  gratis  - 
723875957  

PRACA

 � Zatrudnię konsultantkę Ori-
flame, bezpłatne wpisowe, 
prezenty na 1300 zł, 604 189 
118

 � Przyjmę pracownika do 
budowy domków jedno-
rodzinnych i prac wykoń-
czeniowych. 607  083  845; 
663 160 884

 � Zatrudnię  kierowcę Kat. D. 
501 615 614  

 � ZESPóŁ  MUZYCZNY  PO-
SZUKUJE  WOKALISTKI  I   
WOKALISTY 795279165

 � FIRMA  „ARNO„ ZATRUDNI 
PRACOWNIKóW PRODUKCJI  
STOLARKI   OKIENNEJ WY-
MAGANIA  :  TYLKO    Z     DO 
SWIADCZENIEM    W    BRAN-
ZY

 � Zatrudnię  stolarza   - 
696034712

INNE

 � Sprzedam drewno kominko-
we i opałowe. Transport. 691 
466 441

 � Kupię piec do CO 8-10 kW. 
Tel. 781 159 389

 � Sprzedam piec CO typ kom-
fort eko 25 nowy z podajni-
kiem. tel. 602 10 11 18.

 � Sprzedam choinki bezpo-
średnio z plantacji. tel. 602 
10 11 18.

 � Sprzedam drewno  bukowe i 

dębowe pocięte i porąbane- 
603 353 789

 � Sprzedam laptopa Lenovo, 
Y530, cena 1600 zł, tel. 605 
522 340

 �Owczarki niemieckie 7 tygo-
dniowe, pieski, ładne rodzi-
ce. 91 39 21 828

 � Sprzedam drewno opałowe i 
kominkowe. 667 788 820

 � Sprzedam kroczek karpia -  
913918297

 � SKUP PIŁ niesprawnych, 
zatartych STIHLl i HU-
SQVARNA, cena 100 zł, tel. 
721 668 245

 � Sprzedam nową piłę spali-
nową, kosiarkę spalinową, 2 
rowery. 784 660 924   

 � Sprzedam spacerówkę, ko-
jec, huśtawkę, fotelik sa-
mochodowy. 513 088 312

 �Maliny sprzedam. 502 853 
573

 � Sprzedam akwarium 112l 
z pełnym wyposażeniem 
668 844 738

 � Kupię   dwa  stoły  rozkłada-
ne   609245816  

 � Sprzedam gołębie ozdob-
ne cały lot Tel.501 018 369

 � Sprzedam konsolę  Sony  
Playstation  3  ,  + 5 gier   - 
603523226 

 � Sprzedam drewno komin-
kowe, opałowe sprzeda ca-
łoroczna, posiadam swój 
transport. 691 466 441

 � Sprzedam  Cocker Spaniel 
4-tygodniowe. 697  381  582 
po 16-tej

 � Sprzedam  gołębie Bociany 
20 szt za 100 zł. 506 184 436

 � Sprzedam wieżę Diora WS 
442, srebrna, 4 lementy: 
wzmacniacz, tuner prze-
strojny, korektor, deck szu-
flada, stan idealny, używa-
na sporadycznie, cena 780 
zł do uzgodnenia. tel. 605 
522 340.

 �Oddam  w  dobre  ręce  pieski  
/ kundelki /, odrobaczone, 
wychowane z  dziećmi, ła-
godne  i  wesołe  -695628830  

 � Sprzedam  kontener   2,20  X  
6  met. ,  gołębie  pawiki  bro-
dawczaki  .-696351157  

 � Schronisko Sosnowice 
zaprasza wszystkie oso-
by chętne do adopcji psa. 
www.facebook.pl/Schro-
niskoSosnowice; 668  602 
602
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PRO-BUD S.C.   SPRZEDA MIESZKANIA 
2-pokojowe o pow. 58 m2 na osiedlu Gryfitów

  nowe  -  własnościowe  -  bezczynszowe
tel. 91 39 25 552, 783 570 056, www.probud-nowogard.pl

Nowogard, ul. 3 Maja 14

 Ostatnia chwila - SKORZYSTAJ Z KREDYTU RODZINA NA SWOIM!

Nowo otwarta hurtownia artykułów elektrycznych

• automatyka domowa i przemysłowa •
 • gniazda i łączniki • kable i przewody • osprzęt instalacyjny i siłowy • 

• osprzęt modułowy • oświetlenie oraz źródła światła •
• rozdzielnice i obudowy • sprzęt RTV i telekomunikacyjny • 

 
 
 

Gwarantujemy że nigdzie indziej nie znajdziesz niższych cen
Tel. 91 578 24 38,  e-mail: pk.eltech@gmail.com

ul. Armii Krajowej 28, 72-200 Nowogard
CZYNNE   PN-PT 7.00-17.00   SOBOTA 8.00-13.00

Andrzejki 2012

KAMENA
zaprasza  na

Nowa

31 listopada 2012 r. piątek
1 grudnia 2012 r. sobota

Cena 199 zł od pary
Informacja pod nr tel. 91 39 22 225

KALENDARZE 2013

Podane ceny zawiarają koszty projektu i przygotowania
Do podanych cen należy doliczyć podatek (VAT 23%).

Ceny obejmują koszty wysyłki na terenie Polski.

6,00

Telefon 91 392 21 65
501 129 629

Trójdzielny

Jednodzielny 5,30 4,80 4,00
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 Cena 1,80 zł

GAZETA LOKALNA  NOWOGARD • OSINA

Sprawdź naszą ofertę:
• Kredyt gotówkowy
• Kredyt konsolidacyjny
• Kredyt samochodowy
• Kredyt hipoteczny
• Spłata rat LUKAS Finanse - 0 zł
• Dogodne warunki 
  dla emerytrów i rencistów

Nowogard, ul. 700 Lecia 21
tel. 91 39 22 172

czynne: pon-pt 9.00-17.00

CENTRUM KREDYTOWE

Prywatny Gabinet 
Stomatologiczny

Oferuje kompleksowe
lecznie stomatologiczne

- protetyka
- chirurgia stomatologiczna
- stomatologia estetyczna (wybielanie)
- stomatologia zachowawcza
- stomatologia dziecięca
- endodoncja (leczenie kanałowe)
- periodontologia (leczenie chorób przyzębia)

lek. dent. Agnieszka Odzioba
ul. Kościuszki 36 (przychodnia, gab. 308) 

Tel. 669 862 704   •  NOWOGARD
Godz. przyjęć pn.-pt.  10-18;   sob. 8-13

Zapraszamy!

N
O

W
Y

Nowogard, ul. Kościuszki 1
tel. 91 392 18 11

O P T Y K

• W KAŻDY PONIEDZIAŁEK
  na bezpłatne komputerowe
  badanie wzroku
• W ŚRODY I PIĄTKI
  na profesjonalny 
  dobór okularów 
  i soczewek kontaktowych
  (przy zakupie okularów wizyta gratis)

W listopadzie 
zapraszamy

Bezpłatne Liceum
Ogólnokształcące dla Dorosłych

ogłasza nabór
Informacje i zapisy

ul. Zielona 11, tel. 91 392 66 91

PRY
WA

TN
EP

UB
LIC

ZN
E LICE

UM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA
DOROSŁYCH

Rozpoczęcie roku szkolnego w sobotę 11 lutego godz. 8.00

Zapewniamy BEZPŁATNĄ NAUKĘ przez cały okres kształcenia

www.zielona.mojaszkola.net

W NOWOGARDZ IE

Rozpoczęcie roku szkolnego w sobotę 1 września 2012

Wspomnienie     
      o Marii 
      Karman

s. 9s. 4s. 4

- żarówki zwykłe od 25W do 200W
- żarówki energooszczędne i LED
- żyrandole, kinkiety i inne oprawy
- kable, przewody i kontakty

e-mail: nowogard@twn.pl  •  www.twn.pl

Hurtownia materiałów 
elektrycznych 

TWN  Sp. z o.o.  •  ul. Boh.  Warszawy 34  •  72-200 Nowogard 
tel.  91 392 69 22   •  kom.  694 440 216

Oferuje:

NZOZ MARDENT oferuje 
kompleksowe leczenie stomatologiczne

lekarz dentysta Ewa Rosa
ul. 15 Lutego 16A • 72-200 Nowogard

Tel. 91 39 22 633 lub 532 512 703
godz. przyjęć pn-pt 10.00-16.00

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07

Burmistrz
nam 
obiecywał

Wygrana 
ominęła
Nowogard

Czytaj s. 2

NAJTAŃSZA 
ODZIEŻ NA WAGĘ

JUŻ OTWARTE 
ul. 15 Lutego 17 (vis’a’vis elewatora)

W oczekiwaniu na autobus i...  
burmistrza z Macedonii

Ładnie, trochę  
gorzej, brzydko

Grabin Czermnica

Ja
rc

hl
in

o

W niedzielę 
będziemy 
świętować  
Dzień 
Niepodległości
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Foto tydzień 11 Listopada - niepodległa 
Ojczyzna, wolny Naród

Historia święta  niepodległości 
które dzisiaj obchodzimy, jako 
Narodowe  Święto  Niepodległo-
ści, stanowi samoistny  fragment  
bytu, jakże znamienny  tego na-
rodu  współbrzmiący z  jego lo-
sem i walką o przetrwanie i su-
werenność. Aby to święto zro-
zumieć przypomnijmy  wyda-
rzenia historyczne, które ta data 
ma szczególnie upamiętniać i 
które  zostały uznane za godne 
rangi symbolu odzyskanej nie-
podległości  po 123 latach nie-
woli, 10 listopada przybył 
do Warszawy 
uwolniony 
z więzie-
nia w Mag-
deburgu Jó-
zef Piłsudski, 
twórca Legio-
nów Polskich 
i niekwestiono-
wany  autorytet 
dla Polaków, ze 
względu na swoje 
czynne zaangażo-
wanie w czasie, gdy 
między innymi na 
polu walki decydowały się losy 
sprawy polskiej. Właśnie 11 li-
stopada Józefowi Piłsudskiemu 
Rada Regencyjna, organ repre-
zentujący władzę zwierzchnią w 
Królestwie Polskim, przekazała  
władzę nad armią, a dzień póź-
niej władzę cywilną. Niezależ-
nie od tego podkreślić warto też  
fakt podpisania przez Niemcy 
kapitulacji, właśnie 11 listopada 
1918 r. Stąd mamy splot dwóch 
wydarzeń: Piłsudski przejmuje 
władzę i z drugiej strony  bardzo 
ważne wydarzenie międzynaro-
dowe, ponieważ trzech zabor-
ców Polski przyznaje się, że po-
niosło klęskę w I wojnie świato-
wej.  

 O utrwalenie i utrzymanie 
dopiero co odzyskanej niepod-
ległości przyszło narodowi pol-
skiemu toczyć krwawe boje. W 

dniu 27 grudnia 1918 roku wy-
buchło powstanie wielkopol-
skie, które przywróciło Wielko-
polskę do macierzy. W Galicji 
Wschodniej trwały zacięte walki 
z Ukraińcami, a na wschodnich 
kresach Polski oddziały samo-
obrony walczyły z bolszewika-
mi. Ponadto trzeba było trzech 
powstań śląskich, by część Gór-
nego Śląska znalazła się w gra-
nicach Polski. Przypie-
czętowaniem 

dzieła od-
rodzenia Rzeczypospo-

litej była Bitwa Warszawska, w 
której naród polski obronił od-
zyskaną niepodległość. Dzień 11 
listopada był już od 1919 roku 
obchodzony de facto jako Świę-
to Niepodległości. Choć  dopie-
ro w następnych latach pojawiły 
się pierwsze formy świętowania 
odzyskania niepodległości, przy 
czym koncentrowano się bar-
dziej na przypominaniu sukce-
sów militarnych niż politycz-
nych. Odsłaniano pomniki bo-
haterom walk o niepodległość 
Ojczyzny, wręczano sztandary 
jednostkom wojskowym, odby-
wały się defilady i rewie wojsko-
we. W listopadzie 1925 roku na-
stąpiło złożenie prochów Nie-
znanego Żołnierza pod arka-
dami Pałacu Saskiego. I dzień 
stał się dniem wolnym od pra-
cy.  W 1934 roku po raz ostat-
ni defiladę na Polu Mokotow-

skim w Święto Niepodległości 
odebrał Marszałek Piłsudski. Do 
1936 roku 11 listopada był głów-
nie świętem wojska dopiero od 
1937 roku, na mocy ustawy ob-
chodzony był jako święto pań-
stwowe - Dzień Niepodległości.  
W latach wojny i okupacji Pola-
cy na wojennym wychodźstwie 
zachowali obyczaj i tradycję na-

rodowego świętowa-
nia 11 listopada. Na 
ziemiach obu oku-
pacji Polskie Pań-
stwo Podziem-
ne starało się 
upamiętnić ten 
dzień na mia-
rę możliwości. 
Po zakończe-
niu II wojny 
ś w i atowe j 
Dzień Nie-
podległo-

ści był jesz-
cze świętowany, ale już 

od 1946 roku zastąpiło je święto 
22 lipca i komuniści w kolejnych 
latach zwalczali jakiekolwiek 
formy świętowania tego dnia. 
W 1989 roku Sejm odrodzonej 
Rzeczypospolitej Polskiej resty-
tuował dzień 11 listopada jako  
Narodowe Święto Niepodległo-
ści. Można powiedzieć, że Świę-
to Niepodległości odzyskiwało 
wolność razem z narodem i dzie-
liło los  narodu przez wszystkie 
lata budowania w  dwudziesto-
leciu,  oporu okupacji II woj-
ny światowej i przetrwania ko-
munistycznej dyktatury. Dzisiaj 
również obchody tego święta 
pokazują kondycję narodu - jed-
ni „maszerują z komorem” czyli 
uczestniczą w obchodach rządo-
wych, inni  idą w obywatelskim 
Marszu Niepodległości. Pozosta-
je mieć nadzieję, że jedni i dru-
dzy Ojczyznę mają na ważnym 
miejscu,  nie tylko na ustach, ale 
i w sercu i czynie.

Opracował:  Marek Słomski

Obchody Święta Niepodległości w Nowogardzie

Jestem Polakiem, jestem z tego dumny
W najbliższą niedzielę  11 listopada obchodzimy narodowe Święto Niepodległości.
Z tej okazji przed pomnikiem na ulicy 3 Maja, odbędzie się uroczystość, w trakcie której oddamy nie 
tylko hołd tym którzy w trudnych dziejach tego Narodu walczyli o Jego samostanowienie i wolność, ale 
zademonstrujemy szlachetną dumę z tego, że jesteśmy Polakami. Organizatorzy zapraszają mieszkańców 
naszego miasta na godzinę 10,15 przed pomnik na ul. 3 Maja.  W programie przewidziano, słowo księdza 
kanonika dziekana Kazimierza Łukjaniuka , tekst okolicznościowy, odśpiewanie pieśni patriotycznej, 
złożenie kwiatów. O godzinie 11,00 w kościele pw. WNMP w Nowogardzie rozpocznie się uroczysta 
eucharystia w intencji Ojczyzny.

                                                                                   Zapraszamy!

 Widoczna na zdjęciu dekoracja w narodowych barwach, zawisła w 
środę na witrynie sklepu Biurex przy ul. 700-lecia.  Biało-czerwone  ko-
tyliony wykonali uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej w Nowo-
gardzie. Sklep prowadzi jednocześnie sprzedaż wykonanych przez nich 
papierowych plakietek, przygotowanych oczywiście specjalnie z okazji 
Święta Niepodległości, które będziemy obchodzić już w niedzielę. 

  3 listopada  restauracja CAFFE  PIWNICA w Nowogardzie go-
ściła szczeciński zespół „Smooth”.  Zespół ten po raz pierwszy kon-
certował w naszym mieście. Publiczność będąca na koncercie mia-
ła  przyjemność wysłuchać takich utworów  jak: „Smooth Opera-
tor” – Sade, „Superstition” – Steviego Wondera, “Son of a Preacher 
Man” …. Z rozmów jakie przeprowadziliśmy z osobami, które bra-
ły udział w tym koncercie wynika, że zespół bardzo spodobał się 
Nowogardzianom. Jak zapewniają właściciele lokalu - organizatorzy 
koncertu jest szansa, że zespół zagości jeszcze w naszym mieście. 
Czekamy z niecierpliwością…

Taki  jest stan ganków 
bloków mieszkalnych w 
Nowogardzie przy ul. Po-
niatowskiego 24, które 
od czasów wybudowania  
osiedla nie były jeszcze  re-
montowane. Powybijane 
szyby, odpadający tynk, 
pomazane ściany  oraz  
inne uszkodzenia bardzo 
wyraźnie rzucają się w oczy 
i szpecą  bloki. 

Foto A. Bojanowicz
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FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

TRUMNY, URNY, KREMACJE, EKSHUMACJE, CHŁODNIA
PRZEWOZY KRAJOWE i ZAGRANICZNE, 

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

602 450 881

EntER  II 
laptop

 sERwIs - komIs

naprawiamy, 
sprzedajemy,

kupujemy laptopy
na ul. Wyszyńskiego 7/3

budynek Straży Pożarnej

tEL. 795 648 748

Już jest!!! 
POLSAT CYFROWY 

w PLUSIE
specjalne Bonusy 

dla naszych klientów
Nie przegap oferty

ZAPRASZAMY

Salon Plus
ul. Kościuszki 35A

Nowogard

O PA Ł
POLSKI WĘGIEL 

WYSOKA JAKOŚĆ
węgiel, koks, miał,drewno,
brykiet - węgiel i drzewny
(towar luzem i workowany)

Zapewniamy transport 
Sprzedaż ratalna

PPUH „EDBA” 
Nowogard • ul. Nadtorowa 12

Tel./fax 91 39 22 329
Kom. 601 150 620

Henryk Warchoł, lat: 83, zmarł: 06.11.2012, pogrzeb: 09.11.2012, 
pogrzeb odbędzie  się o godz. 14.30 na cmentarzu w Nowogardzie. 

Eugeniusz Kawalec, lat: 58, zmarł: 05.11.2012, pogrzeb: 
09.11.2012, pogrzeb odbędzie  się o godz. 12.00 na cmentarzu w 
Nowogardzie.

Stanisław Gajewski, lat: 89, zmarł: 07.11.2012, pogrzeb: 
10.11.2012,  pogrzeb odbędzie się o godz. 13.00 na cmentarzu w 
Nowogardzie 

Ewa Buriak, lat 97, zmarła 07.11.2012, pogrzeb 10.11.2012, po-
grzeb odbędzie się o godz. 15.00 na cmentarzu  w Nowogardzie. 

Informacje  przekazał zarządca cmentarza Jerzy Furmańczyk

 W tych dniach odeszli do Wieczności 

 W oczekiwaniu na autobus i... burmistrza z Macedonii

Ładnie, trochę gorzej, brzydko
Idzie zima z nią sroga aura, ale późna jesień również pogodą nie rozpieszcza,  dlatego  przyjrzeliśmy się  jak wyglądają  na terenie na-
szej gminy miejsca zwane przystankami. Tutaj w oczekiwaniu na autobus czy bus podróżni, spędzają  codziennie udając się do pracy, 
szkoły czy lekarza nawet do kilkudziesięciu minut.

Nasz fotoreporter sfotogra-
fował większość przystanków  
na terenie  gminy w minioną 
środę. Są w różnym stanie i 
różnej konstrukcji, systema-
tyzując materiał zdjęciowy 
podzieliliśmy je na trzy kate-
gorie, czyli takie, które nie bu-
dzą istotnych zastrzeżeń, ta-
kie których stan  można było-
by poprawić, oraz takie, które 
zupełnie nie spełniają swojej 
funkcji i wymagają albo pil-
nego remontu czy wymiany, 
albo jak w jednym wypad-
ku,  wykonania od począt-

ku. W tej najgorszej kategorii 
sklasyfikowaliśmy przystan-
ki – jeden z przystanków w 
Jarchlinie Grabinie i Trzech-
lu oraz brak przystanku w ro-
zumieniu wiaty przystanko-
wej  w miejscu, z którego ko-
rzystają mieszkańcy Osowa 
(przy drodze Nowogard-Do-
bra). Dodatkowo mieszkań-
cy Trzechla skarżą się, że od 
dawna bezskutecznie zabie-
gają w gminie  o ścięcie ro-
snących obok przystanku to-
pól, z których łamliwe na tym 
gatunku gałęzie obficie spa-
dają zagrażając bezpieczeń-
stwu, zwłaszcza oczekujących 
na transport dzieci… Jako  
średnie uznaliśmy przystan-
ki w Kulicach i jeden z przy-
stanków w Czermnicy, oraz 
przystanki w Miętnie i Glic-

ku. Jako będące w zasadniczo 
dobrym i bardzo dobrym sta-
nie, należy  uznać przystanki 
w Strzelewie, Wojcieszynie, 
Konarzewie, Jarchlinie (przy 
drodze wojewódzkiej), Sikor-
kach, Żabowie, Żabówku. Z 
powodu na rozległość  gmi-
ny nie odwiedziliśmy wszyst-
kich miejsc przystankowych, 
dlatego prosimy Czytelni-
ków o nadesłanie ewentual-
nych zdjęć  brakujących  w 
zestawieniu przystanków, co 
pozwoli nam skompletować 
materiał dokumentacyjny. 
Oprócz stanu i wyglądu kon-
strukcji wiat przystankowych, 

sporo zastrzeżeń  musi budzić 
też porządek wokół przystan-
ków - pokazują to niektóre 
zdjęcia. O ewentualne  plany 
inwestycyjne w zakresie przy-
stanków próbowaliśmy spy-
tać wczoraj burmistrz miasta, 
niestety okazało się, że prze-
bywa na kilkudniowym  ko-
lejnym w tym roku wyjeździe 
zagranicznym, ponoć w Ma-
cedonii. Poczekamy  cierpli-
wie (nam łatwo, bo czekamy 
w ciepłym pomieszczeniu, 
a nie w szczerym polu jak 
mieszkańcy Osowa).

SM  
Trzechel. Spadające gałęzie z topoli zagrażają bezpieczeństwu podróżnych

W Strzelewie wiata ładna, ale obok już gorzej - pełno śmieci, pogięte 
oznaczenie na słupie 

Tak wygląda przystanek (w zasadzie jego brak) z którego korzystają mieszkańcy 
Osowa
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Czy to jeszcze Nowogard?

„Burmistrz nam obiecywał…”
Jak bumerang powraca temat utwardzenia terenu na osiedlu Bema przy ulicy Leśnej, który na skutek budowy obwodnicy, został rozko-
pany i jeszcze bardziej zdewastowany przez tzw. „Ciężki sprzęt”. Mieszkańcy bloków sąsiadujących z wiaduktem prowadzącym do pola, 
od dawna domagają się, aby droga która znajduje się przy ich bloku została wreszcie naprawiona, w tym celu złożyli już nawet petycje 
– jednak mimo wcześniejszych zapewnień, feralną drogą wciąż nikt się nie zajął.

Nasza redakcja niejedno-
krotnie wspominała o tym 
problemie, ostatnio 6 stycznia. 
Temat ten powrócił w środę 
tego tygodnia, gdy do redak-
cji zadzwonił mieszkaniec uli-
cy Leśnej i zwrócił uwagę na 
to, że po ukończeniu prac nad 
obwodnicą już nikogo nie ob-
chodziła droga, która zosta-
ła zniszczona przez wykonaw-
cę. Podczas budowy obwodni-
cy burmistrz nam obiecywał, 
że zostanie w miejsce tej znisz-
czonej ścieżki wzdłuż lasu, wy-
budowana droga dojazdowa do 
bloków mieszkalnych. Obwod-
nica została ukończona, nato-

miast firma wykonująca zlece-
nie „zawinęła” się już, a dro-
gi jak nie było, tak nie ma. Na 
domiar złego z wiaduktu wy-
budowanego nieopodal, gdy 
tylko napada większy deszcz, 
cała woda spływa z góry wła-
śnie na drogę pod naszym blo-
kiem i okoliczny parking, a to 
mało przyjemne, by codzien-
nie rano przed pracą grzęznąć 
w błocie! –Mówi zdruzgotany 
mieszkaniec ulicy Leśnej chcą-
cy zachować anonimowość, po 
czym dalej kontynuuje: Skła-
daliśmy dwie- czy trzy petycje 
w tej sprawie, wszyscy miesz-
kańcy mówią jednym głosem i 

apelują do burmistrza o dotrzy-
manie obietnicy. Jednak zosta-
liśmy chyba zapomniani, gdy 
widzimy jak na ul. Kowalskiej 
niczym grzyby po deszczu wy-
rosły lampy... Może my miesz-
kańcy Leśnej powinniśmy zor-
ganizować dla któregoś z no-
wogardzkich radnych lokum na 
naszej ulicy, to jak sam pobro-
czy w błocie wchodząc do auta, 
to droga powstanie w mgnie-
niu oka? Czy naprawdę osie-
dle Bema jest w ratuszu uwa-
żane za wieś, za odrębną „gor-
szą” część Nowogardu? Zdru-
zgotanie mieszkańców bloków 
znajdujących się przy wiaduk-
cie jest zrozumiałe, od prawie 
roku domagają się drogi, któ-
ra była „obiecywana” w trak-
cie budowy obwodnicy. Przy-
pomnijmy, że stosowna pety-
cja została złożona do preze-
sa Spółdzielni Mieszkaniowej 
Gardno, poprzez którego lo-
katorzy domagali się przywró-
cenia do stanu początkowego 
drogi po zakończeniu prowa-
dzonych prac budowlanych. 
Prezes Spółdzielni, Jan Smolira 
przekazał oczekiwania miesz-
kańców burmistrzowi Nowo-

gardu. Ten rzekomo z Budime-
xem pracującym nad obwod-
nicą, spotykał się wielokrotnie 
i w imieniu wykonawcy dekla-
rował, że droga zostanie na-
prawiona po zakończeniu ro-
bót. Budimex nie wywiązał się 
z tej deklaracji, poprawiony 
został jedynie niewielki frag-
ment drogi. Wielkimi kroka-
mi zbliża się zima i należy je-
dynie współczuć mieszkań-
com Leśnej, których może cze-
kać istna „błotna przeprawa” 
każdego dnia, gdy topiący się 
śnieg rozbabra nieutwardzo-
ny teren. Czy zatem mieszkań-
cy sami muszą wyremontować 
sobie drogę? Należy tu jesz-

cze dodać, że na osiedlu Bema, 
mieszka dwóch nowogardz-
kich radnych z SLD, obecnej 
kadencji: Marcin Wolny i Jan 
Tandecki ( tam też SLD w tych 
wyborach otrzymało najwięk-
sze poparcie). Jeśli obaj pano-
wie z jakichś przyczyn nie zna-
ją tej sprawy, może warto się 
do nich zwrócić? Jednak czy 
owi radni będą w stanie po-
móc swoim sąsiadom? Nasz 
rozmówca twierdzi, że miarka 
się przebrała i nikt na ulicy Le-
śnej nie chce już więcej słuchać 
żadnych deklaracji – bo jak 
twierdzą: To ostatni dzwonek, 
by rozpocząć prace przed zimą!    

KR

Droga prowadząca do ulicy Leśnej - zdjęcie wykonano 6 stycznia 2012 r.

To zdjęcie zostało wykonane dokładnie po 10 miesiącach, jak widać kierowcy wciąż 
muszą uważać na podwozie

Rekordowa wygrana  
ominęła Nowogard 
W miniony wtorek, w kolekturach lotto ustawiały się kolejki po same drzwi, a maszyny drukują-
ce kupony odmawiały posłuszeństwa.  Całemu zamieszaniu winna rekordowa kumulacja w Lotto. 
Choć chętnych do wygrania 50 milionów były tłumy, historyczną pulę zgarnęły zaledwie trzy osoby. 

Wtorkowe szaleństwo nie ominę-
ło również Nowogardu. W większości 
z 11 działających w mieście kolektur, 
ustawiały się długie kolejki. 

Tego dnia mieliśmy faktycznie spory 
utarg. W sklepie praktycznie nie zamy-
kały się drzwi, a chwilami kolejka usta-
wiała się po same drzwi. Zdarzało się, 
że maszyna drukujące kupony się za-
wieszała – mówi pani Ilona Centała, 
sprzedawczyni sklepu „Ela” przy ul. 
Bohaterów Warszawy, która w dniu ku-
mulacji miała popołudniową zmianę. 

Tego dnia rzeczywiście gracze wysy-
łali  kilkakrotnie więcej zakładów  niż 
zwykle.

- Jeśli chodzi o sam Nowogard, to 
gracze tylko we wtorek zakupili ponad 
5500 kuponów z zakładami Lotto. Jest 
to o ok. 5 do 6 razy więcej, niż podczas 
losowań gdzie pula na wygrane I stop-
nia nie osiąga tak wysokich kwot jak 
podczas wtorkowej  kumulacji – po-
twierdza Bogdan Markiewicz, z biura 
prasowego Totalizatora Sportowego. 

Nie wiadomo za to, jaką metodę wy-
boru mających przynieść szczęście 
liczb wybrali Nowogardzianie. Totali-
zator takich danych nie posiada. Z ba-
dań marketingowych wynika jedynie, 
że ok. 30% zawieranych zakładów to 
zakłady na samodzielnie wytypowane 

przez Graczy liczby, prawie 14% Gra-
czy wybiera tylko metodę chybił trafił. 
Pozostali stosują obie metody gry. 

Jedno jest pewne, dwóch  spośród 
trzech zwycięzców wtorkowej gry, wy-
słało kupon w metodzie chybił trafił, a 
jeden „w systemie 8, sam skreślił”. Każ-
dy z nich wygrał ponad 17 mln zło-
tych. Szczęśliwych liczb już nie ma 
sensu przypominać, większość prze-
granych zna je z pewnością na pamięć, 
a poza tym pewno długo, długo się nie 
powtórzą. 

Marcin Simiński 

Pani  Ilona Centała na długo nie zapomni wtorkowego 
szaleństwa Lotto
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Z okazji 85 urodzin
Kochanej Mamusi, Babci i Prababci

Danucie Proskurnickiej
Dużo zdrowia, radości

i wiele laska Bożych
życzą

córki z mężami, wnuki i prawnuki

ŻYCZENIA

Już wyłączają analogową telewizję!

Nie musisz wymieniać telewizora
W związku ze zmianami odbioru sygnału telewizyjnego z analogowego na cyfrowy, publikujemy tekst, w którym wyjaśniamy co należy 
zrobić, aby po wyłączeniu odbioru analogowego nie pozostać z „ciemnym” ekranem. 

Przypomnijmy, że już 31 lip-
ca 2013 roku tradycyjna telewizja 
analogowa odejdzie w niepamięć 
i całkowicie zostanie zastąpiona 
przez telewizję cyfrową. Krajowa 
Rada Radiofonii i Telewizji radzi, 
aby nie czekać do połowy 2013 
roku, ale już teraz przygotować się 
na nadejście nowej technologii.

Czy kupować nowy telewizor?
Zatem, kto powinien spać spo-

kojnie? Mianowicie wszyscy ci, 
którzy posiadają odbiorniki te-
lewizyjne z dekoderem DVB-T 
typu MPEG-4. Upraszczając de-
koder ten jest fabrycznie wbudo-
wany w telewizory nowej genera-
cji, czyli cyfrowej. Wymieniony 
tu dekoder DVB-T jest również 
do nabycia w postaci zewnętrz-
nej przystawki do telewizora (tzw. 
set-top-box), to urządzenie jest 
również potocznie nazywane tu-
nerem. Oczywiście zmianami od-
bioru sygnału nie muszą się przej-
mować abonenci płatnych plat-
form satelitarnych (Cyfra+, Polsat 
Cyfrowy, Telewizja „n”, TP SA) i 
sieci kablowych, posiadacze tych 
platform już dziś odbierają cyfro-
wy sygnał. Podsumowując: Aby 

móc odbierać sygnał naziemnej 
telewizji cyfrowej, nie musisz 
koniecznie kupować nowego te-
lewizora! Wystarczy nabyć tu-
ner (set-top-box), którego ceny 
wahają się od 80 do 100 zł. Co 
równie ważne, niemal do każde-
go odbiornika analogowego moż-
na podłączyć odpowiednią przy-
stawkę, jednak przed wyjściem 
na zakupy zorientuj się jakie po-
siadasz gniazda wejściowe przy 

swoim odbiorniku, aby sprzedaw-
ca mógł wybrać dla ciebie odpo-
wiednią przystawkę. 

Jaką potrzebujemy antenę?
Nie martw się anteną – tutaj nic 

się nie zmieni! Jeżeli obecna an-
tena pozwala na dobry odbiór te-
lewizji analogowej, to powinna 
również poprawnie odbierać te-
lewizję cyfrową. Tu ciekawostka – 
wszystko za sprawą tego, że sygnał 
cyfrowy jest najczęściej nadawany 

w tym samym paśmie co dotych-
czasowy analogowy. Jeśli proble-
my z odbiorem pojawiają się na-
wet w telewizji analogowej (widać 
tzw. śnieżenie, rozdzielanie się 
obrazu, problemy z fonią) – nie-
stety jej cyfrowa wersja też może 
nie działać bez zarzutów. Przy-
czyn takiego problemu może być 
mnóstwo, np. antena pokojowa 
nie odbiera wystarczająco dobrze 
sygnału, zewnętrzna antena jest 
uszkodzona lub źle ustawiona, nie 
działa zasilacz antenowy, lub po 
prostu złamał się kabel. Jeżeli ko-
rzystasz ze zbiorowej anteny np. w 
bloku mieszkalnym, problemy z 
odbiorem należy zgłosić admini-
stratorowi lub zarządcy budynku.

Gdzie najpierw wyłączą tele-
wizję analogową?

 Pierwsze wyłączenie telewizji 
analogowej już nastąpiło! 7 listo-
pada 2012 roku w województwie 
lubuskim zostały wyłączone ana-
logowe nadajniki telewizyjne. Re-
gion ten jest pierwszym w kraju, 
w którym naziemna telewizja jest 
dostępna jedynie w technice cy-
frowej. Drugi etap wyłączeń tele-
wizji analogowej zaplanowano na 
28 listopada 2012 roku. Przejście 
z nadawania analogowego na cy-
frowe objęło całe województwo 
lubuskie oraz część województw 
sąsiednich. Drugi etap wyłączeń 
telewizji analogowej obejmie wo-
jewództwa; pomorskie, kujawsko-
-pomorskie, warmińsko-mazur-
skie i wielkopolskie. Zaplanowa-
no go na 28 listopada 2012 roku. 
Zgodnie z planami do końca roku 
2014 na terenie całej Polski tele-
wizję naziemną będzie można od-
bierać wyłącznie w systemie cy-
frowym. Na dzień dzisiejszy cięż-
ko dokładnie stwierdzić, kiedy te-
lewizja analogowa zostanie wyłą-
czona w Zachodniopomorskim, a 
dokładniej w naszej gminie. 

Sprzedawcy potwierdzają: 

Mieszkańcy wiedzą co robić!
 Postanowiliśmy wybrać się do 

dwóch największych w Nowogar-
dzie sklepów ze sprzętem RTV, 
aby zapytać pracowników, czy 
w związku ze zmianami wpro-
wadzanymi w telewizji, wzrosła 
sprzedaż telewizorów cyfrowych? 
Jak się okazało – niekoniecznie... 
Powiem szczerze, że nie odnotowa-
liśmy wzrostu sprzedaży telewizo-
rów – a na pewno, nie jakiejś dra-
stycznej. Ludzie wiedzą, że kupno 
nowego telewizora nie jest jedy-
nym wyjściem, dlatego najwięcej 
sprzedajemy tunerów! Jeśli chodzi 
o to urządzenie, to sprzedaż bez 
wątpienia wzrosła. - komentuje 
pracownik sklepu Media Expert. 
Podobne spostrzeżenia nasunęły 
się naszemu drugiemu rozmów-
cy, pracownikowi sklepu Neo-
Net, który twierdzi, że na tune-
ry decydują się nawet posiadacze 
platform cyfrowych. Tak, muszę 
przyznać, że odkąd pojawiły się 
informacje o zmianach w telewi-
zji, można zaobserwować więk-
sze zainteresowanie. Telewizorów 
też sprzedajemy więcej, ale nie 
tak dużo jak tunerów. Ten sprzęt 
jest chyba najbardziej oblegany w 
ostatnich miesiącach. Spotykałem 
się nawet z przypadkami w któ-
rych klienci sami przyznawali, że 
wolą zerwać umowę lub nie prze-
dłużać z platformą cyfrową, bo te 
firmy wciąż denerwują konsumen-
tów nowymi opłatami itd. Nato-
miast za sprawą jednego tunera 
mogą zapewnić sobie odbiór tele-
wizji cyfrowej.

Zatem „z dużej chmury – mały 
deszcz” - w dzisiejszych czasach 
przy technologiach jakie posia-
damy, nikt z nas nie powinien się 
obawiać drastycznych kosztów 
związanych ze zmianami telewizji 
z analogowej na cyfrową.

Opr. KR
źródło: KRRiT  

Pracownik sklepu NeoNet z urządzeniem które w ostatnich miesiącach jest najbar-
dziej poszukiwane przez klientów

„Pamiętajmy o Korczaku”
W tym roku mija 70 rocznica tragicznej śmierci Janusza Korczaka, a także 100 
rocznica utworzenia przez niego Domu Sierot w Warszawie. Dzięki staraniom 
Rzecznika Praw Dziecka, Sejm ustanowił rok 2012, rokiem  Janusza Korczaka.

Włączając się w nurt tych dzia-
łań, w Szkole Podstawowej nr 2 
w Nowogardzie zorganizowano 
konkurs pod nazwą „Pamiętajmy 
o Korczaku”, który miał zachęcić 
uczniów do zapoznania się z bio-
grafią i twórczością Starego Dok-
tora, wielkiego pedagoga i przy-
jaciela dzieci, który całe życie po-
święcił służbie najmłodszym.

Konkurs odbywał się w dwóch 
etapach. Pierwszy odbył się we 
wszystkich szkołach gminy No-
wogard i wyłonił uczestników do 
konkursu gminnego. Do drugiego 
etapu przystąpiło   17 przedstawi-
cieli sześciu szkół; SP nr 1, SP nr 
2, SP nr 3, SP nr 4, SP Strzelewo  
oraz SP Orzechowo.

Uczestnicy konkursu gminnego 
musieli zgodnie z regulaminem 
przeczytać lekturę „Król Maciuś 
Pierwszy” oraz zapoznać się z in-
formacjami na temat życia i twór-
czości Janusza Korczaka.  Każ-
dy z biorących udział w konkur-
sie miał za zadanie rozwiązać  test 

składający się z 25 
szczegółowych pytań 
oraz krzyżówkę z ha-
słem. 

Komisja konkur-
sowa składająca się z 
nauczycieli, opieku-
nów uczniów przy-
byłych na konkurs, 
po sprawdzeniu prac 
przyznała, że wszy-
scy byli przygoto-
wani bardzo dobrze. 
Najlepiej wypadła 
uczennica z SP nr 2 - Maja Bujal-
ska, która odpowiedziała popraw-
nie na wszystkie pytania. Następ-
ne miejsce przypadło równorzęd-
nie trzem uczestniczkom, które 
zdobyły po 42 punkty na 45 moż-
liwych. Były to: Hanna Grybow-
ska z SP nr 3 oraz Daria Furmań-
czyk i Laura Krystkiewicz z SP nr 
2. Trzecie miejsce zdobyły dwie 
uczennice z SP Orzechowo: Mo-
nika Rusiniak i Kamila Kędzier-
ska uzyskując po 40 punktów. 

Członkowie komisji przyznali 
również dwa wyróżnienia: Wik-
torii Jurgielaniec z SP Strzelewo i 
Mai Kowalskiej z SP nr 4.

Laureaci otrzymali gratulacje 
oraz dyplomy i nagrody książko-
we z rąk wicedyrektora szkoły p. 
Elżbiety Sobieralskiej. Podzięko-
wała również nauczycielom za 
pracę włożoną w przygotowanie 
uczniów do zmagań   konkursie. 

Inf. własna
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PARAFIA PW. WNIEBOWZIĘCIA NMP: Msza św. w niedzielę: Nowogard: 7:00, 9:30, 11:00, 12:30, 18:00 (w lipcu i sierp-
niu o 19:00) Karsk: 9:00; Olchowo: 11:00; Wojcieszyn: 12:00; Dąbrowa: 10:00.  Msza św. w tygodniu (od pn do pt): 7:00, 
18:00 (w lipcu i sierpniu o 19:00)    Msza św. w sobotę: 9:00, 18:00 (w lipcu i sierpniu o 19:00).    www.wnmp.info
PARAFIA PW. ŚW. RAFAŁA KALINOWSKIEGO: Msza św. w niedzielę: . 7.30 , 9.00; 11.00, 12.30 i 18.00 (w lipcu i sierp-
niu o 19:00) Kulice: 9:00; Jarchlino: 10:00; Sąpolnica: 10:00.   Msza św. w tygodniu: 7:00, 18:00 (w lipcu i sierpniu o 
19:00).   www.rafalkalinowski.republika.pl
PARAFIA PW. MB FATIMSKIEJ: Msze św. w niedzielę: 9.00 i 12.00. Lestkowo: 10.30; Miętno: 13.00.  Msza św. w tygo-
dniu z wyjątkiem poniedziałku:17.00, w sobotę o godzinie 12.00.    www.mbf-now.firmeo.biz 

Informacje Parafialne
   Vox    Ecclesiae...

Słowo Boże na Niedzielę:

To jest farsa,  
to jest życie, to jest teatr…
czyli niespodzianka urodzinowa w Teatrze Polskim w Szczecinie

Dzień 6 listopada br. to dla naszego 
przewodnika duchowego – ks. Marcina 
Gudełajskiego – był dniem wyjątkowym, 
z tej racji, iż czcigodny katecheta obcho-
dził swoje 28 urodziny. Wraz ze społecz-
nością szkolną ZSP im. Stanisława Staszi-
ca i II LO w Nowogardzie oraz 13 LO w 
Szczecinie zaprosiliśmy szanownego jubi-
lata do Teatru Polskiego na sztukę angiel-
skiego dramatopisarza Michaela Frayna 
pt. „Czego nie widać”.

Sztuka rozpoczyna się z pozoru nor-
malnie. Pokojówka (świetna Lidia Je-
ziorska) pod nieobecność państwa, któ-
rzy uciekając przed urzędem skarbowym 
wyjeżdżają do Hiszpanii, rozsiada się na 
kanapie i chce zjeść sardynki (które sta-
nowią podstawowy rekwizyt w spektaklu, 
głównie dlatego, że ciągle ktoś je zabiera, 
gubi albo w nie wdeptuje). Wtedy z wi-
downi odzywa się reżyser (w tej roli Ja-
cek Piotrowski). Dowiadujemy się, że to 
próba generalna, premiera za kilkanaście 
godzin. 

Sama fabuła sztuki nie jest istotna. Co 
więcej, trudno ją streścić, bo składa się 
z żartów. Historia opowiadana na scenie 
ma przede wszystkim pokazać charaktery 
bohaterów i ich relacje. Sztuka jest stwo-
rzona trochę na schematach. Wśród bo-
haterów mamy przegląd typów charakte-
rologicznych. Jest półgłuchy stary alkoho-
lik (jak zawsze doskonały Adam Dzieci-
niak), który ciągle szuka butelki whisky, 
gej (Michał Janicki), którego opuścił part-
ner, jego przyjaciółka - plotkara (świet-
na Olga Adamska), mało rozgarnięta, ale 
atrakcyjna kobieta (Katarzyna Sadow-
ska), reżyser choleryk i dziwnie dobrane 
pary, które romansują ze sobą na prze-
dziwnych zasadach.

Drugi akt to premiera. Jednak tu nie li-
czy się sztuka, a to, co dzieje się za kuli-
sami. A dzieje się dużo. Aktorzy się biją, 

ganiają z siekierą, ślizgają na sardynkach, 
piją wódkę, żeby zapomnieć, zapominają, 
ale tekstu. Sceny przypominają momen-
tami Benny Hilla, ale zagrane są z wdzię-
kiem. Widownia bawi się znakomicie.

Ostatni akt to ukoronowanie prac nad 
sztuką, która okazuje się kompletną po-
rażką. Aktorzy podczas przedstawienia 
mylą tekst, są pijani, poobijani i załatwia-
ją na scenie swoje prywatne porachunki. 
Reżyser Andrzej Zaorski z tekstem pora-
dził sobie świetnie. W dialogi wplótł wąt-
ki lokalne, aktorzy np. używają własnych 
imion, jako dyrektor teatru przywoływa-
ny jest Adam Opatowicz. Po zakończeniu 
przedstawienia oklaskom nie było końca. 
Bo to po prostu dobra farsa.

Odwdzięczając się Ks. Marcin, zrobił 
nam - swoim wychowanko wielką nie-
spodziankę: zaprosił na „pogaduchy” i 
chwilę refleksji Pana Michała Janickiego, 
który jak zawsze tryskał humorem i dow-
cipem nawet nie będąc  na scenie.

Dziękując wszystkim za wspólną zaba-
wę, za pozytywny stan emocjonalny ja-
kim jest uśmiech i radość, dziękując Ks. 
Marcinowi za odpowiedzenie na zapro-
szenie, życzymy „Radości” na każdy na-
stępny dzień i wszystkiego dobrego, nie 
tylko z okazji minionych urodzin, ale i z 
okazji zbliżających się imienin. Żyj Księże 
Marcinie nam 100 lat!

Maciej Syfert
Hubert Banachowski

  Słowa Ewangelii według Świętego Marka: (Mk 12,38-44)
Ostrzeżenie przed uczonymi w piśmie. Grosz wdowi

   Jezus nauczając mówił do zgromadzonych: Strzeżcie się 
uczonych w Piśmie. Z upodobaniem chodzą oni w powłóczy-
stych szatach, lubią pozdrowienia na rynku, pierwsze krzesła 
w synagogach i zaszczytne miejsca na ucztach. Objadają domy 
wdów i dla pozoru odprawiają długie modlitwy. Ci tym surow-

szy dostaną wyrok. Potem usiadł naprzeciw skarbony i przypa-
trywał się, jak tłum wrzucał drobne pieniądze do skarbony. Wielu bogatych wrzucało wiele. 
Przyszła też jedna uboga wdowa i wrzuciła dwa pieniążki, czyli jeden grosz. Wtedy przywo-
łał swoich uczniów i rzekł do nich: Zaprawdę, powiadam wam: Ta uboga wdowa wrzuciła 
najwięcej ze wszystkich, którzy kładli do skarbony. Wszyscy bowiem wrzucali z tego, co im 
zbywało; ona zaś ze swego niedostatku wrzuciła wszystko, co miała, całe swe utrzymanie.

Wrzuciła najwięcej ze wszystkich
Może najpierw małe porównanie. A właściwie to o porównaniu, którego dokonujemy 

prawie cały czas. Bo ciągle mamy do czynienia z innymi ludźmi i tak bardzo lubimy się do 
nich porównywać. To nie jest nic złego czy niewłaściwego. W końcu dobrze wiedzieć ile 
potrafimy i jacy jesteśmy na tle innych. Można wtedy pewne rzeczy skorygować, udoskona-
lić albo po prostu zdopingować się do jakiegoś większego wysiłku. W pracy nad sobą takie 
porównywanie może okazać się niezbędne. 

No właśnie. I jak w większości sytuacji, tak i tu może czyhać na nas jakaś pułapka. I 
czyha. A co gorsza, nie zawsze, a właściwie często, człowiek nie zdaje sobie z niej sprawy. 
Ta pułapka to właśnie to porównywanie, które opieramy na zbyt niewielu przesłankach. A 
skoro tak, to wynik porównania okazuje się błędny. To z kolei prowadzi do wyciągnięcia 
błędnych wniosków. A dalej to już wiadomo. Życie z błędnym przeświadczeniem o swojej 
wartości. To zdaje się bardzo niewłaściwe. I przysparza wiele nieporozumień.

Bo na przykład: Dwóch uczniów startowało w biegu na sto metrów. Jeden z nich, ten co 
wygrał, uzyskał czas, dajmy na to, 11 sekund. Drugi natomiast miał dużo słabszy wynik, 
jakieś 16 sekund. Sprawa jest jasna. Wiadomo od razu kto wygrał. No właśnie. Ale jeżeli 
weźmiemy pod uwagę możliwości obydwu zawodników, to wtedy może okazać się coś zu-
pełnie innego. Załóżmy, że ten, który wygrał w tym biegu, to chłopieć doskonale rozwinię-
ty fizycznie. Właściwie to mógłby jeszcze co nieco „urwać” z tego wyniku i  byłby rekord 
życiowy. A ten, który (powiedzmy) przegrał, dał z siebie wszystko. Już więcej z siebie nie 
wyciśnie. Wniosek nasuwa się sam. Wynik to wynik. Pokazuje tylko ile. Nie pokazuje jak. 
A często to „jak” jest dużo ważniejsze. A gdy chodzi o sprawy związane z Bogiem, to może 
okazać się kluczowe.

Może inny przykład. Młody mężczyzna (to może też być młoda kobieta, grunt żeby była 
młoda i pełnosprawna) wybiera się w niedzielę na mszę świętą. Kościół, na całe szczęście 
jest niedaleko. Wiadomo co za tym się kryje. Niebezpieczeństwo pt.: „na ostatnią chwilę”. 
No i stało się. Nie za dużo, ale jednak, spóźnił się. Właściwie to nic takiego się nie stało. 
Pan Bóg zrozumie. Tyle obowiązków związanych z pracą, bo ta akurat jest bardzo odpo-
wiedzialna. Do tego jeszcze sprawy rodzinne, od których praktyczne nie można się nigdy 
uwolnić. Nic dziwnego, że czasem się zdarzy małe spóźnienie. Czasem, bo tylko raz w ty-
godniu. No i wpada do kościoła. Miejmy nadzieję, że w sposób niezauważony przez nikogo. 
Nie chce innym przeszkadzać. Grunt że jest wreszcie na mszy. Ale trochę trudno skupić się 
na tym, co się tu dzieje. Z tego całego pośpiechu te jego problemy i codzienne troski wpadły 
do kościoła razem z nim. Mimo to próbuje się skupić. Nie daje rady. Właśnie wtedy odzy-
wają się dziwnie natarczywie. No ale jakoś dotrwał do końca. Wychodzi na zewnątrz. Może 
z kimś znajomym się przywita. Krótka rozmowa i dalej do swoich obowiązków. Bo czasu 
mało. Najważniejsze, że był na mszy.

Na tej samej mszy była też pewna starsza kobieta. Żeby było jaskrawiej, niech będzie 
schorowana i spracowana. Życie jej nie rozpieszczało, jak zresztą większości z nas. Jednak 
nie poddawała się nigdy. Zawsze miała czas na przyjście na mszę, nie tylko w niedzielę. Ja-
kimś cudem potrafiła znaleźć czas dla Boga w powszedni, zapracowany i zaganiany dzień. 
Nie zawsze, bo dzieci, praca, osoby potrzebujące opieki czy pomocy. Z tym, że ta pani przy-
szła na mszę nieco wcześniej. Musiała przejść niezły kawałek drogi. A chodzić już ciężko. 
Siadła na tym miejscu co zwykle. Nic dziwnego. Nie było zajęte. Za wcześnie. Ale to dobrze. 
Jest czas na modlitwę. Tyle się w życiu dzieje, więc najlepiej wszystko to powierzyć Bogu. 
Właściwie to już praktyczne można liczyć tylko na Niego. Ona również dotrwała do końca 
mszy. Szczęśliwa, że dała radę przyjść, że mogła o tym wszystkim, co ją trapi, powiedzieć 
Temu, któremu tak bardzo zawsze ufała. Zadowolona, że słuchała ewangelii. Kazanie też 
nie było najgorsze. Najważniejsze, że była ta wspólna modlitwa całego Kościoła. Teraz trze-
ba wyjść i jakoś dotrzeć do domu. Ale będzie już łatwiej, bo lżej. Nie fizycznie. To akurat 
może okazać się trudniejsze. Za to lżej na sercu. A to dla niej dużo ważniejsze. 

Nie ma chyba co porównywać tych dwóch przypadków. I pewnie niewiele osób taką sytu-
ację, gdyby zaistniała przy nich, dostrzeże. Najważniejsze, że widział to Bóg. Tak samo jak 
Jezus, który zauważył wdowę i pokazuje ją wszystkim, którzy zechcą ten fragment ewange-
lii przeczytać albo o nim usłyszeć. Na nas On również patrzy.

   Ks. Grzegorz Podlaski
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Grób strzelca
Pod cerkwią, bez ikon i dzwonów
skąd moskiewskie cofnęły się hufce,
padł od kuli towarzysz z legionów,
polski żołnierz w siwej maciejówce.

Wykopali mu grób w złotym piasku
grób zieloną darniną okryli,
i pod krzyżem, przy świętym obrazku,
maciejówkę z orłem położyli.

Edward Słoński

Biblioteka poleca

 Przed nami kolejna 
rocznica odzyskania niepod-
ległości przez państwo polskie. 
W całej Polsce będą akademie, 
składanie wieńców, wręcza-
nie odznaczeń, piękne prze-
mówienia. A ja chciałabym za-
chęcić do przeczytania książki 
STANISŁAWA MARII JAN-
KOWSKIEGO „DZIEWCZĘ-
TA W MACIEJÓWKACH”, 
którą wydawnictwo TRIO 
tak rekomenduje: „To książ-
ka o dziewczętach, które od 
dziecka marzyły, by walczyć 
o wolną Polskę, jak czynili to 
w powstaniach ich dziadko-
wie i ojcowie. Autor przedsta-
wia niemal zupełnie nieznaną 
działalność kobiet w konspi-
racji przed I wojną światową 
i w czasie wojny w POW, ich 
uczestnictwo w obronie Lwo-
wa w listopadzie 1918 r. oraz 
w wojnie polsko-bolszewickiej 
1919 i 1920 r. Przypomina ko-
biety, które w roku 1905, a póź-
niej w latach 1914-1920 brały 
udział w walce o niepodległość 

m.in. w konspiracyjnych orga-
nizacjach strzeleckich, w sze-
regach Ochotniczej Legii Ko-
biet. Walczyły też i traciły ży-
cie w obronie Lwowa, Wilna, 
Płocka, Przemyśla… .

 To książka o kobie-
tach, które kapelusze zamieni-
ły na maciejówki, a suknie na 
żołnierskie mundury. Można 
je było spotkać wszędzie: do-
starczały broń, były szpiegami 
i wywiadowczyniami. Były w 
szeregach   kawalerii, artylerii, 
służbie sanitarnej,  wykony-
wały trudne bojowe zadania. 
Wiele z nich ukrywało się w 
legionowych mundurach pod 
pseudonimami lub „lewymi” 
nazwiskami: „Kazik Żucho-
wicz” (Wanda Gertz), „Leszek 
Pomianowski”(Zofia Plewiń-
ska), „Zygmunt Tarło” (Zofia 
z Trzcińskich Kamińska), „Al-
fred Wołoszański” (Maria Wo-
łoszyńska) i innymi.   Wśród 
zaangażowanych w pomoc le-
gionistom można było spo-
tkać niewiasty wysoko posta-

wione  w hierarchii społecznej, 
jak hrabianka Pelagia Skarb-
kówna czy hrabina Teodozja 
Dzieduszycka. Autorowi uda-
ło się poznać i przedstawić w 
książce losy wybranych legio-
nistek, dotrzeć do rodzinnych 
dokumentów, wspomnień, fo-
tografii   i archiwów. To cze-
go dokonał jest bardzo ważne, 
bo badania ich dziejów utrud-
nia brak dokumentów i … to 
co działo się potem – druga 
wojna światowa, konspiracja, 
Powstanie Warszawskie, a po 
1945 roku PRL-owski   nakaz 
milczenia o tamtych czasach. 
Dlatego warto te historie tro-
pić i przypominać, by odwaga 
i bohaterstwo tych dziewcząt 
nie zostały zapomniane”. Wie-
le jest w książce cytatów i ko-
mentarzy, zapisków z diariu-
szy, zachowanych wspomnień. 
Są również zdjęcia, czarno-
białe, które ogląda się z ogrom-
nym wzruszeniem.

Dyrektor Biblioteki
Zofia Pilarz

W miesiącu  refleksji, zadumy, gdy doświadczamy   szcze-
gólnie  spraw ducha i  spraw ostatecznych,  kontynuuje-
my naszą dziennikową  Listopadową Galerię Słowa,  bo to 
właśnie „słowo było na początku i przez nie wszystko się 
stało i bez Niego  nic się nie stało co się stało...”  Zaprasza-
my do nadsyłania swoich tekstów do tej galerii.

Pierwszy listopada

Pierwszy listopada wspomnień dzień
A w sercu tkwi bolesny cierń
Ta rana nigdy się nie goi
Póki żyjemy póty boli

Tego dnia smutne święto mamy
Tych co na zawsze odeszli odwiedzamy
Na cmentarze gromadnie idziemy
Zniczami, kwiatami objuczeni

Przychodzimy zadumani
Przepełnieni tęsknotą i wspomnieniami
Zapalamy znicze, kwiaty kładziemy
Stoimy nad ich grobami zamyśleni

Każdego z nas boleśnie dotknęła
Kogo chciała to sobie wzięła
My jesteśmy tu na ziemi i żyjemy
A oni w ciemnym grobie ułożeni

Nie przytulimy ich ręki nie podamy
Na nic nasze łzy co wylewamy
Ciała ich ziemia i pomniki okrywają
A niebiosa duszę otulają

Śmierć przyjdzie do każdego z nas
To Ona uzna na kogo czas
Straszna zimna i okrutna
Tylko ona na tym świecie nieprzekupna

Kiedy zapuka do naszych drzwi? Nie wiemy?
Lecz z pokorą jej zawołanie przyjmiemy
Zostawimy wszystko co tu nam drogie
A nasze ciała spoczną w ciemnym i zimnym grobie
DLACZEGO ?

Urszula Armata
Autorka jest mieszkanką Świerczewa i pełni funkcję sołtysa

OTWARCIE SALONU TO-
YOTY (DN z dnia 12.10.1992r. 
nr 48)

W piątek 9 października br. o 
godz. 15,10 (…) rozpoczęło się 
oficjalne otwarcie salonu TOYO-
TY w Nowogardzie. Na otwarciu 
zjawiła się „śmietanka towarzy-
ska” (…) miasta Nowogardu. W 
pierwszej części otwarcia salo-
nu poproszono o zabranie gło-
su między innymi dealera firmy 
TOYOTA pana Jana Kozłow-
skiego oraz pana burmistrza 
Krzysztofa Krauze. (…) rozpo-
częła się część mniej oficjalna, 
wystąpił między innymi teatrzyk 
z zaprzyjaźnionej szkoły w Osi-
nie. (…) Gdy dzieci zakończyły 
przedstawienie pan Kozłowski 
zaprosił wszystkich do zwiedze-
nia salonu (pokaz najnowszych 
samochodów marki TOYOTA) 
i obejrzenia części warsztatowej. 
Następnie wszyscy zaproszeni 
goście udali się do Osiny, gdzie 
odbył się pokaz jazdy rajdowej 
samochodem TOYOTA. (…)  
Po zakończonym pokazie zapro-

szeni goście udali się do pałacy-
ku-pensjonatu w Maciejewie na 
uroczystą kolację. (…) Bardzo 
rzadko mieszkańcy Nowogardu 
mają możliwość wzięcia udzia-
łu w  imprezie tego typu, toteż 
w trakcie bankietu obsługa mu-
siała dostawić dodatkowe stoli-
ki dla tłumnie przybyłych gości. 
Swoją relację chciałam zakoń-
czyć podziękowaniem za zapro-
szenie panu Kozłowskiemu i z 
życzeniami powodzenia w dal-
szej działalności.

Anita M. Kulak

NAJLEPSI W POLSCE  (DN 
z dnia 13.10.1992r. nr 49)

Na Pomorzu Zachodnim w la-
tach powojennych zaczęły po-
wstawać Polskie Biblioteki Pu-
bliczne. Nowogardzka Biblio-
teka Publiczna otrzymała kar-
tę rejestracyjną 5 września 1946 
roku. W pierwszych dniach po 
rozpoczęciu działalności zgło-
siło się 585 osób chętnych do 
korzystania z usług bibliote-
ki. Obecna siedziba Biblioteki 
publicznej w Nowogardzie zo-

stała oddana dla użytkowni-
ków w 1979 roku. Teraz co trze-
ci mieszkaniec naszego miasta 
jest czytelnikiem nowogardz-
kiej biblioteki. Nasza bibliote-
ka zawsze należała do najlep-
szych bibliotek w naszym kraju. 
W 1988 roku odbył się konkurs 
(…) „Złoty wawrzyn dla twór-
cy, złoty wawrzyn dla bibliote-
ki”. Biblioteka w Nowogardzie 
zajęła pierwsze miejsce i dostała 
tę prestiżową nagrodę (odebrał 
ją były dyrektor nieżyjący dziś 
pan Wójcik). Większość wycie-
czek (także z zagranicy) ma w 
programie zwiedzanie biblioteki 
w Nowogardzie. (…)Biblioteka 
podzielona jest na kilka działów.

 Dział Dziecięcy – w którym 
zgromadzony jest księgozbiór 
przeznaczony dla dzieci i mło-
dzieży z ogromnym wyborem 
lektur szkolnych. (…) W dziale 
dziecięcym mieścin się wypoży-
czalnia i czytelnia. 

Dział Dla Dorosłych -  w któ-
rym mieści się wypożyczalnia 
( podział książek na literaturę 
piękną i popularnonaukową)  i 
czytelnia. (…) Biblioteka Pu-
bliczna w Nowogardzie bezpłat-
nie otrzymuje czasopisma nie-

mieckie m.in.”Brigitte”, „Biba”, 
„Die Zeit”, „Der Spigel”, „Burda” 
(…) innowacją wprowadzoną w 
celu ulżenia portfelom czytelni-
ków jest wypożyczanie czaso-
pism tj. magazynów i gazet co-
dziennych do domów.

Trzecim działem należącym 
do biblioteki jest dział Zbio-
rów Specjalnych – W tym dzia-
le zgromadzone zostały książ-
ki mówione (czyli książki na-
grane na kasety). Ludzie wypo-
życzający książki mówione to 
przede wszystkim osoby nie-
pełnosprawne, dzieci i kobiety. 
(…) W dziale zbiorów specjal-
nych można także wypożyczyć 
płyty gramofonowe i kasety ma-

gnetofonowe, (…). Przy dziale 
zbiorów specjalnych mieści się 
duża sala wystawowa, w najbliż-
szym czasie w Sali wystawowej 
umieszczone zostaną prace na-
desłane na konkurs ekologiczny 
(związany z II Ogólnopolskim 
Przeglądem Filmów Ekologicz-
nych). (…). Biblioteka posiada 
opracowany bogaty zbiór ex li-
brisów. Informacji udzieliła pani 
dyrektor Biblioteki Publicznej w 
Nowogardzie mgr Zofia Pilarz. 
Zapraszamy wszystkich miesz-
kańców do korzystania z usług 
nowogardzkiej biblioteki.

Anita M. Kulak
Opr. MR

20 lat temu                  pisał:
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KONCERT
STONE   ROSES  

Zagrają utwory 
takich wykonawców jak :

WHITESNAKE, 
DEEP PURPLE,
LED ZEPPELIN

100 na żywo!!!
17.11 2012(sobota)

wstęp 17 zł/os. 
kont. 91 392 24 24

RE MB UD

Salon Budowlany

R E M B U D Sprzedaż jesienna

z RABATAMIKabiny prysznicowe
szklane kpl. z brodzikiem

już od 600 zł brutto

Przyjdź, sprawdź

ZAPRASZAMY

od 8.30 - 18.00

- glazura, terakota
- armatura łazienkowa
- panele podłogowe
- panele ścienne
- skrzydła drzwiowe

Szafka 50 + umywalka
+ bateria + lustro

już od 345 zł brutto

ul. Wartcka 1 • Nowogard
Tel./Fax 91 39 22 957

12.11.2012 r. 
godz. 16

W ofercie także kredyt na budowę domu i pożyczki hipoteczne
Kredyt w programie „Rodzina na swoim”

Nowogard • Warszawska 14 • tel. 91 391 03 78
zapraszamy pn-pt 9-18, sob. 10-14

Ranking Money.pl z dnia 4.10.2011 r. Szczegóły oferty, informacje o opłatach, prowizjach, oprocentowaniu dostępne w placówkach BZ WBK

OKNO 1465 mm szer. x 1435 mm wys.

SZYBA K=1,0 • OKUCIE MACO PPUH "JOGA" sj.
ul. Górna 4,

72-200 Nowogard
tel. 91 39 25 501

OKNA-SUPERPROMOCJA !!!

TYLKO 499zł*
*cena netto

tel. 91 443 51 87, 94 721 61 83
59 833 43 12,  698 230 205

www.partnerstal.pl

GARAŻE BLASZANE WIATY, KOJCE 
BRAMY GARAŻOWE

TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 

ZAPRASZA
NA

ANDRZEJKI
01.12.2012 (SOBOTA)

180 zł/para
INFORMACJE I ZAPISY

W LOKALU

tel. 91 392 24 24

codziennie od 11 do 18
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Wspomnienie Marii Karman (1943-2012), nauczycielki historii w SP nr 1 w Nowogardzie

„Zawsze była otwarta i życzliwa i radosna…”
W listopadzie, miesiącu szczególnej zadumy i pamięci o tych, których ziemskie pielgrzymowanie już się zakończyło, przypominamy 
postać pani Marii Karman, która odeszła przed kilkoma tygodniami.

Pani Maria (de domo Chmie-
lewska) przyszła na świat 28 
czerwca 1943 roku w Sierp-
cu na Mazowszu. Pochodziła z 
rodziny właścicieli ziemskich, 
jej dziadkowie prowadzili wła-
sny folwark. Mama Marii była 
księgową, tata zaś po ukończe-
niu specjalnego przygotowa-
nia prowadził własną mleczar-
nię w Sierpcu. Nie zrezygnował 
z prowadzenia interesu również 
w czasie wojny. W pewnym mo-
mencie uznany przez Niemców 
za niebezpiecznego trafił do wię-
zienia, natomiast mleczarnia zo-
stała przejęta przez okupantów. 
Gdy okazało się, że Niemcy nie 
radzą sobie z wyrabianiem sera 
w mleczarni postanowili wypu-
ścić ojca i wykorzystać jego wie-
dzę i doświadczenie. 

Humanistyczne zacięcie
Po wojnie Marysia wraz z ro-

dzicami udała się na Pomorze 
Zachodnie. Ojciec zaczął pro-
wadzić mleczarnię – najpierw 
w okolicach Krynicy Morskiej. 
Stamtąd przeniósł się do Bar-
wic, by następnie znaleźć się w 
miejscowości Brojce i tam kon-
tynuować działalność w branży 
mleczarskiej. Na końcu cała ro-
dzina trafiła do Nowogardu. W 
tym czasie Maria dorasta. Idzie 
do liceum, gdzie wykazuje ta-
lent do przedmiotów humani-
stycznych, zwłaszcza historii i 
języka polskiego. W 1962 roku 
zdała maturę i rozpoczęła stu-
dium nauczycielskie ze specjali-
zacją w zakresie historii. W 1965 
roku rozpoczęła pracę w SP w 
Trzebiatowie. Tam poznała swo-
jego męża Stanisława Karmana, 
nauczyciela geografii, za którym 
wzięła ślub w 1966 roku.

21 lat pracy w Nowogardzie
W 1975 roku Maria i Sta-

nisław Karman wraz z dwój-
ką dzieci, Arturem i Agniesz-
ką, wprowadzają się na stale 
do Nowogardu. – Na początku 
żona przez trzy lata dojeżdża-
ła do pracy w szkole zbiorczej w 
Dobrej. Przez krótki okres praco-
wała również w bibliotece szkol-
nej w SP nr 1 w Nowogardzie.  
W 1978 roku została zatrudnio-
na na stanowisku nauczyciel-
ki historii w SP nr 1, gdzie prze-
pracowała do 1999 roku, czyli do 
emerytury – wspomina Stani-
sław Karman, mąż pani Marii.

 Zawsze pełna optymizmu
W pamięci ludzi, z którymi 

zetknęła się w swoim życiu, po-
zostanie uosobieniem otwar-
tości, szczerości i optymizmu 
w podejściu do życia. Mówi 
Anna Tracz, nauczycielka w SP 
nr 1 w Nowogardzie. - Pozna-
łam Marysię w 1982 roku, kie-
dy zaczęłam swoją prace w SP 
nr 1 w Nowogardzie. Byłam wte-
dy młodą nauczycielką. Dopie-
ro z dwuletnim stażem. Nowe 
miejsce, nowe koleżanki. Trud-
no było się na początku odnaleźć. 
Jednak gdy pierwszy raz rozma-
wiałam z Marią, odniosłam wra-
żenie jakbym ją znała już wiele 
lat. Jej uśmiech, optymizm, pogo-
da ducha sprawiały, że zarówno 
w pracy jak i przy okazji innych 
pozazawodowych spotkań, moż-
na było poczuć się w jej towarzy-
stwie nadzwyczaj dobrze.

Historyk i polonistka
Pani Maria była nauczycielem 

z powołania. Kochała swoją pra-
cę i wkładała w nią masę ener-
gii i zaangażowania, co przyno-
siło konkretne owoce. – Marysia 
często przygotowywała swoich 
podopiecznych do olimpiad hi-
storycznych. Sprawiało jej wiele 
radości i satysfakcji gdy ucznio-
wie, których uczyła w SP, mie-
li mniej problemów z przyswa-
janiem wiedzy historycznej na 
etapie szkoły średniej – opowia-
da mąż pani Marii. - Zawsze ro-
zumiała potrzeby dzieci i była 

przez nie bardzo lubiana, mimo 
że dużo od nich wymagała. – do-
daje Anna Tracz. Opinię o swo-
jej nauczycielce wyraził rów-
nież były uczeń Paweł Słomski – 
Pani Maria Karman uczyła mnie 
historii w 5 i 6 klasie SP. Bardzo 

poważnie podchodziła do swo-
jego przedmiotu. Przez historię, 
jako dziedzinę wiedzy, rozumia-
ła konieczność poznania minio-
nych dziejów, aby móc wyciągać 
z nich wnioski na przyszłość. Hi-
storia była dla niej źródłem zbio-
rowej mądrości narodu. Zawsze 
była życzliwa i sprawiedliwa. 
Moja klasa darzyła panią Ma-
rię dużym szacunkiem, zarówno 
ze względu na jej szeroką wiedzę, 
jak i osobowość, w której potra-
fiła połączyć energiczność z opa-
nowaniem. 

Pani Maria przez całe swo-
je życie odznaczała się piety-

zmem w stosunku do polszczy-
zny. Przejawiało się to zwłasz-
cza w kulturze słowa, do którego 
przywiązywała dużą wagę. Pa-
sja, jaką darzyła ojczystą mowę 
sprawiała, że niejednokrotnie z 
zamiłowaniem prowadziła lek-
cje języka polskiego gdy zdarza-
ły jej się zastępstwa. – Cieszyła 
się z tego, że ma od czasu do cza-
su okazję wyłożyć coś z gramaty-
ki. Lubiła to. Można powiedzieć, 
że polonistyka, zaraz po historii 
była jej drugą pasją. – wyjaśnia 
mąż pani Marii.

Szkolne wycieczki 
Wielu uczniom, którzy mie-

li styczność z panią Karman bę-
dzie się ona kojarzyć m.in. ze 
szkolnymi wyjazdami, których 
była szczególną miłośniczką. – 
Marysia dość często organizowa-
ła wycieczki szkolne. Starała się 
zawsze, aby taka wyprawa po-
chłaniała jak najmniej kosztów. 
Dlatego często zamawiała jedy-
nie lokum, a całą resztę tzn. pro-
wiant i tzw. niezbędniki w postaci 
naczyń etc. kazała brać uczniom 
ze sobą. Niekiedy organizowa-
liśmy tego typu wyjazdy wspól-

nie. Jeździliśmy m.in. do Zako-
panego, Karpacza. Pamiętam 
gdy pewnego razu prowadziłem 
jej grupę na Halę Gąsiennico-
wą. Okolica była zasnuta mgłą a 
na dodatek mżyło. Marysia była 
tego dnia bardzo zatroskana. Co 
chwilę podbiegała do mnie i mó-
wiła z przejęciem – Stasiek, prze-
cież to tylko szóstoklasiści, pogu-
bią się tu, na takim terenie i przy 
tej pogodzie. No.. ale jakoś doszli-
śmy do wyznaczonego celu i wró-
ciliśmy na miejsce cali i zdrowi. 
– wspomina z nutką nostalgii w 
głosie pan Stanisław Karman. 

Interesował ją człowiek
Zdaje się, że aby być dobrym 

pedagogiem trzeba potrafić za-
glądać gdzieś w głąb ludzkiego 
wnętrza. W przypadku pani Ma-
rii miało to swój wyraz również 
w doborze lektur czy filmów, ja-
kie najbardziej jej odpowiadały. 
Najczęściej było to coś z pogra-
nicza psychologii i obyczajowo-
ści. Lubiła sztukę, która dotykała 
ludzkich problemów egzysten-
cjalnych, być może pozwalało jej 
to skuteczniej wyzwalać pokłady 
empatii, tak koniecznej w pracy 
z ludźmi, a zwłaszcza z dziećmi. 
- Lubiliśmy filmy, które opowia-
dają o prawdziwym życiu. Stro-
niliśmy raczej od tzw. produkcji 
sensacyjnych, często oderwanych 
od otaczającej nas rzeczywistości 
i prawdziwych nurtujących czło-
wieka problemów. Marysia bar-
dzo lubiła również literaturę hi-
storyczną. Dzięki niej także ja 
zacząłem doceniać tę dziedzinę 
wiedzy. Zresztą przez całe wspól-
ne życie, również dzięki naszym 
zainteresowaniom, które szły w 
różnych kierunkach, potrafiliśmy 
się doskonale uzupełniać.

Pani Maria była osobą speł-
nioną zawodowo i rodzinnie. 
Syn Artur, został radcą praw-
nym w Szczecinie natomiast cór-
ka Agnieszka, technologiem ży-
wienia. Dużo radości i pociechy 
przynosiły jej w ostatnich latach 
również wnuki – Kacper, syn 
Artura oraz Tamara i Liwia, cór-
ki Agnieszki. 

Jej odejście było dla wszyst-
kich szokiem. Zachorowała na-
gle, tego lata. Odeszła 24 wrze-
śnia, w 69 roku życia. 

Podsumowuje Anna Tracz. 
- Istnieje wiele określeń o pozy-
tywnym zabarwieniu, które moż-
na by odnieść do Marysi. Była 
po prostu dobrym, serdecznym, 
otwartym na innych człowiekiem 
i nauczycielem, a także świetnym 
organizatorem. Sprawy szkoły 
stanowiły dla niej zawsze priory-
tet. Nie pamiętam sytuacji, abym 
z jej ust usłyszała kiedyś słowo – 
nie. Była osobą niezwykle życz-
liwą. I taką pozostanie w naszej 
pamięci. 

Wierzę, że Marysia żyje i czu-
wa nad nami, gdzieś tam, w wy-
miarze nieosiągalnym już dla 
nas, stąpających jeszcze po tej 
ziemi. – wyznaje pan Stanisław 
Karman.

Piotr Słomski

NON OMNIS 
MORIAR

NIE WSZYSTEK 
UMRĘ
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Firma P.H.P.U. „POMTOR  I ”Nowogard 

Po „Ciapku” pozostał lekki ból serca
Teren po dawnym  zakładzie POM, to swoista dolina przemysłowa Nowogardu. Po upadku POM-u utworzono tutaj z inicjatywy poszczególnych 
przedsiębiorców i w oparciu o pozostały majątek nieruchomy, wiele firm prowadzących działalność w różnych branżach. Jedną z nich jest  P.H.P.U. 
”POMTOR  I”, którą prezentujemy w ramach naszego cyklu o przedsiębiorcach. Właścicielem firmy  od 1995 roku jest Mieczysław Fedak

Dziennik Nowogardzki: Kie-
dyś produkowaliśmy na dużą 
skalę ciągniki rolnicze, pamię-
tam np. taką miłą nazwę, jak 
Ciapek??  

Mieczysław Fedak  właściciel 
firmy:   Tak, ale zapomniał Pan 
redaktor dodać, że jest to, a wła-
ściwie był to polski traktor marki 
Ursus C-330, który produkowany 
był w latach 1967-1987 w zakła-
dach Ursusa w Warszawie. Miał 
on dwie podstawowe wersje C330 
i C330M. I muszę powiedzieć, 
że czasami boli mnie lekko serce, 
że firma Ursus oraz jej znaki to-
warowe zostały sprzedane spół-
ce   POL-MOT Warfama SA. Po-
cieszeniem jest to, że jest to pol-
ski holding. Mimo, że Ursus na-
dal jest chyba produkowany, to 
w moim odczuciu, nie jest to ten 
sam traktor co w latach ubiegłych.

Czy więc polskie maszyny i 
traktory idą w zapomnienie?

Niestety tak. Idą w zapomnie-
nie, bo na    nasz krajowy rynek 
weszły firmy zagraniczne, które 
co tu mówić, mają lepszy sprzęt i 
ciągle pracują nad ich unowocze-
śnianiem.  

Zaczęliśmy więc takim przy-
pomnieniem, by wprowadzić 
Czytelników w branżę, którą 
Pan się zajmuje. Powiedzmy 
jeszcze, kto jest dzisiaj czoło-
wym producentem ciągników 
na świecie i czy podbija też 
nasz rynek?.  

To oczywiście firma amerykań-
ska John Deere, która specjalizu-
je się w produkcji maszyn rolni-
czych i traktorów, które do nie-
dawna jeszcze na terenie Polski 
były mało widoczne. Teraz jest 
już inaczej. Widzimy je coraz 
częściej. Jest to wielki  koncern, 
jeden ze światowych filarów prze-
mysłu maszynowego związanego 
z rolnictwem...

Właśnie, gdyby nie ten prze-

mysł rolniczy i ewentualne 
usterki maszyn rolniczych, 
Pana firma nie miałaby za wie-
le pracy?

To prawda. Dlatego moja dzia-
łalność głównie koncentruje się 
na naprawie ciągników oraz 
sprzedaży akcesoriów rolniczych, 
a także serwisie maszyn rolni-
czych, w tym regeneracji pod-
zespołów takich ciągników jak: 
ZETOR, URSUS, BELARUS, jak 
również regeneracji podnośników 
wyżej wymiennych marek. Nie 
mogę nie wspomnieć o producen-
tach zagranicznych, takich jak: 
John Deere, Case, Massey Fergu-
son czy New Holland. Ponadto 
świadczę usługi tokarsko – spa-
walnicze, gdyż posiadam odpo-
wiedni park maszynowy do ob-
róbki skrawania metalu. Dodat-
kowo serwisuję jeszcze urządze-
nia komunalne np. do odśnieża-
nia, ale jest ich niewiele i te ser-
wisy zdarzają mi się bardzo rzad-
ko. 

To jednak jakby tylko część 
działalności, którą Pan wymie-
nia?

Pozostaje jeszcze działalność 
produkcyjna i handlowa. Ta pro-
dukcyjna to wytwarzanie kul-
tywatorów i wałów strunowych, 
handlowa, to sklep w którym jest 
około 8 tyś. pozycji, które rolnik 
może zakupić do swojego ciągni-
ka czy maszyny. Jak Pan widzi 
są i opony do ciągnika w różnych 
rozmiarach i akumulatory. To 
tylko te dwie pozycje, a pozosta-
je jeszcze wiele innych, które tu w 
moim sklepie można kupić od za-
raz.

Ważną częścią Pana firmy 
jest serwis tych wszystkich ma-
szyn czy ciągników. Co najczę-
ściej naprawiacie?

Moi pracownicy najczęściej 
przeprowadzają naprawy bieżą-
ce, których zakres odnosi się na 

przykład do uszkodzonych osi sil-
ników, skrzyń biegów, ciągnika. 
Jednak tu chcę powiedzieć wyraź-
nie, że technologia w rolnictwie 
poszła bardzo mocno do przo-
du. Elektronika, którą się obec-
nie montuje do tych maszyn jest 
bardzo zawansowana, obsługuje 
wiele funkcji, które muszą speł-
niać współczesne maszyny rolni-
cze, również tych, które ułatwiają 
pracę rolnikowi i polepszają kom-
fort jej wykonywania. Dzisiaj go-
spodarstwa to najczęściej wie-
lohektarowy teren, który rolnik 
najczęściej już obszarnik musi 
„obrobić”.

Właśnie dobrze, że Pan wy-
mienił ten termin obszarnik. 
Gdy sczytywałem lekturę przy-
gotowując się do wywiadu, ten 
termin i termin agregat rolni-
czy, dość często się przewijały. 

Więc kogo nazywamy obszar-
nikiem i co to właściwie jest 
ten agregat rolniczy czy upra-
wowy?

Obszarnik to  właściciel  ziem-
ski, który ma w posiadaniu ziemię 
o powierzchni powyżej 1000 hek-
tarów. I właśnie te osoby potrze-
bują takiego dużego, nowoczesne-
go sprzętu, który musi być nieza-
wodny i bardzo wydajny. Agregat 
rolniczy, czyli - maszyna służą-
ca do kompleksowego uprawia-
nia ziemi na często bardzo du-
żej powierzchni pola. Najczęściej 
jest ona połączeniem takich ma-
szyn jak:  kultywator, brona i gle-
bogryzarka. Więc proszę zauwa-
żyć, jak mocno jest to uniwersal-
ne urządzenie które współpracuje 
z ciągnikiem. Wcześniej uprawa 
ziemi była zajęciem bardzo cięż-
kim, bo uprawiano ją tylko jed-
ną maszyną, pługiem, broną, czy 
kultywatorem, które trzeba było 
zmieniać w zależności od potrze-
by. Teraz te wszystkie czynności 

rolnik robi na polu za jednym za-
machem, przy użyciu jednej ma-
szyny. Nie zjeżdżając z niego do 
bazy na podmianę maszyny.

A ja myślałem, że mamy tyl-
ko jeden rodzaj agregatów.... 
Przejdźmy jednak dalej - zja-
wia się klient w Pańskiej firmie 
i chce mieć na własność bardzo 
porządny np. traktor czy ma-
szynę?

Cóż, siadamy a ja zadaję py-
tania, np. jaka jest  powierzch-
nia gospodarstwa na której bę-
dzie pracować taka maszyna czy 
traktor. Wspominam o wydajno-
ści, awaryjności i zużyciu paliwa 
ciągnika, który klient chce nabyć. 
To są bardzo istotne pytania, któ-
re pojawiają się podczas wstępnej 
rozmowy z klientem. Jestem w 
stanie sprowadzić klientowi każ-
dy traktor i maszynę, bo współ-

pracuję z wieloma przedstawicie-
lami producentów z mojej bran-
ży, którzy są dystrybutorami np. 
ciągników. Niestety tych trakto-
rów czy innych urządzeń na swo-
im placu fizycznie nie posiadam, 
gdyż są one bardzo kosztowne, 
ale tak jak powiedziałem, nie ma 
żadnego problemu by je w ciągu 
paru dni sprowadzić..

To proszę powiedzieć, z jaki-
mi dystrybutorami Pan współ-
pracuje, oraz jakie formy sprze-
daży Pan oferuje klientom?

Przede wszystkim współpracuję 
z naszymi polskimi firmami. Jest 
tych partnerów kilku, ale jedną 
z tych która teraz przychodzi mi 
do głowy to  Agromarket Jarysz-
ki koło Poznania. Jest to bardzo 
duża hurtownia rolnicza, która 
posiada wiele towarów i maszyn 
rolniczych. Są jeszcze inne umiej-
scowione w różnych regionach 
Polski, wszystkie działają bardzo 
sprawnie gdyż wiedzą, że szybka 
dostawa towaru gwarantuje za-

dowolenie klienta i daje wymier-
ne korzyści z tej pracy, która prze-
cież do najłatwiejszych nie nale-
ży. A sprzedaż prowadzę tylko go-
tówkową oraz leasingową. Nato-
miast system kredytowania pozo-
stawiam klientowi do załatwie-
nia we własnym zakresie. 

By, zreperować taki wielki 
traktor czy maszynę potrzebni 
są wykwalifikowani pracowni-
cy.

Ten zakład bez nich nie mógłby 
funkcjonować. Na obecną chwi-
lę zatrudniam 10-ciu pracow-
ników, wśród których 5-ciu ma-
jących staż w zasadzie od dnia, 
kiedy w tym miejscu funkcjono-
wał POM. Pracuje tutaj również 
jedna kobieta, która zajmuje się 
od niespełna dwóch lat admi-
nistracją firmy. Panowie to spe-
cjaliści z zakresu naprawy silni-
ków, skrzyń biegów czy tylnych 
mostów traktorów i maszyn rol-
niczych. Co tu mówić? Każdy z 
pracowników jest świetny w swo-
im fachu i pozostaje mi tylko za 
tą dobrą współpracę podziękować 
im Wszystkim. 

Jest już moją tradycją w wy-
wiadzie, że odnoszę się do go-
spodarki krajowej czy naszego 
miasta. Dlatego zapytam, jak 
Pan ocenia polskie rolnictwo 
po 1989 roku i podatki, które 
nakłada gmina na lokalnych 
przedsiębiorców?  

Polskie rolnictwo po roku 89 
doczekało się ogromnej przemia-
ny. Dominującym, zwłaszcza na 
naszych terenach były Państwo-
we Gospodarstwa Rolne i Spół-
dzielnie Produkcyjne, które zo-
stały wykupione przez dzierżaw-
ców czy prywatnych właścicieli, 
dla których priorytetem stała się 
opłacalność produkcji i wydajno-
ści swoich upraw. Dlatego zaczęli 
inwestować w nowoczesny rolni-
czy sprzęt. Jest to dla nich bardzo 
korzystne, gdyż dzięki tym ma-
szynom są w stanie wykonać na-
prawdę wiele prac rolnych w mia-
rę w szybkim czasie. Niestety do-
czekaliśmy takich czasów, że ci 
właściciele czy dzierżawcy, dążą 
do zatrudniania jak najmniejszej 
liczby osób. Ma to związek z tymi 
nowoczesnymi maszynami, któ-
re mogą już zastąpić w wielu pra-
cach na polu pracowników. Duże 
znaczenie dla rozwoju rolnic-
twa mają również unijne progra-
my rolnicze, które proponują 

Firma Pana Mieczysława Fedaka naprawia przede wszystkim  duże maszyny rolnicze

Mieczysław Fedak z pracownikami  w dziale sprzedaży
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rolnikom refundację, choćby 
na zakup tego nowoczesnego 

sprzętu rolniczego. Jednak wiem, 
że z tych programów nie korzysta-
ją wszyscy rolnicy, a mam tu na 
myśli tych, którzy mają mniejsze 
gospodarstwa, ci niestety nie mogą 
liczyć  na taką wyraźną pomoc 
jak duże gospodarstwa. Co do na-
szych lokalnych podatków,  to są 
one kolosalne i w moim odczuciu 
zdecydowanie za wysokie. Wypa-
da mi tylko powiedzieć, tak jak i 
inni wcześniejszy przedmówcy, że 
żadnej pomocy ze strony naszego 
samorządu nie odczuwamy i to 

jest dla nas bardzo przykre. Pew-
nie zwrócił Pan uwagę na dro-
gę, która jest tu na terenie byłe-
go POM-u, przydałoby się ją tro-
chę „połatać” lub wyremontować, 
gdyż wygląda bardzo kiepsko.

To bardzo konkretny po-
stulat dla lokalnej władzy. To 
może teraz porozmawiajmy o 
perspektywach.

Jestem jeszcze młodą osobą. Więc 
myślę o rozwoju w mojej branży i o 
sposobach na zwiększenie sprzeda-
ży moich maszyn i ciągników, za-
stanawiam się także nad rozsze-
rzeniem  prowadzonej działalno-

ści mojej firmy. Ale jak Pan wie jest 
kryzys, więc trudno w tej sytuacji 
przewidywać precyzyjnie.

Kończąc chciałbym zapytać o 
Pana czas prywatny i rodzinę?

Wiele czasu poświęcam pra-
cy w firmie. Dlatego na hobby 
nie mam  czasu. Co do rodzi-
ny, to mam żonę, 3 dzieci w tym 
dwoje jeszcze studiuje, a najstar-
szy syn już pracuje w mojej fir-
mie. Nie mniej jednak sięgam 
często po nowe informacje z za-
kresu naprawy maszyn, bo te in-
teresują mnie najbardziej.

Rozmawiał: Jarek Bzowy
Takie ogromne traktory naprawia się w firmie POMTOR I

Drogie błyskotki i zbędne gadżety

Rafał Szpilkowski

Trzy tygodnie temu miałem 
przyjemność wspólnie z innymi 
radnymi uczestniczyć w uroczy-
stym zakończeniu prac remon-
towych przy fundamentach ko-
ścioła WNMP. Podczas swoje-
go wystąpienia burmistrz Cza-
pla dołączył się do podziękowań 
proboszcza dla marszałka woje-
wództwa zachodniopomorskie-
go za współudział w finansowa-
niu tej inwestycji. Zapowiedział 
również przy okazji, że gmina 
Nowogard liczy na wsparcie wo-
jewództwa przy planowanej na 
przyszły rok inwestycji w posta-
ci wykonania podświetlenia za-
bytkowych murów obronnych.

Postanowiłem rozpoznać tą 
„szczytną” ideę podczas ostat-
niego posiedzenia komisji fi-
nansowej i sesji Rady Miejskiej. 
Okazało się, że wartość inwesty-
cji szacuje się na jakieś 100.000 
zł. Wydaje się, że skłonność bur-
mistrza do lampek i innych bły-
skotek staje się za ciężka dla kie-
szeni nowogardzkiego podatni-
ka.

W minionym roku powszech-
ną wesołość obywateli naszego 
miasta wywołała świeżo urucho-
miona iluminacja miejskiego ra-
tusza. Siedziba naszej admini-
stracji rozświeciła się, jakżeby 
inaczej, na czerwono. Niestety 
mieszkańcy Nowogardu nie po-
dzielili zamiłowania burmistrza 
do tego koloru i pojawiły się ko-

mentarze, że na czerwono pod-
świetlone przeważnie bywają 
obiekty o zupełnie innej funk-
cji. Głos ludu nie został zlekce-
ważony – burmistrz wykazał się 
elastycznością, od czerwonego 
światła odstąpił i zadekretował, 
że na stałe ratusz będzie świecił 
barwą „ciepłą bursztynową”. W 
ten sposób zakupione za cięż-
kie pieniądze światła led z elek-
tronicznymi sterownikami po-
zwalającymi zmieniać ich barwę 
będą działać tak, jak zwyczajne 
jednobarwne światła, które są o 
wiele tańsze w zakupie.

Aby merytorycznie ocenić za-
gadnienie iluminacji ratusza na-
leży zaznaczyć, że w pierwot-
nej wersji budżetu na rok 2011 
widniała pozycja „remont ratu-
sza”. Przyznam, że byłem świę-
cie przekonany, że środki te rze-
czywiście zostaną wydatkowane 
na niezbędne prace remontowe. 
Jako architekt odczuwam duży 
szacunek dla tego 100-letniego 
obiektu, a jako radny zawsze sta-
ram się zabiegać o poprawę jego 
wyglądu i stanu technicznego. 
Na mój wniosek zdemontowano 
powykrzywiane brudne tablice 
z nazwami miast partnerskich, 
które szpeciły południową ele-
wację  budynku. W wyniku mo-
ich działań wypowiedziana zo-
stała umowa dzierżawcy ratuszo-
wej piwnicy  w której działała ja-
dłodajnia żywcem przeniesiona 
z epoki Barei, dziś zastąpiona lo-
kalem z wystrojem wnętrza har-
monijnie łączącym nowoczesne 
i historyczne elementy. Miałem 
swój udział w doprowadzeniu 
do decyzji o renowacji zewnętrz-
nych powłok ratusza i wymiany 
stolarki okiennej wykonanych w 
związku z jubileuszem 750-lecia 
naszego miasta. Niejednokrotnie 
wskazywałem również na ko-

nieczność wykonania prac we-
wnątrz budynku.

A potrzeby są ogromne. Dla 
każdego laika oczywisty jest fakt, 
że należy kompleksowo odnowić 
niemal każdy element wystroju 
zaniedbanego wnętrza. Jednak 
dopiero fachowe spojrzenie na 
strukturę budowlaną wskazuje, 
że ratusz po prostu wymaga ge-
neralnego remontu – począw-
szy od wykonania izolacji ścian 
fundamentowych, przez wymia-
nę instalacji elektrycznej, wod-
no-kanalizacyjnej i centralnego 
ogrzewania, na zapewnieniu do-
stępu dla osób niepełnospraw-
nych kończąc.

Pan Czapla jako rezydent ra-
tusza musiał mieć choćby czę-
ściową wiedzę o skali przedsta-
wionych problemów. Mimo tego 
zamiast racjonalnych działań 
zmierzających do polepszenia 
stanu jednej z najważniejszych 
w mieście budowli, z pieniędzy 
podatników sfinansowano ga-
dżet, zabawkę, którą burmistrz 
może się bawić dekretując, czy 
ma być dziś włączona i jakim ko-
lorem ma świecić.. A to wszystko 
za cenę 110.000 zł plus bieżą-
ce koszty energii elektrycznej. I 
wydaje mi się, że nie jestem od-
osobniony w opinii, że efekt este-
tyczny osiągnięty za te pieniądze 
jest po prostu kiepski.

Przewodniczący Rady Miej-
skiej Antoni Bielida też lubi dro-
gie zabawki. Z jego inicjatywy 
zakupiony został elektroniczny 
system nagłaśniania i rejestra-
cji obrad ze wspomaganiem gło-
sowania. Przyznam szczerze, ze 
nie dało się nigdy zauważyć, że 
przewodniczący Bielida miał ja-
kiekolwiek kłopoty z liczeniem 
do 21. Dokładnie tylu radnych 
ustawowo posiada nasza gmina. 
Teraz liczbę oddanych głosów z 

perfekcyjną dokładnością zliczać 
będzie komputer. Do tej pory do 
prowadzenia sesji RM wystar-
czał istniejący system składają-
cy się z dobrej jakości mikrofo-
nów, wzmacniacza i 2 głośników. 
Jako rejestrator dźwięku bezpro-
blemowo spisywał się dobrej kla-
sy dyktafon. Nie bardzo wiado-
mo, kto zgłaszał zastrzeżenia do 
pracy tych urzadzeń, ale chyba 
w budżecie błąkała się zbędna 
kwota 40.000 zł i panowie Cza-
pla z Bielidą postanowili kupić 
ten gadżecik, żeby było fajnie i 
nowocześnie.

Dokładnie rok temu nadworny 
kronikarz „Wiadomości samo-
rządowych” rozpływał się w za-
chwytach nad „czarnoksięską la-
tarnią”. którym to mianem opisał 
ustawioną na ul. Osiedlowej „su-
per ekologiczną lampę hybrydo-
wą”, czyli mówiąc po ludzku lam-
pę uliczną zwieńczoną wiatracz-
kiem i bateriami słonecznymi. 
Ten kolejny gadżet ma niestety 
jedną małą wadę. Po prostu nie 
świeci. No, może drugą wadą jest 
cena jego zakupu i montażu. Ale 
w końcu czym dla jakże bogatej 
gminy Nowogard jest wydanie 
10.700 zł na nie świecącą lam-
pę.

Można by wymieniać dalej 
inne zbędne gadżety, świecideł-
ka, czy fajerwerki puszczane let-
nią nocą w nowogardzkie niebo. 
Jednak czas wrócić do głównego 
tematu. Przyznam, ze idea pod-
świetlenia murów jest piękna i 
pociągająca. Jednak absurdal-
ność tego tematu zaczyna się już 
od pomysłu burmistrza Czapli, 
aby wnioskować o dofinansowa-
nie ze środków województwa za-
chodniopomorskiego przezna-
czonych na ochronę zabytków. 
Oczywiste jest, że nie zobaczymy 
złamanego grosza. W Zachod-

niopomorskiem niezbędnych 
remontów wymagają dziesiąt-
ki zabytkowych obiektów admi-
nistracji publicznej, kościołów, 
pałaców, dworów. A burmistrz 
Nowogardu chce wnioskować o 
lampki, które nie mają żadne-
go wpływu na stan techniczny 
obiektu. Śmiechu warte.

Mówienie o dofinansowaniu 
jest zwykła mrzonką. Szykuje się 
zatem wydatek 100.000 zł z bu-
dżetu gminy. I w tym momen-
cie należy zadać pytanie, czy w 
gminie nie ma już żadnych pil-
nych inwestycji do zrealizowa-
nia? Czy od mieszkańców nie 
wpłynęły żadne wnioski do bu-
dżetu? Czy dyrektorzy szkół zre-
alizowali już wszelkie niezbędne 
remonty? Otóż każdy obywatel 
gminy, który przyjdzie do bur-
mistrza, zobaczy jego troskliwie 
zafrasowaną minę i usłyszy, że 
niestety nie ma pieniędzy w bu-
dżecie i trzeba zaciskać pasa, po-
winien mieć świadomość, że jest 
zwyczajnie robiony w balona.

Powiem to otwarcie do bur-
mistrz Czapli oraz panów z ko-
alicji SLD-PSL z przewodniczą-
cym Bielidą na czele. Dopóki w 
każdej z nowogardzkich szkół 
nie zostanie wymienione ostat-
nie wypaczone okno, naprawio-
ny dziurawy dach, wymieniony 
cieknący grzejnik i zapewniony 
dostęp dla niepełnosprawnych. 
Dopóki wszystkie gminne bu-
dynki nie zostaną poddane nie-
zbędnym remontom i termomo-
dernizacji. Dopóki nie zostanie 
naprawiona ostania dziurawa 
droga i ostatni powykrzywia-
ny chodnik. Dopóki po każdej 
ulewie z kanalizacji deszczowej 
nie przestaną wypływać fekalia. 
Dopóki pracownicy opłacani z 
budżetu gminy będą słyszeli, że 
jest ciężko i nie mogą liczyć na 
podwyżki, a przedsiębiorcom i 
zwykłym obywatelom będzie się 
podnosić opłaty i podatki. Do-
póty trzeba zrezygnować z wy-
dawania pieniędzy na podatni-
ków na bzdury, gadżety i zbęd-
ne zachcianki.

@    Ludzie listy piszą  @ 
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II liga: Parasol liderem po golu w ostatnich sekundach

I liga: Pampeluna ogrywa mistrza
W niedzielę (4 listopada) została rozegrana trzecia kolejka I i II ligi Nowogardzkiej Amatorskiej Ligii Piłkarskiej. Niedzielne spotka-
nia przyniosły nieoczekiwane rozstrzygnięcia, natomiast w meczu na szczycie w I lidze Budowlani – Pampeluna, obrońcy tytułu musie-
li przełknąć gorycz porażki.  

Już na samym początku nie-
dzielnych gier w II lidze ze-
społy Parasola i Jastrzębia Ło-
sośnica rozegrały niezwy-
kle emocjonujące spotkanie. 
Po pierwszej połowie, to Ja-
strząb prowadził 1:0 po naj-
ładniejszej bramce tej kolej-
ki autorstwa Przemysława Ba-
rana. Jednak zespół Parasola, 
ani myślał odpuszczać swo-
im rywalom za sprawą trafie-
nia Grzegorza Skrzecza, na co 
dzień broniącego barw Pomo-
rzanina II – Parasol dopro-
wadza do wyrównania. Mimo 
tego iż Jastrząb w tym spotka-
niu posiadał optyczną przewa-
gę, ostatecznie to Parasol sięga 
po zwycięstwo, za sprawą gola 
zdobytego przez Kościuka na 7 
sekund przed końcem! Dzięki 
temu zwycięstwu Parasol zo-
stał liderem II ligi, za sprawą 
lepszego bilansu bramkowe-
go od Zamkowej 7. Ubiegło-
roczni spadkowicze na par-
kiet wybiegli jako drudzy, ich 
rywalami byli piłkarze Straża-
ka Wyszomierz. Bez większych 
problemów zwyciężył zespół 
Zamkowej 7 w stosunku 3:1. 
W ostatnim meczu Pomorza-
nin II Nowogard podejmował 
Olimpiakos. Obydwa zespoły 
zanotowały słabszy start, tu le-
piej wypadł zespół stworzony 
przez trenera „zlikwidowane-
go” klubu Olimpii Nowogard – 
Gracjana Golemę, Olimpiakos 
pokonał rezerwy Pomorzanina 
3:1. Wychodzi na to, że ciężko 
będzie Pomorzaninowi wywal-
czyć awans na dwóch różnych 
frontach (B Klasa, NALP).    

W I lidze na początek młody 
zespół Jantaru gromi rywali z 

drużyny Probud Wyszomierz. 
Jantar w tym spotkaniu strze-
lił 6 bramek nie tracąc żadnej i 
z jedną porażką na koncie zaj-
muje obecnie 3 miejsce w ta-
beli. W kolejnym pojedynku 
o dużym pechu mogą mówić 
zawodnicy Czarnych Chmur. 
Tegoroczny beniaminek wyso-
ko przegrał w dwóch poprzed-
nich meczach. Tym razem 
Czarnym Chmurom przyszło 
się zmierzyć z pogromcą Bu-
dowlanych, czyli Tubisiami. 
Ku zaskoczeniu wszystkich 
Tubisie niemiłosiernie męczy-
li się w walce o trzy punkty, 
ostatecznie dopięli swego zdo-

bywając bramkę na 5 sekund 
przed końcem! Katem benia-
minka okazał się Artur Lipiń-
ski, który zrównał się w kla-
syfikacji strzelców z Kamilem 
Lewandowskim. W meczu nu-
mer 3 w rozgrywkach I ligi sta-
nęły naprzeciwko zespoły Bu-
dowlanych i Pampeluny Pere-

iros. Podrażnieni wysoką po-
rażką w 2 kolejce piłkarze Bu-
dowlanych szybko objęli pro-
wadzenie 2:0. Sygnał do po-
ścigu osłabionej tego dnia dru-
żynie Pampeluny dał pięknym 
trafieniem Arkadiusz Balcer. 
Budowlani całkowicie stanęli, 
natomiast Pampeluna dorzu-
ciła jeszcze 3 trafienia i osta-
tecznie po zwycięstwie nad 
Budowlanymi 3:4 – umacnia 
się na pozycji lidera I ligi. 

W ostatnim spotkaniu 3 ko-
lejki również nie zabrakło spo-
rych emocji. Seniorzy, którzy 
od 1 kolejki spisują się poni-
żej oczekiwań, zremisowali z 

Bad Boys Juniors 4:4 pomimo, 
że Bad Boys mieli ten mecz już 
niemal wygrany. Na koniec in-
formacja od organizatorów 
dotycząca 4 kolejki: W przy-
szłą niedzielę NALP pauzuje 
z powodu święta narodowego.

KR

3 Kolejka:
II liga:
Parasol – Jastrząb Łosośnica 2:1 (0:1) (G. Skrzecz, D. Kościuk – P. 

Baran)
Zamkowa 7 – Strażak Wyszomierz 3:1 (1:0) (D. Panocha x2, M. Kępa 

– Z. Skowroński) 
Olimpiakos – Pomorzanin II Nowogard 3:1 (1:0) (J. Szewc x2, M. 

Kropiński – K. Haberski) 
I liga:
Jantar – Probud Wyszomierz 6:0 (3:0) (D. Langner x2, G. Lewandow-

ski, K. Lewandowski, M. Grzejszczak, G. Wnuczyński)
Czarne Chmury – Tubisie 2:3 (1:1) (M. Kolasa, T. Burewicz – A. Li-

piński x2, R. Podbiegło) 
Budowlani – Pampeluna Pereiros 3:4 (1:0) (D. Kubski, D. Stacho-

wiak, M. Stachowiak – K. Pastusiak, Ł. Szobel, A. Balcer, D. Wawrzy-
niak) 

Seniorzy – Bad Boys Juniors 94 4:4 (1:2) (A. Jurczyk x2, M. Cyran, Ł. 
Ochęcki – W. Bonifrowski x2, M. Gołdyn, W. Guźniczak)

Najlepsi strzelcy:
II liga:
5 – D. Adameczek (Strażak Wyszomierz)
3 – R. Baran (Jastrząb Łosośnica), D. Dudziec (Parasol)
2 – M. Rąpała (Parasol), R. Kowalczyk (FC Rezerwa), M. Pokorski 

(Pomorzanin II Nowo.), J. Szewc (Olimpiakos) G. Golema (Olimpia-
kos), D. Panocha (Zamkowa 7)

I liga:
5 – K. Lewandowski (Jantar), A. Lipiński (Tubisie)
4 – E. Kamiński (Probud Wyszomierz), R. Mendyk (Pampeluna Pe-

reiros)
3 – M. Gołdyn (Bad Boys Juniors 94)
2 – P. Seweryniak (Tubisie), K. Antonyk (Pampeluna Pereiros), 

W. Bonifrowski (Bad Boys Juniors 94) D. Kubski (Budowlani), R. 
Podbiegło (Tubisie), M. Kolasa, T. Burewicz (obaj Czarne Chmury), 
D. Wawrzyniak (Pampeluna Pereiros)

II liga:
M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Parasol 3 6 8 4 2 0 1
2 Zamkowa 7 2 6 4 1 2 0 0
3 Strażak Wyszomierz 3 4 7 6 1 1 1
4 Olimpiakos 3 4 6 5 1 1 1
5 Jastrząb Łosośnica 2 3 4 3 1 0 1
6 Pomorzanin II Nowogard 3 3 4 11 1 0 2
7 FC Rezerwa 2 0 3 6 0 0 2

I liga:
M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Pampeluna Pereiros 3 9 12 5 3 0 0
2 Tubisie 3 7 14 4 2 1 0
3 Jantar 3 6 14 3 2 0 1
4 Bad Boys Juniors 94 3 4 8 10 1 1 1
5 Probud Wyszomierz 3 3 6 12 1 0 2
6 Budowlani 3 3 5 14 1 0 2
7 Seniorzy 3 2 7 10 0 2 1
8 Czarne Chmury 3 0 6 14 0 0 3

Współlider klasyfikacji najlepszych strzelców - Kamil Lewandowski, w akcji na bramkę rywali

WAŻNE  
DLA  UCZNIÓW  I  RODZICÓW!!!

Zespół ds. Profilaktyki i Promocji Zdrowia Dzieci i Młodzieży Szkolnej w  Nowogardzie realizujący 
zadania  ujętew opracowanym „Programie Profilaktyki i Promocji Zdrowia Dzieci i Młodzieży Szkolnej z 
Gminy Nowogard na rok 2012” informuje, że w dniu 12-11-2012r. (poniedziałek) od godz. 1300 w Szkole 
Podstawowej Nr 4 w Nowogardzie ul. Gen. J. Bema 41  przeprowadzone będą konsultacje przez lekarzy 
ortopedów uczniów mających wady postawy w celu zakwalifikowania do uczestnictwa w gimnastyce 
korekcyjnej i wyjazdowych zajęciach na basenie. W tym dniu na badanie  zapraszamy uczniów  
uczęszczających do Szkoły Podstawowej Nr 4, Publicznego Gimnazjum Nr 3, Szkoły Podstawowej w 
Orzechowie, Szkoły Podstawowej w Błotnie, Szkoły Podstawowej w Żabowie którzy otrzymali skierowanie 
na konsultację ortopedyczną. 

Następne  badania ortopedyczne odbędą się w  Szkole Podstawowej Nr 1, Szkole Podstawowej Nr 2 i w 
Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nowogardzie. O terminie badań poinformujemy.  

Przewodnicząca Zespołu 
ds. Profilaktyki i Promocji Zdrowia Dzieci i Młodzieży Szkolnej         

Jadwiga Kosakiewicz
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Zapraszamy do „Szuflandii”
W otaczającym nas zgiełku nierzadko zdarza się nam pomyśleć o miejscu, w którym moglibyśmy odsapnąć i spędzić czas – najlepiej 
w miłym towarzystwie, przy odpowiednim trunku i dźwiękach muzyki rozrywkowej. Takie właśnie miejsce znajduje się w Karsku, jest 
nim pub „Szuflandia”, który 5 maja 2012 roku otworzył pan Wacław Wdowczyk.

Przyjemnie kojarząca się na-
zwa, zaczerpnięta z kultowej 
komedii Juliusza Machulskie-
go „Kingsajz” od razu wpro-
wadza nas w klimat odmien-
ny od codzienności. – Właśnie 
taka idea mi przyświecała. Tu-
taj można się skryć od codzien-
nej szarości, posiedzieć w miłej 
atmosferze przy piwie. Chciał-
bym, żeby w moim pubie ludzie 
mogli odpocząć, pogawędzić i 
dobrze się zabawić - mówi Wa-
cław Wdowczyk.

Przedsiębiorczość w genach 
Wacław Wdowczyk uro-

dził się w 1958 roku w Nowo-
gardzie. Jest żonaty, ma dwo-
je dzieci: syna Łukasza, który 
jest księdzem, oraz córkę Julitę. 
Od młodości zajmował się han-
dlem. Pracował m.in. w sklepie 
mięsnym i monopolowym. Żył-
kę do prowadzenia działalno-
ści odziedziczył po babci Sta-
nisławie, która była właściciel-
ką sklepu we Wrocławiu. 25 lat 
temu przejął gospodarstwo po 
rodzicach. – Gospodarzyłem 
na nim wraz z małżonką Aliną. 

Jednak po 7 latach postanowili-
śmy je wydzierżawić, a sami za-
jęliśmy się biznesem. Otworzyli-
śmy w Karsku sklep spożywczy - 
„Pychotka”. Wybudowaliśmy go 
przystosowując budynek gospo-
darczy. 

Przyjemnie i estetycznie
Wnętrze pubu „Szuflandia” 

robi spore wrażenie na go-
ściach. Pan Wacław inspiro-
wał się przy jego projektowaniu 

wnętrzem wiejskiej szopy, do-
minują drewno i czerwona ce-
gła. Na suficie natomiast znaj-
duje się klasyczna dyskoteko-
wa kula. Właściciel zamonto-
wał również ekran telewizyjny 

– w sam raz do wspólnego ki-
bicowania w gronie znajomych. 
– Do tej pory zorganizowałem w 
lokalu trzy komunie, jedno małe 
wesele i kilka innych imprez. W 
prowadzeniu pubu mogę liczyć 
na pomoc żony i córki. 

Pan Wacław jest przykładem 
na to, że nawet w trudnych cza-
sach kryzysu istnieją ludzie, 
którzy nie boją się inwestować 
wykorzystując swoje talenty. 

Właściciel zaprasza wszystkich 
serdecznie do spędzenia cza-
su w swoim pubie. Czynny od 
wtorku do niedzieli - od 20 do 
1.00.

Piotr Słomski

Pan Wacław za barem…

Wystrój wnętrza tworzy kameralny klimat

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej„Gardno”  
w Nowogardzie 

ogłasza przetarg pisemny  
nieograniczony 

Ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu 
mieszkalnego

Lokalizacja : Nowogard, ul. Bankowa 6 
Powierzchnia użytkowa 53,70 m2 , IV piętro, trzy pokoje, kuchnia, łazienka, 

WC, korytarz.  
Cena wywoławcza:    125.000 zł Wadium:   6.200 zł  

Ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokalu mieszkal-
nego

Lokalizacja : Dobra, ul.Traugutta 3A 
Powierzchnia użytkowa 66,90 m2 , I piętro, trzy  pokoje, kuchnia, łazienka, 

WC, korytarz.  
Cena wywoławcza:    79.000 zł Wadium:    4.200 zł  
Składanie ofert:: 16.11.2012 r. do godz.14.00
Otwarcie ofert: 16.11.2012 r.   o godz.14.15

Miejsce składania i otwarcia ofert: siedziba Spółdzielni ul. Osiedlowa 6.  
Specyfikacja przetargowa i operaty szacunkowe dostępne  w siedzibie Spół-

dzielni. 
Dodatkowe informacje  można uzyskać w biurze Spółdzielni  lub telefonicz-

nie pod numerem 091-3910010, 607607814.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, unieważnie-

nie przetargu bez podania przyczyn. 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Gardno” w Nowogardzie

ogłasza przetarg  
nieograniczony 

na wykonanie remontu budynków  
położonych w Nowogardzie

Docieplenie budynku z robotami towarzyszącymi
Budynek przy ul. Leśnej 6b w Nowogardzie  - wadium  9.000 zł

Docieplenie budynku z robotami towarzyszącymi
Budynek przy ul. Kowalskiej 2    - wadium  8.000 zł

Termin składania ofert upływa 23 listopada 2012 r. o godz. 12.00.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia dla każdego z przetargów można 

otrzymać za odpłatnością 25 zł w administracji SM Gardno przy ul. Osiedlowej 
6,  tel. 91 3910010.

Osoba wyznaczona do kontaktów z oferentami: Elżbieta Gierach, tel. 91 3910014.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz unieważ-

nienia przetargu bez podania przyczyny.
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Maja córka Mileny i 
Marcina Wysockich 
ur. 28.09.2012 z 
Węgorzy

Marcel syn Elżbiety 
i Andrzeja ur. 
5.10.2012 z Osowa

Olaf syn Justyny 
i Wojciecha 
Kluszczyńskich 
ur. 9.10.2012 z 
Nowogardu

Michał syn Anny i 
Grzegorza Żagoń ur. 
2.11.2012 z Grabina

Hania córka 
Beaty Szpilskiej 
ur. 1.10.2012 z 
Nowogardu

Zuzia córka 
Aleksandry Nowickiej 
ur. 8.10.2012 z 
Dobropola

Igor syn Moniki 
i Dawida ur. 
15.10.2012 z 
Nowogardu

Zofia córka Patrycji i 
Macieja Ziółkowskich 
ur. 6.11.2012 
ze Stargardu 
Szczecińskiego

Marie Sophie córka 
Alicjii Richard ur. 
4.10.2012 z Maszewa

Julia córka Andżeliki 
Szwacińskiej 
ur. 9.10.2012 z 
Mieszewa

Syn Agnieszki Sobota 
ur. 5.11.2012 z Mokre

Dorian syn Natalii 
i Damiana ur. 
28.09.2012 z 
Nowogardu

Dominika córka 
Barbary i Bogdana 
ur. 7.10.2012 z 
Wołowca

Laura córka Aldony i 
Tomasza Wierzbickich 
ur. 15.10.2012 z 
Osowa

Marcel syn Anny 
i Sylwestra ur. 
6.11.2012 z Dalna

Anastazja córka 
Dagmary Kopka 
ur. 2.10.2012 z 
Nowogardu

Oskar syn Małgorzaty 
i Michała Pawłowskich 
ur. 8.10.2012 z 
Nowogardu

Lena córka Wiesławy 
Klaus ur. 15.10.2012 
z Grabina

Nikodem syn Eweliny 
i Tomasza Kotulskich 
ur. 7.11.2012 z 
Nowogardu

 Autor rubryki: Janusz Roguski

Witamy wśród nas...

Akademia Wspierania Inicjatyw Społecznych

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Nowogardzie

Zapraszamy słuchaczy UTW oraz emerytów i rencistów którzy pragną przystąpić do UTW
i uczestniczyć w organizowanych zajęciach do zapisywania się na zaplanowane w roku
akademickim 2012/2013 zajęcia. W najbliższą środę 31.10.2012 r. rozpoczynamy zapisy na:

ZAJĘCIA REKREACYJNO SPORTOWE:
- Nordic Walking
- Gimnastyka
- Aqua Aerobic
- Zajęcia taneczne
- Wyprawy rowerowe

ZAJĘCIA I WARSZTATY:
- Fakultety językowe (ang i niem)
- Informatyka
- Psychologia
- Rękodzieło artystyczne
- Warsztaty kulinarne
- Warsztaty teatralne
- Warsztaty fotograficzne

WYDARZENIA KULTURALNO - ROZRYWKOWE
- Koncert fortepianowy
- "Wieczór grecki"
- Wyjazdy do Teatru Polskiego w Szczecinie
- Eko wycieczki
- Wystawa fotografii

WYKŁADY OTWARTE
Wykłady prowadzone przez ekspertów
z dziedziny prawa, zdrowia, odżywiania
bezpieczeństwa oraz historii

Uwaga! Wszystkie zajęcia stacjonarne są bezpłatne!!!

Zapisy odbywać się będą w biurze UTW (ul. Wojska Polskiego 3, pok. 25) w środy, w godz
od 15.00 do 16.00. Więcej informacji na najbliższym zebraniu informacyjnym, które
odbędzie się w środę 07.11.2012 o godzinie 17.30, w Regionalnym Centrum Edukacji i
Przedsiębiorczości „Profit” w Nowogardzie (ul. Wojska Polskiego 3, sala 103 lub 107)

Projekt „Uniwersytet Trzeciego Wieku w Nowogardzie – aktywny trzeci wiek”
współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach

Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012 – 2013

Ostatni mecz jesienią przed własną publicznością Siatkarskie 
i piłkarskie 
rozgrywki LZS
Wystartowały rozgrywki organizowane przez sto-
warzyszenie LZS. Na hali sportowej SP nr 4, rozgry-
wana jest liga siatkarska, natomiast w ZSP w Nowo-
gardzie zawodnicy rywalizują w lidze piłkarskiej. 

W rozgrywkach siatkarskich 
odbyły się już dwie kolejki, po 
tych grach na czele tabeli znaj-
dują się dwie niepokonane dru-
żyny: Czermnica i Wojcieszyn. 
W rozgrywkach piłkarskich do-
minuje reprezentacja Nowogar-
du. Piłkarze tej drużyny wygrali 
swoje trzy dotychczasowe me-
cze, w ostatnim przeciwko za-
wodnikom gospodarzy zdoby-
li aż 10 bramek! Przypomnij-
my, że mecze piłkarskie ligi LZS 
rozgrywane są w każdą środę 

o godzinie 18:30 w hali ZSP w 
Nowogardzie. Natomiast roz-
grywki siatkarskie odbywają 
się w każdą sobotę o godzinie 
15:00 w hali SP nr 4. Ponadto, w 
tej samej hali w dniu 11 listopa-
da z okazji święta narodowego, 
odbędzie się turniej piłki siat-
kowej, w którym wystąpią na-
stępujące zespoły: Czermnica, 
Wojcieszyn, Szczytniki i Nad-
leśnictwo Nowogard. Początek 
turnieju o godzinie 10:00.

KR 

Siatkówka:
1 kolejka:
ZK Nowogard – Ostrzyca 3:0
Czermnica – Kościuszki  3:1
Wojcieszyn – Szczytniki  3:1
Sikorki – Nadleśnictwo N-d 3:1
2 kolejka:
Szczytniki – Kościuszki  3:0
Sikorki – Wojcieszyn  1:3
Czermnica – ZK Nowogard 3:1
Nadleśnictwo  – Ostrzyca 3:0
Piłka nożna:
Kulice – Słajsino  3:1
Słajsino – Nowogard  2:5
Czermnica – Nowogard  0:3
Słajsino – Orzechowo  2:1
Kulice – Czermnica  3:1
Nowogard – ZSP 1  10:1
Słajsino – Czermnica  3:2

Polonia Płoty – niewygodny rywal...
Już w najbliższą sobotę (10 listopada) Pomorzanin Nowogard po raz ostatni w 
rundzie jesiennej zagra przed własną publicznością. Choć rywale z Płot nie zaj-
mują najwyższego miejsca w tabeli, nie można nastawiać się na łatwy mecz.

Polonia Płoty miała bardzo 
zły start w rozgrywkach, nato-
miast teraz nabiera rozpędu. 
Większość ze swoich 15 zdoby-
tych punktów, Polonia uzbierała 
w drugiej części sezonu. To, że 
piłkarze Polonii potrafią grać na 
wyjazdach, niech świadczy cho-
ciażby wynik z 8 kolejki, gdzie 
Ina w Ińsku została przez nich 
rozbita 1:5. Na stadionie w No-
wogardzie zapowiada się praw-
dziwa „piłkarska wojna”, zatem 
warto w tym ostatnim meczu 

w tej rundzie przybyć o godzi-
nie 13:00 na stadion i wesprzeć 
miejscowych piłkarzy w walce o 
utrzymanie pozycji lidera.

KR 

 Liga Okręgowa Szczecińska -14 kolejka:
Ehrle Dobra Szczecińska – Zorza Dobrzany (10.11; 11:00)
Świt Skolwin – Victoria Przecław   (10.11; 11:00)
Iskierka Szczecin-Śmierdnica – Morzycko Moryń (10.11; 11:00)
Klon Krzęcin – Odra Chojna   (10.11; 13:00)
Stal Lipiany – Odrzanka AN-MAR Radziszewo (10.11; 13:00)
Rega Trzebiatów – Piast Chociwel   (10.11; 13:00)
Pomorzanin Nowogard – Polonia Płoty  (10.11; 13:00)
Ina Ińsko – Unia Dolice    (11.11; 11:00)
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BEZPŁATNA POMOC W UZYSKANIU KREDYTU - OFERTA 20 BANKÓW

www.mk-kwadrat.pl
MIESZKANIA NA SPRZEDAŻ

Dobra – 2 pokoje, pow. 39,3m², II piętro – CENA 95.000 zł
Nowogard – 3 pokoje, III piętro, pow. 54m² – CENA 130.000 zł
Nowogard –wysoki standard  3 pokoje o poww. 62,2m², centrum – CENA 195.000 zł
Nowogard – 3 pokoje, pow. 77m² + garaż 20 m²  - CENA 230.000 zł
Nowogard – 3 pokoje, I piętro, pow. 62,9 m² – CENA 169.000 zł NOWA CENA
Nowogard – 3 pokoje, pow. 49m², z widokiem na jezioro – CENA 170.000 zł
Nowogard – 3 pokoje na parterze, pow. 58 m² – CENA 175.000 zł NOWA CENA
Nowogard – 2 pokoje, pow. 61,69m² – CENA 150.000 zł
Dobra – 3 pokoje + garaż, pow. 64,5m² lub zamiana  – CENA 155.000 zł
Wierzbięcin- 4 pokoje o pow. 78,47m² – CENA 132.000 zł

LOKALE/OBIEKTY WYNAJEM
Nowogard – lokal użytkowy o pow. 37m² – CZYNSZ 500 zł/mc
Nowogard – lokal użytkowy o pow. 55m² – CZYNSZ 800 zł/mc
Nowogard – lokal użytkowy o pow. 16 /18m² – CZYNSZ 1000 zł/mc
Nowogard – lokal uzytkowy o pow. 34m² – CZYNSZ 2000 zł/mc
Nowogard – lokal handlowo – produkcyjny na wynajem o pow. 150m² – CZYSZ 5.000zł/mc
Nowogard – lokal o pow. 280 m², parter – CZYNSZ 6.000 zł /mc
Nowogard – lokal o pow. 50 m² – CZYNSZ 1.000 zł/mc
Nowogard – lokal typu pub o pow. 240m² – CZYNSZ 3500 zł/m
Płoty – lokal uzytkowy o pow. 30m² – CZYNSZ 850 zł/mc
Radowo Małe -  lokal pod gabinet stomatologiczny 36,3 m², parter – CZYNSZ 1.000 zł/mc

Układanie kostki
brukowej

tel. 721 124 740
NOR-BUD

MEBLE  NA  WYMIAR

KUCHNIE,  SZAFY
SPRZĘT  AGD

tel. 884 288 560
maxistyl.prv.pl

Do wynajęcia
sala na imprezy okolicznościowe, 

wesela, komunie  
za 1 godz. 150 zł (brutto)  
do 80 osób w Karsku 35A

tel. 609 245 816

KURY NIOSKI
1-roczne wyprzedaż

Gospodarstwo drobiarskie

Żabowo 13
tel. 91 39 106 666

PRD POL-DRÓG NOWOGARD S.A.
72-200 Nowogard, ul. Górna 2/1

oferuje do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego
następujące maszyny i środki transportu:

Rozkładarka mas bitumicznych DEMAG DF 130C, rok pr. 1990  – cena wyw.   50 000 zł brutto
Frezarka WIRTGEN 1000C, rok pr. 1999 – cena wyw. 145 000 zł brutto
Silos na trociny (z demontażem i transportem nabywcy) – cena wyw.     3 300 zł brutto
Układarka do nawierzchni brukowych i krawężnika OPTIMAS TYP H77/2001,
Nr 43779918 + chwytak hydrauliczny do kostki 6/200 + chwytak do krawężników, 
rok pr. 2001 – cena wyw.   29 500 zł brutto
Zamiatarka do ciągnika o szerokości 1,5m – cena wyw.     1 500 zł brutto 
Zamiatarka do ciągnika o szerokości 1,8m – cena wyw.     2 500 zł brutto 
Przyczepa lekka NIEWIADÓW B500, dmc 500kg, rok prod. 2004 – cena wyw.        500 zł brutto
Naczepa niskopodwoziowa ciągnikowa ZREMB P-251, 
dmc 28800kg, rok pr. 1991  – cena wyw.   15 000 zł brutto
Ciągnik URSUS C-4011, rok pr. 1970 – cena wyw.   10 000 zł brutto
Samochód ciężarowy LUBLIN 3322, rok pr. 2002 – cena wyw.     3 000 zł brutto
Samochód osobowy LEXUS GS300, rok pr. 2005 – cena wyw.   68 000 zł brutto
Przetarg odbędzie się 22.11.2012 r. o godz. 11.00 w siedzibie firmy.
Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej oferowanego przedmiotu należy wpłacić do godz. 10.00 w kasie spółki 

w dniu przetargu. Dodatkowych informacji dotyczących ww. oferty udziela Kierownik Bazy Sprzętu i Transportu 
pod nr tel. 91 39 21 736 wew. 33, kom. 668 431 310. Sprzęt można obejrzeć w siedzibie firmy od dnia 21.11.2012 r. w 
godz. od 8.00 do 14.00. Spółka zastrzega sobie prawo do odstąpienia od sprzedaży bez podania przyczyny.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PRZETARGU!

Maszyny Stolarskie
na sprzedaż

606 213 325
w godz. 8.00 - 18.00

Zarząd Powiatu w Goleniowie
ogłasza 

II przetarg ustny nieograniczony 
Przedmiot najmu – lokal użytkowy nr 117 o pow. 18,08 m² - wadium 40,00 zł
usytuowany na I piętrze w budynku byłego hotelu „Cisy” w Nowogardzie na działce nr 146/1 w obrębie 

3 miasta Nowogard. Oddanie przedmiotu najmu nastąpi na czas nieoznaczony z przeznaczeniem na pro-
wadzenie działalności gospodarczej.

Wywoławcza stawka wyjściowa za 1 m² powierzchni lokalu użytkowego wynosi 22,15 zł plus podatek 
VAT 23 % w stosunku miesięcznym. Stawka czynszu nie obejmuje opłat za media oraz podatku od nieru-
chomości.

Przetarg odbędzie się w dniu 11 grudnia 2012 r. o godz. 9ºº w Starostwie Powiatowym  
w Goleniowie przy ul. Dworcowej 1 (pokój 125).

I przetarg ustny nieograniczony 
Przedmiot najmu – lokal użytkowy nr 419 o pow. 19,31 m² - wadium 52,00 zł
usytuowany na IV piętrze w budynku byłego hotelu „Cisy” w Nowogardzie na działce nr 146/1 w obrębie 

3 miasta Nowogard. Oddanie przedmiotu najmu nastąpi na czas nieoznaczony z przeznaczeniem na pro-
wadzenie działalności gospodarczej.

Wywoławcza stawka wyjściowa za 1 m² powierzchni lokalu użytkowego wynosi 27,00 zł plus podatek 
VAT 23 % w stosunku miesięcznym. Stawka czynszu nie obejmuje opłat za media oraz podatku od nieru-
chomości.

Przetarg odbędzie się w dniu 11 grudnia 2012 r. o godz. 9³º w Starostwie Powiatowym  
w Goleniowie przy ul. Dworcowej 1 (pokój 125).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie dowodu wpłaty wadium, dowodu tożsamości i nu-
meru NIP oraz dodatkowo w przypadku osób prawnych: numeru REGON, wypisów z rejestrów i stosow-
nych pełnomocnictw.

Wadium należy wpłacić do dnia 05 grudnia 2012 r. w kasie znajdującej się w Starostwie Powiatowym 
w Goleniowie lub na konto: Bank Spółdzielczy w Goleniowie  15  9375  0002  0000  0459  2000  0040 (wy-
magane potwierdzenie przelewu). Za datę wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu środków na wskazany 
powyżej rachunek bankowy.

Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed 
upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

Uczestnikowi, który wygrał przetarg wpłacone wadium zalicza się w poczet czynszu najmu.
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się od zawarcia umowy przez osobę, która wygrała prze-

targ.
Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami 

(pokój nr 204 II piętro) lub telefonicznie 91-418-05-12 wew. 239.

PRO-BUD S.C.   SPRZEDA MIESZKANIA 
2-pokojowe o pow. 58 m2 na osiedlu Gryfitów

  nowe  -  własnościowe  -  bezczynszowe
tel. 91 39 25 552, 783 570 056, www.probud-nowogard.pl

Nowogard, ul. 3 Maja 14

 Ostatnia chwila - SKORZYSTAJ Z KREDYTU RODZINA NA SWOIM!

Schronisko 
Sosnowice 

zaprasza  
wszystkie  

osoby chętne  
do adopcji psa. 

www.facebook.pl/
Schronisko 
Sosnowice  

668 602 602
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POLECAMY 
NOWY DOM W NOWOGARDZIE
W NOWOCZESNEJ ARANŻACJI 

- 590 000 ZŁ

NIERUCHOMOŚCI

• Sprzedam mieszkanie, ul. Po-
niatowskiego, 2 pokoje, pow. 
50,49 m2, parter, po general-
nym remoncie. CENTRUM OB-
ŁSUGI NIERUCHOMOSCI, Tel. 
603 982 407

• sprzedam mieszkanie własno-
ściowe, 3 pokojowe w Nowogar-
dzie, I piętro, 3 pokoje 59 m2 po 
kapitalnym remoncie, środkowe, 
parking, spokojna okolica (ul. Po-
niatowskiego), budynek ocieplo-
ny, nowy dach, wysoki standard, 
glazura, terakota, panele, nowe 
okna, własne ogrzewanie gazo-
we, kuchnia - łazienka toaleta w 
zabudowie, domofon, internet 
, piwnica, CZYNSZ TYLKO 240 
NA MIESIĄC, balkon, cena DO 
UZGODNIENIA, tel. 605 522 340. 

• Sprzedam działkę budowla-
ną w Centrum Nowogardu ul. 
Lipowa 4 o pow. 693 m2 z ak-
tualnymi warunkami zabudo-
wy usługi, handel, mieszkania. 
Informacje Tel. 600  959  932; 
600 931 083 po 15.00

• Sprzedam mały dom 57 m2 ul. 
Piłsudskiego 2a. 602 350 301

• Sprzedam mieszkanie 4-poko-
jowe (67,7 m2) w Nowogardzie, 
parter, balkon, wc i łazienka 
osobno. Kontakt:  608 514 144.

• Studio reklamy Vizart wynaj-
mę pow. Reklamową 6,5x3m 
w Nowogardzie przy ul. War-
szawskiej 11 od 13.06. tel. 
605 522 340

• Sprzedam pół bliźniaka ok. 
100m2, działka 1100 m2, duży 
ogród. Wymienione okna, dach, 
ocieplony. Wewnątrz do re-
montu. 350000 zł. Tel. 513  157 
166

• Sprzedam 4-pokojowe miesz-
kanie w Osinie, 79m2, słonecz-
ne, na parterze, bezczynszowe, 
z balkonem, piwnica, w kuch-
ni i przedpokoju zabudowa. 
Mieszkanie w bardzo dobrym 
standardzie. Ogrzewanie gazo-
we, okna pcv. Atrakcyjna cena. 
Kontakt: 502 531 348

• Sprzedam tanio działkę siedli-
skową. Kościuszki 30 ar. Wszyst-
kie media. 508 211 575

• Nowogard ul. Warszawska 10 
mieszkanie dwupokojowe, ko-
munalne III p. CO zamienię na 
ogrzewanie CO,na trzypokojo-
we w Nowogardzie.798 634 935

• Sprzedam dom w Nowogar-
dzie w rozliczeniu może być 
mieszkanie ul. Jesionowa 3.  
604 284 597

• Wynajmę sklep- nieruchomość 
z klimatyzacją z pełnym wy-
posażeniem Nowogard dobra 
lokalizacja vis ‘a wis szpitala. 
887 467 309

• Sprzedam mieszkanie wła-
snościowe w Żabówku 70 
m2, trzypokojowe z działką. 
693 021 088

• Sprzedam mieszkanie dwupo-
kojowe, bezczynszowe, wła-
snościowe z garażem w Radzi-
miu. 691 766 754 

• Sprzedam lub zamienię na 
mieszkanie w Nowogardzie 
dom ( 150 m2) w okolicy No-
wogardu. Dom po kapitalnym 
remoncie na działce 1400 
m2. Cena 395.000 tys. Tel. 
692383706.

• Wynajmę mieszkanie trzypoko-
jowe. 608 622 920

• Kupię mieszkanie bezczynszo-
we/ niskoczynszowe, min 3po-
kojowe, 60-80m 791443026

• Do wynajęcia mieszkanie dwu-
pokojowe ul. Racibora. Tel. 
609 307 489

• Lokal użytkowy do wynaję-
cia o pow. 160m. Warnkowo. 
607 289 286

• Sprzedam mieszkania, tel. 
91-3910010, 607607814: No-
wogard, ul. Bankowa 6, pow. 
53,70 m2,  cena 125.000 zł; 
Dobra, ul. Traugutta 3A, pow. 
53,70 m2,  cena 76.000 zł; Do-
bra, ul. Traugutta 3A, pow. 
66,90 m2,  cena 82.800 zł

•  Sprzedam dom wolnostojący 
210 m2 Nowogard. 601  500 
722; 609 400 073

• Sprzedam  parter domu z piw-
nicami duże podwórko z gara-
żem 600 809 312, 604 903 853  

• Wynajmę 3 pokojowe mieszka-
nie na ul.Ks. Racibora w Nowo-
gardzie. tel. 691374021

• Sprzedam mieszkanie na  15 
Lutego  3  pokoje  695425992

• Wynajmę mieszkanie. 
793 908 098

• Do wynajęcia mieszkanie 
dwupokojowe z kuchnią i 
łazienką, ogrzewanie ga-
zowe przy ul. Roosevelta. 
604 255 391

• Do wynajęcia mieszkanie trzy-
pokojowe umeblowane Ip. Ul. 
Bankowa. 603 895 622

• Wynajmę mieszkanie w Kiko-
rzach 50 m2 cena. 550 zł + me-
dia. 884 680 298

• OKAZJA! Sprzedam mieszka-
nie czteropokojowe przy ul. 
Zamkowej (80 m2, osobne 
WC, loggia, piwnica, garaż) 
Tel. 601 430 001; 601 761 616

• WOLNE MIESZKANIE TRZY-
POKOJOWE URZĄDZONE WY-
NAJMĘ FIRMIE. 693 850 197

• Sprzedam nowe, własnościo-
we, 2 pokojowe mieszkanie, 58 
m kw, na os.  Gryfitów. Tel. 783 
570 060

• Sprzedam działkę budowla-
ną o pow. 1138 m2 w Żdża-
rach – 3km od Goleniowa + 
projekt, prąd na działce. Cena 
70 tys. zł. Tel. 502 318 989

• Wynajmę  pokój  lub  kawalerkę    
-  668876680   -  

• Wynajmę kawalerkę 
785 121 960

• Sprzedam  prosiaki - 
6015536885, -  913926344 

• Sprzedam  mieszkanie  ul: War-
szawska  III  piętro  41 m 2 do 

remontu 100  tyś.zł /do  nego-
cjacji  - 694859375 

• Poszukuję pokoju lub kawalerki  
do  wynajecia  -  668876680

• Sprzedam działkę budowla-
ną 0,910Ha przy ul. Rataja. Tel. 
605 602 213

• Sprzedam nowy dom w 
Nowogardzie 134 m2. Tel. 
663 366 399

• Sprzedam 0,5 ha ziemi w Wy-
szomierzu z możliwością zabu-
dowy. 607 647 588 wieczorem

• Kawalerka 36 m2 wynajem lub 
sprzedaż  - 608 817 214  

• Sprzedam kawalerkę bez-
czynszową na os. Bema 28m2 
po kapitalnym remoncie  --   
513236499   

• Mieszkanie  do  wynajęcia  
umeblowane  -  601724492  -  

• Do  wynajęcia mieszkanie trzy-
pokojowe umeblowane I p  - 
603 895 622

• Sprzedam  lub  wynajmę  miesz-
kanie  2  pokoje  w  N- dzie.   –   
668 383 773

• Do  wynajęcia  murowany   
garaż  na  ul:  Zamkowej  - 
500 353 566

• Sprzedam    kawalerkę do re-
montu  w  centrum  miasta  
II piętro  .-  727672182  ,   -  
913921719

• Sprzedam mieszkanie  3-po-
koje  88 m2 bezczynszowe  
nowa cena  693922695 

• Sprzedam działkę 5 ar. Własno-
ściową Tel. 785 977 351

• Wynajmę kawalerkę w dom-
ku jednorodzinnym, osobne 
wejście i pełne wyposażanie. 
667 131 416; 91 39 23 701

• Sprzedam mieszkanie, bez czyn-
szowe, 43m2, dwupokojowe, 
po remoncie, z ogrodem, CO. 
Cena ok 150 tys do negocjacji. 
tel: 607 581 083

• Sprzedam mieszkanie dwu-
pokojowe w Goleniowie. 
601 927 982

• Wynajme mieszkanie trzypoko-
jowe. 603 981 714

• Do wynajęcia mieszkanie trzy-
pokojowe. 722 300 700

• Poszukuję niedrogiej kawalerki 
lub pokoju jednoosobowego w 
ok. Nowogardu do wynajęcia. 
888 326 850

• Sprzedam  działkę  pod  zabu-
dowę  -  725176063

• Do  wynajęcia  2  pokoje  -  
503560572  - 

• Sprzedam  mieszkanie  2 po-
koje  I  piętro  ul; Kowalska  -  
888676231  -

• Do  wynajęcia  mieszkanie  3  
pokoje  -601448218 - 

• Wynajmę  mieszkanie   1  poko-
jowe , 3  pokojowe  ,   4   pokojo-
we  , -518483194 

• Do  wynajęcia  mieszkanie  
dwupokojowe  nieumeblowa-

ne  na  ul; Racibora od    01. X I I 
.12r.  604 439 602

• Sprzedam  ,  zamienię   67  m 
2  na  mniejsze   2  pokoje    -  
667926528 

• Lokal do wynajęcia 60 m2 przy 
ul. 700 lecia 20b. 35 zł/m2 plus 
opłaty. Tel. 91 39 20  676; 0049 
40 53 16 99 16

MOTORYZACJA

• Sprzedam Opony zimowe 4 
sztuki, Semperit Sportgrip 195 
65 R15 91 T, cena kompletu 
290 zł, do uzgodnienia. tel. 605 
522 340 

• Sprzedam opony letnie 4 sztu-
ki., Bridgstone Turanza 205 55 
R16 91 V, cena 350 zł komplet, 
tel. 605 522 340, do uzgodnie-
nia, tel. 605 522 340

• Sprzedam Opony letnie 2 sztu-
ki., Continental Contact 3 185 
65 R15, cena za 2 opony 150 zł, 
tel. 605 522 340.

• Sprzedam oryginalne kołpaki 
16” 4 sztuki do Opla Vectry C, 
cena 240 zł, tel. 605 522 340.

• Skup  aut całe , rozbite , znisz-
czone 888341347

• Sprzedam  4  x  opony   tereno-
we  B F Goodrih  35  x  12,60  R 
– 15  cena  500,00zł  /  1  szt stan 
dobry   plus  -  795416918  

• SPRZEDAM VW PASSAT 
2005, 1,9 TDI 130KM, CENA 
DO UZGODNIENIA, TEL. 534 
628 131

• Sprzedam Mercedes 124 rok 
prod. 1987 Sedan 300D – auto-
mat po remoncie. 695 100 400

• Sprzedam   samochodzik     2    
osobowy  - pojazd  samocho-
dowy  inny  4  kołowy     lekki  
/bez prawajazdy  /  606312832

• Tanio sprzedam koła zimo-
we z felgami 175/70R13. Tel. 
887 040 438

• Sprzedam Opla Corsę rok prod. 
1999 bordo metalik, poj. 1.0 
benzyna, przebieg 177 tys. 
694 037 999

• Sprzedam   Volkswagena  T – 4  
Doca  - 501937605 – 

ROLNICTWO

• Koszenie, zbiór, mulczarowa-
nie łąk, orka, siew, talerzówka 
608 013 995

• Grykę sprzedam. Tel. 
795 916 988

• Maliny – Strzelewo sprzedaż i 
zbiór na własne potrzeby ta-
nio. 502 853 573

• Sprzedam słomę w snopkach i 
siano. Tel. 782 036 086

• Sprzedam kaczki francuskie 
króliki na mięso. 515 106 916

• Sprzedam obornik. 793 908 098

• Sprzedam prosiaki 16 szt. Tel. 
691 982 862

• Sprzedam  owies pszenny 4 
tony -  697436375 , 913926471

• Sprzedam  gęsi -  507 724 964

• Sprzedam prosiaki. 668 434 849

• Sprzedam  króliki   rasy  Martini  
-  501937605

• KUPIĘ BYCZKI, JAŁÓWKI DO 
400KG TEL. 783678070

USŁUGI

• Firma Usługowa „Zielona”. 
Wynajem sal na: konferencje, 
zabrania, szkolenia. Tel. 91 39 
26 691.

• Wyjazdy Niemcy, Holandia. 
Niskie ceny z domu pod dom. 
603 038 944

• Usługi transportowe IVECO 
dostawcze + laweta + bus oso-
bowy do 9 os. Tel. 609 931 915, 
607 580 172.

• MALOWANIE, MONTAŻ PA-
NELI PODŁOGOWYCH I INNE 
DROBNE NAPRAWY WYKONA 
„ZŁOTA RĄCZKA”; 91 39 22 
783, 784 79 22 70

• Czyszczenie uszu za pomocą 
świecowania Nowogard, ul. 
Zielona 3. 91 39 20 714

• Usługi transportowe Transit 
Max + przyczepa. 500 297 054.

• Bruk-lin układanie kostki bru-
kowej. Tel. 607 083  893, www.
bruk-linnowogard.com.pl

• Montaż ogrodzeń betonowych, 
farmerskich i innych; 695  085 
470; 91 39 72 575

• Przewozy przeprowadzki No-
wogard i okolice. 784 499 535

• Usługi ogólnobudowlane. 
510 335 162

• AGENCJA REKLAMWA VIZART - 
oprawianie prac - w 2 minuty., 
bindowanie, wydruki A3-A4 
kolor, ksero A3-A4 - kolor, la-
minowanie A3-A4. Tylko u nas 
największy wybór okładek. No-
wogard, ul. 700 lecia 15 (nad 
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MARPOL – OKNA S.C. 
 ul. Sienkiewicza 7F  Nowogard 

www.marpolokna.pl    
biuro@marpolokna.pl,   tel. 91 39-27-022

Nowość

energooszczędny pro�l

6 komorowy

z 3 uszczelkami

ul. Rzeszowskiego 7 • Nowogard

NOWY

ADRES:

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

tel. 91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

GABINET KOSMETYCZNY 
”WICHEREK”

Rok założenia 1988
Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała zabiegi 
kosmetyczne, henna, depilacje, makijaże, 
mikrodermabrazja, peeling kawitacyjny, 
ultradźwięki, eksfoliacje, wypalanie, laser, 
lampy, materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

PORADY BEZPŁATNE
Nowogard, ul.  Zielona 3 
– obok Rest. „Przystań”, 

Tel. 91 39 207 14 
Czynne od 11.00 do 19.00

http://wicherek.info

Przyjmę do pracy 
do sklepu 24h 

z doświadczeniem. 

603 688 266

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07

Zgubiono  
telefon 

komórkowy!
W ubiegłym tygodniu 

zgubiono telefon 
komórkowy m-ki Nokia 
(pomiędzy szkołą nr 1, 
a Placem Wolności). 

Ewentualnego znalazcę 
proszę o kontakt pod 

numerem  722 - 300-700

sklepem zielarskim). Tel. 605 
522 340.

• REMONTY, MONTAŻE, STOLAR-
KA. 781 016 125

• Transport BUS-MAX. 784  053 
493

• Usługi remontowo-budowla-
ne, docieplenia. 784 053 493

• Przepisywanie prac (magister-
skich, licencjackich, innych), do-
kumentów, CV, listów motyw. 
innych. Wydruki, Ksero, także 
kolor. Szybko i Solidnie. Studio 
Reklamy Vizart. Nowogard, ul. 
700 lecia 15 (nad sklepem zie-
larskim). tel 605 522 340. 

• Naprawa, regulacja okien, 
drzwi PCV i drewna. 695  181 
070

• DUR - DACH pokrycia i remonty 
dachów. 691 621 141

• Dachy. 785 562 104

• Usługi koparko- ładowar-
ką + transport Nowogard.  
667 621 070

• Remonty łazienek, glazura, te-
rakota, hydraulika. 667 435 942

• Docieplenia budynków remon-
ty. 784 053 493

• Remonty na każdą kieszeń. 
609 715 839

• TWOJA KSIĘGARNIA INTER-
NETOWA WWW.KSIEGARNIA-
CYMELIA.OSDW.PL

• Remonty i wykończenia. 
601 567 369

• Żłobek Błękitna Chmurka 
660536104

• Organizacja urodzin w Błękitnej 
Chmurce, weekendowe warsz-
taty i zajęcia, 660536104.

• Chemia  korepetycje  
609307327

• Najtaniej  wyremontuję, wy-
maluję  wyszpachluję, położę 
panele. 666047905

• Korepetycje  j.  angielski   dla 
dzieci  w  każdym  wieku  i  
dorosłych  20 zł / 1 godz. - 
721713716 –

• Kursy j. angielskiego i niemiec-
kiego , Szkoła języków obcych 
„GERMANIC” tel. 607  545  991; 
www.niemieckinowogard.pl

• USŁUGI INFORMATYCZNE - 
Naprawa  komputerów, insta-
lacji oprogramowań. Usuwanie 
wirusów,  odzyskiwanie  da-
nych.  508 245 385  

• Poszukuję   osoby   jeżdżącej   
do  Wiednia   - 790 338 076

• Dachy  podbitki, ociepleniaa 
-  782741664 -

• NAPRAWA  SPRZĘTU  RTV  UL  
KAZIMIERZA  WIELKIEGO 7  -   
913920737

• KOREPETYCJE Z MATEMATY-
KI PRZYGOTOWANIE DO ZA-
LICZEŃ DLA LICEALISTÓW 
ORAZ GIMNAZJALISTÓW Tel: 
723328678 e-mail matmand@
op.pl

• Układanie  kostki  granitowej  
,  kamienia polnego   ,  ogro-
dzenia  - 723875957

•   Remonty mieszkań  -   do-
mów  ,  malowanie  gratis  - 
723875957  

PRACA

• Zatrudnię konsultantkę Orifla-
me, bezpłatne wpisowe, pre-
zenty na 1300 zł, 604 189 118

• Przyjmę pracownika do bu-
dowy domków jednorodzin-
nych i prac wykończeniowych. 
607 083 845; 663 160 884

• Zatrudnię  kierowcę Kat. D. 
501 615 614  

• ZESPÓŁ  MUZYCZNY  POSZU-
KUJE  WOKALISTKI  I   WOKA-
LISTY 795279165

• FIRMA  „ARNO„ ZATRUDNI PRA-
COWNIKóW PRODUKCJI  STO-
LARKI   OKIENNEJ WYMAGANIA  
:  TYLKO    Z     DO SWIADCZE-
NIEM    W    BRANZY

• Zatrudnię  stolarza   - 696034712

• Zatrudnię kierowcę - 
601987269

• Zatrudnię    fryzjera  ,  fryzjerkę   
- 785563315  -

INNE

• Sprzedam drewno kominko-
we i opałowe. Transport. 691 
466 441

• Kupię piec do CO 8-10 kW. Tel. 
781 159 389

• Sprzedam piec CO typ komfort 
eko 25 nowy z podajnikiem. tel. 
602 10 11 18.

• Sprzedam choinki bezpośred-
nio z plantacji. tel. 602 10 11 18.

• Sprzedam drewno  bukowe i 
dębowe pocięte i porąbane- 
603 353 789

• Sprzedam laptopa Lenovo, 
Y530, cena 1600 zł, tel. 605 522 
340

• Owczarki niemieckie 7 tygo-
dniowe, pieski, ładne rodzice. 
91 39 21 828

• Sprzedam drewno opałowe i 
kominkowe. 667 788 820

• Sprzedam kroczek karpia -  
913918297

• SKUP PIŁ niesprawnych, za-
tartych STIHLl i HUSQVARNA, 
cena 100 zł, tel. 721 668 245

• Sprzedam nową piłę spalinową, 
kosiarkę spalinową, 2 rowery. 
784 660 924   

• Sprzedam spacerówkę, kojec, 
huśtawkę, fotelik samocho-
dowy. 513 088 312

• Maliny sprzedam. 502 853 
573

• Sprzedam akwarium 112l 
z pełnym wyposażeniem 
668 844 738

• Kupię   dwa  stoły  rozkładane   
609245816  

• Sprzedam gołębie ozdobne 
cały lot Tel.501 018 369

• Sprzedam konsolę  Sony  
Playstation  3  ,  + 5 gier   - 
603523226 

• Sprzedam drewno kominko-
we, opałowe sprzeda całorocz-
na, posiadam swój transport. 
691 466 441

• Sprzedam  Cocker Spaniel 4-ty-
godniowe. 697 381 582 po 16-
tej

• Sprzedam  gołębie Bociany 20 
szt za 100 zł. 506 184 436

• Sprzedam wieżę Diora WS 442, 
srebrna, 4 lementy: wzmac-
niacz, tuner przestrojny, korek-
tor, deck szuflada, stan idealny, 
używana sporadycznie, cena 
780 zł do uzgodnenia. tel. 605 
522 340.

• Oddam  w  dobre  ręce  pieski  
/ kundelki /, odrobaczone, wy-
chowane z  dziećmi, łagodne  i  
wesołe  -695628830  

• Sprzedam  kontener   2,20  X  6  
met. ,  gołębie  pawiki  brodaw-
czaki  .-696351157  

• Sprzedam cocker spaniel, 
szczeniaki. 665 544 518

• Tanio sprzedam meblo-
ściankę z szafą oraz zamra-
żarkę 200l. 91 39 26  612, 
514083976

• Przyjmę gruz  - 782741664 

• Sprzedam rower rehabilita-
cyjny, wskazujący tętno, km. 
minuty, w  dobrym stanie  
913143501  - 

• Sprzedam   wózek  spacerów-
kę  +  gondola  X-  Lander   , 
bordowy  stan  b.dobry 450 zł.   
-602897218  -

• Sprzedam  wózek   dziecięcy   
Boboland   wielofunkcyjny    -  
663602281  

• Schronisko Sosnowice zapra-
sza wszystkie osoby chętne 
do adopcji psa. www.facebo-
ok.pl/SchroniskoSosnowice; 
668 602 602
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Pół godziny  
w towarzystwie KarolinyK
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  8
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POSIADANY CERTYFIKAT JAKOŚCI
   NA DREWNO KONSTRUKCYJNE

Sprzedam!!!
Recykling ceglany oraz betonowy. 

Możliwość dostawy do klienta.
Miejsce składowania Gryfice.

Kontakt tel. 609-532-701

PLANDEKI SAMOCHODOWE - produkcja i naprawa
ul. Nadtorowa 12, 913920131, 601860716  •  ul. Kilińskiego 26, 913925627, 601897368

profesjonalna mechanika od A do Z
SZYBY SAMOCHODOWE

do osobowych i ciężarowych - montaż i naprawa

WARSZTAT SAMOCHODOWY AUTO TOP

Rozwiązanie krzyżówki z dnia 2 XI
Kupon nr 86, Mrozy w styczniu zapowiada
Alicja Wypych, Ewa Wypych, Teresa Czarnecka, Teresa Janu-

szonek, Danuta Skowron, Stanisława Pokorska, Barbara Bar-
tosik, Halina Szwal, Wiesław Borowik, Natalia Chruściel, Bar-
tłomiej Feliksiak, Roman Kaczmarek, Maria Barska – Drze-
wiecka, Zdzisława Chocian, Pelagia Feliksiak, Stanisława Lau-
fer, Szczepan Falaciński, Jadwiga Maknia, Józef Górzyński, Ju-
styna Grenda, Maria Dymek, Iwona Kochelska, Anna Husarz, 
Maria Gortat, Jadwiga Pośpieszyńska, Bogdan Krystkiewicz, 
Teresa Krystkiewicz, Krystyna Zawidzka, Grażyna Siedlecka

Zwycięzcy: Maria Gortat, Zdzisława Chocian, Roman Kacz-
marek

PIASEK, ŻWIR,  CZARNOZIEM, POSPÓŁKA 

 ŻWIROWNIA  DŁUGOŁĘKA
tel. 504 872 700 

Z DOWOZEM DO KLIENTA
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INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD
In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
tel. miejski   - 91 57 92 311 
Straż Pożarna   - 998
Pogotowie Ratunkowe   - 999 
Pogotowie Gazowe   - 992
Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994

Dyżur nocny
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala   - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.   - 91 392 69 99
Medyk   - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

 - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz Pogotowie Stomatolo-
giczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos 
 - 91 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  
 - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzie ci, 
Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności 
Gospodarczej  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
  - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

- 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 26 249

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw.  WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   

- 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57

Apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM   - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Zawodowe 
- CE Zdroje ul.  Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.   - 91 392 54 94  
I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium  
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych    - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych    - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62

Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 

Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 

Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 

Taksówki   - 91 392 02 60

Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814

 
 

KANCELARIA 
DORADZTWA PRAWNEGO

tel. 501 341 824 
e-mail: kkolibski@op.pl 

Jeśli chcesz przeprowadzić  
rozwód, podwyższyć  

lub wystąpić  
o alimenty, nabyć spadek? 

Może dręczą Cię  
inne wątpliwości prawne? 

Nie czekaj, aż będzie za późno.
 Porady prawne już od 30 zł

 
Nowogard 

ul. Wojska Polskiego 4  
(nowy budynek – I piętro) 

Proszę o wcześniejszy kontakt 
telefoniczny

SALON GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

VELES
- glazura
- terakota
- panele
- drzwi
- parapety
- ceramika łazienkowa
- wanny, kabiny
- meble łazienkowe
- armatura

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto)

Kupię  
gospodarstwo lub 

 grunt rolny  

tel. 664 944 635

REGULARNA LINIA MI KRO BU SO WA SEROCKI   Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie    6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie    8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

Informacja PKS 
91 392 18 87   lub   91 469 83 15

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak          kom. 606 148 353
Nowogard (ul.  Rzeszowskiego) - Szczecin (ul.  Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:05; 8:10; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 11:50; 11:55; 12:40; 
14:40; 14:50; 15:00; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:11
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul.  Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:30; 9:50; 10:25:11:20(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 13:20; 13:45(F); 14:10; 
14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:00
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:50; 17:20; 18:30; 19:30
Kursują od poniedziałku do soboty;  F - kursuje od poniedziałku do piątku;  7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli

ROZKŁAD JAZDY BU SÓW

Regularna linia METRO          tel. 501  615  614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25 A; 5:50 A; 6:00 A; 8:15 A7; 9:25 A7; 12:30 A7; 12:55 A7; 
15:05 A; 16:30 A7; 18:10 A7
Ze Szczecina do Nowogardu: 6:50 A; 7:25 A; 7:45 A; 11:00 A7; 12:00 A7; 14:35 A7; 15:55 
A7; 16:40 A; 18:25 A7; 19:55 A7
Legenda: A- kursuje od pon do sob;   7 - kursuje w niedzielę

PRZEWÓZ OSÓB - RO MAN BIŃCZYK - Linia Regularna  
 TEL. 0607 310 591 

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU:  
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SOBOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIEDZIELA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

DZIENNIK
NOWOGARDZKI

Ukazuje się we wtorki i piątki  na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, Piotr Słomski, Jarosław Bzowy, 

Rafał Kowalczuk sport.  Jarek Dąbrowski redaktor techniczny.   Ad res re dak cji:  
72-200 No wo gard, ul.  Boh. War sza wy 7A, tel. 91 392 21 65; e-mail: dziennik@domjudy.pl. 

Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

Trasa NOWOGARD – GOLENIÓW – SZCZECIN 
Nowogard ul. Rzeszowskiego : 5:05(A), 5:55(A), 6:10(A), 6:50(7), 7:00(A),  7:50(A), 8:05(7), 

8:25(2,4,6), 8:35(A), 9:10(1,3,5,7), 9:15(2,4,6), 10:05(A)10:30(A,7), 11:31(A), 11:40(7), 12:15(A), 
12:50(A,7), 13:00(A), 13:10(A), 13:25(A,7), 13:50(F), 14:05(A), 14:20(A,7), 15:41(A), 16:00(7), 
16:25(7), 16:30(1,3,5) 16:40(2,4,6,7) 16:50(A), 17:30(7) 17:50(A,7) 18:05(4,5,6,7) 18:20(A,7)

TRASA SZCZECIN – NOWOGARD
Szczecin ul. Św. Ducha: 9:25(A), 11:55(A,7) 12:20(A,7), 13:35(A), 14:00(A,7,R), 

14:30(1,3,5,7)  14:35(2,4,6) 14:55(A,7), 15:10(A) 15:25(A,7), 15:50(A) 16:15(A,7)  16:30(A), 
18:05(A,7,R) 18:20(A,7) 19:05(A,7) 19:25(A,7) 19:50(A,7)

Szczecin ul. Dworcowa :  6:20(A), 7:35(A), 8:40(A,7), 9,00(7,R), 10:05(A,7),  10:50(A,7),  
11:40(A), 13:00(7), 14:20(7), 17:40(A,7), 20:15(A,7),

Goleniów, Dworzec PKP :  7:05(A), 8:20(A), 9:25(A,7), 9:45(7,R), 10:10(A),  10:50(A,7),  
11:36(A,7), 12:26(A), 12:42(A,7),  13:05(A,7), 13:45(7), 14:20(A),  14:45(A,7,R), 15:05(7), 
15:20(1,3,5,7) 15:26(2,4,6) 15:40(A,7) 15:55(A)  16:08(A,7) 16:40(A) 16:59(A,7) 17:15(A), 
17:40(A,7)  18:50(A,7,R)  19:05(A,7), 19:50(A,7) 20:10(A,7) 20:35(A,7) 21:00(A,7)

Trasa NOWOGARD – MASZEWO 
Nowogard ul. Rzeszowskiego :  6:20(S) 15:15(S)
Trasa MASZEWO – NOWOGARD 
Maszewo :  6:55(S) 16:00(S)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO – STARGARD SZCZECIŃSKI
Nowogard ul. Rzeszowskiego :  6:50(F),  11:30(F),  13:50(F),  
Trasa STRAGARD SZCZECIŃSKI – MASZEWO - NOWOGARD
Stargard Szcz. Oś. Tysiąclecia :  9:40(A), 12:45(A), 15:05(A)
A - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt S – kursuje w dni nauki szkolnej; 

7 – kursuje w niedziele niebędące świętami F – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz 
świąt 1,3,5 – kursuje w poniedziałki, środy, piątki oprócz świąt; 2,4,6 – kursuje we wtorki, 
czwartki, soboty oprócz świąt; 4,5,6,7 – kursuje w czwartki, piątki, soboty, niedziele oprócz 
świąt; R – kurs do Reska    

ROZKŁAD JAZDY POCIĄGÓW (1.06 - 8.12.2012)
DO KOŁOBRZEGU
7:26 (od 3.09); 9:21 (w dni robocze); 11:39;  13:49;  15:47;  

17:46;  21:38

DO SZCZECINA
5:19 (od 3.09); 6:36 (od 3.09); 8:01; 12:13 (w soboty, niedziele 

i święta); 14:56;  16:51;   18:50;  

Informacje o rozkładzie jazdy:  tel. 19 757
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 Pożyczki bez BIK
 Wysoka przyznawalność
 Raty miesięczne
 Na dowolny cel

Nowość !!! 
Pożyczka dla �rm bez BIK

Bez zaświadczeń z ZUS i US
Mobilny Doradca Finansowy
Piotr Krekora -  513 164 203

Dojeżdżamy do Klienta

Serwujemy smaczne jedzenie
Zapraszamy na Niedzielne Obiady
Dobrą muzykę
Miłą atmosferę

Serwujemy smaczne jedzenie
Zapraszamy na Niedzielne Obiady
Dobrą muzykę
Miłą atmosferę

Kontakt: 
604103 158, 509 284 384

Organizuje:

wesela, urodziny, 
stypy, dancingi, karaoke 
i imprezy okolicznościowe

Niedługo nowe zasady 
zdawania egzaminu

ZAPISZ SIĘ JUŻ TERAZ
Nowy kurs

12 listopada  2012 r.

Posiadamy w ciągłej sprzedaży:
-kostury - ośniki - skrobaki - maczety  
- linki zrywkowe  - Haki, łańcuchy

Naprawa węży hydraulicznych
wysokociśnieniowych

- lemiesze,nakładki, odkładnie, śruby, redlice
- bagnety, podnośniki łanu, igły do pres, cepy,
- koła zębate, palce sprężyste noże bijakowe ...
- �ltry , oleje, smary, wałki WOM,

NOWOGARD • ul. Nadtorowa 14c
tel. 91 392 71 14 • kom. 604 24 90 72

Zapraszamy 
od pn-pt w godz. 8.00 - 16.00

w soboty 9.00 - 14.00

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07 Andrzejki 2012

KAMENA
zaprasza  na

Nowa

30 listopada 2012 r. piątek
1 grudnia 2012 r. sobota

Cena 199 zł od pary  / Gra Artur Konior • Info: tel. 91 39 22 225 

Zapraszamy codziennie 24 h
Oferujemy: śniadania, obiady, kolacje

Pokoje gościnne  •  Danie dnia już od 10 zł

W związku z rozwojem firmy
HURTPOL Sp. z o.o. Sp. Komandytowa 

poszukuje:
SPRZEDAWCY INSTALACJI GRZEWCZEJ

Wymagamy:
• Doświadczenie w branży instalacyjnej 
• Komunikatywność i dobra organizacja pracy
• Znajomość obsługi komputera
• Prawo jazdy kat. B
• Mile widziana znajomość rynku inwestycyjnego
Oferty: 

ul. Młynarska 1a, Nowogard lub kadry@hurtpol.pl

PIASEK, ŻWIR,   
CZARNOZIEM, 

POSPÓŁKA 

 ŻWIROWNIA
DŁUGOŁĘKA

tel. 504 872 700 
Z DOWOZEM 
DO KLIENTA
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GAZETA LOKALNA  NOWOGARD • OSINA

Czytaj s. 3

s. 10s. 4 s. 7

Ostrzyca
Gonili  
za lisem...

Nasza relacja z obchodów

„Cud 

Niepodległości”

NZOZ MARDENT 
oferuje 

kompleksowe 
leczenie 

stomatologiczne
lekarz dentysta Ewa Rosa

ul. 15 Lutego 16A 
72-200 Nowogard

Tel. 91 39 22 633 lub 
532 512 703
godz. przyjęć  

pn-pt 10.00-16.00

II Edycja Nowogardzkiej 

„Szkoły Cukrzycy”
od 30 listopada br.
„Bierz cukrzycę swoją 

za rogi i wstępuj w 
naszej szkoły progi”

tel. 500 553 190
e-mail: cukrzycanowogard@wp.pl

NNIIEEPPUUBBLLIICCZZNNAA  SSZZKKOOŁŁAA  PPOOLLIICCEEAALLNNAA  
ogłasza nabór na kurs kwalifikacyjny 

w zawodzie opiekun medyczny,
umożliwiający zdobycie kwalifikacji K1. świadczenie usług 
opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej 
WYKSZTAŁCENIE ŚREDNIE NIE JEST WYMAGANE!!!

 

informacja i zapisy 
Ul. Zielona 11, tel. 91 39 26 691 

Zapisy do 21.12.2012 
(o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń) 

wwwwww..zziieelloonnaa..mmoojjaasszzkkoollaa..nneett  
 

KONCERT
STONE   ROSES  

Zagrają utwory 
takich wykonawców jak :

WHITESNAKE, 
DEEP PURPLE,
LED ZEPPELIN

100 na żywo!!!
17.11 2012(sobota)

wstęp 17 zł/os. 
kont. 91 392 24 24

Klęska  
z Polonią  
Płoty !!!

Dotacje po staremu, bałagan nowy 

Ile dołożymy do budowy dróg?

Urząd Wojewódzki w Szczecinie opublikował wstępną listę rankingową wniosków o dofinansowanie w ramach Narodowego 
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych (tzw. schetynówki), jakie złożyły samorządy. Dość wysoko oceniono dwa wnioski na 
modernizację dróg na terenie gminy Nowogard tj. Jana Pawła II (droga gminna) oraz drogi Nowogard-Truskolas (droga po-
wiatowa). Jest szansa, że obie inwestycje zostaną zrealizowane w przyszłym roku. Nie wiadomo jednak ile gminy będą musiały 
dołożyć do tego interesu. 

Droga w kierunku Truskolasu, to jeden z najgorszych i niebez-
piecznych zarazem odcinków dróg powiatowych, znajdujących 
się na terenie gminy Nowogard. Miejmy nadzieję, że do jesieni 
przyszłego roku ten widok będzie już tylko archiwalny. 

Tu na razie jest ściernisko, ale będzie… droga. Zgodnie ze zło-
żonym wnioskiem, w tym miejscu będzie zjazd na ulicę Jana 
Pawła II, który połączy istniejący już odcinek tej drogi, rozpo-
czynający się tuż obok Ośrodka Szkolno - Wychowawczego, a 
kończący się przy parafii św. Rafała Kalinowskiego.  
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Nasza Sonda 
W minioną niedzielę obchodziliśmy Święto Niepodległości. Z tej okazji zapy-
taliśmy mieszkańców Nowogardu, czy brali udział w zorganizowanych w tym 
dniu uroczystościach i jak oceniają ich przebieg?

Elżbieta Kwiatkowska - Tak, uczestniczyłem w obchodach Dnia 
Niepodległości, który przyznam, że był obchodzony uroczyście. 
Moją wizytę rozpoczęłam od uczestniczenia we Mszy Św. w Koście-
le, a następnie udałam się pod pomnik na Placu Wolności, ale wiem, 
że uroczystości były również prowadzone pod pomnikiem na ul. 3 
Maja, bo wracając z rodziną od moich teściów spostrzegłam, że pod 
pomnikiem są złożone wieńce oraz palą się znicze. Ponadto obchody 
Dnia Niepodległości również śledziłam w telewizji, gdzie była trans-
mitowana uroczysta odprawa wart przed Grobem Nieznanego Żoł-
nierza.

Andrzej Leszczyński -  W obchodach Święta Niepodległości 
oczywiście, że uczestniczyłem. Swoje kroki skierowałem pod pomnik 
na ul. 3 Maja. Nie wiem czy Pan wie, że jest to jedyny pomnik  w 
Nowogardzie, gdzie  napisane jest na nim o prawdziwej niepodle-
głości. Udział w  uroczystościach przed tym pomnikiem biorę po raz 
kolejny, jako obywatel tego miasta jak i członek stowarzyszenia CI-
VITAS CHRYSTIANA. Zauważyłem, że w tym roku pod pomnik 
przyszło więcej ludzi niż w latach ubiegłych. Więc sądzę, że w roku 
przyszłym przyjdzie ich jeszcze więcej… To Święto Niepodległości 
które powinno nas jednoczyć, a nie dzielić. Nie ukrywam, że pod-
czas składania kwiatów i śpiewania pieśni „My Pierwsza Brygada”  
wzruszyłem się i ogarnęła mnie głęboka  zaduma. Czuję się patriotą więc dlatego towarzyszyły mi ta-
kie emocje. 

Pan Czesław - Nie mogę tego  ocenić, bo cały dzień byłem w domu 
i przed telewizorem oglądałem uroczystości transmitowane z Placu 
Nieznanego Żołnierza w Warszawie. Co do obchodów nowogardz-
kich, to niewiele mogę powiedzieć, bo w nich nie uczestniczyłem. 
Jednak wychodząc na spacer spostrzegłem, że pod pomnikami na ul. 
3 Maja i na Placu Wolności paliły się znicze. Inną sprawą jest fakt 
manifestacji, które odbywały się w Warszawie, muszę powiedzieć, że 
bardzo mi się one nie podobał, bo zamiast pokazania na nich nasze-
go patriotyzmu, pokazali się na nich łobuzy, którzy wywołali niepo-
trzebne zamieszki i spowodowali wiele niepotrzebnych strat. 

Izabela Szwedo - Przykro mi, ale nie byłam na uroczystościach 
patriotycznych pod pomnikami, choć czuję, że powinnam. Jednak 
wiem, że moja mama była i brała udział, najpierw na Mszy Św. 
gdzie bardzo podobały jej się poczty sztandarowe. Po mszy była 
uczestnikiem złożenia wieńców pod pomnikiem na Placu Wolno-
ści i z jej relacji się dowiedziałam, że pan W-ce Burmistrz Damian 
Simiński wygłosił bardzo krótką, ale przepiękną mowę. Ważnym 
punktem było złożenie przez szkoły i przedszkola kwiatów i wień-
ców oraz zapalenie zniczy. Mama opowiedziała mi, że część uczest-
ników z Palcu Wolności przeniosła się do Nowogardzkiego Domu 
Kultury, gdzie tam wspólnie słuchano i śpiewano pieśni patriotycz-
nych, których teksty można było odczytywać z telebimu.  Dlatego podsumowując swoją wypowiedź 
spostrzegłam, że mama bardzo pozytywnie odebrała ten dzień i czuła, że jest on dniem naszej nie-
podległości, ale i wspólnoty. 

Tadeusz Banachomski - Oczywiście, że uczestniczyłem w obcho-
dach związanych  Dniem Niepodległości. Jestem członkiem stowa-
rzyszenia na rzecz Odnowy Pomnika przy ul. 3 Maja, który będzie 
pomnikiem jedności i niepodległości. Jestem dumny z tego, że mo-
głem uczestniczyć w tych uroczystościach przed pomnikiem na ul. 
3 Maja. Pomimo, że obchody Dnia Niepodległości w Nowogardzie 
były obchodzone przy  dwóch pomnikach, jak również w Kościele, to 
muszę przyznać, że zauważyłem, iż przy pomniku na ulicy 3 Maja 
zgromadziły się osóby, które wiele znaczą w tym mieście i które nie 
mogły być niezauważone. Była miła atmosfera, śpiewanie pieśni pa-
triotycznych i wspólna modlitwa oraz bardzo piękna wypowiedź  

Ks. dziekana Kazimierza Łukjaniuka, wszystko to pozostanie w mojej pamięci na wiele lat. Podsumo-
wując byłem dumny, że uczestniczyłem w tych uroczystościach  w miejscu, które jest w moim odczu-
ciu jedynym i godnym do tego celu miejscem w naszym mieście. 

wysłuchał: Jarek Bzowy 

Kronika policyjna 

Byłeś świadkiem  ciekawego zdarzenia, 
wykonałeś oryginalne zdjęcia, jesteś w 

posiadaniu interesujących wiadomości?  
Zadzwoń lub napisz do nas o każdej porze. 

Tel. 513 088 309
e-mail: poligraf@post.pl, 

dziennik@dzienniknowogardzki.pl

06.11.2012 r. 
Godz. 14.15 Zgłoszenie kra-

dzieży oprzyrządowania stacji 
przekaźnikowych w miejsco-
wości Błotno. 

07.11.2012 r. 
Godz. 15.00 Kradzież pie-

niędzy w mieszkaniu na ul. 
Wojska Polskiego.

Godz. 16.40 Patrol OPI pod-
czas kontroli drogowej na ul. 
Kościuszki ujawnił nietrzeź-
wego rowerzystę, Zbigniew S. 
miał 1,78 promila alkoholu w 
wydychanym powietrzu. 

08.11.2012 r. 
Godz. 20.40 Kolizja drogowa 

na ul. Boh. Warszawy, gdzie 
kierujący samochodem marki 
VW Passat uderzył w pojazd 
marki Alfa Romeo. 

Godz. 07.00 Kolizja drogowa 
na drodze Karsk – Dąbrowa, 
gdzie kierujący samochodem 
marki VW Caddy uderzył w 
zwierzynę leśną. 

10.11.2012 r. 
Godz. 18.10 Zatrzymanie 

nietrzeźwego kierującego mo-
torowerem marki Hersteller 
na ul. Poniatowskiego. Paweł 
P. miał 1,79 promila alkoholu 
w wydychanym powietrzu. 

11.11.2012 r. 
Godz. 06.00 Na ul. Zielonej 

z zaparkowanego samochodu  
marki Mercedes 190, doko-
nano kradzieży telefonu mar-
ki LG, portfela z zawartością 
dokumentów i pieniędzy oraz 
karty bankomatowej.

Godz. 20.50 Patrol OPI pod-
czas kontroli drogowej na ul. 
15 Lutego ujawnił nietrzeźwe-
go rowerzystę, Jan S. miał 2,19 
promila alkoholu w wydycha-
nym powietrzu.  

Godz. 21.50 Na ul. Boh. 
Warszawy ujawniono nietrzeź-
wego rowerzystę. Andrzej T. 
miał 2,84 promila alkoholu w 
wydychanym powietrzu. 

st. insp. Ref. Prewencji 
Klaudia Gieryń 

Zmiany na policji  
– wyjaśnienie

Potwierdzają się nasze nie-
oficjalne informacje, jakie 
opublikowaliśmy w poprzed-
nim wydaniu DN, informują-
ce o zmianach kadrowych na 
policji. Rzecznik Prasowy Ko-
mendanta Powiatowego Policji 
w Goleniowie poinformowała 
oficjalnie naszą redakcję, że z 
dniem 11 października 2012r.  
Komendant Wojewódzki Poli-
cji w Szczecinie powołał pod-
insp. Roberta Nowaka, do-
tychczasowego zastępcę Ko-
mendanta Powiatowego Poli-
cji w Goleniowie,  na stanowi-
sko Komendanta Powiatowego 
Policji w Łobzie.  Obowiązki 
R. Nowaka, powierzono nato-
miast na okres trzech miesię-
cy nadkom. Leszkowi Nowa-
kowi – dotychczasowemu ko-
mendantowi Komisariatu Po-

licji w Nowogardzie. Do czasu 
nominacji nowego szefa no-
wogardzkiej policji, obowiązki 
te pełnić będzie podinsp. Ma-
riusz Nowak, który do tej pory 
pełnił funkcję zastępcy ko-
mendanta tegoż komisariatu. 

Jednocześnie informujemy, 
że to oczywiście nie Komen-
dant Główny Policji jest or-
ganem właściwym do powo-
ływania komendantów po-
wiatowych Policji oraz ich za-
stępców, jak napisaliśmy i na 
co zwróciła nam uwagę pani 
Rzecznik. Organem posiadają-
cym takie kompetencje są ko-
mendanci wojewódzcy Poli-
cji, a w tym konkretnym przy-
padku Komendant Wojewódz-
ki Policji w Szczecinie. Za po-
myłkę przepraszamy.  

Redakcja 
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O PA Ł
POLSKI WĘGIEL 

WYSOKA JAKOŚĆ
węgiel, koks, miał,drewno,
brykiet - węgiel i drzewny
(towar luzem i workowany)

Zapewniamy transport 
Sprzedaż ratalna

PPUH „EDBA” 
Nowogard • ul. Nadtorowa 12

Tel./fax 91 39 22 329
Kom. 601 150 620

Lokal 
handlowy

60 m2

do wynajęcia
ul. Warszawska 14
tel. 510 105 357

Salon Plus 
ul. Kościuszki 35A

Nowogard,
 tel. 91 392 08 74

informuje, że 
posiadamy w ofercie 

POLSAT  
CYFROWY
dla Klientów Plusa 

dodatkowe BONUSY

PLANDEKI SAMOCHODOWE - produkcja i naprawa
ul. Nadtorowa 12, 913920131, 601860716  •  ul. Kilińskiego 26, 913925627, 601897368

profesjonalna mechanika od A do Z
SZYBY SAMOCHODOWE

do osobowych i ciężarowych - montaż i naprawa

WARSZTAT SAMOCHODOWY AUTO TOP

Dotacje po staremu, bałagan nowy 

Ile dołożymy do budowy dróg?
Urząd Wojewódzki w Szczecinie opublikował wstępną listę rankingową wniosków o dofinansowanie w ramach Narodowego Programu 
Przebudowy Dróg Lokalnych (tzw. schetynówki), jakie złożyły samorządy. Dość wysoko oceniono dwa wnioski na modernizację dróg 
na terenie gminy Nowogard tj. Jana Pawła II (droga gminna) oraz drogi Nowogard-Truskolas (droga powiatowa). Jest szansa, że obie 
inwestycje zostaną zrealizowane w przyszłym roku. Nie wiadomo jednak ile gminy będą musiały dołożyć do tego interesu. 

Teraz zarówno Gmina No-
wogard, jak i Powiat Gole-
niowski, muszą wyasygno-
wać w swoich przyszłorocz-
nych budżetach niezbędny do 
zrealizowania inwestycji i wy-
korzystania rządowej dota-
cji, wkład własny. W przypad-
ku powiatu będzie to nie lada 
wyzwanie. Starostwo złoży-
ło wniosek o dofinansowanie 
przebudowy drogi Nowogard 
– Truskolas, a konkretnie jej 
odcinka od Miętna do skrzy-
żowania Orzechowo-Woło-
wiec (wniosek otrzymał 15,4 
punktów  na 20 możliwych do 
zdobycia i znalazł się na 8 po-
zycji na 20 miejsc – część A- 
drogi powiatowe). Inwestycja 
ma kosztować ponad 5 mln 
300 tys. zł, z czego powiat bę-
dzie musiał wyłożyć 70% czyli 
ponad 3 mln 700 tys. zł. Resz-
tę, tj. 1 mln 609 tys. zł dołoży, 
w ramach „schetynówki”, Wo-
jewoda Zachodniopomorski. 
Władze powiatu już zaczęły 
szukać pieniędzy na pokrycie 
wkładu własnego. 

Jesteśmy na etapie planowa-
nia przyszłorocznego budżetu. 
Będziemy o tym rozmawiać za-
równo z radnymi, jak i zarzą-

dem powiatu. Zrobimy wszyst-
ko, by zapewnić ze swojej stro-
ny środki na realizację tej inwe-
stycji – mówi Tomasz Kulinicz 
(PSL), wicestarosta powiatu, 
zapewniając, że jeśli powiat 
otrzyma ostatecznie dofinan-
sowanie  z NPPDL, moderni-
zacja drogi zostanie przepro-
wadzona jeszcze w przyszłym 
roku. 

Na liście rankingowej opu-
blikowanej przez Urząd Woje-
wódzki znalazła się także Gmi-
na Nowogard. Ta złożyła wnio-
sek o budowę drogi gminnej 
Jana Pawła II (wniosek otrzy-
mał 13,4 punktów  na 20 moż-
liwych do zdobycia i znalazł 
się na 7 pozycji na 20 miejsc – 
część B- drogi gminne). Koszt 
robót obliczono na ponad 531 
tys. zł, z czego 372 tys. 343 zł 
ma pochodzić z dotacji. Pozo-
stałą kwotę, czyli ponad 159 
tys. 575 zł, dołoży miasto. W 
ramach partnerstwa do wkła-
du własnego gminy 5 tys. zł 
dołożył również powiat gole-
niowski. Za to wniosek otrzy-
mał dodatkowe punkty, a i Sta-
rostwu zależy, by nowa droga 
usprawniła ruch w tej okolic, 
ze względu na funkcjonujące 

tam domy dziecka będące pod 
nadzorem powiatu. 

Na razie nie ma się co cie-
szyć

Wiadomo jednak, że rząd 
planuje zmiany w programie 
schetynówek. Kiedy program 
powstawał, zainicjowany przez 
ówczesnego wicepremiera 
Grzegorza Schetynę – stąd po-
toczna nazwa działania, budżet 
państwa dokładał do samorzą-
dowych inwestycji drogowych 
połowę kosztów. Teraz jest to 
do 30 proc. Rząd chce, by obo-
wiązkowy wkład samorzą-
dów w programie wynosił 50 
proc., a nie - jak obecnie - 70 
proc. Z tym, że najprawdopo-
dobniej na połowę dofinanso-
wania będzie mogło liczyć tyl-
ko kilka najlepiej ocenionych 
przez urzędy wojewódzkie 
wniosków. Reszta będzie mu-
siała pocieszyć się 30% dotacją 
- o ile w ogóle coś dostanie, bo 
rząd, oprócz zmiany procento-
wej wkładu własnego,  zmniej-
szył  ogólną kwotę budżetu 
programu o pół miliarda zło-
tych. W zamian za to obiecuje 
większe wsparcie na remonty 
dróg gminnych i powiatowych. 
Pod znakiem zapytania sto-

ją więc wnioski złożone przez 
samorządy. Najprawdopodob-
niej większość z nich będzie 
trzeba poprawić. Nie wiado-
mo również, czy już za kilka 
dni opublikowana na stronach 
Wojewody lista „szczęśliw-
ców” nominowanych do dota-
cji, będzie nadal aktualna. 

W województwie zachod-
niopomorskim do programu 
NPPDL zgłoszonych zosta-
ło  45 wniosków dotyczących 
budowy, przebudowy lub re-
montu dróg gminnych i po-
wiatowych. Pięć projektów zo-
stało odrzuconych na eta-

pie  oceny formalnej. Wnioski 
oceniała komisja powołana 
przez Wojewodę Zachodnio-
pomorskiego. Ta zakończyła 
swoje prace 31 października, w 
wyniku czego powstała wstęp-
na lista rankingowa wniosków. 
Teraz do 14 listopada samo-
rządy mają czas, aby wnieść do 
niej swoje zastrzeżenia. O dal-
szych losach dotacji gminy i 
powiaty mają być informowa-
ne na bieżąco, a więc gdy rząd 
zdecyduje się ile na „schety-
nówki” ostatecznie dołoży. 

Marcin Simiński 
Foto: Kowal
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Tu powstanie dalszy ciąg ul. Jana Pawła II
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Wolność   
strachem  
podszyta

W czasach nie tak w końcu daw-
nych, gdy społeczeństwo  nasze 
musiało żyć w  kraju zniewolonym 
totalitarnym systemem i ideolo-
gicznym przymusem, ludzie znaj-
dowali  różne sposoby na osobi-
sty „święty spokój”,  na zachowa-
nie pracy i generalnie nierobienie 
sobie kłopotów. I można było wte-
dy ze względu na możliwe konse-

kwencje zrozumieć  np. uczestników obowiązkowych de-
monstracji, jak choćby słynnych pochodów 1 majowych, czy 
nawet drobne kompromisy wobec wymogów sumienia. Ale 
nie zmieniało to faktu, że  mieliśmy  do czynienia z wymu-
szonym co prawda, ale jednak uczestnictwem w fałszu i za-
kłamaniu, dlatego znajdowali się ludzie, którzy ceniąc sobie 
etyczną wartość  życia  nie akceptowali takich „życiowych 
kompromisów” i to im, a nie innym zawdzięczamy naszą 
dzisiejszą wolność  wyboru i to oni zachowali  wobec świata 
zewnętrznego w trudnych latach opinię o niezłomnym na-
rodzie polskim. Czasy się zmieniły, okoliczności się zmieni-
ły, mówią, że „odwaga staniała”,  ale coraz bardziej staje się 
oczywiste to, co w istocie było prawdą zawsze, że to nie sys-
tem był winny temu czy tamtemu. System bowiem, to nie 
jest bezosobowy twór, system tworzą ludzie i ludzie go ak-
ceptują, tak jak rzeczywistość tworzą ludzie i ludzie za nią 
odpowiedzą przed „Bogiem i historią”. Odpowiedzą za sło-
wa, czyny, myśli i zaniedbania. To prawda rzeczywistość i 
życie są wymagające, prawda wymaga, przyzwoitość wyma-
ga, dobro wymaga. Ale czy jest inna droga…. Pytanie jak się 
okazuje, nie dla wszystkich retoryczne, są tacy, którzy opa-
nowali manipulowanie własnym sumieniem  i zwolnili się 
przed wymogami w bardzo prosty sposób, to wyznawcy filo-
zofii życia „A co to takiego”.

To także  nowa wiara, która tłumaczy każdy problem i jest 
bardzo łatwa w zastosowaniu.

„A co to takiego”  mówią, gdy akceptują straszący od lat 
w Nowogardzie monument na którym umieszczono sylwet-
ki symbolizujące armię Państwa, które odpowiada za heka-
tombę  Polaków, za  przymierze z Hitlerem i rozbiór  Polski 
w 1939 roku, za  pomordowanych w Katyniu i innych miej-
scach zbiorowych mordów, za  ofiary komunizmu, za eko-
nomiczną eksploatację  i gospodarcze zacofanie, które będą 
nadrabiały jeszcze i następne pokolenia Polaków.

„A co to takiego” mówią, przecież to nie ważne, co ten 
szkaradny zresztą artystycznie monument wyraża, ważne po 
co tu przyszliśmy. No właśnie, po co? Na pewno 11 listopada   
po to, aby uczcić niepodległość, dać wyraz przywiązania  do 
Ojczyzny i myślę, że wielu taka intencja rzeczywiście towa-
rzyszyła, ale jak to można realizować właśnie tutaj. Można, 
bo przecież „a co to takiego” tłumaczy wszystko. No i jesz-
cze ta obawa tak podobna do tej z już dawnego  przecież cza-
su, o pracę , o znaczenie, o oficjalną akceptację . A prawda 
,a wierność  a rzetelność a godność ….no cóż to proste  -„ A 
co to takiego”?

Marek Słomski

Nasza relacja z obchodów

„Cud Niepodległości”
W minioną niedzielę, w całym kraju obchodzono 94 rocznicę odzyskania przez 
Polskę niepodległości. Dzień ten uczcili również mieszkańcy Nowogardu. Poni-
żej opis najciekawszych wydarzeń, jakie miały miejsce z okazji tego Święta w na-
szym mieście. 

Pierwsze uroczystości  zwią-
zane ze Świętem Niepodległo-
ści  rozpoczęły się już tak na-
prawdę w piątek. To właśnie 
tego dnia, w większości pla-
cówek oświatowych zorgani-
zowano uroczyste akademie, 
apele i okazjonalne występy 
artystyczne (czytaj relacje w 
numerze). 

Niedzielne obchody rozpo-
częły się o godz. 10.15  pod 
pomnikiem przy ul. 3 Maja. 
Przybyłych pod obelisk gości 
przywitał Marek Krzywania, 
radny Nowogardzkiego Fo-
rum Samorządowego. Po od-

śpiewaniu hymnu narodowe-
go, ks. dziekan Kazimierz Łu-

kjaniuk, odmówił wspólnie 
ze wszystkimi modlitwę w in-
tencji tych, którzy za wolność 
kraju przelali swoją krew. Na-
stępnie Piotr Słomski wygło-
sił okolicznościowe przemó-
wienie, przypominając dlacze-
go 11 listopada to tak ważna w 
historii naszego narodu data. 
Przypomniał również (zgod-
nie  z pasującym do dnia   za-
wołaniem „Za wolność naszą i 
Waszą”),  że tego dnia obcho-
dziliśmy Dzień Jedności z Ko-
ściołem Prześladowanym pod 
hasłem Egipt. 

W dalszej kolejności przyby-
łe pod pomnik delegacje zło-
żyły kwiaty. Wśród nich było 
kilku radnych obecnej i by-
łej kadencji Rady Miejskiej, 
przedstawiciele  stowarzysze-
nia Civitas Christiana, Ko-
mitetu Odbudowy Pomnika, 
Nowogardzkiego Koła Prawi-
cy Rzeczypospolitej, oraz Sy-

Poczet sztandarowy I LO

Członkowie Civitas Christiana pod pomnikiem przy ul. 3 Maja
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18-sty wybił roczek 
czas w dorosłość zrobić kroczek, 

niechaj Ci szczęście zawsze sprzyja 
i to co złe zawsze omija. 
Wszystko co pragniesz 

by Twoje było i to o czym 
marzysz by się spełniło.

Magdalenie 
Wróblewskiej 
z okazji urodzin 

życzenia
składa mama z rodziną

ŻYCZENIA

biracy i lokalni przedsiębior-
cy. Obecny była także poczet 
sztandarowy uczniów I Li-
ceum Ogólnokształcącego w 
Nowogardzie. Przed złoże-
niem  wieńców, odśpiewano 
wspólnie patriotyczną pieść 
pt.„Pierwsza Brygada”. 

Cud Niepodległości 
W tym dniu na wysokości za-

dania stanął także Nowogardz-
ki Dom Kultury. Z okazji Świę-
ta Niepodległości na sali kino-
wej zorganizowano wspólne 
śpiewanie pieśni legionowych. 
Tym razem w roli głównej wy-
stąpiła sama publiczność, któ-
rej akompaniował przy forte-
pianie Leszek Szpon.  Teksty 
wojskowych pieśni wyświetla-
no na ekranie kinowym, a dy-
rektor NDK, Aneta Drążew-
ska, zapowiadała każdą z nich, 
opowiadając historię ich po-
wstania. Reżyserzy spektaklu 
umiejętnie skomponowali li-
stę pieśni, od radosnych (Przy-
byli Ułani pod Okienko) przez 
patriotyczne i bardzo podnio-
słe (Pierwsza Brygada) po peł-
ne refleksji i smutku (Dziś do 
ciebie przyjść nie mogę). Były 
prawdziwe szlagiery (Czerwo-
ne maki na Monte Casino) jak 
i rzadziej wspominane utwo-
ry (Serce w Plecaku).  Prosty, 
ale trafiony scenariusz, okra-
szony dobrą konferansjerką 
i sprawnym akompaniamen-
tem, w połączeniu z oszczęd-
ną, lecz wymowną i nastrojo-
wą dekoracją sprawiły, że  pa-
triotyczny musical podobał się 
publiczności, której do wspól-

nego śpiewania namawiać nie 
trzeba było. 

Niepokorny Generał 
Tradycyjnie nie zawiodła Bi-

blioteka. W tym roku z okazji 
Święta Niepodległości przy-
gotowano wystawę pt.„Nie-

pokorny Generał – Stani-
sław Sosabowski 1982-1967”. 
Człowiek o którym brytyjski 
historyk i znawca polskiej hi-
storii Norman Davies, napisał: 
„w długiej historii niesprawie-
dliwości,  nikt nie został potrak-
towany bardziej niesprawiedli-
wie niż generał St. Sosabowski”. 

Generał zapisał się w historii 
jako twórca pierwszej, polskiej 
jednostki spadochronowej (I 
Polska Brygada Spadochrono-
wa), zwana „Cichociemnymi”, 
którą uformował z 4 Kadro-
wej Brygady Strzelców będąc w 
czasie pierwszych lat II Wojny 
Światowej w Wielkiej Brytanii. 
Dlaczego przeszedł do histo-
rii jako niepokorny? Jego for-
macja spadochronowa była od 
samego początku tworzona z 
myślą o udziale w Powstaniu 
Warszawskim. Niestety, mają-
cy swój udział w finansowaniu 
i uzbrojeniu jednostki Brytyj-
czycy, pod groźbą rozbroje-
nie brygady ostatecznie wysła-
li żołnierzy Sosabowskiego na 
front do Holandii, gdzie wzię-
li udział w słynnej bitwie pod 
Arnhem.  Była to największa w 
historii II WŚ, operacja prze-
ciwdesantowa aliantów. Nieste-
ty, przeszła też do historii jako 
najgorzej zaplanowana akcja, 

która zakończyła się klęską, i 
wbrew nadziejom Anglików, 
wojna zakończyła się kilka mie-
sięcy później. Brak wyobraźni 
brytyjskich dowódców kosz-
towało wiele strat w ludziach 
(ok. 40%) z czego 25% straciła 
Brygada Sosabowskiego. Ge-
nerał Sosabowski od początku 
odważnie krytykował angiel-
skie dowództwo za podjętą de-
cyzję, a także źle przygotowany 
desant. Mimo to, rozkazy wy-
konał tłumiąc nawet własnym 
autorytetem bunt żołnierzy, 
którym odebrano nadzieję na 
walkę w Polsce. Mimo tego, po 
zakończeniu i odwrocie z Ho-
landii, to właśnie jego angiel-
skie dowództwo publicznie ob-
winiło za klęskę, przypomina-
jąc, że od samego początku był 
akcji przeciwny. Po wojnie ge-
nerał Sosabowski żył w biedzie 
i nędzy. Pozbawiony honorów 

i wojskowej emerytury, praco-
wał jako magazynier w jednej z 
fabryk w Wlk. Brytanii. Jedyno 
na co mógł liczyć, to pomoc to-
warzyszy broni. Władze komu-
nistyczne odebrały mu polskie 
obywatelstwo, a proponowa-
nego przez anglików nie przy-
jął. Zmarł w 1967, jako ubogi i 
skromny człowiek. 

Rehabilitacja generała Sosa-
bowskiego rozpoczęła się do-
piero w latach 80-tych. Naj-
większy hołd, to do tej pory 
oddają mu mieszkańcy ho-
lenderskich miast Driel i Arn-
hem. Tam wiele ulic i szkół za 
patrona ma właśnie Generała. 
Odsłonięto również wiele po-
mników ku pamięci St. Sosa-
bowskiego, a w 2006 roku, Be-
atrix, królowa Holandii przy-
znała generałowi pośmiertnie 
Medal Brązowego Lwa – naj-
wyższe odznaczenie przyzna-
wane w tym kraju. 

W Polsce również rozpoczę-
to wiele działań mających na 
celu przywrócenie godności 
Generałowi. W 2008 w Szcze-
cinie odsłonięto  tablicę po-
święconą generałowi i nadano 
jednej z ulic jego imię.

W tym roku decyzją Mar-
szałka Senatu, Bogdana Bo-
rusewicza, miesiąc wrzesień 
ogłoszono miesiącem gen. So-
sabowskiego. 

Wystawa w Bibliotece ma 
charakter biograficzny. Eks-
pozycja ta, to głównie zdjęcia 
samego Generała, jak również 
miejsc mu poświęconych. Za-

prezentowano także literatu-
rę, dotyczącą nie tylko samej 
postaci St. Sosabowskiego, ale 
także czasów w których pełnił 
służbę. 

Podczas otwarcia wystawy 
miał miejsce także niespodzie-
wany akcent. Tadeusz Łuka-
szewicz, wyraźnie wzruszony 
podjętą przez Bibliotekę te-
matykę, wręczył pani Zofii Pi-
larz, dyrektor Biblioteki, pla-
kietkę Związku Polskich Spa-
dochroniarzy. Okazuje się, że 
T. Łukaszewicz służył niegdyś 

w I Batalionie Szturmowym w 
Dziwnowie, którego patronem 
jest właśnie gen. Sosabowski. 
W czasie służby, znany nowo-
gardzki działacz społeczny, był 
szkolony na spadochroniarza. 
Wykonał 19 skoków, w tym 
nocne. 

Z pewnością warto, aby wy-
stawę w Bibliotece w ramach 
obowiązkowej lekcji historii, 
zwiedzili także uczniowie no-
wogardzkich szkół. Ekspozy-
cję będzie można oglądać do 
końca listopada. 

Tego też dnia, w ramach ofi-
cjalnych miejskich  obchodów 
Święta Niepodległości, odpra-
wiona została się  Msza Święta 
w intencji ojczyzny w kościele 
pw. WNMP w Nowogardzie z 
udziałem pocztów sztandaro-
wych.  Złożono również kwia-
ty i wieńce na Placu Wolności. 

Marcin Simiński

T. Łukaszewicz wręcza Z. Pilarz listę nowogardzkich spadachroniarzy 

Delegacje nowogardzkich szkół w kościele pw. WNMP

Pod tym „symbolem” naszej niepodległości kwiaty złożyły m.in. władze 
miasta

Koncert okolicznościowy

Do śpiewania patriotycznych pieśni namawiać nie trzeba było
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Sygnały czytelników

Wykopali rów, ale go nie zabezpieczyli 
Kilka tygodni temu wzdłuż drogi przy ul. Armii Krajowej na wysokości ogrodów działkowych, wykopano na poboczu dość głęboki i 
długi rów. Przez kilkanaście dni, tajemnicze wykopalisko było zalane wodą, a co gorsza, w ogóle nie zabezpieczone, o czym redakcję 
DN, poinformowali mieszkańcy. 

Zaniepokojeni brakiem za-
bezpieczeń wykopanego rowu, 
praktycznie wzdłuż ruchliwej 
drogi, czytelnicy zaczęli dopy-
tywać redakcję DN, w jakim 
celu owe prace ziemne są pro-
wadzone. Zwracają uwagę na 

niebezpieczeństwo jakie przy 
okazji stwarza wykopany rów.  

Nie wiem do czego to ma słu-
żyć, ale przede wszystkim to 
wykopalisko jest niezabezpie-
czone. W nocy w ogóle nic tam 
nie widać. Tylko czekać, aż kie-

dyś wydarzy się w tym miej-
scu tragedia i ktoś do tego rowu 
wpadnie– alarmuje nasz czy-
telnik. 

Zapytaliśmy Tadeusza Fiej-
dasza  z UM w Nowogardzie, 
kto, na czyje zlecenie i w ja-
kim celu wykopał rów przy 
ul.Armii Krajowej? W odpo-
wiedzi na nadesłane mi pyta-
nie uprzejmie informuję, że rów 
został wykopany na wniosek 
działkowców w związku z za-
lewaniem przyległych działek 
przez wody opadowe pochodzą-
ce z przejętej od GDDKiA drogi 
Olchowo- Nowogard- Wojcie-
szyn. Jest to pierwszy doraźny 
etap odwodnienia tego odcinka 
drogi. W następnym etapie zo-
stanie w niniejszym rowie uło-
żony drenaż i przykryty gru-
bym żwirem, piaskiem oraz zie-
mią, a następnie obsiany tra-
wą- wyjaśnił kierownik. 

Prace przy wykonaniu dre-

nażu rozpoczęły się już w ze-
szłym tygodniu. Jak widać na 
zdjęciach do rowu nawieziono 
kostkę brukową. 

Należy mieć tylko nadzieję, 
że wykonawca robót weźmie 

sobie do serca obawy czytelni-
ków i zabezpieczy teren budo-
wy do czasu jej zakończenia. 

MS
Foto. K. Kostrzanowski

Zarzucają ich odpadami 
Widoczne na zdjęciu wysypisko śmieci, to nie wspomnienie po ostatniej akcji zbiórki odpadów gabarytowych. To codzienność, z którą 
borykają się mieszkańcy bloków przy ul. Żeromskiego. 

Śmieci co jakiś czas są zabie-
rane. Minie kilka dni, i znów 
leży hałda. Jesteśmy zarzuca-
ni odpadami – skarży się nasz 
czytelnik, mieszkający na osie-
dlu. 

Ustronne miejsce w którym 
ustawiono śmietniki, a do tego 
zamknięto je w boksie z siat-
ki ogrodzeniowej, sprzyjają 
mniej przyjaznym dla otocze-
nia ludziom, do pozbywania 
się nagromadzonych odpa-

dów. Swoją drogą mieszkańcy 
skarżą się, że pojemników na 
osiedlu jest za mało. 

Czy sprawę rozwiąże zmiana 
przepisów z zakresu gospodar-
ki odpadami, która już w przy-
szłym roku sprawi, że właści-
cielami wszystkich śmieci ko-
munalnych stanie się gmina? 
Czas pokaże. Jedno jest pewne, 
zamykanie na klucz pojemni-
ków stanie się zbędnym, przy-
najmniej pod względem eko-

nomicznym sposobem na wal-
kę z podrzucanymi odpadami. 
Gmina będzie musiała tak, czy 

siak, wywieźć wszystko. Nie-
stety luksus będzie kosztował, 
i to ponoć niemało. Specjaliści 

oceniają, że za śmieci zapłaci-
my nawet o 50% więcej. 

MS, foto: Czytelnik 
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Ostrzyca 

Gonili za lisem...
W dniu 10 listopada 2012 roku w Ostrzycy kolejny już raz odbył się tak zwany 
HUBERTUS, czyli „Pogoń za lisem” o puchar sołtysa Ostrzycy. Tegoroczna pogoń 
stała pod znakiem młodości: na 15 jeźdźców, aż 13, to młodzież i to płci pięknej.

 Trasa przejazdu wiodła 
po drogach gminnych wokół 
Ostrzycy, gdzie uczestnicy po-
dziwiali piękno polskiej jesie-
ni. Sama pogoń odbyła się na 
wiejskim boisku, gdzie zgro-
madzeni mieszkańcy i przy-
jezdni goście mogli podziwiać 
piękno jazdy na koniach. Dzię-
ki sponsorom jeźdźcy otrzy-
mali upominki, a wszyscy 

chętni bawili się przy muzyce 
i zastawionym stole. Organi-
zatorzy dziękują sponsorom i 
już dziś zapraszają wszystkich 
na przyszły rok. Nasi dobro-
czyńcy to: Sołtys i Rada Sołec-
ka Ostrzycy, Sklep Jeździecki 
Podkowa Szczecin, Lech Wy-
rembski, Maciej Skubij, Aga-
ta Radzimska N-d, Basia i Ja-
cek Hatalscy Dobra, Jadzia i 

Arek Bieniek Dobra, Beata i 
Arek Pietruczyk, Basia i Da-
rek Olejnik, Ewa Szablewska, 
Edward Radziński, Wiesła-
wa Modrzejewska, Jerzy Fur-
mańczyk Ostrzyca, Mirosława 
Miłosz Maszewo, Małgorzata 
Woźniak Goleniów, Hanna Ja-
nuszewska Wołczkowo.

Inf. własne 
zdjęcia: Jan Tański 

 Halo redakcja 
Wieczorem w niedzielę po godzinie osiemnastej udałem się  na 

spacer po mieście. Pogoda była nie najgorsza i dzień szczególny, 
Święto Niepodległości. Jakie było moje zdziwienie gdy zauwa-
żyłem, że wszystkie flagi którymi tego dnia od rana udekorowa-
no ulice miasta zostały już zdjęte, pozostały tylko te powieszone 
prywatnie, swoją droga, nie było tych ostatnich zbyt wiele. Wra-
cając do głównego wątku, nie rozumiem, dlaczego flagi zdjęto 
tak wcześnie, przecież wieczorami panuje wyjątkowy nastrój po-
zwalający na odświętne i refleksyjne przeżywanie tego dnia. A 
tak, zrobiło się na mieście jakoś tak pusto i smutno...

Pomóżmy sobie
•	 Przyjmę  2 - osobowy fotel do spania, pralkę automatycz-

ną i używaną  pokojową meblościankę tel. 665 - 566-856
•	 Przyjmę  łóżko piętrowe  tel.512-71-13-48
•	 Przyjmę  wersalkę z fotelami i szafkę na dziecięce ubrania 

tel. 883-241-291 
•	 Przyjmę meble pokojowe w dobrym stanie, ławę pokojową 

i TV  tel.782-556-716
•	 Przyjmę  piecyk kaflowy lub inny piec na opał tel. kontak-

towy 883-038-182
•	 Przyjmę segment pokojowy i kuchenny oraz pralkę.  tel. 

kontaktowy 512 711 348
•	 Przyjmę dla niepełnosprawnego chłopca rowerek trzyko-

łowy napędzany na ręce   tel.  697-381-161 

Piotr Stec, lat: 66, zmarł: 09.11.2012, pogrzeb: 13.11.2012, pogrzeb odbędzie  się o godz. 14.00 na 
cmentarzu w Nowogardzie. 

Mirosław Olbiński, lat: 56, zmarł: 09.11.2012, pogrzeb: 12.11.2012, pogrzeb odbędzie  się o godz. 
14,00 na cmentarzu w Nowogardzie.

Jan Soborski, lat: 58, zmarł: 10.11.2012, pogrzeb: 13.11.2012,  pogrzeb odbędzie się o godz. 14.00 
na cmentarzu w Dobrej

Monika Wojciechowska, lat 86, zmarła 12.11.2012, pogrzeb 14.11.2012, pogrzeb odbędzie się o 
godz. 14.00 na cmentarzu  w Nowogardzie. 

Informacje  przekazał zarządca cmentarza Jerzy Furmańczyk

 W tych dniach odeszli do Wieczności 

W Strzelewie też świętowali 
Dnia 09 listopada 2012 roku uczniowie 

Szkoły Podstawowej w Strzelewie uroczy-
stą akademią, przygotowaną przez uczniów 
z klas III-VI  pod opieką p. Natalii Szurgot, 
upamiętnili 94. rocznicę odzyskania przez 
Polskę niepodległości. Dzieci przypomnia-
ły, jak ciężką drogę musiała przejść nasza oj-
czyzna i nasi przodkowie, abyśmy my mogli 
cieszyć się wolnym krajem. Nie zabrakło też 
znanych pieśni patriotycznych. Na koniec 
występujący wcielili się w role dziennikarzy 
i zadali kilka pytań zgromadzonej publicz-
ności odnośnie historii Polski. Okazało się, 
że publiczność uważnie oglądała przedsta-
wienie, gdyż wszyscy znali prawidłowe od-
powiedzi na postawione pytania. mk
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Rzecz to piękna mówić o Ojczyźnie!
Dla uczczenia Święta Niepodległości, dzieci z klas od 0 do VI wraz z panią Anną Kowalczyk- Krzywania nauczycielką historii i wycho-
wawcami przygotowali w dniu 09 listopada okolicznościowy apel. 

Patriotyczne piosenki z 
akompaniamentem akorde-
onu nie tylko dostarczały wra-
żeń artystycznych  dzieciom 
i przybyłym na apel osobom, 
ale i przybliżyły historię na-
szej ojczyzny.  Z myślą o świę-
cie Dnia Niepodległości i god-
nego jego rangi  oprawy, przy-
gotowane  zostały przez dzieci  
własnoręcznie kotyliony, które 
następnie otrzymali wszyscy 
uczestnicy uroczystości. 

Z racji funkcji, którą w tej 
szkole pełnię przygotowywałam 
i koordynowałam apel związa-
ny z nadchodzącym Świętem 
Niepodległości - mówi pani A. 
Kowalczyk-Krzywania. W te 
przygotowania zaangażowane 
były wszystkie dzieci, jak rów-
nież wychowawcy klas. Wszy-

scy wcześniej mieli za zadanie 
przygotować kotyliony i uczest-
niczyć w dwóch konkursach.  
Pierwszy był rywalizacją na  
najpiękniej przystrojoną kla-
sę, z obowiązkowymi elementa-
mi  czyli  barwami narodowymi 
i przypiętymi kotylionami. A 
drugi konkurs, to przygotowana 
na temat Dnia Niepodległości  
gazetka, którą w każdej klasie 
odrębnie  wykonywali ucznio-
wie wraz ze swoimi wycho-
wawcami. Oprócz tego, że dzie-
ci przygotowały kotyliony, za-
proponowałam im również, że 
ja przygotuję na apel krótki rys 
historyczny nt. Dnia Niepodle-
głości, a one przygotują indywi-
dualnie w swoich klasach pieśni 
patriotyczne, które wcześniej 
wybiorą z  panią z nowogardz-

kiej Biblioteki. A wszystko po to, 
aby nauczyć dzieci patriotyzmu 
będącego wyrazem miłości do 
ojczyzny. Ja ciągle powtarzam 
moim dzieciom, że patriotyzm 
to miłość do ojczyzny i praca 
dla ojczyzny. Muszę przyznać, 
że jak dziś zobaczyłam wszyst-
kie dzieci tak odświętnie ubra-
ne, to ogarnęło mnie wielkie 
wzruszenie, a zarazem duma, 
że i one też odpowiednio przy-
gotowały się do obchodów tego 
dnia i przeżywają je w odpo-
wiedni sposób. Nie udało nam 
się  zdecydować na jednoznacz-

ny werdykt w konkursie, gdyż 
wszystkie klasy  przygotowały 
się do nich  perfekcyjne i uwa-
żam, że wszyscy zasługują na 
nagrodę bez wyróżnień indy-

widualnych. Co do tegorocznej  
formuły to myślę, że każdy rok 
przynosi inne pomysły. W tym 
roku  akcent był położony na 
pieśni patriotyczne, a za rok, 

zobaczymy czas pokaże?  Ale na 
pewno będzie inaczej. 

Przedsięwzięcie  zrealizowa-
ne w „dwójce”, zaangażowanie 
wszystkich nauczycieli  w  uro-
czysty apel z okazji Dnia Nie-
podległości, zasługuje  niewąt-
pliwie na pochwałę zwłasz-
cza, że  czynne zaangażowanie  
dzieci  w aranżację  obchodów  
tego szczególnego dnia  wyra-
bia u nich  tą szczególną i po-
żądaną  postawę, jaką jest pa-
triotyzm i miłość do ojczyzny. 
To jedne z ważniejszych  war-
tości wychowawczych, któ-
re można  przekazać, skutku-
jące szacunkiem  do własnego  
narodu, swojego  państwa, jak 
również do symboli narodo-
wych. 

Jarek Bzowy

Gimnazjum nr 1 w Nowogardzie

„Segregujesz – świat 
ratujesz”

Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Szarych Szeregów w Nowogar-
dzie we wrześniu bieżącego roku przystąpiło do projektu „Segre-
gujesz – świat ratujesz” Szczecińskiej Fundacji Talent Promocja 
Postęp. Główny cel projektu, to edukacja ekologiczna uczniów 
gimnazjów i ich rodziców, mająca uświadomić wpływ indywidu-
alnych, codziennych zachowań na stan środowiska naturalnego.

Jednym z działań w ramach projektu był udział w Wojewódz-
kim Konkursie Plastycznym pod hasłem: Segregujesz – świat ra-
tujesz. Na konkurs nadesłano 150 prac z 26 szkół województwa 
zachodniopomorskiego. Konkurs rozstrzygnięto 29 październi-
ka 2012 r. Uczennica III klasy naszego gimnazjum Daria Żabec-
ka (opiekun – p. Agnieszka Czyżak) zdobyła II miejsce, a fina-
listką konkursu została uczennica klasy II – Maja Berezowska 
(opiekun – p. Martyna Wójcik).   

Życzymy gimnazjalistkom dalszych artystycznych sukcesów! 
informacja własna 
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Tego nie przeczytasz w mainstreamie

Warto wiedzieć
W piątek w Sejmie Premier RP przedstawił wstępną informację na temat podpisanego przez rząd paktu fiskalnego. Informacja ta, to 
wstęp do procesu ratyfikacji przez Sejm tego paktu. W związku z zagrożeniami wynikającymi z polityki rządu w tym zakresie protestu-
je wiele środowisk opiniotwórczych w Polsce. Niżej prezentujemy jedno z tych wystąpień.

Deklaracja na rzecz samo-
dzielności walutowej Polski 

Współpraca europejska i 
sama Unia Europejska znalazły 
się dziś na historycznym zakrę-
cie. Wprowadzenie jednej wa-
luty w krajach niestanowiących 
wspólnie optymalnego obszaru 
walutowego wywołało kryzys 
gospodarczy, który stał się pro-
blemem dla całej Europy. Zwo-
lennicy jednej waluty chcą wy-
korzystać tę sytuację do zmniej-
szenia kompetencji państw na-
rodowych – mimo, że unia wa-
lutowa okazała się barierą roz-
woju gospodarczego. Taki kurs 
polityczny prowadzi na ma-
nowce współpracy europejskiej 
– skuteczną drogą dla Europy 
jest bowiem solidarność i róż-
norodność, a nie centralizacja. 

Pakt fiskalny – ostatni z do 
tej pory podjętych kroków w 
kierunku federalizacji Unii Eu-
ropejskiej – oznacza złamanie 
pierwotnych założeń unii walu-
towej, tym samym więc zwalnia 

nasze państwo z wszelkich zo-
bowiązań w tym zakresie. Jed-
nak obecne władze Rzeczypo-
spolitej zamiast wykorzystać tę 
sytuację do zwiększenia zakresu 
decyzji naszego państwa – pod-
pisały pakt fiskalny i dążą do 
jego ratyfikacji. W sytuacji, gdy 
Polska ciągle należy do państw 
Unii Europejskiej zachowują-
cych walutę narodową – rząd w 
ogóle nie musiał odnosić się do 
tej umowy. Jedynym i fatalnym 
sensem jej podpisania przez 
Polskę staje się oficjalna zgoda 
na wprowadzenie nowych reguł 
unii walutowej, ograniczenie w 
ten sposób pola decyzji społe-
czeństwu i przyszłym władzom 
Rzeczypospolitej i doprowadze-
nie do likwidacji naszej waluty 
narodowej. 

Zarówno rezygnacja z samo-
dzielności walutowej, jak i zgo-
da na przyszłą zewnętrzną kon-
trolę nad polskim budżetem, to 
działania wprost godzące w in-
teresy kraju: naruszające moż-

liwości konkurencyjne naszej 
gospodarki, zagrażające pozio-
mowi życia polskich rodzin, 
ograniczające kompetencje na-
szego państwa do definiowania 
swoich potrzeb społecznych. 
Niepoważne jest usprawiedli-
wianie tego chęcią pozostania 
w Europie „pierwszej prędko-
ści” – gdyż o „prędkości” po-
szczególnych krajów, regionów 
i grup państw w Europie stano-
wi ich wzrost gospodarczy, a nie 
recenzje polityków najsilniej-
szych państw. 

Stwierdzając zatem, że zmia-
na reguł unii walutowej wyga-
sza wcześniejsze zobowiązania 
naszego państwa w tym zakre-
sie, apelujemy do wszystkich 
środowisk politycznych i spo-
łecznych o publiczne potwier-
dzenie tego faktu, a w pierw-
szym rzędzie – o podjęcie dzia-
łań przeciw ratyfikacji paktu fi-
skalnego przez Polskę. 

Jan Abgarowicz – przedsię-
biorca 

Marian Banaś – wicemini-
ster finansów w latach 2005-08 

dr Marek Dobrowolski – 
prawnik-konstytucjonalista, 
członek Zarządu Klubu Inte-
ligencji Katolickiej w Lubli-
nie 

dr Dariusz Grabowski – eko-
nomista, poseł do Parlamentu 
Europejskiego 2004-09 

Marek Jurek – marszałek Sej-
mu w latach 2005-07 

dr Krzysztof Kawęcki –pro-
rektor Wyższej Szkoły Mene-
dżerskiej 

Tadeusz Majchrowicz – wi-
ceprzewodniczący Komisji 
Krajowej NSZZ Solidarność 

prof. Tadeusz Marczak – kie-
rownik Zakładu Studiów nad 
Geopolityką Uniwersytetu 
Wrocławskiego 

Zdzisław Maszkiewicz – 
przewodniczący Zarządu Re-
gionalnego NSZZ „Solidar-
ność” w Radomiu 

dr Cezary Mech – pierwszy 

prezes Urzędu Nadzoru nad 
Funduszami Emerytalnymi 

prof. Andrzej Nowak – re-
daktor naczelny „Arcanów” 

Marian Piłka – wiceprze-
wodniczący sejmowej Komisji 
Spraw Zagranicznych w latach 
2005-07 

prof. Wojciech Roszkowski 
– ekonomista, członek Rady 
Centrum Adama Smitha 

Janusz Szewczak –główny 
ekonomista SKOK 

dr Marian Szołucha – ekono-
mista, z-ca redaktora naczel-
nego kwartalnika „Myśl.pl” 

prof. Artur Śliwiński – eko-
nomista, wydawca „Europej-
skiego Monitora Ekonomicz-
nego” 

Małgorzata Żaryn – zastępca 
redaktora naczelnego „Na Po-
ważnie” 

prof. Jan Żaryn – historyk 
prof. Jerzy Żyżyński – ekono-

mista, poseł na Sejm RP.

Nowogardzka Eko (DN z dnia 
20.10.1992r. nr 53)

Ekologia to dziedzina biolo-
gii badająca stosunki między or-
ganizmami i ich zespołami, a 
ich żywym i martwym środowi-
skiem. Myślę, że Wydział Ekolo-
giczny przy U.M i Gminy istnie-
je – bo musi! Nie będę pisał dla-
czego taki stan rzeczy ma miej-
sce. Chcę tylko w telefonicznym 
skrócie poruszyć aspekty zwią-
zane z funkcjonowaniem tego 
organu administracyjnego. Wy-
dział Architektury opracowując 
plan zagospodarowania Miasta i 
Gminy często nie liczy się z opi-
nią służb odpowiedzialnych za 
stan ekologiczny środowiska w 
którym żyjemy. W ważnych spra-
wach nie zajmuje jasnego i wią-
żącego stanowiska, żeby nie być 
gołosłownym podam znamien-
ny przykład. Gdy zapadła decy-
zja budowy obwodnicy  stroną 
północną, zapytana przeze mnie 
pani kierownik E. Pawłowicz, czy 
wyrażona została opinia wydzia-
łu w tej sprawie odpowiedziała 
– nie! Byłem i jestem przeciwny 
budowaniu obwodnicy w tej czę-
ści Nowogardu. Ta część nie po-
winna być brana do jakichkol-
wiek przedsięwzięć tego typu. 

To teren rekreacyjno-turystycz-
ny, stanowi naturalną osłonę dla 
miasta. Pragnę aby siły przyrody 
przeciwstawiły się tej koncepcji. 
Chcę aby piorun rozwalił tę szko-
dliwą dla przyrody myśl ludzi dla 
których jest wszystko jedno, czy 
zachwiana zostanie równowa-
ga przyrody czy zachowana. Na 
ostatniej Sesji Rada nie  przyjęła 
poprawek w planie zagospodaro-
wania, ze względu na brak szcze-
gółowych informacji, związa-
nych z ochroną środowiska. No-
wogard nie może być miastem, 
w którym zmuszać się będzie do 
budowania szamb i innych zbior-
ników na śmieci i nieczystości. 
Należy jak najszybciej skanalizo-
wać te części, które w planach in-
westycyjnych były odkładane na 
później. Strona wschodnia i po-
łudniowo – wschodnia Miasta i 
Gminy budzi wiele zastrzeżeń ze 
względu na słabe zalesienie, re-
kultywację terenów zdegradowa-
nych przez krochmalnię, odlew-
nię, cegielnię i źle funkcjonującą 
oczyszczalnię. Jest wiele do zro-
bienia w tej materii, zdaję sobie 
sprawę z przyczyn powodujących 
bezsilność ludzi odpowiedzial-
nych za ekologię. Ale oprócz pie-
niędzy potrzeba też więcej twar-

dości, stanowczości i odpowie-
dzialności. Jednym słowem wię-
cej skutecznego działania. Ma-
larz mógłby w tej chwili przed-
stawić Nowogard w szarych ko-
lorach gdyby umoczył pędzel w 
jeziorze, w które wpada olbrzy-
mia ilość sadzy i innych nieczy-
stości kominowych. 

T. Filipczak

Z RATUSZA  (DN z dnia 
20.10.1992r. nr 53)

Burmistrz Miasta i Gminy K. 
Krauze zwalnia ze stanowiska 
spraw administracyjno – go-
spodarczych Grzegorza Śwista-
ka, radnego i zastępcę przewod-
niczącego Rady Miasta i Gminy 
Nowogard. Wyżej wymieniony 
stał się niewygodnym pracow-
nikiem, bo zbyt gorliwie wypeł-
nia swoje obowiązki administra-
cyjnie i obywatelskie. Ma odwagę 
głośno wyrażać opinię na temat 
kontrowersyjnych pociągnięć 
administracyjnych Burmistrza 
i Zarządu. Decyzję podjął bez 
uprzedniej konsultacji ze Związ-
kiem Zawodowym „Solidarność” 
i Radą Miasta i Gminy.

Krecha

KWIACIARNIA PANI 
AGNIESZKI (DN z dnia 
21.10.1992 r. nr 54)

Kwiaciarnia należąca do pani 

Agnieszki Polewiak jest jedną z 
najlepiej zaopatrzonych i najtań-
szych kwiaciarni w mieście. Ceny 
są konkurencyjne gdyż rodzice 
pani Agnieszki prowadzą wła-
sne gospodarstwo ogrodnicze. 
(…) IO[prócz kwiatów ciętych 
pani  Agnieszka ma w sprzeda-
ży kwiaty doniczkowe (…), dys-
ponuje szerokim asortymentem 
doniczek, poleca doniczki pla-
stikowe, których oddziaływanie 
na kwiaty jest zdrowsze. W kwia-
ciarni można kupić nasiona, ce-
bulki kwiatowe holenderskie i 
krajowe, środki ochrony roślin i 
nawozy. Czasami klienci zwraca-
ją się o udzielenie porady zwią-
zanej z wyleczeniem chorej rośli-
ny, zawsze służę fachową pomo-
cą w granicach zdobytej wiedzy 
i praktyki. Na zamówienie pani 
Agnieszka przygotowuje wiązan-
ki ślubne, wieńce pogrzebowe 
(na życzenie klienta z dowozem 
do kaplicy lub domu). Klienci 
są zadowoleni (stali klienci mają 
zniżkę przy zakupie). Oprócz 
ww pani Agnieszka ma w stałej 
sprzedaży nowości z całego świa-
ta i piękne kompozycje z suszu. 
Przed Zaduszkami będą w sprze-
daży bardzo tanie, dobrze rozwi-
nięte chryzantemy cięte i koloro-
we. (…)

A

Z RATUSZA (DN z dnia 
23.10.1992r nr 56)

W związku z organizowa-
nym w naszym mieście Festiwa-
lem Ekofilm 92, poprosiliśmy 
o krótką rozmowę burmistrza 
pana Krzysztofa Krauze

DN – Czy interesuje się pan 
jako człowiek w XX wieku ipro-
blemami ochrony środowiska i 
dlaczego?

K.K – interesuję się problematy-
ką ekologiczną z tych samych po-
wodów co każdy człowiek. Żyjemy 
w środowisku, które nie jest dla 
nas obojętne należy dążyć do tego, 
aby Środowisko nie uległo znisz-
czeniu. Z przyrodą jestem związa-
ny od najmłodszych lat (…).

DN – Co pan myśli o zorgani-
zowaniu w Nowogardzie II Ogól-
nopolskiego Festiwalu Filmów 
Ekologicznych „EKOFILM 92”?

K.K – Jest to bardzo cenna 
inicjatywa dla naszego miasta. 
Oprócz aspektów typowo ekolo-
gicznych jakim festiwal jest po-
święcony, miasto ma możliwość 
przyjęcia wielu ciekawych ludzi z 
terenu kraju i nie tylko. Jest to im-
preza w dużej mierze finansowa-
na i inspirowana przez miejscowy 
samorząd terytorialny i nie tylko 
co jest warte podkreślenia. 

DN – Dziękuję za rozmowę. 
Anita M. Kulak 

(Opr.)

20  lat temu                                           pisał:
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Pomorzanin – Polonia : czyli kolorowo od kartek...

Płoty wygrywają w ósemkę !
Do istnej boiskowej wojny doszło w sobotę na stadionie w Nowogardzie. Goście z Płot mieli problemy z 
utrzymaniem nerwów na wodzy, przez co ujrzeli w tym meczu 3 czerwone kartki! Poważne braki na boisku 
nie przeszkodziły Polonii w sprawieniu niespodzianki i ograniu lidera 2:3 na jego terenie.

Pomorzanin Nowogard – Polonia Płoty 2:3 (1:0) - `13 Gracjan Wnuczyński, `89 Michał Laszkiewicz
Skład Pomorzanina : Mateusz Krupski – Michał Soska, Michał Laszkiewicz, Natan Wnuczyński, Paweł Łuczak – Gracjan Wnuczyński, 

Kamil Młynarczyk, Adam Tomaszewski, Kamil Lewandowski (Maciej Gołdyn) , Dominik Wawrzyniak (Dawid Langner) – Krystian Miklas (c).  
Mecze przeciwko Polonii 

Płoty zawsze cieszyły się „spe-
cjalnym” zainteresowaniem, 
przez wielu kibiców uważane 
są nawet za takie małe derby w 
naszym regionie. To, że w ta-
kich meczach nigdy nie jest ła-
two, a pozycje w tabeli nicze-
go nie odzwierciedlają – nie 
trzeba chyba nikomu tłuma-
czyć. Sobotni mecz z Polonią, 
to była istna piłkarska wojna! 4 
czerwone kartki, mnóstwo żół-
tych i trener Pomorzanina wy-
rzucony przez sędziego z ław-
ki trenerskiej. Mecz rozpoczął 
się od ostrzeżeń ze strony gości. 
Najpierw za słaby strzał broni 
Krupski, później w nieco lep-
szej sytuacji Polonii, znów staje 
na wysokości zadania. W 7 mi-
nucie mocne uderzenie z ponad 
20 metrów Natana Wnuczyń-
skiego bramkarz przyjezdnych 
odbija przed siebie, jednak nikt 
nie zdążył z dobitką. W 13 mi-
nucie Pomorzanin objął pro-
wadzenie. Ładną asystą popi-
sał się Krystian Miklas, który 
dograł do Gracjana Wnuczyń-
skiego, ten długo się nie zasta-
nawiał i oddał precyzyjny strzał 
obok bezradnego golkipera go-
ści. W kolejnych minutach dwa 
groźne rzuty wolne dla gospo-
darzy, jednak najpierw Młynar-
czyk, a potem Lewandowski nie 
zdołali pokonać bramkarza z 

Płot. W 37 minucie Michał So-
ska ogląda żółty kartonik, nato-
miast sędzia dyktuje rzut wol-
ny, goście fatalnie wznawia-
ją grę – piłkę przejmuje Adam 
Tomaszewski który popędził w 
kierunku bramki gości, jednak 
na połowie boiska brutalnym 
faulem powstrzymuje go Polo-
nista, w efekcie czerwona kart-
ka i od 38 minuty goście grają 
w osłabieniu. O dziwo, ta kart-
ka lepiej podziałała na Polo-
nię, która jeszcze przed prze-
rwą mogła doprowadzić do wy-
równania. Dwukrotnie swoimi 
interwencjami Krupski ratuje 
zespół przed utratą gola. Dru-
ga połowa powinna być już do-
minacją grających w przewadze 
miejscowych, niestety te plany 
psuje im napastnik gości, któ-
ry po ładnym podaniu z głębi 
pola doprowadza do wyrów-
nania w 47 minucie. Gospoda-
rze rzucają się do ataku. Naj-
pierw Gołdyn mocnym strza-
łem starał się zaskoczyć rywali, 
jednak bez skutku. Następnie z 
rzutu wolnego uderzał Młynar-
czyk, bramkarz sparował ten 
strzał na korner. Po rzucie roż-
nym mocno zakotłowało się w 
polu karnym gości i przypad-
kowo piłka trafiła do Laszkie-
wicza znajdującego się dwa me-
try od linii bramkowej. Defen-
sor Pomorzanina przyjął piłkę 

i potężnie huknął na bramkę, 
tzn. to miał być strzał na bram-
kę, wyszło wybicie piłki poza 
boisko... Bez wahania Laszkie-
wicz mógłby z powodzeniem 
wygrać tym strzałem plebiscyt 
pudło roku... Polonia grająca w 
dziesiątkę umiejętnie się bro-
ni i wyprowadza groźne kontry, 
po jednej z nich Soska „wycina” 
przed polem karnym rywala, za 
co otrzymuje długą żółtą kartkę 
i siły na boisku się wyrównują. 
Polonia sprytnie rozgrywa ten 
rzut wolny i po strzale z 16 me-
trów piłka trafia do siatki. 

Pomorzanin jest w tarapa-
tach. Kolejne akcje gospoda-
rzy nie przynoszą pożądanych 
efektów. Nerwy puszczają rów-
nież na ławce rezerwowych Po-
morzanina, na 10 minut przed 
końcem arbiter główny tego 
spotkania, wysyła na trybuny 
trenera Tomasza Surmę. Chwi-
lę potem, grający otwartą pił-
kę Pomorzanin naraża się na 
kontrę. Na bramkę Krupskie-
go biegnie trzech rywali prze-
ciwko jednemu obrońcy z No-
wogardu, efekt mógł być jeden 
– gol na 1:3 i niedowierzanie na 
trybunach. Po tym golu byliśmy 
świadkami kuriozalnej sytuacji. 
Strzelec bramki zbyt dosadnie 
chciał pokazać co sądzi o no-
wogardzkich kibicach i po golu 
wykonał w ich kierunku deli-

katnie mówiąc – nieprzyzwoity 
gest. Sędzia widząc to zachowa-
nie, bez wahania wyjmuje czer-
wony kartonik, taki przebieg 
wydarzeń denerwuje pozosta-
łych piłkarzy Polonii, którzy za 
wszelką cenę chcieli wpłynąć na 
decyzję arbitra, w efekcie kolej-
na „czerwień” dla gości! Cóż, 
dziwny zespół ta Polonia, piłka-
rze strzelają gola na 1:3 i nie po-
trafią utrzymać nerwów na wo-
dzy, za co oglądają dwie czer-
wone kartki... Jednak jak się 
później okazało, dla piłkarzy z 
Nowogardu starczyło czasu je-
dynie na bramkę kontaktową. 
Ładnie z prawego skrzydła na 

„piątkę” dośrodkował Dawid 
Langner, tam czekał już Michał 
Laszkiewicz, który rehabilitu-
je się za fatalne pudło z 66 mi-
nuty i strzela efektowną bram-
kę piętą. Na więcej zabrakło już 
czasu i pierwsza porażka Pomo-
rzanina w tym sezonie na wła-
snym stadionie stała się faktem! 
Bezpośredni rywale w walce o 
awans, czyli Unia Dolice i Od-
rzanka Radziszewo - wygrali 
swoje mecze i zrównali się z li-
derem punktami. Do czołówki 
zbliża się powoli Odra Chojna, 
która do Pomorzanina traci już 
tylko 5 punktów.

KR

14 kolejka:
Ehrle Dobra Szczecińska – Zorza Dobrzany 1:2
Świt Skolwin – Victoria Przecław   2:0
Iskierka Sz-n-Śmierdnica – Morzycko Moryń 1:2
Klon Krzęcin – Odra Chojna   1:4
Stal Lipiany – Odrzanka Radziszewo  1:2
Rega Trzebiatów – Piast Chociwel   1:1
Pomorzanin Nowogard – Polonia Płoty  2:3
Ina Ińsko – Unia Dolice    1:4
Liga Okręgowa Szczecińska 2012/2013

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Pomorzanin Nowogard 14 30 29 16 9 3 2
2 Unia Dolice 14 30 44 18 10 0 4
3 Odrzanka AN-MAR Radziszewo 14 30 25 15 9 3 2
4 Odra Chojna 14 25 27 17 8 1 5
5 Świt Skolwin 14 22 23 17 6 4 4
6 Piast Chociwel 14 22 16 13 6 4 4
7 Zorza Dobrzany 14 22 24 22 6 4 4
8 Morzycko Moryń 14 21 32 26 6 3 5
9 Klon Krzęcin 14 21 27 38 7 0 7
10 Ina Ińsko 14 20 16 22 6 2 6
11 Victoria Przecław 14 18 19 25 5 3 6
12 Polonia Płoty 14 18 29 24 6 0 8
13 Stal Lipiany 14 15 28 29 4 3 7
14 Iskierka Szczecin-Śmierdnica 14 14 23 23 4 2 8
15 Ehrle Dobra Szczecińska 14 7 21 41 2 1 11
16 Rega Trzebiatów 14 3 10 47 0 3 11

To zdjęcie najlepiej podsumowuje występ Pomorzanina, przy piłce Michał 
Laszkiewicz który w ataku na bramkę Polonii rozkłada ręce nie mając 
komu podać...

Teraz kibice z Nowogardu będą musieli się pożegnać z rozgrywkami ligowymi przynajmiej do wiosny, przed Po-
morzaninem w tej rundzie jeszcze tylko mecz w Chociwlu
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ZAPROSZENIE  
NA SZKOLENIE

Nowogardzkie Forum Organizacji Pozarządowych za-
prasza przedstawicieli organizacji pozarządowych z te-
renu Gminy Nowogard  do udziału w BEZPŁATNYM 
Szkoleniu dot. „Sprawozdania z realizacji zadania pu-
blicznego”.

Szkolenie odbędzie się dnia:
20.11.2012r. w Centrum Edukacji i Przedsiębiorczości 

„PROFIT” w Nowogardzie przy ul. Wojska Polskiego 3, w go-
dzinach 15.00-19.00, I piętro, sala 103.

Na szkoleniu zostaną omówione następujące zagadnienia: 
1. Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego – część 

merytoryczna
2. Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego – część fi-

nansowa
3.  Powiązania między zawartością sprawozdania a treścią 

oferty składanej w otwartym konkursie ofert
4. Zapisy umowy o realizację zadania publicznego dotyczą-

ce sprawozdawczości
5. Kontrola realizacji zadania publicznego
Prowadzący: Łukasz Cieśliński – trener, doradca w zakresie 

planowania, tworzenia i rozliczania projektów.
Uprzejmie prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w 

szkoleniu: telefonicznie,  pocztą lub osobiście w biurze 
Nowogardzkiego Forum Organizacji Pozarządowych w g. 
8.00-15.00 do dnia 19 listopada br.

Tel. 91 39 27 240        e-mail  nfop@nowogard.pl
Szkolenie zostało sfinansowane ze środków Gminy Nowo-

gard.
Serdecznie zapraszamy!

Prezes 
Nowogardzkiego  Forum Organizacji Pozarządowych

Mieczysław Cedro

PRO-BUD S.C.   SPRZEDA MIESZKANIA 
2-pokojowe o pow. 58 m2 na osiedlu Gryfitów

  nowe  -  własnościowe  -  bezczynszowe
tel. 91 39 25 552, 783 570 056, www.probud-nowogard.pl

Nowogard, ul. 3 Maja 14

 Ostatnia chwila - SKORZYSTAJ Z KREDYTU RODZINA NA SWOIM!

Uczcili Dzień Niepodległości

Wojcieszyn  
wygrywa turniej
Stowarzyszenie LZS w niedzielę (11 listopada) zor-
ganizowało z okazji święta odzyskania niepodległo-
ści turniej siatkarski. Zawody rozpoczęły się o go-
dzinie 10:00 i wystartowały w nich 3 zespoły.

Na parkiecie rywalizowa-
li zawodnicy z Wojcieszyna, 
Szczytnik i Nowogardu. W 
pierwszym meczu  po prze-
ciwnych stronach siatki stanę-
li siatkarze Wojcieszyna i Nad-
leśnictwa Nowogard. Po zacię-
tej walce ostatecznie to Wojcie-
szyn zwycięża, tracąc przy tym 
jednego seta. Nadleśnictwo w 
swoim drugim meczu prze-
ciwko Szczytnikom musiało 
wygrać, aby liczyć się w walce 
o pierwsze miejsce. Szczytni-
ki nie stanęły na wysokości za-
dania i po porażce 3:1, pozo-

stał im jedynie mecz z Wojcie-
szynem. Aby w turnieju mogli 
wygrać siatkarze z Nowogardu, 
Szczytniki musiały „urwać” 
Wojcieszynowi dwa sety. To za-
danie okazało się zbyt trudne, 
Wojcieszyn wygrał bez utra-
ty seta i sięgnął po zwycięstwo 
w turnieju. Na drugim miejscu 
został sklasyfikowany zespół 
Nadleśnictwa Nowogard. Trze-
cie miejsce przypadło siatka-
rzom ze Szczytnik. Dla wszyst-
kich drużyn organizatorzy 
ufundowali puchary.

KR

Wojcieszyn – Nadleśnictwo N-d 3:1
Nadleśnictwo N-d – Szczytniki 3:1
Wojcieszyn – Szczytniki  3:0

1. Wojcieszyn
2. Nadleśnictwo Nowogard
3. Szczytniki

PIASEK, ŻWIR,   
CZARNOZIEM, 

POSPÓŁKA 

 ŻWIROWNIA
DŁUGOŁĘKA

tel. 504 872 700 
Z DOWOZEM 
DO KLIENTA

Forum Pokrzywdzonych przez Państwo radzi

Kto jest stroną postępowania o wydanie 
decyzji o warunkach zabudowy?

Odpowiedź na to pytanie 
znajduje się w kodeksie po-
stępowania administracyjne-
go. Należy pamiętać o tym, że 
stroną tego postępowania będą 
osoby wskazane przez kodeks 
postępowania administracyj-
nego, a nie strony postępowa-
nia w sprawie wydania pozwo-
lenia na budowę. Często wła-
śnie taki błąd popełniają nasi 
respondenci.  

W postępowaniu o wydanie 
decyzji o warunkach zabu-
dowy stroną jest osoba, któ-
ra o tę decyzję występuje. Co 
do pozostałych osób status ten 
uzależniony jest od charakte-
ru zamiaru inwestycyjnego. 
Nie jest tak, że wyłącznie każ-
doczesny właściciel (wieczysty 
użytkownik) działki sąsiadują-
cej z terenem objętym wnio-
skiem inwestora będzie miał 
przymiot strony postępo-
wania w sprawie o ustalenie 
warunków zabudowy. Nie 
można a priori wykluczyć, 
że także właściciel działki 
bezpośrednio nie przylegają-
cej do obszaru objętego zamia-
rem inwestycyjnym sta-
tus taki będzie posiadał, 
ani że nawet właści-
ciel działki sąsiedniej, 
z uwagi na charak-
ter inwestycji, statu-
su tego będzie w kon-
kretnej sprawie, w zależności 
od charakterystyki zamierze-
nia inwestycyjnego, pozbawio-
ny. To oznacza, że nie zawsze 
sąsiad będzie stroną tego po-
stępowania - dotyczy to tak-
że sąsiada, który bezpośred-
nio sąsiaduje z działką, wo-
bec której toczy się postępo-
wanie.

To oznacza, że osoba, która 
chce być stroną w procesie o 
wydanie decyzji o warunkach 
zabudowy, a sama o tę decy-

zję nie wystąpiła, musi wyka-
zać swój interes prawny. 

Ustawa z dnia 27 marca 2003 
r. o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym nie za-
wiera unormowania odnoszą-
cego się do pojęcia strony w 
sprawach dotyczących ustalenia 
warunków zabudowy terenu, co 
oznacza, że ma zastosowanie 
przepis art. 28 k.p.a. Zgodnie z 
tym przepisem stroną jest każ-
dy, czyjego interesu prawnego 
lub obowiązku 
d ot y c z y 
p o -
stę-

p o-
wanie 

albo kto 
żąda czynno-

ści organu ze względu na swój 
interes prawny lub obowiązek. 
Postępowanie dotyczy interesu 
prawnego określonego podmio-
tu wówczas, gdy rozstrzygnięcie 
w sprawie oddziałuje na sytuację 
prawną tego podmiotu. Obo-
wiązkiem organu jest zbadanie 
czy taki interes strona wykazu-
je, czy też zainteresowanie spra-
wą wynika z interesu faktycz-
nego a nie prawnego. W przy-
padku postępowania w sprawie 

ustalenia warunków zabudowy 
terenu ustalenie stron postępo-
wania w istocie sprowadza się 
przede wszystkim do ustalenia 
zakresu oddziaływań zamie-
rzenia inwestycyjnego, w wyni-
ku czego dochodzi do określe-
nia kręgu osób, których prawa 
do korzystania z nieruchomo-
ści mogą zostać naruszone (wy-
rok NSA w Warszawie z dnia 19 
maja 2010 r., sygn. akt II OSK 
917/09, LEX nr 597957). Poza 
tą okolicznością należy również 

mieć na uwadze, iż inte-
res prawny decydujący 
w świetle art. 28 k.p.a. 
o statusie strony powi-

nien wynikać z norm pra-
wa materialnego, zarówno 

z prawa administracyjne-
go jak i prawa cywilnego, które 
to stanowisko jest powszechnie 

przyjmowane w dotychcza-
sowym orzecznictwie sądów 
administracyjnych i przewa-
żającej części doktryny. Na-
leży przy tym podkreślić, że 

nawet przyznanie danej osobie 
pozycji strony postępowania w 
rozumieniu art. 28 k.p.a. ozna-
cza jedynie, że będzie ona mo-
gła czynnie uczestniczyć w po-
stępowaniu, natomiast nie prze-
sądza o tym, jak się to postępo-
wanie zakończy i czy argumen-
ty przez nią wskazane będą za-
sadne.

Fakt, że jesteśmy stroną po-
stępowania, nie powoduje, że 
nasze racje zostaną uznane za 
słuszne. Bycie stroną sprowa-
dza się do udziału w postępo-
waniu i możliwości składania 
wniosków i odwołań. Nato-
miast należy pamiętać o tym, 
że sprzeciw przeciw jakieś in-
westycji musi być uzasadniony 
poprzez podanie konkretnych 
przepisów prawa. 

Forum Pokrzywdzonych
 przez Państwo
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Stronę przygotowała grupa 

z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

Opieka merytoryczna: Katarzyna Bielas  Redakcja „WBREW”: Natalia Daczkowska, Aleksandra Daćkowska, Piotr Jasiek, Sylwia Jeziorska, Katarzyna Kozieł, Aleksandra Laszkiewicz, Paulina 
Majdzińska, Kinga Piwowarczyk, Monika Romasłowska

Obchody Święta Niepodległości w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych 
9 listopada uczniowie i pracownicy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Sta-
nisława Staszica obchodzili kolejną rocznicę odzyskania niepodległości przez 
Polskę. 

W przygotowaniach do ob-
chodów wzięły udział klasy I 
THO i II TI, które znajdowa-
ły się pod opieką wychowaw-
ców – Pani Grażyny Wawrzy-
niak oraz Pani 
Marty Sawickiej. 
Z tej okazji po-
wstały wystawy 
poświęcone pol-
skim drogom 
do niepodległo-
ści, które ucznio-
wie mogli oglą-
dać w holu oraz 
na I piętrze szko-
ły. Dużą popular-
nością cieszyła się 
prezentacja mul-
timedialna, której 
motywem prze-
wodnim były wy-
darzenia z 1918 
roku. Na koryta-
rzach rozbrzmie-
wały tego dnia 

piosenki legionowe, które 
wprowadziły wszystkich w wy-
jątkowy nastrój. 

Piątkowe obchody były oka-
zją do refleksji nad minionymi 

wydarzeniami z historii oraz 
motywacją do angażowania 
się w tego typu rocznice, któ-
re są częścią naszej narodowej 
tożsamości. 

Anita Szcześniak - Stypendystką Prezesa Rady Ministrów
Już po raz kolejny przyznano stypendium Prezesa Rady Ministrów za wybitne osiągnięcia  w nauce. W roku szkolnym 2012/2013 na-
grodę otrzymała Anita Szcześniak –  uczennica klasy IV  Technikum Ekonomicznego.

Średnia ocen Anity w roku 
szkolnym 2011/2012 wyniosła: 
5,4. W minionym roku szkol-
nym Anita brała udział w kon-
kursach i olimpiadach przed-
miotowych m.in.: Olimpiadzie 
Przedsiębiorczości, Olimpia-
dzie Ekonomicznej, Olimpia-
dzie Wiedzy o Polsce i Świe-
cie Współczesnym, Maratonie 
Matematycznym oraz szkol-
nych konkursach językowych. 
Oprócz osiągnięć naukowych 
uczennica ma na swoim kon-
cie liczne sukcesy sportowe: II 
miejsce zespołowo w Turnieju 
Piłki Siatkowej, II miejsce ze-
społowo w Turnieju Piłki Ko-
szykowej, II miejsce zespoło-

wo w Turnieju Piłki Nożnej, 
III miejsce w Biegach Przeła-
jowych (sztafeta zespołowa) i I 
miejsce zespołowo w lidze LZS 
w piłkę siatkową (została ogło-
szona najlepszym zawodni-
kiem rozgrywek). Anita anga-
żuje się również w życie szkoły 
– w minionym roku szkolnym 
pełniła funkcję przewodniczą-
cej Samorządu Uczniowskie-
go (również w tym roku weszła 
w skład Zarządu), wielokrot-
nie prowadziła też uroczystości 
szkolne. Na uznanie zasługuje 
działalność Anity na rzecz in-
nych – jest Honorowym Dawcą 
Krwi oraz angażuje się w pacę 
na rzecz dzieci z Wielofunk-

cyjnej Placówki Opiekuńczo 
– Wychowawczej w Nowogar-
dzie. Anita jest osobą bardzo 
otwartą, kulturalną, pomocną 
i lubianą zarówno przez szkol-
nych kolegów, jak i nauczycie-
li. W bieżącym roku szkolnym 
Anita nadal angażuje się w ży-
cie szkoły i rozwija swoje za-
interesowania naukowe oraz 
sportowe, ale jej najważniej-
szym celem jest zdanie egzami-
nu dojrzałości oraz egzaminu 
zawodowego oraz oczywiście 
rozpoczęcie studiów. 

Gratulujemy Anicie i życzy-
my dalszych sukcesów!

Anita Szcześniak

Prezentacja multimedialna w holu szkoły

Uczniowie z klasy II TI podczas odtwarzania prezentacji

Uczniowie ZSP w tle wystawa poświęcona polskim drogom do niepodle-
głości
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INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD
In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
tel. miejski   - 91 57 92 311 
Straż Pożarna   - 998
Pogotowie Ratunkowe   - 999 
Pogotowie Gazowe   - 992
Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994

Dyżur nocny
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala   - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.   - 91 392 69 99
Medyk   - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

 - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz  
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos 
 - 91 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  
 - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzie ci, 
Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności 
Gospodarczej  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
  - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

- 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 26 249

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw.  WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   

- 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57

Apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM   - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Zawodowe 
- CE Zdroje ul.  Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.   - 91 392 54 94  
I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium  
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych    - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   

- 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62

Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 

Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 

Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 

Taksówki   - 91 392 02 60

Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

tel. 91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

GABINET KOSMETYCZNY 
”WICHEREK”

Rok założenia 1988
Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała zabiegi 
kosmetyczne, henna, depilacje, makijaże, 
mikrodermabrazja, peeling kawitacyjny, 
ultradźwięki, eksfoliacje, wypalanie, laser, 
lampy, materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

PORADY BEZPŁATNE
Nowogard, ul.  Zielona 3 
– obok Rest. „Przystań”, 

Tel. 91 39 207 14 
Czynne od 11.00 do 19.00

http://wicherek.info

DLA PAŃ „PROFILAKTYKA RAKA PIERSI”
WYJAZD NA BADANIA MAMMOGRAFICZNE DLA PAŃ z TE-

RENU NOWOGARDU i OKOLIC
Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej „Zdrowie” dnia 

10.11.2012r. organizuje wyjazd na badania mammograficzne do 
NZOZ Medical Care CRiDO Szczecin Zdroje.

Oferta Składa się z kompleksowej porady:
- badanie mammograficzne
- wynik badania oraz konsultacja lekarska
Rejestracja i szczegółowe informacje Samodzielny Publiczny Szpi-

tal Rejonowy w Nowogardzie w godz.8.30-14.00 tel.91 3921356 , oraz 
u Lidii Bogus tel.505393636 po godz.14-ej. Dobrowolna wpłata na 
cele statutowe 5 zł.

PAMIĘTAJ! O ZDROWIE MUSISZ ZADBAĆ SAMA!
                                    Zapraszam Prezes Fundacji „Zdrowie”Lidia Bogus

Układanie kostki
brukowej

tel. 721 124 740
NOR-BUD

MEBLE  NA  WYMIAR

KUCHNIE,  SZAFY
SPRZĘT  AGD

tel. 884 288 560
maxistyl.prv.pl

Alarmy „Tytan” – 5 lat gwarancji
Blokady Niedźwiedź – Lock

Znakowanie mikrocząsteczkowe 
Autodot Ocis

Serwis i ozonowanie klimatyzacji

NOWOGARD • Pocztowa 3

AUTOZABEZPIECZENIA

785 900 520

KUPIĘ SILNIKI
elektryczne, spalinowe, spawarki, 
części samochodowe - stan bez 

znaczenia.  
Niesprawne, stare, zniszczone.

Tel. 510 815 498

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07

Akademia Wspierania Inicjatyw Społecznych

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Nowogardzie

Zapraszamy słuchaczy UTW oraz emerytów i rencistów którzy pragną przystąpić do UTW
i uczestniczyć w organizowanych zajęciach do zapisywania się na zaplanowane w roku
akademickim 2012/2013 zajęcia. W najbliższą środę 31.10.2012 r. rozpoczynamy zapisy na:

ZAJĘCIA REKREACYJNO SPORTOWE:
- Nordic Walking
- Gimnastyka
- Aqua Aerobic
- Zajęcia taneczne
- Wyprawy rowerowe

ZAJĘCIA I WARSZTATY:
- Fakultety językowe (ang i niem)
- Informatyka
- Psychologia
- Rękodzieło artystyczne
- Warsztaty kulinarne
- Warsztaty teatralne
- Warsztaty fotograficzne

WYDARZENIA KULTURALNO - ROZRYWKOWE
- Koncert fortepianowy
- "Wieczór grecki"
- Wyjazdy do Teatru Polskiego w Szczecinie
- Eko wycieczki
- Wystawa fotografii

WYKŁADY OTWARTE
Wykłady prowadzone przez ekspertów
z dziedziny prawa, zdrowia, odżywiania
bezpieczeństwa oraz historii

Uwaga! Wszystkie zajęcia stacjonarne są bezpłatne!!!

Zapisy odbywać się będą w biurze UTW (ul. Wojska Polskiego 3, pok. 25) w środy, w godz
od 15.00 do 16.00. Więcej informacji na najbliższym zebraniu informacyjnym, które
odbędzie się w środę 07.11.2012 o godzinie 17.30, w Regionalnym Centrum Edukacji i
Przedsiębiorczości „Profit” w Nowogardzie (ul. Wojska Polskiego 3, sala 103 lub 107)

Projekt „Uniwersytet Trzeciego Wieku w Nowogardzie – aktywny trzeci wiek”
współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach

Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012 – 2013

  Chrześcijańskie Centrum Pomocy
Agenda Zboru

Kościoła  Ewangelicznych Chrześcijan 
w Nowogardzie

ul.700-Lecia 14,  72-200 Nowogard

DYSTRYBUCJA ŻYWNOŚCI
Dla podopiecznych OPS z terenów wiejskich Gminy Nowogard

Czwartek  15.11.2012 10:00 – 15:00.
Piątek  16.11.2012  9:00- do wyczerpania zapasów
Zapraszamy osobiście do siedziby przy 700-Lecia 14 w po-

dwórzu ZBK  z aktualnym skierowaniem z OPS-u oraz po-
twierdzoną  ilością osób w rodzinie i dokumentem tożsamości.

w imieniu Zboru  Pastor Cezary Komisarz

„43/44” sprzeda:
- drewno opałowe od 85 PLN
- zrębki opałowe

Wystawiamy f-ry VAT

509 821 040
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OGŁO SZE NIA DROB NE
NIERUCHOMOŚCI

 � Sprzedam mieszkanie, ul. Po-
niatowskiego, 2 pokoje, pow. 
50,49 m2, parter, po general-
nym remoncie. CENTRUM OB-
ŁSUGI NIERUCHOMOSCI, Tel. 
603 982 407

 � sprzedam mieszkanie własno-
ściowe, 3 pokojowe w Nowogar-
dzie, I piętro, 3 pokoje 59 m2 po 
kapitalnym remoncie, środkowe, 
parking, spokojna okolica (ul. Po-
niatowskiego), budynek ocieplo-
ny, nowy dach, wysoki standard, 
glazura, terakota, panele, nowe 
okna, własne ogrzewanie gazo-
we, kuchnia - łazienka toaleta w 
zabudowie, domofon, internet 
, piwnica, CZYNSZ TYLKO 240 
NA MIESIĄC, balkon, cena DO 
UZGODNIENIA, tel. 605 522 340. 

 � Sprzedam działkę budowla-
ną w Centrum Nowogardu ul. 
Lipowa 4 o pow. 693 m2 z ak-
tualnymi warunkami zabudo-
wy usługi, handel, mieszkania. 
Informacje Tel. 600  959  932; 
600 931 083 po 15.00

 � Sprzedam mały dom 57 m2 ul. 
Piłsudskiego 2a. 602 350 301

 � Sprzedam mieszkanie 4-poko-
jowe (67,7 m2) w Nowogardzie, 
parter, balkon, wc i łazienka 
osobno. Kontakt:  608 514 144.

 � Studio reklamy Vizart wynaj-
mę pow. Reklamową 6,5x3m 
w Nowogardzie przy ul. War-
szawskiej 11 od 13.06. tel. 
605 522 340

 � Sprzedam pół bliźniaka ok. 
100m2, działka 1100 m2, duży 
ogród. Wymienione okna, dach, 
ocieplony. Wewnątrz do re-
montu. 350000 zł. Tel. 513  157 
166

 � Sprzedam 4-pokojowe miesz-
kanie w Osinie, 79m2, słonecz-
ne, na parterze, bezczynszowe, 
z balkonem, piwnica, w kuchni i 
przedpokoju zabudowa. Miesz-
kanie w bardzo dobrym stan-
dardzie. Ogrzewanie gazowe, 
okna pcv. Atrakcyjna cena. Kon-
takt: 502 531 348

 � Sprzedam tanio działkę siedli-
skową. Kościuszki 30 ar. Wszyst-
kie media. 508 211 575

 � Nowogard ul. Warszawska 10 
mieszkanie dwupokojowe, ko-
munalne III p. CO zamienię na 
ogrzewanie CO,na trzypokojo-
we w Nowogardzie.798 634 935

 � Sprzedam dom w Nowogar-
dzie w rozliczeniu może być 
mieszkanie ul. Jesionowa 3.  
604 284 597

 � Wynajmę sklep- nieruchomość 
z klimatyzacją z pełnym wy-
posażeniem Nowogard dobra 
lokalizacja vis ‘a wis szpitala. 
887 467 309

 � Sprzedam mieszkanie wła-
snościowe w Żabówku 70 
m2, trzypokojowe z działką. 
693 021 088

 � Sprzedam mieszkanie dwupo-
kojowe, bezczynszowe, wła-
snościowe z garażem w Radzi-
miu. 691 766 754 

 � Sprzedam lub zamienię na 
mieszkanie w Nowogardzie 
dom ( 150 m2) w okolicy No-
wogardu. Dom po kapital-
nym remoncie na działce 1400 
m2. Cena 395.000 tys. Tel. 
692383706.

 � Wynajmę mieszkanie trzypoko-
jowe. 608 622 920

 � Kupię mieszkanie bezczynszo-
we/ niskoczynszowe, min 3po-
kojowe, 60-80m 791443026

 � Do wynajęcia mieszkanie dwu-
pokojowe ul. Racibora. Tel. 
609 307 489

 � Lokal użytkowy do wynaję-
cia o pow. 160m. Warnkowo. 
607 289 286

 � Sprzedam mieszkania, tel. 
91-3910010, 607607814: No-
wogard, ul. Bankowa 6, pow. 
53,70 m2,  cena 125.000 zł; 
Dobra, ul. Traugutta 3A, pow. 
53,70 m2,  cena 76.000 zł; Do-
bra, ul. Traugutta 3A, pow. 
66,90 m2,  cena 82.800 zł

 �  Sprzedam dom wolnostojący 
210 m2 Nowogard. 601  500 
722; 609 400 073

 � Sprzedam  parter domu z piw-
nicami duże podwórko z gara-
żem 600 809 312, 604 903 853  

 � Wynajmę 3 pokojowe mieszka-
nie na ul.Ks. Racibora w Nowo-
gardzie. tel. 691374021

 � Sprzedam mieszkanie na  15 
Lutego  3  pokoje  695425992

 � Wynajmę mieszkanie. 
793 908 098

 � Do wynajęcia mieszkanie 
dwupokojowe z kuchnią i 
łazienką, ogrzewanie ga-
zowe przy ul. Roosevelta. 
604 255 391

 � Do wynajęcia mieszkanie trzy-
pokojowe umeblowane Ip. Ul. 
Bankowa. 603 895 622

 � Wynajmę mieszkanie w Kiko-
rzach 50 m2 cena. 550 zł + me-
dia. 884 680 298

 � OKAZJA! Sprzedam miesz-
kanie czteropokojowe 
przy ul. Zamkowej (80 m2, 
osobne WC, loggia, piwni-
ca, garaż) Tel. 601  430  001; 
601 761 616

 � WOLNE MIESZKANIE TRZY-

POKOJOWE URZĄDZONE WY-
NAJMĘ FIRMIE. 693 850 197

 � Sprzedam nowe, własnościo-
we, 2 pokojowe mieszkanie, 58 
m kw, na os.  Gryfitów. Tel. 783 
570 060

 � Sprzedam działkę budowla-
ną o pow. 1138 m2 w Żdża-
rach – 3km od Goleniowa + 
projekt, prąd na działce. Cena 
70 tys. zł. Tel. 502 318 989

 � Wynajmę kawalerkę 785 121 960

 � Sprzedam działkę budowla-
ną 0,910Ha przy ul. Rataja. Tel. 
605 602 213

 � Sprzedam nowy dom w No-
wogardzie 134 m2. Tel. 
663 366 399

 � Sprzedam 0,5 ha ziemi w Wy-
szomierzu z możliwością zabu-
dowy. 607 647 588 wieczorem

 � Kawalerka 36 m2 wynajem lub 
sprzedaż  - 608 817 214  

 � Do  wynajęcia mieszkanie trzy-
pokojowe umeblowane I p  - 
603 895 622

 � Sprzedam  lub  wynajmę  miesz-
kanie  2  pokoje  w  N- dzie.   –   
668 383 773

 � Do  wynajęcia  murowa-
ny   garaż  na  ul:  Zamkowej  - 
500 353 566

 � Sprzedam    kawalerkę do re-
montu  w  centrum  mia-
sta  II piętro  .-  727672182  ,   -  
913921719

 � Sprzedam mieszkanie  3-po-
koje  88 m2 bezczynszowe  
nowa cena  693922695 

 � Sprzedam działkę 5 ar. Własno-
ściową Tel. 785 977 351

 � Wynajmę kawalerkę w dom-
ku jednorodzinnym, osobne 
wejście i pełne wyposażanie. 
667 131 416; 91 39 23 701

 � Sprzedam mieszkanie, bez czyn-
szowe, 43m2, dwupokojowe, 
po remoncie, z ogrodem, CO. 
Cena ok 150 tys do negocjacji. 
tel: 607 581 083

 � Wynajme mieszkanie trzypoko-
jowe. 603 981 714

 � Do wynajęcia mieszkanie trzy-
pokojowe. 722 300 700

 � Poszukuję niedrogiej kawalerki 
lub pokoju jednoosobowego w 
ok. Nowogardu do wynajęcia. 
888 326 850

 � Sprzedam  działkę  pod  zabu-
dowę  -  725176063

 � Sprzedam  mieszkanie  2 po-
koje  I  piętro  ul; Kowalska  -  
888676231  -

 � Do  wynajęcia  mieszkanie  3  
pokoje  -601448218 - 

 � Wynajmę  mieszkanie   1  poko-
jowe , 3  pokojowe  ,   4   pokojo-
we  , -518483194 

 � Do  wynajęcia  mieszkanie  
dwupokojowe  nieumeblowa-
ne  na  ul; Racibora od    01. X I I 
.12r.  604 439 602

 � Sprzedam mieszkanie dwupo-
kojowe. 503 560 572

 � Sprzedam mieszkanie trzypo-
kojowe własnościowe w Nowo-
gardzie z Możliwością dokupie-
nia garażu. 727 534 078

 � Mieszkanie do wynajęcia. 
601 724 492  

 � Do   wynajęcia  PUB   Szu-
flandia   w  Karsku  180  m2   -   
609245816 

 � Sprzedam  działkę  w  Warnko-
wie   85  tyś.  -606615049  

 � Wynajmę  mieszkanie  dwupo-
ziomowe     90   m 2    ul;  Ponia-
towskiego   -  604075994  -

 � Sprzedam  ,  zamienię   67  m 
2  na  mniejsze   2  pokoje    -  
667926528 

 � Lokal do wynajęcia 60 m2 przy 
ul. 700 lecia 20b. 35 zł/m2 plus 
opłaty. Tel. 91 39 20  676; 0049 
40 53 16 99 16

MOTORYZACJA

 � Sprzedam Opony zimowe 4 
sztuki, Semperit Sportgrip 195 
65 R15 91 T, cena kompletu 
290 zł, do uzgodnienia. tel. 605 
522 340 

 � Sprzedam opony letnie 4 sztu-
ki., Bridgstone Turanza 205 55 
R16 91 V, cena 350 zł komplet, 
tel. 605 522 340, do uzgodnie-
nia, tel. 605 522 340

 � Sprzedam Opony letnie 2 sztu-
ki., Continental Contact 3 185 
65 R15, cena za 2 opony 150 zł, 
tel. 605 522 340.

 � Sprzedam oryginalne kołpaki 
16” 4 sztuki do Opla Vectry C, 
cena 240 zł, tel. 605 522 340.

 � Skup  aut całe , rozbite , znisz-
czone 888341347

 � Sprzedam  4  x  opony   tereno-
we  B F Goodrih  35  x  12,60  R 
– 15  cena  500,00zł  /  1  szt stan 
dobry   plus  -  795416918  

 � SPRZEDAM VW PASSAT 
2005, 1,9 TDI 130KM, CENA 
DO UZGODNIENIA, TEL. 534 
628 131

 � Sprzedam Mercedes 124 rok 
prod. 1987 Sedan 300D – auto-
mat po remoncie. 695 100 400

 � Sprzedam   samochodzik     2    
osobowy  - pojazd  samocho-
dowy  inny  4  kołowy     lekki  
/bez prawajazdy  /  606312832

 � Tanio sprzedam koła zimo-
we z felgami 175/70R13. Tel. 
887 040 438

 � Sprzedam Opla Corsę rok prod. 
1999 bordo metalik, poj. 1.0 
benzyna, przebieg 177 tys. 
694 037 999

 � Sprzedam   Volkswagena  T – 4  
Doca  - 501937605 – 

ROLNICTWO

 � Sprzedam  prosiaki – 601  553 
885, -  91 39 26 344 

 � Koszenie, zbiór, mulczarowa-
nie łąk, orka, siew, talerzówka 
608 013 995

 � Grykę sprzedam. Tel. 
795 916 988

 � Maliny – Strzelewo sprzedaż i 
zbiór na własne potrzeby ta-
nio. 502 853 573

 � Sprzedam słomę w snopkach i 
siano. Tel. 782 036 086

 � Sprzedam kaczki francuskie 
króliki na mięso. 515 106 916

 � Sprzedam obornik. 793 908 098

 � Sprzedam prosiaki 16 szt. Tel. 
691 982 862

 � Sprzedam  owies pszenny 4 
tony -  697436375 , 913926471

 � Sprzedam  gęsi -  507 724 964

 � Sprzedam prosiaki. 668 434 849

 � Sprzedam  króliki   rasy  Martini  
-  501937605

 � KUPIĘ BYCZKI, JAŁÓWKI DO 
400KG TEL. 783678070

 � Sprzedam  prosiaki  , byczki  od-
sadki  Limuze  -888757586  

USŁUGI

 � Firma Usługowa „Zielona”. Wy-
najem sal na: konferencje, za-
brania, szkolenia. Tel. 91 39 
26 691.

 � Wyjazdy Niemcy, Holandia. Ni-
skie ceny z domu pod dom. 
603 038 944

 � Usługi transportowe IVECO do-
stawcze + laweta + bus osobo-
wy do 9 os. Tel. 609 931 915, 
607 580 172.

 � MALOWANIE, MONTAŻ PA-
NELI PODŁOGOWYCH I INNE 
DROBNE NAPRAWY WYKONA 
„ZŁOTA RĄCZKA”; 91 39 22 
783, 784 79 22 70

 � Czyszczenie uszu za pomo-
cą świecowania Nowogard, ul. 
Zielona 3. 91 39 20 714

 � Usługi transportowe Transit 
Max + przyczepa. 500 297 054.

 � Bruk-lin układanie kostki bru-
kowej. Tel. 607 083  893, www.
bruk-linnowogard.com.pl

 � Montaż ogrodzeń betonowych, 
farmerskich i innych; 695  085 
470; 91 39 72 575

 � Przewozy przeprowadzki No-
wogard i okolice. 784 499 535

 � Usługi ogólnobudowlane. 
510 335 162

 � AGENCJA REKLAMWA VIZART - 
oprawianie prac - w 2 minuty., 
bindowanie, wydruki A3-A4 ko-
lor, ksero A3-A4 - kolor, lamino-
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OGŁO SZE NIA DROB NE

REGULARNA LINIA MI KRO BU SO WA SEROCKI   Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie    6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie    8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

Informacja PKS 
91 392 18 87   lub   91 469 83 15

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak          kom. 606 148 353
Nowogard (ul.  Rzeszowskiego) - Szczecin (ul.  Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:05; 8:10; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 11:50; 11:55; 12:40; 
14:40; 14:50; 15:00; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:11
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul.  Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:30; 9:50; 10:25:11:20(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 13:20; 13:45(F); 14:10; 
14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:00
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:50; 17:20; 18:30; 19:30
Kursują od poniedziałku do soboty;  F - kursuje od poniedziałku do piątku;  7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli

ROZKŁAD JAZDY BU SóW

Regularna linia METRO          tel. 501  615  614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25 A; 5:50 A; 6:00 A; 8:15 A7; 9:25 A7; 12:30 A7; 12:55 A7; 
15:05 A; 16:30 A7; 18:10 A7
Ze Szczecina do Nowogardu: 6:50 A; 7:25 A; 7:45 A; 11:00 A7; 12:00 A7; 14:35 A7; 15:55 
A7; 16:40 A; 18:25 A7; 19:55 A7
Legenda: A- kursuje od pon do sob;   7 - kursuje w niedzielę

PRZEWóZ OSóB - RO MAN BIŃCZYK - Linia Regularna  
 TEL. 0607 310 591 

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU:  
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SOBOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIEDZIELA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

DZIENNIK
NOWOGARDZKI

Ukazuje się we wtorki i piątki  na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, Piotr Słomski, Jarosław Bzowy, 

Rafał Kowalczuk sport.  Jarek Dąbrowski redaktor techniczny.   Ad res re dak cji:  
72-200 No wo gard, ul.  Boh. War sza wy 7A, tel. 91 392 21 65; e-mail: dziennik@domjudy.pl. 

Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

Trasa NOWOGARD – GOLENIóW – SZCZECIN 
Nowogard ul. Rzeszowskiego : 5:05(A), 5:55(A), 6:10(A), 6:50(7), 7:00(A),  7:50(A), 8:05(7), 

8:25(2,4,6), 8:35(A), 9:10(1,3,5,7), 9:15(2,4,6), 10:05(A)10:30(A,7), 11:31(A), 11:40(7), 12:15(A), 
12:50(A,7), 13:00(A), 13:10(A), 13:25(A,7), 13:50(F), 14:05(A), 14:20(A,7), 15:41(A), 16:00(7), 
16:25(7), 16:30(1,3,5) 16:40(2,4,6,7) 16:50(A), 17:30(7) 17:50(A,7) 18:05(4,5,6,7) 18:20(A,7)

TRASA SZCZECIN – NOWOGARD
Szczecin ul. Św. Ducha: 9:25(A), 11:55(A,7) 12:20(A,7), 13:35(A), 14:00(A,7,R), 

14:30(1,3,5,7)  14:35(2,4,6) 14:55(A,7), 15:10(A) 15:25(A,7), 15:50(A) 16:15(A,7)  16:30(A), 
18:05(A,7,R) 18:20(A,7) 19:05(A,7) 19:25(A,7) 19:50(A,7)

Szczecin ul. Dworcowa :  6:20(A), 7:35(A), 8:40(A,7), 9,00(7,R), 10:05(A,7),  10:50(A,7),  
11:40(A), 13:00(7), 14:20(7), 17:40(A,7), 20:15(A,7),

Goleniów, Dworzec PKP :  7:05(A), 8:20(A), 9:25(A,7), 9:45(7,R), 10:10(A),  10:50(A,7),  
11:36(A,7), 12:26(A), 12:42(A,7),  13:05(A,7), 13:45(7), 14:20(A),  14:45(A,7,R), 15:05(7), 
15:20(1,3,5,7) 15:26(2,4,6) 15:40(A,7) 15:55(A)  16:08(A,7) 16:40(A) 16:59(A,7) 17:15(A), 
17:40(A,7)  18:50(A,7,R)  19:05(A,7), 19:50(A,7) 20:10(A,7) 20:35(A,7) 21:00(A,7)

Trasa NOWOGARD – MASZEWO 
Nowogard ul. Rzeszowskiego :  6:20(S) 15:15(S)
Trasa MASZEWO – NOWOGARD 
Maszewo :  6:55(S) 16:00(S)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO – STARGARD SZCZECIŃSKI
Nowogard ul. Rzeszowskiego :  6:50(F),  11:30(F),  13:50(F),  
Trasa STRAGARD SZCZECIŃSKI – MASZEWO - NOWOGARD
Stargard Szcz. Oś. Tysiąclecia :  9:40(A), 12:45(A), 15:05(A)
A - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt S – kursuje w dni nauki szkolnej; 

7 – kursuje w niedziele niebędące świętami F – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz 
świąt 1,3,5 – kursuje w poniedziałki, środy, piątki oprócz świąt; 2,4,6 – kursuje we wtorki, 
czwartki, soboty oprócz świąt; 4,5,6,7 – kursuje w czwartki, piątki, soboty, niedziele oprócz 
świąt; R – kurs do Reska    

ROZKŁAD JAZDY POCIĄGóW (1.06 - 8.12.2012)
DO KOŁOBRZEGU
7:26 (od 3.09); 9:21 (w dni robocze); 11:39;  13:49;  15:47;  

17:46;  21:38

DO SZCZECINA
5:19 (od 3.09); 6:36 (od 3.09); 8:01; 12:13 (w soboty, niedziele 

i święta); 14:56;  16:51;   18:50; 

Informacje o rozkładzie jazdy:  tel. 19 757

wanie A3-A4. Tylko u nas naj-
większy wybór okładek. No-
wogard, ul. 700 lecia 15 (nad 
sklepem zielarskim). Tel. 605 
522 340.

 � REMONTY, MONTAŻE, STOLAR-
KA. 781 016 125

 � Transport BUS-MAX. 784  053 
493

 � Usługi remontowo-budowla-
ne, docieplenia. 784 053 493

 � Przepisywanie prac (magister-
skich, licencjackich, innych), 
dokumentów, CV, listów mo-
tyw. innych. Wydruki, Kse-
ro, także kolor. Szybko i Solid-
nie. Studio Reklamy Vizart. No-
wogard, ul. 700 lecia 15 (nad 
sklepem zielarskim). tel 605 
522 340. 

 � Naprawa, regulacja okien, 
drzwi PCV i drewna. 695  181 
070

 � DUR - DACH pokrycia i remonty 
dachów. 691 621 141

 � Dachy. 785 562 104

 � Usługi koparko- ładowar-
ką + transport Nowogard.  
667 621 070

 � Remonty łazienek, glazura, te-
rakota, hydraulika. 667 435 942

 � Docieplenia budynków remon-
ty. 784 053 493

 � Remonty na każdą kieszeń. 
609 715 839

 � TWOJA KSIĘGARNIA INTER-
NETOWA WWW.KSIEGARNIA-
CYMELIA.OSDW.PL

 � Remonty i wykończenia. 
601 567 369

 � Żłobek Błękitna Chmurka 
660536104

 � Organizacja urodzin w Błękit-
nej Chmurce, weekendowe 
warsztaty i zajęcia, 660536104.

 � Chemia  korepetycje  
609307327

 � Najtaniej  wyremontuję, wy-
maluję  wyszpachluję, położę 
panele. 666047905

 � Korepetycje  j.  angielski   dla 
dzieci  w  każdym  wieku  i  
dorosłych  20 zł / 1 godz. - 
721713716 –

 � Kursy j. angielskiego i niemiec-
kiego , Szkoła języków obcych 
„GERMANIC” tel. 607  545  991; 
www.niemieckinowogard.pl

 � USŁUGI INFORMATYCZNE - 
Naprawa  komputerów, insta-
lacji oprogramowań. Usuwa-

nie wirusów,  odzyskiwanie  da-
nych.  508 245 385  

 � Poszukuję   osoby   jeżdżącej   
do  Wiednia   - 790 338 076

 � Dachy  podbitki, ociepleniaa 
-  782741664 –

 � TYNKI   I   KAFLE  POŁOŁOżĘ  -   
728801246  

 � NAPRAWA  SPRZĘTU  RTV  UL  
KAZIMIERZA  WIELKIEGO 7  -   
913920737

 � Szpachlowanie, malowanie, re 
gipsy, kafelkowanie i tynkowa-
nie. 798 145 781

 � KOREPETYCJE Z MATEMATY-
KI PRZYGOTOWANIE DO ZA-
LICZEŃ DLA LICEALISTÓW 
ORAZ GIMNAZJALISTÓW Tel: 
723328678 e-mail matmand@
op.pl

 � Układanie  kostki  granitowej  
,  kamienia polnego   ,  ogro-
dzenia  - 723875957

 �   Remonty mieszkań  -   do-
mów  ,  malowanie  gratis  - 
723875957  

PRACA

 � Zatrudnię konsultantkę Ori-
flame, bezpłatne wpisowe, 
prezenty na 1300 zł, 604  189 
118

 � Przyjmę pracownika do bu-
dowy domków jednorodzin-
nych i prac wykończeniowych. 
607 083 845; 663 160 884

 � Zatrudnię  kierowcę Kat. D. 
501 615 614  

 � ZESPóŁ  MUZYCZNY  POSZU-
KUJE  WOKALISTKI  I   WOKA-
LISTY 795279165

 � FIRMA  „ARNO„ ZATRUDNI PRA-
COWNIKóW PRODUKCJI  STO-
LARKI   OKIENNEJ WYMAGANIA  
:  TYLKO    Z     DO SWIADCZE-
NIEM    W    BRANZY

 � Zatrudnię  stolarza   - 696034712

 � Zatrudnię kierowcę - 
601987269

INNE

 � Sprzedam drewno kominko-
we i opałowe. Transport. 691 
466 441

 � Kupię piec do CO 8-10 kW. 
Tel. 781 159 389

 � Sprzedam piec CO typ komfort 
eko 25 nowy z podajnikiem. tel. 
602 10 11 18.

 � Sprzedam choinki bezpośred-
nio z plantacji. tel. 602 10 11 
18.

 � Sprzedam drewno  bukowe i 
dębowe pocięte i porąbane- 
603 353 789

 � Sprzedam laptopa Lenovo, 
Y530, cena 1600 zł, tel. 605 522 
340

 � Owczarki niemieckie 7 tygo-

dniowe, pieski, ładne rodzice. 
91 39 21 828

 � Sprzedam drewno opałowe i 
kominkowe. 667 788 820

 � SKUP PIŁ niesprawnych, za-
tartych STIHLl i HUSQVARNA, 
cena 100 zł, tel. 721 668 245

 � Sprzedam nową piłę spalino-
wą, kosiarkę spalinową, 2 rowe-
ry. 784 660 924   

 � Sprzedam spacerówkę, ko-
jec, huśtawkę, fotelik samo-
chodowy. 513 088 312

 � Maliny sprzedam. 502 853 
573

 � Sprzedam akwarium 112l 
z pełnym wyposażeniem 
668 844 738

 � Kupię   dwa  stoły  rozkładane   
609245816  

 � Sprzedam gołębie ozdobne 
cały lot Tel.501 018 369

 � Sprzedam drewno kominko-
we, opałowe sprzeda całorocz-
na, posiadam swój transport. 
691 466 441

 � Sprzedam  Cocker Spaniel 4-ty-
godniowe. 697 381 582 po 16-
tej

 � Sprzedam wieżę Diora WS 442, 
srebrna, 4 lementy: wzmac-
niacz, tuner przestrojny, korek-
tor, deck szuflada, stan idealny, 
używana sporadycznie, cena 
780 zł do uzgodnenia. tel. 605 
522 340.

 � Oddam  w  dobre  ręce  pieski  
/ kundelki /, odrobaczone, wy-
chowane z  dziećmi, łagodne  i  
wesołe  -695628830  

 � Sprzedam  kontener   2,20  X  6  
met. ,  gołębie  pawiki  brodaw-
czaki  .-696351157  

 � Sprzedam cocker spaniel, 
szczeniaki. 665 544 518

 � Tanio sprzedam meblo-
ściankę z szafą oraz zamra-
żarkę 200l. 91 39 26  612, 
514083976

 � Przyjmę gruz  - 782741664 

 � Sprzedam rower rehabilita-
cyjny, wskazujący tętno, km. 
minuty, w  dobrym stanie  
913143501  - 

 � Sprzedam   wózek  spacerów-
kę  +  gondola  X-  Lander   , 
bordowy  stan  b.dobry 450 zł.   
-602897218  -

 � Sprzedam  wózek   dziecięcy   
Boboland   wielofunkcyjny    -  
663602281  

 � Schronisko Sosnowice zapra-
sza wszystkie osoby chętne 
do adopcji psa. www.facebo-
ok.pl/SchroniskoSosnowice; 
668 602 602

 � Pilnie potrzebne korepetycje 
z matematyki. 668 844 738.
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Nowo otwarta hurtownia artykułów elektrycznych

• automatyka domowa i przemysłowa •
 • gniazda i łączniki • kable i przewody • osprzęt instalacyjny i siłowy • 

• osprzęt modułowy • oświetlenie oraz źródła światła •
• rozdzielnice i obudowy • sprzęt RTV i telekomunikacyjny • 

 
 
 

Gwarantujemy że nigdzie indziej nie znajdziesz niższych cen
Tel. 91 578 24 38,  e-mail: pk.eltech@gmail.com

ul. Armii Krajowej 28, 72-200 Nowogard
CZYNNE   PN-PT 7.00-17.00   SOBOTA 8.00-13.00

Andrzejki 2012

KAMENA
zaprasza  na

Nowa

30 listopada 2012 r. piątek
1 grudnia 2012 r. sobota

Cena 199 zł od pary  / Gra Artur Konior • Info: tel. 91 39 22 225 

Zapraszamy codziennie 24 h
Oferujemy: śniadania, obiady, kolacje

Pokoje gościnne  •  Danie dnia już od 10 zł

ZAPRASZA
NA

ANDRZEJKI
01.12.2012 (SOBOTA)

180 zł/para
INFORMACJE I ZAPISY

W LOKALU

tel. 91 392 24 24

Zrób prezent 
swoim bliskim

Trójdzielny Kalendarz Rodzinny

Cena: 25 zł - szt. 
od 5 szt. - 20 zł/szt
od 10 szt - 15 zł/szt

Przynieś zdjęcie (można e-mailem)
i tekst do swojego kalendarza.

Resztę wykonamy my!
Tel. 91 39 22 165

e-mail: grafik@domjudy.pl

codziennie od 11 do 18
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GAZETA LOKALNA  NOWOGARD • OSINA

Sprawdź naszą ofertę:
• Kredyt gotówkowy
• Kredyt konsolidacyjny
• Kredyt samochodowy
• Kredyt hipoteczny
• Spłata rat LUKAS Finanse - 0 zł
• Dogodne warunki 
  dla emerytrów i rencistów

Nowogard, ul. 700 Lecia 21
tel. 91 39 22 172

czynne: pon-pt 9.00-17.00

CENTRUM KREDYTOWE

Prywatny Gabinet 
Stomatologiczny

Oferuje kompleksowe
lecznie stomatologiczne

- protetyka
- chirurgia stomatologiczna
- stomatologia estetyczna (wybielanie)
- stomatologia zachowawcza
- stomatologia dziecięca
- endodoncja (leczenie kanałowe)
- periodontologia (leczenie chorób przyzębia)

lek. dent. Agnieszka Odzioba
ul. Kościuszki 36 (przychodnia, gab. 308) 

Tel. 669 862 704   •  NOWOGARD
Godz. przyjęć pn.-pt.  10-18;   sob. 8-13

Zapraszamy!

N
O

W
Y

Nowogard, ul. Kościuszki 1
tel. 91 392 18 11

O P T Y K

• W KAŻDY PONIEDZIAŁEK
  na bezpłatne komputerowe
  badanie wzroku
• W ŚRODY I PIĄTKI
  na profesjonalny 
  dobór okularów 
  i soczewek kontaktowych
  (przy zakupie okularów wizyta gratis)

W listopadzie 
zapraszamy

HALINA GALUS
HELENA WNUK

Zwrot VAT-u 

Nowogard, ul. 3 Maja 14 
(budynek BS,  I piętro)

Chcesz odzyskać VAT? 
Zwróć się do nas. 
Budowa domu, 
remont mieszkania 
od maja 2004 r.

Wspomnienie     
o Wojciechu 
Chomińnskim

s. 12s. 4s. 4

- żarówki zwykłe od 25W do 200W
- żarówki energooszczędne i LED
- żyrandole, kinkiety i inne oprawy
- kable, przewody i kontakty

e-mail: nowogard@twn.pl  •  www.twn.pl

Hurtownia materiałów 
elektrycznych 

TWN  Sp. z o.o.  •  ul. Boh.  Warszawy 34  •  72-200 Nowogard 
tel.  91 392 69 22   •  kom.  694 440 216

Oferuje:

NZOZ MARDENT oferuje 
kompleksowe leczenie stomatologiczne

lekarz dentysta Ewa Rosa
ul. 15 Lutego 16A • 72-200 Nowogard

Tel. 91 39 22 633 lub 532 512 703
godz. przyjęć pn-pt 10.00-16.00

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07

Zamiast 
celi dom  
i rodzina

Próbne testy  
w gimnazjach

Zaprasza na

ANDRZEJKI
01.12.2012 (SOBOTA)

180 zł/para   •    INFORMACJE I ZAPISY W LOKALU

tel. 91 392 24 24

II Edycja Nowogardzkiej 

„Szkoły Cukrzycy”
od 29 listopada br.
„Bierz cukrzycę swoją 

za rogi i wstępuj w 
naszej szkoły progi”

tel. 500 553 190
e-mail: cukrzycanowogard@wp.pl

Mam przyjem-
ność poinformować 
mieszkańców miasta 
i okolic Nowogardu, 

że po przerwie wznawia działal-
ność biuro Posłów Prawa i Spra-
wiedliwości. Biuro mieści się w 
byłym hotelu przy Placu Wolności 
w pok. 413, a czynne jest:
Poniedziałek         w godz. 15.00-16.30
Wtorek w godz. 13.00-14.30
Środę w godz. 16.00-17.30
Czwartek w godz. 17.00-18.30

ZAPRASZAM
Pełnomocnik Prawa i Sprawiedliwości

Koło w Nowogardzie

20 listopada br.
od 9.00 - 10.00

wtorek
udzielane będą

bezpłatne porady prawne
w redakcji DN

ul. Boh. Warszawy 7A

NNIIEEPPUUBBLLIICCZZNNAA  SSZZKKOOŁŁAA  PPOOLLIICCEEAALLNNAA  
ogłasza nabór na kurs kwalifikacyjny 

w zawodzie opiekun medyczny,
umożliwiający zdobycie kwalifikacji K1. świadczenie usług 
opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej 
WYKSZTAŁCENIE ŚREDNIE NIE JEST WYMAGANE!!!

 

informacja i zapisy 
Ul. Zielona 11, tel. 91 39 26 691 

Zapisy do 21.12.2012 
(o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń) 

wwwwww..zziieelloonnaa..mmoojjaasszzkkoollaa..nneett  
 

Awans do stopnia kapitana, z rąk dyrektora okręgowego SW w Szczecinie, Andrzeja Pędziszczaka, otrzymuje por. Krzysztof Żylak  z Nowogardu,  Przewodniczący Zarządu Okrę-
gowego Niezależnego Samorządowego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa  w Szczecinie

Awanse i medale dla funkcjonariuszy 

Uroczysta akademia ZK Nowogard 

Czytaj s. 3
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Foto tydzień

Byłeś świadkiem  ciekawego 
zdarzenia, wykonałeś 

oryginalne zdjęcia, jesteś  
w posiadaniu interesujących 

wiadomości?  
Zadzwoń lub napisz do nas o 

każdej porze. 

Tel. 513 088 309

e-mail: poligraf@post.pl 
dziennik@

dzienniknowogardzki.pl

Pomóżmy sobie
• Przyjmę  2 - osobowy fotel do spania, pralkę automatyczną i używaną  pokojową meblościankę tel. 665 - 566-856
• Przyjmę  łóżko piętrowe  tel.512-71-13-48
• Przyjmę  wersalkę z fotelami i szafkę na dziecięce ubrania tel. 883-241-291 
• Przyjmę meble pokojowe w dobrym stanie, ławę pokojową i TV  tel.782-556-716
• Przyjmę  piecyk kaflowy lub inny piec na opał tel. kontaktowy 883-038-182
• Przyjmę segment pokojowy i kuchenny oraz pralkę.  tel. kontaktowy 512 711 348
• Przyjmę dla niepełnosprawnego chłopca rowerek trzykołowy napędzany na ręce   tel.  697-381-161 
• Oddam wózek dziecięcy ze spacerówką. Tel. kontaktowy 501 599 695

Widoczny na zdjęciu fragment chodnika znajduje się na ulicy 
Poniatowskiego. Ci, którzy chcą tędy  przejść o suchych butach, 
muszą zejść na ruchliwą ulicę, by ominąć stojącą na chodniku 
wodę. Ta zbiera się po każdym, nawet najmniejszym deszczu.  
Mieszkańcy mają nadzieję, że ktoś wyremontuje dokuczliwe 
dziury w chodniku, by w końcu można było z niego korzystać. 

 Na ul. 15 Lutego  w okolicy super marketu LIDL  w Nowo-
gardzie  notorycznie są wyrzucane śmieci. Marna to wizytówka 
piękniejącej ostatnio ulicy.  Może warto, oprócz ładnych chodni-
ków zadbać jeszcze o odpowiednią ilość koszy na śmieci. 

Wyłamane szczebelki, brudne ściany - taki widok przedstawia 
wnętrze budki autobusowej na ul. Rzeszowskiego w Nowogar-
dzie, która była opisywana w DN  w miesiącu Październiku. Nie-
stety mimo dość konkretnych uwag i sygnałów czytelników, ław-
ka wciąż straszy swoim wyglądem, a do tego przez swoje usterki 
nie spełnia swojej  funkcji. 

Przetarg na sieć wodno-kanalizacyjną 

Zgłosiło się czterech 
oferentów
Cztery firmy złożyły akces do udziału w przetargu na świadczenia usług dostarczania 
wody i odbioru ścieków na terenie gminy Nowogard. Jest wśród nich również dotych-
czasowy wykonawca tego zadania, czyli Przedsiębiorca Usług Wodnych i Sanitarnych. 

Przypomnijmy, że we wrze-
śniu UM Nowogard ogłosił 
przetarg na świadczenia usług 
w zakresie zbiorowego dostar-
czania wody oraz odbioru ście-
ków. Do tej pory zajmował się 
tym PUWiS, dzierżawiąc jed-
nocześnie infrastrukturę wod-
no- kanalizacyjną. Z końcem 
roku umowa ta wygaśnie. Dla-
tego też ogłoszenie przetargu 
na to zadanie było konieczne. 

Podczas ostatniej Komisji 
Rewizyjnej, która odbyła się w 
czwartek, radni pytali, czy jest 
zainteresowanie przetargiem. 

Akces zgłosiły cztery pomio-
ty tj. firma z Goleniowa, Ka-
mienia Pomorskiego, Głogowa 
i Nowogardu, czyli PUWiS. W 
tej chwili zainteresowani kom-
pletują i dostarczają niezbęd-
ne dokumenty i koncesje. Na 
ich podstawie wynajęta przez 
nas kancelaria prawna stwier-
dzi, czy chętne podmioty speł-
niają wszystkie formalne wa-
runki, by przejść do kolejnego 
etapu postępowania -  poinfor-
mował Tadeusz Fiejdasz, kie-
rownika Wydziału Gospodarki 
Komunalnej, Mieszkaniowej 
i Ochrony Środowiska w UM 
Nowogard. 

Radni dopytywali również, 

jakie konsekwencje dla gminy 
może mieć przegrana PUWiS-
-u. Wiadomo bowiem, że wła-
ścicielem dzierżawionej sieci 
wodno-kanalizacyjnej, jest w 
większości jej składników gmi-
na, ale pewna jej część w mię-
dzyczasie wybudowana, nale-
ży do majątku  nowogardzkiej 
spółki. Każda inna firma, któ-
ra wygra przetarg, będzie nie 
tylko musiała wydzierżawić 
na warunkach PUWiS-u część 
tego majątku by zapewnić cią-
głość w dostawie wody, ale 
również zwrócić nowogardz-
kiemu przedsiębiorstwu kwo-
ty pochodzące z amortyzacji z 
inwestycji wykonanych w celu 
unowocześniania sieci wodno-
-kan. Pojawiają się także kwe-
stie ewentualnej dzierżawy 

nieruchomości, które mogą się 
okazać niezbędne do pełnego 
wykonywania usługi polegają-
cej na dostawie wody np. kom-
pleks stacji pomp przy ul. Woj-
ska Polskiego. 

Wydaje się jednak, o czym 
również wspomnieli radni, że 
najważniejsza byłaby kwestia 
utraty pracy przez co najmniej, 
jak się szacuje 50 osób, z całej 
ponad 100 osobowej , na chwi-
lę obecną załogi PUWiS.  Nie 
mówiąc już o przeniesieniu 
siedziby spółki do innej gminy, 
co wiąże się ze stratami podat-
kowymi dla gminy Nowogard. 

Wygląda więc na to, że urzą-
dzanie tego przetargu będzie 
tylko kosztować. Kogo? Oczy-
wiście podatników. 

Marcin Simiński 

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej - czwartek 15 listopada
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FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

TRUMNY, URNY, KREMACJE, EKSHUMACJE, CHŁODNIA
PRZEWOZY KRAJOWE i ZAGRANICZNE, 

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

602 450 881

EntEr  II 
laptop

 serwis - komis

naprawiamy, 
sprzedajemy,

kupujemy laptopy
na ul. Wyszyńskiego 7/3

budynek Straży Pożarnej

tEl. 795 648 748

Już jest!!! 
POLSAT CYFROWY 

w PLUSIE
specjalne Bonusy 

dla naszych klientów
Nie przegap oferty

ZAPRASZAMY

Salon Plus
ul. Kościuszki 35A

Nowogard

O PA Ł
POLSKI WĘGIEL 

WYSOKA JAKOŚĆ
węgiel, koks, miał,drewno,
brykiet - węgiel i drzewny
(towar luzem i workowany)

Zapewniamy transport 
Sprzedaż ratalna

PPUH „EDBA” 
Nowogard • ul. Nadtorowa 12

Tel./fax 91 39 22 329
Kom. 601 150 620

Uroczysta akademia ZK Nowogard 

Awanse i medale dla funkcjonariuszy 
Wczoraj, tj. czwartek 15 listopada w Nowogardzkim Domu Kultury odbyła się uroczysta akademia służby więziennej, zorganizowana 
z okazji minionego Święta Niepodległości. W czasie podniosłej uroczystości wręczono nominacje na wyższe stopnie oficerskie, a także 
wyróżnienia i odznaczenia za zasługi na rzecz pracy penitencjarnej. 

Uroczystość rozpoczęła się 
od złożenia meldunku i od-
śpiewania Hymnu Narodowe-
go. Następnie, dyrektor ZK w 
Nowogardzie, pułkownik Je-
rzy Dudzik przywitał zapro-
szonych na uroczystość gości. 
Oprócz dyrektora okręgowego 
SW w Szczecinie płk Andrze-
ja Pędziszczaka, obecni byli 
m.in. przedstawiciele zaprzy-
jaźnionych służb munduro-
wych, władzy samorządowej, 
duchowieństwa, a także insty-
tucji współpracujących z ZK. 

Najważniejszym punktem w 
scenariuszu uroczystej akade-
mii było wręczenie nominacji 
na wyższe stopnie oficerskie, a 
także medali, odznaczeń i wy-
różnień za dobrą pracę w służ-
bie więziennej. 

Poniżej lista awansowanych 
i nagrodzonych funkcjonariu-
szy.  

SREBRNĄ ODZNAKĄ ,,Za 
zasługi w pracy penitencjar-
nej” zostali wyróżnieni: 

Ppor. Robert Olszowy, 
Kierownik działu kwatermi-
strzowskiego, Zakład Karny w 
Nowogardzie

BRĄZOWĄ ODZNAKĄ ,,Za 
zasługi w pracy penitencjar-
nej” zostali wyróżnieni:

Sierż. Rafał Krzysztoszek, 
Starszy oddziałowy działu 
ochrony, Zakład Karny w No-
wogardzie

Pan Marek Nawara, Starszy 
asystent ZOZ, Zakład Karny w 
Nowogardzie

STOPIEŃ - PODPUŁKOW-
NIKA Służby Więziennej 
otrzymali:

Mjr Paweł Kowalski, Za-
stępca dyrektora Zakład Karny 
w Nowogardzie

STOPIEŃ - MAJORA Służ-
by Więziennej otrzymali:

Kpt.  Krzysztof  Lebiecki, 
Zastępca dyrektora, Zakład 
Karny w Nowogardzie

Kpt.  Piotr  Łysiak, Starszy 
wychowawca działu peniten-
cjarnego, Zakład Karny w No-
wogardzie

Kpt. Beata Owczarek-Ko-
walczyk, Starszy wychowaw-
ca działu terapeutycznego, Za-
kład Karny w Nowogardzie

STOPIEŃ - KAPITANA 
Służby Więziennej otrzymali:

Por. Jacek Budzich, Zastęp-
ca kierownika działu kwater-
mistrzowskiego, Zakład Karny 
w Nowogardzie

Por. Sebastian Orłowski, 
Starszy inspektor działu finan-
sowego, Zakładu Karnego w 
Nowogardzie

Por. Jacek Pędziszczak, 
Starszy wychowawca działu 
penitencjarnego, Zakład Kar-
ny w Nowogardzie

Por. Krzysztof Żylak – Prze-
wodniczący Zarządu Okręgo-

wego NSZZFiPW w Szczecinie

STOPIEŃ - PORUCZNIKA 
Służby Więziennej otrzymali:

Ppor. Dominika  Gibas 
Starszy inspektor działu finan-
sowego, Zakład Karny w No-
wogardzie

Ppor. Krzysztof  Malarczyk 
Wychowawca działu peniten-
cjarnego, Zakład Karny w No-
wogardzie

Ppor. Anna  Możejko In-
spektor działu ewidencji, Za-
kład Karny w Nowogardzie

Ppor.  Marian  Wolak Star-
szy inspektor ds. informatyki, 
Zakład Karny w Nowogardzie

Ppor.  Jacek  Zieliński Star-
szy inspektor ds. kadr, Zakład 
Karny w Nowogardzie

STOPIEŃ – STARSZEGO 
CHORĄŻEGO Służby Wię-
ziennej otrzymali:

chor Arkadiusz Trojanow-
ski Młodszy inspektor dzia-
łu ewidencji, Zakład Karny w 
Nowogardzie

STOPIEŃ – STARSZEGO 
SIERŻANTA SZTABOWEGO 
Służby Więziennej otrzymali:

Sierż. sztab  Piotr Buta Star-

szy oddziałowy działu ochrony 
ZK. Nowogard

Sierż. sztab Jacek  Łysiak 
Starszy oddziałowy działu 
ochrony ZK. Nowogard

Sierż. sztab Marek Nizioł 
Technik działu ewidencji ZK. 
Nowogard

Sierż. sztab Mirosław  No-
wosielski Starszy oddziałowy 
działu ochrony ZK. Nowogard

Sierż. sztab Janusz  Ros-
sa Starszy oddziałowy działu 
ochrony ZK. Nowogard

Sierż. sztab Andrzej Sewe-
ryniak Starszy oddziałowy 
działu ochrony ZK. Nowogard

Sierż. sztab Andrzej Tobol-
ski Starszy oddziałowy działu 
ochrony ZK. Nowogard

STOPIEŃ –  SIERŻANTA 
SZTABOWEGO Służby Wię-
ziennej otrzymali:

st. sierż. Marek Dobrzań-
ski Starszy oddziałowy działu 
ochrony ZK Nowogard

Pułkownik Jerzy Dudzik - dyrektor ZK w Nowogardzie - wita przybyłych na akademię gości

Dyrektor okręgowy płk. Andrzej Pędziszczak wręcza brązową odznakę sierż. Rafałowi 
Krzysztoszkowi
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st. sierż. Jacek Jankow-
ski Starszy oddziałowy 

działu ochrony ZK Nowogard
st. sierż. Grzegorz Joń-

ca Starszy oddziałowy działu 
ochrony ZK Nowogard

st. sierż. Grzegorz Kono-
packi Starszy oddziałowy dzia-
łu ochrony ZK Nowogard

st. sierż. Artur Kwiatkow-
ski Starszy oddziałowy działu 
ochrony ZK Nowogard

st. sierż. Marek Lisow-
ski Technik działu kwatermi-
strzowskiego ZK Nowogard

st. sierż. Marek Noryca Star-
szy magazynier działu kwater-
mistrzowskiego ZK Nowogard

st. sierż. Piotr Ruć Technik 
ds. łączności ZK Nowogard

st. sierż. Arkadiusz Sie-
wior Starszy oddziałowy dzia-
łu ochrony ZK Nowogard

st. sierż. Krzysztof  Szpil-
ski Starszy oddziałowy działu 
ochrony ZK Nowogard

st. sierż. Tomasz  Wojcie-
chowski Starszy kierowca 
działu kwatermistrzowskiego 
ZK Nowogard

st. sierż. Andrzej Załęc-
ki Starszy oddziałowy działu 
ochrony ZK Nowogard

st. sierż. Piotr Zawadz-
ki Starszy oddziałowy działu 
ochrony ZK Nowogard

STOPIEŃ – STARSZEGO 
SIERŻANTA Służby Więzien-
nej otrzymał:

Sierż. Dariusz Kraszewski 
oddziałowy działu ochrony ZK 
Nowogard

STOPIEŃ –  SIERŻANTA 
Służby Więziennej otrzymali:

Plut. Piotr Kałuża oddziało-
wy działu ochrony ZK Nowo-
gard

Plut. Krzysztof  Maniewski 
oddziałowy działu ochrony ZK 
Nowogard

STOPIEŃ – PLUTONOWE-
GO Służby Więziennej otrzy-
mali:

st. kpr. Łukasz  Jemiliano-
wicz Starszy strażnik działu 
ochrony ZK Nowogard

st. kpr. Dawid Krata Kie-
rowca działu kwatermistrzow-
skiego ZK Nowogard

STOPIEŃ – STARSZEGO 
KAPRALA Służby Więziennej 
otrzymali:

Kpr. Roman Babiarz Kie-
rowca działu kwatermistrzow-
skiego ZK Nowogard

Kpr. Andrzej Hrynkiewicz-
-Sudnik Starszy strażnik dzia-
łu ochrony ZK Nowogard

Kpr. Przemyslaw Jankowski 

Starszy strażnik działu ochro-
ny ZK Nowogard

Kpr. Daniel Kaput Starszy 
strażnik działu ochrony ZK 
Nowogard

Kpr. Krzysztof  Miklas Star-
szy strażnik działu ochrony 
ZK Nowogard

Kpr. Piotr  Ostrowski Star-
szy strażnik działu ochrony 
ZK Nowogard

Kpr. Patryk  Pich Starszy 
strażnik działu ochrony ZK 
Nowogard

Kpr. Grzegorz  Rompel 
Starszy strażnik działu ochro-
ny ZK Nowogard

Kpr. Pawel Słaby Starszy 
strażnik działu ochrony ZK 
Nowogard

Kpr. Daniel Szymański 

Starszy strażnik działu ochro-
ny ZK Nowogard

Kpr. Filip Wieczorek Star-
szy strażnik działu ochrony ZK 
Nowogard

Kpr. Jerzy Wojtyszyn Star-
szy strażnik działu ochrony ZK 
Nowogard

STARSZEGO SZEREGO-
WEGO Służby Więziennej

Szer. Maciej Barciuk  Straż-
nik działu ochrony ZK Nowo-
gard

Szer. Jakub Kondraciuk 
Strażnik działu ochrony ZK 
Nowogard

Szer. Anna Martynowicz-
-Czudiak Kierownik ZOZ ZK 
Nowogard

Szer. Rafał Nowak Młodszy 

wychowawca działu peniten-
cjarnego ZK Nowogard

Szer. Rafał Szproch Strażnik 
działu ochrony ZK Nowogard

Warto dodać, że podczas 
uroczystej akademii specjal-
ne wyróżnienie w postaci 5 
dniu urlopu wypoczynkowe-
go, z rąk Dyrektora Okręgowe-
go SW w Szczecinie, za wzo-
rową służbę oraz wkład pracy 
w kształtowanie i promowanie 
właściwego wizerunku służby 
więziennej w mediach, otrzy-
mał także kapitan Artur Boja-
nowicz, rzecznik prasowy ZK 
w Nowogardzie. 

Nagrodę urlopową otrzy-
mał również sierż. sztab. Arka-
diusz Siewior za promowanie 
kultury fizycznej i zdrowego 
trybu życia wśród funkcjona-
riuszy jak i osadzonych. Przy-
pomnijmy, że pan Arkadiusz, 
w październiku zdobył tytuł 
Wicemistrza Polski Wetera-
nów w Kulturystyce. 

Gratulujemy wszystkim 
awansowanym i nagrodzo-
nym!

Opracowanie i zdjęcia 
Marcin Simiński 

Zamiast celi dom i rodzina 
Od początku roku więźniowie odbywający karę w Zakładach w Nowogardzie i Płotach, mogą składać wnioski 
o objęcie ich Systemem Dozoru Elektronicznego. To system, który pozwala skazanym, najczęściej za drobne 
przestępstwa, odbywać karę w warunkach domowych.  

Z takiej możliwości skorzy-
stał 22 –letni Bartosz Witkow-
ski z Nowogardu. W lipcu trafił 
do więzienia. Najpierw prze-
bywał w nowogardzkim zakła-
dzie. Następnie został przewie-
ziony do Płot. - Pierwszy raz w 
życiu znalazłem się w więzie-
niu. Nie ukrywam, że było mi 
ciężko – opowiada pan Bar-
tosz, którego odwiedziliśmy w 
jego mieszkaniu. 

Mężczyzna postanowił zło-
żyć wniosek o odbywanie kary 
w warunkach domowych w ra-
mach SDE, czyli systemie od-
bywanie kary poza zakładem 
karnym.  Jego prośbę rozpa-
trzono pozytywnie. Dokład-
nie w dniu 11 listopada, a więc 
w Święto Niepodległości, wró-
cił do domu. Oczywiście pod 
pewnymi warunkami. - Funk-
cjonuję normalnie, z tym , że nie 
mogę opuszczać swojego miesz-
kania w godzinach od 18.00 do 
8.00 rano– mówi skazany.  

Jak działa SDE? Skazany nosi 
przy sobie nadajnik w for-

mie bransolety. Oprócz tego w 
domu ma zamontowane urzą-
dzenie  monitorujące. W razie 
gdyby zdjął nadajnik, bądź go 
zniszczył,  sygnał z urządzenia 
przekazany zostanie natych-
miast do centrali monitorowa-
nia, a ta przekaże go kuratoro-
wi sądowemu. Podobnie stanie 
się, gdy skazany na przykład na 
czas nie wróci do domu, bądź 
też wyjdzie z niego za wcze-
śnie. Dzięki urządzeniu stacjo-
narnemu skazany może też łą-

czyć się z telefonami alarmo-
wymi, a także swoim kurato-
rem. 

W opinii Dyrektora Zakładu 
Karnego w Nowogardzie płk. 
Jerzego Dudzika, SDE to  mi-
lowy krok w stronę stosowania 
nieizolacyjnych form odbywa-
nia kary. 

 Bardzo istotny jest fakt, że 
dozór elektroniczny pozwala 
mimo pewnych ograniczeń, na 
prowadzenie w miarę normal-
nego życia osobistego, w szcze-

gólności na utrzymywanie wię-
zi z rodziną, a także na naukę 
i świadczenie pracy. Daje to w 
efekcie znaczące korzyści spo-
łeczne. Daje też korzyści mate-
rialne. Te ostatnie wynikają ze 
zwolnienia miejsc w jednost-
kach penitencjarnych, a należy 
pamiętać, że utrzymanie osoby 
pozbawionej wolności w Zakła-
dzie Karnym jest kilkakrotnie 
wyższe niż w SDE – podkreśla 
Pułkownik. 

Jakie to oszczędności? Z wy-
liczeń wynika, że miesięcz-
ne utrzymanie więźnia objęte-
go systemem SDE, to koszt ok. 
500 zł. Ten sam więzień odby-
wający karę za murami wię-
zienia kosztuje podatników 
ok.1500 zł miesięcznie. 

W Zakładzie Karnym w No-
wogardzie więźniowie od po-
czątku roku złożyli 200 wnio-
sków o objęcie ich tym syste-
mem. Oprócz tego, admini-
stracja ZK złożyła do sądu 94 
takie wnioski. Ostatecznie 46 
z nich zostało przez Sąd Okrę-

gowy w Szczecinie (V Wydział 
Penitencjarny) rozpatrzonych 
pozytywnie. 

Warto dodać, że system do-
zoru elektronicznego został 
wprowadzony do polskiego 
systemu prawa ustawą z dnia 
7 września 2007 r.. System ten 
wzorowany jest na amerykań-
skim odpowiedniku wprowa-
dzonym w latach osiemdzie-
siątych ubiegłego wieku. W 
Stanach Zjednoczonych przez 
lata liczba skazanych odbywa-
jących karę pozbawienia wol-
ności w systemie dozoru elek-
tronicznego, sięgnęła dziesią-
tek tysięcy. System ten jest sto-
sowany także w Wielkiej Bry-
tanii. 

Marcin Simiński 
Pan Bartosz Witkowski wraz ze swoją rodziną. Odbywanie kary w warunkach domo-
wych to największa zaleta systemu SDE. 

Nadajnik w formie bransolety, z którym 
do końca odbywania kary, a więc do 
marca przyszłego roku, ani na chwilę nie 
może się rozstawać Bartosz Witkowski. 
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Było spokojnie! 

Próbne testy w Gimnazjach 
Mimo, że spodziewano się trudnego testu z matematyki  i chemii, to dobry na-
strój towarzyszył uczniom podczas próbnych egzaminów  w Gimnazjum nr 1 
w Nowogardzie. We wtorek 13 listopada, uczniowie pisali test z części huma-
nistycznej, 14-go  testy  przyrodniczo-matematyczne, a na końcu 15 listopada,  
gimnazjaliści trzecich klas zmierzyli się z językiem angielskim i niemieckim. 

Od dwóch lat sprawdzian przebiega w zupełnie nowej formule. Testy  mają charakter pisemny i 
trwają  przez trzy dni. Każdego dnia uczniowie przystępują do egzaminu składającego się z dwóch 
etapów.  Próbny egzamin gimnazjalny przeprowadzany jest w warunkach bardzo zbliżonych do 
testu końcowego. Są ławki, stół z komisją składającą się z nauczycieli, którzy obserwują  egzamin.  
Takie testy pisane są we wszystkich gimnazjach w całym kraju, przeprowadzono je  również w no-
wogardzkich gimnazjach.  Pozwalają one  zweryfikować  stan aktualny wiedzy gimnazjalistów oraz  
pokazują nad  czym jeszcze gimnazjalista musi popracować, by poprawnie zdać już ten prawdziwy 
egzamin końcowy w kwietniu. Poza tym, próbne testy dają  jeszcze możliwość zmierzenia się ze 
stresem, jak również wypracowania sobie mechanizmu obrony przed nim . By oddać klimat prób-
nych egzaminów udaliśmy się do Gimnazjum nr 1 Nowogardzie,  tam pytamy  o wrażenia z prób-
nych egzaminów zarówno nauczycieli, jak i uczniów: 

Jacek Andrysiak w-ce dyrektor Publicznego Gimnazjum nr 
1 w Nowogardzie - Jesteśmy w trzecim dniu próbnych egzaminów 
gimnazjalnych. Młodzież dzisiaj pisze egzamin z języka angielskiego 
i niemieckiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Powiem, 
że generalnie te próbne testy są takim sprawdzianem, który po ana-
lizie dokonanej później przez nauczycieli wewnątrz szkoły, wskaże 
nam kierunek, w którą stronę mamy iść z uczniem i co u niego ewen-
tualnie jeszcze poprawić oraz nad czym popracować, by na tym już 
końcowym egzaminie, kończącym gimnazjum, uzyskać jak najlep-
sze wyniki. W naszym gimnazjum do testów przystąpiło 93 uczniów, 
w tym 23 uczniów zdaje język niemiecki, a 70 język angielski. Same 
egzaminy przebiegają bez żadnych zakłóceń. Staramy się wszystkie 
czynności wykonywać na 100%, czyli tak jak będzie wyglądał już ten 

końcowy - prawdziwy egzamin. A dlaczego? Właśnie po to, by młodzież się zapoznała dokładnie z 
procedurami i całą tą atmosferą. Dlatego zwracamy uwagę młodzieży na to, by przyszła na egzamin 
z dokumentem tożsamości, w galowym stroju, jak również zwracamy  uwagę, aby nie przynoszono 
żadnych telefonów komórkowych i urządzeń rejestrujących. Wszystkim zdającym próbne testy gim-
nazjalistom, życzę powodzenia na tych, jak i na prawdziwych egzaminach. 

Sandra Skowron kl. III d gimnazjum nr 1 - muszę powiedzieć, 
że część humanistyczna, która jest już za mną, wydaje mi się prze-
ciętna co do skali trudności, historia i WOS były dla mnie proste i 
czuję, że pójdzie mi w miarę dobrze. Jeżeli chodzi o testy z przed-
miotów ścisłych, to czuję, że poszło mi  w miarę dobrze, oprócz chy-
ba biologii. Natomiast z samej matematyki nie za bardzo i wydaje 
mi się, że był tam zbyt wysoki poziom, nie taki jak nam nauczycie-
le wykładają w szkole. Natomiast, jeżeli chodzi o język angielski, to 
był prosty. 

Dorota Kowalska - kl. III gimnazjum nr 1 - Część humanistycz-
na według mnie była prosta. Bo było w niej dużo obrazków i trzeba 
było je odpowiednio podpisać. WOS był również prosty, a  z języ-
ka polskiego również nie miałam większych problemów. Trzeba było 
napisać rozprawkę  co prawda  temat jej  uważam, że nie był szcze-
gólnie fajny czy  atrakcyjny. Ale jednak jak na razie najciężej było 
mi pisać z chemii. Co do języka angielskiego to uważam, że nie był 
trudny. 

Karol Fijałkowski -  klasa III b gimnazjum nr 1 - Testy były 
stosunkowo łatwe. Z części humanistycznej to chyba najtrudniejsza 
jak dla mnie była historia. Z języka polskiego i WOS było dość pro-
sto. Natomiast drugiego dnia na części matematyczno-przyrodni-
czej też w miarę dobrze sobie poradziłem. Specjalnie trudnych rze-
czy nie zauważyłem.  A w części językowej, podstawowy angielski 
mam już poza sobą i jak dla mnie ten test był bardzo prosty. Przed 
nami wkrótce część rozszerzona i mam nadzieję, że również dobrze 
pójdzie. 

 Jarek Bzowy 

Też świętowali

Święto 11 listopada Koło 
Prawa i Sprawiedliwości  ob-
chodziło inaczej niż inne par-
tie i organizacje. Spotkaliśmy 
się na placu kościelnym ko-
ścioła pw. WNMP. Zapaliliśmy 
znicze przy krzyżu, a następ-
nie złożyliśmy wiązankę w ko-
ściele przy tablicy Sybiraków. 
Członkowie naszej organizacji 
wzięli udział w mszy za Ojczy-
znę, a po jej zakończeniu uda-
liśmy się na spotkanie w Biurze 
Posła Prawa i Sprawiedliwości. 
Korzystając z okazji, smakując 
pyszną kawę podjęliśmy próbę 
wspólnego śpiewania pieśni le-

gionowych(której kolejną edy-
cję w Szczecinie prowadził Po-
seł Leszek Dobrzyński). Pod-
jęta próba okazała się całkiem 
udana. Postanowiliśmy więc 
ją kontynuować. Zaintereso-
wanych informuję, że w naj-
bliższym czasie, tj. 17 listopa-
da 2012r. w naszym biurze, w 
byłym hotelu przy Placu Wol-
ności, w pok. 413 odbędzie się 
spotkanie z  naszym  Posłem 
Leszkiem Dobrzyńskim. Ser-
decznie na nie zapraszamy.

Przewodniczący Prawa i 
Sprawiedliwości                                                                                                                         

Koło w Nowogardzie

Wieści z ZSP Osina 

Wystawa z okazji 
Narodowego Święta 
Niepodległości
My pokażemy światu, że Polski jesteśmy warci, byleby 
but był mocny, byleby karabin był w garści.
    Władysław Broniewski

Słowa poety doskonale od-
zwierciedlają losy Polski i Pola-
ków na przestrzeni wieków. Jak 
wiemy historia naszego kraju 
była bardzo burzliwa. Od po-
czątków istnienia państwa pol-
skiego toczone były wojny z naj-
większymi europejskimi mo-
carstwami z różnym skutkiem. 
Najbardziej dotkliwym dla kra-
ju momentem były rozbiory, 
które doprowadziły, że Polska 
zniknęła z map Europy. Ale na 
szczęście, ojczyzna nadal była 
obecna w sercach Polaków, któ-
rzy podejmowali różne działa-
nia, by odzyskać swe ukochane 
ziemie. I tak 11 listopada 1918 
roku nasz kraj, po 123 latach 
niewoli, odrodził się, byliśmy 
niepodlegli.

W 94 rocznicę tego wydarze-

nia w Zespole Szkół Publicz-
nych im. Bronisława Malinow-
skiego w Osinie wykonana zo-
stała wystawa „Kręte drogi do 
wolności” (przygotowana przez 
p. Martę Chojak, p. Ewelinę 
Wszelaki, p. Jakuba Zbyszyń-
skiego), mająca upamiętnić 
wszystkie najważniejsze wyda-
rzenia z historii Polski od roz-
biorów do odzyskania niepod-
ległości.

Ewelina Wszelaki
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PARAFIA PW. WNIEBOWZIęCIA NMP: Msza św. w niedzielę: Nowogard: 7:00, 9:30, 11:00, 12:30, 18:00 (w lipcu i sierp-
niu o 19:00) Karsk: 9:00; Olchowo: 11:00; Wojcieszyn: 12:00; Dąbrowa: 10:00.  Msza św. w tygodniu (od pn do pt): 7:00, 
18:00 (w lipcu i sierpniu o 19:00)    Msza św. w sobotę: 9:00, 18:00 (w lipcu i sierpniu o 19:00).    www.wnmp.info
PARAFIA PW. ŚW. RAFAŁA KALINOWSKIEgO: Msza św. w niedzielę: . 7.30 , 9.00; 11.00, 12.30 i 18.00 (w lipcu i sierp-
niu o 19:00) Kulice: 9:00; Jarchlino: 10:00; Sąpolnica: 10:00.   Msza św. w tygodniu: 7:00, 18:00 (w lipcu i sierpniu o 
19:00).   www.rafalkalinowski.republika.pl
PARAFIA PW. MB FATIMSKIEj: Msze św. w niedzielę: 9.00 i 12.00. Lestkowo: 10.30; Miętno: 13.00.  Msza św. w tygo-
dniu z wyjątkiem poniedziałku:17.00, w sobotę o godzinie 12.00.    www.mbf-now.firmeo.biz 

Informacje Parafialne
   Vox    Ecclesiae...

Słowo Boże na Niedzielę:

W dniu 20 listopada 2012 r.
przypada liturgiczne wspomnienie św. Rafała Kalinowskiego, 

patrona Naszej Parafii oraz patrona Sybiraków i kolejarzy.
W tym uroczystym dniu nasza 

Parafia obchodzi Uroczystość Odpustową.
Uroczysta Msza Święta 

zostanie odprawiona o godz. 17.00

Na tę Uroczystość w Sanktuarium św. Rafała Kalinowskiego w Nowogardzie 
serdecznie zaprasza 

ks. dziekan Kazimierz Łukjaniuk

Słowa Ewangelii według Świętego Marka
(Mk 13,24-32) Przyjście Chrystusa. Przykład z drzewa 

figowego
Jezus powiedział do swoich uczniów: W owe dni, po tym 

ucisku, słońce się zaćmi i księżyc nie da swego blasku. Gwiaz-
dy będą padać z nieba i moce na niebie zostaną wstrząśnięte. 
Wówczas ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego w obło-

kach z wielką mocą i chwałą. Wtedy pośle On aniołów i zbierze swoich wybranych z czte-
rech stron świata, od krańca ziemi aż do szczytu nieba. A od drzewa figowego uczcie się 
przez podobieństwo! Kiedy już jego gałąź nabiera soków i wypuszcza liście, poznajecie, że 
blisko jest lato. Tak i wy, gdy ujrzycie, że to się dzieje, wiedzcie, że blisko jest we drzwiach. 
Zaprawdę, powiadam wam: Nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie. Niebo 
i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. Lecz o dniu owym lub godzinie nikt nie 
wie, ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko Ojciec.

Lecz o dniu owym nikt nie wie… tylko Ojciec
Do tego by nakręcić film, który byłby widowiskowy, to jest to wdzięczny temat. Połą-

czony z ludzką wyobraźnią, daje bardzo wiele możliwości. Parę tego typu filmów już na-
kręcono. A poza tym, człowieka bardzo ciekawi ten temat. Koniec świata. I chyba najważ-
niejsze pytanie: Kiedy? Ciekawość odpowiedzi na to pytanie nie pozwala człowiekowi sie-
dzieć bezczynnie. Więc poszukuje tej odpowiedzi u różnych źródeł. Ale czasem odnosi się 
wrażenie, że człowiek nie tyle jej szuka, co tę odpowiedź tworzy. Tym bardziej, że już tyle 
razy proponowano konkretną datę końca. I gdyby komuś się udało, pewnie byłby sławny, 
a przynajmniej do tego dnia, który sam ustalił. 

Ale nie uda się nikomu. Możemy być świadkami jeszcze wielu propozycji. Mogą one 
wzbudzać w nas różne odczucia i emocje. Mogą mniej lub bardziej wpływać na nasze co-
dzienne decyzje. U niektórych wręcz mogą to codzienne życie kreować. Chciałoby się te-
raz napisać np. „Nie dajmy się zwariować”. I chyba trzeba w ten temat wprowadzić nieco 
spokoju. Bo rzeczywiście można się zagalopować.

„O dniu owym nikt nie wie”. Warto przypominać sobie to zdanie, gdy znów zacznie się 
robić gorąco wokół tego tematu. Według niektórych, to już niedługo. Ewangelista Marek 
pisze, że o tym dniu wie tylko sam Bóg Ojciec. Nie mają tej wiedzy ani aniołowie, ani na-
wet Syn. To może wydawać się trochę dziwne. Czy to możliwe żeby Syn Boży nie posia-
dał tej samej wiedzy, co Jego Ojciec? Na pewno posiada. Ale tu chodzi o coś innego. Ten 
Syn Boży, w pewny momencie ludzkiej historii stał się jednym z nas. Nastąpiło uniżenie 
się Boga-Syna, który przyjął na siebie naszą ludzką naturę, a przez to, stał się podobny do 
nas „we wszystkim oprócz grzechu”. Zrobił to, aby nastąpił bezpośredni kontakt między 
Bogiem, a człowiekiem. W tej ludzkiej naturze zmartwychwstał i wprowadził ją do nieba. 
Ale skoro jest to ludzka natura, pewnych rzeczy nie może. Chociażby powiedzieć nam, 
kiedy będzie koniec świata. To wie tylko sam Bóg. 

I lepiej niech tak zostanie. Dlaczego? Bo człowiek ma bardzo bujną wyobraźnię. Czeka-
jąc na ten koniec tworzy obrazy, które pokazują przede wszystkim ogromnej skali znisz-
czenia. Można odnieść wrażenie, że to wszystko zmierza do jakiegoś katastroficznego 
końca. Więc nie ma się co dziwić, że ten temat, oprócz ciekawości, wywołuje również 
strach. Chyba niepotrzebnie.

Na pewno taki moment przyjdzie. Nasza historia zmierza do tego, by nastąpiła zmiana 
naszego życia. Kochający nas Bóg stworzył człowieka, aby podzielić się z nim swoją mi-
łością, by nas nią obdarować. Wszystko po to, by człowiek był szczęśliwy. No i gdzie to 
szczęście, można by zapytać. I właśnie dlatego nastąpi taka chwila, w której to co Bóg nam 
chciał dać, zaistnieje. Trzeba było tylko pokonać grzech i śmierć, czyli szatana, który jest 
tego sprawcą. Nie mógł tego dokonać żaden człowiek, tylko ktoś, kto jest ponad nieprzy-
jacielem. Dlatego Syn Boży stał się człowiekiem i z własnej woli poniósł śmierć jako czło-
wiek, pokonując w ten sposób szatana. To już się dokonało, historia zaś zmierza do tego, 
żeby to zwycięstwo urzeczywistniło się dla nas ludzi.

Czekamy na wielki dzień, który zapoczątkuje coś, czego nie potrafimy sobie nawet wy-
marzyć. Przekracza to naszą wyobraźnię. Chociaż z drugiej strony, miło jest pomyśleć so-
bie o tym, co to jest wieczność. Do tego szczęśliwa. Kiedyś udało mi się obejrzeć fragment 
odcinka serialu, w którym głównym bohaterem był pewien pastor. W tym fragmencie 
jego syn zapytał: co to jest wieczność? Pastor odpowiedział mu mniej więcej, tak:

„Wyobraź sobie kulę zrobioną z brązu, która ma dziesięć tysięcy kilometrów średnicy. 
I wyobraź sobie gołębia, który raz na dziesięć tysięcy lat przelatuje obok tej kuli. Muska 
ją wtedy swoim skrzydełkiem. I jeżeli zetrze on całą tę kulę, to będzie to początek wiecz-
ności”.

To będzie naprawdę wielki dzień i to będzie naprawdę wielka zmiana. Nie muszę doda-
wać, że na lepsze oczywiście. Dlatego te wizje apokaliptyczne w wykonaniu człowieka, nie 
prowadzą do niczego dobrego. Nie skupiajmy się na tym, jak to się dokona. Lepiej skupić 
się na tym, kto do nas przyjdzie. I z czym do nas przyjdzie. Szczęśliwe życie wieczne. To 
brzmi nieźle. Oczywiście dla tego, kto w to wierzy.

Ks. Grzegorz Podlaski

KĄCIK  KOLEKCjONERA
Klub Kolekcjonera prezentuje odznaki wojsk powietrznodesantowych w 120 

rocznicę urodzin „niepokornego” generała Stanisława Sosabowskiego (1892 – 
1967), dowódcy I Polskiej Brygady Spadochronowej – patrona spadochroniarzy. 

Pierwsza odznaka – Skoczka spadochronowego przyznawana spadochronia-
rzom po wykonaniu 7 skoków, w tym 1 nocnego. Wprowadzona po 1967 roku od-
znaka, przedstawia spadającego do walki Orła Białego, trzymającego w szponach 
biały wieniec laurowy. Wymiary odznaki 29,6 x74,2 mm. Cyfry w środku wieńca 
przedstawiają ilość wykonanych skoków przez posiadacza odznaki.  Autorem od-
znaki jest  Marian Walentynowicz. 

Druga odznaka – Plakietka, na jej czerwonym tle widnieje biała czasza spado-
chronu, otoczona  wieńcem laurowym wraz z szybującym białym orłem. Plakietki 
są w różnych kolorach i wymiarach, ponieważ przedstawiają różne formacje. Ta 
obecnie prezentowana ma wymiary 65 mm i dotyczy I Batalionu Szturmowego, 
który stacjonował w Dziwnowie w latach 1964 – 1986.

UWAgA ! KOLEDZY SPADOCHRONIARZE  
(szczególnie z I Batalionu Szturmowego w Dziwnowie)
W Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Stefana Żeromskiego w Nowo-

gardzie w  dniu 21.11.2012 r. (środa),  o godz. 17.30 prezentowana bę-
dzie wystawa poświęcona „niepokornemu” generałowi Stanisławowi 
Sosabowskiemu. Na wystawę zapraszamy szczególnie wszystkich naszych 
kolegów spadochroniarzy, oraz osoby chętne do zwiedzenia tej wystawy. Po 
wystawie przewidujemy spotkanie koleżeńskie ze wspomnieniami, które 
odbędzie się także w bibliotece. Część z naszym kolegów spadochroniarzy 
należy do III – Oddziału Związku Polskich Spadochroniarzy w Dziwno-
wie, którzy na tym spotkaniu  przekażą informacje i materiały z działalno-
ści naszego związku. Na powyższe spotkanie można przynieść ze sobą cie-
kawe materiały - fotografie, odznaki z odbywania służby wojskowej w jed-
nostkach powietrznodesantowych. Z koleżeńskim pozdrowieniem „Otwartej 
czaszy”.

Serdecznie  zapraszamy.
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Bogusława Miszczak, lat 60, zmarła 15.11.2012, pogrzeb 17.11.2012, pogrzeb odbędzie się o 
godz. 12,00 na cmentarzu  w Dobrej. 

Informacje  przekazał zarządca cmentarza Jerzy Furmańczyk

 W tych dniach odeszli do Wieczności 

Sen Nasz 
Zapadł w sen Nasz dzień
Odział się kolorem jesieni.
Każda wspólnie spędzona chwila, jej barwami się mieni.
 
Zapadł w szarość Nasz czas
Wspólnie dotąd spędzony.
W zaciszu domowego ciepła składam wspomnienia po kątach 

rozrzucone.
 
Zapadł w ciszę Nasz tydzień
Odczuwam chłód jesieni na skórze.
Czasami myślę, że potrafię przepędzić deszcz i burzę.
 
Zapadł w pamięć Nasz miniony rok
Trzeba zapomnieć i ku przyszłości śmiało postawić kolejny krok.
 

Jesień Wspomnień  
Cóż to za pora?
Cóż to za czas?
Nie ma już ciepła, stóp bosych w wodzie.
Teraz wędruję w ponurym chłodzie...
 
Cóż to za pora?
Czas na wspomnienia?
Czasami myślę, że świat się nie zmienia...
 

Idą 
Ulicą drepczą ospale
Patrzą 
Przed Siebie jak przez mgłę, niedbale...
 
Cóż to za pora?
Cóż to za czas?
Ponura przeszłość wraca raz po raz...
Eliza
 

Liść Jesienny  
Niewinny, rumiany, kolorem odziany 
Delikatnie płynący, w powietrzu się unoszący...
Odziany tłem nieba, 
Kolorami których mu potrzeba.
Zieleń powoli w cieniu znika, 
On się pojawia, niczym tworzona w ciszy muzyka...
Znienacka, 
Niby przypadkowo
Ujrzysz go pod stopą
Pod nad swoją głową...

Eliza 

W dniu jutrzejszym 17.12.br. 
odbędzie się zbiórka 

na schronisko w Sosnowicach
do którego trafiają psy z naszej gminy. 

Prosimy wszystkie osoby z dobrym sercem o przekaza-
nie naszym wolontariuszom kocy, kołder, poduszek, kar-
my oraz innych potrzebnych przed zimą rzeczy. Prosimy 
również o wrzucenie „grosika” do puszek naszych wolon-
tariuszy. 

Wolontariusze będą stać 
przy Netto oraz niedaleko Lidla. 

Z góry dziękujemy za okazane serce

Czy wciąż chodzimy  
do wypożyczalni video? 
Mogłoby się wydawać, że w czasach powszechnego dostępu do Internetu i wszel-
kich multimediów, dziś nikt już nie korzysta z usług wypożyczalni filmów video.  
Nic podobnego. Chociaż z pewnością złote lata tego biznesu minęły, nadal ma 
on swoich wiernych klientów.  Z tą różnicą, że zamiast kaset VHS wypożyczają 
oni płyty DVD, a ostatnio także Blu-rey. 

Pan Mirosław Hnatów 
mieszka w Golczewie, ale pra-
cuje w Nowogardzie. Tutaj od 
kilku lat prowadzi wypoży-
czalnię filmów video. Niedaw-
no przeniósł punkt do loka-
lu przy ul. 5 Marca, gdzie do-
tychczas funkcjonowało biuro 
podroży. Wcześniej dzierżawił 
pomieszczenie w budynku po 
byłym sądzie. Jak stwierdził w 
czasie rozmowy z DN, na brak 
klientów nie narzeka.  - Lu-
dzie wciąż chętnie przychodzą 
do wypożyczalni. Bardzo wiele 

osób wypożycza teraz filmy na 
nośniku Blu-ray, zwłaszcza, w 
jakości 3D. Wciąż popularne są 
także filmy na DVD – mówi. 

Wypożyczalnia oferuje pra-
wie tysiąc sześćset pozycji fil-
mowych. Wybór jest więc spo-
ry. Jakie zatem filmy cieszą 
się największą popularnością 
wśród mieszkańców Nowogar-
du?

Zdecydowanie przodują hity 
kinowe. Dużym powodzeniem 
cieszy się polskie kino, zwłasz-
cza tzw. ambitne. Popularno-

ścią cieszą się także bajki i fil-
my dla dzieci – odpowiada pan 
Mirosław, który osobiście pre-
feruje kino sensacyjne, kome-
diowe i fantastyczne. Wszyst-
kie płyty są legalne i zakupio-
ne w hurtowni, co też odbior-
com gwarantuje wysoką jakość 
podczas oglądania.  

Wypożyczalnia jest czynna 
od poniedziałku do soboty, w 
godzinach od 12,00 do19,30. 
Najwięcej klientów wypożycza 
filmy na weekendy lub święta i 
dni wolne od pracy. 

Oprócz wypożyczalni fil-
mów, w punkcie przy ul. 5 
Marca świadczone są także 
usługi telefoniczne i interneto-
we dla jednej z wiodących na 
rynku firm telekomunikacyj-
nych. Ponieważ pan Mirosław 
jest z zawodu prawnikiem, 
chętnie pomaga ludziom, gdy 
ci gubią się w gąszczu przepi-
sów. 

W przyszłości będzie chciał 
rozszerzyć swoją działalność 
właśnie o doradztwo prawne. 

MS

Mirosław Hnatów

Dobry występ naszych tancerzy 
W dniu 11.11.2012 w Koszalinie odbył się III Ogólnopolski Turniej Tańca To-
warzyskiego Pasja Cup 2012, w którym wzięli udział nowogardzcy tancerze, zaj-
mując wysokie miejsca.  

Pary reprezentujące Flesz Nowogard zajęły następują-
ce miejsca: 

8-9 G Antoni Błażewicz - Zuzanna Pędziszczak 1 miej-
sce Flesz Nowogard Piotr Żelazowski - Oliwia Banasik 3 
miejsce Flesz Nowogard 

10-11 F Jakub Miksa - Maja Tębłowska 3 miejsce Flesz 
Nowogard

12-13 D Szymon Artelik - Martyna Dworak 4 miejsce w 
kombinacji 8 tańców Flesz Nowogard

pow. 15 C Marek Niemirski - Paulina Kij ST 6 miejsce, 
LA 1 miejsce Flesz Nowogard

pow. 15 B  Marcel Marchewka - Klaudia Rafińska ST 2 
miejsce, LA 6 miejsce Flesz Nowogard

Gratulujemy dobrych wyników i życzymy tancerzom 
dalszych sukcesów! 

Opr. ms
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RE MB UD

Salon Budowlany

R E M B U D Sprzedaż jesienna

z RABATAMIKabiny prysznicowe
szklane kpl. z brodzikiem

już od 600 zł brutto

Przyjdź, sprawdź

ZAPRASZAMY

od 8.30 - 18.00

- glazura, terakota
- armatura łazienkowa
- panele podłogowe
- panele ścienne
- skrzydła drzwiowe

Szafka 50 + umywalka
+ bateria + lustro

już od 345 zł brutto

ul. Wartcka 1 • Nowogard
Tel./Fax 91 39 22 957

19.11.2012 r. 
godz. 16

OKNO 1465 mm szer. x 1435 mm wys.

SZYBA K=1,0 • OKUCIE MACO PPUH "JOGA" sj.
ul. Górna 4,

72-200 Nowogard
tel. 91 39 25 501

OKNA-SUPERPROMOCJA !!!

TYLKO 499zł*
*cena netto

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07

Nowogard • Warszawska 14 • tel. 91 391 03 78

zaprasza pn-pt 9-18, sob. 10-14

Przyjdź po sianko na święta

Masz 10 minut? Masz decyzję
Kredyt gotówkowy na gwiazdkę
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Nasi przedsiębiorcy - Central  Soya - Hurtownia Pasz i Koncentratów 

Czarny scenariusz dopiero  nadchodzi...!
 Hurtownia CENTRAL-SOYA, to firma działająca w branży dystrybucji pasz i koncentratów.  Jest to typowa firma handlowa zajmująca 
się sprzedażą zarówno w obiekcie stacjonarnym  na terenie byłego POM, jak i dostarczaniem zamówień  klienta bezpośrednio do domu. 
Właścicielem firmy jest Zbigniew Raźniewski, znany w Nowogardzie również jako były wieloletni dzierżawca targowiska miejskiego 

Dziennik Nowogardzki: Za-
nim przejedzmy do pytań małe 
rozróżnienie, dotychczas w tej 
rubryce rozmawiałem na ogół 
z producentami bądź przedsię-
biorcami świadczącymi usług, 
a Pana działalność to głównie 
handel... 

Zbigniew Raźniewski właści-
ciel firmy - Słusznie Pan redaktor 
zauważył, bo moja firma właśnie 
nie jest producentem, lecz bardziej 
skupia się na handlu i dystrybucji 
oraz współpracy w tym zakresie z 
kilkunastoma firmami z branży, 
którą reprezentuję. Moja działal-
ność polega więc  nie na produkcji, 
ale na odsprzedaży pasz i koncen-
tratów dla rolników.

Więc proszę powiedzieć, jakie 
Pan dystrybuuje towary?  

Lista produktów jest dość długa, 
ale do tych najważniejszych zali-
czę: mieszanki paszowe i mineral-
ne, koncentraty, śruty sojowe, rze-
pakowe, preparaty mleko zastęp-
cze, prefiksy, nawozy, dodatki mi-
neralne. Więc jak Pan widzi, są to 
typowe preparaty żywieniowe dla 
zwierząt. Ten asortyment jest bar-
dzo szeroki, co oznacza, że każdy 
hodowca czy producent  może so-
bie wybrać to, co go interesuje. Ale 
warto wspomnieć, że moja firma 
również odkupuje zboża od rol-
ników proponując w zamian inne 
towary, które są im potrzebne do 
prowadzenia swojej działalności. 

Pana klientami są? 
W 90% są to rolnicy indywidu-

alni oraz hodowcy np. zwierząt fu-
terkowych, jak chociażby szynszy-
le, ale  odbiorcami są również wła-
ściciele psów oraz zwierząt, któ-
re hodują sobie dla przyjemności. 
Oprócz koncentratów i mieszanek 
paszowych i mineralnych w sprze-
daży mam również karmę, którą 

sprzedaję detalicznie, jeżeli ktoś 
ma takie życzenie. Mimo, że firma 
jest hurtownią, to sprzedaje rów-
nież pojedyncze opakowania kar-
my. 

Gdzie firma dystrybuuje swo-
je towary? 

W zasadzie na  obszarze całe-
go  województwa zachodniopo-
morskiego, ale i poza jego teren 
również. Jednak bardzo ważnym 
klientem jest dla nas klient rynku 
lokalnego. Towary, które proponu-
je moja firma można nabyć tu na 
miejscu, ale jest możliwość bezpo-
średnio dowozu  do klienta z od-
powiednim rabatem i gratisem. 
Wszystko oczywiście jest obsługi-
wane przez moich przedstawicieli 
handlowych, którzy nie pracują za 
biurkiem w firmie, lecz jeżdżą sa-
mochodami służbowymi po tere-
nie. Ich praca jest o tyle istotna, że 
polega na bezpośrednim dojecha-
niu do klienta niemalże na „po-
dwórze”. System rozliczania jest,  
bądź gotówkowy, bądź poprzez  
wystawienie faktury terminowej.  
Warto wspomnieć, że dla stałych 
klientów firma stosuje wydłużo-
ne terminy płatności, co na pewno 
jest dużym ułatwieniem dla kupu-
jących. W tym biznesie jest tak, że 
sprzedaż towarów uzależniona jest 
trochę od pór roku i  rozkładu pra-
cy rolnika oraz hodowcy. Najlep-
szym czasem sprzedaży jest okres 
wiosenno - letni. Jest to pora roku 
gdy np. producenci drobiu zwięk-
szają swoją produkcję, a rolnicy in-
tensywniej uprawiają ziemie,  któ-
rą trzeba odpowiednio przygoto-
wać poprzez nawożenie odpowied-
nich nawozów. 

Jednak czy  klienci  zaglądają  
również bezpośrednio do firmy? 

Ależ oczywiście. W tygodniu po-
trafi nas tu odwiedzić średnio od 

100 do 150 osób. Co świadczy o 
tym, że jednak te towary które pro-
ponuję są bardzo potrzebne? 

 Pana Firma, to również do-
radztwo w dziedzinie żywienia 
dla zwierząt.  Zasady i normy 
żywieniowe są na tyle ważne, że 
jak wiem problematyka uregulo-
wana jest aż Ustawą sejmową ...? 

Muszę powiedzieć, że normy 
które zostały narzucone w roku 
2004 przez stworzoną ustawę ży-
wieniową w oparciu o dyrektywy 
unijne, bardzo jasno precyzuje, co 
można sprzedawać w mojej bran-
ży. Jest rzeczą bezwzględnie zaka-
zaną sprzedaż mączek mięsno - 
kostnych, które były dodatkiem do 
pasz. To już jest przeszłość. W to 
miejsce weszło białko roślinne, któ-
re jest ekologiczne i zdrowe. Anty-
biotyki, które  wcześniej  były do-
dawane do pasz zostały wycofane 
i nie można ich już stosować ani 
w paszach, ani w koncentratach. 
Obecnie obowiązują aminokwa-
sy naturalne i białko roślinne. Nie 
ukrywam, że właśnie z tego powo-
du tu w firmie mam częste kontro-

le z nadzoru weterynaryjnego, któ-
rych  celem jest pobranie próbek z 
tych produktów i sprawdzenie czy 
są one zgodne z obecnymi wymo-
gami. 

Jak  istotną rolę w Pana dzia-
łalności pełnią giełdy rolne czy 
towarowe?   

Oczywiście bardzo istotną. Śle-
dzenie ich jest stałym elementem  
moich porannych czynności zawo-
dowych. Muszę dodać, że te giełdy 
są nowoczesnym sposobem komu-
nikowania się sprzedających i  ku-
pujących oraz umożliwiają ob-
rót produktami rolnymi na miarę 
XXI wieku. Taka giełda ułatwia 
rolnikom i  przetwórcom sprzeda-
nie tego, co wyprodukowali, a ku-
pującym handlowcom, właścicie-
lom hurtowni oraz sklepów rol-
nych, umożliwia bezpośredni kon-

takt z producentami w celu spro-
wadzenia potrzebnego towaru. Na 
takiej giełdzie jest wiele katego-
rii towarów, począwszy od zbóż, a 
skończywszy na narzędziach rolni-
czych. 

 Higienizacja, to szczegól-
ny zabieg w produkcji pasz. Na 
czym on polega? 

Higienizacja, czyli podniesie-
nie bezpieczeństwa spożycia przez 
unieszkodliwianie szkodników, pa-
sożytów oraz drobnoustrojów cho-
robotwórczych, powodujących za-
trucia pokarmowe u karmionych 
zwierząt. Jest to bardzo potrzebna 
i sprawdzona metoda, która jest 
odzwierciedleniem systemu, jako-
ści HACCAP i została wprowadzo-
na w 2004 roku. Jednak ten system 
w mojej firmie nie obowiązuje, po-
nieważ nie jestem producentem, 
lecz tylko dystrybutorem i moje 
produkty przeszły  na wcześniej-
szym etapie  tę procedurę.  Podsu-
mowując to pytanie chcę jasno po-
wiedzieć, że sprzedawane  u mnie 
pasze czy koncentraty są zdrowe w 
100% i są w trakcie składowania  

nadzorowane bardzo skrupulatnie. 
Przykładem jest moja hurtownia, 
w której kontrole przeprowadzane 
są co miesiąc. Na hali gdzie są skła-
dowane worki, każdy z nich musi 
być nieuszkodzony, a jeżeli już taki 
się zdarzy, to natychmiast wędru-
je do utylizacji. To pewny  system 
kontroli, który chwalą  sobie rów-
nież producenci, im bowiem rów-
nież zależy na wyeliminowaniu 
zagrożeń,  które rzutują na opinię 
klientów o ich produktach. 

Wspomniał Pan, że nie tylko 
drób, trzoda chlewna i bydło, to  
główni konsumenci Pana pro-
duktów, ale także inne zwierzę-
ta ….  

To prawda, że naszymi konsu-
mentami są wymienione przez 
Pana grupy zwierząt. Ale rów-
nież muszę tu wspomnieć o gry-

zoniach takich  jak szynszyle, kró-
liki oraz inne. Mamy także, co już 
wspomniałem,  również karmę dla 
psów. 

 Firma Pana zatrudnia niewie-
le osób, zapewne łatwiej  zgrać  
taki zespół aby wszystko funk-
cjonowało jak  w „szwajcarskim 
zegarku” 

Rzeczywiście  w mojej firmie pra-
cuje tylko 3 osoby.  1 magazynier, 
który musi znać i orientować się, 
jaki jest stan faktyczny w magazy-
nie. Natomiast dwie kolejne osoby 
pełnią funkcje przedstawicieli han-
dlowych,  mają samochody służ-
bowe i objeżdżają teren „wzdłuż 
i rzesz”, by pozyskiwać nowych 
klientów i proponować im nie-
mal w domu produkty. To bardzo 
ułatwiająca życie klientom forma 
sprzedaży. Co do samych pracow-
ników, to mogę tylko wyrażać się o 
nich w samych superlatywach? Po-
wiem krótko bez nich ta firma by 
po prostu nie funkcjonowała. Bar-
dzo chciałbym im wszystkim ser-
decznie podziękować i kieruję dla 
nich wyrazy uznania. Dodam jesz-
cze, że te osoby pracują w firmie od 
niespełna 10 lat. 

Mimo, że nie jest Pan rolni-
kiem, to powinien mieć wyro-
bione zdanie na temat ogólnej 
kondycji polskiego rolnictwa 
oraz taktyki podatkowej w na-
szej gminie? 

Sytuacja polskiego rolnictwa i 
rolnika jest bardzo ciężka. Powo-
dem są obecne przemiany i dyrek-
tywy, które narzuciła Unia oraz w 
pewnym sensie niewielka ilość po-
siadanych na własność areałów - 
czyli powierzchni pola, które mógł-
by uprawiać i obrabiać. Istotne 
znaczenie również ma sprzęt rol-
niczy, które moim zdaniem nie jest 
jeszcze wystarczające, przez to rol-
nik nie jest dobrze doposażony w 
potrzebny do pracy mu sprzęt. Jed-
nak tu już nie chciałbym się za 
wiele wypowiadać, gdyż jest to bar-
dzo szeroki temat do osobnej dys-
kusji w przyszłości. Co do gminy, 
to zaskoczę Pana, bo nigdy nie ko-
rzystałem z żadnych ulg i nigdy nie 
wnioskowałem o ich przyznanie, 
bo nie miałem takiej potrzeby? Jed-
nak wiem z obserwacji i rozmów z 
rolnikami którzy przyjeżdżają do 
mnie, że narzekają. Ta strategia, 
którą serwuje nam gmina nie jest 
przyjazna, czy to dla rolnika, czy 
przedsiębiorcy na dzień dzisiejszy. 
Jest rzeczą bardzo przykrą, że nie 
dba się o nas jako przedsiębiorców 
w sposób należyty. Nikt nie 

Zbigniew Raźniewski

Pan Zbigniew (z prawej) z magazynierem panem W. Dziedzicem
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Turniej bilarda  
w „Pasadenie”

Zapraszamy wszystkich chętnych zawodników i kibi-
ców na turniej bilarda o puchar „Pasadeny” - Turniej od-
będzie się dnia 24 listopada 2012 r. (sobota) o godzinie 
17:00 w pubie „Pasadena”.

Andrzej Szafran

4 kolejka NALP

Seniorzy-Budowlani: mecz o „6 pkt.”
Po tygodniowej przerwie, w hali ZSO przy ulicy Bohaterów Warszawy zostanie 
wznowiona Nowogardzka Amatorska Liga Piłkarska. Tym razem nie nastąpi-
ły żadne komplikacje z godzinami spotkań, zatem każda drużyna rozegra swój 
mecz zgodnie z terminarzem.

Czwartą kolejkę rozpocz-
ną zawodnicy Pomorzanina 
II i Zamkowej 7. To może być 
emocjonujące spotkanie – Po-
morzanin II rozpoczął roz-
grywki od zwycięstwa, póź-
niej jednak było coraz gorzej... 
Zamkowa 7 jest natomiast je-
dynym niepokonanym zespo-
łem w II lidze i mimo pauzy w 
ostatniej kolejce, zajmuje dru-
gie miejsce z 6 pkt. Tyle samo 
punktów na koncie posiada li-
der grupy Parasol, przed któ-
rym teoretycznie najłatwiej-
sze zadanie, gdyż ich rywala-
mi będą piłkarze FC Rezer-
wy, którzy wciąż pozostają bez 
zdobyczy punktowej. W ostat-
nim meczu Olimpiakos zmie-
rzy się z Jastrzębiem Łosośni-
ca. Zwycięstwo jednej z dru-
żyn pozwoli przesunąć się nie-
co wyżej w tabeli. Tym razem 
pauzuje Strażak Wyszomierz. 
Pierwsza liga rozpocznie się od 
pojedynku lidera z ostatnim 
zespołem w tabeli. Pampeluna 
jeszcze nie straciła punktu, na-
tomiast Czarne Chmury wciąż 

pozostają z zerem na koncie. 
W tym meczu faworyt jest je-
den... Następnie sąsiadujące 
w tabeli zespoły Bad Boys Ju-
niors 94 i Probud Wyszomierz. 
Statystyki bramkowe obydwu 
zespołów mogą wskazywać na 
efektowny wynik tego spotka-
nia. Po tym pojedynku kibi-
ce będą świadkami meczu na 
szczycie, przynajmniej na tą 
chwilę, gdyż Tubisie zajmują 
obecnie 2 miejsce, natomiast 
ich rywale zespół Jantaru jest 
na 3 pozycji. Zarówno Tubisie 
jak i Jantar grają szybką i ład-
ną dla oka piłkę, więc z pewno-
ścią będzie na co popatrzeć. Na 
koniec spotkanie, które jeszcze 
w ubiegłym sezonie uważane 
by było za szlagier, po którym 
wyłoni się prawdopodobny 
zwycięzca ligi. Chodzi tu o Bu-
dowlanych i Seniorów. W tym 
sezonie te drużyny źle zainau-
gurowały rozgrywki, przez co 
już w trzeciej kolejce ciężko im 
będzie pozwolić sobie na stra-
tę punktów, gdyż rozpędzona 
Pampeluna może już „uciec” 

na spory dystans. Seniorzy za-
ledwie z 1 punktem zajmują 7 
miejsce, natomiast Budowlani 
z 3 punktami znajdują się na 6 
pozycji. Dla byłych mistrzów 
i wicemistrzów, to może być 
mecz z kategorii tych o „6 pkt.” 
- przegrana drużyna na dobre 
skomplikuje sobie sytuację w 
tabeli, natomiast remis nikogo 
tu nie ustawia...

KR  

II liga - 4 kolejka (18 listo-
pad)

14.00 Pomorzanin II Nowo-
gard – Zamkowa 7

14.30 FC Rezerwa – Parasol     
15.00 Jastrząb Łosośnica – 

Olimpiakos 
Pauza: Strażak Wyszomierz

I liga - 4 kolejka (18 listo-
pad)

15.30    Pampeluna Pereiros 
– Czarne Chmury

16.00    Bad Boys Juniors 94 – 
Probud Wyszomierz 

16.30    Tubisie – Jantar
17.00     Seniorzy – Budow-

lani 

Na koniec z Piastem

Pozostaną liderem?
W sobotę (17 listopada) o godzinie 13:00 Pomorzanin Nowogard rozegra ostat-
ni mecz w rundzie jesiennej. Tym razem zawodnicy z Nowogardu wybiorą się do 
Chociwla, gdzie o punkty powalczą z tamtejszym Piastem. 

O punty w tym meczu na 
pewno nie będzie łatwo – tym 
bardziej, że piłkarze z Nowo-
gardu ostatnio nie spisują się 
na miarę oczekiwań. Ciężko 
powiedzieć czy pierwsza w tym 
sezonie porażka przed własną 
publicznością, zmobilizuje pił-
karzy Pomorzanina, czy też 
podcięła im skrzydła... Jedno 
jest pewne – Piast, to niewy-
godny rywal, który w tym se-
zonie stracił najmniej bramek 
w lidze. Gospodarze sobotnie-
go meczu zajmują obecnie 6 
miejsce ze stratą 8 punktów do 
lidera z Nowogardu. W 14 spo-
tkaniach Piast stracił zaledwie 
13 bramek – co ciekawe piłka-
rze z Chociwla równie mało 
strzelili goli, bo tylko 16. Jedy-

nie w 4 dotychczasowych me-
czach z udziałem Piasta, padło 
więcej niż dwa gole: Ehrle – 
Piast 1:2, Piast – Ina 2:2, Świt – 
Piast 2:1, Piast – Stal 4:1. Piast 
przed własną publicznością ro-
zegrał 6 spotkań z których wy-
grał 4, natomiast raz zremiso-
wał i przegrał. Bilans bramko-
wy Piasta w meczach u siebie, 
to 10 strzelonych i 5 straco-
nych. Teoretycznie łatwiejsze 
zadanie ma drugi i trzeci ze-
spół w tabeli. Odrzanka u sie-
bie zagra z Regą Trzebiatów, 
natomiast do Dolic przyjadą 
piłkarze Świtu Skolwin. Zatem 
wygląda na to, że najprawdo-
podobniej tylko zwycięstwo 
zapewni Pomorzaninowi zimę 
na pozycji lidera.

KR 

15 kolejka – 17 listopada:

Victoria Przecław – Iskierka 
Sz-n - Śmierdnica       (11:00)

Polonia Płoty – Ehrle Dobra 
Szczecińska (13:00)

Piast Chociwel – Pomorza-
nin Nowogard (13:00)

Odrzanka Radziszewo – 
Rega Trzebiatów(13:00)

Odra Chojna – Stal Lipiany 
  (13:00)

Morzycko Moryń – Klon 
Krzęcin  (13:00)

Unia Dolice – Świt Skolwin 
  (13:00)

Zorza Dobrzany – Ina Ińsko 
  (14:00)

pyta, co robimy, jak sobie daje-
my radę w prowadzeniu dzia-

łalności. Pozostawieni jesteśmy 
sami dla siebie. A jedyną rzeczą o 
którą dba gmina jest ściąganie nie-
małych podatków, ich kwota rocz-
na w moim przypadku jest  bardzo 
znaczącą sumą. Ale co robić? Trze-
ba je płacić i już. 

 Wszyscy wiemy, że był Pan 
zarządzą nowogardzkiego tar-
gowiska. Jak Pan wspomina ten 
czas? 

Prowadzenie tej działalności 
było i jest bardzo trudne. Targo-
wiskiem zarządzałem od 1996 rok.  
Co mogę powiedzieć?  Uważam, że 
targowisko było zarządzane do-
brze, tylko wystąpiły pewne  pro-
blemy - nazwałabym je - z gatunku 
relacji międzyludzkich, skutkujące 
oczekiwaniem, że zarządzający bę-
dzie działał charytatywnie, a tak 
się nie da. Prowadzenie tego typu 
działalności wymaga doświadcze-
nia, umiejętności podejmowania 
decyzji i często odwagi. Każda de-
cyzja musiała być decyzją odpo-
wiedzialną. To targowisko funk-
cjonuje już wiele lat, a ja sam pro-
wadziłem je  też wiele lat. Dlatego 
Ci ludzie z targowiska z którymi 
współpracowałem, wydaje mi się, 
że dobrze mnie postrzegali, póki 
nie zostały sprzedane grunty pod 
obiekty murowane, które w moim 
odczuciu nie powinny być odsprze-
dane. Podjęcie tej decyzji było kar-
dynalnym błędem, który spowodo-
wał taką, a nie inną sytuację. Dla-
tego powiedziałem sobie, że mam 
już dość. Jestem w takim wieku, że 
nie mam ochoty się już denerwo-
wać. Byłem przemęczony tą sytu-
acją. Jednak chcę powiedzieć, że 
jest mi żal tych osób, które pracu-
ją na targowisku, gdyż pracę, któ-
rą tam wykonują jest dla nich bar-
dzo ciężka. To jest bardzo ciężko 
zarobiony kawałek chleba w często 
trudnych  warunkach atmosferycz-
nych. Cóż mogę powiedzieć jesz-
cze? Może to, że jest mi zwyczajnie 
smutno, że tak się stało, ale  pro-
szę mi uwierzyć, że miałem już ser-
decznie dość. 

  Czy uważa Pan, że to dobrze, 
że gmina przejęła targowisko? 

Powiem szczerze, że dobrze. Bo 
gdyby targowisko poszło na prze-
targ, to może znowu by się zjawił 
ktoś, kto by podbił stawkę do dzier-
żawy, za którą musiałyby ostatecz-
nie  zapłacić osoby pracujące na 
targowisku. Kolejnym  pozytywem 

,  to,  to  że jest lepszy dostęp do 
przedstawicieli gminy, którzy mam 
nadzieję, że bardziej zrozumie-
ją sprzedających i ich problemy, 
wszak prowadzenie targowiska 
niezależnie w jakiej formie, to jed-
nak obowiązek  gminy i zawsze jest 
i było jej własnością. To są moje ta-
kie spostrzeżenia. Natomiast jeżeli 
chodzi o warunki które tam są dla 
pracujących, to nie sądzę by one się 
poprawiły, bo nikt im ich nie za-
gwarantuje. Dlatego uważam, że 
zarządzanie takim targowiskiem 
powinno być rozsądne i perspek-
tywiczne.  Gmina powinna po-
myśleć o mniejszych opłatach dla 
handlujących na targowisku. Chcę 
powiedzieć, że Urząd niestety sto-
suje dziwną politykę, która dobija 
przedsiębiorców. Przykładem tego 
jest wpuszczenie na rynek tylu su-
permarketów, które  niszczą  dzia-
łalność mniejszych sklepów i skle-
pików spożywczych. Ta ilość mar-
ketów dobija  nasz lokalny handel, 
a to  jeszcze nie koniec. Czarny sce-
nariusz dla naszego lokalnego han-
dlu jeszcze się nie skończył i proszę 
mi uwierzyć, że dopiero nadcho-
dzi. Bardzo mnie boli taka sytu-
acja. 

Pana branża rozwija się bar-
dzo dynamicznie, ale czy w 
związku z tym może Pan powie-
dzieć tak o swojej firmie? Jakie 
są przed nią perspektywy? 

Cóż cały czas się rozwijamy. Już 
rozbudowaliśmy nasze magazy-
ny i całą bazę magazynową. Jed-
nak same perspektywy uzależnio-
ne są od kondycji rolnictwa. Jeże-
li będzie ono wspomagane, to i my, 
jako firmy współpracujące, rów-
nież będziemy dobrze funkcjono-
wać. Dlatego śledzę, tak jak wspo-
mniałem, rynek i giełdy rolnicze, 
by mieć orientację. Niestety różne 
rządy naszego Państwa nie dbają i 
chyba nigdy nie dbały wystarczają-
co  o  rozwój rolnictwa, a przecież 
to rolnicy  produkują żywność, któ-
rą wszyscy przecież chcemy jeść. 

Gdy jest już Pan poza firmą? 
Jestem żonaty. Mam dwie córki 

i jestem również dziadkiem. A w 
wolnych chwilach oddaję się swoim 
pasjom. Co do hobby, to lubię wy-
jeżdżać na wczasy i spływy kajako-
we? Ale również bardzo interesu-
je mnie motoryzacja, a konkretnie 
dobre markowe samochody, które 
co nie jest tajemnicą, z tego powo-
du  dość często zmieniam. 

rozmawiał: Jarek Bzowy 
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SPECjALNIE DLA DZIENNIKA - wywiad z Adamem Woronowiczem

Dotykałem tajemnicy…
W sobotę o 16:30 w siedzibie Civitas Christiana, a następnie o 19 w kawiarence Szczecińskiego Duszpasterstwa Akademickiego przy 
Sanktuarium Serca Jezusowego u Chrystusowców odbyły się spotkania z Adamem Woronowiczem, odtwórcą głównej roli w filmie „Po-
piełuszko. Wolność jest w nas”. Urodzony w 1973 roku aktor znany jest również m.in. ze swoich kreacji w filmach „Generał Nil”, „Re-
wers”, „Uwikłanie” czy „Baby są jakieś inne”.

Podczas spotkania dało się 
zauważyć, że Adam Worono-
wicz posiada w sobie prawdzi-
wy charyzmat, rozpoznany i 
ukształtowany na drodze inten-
sywnej formacji duchowej. Jest 
obdarzony szczególnym talen-
tem oratorskim – słucha się go 
przyjemnie i z zajęciem. Swo-
jej pracy oddaje się – jak sam 
stwierdza – cały. O swojej żo-
nie mówi – to naprawdę święta 
osoba. Otwarty na człowieka. 
Mimo wielogodzinnych i wy-
czerpujących spotkań, udzielił  
nam wywiadu. Oto jego treść.

W trakcie pańskiej prelekcji 
zapadł mi w pamięci pewien 
fragment z pańskiego życio-
rysu, gdy jako jedenastoletni 
chłopiec grał Pan w piłkę z ko-
legami a kilkadziesiąt metrów 
dalej przejeżdżał samochód z 
ciałem zamordowanego ks. Je-
rzego Popiełuszki. Główny bo-
hater i przyszły odtwórca jego 
roli tak blisko siebie. Czy nie 
wydaje się panu, że w naszym 
życiu pojawiają się znaki, któ-
re mogą ukazywać nam w jakiś 
sposób naszą życiową drogę?

Oczywiście, że tak jest. Jed-
nakże, gdy ma się 11 lat, to się 
tego tak nie odczuwa i nie odbie-
ra. Ale wierzę w to, absolutnie. 
Nie my pierwsi, ani nie ostatni 
będziemy mieli takie znaki. Nie-
miej jednak ufam, że w ten spo-
sób opatrzność do nas mówi.

W wywiadzie dla KAI mówił 
pan, że w trakcie kręcenia  sce-
ny ostatniego różańca, jaki ks. 
Jerzy Popiełuszko odmówił z 
wiernymi w jednym z bydgo-

skich kościołów, miał pan na 
sobie oryginalny ornat, które-
go używał w tamtych chwilach 
ks. Jerzy. Znamienne jest to, 
że nikt potem już go nie zało-
żył, zaszczyt ten spotkał dopie-
ro pana. Powiedział pan wtedy: 
„czułem, że w tym momencie 
dotykam tajemnicy”…

…tak, tajemnicy kapłaństwa. 
Jest to wielka rzecz – kapłań-
stwo. Jest to ciężar, krzyż, ale jed-
nocześnie zaszczyt i wyróżnie-
nie. Jest to tajemnica spotkania 
człowieka, ze swoimi słabościa-
mi, marzeniami, pragnieniami, i 
Boga, który powołuje nas do rze-
czy, które nas przekraczają. 

Występował pan w wielu pro-
dukcjach opowiadających o hi-
storii naszego kraju, m.in. w 
„Sensacjach XX wieku”, „Gene-
rale Nilu”; można pana oglądać 
w serialu na TVP 2 „Czas Ho-
noru”. Zdaje się, że tego typu 
obrazy sprawiają, że aktor pod-
chodzi zupełnie inaczej do gra-
nej w nich przez siebie roli, że 
przynależność do takiego a 
nie innego narodu, z konkret-
ną historią, musi mieć na nie-
go wpływ.

Przede wszystkim występo-
wanie w tego typu filmach jest 
dla mnie niesamowitą przygodą. 
Bardzo lubię wcielać się w po-
staci historyczne. Przygotowując 
się do tego typu ról, zaczynam 
zgłębiać biografię mojego boha-
tera i zbierać wiadomości na te-
mat epoki, w której żył i działał. 
Czuję, że są to osoby z krwi i ko-
ści, bardzo realne, mimo że już 
dawno ich wśród nas nie ma. Ta-

kie postaci, których rys charak-
terologiczny aktor musi oddać 
na ekranie, mogą dać ludziom 
jakiś konkretny, inspirujący im-
puls. Czasy, w których oni żyli 
wcale nie były lepsze od naszych, 
nawet gorsze, a mimo wszystko 
potrafili znaleźć jakąś nadzieję, 
pasję, stworzyć naprawdę dzie-
ła wyjątkowe. Często nie byłoby 
to możliwe gdyby nie ich wiara. 
Byli wyjątkowi dlatego że pomi-
mo swoich słabości, przecież byli 
takimi ludźmi jak my, mieli ja-
kieś przeświadczenie o tym, że 
powinni postępować tak, a nie 
inaczej i zrobić coś dla kraju. Za-
wsze są to jakieś indywidualne 
historie, ale te właśnie jednost-
ki, zmagające się same ze sobą, 
potrafiły dawać wiele innym lu-
dziom. To zdumiewające.

Czy odczuwa pan różnicę cię-
żaru odpowiedzialności mię-
dzy odgrywaniem postaci hi-
storycznej, która osadzona jest 
głęboko w zbiorowej świado-
mości, a postacią zupełnie fik-
cyjną, wykreowaną przez auto-
ra scenariusza lub książki?

Oczywiście są różnice. Od-
grywanie osoby, która jest au-
tentyczna i znana widzowi wy-
maga od aktora zupełnie inne-
go podejścia, przygotowania, no 
i odpowiedzialność jest inna. 
Tak rzadko się zdarza zagrać w 
takich filmach jak o księdzu Je-
rzym. Byłem naprawdę szczęśli-
wy kiedy mogłem to robić. Był 
naprawdę wspaniałym człowie-
kiem. To jest niesamowita przy-
goda kiedy człowiek może się z 
czymś takim zmierzyć. Ks. Jose 
Maria Escriva de Balaguer po-
wtarzał „Panie! Proszę Cię, abym 
przejrzał! To jest niesamowite! 
Jakie to jest zawołanie! - Abym 
przejrzał! To jest konieczne, tak-
że w aktorstwie, aby zrozumieć 
odgrywaną postać i podołać na-
łożonej na nas odpowiedzialno-
ści wobec widza.

Na premierę czeka film „Sy-
beriada Polska”, ukazujący los 
Polaków zesłanych na Syberię 
podczas II wojny światowej. 
Czym było dla pana uczestnic-
two w tego typu przedsięwzię-
ciu? 

To jest chyba pierwszy film, 
który pokazuje historię, jaka 
miała miejsce na kresach 
wschodnich. Film porusza tra-

giczny czas deportacji. Wielu lu-
dzi zostało wywiezionych w głąb 
Syberii, wielu pozostało tam na 
zawsze, zginęło. Potomkowie ze-
słańców do dziś żyją np. w Ka-
zachstanie i czekają. Jest to świa-
dectwo jakiejś hekatomby, która 
miała miejsce właśnie tam, w da-
lekiej Syberii. Świadectwo ludzi, 
którzy w jedną noc dostali tylko 
kilkadziesiąt minut, żeby się spa-
kować. Musieli zostawić wszyst-
ko, całe gospodarstwa, majątek i 
jechać tygodniami w nieznane. 
W wagonach, w których umie-
rały niemowlęta, kobiety, star-
cy. To był wielki dramat. To jest 
cierpienie wielu tysięcy ludzi, tak 
więc jest to ważny film. Mówi o 
nas; jest jak epopeja. Zdjęcia do 
filmu kręciliśmy w Krasnojar-
sku, więc Syberia jest pokazana 
naprawdę. Chciałbym, żeby film 
ten stał się ważnym obrazem dla 
wszystkich Polaków. Moim zda-
niem ma szanse. 

W swojej karierze miał pan 
okazję współpracować z wielo-
ma reżyserami, którzy zapisa-
li się już w polskiej kinemato-
grafii, jak Koterski, Vega, Zaor-
ski. Przed rozpoczęciem zdjęć 
w czasie poznawania odgrywa-
nej przez siebie roli, powstaje 
w panu zapewne wizja postaci, 
w którą ma pan się wcielić, za-
pewne taką wizję ma również 
reżyser. W którym momencie 
dochodzi do konfrontacji tych 
dwóch wizji - aktorskiej i reży-
serskiej?

Oczywiście zawsze są rozmo-
wy na temat danej roli. Czasa-
mi bywają nawet gorące, twór-
cze spory. Następnie dogrywa się 
wszystko na planie. Uważam, że 
reżyser ma zawsze racje, bo wi-
dzi więcej. Aktor czasami nie po-
trafi siebie ocenić. Reżyser wie co 
zrobiliśmy nie tak, gdyż patrzy z 
punktu widzenia obserwatora. 
Więc cieszę, że tak jest i z uwa-
gą słucham uwag reżysera. Naj-
gorzej jest wtedy gdy ich nie ma. 

Sądzę, że należy pan do ta-
kich aktorów, których nieła-
two zaszufladkować. Występu-
je pan w reklamie, gdzie odgry-
wana przez pana postać jest ko-
miczna, wciela się pan w rolę 
cynicznego oficera UB w „Cza-
sie Honoru”. Widać, że potrafi 
pan wpisać się swoją kreacją w 
konkretne linie charakterolo-

giczne i konstrukcje psychicz-
ne bohaterów. Jak pan do tego 
dochodzi?

Za każdym razem podchodzę 
do pracy na nowo. Patrzę do-
kładnie, co jest napisane w sce-
nariuszu. Jak się dobrze wczyta 
w swoją kwestię, to pojawia się 
zawsze jakiś pomysł na przedsta-
wienie postaci. Wystarczy pomy-
śleć, że to jest ktoś zupełnie inny 
ode mnie, ktoś w kogo musze się 
wczuć. Inaczej trzeba podejść do 
odegrania pułkownika Wasilew-
skiego a inaczej do ks. Jerzego 
Popiełuszki. To jest taka aktor-
ska trójpolówka jak ja to nazy-
wam. Pozwala na filtrowanie sie-
bie, poprzez przechodzenie od 
jednego charakteru do drugiego. 
Tego uczymy się w szkole aktor-
skiej. Czasami rola jest dokład-
nie opisana i łatwo wejść w dany 
charakter, nierzadko pomaga też 
kostium.

Można po skończonym spek-
taklu ściągnąć z siebie stro-
je i wrócić tak zwyczajnie do 
domu, czy jednak ogrywana 
postać gdzieś tam w panu zo-
staje? 

Nie. Nigdy czegoś takiego nie 
odczuwałem. Zawsze wiem, że 
muszę wrócić do domu, do żony, 
do dzieci, czy przyjechać np. na 
takie spotkanie jak to w Szczeci-
nie, gdzie jestem osobą prywat-
ną. Jestem świadomy tego, że to 
jest zawód, przychodzi jedna 
rola, kończy się, zaczyna następ-
na. Czasami takie przechodzenie 
od postaci do postaci sprawia 
trudność, ale taka jest już specy-
fika zajęcia, jakim jest aktorstwo. 
W nim odnajduję największą pa-
sję. 

Jak pan odpoczywa od życia 
aktorskiego? 

Bardzo lubię czytać książki; 
otaczać się nimi. Mam ich spo-
ro, i cały czas dużo ich nabywam. 
Lubię również oglądać zdjęcia, 
albumy, inspirować się różnymi 
rzeczami. 

W imieniu czytelników 
„Dzienniki Nowogardzkiego” 
serdecznie dziękuję Panu za 
rozmowę.

Również dziękuję i pozdra-
wiam wszystkich czytelników 
„Dziennika Nowogardzkiego”.

wywiad przeprowadził
Piotr Słomski

Adam Woronowicz
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Wspomnienie o Wojciechu Chomińskim, nauczycielu i wielkim pasjonacie sportu

„Człowiek żyje tak długo, jak żyje pamięć o nim...”
Wojciech Chomiński był niezwykle zasłużoną postacią w nowogardzkiej piłce ręcznej. Jego pasja i zaangażowanie zarażało każdego, 
kto z nim przebywał. Po dziś dzień organizowane są Memoriały jego imienia. W 1987 roku Wojciech Chomiński wraz z grupą przyja-
ciół ze studiów pobił rekord Guinnessa, dzięki czemu na stałe zapisał się na kartach historii. 

Najciekawsze fragmenty z gazet, poświęcone Wojciechowi 
Chomińskiemu i jego grupie przyjaciół z którymi pobił Re-
kord Guinnessa:  „Studenci US marzą o rekordzie Guinnessa” 
10.04.1987 r.- […] Do ustanowienia rekordu – mówi kapitan 
drużyny Piotr Grajek – przygotowujemy się od paru miesięcy. 
Treningi mamy bardzo intensywne. Zaliczamy dziesiątki ki-
lometrów i do perfekcji ćwiczymy element czystego przeskoku 
jeden przez drugiego. Na razie idzie nam dobrze. Myślę, że 2 
maja będziemy w wysokiej formie i w obecności szczecinian 
ustanowimy nowy rekord świata. […] „Czy trafią do Księgi 
Guinnessa?” 25.05.1987 r. - [...]Na pierwszy rzut oka widok 
nie jest imponujący. Dwóch mężczyzn truchcikiem przemie-
rza alejkę Parku Żeromskiego obok pomnika A. Mickiewicza 
i co pewien czas jeden przeskakuje drugiego. Miarowo mono-
tonnie biegną i skaczą. Alejka ma 205 metrów obwodu, co 10 
jardów (9,77 metra) wbity jest palik, przy którym trzeba wy-
konać skok. I tak w kółko. To studenci Instytutu Kultury Fi-
zycznej Uniwersytetu Szczecińskiego, którzy w sobotę o godz. 
9.04 podjęli próbę bicia rekordu świata w tej niecodziennej 
konkurencji. By trafić do Księgi Guinnessa muszą pokonać 
odległość większą niż 968,8 kilometra, którą przemierzyli stu-
denci amerykańscy. […] „Do mety i Księgi Guinnessa pozo-
stało 500 km” 26.05.1987 r. - […] Pytam kiedy osiągną metę. 
Jak tak dalej pójdzie to w nocy w czwartek, lub piątek rano 
powinni dobić do dotychczasowego rekordu ustanowionego 
przez studentów USA i wynoszącego 968,8 kilometra w ciągu 
114 godzin i 46 minut. Na razie trwają w twardym postano-
wieniu osiągnięcia 1000 kilometrów, gdy będą mieli siły, będą 
skakać i biegać dalej. Aż do poniedziałku, bowiem w ponie-
działek czekają ich egzaminy z wojska i antropologii. Biega-
ją i skaczą. Potrzebny im doping i słowa otuchy. To naprawdę 
fajni i twardzi chłopcy. […] „Chyba „pęknie” rekord świata. 
Pokonali już 700 kilometrów! ” 27.05.1987 r. - […] Widać już 
pierwsze oznaki zmęczenia, a poza tym śmiałkom doskwierał 
upał. Często korzystali więc w trakcie biegu z napojów chło-
dzących. Niemal każdy kończący swój półtoragodzinny bieg 
miał poobcierany  naskórek i bąble na stopach. Na szczęście 
młode wysportowane organizmy szybko się regenerują i po 
kilku godzinach zaciskając zęby ponownie wkładają trampki 
i tenisówki. Wczoraj otrzymali od dr Ludwika Chomińskiego, 
którego syn Wojciech bierze udział w próbie, glukozę, a dr Je-
rzy Jagielski z IKF dostarczył im odżywki. Na przemian ma-
sują ich dwaj masażyści Tomasz Czarnecki ze Stali Stocznia 
i Krzysztof Humiczewski z Czarnych. Spodziewają się, że w 
czwartek późnym wieczorem powinni osiągnąć wymarzone 
1000 kilometrów. Czy pobiegną dalej, czy starczy sił i samo-
zaparcia? [...]

Wojciech Chomiński - dolny rząd, drugi od lewej

 Wojciech Chomiński urodził 
się 11 lutego 1965 roku, zmarł 
16 kwietnia 2003 roku. Był ab-
solwentem I Liceum Ogólno-
kształcącego im. ppor. Emilii 
Gierczak. Zakończył tę szkołę 
w roku 1984 i rozpoczął studia 
w IKF na Uniwersytecie Szcze-
cińskim. Ukończył studia bro-
niąc pracy magisterskiej w 1990 
roku i w tym samym roku już na 
stałe rozpoczął pracę w Szkole 
Podstawowej nr 1 w Nowogar-
dzie. Do 2000 roku pełnił funk-
cję dyrektora Międzyszkolnego 
Ośrodka Sportowego i odpo-
wiadał za koordynacje imprez 
sportowych szkół na terenie na-
szej gminy. Od początku swojej 
pracy w SP nr1, jego pasją była 
piłka ręczna, jej poświęcał cały 
swój czas szkolny, jak i pozasz-
kolny w postaci SKS-ów. W każ-
dym roczniku prowadził swo-
je drużyny szkolne, zazwyczaj z 
dużymi sukcesami. Zasłynął w 
1987 roku wraz z grupą 13 przy-
jaciół z czasów studiów, pobi-
ciem rekordu Guinnessa. Walkę 
szczecińskich śmiałków na bie-
żąco relacjonował Głos Szcze-
ciński. W Nowogardzie organi-
zował wielkie turnieje, na któ-
re zapraszał zespoły z całej Pol-
ski. O to, jakie miał podejście do 
sportu oraz czy przenosił swoją 
pasję z pracy do domu, zapyta-
liśmy żonę Wojciecha - Renatę 
Chomińską. Jego konikiem była 

zdecydowanie piłka ręczna. Miał 
bardzo trudne zadanie, wzbu-
dzić zamiłowanie młodzieży do 
tej dyscypliny sportu, bo piłka 
nożna i koszykówka była i chy-
ba nadal jest bardziej popularna. 
Robił wszystko, aby „szczypior-
niak” był na jakimś poziomie w 
Nowogardzie i zrobił to. Do jego 
śmierci był to praktycznie jeden z 
najlepszych ośrodków w regionie, 
zdobyli wtedy nawet 5 miejsce 
w Mistrzostwach Polski młodzi-
ków. Cały czas żył sportem, na-
wet w domu po pracy. Pamiętam 
jak wyciągał chłopaków z róż-
nych problemów, śledził ich życie 
prywatne pozaszkolne, często za 
nasze fundusze kupowaliśmy nie-
którym chłopcom buty do grania, 
bo żal mu było, że grają w jakichś 
„chińskich tenisówkach”, bo nie 
każdego było stać na lepsze obu-
wie. Oczywiście zaraził naszego 
syna – Patryka, miłością do piłki 
ręcznej. - Pamięta pani jak wraz 
z przyjaciółmi bił rekord Guin-
nessa? Tak, to było w czasie stu-
diów i wówczas to było niesamo-
wite wydarzenie, rozpisywały się 
o tym gazety. Dziś te rekordy Gu-
innessa wyglądają zupełnie ina-
czej, oni wybrali sobie morderczą 
konkurencję. Całe przedsięwzię-
cie trwało kilka dni, pamiętam 
jak na początku mieli garstkę ki-
biców, a w trakcie trwania próby, 
to wydarzenie przerodziło się w 
istny festyn! Ludzie przychodzili 

dopingować, wspierać, niektórzy 
przynosili nawet pożywienie dla 
uczestników. Pani Renata Cho-
mińska, wspomniała również, 
że grupa śmiałków którzy bili 
rekord Guinnessa, wręczyła jej 
pamiątkowy medal przeznaczo-
ny dla Wojciecha Chomińskie-
go, przygotowany specjalnie z 
okazji XX lecia pobicia tego re-
kordu. 

Natomiast ten właściwy dy-
plom przyznany przez organiza-
cje Światowych Rekordów Gu-
innessa, jest obecnie w posiada-
niu SP nr 1. Jednym z bliskich 
współpracowników i przyjaciół 
Wojciecha Chomińskiego, był 
aktualny wicedyrektor Publicz-
nego Gimnazjum nr 1, oraz na-
uczyciel wychowania fizycznego 
– mgr Jacek Andrysiak. Na wstę-
pie powiem, że czuję się wyróż-
niony, że o nim mówię, bo Woj-
tek miał taką masę przyjaciół, że 
ciężko byłoby ich zliczyć. Trze-
ba wspomnieć, że bardzo ściśle 
współpracował pod kontem piłki 
ręcznej z panem Piotrem Kazu-
bą - również byli bliskimi przyja-
ciółmi. Naszą przyjaźń datuję od 

lat 80-tych poprzez liceum i stu-
dia. To była niesamowita postać. 
Oprócz tego, że był wspaniałym 
przyjacielem, był również bar-
dzo dobrym człowiekiem, każdy 
uczeń który miał jakiś problem 
mógł śmiało przyjść i porozma-
wiać z nim o tym. Był pasjonatem 
sportu i miał w sobie coś takiego, 
co się rzadko spotyka u trenerów, 
mianowicie to, że dzieciaki bar-
dzo garnęły się do niego. Mogę tu 
przytoczyć taką historię, pamię-
tam, jak mieszkał jeszcze przy 
ZSP, był na zwolnieniu lekarskim 
i cała chmara dzieciaków które 
prowadził przychodziła do niego, 
dzwonili domofonem, że oni chcą 
SKS (śmiech). Miał w so-
bie taką moc przyciągania 
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GARAŻE BLASZANE WIATY, KOJCE 
BRAMY GARAŻOWE

TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 

PIASEK, ŻWIR,  CZARNOZIEM, POSPÓŁKA 

 ŻWIROWNIA  DŁUGOŁĘKA
tel. 504 872 700 

Z DOWOZEM DO KLIENTA
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Hanna siostra Pawła 
córka Tomasza 
i Zuzanny Knapek 
ur. 8.11.2012 
z Nowogardu

Wojciech syn Moniki 
i Daniela 
ur. 9.11.2012 
z Gołanicz

Borys syn Anny 
i Dariusza 
ur. 14.11.2012 
z Nowogardu

Julia córka Anny 
i Damiana Kowalczyk 
ur. 8.11.2012 
z Unimie

Zuzanna córka Anny 
i Mariusza Zaczek 
ur. 10.11.2012 
z Bełtna

 Autor rubryki: Janusz Roguski

Witamy wśród nas...

Światowy Dzień 
Walki z Cukrzycą

Obchodzony corocznie jest 
kampanią mającą na celu propa-
gowanie wiedzy na temat cukrzy-
cy. Głównym celem obchodów 
jest zwiększenie świadomości sze-
rokich kręgów społeczeństwa od-
nośnie przyczyn, objawów, spo-
sobu leczenia i powikłań związa-
nych z cukrzycą. Nieleczona lub 
źle leczona cukrzyca prowadzi 
do poważnych powikłań, jak za-
wały, udary, niewydolność nerek, 
amputacje nóg, utrata wzroku. 

Szacuje się, że cukrzyca i  jej po-
wikłania stanowią jedną z  pięciu 
najczęstszych przyczyn zgonów 
w krajach wysoko rozwiniętych.  

Polskie Stowarzyszenie Diabe-
tyków Koło Nowogard zaprasza 
wszystkich mieszkańców Nowo-
gardu oraz okolic w sobotę dnia 
17 listopada 2012 na godz. 11:00 
do Domu Kultury w Nowogar-
dzie na uroczyste obchody Świa-
towego Dnia Walki z Cukrzycą

Zarząd PSD Koła Nowogard

Program Gminnych Obchodów Światowego Dnia Walki z Cukrzycą
dnia 17 listopada 2012 godzina 11:00  w NDK

„Cukrzyca: chrońmy naszą przyszłość”.
• Uroczyste otwarcie obchodów
• Wystąpienia zaproszonych gości
• Badania stopy cukrzycowej Pani Elżbieta Piankowska WÖR-

WAG PHARMA GmbH & CO. KG 
• Cukrzyca - co to za choroba? Jak rozpoznać ? Dlaczego do-

brze leczyć ? Diabetolog dr Andrzej Paciorkowski.
• Występy artystyczne
• Przerwa kawowa 
• Retinopatia, nefropatia, neuropatia - łatwiej zapobiegać niż 

leczyć. Stopa cukrzycowa – Neurolog dr Marzena Kargul
• Prezentacja firmy Microlife
• Prezentacja firmy WÖRWAG PHARMA GmbH & CO. KG)
• Występy artystyczne
W trakcie obchodów będą prowadzone badania przesiewowe 

w kierunku wykrywania cukrzycy, badania cholesterolu, ciśnie-
nia tętniczego oraz w kierunku stopy cukrzycowej

Honorowy patronat obchodów: Burmistrz Nowogardu
Patronat naukowy: prof. Dr hab. N med. Lilianna Majkowska

Patronat medialny: Dziennik Nowogardzki

WAŻNE DLA UCZNIÓW  
I RODZICÓW!!!

Zespół ds. Profilaktyki i Promocji Zdrowia Dzieci i Mło-
dzieży Szkolnej w  Nowogardzie realizujący zadania  ujęte w 
opracowanym „Programie Profilaktyki i Promocji Zdrowia 
Dzieci i Młodzieży Szkolnej z Gminy Nowogard na rok 2012” 

informuje, że w dniu 19-11-2012r. (poniedziałek) od godz. 1300 w 
Szkole Podstawowej Nr 1 w Nowogardzie ul. Wojska Polskiego 6 prze-
prowadzone będą konsultacje przez lekarzy ortopedów uczniów mają-
cych wady postawy w celu zakwalifikowania do uczestnictwa w gimna-
styce korekcyjnej i wyjazdowych zajęciach na basenie. W tym dniu na 
badanie  zapraszamy uczniów  uczęszczających do Szkoły Podstawowej 
Nr 1, Publicznego Gimnazjum Nr 1, Szkoły Podstawowej w Strzelewie 
i Przedszkola Nr 4, którzy otrzymali skierowanie na konsultację or-
topedyczną, oraz uczniów uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 
4, Publicznego Gimnazjum Nr 3, Szkoły Podstawowej w Orzechowie, 
Szkoły Podstawowej w Błotnie, Szkoły Podstawowej w Żabowie, którzy 
nie uczestniczyli w badaniu w dniu 12-11-2012r.

Podobne badania ortopedyczne odbędą się w dniu 26-11-2012r. 
(poniedziałek) od godz. 1300 w Szkole Podstawowej Nr 2 w Nowogar-
dzie ul. Żeromskiego 5. W tym dniu na badanie  zapraszamy uczniów  
uczęszczających do Szkoły Podstawowej Nr 2,  Szkoły Podstawowej w 
Wierzbięcinie, Szkoły Podstawowej w Długołęce,  Przedszkola Nr 1, 
Przedszkola Nr 3, oraz uczniów uczęszczających do Szkoły Podstawo-
wej Nr 1, Publicznego Gimnazjum Nr 1, Szkoły Podstawowej w Strze-
lewie i Przedszkola Nr 4, którzy nie uczestniczyli w badaniu w dniu 
19-11-2012r.

Następne  badania ortopedyczne odbędą się w Zespole Szkół Ogól-
nokształcących w Nowogardzie ul. Boh. Warszawy 78. O terminie ba-
dań poinformujemy.  

Przewodnicząca Zespołu ds. Profilaktyki
i Promocji Zdrowia Dzieci i Młodzieży Szkolnej         

Jadwiga Kosakiewicz

tych dzieciaków, które wręcz 
za nim chodziły i prosiły żeby 

robił zajęcia, nawet dodatkowe. 
Potrafił wykorzystać potencjał 
swoich podopiecznych. W latach 
kiedy tą piłką ręczną się zajął, 
najpierw osiągał sukcesy w mini 
piłce ręcznej, czyli z klasami 4-6, 
jak była podstawówka ośmiolet-
nia, a później 7-8, to już była pił-
ka ręczna. Praktycznie w tamtych 
latach 90-tych, to III ligowy Po-
morzanin sekcji piłki ręcznej, był 
oparty na jego wychowankach. 
Po jego śmierci Ci wychowanko-
wie bardzo chcieli uczcić jego pa-
mięć i startować w Memoriałach 
im. Wojciecha Chomińskiego. W 
2013 roku będzie to X memoriał, 
czyli okrągła rocznica. To co dla 
mnie jako dla pedagoga jest taką 
największą nagrodą, to fakt, iż 
mimo tego, że fizycznie nie ma go 
wśród nas, to jednak ta pamięć 
nie ginie, a wiadomo, że „czło-
wiek żyje tak długo, jak żyje pa-
mięć po nim”. Przyjął sobie taką 
zasadę jak pamiętam: trening, 
trening – turniej, trening, trening 
– turniej. No wiadomo te turnie-
je odbywały się poza Nowogar-
dem, jeździł po całej Polsce. Pa-
miętam, kiedyś mimo problemów 
potrafił w ciągu 5 minut zorga-
nizować 4 prywatne samochód, 
żeby jechać na strefę mistrzostw 
Polski do Gorzowa. Mimo kło-
potów przyjeżdża i mówi nam: 
„wygrałem”. Był również trene-
rem juniorów w Pomorzaninie 
w piłce ręcznej, więc poza szko-
łą pracował również społecznie i 
dzięki temu mógł poza lekcjami 
pracować nad umiejętnościami 
swoich wychowanków. Ta piłka 
ręczna dzięki niemu bardzo się 
rozwinęła, szkoda, że go nie ma 
z nami, bo oprócz wielkiego serca 
do sportu, wykazywał się dużym 
zaangażowaniem i posiadał rów-
nież umiejętność zjednywania so-
bie ludzi. Powiem szczerze - ja 
26 rok pracuję w szkole, miałem 
sporo trenerów, ale tak jak obser-
wowałem z boku to powiem, że 
Wojtek był niesamowity - niesa-
mowity! I cały czas chciał się roz-

wijać jakby sądził , że wciąż za 
mało wie o tej dyscyplinie sportu, 
zrobił instruktora, robił również 
trenera drugiej klasy, ale niestety 
już nie dokończył....  Aby najle-
piej zobrazować jaką był postacią 
mogę tu – o ile dobrze pamiętam, 
przytoczyć cytat z filmu „Noce i 
dnie” - był taki stary Żyd bodaj-
że, Szymszel się nazywał i jak 
ktoś go pytał o pana Niechcica, 
to on odpowiadał- Co, Niechcic? 
Pan Niechcic to nie był człowiek, 
to była wielka majętność! - i te 
słowa w zupełności można dopa-
sować do Wojtka.

 Opinie najbliższych popiera-
ją również uczniowie Wojcie-
cha Chomińskiego, dla których 
nauczyciel był w stanie poświę-
cić się w stu procentach. - Pan 
Wojciech był bardzo sympatycz-
nym i dobrym nauczycielem. 
Nie pamiętam, by kiedykolwiek 
zdenerwował się na któregoś z 
nas. Choć, prawdę mówiąc cza-
sami nie grzeszyliśmy grzeczno-

ścią. Można było w nim zaob-
serwować dużą miłość do spor-
tu, a szczególnie piłki ręcznej. 
Jego drużyny osiągały duże suk-
cesy, a on organizował duże ogól-
nopolskie turnieje. To były na-
prawdę piękne imprezy. Ja sam 
w piłkę ręczną nie grałem. Wo-
lałem kopać w nożną, ale z pa-
sją kibicowałem swoim kolegom i 
ich nauczycielowi. Wiadomość o 
jego śmierci dla wielu z nas była 
wielkim szokiem – mówi Marcin 
Nieradka, były uczeń Wojciecha 
Chomińskiego. Jak udało nam 
się ustalić, najprawdopodobniej 
w kwietniu odbędzie się jubile-
uszowy X Memoriał im. Woj-
ciecha Chomińskiego, jednak 
ciężko teraz podawać konkretną 
datę, ponieważ to również jest 
zależne od wolnych terminów 
dla zespołów, które swoją obec-
nością uczczą pamięć wielkiego 
nowogardzkiego trenera.

KR
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BEZPŁATNA POMOC W UZYSKANIU KREDYTU - OFERTA 20 BANKÓW

www.mk-kwadrat.pl
DZIAŁKI NA SPRZEDAŻ

Nowogard ul. Monte Cassino – działka budowlana o pow. 2105m² – CENA 126.000 zł
Nowogard – działka w centrum  o pow. 693m² – CENA 83.000 zł
Nowogard – działka o pow. 1654m², warunki zabudowy – CENA 127.000 zł 
Nowogard – działka o pow. 1472m², mozliwość zabudowy – CENA 105.000 zł
Nowogard – działka o pow. 1007m², warunki zabudowy, nad jeziorem – CENA 100.000 zł 
Nowogard – działka o pow. 4868 m² – CENA 219.000 zł
Nowogard – działka o pow. 2940m² – CENA 132.300 zł NOWA CENA!!!
Nowogard –  działka o pow. 1600m², warunki zabudowy – CENA 80.000 zł OKAZJA!!!
Nowogard –  kompleks działek o pow. od 760m² – 1760m² – CENA 95 zł / m²
Nowogard – działka budowlana  o pow. 476m² – CENA 85.000 zł
Nowogard – działka o pow. 824m², warunki zabudowy – CENA 69.000 zł
Nowogard – działka o pow. 615m², warunki zabudowy – CENA 50.000 zł NOWA CENA!!!
Wojcieszyn – działka wydane pozwolenie na budowę pow. 1439m² – CENA 50.000 zł
Krasnołęka – działka o pow. 600m² – CENA 48.000 zł
Kościuszki – działka budowlana o pow. 1208m² – CENA 63.000 zł
Kościuszki – działka o pow. 3312m², dostęp do jeziora– CENA 83.000 zł
Kościuszki – działka o pow. 2,35ha, staw – CENA 300.000 zł
Długołęka gm. Nowogard - działka o pow. 4300m² – CENA 54.000 zł
Wyszomierz – działka o pow. 2500m² – CENA 23.000 zł NOWA CENA
Karsk – działka o pow. 3800m² – CENA 63.000 zł
Jarchlino – działka o pow. 8900m², bezpośrednio przy drodze – CENA 53.000 zł 
Olchowo – pow. 2, 16 ha lub 6 działek o pow. 3000m² – CENA 1.080.000 zł lub 50 zł/m²
Bagna gm. Maszewo – działka budowlana a pow.  6,07 ha – CENA 580.000 zł
Chociwel – działka o pow. 5000m² – CENA 70.000 zł
Ińsko – działka z linią brzegową o pow. 2651m² – CENA 109.000 zł

Układanie kostki
brukowej

tel. 721 124 740
NOR-BUD

MEBLE  NA  WYMIAR

KUCHNIE,  SZAFY
SPRZĘT  AGD

tel. 884 288 560
maxistyl.prv.pl

Do wynajęcia
sala na imprezy okolicznościowe, 

wesela, komunie  
za 1 godz. 150 zł (brutto)  
do 80 osób w Karsku 35A

tel. 609 245 816

KURY NIOSKI
1-roczne wyprzedaż

Gospodarstwo drobiarskie

Żabowo 13
tel. 91 39 106 666

PRD POL-DRÓG NOWOGARD S.A.
72-200 Nowogard, ul. Górna 2/1

oferuje do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego
następujące maszyny i środki transportu:

Rozkładarka mas bitumicznych DEMAg DF 130C, rok pr. 1990  – cena wyw.   50 000 zł brutto
Frezarka WIRTgEN 1000C, rok pr. 1999 – cena wyw. 145 000 zł brutto
Silos na trociny (z demontażem i transportem nabywcy) – cena wyw.     3 300 zł brutto
Układarka do nawierzchni brukowych i krawężnika OPTIMAS TYP H77/2001,
Nr 43779918 + chwytak hydrauliczny do kostki 6/200 + chwytak do krawężników, 
rok pr. 2001 – cena wyw.   29 500 zł brutto
Zamiatarka do ciągnika o szerokości 1,5m – cena wyw.     1 500 zł brutto 
Zamiatarka do ciągnika o szerokości 1,8m – cena wyw.     2 500 zł brutto 
Przyczepa lekka NIEWIADÓW B500, dmc 500kg, rok prod. 2004 – cena wyw.        500 zł brutto
Naczepa niskopodwoziowa ciągnikowa ZREMB P-251, 
dmc 28800kg, rok pr. 1991  – cena wyw.   15 000 zł brutto
Ciągnik URSUS C-4011, rok pr. 1970 – cena wyw.   10 000 zł brutto
Samochód ciężarowy LUBLIN 3322, rok pr. 2002 – cena wyw.     3 000 zł brutto
Samochód osobowy LEXUS gS300, rok pr. 2005 – cena wyw.   68 000 zł brutto
Przetarg odbędzie się 22.11.2012 r. o godz. 11.00 w siedzibie firmy.
Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej oferowanego przedmiotu należy wpłacić do godz. 10.00 w kasie spółki 

w dniu przetargu. Dodatkowych informacji dotyczących ww. oferty udziela Kierownik Bazy Sprzętu i Transportu 
pod nr tel. 91 39 21 736 wew. 33, kom. 668 431 310. Sprzęt można obejrzeć w siedzibie firmy od dnia 21.11.2012 r. w 
godz. od 8.00 do 14.00. Spółka zastrzega sobie prawo do odstąpienia od sprzedaży bez podania przyczyny.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PRZETARgU!

Maszyny Stolarskie
na sprzedaż

606 213 325
w godz. 8.00 - 18.00

„43/44” sprzeda:
- drewno opałowe od 85 PLN
- zrębki opałowe

Wystawiamy f-ry VAT

509 821 040

Akademia Wspierania Inicjatyw Społecznych
 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Nowogardzie

Zapraszamy słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Nowogardzie 
oraz emerytów i rencistów którzy pragną przystąpić do UTW do uczestnictwa 
w zaplanowanych w roku akademickim 2012/2013 zajęciach. 

ZAJĘCIA REKREACYJNO SPORTOWE
- Nordic Walking
- Gimnastyka
- Aqua Aerobic
- Zajęcia taneczne
- Wyprawy rowerowe

ZAJĘCIA I WARSZTATY
- Fakultety językowe (ang i niem)
- Informatyka
- Psychologia
- Rękodzieło artystyczne
- Warsztaty kulinarne
- Warsztaty teatralne
- Warsztaty fotograficzne

WYDARZENIA KULTURALNO - ROZRYWKOWE
- Koncert fortepianowy 1 grudnia godz 16.00
 sala NDK
- Wyjazdy do Teatru Polskiego w Szczecinie
- Eko wycieczki: 8-9 listopad  Poznań w planie:
Palmiarnia,ZOO,CK Zamek, Starówka
oraz  Ostrów Tumski
- Wystawa fotografii

WYKŁADY OTWARTE
Wykłady prowadzone przez ekspertów
z dziedziny prawa, zdrowia, odżywiania
bezpieczeństwa oraz historii

Zapisy odbywać się będą w biurze UTW w środy, w godz od 15.00 do 16.00 
w Regionalnym Centrum Edukacji i Przedsiębiorczości „Profit” w Nowogardzie 
(ul. Wojska Polskiego 3, pok 25). Więcej informacji na stronach internetowych 

www.awis.org.pl lub www.utw.nowogard.pl oraz pod nr telefonów: 
667 971 070 oraz 537 484 390

Projekt „Uniwersytet Trzeciego Wieku w Nowogardzie – aktywny trzeci wiek” 
współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach 

Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012 – 2013

ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE
Nowogardzkie Forum Organizacji Pozarządowych zapra-

sza przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu Gmi-
ny Nowogard  do udziału w BEZPŁATNYM Szkoleniu dot. 
„Sprawozdania z realizacji zadania publicznego”.

Szkolenie odbędzie się dnia:
20.11.2012r. w Centrum Edukacji i Przedsiębiorczości „PROFIT” 

w Nowogardzie przy ul. Wojska Polskiego 3, w godzinach 15.00-
19.00, I piętro, sala 103.

Na szkoleniu zostaną omówione następujące zagadnienia: 
1. Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego – część meryto-

ryczna
2. Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego – część finansowa
3.  Powiązania między zawartością sprawozdania a treścią oferty 

składanej w otwartym konkursie ofert
4. Zapisy umowy o realizację zadania publicznego dotyczące spra-

wozdawczości
5. Kontrola realizacji zadania publicznego
Prowadzący: Łukasz Cieśliński – trener, doradca w zakresie plano-

wania, tworzenia i rozliczania projektów.
Uprzejmie prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu: te-

lefonicznie,  pocztą lub osobiście w biurze Nowogardzkiego Forum 
Organizacji Pozarządowych w g. 8.00-15.00 do dnia 19 listopada br.  
Tel. 91 39 27 240, e-mail  nfop@nowogard.pl

Szkolenie zostało sfinansowane ze środków Gminy Nowogard
Serdecznie zapraszamy!

Prezes
 Nowogardzkiego  Forum Organizacji Pozarządowych

Mieczysław Cedro

PIASEK, ŻWIR,   
CZARNOZIEM, 

POSPÓŁKA 

 ŻWIROWNIA
DŁUGOŁĘKA

tel. 504 872 700 
Z DOWOZEM 
DO KLIENTA
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POLECAMY 
NOWY DOM W NOWOgARDZIE
W NOWOCZESNEj ARANŻACjI 

- 590 000 ZŁ

Lokale - wynajem
ul. 3 Maja 31

Przeznaczenie: biura, sala do ćwi-
czeń lub zabaw (70 m2), sala eduka-
cyjna, hurtownia
Parking, media, zaplecza socjalne. 

tel. 663 600 601
NIERUCHOMOŚCI

• Zamkowa  mieszkanie  3  poko-
je    II    piętro  po  kapitalnym   
remoncie  cena  190  tyś. /  cena  
do  negocjacji  / -722050367 

• Sprzedam mieszkanie, ul. Po-
niatowskiego, 2 pokoje, pow. 
50,49 m2, parter, po general-
nym remoncie. CENTRUM OB-
ŁSUgI NIERUCHOMOSCI, Tel. 
603 982 407

• sprzedam mieszkanie własno-
ściowe, 3 pokojowe w Nowogar-
dzie, I piętro, 3 pokoje 59 m2 po 
kapitalnym remoncie, środko-
we, parking, spokojna okolica 
(ul. Poniatowskiego), budynek 
ocieplony, nowy dach, wysoki 
standard, glazura, terakota, pa-
nele, nowe okna, własne ogrze-
wanie gazowe, kuchnia - łazien-
ka toaleta w zabudowie, domo-
fon, internet , piwnica, CZYNSZ 
TYLKO 240 NA MIESIĄC, balkon, 
cena DO UZGODNIENIA, tel. 605 
522 340. 

• Sprzedam działkę budowlaną w 
Centrum Nowogardu ul. Lipowa 
4 o pow. 693 m2 z aktualnymi 
warunkami zabudowy usługi, 
handel, mieszkania. Informacje 
Tel. 600 959 932; 600 931 083 po 
15.00

• Sprzedam mały dom 57 m2 ul. 
Piłsudskiego 2a. 602 350 301

• Sprzedam mieszkanie 4-poko-
jowe (67,7 m2) w Nowogardzie, 
parter, balkon, wc i łazienka 
osobno. Kontakt:  608 514 144.

• Studio reklamy Vizart wynajmę 
pow. Reklamową 6,5x3m w No-
wogardzie przy ul. Warszawskiej 
11 od 13.06. tel. 605 522 340

• Sprzedam pół bliźniaka ok. 
100m2, działka 1100 m2, duży 
ogród. Wymienione okna, dach, 
ocieplony. Wewnątrz do remon-
tu. 350000 zł. Tel. 513 157 166

• Sprzedam 4-pokojowe mieszka-
nie w Osinie, 79m2, słoneczne, 
na parterze, bezczynszowe, z 
balkonem, piwnica, w kuchni i 
przedpokoju zabudowa. Miesz-
kanie w bardzo dobrym stan-
dardzie. Ogrzewanie gazowe, 
okna pcv. Atrakcyjna cena. Kon-
takt: 502531348

• Sprzedam tanio działkę siedli-
skową. Kościuszki 30 ar. Wszyst-
kie media. 508 211 575

• Nowogard ul. Warszawska 10 
mieszkanie dwupokojowe, ko-
munalne III p. CO zamienię na 
ogrzewanie CO,na trzypokojo-
we w Nowogardzie.798 634 935

• Sprzedam dom w Nowogardzie 
w rozliczeniu może być mieszka-
nie ul. Jesionowa 3.  604 284 597

• Wynajmę sklep- nieruchomość 
z klimatyzacją z pełnym wy-
posażeniem Nowogard dobra 
lokalizacja vis ‘a wis szpitala. 
887 467 309

• Sprzedam mieszkanie własno-
ściowe w Żabówku 70 m2, trzy-
pokojowe z działką. 693 021 088

• Sprzedam mieszkanie dwupo-
kojowe, bezczynszowe, własno-
ściowe z garażem w Radzimiu. 
691 766 754 

• Sprzedam lub zamienię na 
mieszkanie w Nowogardzie dom 
( 150 m2) w okolicy Nowogardu. 
Dom po kapitalnym remon-
cie na działce 1400 m2. Cena 
395.000 tys. Tel. 692383706.

• Wynajmę mieszkanie trzypoko-
jowe. 608 622 920

• Kupię mieszkanie bezczynszo-
we/ niskoczynszowe, min 3po-
kojowe, 60-80m 791443026

• Do wynajęcia mieszkanie dwu-
pokojowe ul. Racibora. Tel. 
609 307 489

• Lokal użytkowy do wynaję-
cia o pow. 160m. Warnkowo. 
607 289 286

• Sprzedam mieszkania, tel. 
91-3910010, 607607814: No-
wogard, ul. Bankowa 6, pow. 
53,70 m2,  cena 125.000 zł; Do-
bra; Dobra, ul. Traugutta 3A, 
pow. 66,90 m2,  cena 79.000 zł

•  Sprzedam dom wolnostojący 
210 m2 Nowogard. 601  500 
722; 609 400 073

• Sprzedam  parter domu z piwni-
cami duże podwórko z garażem 
600 809 312, 604 903 853  

• Wynajmę 3 pokojowe mieszka-
nie na ul.Ks. Racibora w Nowo-
gardzie. tel. 691374021

• Sprzedam mieszkanie na  15 Lu-
tego  3  pokoje  695425992

• Wynajmę mieszkanie. 
793 908 098

• Do wynajęcia mieszkanie 
dwupokojowe z kuchnią i 
łazienką, ogrzewanie ga-
zowe przy ul. Roosevelta. 
604 255 391

• Do wynajęcia mieszkanie trzy-
pokojowe umeblowane Ip. Ul. 
Bankowa. 603 895 622

• Wynajmę mieszkanie w Kiko-
rzach 50 m2 cena. 550 zł + me-
dia. 884 680 298

• OKAZjA! Sprzedam mieszka-
nie czteropokojowe przy ul. 
Zamkowej (80 m2, osobne 
WC, loggia, piwnica, garaż) 
Tel. 601 430 001; 601 761 616

• WOLNE MIESZKANIE TRZY-
POKOjOWE URZĄDZONE WY-
NAjMę FIRMIE. 693 850 197

• Sprzedam nowe, własnościowe, 
2 pokojowe mieszkanie, 58 m 
kw, na os.  Gryfitów. Tel. 783 570 
060

• Sprzedam działkę budowlaną 
o pow. 1138 m2 w Żdżarach – 
3km od goleniowa + projekt, 
prąd na działce. Cena 70 tys. 
zł. Tel. 502 318 989

• Wynajmę kawalerkę 
785 121 960

• Sprzedam nowy dom w Nowo-
gardzie 134 m2. Tel. 663 366 399

• Sprzedam 0,5 ha ziemi w Wyszo-
mierzu z możliwością zabudo-
wy. 607 647 588 wieczorem

• Kawalerka 36 m2 wynajem lub 
sprzedaż  - 608 817 214  

• Do  wynajęcia mieszkanie trzy-
pokojowe umeblowane I p  - 
603 895 622

• Sprzedam  lub  wynajmę  miesz-
kanie  2  pokoje  w  N- dzie.   –   
668 383 773

• Do  wynajęcia  murowany   garaż  
na  ul:  Zamkowej  - 500 353 566

• Sprzedam    kawalerkę do re-
montu  w  centrum  miasta  II pię-
tro  .-  727672182  ,   -  913921719

• Sprzedam mieszkanie  3-po-
koje  88 m2 bezczynszowe  
nowa cena  693922695 

• Sprzedam działkę 5 ar. Własno-
ściową Tel. 785 977 351

• Wynajmę kawalerkę w dom-
ku jednorodzinnym, osobne 
wejście i pełne wyposażanie. 
667 131 416; 91 39 23 701

• Sprzedam mieszkanie, bez czyn-
szowe, 43m2, dwupokojowe, 
po remoncie, z ogrodem, CO. 
Cena ok 150 tys do negocjacji. 
tel: 607 581 083

• Wynajme mieszkanie trzypoko-
jowe. 603 981 714

• Do wynajęcia mieszkanie trzy-
pokojowe. 722 300 700

• Sprzedam  działkę  pod  zabudo-
wę  -  725176063

• Sprzedam  mieszkanie  2 po-
koje  I  piętro  ul; Kowalska  -  
888676231  -

• Do  wynajęcia  mieszkanie  3  po-
koje  -601448218 - 

• Sprzedam mieszkanie trzypoko-
jowe własnościowe w Nowogar-
dzie z Możliwością dokupienia 
garażu. 727 534 078

• Do   wynajęcia  PUB   Szuflandia   
w  Karsku  180  m2   -   609245816 

• Sprzedam  działkę  w  Warnko-
wie   85  tyś.  -606615049  

• Wynajmę  mieszkanie  dwupo-
ziomowe     90   m 2    ul;  Ponia-
towskiego   -  604075994  -

• Sprzedam  działkę  budowla-
ną  przy  ul;  Poniatowskiego  
-  693409974  -  

• Do wynajęcia mieszkanie dwu-
pokojowe. 783 920 354  

• Do   wynajęcia  mieszkanie  3 –
pokoje  ,  II  piętro  , umeblowa-
ne  - 722200088 

• Sprzedam   mieszkanie  3  poko-
je  / 48,09/  II p.  w Nowogardzie  
- 609839983 

• Do  wynajęcia   mieszkanie    3 
pokoje  od  zaraz  -600436364  

• Sprzedaż  drewna    kominkowe-
go      i   opałowego  atrakcyjna  
cena   - 726649215 

• Wynajmę  mieszkanie  3  poko-
jowe  - 918521437  

• Odnajmę lokal z przeznacze-
niem na sklep lub działalność w 
Wierzbięcinie. 785  150  401; 91 
39 11 051 po 15.00

• Do wynajęcia M2 po kapitalnym 
remoncie + garaż. 509 411 788 

• Sprzedam działkę budowlaną 
o pow. 1138 m2 w Żdżarach – 
3km od goleniowa + projekt, 
prąd na działce. Cena 59 tys. 
zł. Tel. 608 673 811

• Sprzedam  ,  zamienię   67  m 
2  na  mniejsze   2  pokoje    -  
667926528 

• Lokal do wynajęcia 60 m2 przy 
ul. 700 lecia 20b. 35 zł/m2 plus 
opłaty. Tel. 91 39 20 676; 0049 40 
53 16 99 16

MOTORYZACjA

• Sprzedam Opony zimowe 4 
sztuki, Semperit Sportgrip 195 
65 R15 91 T, cena kompletu 
290 zł, do uzgodnienia. tel. 605 
522 340 

• Sprzedam opony letnie 4 sztu-
ki., Bridgstone Turanza 205 55 
R16 91 V, cena 350 zł komplet, 
tel. 605 522 340, do uzgodnie-
nia, tel. 605 522 340

• Sprzedam Opony letnie 2 sztu-
ki., Continental Contact 3 185 
65 R15, cena za 2 opony 150 zł, 
tel. 605 522 340.

• Sprzedam oryginalne kołpaki 
16” 4 sztuki do Opla Vectry C, 
cena 240 zł, tel. 605 522 340.

• Skup  aut całe , rozbite , znisz-
czone 888341347

• Sprzedam  4  x  opony   tereno-
we  B F Goodrih  35  x  12,60  R 

– 15  cena  500,00zł  /  1  szt stan 
dobry   plus  -  795416918  

• SPRZEDAM VW PASSAT 2005, 1,9 
TDI 130KM, CENA DO UZGOD-
NIENIA, TEL. 534 628 131

• Sprzedam   samochodzik     2    
osobowy  - pojazd  samochodo-
wy  inny  4  kołowy     lekki  /bez 
prawajazdy  /  606312832

• Tanio sprzedam koła zimo-
we z felgami 175/70R13. Tel. 
887 040 438

• Sprzedam Opla Corsę rok prod. 
1999 bordo metalik, poj. 1.0 
benzyna, przebieg 117 tys. 
694 037 999

• Sprzedam   Volkswagena  T – 4  
Doca  - 501937605 – 

• Sprzedam  Audi  A -4    1995 r.   
1,6 poj.  Granatowy  ,stan  b.do-
bry   cena  do  uzgodnienia - 
785629294   

ROLNICTWO

• Sprzedam  prosiaki – 601  553 
885, -  91 39 26 344 

• Koszenie, zbiór, mulczarowa-
nie łąk, orka, siew, talerzówka 
608 013 995

• Grykę sprzedam. Tel. 795 916 988

• Maliny – Strzelewo sprzedaż i 
zbiór na własne potrzeby ta-
nio. 502 853 573

• Sprzedam słomę w snopkach i 
siano. Tel. 782 036 086

• Sprzedam kaczki francuskie kró-
liki na mięso. 515 106 916

• Sprzedam obornik. 793 908 098

• Sprzedam prosiaki 16 szt. Tel. 
691 982 862

• Sprzedam  owies pszenny 4 
tony -  697436375 , 913926471

• Sprzedam  gęsi -  507 724 964

• Sprzedam prosiaki. 668 434 849

• Sprzedam  króliki   rasy  Martini  
-  501937605

• KUPIĘ BYCZKI, JAŁÓWKI DO 
400KG TEL. 783678070

• Sprzedam  prosiaki  , byczki  od-
sadki  Limuze  -888757586  

• Kury  nioski    jednorocz-
ne   wyprzedaż   Gospodar-
stwo  Drobiarskie   Żabowo  13  
--913910666  
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MARPOL – OKNA S.C. 
 ul. Sienkiewicza 7F  Nowogard 

www.marpolokna.pl    
biuro@marpolokna.pl,   tel. 91 39-27-022

Nowość

energooszczędny pro�l

6 komorowy

z 3 uszczelkami

ul. Rzeszowskiego 7 • Nowogard

NOWY

ADRES:

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

tel. 91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

GABINET KOSMETYCZNY 
”WICHEREK”

Rok założenia 1988
Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała zabiegi 
kosmetyczne, henna, depilacje, makijaże, 
mikrodermabrazja, peeling kawitacyjny, 
ultradźwięki, eksfoliacje, wypalanie, laser, 
lampy, materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

PORADY BEZPŁATNE
Nowogard, ul.  Zielona 3 
– obok Rest. „Przystań”, 

Tel. 91 39 207 14 
Czynne od 11.00 do 19.00

http://wicherek.info

Schronisko 
Sosnowice 

zaprasza  
wszystkie  

osoby chętne  
do adopcji psa. 

www.facebook.pl/
Schronisko 
Sosnowice  

668 602 602

WARSZTAT SAMOCHODOWY

SZYBY SAMOCHODOWE

PLANDEKINA WYMIAR NA WYMIAR

Profesjonalna naprawa od A do Z

OSOBOWE, CIĘŻAROWE I MASZYNY

Geometria kół, naprawa zawieszenia,komputerowa diagnostyka pojazdu
naprawy blacharskie i lakierniczePrzegląd i naprawa klimatyzacji,

Ul. Nadtorowa 12
tel 91 39 20 131
kom 601860716

Ul. Kilińskiego 26
tel 91 39 25 627
kom 601897368

Sprzedaż, wymiana, naprawa. Wykonujemy usługi na zlecenie ubezpieczalni

Używane i nowe części do wszystkich marek samochodów

Plandeki do samochodów ciężarowych (łódki, firanki),przykrywające
stelaże, przegrody do hal, przyczepy ciągnikowe i samochodowe

UDZIELAMY GWARANCJI
NA WYKONANE USŁUGI

USŁUgI

• Firma Usługowa „Zielona”. Wy-
najem sal na: konferencje, za-
brania, szkolenia. Tel. 91 39 
26 691.

• Wyjazdy Niemcy, Holandia. 
Niskie ceny z domu pod dom. 
603 038 944

• Usługi transportowe IVECO do-
stawcze + laweta + bus osobo-
wy do 9 os. Tel. 609 931 915, 607 
580 172.

• MALOWANIE, MONTAŻ PA-
NELI PODŁOgOWYCH I INNE 
DROBNE NAPRAWY WYKONA 
„ZŁOTA RĄCZKA”; 91 39 22 
783, 784 79 22 70

• Czyszczenie uszu za pomocą 
świecowania Nowogard, ul. Zie-
lona 3. 91 39 20 714

• Usługi transportowe Transit Max 
+ przyczepa. 500 297 054.

• Bruk-lin układanie kostki bruko-
wej. Tel. 607 083 893, www.bruk-
-linnowogard.com.pl

• Montaż ogrodzeń betonowych, 
farmerskich i innych; 695  085 
470; 91 39 72 575

• Przewozy przeprowadzki Nowo-
gard i okolice. 784 499 535

• Usługi ogólnobudowlane. 
510 335 162

• AGENCJA REKLAMWA VIZART 
- oprawianie prac - w 2 minu-
ty., bindowanie, wydruki A3-A4 
kolor, ksero A3-A4 - kolor, la-
minowanie A3-A4. Tylko u nas 
największy wybór okładek. No-
wogard, ul. 700 lecia 15 (nad 
sklepem zielarskim). Tel. 605 
522 340.

• REMONTY, MONTAŻE, STOLAR-
KA. 781 016 125

• Transport BUS-MAX. 784  053 
493

• Usługi remontowo-budowla-
ne, docieplenia. 784 053 493

• Przepisywanie prac (magister-
skich, licencjackich, innych), 
dokumentów, CV, listów motyw. 
innych. Wydruki, Ksero, także 
kolor. Szybko i Solidnie. Studio 
Reklamy Vizart. Nowogard, ul. 
700 lecia 15 (nad sklepem zielar-
skim). tel 605 522 340. 

• Naprawa, regulacja okien, drzwi 
PCV i drewna. 695 181 070

• DUR - DACH pokrycia i remonty 
dachów. 691 621 141

• Dachy. 785 562 104

• Usługi koparko- ładowarką + 
transport Nowogard.  667 621 
070

• Remonty łazienek, glazu-
ra, terakota, hydraulika. 
667 435 942

• Docieplenia budynków remon-
ty. 784 053 493

• Remonty na każdą kieszeń. 
609 715 839

• TWOjA KSIęgARNIA INTER-
NETOWA WWW.KSIEGARNIA-
CYMELIA.OSDW.PL

• Remonty i wykończenia. 
601 567 369

• Żłobek Błękitna Chmurka 
660536104

• Organizacja urodzin w Błękitnej 
Chmurce, weekendowe warsz-
taty i zajęcia, 660536104.

• Chemia  korepetycje  
609307327

• Najtaniej  wyremontuję, wy-
maluję  wyszpachluję, położę 
panele. 666047905

• Korepetycje  j.  angielski   dla 
dzieci  w  każdym  wieku  i  doro-
słych  20 zł / 1 godz. - 721713716 

• Kursy j. angielskiego i niemiec-
kiego , Szkoła języków obcych 
„GERMANIC” tel. 607  545  991; 
www.niemieckinowogard.pl

• USŁUgI INFORMATYCZNE - 
Naprawa  komputerów, insta-
lacji oprogramowań. Usuwanie 
wirusów,  odzyskiwanie  da-
nych.  508 245 385  

• Poszukuję   osoby   jeżdżącej   
do  Wiednia   - 790 338 076

• Dachy  podbitki, ociepleniaa 
-  782741664 –

• TYNKI   I   KAFLE  POŁOŁOżĘ  -   
728801246  

• NAPRAWA  SPRZĘTU  RTV  UL  
KAZIMIERZA  WIELKIEGO 7  -   
913920737

• Szpachlowanie, malowanie, re 

gipsy, kafelkowanie i tynkowa-
nie. 798 145 781

• Wykonuję usługi elektryczne do 
1kw. 726 184 902 

• Transport  -  przeprowadzki  
szybko  tanio  -  696138406 

• KOREPETYCJE Z MATEMATY-
KI PRZYGOTOWANIE DO ZA-
LICZEŃ DLA LICEALISTÓW 
ORAZ GIMNAZJALISTÓW Tel: 
723328678 e-mail matmand@
op.pl

• Układanie  kostki  granitowej  
,  kamienia polnego   ,  ogro-
dzenia  - 723875957

•   Remonty mieszkań  -   do-
mów  ,  malowanie  gratis  - 
723875957  

PRACA

• Zatrudnię konsultantkę Orifla-
me, bezpłatne wpisowe, pre-
zenty na 1300 zł, 604 189 118

• Przyjmę pracownika do bu-
dowy domków jednorodzin-
nych i prac wykończeniowych. 
607 083 845; 663 160 884

• ZESPÓŁ  MUZYCZNY  POSZU-
KUjE  WOKALISTKI  I   WOKA-
LISTY 795279165

• FIRMA  „ARNO„ ZATRUDNI PRA-
COWNIKóW PRODUKCJI  STO-
LARKI   OKIENNEJ WYMAGANIA  
:  TYLKO    Z     DO SWIADCZE-
NIEM    W    BRANZY

• Zatrudnię  stolarza   - 696034712

• Zatrudnię kierowcę – 
601987269

• Zlecę wykonanie prac wykoń-
czeniowych. Tel. 695 264 594.

INNE

• Sprzedam drewno kominko-
we i opałowe. Transport. 691 
466 441

• Kupię piec do CO 8-10 kW. Tel. 
781 159 389

• Sprzedam piec CO typ komfort 
eko 25 nowy z podajnikiem. tel. 
602 10 11 18.

• Sprzedam choinki bezpośred-
nio z plantacji. tel. 602 10 11 18.

• Sprzedam drewno  bukowe i 
dębowe pocięte i porąbane- 
603 353 789

• Sprzedam laptopa Lenovo, 
Y530, cena 1600 zł, tel. 605 522 
340

• Owczarki niemieckie 7 tygo-
dniowe, pieski, ładne rodzice. 
91 39 21 828

• Sprzedam drewno opałowe i 
kominkowe. 667 788 820

• SKUP PIŁ niesprawnych, za-
tartych STIHLl i HUSQVARNA, 
cena 100 zł, tel. 721 668 245

• Sprzedam nową piłę spalinową, 
kosiarkę spalinową, 2 rowery. 
784 660 924   

• Sprzedam spacerówkę, kojec, 
huśtawkę, fotelik samocho-
dowy. 513 088 312

• Maliny sprzedam. 502 853 
573

• Sprzedam akwarium 112l 
z pełnym wyposażeniem 
668 844 738

• Kupię   dwa  stoły  rozkładane   
609245816  

• Sprzedam gołębie ozdobne 
cały lot Tel.501 018 369

• Sprzedam drewno kominko-
we, opałowe sprzeda całorocz-
na, posiadam swój transport. 
691 466 441

• Sprzedam  Cocker Spaniel 4-ty-
godniowe. 697  381  582 po 16-
tej

• Sprzedam wieżę Diora WS 442, 
srebrna, 4 lementy: wzmac-
niacz, tuner przestrojny, korek-
tor, deck szuflada, stan idealny, 
używana sporadycznie, cena 
780 zł do uzgodnenia. tel. 605 
522 340.

• Oddam  w  dobre  ręce  pieski  
/ kundelki /, odrobaczone, wy-
chowane z  dziećmi, łagodne  i  
wesołe  -695628830  

• Sprzedam  kontener   2,20  X  6  
met. ,  gołębie  pawiki  brodaw-
czaki  .-696351157  

• Tanio sprzedam meblościan-
kę z szafą oraz zamrażarkę 
200l. 91 39 26 612, 514083976

• Przyjmę gruz  - 782741664 

• Sprzedam rower rehabilita-
cyjny, wskazujący tętno, km. 
minuty, w  dobrym stanie  
913143501  - 

• Sprzedam   wózek  spacerów-
kę  +  gondola  X-  Lander   , 
bordowy  stan  b.dobry 450 zł.   
-602897218  -

• Sprzedam  drewno  opałowe  
sosna , brzoza ,pocięte  w klocki  
- 514740538  

• Oflisy tartaczne na opał pocięte  
w klocki.  514740538 .

• Dowóz  piasku –żwiru  wywrot-
ka  3  tony  -  514740538
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POSIADANY CERTYFIKAT JAKOŚCI
   NA DREWNO KONSTRUKCYJNE

PIASEK, ŻWIR,   
CZARNOZIEM, 

POSPÓŁKA 

 ŻWIROWNIA
DŁUGOŁĘKA

tel. 504 872 700 
Z DOWOZEM 
DO KLIENTA

Z a t r u d n i ę  
brukarza lub 

grupę brukarską. 

Kontakt: 609-532-701

codziennie od 11 do 18

Rozwiązanie krzyżówki z dnia 9 XI
Kupon nr 88 Kwarta deszczu, wiadro błota
Jolanta Gruszczyńska, Maria Parobiec, Bronisława Buczak, 

Maria Lameta, Józef Górzyński, Szczepan Falaciński, Christiana 
Syfert, Alicja Wypych, Edmund Skibiszewski, Elżbieta Górska, 
Elżbieta Lewandowska, Nikola Grenda, Teresa Czarnecka, Te-
resa Januszonek, Halina Stefańska, Maria Gortat, Grażyna Sie-
dlecka, Pelagia Feliksiak, Justyna Matusiak, Maria Dymek, Sta-
nisława Pokorska, Andrzej Czarnecki, Natalia Chruściel, Anna 
Husarz, Barbara Bienias

Zwycięzcy: Bronisława Buczak, Andrzej Czarnowski, Barba-
ra Bienias
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

INFORMATOR LOKALNY - NOWOgARD
In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
tel. miejski   - 91 57 92 311 
Straż Pożarna   - 998
Pogotowie Ratunkowe   - 999 
Pogotowie Gazowe   - 992
Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994

Dyżur nocny
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala   - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.   - 91 392 69 99
Medyk   - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

 - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz Pogotowie Stomatolo-
giczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos 
 - 91 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  
 - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzie ci, 
Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności 
Gospodarczej  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
  - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

- 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 26 249

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw.  WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   

- 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57

Apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM   - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Zawodowe 
- CE Zdroje ul.  Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.   - 91 392 54 94  
I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium  
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych    - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych    - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62

Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 

Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 

Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 

Taksówki   - 91 392 02 60

Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814

 
 

KANCELARIA 
DORADZTWA PRAWNEGO

tel. 501 341 824 
e-mail: kkolibski@op.pl 

Jeśli chcesz przeprowadzić  
rozwód, podwyższyć  

lub wystąpić  
o alimenty, nabyć spadek? 

Może dręczą Cię  
inne wątpliwości prawne? 

Nie czekaj, aż będzie za późno.
 Porady prawne już od 30 zł

 
Nowogard 

ul. Wojska Polskiego 4  
(nowy budynek – I piętro) 

Proszę o wcześniejszy kontakt 
telefoniczny

SALON GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

VELES
- glazura
- terakota
- panele
- drzwi
- parapety
- ceramika łazienkowa
- wanny, kabiny
- meble łazienkowe
- armatura

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto)

Kupię  
gospodarstwo lub 

 grunt rolny  

tel. 664 944 635

REgULARNA LINIA MI KRO BU SO WA SEROCKI   Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie    6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie    8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

Informacja PKS 
91 392 18 87   lub   91 469 83 15

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak          kom. 606 148 353
Nowogard (ul.  Rzeszowskiego) - Szczecin (ul.  Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:05; 8:10; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 11:50; 11:55; 12:40; 
14:40; 14:50; 15:00; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:11
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul.  Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:30; 9:50; 10:25:11:20(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 13:20; 13:45(F); 14:10; 
14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:00
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:50; 17:20; 18:30; 19:30
Kursują od poniedziałku do soboty;  F - kursuje od poniedziałku do piątku;  7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli

ROZKŁAD jAZDY BU SÓW

Regularna linia METRO          tel. 501  615  614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25 A; 5:50 A; 6:00 A; 8:15 A7; 9:25 A7; 12:30 A7; 12:55 A7; 
15:05 A; 16:30 A7; 18:10 A7
Ze Szczecina do Nowogardu: 6:50 A; 7:25 A; 7:45 A; 11:00 A7; 12:00 A7; 14:35 A7; 15:55 
A7; 16:40 A; 18:25 A7; 19:55 A7
Legenda: A- kursuje od pon do sob;   7 - kursuje w niedzielę

PRZEWÓZ OSÓB - RO MAN BIŃCZYK - Linia Regularna  
 TEL. 0607 310 591 

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU:  
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SOBOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIEDZIELA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

DZIENNIK
NOWOGARDZKI

Ukazuje się we wtorki i piątki  na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, Piotr Słomski, jarosław Bzowy, 

Rafał Kowalczuk sport.  jarek Dąbrowski redaktor techniczny.   Ad res re dak cji:  
72-200 No wo gard, ul.  Boh. War sza wy 7A, tel. 91 392 21 65; e-mail: dziennik@domjudy.pl. 

Wy daw ca, skład i druk: „Dom judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

Trasa NOWOgARD – gOLENIÓW – SZCZECIN 
Nowogard ul. Rzeszowskiego : 5:05(A), 5:55(A), 6:10(A), 6:50(7), 7:00(A),  7:50(A), 8:05(7), 

8:25(2,4,6), 8:35(A), 9:10(1,3,5,7), 9:15(2,4,6), 10:05(A)10:30(A,7), 11:31(A), 11:40(7), 12:15(A), 
12:50(A,7), 13:00(A), 13:10(A), 13:25(A,7), 13:50(F), 14:05(A), 14:20(A,7), 15:41(A), 16:00(7), 
16:25(7), 16:30(1,3,5) 16:40(2,4,6,7) 16:50(A), 17:30(7) 17:50(A,7) 18:05(4,5,6,7) 18:20(A,7)

TRASA SZCZECIN – NOWOgARD
Szczecin ul. Św. Ducha: 9:25(A), 11:55(A,7) 12:20(A,7), 13:35(A), 14:00(A,7,R), 

14:30(1,3,5,7)  14:35(2,4,6) 14:55(A,7), 15:10(A) 15:25(A,7), 15:50(A) 16:15(A,7)  16:30(A), 
18:05(A,7,R) 18:20(A,7) 19:05(A,7) 19:25(A,7) 19:50(A,7)

Szczecin ul. Dworcowa :  6:20(A), 7:35(A), 8:40(A,7), 9,00(7,R), 10:05(A,7),  10:50(A,7),  
11:40(A), 13:00(7), 14:20(7), 17:40(A,7), 20:15(A,7),

goleniów, Dworzec PKP :  7:05(A), 8:20(A), 9:25(A,7), 9:45(7,R), 10:10(A),  10:50(A,7),  
11:36(A,7), 12:26(A), 12:42(A,7),  13:05(A,7), 13:45(7), 14:20(A),  14:45(A,7,R), 15:05(7), 
15:20(1,3,5,7) 15:26(2,4,6) 15:40(A,7) 15:55(A)  16:08(A,7) 16:40(A) 16:59(A,7) 17:15(A), 
17:40(A,7)  18:50(A,7,R)  19:05(A,7), 19:50(A,7) 20:10(A,7) 20:35(A,7) 21:00(A,7)

Trasa NOWOgARD – MASZEWO 
Nowogard ul. Rzeszowskiego :  6:20(S) 15:15(S)
Trasa MASZEWO – NOWOgARD 
Maszewo :  6:55(S) 16:00(S)
Trasa NOWOgARD – MASZEWO – STARgARD SZCZECIŃSKI
Nowogard ul. Rzeszowskiego :  6:50(F),  11:30(F),  13:50(F),  
Trasa STRAgARD SZCZECIŃSKI – MASZEWO - NOWOgARD
Stargard Szcz. Oś. Tysiąclecia :  9:40(A), 12:45(A), 15:05(A)
A - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt S – kursuje w dni nauki szkolnej; 

7 – kursuje w niedziele niebędące świętami F – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz 
świąt 1,3,5 – kursuje w poniedziałki, środy, piątki oprócz świąt; 2,4,6 – kursuje we wtorki, 
czwartki, soboty oprócz świąt; 4,5,6,7 – kursuje w czwartki, piątki, soboty, niedziele oprócz 
świąt; R – kurs do Reska    

ROZKŁAD jAZDY POCIĄgÓW (1.06 - 8.12.2012)
DO KOŁOBRZEGU
7:26 (od 3.09); 9:21 (w dni robocze); 11:39;  13:49;  15:47;  

17:46;  21:38

DO SZCZECINA
5:19 (od 3.09); 6:36 (od 3.09); 8:01; 12:13 (w soboty, niedziele 

i święta); 14:56;  16:51;   18:50;  

Informacje o rozkładzie jazdy:  tel. 19 757

PRO-BUD S.C.   SPRZEDA MIESZKANIA 
2-pokojowe o pow. 58 m2 na osiedlu Gryfitów

  nowe  -  własnościowe  -  bezczynszowe
tel. 91 39 25 552, 783 570 056, www.probud-nowogard.pl

Nowogard, ul. 3 Maja 14

 Ostatnia chwila - SKORZYSTAJ Z KREDYTU RODZINA NA SWOIM!
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Muzyka - Łukasz Włodek

Kontakt: 
604103 158, 509 284 384

Organizuje:

30.11.2012 r. g. 20.00

Cena 170 zł za parę
W sobotę 1.12.2012 r.

Andrzejkowe 
„After Party”

zabawa przy karaoke
wstęp wolny - start g. 20.00

             Zabawę 
Andrzejkową

Niedługo nowe zasady 
zdawania egzaminu

ZAPISZ SIĘ JUŻ TERAZ

Posiadamy w ciągłej sprzedaży:
-kostury - ośniki - skrobaki - maczety  
- linki zrywkowe  - Haki, łańcuchy

Naprawa węży hydraulicznych
wysokociśnieniowych

- lemiesze,nakładki, odkładnie, śruby, redlice
- bagnety, podnośniki łanu, igły do pres, cepy,
- koła zębate, palce sprężyste noże bijakowe ...
- �ltry , oleje, smary, wałki WOM,

NOWOGARD • ul. Nadtorowa 14c
tel. 91 392 71 14 • kom. 604 24 90 72

Zapraszamy 
od pn-pt w godz. 8.00 - 16.00

w soboty 9.00 - 14.00

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07 Andrzejki 2012

KAMENA
zaprasza  na

Nowa

30 listopada 2012 r. piątek
1 grudnia 2012 r. sobota

Cena 199 zł od pary  / Gra Artur Konior • Info: tel. 91 39 22 225 

Zapraszamy codziennie 24 h
Oferujemy: śniadania, obiady, kolacje

Pokoje gościnne  •  Danie dnia już od 10 zł

Nowy kurs
19 listopada  2012 r.



Wtorek 
20 listopada 2012 r. 
Nr 91 (2124) 
nakład 3000 
Rok XVIII  ISSN 1897-2640 

 Cena 1,40 zł

GAZETA LOKALNA  NOWOGARD • OSINA

Czytaj s. 2

Czytaj s. 9

Czytaj s. 11

s. 5s. 4

Pożar 
mieszkania 

przy ulicy 
Radosława

Czytaj s. 10

Czytaj s. 6

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07

Kancelaria  
Prawna

nawet trudne sprawy

601 949 077

II Edycja Nowogardzkiej 

„Szkoły Cukrzycy”
od 29 listopada br.
„Bierz cukrzycę swoją 

za rogi i wstępuj  
w naszej szkoły progi”

tel. 500 553 190
e-mail: cukrzycanowogard@wp.pl

NNIIEEPPUUBBLLIICCZZNNAA  SSZZKKOOŁŁAA  PPOOLLIICCEEAALLNNAA  
ogłasza nabór na kurs kwalifikacyjny 

w zawodzie opiekun medyczny,
umożliwiający zdobycie kwalifikacji K1. świadczenie usług 
opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej 
WYKSZTAŁCENIE ŚREDNIE NIE JEST WYMAGANE!!!

 

informacja i zapisy 
Ul. Zielona 11, tel. 91 39 26 691 

Zapisy do 21.12.2012 
(o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń) 

wwwwww..zziieelloonnaa..mmoojjaasszzkkoollaa..nneett  
 

23 listopada br.
od 9.00 - 10.00

piątek udzielane będą
bezpłatne porady prawne

w redakcji,  ul. Boh. Warszawy 7A

w sprawie pilnej 601 994 077

Raport o szkolnych sklepikach

Co jedzą nasze dzieci?

PLANDEKI SAMOCHODOWE - produkcja i naprawa
ul. Nadtorowa 12, 913920131, 601860716  •  ul. Kilińskiego 26, 913925627, 601897368

profesjonalna mechanika od A do Z
SZYBY SAMOCHODOWE

do osobowych i ciężarowych - montaż i naprawa

WARSZTAT SAMOCHODOWY AUTO TOP

Zapraszamy na kurs kat. B
26 listopada 2012 r. g. 16

Miało być zdrowo, a jest tylko kolorowo - na zdjęciu sklepik w SP 3

Dzień walki  
z cukrzycą  

w Nowogardzie

Nasza Sonda 

Czy odżywiamy  
się zdrowo?

Rok czekania, dwa 
dni rąbania 

Po topolach 
nie ma już 
śladu

W Chociwlu bez bramek

Wicelider  
po jesieni

Maturzyści 
pielgrzymują

Patryk  
Komisarek  
w BGŻ Team!

SPORT
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Nasza Sonda 
Czy odżywiamy się zdrowo?
Nie ma wiele przesady w stwierdzeniu, że jesteś tym, co jemy. Niestety ostatnie 
raporty na temat otyłości, szczególnie wśród dzieci, nie napawają optymizmem. 
Zapytaliśmy więc naszych Czytelników, czy zważają na to co jedzą i czy ich zda-
niem odżywiają się zdrowo? 

Adam Żywicki - W dobie szybkiego życia i codziennych obo-
wiązków, niestety bardzo często nie zawracamy uwagi na to, co 
jemy i jak jemy. Więc zdarzają się  fast  food i różnego rodzaju 
szybkie przekąski, które najczęściej są chemicznie konserwowa-
ne. Przykładem są choćby chipsy i napoje gazowane oraz tym 
podobne rzeczy. Jeżeli chodzi o moją osobę i moją żonę, to sta-
ramy się odżywiać zdrowo, ale nie unikamy też pizzy i kebaba, 
przynajmniej raz na miesiąc zdarza się również jakiś  fast  food. 
Natomiast jeżeli chodzi o moje dzieci, to wspólnie z małżonką 
staramy się, by nie podawać im produktów, które są szkodliwe 
dla ich zdrowia. Przykładem jest Cola, której nie podajemy w 
ogóle. Ulegamy tylko w kwestii chipsów, na które czasem im po-
zwalamy. 

Pani Agnieszka z synkiem Filipem - Uważam, że moja ro-
dzina odżywia się dobrze. Ale wydaje mi się, że mogłaby od-
żywiać się jeszcze lepiej i zdrowiej. A dlaczego? Bo zdecydowa-
nie za mało w naszej diecie jest warzyw i owoców. Mam tu na 
myśli swojego synka, który chętnie je owoce, ale już do warzyw 
do ma długie zęby. Zdecydowanie uważam, że dzieci nie po-
winny jeść zbyt wiele potraw smażonych. Co do fast food, to są 
one ograniczone do minimum w mojej rodzinie. 

Katarzyna Łyczkowska z synami Kacprem i Hubertem 
- Sądzę, że moja rodzina odżywia się bardzo dobrze. W die-
cie mamy wszystko co potrzeba i staram się by niczego w niej 
nie zabrakło, a w szczególności, jeżeli chodzi o dzieci. Jest za-
wsze jakaś wędlinka, przetwory mleczne i czasami parówki. 
Co do jedzenia  fast food, to staram się by im w ogóle nie po-
dawać. Natomiast, jeżeli chodzi o napoje gazowane, to ich 
nie podaję dzieciom w ogóle. 

Danuta Sobolewska -  Wydaje mi się, że staram się dobrze 
odżywiać wraz z mężem. W naszej diecie jest dużo warzyw jak 
również owoców. Muszę powiedzieć, że nie stosuję przy gotowa-
niu żadnych tłuszczów zwierzęcych typu smalec. Co do hambur-
gerów czy innych tego typu potraw, to ich nie polecam, ale od 
czasu do czasu wydaje mi się, że taki jeden nie powinien zaszko-
dzić. Co do chipsów, to tych nie polecam w ogóle, gdyż jest w nich 
dużo soli, oleju, a po ich zjedzeniu najczęściej boli brzuch.  

Pan Roman - Niestety raczej źle się odżywiam, bo nie mam 
na to czasu ze względu na pracę i finanse. Dodatkowo, szybki 
tryb życia również robi swoje. Pracuję w delegacji i niestety moje 
podstawowe jedzenie jest najczęściej ze słoików. Dlatego wiem, 
że jest to zły sposób odżywiania się i będę musiał to w przyszło-
ści zmienić. Na szczęcie moje dzieci jedzą bardziej zdrowo, bo 
ich potrawy przygotowywane są przez moją żonę, która świetnie 
i smacznie gotuje wszystkie potrawy, a pochodzą one z natural-
nych upraw i składników. 

Wysłuchał: Jarek Bzowy 

Kronika policyjna 
12.11.2012 r. 
Godz. 11.20 Policjanci Ruchu 

Drogowego KPP w Goleniowie 
podczas kontroli drogowej na 
ul. 15 Lutego ujawnili kierują-
cego samochodem marki Opel 
Astra bez aktualnego ubezpie-
czenia OC. 

Godz. 17.00 Na ul. Bankowej 
doszło do kolizji drogowej. Kie-
rująca pojazdem marki Opel 
Corsa pozostawiła pojazd przed 
bankiem, siedzący pasażer prze-
kręcił kluczyk w stacyjce wpro-
wadzając samochód w ruch. Po-
jazd ten uderzył w zaparkowany 
przed nim Deawu Matiz, nato-
miast pchnięty nim pojazd mar-
ki Mazda uderzył w stojący Re-
nault Megane. 

13.11.2012 r. 
Godz. 02.40 Zgłoszenie wybi-

cia szyby w okienku podawczym 
sklepu Słowik na ul. 700-lecia. 

Godz. 11.45  Powiadomienie 
o kradzieży alkoholu w sklepie 
Słowik na ul. 700 Lecia. 

Godz. 15.30 Na ul. 700 Lecia 
doszło do zdarzenia drogowe-
go, gdzie podczas wykonywania 
manewru cofania przez kierują-
cego pojazdem marki Chrysler 
Voyager doszło do uderzenia 
pieszego. 

14.11.2012 r. 
Godz. 07.30  Policjanci Ru-

chu Drogowego KPP Goleniów 
w miejscowości Osina ujawnili 
nietrzeźwego rowerzystę, Kazi-
mierz S. miał 1,14 promila alko-
holu w wydychanym powietrzu. 

Godz. 14.00 Na ul. 15 Lutego 
znaleziono portfel z zawartością 
dokumentów oraz pieniędzy. 

Godz. 17.15 Kradzież telefonu 
komórkowego marki LG P500 z 
terenu boiska „Orlik”.

Godz. 18.15 Uszkodzenie szy-
by wystawowej w sklepie Boti 
mieszczącego się przy ul. 700 
Lecia. 

Godz. 20.30 Zgłoszenie  
uszkodzenia samochodu marki 
Opel Corsa na Placu Wolności. 

15.11.2012 r. 
Godz. 12.45 Powiadomienie o 

przywłaszczeniu telefonu marki 
Nokia 2700. 

Godz. 15.00 Włamanie do al-
tanki ogrodowej w miejscowości 
Osina skąd dokonano kradzieży 
odzieży oraz wentylatora. 

16.11.2012 r. 
Godz. 09.30 Zgłoszenie kra-

dzieży roweru typu damka w 
miejscowości Kikorze. 

Godz. 13.10  Zgłoszenie kra-
dzieży telefonu komórkowego 
marki Nokia w miejscowości 
Trzechel. 

Godz. 13.40 Powiadomienie o 
kolizji drogowej na ul. Wiejskiej, 
gdzie pojazd marki VW Trans-
porter, cofając, uderzył w samo-
chód marki Toyota Auris. 

Godz. 15.00 Włamanie do 
piwnicy na ul. Wyszyńskiego, 
skąd dokonano kradzieży rowe-
ru typu damka. 

Godz. 23.10 Na Placu Wolno-
ści, dokonano zatrzymania R.S., 
który posiadał przy sobie wore-
czek foliowy z zawartością środ-
ków psychotropowych w postaci 
amfetaminy. 

17.11.2012 r. 
Godz. 04.20 W miejscowości 

Świerczewo zatrzymano N.Cz. 
posiadającego przy sobie środki 
odurzające w postaci marihuany 
oraz T.K., który posiadał przy so-
bie środki psychotropowe w po-
staci amfetaminy. W/w osadzeni 
zostali w PDOZ w Goleniowie. 

18.11.2012 r. 
Godz. 03.15 Zgłoszenie 

uszkodzenia samochodu marki 
Mercedes na ul. Rzeszowskiego.

Godz. 03.40 Kolizja drogowa 
na ul. Zielonej, gdzie doszło do 
uszkodzenia samochodu marki 
VW Golf przez inny pojazd. 

Godz. 05.30 Powiadomienie o 
włamaniu do mieszkania na ul. 
15 Lutego, skąd dokonano kra-
dzieży pieniędzy. 

Godz. 17.40 Powiadomienie o 
zadymieniu  w mieszkaniu na ul. 
Radosława. 

Godz. 16.40
Kolizja drogowa na wiadukcie 

obwodnicy w pobliżu miejsco-
wości Olchowo, pomiędzy po-
jazdem marki Citroen i Nissan. 

st. insp. Ref. Prewencji 
Klaudia Gieryń 

Janusz Dębicki, lat: 53, zmarł: 17.11.2012, pogrzeb: 20.11.2012, 
pogrzeb odbędzie  się o godz. 13,00 na cmentarzu w Nowogar-
dzie. 

Teodozja Janiszewska, lat: 86, zmarła: 17.11.2012, pogrzeb: 
19.11.2012, pogrzeb odbył  się  na cmentarzu w Nowogardzie.

Teresa Saja, lat 82, zmarła 18.11.2012, pogrzeb 20.11.2012, po-
grzeb odbędzie się o godz. 15,00 na cmentarzu  w Nowogardzie. 

Informacje  przekazał zarządca cmentarza Jerzy Furmańczyk

 w tych dniach odeszli do wieczności 
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O PA Ł
POLSKI WĘGIEL 

WYSOKA JAKOŚĆ
węgiel, koks, miał,drewno,
brykiet - węgiel i drzewny
(towar luzem i workowany)

Zapewniamy transport 
Sprzedaż ratalna

PPUH „EDBA” 
Nowogard • ul. Nadtorowa 12

Tel./fax 91 39 22 329
Kom. 601 150 620

Lokal 
handlowy

60 m2

do wynajęcia
ul. Warszawska 14
tel. 510 105 357

Salon Plus 
ul. Kościuszki 35A

Nowogard,
 tel. 91 392 08 74

informuje, że 
posiadamy w ofercie 

POLSAT  
CYFROWY
dla Klientów Plusa 

dodatkowe BONUSY

Byłeś świadkiem  ciekawego zdarzenia, 
wykonałeś oryginalne zdjęcia, jesteś w 

posiadaniu interesujących wiadomości?  
Zadzwoń lub napisz do nas o każdej porze. 

Tel. 513 088 309
e-mail: poligraf@post.pl, 

dziennik@dzienniknowogardzki.pl

Zatrudnimy  
osoby na stanowisko
- księgowa 
- sprzedawca  
  samochodów
oferty  proszę  kierować  

na  adres e-mail:
kadry@toyotanowogard.pl

Raport o szkolnych sklepikach

Co jedzą nasze dzieci?
Ostatnio coraz częściej mówi się o żywieniu dzieci. Wszystkiemu winna otyłość, na którą według różnych opracowań, cierpi coraz wię-
cej młodych osób. W związku z tym pojawiają się m.in. pomysły zakazu sprzedaży „niezdrowych produktów” na terenach szkół. Jak to 
wygląda w nowogardzkich placówkach? Czy szkolne sklepiki oferują uczniom zdrową żywność?

Światowa Organizacja Zdro-
wia apeluje – polskie dzieci 
znajdują się w czołówce naj-
bardziej otyłych. Z badań wy-
nika, że największe problemy z 
nadwagą mają nastolatkowie. 
Dlatego też ostatnio coraz czę-
ściej zwraca się uwagę na kwe-
stie żywienia dzieci, nie tylko 
w domach, ale przede wszyst-
kim poza nim. W zeszłym ty-
godniu na ten temat odbyła 
się debata w Sejmie. Pojawiły 
się m.in. pomysły zakazu pro-
wadzenia handlu produktami 
spożywczymi w szkołach, co 
oznaczałoby likwidację kulto-
wych sklepików szkolnych. 

Czy rzeczywiście jest tak źle? 
Co uczniowie mogą kupić na 
drugie śniadania w szkolnych 
kramach? Jak do pomysłów 
zakazu odnoszą się dyrektorzy 
szkół? Odpowiedzi na te py-
tania szukaliśmy odwiedzając 
szkoły w Nowogardzie? 

Swoją podróż rozpoczęliśmy 
od Szkoły Podstawowej nr 4, 
która znajduje się na osiedlu 
Bema. Jak się okazało w pla-
cówce nie ma sklepiku. Uczeń 
nie doświadczy także „pocie-
chy” z kupowania batoników i 
coca coli w puszce wprost z au-
tomatów. I nie jest to przypa-
dek. W szkole nie ma „zgody” 
na sprzedaż niezdrowej żyw-
ności, chociaż próbowano to 
zaszczepić. 

Naszym obowiązkiem jest mó-
wić także o tym, co dzieci powin-
ny jeść, a czego unikać by chronić 
swoje zdrowie.  Mówi o tym cały 
świat, więc trudno, żebyśmy i 
my tego tematu unikali. To prze-
cież również obowiązek szko-
ły. Przyznam, że pojawiały się 
u nas sklepiki, a także automa-

ty, ale z zastrzeżeniami co może 
się tam znajdować. Oczywiście 
później to splajtowało. U nas nie 
ma zgody na sprzedaż niezdro-
wej żywności – mówi Magdale-
na Zarębska-Kulesza, dyrektor 
SP nr 4 w Nowogardzie. 

Z Bema udaliśmy się do SP 
nr 1. Tam, podobnie jak w 
„Czwórce” również sklepiku 
nie ma. Niegdyś stał automat, 
w którym można było zaku-
pić bułkę z sałatą i serem, ale 
najczęściej korzystali z nie-
go nauczyciele. Szkoła stawia 

na zdrowy tryb żywienia. Pla-
cówka otrzymała nawet ostat-
nio Certyfikat Szkoły Promu-
jącej Zdrowie. To efekt kam-
panii prozdrowotnej, która w 
szkole była prowadzona przez 
rok pod hasłem „Zdrowy Styl 
Życia – Szkoły Jedynki Zwy-
czaj!” W czasie akcji dzieci 
m.in. przygotowywały zdrowe 
posiłki. 

Edukacja prozdrowotna jest 

w Szkole Podstawowej nr 1 w 
Nowogardzie ważnym elemen-
tem programu pracy dydaktycz-
no-wychowawczej. W związku 
z prowadzonymi w szkole dzia-
łaniami na rzecz promowania 
zdrowia oraz aktywnego i bez-
piecznego spędzania czasu wol-
nego zrodził się pomysł zgłosze-
nia szkoły do udziału w tym 
projekcie – mówi Sebastian 
Szymański, dyrektor SP 1. 

Niestety. Chociaż w „Jedyn-
ce” uczniowie sklepiku nie 
mają, wszelkie dobrodziejstwa 
i smakołyki mogą kupić tuż 
za ścianą. Szkolny kantorek 
znajduje się bowiem w Gim-
nazjum,  które funkcjonuje w 
tym samym gmachu co SP nr 
1. Sklepik urządzono w po-
mieszczeniu po byłej toalecie 
na pierwszym piętrze. Punkt 
prowadzi firma prywatna, 
która dzierżawi od szkoły po-
wierzchnię. 

Co rok rozmawiamy z ajen-
tem, aby produkty były zdrow-
sze. Wprowadzono jogur-
ty, owoce. Chcieliśmy również 
wprowadzić sprzedaż świeżych 
kanapek, ale okazało się, że nie 
ma tutaj na to warunków. I nie-
stety jest tak jak jest. Z tym, że 
nie ma żadnego przepisu, który 
by narzucał szkole co można, a 
czego nie można w sprzedawać 
w sklepikach? Nie mam więc 
możliwości prawnej, by zaka-
zać sprzedaży tego czy innego 
produkty - mówi Anna Łysiak, 
dyrektor Gimnazjum nr 1 im. 
Szarych Szeregów w Nowogar-
dzie. 

A jeśli zakazu nie ma, znaj-

duje się wszystko co dusza za-
pragnie. Jest co prawda woda 
mineralna i świeże drożdżów-
ki, ale wszystko to ginie wśród 
gazowanych napojów, chipsów 
i lizaków.   Dlaczego szkoła to 
akceptuje? Zdaniem dyrekcji 
tak jest bezpieczniej. 

Za rogiem mamy trzy sklepy, 
w których można kupić prak-
tycznie wszystko. Ze względów 
bezpieczeństwa wprowadzi-
liśmy zakaz opuszczania te-
renu szkoły w czasie przerw. 
Musimy  więc uczniom umoż-
liwić  dostęp do sklepiku. Tak 
jest bezpieczniej – twierdzi A. 
Łysiak.  

Sklepik jest czynny od 8 do 
14. Korzysta z niego szkoła 
podstawowa i gimnazjum. W 
ciągu jednego dnia w punkcie 
zakupy robi ok. 100 osób. Co 
najczęściej kupują uczniowie? 

Ostatnio powiedziałam dzie-
ciom, że nie będę sprzedawała 
chipsów. Na to usłyszałam: „nie 
będziemy do pani więcej przy-
chodzić” – mówi ekspedientka 
sklepiku w Gimnazjum nr 1, 
pytana przez nas o preferencje 
klientów. 

Od wyboru do koloru - półka w sklepiku w Gimnazjum nr 1

SP nr 2 - kolejka po 2 śniadanie
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A jak jest w Gimnazjum 
nr 2, tworzącym wspólnie z 

II Liceum, Zespół Szkół Ogól-
nokształcących przy ul. Bo-
haterów Warszawy? Młodzież 
ma do wyboru dwa punkty. W 
jednym znajduje się tzw. sucha 
spożywka, czyli ciastka, napo-
je, batoniki,  a także drobne ar-
tykuły biurowe. Drugi, to mini 
bufet. Tutaj można zjeść coś na 
ciepło. Są kanapki,  hot-dogi, 
mini pizze, a nawet pierogi. 

Nic jednak nie trafi do sprze-
daży bez konsultacji i zgody dy-
rekcji. Taka jest polityka placów-
ki. 

Jakiś czas temu już zakazałem, 
by sprzedawać w tych punktach  
żywność nie wpisującą się w po-
jęcie zdrowej żywności. Mam tu 
na przykład na myśli chipsy. Na 
mój wniosek wykreślono to z li-
sty zakupów. Zresztą dzierżaw-
ca, który prowadzi na naszym 
terenie sprzedaż nie ma wyjścia 
i musi się dostosowywać do na-

szych warunków – mówi Leszek 
Becela, dyrektor ZSO. 

Chipsów nie sprzedaje się 
także na terenie SP nr 3, która 
znajduje się w tym samym gma-
chu co ZSO. W szkole funkcjo-
nuje jeden sklepik. Jego asor-
tyment to również sucha spo-
żywka. Dyrektor szkoły  przy-
znaje, że często zagląda co jest 
w sklepiku sprzedawane, ale 
nie sprawdza skrupulatnie listy 
produktów. 

Kiedy sklepik rozpoczynał 
swoją działalność ustaliłem z 
dzierżawcą, aby nie sprzeda-
wał niezdrowych rzeczy – mówi 
Piotr Kazuba. 

Okazało się jednak, że najem-
ca do ustaleń nie do końca się 
dostosował. W sklepiku nie ma 
co prawda chipsów, ale są za to 
uwielbiane przez dzieci żelki, li-
zaki i inne słodkości. Na szczęście 
są również „pozytywne” dla zdro-
wia produkty, takie jak np. woda 
mineralna, kanapki, czy jogurty. 

Sklepik działa także w Szkole 
Podstawowej nr 2 w Nowogar-
dzie przy ul. Żeromskiego. W 
tym przypadku połączono jed-
nak przyjemne z pożytecznym. 
Punkt prowadzą sami ucznio-
wie. Mają też zakaz kupowania 
produktów uznawanych za nie-
zdrowe, z niewielkimi wyjątka-
mi. 

Musimy dzieci uczyć gospoda-
rować i wyzwalać w nich przed-
siębiorczość. Prowadzenie skle-
piku służy więc nam do realiza-
cji planu wychowawczego szko-
ły czy klas. Wspólnie z dziećmi 
zamawiamy produkty do sklepi-
ku. Prowadzimy także niezbęd-
ną księgowość. Oczywiście, na 
niektóre produkty nie ma zgo-
dy. Nad wszystkim czuwa wy-
typowany opiekun, a dzieci mu-
szą mieć zgodę rodziców do tego, 
by móc w sklepiku sprzedawać 
- mówi dyrektor szkoły, Lidia 
Wiznerowicz -Gliwna. Nie-
wielkie zyski ze sprzedaży wy-

dawane są na drobne potrzeby 
szkoły takie jak np. zakup kwia-
tów,  cele biblioteczne, czy za-
kup produktów biurowych itd. 

W sklepiku nie ma zbyt wiel-
kiego asortymentu. Codzien-
nie przywożone są świeże droż-
dżówki. Jeśli chodzi o napo-
je, to przeważa woda mineral-
na i soki. Nie ma gazowanych 
napojów. Dla osłody są jedy-
nie lizaki i gumy do żucia. Czy 
taka koncepcja się sprawdza? 
Na każdej przerwie, szczegól-
nie porannej, do sklepiku usta-
wia się długa kolejka. I wca-
le nie po lizaki. Dzieci chętnie 
kupują wodę mineralną, a re-
kordy popularności biją „stare” 
sprawdzone prażynki. Na pniu 
schodzą też drożdżówki. Po-
dobnie jest również w szkołach 
przy ul. Bohaterów Warszawy. 
Mimo pokus, uczniowie wybie-
rają jednak częściej wodę mi-
neralną niż coca colę. Najwięcej 
sprzedaję hot -dogów i wody mi-

neralnej i to niegazowanej.  Spo-
ro schodzi także kanapek i mini 
pizzy – przyznaje sprzedawczy-
ni z mini baru w II LO. 

Pojawia się jednak w takim 
razie pytanie. Skoro uczniowie 
chętniej kupują wodę mineral-
ną i świeże bułki, to dlaczego 
na półkach szkolnych sklepi-
ków, aż roi się do żelków, liza-
ków i coca  coli? 

Podczas ostatniej sesji Rady 
Miejskiej w sprawie asortymen-
tu sprzedawanego przez szkol-
ne sklepiki, głos zabrał radny 
Rafał Szpilkowski. Pytał m. in. 
o to, czy placówki oświatowe 
mają wpływ na to, co znajdu-
je się na półkach w szkolnych 
kramach? Jak wynika z nasze-
go raportu, mają i  w większości 
przypadków  korzystają z tego 
prawa. Jest jednak jeszcze wiele 
do zrobienia. 

Marcin Simiński

Nasz raport o szkolnych sklepikach

Co jedzą nasze dzieci?

Pożar mieszkania przy ul. Radosława 

Dym zauważyli sąsiedzi 
Jedna część mieszkalna domu tzw. ”dwojaka” zapaliła się w minioną  niedzielę w godzinach popołudniowych, przy ul. Radosława. Na 
szczęście, w chwili pożaru nikogo nie było w pomieszczeniach.  

Jak wynika z relacji świad-
ków, pożar wybuchł  ok. godz. 
17:00. Dym wydobywający 
się z domu zauważyła kobieta 
mieszkająca po sąsiedzku. Na-
tychmiast zaalarmowała straż 
pożarną. 

Na dworze było już dość sza-
ro. Byłam w domu razem z sy-
nem. On był u siebie, a ja na 
dole w pokoju oglądałam tele-
wizję. Nagle poczułam dusze-
nie w gardle i swąd dymu. Po-
myślałam, że syn zapalił może 
papierosa. Miałam do niego 
pójść i zwrócić mu uwagę. Za-
uważyłam jednak, że do pokoju 
wdziera się coraz więcej dymu. 
Zawołałam syna i zaczęliśmy 
szybko sprawdzać każdy zaka-
marek w domu. Syn wybiegł w 
końcu na dwór i zobaczył, że 
pali się mieszkanie naszego są-
siada. Szybko zadzwoniliśmy 
po pomoc – mówi mieszkanka 
„dwojaka” przy ul. Radosława, 
gdzie doszło do pożaru. 

Pierwsza na miejscu poja-
wiła się jednostka straży po-
żarnej z Nowogardu. Po kilku 
minutach dojechali strażacy z 
OSP w Osowie. 

Kiedy przyjechaliśmy na 
miejsce, sytuacja była już opa-
nowana. Koledzy z Nowogar-
du dogaszali mieszkanie . Było 

sporo dymu – mówi Paweł Jeż, 
strażak z OSP Osowo. 

Strażacy wyciągnęli na ze-
wnątrz spalone meble i tap-
czan. Wiadomo też, że znacz-
nemu okopceniu uległy ścia-
ny wewnętrzne mieszkania. 
Na szczęście w mieszkaniu ni-
kogo nie było. Jak udało nam 

się ustalić, właściciel spalo-
nego domu na stałe mieszka 
w Szczecinie. Do Nowogardu 
przyjeżdża tylko w weekendy. 
Jak wynika z relacji sąsiadów, 
dom był dopiero co po remon-
cie. Ostatnio odnowiono w 
nim łazienkę. 

Jakie były przyczyny pożaru 
tego wczoraj oficjalnie nie uda-
ło nam się ustalić. Sąsiedzi po-
dejrzewają, że źródłem ognia 
mógł być piec kaflowy, którym 
ogrzewano mieszkanie. 

JB, MS

Dom, w którym doszło do pożaru

Spalony tapczan, który w czasie akcji gaśniczej wynieśli strażacy
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Gminne obchody Światowego Dnia Walki z Cukrzycą w Nowogardzie 

Lepiej wiedzieć i zapobiegać, niż chorować i cierpieć
W dniu  17.11.2012r. w Nowogardzkim Domu Kultury odbyły się Gminne Obchody Światowego Dnia Walki z Cukrzycą, których głów-
nym organizatorem było Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Nowogard. Tegoroczne obchody odbyły się pod hasłem „Chrońmy 
naszą przyszłość”. 

Uroczystość rozpoczęła się 
kilka minut po godz. 11.00. 
Otwarcia obchodów i powi-
tania zaproszonych gości do-
konał prezes nowogardzkiego 
Koła Cukrzyków, Eugeniusz 
Tworek. Zanim rozpoczęła 
się część merytoryczna, kil-
ku osobom i instytucjom wrę-
czono pamiątkowe odznaki, 
dyplomy i podziękowania, za 
wsparcie i współpracę ze Sto-
warzyszeniem Diabetyków. 

Następnie rozpoczęła się 
część seminaryjna spotkania. 
Tematów było wiele, dr An-
drzej Paciorkowski, diabeto-
log, pomysłodawca i założy-
ciel szkoły cukrzyków, mówił 
o tym jak rozpoznać cukrzy-
cę i w jaki sposób zapobiegać 
jej objawom. Podkreślał, że na 
cukrzycę w Polsce choruje ok. 
2,6 mln osób i liczba ta z roku 
na rok rośnie. Mówił również, 
że wciąż wiele osób lekceważy 
tę chorobę, co bardzo często, w 
skrajnych przypadkach prowa-
dzi do wielu powikłań, a nawet 
śmierci. dr Marzena Kargul, 
która w Nowogardzie prowa-
dzi „Szkołę cukrzycy” wygło-
siła referat pod tytułem „Re-

tinopatia, nefropatia, neuro-
patia – łatwiej zapobiegać niż 
leczyć”. Mówiła również o sto-
pie cukrzycowej. Z danych wy-
nika, że rocznie w Polsce am-
putuje się 5 tys. stóp, osobom 
chorym na cukrzycę. To wciąż 
bardzo wiele w porównaniu z 
innymi  krajami europejskimi. 

W trakcie wykładów w holu 
NDK, każdy z uczestników 
mógł za darmo wykonać  u 
siebie badania przesiewowe w 
kierunku wykrywania cukrzy-
cy, ciśnienia tętniczego oraz  

stopy cukrzycowej. Obchody 
uatrakcyjniły występy zespo-
łów tanecznych i wokalnych  z 
NDK (tj. zespół Fenix II, Flesz 
Danse II, para taneczna Flesz 
- Maciek Pikuła i Kamila Tę-
błowska oraz wokalistki Maja 
Tębłowska i Magdalena Sa-
rzyńska, a także zespół „We-
soła Ferajna”). Dalsza część 
gminnych obchodów Dnia 
Walki z Cukrzycą, miała miej-
sce w niedzielę. O godz. 11.00 
w parafii pw. WNMP, odpra-
wiona została msza św. w in-

tencji osób chorych na cukrzy-
cę. Po mszy św. w salce kate-
chetycznej domu parafialnego 
przeprowadzono również ba-
dania przesiewowe w kierunku 
cukrzycy. Badaniom tym zde-
cydowało się poddać 36 osób. 

Łącznie przez dwa dni w bada-
niach wzięło udział ponad 150 
osób.  

O podsuwanie obchodów  
Światowego Dnia Walki z Cu-
krzycą w Nowogardzie popro-
siliśmy Eugeniusza Tworka, pre-
zesa PSD koło w Nowogardzie.  
Obchody organizowane były już 
po raz trzeci w Nowogardzie i 
zbiegły się z trzecią rocznicą po-
wstania koła w naszym mieście. 
Wśród wielu zadań statutowych, 
które staramy się realizować, 
nadrzędnym naszym celem jest 
również dotarcie do jak najwięk-
szej liczby osób i ich rodzin z cu-

krzycą. Ponieważ jedną z form 
skutecznego leczenia cukrzy-
cy jest coraz to wyższy poziom 
wiedzy na temat tej choroby, 
tak wśród chorych na cukrzycę, 
jak i najbliższej rodziny chore-
go. Ideą tych obchodów jest  po-
móc chorym oraz osobom, które 
chcą skorzystać z organizowa-
nych przez nas spotkań na tema-
ty związane z zapobieganiem i 
leczeniem tej cichej choroby jaką 
jest cukrzyca. Obchody Świato-
wego Dnia Walki z Cukrzycą 
w Nowogardzie organizowane 
są przez nas raz w roku, ja na-
tomiast chciałbym przypomnieć, 
że w Nowogardzie ruszyła po-
nownie, tym razem druga edycja 
szkoły cukrzycy. Zajęcia kiero-
wane są do wszystkich tych osób, 
które chcą poszerzyć wiadomości 
nt. cukrzycy, niekoniecznie  oso-
by te muszą być zrzeszone w na-
szym kole. Zajęcia są bezpłatne. 
Pierwszy wykład odbędzie się 
dnia 29.11.2012r o godz.16,00 w 
Rejonowym Centrum Przedsię-
biorczości w Nowogardzie przy 
ul. Wojska Polskiego - mówił 
prezes PSD koło w Nowogar-
dzie.   

Honorowy patronat  obcho-
dów Światowego Dnia Walki z 
Cukrzycą w Nowogardzie ob-
jął: Burmistrz Nowogardu; Pa-
tronat naukowy prof. dr hab. n 
med. Lilianna Majkowska; Pa-
tronat medialny Dziennik No-
wogardzki. 

 Jarek Bzowy 

Eugeniusz Tworek - prezes Polskiego Towarzystwa Diabetyków w Nowo-
gardzie

Na scenie dzieci z Zespołu Fenix II - instr. W. Domańska
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Rok czekania, dwa dni rąbania 

Po topolach nie ma już śladu 
W zeszłym tygodniu zakończono wycinkę topoli rosnących wzdłuż ulicy Bohaterów Warszawy. Teraz jest nie tylko jaśniej, ale co naj-
ważniejsze bezpiecznie. 

Przypomnijmy, że od począt-
ku roku o wycinkę drzew stwa-
rzających zagrożenie dla kie-
rowców i przechodniów, wnio-
skował praktycznie na każ-
dej sesji radny Michał Wiatr. 
Sprawę na prośbę mieszkań-
ców wielokrotnie opisywał 
również DN. Rosnące bowiem 
wzdłuż ul. Boh. Warszawy to-
pole stwarzały realne zagroże-

nie. Z drzew, nawet przy nie-
dużych porywach wiatru spa-
dały na chodnik i ulicę gałęzie. 
Natomiast w okresie wiosen-
nym, kwitnące drzewa uprzy-
krzały życie alergikom. 

Mieszkańcy w końcu się 
doczekali reakcji władz. W 
zeszły piątek usunięto ostat-
nie z 31 rosnących tam drzew. 
Akcja poszła szybko i spraw-

nie, zważywszy, że wycinka 
rozpoczęła się zaledwie dzień 
wcześniej. Po topolach nie 
ma już ani śladu. Drewno z 

wycinki zostanie sprzedane 
przez firmę, która na zlecenie 
Rejonu Dróg Wojewódzkich 
(właściciela ul. Boh.Warsza-

wy), dokonała usunięcia to-
pól. 

MS
foto JB

@    Ludzie listy piszą  @ 

Szanowni Państwo,
Żyjemy w czasach, gdy 

bezdomność stała s i ę  fak-
tem. Ludzi bezdomnych roz-
poznajemy bez trudu - są 
charakterystyczni. Zaczy-
namy się już prawie do ich 
istnienia przyzwyczajać, 
stajemy się coraz bardziej 
obojętni- to przecież tylko 
oni, nie my. Czy wszyscy tak  
reagują? W zasadzie nie 
wiem, ludzie niechętnie się 
na ten temat w y p o w i a d a -
j ą . Ale w tej liczbie owych 
bezimiennych ludzi wyrzu-
conych poza margines na-
szego życia znajdujemy też 
czasami ludzi, których kie-
dyś znaliśmy, którzy byli 
tacy sami jak my - mieli 
swoje  rodziny, pracowali, 
mieli swoje samochody, na-
wet domy i ...  I  nagle widzi-
my ich zmienionych, brud-
nych, rozsiewających nie-
przyjemny zapach. 

Ludzi, do których jest się 
trudno przyznać. Zastana-
wiamy co się stało,

że ci ludzie  stoczyli  s i ę 
tak nisko. Jakie  niemożli-
we do pokonania proble-
my zniszczyły im życie? 
Dlaczego nikt nie chce po-
dać im ręki i pomóc powró-
cić do normalnego życia? O 
ileż trudniej jest odpowie-
dzieć na to pytanie, jeśli 
wiemy, że ich rodziny ż y j ą 
normalnie, mogą poszczy-
cić się nawet życiowymi 
sukcesami! Dlaczego nie za-
interesują się losem niegdyś 
ich najbliższych? Czy na-
prawdę nic nie mogą zrobić? 
Pewnie  zastanawiacie się 
Państwo skąd  takie prze-
myślenia - spowodowała je 
nasza rzeczywistość, na-
sza nowogardzka rzeczy-
wistość. Spowodował ją wi-
dok  człowieka, który  jest 
znany ogromnej większo-
ści naszej nowogardzkiej 
społeczności -kiedyś miał 
rodzinę, pracę, chodził  czy-
sto, schludnie ubrany, miał 
dla innych uśmiech i dobre  
słowo. Dziś unika go więk-

szość ludzi,  bo żebrze, bo 
zwyczajnie śmierdzi, bo co 
można mu powiedzieć….

Nie wiecie  Państwo o kogo 
chodzi  - o Roberta G. Po-
wiecie - alkoholik  - i będzie-
cie mieli rację, Robert jest al-
koholikiem, ale alkoholizm 
to choroba,  z której czasami 
bez  pomocy  innych nie da 
się wyleczyć. Myślę,  że tak 
jest i jego przypadku. Za-
stanawiam się tylko  dla-
czego nie pomagają mu jego 
najbliżsi, ex-małżonka, ro-
dzeństwo? Oni nie muszą 
się martwić  o pożywienie i 
ciepło mieszkania. Można  
powiedzieć, że dóbr docze-
snych maja dużo więcej  niż 
przeciętny mieszkaniec na-
szego zacnego grodu, pach-
ną bogactwem. Daj i Pa-
nie Boże dużo zdrowia - 
nie zazdroszczę im, ale czy 
oni mogą spoglądać w lustro 
wiedząc, że Robert  może 
już tej zimy  nie przeżyć? 
Dlaczego nie zainteresują 
się tym,  że można go ubez-

własnowolnić i w ten  spo-
sób zmusić do poddania się 
kuracji  odwykowej, moż-
na spróbować uratować mu 
życie.  A może  uważacie, że 
nie warto? To przecież  tylko  
jakiś  pijak ...

Dlaczego to napisałem - 
bo może  obudzi się ktoś  w 
tym  mieście  i zechce wy-
korzystać swoją  władzę, 
tę oficjalną i tę nieoficjalna, 
ale też  władzę-  może me-
dia  spowodują, że rodzi-
na  Roberta zastanowi się 
n a d  j e g o  l o s e m  i kierując 
go  na przymusową kurację  
odwykową, uratuje mu ży-
cie,  bo on sam tego już nie 
potrafi.

Panie Burmistrzu, Pani 
Kierowniczko Opieki  Spo-
łecznej, Państwo Dzienni-
karze

Nowogardzkiej Prasy- 
do Was  kieruję ten  mój list, 
pokażcie, że nie znaleźli-
ście się na Waszych stano-
wiskach przypadkowo! Czy  
nie można tego załatwić w 

naszym  mieście? Czy  trzeba  
zwracać się aż do Pani Elż-
biety Jaworowicz?

A dlaczego to napisałem 
- bo sam  nie mogę zdziałać 
wiele,  ale mogę spróbować 
obudzić sumienie tych,  co 
Robertowi  mogą pomóc.

List mój kieruję do:
- Pana Burmistrza Nowo-

gardu,
- Pani Kierownik  Pomocy 

Społecznej,
- D z i e n n i k a 

Nowogardzkiego.
Jeśli nie uda  się Państwu 

tego załatwić zmusicie 
mnie Państwo do nadanie 
tej sprawie  dalszego  roz-
głosu   - list  mój  skieruję   
do  Starostwa  Powiatowe-
go, Wojewody Zachodnio-
pomorskiego, TVP Szcze-
cin i Pani  Elzbiety Jawo-
rowicz. Nie omieszkam jed-
nak  opowiedzieć o dotych-
czasowych krokach.

Na razie Bezimienny.

Nowogard, 12.11.2012

Kiedyś miał rodzinę, pracę, chodził  czysto, schludnie ubrany
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Owoce i mleko w szkole 
W roku szkolnym 2012/2013 od miesiąca października nasza szkoła po raz ko-
lejny już bierze udział w programach finansowanych przez Unię Europejską, są 
to programy 

„Mleko w szkole” oraz 
„Owoce w szkole”. 

W programie „Mleko w 
szkole” obecnie bierze udział 
234 uczniów, natomiast w pro-
gramie 

„Owoce w szkole”- 94 
uczniów. Program ten skiero-
wany jest do uczniów klas I - 

III szkół podstawowych. Każ-
de dziecko uczestniczące w 
programie otrzymuje jedno-
razowo porcje składającą się z 
jednego produktu owocowego 
i jednego produktu warzyw-
nego. Głównym celem tych 
programów jest kształtowanie 
wśród dzieci dobrych nawy-

ków żywieniowych. Zachęca-
nie uczniów poprzez działa-
nia edukacyjne do spożywa-
nia owoców, warzyw oraz picia 
mleka.

Uwaga konkurs!
W ramach realizacji tych za-

dań oraz programu finanso-
wanego przez Unię Europej-
ską „Owoce w szkole” ogłoszo-
ny został międzyszkolny kon-
kurs plastyczny pt.„Warzywa i 
owoce jemy-zdrowo żyjemy”. 
Konkurs adresowany jest do 
uczniów klas I - III. Technika 
wykonania prac dowolna. For-
mat pracy - A3 lub A4. Prace 
należy przesłać do 14 grudnia 
2012 r. na adres:

Katarzyna Paczkowska, Ze-
spół Szkół Publicznych w Osi-
nie, Osina 54, 72-221 Osina
Serdecznie zapraszam do udziału

Katarzyna Paczkowska

Osina

Zwycięstwo uczniów ZSP
12 listopada 2012 roku w Publicznej Szkole Podstawowej w Chlebówku odbył się 
międzyszkolny konkurs pod nazwą „Radosne obchody Święta Niepodległości”. 

Nasza reprezentacja w składzie 
Hanna Kosakiewicz, Adrian Bana-
siewicz, Iga Banasiewicz, Piotr Mi-
cał, Damian Zimecki, Mikołaj Wą-
sik, Anna Guź, Aleksandra Kowal-
czyk zajęła I miejsce. Uczniowie 
wykazali się wiedzą dotyczącą hi-
storii Polski oraz dużym poczu-
ciem humoru, które było bardzo 
potrzebne w wielu konkurencjach,  
m. in. w improwizacji tańca naro-
dowego, czy w malowaniu twarzy. 
Naszą reprezentację przygotowały 
pani Marta Chojak oraz pani Joan-
na Górczewska-Rudnicka.

Uczniom i paniom opiekunkom 
serdecznie gratulujemy.

Ewelina Wszelaki

NOWOGARDZKI DOM KULTURY
zaprasza dzieci, młodzież, dorosłych 

do udziału w konkursie na:

„STROIK ŚWIĄTECZNY”
Uczestnikiem konkursu może być każdy, kto na adres 

Nowogardzkiego Domu Kultury (pracownia plastyczna gabi-
net nr 20), Plac Wolności 7, dostarczy do dnia 11 grudnia 2012 
r. stroik świąteczny wykonany samodzielnie z materiałów róż-
nych, dowolną techniką.

Komisja powołana przez organizatorów dokona oceny prac 
biorąc pod uwagę względy estetyczne, artystyczne i wykończe-
nie techniczne prac.

Prace oceniane będą w trzech kategoriach:
kat. I – klasy I - III
kat. II – klasy IV - VI
kat. III – młodzież i dorośli
Każda praca winna być opatrzona kartką z imieniem i nazwi-

skiem, wiekiem, oraz numerem telefonu do uczestnika bądź 
opiekuna.

Wyklucza się prace zbiorowe! Wystawa prac od 16 grudnia 
2012 roku w Nowogardzkim Domu Kultury

Wyniki Konkursu ogłoszone będą na stronie internetowej 
Nowogardzkiego Domu Kultury: www.ndk.pl oraz w prasie 
lokalnej. Laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie. 

Uroczyste wręczenie nagród nastąpi 16 grudnia br. pod-
czas Koncertu Kolęd.

Organizatorzy nie zwracają prac nadesłanych na konkurs!

Pomóżmy sobie
•	 Przyjmę  2 - osobowy fotel do spania, pralkę automatyczną i używaną  po-

kojową meblościankę tel. 665 - 566-856
•	 Przyjmę  łóżko piętrowe  tel. 512-71-13-48
•	 Przyjmę  wersalkę z fotelami i szafkę na dziecięce ubrania tel. 883-241-291 
•	 Przyjmę meble pokojowe w dobrym stanie, ławę pokojową i TV  tel. 782-

556-716
•	 Przyjmę  piecyk kaflowy lub inny piec na opał tel. kontaktowy 883-038-182
•	 Przyjmę segment pokojowy i kuchenny oraz pralkę.  tel. kontaktowy 

512 711 348
•	 Przyjmę dla niepełnosprawnego chłopca rowerek trzykołowy napędzany na 

ręce   tel.  697-381-161 
•	 Oddam wózek dziecięcy ze spacerówką. Tel. kontaktowy 501 599 695
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Zaprasza na

ANDRZEJKI
01.12.2012 (SOBOTA)

180	zł/para			•				INFORMACJE	I	ZAPISY	W	LOKALU

tel. 91 392 24 24

Konkurs NDK - „Żółty liść” 
Za nami ostatnie głosowanie 

w konkursie fotograficznym. 
W miesiącu październiku 
głosowaliśmy na zdjęcie pn. 
«Żółty liść». Internauci zagło-
sowali na fotografię nr 4 autor-
stwa Pani Moniki Geler, nato-

miast jury wybrało fotografię 
nr 1 w wykonaniu Pani Małgo-
rzaty Gałęskiej. Wyróżnionym 
gratulujemy i informujemy, że 
w miesiącu lutym 2013 r. zor-
ganizowana zostanie wystawa 
pokonkursowa. 

fotografia Monika Geler

fotografia Małgorzata Gałęska

Zgubiono 
telefon komórkowy!

Zgubiono telefon komórkowy m-ki Nokia (pomiędzy Szkołą 
Podstawową nr 1, a Placem Wolności). Ewentualnego znalazcę 
proszę o kontakt pod numerem  722 - 300-700

portfel i dokumenty
W sobotę (17.11.2012r.), między godz. 6.00, a 7.00 rano w oko-

licach ul. Kowalskiej w kierunku dyskontu Netto, zgubiono port-
fel i dokumenty na nazwisko Bogusław Rojek. Uczciwego zna-
lazcę proszę o zwrot lub kontakt pod nr tel. 697 264 196

„Wesoła Ferajna” zagrała w Ostrzycy 

Muzyka, która łączy pokolenia 
W minioną sobotę we wsi 

Ostrzyca wystąpił zespół „WE-
SOŁA FERAJNA”. Na kon-
cert przybyli słuchacze w róż-
nym wieku, ale wszyscy bawi-
li się świetnie wspólnie śpie-
wając znane melodie i tańcząc 
w rytm ludowych szlagierów. 
Wieczór ten udowodnił, że ten 
typ muzyki łączy we wspólnej 

zabawie pokolenie dziadków i 
wnuków.

Zespołowi w 20-lecie ist-
nienia, życzymy wytrwałości i 
wielu sukcesów oraz dalszego 
rozwoju!

Dziękujemy Pani instruktor 
Barbarze Źróbek za pomysł i 
realizację tego wieczoru i zapra-
szamy do dalszej współpracy.

Wszystkim dzięki którym 
mogliśmy przeżyć tak miły i 
wesoły wieczór, składamy po-
dziękowania, a w szczególno-
ści paniom, które zapewniły 
słodki poczęstunek.

W imieniu mieszkańców Sołtys 
i Rada sołecka wsi Ostrzyca

opr. MS
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Wyruszyli na spotkanie z Bogiem, czyli takie nasze 
pielgrzymowanie… 
W dniach od 7. do 10. listopada br.  grupa nowogardzkich maturzystów z  II Liceum Ogólnokształcącego oraz z Zespołu Szkół Ogólno-
kształcących wyruszyła  pielgrzymim szlakiem na południe Polski. Program pielgrzymki obejmował  wizytę w Oświęcimiu, Krakowie, 
Łagiewnikach, Częstochowie, Wadowicach oraz na Kalwarii Zebrzydowskiej, czyli w miejscach które stanowią nie tylko ośrodek kultu 
religijnego, ale są także najwyższą instancją polskiej kultury. 

Pierwszym przystankiem na 
szlaku był obóz koncentracyj-
ny Auschwitz . Miejsce to po-
zwoliło maturzystom realnie 
zderzyć się z tragedią holocau-
stu, dokonanego podczas II 
Wojny Światowej. Dzięki do-
skonałym przewodnikom mo-
gli z pełną świadomością  po-
znać nieznane im fakty na te-
mat funkcjonowania obozu. 

Następny punkt na trasie sta-
nowiły Łagiewniki. Młodzież 
zachwycona  efektowną bu-
dowlą Sanktuarium Miłosier-
dzia Bożego, przestąpiła jego 
próg by wziąć udział we Mszy 
Świętej w intencji – celebrowa-

nej między innymi przez orga-
nizatora pielgrzymki, księdza 
Marcina Gudełajskiego . 

Wieczorem  maturzyści dali 
uwieść się magicznej atmos-
ferze Krakowa.  Stare Miasto, 
którego centrum stanowi Ry-
nek Główny, było oblegane 
przez zafascynowaną zabytka-
mi młodzież. 

Po wyczerpującym dnu 
wszyscy udali się do miejsca 
noclegowego, znajdującego się 
blisko tętniącego życiem Ryn-
ku.

Kolejny dzień przyniósł 
młodzieży okazję modlitwy 
na Kalwarii Zebrzydowskiej,  

miejscu niezwykle szczegól-
nym dla bł.  Jana Pawła II.  
Właśnie tam maturzyści mo-
gli zgłębić swoją wiarę, wnika-
jąc  poprzez modlitwę do naj-
czystszego źródła Bożej miło-
ści. Nadarzyła się również oka-
zja do spaceru słynnymi dróż-
kami kalwaryjskimi. 

Niedługo po przeżyciach na 
Kalwarii młodzież udała się z 
wizytą do Wadowic. Ucznio-
wie odwiedzili bazylikę, w któ-
rej ochrzczony został papież 
Polak. Nie obyło się także bez 
skosztowania  wadowickiego 
przysmaku – papieskiej kre-
mówki.  

W godzinach wieczornych 
rozpoczęła się podróż do 
głównego punktu pielgrzym-
ki a zarazem do  jednego z naj-
ważniejszych ośrodków religij-
nych w Europie. W Częstocho-
wie, dzięki gościnności Sióstr 
Miłosierdzia św. Wincentego a 
Paulo, maturzyści spędzili noc 
w należącym do nich klaszto-
rze. 

Ostatni dzień pielgrzymo-
wania oscylował wokół wyda-
rzeń na Jasnej Górze. Młodzież 
klęcząc przed cudownym ob-
razem Madonny, miała oka-
zję modlić się w intencji po-
myślnego zdania egzaminów 
maturalnych.  Nowogardzcy 
uczniowie brali udział także w 
wydarzeniach takich jak dro-
ga krzyżowa czy Msza Święta 
pod przewodnictwem J.E. ks. 
biskupa Mariana Błażeja Kru-
szyłowicza.

Dotknięci Bożą łaską, ma-
turzyści powrócili do Nowo-
gardu przepełnieni  modlitwą 
i gorliwą wiarą, która miejmy 
nadzieje zaowocuje w przy-
szłości i da wsparcie trudzą-
cym się przy książkach, mło-
dym pielgrzymom. 

Szczególne podziękowania 
maturzyści chcieliby złożyć 
opiekunom pielgrzymki: 

kl. Mateuszowi Tschech, kl. 
Łukaszowi Szumskiemu, kl. 
Michałowi Grzegorczykowi 
oraz  naszemu przewodniko-
wi duchowemu ks. Marcinowi 
Gudełajskiemu.

MMD

Nowogard • Warszawska 14 • tel. 91 391 03 78

zaprasza pn-pt 9-18, sob. 10-14

Przyjdź po sianko na święta

Masz 10 minut? Masz decyzję
Kredyt gotówkowy na gwiazdkę



Nr 91 (2124)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

10

www.dzienniknowogardzki.pl

W Chociwlu bez bramek

Wicelider po jesieni
W sobotę (17 listopada) Pomorzanin Nowogard rozegrał swój ostatni mecz w rundzie jesiennej. 
Zadanie nie było łatwe, gdyż naprzeciw stanął zespół posiadający najlepszą defensywę w lidze. Po 
nudnej pierwszej połowie i emocjonującej drugiej, ostatecznie padł bezbramkowy remis, choć na 
7 minut przed końcem Pomorzanin wykonywał rzut karny…

Piast Chociwel – Pomorzanin Nowogard 0:0
Skład Pomorzanina: Mateusz Krupski – Michał Laszkiewicz, Sylwester Bednarek, Paweł Łuczak, Natan Wnuczyński – 
Maciej Dobrowolski, Kamil Młynarczyk (Kamil Lewandowski), Gracjan Wnuczyński, Adam Tomaszewski (Dawid Lan-
gner), Dominik Wawrzyniak – Krystian Miklas (c) (Maciej Gołdyn). 

Piast to bardzo niebezpiecz-
ny rywal i nie może dziwić ich 
pozycja w tabeli oraz wyni-
ki wskazujące na zacięte spo-
tkania. Nie inaczej było w 15 
kolejce. W pierwszej połowie 
przewagę miał Piast. Piłkarze z 
Nowogardu sprawiali wrażenie 
nieobecnych na boisku. Pierw-
sze 10 minut, to atak pozycyjny 
w wykonaniu Piasta oraz stałe 
fragmenty gry. W 20 minucie 
ładne podanie z głębi pola źle 
przyjął napastnik gospodarzy 
marnując wyśmienitą okazję, 
piłka która odskoczyła mu od 
nogi padła łupem Krupskiego. 
Chwilę potem pierwszy strzał 
w wykonaniu Pomorzanina. 
Dobrowolski na środku boiska 
ładnie rozciągnął grę na prawe 
skrzydło do Wawrzyniaka, któ-
ry dośrodkował na głowę To-
maszewskiego, ten strzał jed-
nak nie zagroził bramce miej-
scowych. W 27 minucie fatal-
ny błąd popełnia Krupski, któ-
ry źle wykopuje „piątkę” – fut-
bolówkę przejmuje zawodnik 
Piasta i pędzi na bramkę go-
ści, na szczęście zwalnia akcję 
i ostatecznie nie jest w stanie 
zdobyć bramki. W 34 minucie 
drugi i ostatni strzał Pomorza-
nina w 1 części gry. Tym razem 
po dośrodkowaniu Dobrowol-
skiego, głową uderzał Miklas, 
jednak wprost w bramkarza 
gospodarzy. Druga połowa, to 
już zupełnie inny mecz. Oby-
dwie drużyny „otworzyły się” 
i chciały zdobyć zwycięskiego 
gola, dzięki temu kibice oglą-
dali szybką grę i akcję jednego 
zespołu w odpowiedzi na ak-
cję drugiego. Najpierw Bedna-
rek mijał kolejnych rywali jak 
tyczki, podał do Miklasa jed-
nak na drodze kapitana przy-
jezdnych stanął bohater tego 
meczu, bramkarz Piasta Cho-
ciwel. Następnie Młynarczyk 
niecelnie strzela głową po do-
środkowaniu Tomaszewskie-
go. W odpowiedzi akcja Piasta 
lewym skrzydłem i duże szczę-
ście Pomorzanina, gdy ideal-
ne podanie wzdłuż bramki nie 

wykorzystał napastnik Piasta 
mijając się z piłką. W 61 minu-
cie gospodarze mają najlepszą 
okazję w tym meczu. Ponow-
nie centra z lewej strony bo-
iska, z piłką mijają się obroń-
cy Pomorzanina, ta trafia na 10 
metr do zawodnika gospoda-
rzy, który miał mnóstwo czasu 
na strzał. Przyjął, przymierzył 
i huknął z pół woleja – z po-
mocą przyszła… poprzeczka! 
Piłka wróciła do gry, duże za-
mieszanie – Piast wycofuje na 
16 metr, a tam kolejna potężna 
bomba tym razem centyme-
try obok okienka – mówi się, 
że szczęście sprzyja lepszym… 
Do 80 minuty piłkarze oby-
dwu drużyn nie uraczyli ki-
biców kolejnymi „setkami”, ta 

najlepsza okazja Pomorzanina 
przyszła w 82 minucie. Ład-
nie z piłką pociągnął aktywny 
w tym meczu Gracjan Wnu-
czyński, wpadł w pole karne i 
został wycięty przez obrońcę 
– w efekcie rzut karny. Do pił-
ki podszedł Kamil Lewandow-
ski, który szybko się przeko-
nał, że karne które wykonywał 
w B Klasie, to zupełnie inna 
presja… Lewandowski w swo-
im stylu zatrzymał się jeszcze 

przed piłką, w tym momencie 
bramkarz Piasta wyszedł nie-
mal dwa metry z bramki, mło-
dy pomocnik Pomorzanina 
strzelił słabo i w środek, bram-
karz gospodarzy stał się bo-
haterem meczu i na nic uwa-
gi piłkarzy z Nowogardu do-
tyczące zbyt szybkiego wyjścia 
golkipera. O dziwo, sędzia li-
nowy sygnalizował głównemu, 
że należy powtórzyć karnego, 
ale arbiter tego meczu był in-
nego zdania. W doliczonym 
czasie gry zarówno Piast jak i 
Pomorzanin, mógł przechy-
lić szalę na swoją korzyść. W 
92 minucie ostatnie dośrodko-
wanie Piasta, piłka jednak mija 
bramkę strzeżoną przez Mate-
usza Krupskiego. W ostatnich 

sekundach meczu Lewandow-
ski po raz drugi miał świetną 
okazję. Maciej Gołdyn zgrywa 
głową długi wykop piłki, pił-
ka niespodziewanie ląduje za 
plecami obrońców i trafia pod 
nogi Lewandowskiego, któ-
ry naciskany przez defenso-
rów strzela bardzo niedokład-
nie. Ostatni gwizdek sędziego 
i trzeba to przyznać, że spra-
wiedliwy remis. Piast posiadał 
optyczną przewagę, stworzył 

więcej zagrożenia pod bramką 
rywali, jednak piłkarze z Cho-
ciwla nie potrafili tego udo-
kumentować bramką. Pomo-
rzanin traci pozycję lidera na 
rzecz Odrzanki Radziszewo. 
Dobre wieści natomiast z Do-
lic, Unia przegrywa u siebie 

ze Świtem, dzięki czemu Po-
morzanin pozostaje na miej-
scu premiowanym awansem i 
jako wicelider rozpocznie run-
dę wiosenną.         

KR

15 kolejka:
Victoria Przecław – Iskierka Sz-n-Śmierdnica 3:1
Polonia Płoty – Ehrle Dobra Szczecińska  2:1
Piast Chociwel – Pomorzanin Nowogard  0:0
Odrzanka Radziszewo – Rega Trzebiatów  2:0
Odra Chojna – Stal Lipiany   4:1
Morzycko Moryń – Klon Krzęcin   8:1
Unia Dolice – Świt Skolwin   0:2
Zorza Dobrzany – Ina Ińsko   1:0

Liga Okręgowa Szczecińska 2012/2013
M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Odrzanka AN-MAR Radziszewo 15 33 27 15 10 3 2
2 Pomorzanin Nowogard 15 31 29 16 9 4 2
3 Unia Dolice 15 30 44 20 10 0 5
4 Odra Chojna 15 28 31 18 9 1 5
5 Świt Skolwin 15 25 25 17 7 4 4
6 Zorza Dobrzany 15 25 25 22 7 4 4
7 Morzycko Moryń 15 24 40 27 7 3 5
8 Piast Chociwel 15 23 16 13 6 5 4
9 Polonia Płoty 15 21 31 25 7 0 8
10 Victoria Przecław 15 21 22 26 6 3 6
11 Klon Krzęcin 15 21 28 46 7 0 8
12 Ina Ińsko 15 20 16 23 6 2 7
13 Stal Lipiany 15 15 29 33 4 3 8
14 Iskierka Szczecin-Śmierdnica 15 14 24 26 4 2 9
15 Ehrle Dobra Szczecińska 15 7 22 43 2 1 12
16 Rega Trzebiatów 15 3 10 49 0 3 12

Gracjan Wnuczyński (na zdjęciu) robił sporo zamieszania w defensywie 
Piasta

Maciej Dobrowolski (na pierwszym planie) rozegrał przyzwoite zawody 
na pozycji defensywnego pomocnika
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Kącik 
Kolekcjonera

Klub Kolekcjonera prezentu-
je odznaki wojsk powietrzno-
desantowych w 120 rocznicę 
urodzin „niepokornego” gene-
rała Stanisława Sosabowskiego 
(1892 – 1967), dowódcy I Pol-
skiej Brygady Spadochronowej 
– patrona spadochroniarzy. 

Pierwsza odznaka – Skoczka 
spadochronowego przyznawana 
spadochroniarzom po wykona-
niu 7 skoków, w tym 1 nocnego. 
Wprowadzona po 1967 roku od-
znaka, przedstawia spadające-
go do walki Orła Białego, trzy-
mającego w szponach biały wie-
niec laurowy. Wymiary odznaki 
29,6 x74,2 mm. Cyfry w środku 

wieńca przedstawiają ilość wy-
konanych skoków przez posia-
dacza odznaki.  Autorem odzna-
ki jest  Marian Walentynowicz. 

Druga odznaka – Plakietka, 
na jej czerwonym tle widnieje 
biała czasza spadochronu, oto-
czona  wieńcem laurowym wraz 
z szybującym białym orłem. Pla-
kietki są w różnych kolorach i 
wymiarach, ponieważ przedsta-
wiają różne formacje. Ta obec-
nie prezentowana ma wymia-
ry 65mm i dotyczy I Batalionu 
Szturmowego, który stacjono-
wał w Dziwnowie w latach 1964 
– 1986.

UWAGA! KOLEDZY SPADOCHRONIARZE   
(szczególnie z I Batalionu Szturmowego w Dziwnowie)

W Miejskiej Bibliotece 
Publicznej im. Stefana Że-
romskiego w Nowogardzie 
w  dniu 21.11.2012r(śro-
da),  o godz. 17,30 prezen-
towana będzie wystawa po-
święcona „niepokornemu” 
generałowi Stanisławowi 
Sosabowskiemu. Na wysta-
wę zapraszamy szczególnie 
wszystkich naszych kolegów 
spadochroniarzy, oraz oso-
by chętne do zwiedzenia tej 
wystawy. Po wystawie prze-
widujemy spotkanie kole-
żeńskie ze wspomnieniami, 
które odbędzie się także w 
bibliotece. Część z naszym 

kolegów spadochroniarzy 
należy do III – Oddziału 
Związku Polskich Spado-
chroniarzy w Dziwnowie, 
którzy na tym spotkaniu  
przekażą informacje i mate-
riały z działalności naszego 
związku. Na powyższe spo-
tkanie można przynieść ze 
sobą ciekawe materiały- fo-
tografie, odznaki z odbywa-
nia służby wojskowej w jed-
nostkach powietrznodesan-
towych. Z koleżeńskim po-
zdrowieniem „ Otwartej cza-
szy”.

Serdecznie  zapraszamy 

DLA PAŃ "PROFILAKTYKA RAKA PIERSI"
WYJAZD	NA	BADANIA	MAMMOGRAFICZNE	
DLA PAŃ z TERENU NOWOGARDU i OKOLIC

Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej "Zdrowie" dnia 8 gru-
dzień 2012 r. organizuje wyjazd na badania mammograficzne do 
NZOZ Medical Care CRiDO Szczecin Zdroje.

Oferta Składa się z kompleksowej porady:
- badanie mammograficzne
- wynik badania oraz konsultacja lekarska
Rejestracja i szczegółowe informacje Samodzielny Publiczny Szpi-

tal Rejonowy w Nowogardzie w godz. 8.30-14.00 tel. 91 3921356 , oraz 
u Lidii Bogus tel. 505393636 po godz. 14-ej.

Dobrowolna wpłata na cele statutowe 5 zł.
PAMIĘTAJ! O ZDROWIE MUSISZ ZADBAĆ SAMA!

Zapraszam Lidia Bogus

Siatkarskie i piłkarskie rozgrywki LZS

W weekend siatkówka i szachy
W hali sportowej ZSP w Nowogardzie, w środę o godzinie 18:30 
odbyła się 3 kolejka rozgrywek piłkarskich, natomiast w niedzielę 
w hali SP nr 4 w Nowogardzie, w 3 kolejce rywalizowali siatkarze – 
rozgrywki te są organizowane przez LZS.

W rozgrywkach siatkarskich 
bez niespodzianek. Wojcie-
szyn ponownie pewnie inka-
suje trzy punkty, tym razem 
bez straty seta siatkarze z tej 
miejscowości pokonują Ko-
ściuszki. Bardzo emocjonująco 
było podczas meczu Czermni-
ca – Szczytniki. O zwycięstwie 
decydował tie-break, więcej 
spokoju zachowali siatkarze z 
Czermnicy i zwyciężyli 3:2 - 
jeden punkt padł łupem rywa-
li. Kolejne zwycięstwo Nadle-
śnictwa pozwoliło siatkarzom 
tej drużyny włączyć się do wal-
ki o 1 miejsce. Na czele tabe-
li Wojcieszyn z 9 punktami, 

jeden punkt mniej na koncie 
mają zawodnicy z Czermni-
cy. Natomiast w rozgrywkach 
piłkarskich wciąż niepokonani 
są piłkarze z Nowogardu. Tym 
razem uporali się z Orzecho-
wem 3:1. Cenne zwycięstwo 
odnotowali piłkarze gospoda-
rzy czyli ZSP. Po ciężkim boju 
wygrali z Kulicami 1:0 i po wy-
sokiej porażce w meczu z No-
wogardem, to zwycięstwo po-
zwoliło im złapać kontakt z 
czołówką. W tabeli ligi piłkar-
skiej LZS na razie sporo za-
mieszania, ale to ze względu 
na różne terminy rozgrywa-
nia spotkań przez poszczegól-

ne drużyny. W trakcie trwa-
nia rozgrywek sytuacja ta po-
woli zacznie się wyjaśniać i ze-
społy będą miały na koncie po 
tyle samo gier. Już w najbliż-
szą sobotę i niedzielę za spra-
wą stowarzyszenia LZS odbędą 
się dwa duże i ciekawe turnie-
je. Najpierw w sobotę o godzi-
nie 9:30 w hali sportowej SP nr 
4 rozpocznie się turniej MP w 
siatkówce. Następnego dnia – 
w niedzielę, w świetlicy „Pro-
myk” znajdującej się przy Pla-
cu Szarych Szeregów, odbędzie 
się turniej szachowy, początek 
o godzinie 10:00.

KR

Siatkówka
3 kolejka:
Wojcieszyn – Kościuszki  3:0
Nadleśnictwo – ZK Nowogard  3:0
Czermnica – Szczytniki  3:2
Sikorki – Ostrzyca   3:0

M M Sety P
1 Wojcieszyn 3 9 – 2  9
2 Czermnica 3 9 – 4  8
3 Nadleśnictwo Nowogard 3 7 – 3 6
4 Sikorki 3 7 – 4 6
5 Szczytniki 3 6 – 6 4
6 ZK Nowogard 3 4 – 6 3
7 Kościuszki 3 1 – 9 0
8 Ostrzyca 3 0 – 9 0

Piłka nożna
3 kolejka:
Słajsino – ZSP   0:1
Orzechowo – Nowogard 1:3
ZSP – Kulice   1:0
Czermnica – Nadleśnictwo 0:1

M M G+ G- P
1 Nowogard 4 21 4 12
2 Kulice 3 6 3 6
3 Słajsino 5 8 12 6
4 ZSP Nowogard 3 3 10 6
5 Nadleśnictwo 1 1 0 3
6 Orzechowo 2 2 5 0
7 Czermnica 4 3 10 0

Patryk Komisarek w BGŻ Team!
W poniedziałek (19 listopada) trener „Chrabąszczy” 
Ryszard Posacki, poinformował redakcję Dziennika 
Nowogardzkiego, że Patryk Komisarek oficjalnie już 
został przyjęty do zawodowej grupy kolarskiej BGŻ 
Team! Patryk przyzwoicie wypadł podczas badań le-
karskich i w swoim następnym wyścigu, będzie już 
bronił barw zawodowej grupy kolarskiej.

O tym, że Komisarkiem jest 
zainteresowany zespół BGŻ 
Team, informowaliśmy już 
we wcześniejszych wydaniach 
Dziennika Nowogardzkiego. 
Nic jednak nie było przesądzo-
ne. Zarówno trener Ryszard 
Posacki, jak i sam Patryk, stu-
dzili emocje twierdząc, że jesz-
cze daleka droga. Jak się oka-
zało, nie tak daleka! Klub z 
którym jest związany słynny 
nowogardzki kolarz Zbigniew 
Szczepkowski, zdecydował się 
na podpisanie umowy z Patry-
kiem Komisarkiem w minio-

ny weekend. Patryk przyzwo-
icie przeszedł badania lekar-
skie, które odbyły się w piątek 
i sobotę w Warszawskim Cen-
trum Medycznym (jeden z naj-
lepszych ośrodków w kraju, ba-
dania w nim przechodzą m.in. 
olimpijczycy), nasz kolarz wy-
padł całkiem przyzwoicie – a 
nawet lepiej od kilku swoich ko-
legów. Otrzymał już powołanie 
na swoje pierwsze zgrupowanie 
klubowe, które rozpocznie się 3 
grudnia w Krynicy - komentuje 
niezwykle szczęśliwy Ryszard 
Posacki. Przypomnijmy, że 

barw BGŻ broniło już dwóch 
nowogardzkich kolarzy. Naj-
pierw do klubu trafił Marcin 
Sobczak, następnie z większy-
mi sukcesami w tych barwach 
jeździł Wojciech Ziółkowski – 
teraz przyszedł czas na Patryka 
Komisarka. 

KR
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Zapraszamy wszystkich do przeczytania felietonu Katarzyny Kozieł, w którym 
autorka  porusza temat zmieniającej się mentalności współczesnych dzieci 

MAŁY PROBLEM
Mam na ciele wiele oznak mojego dzie-

ciństwa. Blizna na stopie – pamiątka po 
zabawie w chowanego, blizna na łydce 
– po wspinaniu się po drzewach, ta na 
brzuchu przypomina mi szaleńczą jaz-
dę na hulajnodze, blizna jest nawet na 
ustach po zabawie w duchy, kiedy cho-
dziłam w prześcieradle po domu. Meble 
wtedy chętnie podstawiały mi haki. Mam 
coś, czego nikt mi nie zabierze – wspo-
mnienia i mogę być z nich dumna, kie-
dy patrzę na dzisiejsze dzieciaki. Wtedy 
nikt nie mówił: „Nudzi mi się’’. Bawiło się 
czymkolwiek i z kimkolwiek. Dziś im wy-
starczy komputer i osoby, które wymyślą 
coraz to nowsze gierki. 

Jestem bardzo zadowolona, że urodzi-
łam się przed nowym tysiącleciem. Fak-
tem jest to, że – w przeciwieństwie do 
współczesnych dzieci – dostałam swoją 
pierwszą komórkę, gdy miałam jakieś 12 
lat i to po starszej siostrze. Teraz najnow-
sze rodzaje komórek zgarniają te osóbki, 
które najmniej ich potrzebują. Co z tego, 
że dzieciaki od małego mają nieograni-

czony dostęp do wszystkiego, jak nie po-
trafią z tego korzystać. Za szybko też chcą 
być dorośli, w młodym wieku uczą się 
pić, palić i przeklinać, chcąc zyskać po-
dziw rówieśników. I jak mam się nie ła-
pać za głowę, słysząc z ust dziesięciolet-
niego chłopaka, jak określa swoją na-
uczycielkę mianem psa płci żeńskiej za 
to, że zrobiła zapowiedzianą kartkówkę?

Nie miałam jakiś określonych prioryte-
tów jak byłam dzieckiem, gdyż nawet się 
nad tym nie zastanawiałam (wiadomo, że 
jak każdy w snach byłam piosenkarką lub 
aktorką), ale wiedziałam – jak większość 
dzieci – że trzeba słuchać się rodziców, 
uczyć, sprzątać, bo to był po prostu nasz 
obowiązek. Nikt nie negował tego, że mu-
simy to robić. 

Nie wiadomo czy się śmiać, czy płakać, 
jak dziecko straszy rodziców, że zadzwo-
ni na policję lub niebieską linię i powie, 
że go biją jak mu nie kupią nowej konsoli. 
Ciekawe czy byłby taki wyszczekany jak-
by mu mama zagroziła, że nie będzie da-
wać papu. 

Co z pięknym, beztroskim dzieciń-
stwem? Przepełnionym zabawami prze-
platanymi furią rodziców. Dziś już się 
mogę śmiać z głupot, za które dostawa-
łam ochrzan od taty, ale warto było. Wy-
starczyło wyjść na podwórko i od razu 
przychodziło na myśl tysiąc zabaw. Wiel-
kie drzewo służyło za bazę, trawnik do 
gier z piłką, wszystkie zakamarki do za-
bawy w chowanego, na ławce zawsze się 
grało w kalambury, w ostateczności, gdy 
było zimno lub lał deszcz, wyciągało się 
zabawki i bawiło w domu. Po prostu zwy-
kłe podwórko dla nas było prawdziwym 
rajem do zabawy. Miejscem, gdzie naj-
gorsza banda łobuzów mogła doprowa-
dzać do złości sąsiadów.  Idąc dziś przez 
osiedla, widzę tylko pustki. I co te dzie-
ciaki będą kiedyś wspominać? „Jak by-
łam mała, to nabiłam najwięcej levelów 
w grze”? Dziwić się, że mają problemy ze 
zdrowiem jak podczas gry w kosza stoją 
na bramce? 

I te ich uporne dążenie do dorosłości. 
Często wygląda to jakby w wieku siedmiu 

lat stanęli na starcie i sprintem chcieli na 
skróty dobiec do mety, gdzie będą mieć 
już osiemnaście. 

Stereotypy gubią człowieka. Tak samo 
jak byłam smarkulą wyobrażałam so-
bie, że osoby dorosłe to te, które skoń-
czą osiemnastkę, prawdę mówiąc mając 
w tym momencie lat osiemnaście widzę 
w moich rówieśnikach tylko stado dzi-
kusów z dowodami. Podobnie miałam z 
tymi dzieciakami do pewnego momentu, 
gdy myślałam, że osiem, dziesięć, dwana-
ście lat to jeszcze ten wiek niewinności, 
gdzie dostaje się burę tylko za takie głu-
poty, jak porozrzucane zabawki. A gdzie 
tam! Już w tym wieku rodzice borykają 
się uwięzioną bestią. 

Normalną koleją w świecie jest to, że 
aby stać się dorosłym, trzeba być naj-
pierw dzieckiem, które popełnia błędy. 
Jednak przy takim tempie będziemy mieć 
niedługo pełno niedoświadczonych mło-
docianych dorosłych. 

Katarzyna Kozieł

NZOZ MARDENT 
oferuje 

kompleksowe 
leczenie 

stomatologiczne
lekarz dentysta Ewa Rosa

ul. 15 Lutego 16A 
72-200 Nowogard

Tel. 91 39 22 633 lub 
532 512 703
godz. przyjęć  

pn-pt 10.00-16.00

Udane zawody „Tęczaka”
Do bardzo udanych wędkarskich imprez można zaliczyć ostatni tegoroczny wy-
jazd na zawody towarzyskie członków Koła PZW „Tęczak”. 

Przy dobrej bezwietrznej po-
godzie na starcie stanęło 31 za-
wodników. Od pierwszych 
chwil ryba brała regularnie. 
Nie miało więc większego zna-
czenia, jakie miejsce zawodnik 
wylosował, ponieważ na 
każdym stanowisku ryba 
brała dobrze. Z tą jednak 
różnicą, że w niektórych 
miejscach grupowała się 
ryba większa, a w niektó-
rych drobnica. Dla tych 
drugich zadanie było więc 
znacznie trudniejsze, bo 
trzeba było nadrabiać ilo-
ścią. 

Po podsumowaniu wyni-
ków sędziowie orzekli, że 
ostatnie w tym sezonie, zwy-
cięstwo sezonu przypadało 
Marcinowi Szewczyk, który 
wyraźnie zwyciężył nad po-

zostałą stawką zawodników 
uzyskując 4 099 pkt. 

II miejsce - Zygmunt Zamara 
3 380 pkt, III m - Wojalski Ry-
szard 3 366 pkt, IV m – Grze-
gorz Kondraciuk 3 121 pkt, V 

m – Kamil Krzywański 2  919 
pkt, VI m – Kamil Paleta 2891 
pkt, VII – Roman Kopczyński 
2 849 pkt, VIII m – Mirosław 
Rybicki 2 381 pkt. 

W nagrodę wszyscy zawod-

nicy otrzymali upominki. Po 
zakończeniu zawodów trady-
cyjnie, kiełbaska z grilla i opo-
wieści o taaakiej rybie, którą 
oczywiście nie udało się zło-
wić. Bo największe okazy do 

dziś nie są w tabelach 
rekordów lecz pływa-
ją w wodzie. 

Zawody obsługi-
wali: Ryszard Patyk – 
komandor zawodów, 
Adam Włodek – sę-
dzia główny, Stanisła-
wa Leciejewska – se-
kretarz, Jan Lipski – 
starszy grillowy, Ry-

szard Paleta, Henryk Marzec 
– sędziowie, Zygmunt Heland 
– prezes Koła. 

Z wędkarskim pozdrowieniem 
prezes Koła 

PIASEK, ŻWIR,   
CZARNOZIEM, 

POSPÓŁKA 

 ŻWIROWNIA
DŁUGOŁĘKA

tel. 504 872 700 
Z DOWOZEM 
DO KLIENTA

Kancelaria  
Prawna

nawet trudne sprawy

601 949 077
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INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD
In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
tel. miejski   - 91 57 92 311 
Straż Pożarna   - 998
Pogotowie Ratunkowe   - 999 
Pogotowie Gazowe   - 992
Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994

Dyżur nocny
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala   - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.   - 91 392 69 99
Medyk   - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

 - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz  
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos 
 - 91 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  
 - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzie ci, 
Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności 
Gospodarczej  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
  - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

- 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 26 249

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw.  WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   

- 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57

Apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM   - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Zawodowe 
- CE Zdroje ul.  Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.   - 91 392 54 94  
I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium  
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych    - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   

- 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62

Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 

Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 

Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 

Taksówki   - 91 392 02 60

Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

tel. 91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

GABINET KOSMETYCZNY 
”WICHEREK”

Rok założenia 1988
Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała zabiegi 
kosmetyczne, henna, depilacje, makijaże, 
mikrodermabrazja, peeling kawitacyjny, 
ultradźwięki, eksfoliacje, wypalanie, laser, 
lampy, materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

PORADY BEZPŁATNE
Nowogard, ul.  Zielona 3 
– obok Rest. „Przystań”, 

Tel. 91 39 207 14 
Czynne od 11.00 do 19.00

http://wicherek.info

Układanie kostki
brukowej

tel. 721 124 740
NOR-BUD

MEBLE  NA  WYMIAR

KUCHNIE,  SZAFY
SPRZĘT  AGD

tel. 884 288 560
maxistyl.prv.pl

Alarmy „Tytan” – 5 lat gwarancji
Blokady Niedźwiedź – Lock

Znakowanie mikrocząsteczkowe 
Autodot Ocis

Serwis i ozonowanie klimatyzacji

NOWOGARD • Pocztowa 3

AUTOZABEZPIECZENIA

785 900 520

KUPIĘ SILNIKI
elektryczne, spalinowe, spawarki, 
części samochodowe - stan bez 

znaczenia.  
Niesprawne, stare, zniszczone.

Tel. 510 815 498

„43/44” sprzeda:
- drewno opałowe od 85 PLN
- zrębki opałowe

Wystawiamy f-ry VAT

509 821 040

Akademia Wspierania Inicjatyw Społecznych
 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Nowogardzie

Zapraszamy słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Nowogardzie 
oraz emerytów i rencistów którzy pragną przystąpić do UTW do uczestnictwa 
w zaplanowanych w roku akademickim 2012/2013 zajęciach. 

ZAJĘCIA REKREACYJNO SPORTOWE
- Nordic Walking
- Gimnastyka
- Aqua Aerobic
- Zajęcia taneczne
- Wyprawy rowerowe

ZAJĘCIA I WARSZTATY
- Fakultety językowe (ang i niem)
- Informatyka
- Psychologia
- Rękodzieło artystyczne
- Warsztaty kulinarne
- Warsztaty teatralne
- Warsztaty fotograficzne

WYDARZENIA KULTURALNO - ROZRYWKOWE
- Koncert fortepianowy 1 grudnia godz 16.00
 sala NDK
- Wyjazdy do Teatru Polskiego w Szczecinie
- Eko wycieczki: 8-9 listopad  Poznań w planie:
Palmiarnia,ZOO,CK Zamek, Starówka
oraz  Ostrów Tumski
- Wystawa fotografii

WYKŁADY OTWARTE
Wykłady prowadzone przez ekspertów
z dziedziny prawa, zdrowia, odżywiania
bezpieczeństwa oraz historii

Zapisy odbywać się będą w biurze UTW w środy, w godz od 15.00 do 16.00 
w Regionalnym Centrum Edukacji i Przedsiębiorczości „Profit” w Nowogardzie 
(ul. Wojska Polskiego 3, pok 25). Więcej informacji na stronach internetowych 

www.awis.org.pl lub www.utw.nowogard.pl oraz pod nr telefonów: 
667 971 070 oraz 537 484 390

Projekt „Uniwersytet Trzeciego Wieku w Nowogardzie – aktywny trzeci wiek” 
współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach 

Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012 – 2013

PRO-BUD S.C.   SPRZEDA MIESZKANIA 
2-pokojowe o pow. 58 m2 na osiedlu Gryfitów

  nowe  -  własnościowe  -  bezczynszowe
tel. 91 39 25 552, 783 570 056, www.probud-nowogard.pl

Nowogard, ul. 3 Maja 14

 Ostatnia chwila - SKORZYSTAJ Z KREDYTU RODZINA NA SWOIM!
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Lokale - wynajem

ul. 3 Maja 31
Przeznaczenie: biura, sala do ćwi-
czeń lub zabaw (70 m2), sala eduka-
cyjna, hurtownia
Parking, media, zaplecza socjalne. 

tel. 663 600 601
NIERUCHOMOŚCI

 � Zamkowa  mieszkanie  3  po-
koje    II    piętro  po  kapitalnym   
remoncie  cena  190  tyś. /  cena  
do  negocjacji  / -722050367 

 � Sprzedam działkę budowla-
ną w Centrum Nowogardu ul. 
Lipowa 4 o pow. 693 m2 z ak-
tualnymi warunkami zabudo-
wy usługi, handel, mieszkania. 
Informacje Tel. 600  959  932; 
600 931 083 po 15.00

 � Sprzedam mały dom 57 m2 ul. 
Piłsudskiego 2a. 602 350 301

 � Sprzedam mieszkanie 4-po-
kojowe (67,7 m2) w Nowogar-
dzie, parter, balkon, wc i ła-
zienka osobno. Kontakt:  608 
514 144.

 � Studio reklamy Vizart wynaj-
mę pow. Reklamową 6,5x3m 
w Nowogardzie przy ul. War-
szawskiej 11 od 13.06. tel. 
605 522 340

 � Sprzedam 4-pokojowe miesz-
kanie w Osinie, 79m2, słonecz-
ne, na parterze, bezczynszo-
we, z balkonem, piwnica, w 
kuchni i przedpokoju zabudo-
wa. Mieszkanie w bardzo do-
brym standardzie. Ogrzewanie 
gazowe, okna pcv. Atrakcyjna 
cena. Kontakt: 502531348

 � Sprzedam dom w Nowogar-
dzie w rozliczeniu może być 
mieszkanie ul. Jesionowa 3.  
604 284 597

 � Sprzedam mieszkanie wła-
snościowe w Żabówku 70 
m2, trzypokojowe z działką. 
693 021 088

 � Sprzedam mieszkanie dwupo-
kojowe, bezczynszowe, wła-
snościowe z garażem w Radzi-
miu. 691 766 754 

 � Sprzedam lub zamienię na 
mieszkanie w Nowogardzie 
dom ( 150 m2) w okolicy No-
wogardu. Dom po kapital-
nym remoncie na działce 1400 
m2. Cena 395.000 tys. Tel. 
692383706.

 � Wynajmę mieszkanie trzypo-
kojowe. 608 622 920

 � Kupię mieszkanie bezczynszo-
we/ niskoczynszowe, min 3po-
kojowe, 60-80m 791443026

 � Sprzedam mieszkania, tel. 
91-3910010, 607607814: 
Nowogard, ul. Bankowa 6, 
pow. 53,70 m2,  cena 125.000 
zł; Dobra; Dobra, ul. Trau-
gutta 3A, pow. 66,90 m2,  
cena 79.000 zł

 �  Sprzedam dom wolnosto-
jący 210 m2 Nowogard. 
601 500 722; 609 400 073

 � Sprzedam  parter domu z piw-
nicami duże podwórko z gara-
żem 600 809 312, 604 903 853  

 � Wynajmę 3 pokojowe miesz-
kanie na ul.Ks. Racibora w No-
wogardzie. tel. 691374021

 � Wynajmę mieszkanie. 
793 908 098

 � Do wynajęcia mieszkanie 
dwupokojowe z kuchnią i 
łazienką, ogrzewanie ga-
zowe przy ul. Roosevelta. 
604 255 391

 � Do wynajęcia mieszkanie trzy-
pokojowe umeblowane Ip. Ul. 
Bankowa. 603 895 622

 � Wynajmę mieszkanie w Kiko-
rzach 50 m2 cena. 550 zł + me-
dia. 884 680 298

 � OKAZJA! Sprzedam miesz-
kanie czteropokojowe 
przy ul. Zamkowej (80 m2, 
osobne WC, loggia, piwni-
ca, garaż) Tel. 601  430  001; 
601 761 616

 � WOLNE MIESZKANIE TRZY-
POKOJOWE URZĄDZONE 
WYNAJMĘ FIRMIE. 693  850 
197

 � Sprzedam nowe, własnościo-
we, 2 pokojowe mieszkanie, 
58 m kw, na os.  Gryfitów. Tel. 
783 570 060

 � Sprzedam działkę budowla-
ną o pow. 1138 m2 w Żdża-
rach – 3km od Goleniowa 
+ projekt, prąd na dział-
ce. Cena 70 tys. zł. Tel. 502 
318 989

 � Wynajmę kawalerkę 
785 121 960

 � Sprzedam nowy dom w No-
wogardzie 134 m2. Tel. 
663 366 399

 � Do  wynajęcia  murowany   
garaż  na  ul:  Zamkowej  - 
500 353 566

 � Sprzedam mieszkanie  3-po-
koje  88 m2 bezczynszowe  
nowa cena  693922695 

 � Sprzedam działkę 5 ar. Wła-
snościową Tel. 785 977 351

 � Sprzedam mieszkanie, 
bez czynszowe, 43m2, 
dwupokojowe, po re-
moncie, z ogrodem, CO. 
Cena ok 150 tys do negocjacji. 
tel: 607 581 083

 � Do wynajęcia mieszkanie trzy-
pokojowe. 722 300 700

 � Sprzedam  działkę  pod  zabu-
dowę  -  725176063

 � Sprzedam  mieszkanie  2 po-
koje  I  piętro  ul; Kowalska  -  
888676231  -

 � Do  wynajęcia  mieszkanie  3  
pokoje  -601448218 - 

 � Sprzedam mieszkanie trzy-
pokojowe własnościowe 
w Nowogardzie z Możli-
wością dokupienia garażu. 
727 534 078

 � Do   wynajęcia  PUB   Szu-
flandia   w  Karsku  180  m2   -   
609245816 

 � Sprzedam  działkę  w  Warnko-
wie   85  tyś.  -606615049  

 � Wynajmę  mieszkanie  dwupo-
ziomowe     90   m 2    ul;  Po-
niatowskiego   -  604075994  -

 � Sprzedam  działkę  budowla-
ną  przy  ul;  Poniatowskiego  -  
693409974  -  

 � Do wynajęcia mieszkanie 
dwupokojowe. 783 920 354  

 � Do   wynajęcia  mieszkanie  3 
–pokoje  ,  II  piętro  , umeblo-
wane  - 722200088 

 � Sprzedam   mieszkanie  3  po-
koje  / 48,09/  II p.  w Nowogar-
dzie  - 609839983 

 � Do  wynajęcia   mieszkanie    3 
pokoje  od  zaraz  -600436364  

 � Sprzedaż  drewna    kominko-
wego      i   opałowego  atrak-
cyjna  cena   - 726649215 

 � Wynajmę  mieszkanie  3  poko-
jowe  - 918521437  

 � Odnajmę lokal z przeznacze-
niem na sklep lub działalność 
w Wierzbięcinie. 785 150 401; 
91 39 11 051 po 15.00

 � Do wynajęcia  mieszkanie  3  
pokoje  -  601448218 

 � Mieszkanie  2  pokoje  nowe    
przy ul:  Racibora  -  601555108  

 � Dom  na  wsi  k/ Nowogar-
du  przy  lesie  163  tyś  . – 
501307666 - 

 � Kupię  ziemię  z linią  średnie-
go napięcia  lub  z  dojściem 
do  niej ok.  2 h  - 502103432

 � Sprzedam działkę budowla-
ną o pow. 1138 m2 w Żdża-
rach – 3km od Goleniowa 
+ projekt, prąd na działce. 

Cena 59 tys. zł. Tel. 608 673 
811

 � Sprzedam  ,  zamienię   67  m 
2  na  mniejsze   2  pokoje    -  
667926528 

 � Lokal do wynajęcia 60 m2 przy 
ul. 700 lecia 20b. 35 zł/m2 plus 
opłaty. Tel. 91 39 20 676; 0049 
40 53 16 99 16

MOTORYZACJA

 � Sprzedam opony letnie 4 sztu-
ki., Bridgstone Turanza 205 55 
R16 91 V, cena 350 zł komplet, 
tel. 605 522 340, do uzgodnie-
nia, tel. 605 522 340

 � Sprzedam oryginalne kołpaki 
16” 4 sztuki do Opla Vectry C, 
cena 240 zł, tel. 605 522 340.

 � Skup  aut całe , rozbite , znisz-
czone 888341347

 � Sprzedam  4  x  opony   tere-
nowe  B F Goodrih  35  x  12,60  
R – 15  cena  500,00zł  /  1  szt 
stan dobry   plus  -  795416918  

 � SPRZEDAM VW PASSAT 
2005, 1,9 TDI 130KM, CENA 
DO UZGODNIENIA, TEL. 534 
628 131

 � Tanio sprzedam koła zimo-
we z felgami 175/70R13. Tel. 
887 040 438

 � Sprzedam Opla Corsę rok 
prod. 1999 bordo metalik, poj. 
1.0 benzyna, przebieg 117 tys. 
694 037 999

 � Sprzedam  Audi  A -4    1995 
r.   1,6 poj.  Granatowy  ,stan  
b.dobry   cena  do  uzgodnie-
nia - 785629294   

 � Sprzedam  Renault  Laguna   
1995  r .  poj. 1,8   -  511740444

ROLNICTWO

 � Sprzedam  prosiaki – 601 553 
885, -  91 39 26 344 

 � Koszenie, zbiór, mulczaro-
wanie łąk, orka, siew, tale-
rzówka 608 013 995

 � Grykę sprzedam. Tel. 
795 916 988

 � Maliny – Strzelewo sprzedaż 
i zbiór na własne potrzeby 
tanio. 502 853 573

 � Sprzedam słomę w snopkach i 
siano. Tel. 782 036 086

 � Sprzedam kaczki francuskie 
króliki na mięso. 515 106 916

 � Sprzedam prosiaki 16 szt. Tel. 
691 982 862

 � Sprzedam  gęsi -  507 724 964

 � Sprzedam  króliki   rasy  Marti-
ni  -  501937605

 � KUPIĘ BYCZKI, JAŁÓWKI DO 
400KG TEL. 783678070

 � Kury  nioski    jednorocz-
ne   wyprzedaż   Gospodar-
stwo  Drobiarskie   Żabowo  13  
--913910666  

 � Sprzedam opryskiwacz kulty-
wator z wałkiem lub zamienię 
na talerzówkę Orkan. 668 316 
103

USŁUGI

 � Firma Usługowa „Zielona”. Wy-
najem sal na: konferencje, za-
brania, szkolenia. Tel. 91 39 
26 691.

 � Wyjazdy Niemcy, Holandia. Ni-
skie ceny z domu pod dom. 
603 038 944

 � Usługi transportowe IVECO 
dostawcze + laweta + bus oso-
bowy do 9 os. Tel. 609 931 915, 
607 580 172.

 � MALOWANIE, MONTAŻ PA-
NELI PODŁOGOWYCH I INNE 
DROBNE NAPRAWY WYKO-
NA „ZŁOTA RĄCZKA”; 91 39 
22 783, 784 79 22 70

 � Czyszczenie uszu za pomocą 
świecowania Nowogard, ul. 
Zielona 3. 91 39 20 714

 � Usługi transportowe Transit 
Max + przyczepa. 500 297 054.

 � Bruk-lin układanie kostki bru-
kowej. Tel. 607 083 893, www.
bruk-linnowogard.com.pl

 � Montaż ogrodzeń betono-
wych, farmerskich i innych; 
695 085 470; 91 39 72 575

 � Przewozy przeprowadzki No-
wogard i okolice. 784 499 535

 � Usługi ogólnobudowlane. 
510 335 162

 � AGENCJA REKLAMWA VIZART 
- oprawianie prac - w 2 minu-
ty., bindowanie, wydruki A3-
A4 kolor, ksero A3-A4 - kolor, 
laminowanie A3-A4. Tylko u 
nas największy wybór okła-
dek. Nowogard, ul. 700 lecia 
15 (nad sklepem zielarskim). 
Tel. 605 522 340.

 � REMONTY, MONTAŻE, STO-
LARKA. 781 016 125

 � Transport BUS-MAX. 784  053 
493

 � Usługi remontowo-bu-
dowlane, docieplenia. 
784 053 493

 � Przepisywanie prac (magister-
skich, licencjackich, innych), 
dokumentów, CV, listów mo-
tyw. innych. Wydruki, Ksero, 
także kolor. Szybko i Solidnie. 
Studio Reklamy Vizart. No-
wogard, ul. 700 lecia 15 (nad 
sklepem zielarskim). tel 605 
522 340. 
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REGULARNA LINIA MI KRO BU SO WA SEROCKI   Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie    6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie    8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

Informacja PKS 
91 392 18 87   lub   91 469 83 15

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak          kom. 606 148 353
Nowogard (ul.  Rzeszowskiego) - Szczecin (ul.  Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:05; 8:10; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 11:50; 11:55; 12:40; 
14:40; 14:50; 15:00; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:11
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul.  Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:30; 9:50; 10:25:11:20(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 13:20; 13:45(F); 14:10; 
14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:00
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:50; 17:20; 18:30; 19:30
Kursują od poniedziałku do soboty;  F - kursuje od poniedziałku do piątku;  7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli

ROZKŁAD JAZDY BU SóW

Regularna linia METRO          tel. 501  615  614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25 A; 5:50 A; 6:00 A; 8:15 A7; 9:25 A7; 12:30 A7; 12:55 A7; 
15:05 A; 16:30 A7; 18:10 A7
Ze Szczecina do Nowogardu: 6:50 A; 7:25 A; 7:45 A; 11:00 A7; 12:00 A7; 14:35 A7; 15:55 
A7; 16:40 A; 18:25 A7; 19:55 A7
Legenda: A- kursuje od pon do sob;   7 - kursuje w niedzielę

PRZEWóZ OSóB - RO MAN BIŃCZYK - Linia Regularna  
 TEL. 0607 310 591 

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU:  
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SOBOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIEDZIELA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

DZIENNIK
NOWOGARDZKI

Ukazuje się we wtorki i piątki  na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, Piotr Słomski, Jarosław Bzowy, 

Rafał Kowalczuk sport.  Jarek Dąbrowski redaktor techniczny.   Ad res re dak cji:  
72-200 No wo gard, ul.  Boh. War sza wy 7A, tel. 91 392 21 65; e-mail: dziennik@domjudy.pl. 

Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

Trasa NOWOGARD – GOLENIóW – SZCZECIN 
Nowogard ul. Rzeszowskiego : 5:05(A), 5:55(A), 6:10(A), 6:50(7), 7:00(A),  7:50(A), 8:05(7), 

8:25(2,4,6), 8:35(A), 9:10(1,3,5,7), 9:15(2,4,6), 10:05(A)10:30(A,7), 11:31(A), 11:40(7), 12:15(A), 
12:50(A,7), 13:00(A), 13:10(A), 13:25(A,7), 13:50(F), 14:05(A), 14:20(A,7), 15:41(A), 16:00(7), 
16:25(7), 16:30(1,3,5) 16:40(2,4,6,7) 16:50(A), 17:30(7) 17:50(A,7) 18:05(4,5,6,7) 18:20(A,7)

TRASA SZCZECIN – NOWOGARD
Szczecin ul. Św. Ducha: 9:25(A), 11:55(A,7) 12:20(A,7), 13:35(A), 14:00(A,7,R), 

14:30(1,3,5,7)  14:35(2,4,6) 14:55(A,7), 15:10(A) 15:25(A,7), 15:50(A) 16:15(A,7)  16:30(A), 
18:05(A,7,R) 18:20(A,7) 19:05(A,7) 19:25(A,7) 19:50(A,7)

Szczecin ul. Dworcowa :  6:20(A), 7:35(A), 8:40(A,7), 9,00(7,R), 10:05(A,7),  10:50(A,7),  
11:40(A), 13:00(7), 14:20(7), 17:40(A,7), 20:15(A,7),

Goleniów, Dworzec PKP :  7:05(A), 8:20(A), 9:25(A,7), 9:45(7,R), 10:10(A),  10:50(A,7),  
11:36(A,7), 12:26(A), 12:42(A,7),  13:05(A,7), 13:45(7), 14:20(A),  14:45(A,7,R), 15:05(7), 
15:20(1,3,5,7) 15:26(2,4,6) 15:40(A,7) 15:55(A)  16:08(A,7) 16:40(A) 16:59(A,7) 17:15(A), 
17:40(A,7)  18:50(A,7,R)  19:05(A,7), 19:50(A,7) 20:10(A,7) 20:35(A,7) 21:00(A,7)

Trasa NOWOGARD – MASZEWO 
Nowogard ul. Rzeszowskiego :  6:20(S) 15:15(S)
Trasa MASZEWO – NOWOGARD 
Maszewo :  6:55(S) 16:00(S)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO – STARGARD SZCZECIŃSKI
Nowogard ul. Rzeszowskiego :  6:50(F),  11:30(F),  13:50(F),  
Trasa STRAGARD SZCZECIŃSKI – MASZEWO - NOWOGARD
Stargard Szcz. Oś. Tysiąclecia :  9:40(A), 12:45(A), 15:05(A)
A - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt S – kursuje w dni nauki szkolnej; 

7 – kursuje w niedziele niebędące świętami F – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz 
świąt 1,3,5 – kursuje w poniedziałki, środy, piątki oprócz świąt; 2,4,6 – kursuje we wtorki, 
czwartki, soboty oprócz świąt; 4,5,6,7 – kursuje w czwartki, piątki, soboty, niedziele oprócz 
świąt; R – kurs do Reska    

ROZKŁAD JAZDY POCIĄGóW (1.06 - 8.12.2012)
DO KOŁOBRZEGU
7:26 (od 3.09); 9:21 (w dni robocze); 11:39;  13:49;  15:47;  

17:46;  21:38

DO SZCZECINA
5:19 (od 3.09); 6:36 (od 3.09); 8:01; 12:13 (w soboty, niedziele 

i święta); 14:56;  16:51;   18:50; 

Informacje o rozkładzie jazdy:  tel. 19 757

 � Naprawa, regulacja okien, 
drzwi PCV i drewna. 695  181 
070

 � DUR - DACH pokrycia i remon-
ty dachów. 691 621 141

 � Dachy. 785 562 104

 � Usługi koparko- ładowar-
ką + transport Nowogard.  
514172446   

 � Remonty łazienek, glazu-
ra, terakota, hydraulika. 
667 435 942

 � Docieplenia budynków re-
monty. 784 053 493

 � Remonty na każdą kieszeń. 
609 715 839

 � TWOJA KSIĘGARNIA INTER-
NETOWA WWW.KSIEGARNIA-
CYMELIA.OSDW.PL

 � Remonty i wykończenia. 
601 567 369

 � Żłobek Błękitna Chmurka 
660536104

 � Organizacja urodzin w Błękit-
nej Chmurce, weekendowe 
warsztaty i zajęcia, 660536104.

 � Chemia  korepetycje  
609307327

 � Najtaniej  wyremontuję, wy-
maluję  wyszpachluję, poło-
żę panele. 666047905

 � Korepetycje  j.  angielski   dla 
dzieci  w  każdym  wieku  i  
dorosłych  20 zł / 1 godz. - 
721713716 –

 � Kursy j. angielskiego i niemiec-
kiego , Szkoła języków obcych 
„GERMANIC” tel. 607 545 991; 
www.niemieckinowogard.pl

 � USŁUGI INFORMATYCZNE - 
Naprawa  komputerów, insta-
lacji oprogramowań. Usuwa-
nie wirusów,  odzyskiwanie  
danych.  508 245 385  

 � Poszukuję   osoby   jeżdżącej   
do  Wiednia   - 790 338 076

 � TYNKI   I   KAFLE  POŁOŁOżĘ  -   
728801246  

 � NAPRAWA  SPRZĘTU  RTV  UL  
KAZIMIERZA  WIELKIEGO 7  -   
913920737

 � Szpachlowanie, malowanie, re 
gipsy, kafelkowanie i tynkowa-
nie. 798 145 781

 � Wykonuję usługi elektryczne 
do 1kw. 726 184 902 

 � Transport  -  przeprowadzki  
szybko  tanio  -  696138406 

 � Wykonam  solidną  budę  dla 
psa   na   zimę  -  660206833 

 � Firma transportowa FAST DRI-
VER przeprowadzki i trans-
port. 721 230 990

 � KOREPETYCJE Z MATEMATY-
KI PRZYGOTOWANIE DO ZA-
LICZEŃ DLA LICEALISTÓW 
ORAZ GIMNAZJALISTÓW 
Tel: 723328678 e-mail mat-
mand@op.pl

PRACA

 � Zatrudnię konsultantkę Orifla-
me, bezpłatne wpisowe, pre-
zenty na 1300 zł, 604 189 118

 � Przyjmę pracownika do bu-
dowy domków jednorodzin-
nych i prac wykończeniowych. 
607 083 845; 663 160 884

 � ZESPóŁ  MUZYCZNY  PO-
SZUKUJE  WOKALISTKI  I   
WOKALISTY 795279165

 � FIRMA  „ARNO„ ZATRUD-
NI PRACOWNIKóW PRODUK-
CJI  STOLARKI   OKIENNEJ WY-
MAGANIA  :  TYLKO    Z     DO 
SWIADCZENIEM    W    BRANZY

 � Zatrudnię  stolarza   - 
696034712

 � Zatrudnię kierowcę – 
601987269

 � Zlecę wykonanie prac wykoń-
czeniowych. Tel. 695 264 594.

INNE

 � Sprzedam drewno kominko-
we i opałowe. Transport. 691 
466 441

 � Kupię piec do CO 8-10 kW. 
Tel. 781 159 389

 � Sprzedam piec CO typ kom-
fort eko 25 nowy z podajni-
kiem. tel. 602 10 11 18.

 � Sprzedam choinki bezpośred-
nio z plantacji. tel. 602 10 11 
18.

 � Sprzedam drewno  bukowe i 
dębowe pocięte i porąbane- 
603 353 789

 � Sprzedam laptopa Lenovo, 
Y530, cena 1600 zł, tel. 605 
522 340

 � Owczarki niemieckie 7 tygo-
dniowe, pieski, ładne rodzice. 
91 39 21 828

 � Sprzedam drewno opałowe i 
kominkowe. 667 788 820

 � SKUP PIŁ niesprawnych, za-
tartych STIHLl i HUSQVAR-
NA, cena 100 zł, tel. 721 668 
245

 � Sprzedam nową piłę spalino-

wą, kosiarkę spalinową, 2 ro-
wery. 784 660 924   

 � Sprzedam spacerówkę, ko-
jec, huśtawkę, fotelik samo-
chodowy. 513 088 312

 � Maliny sprzedam. 502 853 
573

 � Sprzedam akwarium 112l 
z pełnym wyposażeniem 
668 844 738

 � Sprzedam gołębie ozdobne 
cały lot Tel.501 018 369

 � Sprzedam drewno kominko-
we, opałowe sprzeda cało-
roczna, posiadam swój trans-
port. 691 466 441

 � Sprzedam  Cocker Spaniel 
4-tygodniowe. 697 381 582 po 
16-tej

 � Sprzedam wieżę Diora WS 442, 
srebrna, 4 lementy: wzmac-
niacz, tuner przestrojny, ko-
rektor, deck szuflada, stan ide-
alny, używana sporadycznie, 
cena 780 zł do uzgodnenia. 
tel. 605 522 340.

 � Oddam  w  dobre  ręce  pieski  
/ kundelki /, odrobaczone, wy-
chowane z  dziećmi, łagodne  i  
wesołe  -695628830  

 � Sprzedam  kontener   2,20  X  
6  met. ,  gołębie  pawiki  bro-
dawczaki  .-696351157  

 � Sprzedam  drewno  opałowe  
sosna , brzoza ,pocięte  w kloc-
ki  - 514740538  

 � Oflisy tartaczne na opał pocię-
te  w klocki.  514740538 .

 � Dowóz  piasku –żwiru  wy-
wrotka  3  tony  -  514740538 

 � Sprzedam  drewno  komin-
kowe  opałowe  z  dowozem  
- 785071977 ,697579792  

 � Wózek  z  H D S –em sprzedam  
-  726169098

 � Meble   kuchenne   i  kuch-
nia  gazowa  Amica  sprzedam  
-726169098  

 � Drewno  na  opał  tanio  
sprzedam .Dzwonić po  17 -  
781702326 

 � Przecinarkę  do  metalu  na no-
gach  z imadłem , tarcza  350  
mm  sprzedam  - 506534179  -

 � Betoniarka  150  ltr.  Sprzedam  
- 506534179 

 � Kupię   złoto  -  506534179  

 � Sprzedam pralkę AMICA lo-
dówkę ARDO na gwarancji. 
Cena do uzgodnienia. 91 39 
11 050
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Nowo otwarta hurtownia artykułów elektrycznych

• automatyka domowa i przemysłowa •
 • gniazda i łączniki • kable i przewody • osprzęt instalacyjny i siłowy • 

• osprzęt modułowy • oświetlenie oraz źródła światła •
• rozdzielnice i obudowy • sprzęt RTV i telekomunikacyjny • 

 
 
 

Gwarantujemy że nigdzie indziej nie znajdziesz niższych cen
Tel. 91 578 24 38,  e-mail: pk.eltech@gmail.com

ul. Armii Krajowej 28, 72-200 Nowogard
CZYNNE   PN-PT 7.00-17.00   SOBOTA 8.00-13.00

Andrzejki 2012

KAMENA
zaprasza  na

Nowa

30 listopada 2012 r. piątek
1 grudnia 2012 r. sobota

Cena 199 zł od pary  / Gra Artur Konior • Info: tel. 91 39 22 225 

Zapraszamy codziennie 24 h
Oferujemy: śniadania, obiady, kolacje

Pokoje gościnne  •  Danie dnia już od 10 zł

ZAPRASZA
NA

ANDRZEJKI
01.12.2012 (SOBOTA)

180 zł/para
INFORMACJE	I	ZAPISY

W LOKALU

tel. 91 392 24 24

Zrób prezent 
swoim bliskim

Trójdzielny Kalendarz Rodzinny

Cena: 25 zł - szt. 
od 5 szt. - 20 zł/szt
od 10 szt - 15 zł/szt

Przynieś zdjęcie (można e-mailem)
i tekst do swojego kalendarza.

Resztę wykonamy my!
Tel. 91 39 22 165

e-mail: grafik@domjudy.pl

codziennie od 11 do 18
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GAZETA LOKALNA  NOWOGARD • OSINA

Sprawdź naszą ofertę:
• Kredyt gotówkowy
• Kredyt konsolidacyjny
• Kredyt samochodowy
• Kredyt hipoteczny
• Spłata rat LUKAS Finanse - 0 zł
• Dogodne warunki 
  dla emerytrów i rencistów

Nowogard, ul. 700 Lecia 21
tel. 91 39 22 172

czynne: pon-pt 9.00-17.00

CENTRUM KREDYTOWE

Prywatny Gabinet 
Stomatologiczny

Oferuje kompleksowe
lecznie stomatologiczne

- protetyka
- chirurgia stomatologiczna
- stomatologia estetyczna (wybielanie)
- stomatologia zachowawcza
- stomatologia dziecięca
- endodoncja (leczenie kanałowe)
- periodontologia (leczenie chorób przyzębia)

lek. dent. Agnieszka Odzioba
ul. Kościuszki 36 (przychodnia, gab. 308) 

Tel. 669 862 704   •  NOWOGARD
Godz. przyjęć pn.-pt.  10-18;   sob. 8-13

Zapraszamy!

N
O

W
Y

Nowogard, ul. Kościuszki 1
tel. 91 392 18 11

O P T Y K

• W KAŻDY PONIEDZIAŁEK
  na bezpłatne komputerowe
  badanie wzroku
• W ŚRODY I PIĄTKI
  na profesjonalny 
  dobór okularów 
  i soczewek kontaktowych
  (przy zakupie okularów wizyta gratis)

W listopadzie 
zapraszamy

s. 12s. 6s. 2

- żarówki zwykłe od 25W do 200W
- żarówki energooszczędne i LED
- żyrandole, kinkiety i inne oprawy
- kable, przewody i kontakty

e-mail: nowogard@twn.pl  •  www.twn.pl

Hurtownia materiałów 
elektrycznych 

TWN  Sp. z o.o.  •  ul. Boh.  Warszawy 34  •  72-200 Nowogard 
tel.  91 392 69 22   •  kom.  694 440 216

Oferuje:

Odpust  
w parafii 
św. Rafała

Wiceprezes 
PKPS 
brutalnie 
pobita...

Zaprasza na

ANDRZEJKI
01.12.2012 (SOBOTA)

180 zł/para   •    INFORMACJE I ZAPISY W LOKALU

tel. 91 392 24 24

II Edycja Nowogardzkiej 

„Szkoły Cukrzycy”
od 29 listopada br.
„Bierz cukrzycę swoją 

za rogi i wstępuj w 
naszej szkoły progi”

tel. 500 553 190
e-mail: cukrzycanowogard@wp.pl

NNIIEEPPUUBBLLIICCZZNNAA  SSZZKKOOŁŁAA  PPOOLLIICCEEAALLNNAA  
ogłasza nabór na kurs kwalifikacyjny 

w zawodzie opiekun medyczny,
umożliwiający zdobycie kwalifikacji K1. świadczenie usług 
opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej 
WYKSZTAŁCENIE ŚREDNIE NIE JEST WYMAGANE!!!

 

informacja i zapisy 
Ul. Zielona 11, tel. 91 39 26 691 

Zapisy do 21.12.2012 
(o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń) 

wwwwww..zziieelloonnaa..mmoojjaasszzkkoollaa..nneett  
 

23 listopada br.
od 9.00 - 10.00

piątek udzielane będą
bezpłatne porady prawne

w redakcji,  ul. Boh. Warszawy 7A

w sprawie pilnej 601 994 077

INFORMACJA

Czy wylądują na ulicy? 

Jak Skarbnik mieszkanie 
z ludźmi kupił...

Czytaj s. 3

Siłownia: 
Zdrowy 
sposób 
na życie
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Foto tydzień

Byłeś świadkiem  ciekawego 
zdarzenia, wykonałeś 

oryginalne zdjęcia, jesteś  
w posiadaniu interesujących 

wiadomości?  
Zadzwoń lub napisz do nas o 

każdej porze. 

Tel. 513 088 309

e-mail: poligraf@post.pl 
dziennik@

dzienniknowogardzki.pl

Pomóżmy sobie
• Przyjmę  2 - osobowy fotel do spania, pralkę automatyczną i używaną  pokojową meblościankę tel. 665 - 566-856
• Przyjmę  łóżko piętrowe  tel.512-71-13-48
• Przyjmę  wersalkę z fotelami i szafkę na dziecięce ubrania tel. 883-241-291 
• Przyjmę meble pokojowe w dobrym stanie, ławę pokojową i TV  tel.782-556-716
• Przyjmę  piecyk kaflowy lub inny piec na opał tel. kontaktowy 883-038-182
• Przyjmę segment pokojowy i kuchenny oraz pralkę.  tel. kontaktowy 512 711 348
• Przyjmę dla niepełnosprawnego chłopca rowerek trzykołowy napędzany na ręce   tel.  697-381-161 
• Oddam wózek dziecięcy ze spacerówką. Tel. kontaktowy 501 599 695

W miniony wtorek w czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Nowogardzie odbyło się spotkanie uczniów z Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych z panem Franciszkiem Tarczykowskim, 
byłym nauczycielem języka polskiego, znawcą literatury, histo-
rii oraz miłośnikiem ziemi nowogardzkiej. W czasie spotkania 
F. Tarczykowski opowiadał uczniom o swoich rodzinnych stro-
nach, przeżyciach związanych z II Wojną Światową, a także po-
czątkach pracy zawodowej. Było to pierwsze z trzech planowa-
nych spotkań, na których znany, ceniony i lubiany Nowogardzia-
nin będzie opowiadał młodzieży o swoim życiu. 

Kolejny przystanek do remontu. W zeszłym tygodniu pokaza-
liśmy w jakim stanie jest wiata przy ul. Rzeszowskiego.  Widocz-
ny na zdjęciu przystanek znajduje się przy ul. Boh. Warszawy. 
Nie dość, że brakuje części siedziska, to jeszcze dach jest podziu-
rawiony jak szwajcarski ser. Dużo do życzenia pozostawia także 
ogólna estetyka starych, zzieleniałych i brudnych ścian z pleksy. 
Poza tym, brakuje oświetlenia, co szczególnie w obecnym okre-
sie, gdy ciemno robi się już ok. 16.00,  jest mało komfortowe  dla 
oczekujących na przyjazd komunikacji. 

Mieszkańcy miejscowości Żabówko narzekają, że grzęzną w 
błocie gdy spadnie deszcz na odcinku drogi między kórnikami, 
a przejazdem kolejowym. „Nie pomagają prośby, pisma do Urzę-
du. Remontu drogi jak nie było, tak nie ma” - mówią mieszkańcy, 
którzy  tracą cierpliwość. 

Wiceprezes PKPS brutalnie pobita...

Napad w biały dzień 
Wczoraj, około godz. 11.00, doszło do brutalnego napadu, którego ofiarą padła Ja-
dwiga Cichecka – wiceprezes Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Nowogar-
dzie. Znana działaczka społeczna  została zaatakowana w siedzibie organizacji, któ-
ra znajduje się przy ul. 700-lecia, w podwórzu koło ZBK. Kobieta z poważnymi ob-
rażeniami głowy została przetransportowana śmigłowcem do jednego ze szczeciń-
skich szpitali. Jak udało nam się ustalić, sprawca kilkadziesiąt minut po zdarzeniu 
wpadł w ręce policji. Jest nim najprawdopodobniej 30-letni mężczyzna, były więzień 
nowogardzkiego Zakładu Karnego, tymczasowo przebywający w Nowogardzie.

Jak udało nam się 
ustalić napastnik od 
kilku dni buszował po 
siedzibie PKPS. 

W poniedziałek 
stwierdziliśmy włama-
nie do naszego biura po-
przez drzwi z sąsiednie-
go pomieszczenia. Oka-
zało się, że skradziono 
kasetkę z pieniędzmi w 
kwocie 182 zł. Zdarzenie zgło-
siliśmy na policję. Następne-
go dnia zauważyliśmy ponow-
nie, że ktoś próbował wtargnąć 
do naszej siedziby wyłamując 
drzwi wejściowe. Wczoraj na-
tomiast zadzwoniła do mnie Ja-
dwiga z informacją, że w biurze 
jest otwarte okno – mówi Anna 
Brzost, prezes PKPS. Po otrzy-
manym telefonie kobieta uda-
ła się do biura organizacji. Na 
miejscu znalazła pobitą już Ja-
dwigę Cichecką,  wokół której 
zgromadziło się już kilka osób. 
Wszystko wskazuje na to, że 
napastnik ukrywał się w sie-
dzibie organizacji charytatyw-
nej od kilku dni. Wskazywały 
na to jeszcze inne ślady. 

Po wszystkim zauważyliśmy, 
że ktoś wyjadł 7 paczek ciastek 

i wypił dwa kartony mleka – 
mówi prezesowa PKPS. 

Na miejsce zdarzenia we-
zwano policję i karetkę pogo-
towia. Kobieta była przytom-
na, ale mocno poturbowana. 
W biurze  było dużo krwi. Wy-
glądała jak po walce bokser-
skiej. To był straszny widok. 
Miała roztrzaskaną i pokrwa-
wiona twarz – mówi jeden z 
naszych rozmówców, który był 
na miejscu zdarzenia.

 Lekarze wezwali śmigło-
wiec. Kobieta została prze-
transportowana do jednego ze 
szczecińskich szpitali. Na razie 
nie ma jeszcze oficjalnego ko-
munikatu na temat stanu zdro-
wia poszkodowanej. 

Jak udało nam się nieofi-
cjalnie dowiedzieć, policja po 

kilkudziesięciu mi-
nutach zatrzyma-
ła sprawcę napadu. 
Ukrywał się na klat-
ce schodowej jednego 
z budynków mieszka-
niowych w centrum 
miasta.

Jest nim prawdo-
podobnie 30 bądź 
28-letni, były pensjo-

nariusz nowogardzkiego za-
kładu karnego.  Prawdopo-
dobnie znał doskonale rozkład 
pomieszczeń, ponieważ z za-
plecza socjalnego znajdujące-
go się w obrębie biura i maga-
zynów PKPS, korzystali także 
skazani wykonujący pracę na 
rzecz gminy. Dodatkowo, jak 
udało nam się ustalić, sprawca 
latem jeszcze tego roku, jako 
więzień został skierowany do 
pomocy przy rozładowywa-
niu darów przeznaczonych dla 
PKPS. 

Wszystko wskazuje na to, że 
już wkrótce wróci do więzie-
nia, tym razem zapewne bez 
możliwości udzielania „pomo-
cy” na mieście. 

Marcin Simiński 

Wejście o siedziby PKPS
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FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

TRUMNY, URNY, KREMACJE, EKSHUMACJE, CHŁODNIA
PRZEWOZY KRAJOWE i ZAGRANICZNE, 

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

602 450 881

EntEr  II 
laptop

 serwis - komis

naprawiamy, 
sprzedajemy,

kupujemy laptopy
na ul. Wyszyńskiego 7/3

budynek Straży Pożarnej

tEl. 795 648 748

Już jest!!! 
POLSAT CYFROWY 

w PLUSIE
specjalne Bonusy 

dla naszych klientów
Nie przegap oferty

ZAPRASZAMY

Salon Plus
ul. Kościuszki 35A

Nowogard

O PA Ł
POLSKI WĘGIEL 

WYSOKA JAKOŚĆ
węgiel, koks, miał,drewno,
brykiet - węgiel i drzewny
(towar luzem i workowany)

Zapewniamy transport 
Sprzedaż ratalna

PPUH „EDBA” 
Nowogard • ul. Nadtorowa 12

Tel./fax 91 39 22 329
Kom. 601 150 620

Zatrudnimy  
osoby na stanowisko
- księgowa 
- sprzedawca  
  samochodów
oferty  proszę  kierować  

na  adres e-mail:
kadry@toyotanowogard.pl

Czy wylądują na ulicy? 

Jak Skarbnik mieszkanie z ludźmi kupił...
Od dwóch lat trwa dramat starszego małżeństwa z Nowogardu, których mieszkanie komornik wystawił na licytację. Tak się złożyło, że 
lokal kupił skarbnik gminy, Marcin Marchewka. Teraz urzędnik oczekuje, aby lokatorzy wymeldowali się z domu, który już nie jest ich 
własnością. Ci jednak nie mają się gdzie podziać. Grożą, że będą koczować na Placu Wolności. 

Problemy finansowe mał-
żeństwa zaczęły się jakieś 10 lat 
temu. Wtedy to pan Bogdan Z. 
(dane zmienione red.) wykupił 
za kwotę 30 tys. zł lokal przy 
ul. 700 Lecia (nie opodal Ra-
tusza) od gminy, którego na-
jemcą była jego mama. Kiedy o 
nowym nabytku pana Bogdana 
dowiedziało się jego rodzeń-
stwo, zaczęły się problemy. 

Zbuntowali matkę przeciwko 
mnie, wmawiając jej, że podro-
biłem jej podpisy już przy za-
mianie mieszkania, a później  
przy sprzedaży. Musiałem do-
wodzić swoich praw przed są-
dem. To mnie wiele kosztowa-
ło. Najmowałem grafologów. W 
sądzie z własnym rodzeństwem 
spotykałem się aż 16 razy – 
wspomina mężczyzna, który 
ostatecznie sprawę o uznanie 
własności wygrał. 

Przez ten czas mieszkanie, 
w którym przebywała mat-
ka pana Bogdana, zostało za-
niedbane. Starsza kobieta ze 
względu na problemy zdro-
wotne i podeszły wiek, nie była 
w stanie utrzymać w dobrej 
kondycji lokal. 

Mieszkanie wyglądało strasz-
nie. Również stan zdrowia 
mamy był zły mimo tego, że 
miała opiekunkę. Nie wytrzy-
małem. Któregoś razu wywa-
żyłem drzwi i wprowadziliśmy 
się tutaj z żoną- wspomina pan 
Bogdan. Mężczyzna musiał 
jednak doprowadzić miesz-

kanie do należytego wyglądu. 
Zaciągnął kredyt na remont. 
Przecież nie mogłem pozwolić, 
żeby to tak wyglądało – dodaje. 

Sytuacja zaczęła się pogar-
szać, gdy pan Bogdan stracił 
pracę. Później poważnie roz-
chorowała się jego żona. Mał-
żeństwo straciło płynność fi-
nansową. Długi zaczęły rosnąć. 
Niewielkie i tak dochody  w 
końcu zajął komornik. Mimo 
tego wierzyciel złożył wniosek 
do komornika o przeprowa-
dzenie egzekucji, która miała 
polegać na sprzedaży miesz-
kania pana Bogdana. Licytacja 
odbyła się w dniu 22 paździer-
niku 2010. Krótko potem męż-
czyzna został poinformowa-
ny w piśmie od komornika, że 
jego rodzinny dom ma nowe-
go właściciela. Okazał się nim 
Marcin Marchewka, skarbnik 
gminy Nowogard. Urzędnik 
kupił 40 metrowe mieszkanie 
za prawie 56 tys. zł. 

Pan Marchewka najpierw do 
nas zadzwonił. Był grzeczny. 
Później spotkaliśmy się z nim. 
Powiedział, że jest nowym wła-
ścicielem mieszkania. Powie-
dział też, że będziemy musie-
li się stąd wymeldować. Propo-
nował pracę, i że znajdzie jakąś 
niedrogą stancję – wspomina 
pan Bogdan. 

Mężczyzna nie miał jednak 
zamiaru opuszczać miesz-
kania. Odwołał się od sądu, 
składając zażalenie na wie-
rzyciela (bank, w którym pan 
Bogdan ma niespłacany kre-
dyt) z którego wniosku ko-
mornik przeprowadził egze-
kucję.  Przez dwa lata próbo-
wał odwrócić bieg wydarze-
niom. Zwracał uwagę na to, że 

znalazł się w obecnej sytuacji 
nie do końca ze swojej winy. 
Pisał, że ma chorą żonę, a 
sam stracił pracę. Podkreślał, 
że na bieżąco płaci za miesz-
kanie i nie zalega z rachunka-
mi za media. Niestety, w lipcu 
tego roku sąd nie przychylił 
się do wniosku pana Bogda-
na. Uznał, że licytacja odbyła 
się zgodnie z prawem, i przy-
bicie prawa własności na no-
wego właściciela mieszkania 
jest prawomocne. Nakazał lo-
katorom wydanie nabywcy 
nieruchomości w stanie wol-
nym. 

Kiedy przyszła odpowiedź 
z sądu, znów zadzwonił pan 
Marchewka. Mówił, że mam 
w końcu tą sprawę załatwić, 

że dłużej nie może czekać. Nie 
wytrzymałem i powiedzia-
łem mu, że jak chce może-
my się wyprowadzić, pod wa-
runkiem, że wszystkie nasze 
rzeczy wyrzucimy pod drzwi 
Urzędu Miejskiego i zamiesz-
kamy na Placu Wolności. Tam 
będziemy koczować. Nie mam 
się bowiem gdzie podziać – 
mówi ze łzami w oczach męż-
czyzna. 

Małżeństwo złożyło kilka-
naście dni temu podanie do 
Urzędu Miejskiego o przy-
znanie mieszkania zastępcze-
go. Wniosek trafił do Komi-
sji Mieszkaniowej, a także na 
biurko burmistrza miasta. 

Skarbnik Marchewka nie 
chciał z nami rozmawiać na 
ten temat. Ostrzegł jedynie, 
że w razie naruszenia jego 
dóbr osobistych, wytoczy re-
dakcji proces. 

Marcin Simiński

Nasz komentarz
Długo zastanawialiśmy się czy opublikować powyższy artykuł 

– z dwóch powodów. Jasne jest bowiem, że skarbnik gminy za-
kupił mieszkanie z licytacji komorniczej zgodnie z prawem, co 
zresztą orzekł również sąd, odpowiadając na zażalenie dotych-
czasowych właścicieli nieruchomości. To jest bezsporne. Oba-
wy przed publikacją tej historii mieli także nasi rozmówcy, któ-
rzy stracili swoje mieszkanie. Dlatego też w tekście zmieniliśmy 
ich dane osobowe. 

Trudno jednak przejść obok tej sprawy, oceniając ją tylko pod 
kątem legislacyjnym. Dlatego też, mimo świadomości konse-
kwencji jakie mogą nas spotkać uznaliśmy, że historia ta musi 
ujrzeć światło dzienne. Dotyka bowiem ona, poza ukazaniem 
swoistego dramatu starszych ludzi, także  zagadnienia społecz-
nych  oczekiwań etycznych w stosunku do urzędnika  miejskie-
go, a takie prasa ma  obowiązek artykułować. A ostateczną oce-
nę pozostawiamy naszym Czytelnikom … .

Redakcja

M.Marchewka
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Dzień Pracownika Socjalnego

Wydają 12 mln złotych rocznie
Na różne formy wsparcia osób potrzebujących nowogardzki OPS wydaje rocznie ponad 12 mln złotych. Tylko w tym roku z pieniędzy 
tych skorzysta ponad 2 700 rodzin. O tym na co przeznaczane są te kwoty i czy pomoc społeczna dociera tam gdzie powinna, rozmawia-
my z Teresą Skibską, kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogardzie. 

Dziennik Nowogardzki: 
Wielkimi krokami zbliża się 
zima. To z pewnością trud-
ny czas dla bezdomnych i 
rodzin, które borykają się z 
problemami egzystencjalny-
mi. Czy nowogardzki OPS w 
jakiś szczególny sposób przy-
gotowuje się do tego okresu? 

Teresa Skibska: Rzeczywi-
ście, to ciężki okres zarówno 
dla osób potrzebujących, jak i 
pracowników socjalnych. Każ-
dej później jesieni obawiam 
się, co nas spotka zimną, po-
nieważ problem bezdomno-
ści dotyka również naszej gmi-
ny. Na dzień dzisiejszy mamy 
bowiem 26 osób bezdomnych. 
Obawiamy się więc zimy bar-
dzo, chociaż czynimy wszelkie 
starania, by tych osób było jak 
najmniej, wysyłając ich np. do 
schronisk, czy zabezpieczając 
inne formy pomocy takie jak 
opał, żywność, odzież itd. 

Mówi Pani o zasiłkach ce-
lowych. Kto oprócz bezdom-
nych może z tej formy pomo-
cy jeszcze skorzystać? 

Zasiłki te kierujemy do osób 
i rodzin, które tego wymaga-
ją, w tym osób bezdomnych. 
Zdarzają się osoby bez stałe-
go miejsca zamieszkania, któ-
re jakoś organizują sobie życie 
np. w altankach czy lokalach 
zastępczych. Z zasiłków celo-
wych z przeznaczeniem na za-
kup opału skorzystają w tym 
roku 203 rodziny. Daje to łącz-
ną kwotę 70 tys. zł. 

Czy rodziny te już otrzyma-
ły opał? 

Tak. Z reguły kierujemy te 
środki z przeznaczeniem na 
zakup opału. Jeśli mamy po-
dejrzenie, że pieniądze te zo-
staną wydane na inny cel, sami 
go kupujemy i zawozimy na 
miejsce. 

Na jaką pomoc mogą jesz-
cze liczyć osoby potrzebujące 
w tym szczególnym okresie 
jakim jest zima?

W tym roku podpisaliśmy 
umowę ze sklepem Intermar-
che, gdzie wszystkie osoby 
uprawnione przez nas robią 
zakupy żywności. My otrzy-
mujemy później wykaz tych 
zakupów z rachunkiem i pła-
cimy za to. Oczywiście oso-
by te mogą nabyć tylko pro-
dukty pierwszej potrzeby, plus 
chemię gospodarczą. Oprócz 
tego kierujemy bardzo istot-
ną pomoc w formie ciepłych 
posiłków. Obiady wydawane 
są w stołówce znajdującej się 
w ZBK. Tam kierujemy oso-
by samotne, chore, bezdom-
ne. Oprócz tego zakupuje-
my odzież, obuwie czy nawet 
przybory szkolne. Płacimy za 
media, czynsz, zakupujemy 
leki dla chorych.  To wszyst-
ko jest finansowane z budżetu 
gminy. Po za tym mamy tak-
że w swojej ofercie inne formy 
pomocy, takie jak na przykład 
opiekun domowy. W tej chwili 
jest to 10 osobowy przeszkolo-
ny i wykwalifikowany zespół, 

zajmujący się opieką ludzi sa-
motnych i chorych. Na dzień 
dzisiejszy taką opieką objętych 
jest 36 osób. Mamy jednak 
świadomość, że nie zabezpie-
czymy wszystkich potrzeb. Nie 
wszystkie rodziny zgłaszają się 
do OPS. 

W społeczeństwie krąży 
jednak taka opinia, że bardzo 
często pomoc nie trafia tam 
gdzie powinna. Jak Pani re-
aguje na takie argumenty?

To jest bardzo drażliwy te-
mat. Co to znaczy, osoba ko-
rzystająca z naszej pomocy? 
Pomoc społeczna składa się 
dzisiaj z kilku form. I tam gdzie 
robimy sami wywiad środowi-
skowy, wiemy prawie wszystko 
o tej rodzinie. Ale sytuacja wy-
gląda już inaczej w przypadku 
osób korzystających z zasiłków 
pielęgnacyjnych, które nie są 
przez nas przyznawane, a je-
dynie wypłacane na podsta-
wie decyzji  komisji ds. orze-
czenia niepełnosprawności. I 
zgodzę się, że jest część osób, 
które z pewnością nie powinny 
stać w kolejce po świadczenie. 
My jednak nie mamy ani na to 
wpływu, ani prawa i możliwo-
ści zweryfikowania tego.  

Jednym ze świadczeń re-
alizowanym przez OPS jest 
Fundusz Alimentacyjny, wy-
płacany samotnym matkom. 
Gdy wprowadzano w życie te 
przepisy przed kilkoma laty, 
były obawy, że instytucja ta 
stanie się przyczynkiem do 

formalnego rozbijania mał-
żeństw, skuszonych możliwo-
ścią uzyskania dodatkowego 
dochodu. Jak to wygląda po 
latach? Czy czarne prognozy 
się sprawdziły?

Bardzo wiele rodzin tak zro-
biło, ale po wielu latach prze-
konały się, że to się obróciło 
przeciwko nim. Nawet jeśli ro-
dziny formalnie rozstawały się 
i wzajemnie ustaliły alimenty, 
to niestety zapominały, że dług 
w Funduszu Alimentacyjnym 
rośnie. Teraz trzeba go spłacać. 
Dzisiaj więc takie sytuacje wy-
stępują już raczej sporadycz-
nie. Mieliśmy nadzieję na to, 
że jak my to przejmiemy to bę-
dziemy skuteczni i ściągniemy 
do gminy pieniądze od dłuż-
ników. Ściągalność jest jednak 
niewielka. Ludzie doskonale 
znają swoje prawa i skutecz-
nie unikają windykacji komor-
niczych. Na dzień dzisiejszy 
kwota zadłużenia z tego tytuły 
wynosi w naszym ośrodku ok. 
5 milionów złotych. 

Funkcjonowanie OPS nie 
kończy się tylko na wypłaca-
niu świadczeń. Instytucja kie-
rowana przez Panią wykonu-
je jeszcze szereg innych dzia-
łań. Jednym z nich jest reali-
zacja zadań wynikających z 
przepisów o pieczy zastęp-
czej. Proszę powiedzieć, na 
czym to polega?

Zadania które są zawarte w 
ustawie o pieczy zastępczej, re-
alizowaliśmy już od lat.  Usta-

wa ta nałożyła natomiast na 
gminy wiele dodatkowych 
obowiązków w zakresie finan-
sowania tych zdań, rozszerza-
jąc i doprecyzowując jedno-
cześnie zakres obowiązków dla 
ośrodków pomocy społecz-
nej. Mam tu na myśli pokry-
wanie 10% kosztów utrzyma-
nia dzieci umieszczanych w 
pogotowiach opiekuńczych i 
domach dziecka. Takich dzie-
ci mamy na dzień dzisiejszy 
10, co daje wydatki na pozio-
mie 10 tys. zł. Od przyszłego 
roku udział gminy w pokry-
waniu tych kosztów wzrośnie 
o 30%, a od roku 2014 poziom 
ten wzrośnie do 50%. Zdaniem 
OPS jest utrzymanie tych dzie-
ci jak najdłużej w rodzinie bio-
logicznej. Staramy się tą pieczę 
zastępczą zapewniać w formie 
babci, czy dalszej rodziny. To 
oczywiście również wiąże się z 
tym, że osobom które zgodzą 
się na jakiś czas zająć takimi 
dziećmi, musimy zwrócić 10% 
z tytułu kosztów utrzymania 
tych dzieci. 

Poza tym, przepisy te stwo-
rzyły możliwość zatrudniania 
asystentów rodzinnych. U nas 
są 3 takie osoby. Pracują one 
bezpośrednio w domach ro-
dzin, którym ta pomoc zosta-
ła udzielona. Pomagają im w 
najprostszych rzeczach np. go-
towaniu obiadów,  robieniu za-
kupów, płaceniu rachunków. 
Razem planują budżet rodzin-
ny, odrabiają z dziećmi zada-
nia domowe, czy też pomagają 
wypełniać wnioski o uzyskanie 
świadczeń i zasiłków. 

Czy przepisy te nakłada-
ją na OPS również obowią-
zek zabezpieczania lokalów 
dla byłych wychowanków do-
mów dziecka, którzy osiągnę-
li pełnoletniość? 

To już jest zadaniem Po-
wiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie. Nie znaczy to jed-
nak, że gmina również nie bie-
rze pod uwagę takich sytuacji. 
Osobiście zasiadam w Komisji 
Mieszkaniowej i zapewniam, 
że potrzeby tych osób są brane 
zawsze pod uwagę jako pierw-
sze w kolejności. Przynajmniej 
raz w roku taka osoba otrzy-
muje mieszkanie. Gmina trak-
tuje to priorytetowo. 

Informacje dodatkowe 
Wydatkowanie środków z budżetu OPS ogółem:
- budżet Gminy  -    2 523 809,- zł,
- budżet Państwa  - 9 718 000,-zł 

W tym na:
- zasiłki stałe – 782 036,95 zł 
- zasiłki okresowe – 656 788,06 zł
- program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
   ogółem  478 607 zł
- usługi opiekuńcze – 198 275,71 zł
- dopłaty za pobyt w DPS - 378 941,87 zł 

Zasiłki celowe ogółem 240 369,91 zł w tym między innymi na: 
- zakup opału – 69 250 zł 
- zakup żywności – 21 696 zł 
- zakup obuwia – 9 340 zł 
- zakup mediów (łącznie) – 14 705 zł
- opłaty za mieszkanie – 41 555 zł 
- zakup leków – 19 160 zł 

Teresa Skibska
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Serdeczne podziękowania 
dla załogi  ambulansu

za bardzo szybkie przybyciu
dr. Feliksiaka, 

ratownika Wierszyło i ratownika Kołcz,
którzy dnia 16.11.2012 ok. godz. 17.20 
przy ul. Żeromskiego w Nowogardzie

podjęli działania medyczne ratujące mi życie.
Za ich profesjonalizm oraz oddanie

składa bardzo wdzięczna pacjentka z rodziną

Klub Kolekcjonera
Klub Kolekcjonera oraz Koło Numizmatyczne w Nowo-

gardzie zapraszają na kolejną „giełdę kolekcjonera, rozma-
itości i osobliwości”.

W programie: skup, wycena, sprzedaż i zamiana – me-
dale, banknoty, monety, znaczki filatelistyczne, karty tele-
foniczne, klasery, katalogi, literatura oraz inne eksponaty. 

Miejsce giełdy: Nowogardzki Dom Kultury, pl. Wolności 
7, dnia 25.11.2012r. (niedziela), godz. 15.00.

UWAGA
Prosimy kolegów kolekcjonerów o przyniesienie różnych 

eksponatów, które zostaną przeznaczone na giełdę gru-
dniową, jako „upominek od św. Mikołaja”

Zapraszamy i czekamy. 
Klub Kolekcjonera Nowogard

Miejska Biblioteka Publiczna
im. Stefana Żeromskiego

w Nowogardzie
z a p r a s z a 

na pokaz multimedialny 
w drugą rocznicę śmierci proboszcza parafii 

pw. Wniebowzięcia NMP w Nowogardzie 
księdza GRZEGORZA ZAKLIKI
27 listopada /wtorek/ godz. 16.30

przygotowany przez Pana Franciszka Karolewskiego

Często mówi się, że osoby 
które nagminnie nadużywa-
ją alkoholu w nagrodę otrzy-
muję jeszcze za to pieniądze, 
rzekomo na leczenie. Powsta-
ło nawet pojęcie - „renta pi-
jacka”. Jak to się ma do rze-
czywistości?

Pojęcie to wzięło się z dwóch 
stałych form pomocy, które 
wypłacał i wypłaca Ośrodek, 
to renty socjalne i zasiłki sta-
łe. Ta pomoc wypłacana jest 
na podstawie orzeczenia o nie-
pełnosprawności lub dla osób 
w wieku poprodukcyjnym i 
faktycznie część tych osób, 
5 może 10% to osoby, które 
mają problemy z alkoholem. 
Stąd też wzięła się moim zda-
niem ta opinia. Nie mamy na 
to wpływu. Tak wygląda często 
bieda. Natomiast leczący się w 
klubach abstynenta otrzymu-
ją jeszcze inne formy pomo-
cy. Muszą jednak spełnić sze-
reg uwarunkowań, a przede 
wszystkim wykazać, że chce się 
poprawić. 

Od dwóch lat w OPS funk-
cjonuje również Zespół In-
terwencji Kryzysowej, zajmu-
jący się przeciwdziałaniem 
przemocy w rodzinie. Pamię-
tam, że już kilka miesięcy po 
uruchomieniu tego progra-
mu, opieką objętych zostało 
ponad 20 rodzin. Jak dzisiaj 
wyglądają te liczby?

Ta liczba niestety rośnie. Na 
dzień dzisiejszy mamy ponad 
80 rodzin objętych opieką w ra-
mach tego programu. Przypo-

mnę tylko, że ustawa o prze-
ciwdziałaniu przemocy weszła 
w życie dwa lata temu. Nasza 
instytucja realizowała jednak te 
zadania wcześniej. Już w 2007 
r. powołaliśmy Zespół Interdy-
scyplinarny, dzięki czemu wie-
dzieliśmy w jaki sposób poma-
gać rodzinom, w których wystę-
puje problem przemocy. Te za-
dania nie były więc nam obce, 
gdy po wprowadzeniu przepi-
sów, wszystkie ośrodki zostały 
zobowiązane do ich wykony-
wania. Mamy przeszkolonych 
pracowników. Przynajmniej 
raz w tygodniu zespół zbiera się 
w celu analizy sytuacji w danej 
rodzinie i dostosowania środ-
ków pomocowych. Pracy jest 
wiele. Praktycznie nie ma tygo-
dnia, w którym nie otrzymuje-
my zgłoszenia na temat prze-
mocy w rodzinie. Zgłaszają to 
nie tylko same rodziny, ale i 
szkoły, sąsiedzi. 

Czego dokładnie dotyczą te 
zgłoszenia? 

Najczęściej mamy sygnały o 
stosowaniu przemocy wobec 
dzieci. Oczywiście ma to zwy-
kle miejsce tam, gdzie w nad-
miarze spożywany jest alkohol. 
On jest przyczyną wielu nie-
szczęść. Z tym mamy najwięk-
szy problem. Dlatego też na-
szych pracowników wspierają 
specjaliści w terenie, tacy jak 
psycholog, prawnik, terapeu-
ta. Współpracujemy w tym za-
kresie także z policją. W gmi-
nie funkcjonuje także „komi-
sja przeciwalkoholowa”. 

Z pewnością jednak nie 
każda rodzina zgłasza się z 
tym problemem. Czy wiado-
mo, jak duża jest skala rodzin 
w których dochodzi do tzw.  
„cichej przemocy”? 

Rzeczywiście jest wiele ta-
kich sytuacji. Często zdarza się, 
że rodzina zgłosi się na policję. 
Tam ma zakładaną tzw. niebie-
ską kartę. Na drugi dzień mąż 
udobrucha żonę, a ta wycofu-
je wszystkie zeznania. Te osoby 
jednak bardzo często wracają z 
powrotem do nas. Wtedy robi-
my wszystko, by nie rezygno-
wały i doprowadziły przy na-
szej pomocy sprawę do końca. 
Uczulamy rodziny, że lekcewa-
żenie tych problemów może 
doprowadzić do przykrych 
skutków – na przykład ograni-
czenia praw rodzicielskich i w 
konsekwencji odebrania dzie-
ci, umieszczanych później w 
placówkach opiekuńczych. 

Czy w najbliższym cza-
sie szykują się jakieś zmiany 
przepisów, o których warto 
poinformować mieszkańców 
gminy? 

Tak. Zmieniają się zasady, 

W związku z pojawiającymi się artykułami dot. sytuacji bezdomnego  P. Roberta G. -osoby po-
wszechnie znanej społeczności nowogardzkiej – Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogardzie wy-
jaśnia:

Pan Robert G. jest podopiecznym  Ośrodka od przeszło 2,5 roku. W tym czasie podejmowano 
wiele działań mających na celu poprawę Jego bytu. Był wielokrotnie kierowany do różnych schro-
nisk, na leczenie odwykowe ambulatoryjne i przymusowe. Zapewniano pomoc w formie finanso-
wej, obiadów i odzieży. Dwukrotnie udzielono pomocy w wyrobieniu dowodu osobistego.

Zaangażowani w niesienie pomocy są pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej, Burmistrz No-
wogardu, pracownicy Urzędu Miejskiego, miejscowa Policja, pracownicy Urzędu Pracy, lekarze, 
psycholog, pastor Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan, kierownicy schronisk i inne osoby wyka-
zujące dobrą wolę. Nawiązano również kontakt z siostrą Pana Roberta, której los brata nigdy nie 
był obojętny, wykazała dużo inicjatywy ze swojej strony, aby mu pomóc. Liczne próby niesienia po-
mocy Panu Robertowi podejmowała też Jego była żona. 

Sytuacja Pana Roberta G. uznana została przez OPS za szczególną ze względu na jego młody wiek 
(42 l.), długotrwałą bezdomność i szybkie pogrążanie się w destrukcji.

Trzeba niestety przyznać, że działania dotyczące umieszczenia w/W w schronisku okazywały 
się nieskuteczne. Główną przyczyną było to, że Pan Robert G. najpierw zgadzał się na wyjazd a po 
chwili się wycofywał. Jednak mimo takich sytuacji udało się dwukrotnie przewieźć w/W do schro-
niska – jednego oddalonego o ok. 180 km., drugiego o oko. 40 km. Z obydwu schronisk  Pan Ro-
bert powrócił we własnym zakresie już po dwóch dniach.

Obecnie przebywa w kolejnym schronisku, w którym oprócz tego, że ma zapewnione godziwe 
warunki do życia – ma możliwość rozpoczęcia terapii odwykowej, skorzystania z pomocy prawnej 
oraz  psychologicznej. Nie jest jednak pewne, czy i jak długo Pan Robert G. tam pozostanie. 

Mamy nadzieję, że  uświadomi sobie swój problem i zacznie współpracować z osobami, które 
chcą mu pomóc. Jak widać jest szereg osób i instytucji, którym Jego los nie jest obojętny i które pra-
gną poprawy Jego sytuacji bytowej.

Z poważaniem,  Teresa Skibska

na których przyznawane będą 
świadczenia pielęgnacyjne 
pobierane na członka rodzi-
ny. Do tej pory świadczenie to 
było przyznawana na stałe, na 
przykład w sytuacji, gdy nie-
pracująca córka musiała opie-
kować się schorowanymi ro-
dzicami. Takie same świadcze-
nia otrzymywali także rodzi-
ce dzieci niepełnosprawnych, 
gdzie opieka nad nimi unie-
możliwia podjęcie zatrudnie-
nia. Od przyszłego roku ma to 
się zmienić o tyle, że będziemy 
badać dochód na członka ro-
dziny, która wnioskuje o uzy-
skanie takiej pomocy. Chodzi 
o to, aby taką pomoc otrzymy-
wały rodziny, które rzeczywi-
ście są w trudnej sytuacji ma-
terialnej. Po za tym na razie 
nic mi nie wiadomo o innych 
zmianach w przepisach. 

Jest druga połowa listopa-
da. Powoli można pokusić się 
od podsumowanie bieżące-
go roku. Czy liczba osób ko-
rzystających z różnych form 

pomocy dostępnych w  OPS 
zwiększyła się na przełomie 
ostatniego roku, czy może 
jest na takim samym pozio-
mie, albo się zmniejszyła? 

Od kilku lat odnotowujemy 
stagnację jeśli chodzi o wy-
płatę środków i objęcie pomo-
cą wszystkich rodzin. Ona się 
utrzymuje na tym samym po-
ziomie. Wydajemy na to mi-
lionowe kwoty. Myślę więc, że 
ta pomoc jest duża, choć może 
nie do końca skuteczna. Nie 
można też zapominać, że ro-
dziny te korzystają także z po-
mocy organizacji charytatyw-
nych, z którymi w stałym kon-
takcie jest OPS.  

Dziękuję  za rozmowę. Na 
zakończenie pragnę złożyć 
najserdeczniejsze życzenia z 
okazji Dnia Pracownika So-
cjalnego, który co roku jest 
obchodzony 21 listopada. 

Dziękuję w imieniu swoim i 
wszystkich pracowników so-
cjalnych z gminy Nowogard. 

Rozmawiał Marcin Simiński 

@    Ludzie listy piszą  @ 
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PARAFIA PW. WNIEBOWZIęCIA NMP: Msza św. w niedzielę: Nowogard: 7:00, 9:30, 11:00, 12:30, 18:00 (w lipcu i sierp-
niu o 19:00) Karsk: 9:00; Olchowo: 11:00; Wojcieszyn: 12:00; Dąbrowa: 10:00.  Msza św. w tygodniu (od pn do pt): 7:00, 
18:00 (w lipcu i sierpniu o 19:00)    Msza św. w sobotę: 9:00, 18:00 (w lipcu i sierpniu o 19:00).    www.wnmp.info
PARAFIA PW. ŚW. RAFAŁA KALINOWSKIEgO: Msza św. w niedzielę: . 7.30 , 9.00; 11.00, 12.30 i 18.00 (w lipcu i sierp-
niu o 19:00) Kulice: 9:00; Jarchlino: 10:00; Sąpolnica: 10:00.   Msza św. w tygodniu: 7:00, 18:00 (w lipcu i sierpniu o 
19:00).   www.rafalkalinowski.republika.pl
PARAFIA PW. MB FATIMSKIEJ: Msze św. w niedzielę: 9.00 i 12.00. Lestkowo: 10.30; Miętno: 13.00.  Msza św. w tygo-
dniu z wyjątkiem poniedziałku:17.00, w sobotę o godzinie 12.00.    www.mbf-now.firmeo.biz 

Informacje Parafialne
   Vox    Ecclesiae...

Słowo Boże na Niedzielę:
Słowa Ewangelii według Świętego Marka
(J 18,33b-37) Przesłuchanie
Piłat powiedział do Jezusa: Czy Ty jesteś Królem żydowskim? 

Jezus odpowiedział: Czy to mówisz od siebie, czy też inni po-
wiedzieli ci o Mnie? Piłat odparł: Czy ja jestem Żydem? Naród 
Twój i arcykapłani wydali mi Ciebie. Coś uczynił? Odpowie-
dział Jezus: Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby króle-

stwo moje było z tego świata, słudzy moi biliby się, abym nie został wydany Żydom. Teraz 
zaś królestwo moje nie jest stąd. Piłat zatem powiedział do Niego: A więc jesteś królem? / 
Odpowiedział Jezus: / Tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na 
świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu.

Królestwo moje nie jest z tego świata
Po cudownym rozmnożeniu chleba, gdy ludzie spostrzegli, co właściwie się dokonało 

za sprawą Jezusa, chcieli Go obwołać królem. Wtedy natychmiast oddalił się od nich. To 
jeszcze nie był ten właściwy moment. Nie chciał, aby kojarzono Go z Mesjaszem, który da 
narodowi wybranemu wolność polityczną, który wyzwoli spod okupacji rzymskiej. Cel 
Jego przyjścia był zupełnie inny. Najpierw postanowił ten cel ukazać słowami. 

Królestwo Boże. Nareszcie zjawił się ktoś kompetentny, kto potrafił przybliżyć człowie-
kowi ten temat. Ktoś, kto nauczał z niespotykaną u innych mocą. Żydzi słuchali kogoś, 
kto mówił jak ten, który ma władzę. Ale ta władza była jakaś inna, nieziemska. Odczuł to 
wyraźnie Piłat właśnie wtedy, gdy przesłuchiwał Jezusa, którego przyprowadzono do nie-
go, podając banalne powody oskarżenia. W ocenie Piłata nie pasowały one do osoby Je-
zusa i do Jego postawy. Patrząc na oskarżonego odczuwał pewnego rodzaju strach, jakby 
rzeczywiście w osobie Jezusa można było dostrzec wcielenie jakichś boskich mocy. Ten 
temat dla ówczesnego Rzymianina nie był obcy. Odnosi się wrażenie, że w tamtej wła-
śnie chwili Jezus występuje jako król. Robi to bardzo wyraźnie i jednoznacznie. Już nie 
ma miejsca na jakieś niedopowiedzenia, przemilczenia.  Już czas żeby okazało się kim na-
prawdę jest Jezus. 

Jest tym Słowem, które od początku było u Boga, które było Bogiem i przez które 
wszystko się stało. Takich pięknych słów użył Jan w prologu do Ewangelii, przez siebie na-
pisanej. Stoi przed Piłatem i przed nami Stwórca i Pan całego stworzenia. Stoi przed nami 
ktoś, kto rozporządza potęgą, przekraczającą nasze pojmowanie. Bo choć to jest czas, aby 
ujawnić siebie i cel swojego przyjścia, to nie jest to jeszcze moment, aby ukazał się również 
cały majestat i prawdziwa potęga tego króla. Ten król ma do wykonania jeszcze jedno, naj-
trudniejsze zadanie. Musi pokonać śmierć oddając swoje życie. Pokaże przy tym potęgę 
swojej miłości. Pokaże potęgę, która potrafi wszystko pokonać, nie używając siły. Wcze-
śniej, witany jako król, wjechał do Jerozolimy na osiołku, czyli jako król pokoju. To konno 
wjeżdżali władcy, którzy rozporządzali siłą militarną. Ten na osiołku to „Emmanuel, Bóg 
jest z nami, Odkupiciel, Książę pokoju”. Cały ówczesny świat dowiedział się o tym dzięki 
napisowi, który Piłat kazał umieścić na krzyżu, nad głową Jezusa. Zapisany w trzech języ-
kach, był zrozumiały dla wszystkich. 

Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata kończy rok liturgiczny. Przyjście Chrystu-
sa jako Króla Wszechświata na ziemię zakończy dzieje zbawienia, historię, która przebie-
ga w tak nietypowy sposób. Rzeczywiście jest jedyna w swoim rodzaju. Widzimy w niej 
władcę, który nie korzysta ze swojej potęgi, który pokazuje jak służyć człowiekowi. Każ-
demu, nawet temu najgorszemu. Słyszymy w tej historii słowa, które każą nam tracić, aby 
zyskać. Do tego znamy już zakończenie, które przedstawia się bardzo imponująco i daje 
powody do tego, by mieć nadzieję, że jeżeli będzie również nas dotyczyć, to postawi nas 
w sytuacji, której żadną miarą nie potrafimy sobie nawet wymarzyć. Cały problem pole-
ga na tym, czy będziemy potrafili spowodować taką właśnie sytuację, w której ta historia 
będzie również naszą historią. 

   Właściwie to mamy już wszystko, co potrzeba do wzięcia udziału w dziejach zbawie-
nia. Jesteśmy ochrzczeni, czyli zanurzeni w śmierć i zmartwychwstanie Jezusa. To znaczy, 
że Odkupienie, dokonane przez Zbawiciela, dotyczy również nas. Mamy możliwość ko-
rzystania z owoców Odkupienia, czyli z Bożej łaski, w sposób szczególny obecnej w sakra-
mentach. Tam najbardziej widoczne jest nastawienie Boga do nas, którzy bardzo często 
próbujemy szukać innych dróg, prowadzących do szczęścia. A więc doświadczamy bezin-
teresownej miłości. No i w końcu wiemy jak to wszystko się skończy. Czego nam jeszcze 
potrzeba, skoro mamy tak wiele? 

   Czegoś nam jednak brakuje, skoro tak często człowiek wybiera inną drogę. A Pan Bóg 
jest cierpliwy, delikatny, szanujący naszą wolę. Może być taki ponieważ jest Wszechmo-
gący. Nie musi udowadniać nam swojego istnienia, przez ukazanie swojej potęgi. Cierpli-
wość Jego też jest ogromna, skoro pozwala nam na tyle głupstw, które czynimy w naszym 
życiu. I tylko czeka, aż człowiek się opamięta. Czeka, aż człowiek spojrzy na to wszystko, 
co zostało mu dane i skorzysta z tego. Przecież to wcale nie jest takie trudne. A poza tym 
jest w tym wszystkim ogromny sens, jest to logiczne. Wszak stworzone przez Logos – Od-
wieczne Słowo Ojca.

Ks. Grzegorz Podlaski

Caritas informuje!
Informujemy, że dzisiaj (tj. w piątek)  23.11 od godziny 10:00 w nowej siedzi-

bie Zespołu Caritas Parafii pw. WNMP, która znajduje się w pomieszczeniach w  
podwórku ZBK, odbędzie się wydawanie żywności  z pomocy UE. Wszystkich 
potrzebujących serdecznie zapraszamy. Dary te będą wydawane do wyczerpania 
zapasów. 

Ks. Proboszcz  G. Legutko 

Odpust w parafii św. Rafała 
Kalinowskiego w Nowogardzie

„Święty Rafale, 
opiekunie Sybiraków…”
We wtorek 20 listopada o godz. 17 w parafii pw. św. Rafała Ka-
linowskiego ks. Marian Błażej Kruszyłowicz OFM Conv., biskup 
pomocniczy archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej koncelebro-
wał uroczystą Mszę św. odpustową w parafii św. Rafała Kalinow-
skiego. Liturgiczne wspomnienie świętego jest obchodzone w ca-
łym Kościele katolickim 15 listopada; 19 listopada św. Rafała 
wspominają karmelici, natomiast Kościół w Polsce 20 listopada. 

Tego dnia kościół pw. św. Rafa-
ła wypełnił się nie tylko parafianami 
i mieszkańcami Nowogardu, na uro-
czystość przybyli także goście z róż-
nych stron Pomorza Zachodniego. 
Uroczystość uświetniły również swą 
obecnością przybyłe w dużej liczbie 
poczty sztandarowe. W trakcie homi-
lii ks. biskup Marian Błażej przypo-
mniał sylwetkę patrona parafii, uwy-
puklając zwłaszcza rolę, jaką przyszło 
mu pełnić w trudnych czasach zabo-
rów, kiedy Polski nie było na mapie 
świata. – Potrafił wspierać i pokrze-
piać duchowo w chwilach próby. Przy-
pominał nam w swoim życiu o wyż-
szych wartościach. O tym, iż nale-
ży zawsze wpierać swoich bliźnich. – 
stwierdził biskup.

Cały dla bliźniego i ojczyzny
Józef Kalinowski (imię Rafał przy-

jął dopiero po wstąpieniu do Zakonu 
Karmelitów Bosych w Grazu) pocho-
dził ze szlacheckiej rodziny herbu Ka-
linowa. Przyszedł na świat 1 września 
1835 roku. Ukończył m.in. Mikołajew-
ską Szkołę Inżynierii Wojkowej w Pe-
tersburgu, w której w 1855 roku uzyskał 
tytuł inżyniera mechaniki budowlanej 
oraz stopień wojskowy podporuczni-
ka. Po wybuchu powstania stycznio-
wego w 1863 roku, wiedziony duchem 
obowiązku wobec zapalonego naro-
dowo-wyzwoleńczym zrywem naro-
du, postanawia się do niego przyłączyć. 
W tym celu odszedł z szeregów Wojska 
Rosyjskiego i po pewnym czasie został 
mianowany powstańczym ministrem 

Kwiaty od Sybiraków…
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Podziękowania dla wszystkich, 
którzy uczestniczyli w ostatniej drodze  

naszego kochanego męża

śp. Janusza Dębickiego
składa żona z córką

Tadeuszowi Saja
wyrazy głębokiego współczucia 

i słowa otuchy z powodu śmierci  

mamy
składają 

Zarząd i pracownicy 
Przedsiębiorstwa Agroma sp. z o.o. Koszalin

„Powieść o doświadczeniu 
szczęścia w nieszczęśliwych 

czasach”

„DOM POD LUTNIĄ” KAZI-
MIERZA ORŁOSIA to powieść 
wyjątkowo klimatyczna, napisa-
na pięknym, plastycznym, choć 
prostym językiem. Mazurska 
wieś w trudnych powojennych 
czasach i ludzie, których los rzu-
cił tu raczej przypadkowo. Puł-
kownik Józef Bronowicz pocho-
dzi z Podola. W 1917 r. ucieka z 
rodzinnego majątku przed ban-
dami. Zaciągnął się do szwadro-
nu polskiej kawalerii. Jeździec, 
piłsudczyk, w 1945 r. wraca z 
niemieckiej niewoli. Postarza-
ły, siwy, zmieniony. Nie znajduje 
zrozumienia u żony. Postanawia 
rozpocząć nowe życie. Zosta-
wia w Warszawie rodzinę, kupu-
je gospodarstwo w Lipowie na 
Mazurach i całkowicie poświę-
ca się pracy na roli. Jego sąsia-
dami są powojenni rozbitkowie, 
którzy w enklawie mazurskiej 
wsi znajdują swoją małą ojczy-
znę. Mieszkają tu przesiedleńcy 
Akcji Wisła, Polacy, niemiecko-
języczni Mazurzy, którzy mimo 
różnych kultur i wyznań potra-
fią żyć obok siebie. Do tej wła-

śnie mazurskiej wsi córka puł-
kownika Bronowicza przywozi 
swojego 9-letniego syna Tomka. 
Ojca Tomka aresztował w War-
szawie Urząd Bezpieczeństwa. 
Ona obawia się, że spotka ją ten 
sam los, a syn zostanie odebrany 
i umieszczony w domu dziecka. 
Gdy wnuk zostaje, pułkownik 
postanawia stworzyć mu nowy 

dom. Uczy go prostego wiejskie-
go życia, obcowania z przyrodą, 
szacunku do ludzi, lojalności i 
odpowiedzialności za dane sło-
wo. Między dziadkiem a wnu-
kiem rodzi się wspaniała, moc-
na więź.

To książka o dorastaniu, jesie-
ni życia, miłości, która przycho-
dzi niespodziewanie i potrafi tak 
wiele ofiarować. „Dom pod Lut-
nią” to powieść o krainie, której 
już nie ma, o świecie, który ist-
nieje w opowieściach naszych 
rodziców. To książka napisana z 
potrzeby serca, po to, by zacho-
wać w pamięci ludzi ten krótki 
wycinek historii i ten piękny za-
kątek Polski.  

Dyrektor Biblioteki
Zofia Pilarz

Biblioteka poleca

Koleżance 

Wandzi  
Trzebińskiej 

wyrazy najszczerszego współczucia z powodu 

śmierci syna 
składają koleżanki ze Stowarzyszenia Kobiet  

„Lila Róż” w Nowogardzie.
Wandziu! Sercem jesteśmy z Tobą.

wojny w rejonie Wilna. 24 
marca 1864 roku został za swą 
działalność aresztowany i ska-
zany na śmierć, która została 
zamieniona na 10 lat katorgi w 
Nerczyńsku, Usolu, Irkucku i 
Smoleńsku. W trakcie zesłania 
ujawnia się w pełni jego ducho-
wy charyzmat. Józef Kalinow-
ski staje się podporą dla swo-
ich kompanów, którzy wraz z 
nim znaleźli się w syberyjskiej 
opresji. Po powrocie z katorgi 
w maju 1874 roku oddaje się 
pracy, zostaje nauczycielem i 
wychowawcą ks. Adama Czar-
toryskiego. W 1877 roku w od-
powiedzi na głos powołania 
wstępuje do Zakonu Karme-
litów w Grazu w Austrii. Tam 
otrzymuje zakonne imię Rafał. 
Po złożeniu ślubów zakonnych 

rozpoczyna studia teologiczne 
na Węgrzech. 15 stycznia 1882 
roku w Czernej koło Krakowa 
przyjmuje święcenia wieczy-
ste. Jego życie kapłańskie było 
wypełnione duchem ewange-
licznej troski o bliźniego. Za-
łożył klasztor w Wadowicach i 
został jego przeorem. Wyczer-
pany trudami kapłańskiej po-
sługi odszedł do Pana 15 listo-
pada 1907 roku. Jego doczesne 
szczątki spoczęły w Czernej.

W podzięce swojemu pa-
tronowi

Po zakończeniu Mszy św. 
słowo podziękowania na ręce 
ks. biskupa skierował ksiądz 
kanonik Kazimierz Łukjaniuk, 
proboszcz parafii. Wyrażając 
swoją wdzięczność biskupowi 
Marianowi Błażejowi za przy-

bycie i poświęcenie, gdyż bi-
skup przyjechał do Nowogar-
du prosto z metropolitalnego 
spotkania biskupów w Zielo-
nej Górze, ks. Kazimierz Łu-
kjaniuk podkreślił zaangażo-
wanie wspólnoty w życie Ko-
ścioła św. Rafała. Podziękował 
także wszystkim pomagającym 
w przygotowaniu wtorkowych 
uroczystości. Swoje szczególne 
podziękowanie pragnęli złożyć 
także nowogardzcy Sybiracy, 
którzy tego dnia, za pośrednic-
twem swojego patrona, skie-
rowali do Boga liczne prośby 
a także nie mniej liczne dzięk-
czynienia - za powołanie Sank-
tuarium oraz duszpasterza Sy-
biraków w osobie ks. Kazimie-
rza Łukjaniuka. 

Piotr Słomski

Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył ks. biskup Marian Kruszyłowicz

Uczestnicy uroczystości odpustowej podczas poczęstunku w sali ZSP
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Przyjdź po sianko na święta

Masz 10 minut? Masz decyzję
Kredyt gotówkowy na gwiazdkę

tel. 91 443 51 87, 94 721 61 83
59 833 43 12,  698 230 205

www.partnerstal.pl

GARAŻE BLASZANE WIATY, KOJCE 
BRAMY GARAŻOWE

TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07

codziennie od 11 do 18

PIASEK, ŻWIR,  CZARNOZIEM, POSPÓŁKA 

 ŻWIROWNIA  DŁUGOŁĘKA
tel. 504 872 700 

Z DOWOZEM DO KLIENTA
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Próbne matury w nowogardzkich szkołach

Częściej piszą maturę podstawową
Od wtorku w nowogardzkich szkołach ponadgimnazjalnych uczniowie sprawdzają swoją wiedzę na próbnych maturach. W środę 
odwiedziliśmy II LO w Zespole Szkół Ogólnokształcących podczas próbnej matury z matematyki. Poniżej prezentujemy frekwencję 
uczniów przystępujących do próbnych matur w poszczególnych szkołach.

We wtorek odbyła się pisem-
na matura z języka polskiego 
na poziomie podstawowym. W 
LO nr 1 oraz w LO nr 2 do ma-
tury przystąpiła ta sama ilość 
uczniów, bo po 79. Identycznie 
było w środę podczas pisem-
nej z matematyki i w czwar-
tek podczas próbnej matury z 
języków obcych. Jeśli chodzi o 
Zespół Szkół Ponadgimnazjal-
nych do próbnej matury każ-
dego dnia usiadło 135 osób. 
W piątek przyszli maturzyści 
pisali z wybranego przedmio-
tu. Wszystkie próbne matu-
ry przeprowadzone są w ha-
lach sportowych mieszczących 
się w placówkach szkolnych. 
Przypomnijmy, że na próbnej 
maturze uczeń deklaruje, czy z 
danego przedmiotu chce napi-
sać pracę na poziomie podsta-
wowym czy rozszerzonym. Nie 
można pisać zarówno podsta-

wowej jak i rozszerzonej, tak 
jak to jest podczas właściwego 
egzaminu maturalnego. Prób-
ne testy są sprawdzane przez 
szkoły w których odbywają 
się te egzaminy. Arkusz testów 
maturalnych tworzy wydaw-
nictwo Operon – pytania przy-
gotowuje właśnie Operon przy 
pomocy Gazety Wyborczej, 
oczywiście wszystko odbywa 
się w porozumieniu z członka-
mi Centralnej Komisji Egzami-
nacyjnej – to właśnie ten organ 
dostarcza szkołom gotowe ar-
kusze. Nasza redakcja udała się 
w środę do LO nr 2, wówczas 
przyszli maturzyści sprawdza-
li swoją wiedzę z matematyki. 
Udało nam się porozmawiać 
z uczniami na temat wrażeń 
związanych z próbną maturą, 
trudnościami egzaminu z ma-
tematyki oraz zapytaliśmy czy 
czują się dobrze przygotowani 

do tego niezwykle ważnego eg-
zaminu.

Anna Fedeńczak: Nieste-
ty muszę przyznać, że jak dla 
mnie to było strasznie trudne... 
Najwięcej kłopotów sprawiły mi 
pytania otwarte. Zdecydowanie 
lepiej się czuję w przedmiotach 
humanistycznych, wierzę jed-
nak, że na właściwej maturze 
jakoś sobie poradzę z tą mate-
matyką. 

Paweł Żelazowski: Według 
mnie poszło mi w miarę do-

brze, na ile dobrze, to okaże 
się gdy będą już wyniki. Jednak 
szczerze mówiąc spodziewałem 
się czegoś trudniejszego i wie-
rzę, że osiągnę powyżej 30 pro-
cent. Żadne z pytań nie było dla 
mnie nowością, a więc sądzę, że 
jesteśmy dobrze przygotowani 
do matury przez nauczycieli.

Anita Głazowska: Ja średnio 
ocenię maturę... Chodzi o to, że 
ani nie była za trudna, ani za 
łatwa. Niektóre pytania były 
trudniejsze, natomiast więk-
szość z nich była stosunkowo 
łatwa, spodziewałam się nieco 
większych problemów podczas 
rozwiązywania matury z mate-
matyki. 

Może to dlatego, że tak do-
brze zostałaś przygotowana? 
- Przyznam, że rzeczywiście 
nauczyciele bardzo się przykła-
dają abyśmy byli dobrze przy-

gotowani i być może dlatego 
matura mnie niczym nie za-
skoczyła.

Jak dowiedzieliśmy się w 
rozmowie z zastępcą dyrekto-
ra ZSO panią Elżbietą Janiak, 
to nie będzie ostatnia próbna 
matura jaką napiszą ucznio-
wie II LO w Nowogardzie. - 
W styczniu powinna się odbyć 
jeszcze jedna próbna matu-
ra. W poprzednim roku rów-
nież w ten sposób staraliśmy się 
przygotować naszych uczniów. 
Wówczas Okręgowa Komisja z 
Poznania przysłała nam pły-
tę CD na której znajdowały się 
arkusze z próbnymi maturami. 
Sami drukowaliśmy te egzami-
ny i próbne styczniowe matury 
przeprowadzaliśmy w klasach 
podczas lekcji lub na fakul-
tetach. Jeśli tylko otrzymamy 
nośnik z próbnymi testami na 
rok 2013, to z pewnością nasi 
uczniowie w styczniu usiądą 
jeszcze raz do próbnej matury 
- podsumowuje pani Elżbieta 
Janiak.  

Przy artykule prezentujemy 
frekwencję na próbnej matu-
rze w poszczególnych nowo-
gardzkich szkołach.

KR

1 Liceum Ogólnokształcące w Nowogardzie:
Język Polski poziom podstawowy – przystąpiło 79 uczniów
Matematyka poziom podstawowy – przystąpiło 79 uczniów
Języki obce: Angielski poziom podstawowy – przystąpiło 67 uczniów
     Niemiecki poziom podstawowy – przystąpiło 12 uczniów
Przedmiot wybrany:
Chemia : 1 uczeń poziom podstawowy, 3 uczniów poziom rozszerzony
Geografia: 6 uczniów poziom podstawowy, 1 uczeń poziom rozszerzony
Wiedza o Społeczeństwie: 3 uczniów poziom podstawowy
Biologia: 34 uczniów poziom podstawowy, 5 uczniów poziom rozszerzony 
Fizyka: 1 uczeń poziom podstawowy
Historia: 1 uczeń poziom podstawowy 
Język Polski: poziom rozszerzony: 6 uczniów

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nowogardzie - LO nr 2 :
Język Polski poziom podstawowy – przystąpiło 79 uczniów
Matematyka poziom podstawowy – przystąpiło 79 uczniów
Języki obce: Angielski poziom podstawowy – przystąpiło 22 uczniów
    Angielski poziom rozszerzony – przystąpiło 12 uczniów 
     Niemiecki poziom podstawowy – przystąpiło 24 uczniów
    Niemiecki poziom rozszerzony – przystąpiło 5 uczniów 
Przedmiot wybrany:
Chemia : 1 uczeń poziom podstawowy, 1 uczeń poziom rozszerzony
Geografia: 21 uczniów poziom podstawowy, 2 uczniów poziom rozszerzony
Wiedza o społeczeństwie: 3 uczniów poziom podstawowy, 1 uczeń poziom rozszerzony 
Biologia: 19 uczniów poziom podstawowy, 5 uczniów poziom rozszerzony 
Historia: 3 uczniów poziom podstawowy, 1 uczeń poziom rozszerzony  
Język Polski: poziom rozszerzony: 7 uczniów
Matematyka: poziom rozszerzony: 10 uczniów   

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie:
Język Polski poziom podstawowy – przystąpiło 135 uczniów
Matematyka poziom podstawowy – przystąpiło 135 uczniów
Języki obce: Angielski poziom podstawowy – przystąpiło 105 uczniów
     Niemiecki poziom podstawowy – przystąpiło 30 uczniów
Przedmiot wybrany:
Chemia : 10 uczniów poziom podstawowy
Geografia: 25 uczniów poziom podstawowy
Wiedza o społeczeństwie: 35 uczniów poziom podstawowy
Biologia: 25 uczniów poziom podstawowy
Fizyka: 10 uczniów poziom podstawowy
Historia: 10 uczniów poziom podstawowy Maturzyści z II LO w Nowogardzie
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Nasi przedsiębiorcy - Sklep  ATUT - Marian Kuszyk, grzegorz Kuszyk 

Życie, jak to życie... musi trwać! 
W obecnych czasach  wzrost konkurencji sprawia, że klient oczekuje jakościowo dobrych towarów, które oprócz atrakcyjnego wyglądu 
będą również miały przystępną cenę. Liczy również na  dodatkowe udogodnienia, jakie mogą nam zaoferować handlowcy. Jednym z 
nich jest handel wielobranżowy, który pozwala nam na zakup różnego rodzaju artykułów w tym samym sklepie. Takim miejscem wie-
lobranżowego handlu jest sklep” ATUT” na ul. 15 Lutego w Nowogardzie, który prezentujemy z cyklu „ Nasi przedsiębiorcy”. Właści-
cielami od 20 lat są Marian Kuszyk i jego syn Grzegorz 

Dziennik Nowogardzki: 
Nim przejdziemy do pytań 
związanych z działalnością 
sklepu spytam Panów, z czym 
kojarzy się  panom  nazwa ja-
jowar? 

Marian i Grzegorz Kuszyk 
- Ale nas pan zaskoczył tym 
pytaniem, bo wbrew pozorom 
określenie to nie jest  zbyt często 
używane. Jajowar to urządze-
nie do gotowania właśnie jajek. 
Konstrukcja składa się z płyty 
grzewczej z owalnymi miejsca-
mi na jajka z charakterystycz-
nymi przykrywkami. W historii 
naszego sklepu musimy przy-
znać, że była już kiedyś taka 
sprzedaż i zapamiętaliśmy ją 
dość dobrze, bo klientka, która 
złożyła takie zamówienie po-
chodziła z Nowogardu i nie żar-
towała prosząc o taki produkt, 
który wydawał nam się  wte-
dy nieco osobliwy – pomyśla-
łem więc, że  może kpi sobie ze 
mnie, ale nie kpiła, a pytała po-
ważnie. Tak to bywa w naszym 
zawodzie, że jest wiele cieka-
wych sytuacji. Chcę zaznaczyć 
na początku naszej rozmowy, 
że będę  mówił w  imieniu swo-
im, ale i też  syna, bo on  mu-
siał  niestety wyjechać w spra-
wach służbowych. 

Słyszałem, że w waszym 
sklepie  panuje szczególna at-
mosfera, można  tutaj np. od-
reagować gdy jest się zdener-
wowanym. Pytanie więc, jak?  

Poprzez typowe odgadywa-
nie towarów w naszym sklepie 
czy są w  sprzedaży. To swoista 
gra słów. A  miej więcej wyglą-
da to tak: Klient wchodzi cza-
sami zdenerwowany do skle-
pu z pytaniem: jest, jest, jest... 

A My: Tak, tak, tak, a czasami 
również odpowiadamy: nie ma!  
Ale staramy się to tak powie-
dzieć, aby klient mimo braku 
towaru jednak się uśmiechnął,  
jako uczestnik zabawy słownej, 
to sprzyja rozładowaniu napię-
cia nerwowego lub złego na-
stroju, który czasami towarzy-
szy nam w życiu. 

Wchodząc do sklepu ko-
jarzy mi się on raczej z „do-
mem handlowym”, niż skle-
pem. Rozmaitość towarów 
jest przeogromna...?

 Oferta sklepu skierowana 
jest do wielu klientów. Moż-
na w naszym sklepie kupić to 
wszystko, co jest potrzebne do 
funkcjonowania w domu. Czy-
li począwszy od kuchni, a skoń-
czywszy na pokoju. Mówiąc 
wprost, mamy 3 tyś. pozycji, 
które oferujemy  naszym klien-
tom. Do takich najbardziej cha-
rakterystycznych należą:  sprzęt 
AGD, telewizory, pralki, lodów-
ki, kuchenki i zmywarki, czyli 
mówiąc inaczej  1001, a nawet 
więcej drobiazgów. 

To rzeczywiście dość impo-

nująca ilość towarów. Ja jed-
nak chciałbym cofnąć się do 
początków działalności, czyli 
do czasu, gdy nie było jeszcze 
sklepu? 

Nie jest tajemnicą, że kiedyś 
byłem funkcjonariuszem Służ-
by Więziennej i po przejściu na 
emeryturę postanowiłem, że 
będę chciał dalej coś robić, by 
nie „zgnuśnieć”. Dlatego posta-
nowiłem dalej  być aktywnym 
zawodowo. Najpierw pracowa-
łem u Pana Emila Bąka, który 

mianował mnie kierownikiem 
swojego sklepu, ja nazywał się  
Hurtodetal. Funkcjonował on 
na ul Armii Krajowej w latach 
1991/93. A od stycznia 1994 
przejąłem cały sklep łącznie z 
towarem, odkupując go. I roz-
począłem działalność na wła-
sny rozrachunek. 

Dlaczego od razu pan się 
zdecydował na taką specy-
fikację towarową, mam tu 
na myśi przede wszystkim 
sprzęt AGD 

Elektronika zawsze mnie po-
ciągała i interesowała, ale prócz 

tego również sprzęt, który służy 
ludziom do codziennej  egzy-
stencji. Więc taki, który wyko-
rzystujemy do normalnego co-
dziennego życia.  Co do tego ro-
dzaju sprzętu to uważałem, że 
ten rodzaj właśnie będzie się 
najlepiej sprzedawał, gdyż jest 
na niego stałe zapotrzebowanie

Rok 1989 przyniósł wie-
le zmian społecznych, w tym 
również otwarcie rynków  i 
wreszcie pełne półki, poja-
wiła się również najnowsza 

elektronika. Czy rzeczywiście 
w tym czasie aż tak się nią 
„zachłysnęliśmy?„ 

Muszę powiedzieć, że rok 
1989 przyniósł Polsce i Europie 
wiele zmian. Zapoczątkował 
on odbudowę demokracji, któ-
ra dla naszego kraju skutkowa-
ła przeobrażeniami na różnych 
płaszczyznach. Co do  tzw. za-
chłyśnięcia się nowymi  możli-
wościami związanymi z szero-
kim dostępem do dóbr elektro-
nicznych, to sytuacja nie była 
tak jednoznaczna  Starsza część 
społeczeństwa chciała konty-
nuować eksploatację sprzętu, 
firm które już znali, a mam tu 
na myśli polskie firmy jak np. 
Zelmer, Unitra, Diora czy Ami-
ca. Dwie z tych które wymie-
niłem, już zostały niestety  zli-
kwidowane  tj. (Diora, Unitra) 
, a ta młodsza część społeczeń-
stwa zaczęła wybierać wcho-
dzące szeroką ławą firmy za-
chodnie takie firmy jak Sony, 
Technics, Panasonic, Otake, Orion  
czy jeszcze inne. One  bardzo moc-
no weszły ze swoimi produktami 
na nasz rynek proponując wyroby  
naprawdę na bardzo wysokim po-

ziomie, któremu  niestety  nie spro-
stały ostatecznie nasze marki. 

 Proszę powiedzieć, jak  
działa na sprzedaż produk-
tów wszechobecna dzisiaj re-
klama telewizyjna, spoty re-
klamowe tam  emitowane  co 
chwila bombardują  oglądają-
cych? 

Wielu  klientów, którzy obser-
wują te reklamy zaraz najczę-
ściej przychodzi tu do sklepu i 
pyta, czy ten towar z telewizji 
jest do kupienia. Natomiast z 
mojej strony to tak wygląda, że 
nie zawsze mam czas do oglą-
dania telewizji. Dlatego wła-
śnie bywa tak, że czasami nie 
bardzo wiem, o co mu chodzi. 
Więc, siadamy i wspólnie roz-
mawiamy ustalając, co to jest 
za sprzęt, gdyż nie zawsze jest 
on zapamiętany przez klienta z 
nazwy. Dlatego mówiąc wprost 
„sadzamy” klienta na krzesło 
i ustalamy dokładnie, co chce 
konkretnie kupić w naszym 
sklepie.

Wróćmy jeszcze raz do bo-
gatej oferty handlowej w wa-
szym sklepie...

Tak, to prawda, jak pan widzi 
jest tych towarów bardzo wiele. 
Są u nas: pralki, lodówki, ku-
chenki gazowe, żelazka, czaj-
niki bezprzewodowe, odkurza-
cze kilkunastu firm. Jak rów-
nież porcelana, szkło, garnki, 
patelnie oraz chemia, frytkow-
nice  i wszystko to, co jest po-
trzebne w domu?  Ale chcę  rów-
nież wspomnieć o elektrycznych 
prodiżach, które pewnie niektó-
rzy pamiętają jeszcze  z okre-
su dzieciństwa, gdy mama lub 
babcia wypiekały w nich  pysz-
ne ciasta. Muszę przyznać, że  
nadal są one popularne i chęt-
nie używane przez gospodynie 
domowe.  

Ale myślę, że osobne miej-
sce zajmuje sprzedaż telewi-
zji cyfrowej? 

Tak, to prawda, ale tu bym 
użył określenia nie telewi-
zji, lecz platformy. Ale tą kwe-
stią zajmuje się mój syn, któ-
ry sprzedaje dekodery CYFRY 
PLUS.  Niestety nie mogę więcej  
na ten temat się wypowiedzieć, 
gdyż nie jestem kompetentny w 

Marian Kuszyk

Grzegorz Kuszyk

Pani Ania jedna z 2 pracownic sklepu
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Udane wisty brydżystów Pomorzanina

„Szła” im karta
W ostatnich dwóch tygo-

dniach „szła” karta nowo-
gardzkim brydżystom z klu-
bu Pomorzanin. Nasi re-
prezentanci wystartowali w 
XXII Memoriale im. Janiny 
Wielkoszewskiej rozgrywa-
nym w Stargardzie. Na tej sa-
mej imprezie rozgrywany był 
turniej główny zaliczany do 
cyklu Budimex Grand Prix 
Polski Par. Poza tym, Pomo-
rzanin rozegrał kolejne me-
cze mistrzowskie w ramach 
II ligi.  

W dniu 9 listopada br. duet 
klubowy Roman Szlachetka 
– Bogusław Zieliński, zwycię-
żył w memoriałowym turnie-
ju par na IMPY rozgrywanym 
w Stargardzie Szczecińskim, w 
ramach 22 Memoriału im. Ja-
niny Wielkoszewskiej, starto-
wały 74 pary z całej Polski. Zaś 
następnego dnia10 listopada, 

para Leszek Konieczny – Ma-
rian Siwy, zajęła 13 miejsce w 
głównym turnieju tego memo-
riału zaliczanym do cyklu Bu-
dimex Grand Prix Polski Par – 
w turnieju startowało 107 du-
etów. 

W dniach 17-18 listopada br. 
Pomorzanin rozgrywał mecze 
mistrzowskie w ramach roz-
grywek II ligi. Brydżyści z No-
wogardu zdobyli 87 punktów 
(3 mecze wygrane i dwa prze-
grane), więcej punktów – 88, 
zdobyła tylko drużyna z Sza-
motuł. Wynik ten pozwolił Po-
morzaninowi przesunąć się w 
tabeli z 13 miejsca zajmowane-
go po pierwszym zjeździe, na 
8 pozycję. Przypomnijmy, że o 
awans będą rywalizować dru-
żyny z pierwszej szóstki w ta-
beli.
Kapitan sekcji brydża Pomorzanina

Marian Siwy
Opr. KR 

II liga DMP 2012/2013
Grupa NW – Round Robin

M VP Impy

1 Jantar Toruń 185 688-463

2 Sante 172.5 574-458

3 Kart-El Gorzów 170 600-459

4 UKB Kleks Szamotuły 168 502-414

5 Wimpel Gdańsk 155 528-511

6 MKB Kontra Mielno 153 561-537

7 Uzdrowisko Połczyn 150 520-500

8 LKS Pomorzanin Nowogard 149 547-551

9 SBS Syrena Zbąszynek 147 552-578

10 Spójnia Gdańsk 147 558-574

11 PAAK HS Bydgoszcz 142 534-575

12 KP Chemik II Bydgoszcz 138 484-542

13 Festiwal Słupsk 131 521-622

14 BIN Aleksandrów Kujawski 131 553-648

15 Gwiazda II Bydgoszcz 127 482-593

16 Fikot Trefl Poznań 120 427-594

tej dziedzinie.  Mamy podzielo-
ne obowiązki i każdy z nas ma 
inny zakres pracy. Syn prowa-
dzi sprzedaż telewizji cyfrowej, 
a ja zajmuję się mówiąc oględ-
nie resztą.

W jednym z ostatnich wy-
dań DN wiele rozpisywano 
się na temat przejścia z syste-
mu analogowego na cyfrowy? 

Cóż musimy powiedzieć, że 
nieodwołalnie system analogo-
wy odchodzi w niepamięć. Ale 
to nie oznacza, że odnotowa-
liśmy większą sprzedaż telewi-
zorów,  bardziej dekoderów cy-
frowych, które mamy w ciągłej 
sprzedaży. Są to urządzenia, 
które gwarantują odbiór wła-
śnie sygnału cyfrowego nawet w 
telewizorze „o szklanym ekra-
nie”. Dlatego zacytuję słowa 
autora jednego  artykułu, nie 
ma potrzeby zmiany telewizo-
ra. Trzeba mu jedynie dokupić 
dekoder cyfrowy.  

Wiadomym jest, że w No-
wogardzie są  punkty sprze-
daży dwóch ogólnopolskich 
sieci  sklepów z elektroni-
ką użytkową. Jak wasz sklep 
konkuruje w takimi dużymi  
gigantami? 

Możemy powiedzieć, że robi-
my swoje nie patrząc na te skle-
py? Funkcjonujemy już od 20 
lat. Jak wiemy, niektóre  skle-
py w Nowogardzie przychodzi-
ły i odchodziły. Przykładem był 
np. sklep sieciowy z ul. 3 Maja, 
który już nie istnieje, a w jego 
miejsce jest już inny. Co do tych 
dwóch, czy są one dla nas kon-
kurencją? Oczywiście że są, ale 
z tą konkurencją, trzeba spokoj-
nie robić swoje i nie reagować 
na ich działania. Wiem, że lu-
dzie znają nasz sklep i chętnie 
tu przychodzą. Czego odzwier-
ciedleniem są statystyki z któ-
rych wynika, że obsługujemy 
około 500 osób na tydzień! 

To bardzo doby wynik...? 
Klienci przychodzą napraw-

dę różni. Odrębną grupę stano-
wią klienci, którzy lubią szukać 
i porównywać ceny. Ale to jest 
prawo rynku, a oni mają rów-

nież prawo tak robić. Co do 
sprzedaży, to proponujemy sys-
tem ratalny przez dwa banki, 
gotówkę oraz kartą płatniczą. 

Duży sklep musi mieć rów-
nież sprawną obsługę. Kto u 
pana pracuje oprócz właśnie 
pana i syna? 

Pracuje 4 osoby, a razem ze 
mną to jest 5. Pracuje ja, mój 
syn Grzegorz, dwie panie Anny 
oraz pani Marta. Są to panie 
które pracują z nami dość dłu-
go. Nie ukrywam, że przed nimi 
byli w naszym sklepie różni lu-
dzie, którzy przychodzili i od-
chodzili z równych względów. 
Jedni znajdowali pracę u innego 
pracodawcy, a jeszcze inni np. 
za granicą czy po prostu szu-
kali lepiej płatną pracę. Nato-
miast do tych którzy obecnie są, 
nie mam żadnych zastrzeżeń i 
jestem z nich bardzo zadowolo-
ny. Dlatego serdecznie chciała-
bym im podziękować. 

Podatki, jakie są w  naszej 
gminie każdy wie. A pan, co 
o tym sądzi? 

Cóż ja mogę powiedzieć?  
Może to, że są zbyt wysokie, ale 
tu przecież nic nowego nie od-
kryłem. Ten fakt jest faktem. 
Trzeba je płacić i tyle mam w 
tej sprawie do powiedzenia. 
Jednak boli mnie fakt, że w tym 
mieście jest coraz więcej likwi-
dowanych sklepów lub widnie-
je na nich kartka „ do wynaję-
cia”. To świadczy o tym, że nasz 
rodzimy handel słabnie, co jest 
bardzo przykrym zjawiskiem. 
A dlaczego? bo niestety ludzie 
mają już coraz mniej pieniąż-
ków i nie da się tego inaczej wy-
tłumaczyć. 

Ciągnąc dalej sprawy spo-
łeczne zadam trochę nie-
typowe pytanie,  jakiś czas 
temu powstało stowarzysze-
nie, którego celem jest walka 
o zmianę nazwy powiatu na 
dwuczłonową, powiat   „gole-
niowsko-nowogardzki.  Czy-
tał pan o tym?

Tak czytałem o tym i mam 
nadzieję, że finał tego pomysłu 
będzie dla nas kiedyś korzystny. 

Uważam, że zawsze miasto po-
wiatowe ma wyższą rangę i ma 
większy monitoring wobec po-
działu pieniędzy, które są przy-
znawane z „góry”. Także powiat 
wychwytuje je jako pierwszy. 
Dlatego nie mogę być obojęt-
ny wobec tej inicjatywy i jestem 
jej zwolennikiem. Nasze miasto 
wówczas zyskałoby dużo więcej 
i byłyby zapewnione lepsze wa-
runki dla zrównoważonego roz-
woju całego powiatu, a nie tyl-
ko Goleniowa. 

Cóż, zbliżamy się powoli 
do końca wywiadu, a ja jesz-
cze chciałbym zapytać o przy-
szłość tego sklepu? 

On będzie stał tu nadal. Ale, 
ja powoli szykuję się ”do wylo-
tu” z tej branży, gdyż chcę odpo-
cząć i cieszyć się już wnuczęta-
mi  i obserwować  jak one rosną. 
Całość sklepu wkrótce przeka-
żę mojemu synowi, którego od 
10 lat wprowadzam w  arkana 
handlu. Uważam, że jest dobrze 
przygotowany do tego biznesu. 
Jest młodym człowiekiem i na 
pewno sobie będzie świetnie ra-
dził. Ja widzę się już w roli je-
dynie doradcy. Staramy się pro-
wadzić ten sklep jak najlepiej, 
obserwując potrzeby klienta, 
który zachodzi tu do nas. Nie 
planujemy już przeprowadzki. 
Skupiamy się na czasie teraź-
niejszym i przyszłym, który dla 
nas jest bardzo ważny. Np. już 
wkrótce idą święta. Więc będzie 
trzeba skupić się na sprzedaży 
typowych dla tego okresu  to-
warów i zaopatrzyć sklep w jak 
najbardziej atrakcyjny asorty-
ment, aby klient był zadowolo-
ny. 

Gdy pan i syn nie jesteście 
w sklepie to...? 

Cóż... jakoś sobie żyjemy.... 
Mam dwie wnuczki i wnuka. 
Z tą najmłodszą Antosią  czę-
sto udaje mi się wyjść  na spa-
cer nad jezioro i wtedy tam so-
bie „gadamy” mimo, że ma ona 
dopiero skończony roczek. Co 
do dzieci, to jak pan wie mam 
dwóch synów i dwie synowe. 

Rozmawiał: Jarek Bzowy 
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Siłownia: Zdrowy sposób na życie
W ostatnich latach bardzo popularną formą rekreacji oraz dbania o własne zdrowie, staje się uczęszczanie na siłownię. Niegdyś w Nowo-
gardzie brakowało odpowiedniego miejsca, a osoby chcące „zgubić brzuszek”, zazwyczaj ćwiczyły w prowizorycznych siłowniach w piw-
nicach. Od kilku lat na terenie naszego miasta funkcjonuje profesjonalna siłownia „Fira” - którą założył i prowadzi Kamil Strzeszewski.

Kamil Strzeszewski prowadzi 
siłownię „Fira” już od pięciu lat, 
która obecnie mieści się na ul. 15 
Lutego 8 (budynek „Elewatora”, 
siłownia znajduje się w piwnicy). 
Właściciel całą przygodę z wła-
sną działalnością zaczął od wzię-
cia dotacji z Unii. - Nie miałem 
większych problemów z utrzyma-
niem się. Oczywiście na początku 
jednak zarabiałem grosze. Nigdy 
nie zatrudniałem innych pracow-
ników, ze wszystkim radzę sobie 
sam, choć od dwóch tygodni pro-
wadzimy zajęcia typowo dla ko-
biet, pomaga mi w tym celu znajo-
ma instruktorka fitness Gosia Sie-
wior, która jest mieszkanką Nowo-
gardu i ukończyła IKF. Cieszę się, 
że tego się podjęła i tak wspólnymi 
siłami razem działamy. - opowia-
da Kamil Strzeszewski.   

Siłownia „Fira” oferuje wszyst-
kim zainteresowanym przystęp-
ną cenę. Karnety jak i opłaty za 
dzień dzielą się na te dla studen-
tów i osób bez zniżki. Tak więc 
studenci mogą trenować za 80 
zł miesięcznie, pozostali klienci 
za 90 zł miesięcznie (nieograni-
czony czas korzystania z siłow-
ni), za jeden dzień treningu stu-
dent jest zobowiązany zapłacić 
8 zł, natomiast osoba nie posia-
dająca zniżki studenckiej – 9 zł. 
Klienci tejże siłowni poza profe-
sjonalnym sprzętem do ćwicze-
ń(od tradycyjnych sztang i han-
tli, po atlasy i bieżnie), mają jesz-
cze okazję uczyć się od najlep-
szych, ponieważ w ich towarzy-
stwie ćwiczy wicemistrz Polski 
weteranów w kulturystyce- Ar-
kadiusz Siewior. To jednak nie 

jedyny utytułowany sportowiec, 
który szlifuje formę w siłowni 
„Fira”. Poza Arkiem Siewiorem, 
często przychodzi do nas treno-
wać złota medalistka olimpijska 
w paraolimpiadzie- Ewa Durska. 
Mam również młodego zawodni-
ka oraz zawodniczkę przygoto-
wujących się do przyszłorocznych 
zawodów – kolega w kulturysty-
ce, natomiast koleżanka w kon-
kurencji Bikini Fitness.- mówi K. 
Strzeszewski. Należy tu jeszcze 
wspomnieć, że sam właściciel si-
łowni, również przygotowuje się 
na wiosnę do startu w kultury-
styce. Zatem, gdzie najlepiej pra-
cować nad swoją sylwetką, jeśli 
nie w miejscu w którym trenują 
osoby, które na kulturystyce zja-
dły zęby?!

KR     

Przybyli…, zobaczyli…, zwyciężyli !!!

Oldboye wygrywają turniej w Osinie
W niedzielę 11 listopada w Zespole Szkół im. Bronisława Malinowskiego w Osinie 
odbył się Turniej Piłki Siatkowej z okazji  Święta Dnia Niepodległości. Uczestniczy-
ły w nim cztery zespoły: LZS Kikorze, LZS Węgorza, LZS Kościuszki oraz Oldboye z 
Nowogardu. Mecze rozegrano systemem ,,każdy z każdym” do dwóch wygranych se-
tów. Wszystkich uczestników przywitał Wójt Gminy Osina p.Krzysztof Szwedo. Zwy-
cięskie drużyny otrzymały pamiątkowe puchary oraz dyplomy ufundowane przez 
Urząd Gminy Osina oraz Radę Gminną LZS.  Nad sprawnym przebiegiem spotkań 
czuwał sędzia piłki siatkowej Tomasz Gajda.

Wyniki Spotkań :
1. Oldboye - Węgorza 2 : 1
2. Kikorze - Kościuszki 2 : 0
3. Oldboye - Kikorze  2 : 1
4. Węgorza - Kościuszki 2 : 0
5. Oldboye - Kościuszki 2 : 0
6. Węgorza - Kikorze  2 : 0 
Klasyfikacja końcowa :
Oldboye
Węgorza
Kikorze
Kościuszki

Wszystkim zawodnikom dziękuję za 
udział w turnieju. Gratuluję zaprzyjaź-
nionej drużynie  z Nowogardu zajęcia 
pierwszego miejsca. Swoją sportową 
postawą i zaciętą rywalizacją, pokaza-
liście, jak piękną dyscypliną sportową 
jest piłka siatkowa.

Przewodniczący LZS w Osinie
Tomasz Gajda

Z prawej strony Kamil Strzeszewski przy plakacie z zawodów Arkadiusza Siewiora
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26.11.2012 r. 
godz. 16

Zrób  
prezent 
swoim bliskim

Kalendarz 
Rodzinny

Cena: 25 zł - szt. 
od 5 szt. - 20 zł/szt
od 10 szt - 15 zł/szt

Przynieś zdjęcie  
(można e-mailem)

i tekst do swojego kalendarza.
Resztę wykonamy my!

tel. 91 39 22 165
e-mail: grafik@domjudy.pl
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Czarne Chmury ogrywają lidera

Mistrzowie daleko w tyle...
W niedzielę (18 listopada) w hali ZSO w Nowogardzie, została rozegrana 4 kolejka Nowogardzkiej Amatorskiej Ligi Piłkarskiej. Po raz 
kolejny nie zabrakło pięknych bramek oraz niespodziewanych rozstrzygnięć.

Naszą relację tradycyjnie za-
czynamy od rywalizacji w II li-
dze. W pierwszym meczu od 
razu zacięty pojedynek. Po 
bezbramkowym remisie do 
przerwy, po zmianie stron Łu-
kasz Drabik dał prowadzenie 
Zamkowej 7, radość jednak nie 
trwała długo – gdyż natych-
miastowo odpowiedział drugi 
zespół Pomorzanina. Ostatecz-
nie po ładnej walce padł spra-
wiedliwy remis 2:2. Pierwsze 
punkty w rozgrywkach zdo-
był zespół FC Rezerwa. Piłka-
rze tej drużyny urwali punk-
ty liderowi - zespołowi Para-
sola, bezbramkowo remisując. 
Przewagę posiadał zespół Pa-
rasola, jednak tego dnia gol-
kiper Rezerwy rozegrał świet-
ne zawody. Na najwyższym 
poziomie w II lidze stał ostat-
ni mecz pomiędzy Olimpiako-
sem i Jastrzębiem Łosośnica. 
Mecz prowadzony w bardzo 
szybkim tempie, drużyny od-
powiadały akcją na akcję prze-
ciwników. Mimo tego pierw-
sza bramka padła na 3 minu-
ty przed końcem, gdy fatalny 
błąd popełnił bramkarz Olim-
piakosu, który dopuścił się za-
grania ręką przed polem kar-
nym. Z rzutu wolnego mocno 
i pewnie uderzył Baran, wy-
prowadzając swój zespół na 
prowadzenie. Olimpiakos rzu-
cił się do odrabiania strat i zo-
stał skarcony szybką „książko-
wą” kontrą. Na otarcie łez w 
ostatnich sekundach Woźniak 
zdobywa bramkę kontaktową, 
ustalając wynik meczu na 2:1 

dla Łosośnicy. 
Od dużej niespodzianki roz-

poczęła się rywalizacja w I li-
dze. Pampeluna Pereiros, któ-
ra przed tym meczem znajdo-
wała się na czele tabeli, zanoto-
wała zaskakującą porażkę z be-
niaminkiem- zespołem Czar-
nych Chmur. Były to pierwsze 
punkty zdobyte przez ostatni 
zespół w tabeli. Beniaminek 
od początku rozgrywek mimo 
porażek prezentuje przyzwo-
ity poziom, do tej pory zawod-
nikom tej drużyny brakowało 
szczęścia. Inaczej było w mi-
nioną niedzielę. Bohaterem 
zwycięskiej drużyny został To-
masz Burewicz, który ustrze-
lił hat-tricka. Na te trafienia w 
zespole Pampeluny dwukrot-
nie odpowiedział Krystian Pa-
stusiak i ostatecznie Czarne 
Chmury zwyciężyły 3:2. W ko-
lejnym spotkaniu Probud Wy-
szomierz do ostatnich sekund 
walczył o utrzymanie choćby 
punktu w meczu z Bad Boys 
Juniors. Piłkarzy z Wyszomie-
rza złudzeń pozbawił Marcin 
Miklas, strzelając zwycięskie-
go gola na kilkanaście sekund 
przed końcem.    

W przedostatnim pojedyn-
ku kibice obserwowali mecz 
kolejki. Na parkiecie walczy-
li zawodnicy Jantaru i Tubisi. 
Pierwsza część gry nie uraczy-
ła widzów bramkami. Po zmia-
nie stron wynik otworzył Da-
wid Langner, wykorzystując 
błąd rywali. Tubisie odpowia-
dają błyskawicznie trafieniem 
Maksymowicza. Gdy wyda-

wało się, że mecz zakończy się 
podziałem punktów, przypo-
mniał o sobie najskuteczniej-
szy zawodnik I ligi- Kamil Le-
wandowski, który swoją bram-
ką zapewnił drużynie 3 punk-
ty.  

W ostatnim niedzielnym 
meczu zobaczyliśmy Budow-
lanych z Seniorami, czyli dru-
żyny spisujące się poniżej 
oczekiwań. Zaskakuje forma 
ubiegłorocznego mistrza, któ-
ry poniósł już trzecią porażkę 
z rzędu. Ich katem okazał się 
Łukasz Ochęcki - zdobywca 
trzech goli. Należy zaznaczyć, 
iż w tym meczu bardzo słabo 
spisali się arbitrzy spotkania. 
Niedzielna porażka zepchnęła 
Budowlanych na ostanie miej-
sce w tabeli!

W 5 kolejce II ligi najlepiej 
zapowiada się spotkanie po-
między Zamkową 7, a piłka-
rzami Jastrzębia Łosośnicy. 
Dla lidera, który w tej kolejce 
pauzuje, najlepszym wynikiem 
będzie remis. Natomiast w I li-
dze ujrzymy spotkanie lidera z 
wiceliderem, czyli Jantar zagra 
z Pampeluną-zapraszamy na 
godzinę 17.00. Trudne zadanie 
czeka mistrza. Budowlani spo-
tkają się z Bad Boysami, którzy 
włączyli się w pościg o meda-
le. Trochę łatwiejszych rywali 
mają Tubisie oraz Seniorzy, ale 
wszystko okaże się na parkie-
cie. Zapraszamy w niedzielę na 
godzinę 14.00.
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II liga:
4 kolejka:
 Pomorzanin II Nowogard – Zamkowa 7 2:2 (0:0) (A. Kram, J. Fijał-

kowski – Ł. Drabik, P. Śmigielski)
FC Rezerwa – Parasol 0:0
Jastrząb Łosośnica – Olimpiakos 2:1 (0:0) (P. Baran, D. Szkołuda – 

A. Woźniak) 
M M P G+ G- Zw Re Po
1 Parasol 4 7 8 4 2 1 1
2 Zamkowa 7 3 7 6 3 2 1 0
3 Jastrząb Łosośnica 3 6 6 4 2 0 1
4 Strażak Wyszomierz 3 4 7 6 1 1 1
5 Olimpiakos 3 4 7 7 1 1 1
6 Pomorzanin II Nowogard 4 4 6 13 1 1 2
7 FC Rezerwa 3 1 3 6 0 1 2

Najlepsi strzelcy:
5 – D. Adameczek (Strażak Wyszomierz)
3 – R. Baran (Jastrząb Łosośnica), D. Dudziec (Parasol)
2 – M. Rąpała (Parasol), R. Kowalczyk (FC Rezerwa), M. Pokorski 

(Pomorzanin II Nowo.), J. Szewc (Olimpiakos) G. Golema (Olimpia-
kos), D. Panocha (Zamkowa 7), P. Baran (Jastrząb Łosośnica)

I liga:
4 kolejka:
 Pampeluna Pereiros – Czarne Chmury 2:3 (0:2) (K. Pastusiak x2 – 

T.Burewicz x3)
Bad Boys Juniors 94 – Probud Wyszomierz 2:1 (0:0) (M. Miklas, W. 

Guźniczak – E. Kamiński) 
Tubisie – Jantar 1:2 (0:0) (P. Maksymowicz – K. Lewandowski, D. Lan-

gner)
Budowlani – Seniorzy 1:4 (1:1) (Ł.Ochęcki x3, J. Tomporowski – D. 

Kubski)
M M P G+ G- Zw Re Po
1 Jantar 4 9 16 4 3 0 1
2 Pampeluna Pereiros 4 9 14 8 3 0 1
3 Tubisie 4 7 15 6 2 1 1
4 Bad Boys Juniors 94 4 7 10 11 2 1 1
5 Seniorzy 4 5 11 11 1 2 1
6 Czarne Chmury 4 3 9 16 1 0 3
7 Probud Wyszomierz 4 3 7 14 1 0 3
8 Budowlani 4 3 6 18 1 0 3

Najlepsi strzelcy:
6 – K. Lewandowski (Jantar)
5 – T. Burewicz (Czarne Chmury), A. Lipiński (Tubisie), E. Kamiń-

ski (Probud Wyszomierz)
4 – R. Mendyk (Pampeluna Pereiros), D. Langner (Jantar), Ł. Ochęc-

ki (Seniorzy)
3 – M. Gołdyn (Bad Boys Juniors 94), W. Bonifrowski (Bad Boys Ju-

niors 94) D. Kubski (Budowlani), K. Pastusiak (Pampeluna Pereiros)
2 – P. Seweryniak (Tubisie), K. Antonyk (Pampeluna Pereiros), R. 

Podbiegło (Tubisie), M. Kolasa (Czarne Chmury), D. Wawrzyniak 
(Pampeluna Pereiros), M. Miklas, W. Guźniczak (Bad Boys Juniors 
94), P. Maksymowicz (Tubisie)

5 kolejka NALP (25 listopad): 
14.00    Olimpiakos – FC Rezerwa 
14.30    Zamkowa 7 – Jastrząb Łosośnica
15.00    Strażak Wyszomierz – Pomorzanin II Nowogard
Pauza: Parasol
15.30    Bad Boys Juniors 94 – Budowlani (1:2; 2:5*)   
16.00    Probud Wyszomierz – Tubisie (0:1; 0:3*)
16.30    Czarne Chmury – Seniorzy 
17.00    Jantar – Pampeluna Pereiros (0:1; 2:6*)
(* - wyniki spotkań z poprzedniego sezonu) 

LKS Pomorzanin Nowogard

Statystyki rundy jesiennej!
Już w piątek (30 listopada) opublikujemy sta-

tystyki piłkarskiej drużyny Pomorzanina No-
wogard. To nie lada gratka dla kibiców miejsco-
wego klubu. W zestawieniach m.in.: lista naj-
lepszych strzelców, najlepiej podających oraz 
ilość występów poszczególnych zawodników od 
1 minuty i z ławki rezerwowych. Poza tym ze-

stawienie minut w których Pomorzanin strzelał 
oraz tracił gole. Do tego garść podstawowych 
statystyk całej ligi w której występują nowo-
gardzcy piłkarze. Zainteresowanych gorąco za-
praszamy do lektury!

KR

Turniej bilarda w „Pasadenie”
Zapraszamy wszystkich chętnych zawodników i kibiców na turniej bilarda o puchar „Pasadeny”. 

Turniej odbędzie się dnia 24 listopada 2012 r. (sobota) o godzinie 17:00 w pubie „Pasadena”.
Andrzej Szafran
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

tel. 91 57 712 48 
tel. 500 702 884
tel. 500 702 855

BEZPŁATNA POMOC W UZYSKANIU KREDYTU - OFERTA 20 BANKÓW

www.mk-kwadrat.pl
LOKALE/OBIEKTY NA SPRZEDAŻ

Nowogard – obiekt handlowo – usługowo – mieszkalny, pow. 848m² – CENA 1.200.000 zł
Dobra – lokal użytkowy pow. 137,76m², działka 585m² – CENA 93.000 zł
Dobra – lokal użytkowy o pow. 281m², parter, centrum – CENA 399.000 zł
Węgorzyno – lokal użytkowy o  pow. 54 m², dzialka o pow. 113m² – CENA 180.000 zł
Węgorzyno (okolica) – z możliwością adaptacji na mieszkanie, pow. 102,17m²– CENA 100. 000 zł
Węgorzyno (okolica) – sklep, bar, dyskoteka o pow. 139,9 m², działka 300 m² – CENA 150.000 zł
Resko – lokal użytkowy o pow. 19,75 m² – 33.000 zł
Resko – obiekt wielofunkcyjny 438,5 m², działka 1682 m² – CENA 2.500.000 zł
Połczyn Zdrój – lokal usługowy, parter o pow. 40m² – CENA 169.000 zł
ŁOBEZ ul. Magazynowa – magazyn o pow. 993,80 m², działka o pow. 3051 m² – 160.000 zł
ŁOBEZ – teren inwestycyjny z zabudowaniami – CENA 225.000 zł NOWA CENA
ŁOBEZ – teren przemysłowy zabudowany halą o pow. 800 m²,działka 1776 m² – CENA 700.000 zł
ŁOBEZ – działka inwestycyjna z zabudowaniami, centrum miasta, pow. 3545 m²-CENA 850.000 zł
ŁOBEZ – budynek biurowo–administracyjny w zabudowie szeregowej, pow. 227,8 m² – CENA 1.100.000 zł
ŁOBEZ – działka przemysłowa 7351 m², teren parku inwestycyjnego – CENA 1.122.000 zł
ŁOBEZ – obiekt – sala widowiskowa, pow. 789 m², działka 976 m² – CENA 1.380.000 zł
IŃSKO – 3 lokale o pow. 30/49,4/85,1 m² – CENA 3900 zł/m² netto
Łobez – lokal użytkowy o pow.42m² – CENA 155.000 zł 
Łobez (okolica) – zakład produkcju wyrobów betonowych, działka 9ha – CENA 1.800.000 zł

LOKALE/OBIEKTY WYNAJEM
Nowogard – lokal użytkowy o pow. 37m² – CZYNSZ 500 zł/mc
Nowogard – lokal użytkowy o pow. 55m² – CZYNSZ 800 zł/mc
Nowogard – lokal użytkowy o pow. 16 /18m² – CZYNSZ 1000 zł/mc
Nowogard – lokal uzytkowy o pow. 34m² – CZYNSZ 2000 zł/mc
Nowogard – lokal handlowo – produkcyjny na wynajem o pow. 150m² – CZYSZ 5.000zł/mc
Nowogard – lokal o pow. 280 m², parter – CZYNSZ 6.000 zł /mc
Nowogard – lokal o pow. 50 m² – CZYNSZ 1.000 zł/mc
Nowogard – lokal typu pub o pow. 240m² – CZYNSZ 3500 zł/m
Płoty – lokal użytkowy o pow. 30m² – CZYNSZ 850 zł/mc
Radowo Małe -  lokal pod gabinet stomatologiczny 36,3 m², parter – CZYNSZ 1.000 zł/mc

Antek syn Pauliny 
i Kacpra ur. 
14.11.2012 z Łobza

Błażej syn Martyny 
Rokosz ur. 19.11.2012 
z Dolna

Maciej syn Julity 
i Krzysztofa 
Bromberger ur. 
20.11.2012 z Łobza

Sara córka Jolanty i 
Tomasza Michalskich 
ur. 22.11.2012 z Kulic

 Autor rubryki: Janusz Roguski
Witamy wśród nas...

Umożliwiamy uzyskanie CERTYFIKATU MIĘDZYNARODOWEGO

CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO „PROFESJA”
W NOWOGARDZIE

OGŁASZA NABÓR NA KURS

OPERATOR WÓZKÓW WIDŁOWYCH

Informacji udziela i prowadzi zapisy  sekretariat Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Nawogardzie, ul. Ks. J. Poniatowskiego 21
w godzinach: od 8.00 do 15.00, tel. 91 392 11 62

Maszyny Stolarskie
na sprzedaż

606 213 325
w godz. 8.00 - 18.00

„PASADENA”
zaprasza na

ANDRZEJKI
1.12 (sobota)
50 zł od pary

Muzyka na żywo - karaoke
Zapisy na miejscu w lokalu  
Tel. 606 612 367

Układanie kostki
brukowej

tel. 721 124 740
NOR-BUD

DOM WESELNY

Ula
zaprasza

    na BAL
Sylwestrowy
Cena 400 zł od pary
Gra zespół „Efekt”
tel. 697 612 808

NZOZ MARDENT 
oferuje 

kompleksowe 
leczenie 

stomatologiczne
lekarz dentysta Ewa Rosa

ul. 15 Lutego 16A • 72-200 
Nowogard

Tel. 91 39 22 633 lub 
532 512 703

godz. przyjęć pn-pt 10.00-
16.00

W ramach projektu zostaną przeprowadzone: 

masaż i drenaż limfatyczny.
- Terapia psychologiczna dla kobiet, które stały się 

niepełnosprawne i ich rodzin (zajęcia indywidualnie i grupowe).

Szczegółowe informacje dotyczące terminów zajęć można 
uzyskać u Pani Wiesławy Kuś (Prezes Stowarzyszenia):
- pod nr tel. 509-996-102
- na stronie internetowej www.lila-roz-nowogard.ugu.pl 

 Kobiet Stowarzyszenie
z Problemami 

Onkologicznymi 
„Lila-róż”

ZAPROSZENIE
Zapraszamy Panie po chorobie 
onkologicznej z terenu Gminy 

Nowogard i Gminy Dobra.

do udziału w projekcie:

„Ochrona zdrowia 
niepełnosprawnych kobiet 

po przebytej chorobie 
onkologicznej”

ZADANIE WSPÓŁFINANSOWANE Z BUDŻETU 
WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Termin realizacji projektu od 16 maja do 30 listopada 2012 r.

Siatkówka: Mistrzostwa 
Województwa LZS

Szachy: V Memoriał 
Janusza Kaweckiego

Już w najbliższą sobotę i nie-
dzielę, odbędą się dwa silnie 
obsadzone turnieje organizo-
wane przez zrzeszenie LZS. W 
sobotę (24 listopada) na trzech 
halach sportowych w Nowo-
gardzie rozegrane zostaną Mi-
strzostwa Województwa LZS w 
siatkówce. W niedzielę (25 li-
stopada) w świetlicy „Promyk” 
zostanie rozegrany V Memo-
riał im. Janusza Kaweckiego w 
szachach. 

Mistrzostwa Wojewódzkie 
LZS będą jednocześnie kolej-
nym już Memoriałem im. Fran-
ciszka Palenicy. Do rywalizacji w 
siatkówce mężczyzn przystąpi 9 
drużyn. Turniej będzie się odby-
wał na trzech salach: w SP nr 4 

w Nowogardzie (na tej sali swo-
je mecze będą rozgrywać zawod-
nicy z Nowogardu), SP nr 1 i w 
ZSP. Na parkietach w Nowogar-
dzie rywalizować będzie m.in.: 
Białogard, Pyrzyce, Stargard, 
Gryfino. Finał zawodów zosta-
nie rozegrany w hali SP nr 4 na 
osiedlu Bema. Początek turnieju 
o godzinie 9:30.

W niedzielę w świetlicy „Pro-
myk” w szachowym Memoriale 
im. Janusza Kaweckiego, wystar-
tuje ponad 40 zawodników! Za-
wodnicy którzy tego dnia zawi-
tają w Nowogardzie, należą do 
czołówki naszego województwa 
w tej dyscyplinie sportu. Począ-
tek zawodów o godzinie 10:00.

KR    
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OgŁO SZE NIA DROB NE
Lokale - wynajem

ul. 3 Maja 31
Przeznaczenie: biura, sala do ćwi-
czeń lub zabaw (70 m2), sala eduka-
cyjna, hurtownia
Parking, media, zaplecza socjalne. 

tel. 663 600 601
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POLECAMY - mieszkanie w  NOWOgARDZIE
4 pokoje I piętro, częściowo umeblowane

cena 146 000 zł

NIERUCHOMOŚCI

• Zamkowa  mieszkanie  3  poko-
je    II    piętro  po  kapitalnym   
remoncie  cena  190  tyś. /  cena  
do  negocjacji  / -722050367 

• Sprzedam działkę budowla-
ną w Centrum Nowogardu ul. 
Lipowa 4 o pow. 693 m2 z ak-
tualnymi warunkami zabudo-
wy usługi, handel, mieszkania. 
Informacje Tel. 600  959  932; 
600 931 083 po 15.00

• Sprzedam mały dom 57 m2 ul. 
Piłsudskiego 2a. 602 350 301

• Sprzedam mieszkanie 4-po-
kojowe (67,7 m2) w Nowo-
gardzie, parter, balkon, wc i 
łazienka osobno. Kontakt:  608 
514 144.

• Studio reklamy Vizart wynaj-
mę pow. Reklamową 6,5x3m 
w Nowogardzie przy ul. War-
szawskiej 11 od 13.06. tel. 
605 522 340

• Sprzedam 4-pokojowe miesz-
kanie w Osinie, 79m2, słonecz-
ne, na parterze, bezczynszowe, 
z balkonem, piwnica, w kuch-
ni i przedpokoju zabudowa. 
Mieszkanie w bardzo dobrym 
standardzie. Ogrzewanie gazo-
we, okna pcv. Atrakcyjna cena. 
Kontakt: 502531348

• Sprzedam dom w Nowogar-
dzie w rozliczeniu może być 
mieszkanie ul. Jesionowa 3.  
604 284 597

• Sprzedam mieszkanie wła-
snościowe w Żabówku 70 
m2, trzypokojowe z działką. 
693 021 088

• Sprzedam mieszkanie dwupo-
kojowe, bezczynszowe, wła-
snościowe z garażem w Radzi-
miu. 691 766 754 

• Sprzedam lub zamienię na 
mieszkanie w Nowogardzie 
dom ( 150 m2) w okolicy No-
wogardu. Dom po kapitalnym 
remoncie na działce 1400 
m2. Cena 395.000 tys. Tel. 
692383706.

• Wynajmę mieszkanie trzypo-
kojowe. 608 622 920

• Kupię mieszkanie bezczynszo-
we/ niskoczynszowe, min 3po-
kojowe, 60-80m 791443026

• Sprzedam mieszkania, tel. 
91-3910010, 607607814: 
Nowogard, ul. Bankowa 6, 

pow. 53,70 m2,  cena 125.000 
zł; Dobra; Dobra, ul. Trau-
gutta 3A, pow. 66,90 m2,  
cena 79.000 zł

•  Sprzedam dom wolnosto-
jący 210 m2 Nowogard. 
601 500 722; 609 400 073

• Sprzedam  parter domu z piw-
nicami duże podwórko z gara-
żem 600 809 312, 604 903 853  

• Wynajmę 3 pokojowe miesz-
kanie na ul.Ks. Racibora w No-
wogardzie. tel. 691374021

• Wynajmę mieszkanie. 
793 908 098

• Do wynajęcia mieszkanie 
dwupokojowe z kuchnią i 
łazienką, ogrzewanie ga-
zowe przy ul. Roosevelta. 
604 255 391

• Do wynajęcia mieszkanie trzy-
pokojowe umeblowane Ip. Ul. 
Bankowa. 603 895 622

• Wynajmę mieszkanie w Kiko-
rzach 50 m2 cena. 550 zł + me-
dia. 884 680 298

• OKAZJA! Sprzedam mieszka-
nie czteropokojowe przy ul. 
Zamkowej (80 m2, osobne 
WC, loggia, piwnica, garaż) 
Tel. 601 430 001; 601 761 616

• WOLNE MIESZKANIE TRZY-
POKOJOWE URZĄDZONE 
WYNAJMę FIRMIE. 693  850 
197

• Sprzedam nowe, własnościo-
we, 2 pokojowe mieszkanie, 58 
m kw, na os.  Gryfitów. Tel. 783 
570 060

• Sprzedam działkę budowla-
ną o pow. 1138 m2 w Żdża-
rach – 3km od goleniowa 
+ projekt, prąd na dział-
ce. Cena 70 tys. zł. Tel. 502 
318 989

• Wynajmę kawalerkę 
785 121 960

• Sprzedam nowy dom w 
Nowogardzie 134 m2. Tel. 
663 366 399

• Sprzedam mieszkanie  3-po-
koje  88 m2 bezczynszowe  
nowa cena  693922695 

• Sprzedam działkę 5 ar. Własno-
ściową Tel. 785 977 351

• Sprzedam mieszkanie, 
bez czynszowe, 43m2, 
dwupokojowe, po re-
moncie, z ogrodem, CO. 
Cena ok 150 tys do negocjacji. 
tel: 607 581 083

• Do wynajęcia mieszkanie trzy-
pokojowe. 722 300 700

• Sprzedam  działkę  pod  zabu-
dowę  -  725176063

• Sprzedam  mieszkanie  2 po-
koje  I  piętro  ul; Kowalska  -  
888676231  -

• Sprzedam mieszkanie trzy-
pokojowe własnościowe 
w Nowogardzie z Możli-
wością dokupienia garażu. 
727 534 078

• Do   wynajęcia  PUB   Szuflan-
dia   w  Karsku  180  m2   -   
609245816 

• Wynajmę  mieszkanie  dwupo-
ziomowe     90   m 2    ul;  Ponia-
towskiego   -  604075994  -

• Sprzedam  działkę  budowla-
ną  przy  ul;  Poniatowskiego  
-  693409974  -  

• Do wynajęcia mieszkanie dwu-
pokojowe. 783 920 354  

• Do   wynajęcia  mieszkanie  3 
–pokoje  ,  II  piętro  , umeblo-
wane  - 722200088 

• Sprzedam   mieszkanie  3  po-
koje  / 48,09/  II p.  w Nowogar-
dzie  - 609839983 

• Do  wynajęcia   mieszkanie    3 
pokoje  od  zaraz  -600436364  

• Wynajmę  mieszkanie  3  poko-
jowe  - 918521437  

• Odnajmę lokal z przeznacze-
niem na sklep lub działalność 
w Wierzbięcinie. 785  150  401; 
91 39 11 051 po 15.00

• Do wynajęcia  mieszkanie  3  
pokoje  -  601448218 

• Wynajmę lokal w Nowogar-
dzie przy ul. Warszawskiej. Tel. 
691 125 617

• Mieszkanie do wynajęcia trzy-
pokojowe. 609 643 227 

• Kawalerka    36  m 2  do  
sprzedania   lub  wynajem  -  
608817214

• Sprzedam dom w Szczytni-
kach  77  m2  . podwórko  9  ar. 
– 506947033

• Do  wynajęcia   mieszkanie  2 
pokojowe   I  piętro  -607647240 

• Zamienię  mieszkanie  3  poko-
je  na  2 pokoje  - 785977351 

• Kupię   2-3 ha  ziemi  rol-
nej .okolice  Nowogar-
du  .Dzwonić po 18 –tej 
-913923674 -  

• Sprzedam działkę budowla-
ną o pow. 1138 m2 w Żdża-
rach – 3km od goleniowa 
+ projekt, prąd na działce. 
Cena 59 tys. zł. Tel. 608 673 
811

• Lokal do wynajęcia 60 m2 przy 
ul. 700 lecia 20b. 35 zł/m2 plus 
opłaty. Tel. 91 39 20 676; 0049 
40 53 16 99 16

MOTORYZACJA

• Sprzedam opony letnie 4 sztu-
ki., Bridgstone Turanza 205 55 
R16 91 V, cena 350 zł komplet, 
tel. 605 522 340, do uzgodnie-
nia, tel. 605 522 340

• Sprzedam oryginalne kołpaki 
16” 4 sztuki do Opla Vectry C, 
cena 240 zł, tel. 605 522 340.

• Sprzedam  4  x  opony   tere-
nowe  B F Goodrih  35  x  12,60  
R – 15  cena  500,00zł  /  1  szt 
stan dobry   plus  -  795416918  

• Tanio sprzedam koła zimo-
we z felgami 175/70R13. Tel. 
887 040 438

• Sprzedam Opla Corsę rok 
prod. 1999 bordo metalik, poj. 
1.0 benzyna, przebieg 117 tys. 
694 037 999

• Sprzedam  Audi  A -4    1995 
r.   1,6 poj.  Granatowy  ,stan  
b.dobry   cena  do  uzgodnie-
nia - 785629294   

• Sprzedam  Renault  Laguna   
1995  r .  poj. 1,8   -  511740444

• Sprzedam  samochodzik  2  oso-
bowy – pojazd  samochodowy    
inny   ,   4  koła    lekki   bez  pra-
wa  jazdy   .  -  606312832 

ROLNICTWO

• Sprzedam  prosiaki – 601  553 
885, -  91 39 26 344 

• Koszenie, zbiór, mulczaro-
wanie łąk, orka, siew, talerzów-
ka 608 013 995

• Grykę sprzedam. Tel. 
795 916 988

• Maliny – Strzelewo sprzedaż 
i zbiór na własne potrzeby 
tanio. 502 853 573

• Sprzedam słomę w snopkach i 
siano. Tel. 782 036 086

• Sprzedam kaczki francuskie 
króliki na mięso. 515 106 916

• Sprzedam  gęsi -  507 724 964

• Sprzedam  króliki   rasy  Martini  
-  501937605

• KUPIĘ BYCZKI, JAŁÓWKI DO 
400KG TEL. 783678070

• Kury  nioski    jednoroczne   
wyprzedaż   Gospodarstwo  
Drobiarskie   Żabowo  13  
--913910666  

• Sprzedam opryskiwacz kul-
tywator z wałkiem lub za-
mienię na talerzówkę Orkan. 
668 316 103

• Sprzedam  gęsi    -  603895622 

• Sprzedam  cielaki  -  603541286  
-  23  , 27  , 30  X I  .

USŁUgI

• Firma Usługowa „Zielona”. 
Wynajem sal na: konferencje, 
zabrania, szkolenia. Tel. 91 39 
26 691.

• Wyjazdy Niemcy, Holandia. 
Niskie ceny z domu pod dom. 
603 038 944

• Usługi transportowe IVECO 
dostawcze + laweta + bus oso-
bowy do 9 os. Tel. 609 931 915, 
607 580 172.

• MALOWANIE, MONTAŻ PA-
NELI PODŁOgOWYCH I INNE 
DROBNE NAPRAWY WYKO-
NA „ZŁOTA RĄCZKA”; 91 39 
22 783, 784 79 22 70

• Czyszczenie uszu za pomocą 
świecowania Nowogard, ul. 
Zielona 3. 91 39 20 714

• Usługi transportowe Transit 
Max + przyczepa. 500 297 054.

• Bruk-lin układanie kostki bru-
kowej. Tel. 607 083 893, www.
bruk-linnowogard.com.pl

• Montaż ogrodzeń betono-
wych, farmerskich i innych; 
695 085 470; 91 39 72 575

• Przewozy przeprowadz-
ki Nowogard i okolice. 784 
499 535

• Usługi ogólnobudowlane. 
510 335 162

• AGENCJA REKLAMWA VIZART - 
oprawianie prac - w 2 minuty., 
bindowanie, wydruki A3-A4 
kolor, ksero A3-A4 - kolor, la-
minowanie A3-A4. Tylko u nas 
największy wybór okładek. 
Nowogard, ul. 700 lecia 15 
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OgŁO SZE NIA DROB NE

MARPOL – OKNA S.C. 
 ul. Sienkiewicza 7F  Nowogard 

www.marpolokna.pl    
biuro@marpolokna.pl,   tel. 91 39-27-022

Nowość

energooszczędny pro�l

6 komorowy

z 3 uszczelkami

ul. Rzeszowskiego 7 • Nowogard

NOWY

ADRES:

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

tel. 91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

GABINET KOSMETYCZNY 
”WICHEREK”

Rok założenia 1988
Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała zabiegi 
kosmetyczne, henna, depilacje, makijaże, 
mikrodermabrazja, peeling kawitacyjny, 
ultradźwięki, eksfoliacje, wypalanie, laser, 
lampy, materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

PORADY BEZPŁATNE
Nowogard, ul.  Zielona 3 
– obok Rest. „Przystań”, 

Tel. 91 39 207 14 
Czynne od 11.00 do 19.00

http://wicherek.info

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07

Schronisko 
Sosnowice 

zaprasza  
wszystkie  

osoby chętne  
do adopcji psa. 

www.facebook.pl/
Schronisko 
Sosnowice  

668 602 602

WARSZTAT SAMOCHODOWY

SZYBY SAMOCHODOWE

PLANDEKINA WYMIAR NA WYMIAR

Profesjonalna naprawa od A do Z

OSOBOWE, CIĘŻAROWE I MASZYNY

Geometria kół, naprawa zawieszenia,komputerowa diagnostyka pojazdu
naprawy blacharskie i lakierniczePrzegląd i naprawa klimatyzacji,

Ul. Nadtorowa 12
tel 91 39 20 131
kom 601860716

Ul. Kilińskiego 26
tel 91 39 25 627
kom 601897368

Sprzedaż, wymiana, naprawa. Wykonujemy usługi na zlecenie ubezpieczalni

Używane i nowe części do wszystkich marek samochodów

Plandeki do samochodów ciężarowych (łódki, firanki),przykrywające
stelaże, przegrody do hal, przyczepy ciągnikowe i samochodowe

UDZIELAMY GWARANCJI
NA WYKONANE USŁUGI

(nad sklepem zielarskim). Tel. 
605 522 340.

• REMONTY, MONTAŻE, STOLAR-
KA. 781 016 125

• Transport BUS-MAX. 784  053 
493

• Usługi remontowo-budowla-
ne, docieplenia. 784 053 493

• Przepisywanie prac (magister-
skich, licencjackich, innych), do-
kumentów, CV, listów motyw. 
innych. Wydruki, Ksero, także 
kolor. Szybko i Solidnie. Studio 
Reklamy Vizart. Nowogard, ul. 
700 lecia 15 (nad sklepem zie-
larskim). tel 605 522 340. 

• Naprawa, regulacja okien, 
drzwi PCV i drewna. 695  181 
070

• DUR - DACH pokrycia i remon-
ty dachów. 691 621 141

• Dachy. 785 562 104

• Usługi koparko- ładowar-
ką + transport Nowogard.  
514172446   

• Remonty łazienek, glazura, te-
rakota, hydraulika. 667 435 942

• Docieplenia budynków re-
monty. 784 053 493

• Remonty na każdą kieszeń. 
609 715 839

• TWOJA KSIęgARNIA INTER-
NETOWA WWW.KSIEGARNIA-
CYMELIA.OSDW.PL

• Remonty i wykończenia. 
601 567 369

• Żłobek Błękitna Chmurka 
660536104

• Organizacja urodzin w Błękit-
nej Chmurce, weekendowe 
warsztaty i zajęcia, 660536104.

• Chemia  korepetycje  609307327

• Najtaniej  wyremontuję, wy-
maluję  wyszpachluję, poło-
żę panele. 666047905

• Korepetycje  j.  angielski   dla 
dzieci  w  każdym  wieku  i  
dorosłych  20 zł / 1 godz. - 
721713716 –

• Kursy j. angielskiego i niemiec-
kiego , Szkoła języków obcych 
„GERMANIC” tel. 607  545  991; 
www.niemieckinowogard.pl

• USŁUgI INFORMATYCZNE 
- Naprawa  komputerów, in-
stalacji oprogramowań. Usu-
wanie wirusów,  odzyskiwanie  
danych.  508 245 385  

• TYNKI   I   KAFLE  POŁOŁOżĘ  -   
728801246  

• NAPRAWA  SPRZĘTU  RTV  UL  
KAZIMIERZA  WIELKIEGO 7  -   
913920737

• Szpachlowanie, malowanie, re 
gipsy, kafelkowanie i tynkowa-
nie. 798 145 781

• Wykonuję usługi elektryczne 
do 1kw. 726 184 902 

• Transport  -  przeprowadzki  
szybko  tanio  -  696138406 

• Firma transportowa FAST DRI-
VER przeprowadzki i transport. 
721 230 990

• Posprzątam mieszkanie, umyję 
okna. 785 027 848

• Pilnie potrzebne korepetycje z 
matematyki. 668 844 738

• ZESPÓŁ   MUZYCZNY  „EFEKT”  
- oferuje  oprawę   muzyczną  
na  wieczór Sylwestrowy  -   
795279165 

• REMONTY  wykończenia ,kafel-
ki , kominki   -  malowanie  gra-
tis – 723875957

• KOREPETYCJE Z MATEMATY-
KI PRZYGOTOWANIE DO ZA-
LICZEŃ DLA LICEALISTÓW 
ORAZ GIMNAZJALISTÓW Tel: 
723328678 e-mail matmand@
op.pl

PRACA

• Zatrudnię konsultantkę Orifla-
me, bezpłatne wpisowe, pre-
zenty na 1300 zł, 604 189 118

• Przyjmę pracownika do bu-
dowy domków jednorodzin-
nych i prac wykończeniowych. 
607 083 845; 663 160 884

• FIRMA  „ARNO„ ZATRUDNI PRA-

COWNIKóW PRODUKCJI  STO-
LARKI   OKIENNEJ WYMAGANIA  
:  TYLKO    Z     DO SWIADCZE-
NIEM    W    BRANZY

• Zatrudnię  stolarza   - 
696034712

• Zlecę wykonanie prac wykoń-
czeniowych. Tel. 695 264 594.

• Zatrudnię  fryzjera  , fryzjerkę  
damski  lub  męski  - 607647240

INNE

• Sprzedam drewno kominko-
we i opałowe. Transport. 691 
466 441

• Sprzedam piec CO typ komfort 
eko 25 nowy z podajnikiem. 
tel. 602 10 11 18.

• Sprzedam choinki bezpośred-
nio z plantacji. tel. 602 10 11 
18.

• Sprzedam drewno  bukowe i 
dębowe pocięte i porąbane- 
603 353 789

• Sprzedam laptopa Lenovo, 
Y530, cena 1600 zł, tel. 605 522 
340

• Owczarki niemieckie 7 tygo-
dniowe, pieski, ładne rodzice. 
91 39 21 828

• Sprzedam drewno opałowe i 
kominkowe. 667 788 820

• SKUP PIŁ niesprawnych, za-
tartych STIHLl i HUSQVAR-
NA, cena 100 zł, tel. 721 668 
245

• Sprzedam nową piłę spalino-
wą, kosiarkę spalinową, 2 ro-
wery. 784 660 924   

• Sprzedam spacerówkę, ko-
jec, huśtawkę, fotelik samo-
chodowy. 513 088 312

• Maliny sprzedam. 502 853 
573

• Sprzedam akwarium 112l 
z pełnym wyposażeniem 
668 844 738

• Sprzedam gołębie ozdobne 
cały lot Tel.501 018 369

• Sprzedam drewno kominko-
we, opałowe sprzeda całorocz-
na, posiadam swój transport. 
691 466 441

• Sprzedam  Cocker Spaniel 4-ty-
godniowe. 697 381 582 po 16-
tej

• Sprzedam wieżę Diora WS 442, 
srebrna, 4 lementy: wzmac-
niacz, tuner przestrojny, korek-
tor, deck szuflada, stan idealny, 
używana sporadycznie, cena 
780 zł do uzgodnenia. tel. 605 
522 340.

• Oddam  w  dobre  ręce  pieski  

/ kundelki /, odrobaczone, wy-
chowane z  dziećmi, łagodne  i  
wesołe  -695628830  

• Sprzedam  kontener   2,20  X  6  
met. ,  gołębie  pawiki  brodaw-
czaki  .-696351157  

• Sprzedam  drewno  opałowe  
sosna , brzoza ,pocięte  w kloc-
ki  - 514740538  

• Oflisy tartaczne na opał pocię-
te  w klocki.  514740538 .

• Dowóz  piasku –żwiru  wywrot-
ka  3  tony  -  514740538 

• Sprzedam  drewno  komin-
kowe  opałowe  z  dowozem  
- 785071977 ,697579792  

• Wózek  z  H D S –em sprzedam  
-  726169098

• Meble   kuchenne   i  kuchnia  
gazowa  Amica  sprzedam  
-726169098  

• Drewno  na  opał  tanio  
sprzedam .Dzwonić po  17 -  
781702326 

• Przecinarkę  do  metalu  na no-
gach  z imadłem , tarcza  350  
mm  sprzedam  - 506534179  -

• Betoniarka  150  ltr.  Sprzedam  
- 506534179 

• Kupię   złoto  -  506534179  

• Sprzedam pralkę AMICA lo-
dówkę ARDO na gwarancji. 
Cena do uzgodnienia. 91 39 
11 050

• Sprzedam piecyk gazowy. 
663 897 451

• Sprzedaż  drewna    kominko-
wego      i   opałowego  atrak-
cyjna  cena   - 726 649 215 
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POSIADANY CERTYFIKAT JAKOŚCI
   NA DREWNO KONSTRUKCYJNE

Z a t r u d n i ę  
brukarza lub 

grupę brukarską. 

Kontakt: 609-532-701

Krzyżówka panoramiczna

MEBLE  NA  WYMIAR

KUCHNIE,  SZAFY
SPRZĘT  AGD

tel. 884 288 560
maxistyl.prv.pl

Do wynajęcia
sala na imprezy okolicznościowe, 

wesela, komunie  
za 1 godz. 150 zł (brutto)  
do 80 osób w Karsku 35A

tel. 609 245 816

DLA PAŃ "PROFILAKTYKA RAKA PIERSI"
WYJAZD NA BADANIA MAMMOGRAFICZNE 
DLA PAŃ z TERENU NOWOGARDU i OKOLIC

Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej "Zdrowie" dnia 8 gru-
dzień 2012 r. organizuje wyjazd na badania mammograficzne do 
NZOZ Medical Care CRiDO Szczecin Zdroje.

Oferta Składa się z kompleksowej porady:
- badanie mammograficzne
- wynik badania oraz konsultacja lekarska
Rejestracja i szczegółowe informacje Samodzielny Publiczny Szpi-

tal Rejonowy w Nowogardzie w godz. 8.30-14.00 tel. 91 3921356 , oraz 
u Lidii Bogus tel. 505393636 po godz. 14-ej.

Dobrowolna wpłata na cele statutowe 5 zł.
PAMIĘTAJ! O ZDROWIE MUSISZ ZADBAĆ SAMA!

Zapraszam Lidia Bogus

Rozwiązanie krzyżówki z dnia 16 XI
Kupon nr 90 Oto strawa nasza
Stanisława Pokorska, Elżbieta Bogus, Jadwiga Maknia, Ed-

mund Skibiszewski, Janina Grudzińska, Agata Kochelska, Anna 
Husarz, Krystyna Zawidzka, Teresa Januszonek, Christiana Sy-
fert, Danuta Józefiak, Ryszard Domagalski, Przemysław Kuchar-
ski, Małgorzata Konior, Pelagia Feliksiak, Agnieszka Kornatow-
ska, Ryszard Domagalski, Teresa Czarnecka

Zwycięzcy:
Agnieszka Kornatowska, Elżbieta Bogus, Przemysław Kuchar-

ski
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INFORMATOR LOKALNY - NOWOgARD
In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
tel. miejski   - 91 57 92 311 
Straż Pożarna   - 998
Pogotowie Ratunkowe   - 999 
Pogotowie Gazowe   - 992
Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994

Dyżur nocny
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala   - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.   - 91 392 69 99
Medyk   - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

 - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz Pogotowie Stomatolo-
giczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos 
 - 91 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  
 - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzie ci, 
Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności 
Gospodarczej  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
  - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

- 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 26 249

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw.  WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   

- 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57

Apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM   - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Zawodowe 
- CE Zdroje ul.  Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.   - 91 392 54 94  
I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium  
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych    - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych    - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62

Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 

Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 

Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 

Taksówki   - 91 392 02 60

Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814
J. Soroka, M. Smól 
ul. Zielona 2  - 666 135 133

 
 

KANCELARIA 
DORADZTWA PRAWNEGO

tel. 501 341 824 
e-mail: kkolibski@op.pl 

Jeśli chcesz przeprowadzić  
rozwód, podwyższyć  

lub wystąpić  
o alimenty, nabyć spadek? 

Może dręczą Cię  
inne wątpliwości prawne? 

Nie czekaj, aż będzie za późno.
 Porady prawne już od 30 zł

 
Nowogard 

ul. Wojska Polskiego 4  
(nowy budynek – I piętro) 

Proszę o wcześniejszy kontakt 
telefoniczny

SALON GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

VELES
- glazura
- terakota
- panele
- drzwi
- parapety
- ceramika łazienkowa
- wanny, kabiny
- meble łazienkowe
- armatura

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto)

Kupię  
gospodarstwo lub 

 grunt rolny  

tel. 664 944 635

REgULARNA LINIA MI KRO BU SO WA SEROCKI   Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie    6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie    8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

Informacja PKS 
91 392 18 87   lub   91 469 83 15

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak          kom. 606 148 353
Nowogard (ul.  Rzeszowskiego) - Szczecin (ul.  Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:05; 8:10; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 11:50; 11:55; 12:40; 
14:40; 14:50; 15:00; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:11
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul.  Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:30; 9:50; 10:25:11:20(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 13:20; 13:45(F); 14:10; 
14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:00
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:50; 17:20; 18:30; 19:30
Kursują od poniedziałku do soboty;  F - kursuje od poniedziałku do piątku;  7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli

ROZKŁAD JAZDY BU SÓW

Regularna linia METRO          tel. 501  615  614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25 A; 5:50 A; 6:00 A; 8:15 A7; 9:25 A7; 12:30 A7; 12:55 A7; 
15:05 A; 16:30 A7; 18:10 A7
Ze Szczecina do Nowogardu: 6:50 A; 7:25 A; 7:45 A; 11:00 A7; 12:00 A7; 14:35 A7; 15:55 
A7; 16:40 A; 18:25 A7; 19:55 A7
Legenda: A- kursuje od pon do sob;   7 - kursuje w niedzielę

PRZEWÓZ OSÓB - RO MAN BIŃCZYK - Linia Regularna  
 TEL. 0607 310 591 

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU:  
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SOBOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIEDZIELA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

DZIENNIK
NOWOGARDZKI

Ukazuje się we wtorki i piątki  na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, Piotr Słomski, Jarosław Bzowy, 

Rafał Kowalczuk sport.  Jarek Dąbrowski redaktor techniczny.   Ad res re dak cji:  
72-200 No wo gard, ul.  Boh. War sza wy 7A, tel. 91 392 21 65; e-mail: dziennik@domjudy.pl. 

Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

Trasa NOWOgARD – gOLENIÓW – SZCZECIN 
Nowogard ul. Rzeszowskiego : 5:05(A), 5:55(A), 6:10(A), 6:50(7), 7:00(A),  7:50(A), 8:05(7), 

8:25(2,4,6), 8:35(A), 9:10(1,3,5,7), 9:15(2,4,6), 10:05(A)10:30(A,7), 11:31(A), 11:40(7), 12:15(A), 
12:50(A,7), 13:00(A), 13:10(A), 13:25(A,7), 13:50(F), 14:05(A), 14:20(A,7), 15:41(A), 16:00(7), 
16:25(7), 16:30(1,3,5) 16:40(2,4,6,7) 16:50(A), 17:30(7) 17:50(A,7) 18:05(4,5,6,7) 18:20(A,7)

TRASA SZCZECIN – NOWOgARD
Szczecin ul. Św. Ducha: 9:25(A), 11:55(A,7) 12:20(A,7), 13:35(A), 14:00(A,7,R), 

14:30(1,3,5,7)  14:35(2,4,6) 14:55(A,7), 15:10(A) 15:25(A,7), 15:50(A) 16:15(A,7)  16:30(A), 
18:05(A,7,R) 18:20(A,7) 19:05(A,7) 19:25(A,7) 19:50(A,7)

Szczecin ul. Dworcowa :  6:20(A), 7:35(A), 8:40(A,7), 9,00(7,R), 10:05(A,7),  10:50(A,7),  
11:40(A), 13:00(7), 14:20(7), 17:40(A,7), 20:15(A,7),

goleniów, Dworzec PKP :  7:05(A), 8:20(A), 9:25(A,7), 9:45(7,R), 10:10(A),  10:50(A,7),  
11:36(A,7), 12:26(A), 12:42(A,7),  13:05(A,7), 13:45(7), 14:20(A),  14:45(A,7,R), 15:05(7), 
15:20(1,3,5,7) 15:26(2,4,6) 15:40(A,7) 15:55(A)  16:08(A,7) 16:40(A) 16:59(A,7) 17:15(A), 
17:40(A,7)  18:50(A,7,R)  19:05(A,7), 19:50(A,7) 20:10(A,7) 20:35(A,7) 21:00(A,7)

Trasa NOWOgARD – MASZEWO 
Nowogard ul. Rzeszowskiego :  6:20(S) 15:15(S)
Trasa MASZEWO – NOWOgARD 
Maszewo :  6:55(S) 16:00(S)
Trasa NOWOgARD – MASZEWO – STARgARD SZCZECIŃSKI
Nowogard ul. Rzeszowskiego :  6:50(F),  11:30(F),  13:50(F),  
Trasa STRAgARD SZCZECIŃSKI – MASZEWO - NOWOgARD
Stargard Szcz. Oś. Tysiąclecia :  9:40(A), 12:45(A), 15:05(A)
A - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt S – kursuje w dni nauki szkolnej; 

7 – kursuje w niedziele niebędące świętami F – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz 
świąt 1,3,5 – kursuje w poniedziałki, środy, piątki oprócz świąt; 2,4,6 – kursuje we wtorki, 
czwartki, soboty oprócz świąt; 4,5,6,7 – kursuje w czwartki, piątki, soboty, niedziele oprócz 
świąt; R – kurs do Reska    

ROZKŁAD JAZDY POCIĄgÓW (1.06 - 8.12.2012)
DO KOŁOBRZEGU
7:26 (od 3.09); 9:21 (w dni robocze); 11:39;  13:49;  15:47;  

17:46;  21:38

DO SZCZECINA
5:19 (od 3.09); 6:36 (od 3.09); 8:01; 12:13 (w soboty, niedziele 

i święta); 14:56;  16:51;   18:50;  

Informacje o rozkładzie jazdy:  tel. 19 757

PRO-BUD S.C.   SPRZEDA MIESZKANIA 
2-pokojowe o pow. 58 m2 na osiedlu Gryfitów

  nowe  -  własnościowe  -  bezczynszowe
tel. 91 39 25 552, 783 570 056, www.probud-nowogard.pl

Nowogard, ul. 3 Maja 14

 Ostatnia chwila - SKORZYSTAJ Z KREDYTU RODZINA NA SWOIM!
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Muzyka - Łukasz Włodek

Kontakt: 
604103 158, 509 284 384

Organizuje:

30.11.2012 r. g. 20.00

Cena 170 zł za parę
W sobotę 1.12.2012 r.

Andrzejkowe 
„After Party”

zabawa przy karaoke
wstęp wolny - start g. 20.00

             Zabawę 
Andrzejkową

Niedługo nowe zasady 
zdawania egzaminu

ZAPISZ SIĘ JUŻ TERAZ

Posiadamy w ciągłej sprzedaży:
-kostury - ośniki - skrobaki - maczety  
- linki zrywkowe  - Haki, łańcuchy

Naprawa węży hydraulicznych
wysokociśnieniowych

- lemiesze,nakładki, odkładnie, śruby, redlice
- bagnety, podnośniki łanu, igły do pres, cepy,
- koła zębate, palce sprężyste noże bijakowe ...
- �ltry , oleje, smary, wałki WOM,

NOWOGARD • ul. Nadtorowa 14c
tel. 91 392 71 14 • kom. 604 24 90 72

Zapraszamy 
od pn-pt w godz. 8.00 - 16.00

w soboty 9.00 - 14.00

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07

Andrzejki 2012

KAMENA
zaprasza  na

Nowa

30 listopada 2012 r. piątek
1 grudnia 2012 r. sobota

Cena 199 zł od pary  / Gra Artur Konior • Info: tel. 91 39 22 225 

Zapraszamy codziennie 24 h
Oferujemy: śniadania, obiady, kolacje

Pokoje gościnne  •  Danie dnia już od 10 zł

Nowy kurs
26 listopada  2012 r.

OKNO 1465 mm szer. x 1435 mm wys.

SZYBA K=1,0 • OKUCIE MACO PPUH "JOGA" sj.
ul. Górna 4,

72-200 Nowogard
tel. 91 39 25 501

OKNA-SUPERPROMOCJA !!!

TYLKO 499zł*
*cena netto

RE MB UD

Salon Budowlany

R E M B U D Sprzedaż jesienna

z RABATAMIKabiny prysznicowe
szklane kpl. z brodzikiem

już od 600 zł brutto

Przyjdź, sprawdź

ZAPRASZAMY

od 8.30 - 18.00

- glazura, terakota
- armatura łazienkowa
- panele podłogowe
- panele ścienne
- skrzydła drzwiowe

Szafka 50 + umywalka
+ bateria + lustro

już od 345 zł brutto

ul. Wartcka 1 • Nowogard
Tel./Fax 91 39 22 957
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GAZETA LOKALNA  NOWOGARD • OSINA

Czytaj s. 6

Czytaj s. 11

Czytaj s. 10

s. 4 s. 7s. 4

Leżał na gołym 
asfalcie  przez 
pół godziny 

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07

II Edycja Nowogardzkiej 

„Szkoły Cukrzycy”
od 29 listopada br.
„Bierz cukrzycę swoją 

za rogi i wstępuj  
w naszej szkoły progi”

tel. 500 553 190
e-mail: cukrzycanowogard@wp.pl

NNIIEEPPUUBBLLIICCZZNNAA  SSZZKKOOŁŁAA  PPOOLLIICCEEAALLNNAA  
ogłasza nabór na kurs kwalifikacyjny 

w zawodzie opiekun medyczny,
umożliwiający zdobycie kwalifikacji K1. świadczenie usług 
opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej 
WYKSZTAŁCENIE ŚREDNIE NIE JEST WYMAGANE!!!

 

informacja i zapisy 
Ul. Zielona 11, tel. 91 39 26 691 

Zapisy do 21.12.2012 
(o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń) 

wwwwww..zziieelloonnaa..mmoojjaasszzkkoollaa..nneett  
 

Zmarłego 
piłkarza 
pochowają w 
Nowogardzie

Myśliwi  
przeciw 
kłusowni-
kom!

INFORMACJA

MAGDALENA   KOCHAN
POSEŁ  NA  SEJM RP

serdecznie zaprasza

na SPOTKANIE OtwARtE z cyklu:
Plan dla Polski 

POrozmawiajmy o konkretach
Rodzina. Praca. Inwestycja.

29.11.2012, GODz. 16.30
ul. 3 Maja 51, NOwOGARD

w restauracji KAMENA

Konkurs na dostawę posiłków rozstrzygnięty

Więcej stracili jak zyskali

Stołówka w SP 3 - czeka na pierwsze dostawy posiłków z Koszalina

Czapla  
śmieci  
policzył,  
a  ludzie  
zapłacą  
podwójnie

Czytaj s. 3

Czytaj s. 5

Sprawcy 
czwartkowego 
rozboju grozi 
12 lat

52 szachistów  
w Nowogardzie!

Siatkarze  
z Nowogardu  
na podium

SPORT
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Nasza Sonda 
Święta Bożego  Narodzenia” już w listopadzie! To nie jest bynajmniej nasz wymysł, lecz zauwa-

żalny fakt, który dostrzegamy i tego roku już od kilku dni na niektórych wystawach sklepowych. 
To „przyśpieszanie świąt” nasi handlowcy przyjęli ze zwyczajów panujących za oceanem, czy w 
mniejszym stopniu w Europie Zachodniej. Czy zdaniem naszych respondentów, przedwczesny 
świąteczny wystrój sklepów skłania do przeżywania  nadchodzących Świąt, które zaczynają się  
24 grudnia - Wigilią. Przedtem mamy jednak  jeszcze cztery tygodnie Adwentu, czasu przygoto-
wania. Wydaje się, że przynajmniej w zakresie atmosfery, to jednak różne okresy ?    

Stanisław Śniegowski - Uważam, że należy się przygotować 
dobrze do tych Świąt, bo są one   bardzo ważnymi Świętami. Co 
do okresu Adwentu, to tego okresu nie przestrzegam, bo jakoś 
tak… Mam już swoje lata i w zasadzie nie przeszkadza mi to, 
że są już przyozdabiane niektóre wystawy sklepów na mieście.  

Pani Irena – Nie mam nic przeciwko wcześniejszemu przy-
ozdabianiu sklepów dekoracjami świątecznymi.  Podoba mi 
się jak na mieście jest bardziej kolorowo i tak już odświętnie, 
ładnie. To sprawia, że człowiek jest wtedy nawet trochę rado-
śniejszy. 

 Pani Irena z wnukiem Kacperkiem - Uważam, że przed-
wczesny wystrój świąteczny zakłóca inne ważne sprawy. Wy-
daje mi się, że okres dwóch tygodni przed Świętami Boże-
go Narodzenia jest okresem wystarczającym. A tak, człowiek 
się zwyczajnie trochę gubi. Tym bardziej, że przed Święta-
mi mamy jeszcze Adwent, który należy przeżyć duchowo i 
w oczekiwaniu. Uważam, że zdecydowanie jest to jeszcze za 
wczesny okres na świąteczną wystawę. 

Pani Marta z córką Zuzią - Uważam, że jest jeszcze za wcze-
śnie na przygotowywanie takich dekoracji świątecznych. Jak dla 
mnie, dobrym i wystarczającym terminem przed świętami, był-
by 1 tydzień. Pojawiające się już  gdzie niegdzie świąteczne  de-
koracje są w moim odczuciu grubo przesadzone. Miesiąc listo-
pad jest przecież miesiącem w którym wspominamy zmarłych. 
Więc jest to czas, który powinniśmy poświęcić właśnie temu te-
matowi.  A Święta Bożego Narodzenia są dopiero w grudniu. W 
moim odczuciu wszystkie dekoracje powinny być zakładane ty-
dzień przed Świętami. To byłoby  wystarczające. 

Robert Grygowski - Według mnie przystrajanie w listopadzie 
dekoracjami świątecznymi jest  stanowczo za wcześnie.  Myślę, że 
miesiąc listopad nie jest jeszcze miesiącem świątecznym, choćby  
ze względu na Adwent. Chociaż muszę przyznać, że te dekoracje 
tworzą bardzo przyjemny klimat, bo sprawiają wrażenie takiego 
cieplejszego i bardziej przyjaznego otoczenia, jednak uważam, że 
jest jeszcze za wcześnie na dekoracje świąteczne. Myślę, że okres 
dwóch tygodni jest bardzo dobrym okresem i w zupełności wy-
starczającym.

Wysłuchał: Jarek Bzowy 

Kronika policyjna 
19.11.2012 r. 
Godz. 08.50 Zgłoszenie wła-

mania do sklepu Boti na ul. 
700 Lecia.

Godz. 12.45 Zgłoszenie wła-
mania do pomieszczeń Pol-
skiego Komitetu Pomocy Spo-
łecznej na ul. 700 Lecia skąd 
dokonano kradzieży art. spo-
żywczych oraz pieniędzy. 

Godz. 13.20 Zgłoszenie o 
kradzieży pompy oraz opry-
skiwacza rolniczego z terenu 
posesji w miejscowości Szczyt-
niki. 

Godz. 14.15 Zgłoszenie 
uszkodzenia samochodu mar-
ki Mazda 626 przez inny po-
jazd na parkingu przy Placu 
Wolności. 

Godz. 15.00 Zgłoszenie kra-
dzieży biżuterii złotej z miesz-
kania na ul. Kościuszki. 

Godz. 15.20  Zgłoszenie kra-
dzieży biżuterii złotej z miesz-
kania na ul. Zamkowej. 

20.11.2012 r. 
Godz. 19.00 Ujawnienie na 

monitoringu sprawcy kradzie-
ży sklepowej w dyskoncie Bie-
dronka na ul. Boh. Warszawy. 
Sprawcą okazał się Michał T. 

21.11.2012 r. 
Godz. 18.00 Policjanci Ru-

chu Drogowego KPP Gole-
niów w miejscowości Orze-
chowo ujawnili nietrzeźwego 
rowerzystę. Tadeusz B. miał 
0,74 promila alkoholu w wy-
dychanym powietrzu. 

Godz. 23.30 Patrol OPI na 
Placu Wolności ujawnił kieru-
jącego pojazdem marki Opel 
Vectra, Mateusza Ś. będącego 
w stanie nietrzeźwości z wyni-
kiem 0,99 promila alkoholu w 
wydychanym powietrzu. 

22.11.2012 r. 
Godz. 20.45 Ochrona sklepu 

Inter Marche powiadomiła o 
ujęciu sprawcy kradzieży skle-

powej. Patrol na miejscu wyle-
gitymował Dariusza K.

Godz. 07.10 Zdarzenie dro-
gowe na ul. 3 Maja, gdzie kie-
rujący samochodem marki 
Ford Transit wpadł w poślizg, 
a następnie do przydrożnego 
rowu. 

23.11.2012 r. 
Godz. 08.30 Na drodze 

Karsk-Błotno kierujący samo-
chodem marki Ford Fusion na 
łuku drogi wpadł w poślizg i 
dachował pojazdem.

Godz. 12.20 Zgłoszenie 
oszustwa na portalu interne-
towym Allegro przy zakupie 
odzieży. 

24.11.2012 r. 
Godz. 09.20 Powiadomienie 

o włamaniu do garażu w miej-
scowości Kulice, skąd dokona-
no kradzieży elektronarzędzi. 

Godz. 22.30 Powiadomienie 
o kradzieży skrzynki alkoho-
lu ze sklepu przy ul. Boh. War-
szawy. 

25.11.2012 r. 
Godz. 03.30 Powiadomie-

nie o uszkodzeniu samocho-
du marki Honda Acord przez 
inny pojazd na parkingu na ul. 
Zielonej. 

Godz. 09.20 Patrol OPI pod-
czas kontroli drogowej na ul. 
Poniatowskiego ujawnił nie-
trzeźwego rowerzystę, Krzysz-
tof K. miał 3,13 promila alko-
holu w wydychanym powie-
trzu. 

Godz. 21.40 Zgłoszenie pró-
by oszustwa przy sprzedaży 
paliwa.

Godz. 23.20  Kolizja drogo-
wa na obwodnicy Olchowo, 
gdzie doszło do zderzenia sa-
mochodów marki Mercedes 
Sprinter oraz VW T4. 

st. insp. Ref. Prewencji 
Klaudia Gieryń 

Pomóżmy sobie
•	 Przyjmę  2 - osobowy fotel do spania, pralkę automatyczną i używa-

ną  pokojową meblościankę tel. 665 - 566-856
•	 Przyjmę  łóżko piętrowe  tel.512-71-13-48
•	 Przyjmę  wersalkę z fotelami i szafkę na dziecięce ubrania tel. 883-

241-291 
•	 Przyjmę meble pokojowe w dobrym stanie, ławę pokojową i TV  

tel.782-556-716
•	 Przyjmę  piecyk kaflowy lub inny piec na opał tel. kontaktowy 883-

038-182
•	 Przyjmę segment pokojowy i kuchenny oraz pralkę.  tel. kontakto-

wy 512 711 348
•	 Przyjmę dla niepełnosprawnego chłopca rowerek trzykołowy napę-

dzany na ręce   tel.  697-381-161 
•	 Oddam wózek dziecięcy ze spacerówką. Tel. kontaktowy 501 599 695
•	 Przyjmę fotel biórkowy  z oparciami lub bez  797-795-271 lub infor-

macja pod nr red. 91 22-165 

Sprostowanie 
W  sondzie  w ubiegłym tygodniu, przez nieopatrzne  zrozumienie  wypowiedzi  udzielonej do 

dyktafonu przez jednego z naszych zapytanych tj.  Pana  Adama Żywickiego, napisałem,  że ten Pan 
ma kilkoro dzieci, a w rzeczywistości  ma jedno dziecko - syna.  Za pomyłkę serdecznie przepra-
szam, zarówno mojego respondenta, jak i jego najbliższą rodzinę. 

red. Jarek Bzowy 
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O PA Ł
POLSKI WĘGIEL 

WYSOKA JAKOŚĆ
węgiel, koks, miał,drewno,
brykiet - węgiel i drzewny
(towar luzem i workowany)

Zapewniamy transport 
Sprzedaż ratalna

PPUH „EDBA” 
Nowogard • ul. Nadtorowa 12

Tel./fax 91 39 22 329
Kom. 601 150 620

Lokal 
handlowy

60 m2

do wynajęcia
ul. Warszawska 14
tel. 510 105 357

Salon Plus 
ul. Kościuszki 35A

Nowogard,
 tel. 91 392 08 74

informuje, że 
posiadamy w ofercie 

POLSAT  
CYFROWY
dla Klientów Plusa 

dodatkowe BONUSY

Konkurs na dostawę posiłków rozstrzygnięty

Więcej stracili jak zyskali
Rozstrzygnięto przetarg  na  przygotowanie, dostarczenie i wydanie osobom uprawnionym posiłku szkolnego. Przetarg wygrała firma 
TESS POLSKA  z siedzibą w Koszalinie. Dotychczas tę usługę wykonywała firma PPHU Ewa Kasprzyk z Nowogardu. Zmiana dostawcy 
spowoduje ograniczenie zatrudnienia w nowogardzkiej firmie, a także inne negatywne skutki. Piszemy o tym w artykule

Jedynym kryterium - cena
Rozstrzygnięcie konkursu 

obejmowało  świadczenie usłu-
gi : przygotowanie, dostarcze-
nie i wydanie osobom upraw-
nionym posiłku szkolnego czy-
li dofinansowanego z fundu-
szy OPS w Nowogardzie. We-
dług specyfikacji -  .... Posiłki 
dostarczane będą w dni nauki 
szkolnej do miejsc i w maksy-
malnych ilościach miesięcz-
nych wskazanych poniżej: 1)
Szkoły miejskie: a)do Szko-
ły Podstawowej nr 1 w No-
wogardzie - 1222 posiłków, b)
do Szkoły Podstawowej nr 2 w 
Nowogardzie - 981 posiłków, c)
do Szkoły Podstawowej nr 3 w 
Nowogardzie - 2185 posiłków, 
d)do Szkoły Podstawowej nr 4 
w Nowogardzie - 557 posiłków, 
2)szkoły wiejskie: a)do szko-
ły w Orzechowie - 288 posił-
ków, b)do szkoły w Długołęce 
- 384 posiłków, c)do szkoły w 
Strzelewie - 576 posiłków, d)do 
szkoły w Wierzbięcinie - 710 
posiłków, e)do szkoły w Błot-
nie - 362 posiłków, f)do szko-
ły w Żabowie - 326 posiłków, 
3)Świetlica Socjoterapeutycz-
na „Promyk” w Nowogardzie - 
596 posiłków 8.Do Szkoły Pod-
stawowej nr 1 w Nowogardzie 
oraz do Szkoły Podstawowej nr 
2 w Nowogardzie posiłki do-
starczane będą także w okresie 
odbywających się w nich pół-
kolonii. 9.Do Szkoły Podstawo-
wej nr 3 w Nowogardzie posił-
ki dostarczane będą w okresie 
ferii, przerw świątecznych oraz 
wakacji dla osób dorosłych ...

 W zamówieniu określono 
też  parametry dla przygoto-
wywanych zestawów, czytamy 
więc m.in.- ...przez posiłek ro-
zumie się 2 dania (zupa, dru-
gie danie) przygotowane zgod-
nie z zasadami żywienia. Zupa 
spełniać winna następujące 
wymagania: 1)temperatura - 
min. 75 stopni C, 2)pojemność 
- 250 ml, 3)chleb - 50 g. Drugie 

danie spełniać winno następu-
jące wymagania: 1)temperatu-
ra - min. 70 stopni C, 2)waga: 
a)ziemniaki - 150 g, b)surówka 
- 100 g, c)napój owocowy - 200 
ml, d)porcja mięsa - 80 g - 100 
g, e)potrawy bezmięsne - 300 g 
- 400 g.  Zamówienie ma trwać 
przez rok czasu do 2012 - 2013 
rok. Jedynym kryterium wy-
boru najkorzystniejszej oferty 
była cena.

Wygrała firma z Koszalina, 
ale…

 Oferent, który wygrał prze-
targ  firma TESS POLSKA z 
Koszalina zaproponował  kwo-
tę roczną  369 071,89 zł , ofer-
ta firmy nowogardzkiej była o 
kilkadziesiąt tysięcy wyższa. 
Warto przy tym zauważyć ,że 
w przeliczeniu na koszt jedne-
go posiłku oferta firmy z Ko-
szalina to 4,06 zl za posiłek a 
oferta firmy z Nowogardu to 
4,86 zł za posiłek  Jednak zmia-
na usługodawcy, to  zysk tylko 
w  postaci kwoty oszczędzo-
nej na cenie posiłków. Z dru-
giej strony, ze względu na sie-
dzibę firmy zostaną poniesio-
ne oczywiste straty, dotychczas 
bowiem zadanie było realizo-
wane przez osoby z Nowogar-
du, które stracą to zatrudnie-
nie i to zarówno te przy przy-
gotowywaniu posiłków, jak i te 
związane z jego rozwożeniem. 
To jest także realna strata po-
datkowa dla budżetu gminy. 
Niestety nie jedyna. Nowo-
gardzka firma zaopatrywała 
się u miejscowych dostawców, 
teraz obrót towarowy związany 
z usługą będzie dokonywany w 
zupełnie innym miejscu. Stra-
cą więc nowogardzcy przed-
siębiorcy, straci gmina (w kon-
sekwencji może nawet więcej, 
jak zarobi), ale zwłaszcza  dzie-
ci, korzystające z posiłków zo-
staną narażone też na innego 
znacznie poważniejszego ro-
dzaju straty…

Już tak kiedyś było…
W 2009 powodowani napły-

wającymi skargami roku, pisa-
liśmy w DN  o problemach ja-
kie pojawiły się w momencie, 
gdy dostawę posiłków finan-
sowanych z OPS, realizowała  
przez jeden rok też firma spoza 
Nowogardu, wtedy z Kamie-
nia. Odległość z jakiej dowo-
żono gotowe dania powodo-
wała m.in. obniżenie ich tem-
peratury, ale najwięcej skarg 
dotyczyło nieuniknionej na 
największej stołówce szkolnej 
w Nowogardzie - przy szkole 
na Boh. Warszawy -  stygma-
tyzacji dzieci korzystających 
z posiłków dofinansowanych 
w stosunku do tych, które ko-
rzystają z obiadów odpłatnie. 
Sytuacja taka nie ma miejsca 
tylko wtedy, gdy rodzaj posił-
ku i sposób wydawania  nie 
różnią się ze względu na spo-
sób finansowania - taki stan 
zapewniał tylko nowogardzki 
dostawca. Obawa niektórych 
dzieci przed naznaczeniem ich 

w ten sposób była na tyle moc-
na, że niektóre z nich wolały 
chodzić głodne, aniżeli korzy-
stać z takiego posiłku. Niestety, 
takie rozróżnienie będzie teraz 
miało miejsce.

Mam nadzieję, że wszystko 
będzie dobrze...

 Tak uważa kierownik na-
szego gminnego OPS, Teresa 
Skibska... będziemy się przyglą-
dać i kontrolować wykonywa-
nie przez dostawcę warunków, 
jakim powinny odpowiadać 
posiłki określone  w specyfika-
cji. Tam gdzie jest to technicz-
nie możliwe postaramy się, aby 
dzieci korzystające z naszej po-
mocy nie musiały tego publicz-
nie ujawniać, to na ich samo-
poczuciu zależy nam najbar-
dziej, mam nadzieję, że wszyst-
ko będzie dobrze... powiedzia-
ła nam kierownik. Też chcieli-
byśmy mieć taką nadzieję, ale 
warunki do nadziei tworzą lu-
dzie, zwłaszcza w tym wypad-
ku zlecający, czyli burmistrz, a 

ten nie wyciągnął wniosków z 
doświadczeń z 2009 roku, nie 
policzył  stosując ciągniony ra-
chunek ekonomiczny i w kon-
sekwencji przy takim specy-
ficznym zleceniu, przyjął jako 
jedyne kryterium – kryterium 
ceny. To duży błąd. Prawdopo-
dobnie jednak w urzędzie nie 
bardzo rozumieją to co jest ja-
sne dla rodziców – nadrzędna 
sprawą jest zdrowie i minimal-
ny komfort  psychiczny dzie-
ci. O tym ,że urząd w Nowo-
gardzie tego nie rozumie i dla 
władzy  liczą się tylko pienią-
dze świadczy także   zarządze-
nie burmistrza z dnia 25 paź-
dziernika tego roku w którym 
nałożono na dyrektorów szkół 
prowadzonych przez Gminę  
dodatkowe obowiązki.  Tech-
niczna realizacja zawartych w 
zarządzeniu czynności naraża 
dodatkowo dzieci korzystają-
ce z pomocy na upublicznie-
nie ich sytuacji życiowej. Bliżej 
o tym w następnym numerze. 

sm
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Leżał na gołym asfalcie  przez pół godziny 
W miniony piątek ok. godz. 18.00 policja otrzymała zgłoszenie o mężczyźnie, który przewrócił się na ruchliwej ulicy w Nowogardzie.  
Przybyły na miejsce patrol wezwał karetkę pogotowia. Ta jechała jednak do poszkodowanego ponad 30 minut. Mężczyzna w tym czasie 
leżał i marzł, oczekując na fachową pomoc. 

Zdarzenie miało miejsce 
przy ul. 3 Maja, kilka metrów 
od skrzyżowania z ulicą Dwor-
cową i Rzeszowskiego. Męż-
czyzna, mieszkaniec Kulic, bę-
dący pod wyraźnym wpływem 
alkoholu, podążał najprawdo-
podobniej na busa lub taksów-
kę, chcąc dostać się do domu. 
Szedł jednak z trudem, wie-
lokrotnie przewracając się po 
drodze. Najpierw  wywrócił się 

przy ul. Bankowej, a później ul. 
3 Maja. Tam swoją podróż za-
kończył. 

Jechałam na Orlen zatanko-
wać paliwo. Zauważyłam, że 
na chodniku przy ul. Bankowej 
leży mężczyzna. Zatrzymałam 
samochód by pomóc, ale jakoś 
się pozbierał. Kiedy wracałam 
ze stacji paliw, jadąc ulicą 3 
Maja zauważyłem, że znów się 
przewrócił, tym razem przy ul. 

3 Maja– mówi jeden ze świad-
ków piątkowego zdarzenia. 

Po kilku minutach na miej-
sce przybył patrol policji. Po 
krótkiej rozmowie z poszko-
dowanym wezwano karet-
kę. Okazało się, że pogotowie 
przyjechało dopiero po 30 kil-
ku minutach.  Ambulans je-
chał aż z Goleniowa, bo stacjo-
nujące w Nowogardzie karetki 
(2 sztuki) były w tym czasie na 
wyjeździe. Mężczyzna do cza-
su zjawienia się ratowników le-
żał na gołym asfalcie, bez żad-
nego nakrycia. Był wyziębiony. 
Uskarżał się na bóle pleców. 

Powinni go chociaż przykryć. 
Przecież dzisiaj jest zimno- mó-
wiła jedna z przechodzących 
obok kobiet. Policjanci odpo-
wiadali jednak, że wiedzą naj-
lepiej co mają robić. 

Próbowaliśmy wyjaśnić, czy 
radiowozy wyposażone są w 
koce lub folie termiczne, które 
mogłyby chronić w takich sy-

tuacjach ludzi przed wyziębie-
niem do czasu przyjazdu służb 
medycznych. 

Zgodnie z obowiązującymi 
przepisami (Rozporządzenie w 
sprawie warunków technicz-
nych pojazdów oraz ich nie-
zbędnego wyposażenia) radio-
wozy nie muszą być wyposażo-
ne w koce, ani też folie termicz-
ne – informuje podkom. Marta 

Maciejuniec, rzecznik policji w 
Goleniowie. 

Nie muszą, ale może warto 
to zmienić? Widok człowie-
ka leżącego na czarnym i mo-
krym asfalcie w listopadowy 
wieczór, powinien być  wystar-
czającym powodem do nadro-
bienia braków  w wyposażeniu 
policyjnych samochodów. 

MS

Nasz komentarz 
Ocena powyższego zdarzenia może być wydana przez niektó-

rych zbyt pochopnie, biorąc pod uwagę stan upojenia, w któ-
rym znajdował się główny jego bohater. Co jednak, gdyby w po-
dobnej sytuacji tego samego dnia, w tej samej godzinie, znala-
zło się dziecko, które przewróciłoby się i straciło przytomność, 
bądź zostało potrącone przez samochód? Albo, gdyby ktoś do-
stał zawału na ulicy?  Czy wtedy ocena byłaby taka sama? 

Mądrość decydentów, a także przełożonych, którzy organizu-
ją pracę służb mundurowych i ratowniczych w celu ochrony na-
szego mienia, zdrowia i w końcu życia, polega na umiejętno-
ści przewidywania, i zapobiegania najgorszym scenariuszom. Z 
tym, jak widać na przykładzie piątkowego zdarzenia, jest duży 
problem. 

Redakcja

W czwartek pożegnamy „Pepe”

Zmarłego piłkarza 
pochowają w Nowogardzie 
Zmarły w październiku tego roku,  piłkarz Pomorzanina, Joshua Pepple, w naj-
bliższy czwartek (29.11.2012r) zostanie pochowany na nowogardzkim cmenta-
rzu. Ciała, pochodzącego z Nigerii sportowca, nikt nie odebrał. 

Przypomnijmy, że do trage-
dii doszło na oczach kibiców 
podczas 9 kolejki rozgrywek 
szczecińskiej ligi okręgowej. W 
25 minucie pierwszej połowy, 
pomocnik gospodarzy Joshua 
Pepple, nagle upadł na boisko i 
stracił przytomność. Po 40 mi-
nutowej akcji ratunkowej, zo-
stał przewieziony na izbę przy-
jęć nowogardzkiego szpitala. 
Tam, po kilku minutach zmarł, 
mimo prób dalszej reanima-
cji. Prokuratura do dziś bada 

okoliczności śmierci młodego 
sportowca. 

Przez ten czas trwały także 
starania o to, by ciało J. Pep-
ple przewieziono do jego kra-
ju. Niestety, mimo podjęte-
go kontaktu z rodziną piłka-
rza w Afryce, Ambasadzie 
Nigerii nie udało się uzyskać 
wszystkich niezbędnych doku-
mentów. Nie załatwiono tak-
że sprawy związanej z pokry-
ciem kosztów transportu ciała 
zmarłego w Nowogardzie pił-
karza. 

Stanęło na tym, że sporto-
wiec zostanie pochowany w 
naszym mieście, a koszty po-
chówki, zgodnie z przepisami 
pokryje gmina. 

Prokurator zobowiązał na-
szą gminę do zorganizowania 
pogrzebu Joshua Pepple. Tutaj 
bowiem nastąpił zgon obcokra-
jowca – tłumaczy Damian Si-

miński, wiceburmistrz Nowo-
gardu. 

Uroczystości pogrzebowe, 
na które zapraszają koledzy 
zmarłego z klubu Pomorzanin,   
rozpoczną się  mszą św. o godz. 
14.00 w kaplicy na cmentarzu. 

Przypomnijmy, że 24 letni 
Joshua Pepple znany „Pepe” po 
raz pierwszy pojawił się na tre-
ningu Pomorzanina 31 lipca, 
a już 8 sierpnia podpisał kon-
trakt z nowogardzkim klubem. 
Dzięki tej umowie przedłużo-
no mu o rok pobyt w Polsce. 
Wcześniej reprezentował bar-
wy klubowe kilku lokalnych 
klubów piłkarskich m.in. Spar-
ty Gryfice, Drawy Drawsko 
Pomorskie, Piasta Choszcz-
no. Dziewiąta kolejka w woje-
wódzkiej okręgówce okazała 
się jego ostatnią. W koszulce 
Pomorzanina zdobył 4 bramki. 

MS, RK

Miejska Biblioteka Publiczna
im. Stefana Żeromskiego

w Nowogardzie
z a p r a s z a 

na pokaz multimedialny w drugą rocznicę 
śmierci proboszcza parafii 

pw. Wniebowzięcia NMP w Nowogardzie 
księdza GRZEGORZA ZAKLIKI
27 listopada /wtorek/ godz. 16.30

przygotowany przez 
Pana Franciszka Karolewskiego

W środę (28.11) 
przypada 2. rocz. śmierci

ks. Proboszcza 
Grzegorza Zakliki

Msza św. w intencji Księdza Grzegorza 
o godzinie 17.00 a następnie wspólna modlitwa 

na Cmentarzu Komunalnym 
przy grobowcu kapłańskim.

Wszystkich zapraszamy do wyrażenia modlitewnej 
wdzięczności zmarłemu Pasterzowi naszej Parafii.

Po Mszy św. za zmarłego ks. Grzegorza wypominki 
oraz Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 

i wieczorna Msza św.
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Podziękowania dla wszystkich, 
którzy uczestniczyli w ostatniej drodze  

naszego kochanego męża i ojca

śp. Janusza Dębickiego
składa żona z córką

PODZIęKOWANIA

Stanisław Centała, lat: 61, zmarł: 26.11.2012, pogrzeb: 
29.11.2012, pogrzeb odbędzie  się o godz. 12,00 na cmentarzu w 
Nowogardzie. 

Informacje  przekazał zarządca cmentarza Jerzy Furmańczyk

 W tych dniach odeszli do Wieczności 

XXI sesja Rady Miejskiej
 28  listopada 2012 roku  (środa) o  godzinie 12.00   w sali obrad Rady Miejskiej 
w Nowogardzie, Plac Wolności 1.

Porządek obrad:  
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Zgłoszenie wniosków do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w 

dniu 30 października 2012 roku.
4. Informacje Przewodniczącego Rady.
5. Sprawozdanie Burmistrza Nowogardu z 

działalności pomiędzy sesjami.
6. Interpelacje, wnioski i zapytania.
7. Przyjęcie uchwał w sprawie:
a) podatku od nieruchomości,
b) zwolnienia od podatku od nieruchomości,
c) podatku rolnego,
d) podatku leśnego,
e) metody ustalenia opłaty za gospodarowa-

nie odpadami komunalnymi, 
f) ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi,
g) wzoru deklaracji o wysokości opłaty za go-

spodarowanie odpadami komunalnymi składa-
nej przez właściciela nieruchomości,

h) przyjęcia regulamin utrzymania czystości i 
porządku na terenie gminy Nowogard,

i) szczegółowego sposobu i zakresu świadcze-

nia usług w zakresie odbierania odpadów ko-
munalnych od właścicieli nieruchomości i zago-
spodarowania tych odpadów, w zamian za uisz-
czoną przez właściciela nieruchomości opłatę za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi,

j) upoważnienia kierownika Zarządu Budyn-
ków Komunalnych  w Nowogardzie do zała-
twiania indywidualnych spraw z zakresu admi-
nistracji publicznej,

k) taryf za zbiorowe zaopatrzenia w wodę 
i zbiorowe odprowadzanie ścieków (dot. SM 
„ZGODA w Wierzbięcinie),

l) uchwalenia rocznego programu współpra-
cy Gminy Nowogard z organizacjami pozarzą-
dowymi i innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego w 2013 r.

8. Pierwsze czytanie projektu budżetu gminy 
Nowogard na rok 2013.

9. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje, 
wnioski i zapytania.

10. Komunikaty.
11. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Antoni Bielida

Prace nad tzw. uchwa-
łą śmieciową trwają od około 
roku. Aż tyle czasu potrzeba 
było burmistrzowi, Roberto-
wi Czapli, do wyboru metody, 
według której w nowym roku 
zapłacimy za śmieci. W ciągu 
tych kilkunastu tygodni prac 
nad nowym podatkiem, jak 
zwykle zabrakło czasu na za-
pytanie mieszkańców o zdanie 
w tej sprawie. 

Chciałbym przypomnieć, że 
od 1 lipca 2013 r. będzie obo-
wiązywał zupełnie nowy sys-
tem gospodarki odpadami. 
Śmieci staną się „własnością” 
gminy, a mieszkańcy płacić 
będą tzw. podatek śmieciowy. 
Jego wysokość uzależniona bę-
dzie od przyjętego systemu na-
liczania.

Radni do wyboru mają trzy 
metody: 

- wg ilości zużytej wody; 
- wg wielkości nieruchomo-

ści; 
- wg ilości zamieszkałych 

osób. 
W Nowogardzie ani bur-

mistrz Czapla, ani żaden z rad-
nych rządzącej koalicji nie spy-
tał mieszkańców, którą meto-
dą naliczać podatek. Konsul-
tacje społeczne przeprowa-
dzono w większości gmin przy 
decyzjach podatkowych. Roz-
mowy z ludźmi nad rozważ-
nym wprowadzeniem metody 
opłat odbyły się nawet w gmi-
nach tak małych, jak choćby 
Golczewo. Każdy mieszkaniec 
miał prawo do wypowiedze-

nia się w tej sprawie. W Nowo-
gardzie odstąpiono od tej zasa-
dy. To zresztą nie dziwi. U nas 
burmistrz rozmawia tylko z 
tymi, z którymi chce, i to przy 
okazji otwarcia nowych chod-
ników.  

I dlatego w gospodarstwie 
domowym zamieszkującym 
przez:

- 1-2 osoby zapłacimy mie-
sięcznie 19 zł 50 gr. od miesz-
kańca

- 3-4 osoby zapłacimy mie-
sięcznie 14 zł 30 gr. od miesz-
kańca

- 5-6 osób zapłacimy mie-
sięcznie 11 zł 70 gr. od miesz-
kańca

- 7 i więcej osób 9 zł 10 gr. 
miesięcznie

Zdecydowanie lepszą me-
todą naliczania opłaty było-
by naliczanie jej według ilo-
ści zużytej wody. Wprowadze-
nie takiego sposobu pozwoli-
łoby mieszkańcom na oszczę-
dzanie. Na metodzie propono-
wanej przez burmistrza stra-
cą przede wszystkim rodzi-
ny, których członkowie są za-
meldowani w mieszkaniu, ale 
w nim nie przebywają. Wiele 
rodzin ma np. na wychowa-
niu zameldowanych studen-
tów, którzy przebywają w miej-
scu pobierania nauki. Spory 
odsetek osób zameldowanych 
w Nowogardzie, na co dzień 
pracuje i przebywa za grani-
cą. Nawet jeśli wyjedziemy na 
dłuższe wczasy i nie wygene-
rujemy śmieci, to i tak zapłaci-
my według ustaleń burmistrza. 
Bardzo często liczba zameldo-
wanych w gospodarstwie do-
mowym osób, nie świadczy o 
wielkości wytwarzanych przez 
nie śmieci.

Uważam, że „produkcję” 
śmieci przez gospodarstwo 
domowe, bardziej realnie od-
zwierciedlałoby zużycie wody. 

Podatek śmieciowy bez konsultacji

Czapla  śmieci  policzył,  
a  ludzie  zapłacą  podwójnie 
Na środowej sesji nowogardzcy radni zadecydują, ile w 2013 roku zapłacimy za śmieci. Przed podejmowaną uchwałą zabrakło konsultacji 
z mieszkańcami, a burmistrz proponuje naliczanie podatku w bardzo niekorzystny sposób. 

Ten sposób jest bardziej lo-
giczny, a zatem prosty. Nie ma 
mnie w domu – nie zużywam 
wody – nie płacę za śmieci. 
Takie rozwiązania przyjęto w 
większości polskich miast, a 
także w naszym wojewódzkim 
- Szczecinie.  

Sprawa jest tak poważna, że 
każdy mieszkaniec powinien 
mieć prawo do głosu. W dzi-

siejszych czasach można zapy-
tać społeczeństwo bezpośred-
nio na zebraniach, za pomo-
cą ankiet, czy nawet Interne-
tu. Na takie tematy NALEŻY z 
mieszkańcami rozmawiać!

Piszę o tym przed sesją, na 
której rozegrają się losy Pań-
stwa pieniędzy. Podatek śmie-
ciowy niewątpliwie zaboli całe 
polskie społeczeństwo w trud-

nych czasach kryzysu. Miesz-
kańców Nowogardu za sprawą 
bardzo niekorzystnej metody 
jego naliczania dotknie jednak 
podwójnie. Wszystko przez to, 
że nasze władze uchwałę przy-
gotowały w tajemnicy i prze-
głosują ją bez dyskusji. 

Marcin Nieradka - radny
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Sprawcy czwartkowego rozboju grozi 12 lat 
Policja potwierdza nasze informacje. Sprawcą czwartkowego napadu, którego ofiarą padła Jadwiga Cichecka, znana nowogardzka dzia-
łaczka społeczna, okazał się były więzień Zakładu Karnego w Nowogardzie. Wiadomo, że  28-latek pochodzący z powiatu łobeskiego, 
był wcześniej wielokrotnie karany za podobne przestępstwa.  

W piątek w Sądzie Rejono-
wym w Goleniowie, odbyło się 
posiedzenie w sprawie zastoso-
wania środka zapobiegawcze-
go dla sprawcy rozboju, któ-
ry miał miejsce 22.11.2012 
roku w Nowogardzie. Sąd 
postanowił o zastosowaniu wo-
bec zatrzymanego tymczasowe-
go aresztu na okres 3 miesięcy 
– poinformowała wczoraj re-
dakcję podkom. Marta Ma-
ciejuniec, rzecznik prasowy 
Komendanta Policji Powiato-
wej w Goleniowie. Mężczyzna 
usłyszał zarzut rozboju, grozi 
mu do 12 lat pozbawienia wol-
ności.

Kim jest zatrzymany? Infor-
macje, które podaliśmy w piąt-
kowym wydaniu DN potwier-

dziły się. Mężczyzna, który na-
padł na wiceprezes Polskiego 
Komitetu Pomocy Społecznej, 
to 28-letni mieszkaniec powia-
tu łobeskiego, który niedaw-
no wyszedł z nowogardzkiego 
więzienia.  

28- latek był już wcześniej 
wielokrotnie karany za podobne 
przestępstwa.  Niedawno opu-
ścił Zakład Karny w Nowogar-
dzie, gdzie  odbywał karę poba-
wienia wolności  - potwierdza 
rzecznik prasowy policji. 

Z naszych informacji wyni-
ka, że mężczyzna jeszcze jako 
pensjonariusz ZK,  latem tego 
roku brał udział w pracach uży-
teczno-społecznych na rzecz 
gminy Nowogard. Bardzo czę-
sto korzystał z pomieszczeń so-

cjalnych udostępnianych ska-
zanym w czasie pracy na mie-
ście, które znajdowały się w 
tym samym budynku co siedzi-
ba PKPS. Ponoć pomagał nawet 
pracownikom tej organizacji w 
rozładunku darów dla potrze-
bujących.  Dlatego też tak łatwo 
było mu zaplanować czwartko-
wy napad. W pomieszczeniach 
PKPS buszował od kilku dni. 
Okazało się też, że tydzień temu 
dokonał włamania, ukradł wte-
dy drobną sumę pieniędzy i 
słodycze. Za to również odpo-
wie przed sądem. Wrócił dzień 
przed napadem. 

Mężczyzna dzień wcześniej 
wieczorem, wszedł przez okno 
do pomieszczenia i zaczekał 
tam do rana. Kiedy do pracy 

przyszła kobieta zaatakował ją, 
dotkliwie pobił, ukradł jej to-
rebkę i uciekł –  dodaje M. Ma-
ciejuniec. 

Przypomnijmy, że do napa-
du doszło między godz. 10.00, 
a 11.00. Chwilę później funk-
cjonariusze z ogniwa patrolo-
wo- interwencyjnego zatrzy-
mali poszukiwanego spraw-
cę, który ukrywał się na klatce 
schodowej w jednym z bloków 
na osiedlu w Nowogardzie. Za-
trzymany miał przy sobie 140 
złotych, które ukradł kobiecie. 
Wskazał też miejsce, gdzie wy-
rzucił torebkę, portfel i telefon. 
Mężczyzna usłyszał zarzut roz-
boju, do którego się przyznał. 
Warto dodać, że tak szybkie 
zatrzymanie sprawcy nie było-

by możliwe bez zeznań świad-
ków zdarzenia.  

Jadwiga Cichecka wciąż 
przebywa w jednym ze szcze-
cińskich szpitali. Jej stan  jest 
dość poważny. 

Mama ma rozległe urazy twa-
rzo - czaszki, jest bardzo opuch-
nięta i osłabiona. Cierpi nie tyl-
ko fizycznie, ale i psychicznie. 
Wciąż ma to zdarzenie przed 
oczami. Jest przestraszona. W 
tej chwili przechodzi szereg ba-
dań specjalistycznych, których 
wynik pozwoli na określenie po-
trzeby przeprowadzenia zabie-
gów lub koniecznych operacji – 
powiedziała redakcji DN, pani 
Iwona Beśka, córka Jadwigi Ci-
checkiej. 

Marcin Simiński 

Osobiście wręczył

Wielkie dzieło dla „małych ludzi”
Jeśli komuś by się mogło  wydawać, że socrealizm w sztuce można już tylko praktykować  w Korei lub  na Kubie, czyli w ostatnich bastio-
nach komunizmu, to okazuje się, że jest w błędzie. Ta szkoła w twórczości odżyła ostatnio oczywiście nie gdzie indziej, ale.... w Nowo-
gardzie. Podczas listopadowego pobytu  zagranicznego w Macedonii, burmistrz Robert Czapla z wyraźnym przejęciem (patrz zdjęcie), 
wręczył tamtejszym notablom prezent- obraz na płótnie, przedstawiający nowogardzki skatepark. Aby zobrazować w pełni poczynioną 
przez nas analogię, niżej krótka charakterystyka encyklopedyczna nurtu... 

...w malarstwie, realizm 
socjalistyczny cechował się 
ograniczoną tematyką: por-
trety przywódców, wizerunki 
pracy i życia ludu... Odtwa-
rzanie rzeczywistości nie było 
głównym celem z punktu wi-
dzenia zleceniodawcy, czy-
li państwa – cel był apologe-
tyczno-propagandowy. 

W Polsce symbolem obra-
zu socrealistycznego jest, Po-
daj cegłę  Aleksandra Kobz-
deja. Gorącymi zwolennika-
mi realizmu socjalistycznego 
byli też Juliusz i Helena Kra-
jewscy (Podziękowanie trak-
torzyście) oraz Włodzimierz 
Zakrzewski  (Towarzysz Bie-
rut wśród robotników)...

Nie znamy tytułu obrazu wy-
konanego w NDK w Nowogar-
dzie, ale zgodnie z konwencją, 
mogłoby to być np. w nawiąza-
niu do Krajewskich  „Z ukło-
nem w hołdzie twórcy skate-
parku”,  

 „Wielkie dzieło dla 

małych ludzi” (czyli dzieci), 
czy też  z powodu specyficzne-
go planu -  „W naszym raju” 
(w tle zanikający kościół  jako 
przeszłość, a na pierwszym 
planie zarysowane kontrasto-
wo betonowe dzieło rąk bur-
mistrza, organizujące dominu-
jąco przestrzeń, jako teraźniej-
szość i równie świetlana  przy-
szłość). 

Niezależnie jednak od tytułu 
dzieła malarskiego zostało ono  
wyeksportowane do Macedo-
nii, co też odpowiada głów-
nemu celowi sztuki socreali-
stycznej, jakim było na pierw-
szym miejscu propagowanie 
sukcesów najdroższych przy-
wódców. Aby wyprzedzić spo-
dziewaną i roznoszoną przez 
usłużnych szemraczy krytykę 
tłumaczymy – oczywiście nie 
mamy nic przeciw korzystaniu 
przez dzieci i młodzież  z urzą-
dzenia sportowego jakim jest 
skatepark.

sm
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Maciej syn Julity i Zbigniewa 
Bromberger ur. 20.11.2012 z Łobza

 Autor rubryki: Janusz Roguski

Witamy 
wśród nas...

Akcja „Wnyk” myśliwych, przeciw kłusownikom!

Szukali sideł i wnyków 
24 Listopada około 35 myśliwych z koła łowieckiego „Ryś” z Nowogardu, uczestniczyło w akcji „Wnyk”, której celem jest ochrona po-
głowia zwierzyny łownej oraz płowej przed skutkami  działań kłusowników. 

„Akcja „Wnyk” jest prowa-
dzona kilka razy do roku po to, 
by poskromić proceder kłusow-
nictwa, które o tej porze roku 
jest  szczególnie zauważalne.  
Akcja naszego koła „Ryś”  zgro-
madziła około 35 myśliwych, 
którzy z własnej inicjatywy wy-
szli tym razem do lasu bez bro-
ni, a z dobrą orientacją po to, 
by wypatrzeć i zlikwidować za-
stawione sidła i wnyki na zwie-
rzynę. Celem tej akcji było od-
nalezienie wnyków i sideł, a 
efektem…, dzięki tej akcji od-
naleźliśmy niestety już martwe-
go dzika, który konał najpraw-
dopodobniej  w okrutnych mę-
czarniach. To 1 z 4 takich akcji, 
jakie mamy do przeprowadze-
nia w okresie jeszcze  tego roku, 
a które dokończymy na pewno 
w roku 2013  - mówi Arnold 
Gieryń, Prezes  Koła Łowiec-

kiego „Ryś” w Nowogardzie. 
Efekty akcji  koła „ Ryś” nie są  
jedynymi przykładami, które 
świadczą o tym, że  kłusownic-
two to ciągle problem codzien-
ny w naszych lasach i miej-
scach, gdzie przebywa zwie-
rzyna. Myśliwi z koła „Ryś”,  
każdego roku  znajdują po kil-
kanaście wnyków i niestety 
część z nich nie jest już pusta, 
ale z ofiarami wewnątrz ( tak 
jak ten dzik, którego pokazuje-
my na zdjęciu). Skala kłusow-
nictwa w okresie zimowym  
wzrasta, i składa się na to kil-
ka przyczyn. Po pierwsze, ni-
skie temperatury pozwalają za-
chować świeżość mięsa złapa-
nej we wnyki zwierzyny,  któ-
re nie psuje się  tak prędko jak 
w okresie letnim. Po drugie, w 
czasie zimy las jest opustosza-
ły, co pozwala zakładać wnyki i 

sidła bez ryzyka spotkania ko-
gokolwiek. Po trzecie zwierzę-
ta mają utrudniony dostęp do 
pożywienia, co powoduje, że  
przemieszczają się w poszuki-
waniu żywności, to widać po 
śladach. Ostatni powód, który 
jest bardzo wymowny, to ubó-
stwo i brak środków do życia 
społeczeństwa, które aby prze-
żyć, ucieka  się do tego typu 
sposobów zdobywania żywno-
ści. Zgodnie z prawem łowiec-
kim, za samo posiadanie lub 
rozstawianie w lesie wnyków, 
grozi kara grzywny lub pozba-
wienia wolności. Za udowod-
nione kłusownictwo przy po-
mocy sideł, wnyków, czy bro-
ni palnej, grozi do pięciu lat 
więzienia. Leśnicy oraz myśli-
wi przypominają, że wnyki czy 
pętle są wyjątkowo okrutnym 
sposobem pozbawiania ży-

cia dzikich zwierząt. Zwierzy-
na we wnykach dusi się uwię-
ziona i umiera przez wiele dni 
w okropnych mękach. Często 
szarpiąc się z sidłami lub dru-
tem, który „wżyna” się w ciało 
powodując cierpienie i otwar-

te rany, które krwawiąc powo-
dują wykrwawienie zwierzęcia 
i w konsekwencji śmierć. 

Jarek Bzowy 
foto: Jacek Lisiewicz 

Bombowa wycieczka do fabryki 
Dnia 23 listopada 2012 r. uczniowie z kl. II „a” i II „b” ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowogardzie złożyli 
wizytę w fabryce bombek „Glass Color” w Koszalinie. 

Produkcją tą zarządza p. 
Krystyna Berezka. 

Uczniowie z wielkim zainte-
resowaniem poznawali kolejne 
etapy powstawania pięknych 
ozdób choinkowych. Wszyst-
kie rodzaje bombek wykony-
wane są ręcznie. 

Zachwyt uczniów był 
ogromny, kiedy zobaczyli jak 
ze szklanej rozgrzanej rurki 
za jednym dmuchnięciem po-
wstaje bombka. 

Sami również próbowali 
tej trudnej sztuki. Mogli tak-
że z pracownikami malować i 
ozdabiać bombki. Dowiedzieli 
się również, że wyroby trafiają 

na wiele rynków zachodnich, a 
także do USA. 

Bombki, które wykonali po-
wieszą na szkolnej choince.

Wychowawczynie p.Krysty-
na Gradzik, Urszula Zajda oraz 
opiekun p.Teresa Kania zabez-
pieczyły ogromne ilości zaku-
pionych szklanych ozdób, któ-
re rozdano dzieciom po po-
wrocie do szkoły w obecności 
rodziców. 

Uczniowie pełni wrażeń 
wrócili ze swoimi skarbami do 
domów.  

Informacja własna 

Zgubiono 
portfel  
i dokumenty

W sobotę (17.11.2012r.), 
między godz. 6.00, a 7.00 rano 
w okolicach ul. Kowalskiej 
w kierunku dyskontu Netto, 
zgubiono portfel i dokumenty 
na nazwisko Bogusław Rojek. 
Uczciwego znalazcę proszę o 
zwrot lub kontakt pod nr tel. 
697 264 196.
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Na Szczecińskim 
Parnasie

17 listopada w Teatrze 
Polskim w Szczecinie od-
bywała się  VIII edycja Re-
gionalnego Konkursu Re-
cytatorskiego poświęcone-
go twórczości pisarzy Ziemi 
Szczecińskiej ,,Szczeciński 
Parnas” organizowanego 
przez Szczeciński Oddział 
Nauczycieli Polonistów. 
Konkurs jest bardzo waż-
nym wydarzeniem dla du-
żego grona polonistów, pi-
sarzy i oczywiście recytato-
rów. Wagę tej uroczystości 
podkreślali zebrani dzien-
nikarze i organizatorzy, mó-
wiąc o tym, że impreza wpi-
suje się na stałe w kulturalny 

klimat Szczecina. Reprezen-
tanci II LO w Nowogardzie 
pierwszy raz wzięli udział 
w tym właśnie konkursie, 
od razu odnosząc sukces! II 
miejsce zajęła Agata Dwo-
jak z kl. IIIc (I miejsca nie 
przyznano), pokonując tym 
samym uczniów renomo-
wanych szczecińskich lice-
ów. Pięknie zaprezentowa-
ła się także Aurelia Zubek, 
uczennica kl. IIc. Kon-
kurs zainspirował recytato-
rów do odkrywania litera-
tury szczecińskich twórców 
i na pewno od tej pory nie 
zabraknie ich na Szczeciń-
skim Parnasie!   

Święto Pluszowego Misia 

w Przedszkolu nr 3
Wszystkie dzieci kochają mi-

sie, to jedna z najbardziej zna-
nych i ulubionych zabawek. A 
kto z nas dorosłych nie wraca 
pamięcią do pierwszego uko-
chanego misia?  Od ponad 100 
lat towarzyszą dzieciom na ca-
łym świecie. To z nim dzielą się 
radościami i smutkami, jemu 
powierzają  największe tajem-
nice. On pocieszy, doda otuchy 
i do niego przytulają się zasy-
piając. Jest  przyjacielem, któ-
ry jest zawsze wtedy, kiedy go 
najbardziej potrzebują.

Dlatego 23 listopada 2012 

r. dzieci  z Przedszkola nr 3 w 
Nowogardzie obchodziły uro-
czyście Światowy Dzień Plu-
szowego Misia.

Dzieci z grupy „Misie” przy-
gotowały program artystycz-
ny i zaprosiły pozostałych 
przedszkolaków do wspólne-
go świętowania. Każdy miał ze 
sobą swojego ukochanego mi-
sia. Nie zabrakło „misiowych” 
wierszy, zabaw i tańców.  Na fi-
nał zaśpiewano i bawiono się 
przy piosence „Pokochaj Plu-
szowego Misia”.

Na tej wspaniałej uroczysto-

ści zostały również ogłoszone 
wyniki międzyprzedszkolne-
go konkursu plastycznego pt. 
„Mój Przyjaciel MIŚ” zorgani-
zowanego przez p. Katarzynę 
Lewandowską. Nadesłane pra-
ce posłużyły za piękną dekora-
cję sali a komisja konkursowa 
zdecydowała, że wszyscy mali 
artyści zasłużyli na nagrody. 

Zabawa była znakomita, 
wszystkim dopisywał dobry 
humor - szkoda, że dzień mi-
nął tak szybko! 

Informacja własna:  
Katarzyna Lewandowska

w Przedszkolu nr 1
V edycja uroczystości z okazji Światowego Dnia Pluszowego Misia w przedszko-
lu nr 1 W ramach działań przedszkolnego koła LOP

Wszystkie dzieci kochają 
misie, to jedna z najbardziej 
znanych  i ulubionych zaba-
wek. A kto z nas dorosłych nie 
wraca pamięcią do pierwszego 
ukochanego misia? Od ponad 
100 lat towarzyszą dzieciom na 
całym świecie. To z nim dzie-
lą się radościami i smutkami, 
jemu powierzają największe 
tajemnice. On pocieszy, doda 
otuchy i do niego przytulają się 
zasypiając. Jest przyjacielem, 
który jest zawsze wtedy, kiedy 
go najbardziej potrzebują.

Dlatego 23 listopada 2012 r. 
wszystkie dzieci z Przedszkola 
nr 1 w Nowogardzie obchodzi-

ły światowy Dzień Pluszowe-
go Misia pod hasłem: ,,Dziś w 
przedszkolu jest wesoło, misie 
z nami tańczą w koło”

Celem całego przedsięwzię-
cia było między innymi: przy-
bliżenie dzieciom, w sposób 
bardzo przystępny, historii 
powstania pluszowego misia, 
przedstawienie różnych sylwe-
tek misiów – bohaterów lite-
rackich, filmowych i muzycz-
nych; zachęcanie do poszano-
wania zabawek, wdrażanie do 
wypowiedzi na bliski dzieciom 
temat, zachęcanie do wspólne-
go śpiewania piosenek oraz za-
bawy przy muzyce, ekspono-

waniu prac plastycznych „Mój 
miś”. Wszystkie przedszkolaki 
przyniosły z domu swoją ulu-
bioną maskotkę, brały udział 
w mini konkursie ,,Co wiem 
o misiach”, ale przede wszyst-
kim bawiły się przy piosen-
kach - ,,Pokochaj Pluszowe-
go Misia”, ,,Jadą, jadą misie”. 
Każdy przedszkolak smakował 
- ,,małe co nieco”, czyli słodki 
miodek z ciasteczkami.

Zabawa była znakomita, 
wszystkim dopisywał humor. 
Do sal dzieci zabrały wrażenia 
i oczywiście swoje pluszowe 
ukochane misie.

 Anna Piotrowska
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PIASEK, ŻWIR,  CZARNOZIEM, POSPÓŁKA 

 ŻWIROWNIA  DŁUGOŁĘKA
tel. 504 872 700 

Z DOWOZEM DO KLIENTA

Zrób prezent 
swoim bliskim

Trójdzielny Kalendarz Rodzinny

Cena: 25 zł - szt. 
od 5 szt. - 20 zł/szt
od 10 szt - 15 zł/szt

Przynieś zdjęcie (można e-mailem)
i tekst do swojego kalendarza.

Resztę wykonamy my!
Tel. 91 39 22 165

e-mail: grafik@domjudy.pl

Turniej bilardowy w Pasadenie

Walczyli do rana
W sobotę (24 listopada) w pubie Pasadena został ro-
zegrany turniej w bilarda. Chęć gry zgłosiło 8 za-
wodników. Turniej rozpoczął się o godzinie 17:15 i 
trwał aż do godz. 3 nad ranem! Po emocjonującej i 
zaciętej walce zwyciężył Darek z Berlina.

Miłośnicy tej, jakże popular-
nej barowej gry walczyli do sa-
mego rana o to, kto stanie na 
najwyższym stopniu podium. 
Ośmiu uczestników podzielo-
no na dwie grupy, w których 
rywalizowano systemem każ-
dy z każdym. Zwycięzcy grup 
walczyli o mistrzostwo w wiel-
kim finale. W tym decydują-
cym meczu przy stole spotka-
li się Darek z Berlina i Czesław 
Olbrycht. Po zaciętej i emocjo-
nującej walce, to właśnie Da-

rek zwyciężył w rywalizacji, i 
przynajmniej do następnego 
roku pozostanie bilardowym 
mistrzem Pasadeny. Drugie 
miejsce padło łupem Czesława 
Olbrychta, natomiast na naj-
niższym stopniu podium upla-
sował się Łukasz Grzech. Dla 
trzech najlepszych zawodni-
ków organizator przygotował 
pamiątkowe puchary oraz na-
grody.

KR  
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Wojewódzkie Mistrzostwa LZS w siatkówce

Siatkarze z Nowogardu na podium
W sobotę (24 listopada) o godzinie 9:30 rozpoczęły się wojewódzkie mistrzostwa LZS w piłce siatkowej. Ten turniej był zarazem III Me-
moriałem im. Franciszka Palenicy. Do Nowogardu zawitały najlepsze zespoły w naszym regionie, dzięki czemu nikt nie mógł narzekać 
na poziom rozgrywe

Turniej odbył się na obiek-
tach sportowych trzech nowo-
gardzkich szkół. Gospodarze 
swoje mecze rozgrywali w hali 
Szkoły Podstawowej nr 4 w 
Nowogardzie. Pozostałe dru-
żyny walczyły w SP nr1 i Ze-
spole Szkół Ponadgimnazjal-
nych. Każda grupa liczyła po 3 
zespoły. Drużyny rywalizowa-
ły do dwóch wygranych setów 
(set 25 punktów, w przypad-
ku remisu w setach 1:1 – trze-
ci decydujący set był rozgry-
wany do 15 punktów). Siatka-
rze z Nowogardu w grupie wal-
czyli z Kamieniem Pomorskim 
oraz Gryficami. Nasi reprezen-

tanci w obydwu pojedynkach 
wygrali w stosunku 2:0, dzięki 
czemu czekali w hali SP nr 4 na 
swoich finałowych rywali (w 
hali sportowej SP nr 4 zaplano-
wano mecze finałowe). Po roz-
strzygnięciach w pozostałych 
grupach, do finału dostały się 
zespoły ze Stargardu oraz Py-
rzyc. W pierwszym finałowym 
meczu Nowogard podejmował 
Stargard. Po długiej i emocjo-
nującej walce o zwycięstwie 
jednej z drużyn musiał decy-
dować 3 set. Więcej koncentra-
cji zachowali goście ze Stargar-
du i dzięki wygranej nad No-
wogardem 2:1, otworzyli sobie 

drogę po zwycięstwo 
w turnieju. Przed 
siatkarzami gospo-
darzy został już tylko 
mecz ostatniej szan-
sy z najlepiej prezen-
tującą się drużyną z 
Pyrzyc. Mimo am-
bitnej walki, to go-
ście wygrywają bez 
straty seta, natomiast 
zespół z Nowogardu 
kończy rywalizację 
na wysokim i w pełni 
zasłużonym trzecim 
miejscu. W ostatnim 
meczu turnieju, siat-
karze z Pyrzyc po-
twierdzili swoją kla-
sę ogrywając rywa-
li ze Stargardu 2:0, 
dzięki czemu sięgnę-
li po zwycięstwo w 

Wojewódzkich Mistrzostwach 
LZS. Pierwszych sześć zespo-
łów otrzymało pamiątkowe 
puchary. Ponadto nagrodzono 
również najlepszych zawodni-
ków za osiągnięcia indywidu-
alne. Najwszechstronniejszym 
zawodnikiem został wybrany 
Konrad Paśnik z Pyrzyc, naj-
lepszym rozgrywającym został 
jego kolega z drużyny Tomasz 
Szymański, natomiast za naj-
lepiej atakującego uznano To-
masza Adamczyka ze Stargar-
du. Ładnym gestem było rów-
nież upamiętnienie Franciszka 
Palenicy poprzez złożenie na 
jego grobie wiązanek kwiatów. 
Organizatorzy zadbali rów-
nież o swoich gości i dla każ-
dej z drużyn był przygotowany 
gorący posiłek. Warto również 
dodać, że zawody obserwowa-
ły liczne grupy kibiców. 

Klasyfikacja mistrzostw:
1. Pyrzyce
2. Stargard
3. Nowogard
4. Przecław
5. Gryfice
6. Białogard
7. Myślibórz
8. Kamień Pomorski
Najwszechstronniejszy za-

wodnik: Konrad Paśnik (Py-
rzyce) 

Najlepszy rozgrywający: 
Tomasz Szymański (Pyrzyce)

Najlepszy atakujący: To-
masz Adamczyk (Stargard)

KR

Turniej piłki ręcznej szkół podstawowych

Sukces naszych chłopców
W piątek (23 listopada) w Szkole Podstawowej nr 4 w Nowogardzie, odbył się 
turniej piłki ręcznej szkół podstawowych. Do rywalizacji zgłosiło się pięć dru-
żyn, 4 z Nowogardu oraz jedna z Osiny.

W turnieju zdecydowanie 
najlepiej zaprezentowali się 
piłkarze ręczni z Osiny, którzy 
stanęli na najwyższym stopniu 
podium. Drugie miejsce padło 
łupem Szkoły Podstawowej nr 
2 w Nowogardzie. Zawodnicy 
gospodarzy SP nr 4, wywalczy-
li miejsce na najniższym stop-
niu podium. Piłkarze ręczni z 
„czwórki” wystąpili w następu-
jącym składzie: Adrian Bana-

siewicz, Filip Jarota, Maciej, 
Jakub Smolińscy, Patryk Ziół-
kowski, Aleksander Pakulski, 
Damian Zimecki, Mateusz 
Gach, Gracjan Makosz, Adam 
Grzybowski, Dawid Dygorda, 
Adrian Szyłko, Szymon Em-
che. Organizatorzy przygoto-
wali dla młodych sportowców 
również indywidualne nagro-
dy. Najlepszym zawodnikiem 
turnieju wybrano szczypiorni-

stę gospodarzy - Adriana Ba-
nasiewicza. Drużyna Szkoły 
Podstawowej nr 4 wytypowa-
ła również najlepszego zawod-
nika swojego zespołu – został 
nim Adrian Szyłko. Zawodni-
kom i trenerowi, panu Micha-
łowi Janikowi gratulujemy i ży-
czymy dalszych sukcesów.

Ewelina Wszelaki
oprac. KR

Reprezentanci Nowogardu- Górny rząd od lewej-Michał Kaźmierczak, 
Marcin Bąbała, Jacek Wawrzyniak. Dolny rząd od lewej-Arkadiusz Za-
remba, Kamil Mituła, Alek Wąsik (kapitan)

Zawodnicy z Nowogardu blokują atakującego z zespołu Pyrzyc

Pojedynek finałowy Stargard-Pyrzyce. Na zdję-
ciu blok zespołu ze Stargardu

Klasyfikacja końcowa:
I miejsce SP Osina
II miejsce SP2 Nowogard

III miejsce SP 4 Nowogard
IV miejsce SP 3 Nowogard
V miejsce SP 1 Nowogard
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DLA PAŃ "PROFILAKTYKA RAKA PIERSI"
WYJAZD NA BADANIA MAMMOGRAFICZNE 
DLA PAŃ z TERENU NOWOGARDU i OKOLIC

Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej "Zdrowie" dnia 8 gru-
dzień 2012 r. organizuje wyjazd na badania mammograficzne do 
NZOZ Medical Care CRiDO Szczecin Zdroje.

Oferta Składa się z kompleksowej porady:
- badanie mammograficzne
- wynik badania oraz konsultacja lekarska
Rejestracja i szczegółowe informacje Samodzielny Publiczny Szpi-

tal Rejonowy w Nowogardzie w godz. 8.30-14.00 tel. 91 3921356 , oraz 
u Lidii Bogus tel. 505393636 po godz. 14-ej.

Dobrowolna wpłata na cele statutowe 5 zł.
PAMIĘTAJ! O ZDROWIE MUSISZ ZADBAĆ SAMA!

Zapraszam Lidia Bogus

Stowarzyszenie Kobiet  
z Problemami Onkologicznymi  „Lila-Róż”

informuje o zakończeniu projektu: zat. 

„Ochrona zdrowia niepełnosprawnych 
kobiet po przebytej chorobie nowotworowej”. 

Celem projektu była pomoc kobietom w dochodzeniu do równowagi psychofizycznej po trau-
matycznych przeżyciach związanych z chorobą poprzez prowadzenie intensywnej rehabilitacji 
indywidualnej i grupowej. Projekt adresowany był do kobiet po chorobie nowotworowej z terenu 
Gminy Nowogard i Gminy Dobra. W ramach projektu zostały przeprowadzone: 

Grupowe i indywidualne zajęcia rehabilitacji fizycznej oraz masaż i drenaż limfatyczny.
Terapia psychologiczna dla kobiet, które stały się niepełnosprawne i ich rodzin (zajęcia indywi-

dualnie i grupowe). Projekt realizowany był w okresie od maja do listopada 2012 r.

PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA 
ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Grand Prix Wybrzeża 2012 i Memoriał im. Janusza Kaweckiego

52 szachistów w Nowogardzie!
W niedzielę (25 listopada) o godzinie 10.00 w świetlicy „Promyk” przy ul. Szarych Szeregów w Nowogardzie, rozgrywany był turniej 
szachowy „Grand Prix Wybrzeża 2012” i zarazem V Memoriał im. Janusza Kaweckiego. W nowogardzkim klubie szachowym chęć ry-
walizacji zgłosiło, aż 52 zawodników!

Turniej zaliczany do Grand 
Prix Wybrzeża był również 
memoriałem, który miał na 
celu upamiętnić zasłużonego 
nowogardzkiego szachistę Janu-
sza Kaweckiego. Zawody orga-
nizował LZS Nowogard, Paweł 
Taberski i UKS Szach Gryfice. 
W turnieju udział mógł wziąć 
każdy zainteresowany za spra-
wą symbolicznego wpisowego. 
Dzieci, młodzież, emeryci i za-
wodnicy LZS startowali za 5 zł, 
natomiast dorośli za 10 zł. Tur-
niej był rozgrywany systemem 
szwajcarskim, czyli 9 rund. Czas 
gry wynosił 15 minut na partię 
dla każdego zawodnika. W rolę 
sędziego wcielił się Kazimierz 
Łaszewski. Spośród 52 zawodni-
ków, których nazwiska widnia-
ły na liście startowej, aż 14 re-
prezentowało Nowogard: Paweł 
Taberski, Bolesław Jońca, Mi-
chał Sokulski, Radosław Waw-

ryczuk, Damian Żywica, Ga-
briela Mądrowska, Emil Gry-
gowski, Remigius Wawryczuk, 
Sebastian Hnat, Marcin Wolak, 
Adam Żywica, Anna Studniarz, 
Stanisław Tychoniec, Jan Berg. 
Pozostali zawodnicy reprezen-
towali takie miejscowości jak: 
Szczecin, Stargard Szczeciński, 
Choszczno, Kołobrzeg, Kamień 
Pomorski, Gryfice, Dziwnów, 
Świnoujście, Grzybowo. Klasy-
fikacja końcowa została ustalo-
na na podstawie sumy zdoby-
tych punktów (za zwycięstwo 
1 punkt, za remis 0,5 punktu). 
Nagrody dla zawodników zo-
stały przyznane w następują-
cych kategoriach: Open, Najlep-
szy Nowogardzianin – zwycięz-
cy otrzymali puchary, nagrody 
rzeczowe oraz słodycze. Ponad-
to, pierwszych trzydziestu za-
wodników uzyskało punkty do 
„Grand Prix Wybrzeża 2012”.

Najlepszy okazał się Kacper 
Karwowski z klubu GKSz Sol-
ny Grzybowo – Kacper regular-
nie wygrywał ten turniej w ka-
tegorii junior, oraz w 2011 roku 
zwyciężył tak jak i w tym roku w 
kategorii Open, jednak wówczas 
Karwowski reprezentował Gry-
fice. Na drugim miejscu uplaso-
wał się Arkadiusz Korbal z klu-
bu KSz Gryf Szczecin, natomiast 
na najniższym stopniu podium 
w kategorii Open, stanął Tobiasz 
Smal z klubu UKS Szach Gryfi-
ce. Najlepiej w kategorii Open 
pośród zawodników z Nowo-
gardu zaprezentował się Seba-
stian Hnat, który zajął 6 miejsce. 
Na miejscu 9 rywalizację zakoń-
czył Paweł Taberski, natomiast 
trzeci najwyżej sklasyfikowany 
Nowogardzianin Bolesław Jońca 
- zajął 10 miejsce. To właśnie ci 
zawodnicy w kolejności: Hnat, 
Taberski, Jońca – zajęli pierwsze 

trzy miejsca w kategorii naj-
lepszy zawodnik z Nowogar-
du.   

  Przypomnijmy, że w 2008 
roku podczas pierwszego Me-
moriału im. Janusza Kawec-
kiego zwyciężył zawodnik z 
Trzebiatowa Jerzy Wasylów, 
w 2009 roku mistrzostwo tra-
fiło w ręce mieszkańca No-
wogardu - Pawła Taberskie-
go, w 2010 roku wygrał Adam 
Czuchnicki ze Szczecina, na-
tomiast w ubiegłym roku naj-
lepszy okazał się Kacper Kar-
wowski z Gryfic.

KR

Podium kategoria Open:
1. Kacper Karwowski (GKSz 

Solny Grzybowo) 
2. Arkadiusz Korbal (Ksz Gryf 

Szczecin) 
3. Tobiasz Smal (UKS Szach 

Gryfice)  

Podium Najlepszy Nowogar-
dzianin:

1.Sebastian Hnat
2. Paweł Taberski
3. Bolesław Jońca

Uwaga! Zakończenie projektu
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Obchody Światowego Dnia Życzliwości i Pozdrowień w ZSP
21 listopada uczniowie z klasy III TI wraz z opiekunem Panem Rafałem Wasylukiem zorganizowali w szkole obchody Światowego Dnia 
Życzliwości i Pozdrowień.

Z tej okazji o 11.00 wyszliśmy 
na szkolne boisko i puszczali-
śmy lampiony szczęścia, któ-
re można było wcześniej kupić 
w sklepiku szkolnym. Pogoda 

niestety nam nie sprzyjała, ale 
mimo silnego wiatru udało się 
wypuścić dużą część lampio-
nów. Było dużo śmiechu i za-
bawy. Dzięki tej akcji mieliśmy 

okazję do spędzenia miłych 
chwil w otoczeniu szkolnych 
kolegów. Oprócz puszczania 
lampionów uczniowie z klasy 
III TI przygotowali prezenta-

cję multimedialną, którą moż-
na było oglądać w holu szkoły. 
Nie zabrakło też muzyki i pla-
katów porozwieszanych po ca-
łej szkole. Bądźmy dla siebie 

mili i wyrozumiali nie tylko w 
dniu życzliwości, ale przez cały 
rok. 

Katarzyna Kozieł klasa III THO

Opieka merytoryczna: Katarzyna Bielas  Redakcja „WBREW”: Natalia Daczkowska, Aleksandra Daćkowska, Piotr Jasiek, Sylwia Jeziorska, Katarzyna Kozieł, Aleksandra Laszkiewicz, Paulina 
Majdzińska, Kinga Piwowarczyk, Monika Romasłowska

Stronę przygotowała grupa 

z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

Historia Polaka w obrazkach, czyli odlot w czasie II
19 listopada uczniowie z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych udali się do Nowogardzkiego Domu Kultury na spektakl pt.: „Historia Po-
laka w obrazkach, czyli odlot w czasie 2” w wykonaniu aktorów z Bałtyckiego Teatru Dramatycznego.

Przedstawienie było odegra-
ne w nowatorski sposób – uka-
zywało historię człowieka po-
cząwszy od Adama i Ewy do 
czasów współczesnych, a także 
historię państwa polskiego       z 
przymrużeniem oka. Samo te-
atralne przedsięwzięcie, w re-
żyserii Piotra Krótkiego, oce-
niam bardzo pozytywnie. Do-
ceniam aktorów, którzy włożyli 
dużo serca w grane przez sie-
bie role – widać było jak dłu-
go pracowali nad przedstawie-
niem. Swoje kwestie wypowia-
dali w sposób naturalny i ży-
wiołowy. Aktorzy w przedsta-
wieniu teatralnym to właściwie 
najważniejszy element, gdyż 

to oni sami i ich gra decydu-
je o tym, jakie odczucia będzie 
miał widz po obejrzeniu spek-
taklu. Na pochwałę zasługuje 

scenografia i kostiumy Beaty 
Jasionek, które zrobiły ogrom-
ne wrażenie na widzach. Wart-
ka akcja, żywe dialogi, spo-

ro komizmu – to niewątpliwie 
zalety tego spektaklu. Idąc na 
przedstawienie, nie wiedzieli-
śmy czego się spodziewać. Nie 
każdy jest wielbicielem histo-
rii więc baliśmy się, że może 
to być coś nudnego i trudnego 
w odbiorze. Okazało się jed-
nak, że nasze obawy były nie-
potrzebne. Spektakl spotkał się 
z dużym uznaniem. Widzowie, 
którzy oglądali to przedstawie-
nie, wyszli z niego zadowoleni, 
o czym może świadczyć fakt, 
że początkowo dało się słyszeć 
na widowni szepty, ale później 
zapanowała już cisza i wszy-
scy z przejęciem śledzili to, co 
rozgrywało się na scenie. Mnie 

bardzo podobał się spektakl. 
Sztuka może być w pełni czy-
telna i zaakceptowana przez 
bardzo szerokie grono odbior-
ców, nie ma tu granicy wieko-
wej, która przekreślałaby moż-
liwość właściwego odczytania 
przekazu. Uważam, że każdy, 
kto będzie miał okazję udania 
się na ten spektakl powinien 
to uczynić, gdyż jest tam wart-
ka akcja, wiele śmiesznych, ale 
i pouczających sytuacji oraz 
wiele emocji, które zagwaran-
tują miłe i pożyteczne spędze-
nie czasu. 

Małgorzata Madalińska  

klasa IV TE

Uczniowie ZSP – Anita Szcześniak i Michał Orlon również wystąpili w spektaklu

Z okazji Dnia Dziękczynie-
nia w Zespole Szkół Ponad-
gimnazjalnych powstała wy-
stawa przygotowana przez na-
uczycieli języków obcych – ję-
zyka angielskiego i niemiec-
kiego oraz naszych uczniów. 

Tematem wystawy było Świę-
to Dziękczynienia – Thanksgi-
ving Day – święto obchodzo-
ne w Stanach Zjednoczonych 
Ameryki w 4. czwartek listo-
pada, a w Kanadzie w 2. ponie-
działek października jako pa-

miątka pierwszego Dziękczy-
nienia członków kolonii Ply-
mouth w 1621. Wszystkich, 
którzy nie widzieli jeszcze wy-
stawy zapraszamy do jej obej-
rzenia. 

Trochę ciepła w chłodny dzieńPrawdziwe zmagania z wypuszczeniem lampionów szczęściaPrzygotowania do wypuszczenia lampionów szczęścia

Wystawa z okazji Święta Dziękczynienia

Święto Dziękczynienia – Thanksgiving Day
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INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

tel. 91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

GABINET KOSMETYCZNY 
”WICHEREK”

Rok założenia 1988
Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała zabiegi 
kosmetyczne, henna, depilacje, makijaże, 
mikrodermabrazja, peeling kawitacyjny, 
ultradźwięki, eksfoliacje, wypalanie, laser, 
lampy, materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

PORADY BEZPŁATNE
Nowogard, ul.  Zielona 3 
– obok Rest. „Przystań”, 

Tel. 91 39 207 14 
Czynne od 11.00 do 19.00

http://wicherek.info

Układanie kostki
brukowej

tel. 721 124 740
NOR-BUD

MEBLE  NA  WYMIAR

KUCHNIE,  SZAFY
SPRZĘT  AGD

tel. 884 288 560
maxistyl.prv.pl

Alarmy „Tytan” – 5 lat gwarancji
Blokady Niedźwiedź – Lock

Znakowanie mikrocząsteczkowe 
Autodot Ocis

Serwis i ozonowanie klimatyzacji

NOWOGARD • Pocztowa 3

AUTOZABEZPIECZENIA

785 900 520

KUPIĘ SILNIKI
elektryczne, spalinowe, spawarki, 
części samochodowe - stan bez 

znaczenia.  
Niesprawne, stare, zniszczone.

Tel. 510 815 498

„43/44” sprzeda:
- drewno opałowe od 85 PLN
- zrębki opałowe

Wystawiamy f-ry VAT

509 821 040

PRO-BUD S.C.   SPRZEDA MIESZKANIA 
2-pokojowe o pow. 58 m2 na osiedlu Gryfitów

  nowe  -  własnościowe  -  bezczynszowe
tel. 91 39 25 552, 783 570 056, www.probud-nowogard.pl

Nowogard, ul. 3 Maja 14

 Ostatnia chwila - SKORZYSTAJ Z KREDYTU RODZINA NA SWOIM!

In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
tel. miejski   - 91 57 92 311 
Straż Pożarna   - 998
Pogotowie Ratunkowe   - 999 
Pogotowie Gazowe   - 992
Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994

Dyżur nocny
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala   - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.   - 91 392 69 99
Medyk   - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

 - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz Pogotowie Stomatolo-
giczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos 
 - 91 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  
 - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzie ci, 
Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności 
Gospodarczej  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
  - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

- 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 26 249

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw.  WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   

- 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57

Apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM   - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Zawodowe 
- CE Zdroje ul.  Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.   - 91 392 54 94  
I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium  
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych    - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych    - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62

Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 

Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 

Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 

Taksówki   - 91 392 02 60

Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814
J. Soroka, M. Smól 
ul. Zielona 2  - 666 135 133

Bądź sprytny – nie pal!
16 listopada w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie odbył się szkolny 
konkurs wiedzy o nikotynie pt.: „Bądź sprytny – nie pal!”

Konkurs był realizowany w ramach Szkolne-
go Programu Profilaktyki opracowanego na lata 
2011 – 2014. W konkursie wzięły udział nastę-
pujące klasy : I TŻ, II TŻ, III TŻ, IV TŻ, I TM, 
II TM, , IV TM, I TE, II TE, IV TE, I TH,  II 
TH, IV TH, I TI, II TI, III TI, IV TI, I THO, II 
THO, III THO, IV THO, IM, IK, IIIM. Ucznio-
wie mieli okazję do wykazania się wiedzą        o 
nikotynie odpowiadając na 22 pytania dotyczą-
ce m.in. składu dymu tytoniowego, chorób wy-
wołanych paleniem papierosów, wpływem pa-
lenia na kobiety ciężarne czy kar grożących za 
sprzedaż papierosów osobom nieletnim. Ostat-
nie pytanie polegało na wymyśleniu przez klasę 
hasła antynikotynowego. Oto najciekawsze pro-

pozycje:
•	„Nikotyna	to	na	twoje	zdrowie	kosa,	a	więc	

odrzuć papierosa”
•	„Elegancka	dziewczyno,	nie	pachnij	nikoty-

ną”
•	„Nie	bądź	głupi	taki	zamiast	fajek	kup	liza-

ki”
•	„Cel	pal	–	skuteczność	śmierci	gwarantowa-

na”
•	„Nie	chcesz	 śmierdzieć	 jak	z	komina,	 rzuć	

ten składnik – nikotyna”
Wyniki konkursu: 
I miejsce – klasa III TI i klasa I TE
II miejsce – klasa IV THO
III miejsce – klasa I TH i klasa II THO

NZOZ MARDENT 
oferuje 

kompleksowe 
leczenie 

stomatologiczne
lekarz dentysta Ewa Rosa

ul. 15 Lutego 16A 
72-200 Nowogard

Tel. 91 39 22 633 lub 
532 512 703
godz. przyjęć  

pn-pt 10.00-16.00

Kancelaria  
PraWna

nawet trudne sprawy

601 949 077

PIASEK, ŻWIR,   
CZARNOZIEM, 

POSPÓŁKA 

 ŻWIROWNIA
DŁUGOŁĘKA

tel. 504 872 700 
Z DOWOZEM 
DO KLIENTA

REKLAMA
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OGŁO SZE NIA DROB NE
Lokale - wynajem

ul. 3 Maja 31
Przeznaczenie: biura, sala do ćwi-
czeń lub zabaw (70 m2), sala eduka-
cyjna, hurtownia
Parking, media, zaplecza socjalne. 

tel. 663 600 601
NIERUCHOMOŚCI

 � Sprzedam nowy lokal handlo-
wo - usługowy na os. Gryfitów. 
Tel. 695 264 594, 783 570 060.

 � Zamkowa  mieszkanie  3  po-
koje    II    piętro  po  kapitalnym   
remoncie  cena  190  tys. (cena  
do  negocjacji) -722 050 367. 

 � Sprzedam działkę budowla-
ną w Centrum Nowogardu ul. 
Lipowa 4 o pow. 693 m2 z ak-
tualnymi warunkami zabudo-
wy usługi, handel, mieszkania. 
Informacje Tel. 600  959  932; 
600 931 083 po 15.00

 � Sprzedam mały dom 57 m2 ul. 
Piłsudskiego 2a. 602 350 301

 � Sprzedam mieszkanie 4-po-
kojowe (67,7 m2) w Nowogar-
dzie, parter, balkon, wc i ła-
zienka osobno. Kontakt:  608 
514 144.

 � Studio reklamy Vizart wynaj-
mę pow. Reklamową 6,5x3m 
w Nowogardzie przy ul. War-
szawskiej 11 od 13.06. tel. 
605 522 340

 � Sprzedam 4-pokojowe miesz-
kanie w Osinie, 79m2, słonecz-
ne, na parterze, bezczynszo-
we, z balkonem, piwnica, w 
kuchni i przedpokoju zabudo-
wa. Mieszkanie w bardzo do-
brym standardzie. Ogrzewanie 
gazowe, okna pcv. Atrakcyjna 
cena. Kontakt: 502531348

 � Sprzedam dom w Nowogar-
dzie w rozliczeniu może być 
mieszkanie ul. Jesionowa 3.  
604 284 597

 � Sprzedam mieszkanie wła-
snościowe w Żabówku 70 
m2, trzypokojowe z działką. 
693 021 088

 � Sprzedam mieszkanie dwupo-
kojowe, bezczynszowe, wła-
snościowe z garażem w Radzi-
miu. 691 766 754 

 � Sprzedam lub zamienię na 
mieszkanie w Nowogardzie 
dom ( 150 m2) w okolicy No-
wogardu. Dom po kapital-
nym remoncie na działce 1400 
m2. Cena 395.000 tys. Tel. 
692383706.

 � Wynajmę mieszkanie trzypo-
kojowe. 608 622 920

 � Kupię mieszkanie bezczyn-
szowe/ niskoczynszowe, 
min 3pokojowe, 60-80m 
791443026

 � Sprzedam mieszkania, tel. 
91-3910010, 607607814: 
Nowogard, ul. Bankowa 6, 
pow. 53,70 m2,  cena 125.000 
zł; Dobra; Dobra, ul. Trau-
gutta 3A, pow. 66,90 m2,  
cena 79.000 zł

 �  Sprzedam dom wolnosto-
jący 210 m2 Nowogard. 
601 500 722; 609 400 073

 � Sprzedam  parter domu z piw-
nicami duże podwórko z gara-
żem 600 809 312, 604 903 853  

 � Wynajmę 3 pokojowe miesz-
kanie na ul.Ks. Racibora w No-
wogardzie. tel. 691374021

 � Wynajmę mieszkanie. 
793 908 098

 � Do wynajęcia mieszkanie 
dwupokojowe z kuchnią i 
łazienką, ogrzewanie ga-
zowe przy ul. Roosevelta. 
604 255 391

 � Do wynajęcia mieszkanie trzy-
pokojowe umeblowane Ip. Ul. 
Bankowa. 603 895 622

 � Wynajmę mieszkanie w Kiko-
rzach 50 m2 cena. 550 zł + me-
dia. 884 680 298

 � OKAZJA! Sprzedam miesz-
kanie czteropokojowe 
przy ul. Zamkowej (80 m2, 
osobne WC, loggia, piwni-
ca, garaż) Tel. 601  430  001; 
601 761 616

 �WOLNE MIESZKANIE TRZY-
POKOJOWE URZĄDZONE 
WYNAJMę FIRMIE. 693  850 
197

 � Sprzedam nowe, własnościo-
we, 2 pokojowe mieszkanie, 
58 m kw, na os.  Gryfitów. Tel. 
783 570 060

 � Sprzedam działkę budowla-
ną o pow. 1138 m2 w Żdża-
rach – 3km od Goleniowa 
+ projekt, prąd na dział-
ce. Cena 70 tys. zł. Tel. 502 
318 989

 � Wynajmę kawalerkę 
785 121 960

 � Sprzedam nowy dom w No-
wogardzie 134 m2. Tel. 
663 366 399

 � Sprzedam mieszkanie  3-po-
koje  88 m2 bezczynszowe  
nowa cena  693922695 

 � Sprzedam działkę 5 ar. Wła-
snościową Tel. 785 977 351

 � Sprzedam mieszkanie, 
bez czynszowe, 43m2, 
dwupokojowe, po re-
moncie, z ogrodem, CO. 
Cena ok 150 tys do negocjacji. 
tel: 607 581 083

 � Do wynajęcia mieszkanie trzy-
pokojowe. 722 300 700

 � Sprzedam  działkę  pod  zabu-
dowę  -  725176063

 � Sprzedam  mieszkanie  2 po-
koje  I  piętro  ul; Kowalska  -  
888676231  -

 � Sprzedam mieszkanie trzypo-
kojowe własnościowe w No-
wogardzie z Możliwością do-
kupienia garażu. 727 534 078

 � Do   wynajęcia  PUB   Szu-
flandia   w  Karsku  180  m2   -   
609245816 

 � Wynajmę  mieszkanie  dwupo-
ziomowe     90   m 2    ul;  Po-
niatowskiego   -  604075994  -

 � Sprzedam  działkę  budowla-
ną  przy  ul;  Poniatowskiego  -  
693409974  -  

 � Wynajmę  mieszkanie  3  poko-
jowe  - 918521437  

 � Odnajmę lokal z przeznacze-
niem na sklep lub działalność 
w Wierzbięcinie. 785  150  401; 
91 39 11 051 po 15.00

 � Do wynajęcia  mieszkanie  3  
pokoje  -  601448218 

 � Wynajmę lokal w Nowogar-
dzie przy ul. Warszawskiej. Tel. 
691 125 617

 � Mieszkanie do wynajęcia trzy-
pokojowe. 609 643 227 

 � Kawalerka    36  m 2  do  
sprzedania   lub  wynajem  -  
608817214

 � Sprzedam dom w Szczytni-
kach  77  m2  . podwórko  9  ar. 
– 506947033

 � Zamienię  mieszkanie  3  poko-
je  na  2 pokoje  - 785977351 

 � Wynajmę  lub  sprzedam  
mieszkanie  4  pokojowe. – 
604441609  - 

 �  Mieszkanie   4 pokoje  wynaj-
mę  firmie . – 604441609

 � Dom  na wsi  k/Nowogardu 
przy lesie 163 tyś.  -  501307666 

 � Kupię   ziemię  z  linią średnie-
go  napięcia  lub  z dojściem 
do niej ok. 2 h.-502103432 

 � Sprzedam  mieszkanie  3 – po-
koje  60 m2    na  I  piętrze  przy  
Zamkowej – 665001251 

 � Do  wynajęcia  mieszkanie   3  
pokoje  - 793485410 

 � Sprzedam mieszkanie własno-
ściowe trzypokojowe na ul. 
Waryńskiego, możliwość do-
kupienia garażu. 727 534 078

 � Do wynajęcia kawalerka nie-
umeblowana w Centrum. 
663 265 096; 601 980 065

 � Kupię   2-3 ha  ziemi  rolnej 
.okolice  Nowogardu  .Dzwo-
nić po 18 –tej -913923674 -  

 � Sprzedam działkę budowla-
ną o pow. 1138 m2 w Żdża-
rach – 3km od Goleniowa 
+ projekt, prąd na działce. 
Cena 59 tys. zł. Tel. 608 673 
811

 � Lokal do wynajęcia 60 m2 przy 
ul. 700 lecia 20b. 35 zł/m2 plus 
opłaty. Tel. 91 39 20 676; 0049 
40 53 16 99 16

MOTORYZACJA

 � Sprzedam opony letnie 4 sztu-
ki., Bridgstone Turanza 205 55 
R16 91 V, cena 350 zł komplet, 
tel. 605 522 340, do uzgodnie-
nia, tel. 605 522 340

 � Sprzedam oryginalne kołpaki 
16” 4 sztuki do Opla Vectry C, 
cena 240 zł, tel. 605 522 340.

 � Sprzedam  4  x  opony   tere-
nowe  B F Goodrih  35  x  12,60  
R – 15  cena  500,00zł  /  1  szt 
stan dobry   plus  -  795416918  

 � Tanio sprzedam koła zimo-
we z felgami 175/70R13. Tel. 
887 040 438

 � Sprzedam Opla Corsę rok 
prod. 1999 bordo metalik, poj. 
1.0 benzyna, przebieg 117 tys. 
694 037 999

 � Sprzedam  Audi  A -4    1995 
r.   1,6 poj.  Granatowy  ,stan  
b.dobry   cena  do  uzgodnie-
nia - 785629294   

 � Sprzedam  Renault  Laguna   
1995  r .  poj. 1,8   -  511740444

 � Sprzedam  samochodzik  2  
osobowy – pojazd  samocho-
dowy    inny   ,   4  koła    lek-
ki   bez  prawa  jazdy   .  -  
606312832 

ROLNICTWO

 � Sprzedam  prosiaki – 601 553 
885, -  91 39 26 344 

 � Koszenie, zbiór, mulczaro-
wanie łąk, orka, siew, tale-
rzówka 608 013 995

 � Grykę sprzedam. Tel. 
795 916 988

 � Maliny – Strzelewo sprzedaż 
i zbiór na własne potrzeby 
tanio. 502 853 573

 � Sprzedam słomę w snopkach i 
siano. Tel. 782 036 086

 � Sprzedam kaczki francuskie 
króliki na mięso. 515 106 916

 � Sprzedam  gęsi -  507 724 964

 � Sprzedam  króliki   rasy  Martini  
-  501937605

 � KUPIĘ BYCZKI, JAŁÓWKI DO 
400KG TEL. 783678070

 � Kury  nioski    jednorocz-
ne   wyprzedaż   Gospodar-
stwo  Drobiarskie   Żabowo  13  
--913910666  

 � Sprzedam opryskiwacz kul-
tywator z wałkiem lub za-

mienię na talerzówkę Orkan. 
668 316 103

 � Sprzedam  gęsi    -  603895622 

 � Sprzedam  cielaki  -  603541286  

 � Sprzedam  kaczki  ,  gęsi  - 
913950140 

USŁUGI

 � Firma Usługowa „Zielona”. Wy-
najem sal na: konferencje, za-
brania, szkolenia. Tel. 91 39 
26 691.

 � Wyjazdy Niemcy, Holandia. Ni-
skie ceny z domu pod dom. 
603 038 944

 � Usługi transportowe IVECO 
dostawcze + laweta + bus oso-
bowy do 9 os. Tel. 609 931 915, 
607 580 172.

 � MALOWANIE, MONTAŻ PA-
NELI PODŁOGOWYCH I INNE 
DROBNE NAPRAWY WYKO-
NA „ZŁOTA RĄCZKA”; 91 39 
22 783, 784 79 22 70

 � Czyszczenie uszu za pomocą 
świecowania Nowogard, ul. 
Zielona 3. 91 39 20 714

 � Usługi transportowe Transit 
Max + przyczepa. 500 297 054.

 � Bruk-lin układanie kostki bru-
kowej. Tel. 607 083 893, www.
bruk-linnowogard.com.pl

 � Montaż ogrodzeń betono-
wych, farmerskich i innych; 
695 085 470; 91 39 72 575

 � Przewozy przeprowadzki No-
wogard i okolice. 784 499 535

 � Usługi ogólnobudowlane. 
510 335 162

 � AGENCJA REKLAMWA VIZART 
- oprawianie prac - w 2 minu-
ty., bindowanie, wydruki A3-
A4 kolor, ksero A3-A4 - kolor, 
laminowanie A3-A4. Tylko u 
nas największy wybór okła-
dek. Nowogard, ul. 700 lecia 
15 (nad sklepem zielarskim). 
Tel. 605 522 340.

 � REMONTY, MONTAŻE, STO-
LARKA. 781 016 125

 � Transport BUS-MAX. 784  053 
493

 � Usługi remontowo-bu-
dowlane, docieplenia. 
784 053 493

 � Przepisywanie prac (magister-
skich, licencjackich, innych), 
dokumentów, CV, listów mo-
tyw. innych. Wydruki, Ksero, 
także kolor. Szybko i Solidnie. 
Studio Reklamy Vizart. No-
wogard, ul. 700 lecia 15 (nad 
sklepem zielarskim). tel 605 
522 340. 

 � Naprawa, regulacja okien, 
drzwi PCV i drewna. 695  181 
070

 � DUR - DACH pokrycia i remon-
ty dachów. 691 621 141
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REGULARNA LINIA MI KRO BU SO WA SEROCKI   Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie    6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie    8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

Informacja PKS 
91 392 18 87   lub   91 469 83 15

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak          kom. 606 148 353
Nowogard (ul.  Rzeszowskiego) - Szczecin (ul.  Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:05; 8:10; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 11:50; 11:55; 12:40; 
14:40; 14:50; 15:00; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:11
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul.  Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:30; 9:50; 10:25:11:20(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 13:20; 13:45(F); 14:10; 
14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:00
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:50; 17:20; 18:30; 19:30
Kursują od poniedziałku do soboty;  F - kursuje od poniedziałku do piątku;  7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli

ROZKŁAD JAZDY BU SóW

Regularna linia METRO          tel. 501  615  614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25 A; 5:50 A; 6:00 A; 8:15 A7; 9:25 A7; 12:30 A7; 12:55 A7; 
15:05 A; 16:30 A7; 18:10 A7
Ze Szczecina do Nowogardu: 6:50 A; 7:25 A; 7:45 A; 11:00 A7; 12:00 A7; 14:35 A7; 15:55 
A7; 16:40 A; 18:25 A7; 19:55 A7
Legenda: A- kursuje od pon do sob;   7 - kursuje w niedzielę

PRZEWóZ OSóB - RO MAN BIŃCZYK - Linia Regularna  
 TEL. 0607 310 591 

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU:  
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SOBOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIEDZIELA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

DZIENNIK
NOWOGARDZKI

Ukazuje się we wtorki i piątki  na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, Piotr Słomski, Jarosław Bzowy, 

Rafał Kowalczuk sport.  Jarek Dąbrowski redaktor techniczny.   Ad res re dak cji:  
72-200 No wo gard, ul.  Boh. War sza wy 7A, tel. 91 392 21 65; e-mail: dziennik@domjudy.pl. 

Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

Trasa NOWOGARD – GOLENIóW – SZCZECIN 
Nowogard ul. Rzeszowskiego : 5:05(A), 5:55(A), 6:10(A), 6:50(7), 7:00(A),  7:50(A), 8:05(7), 

8:25(2,4,6), 8:35(A), 9:10(1,3,5,7), 9:15(2,4,6), 10:05(A)10:30(A,7), 11:31(A), 11:40(7), 12:15(A), 
12:50(A,7), 13:00(A), 13:10(A), 13:25(A,7), 13:50(F), 14:05(A), 14:20(A,7), 15:41(A), 16:00(7), 
16:25(7), 16:30(1,3,5) 16:40(2,4,6,7) 16:50(A), 17:30(7) 17:50(A,7) 18:05(4,5,6,7) 18:20(A,7)

TRASA SZCZECIN – NOWOGARD
Szczecin ul. Św. Ducha: 9:25(A), 11:55(A,7) 12:20(A,7), 13:35(A), 14:00(A,7,R), 

14:30(1,3,5,7)  14:35(2,4,6) 14:55(A,7), 15:10(A) 15:25(A,7), 15:50(A) 16:15(A,7)  16:30(A), 
18:05(A,7,R) 18:20(A,7) 19:05(A,7) 19:25(A,7) 19:50(A,7)

Szczecin ul. Dworcowa :  6:20(A), 7:35(A), 8:40(A,7), 9,00(7,R), 10:05(A,7),  10:50(A,7),  
11:40(A), 13:00(7), 14:20(7), 17:40(A,7), 20:15(A,7),

Goleniów, Dworzec PKP :  7:05(A), 8:20(A), 9:25(A,7), 9:45(7,R), 10:10(A),  10:50(A,7),  
11:36(A,7), 12:26(A), 12:42(A,7),  13:05(A,7), 13:45(7), 14:20(A),  14:45(A,7,R), 15:05(7), 
15:20(1,3,5,7) 15:26(2,4,6) 15:40(A,7) 15:55(A)  16:08(A,7) 16:40(A) 16:59(A,7) 17:15(A), 
17:40(A,7)  18:50(A,7,R)  19:05(A,7), 19:50(A,7) 20:10(A,7) 20:35(A,7) 21:00(A,7)

Trasa NOWOGARD – MASZEWO 
Nowogard ul. Rzeszowskiego :  6:20(S) 15:15(S)
Trasa MASZEWO – NOWOGARD 
Maszewo :  6:55(S) 16:00(S)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO – STARGARD SZCZECIŃSKI
Nowogard ul. Rzeszowskiego :  6:50(F),  11:30(F),  13:50(F),  
Trasa STRAGARD SZCZECIŃSKI – MASZEWO - NOWOGARD
Stargard Szcz. Oś. Tysiąclecia :  9:40(A), 12:45(A), 15:05(A)
A - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt S – kursuje w dni nauki szkolnej; 

7 – kursuje w niedziele niebędące świętami F – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz 
świąt 1,3,5 – kursuje w poniedziałki, środy, piątki oprócz świąt; 2,4,6 – kursuje we wtorki, 
czwartki, soboty oprócz świąt; 4,5,6,7 – kursuje w czwartki, piątki, soboty, niedziele oprócz 
świąt; R – kurs do Reska    

ROZKŁAD JAZDY POCIĄGóW (1.06 - 8.12.2012)
DO KOŁOBRZEGU
7:26 (od 3.09); 9:21 (w dni robocze); 11:39;  13:49;  15:47;  17:46;  
21:38

DO SZCZECINA
5:19 (od 3.09); 6:36 (od 3.09); 8:01; 12:13 (w soboty, niedziele i 
święta); 14:56;  16:51;   18:50; 

Informacje o rozkładzie jazdy:  tel. 19 757

 � Dachy. 785 562 104

 � Usługi koparko- ładowar-
ką + transport Nowogard.  
514172446   

 � Remonty łazienek, glazu-
ra, terakota, hydraulika. 
667 435 942

 � Docieplenia budynków re-
monty. 784 053 493

 � Remonty na każdą kieszeń. 
609 715 839

 � TWOJA KSIęGARNIA INTER-
NETOWA WWW.KSIEGARNIA-
CYMELIA.OSDW.PL

 � Remonty i wykończenia. 
601 567 369

 � Żłobek Błękitna Chmurka 
660536104

 � Organizacja urodzin w Błękit-
nej Chmurce, weekendowe 
warsztaty i zajęcia, 660536104.

 � Chemia  korepetycje  
609307327

 � Najtaniej  wyremontuję, wy-
maluję  wyszpachluję, poło-
żę panele. 666047905

 � Korepetycje  j.  angielski   dla 
dzieci  w  każdym  wieku  i  
dorosłych  20 zł / 1 godz. - 
721713716 –

 � Kursy j. angielskiego i niemiec-
kiego , Szkoła języków obcych 
„GERMANIC” tel. 607  545  991; 
www.niemieckinowogard.pl

 � USŁUGI INFORMATYCZNE - 
Naprawa  komputerów, insta-
lacji oprogramowań. Usuwa-
nie wirusów,  odzyskiwanie  
danych.  508 245 385  

 � NAPRAWA  SPRZĘTU  RTV  UL  
KAZIMIERZA  WIELKIEGO 7  -   
913920737

 � Szpachlowanie, malowanie, re 
gipsy, kafelkowanie i tynkowa-
nie. 798 145 781

 � Wykonuję usługi elektryczne 
do 1kw. 726 184 902 

 � Transport  -  przeprowadzki  
szybko  tanio  -  696138406 

 � Firma transportowa FAST DRI-
VER przeprowadzki i trans-
port. 721 230 990

 � Posprzątam mieszkanie, umy-
ję okna. 785 027 848

 � Pilnie potrzebne korepetycje z 
matematyki. 668 844 738

 � ZESPóŁ   MUZYCZNY  „ELITA”  
- oferuje  oprawę   muzyczną  
na  wieczór Sylwestrowy  -   
795279165 

 � REMONTY  wykończenia ,ka-
felki , kominki   -  malowanie  
gratis – 723875957

 � Remonty  mieszkań  w  środku   
i   na   zewnątrz  - 794115153  -

 � Dachy   . – 536277506  -

 � Remonty  i  wykończenia  
mieszkań  .  – 796101370  -  

 � Wymiana  instalacji  elektrycz-
nej , szpachlowanie , malowa-
nie  ,panele  -789146025

 � Wykonam  solidną  budę  dla  
psa  na zimę  -660206833

 � Mycie okien. 507 984 623

 � KOREPETYCJE Z MATEMATY-
KI PRZYGOTOWANIE DO ZA-
LICZEŃ DLA LICEALISTÓW 
ORAZ GIMNAZJALISTÓW 
Tel: 723328678 e-mail mat-
mand@op.pl

PRACA

 � Zatrudnię konsultantkę Orifla-
me, bezpłatne wpisowe, pre-
zenty na 1300 zł, 604 189 118

 � Przyjmę pracownika do bu-
dowy domków jednorodzin-
nych i prac wykończeniowych. 
607 083 845; 663 160 884

 � FIRMA  „ARNO„ ZATRUD-
NI PRACOWNIKóW PRODUK-
CJI  STOLARKI   OKIENNEJ WY-
MAGANIA  :  TYLKO    Z     DO 
SWIADCZENIEM    W    BRANZY

 � Zatrudnię  stolarza   - 
696034712

 � Zlecę wykonanie prac wykoń-
czeniowych. Tel. 695 264 594.

INNE

 � Sprzedam drewno kominko-
we i opałowe. Transport. 691 
466 441

 � Sprzedam piec CO typ kom-
fort eko 25 nowy z podajni-
kiem. tel. 602 10 11 18.

 � Sprzedam choinki bezpośred-
nio z plantacji. tel. 602 10 11 
18.

 � Sprzedam drewno  bukowe i 
dębowe pocięte i porąbane- 
603 353 789

 � Sprzedam laptopa Lenovo, 
Y530, cena 1600 zł, tel. 605 
522 340

 � Owczarki niemieckie 7 tygo-
dniowe, pieski, ładne rodzice. 
91 39 21 828

 � Sprzedam drewno opałowe i 
kominkowe. 667 788 820

 � SKUP PIŁ niesprawnych, za-
tartych STIHLl i HUSQVAR-
NA, cena 100 zł, tel. 721 668 
245

 � Sprzedam nową piłę spalino-
wą, kosiarkę spalinową, 2 ro-
wery. 784 660 924   

 � Sprzedam spacerówkę, ko-

jec, huśtawkę, fotelik samo-
chodowy. 513 088 312

 � Maliny sprzedam. 502 853 
573

 � Sprzedam akwarium 112l 
z pełnym wyposażeniem 
668 844 738

 � Sprzedam drewno kominko-
we, opałowe sprzeda całorocz-
na, posiadam swój transport. 
691 466 441

 � Sprzedam  Cocker Spaniel 
4-tygodniowe. 697 381 582 po 
16-tej

 � Sprzedam wieżę Diora WS 442, 
srebrna, 4 lementy: wzmac-
niacz, tuner przestrojny, ko-
rektor, deck szuflada, stan ide-
alny, używana sporadycznie, 
cena 780 zł do uzgodnenia. 
tel. 605 522 340.

 � Oddam  w  dobre  ręce  pieski  
/ kundelki /, odrobaczone, wy-
chowane z  dziećmi, łagodne  i  
wesołe  -695628830  

 � Sprzedam  kontener   2,20  X  
6  met. ,  gołębie  pawiki  bro-
dawczaki  .-696351157  

 � Sprzedam  drewno  komin-
kowe  opałowe  z  dowozem  
- 785071977 ,697579792  

 � Meble   kuchenne   i  kuch-
nia  gazowa  Amica  sprzedam  
-726169098  

 � Drewno  na  opał  tanio  
sprzedam .Dzwonić po  17 -  
781702326 

 � Przecinarkę  do  metalu  na no-
gach  z imadłem , tarcza  350  
mm  sprzedam  - 506534179  -

 � Sprzedam pralkę AMICA lo-
dówkę ARDO na gwarancji. 
Cena do uzgodnienia. 91 39 
11 050

 � Sprzedam piecyk gazowy. 
663 897 451

 � Sprzedam beczki 200l, metalo-
we zamykane. 661 791 026 

 � Sprzedam   stół  i  krzesła  /  
stołowe /  - 510243843  -

 � Oflisy   tartaczne  na  opał  po-
cięte  w klocki  lub  w  całości  
do  samodzielnego  pocięcia  . 
- 514740538 

 � Piasek  ,   żwir    ,  kamień  do  
oczyszczalni   przydomowych 
. Dowóz  wywrotka  3  tony. -  
514740538 

 � Sprzedam tapczan dziecięcy z 
pojemnikiem na pościel i pół-
kami. 513 444 970

 � Sprzedaż  drewna    komin-
kowego      i   opałowego  
atrakcyjna  cena   - 726  649 
215 
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Nowo otwarta hurtownia artykułów elektrycznych

• automatyka domowa i przemysłowa •
 • gniazda i łączniki • kable i przewody • osprzęt instalacyjny i siłowy • 

• osprzęt modułowy • oświetlenie oraz źródła światła •
• rozdzielnice i obudowy • sprzęt RTV i telekomunikacyjny • 

 
 
 

Gwarantujemy że nigdzie indziej nie znajdziesz niższych cen
Tel. 91 578 24 38,  e-mail: pk.eltech@gmail.com

ul. Armii Krajowej 28, 72-200 Nowogard
CZYNNE   PN-PT 7.00-17.00   SOBOTA 8.00-13.00

Andrzejki 2012

KAMENA
zaprasza  na

Nowa

30 listopada 2012 r. piątek
1 grudnia 2012 r. sobota

Cena 199 zł od pary  / Gra Artur Konior • Info: tel. 91 39 22 225 

Zapraszamy codziennie 24 h
Oferujemy: śniadania, obiady, kolacje

Pokoje gościnne  •  Danie dnia już od 10 zł
ZAPRASZA

NA

ANDRZEJKI
01.12.2012 (SOBOTA)

180 zł/para
INFORMACJE I ZAPISY

W LOKALU

tel. 91 392 24 24

codziennie od 11 do 18

Nowogard • Warszawska 14 • tel. 91 391 03 78

zaprasza pn-pt 9-18, sob. 10-14

Przyjdź po sianko na święta

Masz 10 minut? Masz decyzję
Kredyt gotówkowy na gwiazdkę

PLANDEKI SAMOCHODOWE - produkcja i naprawa
ul. Nadtorowa 12, 913920131, 601860716  •  ul. Kilińskiego 26, 913925627, 601897368

profesjonalna mechanika od A do Z
SZYBY SAMOCHODOWE

do osobowych i ciężarowych - montaż i naprawa

WARSZTAT SAMOCHODOWY AUTO TOPR E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07
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 Cena 1,80 zł

GAZETA LOKALNA  NOWOGARD • OSINA

Sprawdź naszą ofertę:
• Kredyt gotówkowy
• Kredyt konsolidacyjny
• Kredyt samochodowy
• Kredyt hipoteczny
• Spłata rat LUKAS Finanse - 0 zł
• Dogodne warunki 
  dla emerytrów i rencistów

Nowogard, ul. 700 Lecia 21
tel. 91 39 22 172

czynne: pon-pt 9.00-17.00

CENTRUM KREDYTOWE

Prywatny Gabinet 
Stomatologiczny

Oferuje kompleksowe
lecznie stomatologiczne

- protetyka
- chirurgia stomatologiczna
- stomatologia estetyczna (wybielanie)
- stomatologia zachowawcza
- stomatologia dziecięca
- endodoncja (leczenie kanałowe)
- periodontologia (leczenie chorób przyzębia)

lek. dent. Agnieszka Odzioba
ul. Kościuszki 36 (przychodnia, gab. 308) 

Tel. 669 862 704   •  NOWOGARD
Godz. przyjęć pn.-pt.  10-18;   sob. 8-13

Zapraszamy!

N
O

W
Y

Nowogard, ul. Kościuszki 1
tel. 91 392 18 11

O P T Y K

• W KAŻDY PONIEDZIAŁEK
  na bezpłatne komputerowe
  badanie wzroku
• W ŚRODY I PIĄTKI
  na profesjonalny 
  dobór okularów 
  i soczewek kontaktowych
  (przy zakupie okularów wizyta gratis)

W listopadzie 
zapraszamy

s. 11s. 9s. 3,4

- żarówki zwykłe od 25W do 200W
- żarówki energooszczędne i LED
- żyrandole, kinkiety i inne oprawy
- kable, przewody i kontakty

e-mail: nowogard@twn.pl  •  www.twn.pl

Hurtownia materiałów 
elektrycznych 

TWN  Sp. z o.o.  •  ul. Boh.  Warszawy 34  •  72-200 Nowogard 
tel.  91 392 69 22   •  kom.  694 440 216

Oferuje:

Co oni kombinują?

Czytaj s. 11

NNIIEEPPUUBBLLIICCZZNNAA  SSZZKKOOŁŁAA  PPOOLLIICCEEAALLNNAA  
ogłasza nabór na kurs kwalifikacyjny 

w zawodzie opiekun medyczny,
umożliwiający zdobycie kwalifikacji K1. świadczenie usług 
opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej 
WYKSZTAŁCENIE ŚREDNIE NIE JEST WYMAGANE!!!

 

informacja i zapisy 
Ul. Zielona 11, tel. 91 39 26 691 

Zapisy do 21.12.2012 
(o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń) 

wwwwww..zziieelloonnaa..mmoojjaasszzkkoollaa..nneett  
 

INFORMACJA

Czytaj s. 2

Długopisy InkJoy • Wymazywalne Replay 
Żelówki PM Gel  • Markery Sharpie Fine 

Flamastry  • Kredki  •  Pióra
PROMOCJA do końca roku 
KUP 2 produkty a 3 gratis

Rekomendowany 
dystrybutor 

światowych marek

Głosowanie w sprawie podwyżki podatku rolnego. Oprócz SLD, za byli niemal wszyscy radni PSL – za wyjątkiem radnego Bociarskieg (trzeci od lewej)

Śmieci zdjęli (na razie),  
podatki podwyższyli (na trwale)

Czytaj s. 4

Wizyta  
w  dalekiej 
Macedonii

Skandal !  
Odwołano 
pogrzeb 
piłkarza!

Ewa Durska - 
Mistrzyni  
z wizytą  
w SP nr 3

Z ostatniej chwili  

- Czapla 
ostatecznie 
przegrał z 
Bogdańskim 
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Foto tydzień

Początek mijającego tygodnia upłynął pod znakiem braku wody w kra-
nach. Wszystkiemu winna awaria, jaka miała miejsce przy ul. Zielonej. O 
wyjaśnienie tego co się stało i w jaki sposób usunięto kłopotliwą usterkę, 
poprosiliśmy Jakuba Sobieralskiego z Przedsiębiorstwa Usług Wodnych i 
Sanitarnych w Nowogardzie. Oto co nam powiedział:  Po zlokalizowaniu 
awarii i przy tak dużym wypływie wody, podjęto decyzję o całkowitym wy-
łączeniu stacji wodociągowej Nowogard, a następnie przystąpiono do wyłą-
czenia odcinka magistrali Ø 400 z eksploatacji ul Promenada – ul. Zielona. 
O godzinie 18.30 przystąpiono do stopniowego załączenia urządzeń w SUW 
Nowogard.  Uzupełnienie całkowite systemu wodociągowego trwało do go-
dziny 22,00, w związku z tym iż sieć wodociągowa była napełniana stopnio-
wo rurociągiem rezerwowym Ø 250. Z tego też powodu nastąpiły spadki ci-
śnienia w niektórych rejonach miasta oraz m. Ostrzyca. W dniu 27.11.2012r. 
o godzinie 7,30 przystąpiono do usuwania awarii magistrali wodociągowej 
zasilającej miasto oraz wieżę ciśnień przy ul. Mickiewicza. W związku z du-
żym wyciekiem wody z magistrali i wydłużonemu wypompowywaniu wody, 
okres usunięcia awarii uległ też wydłużeniu. Wymieniono odcinek magistrali 
wodociągowej długości 2 mb łączonych za pomocą kształtek RR. Po spraw-
dzeniu szczelności, dezynfekcji oraz wypłukaniu magistrali, o godzinie 15.10 
przywrócono kompleksowo eksploatację całego system wodociągowego zasi-
lającego miasto wraz z przyległymi miejscowościami – kończy J. Sobieralski. 

Jadwiga Sielicka, lat: 86, zmarła: 28.11.2012r, pogrzeb: 01.12.2012r, pogrzeb odbędzie się  o 
godz. 12,00 na cmentarzu w Nowogardzie.

Janina Błaszczyk, lat 84, zmarła 29.11.2012r, pogrzeb 01.12.2012r, pogrzeb odbędzie się o godz. 
14,00 na cmentarzu  w Nowogardzie. 

Informacje  przekazał zarządca cmentarza Jerzy Furmańczyk

Pomóżmy sobie
•	 Przyjmę  2 - osobowy fotel do spania, pralkę automatyczną i używaną  pokojową meblościankę tel. 665 - 566-

856
•	 Przyjmę  łóżko piętrowe  tel.512-71-13-48
•	 Przyjmę  wersalkę z fotelami i szafkę na dziecięce ubrania tel. 883-241-291 
•	 Przyjmę meble pokojowe w dobrym stanie, ławę pokojową i TV  tel.782-556-716
•	 Przyjmę  piecyk kaflowy lub inny piec na opał tel. kontaktowy 883-038-182
•	 Przyjmę segment pokojowy i kuchenny oraz pralkę.  tel. kontaktowy 512 711 348
•	 Przyjmę dla niepełnosprawnego chłopca rowerek trzykołowy napędzany na ręce   tel.  697-381-161 
•	 Oddam wózek dziecięcy ze spacerówką. Tel. kontaktowy 501 599 695
•	 Przyjmę fotel biórkowy  z oparciami lub bez  797-795-271 lub informacja pod nr red. 91 22-165 
•	 Oddam szafę z nadstawką tel. 913503019 

 W tych dniach odeszli do Wieczności 

Z ostatniej chwili  
- Czapla ostatecznie przegrał z Bogdańskim 

„Sprawiedliwości stało się 
zadość dwa razy”
Wczoraj, Sąd II instancji oddalił apelację, jaką od wyroku w sprawie „kaplicy w 
Wojcieszynie” złożył Robert Czapla. Tym samym burmistrz Nowogardu będzie 
musiał przeprosić na łamach kilku tytułów prasowych Zdzisława Bogdańskiego, 
wieloletniego, byłego już  pracownika UM Nowogard, za bezpodstawne zarzu-
cenie jemu samowolnego podjęcia decyzji o likwidacji kaplicy. 

Przypomnijmy, że w lipcu 
Sąd Okręgowy uznał, że bur-
mistrz Nowogardu skłamał 
twierdząc, że decyzję w spra-
wie zakazu wykorzystywa-
nia świetlicy w Wojcieszynie 
do celów sakralnych, bez jego 
wiedzy podjął emerytowany 
już dzisiaj Zdzisław Bogdań-
ski, kierownik Wydziału Go-
spodarki Nieruchomościami, 
Geodezji i Rolnictwa. 

Pod koniec sierpnia, repre-
zentująca burmistrza kancela-
ria prawna ze Szczecina, zło-
żyła w jego imieniu apelację 
od wyroku, zaskarżając go w 
całości. W ocenie pozwanego 
R. Czapli, „Sąd nie rozpoznał 
istoty sprawy poprzez całkowi-
te pominięcie charakteru rela-
cji i stosunków, w ramach któ-
rych doszło do sporządzenia 
przez powoda pism do sołty-
sów” - czytamy we fragmencie 
apelacji. 

Sąd II instancji odrzucił w 
całości złożoną apelację, pod-
trzymując wyrok ogłoszony 12 
lipca. 

Tym samym burmistrz bę-
dzie musiał przeprosić na ła-
mach kilku gazet lokalnych i 
regionalnych byłego urzędni-
ka, za bezpodstawne zarzuce-

nie jemu samowolnego podję-
cia decyzji o likwidacji kaplicy. 

Sprawiedliwości stało się za-
dość dwa razy – komentował 
wczoraj wyraźnie wzruszony 
Z. Bogdański. 

Sprawa „Bogdański kon-
tra Czapla” ma swój początek 
w kwietniu 2010 roku, kiedy 
mieszkańcy wsi Wojcieszyn 
otrzymali pismo z UM w No-
wogardzie nakazujące zlikwi-
dowanie kaplicy, jaką urzą-
dzili sobie ponad 25 lat temu 
w budynku świetlicy wiejskiej 
– należącej do gminy.  Podob-
ne pismo trafiło do miejsco-
wości Łęgno, koło Błotna. Wo-
kół sprawy rozpętała się burza. 

Po protestach mieszkańców i 
medialnym szumie, burmistrz 
cofnął swoją decyzję, ale winę 
za całe zamieszanie zgonił na 
ówczesnego kierownika miej-
skiego wydziału nieruchomo-
ści, Z. Bogdańskiego. Ten się 
jednak do niej od początku nie 
przyznaje i twierdzi, że pismo 
powstało na wyraźne polece-
nie burmistrza. Zażądał prze-
prosin od R. Czapli. Ponieważ 
się ich nie doczekał, zgodnie 
z zapowiedzią, o swoje dobre 
imię postanowił walczyć przed 
sądem. 

MS                                                                                                
Środowa sesja Rady Miejskiej rozpoczęła się miłym akcentem. Władze 

miasta w obecności radnych złożyły gratulacje na ręce Bożeny Kawickiej, 
która  kilka tygodni temu, z rąk Premiera odebrała tytuł Profesora Oświaty 
– najwyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli. Były kwiaty, całusy 
i...znane, jakby z dawnych lat, formułki: Gratuluję Pani awansu społecznego 
– powiedział do wyróżnionej honorowym tytułem, Antoni Bielida, Prze-
wodniczący RM. 

W minioną środę rozpoczęła się akcja montowania dekoracji świątecz-
nej miasta. W tym roku będzie to kosztowało ponad 7 tys. zł. Oprócz tego 
władza zafundowała sobie choinkę wykonaną z tworzywa sztucznego. Tym 
samym ta „inwestycja” za ponad 50 tys. złotych, inauguruje nową, świą-
teczną tradycję, kończąc z przestarzałym zwyczajem ustawiania na Placu 
Wolności żywego drzewka. Nabytek będzie można podziwiać (niestety nie 
wąchać) przed ratuszem już od przyszłego tygodnia. 
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P R O M O C J A
PÓŁ tOny OPałU

worek drewna  
GRATIS

Balony z Helem  
w stałej ofercie 

5,00 szt.

FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

TRUMNY, URNY, KREMACJE, EKSHUMACJE, CHŁODNIA
PRZEWOZY KRAJOWE i ZAGRANICZNE, 

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

602 450 881

EntEr  II 
laptop

 serwis - komis

naprawiamy, 
sprzedajemy,

kupujemy laptopy
na ul. Wyszyńskiego 7/3

budynek Straży Pożarnej

tEl. 795 648 748

Już jest!!! 
POLSat CyFROWy 

w PLUSIE
specjalne Bonusy 

dla naszych klientów
Nie przegap oferty

ZAPRASZAMY

Salon Plus
ul. Kościuszki 35A

Nowogard

O PA Ł
POLSKI WĘGIEL 

WYSOKA JAKOŚĆ
węgiel, koks, miał,drewno,
brykiet - węgiel i drzewny
(towar luzem i workowany)

Zapewniamy transport 
Sprzedaż ratalna

PPUH „EDBa” 
nowogard • ul. nadtorowa 12

Tel./fax 91 39 22 329
Kom. 601 150 620

Kwiaciarnia JF zaprasza
na przedświąteczną WyPRZEDaŻ 

wybranych artykułów:
dekoracyjnych, ozdób świątecznych, kwiatów sztucznych, 
kwiatów doniczkowych żywych, ceramiki i wiele innych, 
pięknych aranżacji i inspiracji świątecznych i noworocznych.

POMYSŁY NA PREZENTY I WYSTRÓJ DOMU 
Polecamy wianki Adwentowe i Bożonarodzeniowe.

Oferta ważna 
do końca grudnia 2012

 Kwiaciarnia JF - ul. Cmentarna 1a - Nowogard
godz. otwarcia:  pn-sob 9-18,  nd 10-16.
tel. 91 3921466 Serdecznie zapraszamy 

PPHU „SEZAM PLUS”
ul. 700 Lecia 27, tel. 91 392 70 90

Sklep  
„Świat Dziecka”

zaprasza dzieci na 

spotkanie ze św. Mikołajem 
w czwartek 6.12.2012 r. 
od godziny 12.00  do godziny 18.00

W sprzedaży stroje karnawałowe

Za wyjazd nie zapłacili, ale na nim nieźle zarobili

Z wizytą w dalekiej Macedonii
Grubo ponad 20 tysięcy złotych – tyle od początku roku  zarobili na delegacjach urzędnicy z miejskiego ratusza. Spore kwoty z tego ty-
tułu zgarnął również sam burmistrz Nowogardu, który jak wiadomo większość czasu spędza poza urzędem, nadzorując i kontrolując 
osobiście przebieg zlecanych przez gminę inwestycji. Ostatnio trzyosobowa delegacja naszej gminy, na czele z Robertem Czaplą,  wy-
brała się aż do Republiki Macedonii. Po powrocie z Półwyspu Bałkańskiego, panowie zainkasowali z miejskiej kasy ponad 2 tysiące zło-
tych z tytułu delegacji zagranicznej. 

W administracji gminy No-
wogard pracuje łącznie ponad 
100 osób. Największą grupę 
stanowią pracownicy Urzędu 
Miejskiego oraz Opieki Spo-
łecznej. O wiele mniej osób 
pracuje w zakładach budżeto-
wych i instytucjach podległych 
ratuszowi np. ZBK. 

Tylko od stycznia do końca 
października tego roku pra-
cownikom UM wypłacono 10 
tys. 427 zł z tytułu odbytych 
delegacji. Kolejne 8 tys. 900 
zł, to zwrot jaki otrzymali za 
wykorzystanie w czasie służ-
bowych podróży swoich pry-
watnych samochodów. Śred-
nio więc, na jednego urzędni-
ka przypadło z tego tytułu nie-
całe 20 zł miesięcznie. 

To nic, w porównaniu z tym 
ile pieniędzy za delegacje wy-
płacono burmistrzowi miasta. 
Ten jak wiadomo, pracę w te-
renie szczególnie sobie upodo-
bał. Wyjazdy zagraniczne (He-
ide – Niemcy, Vales   -Mace-
donia) i krajowe do Szczeci-
na, Kołobrzegu. Konferencje, 
spotkania, nadzorowanie prac 

wykonywanych na zlecenie 
urzędu, i w końcu uroczyste 
otwarcia, odbiory, przecinanie 
wstęg. Nie ma jednak nic „za 
darmo”. Wszystko to koszto-
wało w tym roku podatników 
łącznie ponad 4 tysiące 300 zł. 
Z tego 2 461 zł wypłacono bur-
mistrzowi z tytułu delegacji, a 
kolejne 1  869 zł, to ryczałt za 
użytkowanie swojego prywat-
nego samochodu. Oznacza to, 
że burmistrz miesięcznie dora-
bia  do swojej pensji (10 tysię-
cy 460 zł/miesięcznie – przyp. 
red.) na delegacjach ponad 400 
zł. 

Czy to konieczne? Jasne jest, 
że urzędnicy podróżować cza-
sem muszą. Tyle, że Urząd 
Miejski w Nowogardzie posia-
da samochód służbowy, który 
w większości powinien im do 
tych celów służyć. Tym bar-
dziej, że urzędowy Opel Zafi-
ra na wodę nie jeździ. Tylko w 
tym roku zakupiono do niego 
paliwo na kwotę 6 tys. 639 zł, 
a miesięczny koszt utrzymania 
mini vana, to 1075 zł. Doliczyć 
do tego należy  wynagrodzenie 

kierowcy, którego nam nie po-
dano informując, że pracow-
nik ten nie jest osobą publicz-
ną, i to ile zarabia nie podlega 
ujawnieniu. 

Burmistrz, jak powszechnie 
wiadomo, z tego środka loko-
mocji jednak niechętnie ko-
rzysta. Mało tego, co dało się 
zauważyć przy różnych oficjal-
nych uroczystościach odbywa-
jących się poza miastem, za-
zwyczaj podąża  za urzędową 
limuzyną własnym autem. W 
ten sposób koszty podróży są 
podwajane. Nie ma się jednak 
co „czepiać”. Burmistrzowi też 

się w końcu coś od życia nale-
ży za jego ciężką pracę w tere-
nie...

Na podbój Macedonii…
W dniach 9-11 listopada 

br. na zaproszenie władz mia-
sta Veles (z którym to w 2010 
roku jeszcze poprzednia wła-

dza podpisała umowę o współ-
pracy) do Macedonii udała się 
delegacja Gminy Nowogard w 
składzie: burmistrz Nowogar-
du Robert Czapla, Przewod-
niczący Rady Miejskiej Anto-
ni Bielida, Wiceprzewodniczą-
cy Rady Miejskiej Mieczysław 
Laskowski, z-ca Kierownika 
Wydziału Rozwoju Lokalne-
go i Funduszy Jarosław Sobor-
ski. Towarzyszyli im przedsta-
wiciele Zespołu Szkół Ponad-
gimnazjalnych w Nowogar-
dzie przy ul. Poniatowskiego. 
Placówka ta ma umowę o wy-
mianie z tamtejszą szkołą za-
wodową. Celem wizyty było 
uczestnictwo w obchodach 
Dni Miasta Veles, oraz prze-
dyskutowanie kwestii dotyczą-
cych współpracy obu miast. 
Delegacja udała się w dale-
ką podróż samochodem  

Jedno ze zdjęć delegacji władz Nowogardu w Macedonii 
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należącym do ZSP, a kon-
kretnie Starostwa Powiato-

wego w Goleniowie, które jest 
organem prowadzącym dla 
szkoły.

Delegaci, których wizyta 
miała miejsce w trakcie trwa-
jącego trzy dni święta z okazji  
68 rocznicy wyzwolenia Ve-
les, spotkali się na rozmowach 
z władzami miasta oraz innych 
miast partnerskich Veles jak: 
Sombor i Užice z Serbii, Slo-
bozia z Rumunii oraz Zenica z 
Bośni i Hercegowiny. Złożono 
wiązanki kwiatów pod Pomni-
kiem Walki Narodowowyzwo-
leńczej i Powstania Ilindeń-
skiego - „Makedonium” oraz 
wzięto udział w uroczystości 
będącej swoistym odpowied-
nikiem nowogardzkich „Lau-
rów Cisowych”, gdzie przyzna-
wane są nagrody i wyróżnie-
nia dla wybitnych mieszkań-
ców Veles w kilku kategoriach, 
m.in.: sztuka, nauka, sport, li-

teratura i przedsiębiorczość. 
Złożono również wizytę w za-
przyjaźnionej Szkole Zawodo-
wej im. Kole Nedelkovski.

Próbowaliśmy wypytać bur-
mistrza Czaplę o to, jakie ko-
rzyści dla gminy Nowogard 
przyniosła partnerska wizyta 
w  Macedonii. Niestety wło-
darz miasta osobiście nie od-
powiedział nam na nasze py-
tania. Do odpowiedzi wywo-
łał jednego z uczestników wy-
prawy. 

Wizyta stała się okazją do 
wymiany doświadczeń doty-
czących funkcjonowania sa-
morządów oraz współpracy 
kulturalno-oświatowej pomię-
dzy miastami. Przeprowadzo-
no rozmowy na temat wspól-
nych przedsięwzięć edukacyj-
nych i kulturalnych, dotyczą-
cych m.in.: wymiany kadry na-
uczycielskiej obu szkół, na wzór 
aktualnie prowadzonej wymia-
ny młodzieży oraz wspólnego 

aplikowania o środki z fundu-
szy europejskich w sferze edu-
kacyjnej – wyjaśnia J. Soborski 
z UM w Nowogardzie. 

Ile kosztowała wizyta na Pół-
wyspie Bałkańskim? Jak się 
okazało panowie za pobyt w 
dalekiej Macedonii nie zapła-
cili ani grosza. Za to nieźle na 
nim zarobili.

Wszelkie koszty związane z 
pobytem w Macedonii zosta-
ły pokryte przez władze mia-
sta Veles.  Po powrocie uczest-
nicy delegacji (ze strony Gminy 
– dop. red.) otrzymali diety w 
łącznej kwocie 2.151,60 zł. Po-
brano i rozliczono również za-
liczkę na wyjazd w kwocie 1 
000,00 zł (koszty paliwa) – in-
formuje Urząd Miejski. Warto 
dodać, że na paliwo dorzuci-
ła się również dyrekcja ZSP. Ta 
jednak, jak nas poinformowa-
ła, na ten wydatek pozyskała 
sponsorów prywatnych. 

Takim postępowaniem za-

skoczony jest były burmistrz 
Nowogardu. 

Kiedy my jechaliśmy czy to do 
Serbii, czy Macedonii, nigdy nie 
pobieraliśmy diet. Wydawało 
nam się to oczywiste  – powie-
dział dla DN, K. Ziemba. 

Potwierdza to również była 
dyrektor Nowogardzkiego 
Domu Kultury. Pracownicy 
tej instytucji  brali m.in. udział 
w wymianach partnerskich z 
Serbią. 

Ani ja, ani moi pracownicy, 
nie pobieraliśmy z tego tytu-
ły dodatkowych dobrodziejstw. 
Sam wyjazd był już dla nas wy-
różnieniem – mówi Mirosława 
Przybyłek. 

Jak widać jednak, nowa wła-
dza przyjęła nowe standardy – 
przynajmniej w kwestiach roz-
liczania podróży zagranicz-
nych. 

Marcin Simiński 

Z wizytą w dalekiej Macedonii

nowe stanowisko w UM nowogard

Pełnomocnik do spraw osób niepełnosprawnych 
Od kilku tygodni osoby niepełnosprawne mogą korzystać z pomocy pełnomocnika, którego burmistrz Nowogardu zatrudnił w Urzę-
dzie Miejskim w ramach robót publicznych.  Stanowisko to piastuje pani Bogumiła Leśniczak. Kseruje niezbędne druki, pomaga wy-
pełniać wnioski, a jak trzeba, dojedzie nawet do petenta służbowym samochodem. 

Podjęłam się tego zajęcia, 
ponieważ na naszym terenie 
jest bardzo duża ilość osób 
niepełnosprawnych. W tej 
chwili jeszcze się dobrze nie 
orientuję jaka jest to liczba, 
ale te sprawy mi są bardzo 
bliskie, gdyż sama legitymuję 
się orzeczeniem o stopniu nie-
pełnosprawności – mówi w 
rozmowie z DN, pani Bogu-
miła Leśniczak, pełnomoc-

nik ds. osób niepełnospraw-
nych.

Zanim stanowisko zosta-
ło stworzone,  Burmistrz No-
wogardu przeprowadził kilka-
dziesiąt rozmów kwalifikacyj-
nych z chętnymi do pracy w 
tym zakresie. Kilkunastu bez-
robotnych, a w tym panią Bo-
gumiłę, „podesłał” na rozmo-
wę do ratusza Urząd Pracy w 
Nowogardzie.  

Z tego co wiem, zgłosiły się 
aż 64 osoby. Rozmowy kwalifi-
kacyjne odbywały się w dwóch 
turach. Obie grupy, po 32 oso-
by spotykały się burmistrzem 
osobiście. Następnie spośród 
wszystkich chętnych do drugie-
go etapu burmistrz wybrał 4 
osoby, w tym mnie – chwali się 
pani Bogumiła. 

Pani Bogumiła została za-
trudniona w UM Nowogard 
w ramach tzw. robót publicz-
nych.  W praktyce oznacza 
to, że jej pracodawcą jest bur-
mistrz, ale koszty wynagro-
dzenia i składek do ZUS po-
krywa Urząd Pracy. R. Czapla 
musiał tylko znaleźć miejsce, 
gdzie nowy pracownik mógł-
by przyjmować swoich peten-
tów. Nie było łatwo. Jak wiado-
mo w urzędach jest stosunko-
wo ciasno.   Mimo to,  udało 
się.  Burmistrz posadził swo-
jego pełnomocnika w gabine-
cie kierownika Ośrodka Opie-
ki Społecznej w Nowogardzie. 
Skromne miejsce pracy (biur-
ko i krzesło) wystarcza do wy-
pełniania szczytnej misji. 

Przychodzą do mnie osoby, 
które pobierają różne wnioski 
np. do spraw orzekania o nie-
pełnosprawności, czy otrzyma-
nie dofinansowania na turnus 
rehabilitacyjny. Pomagam im  
kompletować i wypełniać te do-
kumenty. Wszystkie druki mam 
powielone – mówi pełnomoc-
nik. Jeżeli ktoś nie może przyjść 
do urzędu, mam do dyspozycji 
samochód służbowy UM No-
wogard i wtedy dojadę do pe-
tenta – dodaje pani Bogumi-
ła, pytana o to, czy w zakresie 
swoich obowiązków ma także 
działania zmierzające do likwi-
dacji barier architektonicznych 
w naszym mieście. Te, jak wia-
domo doskwierają osobom z 
różnymi dysfunkcjami fizycz-
nymi. Szczególnie, gdy przy-
chodzi im korzystać z „usług” 
Urzędu Miejskiego. Jak wiado-
mo bowiem, żaden z kilku bu-
dynków w których pracują no-
wogardzcy urzędnicy, nie jest 
przystosowany pod względem 
komunikacyjnym dla osób 
niepełnosprawnych. 

Na razie jednak pełnomoc-

nik ds. osób niepełnospraw-
nych nie ma zbyt wiele pracy. 

Miałam do tej pory dwóch 
petentów. Jeden z panów chciał 
załatwić sobie aparat słuchowy 
dla osób głuchoniemych i spytał 
mnie, jak to zrobić. Złożyłam 
wniosek. Drugi pan potrzebo-
wał wózek inwalidzki. Też po-
magałam mu napisać wnioski 
i wypełniać niezbędne do uzy-
skania dofinansowania druki – 
mówi pani B. Leśniczak. 

Pełen zakres kompetencji 
pełnomocnika jest wywieszo-
ny na tablicy  OPS w Nowogar-
dzie. Dla tych, którzy z natural-
nych powodów nie są w stanie 
pokonać stromych schodów by 
się z nim zapoznać, drukuje-
my treść dokumentu w cało-
ści. Dla informacji podajemy 
tylko, że pełnomocnik ds. osób 
niepełnosprawnych przyjmu-
je od poniedziałku do piątku 
w godzinach 8.30 – 15.30. Te-
lefon jak do kierownika OPS, 
gdyż pani Bogumiła we własny 
telefon nie została przez praco-
dawcę wyposażona. 

Marcin Simiński

Na zdjęciu samochód służbowy Urzędu Miejskiego

Bogumiła Leśniczak
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w dniu 90 urodzin
Feliksowi  

Obrębskiemu
życzą córka z mężem

wnukami oraz prawnukami

Radosne życzenia
 aby każdy rok

 przynosił wszystko
 to, co w życiu 
najpiękniejsze:

 radość, szczęście  
i miłość

ŻyCzeNIA

Serdeczne podziękowania 

policjantom z Nowogardu
za szybkie ujęcie sprawcy napadu

na panią 
Jadwigę Cichecką

prezes PKPS Anna Brzost

Burzliwa sesja 

Śmieci zdjęli (na razie),  
podatki podwyższyli (na trwale)
W minioną środę odbyła się sesja Rady Miejskiej. Już na samym początku obrad z programu posiedzenia skreślono najważniejsze pro-
jekty uchwał, nad którymi mieli debatować radni, czyli pakiet uchwał o stawkach za śmieci. W zamian za to podniesiono podatki lokal-
ne. Odbyło się także pierwsze czytanie projektu budżetu na rok 2013, na którym radni nie tylko z opozycji, nie pozostawili suchej nitki. 

Najważniejszym punktem 
środowej sesji miało być przy-
jęcie uchwał w sprawie stawek 
opłat za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi. Przypo-
mnijmy, że od lipca przyszłe-
go roku gminy staną się wła-
ścicielami wszystkich śmieci 
wytwarzanych na swoim tere-
nie. Znikną umowy, jakie do-
tychczas mieszkańcy podpisy-
wali indywidualnie z firmami 
zajmującymi się odbiorem od-
padów komunalnych. Od przy-
szłego roku, to gmina będzie 
musiała zabrać śmieci i je zago-
spodarować. Ten swoisty luk-
sus  będzie jednak kosztował - 
i to nie mało. Według projektu 
przygotowanego przez urzęd-
ników miejskich, wprowadzo-
ne zostaną 4 stawki opłat za 
gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi na terenie gminy 
Nowogard. I tak dwuosobowa 
rodzina zapłaci za śmieci 39 
złotych tj.– po 19,50 zł od oso-
by/miesięcznie. W przypadku 
nieruchomości zamieszkiwa-
nej przez 3-4 osoby, stawka ta 
wyniesie 14,30 zł/miesięcznie. 
W domach gdzie jest od 5 do 
6 osób, przyjęto stawkę 11,70 
zł od mieszkańca miesięcznie. 
Najniższa opłata zostania nali-
czona w domach, gdzie miesz-
ka pow. 7 osób – będzie to 9,10 
zł za osobę miesięcznie. 

Oprócz stawek w ramach pa-
kietu tzw. „uchwał śmiecio-
wych” miało być przyjęte łącz-
nie siedem uchwał. Jednak już 
na samym  początku sesji bur-
mistrz zwrócił się do radnych z 
wnioskiem o zdjęcie ich z po-
rządku obrad, twierdząc, że to 
ważne przepisy, które wyma-
gają jeszcze konsultacji. 

Rada wniosek burmistrza 
przyjęła, głównie głosami ko-
alicji. 

Niestety. Nie uchroniło to 
mieszkańców przed podwyż-
kami. Rada podniosła m.in. 
stawki podatku od nieru-
chomości. Mimo wyraźnego 
sprzeciwu radnych opozycji, 
podatek od budynków miesz-
kalnych wzrósł z 52 groszy do 
54 groszy za 1 m2. Więcej za-

płacą także przedsiębiorcy. Po-
datek od nieruchomości zwią-
zanych z działalnością go-
spodarczą podniesiono aż o 
74 grosze za 1 m2 (z 18,44 do 
19,18 zł). 

Podwyżki nie ominą tak-
że rolników. Od nowego roku 
stawka podatku za 1 ha przeli-
czeniowy w gospodarstwie rol-
nym wyniesie 150 zł, a nie jak 
było dotychczas 125 zł, oraz 
300 zł od 1 ha fizycznego po-
zostałych gruntów rolnych, 
a nie jak było 250 zł. Za pod-
wyżkami głosowali radni SLD 
i prawie wszyscy (oprócz M. 
Bociarski)  z PSL. Przeciw była 
cała opozycja. 

Warto dodać, że to już  dru-
ga tak drastyczna podwyżka 
podatków w ciągu obecnej ka-
dencji. Ostatnia miała miejsce 
zaledwie rok temu. 

Podczas środowej sesji, 
Skarbnik gminy w imieniu 
burmistrza przedstawił także 
projekt budżetu na rok 2013. 
Projekt zakłada, że dziura w 
miejskiej kasie w 2013 roku 
sięgnie ponad 8 mln złotych. 
Na inwestycje zaplanowano 
prawie 11 mln, z czego 6 mln 
pochłonie szpital. 

Budżet nie przypadł do gu-
stu zarówno radnym opozy-
cji, jak i niektórym z koalicji. 
Radny M. Wiatr  (WN) ubo-
lewał, że wnioski jego klu-
bu nie zostały uwzględnione 

w projekcie. Chodzi m. in. o 
remont drogi przy ul. Rado-
sława i Żeromskiego. Radny 
M. Nieradka (niezrzeszony) 
zwracał uwagą, że w budżecie 
znów nie ujęto budowy nowe-

go cmentarza. Radny Czesław 
Kozieł (SLD), będący jedno-
cześnie przewodniczącym Ko-
misji Mieszkaniowej,  był roz-
czarowany, że po raz kolejny 
w planach finansowych gminy, 
burmistrz nie pochylił się nad 
problemami mieszkaniowymi 
w gminie Nowogard. Przypo-
mnijmy, że jeszcze przed ro-
kiem w wywiadzie z DN, R. 
Czapla zapowiadał, że gmina 
będzie budować kolejny blok 
socjalny. W zamian za to, co 
krytykowali radni,  w projek-
cie budżetu znalazły się takie 
inwestycje jak budowa mola za 
600 tys., czy przebudowa świe-
tlicy w Orzechowie za bagatela 
670 tys. zł. 

Więcej o budżecie, a tak-
że argumentach zarówno jego 
twórców, jak i oponentów, już 
w kolejnych wydaniach DN. 
Tam też o innych ważnych de-
cyzjach podjętych przez radę. 
Kolejna sesja Rady Miejskiej 
jest zapowiadana na koniec 
grudnia. 

Marcin Simiński 

Jak daleko posunie się w krytyce polityki mieszkaniowej burmistrza radny Czesław Kozieł (SLD)?

Miejska Biblioteka Publiczna
im. Stefana Żeromskiego

w Nowogardzie
z a p r a s z a

na otwarcie wystawy witraży i biżuterii artystycznej
Pani HELENY NOWAK

dnia 4 grudnia /wtorek/, o godz. 16.30
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PaRaFIa PW. WnIEBOWZIęCIa nMP: Msza św. w niedzielę: Nowogard: 7:00, 9:30, 11:00, 12:30, 18:00 (w lipcu i sierp-
niu o 19:00) Karsk: 9:00; Olchowo: 11:00; Wojcieszyn: 12:00; Dąbrowa: 10:00.  Msza św. w tygodniu (od pn do pt): 7:00, 
18:00 (w lipcu i sierpniu o 19:00)    Msza św. w sobotę: 9:00, 18:00 (w lipcu i sierpniu o 19:00).    www.wnmp.info
PaRaFIa PW. ŚW. RaFała KaLInOWSKIEgO: Msza św. w niedzielę: . 7.30 , 9.00; 11.00, 12.30 i 18.00 (w lipcu i sierp-
niu o 19:00) Kulice: 9:00; Jarchlino: 10:00; Sąpolnica: 10:00.   Msza św. w tygodniu: 7:00, 18:00 (w lipcu i sierpniu o 
19:00).   www.rafalkalinowski.republika.pl
PaRaFIa PW. MB FatIMSKIEj: Msze św. w niedzielę: 9.00 i 12.00. Lestkowo: 10.30; Miętno: 13.00.  Msza św. w tygo-
dniu z wyjątkiem poniedziałku:17.00, w sobotę o godzinie 12.00.    www.mbf-now.firmeo.biz 

Informacje Parafialne
   Vox    Ecclesiae...

Słowo Boże na Niedzielę:
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza
(Łk 21,25-28.34-36) Przyjście Chrystusa. Potrzeba czujności.

   Jezus powiedział do swoich uczniów: Będą znaki na słoń-
cu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów bezrad-
nych wobec szumu morza i jego nawałnicy. Ludzie mdleć będą 
ze strachu, w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi. Albo-

wiem moce niebios zostaną wstrząśnięte. Wtedy ujrzą Syna Czło-
wieczego, nadchodzącego w obłoku z wielką mocą i chwałą. A gdy się to dziać zacznie, na-
bierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie. Uważajcie na sie-
bie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby 
ten dzień nie przypadł na was znienacka, jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, 
którzy mieszkają na całej ziemi. Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli 
uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym.

Zbliża się wasze odkupienie.
 Oczekiwanie. Tak różnie przez człowieka odbierane. Czasem, gdyby tylko było można, z 

chęcią człowiek by je skrócił albo wręcz odrzucił. A skoro się nie da, to stanowi ono wtedy 
niemałe obciążenie. Robi się miejsce na smutek, czasem przygnębienie. Co innego, gdy to, co 
ma przyjść, co ma się wydarzyć, jest oczekiwane. Wtedy  wkrada się niecierpliwość. Z nią też 
może być różnie. A właściwie to z nami może być różnie. Albo będziemy poddenerwowani, 
albo podekscytowani. Chyba, że z cierpliwością nie jest u nas najgorzej. Może to dać bardzo 
dobry efekt, polegający na tym, że ten czas oczekiwania będzie dla nas budujący, owocny. 

  Wkraczamy w taki czas. Jak co roku, przed nami Adwent. Określany jest często jako czas 
radosnego oczekiwania, chociaż dominować będzie kolor fioletowy (przynajmniej w litur-
gii). Kolejny raz szansę na to, by przygotowanie nasze było właściwe. A skoro Bogu bardzo 
zależy na nas, daje nam jasną podpowiedź co do sposobu, w jaki powinniśmy przeżyć dany 
nam przez Niego czas. Czas Adwentu i czas naszego życia. 

  Choć to początek roku liturgicznego, Ewangelia ukazuje moment, który zakończy ten 
fragment historii, w którym aktualnie żyjemy. Rozpoczął się on od chwili, do której wspo-
mnienia teraz się przygotowujemy. Przyjście Syna Bożego na świat zapoczątkowało czas 
ostateczny. Bóg na różne sposoby przemawiał do człowieka w jego historii. Ostatnim sło-
wem, jakie wypowiedział,  było Wcielenie Jego Syna. To ostatnie słowo, dlatego ostateczne, 
a do tego dotyczące każdego. Natomiast koniec ukazuje nam fragment Ewangelii, który wła-
śnie rozważamy. 

   Wizja apokaliptyczna. Już ją rozważaliśmy. Zapewne nie jeden raz. Rodziła i będzie ro-
dzić w nas różne emocje. Nie ma się co dziwić, skoro ten obraz jest tak bardzo sugestywny. 
Ludzie mdleć będą ze strachu, obserwując niesamowite zmiany we wszechświecie i przede 
wszystkim te wokoło, na ziemi. Zaraz jednak następują słowa pocieszenia: „nabierzcie ducha 
i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie”. 

   Dzieło odkupienia dokonało się na krzyżu. W momencie śmierci Jezusa, szatan poniósł 
klęskę, śmierć została pokonana. Nastąpiło zmartwychwstanie. To, czego dokonał Jezus, do-
tyczy każdego człowieka. Zostaliśmy wyzwoleni z mocy śmierci. I chociaż dalej trwamy w 
życiu, w którym tę śmierć obserwujemy i jej doświadczamy, to wiemy, jaki będzie tego ko-
niec. Dlatego nie mamy co się martwić, tylko powinniśmy podnieść głowy, ponieważ zbliża 
się Ten, który chce nas uwolnić od tego wszystkiego, co w dzisiejszym świecie sprzeciwia się 
Ewangelii.

   Źródła tych przeciwności są różne. Nie na wszystkie mamy wpływ. A właściwie to mamy 
ten wpływ tylko na jedno z nich. To, które tkwi w nas samych. Dlatego ta potrzeba pracy nad 
sobą i kolejna szansa, żeby ta praca przyniosła efekt. Może kolejny raz postaramy się solid-
nie zabrać do roboty, czyli owocnie przeżyć czas adwentu. Często włączamy w to jakieś kon-
kretne postanowienia. To bardzo dobry pomysł. Jednak trzeba na niego uważać. Jak wszyst-
ko pójdzie dobrze to pół biedy. Ewentualnie człowiek będzie z siebie zadowolony. Pół biedy, 
bo może zaistnieć wtedy niebezpieczeństwo przypisania sobie zasługi, którą tak naprawdę 
zawdzięczamy Bogu. A jeżeli nie powiedzie się nam i znowu stwierdzimy, że chociaż chęci 
były wielkie, to i tak wyszło jak zwykle, no to wtedy może być bieda. Jaki ten człowiek skom-
plikowany.

   Dlatego przypomnijmy sobie jeszcze raz: „nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ 
zbliża się wasze odkupienie”. Przychodzi Ten, który chce nam w tym wszystkim pomóc. I mu-
simy pochylić głowę przed Nim, bo wszystko, co dobre, od Niego pochodzi. On jest źródłem 
dobra w naszym życiu. Nie my. I całe szczęście, bo my tacy niepewni i zmienni jesteśmy.

   W Wielkim Poście towarzyszą nam różne słowa, będące pomocą w pracy nad sobą. 
Szczególnie pamiętam te: „Umocnieni Łaską Bożą, pracujmy nad sobą w wielkiej cierpliwo-
ści”. Łaska jest konieczna. Nie mniej cierpliwość. Z nimi będzie ten czas wyglądał inaczej. 
Warto spróbować. Kolejny raz. Warto zapatrzyć się w Tego, który przychodzi, bo przychodzi 
z pomocą, ze słowami pokrzepienia, z miłością. Aż się w sercu cieplej robi.

Ks. Grzegorz Podlaski

II Rocznica śmierci  
Ks. Proboszcza grzegorza Zakliki 

Żył z całych sił i zawsze 
uśmie chał się do bliźnich!
W dniu 27.11.2012 roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. 
Stefana Żeromskiego w Nowogardzie odbył się wyjątkowy pokaz 
multimedialny w drugą rocznicę śmierci ks. Grzegorza Zakliki - 
proboszcza parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Nowogardzie 

W środę do Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Nowogardzie na pokaz 
multimedialny przygotowany przez 
nowogardzkiego kronikarza i fotogra-
fika  Franciszka Karolewskiego, przy-
było kilkadziesiąt osób, w tym wice 
burmistrz Nowogardu Damian Simiń-
ski. Spotkanie rozpoczęło się od krót-
kiego przywitania zgromadzonych go-
ści oraz gościa specjalnego, którym 
była rodzona siostra  ks. Proboszcza,  
pani Elżbieta Zaklika - Baudry na stałe 
mieszkająca we Francji. 

To będzie szczególny pokaz, który 
tego wieczora Państwu zaprezentuje-
my. Dlatego wydaje mi się, że nie trze-
ba wielkich słów, by zachęcić państwa 
do obejrzenia tych szczególnych slajdów, 
na których będzie prezentowany wyjąt-
kowy człowiek, nasz ks. Proboszcz Grze-
gorz Zaklika, którego druga rocznica 
śmierci - odejścia do domu Ojca, wła-
śnie mija – powiedziała na wstępie  dy-
rektor Biblioteki pani Zofia Pilarz

Chwilę później rozpoczęto po-
kaz, który był sentymentalną i bar-
dzo wzruszającą wędrówkę  po życiu 
i pracy ks. Proboszcza. Slajdy zawiera-
ły wszystkie ważne wydarzenia, które 
dotyczyły  życia ks. Proboszcza w no-
wogardzkiej Parafii, m. in. objęcia po-
sługą Parafii, Komunie Święte udziela-
ne  dzieciom, śluby  oraz wielu innych 
wydarzeń, których ks. Proboszcz był  
szczególnym świadkiem. Osobny frag-
ment pokazu stanowiły slajdy z pożaru 

kościoła, który miał miejsce 3 grudnia 
2005 roku. Wówczas to czas się zatrzy-
mał dla Parafian, i dla ks. Proboszcza, 
który mozolnie od pierwszych dni or-
ganizował pomoc w odbudowie Świą-
tyni.  

Po pokazie poproszono o podziele-
nie się wrażeniami siostrę ks. Probosz-
cza, panią Elżbietę Zaklika – Baudry:  
Ten dzisiejszy pokaz, w drugą rocznicę 
śmierci mojego brata Grzegorza - pro-
boszcza tutejszej Parafii w Nowogardzie 
jest bardzo wzruszającym i pięknym po-
kazem. Uważam, że te wszystkie zdjęcia 
były bardzo piękne i ładnie wyekspono-
wane. Wybór podkładu muzycznego, a 
w szczególności tych pieśni, bardzo pod-
kreślił głębię naszego ludzkiego życia, a 
zarazem jego przemijalności. Ja miałam 
to szczęście towarzyszyć mojemu bratu 
w tych ostatnich chwilach i miesiącach 
jego życia, które podczas pokazu zostały 
przywołane i przyniosły mi i wielu in-
nym osobom tu zgromadzonym bardzo 
dużo prawdziwych wzruszeń. Muszę 
powiedzieć, że bardzo się cieszę, iż mia-
łam tak cudownego brata, który mimo, 
że był starszy ode mnie o 8 lat, to zawsze 
był dla mnie bardzo bliskim i opiekuń-
czym. Akceptowałam jego sposób życia 
i przyjętych przez niego wartości, które 
sam wybrał i potrafił dzielić się nimi z 
innymi. To on, jako pierwszy przekazał 
mi bakcyla wędrowania po górach, bar-
dzo je kochał  i uwielbiał po nich cho-
dzić. Również nie był mu obcy rower i 

Sala zgromadziła wiele osób, które z przejęciem oglądały projekcję slajdów
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Parafia pw. Wniebowzięcia NMP w Nowogardzie 

ORGANIZUJE pielgrzymkę do grobu św. Jakuba 
Apostoła do Santiago de Compostella

wyjazd 1 kwietnia 2013 r. z Nowogardu
Planowane noclegi:
Aachen, Lourdes, Saria na ostatnim odcinku 100 km 
wędrówka piesza (4 dni).
Powrót z Santiago przez Avilę, Ars i powrót do Pol-
ski.

Chętnych prosimy 
o kontakt z ks. proboszczem 

tel. 506 081 328. 
Ilość miejsc ograniczona.

Listopadową Galerię Słowa kończymy wierszami autorstwa 
ks Grzegorza Zakliki.

27 listopada obchodziliśmy drugą rocznicę śmierci tego ka-
płana wieloletniego proboszcza parafii pw. WNMP ale także mi-
strza słowa i tego mówionego  kaznodziejskiego i tego pisanego 
artystycznego. Dziękujemy autorom którzy w tej rubryce opubli-
kowali swoje teksty.

Boże
zachwyciłem  się Tobą jesienią
gdy dniem świeciło dojrzałe słońce 
gdy nocą wędrowały tumany mgieł
gdy drzewa pokrywały się złotem i czerwienią
gdy padał zmęczony deszcz

Moje zadanie
jestem listonoszem
idę wzdłuż ulicy
zatrzymuję  się przed każdym domem
wrzucam do skrzynki słowa
słowa zamieniają się w zdania
zdania opowiadają  prawdy
pozbierane na drogach i ścieżkach  mego wędrowania

zakochanych  przestrzegam  przed kruchością  
naczynia w którym złożyli swój skarb
przygniecionym  ciężarem  przeżytych  lat
doradzam  pamięć o słonecznym  czasie dzieciństwa
 umęczonych cierpieniem i trudami
uspokajam że tutaj nic nie trwa zawsze

chcę być listonoszem 
chcę  iść wzdłuż ulicy
chcę wrzucać do skrzynki słowa
ciepłe i delikatne jak dłonie dobrego  człowieka

***

(Poniższy wiersz często powtarzał, gdy był już bardzo słaby... )

już
jeszcze cieszy ciepło słońca
jeszcze ciszę sprowadza deszcz
a już horyzont się zatrzymał
drzewo skrzypi  za oknem
kot miauczy pod schodami
i już wiesz, że Zawratu nie przejdziesz
i nie wymoczysz nóg w górskim strumieniu

nowe buty zostaną po tobie
stary plecak wyrzucą na śmietnik
a notatki twoje będzie przeglądał wiatr

ks Grzegorz Zaklika

przejażdżki nim. To dzięki niemu dziś to wszyst-
ko kontynuuję sama i przekazuję również moim 
dzieciom. Od 25 lat mieszkam we Francji, ale po-
mimo odległości jaka nas dzieliła, zawsze czułam 
bliskość mojego brata  oraz jego  wsparcie, na-
sze życie nadal się toczy, ale już bez niego tutaj. 
Dlatego trzeba czerpać z życia jak najwięcej i cie-
szyć się jego każdą dobrą i radosną chwilą. Cza-
sami żałuję, że nie było nam dane spędzać więcej 
czasu ze sobą i przeżyć jeszcze wiele wspaniałych 
chwil. Cieszę się z tego, że mój brat był u nas we 
Francji 3 razy, ale żałuję też, że nie było mu dane 
bywać u nas częściej. Dzisiejszy pokaz był niesa-
mowity, ponieważ  pokazywał to wielkie zaanga-
żowanie brata w życie tej parafii, a w szczegól-
ności dotyczył tego okresu, kiedy wybuchł  pożar 
w Kościele. Wówczas sugerowałam bratu,  żeby 
trochę odpoczął i przyjechał do nas, do Francji. 
Chciałam, by zregenerował trochę swoje siły i 
zdrowie, ale on mi odpowiadał: „ Teraz nie mogę, 
jeszcze nie teraz, bo jest jeszcze do zrobienia  to, i 
to, i to...  w naszym kościele.”  Co do prezentowa-
nych zdjęć, to najbardziej wzruszyły mnie te, któ-
re dotyczyły tego momentu odchodzenia mojego 
brata, oraz jego powolne słabnięcie w związku z 

chorobą. To mnie najbardziej kosztowało emo-
cjonalnie. Jest mi ogromnie przykro, że nie ma już 
jego z nami, ale wiem, że był on bardzo szczęśli-
wy w sowim kapłaństwie i tutaj w tym miejscu, 
w tej Parafii. Jestem bardzo dumna z tego, że spo-
łeczeństwo nowogardzkie – polskie, tak żywo pa-
mięta o moim bracie i swoim ks. Proboszczu. W 
tym jakże trudnym okresie jego życia, gdy zacho-
rował, od Nowogardzian doznał bardzo wielkie-
go wsparcia, co na pewno pozwalało mu być sil-
niejszym. Także  zaangażowanie personelu me-
dycznego, władz miasta, wzbudziło u mnie bar-
dzo duży szacunek, a zarazem ogromną wdzięcz-
ność dla Was. Dlatego z całego serca Wszystkim i 
każdemu z osobna bardzo serdecznie za to dzię-
kuję. Będę miała Was oraz to miasto zawsze w 
moim sercu, które dla mojego brata było tak bar-
dzo bliskie do samego końca… Powiedziała - sio-
stra ks. Proboszcza  Elżbieta Zaklika – Baudry.

Zgromadzona publiczność brawami odwdzię-
czyła się za pokaz, łzy wzruszenia oraz chwile 
refleksji po prezentacji towarzyszyły wszystkim 
oglądającym prawdę o życiu i pracy naszego ks. 
Proboszcza.

Tekst i foto: Jarek Bzowy 

Uroczystości kościelne II rocznicy 
śmierci ks. Grzegorza Zakliki

Msza święta w intencji śp. ks. Grzegorza za-
mówiona przez jego rodzinę i nowogardzkie 
koło różańcowe odbyła się w środę o godzi-
nie 17. Do świątyni pw. WNMP przybyło  wie-
lu mieszkańców naszego miasta, dla których 
ks. Grzegorz Zaklika pozostał osobą szczegól-
nie bliską. W homilii obecny  ks. proboszcz na-
stępca ks. Grzegorza, również Grzegorz, nawią-
zał do  szczególnego wkładu zmarłego dwa lata 
temu kapłana w duchowy i materialny rozwój 
nowogardzkiej parafii. Przypomniał też o zain-
teresowaniach również literackich ks. Grzego-

rza i wezwał do nieustannej modlitwy za jego 
duszę,  jako wyraz należnej mu wdzięczności. 
We Mszy świętej uczestniczyli też pensjonariu-
sze nowogardzkiego DPS Smużyny,  którymi  
ks. Zaklika opiekował się z oddaniem, i z któ-
rymi  jeździł m.in. na pielgrzymki  i wycieczki 
po kraju. Po Mszy Świętej na cmentarzu przed 
grobem ks. Grzegorza Zakliki, pochowanego w 
jednym grobowcu z ks. Bronisławem Pisarkiem, 
odmówiono modlitwę za zmarłych.

ms
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Nowogard • Warszawska 14 • tel. 91 391 03 78

zaprasza pn-pt 9-18, sob. 10-14

Przyjdź po sianko na święta

Masz 10 minut? Masz decyzję
Kredyt gotówkowy na gwiazdkę

tel. 91 443 51 87, 94 721 61 83
59 833 43 12,  698 230 205

www.partnerstal.pl

GARAŻE BLASZANE WIATY, KOJCE 
BRAMY GARAŻOWE

TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 

HOtEL REStaURaCja 15 POłUDnIK
PRZyjęCIa 
WESELnE:

- obiad
- przystawki
- 5 dań gorących
- soki, napoje gaz. 
- kawa - herbata
bez ograniczeń
130 zł osoba
Pokoje hotelowe 
dla gości weselnych 
30 zł osoba
Dekoracja sali GRATIS!

BAl
SyLWEStROWy

Gra zespół: ,,SONET''
- obiad
- przystawki
- 5 dań gorących
- soki, napoje gaz.
- kawa - herbata
- 0,5 l. wódki
- szampan
- fajerwerki
400 zł  od  pary
460 zł  z  hotelem

tel. 663 412 054 • Kikorze 72-221 Osina
www.hotel15poludnik.kikorze.pl
Klimatyzacja • Duży taras • Piec do: prosiaka/dzika

Wolne terminy:
6.04; 20.04; 1.06; 15.06; 

6.07; 10.08; 31.08

zaprasza na
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Co oni kombinują

Lista obecności na posiłkach z OPS !
Zgodnie z zapowiedzią w poprzednim numerze, kontynuujemy temat tzw. dożywiania dzieci i młodzieży prowadzonego w nowogardz-
kich szkołach, dla których gmina jest organem prowadzącym. Po sygnałach jakie otrzymaliśmy z placówek szkolnych, nasze zaintere-
sowanie zwróciło zarządzenie burmistrza z dn. 25 10 2012 roku.

MYŚLELI, MYŚLELI - WY-
MYŚLILI

Zarządzenie to nakłada na 
dyrektorów placówek prowa-
dzących wydawanie posiłku 
dofinansowanego z pieniędzy 
OPS , dodatkowe obowiązki w 
zakresie korzystania z tych po-
siłków. Oto jego sentencjonal-
na treść: 

§ l. W celu prawidłowej re-
alizacji programu „Pomoc 
państwa w zakresie dożywia-
nia”, realizowanego przez Gmi-
nę Nowogard poprzez Ośro-
dek Pomocy Społecznej w No-
wogardzie, zobowiązuję dyrek-
torów szkół, dla  których orga-
nem prowadzącym jest  gmi-
na Nowogard do informowa-
nia  wykonawcy wyłonionego 
w drodze przetargu na przygo-
towanie, dostarczenie‚ wydanie 
osobom uprawnionym posiłku 
szkolnego, dowolną drogą (te-
lefoniczną, mailową, faksem)

l)  planowanej  nieobecności 
osób uprawnionych do posił-
ku co najmniej na jeden dzień 
wcześniej przed dniem wydania 
posiłku,   

2) planowanej zmianie gorą-
cych posiłków na suchy pro-
wiant (wycieczki, szkolne, wy-
jazdy do teatru, itp.) co naj-
mniej na dwa dni przed plano-
waną niemożliwością spożycia 
przez uprawnionego gorącego 
posiłku na miejscu w szkole,

3) dostarczania w terminie 
do 10 danego miesiąca imien-
nego wykazu osób uprawnio-
nych, którym wydano posiłki 
w poprzednim miesiącu, wraz 
z wykazem ilościowym wyni-
kającym z obecności tych osób  
w trakcie wydawania posiłku.

§ 2 W celu prawidłowej reali-
zacji programu „Pomoc pań-
stwa w zakresie dożywiania”, 
realizowanego przez Gminę 
Nowogard poprzez Ośrodek 
Pomocy Społecznej   w Nowo-
gardzie, zobowiązuję dyrekto-
rów szkół,  dla  których orga-
nem prowadzącym jest  gmina 
Nowogard do dostarczania do  
Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Nowogardzie w terminie 
do l O  danego miesiąca imien-
nego wykazu osób uprawnio-
nych, którym  wydano posił-
ki w poprzednim miesiącu, 
wraz z wykazem ilościowym 
wynikającym z obecności 

tych osób w trakcie wydawa-
nia posiłku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w 
życie z dniem l listopada 2012 
roku.

O CO TU CHODZI
Zarządzenie wzbudziło sze-

reg pytań zwłaszcza wątpli-
wości budziła techniczna 
realizacja zaleceń- czy 
mamy stać z listą 
obecności przy 
okienku wydają-
cym posiłki, jak te  
dzieci będą się czuły 
wobec innych swoich ko-
legów, wszyscy zauważą, 
że są dofinansowywane, 
to je bardzo krępuję - pyta 
członek dyrekcji jednej 
ze szkół. Nie zawsze też 
dzieci osobiście odbierają 
posiłek niekiedy z powo-
du nieobecności czynią to 
za nie inne osoby zabiera-
jąc danie na wynos. Arty-
kułując między innymi te 
wątpliwości  skierowali-
śmy pytania do Urzędu w 
Nowogardzie. Niżej nasze 
pytania i odpowiedzi nadesła-
ne przez  gminę

DN. -  Zgodnie z par. 1  za-
rządzenia,  Burmistrz Nowo-
gardu zobowiązuje dyrekto-
rów szkół do podawania kon-
kretnych informacji na te-
mat wydawanych posiłków w 
szkolnych stołówkach, w celu 
tu cyt.: „prawidłowej reali-
zacji programu Pomoc pań-
stwa w zakresie dożywania”. 
Czy to oznacza, że dotychczas 
program ten na terenie naszej 
gminy funkcjonował   niepra-
widłowo lub też był w niewła-
ściwy sposób realizowany? 

Gmina -  Program „Pomoc 
państwa w zakresie dożywiania 
w gminie Nowogard” funkcjo-
nował i jest realizowany pra-
widłowo i właściwie. Wszyst-
kie  rodziny kwalifikujące się 
do tego rodzaju pomocy są  ob-
jęte  tym  programem.    Gmi-
na    realizuje  program  w for-
mie obiadów  składających  się 
z 2 ciepłych dań od  kilkunastu 
lat, bez zakłóceń.

Czy dyrektorzy szkół otrzy-
mali wytyczne odnośnie reali-
zacji pkt. 3 par. 1 zarządze-
nia oraz całego par. 2 zarzą-
dzenia? tzn. kto i w jaki spo-

sób będzie sporządzał listy 
obecności, o których mowa w 
tych fragmentach ww. zarzą-
dzenia? 

 - Dyrektorzy  szkół nie otrzy-
mali dodatkowych  wytycznych 
odnośnie realizacji pkt. 3 pa-
ragrafu 1 zarządzenia. Uwa-
żam, że osoby piastujące takie: 

funkcje odznaczają  się wysoki-
mi kompetencjami fachowością 
i w związku z powyższym nie 
„potrzebują” dodatkowych wy-
jaśnień.

 Czy dyrektorzy mają prawo 
tworzyć imienne listy obecno-
ści  osób korzystających z po-
siłków w ramach programu 
dożywania, do czego zobo-
wiązuje ich pkt. 3 par. 1 oraz 
cały par. 2 zarządzenia? (je-
śli tak proszę podać podstawę 
prawną); Skąd pobiorą wstęp-
ną listę zawierającą te nazwi-
ska, by móc ją zweryfikować 
z tą, którą posiada (do wia-
domości własnej i opiekunów 
dzieci) miejski OPS? 

- Dyrektorzy  otrzymają listę 
osób uprawnionych  z Ośrodka 
Pomocy Społecznej  w Nowo-
gardzie. Jest to zgodne z przepi-
sem art. 23 ust. 1 pkt. 2 ustawy 
z dnia 29 sierpnia   1997   roku 
o ochronie danych  osobowych  
(Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 
926). Celem tego jest możli-
wość sprawdzenia przez  gminę  
zgodności  obciążeń  jej  koszta-
mi  za  posiłki  z faktyczną  ilo-
ścią  uczniów,  którzy z posił-
ków skorzystali.

-  Do czego posłużą zebrane 
zgodnie z  zarządzeniem Bur-

mistrza informacje na temat 
tego, ile osób korzysta na sto-
łówce z przyznanych racji w 
ramach programu dożywa-
nia? Gdzie te dane zostaną 
zgromadzone i w jaki sposób 
będą przetrzymywane? Kto 
będzie miał później do nich fi-
zyczny dostęp? 

- Zebrane dane będą 
przekazywane i gro-
madzone w Ośrod-
ku Pomocy Społecznej. 
Dane te posłużą tylko i  
wyłącznie   do  weryfi-
kacji   faktur  wystawia-
nych   przez  wykonaw-
cę   usługi  - w  celu 
porównania  ilości  wy-
dawanych  w  danym  
miesiącu  w  danej  pla-
cówce  posiłków  wyda-
wanych osobom upraw-
nionym z danymi ujęty-
mi w fakturze.

Dane  będą  przecho-
wywane  w  archiwum  
Ośrodka  Pomocy Spo-
łecznej. Dostęp  do  da-
nych będą posiadali 
uprawnieni pracowni-

cy OPS, których do zachowania 
tych danych w tajemnicy obli-
guje ustawa z dnia 5 sierpnia 
2010 roku o ochronie informa-
cji niejawnych (Dz. U. Nr 182, 
poz. 1228)

-  Czy Gmina ponosi jakieś 
koszty związane z obsługą 
„Pomocy państwa w zakresie 

dożywania” - jeśli tak, to jakie 
to są środki w skali roku? 

- Gmina Nowogard  ze swo-
jego budżetu asygnuje środki w 
kwocie około 200.000 zł rocznie 
na realizację tego programu. 
Koszty finansowania tego pro-
gramu to w 60% dotacja z bu-
dżetu państwa i  40% wydatki z 
budżetu gminy Nowogard.

MOŻEMY SIĘ TYLKO 
DOMYŚLAĆ

Jeśli więc jak wynika z odpo-
wiedzi wszystko funkcjonowa-
ło prawidłowo a kwalifikacja 
do dożywiania  odbywa się w 
zupełnie innym miejscy we-
dług ustawowych kryteriów i 
uprawnieni są właściwie ewi-
dencjonowani po po co mno-
żyć buchalterię (dyrektorzy 
mają dostarczać listy obecno-
ści na posiłkach zarówno do 
OPS jak i dostawcy posiłków) 
i narażać dzieci na ujawnianie 
ich sytuacji życiowej. A może 
o to chodziło aby przy zna-
nym już dzisiaj wyborze nowe-
go dostawcy móc powiedzieć 
,że stygmatyzacja dzieci która 
z technicznych powodów wy-
stąpi przy dostawcy z Kosza-
lina i tak już miała miejsce w 
wyniku obowiązujących prze-
pisów czyli zarządzenia nu-
mer… burmistrza Nowogardu 
z dnia... 

(to za Skrzyneckim z Piwnicy 
Pod Baranami).

Wyjaśniamy
Firma pani Ewy Kasprzyk 
będzie działać nadal

Po naszym wtorkowym tekście dotyczącym rozstrzygnię-
cia przetargu na przygotowywanie i dostarczanie posiłków 
dla dzieci i młodzieży, finansowanych przez OPS okazało się, 
że część osób zrozumiała tekst w taki sposób, że firma  pani 
Ewy  Kasprzyk, która nie otrzymała tego zamówienia na na-
stępny rok, przestaje funkcjonować. Informujemy więc dodat-
kowo tych, którzy nie doczytali tego w naszym tekście, że fir-
ma pani Ewy Kasprzyk i stołówka przez nią  prowadzona  przy 
szkole na ul. Boh. Warszawy, nadal będzie funkcjonować, nato-
miast firma ta nie będzie obsługiwać dożywiania dzieci i mło-
dzieży finansowanej z OPS, to dożywianie będzie realizowane 
przez firmę z Koszalina. Pani Ewa Kasprzyk będzie więc prowa-
dziła stołówkę nadal, na tych samych zasadach dla osób w tym 
dzieci, które korzystają z obiadów odpłatnie, natomiast obiady 
dzieci i młodzieży finansowane z OPS, będą  inne i inaczej wy-
dawane. I w tym właśnie problem, że będzie to widać, co naraża 
te dzieci na społeczne stygmatyzowanie.

sm

...zarządzenie 
numer... 
z dnia...
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W bajkowym świecie Jana Brzechwy – relacja z konkursu
28 listopada 2012 roku w Zespole Szkół Publicznych im. Bronisława Malinowskiego w Osinie odbył się międzyszkolny konkurs pn. „W 
bajkowym świecie Jana Brzechwy”. Jak sama nazwa wskazuje, zmagania dotyczyły życia i twórczości bardzo znanego dzieciom pisarza 
i poety. W rywalizacji wzięło udział sześć drużyn ze szkół podstawowych z: Długołęki, Mostów, Strzelewa, Nowogardu (Szkoła Podsta-
wowa nr 2), Chlebówka, Osiny. 

Organizatorami konkursu 
byli: pan Krzysztof Górecki – 
kierownik Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Osinie, pani Wie-
sława Staszak – opiekunka Bi-
blioteki Szkolnej w ZSP w Osi-
nie, pani Anna Zehner – po-
mysłodawczyni konkursu oraz 
pani Ewelina Wszelaki. 

W bajkowy świat Jana Brze-
chwy wprowadził uczestników 
nie tylko sam temat konkursu, 
ale również wystrój sali gim-
nastycznej, która dzięki po-
wieszonym plakatom, obrazu-
jącym najbardziej znane tek-
sty pisarza, przeniosła nas w 
magiczny świat. Nawet tablica 
punktowania była nietypowa, 
ponieważ były to portrety Am-
brożego Kleksa, a punktami 

były piegi, które sami uczest-
nicy rywalizacji przyklejali. 
Ogromnie zaskoczył wszyst-
kich pan Krzysztof Górecki, 
który w bardzo dużym stop-
niu upodobnił się do tytułowe-
go bohatera „Akademii Pana 
Kleksa”.

Sam konkurs składał się z 
pięciu konkurencji: odpowia-
danie na wierszowane zagad-
ki, wykonanie kolażu, przed-
stawiającego Ambrożego Klek-
sa, kleksografia, rozwiązywa-
nie krzyżówki oraz wypisanie 
jak największej ilości wersów 
„Kaczki Dziwaczki”.

Największą wiedzą na temat 
utworów Jana Brzechwy wy-
kazała się drużyna ze Szko-
ły Podstawowej z Chlebówka, 

która zajęła I miejsce. Tuż za 
nią uplasowała się drużyna ze 
Strzelewa, a trzecie miejsce na 
podium zajęła drużyna z Osi-
ny (Filip Wąsik, Hanna Kosa-
kiewicz, Aleksandra Natow). 

Pierwsze trzy drużyny otrzy-
mały dyplomy i nagrody książ-
kowe, pozostałe - pamiątkowe 
dyplomy uczestnictwa.

Zwycięzcom gratulujemy i 
miejmy nadzieję, że niedługo 

nadarzy się kolejna okazja do 
zorganizowania takiego kon-
kursu.

Ewelina Wszelaki

 

Bezpiecznie na kolei 
W dniu 23 listopada w Szkole Podstawowej nr 2 w Nowogardzie odbyła się pre-
lekcja pod tytułem „Bezpiecznie na kolei” prowadzonej dla klas I, III i IV przez 
funkcjonariuszy Straży Ochrony Kolei ze Szczecina.

Celem spotkania było posze-
rzenie wiedzy o Straży Ochro-
ny Kolei, przyswojenie wiedzy 
o bezpiecznym poruszaniu się 
po terenie kolejowym oraz o 
najczęściej występujących za-
grożeniach.

Podczas prezentacji uczniom 
udzielono wielu informacji na 
temat bezpieczeństwa na dro-
dze przejazdów kolejowych i 
podróży pociągami. W trak-
cie spotkania omówione zo-
stały zasady bezpiecznego za-
chowania się w pociągach, na 
dworcach i przejazdach kolejo-
wych. Funkcjonariuszka przy-
pominała najczęściej występu-
jące znaki drogowe dotyczące 

przejazdów kolejowych i za-
chowania szczególnej ostroż-
ności, zarówno kierowców jak 
i pieszych. Sporym zaintereso-
waniem cieszyły się filmy in-
struktażowe animowane, które 
praktycznie przybliżały dzie-
ciom temat prelekcji. 

Ponadto uczniowie mie-
li możliwość zapoznania się 
z zasadami bezpiecznego za-
chowania się przy psie,  oraz 
uczestniczyli w pokazie ko-
mend psa służbowego.

Na zakończenie uczniowie 
klas I otrzymali drobne upo-
minki oraz uczestniczyli w 
konkursie, w którym wszystkie 
wybrane dzieci wykazały się 
dużą wiedzą z zakresu „bez-
pieczeństwa na kolei”. 

Dzięki takiemu spotka-
niu możemy mieć nadzieję, 
że zdobytą wiedzę uczniowie 
będą potrafili zastosować w 
codziennym życiu.

Inf. Własne
Opr. MS
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Ewa Durska - Mistrzyni 
Olimpijska w SP nr 3
 W dniu 23 listopada 2012r. Szkoła Podstawowa nr 3 im. - Polskich Olimpij-
czyków w Nowogardzie, gościła wyjątkową lekkoatletkę specjalizującą się      w 
pchnięciu kulą, dwukrotną mistrzynię  paraolimpijską z Sydney (2000) i Londy-
nu (2012), a także dwukrotną mistrzynię świata z Birmingham (1998) i Christ-
church (2011) panią Ewę Durską. 

Spotkanie z młodzieżą 
rozpoczęło się od szczegól-
nej uroczystości - odsłonię-
cia tablicy - MISTRZOWIE 
OLIMPIJSCY. Całość spotka-
nia odbyła się na forum. Dy-
rektor szkoły wręczając kwia-
ty na powitanie podkreślił 
doniosłość tego dnia dla całej 
społeczności szkolnej. Wspa-
niałym i wzruszającym ge-
stem ze strony pani Ewy było 
przekazanie dla szkoły ory-
ginalnego stroju sportowe-
go z Orzełkiem i autografem, 
w którym wywalczyła para-
olimpijskie złoto. Mistrzyni 
zaprezentowała swój kunszt 
sportowy. Młodzież poznała 
tajniki pchnięcia kulą, obej-
rzała medale wraz z tymi naj-

cenniejszymi - olimpijskimi. 
Po wpisaniu się do księgi pa-
miątkowej szkoły i podpisa-

niu flagi olimpijskiej, gość, 
odpowiadała na zadawane 
przez dzieci pytania. Zakoń-
czenie uwieńczyło wspólne 
zdjęcie i rozdanie autogra-
fów dla uczniów i pamiątko-
wych zdjęć dla kadry peda-
gogicznej. Na pamiątkę spo-
tkania z młodzieżą pani Ewa 
Durska otrzymała „sylwetkę 
sportowca”. Pracę wykona-
ła uczennica klasy 6b Sandra 
Klonowska. Spotkanie przy-
gotowała i prowadziła Pani 
Kazimiera Krusińska. Po-
dziękowania dla wszystkich, 
którzy pomogli w organizacji 
przedsięwzięcia.

inf. K.K
opr. KR

Skandal !  Odwołano pogrzeb piłkarza!

Rodzina zabierze ciało „Pepe” do Nigerii 
W czwartek (29 listopada) o godzinie 14:00, na cmentarzu w Nowogardzie zaplanowano pochówek tragicznie zmarłego w październiku 
piłkarza Pomorzanina Nowogard – Joshua Pepple. Na godzinę przed ceremonią pogrzeb został odwołany! Wszystko za sprawą pisma 
z Ambasady nigeryjskiej, z którego wynika, że rodzina zmarłego piłkarza kategorycznie nie zgadza się na pochówek „Pepe” w Polsce i 
chce sprowadzić jego ciało do kraju. 

Przypomnijmy, gmina No-
wogard została zobowiązana 
do pochówku piłkarza, po tym 
jak Ambasada Nigerii stwier-
dziła, że nie ma funduszy na 
przetransportowanie ciała do 
kraju. Z racji, że „Pepe” zmarł 
na terenie naszej gminy, to 
właśnie tutaj powinien zostać 
pochowany (w myśl przepi-
sów krajowych). Ciało zosta-
ło odpowiednio przygotowa-
ne do ceremonii. Trumna była 
wystawiona w kaplicy. Zostało 
również przygotowane miej-
sce pochówku. Przed godzi-
ną 13:00 do Prokuratury Re-
jonowej w Goleniowie wpły-
nął fax. z Ambasady Nigerii 
w Warszawie o zaprzestaniu 
czynności pogrzebowych. Pi-
smo wpłynęło dziś, przed godz. 
13.00. Można powiedzieć na 
ostatnią chwilę. Z dokumentu 
otrzymanego z Ambasady ni-
geryjskiej wynika, że rodzina 

zmarłego piłkarza kategorycz-
nie nie wyraża zgody na po-
chówek Pepple w Polsce. Prosi 
o wstrzymanie pogrzebu, gdyż 
chce sprowadzić ciało do Ni-
gerii - mówi Beata Balcerska, 
szef Prokuratury Rejonowej w 
Goleniowie. 

Mniej pewności co do tre-
ści listu z ambasady mieli pra-
cownicy Urzędu Miejskiego w 
Nowogardzie, którzy otrzyma-
li pismo w obcym języku. Do-
kument trafił do tłumacza za-
przysięgłego. 

Zajmujący się organizacją 
pochówku ze strony miasta, 
wiceburmistrz Damian Simiń-
ski, nie ukrywał oburzenia całą 
sprawą. 

To skandal. Teraz jednak mu-
simy się skoncentrować na tym, 
aby ciało znów wróciło do Za-
kładu Medycyny Sądowej, skąd 
jak wynika ze wstępnych infor-
macji, ma być odebrane przez 

rodzinę zmarłego piłkarza – 
mówi zastępca burmistrza. 

Co jednak z kosztami, któ-
re firma poniosła w związku 
z przygotowaniem ceremonii 
pogrzebowej? 

Koszty pogrzebu miały się za-
mknąć w kwocie ok. 2,500 zł. 
Jednak w tej sytuacji, tych kosz-
tów nie poniesiemy. Jedyne wy-
datki, to transport ciała do No-
wogardu, i odwiezienie go z po-
wrotem do Zakładu Medycyny 
Sądowej w Szczecinie. Na tym 
kończy się rola gminy w całej 
sprawie. – podsumowuje D. Si-
miński. 

Innego zdania jest firma, 
która przygotowywała pochó-
wek. Ta twierdzi, że poniosła 
już większość kosztów zwią-
zanych z organizacją pogrzebu 
(trumna, przygotowanie miej-
sca spoczynku) i liczy na zwrot 
kosztów. 

Wszystko wskazuje na to, że 

za całe zamieszanie odpowie-
dzialni są pracownicy nigeryj-
skiej Ambasady. Próbowaliśmy 
się z nimi skontaktować. Nie-
stety nie byli zbyt rozmowni.

Nie jestem upoważnioną oso-
bą do udzielania jakichkolwiek 
informacji na ten temat, propo-
nuję odwiedzenie naszej strony 
internetowej i wysłaniu za jej 
pośrednictwem nurtujących nas 
pytań na podany adres e-mail. 
Jeśli zadzwoni pan za godzinę, 
połączę pana z osobą zajmują-
cą się tą sprawą – mówiła jedna 
z pracownic Ambasady z któ-
rą udało nam się połączyć ok. 
godz. 13.30. Niestety po wska-
zanym czasie, nikt już od re-
dakcji telefonu nie odbierał. 

Rozgoryczenia zaistniałym 
zamieszaniem wokół pochów-
ku J. Pepple, nie krył również 
prezes Pomorzanina Mar-
cin Skórniewski, który otrzy-
mał informację o odwołaniu 

pogrzebu, stojąc nad trumną 
swojego byłego zawodnika. 

Informacje o odwołaniu po-
grzebu otrzymałem po godzinie 
13 - bezpośrednio od Prokura-
tury w Goleniowie. W tym mo-
mencie przebywałem na cmen-
tarzu wraz z innymi członkami 
klubu. Szkoda, że to się odby-
ło w taki sposób. Mimo to, ro-
zumiemy postawę rodziny i łą-
czymy się z nimi w bólu po stra-
cie Josha – powiedział M. Skór-
niewski. 

Kiedy ciało „Pepe” zosta-
nie wysłane do jego rodzinne-
go kraju? Takiej informacji nie 
posiada zarówno prokuratura, 
jak i nowogardzcy urzędnicy. 
Miejmy nadzieję, że stanie się 
to jak najszybciej, ze wzgląd na 
szacunek i godne pożegnanie 
jakie należą się zmarłemu pił-
karzowi.  

KR

Podwójny Sukces SP nr 3 w Unihokeja

Teraz finały 
powiatowe
We wtorek i środę (20-21 listopada) reprezentanci 
Szkoły Podstawowej nr 3 w Nowogardzie, w katego-
rii dziewcząt i chłopców wywalczyli awans na finały 
powiatowe w Unihokeju.

Mistrzostwa Gminy w Uni-
hokeju odbyły się w Szkole 
Podstawowej w Wierzbięci-
nie. Dziewczęta rywalizowały 
we wtorek, natomiast chłop-
cy w środę. Reprezentantki SP 
nr 3, zajęły II miejsce i wywal-
czyły awans na finały powiato-
we. Chłopcy z tej samej szko-

ły wypadli jeszcze lepiej, gdyż 
nie mieli sobie równych i zaję-
li I miejsce w turnieju – oczy-
wiście również awansowali do 
kolejnej rundy. Serdecznie gra-
tulujemy i życzymy powodze-
nia w finale powiatowym. 

KR
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Statystyki rundy jesiennej, sezon 2012/2013
Runda jesienna w szczecińskiej okręgówce już się zakończyła – nadszedł czas podsumowania. Publikujemy statystyki Pomorzanina No-
wogard po 15 kolejkach, zarówno te indywidualne, jak i drużynowe. 

Na początek małe sprostowanie dotyczące wystę-
pów nowogardzkich piłkarzy. Mieliśmy problem z ze-
stawieniem wyjściowej jedenastki z meczu z Iskierką. 
Uznaliśmy, że występ dopiszemy tylko zawodnikom, 
którzy zagrali w drugim dogranym meczu, gdyż trwał 
65 minut. Z pierwszego pojedynku zaliczona do sta-
tystyk została jedynie bramka Konrada Winczewskie-
go i asysta Adama Tomaszewskiego. Zapraszamy do 
lektury!

Statystyki indywidualne:
Rozegrane mecze od 1 minuty – w nawiasie wystę-

py zaliczone jako zmiennik (w przypadku takiej sa-
mej liczby spotkań pod uwagę braliśmy mecze z ław-
ki, gole, asysty)

Natan Wnuczyński – 14 (1)
Mateusz Krupski – 14 
Dominik Wawrzyniak – 13  
Konrad Winczewski – 12
Michał Soska – 12
Paweł Łuczak – 12
Maciej Gołdyn – 11 (2)
Kamil Młynarczyk – 11 (2)
Adam Tomaszewski – 10 (3)
Sylwester Bednarek – 10 (2)
Michał Laszkiewicz – 9 (3)
Maciej Dobrowolski – 8 (1)
Joshua Pepple – 7 (1)
Gracjan Wnuczyński – 5 (3)
Łukasz Olechnowicz – 5
Kamil Lewandowski – 4 (8)
Krystian Miklas – 3 (6)
Dawid Langner – 2 (6)
Dawid Kurek – 2 (4)
Krzysztof Haberski – 1
Kamil Antonyk – 0 (5)
Jarosław Fijałkowski – 0 (1)

Strzelcy bramek:
4 – Maciej Gołdyn, Kamil Młynarczyk, Michał 

Laszkiewicz, Joshua Pepple
3 – Konrad Winczewski
2 – Dominik Wawrzyniak, Krystian Miklas

1 – Adam Tomaszewski, Natan Wnuczyński, Dawid 
Langner, Kamil Lewandowski, Gracjan Wnuczyński

Asysty:
5 – Adam Tomaszewski
3 – Maciej Gołdyn
2 – Kamil Młynarczyk, Dominik Wawrzyniak
1 – Natan Wnuczyński, Michał Laszkiewicz, Kry-

stian Miklas, Dawid Langner, Łukasz Olechnowicz, 
Paweł Łuczak, Michał Soska

Żółte kartki:
6 – Michał Soska
4 – Maciej Gołdyn, Michał Laszkiewicz
3 – Sylwester Bednarek, Dawid Kurek
2 – Konrad Winczewski, Maciej Dobrowolski, Ka-

mil Lewandowski
1 – Natan Wnuczyński, Adam Tomaszewski, Paweł 

Łuczak, Krystian Miklas, Dawid Langner, Kamil An-
tonyk

Czerwone Kartki:
Konrad Winczewski, Sylwester Bednarek (za dwie 

żółte), Michał Soska (za dwie żółte)
Klasyfikacja +/- : 
za strzeloną bramkę 2 punkty, za asystę 1 punkt, za 

żółtą kartkę minus 1 punkt, za czerwoną kartkę (nie 
liczy się za dwie żółte) minus 2 punkty

Kamil Młynarczyk – 10 pkt.
Joshua Pepple – 8 pkt.
Maciej Gołdyn – 7 pkt.
Dominik Wawrzyniak – 6 pkt.
Adam Tomaszewski – 6 pkt.

Statystyki drużyny:
Strzelone bramki Pomorzanina (wykaz minut):

Minuty Strzelone Stracone
0-15 2 1
16-30 5 1
31-45 5 2
46-60 4 1
61-75 8 6
76-90 5 5

najwięcej 
strzelonych

najwięcej 
straconych

Najmniej 
strzelonych

Najmniej 
straconych

1 Unia Dolice 
- 44

Rega 
Trzebiatów 
- 49

Rega 
Trzebiatów 
- 10

Piast 
Chociwel - 13

2 Morzycko 
Moryń - 40

Klon Krzęcin 
- 46

Piast 
Chociwel - 16

Odrzanka 
Radziszewo 
- 15

3 Polonia 
Płoty, Odra 
Chojna - 31

Ehrle Dobra 
Szczecińska 
- 43

Ina Ińsko - 16 Pomorzanin 
Nowogard 
- 16

Najlepsi na własnym boisku:
M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Pomorzanin Nowogard 8 19 18 8 6 1 1
2 Unia Dolice 7 18 30 10 6 0 1
3 Klon Krzęcin 8 18 18 13 6 0 2
4 Odrzanka Radziszewo 7 17 14 4 5 2 0

Najlepsi na wyjazdach: 
M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Odrzanka Radziszewo 8 16 13 11 5 1 2
2 Odra Chojna 8 15 19 10 5 0 3
3 Zorza Dobrzany 8 13 16 17 4 1 3
4 Pomorzanin Nowogard 7 12 11 8 3 3 1

Najwyższe wyniki:
Ehrle Dobra Sz. – Morzycko Moryń 3:8
Rega Trzebiatów – Odra Chojna 1:8
Morzycko Moryń – Klon Krzęcin 8:1
Stal Lipiany – Rega Trzebiatów 7:0
Unia Doice – Klon Krzęcin  6:3
Pomorzanin najwyżej pokonał Stal Lipiany – 5:1

Najdłuższa seria zwycięstw w rundzie jesien-
nej:

1. Pomorzanin Nowogard – 5 zwycięstw
2. Odrzanka Radziszewo, Odra Chojna – 4 zwycię-

stwa (zarówno Odrzanka jak i Odra dwukrotnie noto-
wały serię 4 zwycięstw z rzędu)

3. Świt Skolwin, Unia Dolice – 4 zwycięstwa
Najczęściej w meczu Pomorzanina padał wynik 3:2 

– dwukrotnie Pomorzanin w takim stosunku wygrał 
oraz przegrał. Poza tym, Pomorzanin jako jedyny ze-
spół tylko raz przegrał w meczu wyjazdowym. 

Natan Wnuczyński – Jako jedyny zagrał w 
każdym meczu w rundzie jesiennej. Jedy-
nie drobny uraz spowodował, że w jednym 
spotkaniu wchodził z ławki rezerwowych. 
Ofensywne usposobienie lewego obrońcy, 
pozwoliło mu również zdobyć bramkę i za-
liczyć asystę.

Adam Tomaszewski – Druga część sezonu 
należała do niego! Szybko zaaklimatyzował 
się w zespole, a trenerowi za szansę gry od-
płacił się największą liczbą asyst w zespole i 
jednym golem.

Mateusz Krupski – Pomorzanin jest na 3 
miejscu pod względem najmniejszej liczby 
straconych goli. Dużą zasługę w tym mają 
nie tylko nowogardzcy obrońcy, ale również 
golkiper Mateusz Krupski. W rundzie jesien-
nej Mateusz nie raz ratował wynik meczu i 
co ważniejsze, nie popełnił żadnego wiel-
kiego błędu. Jego dużym atutem jest gra na 
przedpolu, dlatego większość dośrodkowań 
rywali padało jego łupem. 

Maciej Gołdyn – Zanotował świetny począ-
tek sezonu. Mimo, że 4 gole zdobyło jeszcze 
trzech jego kolegów z drużyny, Maciek doło-
żył do tego 3 asysty, dzięki czemu uznaliśmy 
go za najlepszego strzelca drużyny.

Michał Soska – Pozycja na jakiej występuje 
na boisku zmusza go do częstego przekra-
czania przepisów gry. W efekcie Michał jest 
najostrzej grającym zawodnikiem Pomo-
rzanina w rundzie jesiennej. Jego bilans to 6 
żółtych kartek i jedna czerwona.

Krystian Miklas – Popularny „Mały” to 
ulubieniec nowogardzkich kibiców. Tre-
ner trampkarzy Pomorzanina był głównie 
„Jokerem” w drużynie prowadzonej przez 
Tomasza Surmę. Pod koniec sezonu dostał 
swoją szansę od 1 minuty w 3 ostatnich 
meczach. Odpłacił się asystom i bramkom, 
wcześniej zdobył pięknego gola ze Stalą Li-
piany wchodząc z ławki. 

Michał Laszkiewicz – Wypełnił lukę po Łuka-
szu Olechnowiczu oraz często zastępował w 
składzie stoperów. Zazwyczaj ustawiony był 
jako defensywny pomocnik, nie przeszko-
dziło mu to jednak w strzeleniu 4 goli.Kamil Młynarczyk – Środkowy pomocnik 

Pomorzanina bierze udział w większości 
akcji swojego zespołu. Piłkarz dysponujący 
świetnym uderzeniem, w rundzie jesiennej 
zdobył 4 gole, zaliczył dwie asysty i grał 
bardzo czysto gdyż nie obejrzał ani jednej 
kartki! Dzięki temu w klasyfikacji +/- Kamil 
Młynarczyk zgromadził największą ilość 
punktów i przynajmniej statystycznie, jest 
najbardziej wartościowym zawodnikiem w 
tej rundzie. 

Konrad Winczewski – Zdecydowanie 
wzmocnił nowogardzką defensywę. Oprócz 
ciężkiej pracy jaką wykonywał w okolicach 
własnego pola karnego, aż trzykrotnie wpi-
sywał się na listę strzelców.
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3.12.2012 r. 
godz. 16

Drewpol Sp. z o.o., z siedzibą w Osinie  
jest wiodącym producentem frontów meblowych z litego drewna. 

Obecnie poszukujemy do współpracy Informatyka:

INFORMATYK 
Opis zadań: 

•	 Nadzór i utrzymanie infrastruktury informatycznej. 
•	 Nadzór i administracja systemami komputerowymi oraz bazami danych. 

Wymagania:
•	 Wykształcenie kierunkowe, mile widziane wyższe informatyczne.
•	 Znajomość zagadnień związanych z sieciami komputerowymi oraz sprzętem kompu-

terowym.
•	 Biegła znajomość środowiska Windows – przygotowywanie, uruchamianie i serwiso-

wanie stacji roboczych użytkowników. 
•	 Mile widziana znajomość system informatycznego Rekord. 
•	 Umiejętność analitycznego myślenia.
•	 Odpowiedzialność i samodyscyplina w pracy. 
•	 Doświadczenie w pracy w firmie produkcyjnej będzie dodatkowym atutem. 

Oferujemy:
•	 Elastyczną formę zatrudnienia. 
•	 Niezbędne narzędzia do pracy.

Oferty zawierające CV, list motywacyjny, prosimy kierować na adres:
rekrutacja@drewpol.pl

lub Drewpol Sp. Z o.o. Osina 27a, 72-221
Tel. 91 57 90 111 lub 91 57 90 112

Oferty prosimy przesyłać do dnia 15 grudnia 2012 r.
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych 
w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 
roku  o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883)”.

codziennie od 11 do 18

R E K L a M a
e-mail: poligraf@post.pl

tEL.  913 922 165
 tEL. 91 577 20 07



Nr 94 (2127)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

14

www.dzienniknowogardzki.pl

O B W I E S Z C Z E N I E  
o wydaniu decyzji o  zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygoto-
wania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz. U. Nr 193, poz.1194 z 2008 r. z 
późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyj-
nego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) zawiadamiam, że na w dniu  09.11.2012 r.  
dla zarządcy drogi – Burmistrza Nowogardu,  72-200 Nowogard, Plac Wolności 1, została wy-
dana decyzja Nr 3/2012 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie 
ulicy Ogrodowej w Nowogardzie – łącznik do ul. Poniatowskiego wraz z ciągami komunika-
cyjnymi i infrastrukturą techniczną, na terenie nieruchomości wg katastru nieruchomości:

- obręb nr 4 miasta Nowogard – działki nr: 157/5, 158/2, 158/3:
- obręb nr 6 miasta Nowogard – działki nr: 159/3, 159/4, 159/5, 160/8, 160/9.

W związku z powyższym zgodnie z art. 11f ust. 4 cyt. ustawy w  tutejszym Urzędzie, w poko-
ju Nr 215 (tel. 418-05-12 wew. 248) strony mogą zapoznać się z treścią decyzji  (z wyjątkiem 
środy).

II liga: Pomorzanin II wraca do gry

I liga: Pampeluna liderem
W niedzielę (25 listopada) Nowogardzka Amatorska Liga Piłkarska rozgrywała 
5 kolejkę gier w II i I lidze. Po raz kolejny nie zabrakło niespodziewanych roz-
strzygnięć. Pomorzanin II Nowogard rozgromił swoich rywali, Probud urwał 
punkty Tubisiom, natomiast Pampeluna po zwycięstwie nad Jantarem ponow-
nie wraca na fotel lidera I ligi.

Na początek II liga. FC Re-
zerwa po remisie z Parasolem 
notuje pierwsze zwycięstwo. 
„Rezerwiści” objęli dwubram-
kowe prowadzenie, jednak 
jeszcze przed przerwą zespół 
Olimpiakosu doprowadził do 
wyrównania. Druga część gry 
przebiegła pod dyktando Re-
zerwy, która ostatecznie wy-
grała 4:2. Dla zespołu Gracja-
na Golemy, to już 3 porażka z 
rzędu. W następnym pojedyn-
ku nie lada emocje. Naprzeciw 
siebie stanęły zespoły Zamko-
wej 7 i Jastrzębia Łosośnica. 
Na dwa trafienia Łukasza Dra-
bika z Zamkowej 7 odpowie-
dział Rafał Baran i zdobywca 
dwóch goli, w tym decydują-
cego – Dawid Szkołuda. Zwy-
cięstwo piłkarzom z Łosośni-
cy pozwoliło objąć pozycję li-
dera w tabeli II ligi. Na koniec 
piłkarze Pomorzanina II roz-
gromili Strażaka Wyszomierz. 
To był mecz dwóch aktorów 
– strzelca 4 bramek Maxa Po-
korskiego oraz Jarosława Fijał-
kowskiego, który ustrzelił hat-
tricka. Po złym początku Po-
morzanin łapie odpowiedni 
rytm, natomiast Strażak spada 
na sam dół tabeli. 

Na początek rywalizacji w I 
lidze mecz pomiędzy Bad Boys 
Juniors 94 i Budowlanymi. Mi-
strzowie za wszelką cenę chcie-
li zdobyć 3 punkty, grali lepiej, 

stwarzali sobie stuprocentowe 
sytuacje, jednak, to Bad Boysi 
schodzili na przerwę z jedno-
bramkową zaliczką. Po zmia-
nie stron Budowlani ruszyli 
z jeszcze większym impetem 
-  pozwoliło to jedynie dopro-
wadzić do wyrównania. Drugi 
mecz to niespodziewana po-
rażka Tubisi – jeden z głów-
nych faworytów w tym sezo-
nie notuje już drugi przegrany 
mecz z rzędu. Tym razem lepsi 
od Tubisi okazali się zawodni-
cy Probudu Wyszomierz. Mo-
ment nieuwagi i dwie szybkie 
bramki Probudu – mimo am-
bitnej gry Tubisie zdobywa-
ją tylko bramkę kontaktową. 
W trzecim meczu bez niespo-
dzianki. Seniorzy pokonują be-
niaminka Czarne Chmury 4:1, 
choć wynik ten nie odzwier-

ciedla zaciętej gry. Wszystkie 
bramki Seniorzy zdobyli po 
kontrach, autorem dwóch tra-
fień był Łukasz Ochęcki, który 
zrównał się z dotychczasowym 
liderem strzelców. 

Na koniec istna wisienka na 
torcie – lider z wiceliderem 
czyli Jantar – Pampeluna Pere-
iros. Niestety dla kibiców pił-
karze podeszli do tego meczu z 
respektem do rywali i głównie 
skupiali się na rozbijaniu ata-
ków przeciwników. Gdy wyda-
wało się, że mecz zakończy się 
„nudnym” 0:0 – jeden z nielicz-
nych ataków Pampeluny przy-
nosi bramkę autorstwa Dawida 
Kurka. Przy artykule publiku-
jemy komplet wyników, tabele 
oraz zapowiedź 6 kolejki.
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 5 kolejka Nowogardzkiej Amatorskiej Ligii Piłkarskiej:
II Liga:
Olimpiakos – FC Rezerwa 2:4 (2:2) (M. Dropiński, B. Potylicki – A. 

Kowalczyk, M. Łuczak, K. Dębiński, D. Śmiałowski)
Zamkowa 7 – Jastrząb Łosośnica 2:3 (1:1) (Ł. Drabik x2 – D. Szkołu-

da x2, R. Baran)
Strażak Wyszomierz – Pomorzanin II Nowogard 2:9 (0:4) (A. Ka-

nia, D. Adameczek – M. Pokorski x4, J. Fijałkowski x3, D. Pokorski, T. 
Szafran)
M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Jastrząb Łosośnica 4 9 9 6 3 0 1
2 Parasol 4 7 8 4 2 1 1
3 Zamkowa 7 4 7 8 6 2 1 1
4 Pomorzanin II Nowogard 5 7 15 15 2 1 2
5 FC Rezerwa 4 4 7 8 1 1 2
6 Olimpiakos 4 4 9 11 1 1 2
7 Strażak Wyszomierz 4 4 9 15 1 1 2

Najlepsi strzelcy:
6 – D. Adameczek (Strażak Wyszomierz), M. Pokorski (Pomorzanin 

II Nowogard)
5 – J. Fijałkowski (Pomorzanin II Nowogard)
4 – R. Baran (Jastrząb Łosośnica), 
3 – D. Dudziec (Parasol), D. Szkołuda (Jastrząb Łosośnica), Ł. Dra-

bik (Zamkowa 7)
2 – M. Rąpała (Parasol), R. Kowalczyk (FC Rezerwa), J. Szewc (Olim-

piakos) G. Golema (Olimpiakos), D. Panocha (Zamkowa 7), P. Baran 
(Jastrząb Łosośnica), M. Łuczak (FC Rezerwa)

I Liga
 Bad Boys Juniors 94 – Budowlani 1:1 (1:0)  (W. Guźniczak – M. Sta-

chowiak) 
Probud Wyszomierz – Tubisie 2:1 (2:0) (S. Paszkiewicz, J. Skowroń-

ski – P. Maksymowicz) 
Czarne Chmury – Seniorzy 1:4 (0:2) (M. Przybyłek – Ł. Ochęcki x2, 

G. Żyła, M. Cyran) 
 Jantar – Pampeluna Pereiros 0:1 (0:0) (D. Kurek) 

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Pampeluna Pereiros 5 12 15 8 4 0 1
2 Jantar 5 9 16 5 3 0 2
3 Seniorzy 5 8 15 12 2 2 1
4 Bad Boys Juniors 94 5 8 11 12 2 2 1
5 Tubisie 5 7 16 8 2 1 2
6 Probud Wyszomierz 5 6 9 15 2 0 3
7 Budowlani 5 4 7 19 1 1 3
8 Czarne Chmury 5 3 10 20 1 0 4

Najlepsi strzelcy:
6 – K. Lewandowski (Jantar), Ł. Ochęcki (Seniorzy)
5 – T. Burewicz (Czarne Chmury), A. Lipiński (Tubisie), E. Kamiński 

(Probud Wyszomierz)
4 – R. Mendyk (Pampeluna Pereiros), D. Langner (Jantar), 
3 – M. Gołdyn, W. Bonifrowski, W. Guźniczak (wszyscy Bad Boys Ju-

niors 94) D. Kubski (Budowlani), K. Pastusiak (Pampeluna Pereiros), P. 
Maksymowicz (Tubisie)

6 kolejka NALP (2 grudnia):
14.00    Jastrząb Łosośnica – Strażak Wyszomierz
14.30    Parasol – Olimpiakos 
15.00    FC Rezerwa – Zamkowa 7
Pauza: Pomorzanin II Nowogard
15.30    Jastrząb Łosośnica – Pomorzanin II Nowogard
16.00    Strażak Wyszomierz – FC Rezerwa
16.30    Zamkowa 7 – Parasol
Pauza: Olimpiakos
17.00    Seniorzy – Jantar (3:2; 1:3*)
17.30    Budowlani – Czarne Chmury 
18.00    Pampeluna Pereiros – Probud Wyszomierz (4:4; 3:4*)
18.30    Bad Boys Juniors 94 – Tubisie (2:2; 2:7*)
 * Wyniki z poprzedniego sezonu

Wyjaśnienie
W tekście z dnia 27 listopada br. dotyczącym turnieju szachowego w 

ramach V Memoriału im. Janusza Kaweckiego, podaliśmy błędne in-
formacje dotyczące wyników oraz przynależności klubowej poszcze-
gólnych zawodników. Zwyciężył Arkadiusz Korbal (Ksz Gryf Szczecin), 
najlepszym szachistą z Nowogardu został Sebastian Hnat. Natomiast 
Kacper Karwowski  zwyciężył w kategorii juniorów, a nie jak informo-
waliśmy w kategorii Open. Informujemy, że wyniki i dane dotyczące 
zawodów, zasięgnęliśmy z regulaminu rozgrywek oraz listy startowej z 
przynależnością klubową poszczególnych zawodników – które otrzy-
maliśmy od organizatora zawodów. Mimo to, przepraszamy za podanie 
błędnych informacji. 

KR
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

tel. 91 57 712 48 
tel. 500 702 884
tel. 500 702 855

BEZPłatna POMOC W UZySKanIU KREDytU - OFERta 20 BanKÓW

www.mk-kwadrat.pl
DOMy NA SPRzeDAŻ

Borkowo Wielkie – dom o pow. 60m², diałka 6300m² – CEna 60.000 zł
Błądkowo – 2 pokoje, pow. 110m², działka 1000m² – NOWA CENA!!! 159.000 zł

nowogard –  5 pokoi, pow. 220m², działka 713m² – CEna 1.500.000 zł
nowogard – stan surowy otwarty, pow. 151,4m², działka 713m² – CEna 190.000 zł
nowogard – 5 pokoi, pow. 134m², działka 786m² – nOWa CEna 513.000 zł
Nowogard – pod klucz, 5 pokoi, pow. 118,95m², działka 1352m² – CENA 850.000 zł

nowogard (okolica) – dom o pow 180m², działka 3534m² – CEna 152.000 zł
Nowogard (okolica) – dom o pow. 125m², działka 3100m² – CENA 237.000 zł

Nowogard (okolica) – dom o pow. 160m², działka 1,38ha – CENA 280.000 zł

Nowogard (okolica) – 4 pokoje, pow. 180m², działka 5639m² – CENA 278.000 zł

Stara Dobrzyca – nad jeziorem, biżniak o pow. 71m² – CENA 200.000 zł

Dobra – pow. 73m² + strych do adaptacji , działka 324m² – CENA 160.000 zł

Płoty – 6 pokoi, pow. 100m², działka 1523m² – CENA 310.000 zł

Węgorzyno – bliźniak o pow. 54m² + strych, działka – CENA 155.000 zł

Węgorzyno – 3 pokoje o pow. 90m² +poddasze, działka 1142m² – CENA 330.000 zł

Stargard Szcz. - wysoki standard, szeregowiec o pow. 160m² – CENA 640.000 zł

RESKO – pilna sprzedaż, dom o pow. 70m², działka 1077m² – CENA 155.000 zł

Łobez – stan surowy zamknięty, pow. 223m², działka 617m² – CENA 325.000 zł

Łobez – stan surowy zamkniety, 663m² – CENA 250.000 zł

Umożliwiamy uzyskanie CERTYFIKATU MIĘDZYNARODOWEGO

CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO „PROFESJA”
W NOWOGARDZIE

OGŁASZA NABÓR NA KURS

OPERATOR WÓZKÓW WIDŁOWYCH

Informacji udziela i prowadzi zapisy  sekretariat Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Nawogardzie, ul. Ks. J. Poniatowskiego 21
w godzinach: od 8.00 do 15.00, tel. 91 392 11 62

Maszyny Stolarskie
na sprzedaż

606 213 325
w godz. 8.00 - 18.00

„PASADENA”
zaprasza na

anDRZEjKI
1.12 (sobota)
50 zł od pary

Muzyka na żywo - karaoke
Zapisy na miejscu w lokalu  
tel. 606 612 367

Układanie kostki
brukowej

tel. 721 124 740
NOR-BUD

DOM WESELNY

Ula
zaprasza

    na BAL
Sylwestrowy
Cena 400 zł od pary
Gra zespół „Efekt”
tel. 697 612 808

NzOz MARDeNT 
oferuje 

kompleksowe 
leczenie 

stomatologiczne
lekarz dentysta Ewa Rosa

ul. 15 Lutego 16A 
72-200 Nowogard

Tel. 91 39 22 633 lub 
532 512 703
godz. przyjęć 

pn-pt 10.00-16.00

MEBLE  NA  WYMIAR

KUCHNIE,  SZAFY
SPRZĘT  AGD

tel. 884 288 560
maxistyl.prv.pl

Do wynajęcia
sala na imprezy okolicznościowe, 

wesela, komunie  
za 1 godz. 150 zł (brutto)  
do 80 osób w Karsku 35A

tel. 609 245 816

  Chrześcijańskie Centrum Pomocy
Agenda Zboru

Kościoła  Ewangelicznych Chrześcijan 
w Nowogardzie

ul. 700-Lecia 14,  72-200 Nowogard

DyStRyBUCja  ŻyWnOŚCI
Dla podopiecznych OPS 

z terenów wiejskich Gminy Nowogard

Czwartek  6.12.2012     10:00 – 15:00.
Piątek  7.12.2012     9:00- do wyczerpania zapasów

Zapraszamy osobiście do siedziby przy 700-Lecia 14 w po-
dwórzu ZBK  z aktualnym skierowaniem z OPS-u oraz po-
twierdzoną  ilością osób w rodzinie i dokumentem tożsamości.

w imieniu Zboru 
Pastor Cezary Komisarz

Zapraszamy 

na bal Andrzejkowy 
2 XII od godz. 21.00 w Klubie w Bodzęcinie

Organizatorzy

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej„Gardno” w Nowogardzie 

ogłasza
 przetarg pisemny nieograniczony na

1. Ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokalu 
mieszkalnego
  Lokalizacja : Nowogard, ul. Gryfitów 5, 
 Cena:  150.035 zł,   Wadium: 7.500 zł 
 Powierzchnia użytkowa 69,30 m2 , IV piętro, trzy pokoje, 
kuchnia, łazienka, WC, korytarz.  

2. Ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do 
lokalu mieszkalnego
  Lokalizacja : Nowogard, ul. Bankowa 3D , 
 Cena:    150.000 zł  Wadium: 7.500 zł 
 Powierzchnia użytkowa 61,80 m2 , III piętro, trzy pokoje, 
kuchnia, łazienka, WC, korytarz. 

Składanie ofert:: 14.12.2012 r. do godz. 14.00
Otwarcie ofert: 14.12.2012 r.   o godz. 14.15

Miejsce składania i otwarcia ofert: siedziba Spółdzielni ul. Osiedlowa 6.  
Specyfikacja przetargowa i operaty szacunkowe dostępne  w siedzibie 
Spółdzielni. 
Dodatkowe informacje  można uzyskać w biurze Spółdzielni  lub 
telefonicznie pod numerem 091-3910010, 607607814.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, 
unieważnienie przetargu bez podania przyczyn. 

R E K L a M a
e-mail: poligraf@post.pl

tEL.  913 922 165
 tEL. 91 577 20 07
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Lokale - wynajem
ul. 3 Maja 31

Przeznaczenie: biura, sala do ćwi-
czeń lub zabaw (70 m2), sala eduka-
cyjna, hurtownia
Parking, media, zaplecza socjalne. 

tel. 663 600 601

S
P

R
z

e
D

A
Ż

K
U

P
n

O

POLECaMy - DOM WOLnO StOjĄCy
w okolicach nowogardu

55 000 zł  - działka 900 m2

OGŁO Sze NIA DROB Ne

nIERUCHOMOŚCI

• Sprzedam nowy lokal handlo-
wo - usługowy na os. Gryfitów. 
Tel. 695 264 594, 783 570 060.

• Zamkowa  mieszkanie  3  poko-
je    II    piętro  po  kapitalnym   
remoncie  cena  190  tys. (cena  
do  negocjacji) -722 050 367. 

• Sprzedam działkę budowla-
ną w Centrum Nowogardu ul. 
Lipowa 4 o pow. 693 m2 z ak-
tualnymi warunkami zabudo-
wy usługi, handel, mieszkania. 
Informacje Tel. 600  959  932; 
600 931 083 po 15.00

• Sprzedam mały dom 57 m2 ul. 
Piłsudskiego 2a. 602 350 301

• Sprzedam mieszkanie 4-poko-
jowe (67,7 m2) w Nowogardzie, 
parter, balkon, wc i łazienka 
osobno. Kontakt:  608 514 144.

• Studio reklamy Vizart wynaj-
mę pow. Reklamową 6,5x3m 
w Nowogardzie przy ul. War-
szawskiej 11 od 13.06. tel. 
605 522 340

• Sprzedam 4-pokojowe miesz-
kanie w Osinie, 79m2, słonecz-
ne, na parterze, bezczynszowe, 
z balkonem, piwnica, w kuch-
ni i przedpokoju zabudowa. 
Mieszkanie w bardzo dobrym 
standardzie. Ogrzewanie gazo-
we, okna pcv. Atrakcyjna cena. 
Kontakt: 502531348

• Sprzedam dom w Nowogar-
dzie w rozliczeniu może być 
mieszkanie ul. Jesionowa 3.  
604 284 597

• Sprzedam mieszkanie wła-
snościowe w Żabówku 70 
m2, trzypokojowe z działką. 
693 021 088

• Sprzedam mieszkanie dwupo-
kojowe, bezczynszowe, wła-
snościowe z garażem w Radzi-
miu. 691 766 754 

• Sprzedam lub zamienię na 
mieszkanie w Nowogardzie 
dom ( 150 m2) w okolicy No-
wogardu. Dom po kapitalnym 
remoncie na działce 1400 
m2. Cena 395.000 tys. Tel. 
692383706.

• Wynajmę mieszkanie trzypoko-
jowe. 608 622 920

• Kupię mieszkanie bezczynszo-
we/ niskoczynszowe, min 3po-
kojowe, 60-80m 791443026

• Sprzedam mieszkania, tel. 
91-3910010, 607607814: no-
wogard, ul. Bankowa 6, pow. 
53,70 m2,  cena 125.000 zł; Do-
bra; Dobra, ul. traugutta 3a, 
pow. 66,90 m2,  cena 79.000 zł

•  Sprzedam dom wolnostojący 
210 m2 nowogard. 601  500 
722; 609 400 073

• Sprzedam  parter domu z piw-
nicami duże podwórko z gara-
żem 600 809 312, 604 903 853  

• Wynajmę 3 pokojowe mieszka-
nie na ul.Ks. Racibora w Nowo-
gardzie. tel. 691374021

• Wynajmę mieszkanie. 
793 908 098

• Do wynajęcia mieszkanie 
dwupokojowe z kuchnią i 
łazienką, ogrzewanie ga-
zowe przy ul. Roosevelta. 
604 255 391

• Do wynajęcia mieszkanie trzy-
pokojowe umeblowane Ip. Ul. 
Bankowa. 603 895 622

• Wynajmę mieszkanie w Kiko-
rzach 50 m2 cena. 550 zł + me-
dia. 884 680 298

• OKaZja! Sprzedam mieszka-
nie czteropokojowe przy ul. 
Zamkowej (80 m2, osobne 
WC, loggia, piwnica, garaż) 
tel. 601 430 001; 601 761 616

• WOLnE MIESZKanIE tRZy-
POKOjOWE URZĄDZOnE Wy-
najMę FIRMIE. 693 850 197

• Sprzedam nowe, własnościo-
we, 2 pokojowe mieszkanie, 58 
m kw, na os.  Gryfitów. Tel. 783 
570 060

• Sprzedam działkę budowla-
ną o pow. 1138 m2 w Żdża-
rach – 3km od goleniowa + 
projekt, prąd na działce. Cena 
70 tys. zł. tel. 502 318 989

• Wynajmę kawalerkę 
785 121 960

• Sprzedam nowy dom w 
Nowogardzie 134 m2. Tel. 
663 366 399

• Sprzedam mieszkanie  3-po-
koje  88 m2 bezczynszowe  
nowa cena  693922695 

• Sprzedam działkę 5 ar. Własno-
ściową Tel. 785 977 351

• Sprzedam mieszkanie, bez czyn-
szowe, 43m2, dwupokojowe, 
po remoncie, z ogrodem, CO. 
Cena ok 150 tys do negocjacji. 
tel: 607 581 083

• Sprzedam  mieszkanie  2 po-
koje  I  piętro  ul; Kowalska  -  
888676231  -

• Sprzedam mieszkanie trzypo-
kojowe własnościowe w Nowo-

gardzie z Możliwością dokupie-
nia garażu. 727 534 078

• Do   wynajęcia  PUB   Szu-
flandia   w  Karsku  180  m2   -   
609245816 

• Wynajmę  mieszkanie  dwupo-
ziomowe     90   m 2    ul;  Ponia-
towskiego   -  604075994  -

• Sprzedam  działkę  budowla-
ną  przy  ul;  Poniatowskiego  
-  693409974  -  

• Wynajmę  mieszkanie  3  poko-
jowe  - 918521437  

• Wynajmę lokal w Nowogar-
dzie przy ul. Warszawskiej. Tel. 
691 125 617

• Mieszkanie do wynajęcia trzy-
pokojowe. 609 643 227 

• Kawalerka    36  m 2  do  sprzeda-
nia   lub  wynajem  -  608817214

• Sprzedam dom w Szczytnikach  
77  m2  . podwórko  9  ar. – 
506947033

• Zamienię  mieszkanie  3  pokoje  
na  2 pokoje  - 785977351 

• Wynajmę  lub  sprzedam  
mieszkanie  4  pokojowe. – 
604441609  - 

•  Mieszkanie   4 pokoje  wynaj-
mę  firmie . – 604441609

• Dom  na wsi  k/Nowogardu 
przy lesie 163 tyś.  -  501307666 

• Kupię   ziemię  z  linią średniego  
napięcia  lub  z dojściem do niej 
ok. 2 h.-502103432 

• Sprzedam  mieszkanie  3 – po-
koje  60 m2    na  I  piętrze  przy  
Zamkowej + garaż – 665001251 

• Do  wynajęcia  mieszkanie   3  
pokoje  - 793485410 

• Sprzedam mieszkanie własno-
ściowe trzypokojowe na ul. Wa-
ryńskiego, możliwość dokupie-
nia garażu. 727 534 078

• Kupię ziemię rolną. 665 503 129

• Wynajmę punkt handlowy 30 
m2. Tel. 880 690 330

• Wynajmę  mieszkanie  jedno-
pokojowe , trzypokojowe  - 
518483194  

• Wynajmę  mieszkanie    4  poko-
jowe    - 508309980  

• Sprzedam  mieszkanie w  cen-
trum  2 pokoje  48 m2 ,  II piętro 
-607617849 

• Kupię   2-3 ha  ziemi  rolnej 
.okolice  nowogardu  .Dzwo-
nić po 18 –tej -913923674 -  

• Sprzedam działkę budowla-
ną o pow. 1138 m2 w Żdża-
rach – 3km od goleniowa + 
projekt, prąd na działce. Cena 
59 tys. zł. tel. 608 673 811

• Lokal do wynajęcia 60 m2 przy 
ul. 700 lecia 20b. 35 zł/m2 plus 
opłaty. Tel. 91 39 20  676; 0049 
40 53 16 99 16

MOTORyzACJA

• Sprzedam opony letnie 4 sztu-
ki., Bridgstone Turanza 205 55 
R16 91 V, cena 350 zł komplet, 
tel. 605 522 340, do uzgodnie-
nia, tel. 605 522 340

• Sprzedam oryginalne kołpaki 
16” 4 sztuki do Opla Vectry C, 
cena 240 zł, tel. 605 522 340.

• Sprzedam  4  x  opony   tereno-
we  B F Goodrih  35  x  12,60  R 
– 15  cena  500,00zł  /  1  szt stan 
dobry   plus  -  795416918  

• Tanio sprzedam koła zimo-
we z felgami 175/70R13. Tel. 
887 040 438

• Sprzedam Opla Corsę rok prod. 
1999 bordo metalik, poj. 1.0 
benzyna, przebieg 117 tys. 
694 037 999

• Sprzedam  Renault  Laguna   
1995  r .  poj. 1,8   -  511740444

• Sprzedam  samochodzik  2  oso-
bowy – pojazd  samochodowy    
inny   ,   4  koła    lekki   bez  pra-
wa  jazdy   .  -  606312832 

• Sprzedam  Mitsubisi  Pajero   
poj.  3 , 2  ,  2000 r. – 665544518 

• Peugeot   106  ,   1 , 1  98 r. waż-
na  rej.  i  ubezp.. blachy  ocynk  
, mało  pali  cena  3500 zł . 
501227623 

ROLnICtWO

• Koszenie, zbiór, mulczarowa-
nie łąk, orka, siew, talerzówka 
608 013 995

• Grykę sprzedam. Tel. 
795 916 988

• Maliny – Strzelewo sprzedaż i 
zbiór na własne potrzeby ta-
nio. 502 853 573

• Sprzedam słomę w snopkach i 
siano. Tel. 782 036 086

• Sprzedam kaczki francuskie 
króliki na mięso. 515 106 916

• Sprzedam  gęsi -  507 724 964

• Sprzedam  króliki   rasy  Martini  
-  501937605

• KUPIĘ BYCZKI, JAŁÓWKI DO 
400KG TEL. 783678070

• Kury  nioski    jednorocz-
ne   wyprzedaż   Gospodar-
stwo  Drobiarskie   Żabowo  13  
--913910666  

• Sprzedam opryskiwacz kul-
tywator z wałkiem lub za-
mienię na talerzówkę Orkan. 
668 316 103

• Sprzedam  gęsi    -  603895622 

• Sprzedam  cielaki  -  603541286    

• Sprzedam  kaczki  ,  gęsi  - 
913950140 

USłUgI

• Firma Usługowa „Zielona”. 
Wynajem sal na: konferencje, 
zabrania, szkolenia. Tel. 91 39 
26 691.

• Wyjazdy Niemcy, Holandia. 
Niskie ceny z domu pod dom. 
603 038 944

• Usługi transportowe IVECO 
dostawcze + laweta + bus oso-
bowy do 9 os. Tel. 609 931 915, 
607 580 172.

• MaLOWanIE, MOntaŻ Pa-
nELI PODłOgOWyCH I InnE 
DROBnE naPRaWy WyKOna 
„ZłOta RĄCZKa”; 91 39 22 
783, 784 79 22 70

• Czyszczenie uszu za pomocą 
świecowania Nowogard, ul. 
Zielona 3. 91 39 20 714

• Usługi transportowe Transit 
Max + przyczepa. 500 297 054.

• Bruk-lin układanie kostki bru-
kowej. Tel. 607 083  893, www.
bruk-linnowogard.com.pl

• Montaż ogrodzeń betonowych, 
farmerskich i innych; 695  085 
470; 91 39 72 575

• Przewozy przeprowadzki No-
wogard i okolice. 784 499 535

• Usługi ogólnobudowlane. 
510 335 162

• AGENCJA REKLAMWA VIZART 
- oprawianie prac - w 2 minu-
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MARPOL – OKNA S.C. 
 ul. Sienkiewicza 7F  Nowogard 

www.marpolokna.pl    
biuro@marpolokna.pl,   tel. 91 39-27-022

Nowość

energooszczędny pro�l

6 komorowy

z 3 uszczelkami

ul. Rzeszowskiego 7 • Nowogard

NOWY

ADRES:

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

tel. 91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

GABINET KOSMETYCZNY 
”WICHEREK”

Rok założenia 1988
Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała zabiegi 
kosmetyczne, henna, depilacje, makijaże, 
mikrodermabrazja, peeling kawitacyjny, 
ultradźwięki, eksfoliacje, wypalanie, laser, 
lampy, materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

PORADY BEZPŁATNE
Nowogard, ul.  Zielona 3 
– obok Rest. „Przystań”, 

Tel. 91 39 207 14 
Czynne od 11.00 do 19.00

http://wicherek.info

Schronisko 
Sosnowice 

zaprasza  
wszystkie  

osoby chętne  
do adopcji psa. 

www.facebook.pl/
Schronisko 
Sosnowice  

668 602 602

OGŁO Sze NIA DROB Ne
ty., bindowanie, wydruki A3-
A4 kolor, ksero A3-A4 - kolor, 
laminowanie A3-A4. Tylko u 
nas największy wybór okładek. 
Nowogard, ul. 700 lecia 15 (nad 
sklepem zielarskim). Tel. 605 
522 340.

• REMONTY, MONTAŻE, STOLAR-
KA. 781 016 125

• Transport BUS-MAX. 784  053 
493

• Usługi remontowo-budowla-
ne, docieplenia. 784 053 493

• Przepisywanie prac (magister-
skich, licencjackich, innych), do-
kumentów, CV, listów motyw. 
innych. Wydruki, Ksero, także 
kolor. Szybko i Solidnie. Studio 
Reklamy Vizart. Nowogard, ul. 
700 lecia 15 (nad sklepem zie-
larskim). tel 605 522 340. 

• Naprawa, regulacja okien, drzwi 
PCV i drewna. 695 181 070

• DUR - DACH pokrycia i remonty 
dachów. 691 621 141

• Dachy. 785 562 104

• Usługi koparko- ładowar-
ką + transport nowogard.  
514172446   

• Remonty łazienek, glazura, te-
rakota, hydraulika. 667 435 942

• Docieplenia budynków remon-
ty. 784 053 493

• Remonty na każdą kieszeń. 
609 715 839

• tWOja KSIęgaRnIa IntER-
nEtOWa WWW.KSIEGARNIA-
CYMELIA.OSDW.PL

• Remonty i wykończenia. 
601 567 369

• Żłobek Błękitna Chmurka 
660536104

• Organizacja urodzin w Błękitnej 
Chmurce, weekendowe warsz-
taty i zajęcia, 660536104.

• Chemia  korepetycje  
609307327

• najtaniej  wyremontuję, wy-
maluję  wyszpachluję, położę 
panele. 666047905

• Korepetycje  j.  angielski   dla 
dzieci  w  każdym  wieku  i  
dorosłych  20 zł / 1 godz. - 
721713716 –

• Kursy j. angielskiego i niemiec-
kiego , Szkoła języków obcych 
„GERMANIC” tel. 607  545  991; 
www.niemieckinowogard.pl

• USłUgI InFORMatyCZnE - 
Naprawa  komputerów, insta-
lacji oprogramowań. Usuwanie 
wirusów,  odzyskiwanie  da-
nych.  508 245 385  

• NAPRAWA  SPRZĘTU  RTV  UL  
KAZIMIERZA  WIELKIEGO 7  -   
913920737

• Szpachlowanie, malowanie, re 
gipsy, kafelkowanie i tynkowa-
nie. 798 145 781

• Transport  -  przeprowadzki  
szybko  tanio  -  696138406 

• ZESPÓł   MUZyCZny  „ELIta”  
- oferuje  oprawę   muzyczną  
na  wieczór Sylwestrowy  -   
795279165 

• REMONTY  wykończenia ,kafel-
ki , kominki   -  malowanie  gratis 
– 723875957

• Remonty  mieszkań  w  środku   
i   na   zewnątrz  - 794115153  -

• Dachy   . – 536277506  -

• Remonty  i  wykończenia  
mieszkań  .  – 796101370  -  

• Wymiana  instalacji  elektrycz-
nej , szpachlowanie , malowa-
nie  ,panele  -789146025

• Wykonam  solidną  budę  dla  
psa  na zimę  -660206833

• Mycie okien. 507 984 623

• Nauczycielka  fortepianu  udzie-
li  lekcji .  -  508404788-

• J . angielski   -  697583403  

• FOTOGRAFIE   SL UBNE   www.
martynakawa.pl  

• KOREPETYCJE Z MATEMATY-
KI PRZYGOTOWANIE DO ZA-
LICZEŃ DLA LICEALISTÓW 
ORAZ GIMNAZJALISTÓW Tel: 
723328678 e-mail matmand@
op.pl

PRACA

• Zatrudnię konsultantkę Orifla-
me, bezpłatne wpisowe, pre-
zenty na 1300 zł, 604 189 118

• Przyjmę pracownika do bu-
dowy domków jednorodzin-
nych i prac wykończeniowych. 
607 083 845; 663 160 884

• FIRMA  „ARNO„ ZATRUDNI PRA-
COWNIKóW PRODUKCJI  STO-
LARKI   OKIENNEJ WYMAGANIA  
:  TYLKO    Z     DO SWIADCZE-
NIEM    W    BRANZY

• Zatrudnię  stolarza   - 696034712

• Zlecę wykonanie prac wykoń-
czeniowych. Tel. 695 264 594.

• Zatrudnię sprzedawców do 
sklepu 24H. Tel. 91 39 22 797

• ZATRUDNIĘ    mechanika   do  
profesjonalnego  warsztatu    
samochodowego  w  Golenio-
wie 606948278 

INNe

• Sprzedam drewno kominko-
we i opałowe. transport. 691 
466 441

• Sprzedam piec CO typ komfort 
eko 25 nowy z podajnikiem. tel. 
602 10 11 18.

• Sprzedam choinki bezpośred-
nio z plantacji. tel. 602 10 11 18.

• Sprzedam drewno  bukowe i 
dębowe pocięte i porąbane- 
603 353 789

• Sprzedam laptopa Lenovo, 
Y530, cena 1600 zł, tel. 605 522 
340

• Owczarki niemieckie 7 tygo-
dniowe, pieski, ładne rodzice. 
91 39 21 828

• Sprzedam drewno opałowe i 
kominkowe. 667 788 820

• SKUP PIł niesprawnych, za-
tartych StIHLl i HUSQVaRna, 
cena 100 zł, tel. 721 668 245

• Sprzedam nową piłę spalinową, 
kosiarkę spalinową, 2 rowery. 
784 660 924   

• Sprzedam spacerówkę, kojec, 
huśtawkę, fotelik samocho-
dowy. 513 088 312

• Maliny sprzedam. 502 853 
573

• Sprzedam drewno kominko-
we, opałowe sprzeda całorocz-
na, posiadam swój transport. 
691 466 441

• Sprzedam  Cocker Spaniel 4-ty-
godniowe. 697 381 582 po 16-
tej

• Sprzedam wieżę Diora WS 442, 
srebrna, 4 lementy: wzmac-
niacz, tuner przestrojny, korek-

tor, deck szuflada, stan idealny, 
używana sporadycznie, cena 
780 zł do uzgodnenia. tel. 605 
522 340.

• Oddam  w  dobre  ręce  pieski  
/ kundelki /, odrobaczone, wy-
chowane z  dziećmi, łagodne  i  
wesołe  -695628830  

• Sprzedam  kontener   2,20  X  6  
met. ,  gołębie  pawiki  brodaw-
czaki  .-696351157  

• Sprzedam  drewno  komin-
kowe  opałowe  z  dowozem  
- 785071977 ,697579792  

• Przecinarkę  do  metalu  na no-
gach  z imadłem , tarcza  350  
mm  sprzedam  - 506534179  -

• Sprzedam pralkę AMICA lodów-
kę ARDO na gwarancji. Cena do 
uzgodnienia. 91 39 11 050

• Sprzedam beczki 200l, metalo-
we zamykane. 661 791 026 

• Sprzedam   stół  i  krzesła  /  sto-
łowe /  - 510243843  -

• Oflisy   tartaczne  na  opał  po-
cięte  w klocki  lub  w  całości  
do  samodzielnego  pocięcia  . 
- 514740538 

• Piasek  ,   żwir    ,  kamień  do  
oczyszczalni   przydomowych 
. Dowóz  wywrotka  3  tony. -  
514740538 

• Sprzedam tapczan dziecięcy z 
pojemnikiem na pościel i pół-
kami. 513 444 970

• Meblościankę   pokojową   czar-
ną   sprzedam /  349 zł./ dodat-
kowo szafa .-609541122-

• Sprzedam    Cocer   spaniel  -  
665544518  

• Kupię  skrzypce  .  Niezabytko-
we  .  – 600811404 

• Tanio   sprzedam   meblościan-
kę   - 913926612 

• Sprzedaż  drewna    kominko-
wego      i   opałowego  atrak-
cyjna  cena   - 726 649 215 
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POSIADANY CERTYFIKAT JAKOŚCI
   NA DREWNO KONSTRUKCYJNE

Z a t r u d n i ę  
brukarza lub 

grupę brukarską. 

Kontakt: 609-532-701

Krzyżówka klasyczna

 

 

 

 

POZIOMO: 
2) Najbliższy za płotem
6) Jęczmień lub owies
7) Sito z dużymi otworami
8) Wojskowy pododdział roz-

poznawczy
11) Dawny notatnik, brulion 
14) Gdy zapadła, tonie ma od-

wołania
15) Szczebel lub ocena 
19) Przechowalnia ubrania 
20) Werwa, zapał 
21) Konwulsje, dreszcze
24) Uzębiony waleń 
26) Bokser
28) Gaz w kopalni 
30) Rodzaj stałej fortyfikacji 

obronnej; forteca

31) Odchudzająca lub lekko-
strawna

32) Uszkodzenie maszyny

PIOnOWO: 
1) „Dodatkowe” dochody
2) Rodzaj kamizelki bez ręka-

wów
3) Cicha, bezdźwięczna mowa
4) Podwójne naczynie glinia-

ne
5) Kołek walcowy dołączenia 

przedmiotów
9) Popularna nazwa owczarka 

alzackiego
10) Działko wodne na de-

monstrantów
12) Łowicki wyrób tkacki

13) Powyżej kolana
16) Naturalny garbnik roślin-

ny, występuje gł. w gala-
sach, liściach herbaty, ko-
rze dębowej 

17) Gdańskie lub Szczecińskie
18) Stan zachwytu, uniesienia
21) Uposażenie dodatkowe 

wypłacone w naturze
22) Głębokie miejsce w wo-

dzie; toń
23) Potocznie: dowcip, żart, 

kawał
25) Wielka flota wojenna
27) Indyk samiec
29) Żałobny utwór literacki

Rozwiązanie krzyżówki z dnia 23 XI
Kupon nr 92
Niektórym do twarzy bez niej
Diana Doszczenko, Jadwiga Maknia, Natalia Furmańczyk, 

Paweł Kaczmarek, Halina Stefańska, Barbara Bartosik, Halina 
Szwal, Wiesław Borowik, Teresa Januszonek, Christiana Syfert, 
Stanisława Pokorska, Teresa Czarnecka, Justyna Matusiak, Mate-
usz Konior, Weronika Kaczmarek, Henryk Rosa, Damian Zwo-
liński, Janina Grudzińska, Józef Górzyński, Anna Husarz

Zwycięzcy:
Diana Doszczenko, Janina Grudzińska, Anna Husarz
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InFORMatOR LOKaLny - nOWOgaRD
In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
tel. miejski   - 91 57 92 311 
Straż Pożarna   - 998
Pogotowie Ratunkowe   - 999 
Pogotowie Gazowe   - 992
Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994

Dyżur nocny
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala   - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.   - 91 392 69 99
Medyk   - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

 - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz Pogotowie Stomatolo-
giczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos 
 - 91 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  
 - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzie ci, 
Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności 
Gospodarczej  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
  - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

- 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 26 249

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw.  WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   

- 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57

Apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM   - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Zawodowe 
- CE Zdroje ul.  Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.   - 91 392 54 94  
I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium  
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych    - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych    - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62

Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 

Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 

Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 

taksówki   - 91 392 02 60

Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław truszyński
ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814
J. Soroka, M. Smól 
ul. Zielona 2  - 666 135 133

 
 

KANCELARIA 
DORADZTWA PRAWNEGO

tel. 501 341 824 
e-mail: kkolibski@op.pl 

Jeśli chcesz przeprowadzić  
rozwód, podwyższyć  

lub wystąpić  
o alimenty, nabyć spadek? 

Może dręczą Cię  
inne wątpliwości prawne? 

Nie czekaj, aż będzie za późno.
 Porady prawne już od 30 zł

 
Nowogard 

ul. Wojska Polskiego 4  
(nowy budynek – I piętro) 

Proszę o wcześniejszy kontakt 
telefoniczny

SALON GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

VELES
- glazura
- terakota
- panele
- drzwi
- parapety
- ceramika łazienkowa
- wanny, kabiny
- meble łazienkowe
- armatura

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto)

Kupię  
gospodarstwo lub 

 grunt rolny  

tel. 664 944 635

REgULaRna LInIa MI KRO BU SO Wa SEROCKI   Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie    6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie    8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

Informacja PKS 
91 392 18 87   lub   91 469 83 15

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak          kom. 606 148 353
Nowogard (ul.  Rzeszowskiego) - Szczecin (ul.  Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:05; 8:10; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 11:50; 11:55; 12:40; 
14:40; 14:50; 15:00; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:11
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul.  Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:30; 9:50; 10:25:11:20(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 13:20; 13:45(F); 14:10; 
14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:00
Stargard-nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:50; 17:20; 18:30; 19:30
Kursują od poniedziałku do soboty;  F - kursuje od poniedziałku do piątku;  7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli

ROZKłaD jaZDy BU SÓW

Regularna linia MEtRO          tel. 501  615  614
Z nowogardu do Szczecina: 5:25 D; 5:50 D; 6:55 Ex; 8:15 E7x; 9:25 E7x; 10:25 E7x;  
12:00 E7x; 12:30 E7x; 13:10 E7x; 13:25 E7x; 16:06 E7x; 16:35 E7x; 17:30 7x; 17:40 7x.
Ze Szczecina do nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50 D; 7:45 D; 8:35 E7x; 9:45 E7x 11:00 E7x; 
11:35 E7x; 11:50 E7x 13:55 E7x 14:40 E7x; 15:10 E7x; 15:25 E7x; 18:25 E7x; 19:00 E7x
Legenda: D - kursuje od pon do pt;   E kursuje od pn - sob.; x - nie kursuje w święta

PRZEWÓZ OSÓB - RO Man BIŃCZyK - Linia Regularna  
 tEL.   607 310 591 

OD POnIEDZIałKU DO PIĄtKU:  
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SOBOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIeDzIelA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

DZIENNIK
NOWOGARDZKI

Ukazuje się we wtorki i piątki  na te re nie gmin: no wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, Piotr Słomski, jarosław Bzowy, 

Rafał Kowalczuk sport.  jarek Dąbrowski redaktor techniczny.   ad res re dak cji:  
72-200 no wo gard, ul.  Boh. War sza wy 7a, tel. 91 392 21 65; e-mail: dziennik@domjudy.pl. 

Wy daw ca, skład i druk: „Dom judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

Firmy Usługowo – Handlowej adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

trasa nOWOgaRD – gOLEnIÓW – SZCZECIn 
nowogard ul. Rzeszowskiego : 5:05(A), 5:55(A), 6:10(A), 6:50(7), 7:00(A),  7:50(A), 8:05(7), 

8:25(2,4,6), 8:35(A), 9:10(1,3,5,7), 9:15(2,4,6), 10:05(A)10:30(A,7), 11:31(A), 11:40(7), 12:15(A), 
12:50(A,7), 13:00(A), 13:10(A), 13:25(A,7), 13:50(F), 14:05(A), 14:20(A,7), 15:41(A), 16:00(7), 
16:25(7), 16:30(1,3,5) 16:40(2,4,6,7) 16:50(A), 17:30(7) 17:50(A,7) 18:05(4,5,6,7) 18:20(A,7)

tRaSa SZCZECIn – nOWOgaRD
Szczecin ul. Św. Ducha: 9:25(A), 11:55(A,7) 12:20(A,7), 13:35(A), 14:00(A,7,R), 

14:30(1,3,5,7)  14:35(2,4,6) 14:55(A,7), 15:10(A) 15:25(A,7), 15:50(A) 16:15(A,7)  16:30(A), 
18:05(A,7,R) 18:20(A,7) 19:05(A,7) 19:25(A,7) 19:50(A,7)

Szczecin ul. Dworcowa :  6:20(A), 7:35(A), 8:40(A,7), 9,00(7,R), 10:05(A,7),  10:50(A,7),  
11:40(A), 13:00(7), 14:20(7), 17:40(A,7), 20:15(A,7),

goleniów, Dworzec PKP :  7:05(A), 8:20(A), 9:25(A,7), 9:45(7,R), 10:10(A),  10:50(A,7),  
11:36(A,7), 12:26(A), 12:42(A,7),  13:05(A,7), 13:45(7), 14:20(A),  14:45(A,7,R), 15:05(7), 
15:20(1,3,5,7) 15:26(2,4,6) 15:40(A,7) 15:55(A)  16:08(A,7) 16:40(A) 16:59(A,7) 17:15(A), 
17:40(A,7)  18:50(A,7,R)  19:05(A,7), 19:50(A,7) 20:10(A,7) 20:35(A,7) 21:00(A,7)

trasa nOWOgaRD – MaSZEWO 
nowogard ul. Rzeszowskiego :  6:20(S) 15:15(S)
trasa MaSZEWO – nOWOgaRD 
Maszewo :  6:55(S) 16:00(S)
trasa nOWOgaRD – MaSZEWO – StaRgaRD SZCZECIŃSKI
nowogard ul. Rzeszowskiego :  6:50(F),  11:30(F),  13:50(F),  
trasa StRagaRD SZCZECIŃSKI – MaSZEWO - nOWOgaRD
Stargard Szcz. Oś. tysiąclecia :  9:40(A), 12:45(A), 15:05(A)
A - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt S – kursuje w dni nauki szkolnej; 

7 – kursuje w niedziele niebędące świętami F – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz 
świąt 1,3,5 – kursuje w poniedziałki, środy, piątki oprócz świąt; 2,4,6 – kursuje we wtorki, 
czwartki, soboty oprócz świąt; 4,5,6,7 – kursuje w czwartki, piątki, soboty, niedziele oprócz 
świąt; R – kurs do Reska    

ROZKłaD jaZDy POCIĄgÓW (1.06 - 8.12.2012)
DO KOŁOBRZEGU
7:26 (od 3.09); 9:21 (w dni robocze); 11:39;  13:49;  15:47;  

17:46;  21:38

DO SZCZECINA
5:19 (od 3.09); 6:36 (od 3.09); 8:01; 12:13 (w soboty, niedziele 

i święta); 14:56;  16:51;   18:50;  

Informacje o rozkładzie jazdy:  tel. 19 757

PRO-BUD S.C.   SPRzeDA MIESZKanIa 
2-pokojowe o pow. 58 m2 na osiedlu Gryfitów

  nowe  -  własnościowe  -  bezczynszowe
tel. 91 39 25 552, 783 570 056, www.probud-nowogard.pl

Nowogard, ul. 3 Maja 14

 Ostatnia chwila - SKORZYSTAJ Z KREDYTU RODZINA NA SWOIM!
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Muzyka - Łukasz Włodek

Kontakt: 
604103 158, 509 284 384

Organizuje:

30.11.2012 r. g. 20.00

Cena 170 zł za parę
W sobotę 1.12.2012 r.

Andrzejkowe 
„After Party”

zabawa przy karaoke
wstęp wolny - start g. 20.00

             Zabawę 
Andrzejkową

Niedługo nowe zasady 
zdawania egzaminu

ZAPISZ SIĘ JUŻ TERAZ

Posiadamy w ciągłej sprzedaży:
-kostury - ośniki - skrobaki - maczety  
- linki zrywkowe  - Haki, łańcuchy

Naprawa węży hydraulicznych
wysokociśnieniowych

- lemiesze,nakładki, odkładnie, śruby, redlice
- bagnety, podnośniki łanu, igły do pres, cepy,
- koła zębate, palce sprężyste noże bijakowe ...
- �ltry , oleje, smary, wałki WOM,

NOWOGARD • ul. Nadtorowa 14c
tel. 91 392 71 14 • kom. 604 24 90 72

Zapraszamy 
od pn-pt w godz. 8.00 - 16.00      w soboty 9.00 - 14.00

KSM polecamy zabawki Bruder

R E K L a M a
e-mail: poligraf@post.pl

tEL.  913 922 165
 tEL. 91 577 20 07

andrzejki 2012

KaMEna
zaprasza  na

Nowa

30 listopada 2012 r. piątek
1 grudnia 2012 r. sobota

Cena 199 zł od pary  / gra artur Konior • Info: tel. 91 39 22 225 

Zapraszamy codziennie 24 h
Oferujemy: śniadania, obiady, kolacje

Pokoje gościnne  •  Danie dnia już od 10 zł

nowy kurs
3 grudnia  2012 r.

OKNO 1465 mm szer. x 1435 mm wys.

SZYBA K=1,0 • OKUCIE MACO PPUH "JOGA" sj.
ul. Górna 4,

72-200 Nowogard
tel. 91 39 25 501

OKNA-SUPERPROMOCJA !!!

TYLKO 499zł*
*cena netto

RE MB UD

Salon Budowlany

R E M B U D Sprzedaż jesienna

z RABATAMIKabiny prysznicowe
szklane kpl. z brodzikiem

już od 600 zł brutto

Przyjdź, sprawdź

ZAPRASZAMY

od 8.30 - 18.00

- glazura, terakota
- armatura łazienkowa
- panele podłogowe
- panele ścienne
- skrzydła drzwiowe

Szafka 50 + umywalka
+ bateria + lustro

już od 345 zł brutto

ul. Wartcka 1 • Nowogard
Tel./Fax 91 39 22 957
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GAZETA LOKALNA  NOWOGARD • OSINA

Czytaj s. 5

Czytaj s. 11

s. 6 s. 8s. 4

Spotkanie
nowogardzkich
 Krwiodawców

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07

Kancelaria  
Prawna

nawet trudne sprawy

601 949 077

NNIIEEPPUUBBLLIICCZZNNAA  SSZZKKOOŁŁAA  PPOOLLIICCEEAALLNNAA  
ogłasza nabór na kurs kwalifikacyjny 

w zawodzie opiekun medyczny,
umożliwiający zdobycie kwalifikacji K1. świadczenie usług 
opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej 
WYKSZTAŁCENIE ŚREDNIE NIE JEST WYMAGANE!!!

 

informacja i zapisy 
Ul. Zielona 11, tel. 91 39 26 691 

Zapisy do 21.12.2012 
(o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń) 

wwwwww..zziieelloonnaa..mmoojjaasszzkkoollaa..nneett  
 

Nietypowe 
Andrzejki 
w NDK

INFORMACJA

Czytaj s. 7 i 15

Czytaj s.3

Budżet bez tajemnic

Zamiast inwestycji  
- zachcianki

Wielki dzień 
dla strażaków 
z Osiny

Na Smużynach 
też nie połatali...

Mamy 
obwodnicę 
i dziurawe 
drogi

Urząd  
odpowiada 
Radnemu

Seniorzy w górę,  
Tubisie w dół...

Jastrząb  
dzieli  
i rządzi
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Kronika policyjna 

Byłeś świadkiem  ciekawego zdarzenia, wykonałeś oryginalne 
zdjęcia, jesteś w posiadaniu interesujących wiadomości?  

Zadzwoń lub napisz do nas o każdej porze. 
Tel. 513 088 309

e-mail: poligraf@post.pl, 
dziennik@dzienniknowogardzki.pl

Nasza sonda
W piątek odbyła się instalacja nowo nabytej choinki, która stanęła na Placu Wol-
ności. Przypomnijmy, że ta inwestycja kosztowała miasto 56 tysięcy złotych. W 
naszej sondzie postanowiliśmy zapytać mieszkańców Nowogardu, co sądzą o 
nowej choince, oraz jak oceniają tą inwestycję?

Dariusz Kielan: 
Choinka na placu robi wrażenie, za 100 tysięcy pewnie ro-

biłaby większe, moglibyśmy startować nawet w konkursie na 
iluminację świąteczną i dokładając drugie 100 tys. złotych mo-
glibyśmy zająć jakieś poważne miejsce. Ale w czasach, kiedy 
wszyscy muszą zaciskać pasa, taki kosztowny gest jest nie na 
miejscu. Święta widać na witrynach sklepu, ale to chwyt mar-
ketingowy, który ma jeden cel - zysk. Jaki cel ma wydanie po-
nad 50 tys. zł na choinkę na placu? Niech odpowiedzą sobie 
Ci, których stać jedynie na sianko pod wigilijny obrus.

  

Pani Marzena:
 W dzień choinka nie prezentuje się najlepiej, za to w nocy 

bardzo ładnie. Jednak uważam, że to źle wydane pieniądze, za 
dużo na terenie naszej gminy biednych rodzin i niedokarmio-
nych dzieci, żeby pozwalać sobie na takie inwestycje. Tak duże 
pieniądze miasto powinno wydawać na tych najbardziej po-
trzebujących, a nie na świąteczną ozdobę.

Pan Paweł: 
Jak najbardziej, nowa choinka to słuszna inwestycja. Dlacze-

go? Może to i 56 tys. zł - ale teraz jest naprawdę piękna choin-
ka. Zawsze w naszym mieście na środku placu stały drzewka, 
które były mizerne, biednie wyglądające z lampkami znajdu-
jącymi się tylko na górze. Teraz miasto zdobi ładna choinka, 
która przykuwa wzrok wszystkich przechodniów. To poza tym 
sztuczna choinka, więc nie jest to inwestycja jednorazowa, tyl-
ko na wiele lat. 

Łukasz Gradzik: 
Ja osobiście nie popieram tej inwestycji. Ta choinka jest zbyt 

„plastikowa”, czyli w niczym nie przypomina tradycyjnej cho-
inki. Owszem świeci ładnie, ale nie za ponad 50 tysięcy zło-
tych. Jest jeszcze dużo ważnych inwestycji w naszym mieście, 
choinka na placu na pewno się do nich nie zalicza. Poza tym, 
Nowogard to nie Warszawa, nasze miasto nie musi świecić się 
i błyszczeć, nie odwiedzają nas z tego tytułu tysiące turystów, 
ta choinka jest tylko dla mieszkańców Nowogardu i podejrze-
wam, że jeśli stałaby taka co przed rokiem – to nikt z tego ty-
tułu nie czułby się zgorszony.

 KR

26.11.2012 r.
Godz. 11.50 Zgłoszenie kra-

dzieży przewodów miedzianych 
ze skrzynki sterującej znajdującej 
się na szlaku kolejowym Nowo-
gard – Płoty. 

Godz. 17.00 powiadomienie o 
włamaniu do mieszkania na ul. 
Boh. Warszawy.

28.11.2012 r.
Godz. 11.00 Powiadomienie o 

kradzieży naczepy do przewozu 
materiałów sypkich na ul. Gen. 
Bema. 

Godz. 14.00 Kradzież kabli 
na  ul. Dąbrowszczaków podczas 
prac ziemnych przy układaniu 
światłowodów wzdłuż torów ko-
lejowych. 

Godz. 14.45 Włamanie do po-
mieszczeń gospodarczych w miej-
scowości Żabowo skąd dokonano 
kradzieży elektronarzędzi. 

Godz. 16.00 Kradzież furtki 
ogrodzeniowej z terenu posesji 
przy ul. Promenada. 

Godz. 17.00 Ujawnienie środ-
ków psychotropowych w postaci 
amfetaminy u osadzonego w Za-
kładzie Karnym. 

29.11.2012 r. 
Godz. 07.50  Włamanie do sa-

mochodu marki VW T5 na ul. 
Bohaterów Warszawy, skąd doko-
nano kradzieży torebki damskiej 
z zawartością telefonów komór-
kowych, oraz dokumentów. 

Godz. 12.40 Na posesji w miej-
scowości Wojcieszyn podczas 
prac ziemnych wykopano pocisk 
moździerzowy  z czasów II Wojny 
Światowej. 

Godz. 15.00 Kradzież telefonu 
komórkowego w sklepie Biedron-
ka na ul. 700 Lecia. 

Godz. 15.30 Kradzież telefo-
nu komórkowego w sklepie Inter 
Marche pozostawionego w toreb-
ce w wózku dziecięcym. 

Godz. 22.30 Patrol OPI podczas 
kontroli drogowej rowerzysty na 
ul. 700 Lecia ujawnił, że Walde-
mar K. znajduje się w stanie nie-
trzeźwości z wynikiem 2.04 pro-
mila alkoholu w wydychanym po-
wietrzu. 

30.11.2012 r. 
Godz. 20.10 Wypadek drogowy 

na przejściu dla pieszych w miej-
scowości Olchowo, gdzie doszło 
do potrącenia pieszego przez kie-
rującą pojazdem Opel Omega. 

Godz. 21.30 Na ul. 700 Lecia 
doszło do zatrzymania Aleksan-
dra Sz. oraz Pawła S. przy któ-
rych ujawniono środki oduczają-
ce oraz psychotropowe. Mężczyź-
ni zostali zatrzymani oraz dopro-
wadzeni do PDOZ KPP w Gole-
niowie. 

01.12.2012 r. 
Godz. 00.25 Patrol OPI podczas 

kontroli drogowej na ul. 700 Le-
cia, samochodu marki Ford Fie-
sta  ujawnił, że kierujący Tomasz 
L. znajduje się w stanie nietrzeź-
wości z wynikiem 1,01  promila 
alkoholu w wydychanym powie-
trzu oraz nie posiada uprawnień 
do kierowania pojazdem.

Godz. 01.50 Na drodze Błot-
no -Trzechel doszło do zdarzenia 
drogowego z udziałem pojazdu 
marki Renault Clio, który wpadł 
w poślizg, a następnie dachował. 

Godz. 02.20 Patrol OPI ujaw-
nił nietrzeźwego kierującego po-
jazdem marki VW Golf na dro-
dze Błotno -Trzechel. Grzegorz Ł. 
miał 0,83 promila alkoholu w wy-
dychanym powietrzu oraz nie po-
siada uprawnień do kierowania 
pojazdem.

Godz. 13.30 Kradzież furtki 
ogrodzeniowej z terenu posesji na 
ul. Żeromskiego. 

Godz. 14.45 Ujawnienie roweru 
marki Kands K-2002 na ul. Armii 
Krajowej. 

Godz. 17.30 Zgłoszenie włama-
nia do piwnicy na ul. Poniatow-
skiego, skąd dokonano kradzieży 
roweru marki Code. 

02.12.2012 r. 
Godz. 15.40 Włamanie do 

domu w miejscowości Żabów-
ko , skąd sprawca dokonał zabo-
ru mebli kuchennych oraz innych 
przedmiotów. 

st. insp.  Ref. Prewencji 
Klaudia Gieryń 

Znaleziono klucze
W czwartek (29 listopa-

da) około godziny 17:30 
przy ul. Dąbrowszczaków 
21, a dokładniej przy skle-
pie Sandra (moda męska) 
– znaleziono klucze wid-
niejące na zdjęciu. Zguba 
do odebrania w redakcji.
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Nasz komentarz 
No cóż. Po lekturze projektu przyszłorocznego budżetu należy 

spojrzeć prawdzie w oczy. Obecna władza, z burmistrzem miasta 
Robertem Czaplą na czele, na rozwój miasta nie ma żadnego po-
mysłu. Zamiast inwestycji, które mogą rzeczywiście stymulować 
rozwój gospodarczy i poprawiać byt mieszkańcom, otrzymaliśmy 
kilka zachcianek, rozkapryszonego władcy, które zamiast pozwo-
lić gminie, a więc jej mieszkańcom zarabiać, spowodują dalszy 
wzrost kosztów po stronie budżetu. Jak bowiem nazwać budowę 
pomostu na plaży za 600 tys. zł, czy chociażby kupno witaczy za 
40 tys. zł, albo wydawania ponad 200 tys. złotych na promocję 
gminy – czytaj własnej osoby. Z tego raczej miejsc pracy nie bę-
dzie, a i o żadnym zarobku dla gminy też mowy nie ma. 

Zabrakło wielu rzeczy w budżecie, które z pełną odpowiedzial-
nością można by nazwać inwestycjami. Nie ma środków na przy-
gotowanie terenów pod stworzenie strefy ekonomicznej, o któ-
rej tak wiele się mówiło. Brakuje inwestycji w uzbrojenie terenu 
pod mieszkalnictwo, czy drobny handel i usługi. Nie doczekały 
się remontu drogi znajdujące się w fatalnym stanie np. na osie-
dlu Radosław, czy wspominana wielokrotnie ul. Żeromskiego, 
nie mówiąc już o całym terenie za torami w kierunku cmentarza 
tj. ulicach Młynarska, Sienkiewicza, Mickiewicza itd. W budże-
cie próżno też szukać pieniędzy na budowę nowych parkingów 
w mieście, które burmistrz osobiście obiecał. Nie ma też ani sło-
wa o inwestycjach w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną (poza, 
przynoszącymi na razie marne efekty pracami nad jeziorem). 
Burmistrz obojętnie przeszedł także obok tematów poprawy bez-
pieczeństwa na drogach i chodnikach. Na marne stały się proś-
by mieszkańców o budowę spowalniaczy, oświetlenia przy przej-
ściach dla pieszych, czy zmianie organizacji ruchu na wielu za-
korkowanych ulicach. Na „hojność” burmistrza nie mogą rów-
nież liczyć rodziny oczekujące na mieszkania socjalne. Zapowia-
dana już w zeszłym roku budowa kolejnych lokali, w których swój 
kąt mogłoby znaleźć kilkadziesiąt osób, nie znalazło swojego po-
twierdzenia w koncepcji na wydatkowanie publicznych pieniędzy 
skonstruowanej przez burmistrza Czaplę. W końcu też nie ma  
inwestycji w oświatę. Nowej elewacji i zagospodarowania terenu 
wokół, nie doczeka się Szkoła Podstawowa nr 2. Jednym słowem  
prawie wszystkie tzw. inwestycje po ich oddaniu, będą generowa-
ły dodatkowe  koszty, natomiast miastu potrzebne są takie, które 
generują w swoim finalnym efekcie stałe dochody, bądź stwarzają  
warunki  do rozwoju gospodarczego (infrastruktura). Te docho-
dy są tym bardziej potrzebne, że 
dług który będziemy spłacać i w 
następnych kadencjach rośnie, i 
jeszcze potężniej wzrośnie z po-
wodu inwestycji szpitalnej 

Marcin Simiński  

Sklep „Anusia”  ul. 3 Maja 40
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serdecznie zaprasza

DZIECI  
na spotkanie

ze Świętym Mikołajem,
a dorosłych do zakupu produktów  

w atrakcyjnych cenach

Balony z Helem  
w stałej ofercie 

5,00 szt.

Kwiaciarnia JF zaprasza
na przedświąteczną WYPRZEDAŻ 

wybranych artykułów:
dekoracyjnych, ozdób świątecznych, kwiatów sztucznych, 
kwiatów doniczkowych żywych, ceramiki i wiele innych, 
pięknych aranżacji i inspiracji świątecznych i noworocznych.

POMYSŁY NA PREZENTY I WYSTRÓJ DOMU 
Polecamy wianki Adwentowe i Bożonarodzeniowe.

Oferta ważna 
do końca grudnia 2012

 Kwiaciarnia JF - ul. Cmentarna 1a - Nowogard
godz. otwarcia:  pn-sob 9-18,  nd 10-16.
tel. 91 3921466 Serdecznie zapraszamy 

P R O M O C J A
PÓŁ TONY OPAŁu

worek drewna  
GRATIS

O PA Ł
POLSKI WĘGIEL 

WYSOKA JAKOŚĆ
węgiel, koks, miał,drewno,
brykiet - węgiel i drzewny
(towar luzem i workowany)

Zapewniamy transport 
Sprzedaż ratalna

PPuH „EDBA” 
Nowogard • ul. Nadtorowa 12

Tel./fax 91 39 22 329
Kom. 601 150 620

Budżet bez tajemnic 

Zamiast inwestycji - zachcianki 
Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej światło dzienne ujrzał projekt budżetu gminy Nowogard na rok 2013. Zgodnie z założeniem przy-
szłoroczne wydatki miasta obliczono w wysokości niemal 72 mln zł, a wpływy na poziomie 63 mln 911 tys. zł. Oznacza to, że w miejskiej 
kasie zabraknie ponad 8 mln złotych. Największe rozczarowanie budzi jednak lista inwestycji, jakie burmistrz zaplanował na przyszły rok. 

Na co zostanie wydane pra-
wie 72 mln zł ? Największa skła-
dowa tej kwoty, to oczywiście 
wynagrodzenia i ich pochodne 
(premie, delegacje itd.). W przy-
szłym roku z tego tytułu wyda-
nych zostanie 27 mln 620 tys. zł. 
Warto dodać, że w kwocie tej są 
nie tylko wypłaty dla urzędni-
ków, ale i nauczycieli. Poza tym, 
15 mln złotych to wydatki zwią-
zane z realizacją zadań statuto-
wych gminy. Ponad 11 mln zło-
tych z budżetu pochłoną świad-
czenia na rzecz osób fizycznych 
(zasiłki z OPS). Ponad 4 mln, to 
dofinansowania działalności, w 
tym organizacji pozarządowych. 
2 mln 209 tys. zł, to kwota nie-
zbędna do obsługi długu jaki po-
siada gmina. Zgodnie z wielolet-
nią prognozą finansową w przy-
szłym roku zadłużenie gminy 
wyniesie 35 mln 129 tys. złotych.   

Tyle wydamy. A ile do budże-
tu wpłynie? Zgodnie z przedło-
żonym projektem burmistrza,  
dochody własne gminy stano-
wić będą 63 mln 911 tys. zł, z 
tego ponad 35 mln, to subwen-
cje i dotacje z budżetu państwa. 
Największa z nich to oświatowa, 
w kwocie ponad 16 mln złotych. 
Niemal 11 mln wpłynie do miej-
skiej kasy z udziału gminy w po-
datkach stanowiących dochód 
budżetu państwa (PIT i CIT).

Tym samym różnica między 
planowanymi dochodami, a wy-
datkami budżetu wynosi 8 mln 
085 tys. zł. Deficyt zwany po-
tocznie dziurą w budżecie, zo-
stanie pokryty poprzez emisję 
obligacji. 

  A co z inwestycjami? W przy-
szłym roku zaplanowano na ten 
cel 10 mln 894 tys. złotych.   Do-
kładnie 6 mln z tego zostanie 
wydane na dalszą moderniza-

cję i dokończenie budowy nowej 
części szpitala w Nowogardzie. 
Przypomnijmy, że cała inwesty-
cja ma pochłonąć prawie 20 mln 
zł. Dodatkowe 40 tys. w budże-
cie zapisano na budowę lądowi-
ska dla helikopterów Lotniczego 
Pogotowia Ratunkowego. 

Kolejną sporą inwestycją bę-
dzie budowa mola na plaży 
miejskiej, za bagatela 600 tys. zł.      
70 tysięcy więcej ma kosztować 
przebudowa świetlicy w Orze-
chowie. 320 tys. zł w planie wy-
datków majątkowych znalazło 
się także kilka inwestycji drogo-
wych, a raczej chodnikowych. 
Za 320 tys. zostanie wybudowa-
ny chodnik do Warnkowa. Ko-
lejne 300 tysięcy zaplanowano 
na II etap przebudowy chod-
ników biegnących wzdłuż ul. 
Wojska Polskiego. Za 223 tysią-
ce planowana jest budowa chod-
nika przy ul. Wiejskiej. Kolejne 
prace zaplanowano także przy 
ul. Zamkowej, gdzie w ostat-
nich dwóch latach wykonano 
dość sporo inwestycji (parkingo-
wych). W 2013 roku za 200 tys. 
zł zostanie wykonany II etap in-
westycji polegającej na budowie 
kolejnych dróg dojazdowych do 
znajdujących się tam garaży. 520 
tys. zaplanowano na dokończe-
nie budowy ulicy Jana Pawła II 
(pisaliśmy o tym kilka tygodni 
temu), z czego prawie 160 tys. 
będzie pochodzić z dotacji w ra-
mach tzw. schetynówek. Za 300 
tys. ma być wybudowane prze-
dłużenie łącznika ul. Dworcowej 
od stacji PKP do ul. 700-lecia. 
Natomiast tylko 50 tys. zaplano-
wano na budowę drogi pod ma-
jącą ponoć powstać strefę inwe-
stycją w obrębach Miętna i Woj-
cieszyna. 

W planie inwestycyjnym gmi-

ny znalazło się też wiele wydat-
ków o charakterze gadżetowym 
np. kupno tzw. witaczy z nazwą 
miejscowości za 40 tys. zł. Ko-
lejne 20 tys. ma być wydane na 
modernizację ratusza miejskie-
go, a konkretnie zakup nowych 
komputerów i programów kom-
puterowych. Prawie 200 tys. zł 
burmistrz planuje wydać na pro-
mocję gminy, w tym aż 180 tys. 
na różne gadżety, publikacje, 
druki, mapki, kalendarze.      

Niewiele jest inwestycji w 
oświacie. W projekcie budże-
tu zapisano w tym dziale ledwie 
trzy pozycje tj. budowa placu za-
baw przy Szkole Podstawowej nr 
1 za 230 tys., wymiana stolarki 
okiennej w Zespole Szkół Ogól-
nokształcących przy ul. Boh. 
Warszawy i dokumentacja na 
budowę bieżni lekkoatletycznej 
przy tejże szkole, za 10 tys. zł. 

Lepszych czasów nie doczeka-
ła się także infrastruktura spor-
towa. Zgodnie z projektem bu-
dżetu, burmistrz w dziale „kul-
tura i sport” zaplanował ledwo 
dwie inwestycje. Jedna to budo-
wa boiska na osiedlu Bema za 20 
tys. zł, a druga to wykonanie do-
kumentacji pod przyszłą budo-
wę sztucznego boiska – inwesty-
cja wpisana na wniosek klubu 
Pomorzanin. 

Równie marnie wyglądają in-
westycje w dziale ochrona śro-
dowiska. Tam zapisano tylko 
jedną inwestycję – dalszą prze-
budowę kanalizacji deszczowej 
w okolicach jeziora za 210 tys. zł. 

Pojawiły się także inwestycje 
„innowacyjne”, w tym zapadnio-
wa budowa drogowego oświe-
tlenia solarnego w miejscowo-
ści Żabówko i Kulice za bagatela 
236 tys. zł. 

Marcin Simiński 



Nr 93 (2126)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

4

www.dzienniknowogardzki.pl

Spotkanie nowogardzkich Krwiodawców

Dobrze, to już było…
Szesnastu nowogardzkich krwiodawców spotkało się w ubiegłą  sobotę o godzinie 12,00  w sali ratuszowej. Mimo, że spotkanie miało 
uroczysty charakter – wręczono  kilku członkom  klubu odznaki i upominki – powodów do optymizmu krwiodawcy mają niewiele…

Witam członków naszego 
klubu oraz zaproszonych gości, 
Przewodniczącego Rady Miej-
skiej w Nowogardzie  Antoniego 
Bielidę i Sekretarza Gminy Osi-
na Emiliana Pisarka – powie-
dział rozpoczynając spotkanie 
prezes nowogardzkiego PCK i 
koła honorowych krwiodaw-
ców pan Zdzisław Szmit. Po 
krótkim wprowadzeniu pre-
zes uhonorował 7osób  przy-
znanymi   przez Zarząd Woje-
wódzki odznakami Zasłużony 
Honorowy Dawca Krwi. Od-
znaki otrzymali: Grzybowski 
Kamil, Czerwiński Krzysztof, 
Garbacz Jarosław, Szymuś Ja-
cek, Fecak Grzegorz, Kamiń-
ski Krzysztof, Łokaj Piotr. 

Następnie razem z przewod-
niczącym rady A. Bielidą i se-
kretarzem gminy Osina E. Pi-
sarkiem wręczył członkom 
klubu  kilkanaście upominków 
ufundowanych przez rady No-
wogardu i Osiny. 

Poproszony o wypowiedź 

Antoni Bielida z troską zauwa-
żył, że prowadzona w ostat-
nich latach przez państwo, ale 
i w pewnym stopniu przez sa-
morządy polityka  w zakre-
sie organizacji honorowego 
krwiodawstwa, doprowadzi-
ła do dramatycznej sytuacji. 
Powszechna likwidacja punk-
tów krwiodawstwa skutkują-
ca zamknięciem  kilka lat temu 

punktu  w Nowogardzie, a 
ostatnio również w Goleniowie, 
doprowadziła do rozmontowa-
nia sprawnego i niezwykle po-
trzebnego systemu, oraz spad-
ku liczby osób oddających krew. 
Pamiętam, gdy kiedyś na takich 
spotkaniach jak dzisiaj bywało 
prawie 100 osób, teraz  jest Was 
kilkunastu, ale niemniej bar-
dzo dziękuję tym wszystkim, 

którzy wytrwali w tej szlachet-
nej roli i dalej służą innym do-
słownie, swoją własną krwią– 
mówił Bielida. Przewodniczą-
cy zapowiedział też, że mimo 
trudności i braku zrozumienia 
ze strony  organizatorów syste-
mu służby zdrowia, podejmo-
wane są w Nowogardzie wysił-
ki, aby reaktywować punk po-
boru krwi. Mam nadzieję, że 
uda nam się  jeszcze przed wa-
szym czterdziestoleciem, któ-
re przypada w 2014 roku, do-
prowadzić do tego, że punkt 
krwiodawstwa w Nowogardzie 
będzie funkcjonował. Pomiesz-
czenia już mamy - zakończył 
Przewodniczący Rady. Koń-
cząc spotkanie, prezes wezwał 

członków koła do dalszej ak-
tywności w oddawaniu krwi, 
uczestniczenia w spotkaniach  
i okazywania  wrodzonego 
krwiodawcom, jak twierdzi, 
optymizmu, mimo omówio-
nych trudności.  Jak nas poin-
formował po spotkaniu prezes, 
obecnie koło w Nowogardzie 
liczy około 30 czynnych hono-
rowych krwiodawców. Zasię-
giem swojego działania obej-
muje gminy Nowogard i Osi-
nę. Jego funkcjonowanie jest 
możliwe również dzięki licz-
nym sponsorom i przyjacio-
łom, których listę na prośbę 
prezesa publikujemy poniżej. 

ms

PCK dziękuje 
p.p. Mirosław Siemieniako  i Andrzej Sobiecki, „Nowy Dental” pani 

Bożeny Szulejko, pan Włodzimierz Nowak, Nadleśnictwo Nowogard, 
Państwo Laskowscy, Pracownia Złotnicza Nowogard z ul. Rzeszow-
skiego, „Budmat” Leszek Cedro, Sklep „Hestia” pani Henryka Roso-
łowska, Hotel „15 południk”, P.H.U „Dezar” Państwa Łokaj, Sklep Ko-
minki p. Michał Sołowiej, Hurtownia Materiałów Budowlanych Bar-
tek Domel, p. Zbigniew Raźniewski, „Nowo – Glas” Firma Produkcyj-
no-Handlowo-Usługowa, Usługi Lakiernicze na Radosławiu pani Da-
nuty Nowak, Stacja Paliw „Naft-Tur”, pani Bożena Lewińska, Firma 
Budowlana „Mantbud”, pan Jerzy Furmańczyk Usługi Pogrzebowe, 
pan Adam Fedeńczak – Firma Usługowo Handlowa, „Aumix” Sklep 
Motoryzacyjny pan Wiesław Małek, Wójt Gminy Osina pan Krzysztof 
Szwedo, Burmistrz Nowogardu pan Robert Czapla,  Piekarnia Pań-
stwa Pędziszczak, Pizzeria „Neptun” na Placu Szarych Szeregów.

K O M U N I K A T !!!
W dniu 07.12.2013r. (tj. piątek), w godzinach od 9.30 do 

14.00 w NDK zorganizowana będzie akcja oddawania krwi.
Akcję tą organizuje Wojskowe Centrum Krwiodawstwa w 

Szczecinie oraz Klub Honorowych Krwiodawców w Nowogar-
dzie.

Caritas informuje!
Informujemy, że dzisiaj (wtorek)  tj. 04 grudnia, 

od godziny 16:00 w  siedzibie 
Zespołu Caritas Parafii pw. WNMP, 

która znajduje się w pomieszczeniach 
w  podwórku ZBK, odbędzie się 

wydawanie żywności  z nowego transportu. 
Wszystkich potrzebujących serdecznie zapraszamy. 

Ks. Proboszcz  
G. Legutko 
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W dniu twoich Urodzin gorące życzenia: 
wiele uśmiechu i powodzenia, 

niech Cię nie trapią żadne zmartwienia 
i niech się spełnią wszystkie marzenia. 

Z okazji 50 urodzin

Adamowi Sałaga
najserdeczniejsze życzenia

składają
Brat Ryszard z rodziną, Anna z mężem 

i siostra Katarzyna z rodziną

 Zdrowia, szczęścia, pomyślności
 niechaj w życiu Twoim gości!

Z okazji imienin

Barbarze 
Gontarskiej

najserdeczniejsze życzenia
składa redakcja Dziennika

ŻYCZENIA

Na Smużynach też nie połatali...

Mamy obwodnicę i dziurawe drogi
Mimo szumnych zapowiedzi i deklaracji władz samorządowych, firma budująca obwodnicę oprócz równego, jak stół asfaltu na nowej 
drodze, pozostawiła nam także kilka kwiatków- dziurawych jak ser ulic z których korzystała w czasie budowy drogi. 

Kilka tygodni temu, po raz 
kolejny, pisaliśmy już o drodze 
znajdującej się na końcu osie-
dla Bema. Nieutwardzona dro-
ga gruntowa biegnąca tuż pod 
oknami pobliskich bloków, 
była przez kilka miesięcy roz-
jeżdżana przez samochody cię-
żarowe i sprzęt budowlany wy-
korzystywany do budowy po-
wstającego w pobliżu wiaduk-
tu, biegnącego nad obwodnicą. 
Nie pomogły petycje i protesty 
mieszkańców. Na nic zdały się 
deklaracje składane zarówno 
przez wykonawcę prac (Budi-
mex), jak i burmistrza miasta 
Nowogardu. Drogę po zakoń-
czeniu prac co prawda gdzie 
niegdzie połatano luźnym żwi-
rem, ale dziś jest praktycznie 
nieprzejezdna. Mieszkańcy 
wciąż nie mogą się doczekać 
konkretnej naprawy. 

Podobnie sprawa ma się na 
drodze prowadzącej od skrzy-
żowania przy wodociągach 
do wiaduktu, której właścicie-
lem jest powiat. Na stan drogi 
uskarżają się mieszkańcy ko-
rzystający z tego fragmentu 
drogi, głównie ci pracujący w 
Domu Pomocy Społecznej na 
Smużynach. Tutaj, podobnie 
jak na Bema, Budimex połatał 
dziury, ale tylko prowizorycz-
nie. 

Droga jest fatalna.  Dziu-
ry zasypano jakimś grysem. 
Deszcz jednak wszystko wymy-
wa. Teraz strach jeździć, żeby 
kamyki nie uszkodziły karose-
rię. Skrzyżowanie też jest roz-
jeżdżone. Dlaczego nikt się za 
to nie bierze - pyta jeden z na-
szych czytelników, prosząc o 
interwencję. 

Mimo szczerych chęci władz 
starostwa, zniszczona po-
wierzchnia raczej nie doczeka 
się kompleksowej naprawy, bo 
zniknęły dowody, na podsta-
wie których powiat może zo-
bowiązać do tego Budimex. 

Pomimo ustnych zapewnień 
ze strony wykonawcy tj. firmy 
Budimex, że transport mate-
riałów będzie realizowany tyl-
ko przy pomocy specjalnie na 
ten cel zbudowanymi droga-
mi wewnętrznymi, to faktycz-
nie przez kilka miesięcy dzia-
ło się to poprzez wykorzystanie 

dróg gminnych i powiatowych. 
W związku z powyższym już 
w roku 2010, widząc jakie na-
stępują uszkodzenia dróg lokal-
nych, władze powiatu i gminy 
przystąpiły do rozmów z wyko-
nawcą podczas tzw. rad budo-
wy, dotyczących napraw znisz-
czonych odcinków dróg. Z tego 
też powodu przedstawiciele po-
wiatu oraz firmy Budimex do-
konali wizji lokalnej, oraz za-
pisu video na najbardziej wy-
korzystywanych drogach, na 
podstawie którego, byłoby moż-

na po zakończeniu prac osza-
cować ich zniszczenie. Jednak z 
przykrością informuję, że wspo-
mniane nagranie video do dnia 
dzisiejszego nie zostało dostar-
czone do starostwa – przyzna-
je wicestarosta Tomasz Kuli-
nicz, informując, że w związku 
z tym porozumienie co do re-
montu tej drogi ostatecznie nie 
zostało podpisane.  

Udało się za to wynegocjo-
wać naprawę innej zniszczonej 
drogi. 

Próbując globalnie rozwiązać 
problem zniszczenia dróg, uda-

ło nam się podpisać dwa po-
rozumienia dotyczące zasad i 
warunków naprawy drogi po-
wiatowej nr 0772Z Olchowo 
– Wyszomierz. W powyższych 
porozumieniach oprócz powia-
tu i firmy Budimex, stronami 
były także: firma Strabag oraz 
Kopalnia Patryk Bonda. War-
ty podkreślenia jest także fakt, 
iż Powiatowi Goleniowskiemu, 
jako jednemu z nielicznych za-
rządców dróg, jeśli wręcz nie je-
dynemu, udało się wynegocjo-
wać naprawę zniszczonej drogi  

przez firmy drogowe – dodaje 
wicestarosta. 

Wszystko wskazuje więc na 
to, że władze samorządowe za-
wierzyły wykonawcy obwod-
nicy i liczyły, że ten po naszych 
drogach jeździć w czasie bu-
dowy nie będzie. Nie spisa-
no więc odpowiednich poro-
zumień, a co za tym idzie, fir-
ma dbając o swój interes, dzi-
siaj za dziury w asfalcie odpo-
wiedzialna się nie czuje. Tylko 
DN ma jak zwykle gorzką sa-
tysfakcję – to my bowiem alar-
mowaliśmy w czasie gdy bu-
dowę zaczynano o konieczno-
ści zabezpieczenia interesów 
samorządowych. Wtedy po-

informowano nas, że władza 
trzyma rękę na pulsie i jest w 
tej sprawie porozumiana z wy-
konawcą obwodnicy.  Teraz z 
pewnością przyjdzie nam za 
remonty dróg zapłacić z wła-
snej kieszeni, ściślej z kieszeni 
podatników bo na pewno nie z 
kieszeni burmistrza czy staro-
sty. Naprawiona droga do Wy-
szomierza  nic nie zmienia w 
tej ocenie, zresztą jej naprawa 
była możliwa  jak nam wiado-
mo dzięki wyjątkowemu zaan-
gażowaniu w temat  lokalne-
go przedsiębiorcy, właściciela 
żwirowiska w Długołęce pana 
Bondy.

Marcin Simiński

Pomóżmy sobie
•	 Przyjmę  2 - osobowy fotel do spania, pralkę automatyczną oraz używaną  pokojową meblo-

ściankę tel. 665 - 566-856
•	 Przyjmę  łóżko piętrowe  tel.512-71-13-48
•	 Przyjmę  wersalkę z fotelami oraz szafkę na dziecięce ubrania tel. 883-241-291 
•	 Przyjmę meble pokojowe w dobrym stanie, ławę pokojową i TV  tel.782-556-716
•	 Przyjmę  piecyk kaflowy lub inny piec na opał tel. kontaktowy 883-038-182
•	 Przyjmę segment pokojowy i kuchenny oraz pralkę.  tel. kontaktowy 512 711 348
•	 Przyjmę dla niepełnosprawnego chłopca rowerek trzykołowy napędzany na ręce   tel.  697-

381-161 
•	 Przyjmę fotel biórkowy z oparciami lub bez,  797-795-271 lub informacja pod nr red. 91 22-

165 
•	 Oddam sprawny telewizor nr  kontaktowy 506-150-337
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Wielki dzień dla strażaków z Osiny 
W miniony piątek w Osinie uroczyście przekazano druhom z miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej nowy wóz bojowy, o  wartości 
648 tysięcy złotych. 

Na nowy samochód złoży-
ło się kilka instytucji. Najwię-
cej, bo aż 278 tys. złotych wy-
asygnowała ze swojego budże-
tu gmina Osina. 150 tys. zło-

tych dołożył  Zarząd Główny 
Ochotniczej Straży Pożarnej. 
Po równe 100 tysięcy dali Ko-
menda Zachodniopomorskiej 
Państwowej Straży Pożarnej i 

Wojewódzki  Fundusz Ochro-
ny Środowiska w Szczeci-
nie. 20 tys. zł dofinansowania 
udzieliło Starostwo Powiato-
we w Goleniowie. Samochód 
marki Mercedes, zakupiono w 
Kielcach od firmy Mototrack.  
Auto, to nowoczesny wóz bo-
jowy, którym na akcję będzie 
mogło wyjechać sześciu stra-
żaków. 

Nowy zakup trafi na wy-
posażenie do Osiny, jednej z 

trzech jednostek OSP funkcjo-
nującej w tej gminie. Dotych-
czas użytkowany Star 244 tra-
fi natomiast do OSP Węgorza.  
Używany do akcji gaśniczych 
przez tamtejszych strażaków 
samochód z 1973 roku, ma 
być wycofany z użytkowania. 
Ponoć interesuje się nim Mu-
zeum Techniki w Szczecinie. 

Uroczyste przekazanie klu-

czyków do nowego samocho-
du strażakom, miało miejsce 
w Zespole Szkół Publicznych 
w Osinie. Wśród zaproszo-
nych gości byli m.in. szefowie 
państwowej i ochotniczej Stra-
ży Pożarnej, parlamentarzy-
ści, samorządowcy, duchowni, 
a przede wszystkim strażacy z 
gminnej OSP i ich rodziny. W 
czasie uroczystości wręczono 
kilku strażakom wyróżnienia i 
medale zasługi, a także podzię-
kowano przedstawicielom in-
stytucji publicznych za wkład 
finansowy w zakupie wozu. Na 
zakończenie odbyła się pre-
zentacja możliwości auta i jego 
wyposażania. Wcześniej ks. 
proboszcz Jerzy Labuda po-
święcił samochód, powierza-
jąc opiece jego użytkowników 
świętemu Krzysztofowi, patro-
nowi kierowców. 

Foto i tekst: Marcin Simiński 

Żeby być strażakiem, trzeba być „twardym”

Na temat nowego samochodu bojowego, a także codziennej pracy osińskich strażaków rozmawiamy z Zygmuntem Andrzejewskim – 
komendantem Gminnej Ochotniczej Straży Pożarnej w Osinie,  gaszącym pożary od 30 lat.  

Dziennik Nowogardzki: 
Jak ważny jest w kwestii go-
towości bojowej ten dzień dla 
strażaków w gminie Osina?

Zygmunt Andrzejew-
ski: Straż w Osinie otrzyma-
ła nowy, długo oczekiwany 

sprzęt. Ten dzień można po-
równać do dnia, kiedy ojcu ro-
dzi się syn. 

Kto będzie na co dzień 
użytkował  nowy samochód? 

Samochód będzie stacjono-
wał w Osinie. Zgodnie z regu-
łami obowiązującymi w straży, 
do samochodu nie przydzie-
la się konkretnych osób. Auto 
jest zarejestrowane na sześć 
osób. Kto pierwszy spośród 17 
strażaków, których mamy w 
jednostce w Osinie zareaguje 
na sygnał syreny, ten weźmie 
udział w akcji i dojedzie do 
zdarzenia. 

Jak wygląda struktura orga-

nizacyjna OSP w Gminie? 
Na terenie gminy czynnych 

strażaków jest około 50. Są 
trzy jednostki tj. Osina, Węgo-
rza, Redło, w każdej po kilka-
naście osób.

Często wyjeżdżacie do ak-
cji?  

Gmina jest mała. Zdarzeń 
też wiele nie ma. Średnio każda 
jednostka wyjeżdża ok. 25 razy 
w roku. Warto jednak podkre-
ślić, że bierzemy udział w ak-
cjach na terenie całego powia-
tu.  Najtrudniejsze dla nas są 
wypadki, szczególnie z udzia-
łem dzieci. Trudno to opisać. 

Czy marzenia dotyczące 

wyposażenia straży pożarnej 
w Osinie kończą się na zaku-
pie nowego samochodu bojo-
wego? 

Nie. Do tego samochodu 
brakuje wyposażenia w sprzęt, 
wykorzystywany przy ratow-
nictwie drogowym. Mamy na-
dzieję, że przy wsparciu kilku 
instytucji uda się go doposa-
żyć. Na to potrzebujemy ok. 70 
tysięcy złotych. 

Co dla Pana oznacza bycie 
strażakiem?

Bycie strażakiem to wielkie 
wyzwanie, ale i odpowiedzial-
ność, która często wymaga 
wiele wyrzeczeń i zrozumienia 

ze strony naszych żon i rodzin. 
Do tego też trzeba mieć odpo-
wiednie cechy charakteru, np. 
umiejętność opanowania emo-
cji, czy po prostu odwagę i go-
towość do poświęcenia- jak to 
się mówi -trzeba być twardym. 
W moim przypadku to także  
rodzinna tradycja – mój dzia-
dek i ojciec byli strażakami. 
Ja jestem strażakiem zawodo-
wym od 25 lat, a ochotnikiem 
od 30. Również moi synowie 
poszli w te ślady. 

Rozmawiał Marcin Simiński 

Osińscy strażacy przy nowym wozie bojowym

Medale i wyróżnienia dla zasłużonych druhów

Występ artystyczny dzieci z ZSP. 

Wójt gminy Krzyszof Szwedo przecina wstęgę na nowym wozie strażackim
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SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 
w Nowogardzie

ZAPROSZENIE
Serdecznie zapraszamy mieszkańców Nowogardu, 

szczególnie działkowców  
na otwarte spotkanie z posłem

Grzegorzem Napieralskim
Spotkanie odbędzie się 11 grudnia 2012r. o godz. 

17.00 w czytelni Biblioteki Miejskiej w Nowogardzie 
przy Placu Wolności.

Tematem spotkania będzie omówienie projektów 
ustaw o rodzinnych ogrodach działkowych, a także 

inne ważne problemy dotyczące naszego społeczeństwa.

Nie bądź obojętnym wobec tego, 
co dzieje się wokół Ciebie.

Twój głos będzie wysłuchany, przyjdź na spotkanie.

Zapraszamy
Zarząd Miejsko-Gminny SLD w Nowogardzie

Po pierwsze informuję, iż nie 
jest zgodnym z prawdą stwierdze-
nie jakoby to Burmistrz Czapla, jak 
to ujęto w przytoczonym artykule 
ustalał metodę naliczania opłat za 
odpady komunalne. Autorem za-
równo treści uchwał, wyboru i re-
komendacji metody naliczania 
opłat, jak i wyliczonych  i zapropo-
nowanych wysokości opłat za od-
pady komunalne (przy udziale ze-
wnętrznego, wykwalifikowanego 
audytora) jest powołany przez Bur-
mistrza zespół do spraw opracowa-
nia i wdrożenia nowego systemu 
gospodarowania odpadami komu-
nalnymi w składzie Tadeusz Fiej-
dasz, Agnieszka Biegańska Sawicka, 
Joanna Krępa oraz moja osoba, któ-
ry nad tym bardzo trudnym tema-
tem pracuje już od kilku miesięcy. 

Po drugie informuję, iż nie jest 
zgodnym z prawdą postawienie za-
rzutu odnoszącego się do przygoto-
wania materiałów w ścisłej tajemni-
cy. Zespół swoje czynności wyko-
nuje jawnie, a radni Rady Miejskiej, 
mają prawo uczestniczyć i uczestni-
czą w efektach naszej pracy, czego 
dowodem jest podjęcie w miesiącu 
czerwcu uchwały w sprawie zmiany 
statutu Zarządu Budynków Komu-
nalnych przekazującej ZBK zadania 
z zakresu gospodarowania odpada-
mi, a w miesiącu wrześniu uchwał 
o podziale gminy na sektory, ustale-
nia miejsca, terminu i częstotliwo-
ści wnoszenia opłaty oraz objęcia 
systemem odbioru odpadów z nie-
ruchomości niezamieszkałych od 1 
lipca 2014 roku. Kolejne prace były 
następstwem podjętych wcześniej 
uchwał, a ich efekty przekazane zo-
stały Burmistrzowi, a dalej Radzie 
Miejskiej. 

Tak też zostało to przedstawio-
ne na poniedziałkowym posiedze-
niu Komisji Społecznej, której Pan 
radny jest członkiem. Gmina nie 
ucieka od zorganizowania spotka-
nia z mieszkańcami i nic nie robi 
za ich plecami , co zostało potwier-
dzone faktem zdjęcia przez Burmi-
strza Nowogardu z obrad środowej 
sesji Rady Miejskiej pakietu uchwał 
dotyczących gospodarki odpada-
mi komunalnymi i przełożenie ich 
na kolejne, grudniowe posiedze-
nie, celem przeprowadzenia w tym 
czasie konsultacji z mieszkańcami. 
Odbyło się to na wniosek radnych 
i mieszkańców.

Po trzecie informuję, iż nie jest 
zgodnym z prawdą stwierdzenie, 
iż zarekomendowana przez ze-
spół metoda ustalenia opłaty  opar-
ta jest na liczbie osób zameldowa-
nych w danej nieruchomości.  Jest 
ona oparta o liczbę osób zamiesz-
kujących daną nieruchomość, a to 
jest zasadnicza różnica. Tę informa-
cję każdy właściciel nieruchomości 
samodzielnie poda w stosownej de-
klaracji, którą Rada Miejska przyj-

mie w drodze uchwały. Ewentualne 
zmiany ilości osób zamieszkujących 
nieruchomość aktualizuje się przy 
pomocy złożenia kolejnej deklara-
cji. O tym fakcie również informo-
waliśmy radnych zarówno na komi-
sji finansowo – gospodarczej, jak i 
na poniedziałkowym posiedzeniu 
komisji społecznej.

Przewodniczący zespołu do spraw 
opracowania i wdrożenia nowego 
systemu gospodarowania odpadami 
komunalnymi Damian Simiński - 
Zastępca Burmistrza Nowogardu

Obok sprostowania, które ujęto 
powyżej, jako, iż procedujemy, po-
dobnie jak większość polskich gmin 
nad tą problematyką od dłuższego 
czasu,  jesteśmy skłonni zweryfiko-
wać i szerzej wyjaśnić przytoczone 
w treści artykułu tezy i wnioski, co 
poniżej prezentujemy.

Na wstępie zaznaczyć należy, iż to 
nie gmina jest pomysłodawcą i au-
torem treści Ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku, a organy wła-
dzy państwowej, których propozy-
cje zaakceptował Parlament.

My, jako gmina musimy teraz 
te przepisy zrealizować z należytą 
starannością, respektując i podpo-
rządkowując się postanowieniom 
Ustawy.

Musimy zatem zbudować system 
gospodarowania odpadami, wdro-
żyć go, zapewnić obsługę admini-
stracyjną, przeprowadzić przetar-
gi w celu wyłonienia firm, które 
świadczyć będą usługę odbioru i 
wywożenia na składowisko odpa-
dów komunalnych ze wszystkich 
posesji znajdujących się na terenie 
gminy.

Dotychczasowy system był prosty 
i przejrzysty. Każdy właściciel pose-
sji mógł zawrzeć umowę z upraw-
nioną do tego celu firmą, która od-
bierała od niego odpady i wystawia-
ła mu fakturę za wykonaną usługę, 
a wartość ta była tożsama z wielko-
ścią wyprodukowanych w danym 
momencie odpadów. 

Jednakże wskutek wejścia w ży-
cie przepisów znowelizowanej usta-
wy od 1 lipca 2013 roku ten system 
przechodzi do historii. Od tego mo-
mentu bowiem całość gospodar-
ki komunalnej spoczywać będzie 
na gminie. Od tego też dnia to z 
gminą, a nie z firmami komunal-
nymi rozliczać się będą mieszkań-
cy. To na gminie spoczywał będzie 
obowiązek odbioru odpadów i ich 
utylizacja. I gmina do tego musi się 
niestety odpowiednio przygotować.

Wysokość opłaty ujmować będzie 
zatem zarówno koszt składowania 
odpadów komunalnych na składo-
wisku (który od przyszłego roku 
niestety wzrośnie w porównaniu z 
obecnymi kosztami), koszt odbio-
ru i wywozu odpadów na składowi-
sko, koszty administracyjne obsłu-
gi systemu, ale również takie dodat-

kowe elementy, jak zorganizowanie 
Punktów Selektywnego Zbierania 
Odpadów Komunalnych (o czym 
mowa niżej).

Wobec powyższego  gminy mają 
obowiązek wprowadzić komplekso-
wy system gospodarowania odpa-
dami, którego naczelnymi przesłan-
kami są:

prowadzenie selektywnej zbiórki 
odpadów z podziałem na poszcze-
gólne frakcje, takie jak m.in. szkło, 
papier, plastik, metale, opakowania 
wielomateriałowe, odpady biode-
gradowalne, odpady zielone, wiel-
kogabarytowe, elektro oraz wiele 
innych;

objęcie bez wyjątku systemem 
wszystkich mieszkańców gminy;

utworzenie Punktów Selektyw-
nego Zbierania Odpadów Ko-
munalnych (PSZOK), w których 
mieszkańcy nieodpłatnie dostar-
czać będą mogli takie odpady, jak: 
opony, gruz, odpady niebezpiecz-
ne, etc.;

uzyskanie przez Gminy w każ-
dym roku działania systemu ściśle 
określonych wskaźników odzysku 
surowców wtórnych – odpadów se-
lektywnie zbieranych u źródła, tj 
w gospodarstwach domowych i w 
PSZOK (w przypadku nie uzyska-
nia tychże wskaźników gmina ob-
ciążona zostanie ustawowymi ka-
rami).

Pochodną wprowadzenia syste-
mu gospodarowania odpadami jest 
odpłatność, która należało będzie 
uiszczać na rzecz gminy (a nie tak 
jak dotychczas do przedsiębiorców, 
z którymi zawarta jest umowa o od-
biór odpadów komunalnych). 

Odpłatność ta naliczana może 
być według czterech metod, z któ-
rych gminy wybrać mogą tylko jed-
ną. Metodami tymi są:

zryczałtowana opłata od gospo-
darstwa domowego;

opłata od powierzchni nierucho-
mości zamieszkałej;

opłata liczona według ilości zuży-
cia wody;

opłata liczona według ilości osób 
zamieszkujących daną nierucho-
mość.

Po dokładnym, szczegółowym 
przeanalizowaniu sytuacji dotyczą-
cej gminy Nowogard, zespół zare-
komendował zastosowanie meto-
dy naliczania opłaty według ilości 
osób zamieszkujących daną nieru-
chomość.

Dlaczego akurat ta metoda? 
Po pierwsze metoda liczona jako 

zryczałtowana opłata od gospo-
darstwa domowego jest absolutnie 
nieadekwatna do ilości produko-
wanych przez różne gospodarstwa 
domowe odpadów. Nie można bo-
wiem prawidłowo uśrednić ilości 
odpadów produkowanych przez 
różne gospodarstwa domowe, gdyż 
inną ilość śmieci produkowało bę-

dzie 2 osobowe gospodarstwo do-
mowe, a inną 7 osobowe, podczas 
gdy stawka zryczałtowana wpro-
wadziłaby dla każdego z nich taką 
samą wysokość opłaty.

Po drugie opłata liczona od po-
wierzchni nieruchomości zamiesz-
kałej, podobnie, jak w pierwszym 
przypadku również jest absolutnie 
nieadekwatna do ilości produko-
wanych odpadów. Pewnym jest to, 
iż dwie osoby zamieszkujące 30 me-
trów kwadratowych i dwie osoby 
zamieszkujące 90 metrów kwadra-
towych produkowały będą podob-
ne ilości odpadów, a wedle stawki 
liczonej od powierzchni płaciłyby 
skrajnie różne opłaty.

Pozostały nam zatem w rozważa-
niach dwie metody – stawka nali-
czana od zużycia wody oraz stawka 
liczona od ilości osób zamieszkują-
cych nieruchomość. 

Pierwsza z nich, liczona według 
ilości zużytej wody wydawała się 
zespołowi dużo bardziej atrakcyj-
na i adekwatna do produkowanej 
ilości odpadów, jednakże wyłącz-
nie dla podobnych do siebie obsza-
rów, to jest albo miejskiego, albo 
wiejskiego. Nie da się bowiem po-
równać tychże terenów. Na terenie 
wiejskim, a w szczególności rolni-
czym ogromna, przeważająca ilość 
zużywanej wody przeznaczana jest 
na cele prowadzenia działalności 
rolniczej, podczas gdy na terenie 
miejskim wodę zużywa się w prze-
ważającej ilości do celów bytowych. 

Ustawodawca w tym przypadku 
nałożył obowiązek rozliczania cał-
kowitego zużycia wody, co w kon-
sekwencji bardzo mocno rzutowa-
łoby na zwiększone koszty gospo-
darowania odpadami na terenach 
wiejskich, a nadmienić należy, iż 
tereny wiejskie stanowią 1/3 ilości 
mieszkańców gminy Nowogard. 
Dodatkowo negatywnym aspektem 
dla tejże metody jest brak pełnego 
opomiarowania zużycia wody na 
terenie gminy Nowogard oraz brak 
jej pełnego zwodociągowania, a w 
szczególności brak sieci wodocią-
gowej dla takich miejscowości, jak 
Bochlin, Piaski, Błotny Młyn, itp.

Po dokładnej analizie poruszo-
nych problemów jedyną możliwą 
do zarekomendowania dla Gminy 
Nowogard metodą jest zatem me-
toda naliczania opłat według ilo-
ści mieszkańców zamieszkujących 
daną nieruchomość i taką właśnie 
rekomendację nasz zespół przedło-
żył Burmistrzowi, a Burmistrz Ra-
dzie Miejskiej. 

Należy podkreślić również to, iż 
przytoczone w przywołanym ar-
tykule proponowane stawki opłat 
dla nieruchomości zamieszkałych 
przez:

1-2 osoby wynoszą 19,50 zł mie-
sięcznie od mieszkańca,

3-4 osoby wynoszą 14,30 zł mie-
sięcznie od mieszkańca

5-6 osób wynoszą 11,70 zł mie-
sięcznie od mieszkańca

Urząd odpowiada Radnemu
Sprostowanie dot. artykułu prasowego z dnia 27.11.2012 pt. „Czapla śmieci policzył, a ludzie zapłacą podwójnie”. Po dokładnym zapo-
znaniu się z treścią przywołanego wyżej materiału prasowego Pana radnego Nieradki, zgodnie z prawem prasowym wnoszę o zamiesz-
czenie poniższego sprostowania. 

dok. str. 15
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Stowarzyszenie Kobiet  
z Problemami Onkologicznymi  „Lila-Róż”

informuje o zakończeniu projektu: zat. 

„Ochrona zdrowia niepełnosprawnych kobiet 
po przebytej chorobie onkologicznej. 

Celem projektu była pomoc kobietom w dochodzeniu do równowagi psychofizycznej po trau-
matycznych przeżyciach związanych z chorobą poprzez prowadzenie intensywnej rehabilitacji 
indywidualnej i grupowej. Projekt adresowany był do kobiet po chorobie nowotworowej z terenu 
Gminy Nowogard i Gminy Dobra. W ramach projektu zostały przeprowadzone: 

Grupowe i indywidualne zajęcia rehabilitacji fizycznej oraz masaż i drenaż limfatyczny.
Terapia psychologiczna dla kobiet, które stały się niepełnosprawne i ich rodzin (zajęcia indywi-

dualnie i grupowe). Projekt realizowany był w okresie od maja do listopada 2012 r.

PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA 
ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Uwaga! Zakończenie projektu

W ramach projektu zostaną przeprowadzone: 

masaż i drenaż limfatyczny.
- Terapia psychologiczna dla kobiet, które stały się 

niepełnosprawne i ich rodzin (zajęcia indywidualnie i grupowe).

Szczegółowe informacje dotyczące terminów zajęć można 
uzyskać u Pani Wiesławy Kuś (Prezes Stowarzyszenia):
- pod nr tel. 509-996-102
- na stronie internetowej www.lila-roz-nowogard.ugu.pl 

 Kobiet Stowarzyszenie
z Problemami 

Onkologicznymi 
„Lila-róż”

ZAPROSZENIE
Zapraszamy Panie po chorobie 
onkologicznej z terenu Gminy 

Nowogard i Gminy Dobra.

do udziału w projekcie:

„Ochrona zdrowia 
niepełnosprawnych kobiet 

po przebytej chorobie 
onkologicznej”

ZADANIE WSPÓŁFINANSOWANE Z BUDŻETU 
WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Termin realizacji projektu od 16 maja do 30 listopada 2012 r.

Nowo otwarta hurtownia artykułów elektrycznych

• automatyka domowa i przemysłowa •
 • gniazda i łączniki • kable i przewody • osprzęt instalacyjny i siłowy • 

• osprzęt modułowy • oświetlenie oraz źródła światła •
• rozdzielnice i obudowy • sprzęt RTV i telekomunikacyjny • 

 
 
 

Gwarantujemy że nigdzie indziej nie znajdziesz niższych cen
Tel. 91 578 24 38,  e-mail: pk.eltech@gmail.com

ul. Armii Krajowej 28, 72-200 Nowogard
CZYNNE   PN-PT 7.00-17.00   SOBOTA 8.00-13.00

PLANDEKI SAMOCHODOWE - produkcja i naprawa
ul. Nadtorowa 12, 913920131, 601860716  •  ul. Kilińskiego 26, 913925627, 601897368

profesjonalna mechanika od A do Z
SZYBY SAMOCHODOWE

do osobowych i ciężarowych - montaż i naprawa

WARSZTAT SAMOCHODOWY AUTO TOP

Nietypowe Andrzejki w NDK

Noc w świecie bajek 
Andrzejkowa noc w Nowogardzkim Domu Kultury była zaczarowana i niezwy-
kła dla dzieci, które wzięły udział w Magicznej Baśniowej Nocy. Podczas zabawy 
połączonej z noclegiem w domu kultury, dzieciaki przeniosły się w czarodziej-
ski świat bajek.

Imprezę rozpoczęły tańce 
prowadzone przez dwie urocze 
Smerfetki, a następnie dziecia-
ki zaprezentowały swoje bajko-
we przebrania. Były wśród nich 
i wróżka, i Czerwony Kapturek, 
a nawet hrabia Dracula i ko-
ściotrup. Po podziale dzieci na 
grupy i nadaniu im bajkowych 
imion rozpoczęły się baśnio-
we zagadki, quizy i konkur-
sy. Dzieci wykazały się świet-

ną znajomością bohaterów li-
teratury dziecięcej, bezbłędnie 
rozwiązywały zagadki słowne 
związane z popularnymi bajka-
mi i wspaniale bawiły się pod-
czas rozpoznawania fragmen-
tów ilustracji z popularnych 
baśni i bajkowych rekwizytów. 
Jak na andrzejkową noc przy-
stało odbyło się także lanie wo-
sku i wspólne wróżenie. Dzie-
ci świetnie poradziły sobie ze 

wszystkimi zadaniami, chętnie 
też tańczyły do muzyki z róż-
nych bajek i innych melodii. 
Wszyscy bawili się doskonale!

Za pomoc w organizacji Ma-
gicznej Baśniowej Nocy, Nowo-
gardzki Dom Kultury dziękuje: 
Panu Piotrowi Kazubie, dyrek-
torowi Szkoły Podstawowej nr 
3 w Nowogardzie; Pani Kata-
rzynie Adamelak, właścicielce 
hurtowni mięsa i wędlin, Pani 
Krystynie Dorobie, właściciel-
ce hurtowni owoców i warzyw 
oraz hurtowni materiałów bu-
dowlanych Budmat.

Inf. NDK
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PIASEK, ŻWIR,   
CZARNOZIEM, 

POSPÓŁKA 

 ŻWIROWNIA  
DŁUGOŁĘKA

tel. 504 872 700 
Z DOWOZEM  
DO KLIENTA

Zrób prezent 
swoim bliskim

Trójdzielny Kalendarz Rodzinny

Cena: 25 zł - szt. 
od 5 szt. - 20 zł/szt
od 10 szt - 15 zł/szt

Przynieś zdjęcie (można e-mailem)
i tekst do swojego kalendarza.

Resztę wykonamy my!
Tel. 91 39 22 165

e-mail: grafik@domjudy.pl

codziennie od 11 do 18

Nowogard • Warszawska 14 • tel. 91 391 03 78

zaprasza pn-pt 9-18, sob. 10-14

Przyjdź po sianko na święta

Masz 10 minut? Masz decyzję
Kredyt gotówkowy na gwiazdkę
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Klub Wiewiórka 
W  dniu 28 listopada odby-

ła się w naszym przedszkolu 
uroczystość przyjęcia dzieci 4, 
5, 6 letnich do KLUBU WIE-
WIÓRKA. Celem działalności 
Klubu Wiewiórka jest kształ-
towanie podstawowych nawy-
ków higieniczno- sanitarnych 
i żywieniowych, popularyzacja 
zasad higieny jamy ustnej oraz 
kształtowanie humanitarnych 
postaw dzieci i uwrażliwienie 
na potrzeby innego człowie-
ka. Uroczystość rozpoczęła się 
przedstawieniem pt.: „Mysz-
ka Elinka” w wykonaniu dzie-
ci 6- letnich. W dalszej części 
odbyły się quizy i konkursy. 
Wszystkie nasze przedszko-
laki wyraziły zgodę na przy-
stąpienie do Klubu Wiewiór-
ka, zostały zapoznane z obo-
wiązkami wynikającymi z by-
cia członkami Klubu oraz zło-
żyły uroczyste przyrzeczenie. 
Pasowania na członka Klubu 
Wiewiórka dokonała dyrektor 
przedszkola Jolanta Bielska. 
Uroczystość zakończyła się 
wspólną zabawą przy piosen-

ce „Szczotka, pasta…” z dzieć-
mi z najmłodszej grupy, któ-
re przystąpiły do społeczno-
ści przedszkolnej w tym roku 
szkolnym. Na koniec wszyst-
kie grupy otrzymały koloro-
wanki, książeczki, pasty do zę-
bów oraz marchewkę do chru-
pania. Uroczystość przygo-
towała i przeprowadziła Pani 
Alina Klimaszewska, która 
na zakończenie podziękowa-
ła wszystkim paniom z przed-
szkola, rodzicom oraz dzie-
ciom za pomoc w przygoto-
waniu i przeprowadzeniu uro-
czystości. Realizując zadania z 
planu pracy Klubu Wiewiórka 
, przedszkole nasze uczestni-
czyło w akcji pod patronatem 
Ministra Edukacji Narodowej 
„ Góra Grosza”- której  celem 
jest zebranie funduszy na po-
moc dzieciom wychowującym 
się poza własną rodziną oraz 
w Ogólnopolskim Programie 
Edukacji Zdrowotnej Przed-
szkolaków „ Akademia Aqu-
afresh”

Inf. własna

Andrzejki
30 listopada w Przedszkolu 

nr 1, dzieci 3 i 4-letnie wraz z  
rodzicami  wzięli udział w za-
bawie andrzejkowej. W tym 
wyjątkowym, magicznym 
dniu do przedszkola przyby-
ły czarodziejki Balbina i Te-
limena, by zgodnie z ludową 
tradycją, powróżyć i przepo-
wiedzieć przyszłość. Czaro-
dziejki wprowadziły wszyst-
kich w  magiczny andrzejkowy 
nastrój, rozpylając eliksir ma-
gii oraz wypowiadając zaklęcie  
mające wielką moc: „Hokus 
pokus, czary mary, Niech się 
spełnią andrzejkowe  czary”.

 Częste  powtarzanie zaklę-
cia miało zapewnić spełnie-
nie wszystkich wróżb prze-
powiadanych  w tym wyjąt-
kowych dniu. Tradycyjnie za-
częto od lania ciepłego wosku  
przez klucz.  Wszyscy odgady-

wali,  co powstało z wylanego 
wosku, a tym samym, co czeka  
nas w przyszłości. W trakcie 
wróżby „Co mówią gwiazdy?”, 
każdy miał okazję kręcić butel-
ką, a czarodziejki  odczytywały 
znaczenie  symboli znajdują-
cych  się na gwiazdach, wska-

zanych przez  butelkę. Wróżba 
„Losowanie kolorów”, polegała 
na  wylosowaniu  kolorowych  
kartoników, z których  każdy 
kolor  oznaczał przestrogę na 
przyszłość. Uczestnicy zabaw  
mieli okazję  pomyśleć o ma-
rzeniu, które miałoby się speł-
nić po wrzuceniu  złotej  mo-
nety do studni życzeń. Wszy-
scy  brali udział  w różnych  za-
bawach tanecznych takich jak 
lambada, czy też  taniec w pa-
rach z balonikami. Jednak naj-

więcej  atrakcji  wzbudził „Ta-
niec z miotłą”, do którego cza-
rodziejki kolejno zapraszały 
dzieci i rodziców. Impreza  an-
drzejkowa przebiegała w ra-
dosnej atmosferze, aczkolwiek 
Balbina  i Telimena  musia-
ły wracać do domu. Uczestni-
kom  podziękowały za świet-
ną zabawę  i obiecały, że za rok  
ponownie odwiedzą  przed-
szkole. 

Karolina Grygowska 
i Jolanta Jackowiak

 Wieści z przedszkola nr 1
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WAŻNE DLA UCZNIÓW I RODZICÓW!!!
Zespół ds. Profilaktyki i Promocji Zdrowia Dzieci i Młodzieży 

Szkolnej w  Nowogardzie realizujący zadania  ujęte w 
opracowanym „Programie Profilaktyki i Promocji Zdrowia 
Dzieci i Młodzieży Szkolnej z Gminy Nowogard na rok 2012” 
informuje, że w dniu 06-12-2012r. (czwartek) od godz. 1300 w 
Zespole Szkół Ogólnokształcących  w Nowogardzie ul. Boh. 
Warszawy 78 przeprowadzone będą ostatnie w tym roku 
szkolnym konsultacje przez lekarzy ortopedów uczniów 
mających wady postawy w celu zakwalifikowania do 
uczestnictwa w gimnastyce korekcyjnej i wyjazdowych 
zajęciach na basenie. W tym dniu na badanie  zapraszamy 
uczniów  uczęszczających do Szkoły Podstawowej Nr 3, 
Publicznego Gimnazjum Nr 2, Liceum Ogólnokształcącego Nr 
2, którzy otrzymali skierowanie na konsultację ortopedyczną, 
oraz uczniów którzy nie uczestniczyli w badaniu w dniu 12-
11-2012r. . w Szkole Podstawowej Nr4, w dniu 19-11-2012r.  w 
Szkole Podstawowej Nr1 i w dniu 26-11-2012r. w Szkole 
Podstawowej Nr 2.

                                                                                                                        
Przewodnicząca Zespołu ds. Profilaktyki 

i Promocji Zdrowia Dzieci i Młodzieży Szkolnej         
Jadwiga Kosakiewicz

Jastrząb Łosośnica wyrasta na 
głównego kandydata do awan-
su z 1 miejsca w tym sezonie 
NALP-u. W pierwszym meczu 
Jastrząb spokojnie uporał się 
ze Strażakiem Wyszomierz 4:1. 
Dwie szybko strzelone bram-
ki autorstwa Dawida Szkołudy 
ustawiły zawody, po czerwonej 
kartce dla piłkarza Strażaka, 
losy pojedynku zostały przesą-
dzone. Zaraz za „plecami” Ja-
strzębia znajduje się zespół Pa-
rasola, który w drugim meczu 
II ligi grał z Olimpiakosem. Po 
raz kolejny Olimpiakos prze-
grywa przez głupie indywidu-
alne błędy. Do przerwy jed-
nak to zespół Gracjana Golemy 
prowadził 1:0. Po zmianie stron 
do roboty zabrali się piłkarze 
wicelidera, w efekcie zainka-
sowali rywalom 3 bramki i się-
gnęli po zwycięstwo. Na koniec 
6 kolejki FC Rezerwa podejmo-
wała Zamkową 7. „Rezerwiści” 
od dwóch spotkań punktowali, 
to miało się skończyć za spra-
wą Zamkowej 7. Piłka nożna 
potrafi zaskakiwać i nie inaczej 
było w tym przypadku. FC Re-
zerwa niespodziewanie dopisu-
je sobie trzy punkty po zwycię-
stwie 2:0. Spotkanie mogło się 
podobać, było prowadzone w 
szybkim tempie. Piłkarze FC 
Rezerwy pokazują, że w wal-
ce o awans trzeba się z nimi li-
czyć. Po tym meczu rozpoczę-
to 7 kolejkę II ligi, jako pierw-
si na parkiet wybiegli piłka-
rze Jastrzębia i Pomorzanina 
II. Przez pierwszą połowę nie 
działo się nic wielkiego, czego 
efektem bezbramkowy wynik 
do przerwy. Po zmianie stron 

przez kilka pierwszych minut 
obydwa zespoły wciąż grały 
uważnie. Wszystko się zmie-
niło po kontrze wyprowadzo-
nej przez piłkarzy z Łosośnicy 
– w efekcie gol, który dosłow-
nie rozwiązał worek z bram-
kami. W ciągu najbliższych 60 
sekund Jastrząb strzela kolejne 
dwa gole, by ostatecznie skoń-
czyć strzelaninę po zdobyciu 
7 bramek, Pomorzanin odpo-
wiedział w końcówce golem na 
otarcie łez. Ładny wyczyn za-
wodników z Łosośnicy, którzy 
z przytupem umocnili się na 
fotelu lidera. W kolejnym poje-
dynku wreszcie punktuje Stra-
żak Wyszomierz, który poko-
nał zespół FC Rezerwa. To dru-
ga wygrana w sezonie Strażaka. 
Na koniec spotkań w II lidze 
Parasol podejmował Zamkową 
7. Dwie bramki Dudzieca moc-
no przyczyniły się do cennego 
zwycięstwa Parasola, który wy-
daje się być jedynym zespołem, 
który powalczy z Jastrzębiem o 
bezpośredni awans. 

I liga swoją 6 kolejkę rozpo-

częła od meczu Jantar – Senio-
rzy. Piłkarze Seniorów ostat-
nio są nie do zatrzymania, w 
niedzielę przekonali się o tym 
zawodnicy Jantaru. Wszystko 
zaczęło się od bramki Łukasza 
Langnera i prowadzenia 1:0 
Jantara. Do wyrównania strza-
łem z rzutu wolnego doprowa-
dził Michał Soska, który jak się 
potem okazało został bohate-
rem swojej drużyny, zdobywa-
jąc zwycięską bramkę równo 
z końcowym gwizdkiem! Na-
stępnie Czarne Chmury po-
nownie rozgrywają przyzwo-
ity mecz, po którym zostają z 
zerową zdobyczą punktową... 
Rywalami beniaminka byli spi-
sujący się poniżej oczekiwań 
piłkarze mistrzów – Budowla-
ni. Do przerwy był remis 1:1, 
jednak po zmianie stron ostro 
do pracy wzięli się Budowla-
ni, chcący przerwać swoją nie-
chlubną serię. W efekcie ko-
lejne sześć trafień i Budowla-
ni gromią beniaminka 7:1. Na-
stępne zwycięstwo Pampeluny, 
tym razem z Probudem Wy-
szomierz. Na uwagę zasługu-
ją dwie piękne bramki autor-
stwa Balcera, jednego gola do-
łożył Kurek i w efekcie zwycię-
stwo 3:1. Na koniec Bad Boy-
si podejmowali Tubisi, w tym 
meczu wynik zmieniał się jak 
w kalejdoskopie. Ostatecznie 
szczęście uśmiechnęło się do 
dobrze grających w tym sezo-
nie zawodników Bad Boys Ju-
niors 94. Tubisie po udanym 
starcie w rozgrywkach, spadają 
w tabeli coraz niżej. Następna 
kolejka, jak co tydzień w nie-
dzielę.

KR       

Seniorzy w górę, Tubisie w dół...

Jastrząb dzieli i rządzi
Pampeluna wciąż z jedną porażką na koncie lideruje w I lidze, na pozycję wicelidera awansowali Seniorzy. Jastrząb gromi Pomorzanin 
II i wydaje się, że z Parasolem jest głównym kandydatem do awansu. Za nami 6 kolejka Nowogardzkiej Amatorskiej Ligi Piłkarskiej, 
tym razem w niedzielę kibice obejrzeli nieco więcej spotkań, gdyż II liga rozgrywała dwie kolejki.

II liga, 6 kolejka:
 Jastrząb Łosośnica – Strażak Wyszomierz 4:1 (2:1) (Dawid 

Szkołuda x3, P. Baran – D. Pałczyński)
 Parasol – Olimpiakos 3:1 (0:1) (D. Dudziec, R. Górecki, Ł. Jaku-

bowski – S. Wierzbicki) 
 FC Rezerwa – Zamkowa 7 2:0 (1:0) (A.Kowalczyk, M. Łuczak) 
7 kolejka:
 Jastrząb Łosośnica – Pomorzanin II Nowogard 7:1 (0:0) (P. Ba-

ran x2, Damian Szkołuda x2, Dawid Szkołuda x2, B. Jurzysta – 
J.Fijałkowski)

 Strażak Wyszomierz – FC Rezerwa 3:1 (2:1) (D. Adameczek, 
D.Michalczuk, Ł. Zapałowski – D. Śmiałkowski) 

 Zamkowa 7 – Parasol 2:3 (0:1) (P. Grzech, S. Pałatyński – D. 
Dudziec x2, D. Kościuk)
M M P G+ G- Zw. Re. Po.
Awans   1 Jastrząb Łosośnica 6 15 20 8 5 0 1
Play-off 2 Parasol 6 13 14 7 4 1 1
Play-off 3 FC Rezerwa 6 7 10 11 2 1 3
Play-off 4 Zamkowa 7 6 7 10 11 2 1 3
Play-off 5 Pomorzanin II Nowogard 6 7 16 22 2 1 3
Play-off 6 Strażak Wyszomierz 6 7 13 20 2 1 3
Play-off 7 Olimpiakos 6 4 10 14 1 1 4

I liga, 6 kolejka:
 Seniorzy – Jantar 2:1 (1:1) (M. Soska x2 – Ł. Langner) 
 Budowlani – Czarne Chmury 7:1 (1:1) (D. Kubski x2, S. Or-

łowski x2, T. Gołaszewski, D. Stachowiak, D.Grzelak – M. Kolasa) 
 Pampeluna Pereiros – Probud Wyszomierz 3:1 (1:1) (A. Balcer 

x2, D.Kurek – E. Kamiński)
 Bad Boys Juniors 94 – Tubisie 3:2 (1:1) (M.Gołdyn x2, T. Zabra-

niak – P. Podbiegło, P. Maksymowicz)
M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Pampeluna Pereiros 6 15 18 9 5 0 1
2 Seniorzy 6 11 17 13 3 2 1
3 Bad Boys Juniors 94 6 11 14 14 3 2 1
4 Jantar 6 9 14 14 3 0 3
5 Tubisie 6 7 18 11 2 1 3
6 Budowlani 6 7 14 20 2 1 3
 7 spadek Probud Wyszomierz 6 6 10 18 2 0 4
 8 spadek Czarne Chmury 6 3 11 27 1 0 5
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Stronę przygotowała grupa 

z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

Światowy dzień walki z AIDS 
30 listopada uczniowie ZSP wraz z opiekunami wzięli udział w szkoleniu pt.: 
„Zwalczanie AIDS i zapobieganie zakażeniom HIV”, które odbyło się w Gole-
niowie w związku z odchodami Światowego Dnia Walki z AIDS. 

Na szkolenie zorganizowane 
przez Państwowy Powiatowy In-
spektorat Sanitarny                    w 
Goleniowie pojechało 13 
uczniów Zespołu Szkół Ponad-
gimnazjalnych wraz z opieku-
nami Panią Katarzyną Wasyluk 
i Panią Alicją Jaklińską. Spotka-
nie rozpoczęło się o godzinie 
10.00 przywitaniem gości przez 
Państwowego Powiatowego In-
spektora Sanitarnego w Gole-
niowie dr n. med. Panią Boże-
nę Ewę Marcinkowską. Zebrani 
wysłuchali następnie pierwsze-
go wykładu pt.: „Zakażenia wi-
rusowe u kobiet i mężczyzn – jak 
się przed nimi uchronić” wygło-
szonego przez dr n. med. Anitę 
Wnuk z Poradni Nabytych Nie-
doborów Immunologicznych w 
Szczecinie i Samodzielnego Pu-
blicznego Wojewódzkiego Szpi-
tala Zespolonego w Szczecinie. 
Pani doktor mówiła o drogach 
przenoszenia wirusa HIV, wi-
rusowym zapaleniu wątroby i 
profilaktyce HIV. Drugi wykład 
pt.: „Choroby przenoszone dro-
gą płciową w kontekście uży-
wania substancji psychoaktyw-
nych” wygłosił mgr Krzysztof 
Faliński – Dyrektor Wydziału 
Współpracy Społecznej Urzędu 
Marszałkowskiego Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego w 
Szczecinie. Zgromadzeni licz-
nie słuchacze z zaciekawieniem 
przysłuchiwali się wykładom, 
które poruszały tak ważne te-
maty. Szacuje się, że z wirusem 
HIV żyje na świecie około 40 
milionów ludzi. Od wdrożenia 
badań w 1985 r. do 30 września 
2012 r. stwierdzono w Polsce za-

każenie HIV u 16.053 osób, od-
notowano 2.802 zachorowania 
na AIDS, 1.177 chorych zmarło. 
W społeczeństwie istnieje mnó-
stwo mitów i zakłamań na temat 
sposobu roznoszenia się wiru-
sa jak i osób seropozytywnych. 
Oto kilka z nich:

„HIV i AIDS to to samo” – 
HIV jest wirusem, który może 
wywołać chorobę AIDS. Nosi-
ciele HIV mogą żyć latami bez 
objawów klinicznych choroby. 
Obecnie stosowane terapie an-
tyretrowirusowe pozwalają za-
hamować rozwój AIDS u nosi-
cieli HIV, aczkolwiek są bardzo 
kosztowne.

 „Nie ma ryzyka podczas sto-
sunku płciowego dwóch osób 
zainfekowanych HIV” – pod-
czas takiego stosunku może 
dojść do tzw. nadkażenia, su-
perinfekcji, co może znacznie 
skomplikować i utrudnić terapię 
antywirusową.

 „Infekcje HIV dotyczą tyl-
ko homoseksualistów i narko-
manów”. 

 „HIV można zakazić się 
przez ukąszenie komara, 
wspólne przebywanie w jed-
nym pomieszczeniu, dotyk” – 
jest to niemożliwe, zostało udo-
wodnione, że żaden owad nie 
jest w stanie przenosić wirusa 
HIV.

 „Kobieta zakażona HIV nie 
może urodzić zdrowego dziec-
ka” – HIV jest czasami zdolny 
przenieść się na płód albo za-
kazić dziecko podczas porodu, 
ale nie zawsze. Ryzyko takiego 
zakażenia wynosi 20-30%. Po-
ród przez cesarskie cięcie oraz 

odpowiednie leki przeciwwiru-
sowe zmniejszają prawdopodo-
bieństwo nawet do 1-2%.

 „Można zakazić się przez 
pocałunek” – może to jednak 
nastąpić poprzez krew w przy-
padku ranek na wargach.

„Wirus HIV jest świadomym 
wytworem człowieka” – Wi-
rusy HIV-1 i HIV-2 występują 
naturalnie w populacjach małp 
afrykańskich, odpowiednio: 
szympansów i mangab szarych. 
Przyjmuje się, że ludzka epide-
mia powstała w wyniku prze-
niesienia małpich wirusów do 
populacji ludzkiej. Najprawdo-
podobniej miało to związek z 
częstą w niektórych regionach 
Afryki praktyką polowania na 
małpy w celach konsumpcyj-
nych – uważa się, że poprzez 
skaleczenie do krwiobiegu jed-
nego z myśliwych dostała się 
krew świeżo upolowanego zwie-
rzęcia, w konsekwencji zaraził 
się on wirusem HIV.

Zapobieganie zakażeniom 
HIV

Całkowitą ochronę przed za-
każeniem zapewnia jedynie wy-
eliminowanie wszelkich zacho-
wań umożliwiających zakażenie. 
Przed zakażeniem HIV całko-
wicie chroni abstynencja seksu-
alna lub odbywanie stosunków 
tylko z niezakażonymi osobami. 
Jednocześnie należy uniemoż-
liwić zakażenie się przez krew, 
czyli powstrzymanie się od za-
żywania narkotyków przyjmo-
wanych dożylnie lub używanie 
sterylnych igieł i strzykawek. 

OLIMPIADA WIEDZY O POLSCE I ŚWIECIE 
WSPÓŁCZESNYM W ZSP

23.11.2012 w ZSP uczniowie naszej szkoły wzię-
li udział w Olimpiadzie Wiedzy o Polsce i Świe-
cie Współczesnym zorganizowanej przez wydział 
Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersyte-
tu Warszawskiego. Olimpiada składa się z trzech 
etapów: etap szkolny, okręgowy i centralny.

Wyniki etapu szkolnego: 
I miejsce – Krzysztof Sulwiński kl. III TI

II miejsce– Jarosław Marczyński kl. III TM
III miejsce –Wojciech Słomski  i Jacek Soliński 

kl. IV TE
Dwie najlepsze osoby wezmą udział w zawo-

dach okręgowych, które odbędą się 19.01.2013 r. 
w Szczecinie. Opiekunem jest Pani Ewa Staszak. 

Paulina Majdzińska 
Aleksandra Daćkowska 
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INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

tel. 91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

GABINET KOSMETYCZNY 
”WICHEREK”

Rok założenia 1988
Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała zabiegi 
kosmetyczne, henna, depilacje, makijaże, 
mikrodermabrazja, peeling kawitacyjny, 
ultradźwięki, eksfoliacje, wypalanie, laser, 
lampy, materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

PORADY BEZPŁATNE
Nowogard, ul.  Zielona 3 
– obok Rest. „Przystań”, 

Tel. 91 39 207 14 
Czynne od 11.00 do 19.00

http://wicherek.info

Układanie kostki
brukowej

tel. 721 124 740
NOR-BUD

MEBLE  NA  WYMIAR

KUCHNIE,  SZAFY
SPRZĘT  AGD

tel. 884 288 560
maxistyl.prv.pl

Alarmy „Tytan” – 5 lat gwarancji
Blokady Niedźwiedź – Lock

Znakowanie mikrocząsteczkowe 
Autodot Ocis

Serwis i ozonowanie klimatyzacji

NOWOGARD • Pocztowa 3

AUTOZABEZPIECZENIA

785 900 520

KUPIĘ SILNIKI
elektryczne, spalinowe, spawarki, 
części samochodowe - stan bez 

znaczenia.  
Niesprawne, stare, zniszczone.

Tel. 510 815 498

PRO-BUD S.C.   SPRZEDA MIESZKANIA 
2-pokojowe o pow. 58 m2 na osiedlu Gryfitów

  nowe  -  własnościowe  -  bezczynszowe
tel. 91 39 25 552, 783 570 056, www.probud-nowogard.pl

Nowogard, ul. 3 Maja 14

 Ostatnia chwila - SKORZYSTAJ Z KREDYTU RODZINA NA SWOIM!

In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
tel. miejski   - 91 57 92 311 
Straż Pożarna   - 998
Pogotowie Ratunkowe   - 999 
Pogotowie Gazowe   - 992
Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994

Dyżur nocny
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala   - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.   - 91 392 69 99
Medyk   - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

 - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz Pogotowie Stomatolo-
giczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos 
 - 91 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  
 - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzie ci, 
Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
  - 91 392 65 31

urzędy 
PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności 
Gospodarczej  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
  - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

- 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 26 249

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw.  WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   

- 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57

Apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM   - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Zawodowe 
- CE Zdroje ul.  Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.   - 91 392 54 94  
I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium  
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych    - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych    - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62

Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 

Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 

Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 

Taksówki   - 91 392 02 60

Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814
J. Soroka, M. Smól 
ul. Zielona 2  - 666 135 133

NZOZ MARDENT 
oferuje 

kompleksowe 
leczenie 

stomatologiczne
lekarz dentysta Ewa Rosa

ul. 15 Lutego 16A 
72-200 Nowogard

Tel. 91 39 22 633 lub 
532 512 703
godz. przyjęć  

pn-pt 10.00-16.00

Kancelaria  
Prawna

nawet trudne sprawy

601 949 077

DLA PAŃ "PROFILAKTYKA RAKA PIERSI"
WYJAZD NA BADANIA MAMMOGRAFICZNE 
DLA PAŃ z TERENU NOWOGARDU i OKOLIC

Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej "Zdrowie" dnia 8 gru-
dzień 2012 r. organizuje wyjazd na badania mammograficzne do 
NZOZ Medical Care CRiDO Szczecin Zdroje.

Oferta Składa się z kompleksowej porady:
- badanie mammograficzne
- wynik badania oraz konsultacja lekarska
Rejestracja i szczegółowe informacje Samodzielny Publiczny Szpi-

tal Rejonowy w Nowogardzie w godz. 8.30-14.00 tel. 91 3921356 , oraz 
u Lidii Bogus tel. 505393636 po godz. 14-ej.

Dobrowolna wpłata na cele statutowe 5 zł.
PAMIĘTAJ! O ZDROWIE MUSISZ ZADBAĆ SAMA!

Zapraszam Lidia Bogus
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OGŁO SZE NIA DROB NE
Lokale - wynajem

ul. 3 Maja 31
Przeznaczenie: biura, sala do ćwi-
czeń lub zabaw (70 m2), sala eduka-
cyjna, hurtownia
Parking, media, zaplecza socjalne. 

tel. 663 600 601
NIERuCHOMOŚCI

 � Sprzedam nowy lokal handlowo 
- usługowy na os. Gryfitów. Tel. 
695 264 594, 783 570 060.

 � Zamkowa  mieszkanie  3  poko-
je    II    piętro  po  kapitalnym   re-
moncie  cena  190  tys. (cena  do  
negocjacji) -722 050 367. 

 � Sprzedam działkę budowlaną w 
Centrum Nowogardu ul. Lipo-
wa 4 o pow. 693 m2 z aktualny-
mi warunkami zabudowy usłu-
gi, handel, mieszkania. Informa-
cje Tel. 600 959 932; 600 931 083 
po 15.00

 � Sprzedam mały dom 57 m2 ul. 
Piłsudskiego 2a. 602 350 301

 � Studio reklamy Vizart wynajmę 
pow. Reklamową 6,5x3m w No-
wogardzie przy ul. Warszawskiej 
11 od 13.06. tel. 605 522 340

 � Sprzedam dom w Nowogardzie 
w rozliczeniu może być mieszka-
nie ul. Jesionowa 3.  604 284 597

 � Sprzedam lub zamienię na 
mieszkanie duży dom po ka-
pitalnym remoncie na działce 
1400 m2 w miejscowości Glicko. 
Cena 380.000 zł Tel. 692383706 

 � Kupię mieszkanie bezczynszo-
we/ niskoczynszowe, min 3po-
kojowe, 60-80m 791443026

 � Sprzedam mieszkania, tel. 
91-3910010, 607607814: No-
wogard, ul. Bankowa 6, pow. 
53,70 m2,  cena 125.000 zł; Do-
bra; Dobra, ul. Traugutta 3A, 
pow. 66,90 m2,  cena 79.000 zł

 �  Sprzedam dom wolnostoją-
cy 210 m2 Nowogard. 601 500 
722; 609 400 073

 � Wynajmę 3 pokojowe mieszka-
nie na ul.Ks. Racibora w Nowo-
gardzie. tel. 691374021

 � Do wynajęcia mieszkanie 
dwupokojowe z kuchnią i 
łazienką, ogrzewanie ga-
zowe przy ul. Roosevelta. 
604 255 391

 � Do wynajęcia mieszkanie trzy-
pokojowe umeblowane Ip. Ul. 
Bankowa. 603 895 622

 � WOLNE MIESZKANIE TRZY-
POKOJOWE uRZĄDZONE WY-
NAJMĘ FIRMIE. 693 850 197

 � Sprzedam nowe, własnościo-
we, 2 pokojowe mieszkanie, 58 
m kw, na os.  Gryfitów. Tel. 783 
570 060

 � Sprzedam mieszkanie  3-po-
koje  88 m2 bezczynszowe  
nowa cena  693922695 

 � Sprzedam działkę 5 ar. Własno-
ściową Tel. 785 977 351

 � Sprzedam  mieszkanie  2 po-
koje  I  piętro  ul; Kowalska  -  
888676231  -

 � Sprzedam mieszkanie trzypoko-
jowe własnościowe w Nowogar-
dzie z Możliwością dokupienia 
garażu. 727 534 078

 � Do   wynajęcia  PUB   Szuflandia   
w  Karsku  180  m2   -   609245816 

 � Wynajmę  mieszkanie  dwupo-
ziomowe     90   m 2    ul;  Ponia-
towskiego   -  604075994  -

 � Wynajmę  mieszkanie  3  poko-
jowe  - 918521437  

 � Wynajmę lokal w Nowogar-
dzie przy ul. Warszawskiej. Tel. 
691 125 617

 � Sprzedam dom w Szczytni-
kach  77  m2  . podwórko  9  ar. 
– 506947033

 � Wynajmę  lub  sprzedam  miesz-
kanie  4  pokojowe. – 604441609  
- 

 �  Mieszkanie   4 pokoje  wynajmę  
firmie . – 604441609

 � Sprzedam  mieszkanie  3 – po-
koje  60 m2    na  I  piętrze  przy  
Zamkowej + garaż – 665001251 

 � Do  wynajęcia  mieszkanie   3  
pokoje  - 793485410 

 � Sprzedam mieszkanie własno-
ściowe trzypokojowe na ul. Wa-
ryńskiego, możliwość dokupie-
nia garażu. 727 534 078

 � Kupię ziemię rolną. 665 503 129

 � Sprzedam  mieszkanie w  cen-
trum  2 pokoje  48 m2 ,  II piętro 
-607617849 

 � Sprzedam działkę budowlaną 
przy ul. Rataja. 605 422 298

 � Sprzedam lub zmienię na mniej-
sze mieszkanie 4pokojowe. 
606 621 142

 � SPRZEDAM MIESZKANIE   2  PO-
KOJE DO REMONTU  . OKOLICE  
DOBREJ    54   M2 , BUDYNEK  
GOSPODARCZY   / GARAŻ/   TEL.   
-  609633821   ,  728937224  -

 � Do  wynajęcia  3 pokojowe  
mieszkanie  /  również  dla  pra-
cowników / - 601448218  -

 � Wynajmę  garaż   -  782549811 

 � Do  wynajęcia  lokal  handlo-
wy  . – 660143840 

 � Kupię   2-3 ha  ziemi  rolnej 
.okolice  Nowogardu  .Dzwo-
nić po 18 –tej -913923674 -  

 � Sprzedam działkę budowlaną 
o pow. 1138 m2 w Żdżarach – 

3km od Goleniowa + projekt, 
prąd na działce. Cena 59 tys. 
zł. Tel. 608 673 811

 � Lokal do wynajęcia 60 m2 przy 
ul. 700 lecia 20b. 35 zł/m2 plus 
opłaty. Tel. 91 39 20 676; 0049 40 
53 16 99 16

 � Sprzedam nowy dom w Kar-
sku, stan deweloperski, 131 
m2 + garaż, działka 1500 
m2, centralne ogrzewanie, 
gładzie, ocieplony, tel. 691 
664 658

MOTORYZACJA

 � Sprzedam oryginalne kołpa-
ki 16” 4 sztuki do Opla Vectry C, 
cena 240 zł, tel. 605 522 340.

 � Sprzedam  4  x  opony   tereno-
we  B F Goodrih  35  x  12,60  R 
– 15  cena  500,00zł  /  1  szt stan 
dobry   plus  -  795416918  

 � Tanio sprzedam koła zimo-
we z felgami 175/70R13. Tel. 
887 040 438

 � Sprzedam  Renault  Laguna   
1995  r .  poj. 1,8   -  511740444

 � Sprzedam  Mitsubisi  Pajero   
poj.  3 , 2 ,  2000 r. – 665544518 

 � Peugeot   106  ,   1 , 1  98 r. waż-
na  rej.  i  ubezp. blachy  ocynk  
, mało  pali  cena  3500 zł. 
501227623 

ROLNICTWO

 � Grykę sprzedam. Tel. 
795 916 988

 � Maliny – Strzelewo sprzedaż i 
zbiór na własne potrzeby ta-
nio. 502 853 573

 � Sprzedam słomę w snopkach i 
siano. Tel. 782 036 086

 � Sprzedam  gęsi -  507 724 964

 � KUPIĘ BYCZKI, JAŁÓWKI DO 
400KG TEL. 783678070

 � Kury  nioski    jednorocz-
ne   wyprzedaż   Gospodar-
stwo  Drobiarskie   Żabowo  13  
--913910666  

 � Sprzedam  kaczki  ,  gęsi  - 
913950140 

uSŁuGI

 � Firma Usługowa „Zielona”. Wy-
najem sal na: konferencje, za-
brania, szkolenia. Tel. 91 39 
26 691.

 � Wyjazdy Niemcy, Holandia. Ni-
skie ceny z domu pod dom. 
603 038 944

 � Usługi transportowe IVECO do-
stawcze + laweta + bus osobo-
wy do 9 os. Tel. 609 931 915, 607 
580 172.

 � MALOWANIE, MONTAŻ PA-
NELI PODŁOGOWYCH I INNE 
DROBNE NAPRAWY WYKONA 
„ZŁOTA RĄCZKA”; 91 39 22 
783, 784 79 22 70

 � Czyszczenie uszu za pomocą 
świecowania Nowogard, ul. Zie-
lona 3. 91 39 20 714

 � Usługi transportowe Transit Max 
+ przyczepa. 500 297 054.

 � Bruk-lin układanie kostki bruko-
wej. Tel. 607 083 893, www.bruk-
-linnowogard.com.pl

 � Montaż ogrodzeń betonowych, 
farmerskich i innych; 695  085 
470; 91 39 72 575

 � Przewozy przeprowadzki Nowo-
gard i okolice. 784 499 535

 � Usługi ogólnobudowlane. 
510 335 162

 � AGENCJA REKLAMWA VIZART 
- oprawianie prac - w 2 minu-
ty., bindowanie, wydruki A3-A4 
kolor, ksero A3-A4 - kolor, la-
minowanie A3-A4. Tylko u nas 
największy wybór okładek. No-
wogard, ul. 700 lecia 15 (nad 
sklepem zielarskim). Tel. 605 
522 340.

 � Transport BUS-MAX. 784  053 
493

 � usługi remontowo-budowla-
ne, docieplenia. 784 053 493

 � Przepisywanie prac (magister-
skich, licencjackich, innych), do-
kumentów, CV, listów motyw. 
innych. Wydruki, Ksero, także 
kolor. Szybko i Solidnie. Studio 
Reklamy Vizart. Nowogard, ul. 
700 lecia 15 (nad sklepem zielar-
skim). tel 605 522 340. 

 � DUR - DACH pokrycia i remonty 
dachów. 691 621 141

 � Dachy. 785 562 104

 � usługi koparko- ładowar-
ką + transport Nowogard.  
514172446   

 � Docieplenia budynków remon-
ty. 784 053 493

 � Remonty na każdą kieszeń. 
609 715 839

 � TWOJA KSIĘGARNIA INTER-
NETOWA WWW.KSIEGARNIA-
CYMELIA.OSDW.PL

 � Remonty i wykończenia. 
601 567 369

 � Żłobek Błękitna Chmurka 
660536104

 � Organizacja urodzin w Błękitnej 
Chmurce, weekendowe warsz-
taty i zajęcia, 660536104.

 � Kursy j. angielskiego i niemiec-
kiego, Szkoła języków obcych 
„GERMANIC” tel. 607  545  991; 
www.niemieckinowogard.pl

 � uSŁuGI INFORMATYCZNE - 
Naprawa  komputerów, insta-
lacji oprogramowań. Usuwanie 
wirusów,  odzyskiwanie  danych.  
508 245 385  

 � Szpachlowanie, malowanie, re 
gipsy, kafelkowanie i tynkowa-
nie. 798 145 781

 � ZESPÓŁ   MuZYCZNY  „ELITA”  
- oferuje  oprawę   muzycz-
ną  na  wieczór Sylwestrowy  -   
795279165 

 � REMONTY  wykończenia ,kafelki 
, kominki   -  malowanie  gratis – 
723875957

 � Remonty  mieszkań  w  środku   
i   na   zewnątrz  - 794115153  -

 � Dachy   . – 536277506  -

 � Remonty  i  wykończenia  miesz-
kań  .  – 796101370  -  

 � Wymiana  instalacji  elektrycz-
nej , szpachlowanie , malowanie  
,panele  -789146025

 � Mycie okien. 507 984 623

 � Nauczycielka  fortepianu  udzieli  
lekcji .  -  508404788-

 � J . angielski   -  697583403  

 � FOTOGRAFIE   SL UBNE   www.
martynakawa.pl  

 � KOREPETYCJE Z MATEMATYKI 
PRZYGOTOWANIE DO ZALICZEŃ 
DLA LICEALISTÓW ORAZ GIM-
NAZJALISTÓW Tel: 723328678 
e-mail matmand@op.pl

 � Korepetycje  j.angielski  , tłuma-
czenie  dokumentów , pisanie  
prac , przygot.  do  testów  i  ma-
tury .  Tanio . -  605299895  

PRACA

 � Zatrudnię pomocnika mecha-
nika, atrakcyjne wynagrodze-
nie, tel. 607 585 561

 � Szukam kierowcy Kat. C, praca 
dorywcza. 91 41 91 110

 � Zatrudnię  stolarza   - 696034712

 � Zlecę wykonanie prac wykoń-
czeniowych. Tel. 695 264 594.

 � Zatrudnię sprzedawców do 
sklepu 24H. Tel. 91 39 22 797

 � STACJA   PALIW    OLCHOWO    
ZATRUDNI    Pomoc  kuchenną  
,  sprzątaczkę  .  -   693521211  -  

 � Operator  koparko -  ładowarki    
szuka   pracy   -  509568616 

 � Oddam   dwie   suczki   / kundelki 
/   6 –  miesięczne  -  504525966  -  

INNE

 � Sprzedam drewno kominko-
we i opałowe. Transport. 691 
466 441

 � Sprzedam piec CO typ komfort 
eko 25 nowy z podajnikiem. tel. 
602 10 11 18.

 � Sprzedam choinki bezpośred-
nio z plantacji. tel. 602 10 11 18.

 � Sprzedam drewno  bukowe i 
dębowe pocięte i porąbane- 
603 353 789

 � Sprzedam laptopa Lenovo, 
Y530, cena 1600 zł, tel. 605 522 
340
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OGŁO SZE NIA DROB NE

REGuLARNA LINIA MI KRO Bu SO WA SEROCKI   Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie    6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie    8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

Informacja PKS 
91 392 18 87   lub   91 469 83 15

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak          kom. 606 148 353
Nowogard (ul.  Rzeszowskiego) - Szczecin (ul.  Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:05; 8:10; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 11:50; 11:55; 12:40; 
14:40; 14:50; 15:00; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:11
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul.  Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:30; 9:50; 10:25:11:20(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 13:20; 13:45(F); 14:10; 
14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:00
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:50; 17:20; 18:30; 19:30
Kursują od poniedziałku do soboty;  F - kursuje od poniedziałku do piątku;  7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli

ROZKŁAD JAZDY Bu SÓW

Regularna linia METRO          tel. 501  615  614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25 A; 5:50 A; 6:00 A; 8:15 A7; 9:25 A7; 12:30 A7; 12:55 A7; 
15:05 A; 16:30 A7; 18:10 A7
Ze Szczecina do Nowogardu: 6:50 A; 7:25 A; 7:45 A; 11:00 A7; 12:00 A7; 14:35 A7; 15:55 
A7; 16:40 A; 18:25 A7; 19:55 A7
Legenda: A- kursuje od pon do sob;   7 - kursuje w niedzielę

PRZEWÓZ OSÓB - RO MAN BIŃCZYK - Linia Regularna  
 TEL. 0607 310 591 

OD PONIEDZIAŁKu DO PIĄTKu:  
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SOBOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIEDZIELA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

DZIENNIK
NOWOGARDZKI

ukazuje się we wtorki i piątki  na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, Piotr Słomski, Jarosław Bzowy, 

Rafał Kowalczuk sport.  Jarek Dąbrowski redaktor techniczny.   Ad res re dak cji:  
72-200 No wo gard, ul.  Boh. War sza wy 7A, tel. 91 392 21 65; e-mail: dziennik@domjudy.pl. 

Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

Firmy usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

Trasa NOWOGARD – GOLENIÓW – SZCZECIN 
Nowogard ul. Rzeszowskiego : 5:05(A), 5:55(A), 6:10(A), 6:50(7), 7:00(A),  7:50(A), 8:05(7), 

8:25(2,4,6), 8:35(A), 9:10(1,3,5,7), 9:15(2,4,6), 10:05(A)10:30(A,7), 11:31(A), 11:40(7), 12:15(A), 
12:50(A,7), 13:00(A), 13:10(A), 13:25(A,7), 13:50(F), 14:05(A), 14:20(A,7), 15:41(A), 16:00(7), 
16:25(7), 16:30(1,3,5) 16:40(2,4,6,7) 16:50(A), 17:30(7) 17:50(A,7) 18:05(4,5,6,7) 18:20(A,7)

TRASA SZCZECIN – NOWOGARD
Szczecin ul. Św. Ducha: 9:25(A), 11:55(A,7) 12:20(A,7), 13:35(A), 14:00(A,7,R), 

14:30(1,3,5,7)  14:35(2,4,6) 14:55(A,7), 15:10(A) 15:25(A,7), 15:50(A) 16:15(A,7)  16:30(A), 
18:05(A,7,R) 18:20(A,7) 19:05(A,7) 19:25(A,7) 19:50(A,7)

Szczecin ul. Dworcowa :  6:20(A), 7:35(A), 8:40(A,7), 9,00(7,R), 10:05(A,7),  10:50(A,7),  
11:40(A), 13:00(7), 14:20(7), 17:40(A,7), 20:15(A,7),

Goleniów, Dworzec PKP :  7:05(A), 8:20(A), 9:25(A,7), 9:45(7,R), 10:10(A),  10:50(A,7),  
11:36(A,7), 12:26(A), 12:42(A,7),  13:05(A,7), 13:45(7), 14:20(A),  14:45(A,7,R), 15:05(7), 
15:20(1,3,5,7) 15:26(2,4,6) 15:40(A,7) 15:55(A)  16:08(A,7) 16:40(A) 16:59(A,7) 17:15(A), 
17:40(A,7)  18:50(A,7,R)  19:05(A,7), 19:50(A,7) 20:10(A,7) 20:35(A,7) 21:00(A,7)

Trasa NOWOGARD – MASZEWO 
Nowogard ul. Rzeszowskiego :  6:20(S) 15:15(S)
Trasa MASZEWO – NOWOGARD 
Maszewo :  6:55(S) 16:00(S)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO – STARGARD SZCZECIŃSKI
Nowogard ul. Rzeszowskiego :  6:50(F),  11:30(F),  13:50(F),  
Trasa STRAGARD SZCZECIŃSKI – MASZEWO - NOWOGARD
Stargard Szcz. Oś. Tysiąclecia :  9:40(A), 12:45(A), 15:05(A)
A - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt S – kursuje w dni nauki szkolnej; 

7 – kursuje w niedziele niebędące świętami F – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz 
świąt 1,3,5 – kursuje w poniedziałki, środy, piątki oprócz świąt; 2,4,6 – kursuje we wtorki, 
czwartki, soboty oprócz świąt; 4,5,6,7 – kursuje w czwartki, piątki, soboty, niedziele oprócz 
świąt; R – kurs do Reska    

ROZKŁAD JAZDY POCIĄGÓW (1.06 - 8.12.2012)
DO KOŁOBRZEGU
7:26 (od 3.09); 9:21 (w dni robocze); 11:39;  13:49;  15:47;  17:46;  
21:38

DO SZCZECINA
5:19 (od 3.09); 6:36 (od 3.09); 8:01; 12:13 (w soboty, niedziele i 
święta); 14:56;  16:51;   18:50; 

Informacje o rozkładzie jazdy:  tel. 19 757

 � Owczarki niemieckie 7 tygo-
dniowe, pieski, ładne rodzice. 
91 39 21 828

 � Sprzedam drewno opałowe i 
kominkowe. 667 788 820

 � Sprzedam spacerówkę, kojec, 
huśtawkę, fotelik samocho-
dowy. 513 088 312

 � Maliny sprzedam. 502 853 
573

 � Sprzedam  Cocker Spaniel 4-ty-
godniowe. 697  381  582 po 16-
tej

 � Sprzedam wieżę Diora WS 442, 
srebrna, 4 lementy: wzmac-
niacz, tuner przestrojny, korek-
tor, deck szuflada, stan idealny, 
używana sporadycznie, cena 
780 zł do uzgodnenia. tel. 605 
522 340.

 � Sprzedam  kontener   2,20  X  6  
met. ,  gołębie  pawiki  brodaw-
czaki  .-696351157  

 � Sprzedam  drewno  komin-
kowe  opałowe  z  dowozem  - 
785071977, 697579792  

 � Przecinarkę  do  metalu  na no-
gach  z imadłem , tarcza  350  
mm  sprzedam  - 506534179  -

 � Sprzedam pralkę AMICA lodów-
kę ARDO na gwarancji. Cena do 
uzgodnienia. 91 39 11 050

 � Sprzedam beczki 200l, metalo-
we zamykane. 661 791 026 

 � Sprzedam   stół  i  krzesła  (stoło-
we)  - 510243843 

 � Oflisy   tartaczne  na  opał  po-
cięte  w klocki  lub  w  całości  
do  samodzielnego  pocięcia . - 
514740538 

 � Piasek,   żwir,  kamień  do  
oczyszczalni   przydomowych. 
Dowóz  wywrotka  3  tony. -  
514740538 

 � Meblościankę   pokojową   czar-

ną   sprzedam / 349 zł / dodatko-
wo szafa. 609541122-

 � Sprzedam    Cocer   spaniel  -  
665544518  

 � Drewno  na  opał  tanio  
sprzedam. Dzwonić po  17 -  
781702326 

 � CHOINKI    -  dzisiaj  wybierasz  -  
odbierasz  kiedy chcesz . Bardzo  
tanio . – 698566629 –

 � Drewno   opałowe   sprzedam  .  
-  781702326  

 � ZGINĘŁY     28  X I    / środa  / 
około  13  godz. okolice    PRA-
XIS    II   ul: 3-go  Maja  26  B KLU-
CZYKI  do  samochodu  PEUGOT.   
Uczciwego  znalazcę  proszę o 
kontakt  Tel. 600073115  -

 � Sprzedaż  drewna    kominko-
wego      i   opałowego  atrak-
cyjna  cena   - 726 649 215 

7 osób i więcej wynoszą 9,10 zł 
miesięcznie od mieszkańca

dotyczyć mają wyłącznie odpa-
dów komunalnych zmieszanych (te 
opłaty z mocy prawa są wyższe) i 
wystąpią wówczas, jeżeli właściciel 
posesji i jej mieszkańcy odpady ko-
munalne gromadzić będą w jednym 
pojemniku, nie selekcjonując ich na 
odpowiednie frakcje (wspomniane 
wcześniej szkło, papier, plastik, me-
tale, opakowania wielomateriałowe, 
odpady biodegradowalne, odpady 
zielone, wielkogabarytowe, elektro, 
etc).

Natomiast jeśli zdecydują się je 
selekcjonować, do czego system ten 
dąży, wówczas proponowane opłaty 
są znacząco obniżone i wynoszą od-
powiednio: 

1-2 osoby wynoszą 15,00 zł mie-
sięcznie od mieszkańca,

3-4 osoby wynoszą 11,00 zł mie-
sięcznie od mieszkańca

5-6 osób wynoszą 9,00 zł mie-
sięcznie od mieszkańca

7 osób i więcej wynoszą 7,50 zł 
miesięcznie od mieszkańca.

Bez wątpienia mamy do czynie-
nia z bardzo trudną i skomplikowa-
ną procedurą, w której napotykamy 
na więcej problemów i niejasności, 
niżeli spraw klarownych, jasnych 
i przejrzystych. Ustawa nie tylko 
naszym zdaniem, ale również zda-
niem ekspertów nie jest doskonała 
i budzi wiele kontrowersji. Jednak-
że na dzień dzisiejszy obowiązuje, a 
gmina zobligowana jest dostosować 
się do jej zapisów.

Najlepszym naszym zdaniem 
rozwiązaniem byłoby udoskonale-
nie przez władzę państwową obec-
nego systemu gospodarowania od-

padami i uszczelnienie strumienia 
odpadów trafiających do środowi-
ska (lasy, łąki, rowy…), aniżeli bu-
dowanie nowego, nieznanego niko-
mu, nieprzejrzystego i nieodpowia-
dającego faktycznej ilości produko-

wanych odpadów systemu oparte-
go na zbiorowej odpowiedzialności. 
Jednakże na tę decyzję wpływu bez-
pośredniego nie mamy…

Damian Simiński

Urząd odpowiada Radnemu

Od redakcji
Redakcja zapowiadała zmiany w systemie  śmieciowym już wielokrot-

nie. Wielokrotnie też dopytywaliśmy, jakie zasady i jakie stawki  zastosu-
je gmina Nowogard. Odpowiadano nam, że nad tematem trwają  prace,  
ukazując też różne możliwe warianty. Radny Nieradka otrzymał infor-
macje na  temat  szczegółowych planowanych rozwiązań na rutynowym 
spotkaniu komisji,  które odbywają się tuż przed sesją i radni omawiają na 
nim m.in. projekty  uchwał, które na sesji będą  procedowane. Jeśli więc 
radny dowiaduje się na dwa dni przed planowanym głosowaniem o szcze-
gółach  projektu tak zasadniczej uchwały, to  jak cokolwiek o niej  mogą 
wiedzieć  mieszkańcy. Czy  zarzut  radnego o braku konsultacji jest nie na 
miejscu? Możemy też spokojnie zaryzykować twierdzenie, że temat zdję-
to z obrad  właśnie ze względu na reakcje społeczne, wywołane ujawnie-
niem zasad i stawek przez DN, a nie w ramach rzekomo zaplanowanych 
działań  konsultacyjnych. Nie ma bowiem wystarczającej logiki w stwier-
dzeniu, że  uchwałę skierowano pod obrady aby ją zdjąć,  potwierdzając 
tym, że otwartość na konsultację – w ten sposób można też byłoby udo-
wodnić np. dobre wychowanie - muszę Cię obrazić, aby Cię przeprosić. 
Konsultacji i wyjaśnień po prostu nie przeprowadzono i to jest także po-
wodem niedomówień, w uświadomieniu  np. ważnej  różnicy – co należy 
przyznać – pomiędzy określeniem zamieszkały, a zameldowany.  Zapew-
ne istotna część osób będzie rozumiała, że pod określeniem –zamieszka-
ły, należy przyjąć- zameldowany. Trzeba to ludziom wyjaśnić, aby z jednej  
strony nie narazić ich na zbędne wydatki, ale z drugiej  na zarzut unikania 
płacenia nowej daniny i wynikających z tego konsekwencji. W projekcie 
uchwały jest jeszcze kilka szczegółów mających konsekwencje finansowe 
np. takich, że opłata podstawowa nie załatwia wszystkich kosztów usuwa-
nia śmieci jakie poniesie podatnik, nie uwzględnia ilości ponad ustalone 
limity i koszty usuwania odpadów szczególnych.  Dyskusji należy więc 
poddać zarówno szczegóły systemu, jak i wielkość proponowanych sta-
wek. To ostatecznie zadecyduje  o tym, ile mieszkaniec będzie musiał za-
płacić więcej w stosunku do tego, co płaci teraz. Bo więcej zapłaci na pew-
no.  Co do autorstwa projektu,  to czytamy wyjaśnienia wiceburmistrza z  
zainteresowaniem, przy okazji bowiem różnych działań na ogół informu-
ją nas, że to właśnie  burmistrz  sam, a nie z zespołem podjął, zaplanował, 
wykonał, przyjął, otworzył itd. itd. Ale od dzisiaj już wiemy - jak złe, to na 
pewno nie burmistrz.

dok. ze str. 7
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GAZETA LOKALNA  NOWOGARD • OSINA

Sprawdź naszą ofertę:
• Kredyt gotówkowy
• Kredyt konsolidacyjny
• Kredyt samochodowy
• Kredyt hipoteczny
• Spłata rat LUKAS Finanse - 0 zł
• Dogodne warunki 
  dla emerytrów i rencistów

Nowogard, ul. 700 Lecia 21
tel. 91 39 22 172

czynne: pon-pt 9.00-17.00

CENTRUM KREDYTOWE

Prywatny Gabinet 
Stomatologiczny

Oferuje kompleksowe
lecznie stomatologiczne

- protetyka
- chirurgia stomatologiczna
- stomatologia estetyczna (wybielanie)
- stomatologia zachowawcza
- stomatologia dziecięca
- endodoncja (leczenie kanałowe)
- periodontologia (leczenie chorób przyzębia)

lek. dent. Agnieszka Odzioba
ul. Kościuszki 36 (przychodnia, gab. 308) 

Tel. 669 862 704   •  NOWOGARD
Godz. przyjęć pn.-pt.  10-18;   sob. 8-13

Zapraszamy!

N
O

W
Y

HALINA GALUS
HELENA WNUK

Zwrot VAT-u 

Nowogard, ul. 3 Maja 14 
(budynek BS,  I piętro)

Chcesz odzyskać VAT? 
Zwróć się do nas. 
Budowa domu, 
remont mieszkania 
od maja 2004 r.

s. 9s. 4 s. 7

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07

NNIIEEPPUUBBLLIICCZZNNAA  SSZZKKOOŁŁAA  PPOOLLIICCEEAALLNNAA  
ogłasza nabór na kurs kwalifikacyjny 

w zawodzie opiekun medyczny,
umożliwiający zdobycie kwalifikacji K1. świadczenie usług 
opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej 
WYKSZTAŁCENIE ŚREDNIE NIE JEST WYMAGANE!!!

 

informacja i zapisy 
Ul. Zielona 11, tel. 91 39 26 691 

Zapisy do 21.12.2012 
(o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń) 

wwwwww..zziieelloonnaa..mmoojjaasszzkkoollaa..nneett  
 

21 grudnia br.
od 10.00 - 11.00

piątek udzielane będą
bezpłatne porady prawne

w redakcji,   
ul. Boh. Warszawy 7A

w sprawie pilnej  
601 994 077

Czytaj s. 3

Długopisy InkJoy • Wymazywalne Replay 
Żelówki PM Gel  • Markery Sharpie Fine 

Flamastry  • Kredki  •  Pióra
PROMOCJA do końca roku 
KUP 2 produkty a 3 gratis

Rekomendowany 
dystrybutor 

światowych marek

3 Maja: 
Ścieki 
zalewają 
posesje

Czy za torami 
kończy się 
Nowogard? 

Doładowanie za
100 zł + 10% gratis •  200 zł + 15% gratis •  300 zł + 20% gratis

  MYJNIA 
BEZDOTYKOWA  24 H
PROMOCJA - program lojalnościowy

UMYJ TANIO SWÓJ SAMOCHÓD

Przy zakupie klucza wraz z doładowaniem atrakcyjne rabaty

WJAZD 

DO POM-uWJAZD 

DO POM-uWJAZD 

DO POM-uWJAZD 

DO POM-u

 Atrakcyjna lokalizacja 
przy ul. Boh. Warszawy 

(biurowiec przy wjeździe do POM-u) 
przy nowo otwartej
nowoczesnej MYJNI

Duży parking!

Kontakt 783 800 200

Pomieszczenia 
handlowe i biurowe 

do wynajęcia!

Nowogard, ul. Kościuszki 1
tel. 91 392 18 11O P T Y K

ZAPRASZAMY
• W KAŻDY PONIEDZIAŁEK
  na bezpłatne komputerowe
  badanie wzroku

• W ŚRODY I PIĄTKI
  na profesjonalny dobór 
  okularów i soczewek 
  kontaktowych
  (do końca roku przy zakupie 
   okularów wizyta gratis)

soczewki 
progresywne  - 20%

wybrane kolekcje 
opraw  - 50%

W grudniu:

okulary 
przeciwsłoneczne

- 60%

Nasi  
przedsiębiorcy  
- Jacek  
Olszewski

Dlaczego powiat  
goleniowsko-nowogardzki?

Rocznie płacimy 
kilkaset tysięcy 
na... Goleniów
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Byłeś świadkiem  ciekawego 
zdarzenia, wykonałeś 

oryginalne zdjęcia, jesteś  
w posiadaniu interesujących 

wiadomości?  
Zadzwoń lub napisz do nas o 

każdej porze. 

Tel. 513 088 309

e-mail: poligraf@post.pl 
dziennik@

dzienniknowogardzki.pl

Wczoraj, w Komendzie Powiatowej Policji w Goleniowie uczniowie z 
klasy policyjnej I LO w Nowogardzie wzięli udział w nietypowej lekcji. 
Młodzież pod opieką wykładowcy podkom. Marcina Kraszewskiego przy-
jechała do komendy, żeby poznać  bliżej pracę jednostki. W czasie wizy-
ty licealiści zapoznali się ze strukturą organizacyjną goleniowskiej policji, 
omówili wspólnie z funkcjonariuszami zadania poszczególnych wydziałów 
komendy i zwiedzili siedzibę goleniowskiej policji. Na zdjęciu uczniowie I 
LO wraz z komendantem policji w Goleniowie -  inspektorem Krzyszto-
fem Targońskim.   

W czwartek, obchodziliśmy imieniny Mikołaja, a więc wspomnienie 
liturgiczne świętego Biskupa Miry, (ur. Ok. 270, zm. ok. 345-352), który 
większości z nas kojarzy się z siwą brodą i prezentami. W ten dzień, zgod-
nie z tradycją, obdarowujemy się bowiem drobnymi upominkami, które 
zwykle chowamy w nocy pod poduszkę. Z tego też względu św. Mikołaj 
odwiedził różne miejsca m.in. sklep Świat Dziecka (na zdjęciu), a także re-
dakcję Dziennika Nowogardzkiego, gdzie w  rolę świętego wcielił się pro-
boszcz parafii pw. WNMP, ks. Grzegorz Legutko, życząc pracownikom ga-
zety Bożego Błogosławieństwa i wręczając skromny, słodki upominek. Całe 
szczęście w Nowogardzie i Polsce ludzie jeszcze nie zwariowali  z unijnego 
szczęścia i Mikołaja nie zabraniają obchodzić w imię  chorej poprawności 
– a tak się stało ostatnio np. w jednym z przedszkoli we Francji. Nie czcisz 
swego Boga będziesz musiał  innego - można by i tak powiedzieć nie do-
dając na razie jakiego.

We wtorek, 4 grudnia, w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Stefana Że-
romskiego w Nowogardzie, otwarto „Wystawę witraży i biżuterii artystycz-
nej” autorstwa Heleny Nowak. Artystka mieszka w Choszcznie. Z wykształ-
cenia jest nauczycielem. Przez lata uczyła plastyki i techniki. Po rozstaniu 
się ze szkołą ukończyła kurs witrażownictwa,  uzyskując tytuł czeladnika 
–witrażownika. Tworzy prace w technice Tiffany’ego. Podróżuje  po całym 
regionie propagując swoją fascynację do tego pięknego rzemiosła, a także 
kamieni, z których wyrabia przeróżne przedmioty. Do Nowogardu zawita-
ła po raz drugi. Oprócz obrazów, wisiorów oraz chętnie kupowanych anio-
łów, tym razem przywiozła także kilka lampek nocnych, których abażury 
wykonała oczywiście z kamieni naturalnych. Wszystkie wystawione prace 
można zakupić w bibliotece. Wystawa potrwa do końca grudnia. 

Pomóżmy sobie na święta
•	 Przyjmę  2 - osobowy fotel do spania, pralkę automatyczną oraz używaną  pokojową meblościankę 

tel. 665 - 566-856
•	 Przyjmę  łóżko piętrowe  tel.512-71-13-48
•	 Przyjmę  wersalkę z fotelami oraz szafkę na dziecięce ubrania tel. 883-241-291 
•	 Przyjmę meble pokojowe w dobrym stanie, ławę pokojową i TV  tel.782-556-716
•	 Przyjmę  piecyk kaflowy lub inny piec na opał tel. kontaktowy 883-038-182
•	 Przyjmę segment pokojowy i kuchenny oraz pralkę.  tel. kontaktowy 512 711 348
•	 Przyjmę dla niepełnosprawnego chłopca rowerek trzykołowy napędzany na ręce   tel.  697-381-161 
•	 Przyjmę fotel biórkowy z oparciami lub bez,  797-795-271 lub informacja pod nr red. 91 22-165 
•	 Oddam sprawny telewizor nr  kontaktowy 506-150-337
•	 Oddam tapczan w dobrym stanie, kontaktowy tel. 601 508 082

Nowa fura starosty 
 Od kilku tygodni pracownicy Starostwa Powiatowego w Goleniowie mają do 
dyspozycji nowy samochód służbowy. Auto, za 80 tys. zł kupiono w drodze prze-
targu publicznego. 

Nowy nabytek starostwa to 7 – osobowy Ci-
troen C4 Grand Picasso (widoczny na zdjęciu), 
z dwulitrowym silnikiem (diesel) i standardo-
wym wyposażeniem. 

W przetargu ogłoszonym w sierpniu przez 
powiat wzięło udział kilku dilerów markowych 
aut. Najtańszą ofertę, zgodną ze specyfikacją 
przetargową, zaproponowała firma „Drewni-
kowski” – diler francuskich aut, posiadający 
swoje salony m.in. w Goleniowie i Szczecinie. 

 Kto będzie miał przyjemność jeździć nową, 
służbową limuzyną?  

Najczęściej z samochodu służbowego korzysta-
ją pracownicy wydziałów nieruchomości a tak-
że ochrony środowiska. Członkowie zarządu po-
wiatu zwykle jeżdżą swoimi prywatnymi autami 
– zapewnia Tomasz Kulinicz, wicestarosta go-
leniowski. 

Zakupiony Citroen zajmie miejsce użytkowa-
nego do tej pory 13 letniego Volkswagena T4,  
który w najbliższym czasie ma być wystawiony 
na sprzedaż przez Starostwo Powiatowe w Go-
leniowie. 

MS
Foto: CM

Na zdjęciu nowiutki Citroen C4 zakupiony przez Starostwo Powiatowe w Goleniowie.  
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Powiat  
goleniowsko-
nowogardzki

FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

TRUMNY, URNY, KREMACJE, EKSHUMACJE, CHŁODNIA
PRZEWOZY KRAJOWE i ZAGRANICZNE, 

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

602 450 881

EntEr  II 
laptop

 serwis - komis

naprawiamy, 
sprzedajemy,

kupujemy laptopy
na ul. Wyszyńskiego 7/3

budynek Straży Pożarnej

tEl. 795 648 748

Już jest!!! 
POLSAT CYFROWY 

w PLUSIE
specjalne Bonusy 

dla naszych klientów
Nie przegap oferty

ZAPRASZAMY

Salon Plus
ul. Kościuszki 35A

Nowogard

P R O M O C J A
PÓŁ TONY OPAŁU

worek drewna  
GRATIS

O PA Ł
POLSKI WĘGIEL 

WYSOKA JAKOŚĆ
węgiel, koks, miał,drewno,
brykiet - węgiel i drzewny
(towar luzem i workowany)

Zapewniamy transport 
Sprzedaż ratalna

PPUH „EDBA” 
Nowogard • ul. Nadtorowa 12

Tel./fax 91 39 22 329
Kom. 601 150 620

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07

Dlaczego powiat goleniowsko-nowogardzki?

Rocznie płacimy kilkaset tysięcy na... Goleniów
Analizując odmienność sytuacji, jaką z tytułu swoistej wyłączności na powiat (czy raczej zyski z niego)  posiada Goleniów w stosunku 
do Nowogardu, natrafiliśmy na kolejne kwiatki. Okazało się, że tzw. opłata skarbowa od czynności wykonywanych przez powiat, zasila 
konto....Gminy Goleniów i to także ta opłata wnoszona przez mieszkańców innych gmin, w tym Nowogardu. Rocznie daje to Gminie 
Goleniów kilkaset tysięcy dodatkowych wpływów do budżetu miasta!

Obowiązująca ustawa o opła-
cie skarbowej zawiera następu-
jące zapisy w zakresie określe-
nia organu podatkowego wła-
ściwego do jego poboru, nie-
zależnie od tego kto wykonuje 
czynności objęte tą opłatą: 

Art.  12.  1. Organem podat-
kowym właściwym w sprawach 
opłaty skarbowej jest wójt (bur-
mistrz, prezydent miasta). 2. 
Organem podatkowym wła-
ściwym miejscowo w sprawach 
opłaty skarbowej jest:

1)  od dokonania czynności 
urzędowej, wydania zaświad-
czenia oraz zezwolenia (pozwo-
lenia, koncesji) — organ podat-
kowy właściwy ze względu na 
siedzibę organu lub podmiotu, 
który dokonał czynności urzę-
dowej, albo wydał zaświadcze-
nie lub zezwolenie (pozwolenie, 
koncesję);

W praktyce w naszym przy-
padku oznacza to, że wszystkie 
sprawy które załatwiamy w sta-
rostwie objęte  opłatą skarbo-
wą, opłacamy na konto gminy 
Goleniów, ponieważ burmistrz 
tej gminy jest organem podat-
kowym  dla starostwa gole-
niowskiego, jako organ właści-
wy ze względu na siedzibę po-
wiatu. A katalog tych czynno-
ści powiatu od których pobie-
ra się opłatę skarbową, obej-
muje między innymi tak po-
wszechne i często dokonywa-
ne, jak rejestracja pojazdu czy 
procedury związane z wyda-

niem zezwolenia na budowę. 
Tak więc pieniądze wnoszone 
przez obywateli naszego mia-
sta np. za rejestrację pojazdu 
sprowadzonego z zagranicy w 
kwocie 256 zł (wg aktualnego 
taryfikatora) trafiają na konto 
nie powiatu, lecz gminy Gole-
niów i stanowią jej dochód bu-
dżetowy.

Trzeba być ślepym, żeby nie 
widzieć tego nonsensu 

 Gdy jeden z naszych Czytel-
ników  mieszkańców Nowo-
gardu, który wpłacił 148 zł  za 
złożenie wniosku, o wydanie 
pozwolenia na budowę reali-
zowaną na terenie także gminy 
Nowogard – zgłosił się do re-
dakcji zdziwiony, że jego pie-
niądze poszły na konto gminy 
Goleniów – podejrzewaliśmy, 
że może doszło do jakiejś po-
myłki. Jednak okazało się po  
sprawdzeniu, że nonsens ten 
jest jak najbardziej usankcjo-
nowany prawnie. Okazało się 
też, że w sprawie była już skła-
dana interpelacja poselska, 
nie dotyczyła ona jednak bul-
wersującego nas aspektu  nie-
uzasadnionego niczym płace-
nia przez mieszkańców jed-
nej gminy na rzecz drugiej, 
ale faktu przeznaczania  opłat 
za czynności  wykonywane 
przez powiat na rzecz gmin. 
Interpelujący nie zauważył, 
że kwestionowana przez nie-
go korzyść uzyskuje tylko jed-
na gmina, ta w której siedzibę 

ma powiat.  W odpowiedzi in-
terpelującemu ministerstwo 
odmówiło więc  zmian w tym 
zakresie, a oto urywek uzasad-
nienia

...Zdaniem resortu wprowa-
dzenie zmian, w świetle któ-
rych wpływy z opłaty skarbowej 
zasilałyby budżety powiatów, 
stawiałoby te podmioty w po-
zycji uprzywilejowanej wobec 
innych organów administra-
cji publicznej. MF wskazało, że 
organem podatkowym w spra-
wach opłaty skarbowej jest wójt 
(burmistrz,  prezydent  miasta). 
Zmiany spowodowałyby gene-
rowanie kosztów po stronie or-
ganów podatkowych związa-
nych z poborem opłaty skar-
bowej oraz dystrybuowaniem 
wpływów z tej opłaty na rzecz 
beneficjentów, tj. powiatów, 
oraz ubytek w dochodach gmin, 
co wymagałoby rekompensaty...

...Jak wynika z odpowiedzi, 
ani interpelujący, ani minister-
stwo nie zauważyły nawet, że  
niesprawiedliwość tego roz-
wiązania nie polega tylko na 
tym, że gmina ma dodatko-
wy dochód z  czynności  re-
alizowanych przez powiat, ale 
głównie na tym,  że ma go tyl-
ko jedna gmina w powiecie – 
tam, gdzie jest formalna siedzi-
ba starostwa!

Ile na nas zarabiają w Gole-
niowie 

Aby uświadomić sobie w 
pełni konsekwencje finanso-

we takich regulacji, skierowa-
liśmy pisemne zapytania do 
powiatu goleniowskiego, o po-
danie zbiorczego zestawienia 
czynności podlegającej opłacie 
skarbowej wykonanych przez 
urząd od początku tego roku. 
Do chwili złożenia tego nu-
meru nie otrzymaliśmy jeszcze 
odpowiedzi. Niemniej pew-
ne dość znamienne wyobraże-
nie o skali finansowego wspar-
cia nowogardzian dla gole-
niowian, daje już porównanie 
budżetów gminy Nowogard 
i gminy Goleniów w zakresie 
wpływów.  Otóż, wpływy bu-
dżetowe Nowogardu z opłaty 
skarbowej planowane na 2013 
rok wynoszą około 85000 zł, 
natomiast Goleniów w 2012 
roku osiągnął  z tego tytułu do-
chody w kwocie prawie 1 mi-
liona złotych!... Zakładając w 
miarę równomierne rozłoże-
nie  wśród obywateli powia-
tu aktywności w zakresie pro-
dukowania czynności objętych 
opłatą skarbową, Goleniów zy-
skał kosztem Nowogardu oko-
ło 200-300 tysięcy zł, co w cią-
gu 10 lat istnienia powiatu daje 
kwotę  kilku milionów zło-
tych… Zaprawdę  - każdy by 
tak chciał!

Stowarzyszenie na rzecz 
powiatu nowogardzko – gole-
niowskiego

Takie  właśnie, jak opisa-
na wyżej dysproporcje stały 
się jedną z przyczyn powsta-

nia i działania założonego 
przez  Pawła Słomskiego, Sto-
warzyszenia na rzecz powia-
tu nowogardzko - goleniow-
skiego Partnerstwo i Rozwój. 
Redakcja opisuje systematycz-
nie  kolejne kroki podejmo-
wane przez stowarzyszenie w 
celu realizacji formalnej pro-
jektu zmiany nazwy powiatu 
na powiat nowogardzko – go-
leniowski, i uzyskanie w ten 
sposób istotnej zmiany warun-
ków zapewniających równo-
mierny i sprawiedliwy rozwój 
wszystkich gmin wchodzących 
w jego skład...  W ubiegły po-
niedziałek odbyło się spotka-
nie stale poszerzającego się 
społecznego komitetu wspar-
cia inicjatywy stowarzyszenia. 
Na spotkaniu omówiono mię-
dzy innymi, formalne aspekty 
przygotowania i złożenia oby-
watelskiego projektu uchwa-
ły zobowiązującej gminę do 
wszczęcia przewidzianej regu-
lacjami prawnymi procedur 
zmiany nazwy powiatu. Inicja-
torzy projektu prowadzą jed-
nocześnie kolejne spotkania 
z osobami, które reprezentu-
ją różne nowogardzkie środo-
wiska, aby zbudować szerokie 
społeczne wsparcie dla działań 
zapobiegających dalszej degra-
dacji Nowogardu, również w 
obszarze regulacji administra-
cyjnych.  

 ms
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3 Maja: Ścieki zalewają posesje

Działania już podjęto
W czwartek (6 grudnia) do naszej redakcji przyszedł zafrasowany mieszkaniec ulicy 3 Maja 37. Jak twierdzi od pół roku na teren jego 
posesji napływają ścieki. Rzeczywiście problem jest, jednak jak udało nam się dowiedzieć od zarządcy budynku, całą sprawą zajmują 
się już urzędnicy z gminy, którzy zlecili prace związane z zażegnaniem problemu przedsiębiorstwu PUWiS.

Ścieki, które wolno-stojąc 
zajmują powierzchnie przy 
komórkach znajdujących się 
na ulicy 3 Maja 37,  są bardzo 
uciążliwe nie tylko dla miesz-
kańców posesji, ale również 
sąsiadujących lokatorów z blo-
ków na ulicy Zielonej. Nasz 
rozmówca przyznaje, że sam 
starał się w jakiś sposób „ra-
tować” sytuację. Ścieki stoją tu 
tak od pół roku. Ja tylko aby za 
bardzo się nie rozlewały po tere-
nie, podkopałem mały rów, aby 
to wsiąkało w ziemię. Ale prze-
cież ta ziemia też przesiąknie 
tym odorem... Dobrze, że teraz 
nie ma już upałów, bo dopiero 
dałoby to nam się we znaki! Ja 
sądzę, że to jakiś stary odpływ 
deszczówki do jeziora, jeśli tak, 
to przecież cały ten syf obecnie 
regularnie spływa do naszego 
jeziora  - mówi zażenowany 
całą sytuacją chcący zachować 
anonimowość mieszkaniec po-
sesji. 

Być może problemem jest 
powojenny, dziki spływ wody, 
który nie znajduje się na do-
kumentacji miejskiej, a być 
może tkwi w ziemi. Tak przy-
najmniej twierdzi zarządca bu-

dynku. Mieszkańcy o swoim 
problemie poinformowali już 
odpowiednie służby. Teraz cze-
kaj na finał sprawy. 

Problem zgłosiliśmy już wio-
sną do PUWiS. Poza tym 
Urząd Miejski podjął się tego, 
że zostanie problem załatwio-
ny,  prace zostały zlecone wy-
żej wymienionemu przedsię-
biorstwu. Pojawił się już u nas 
beczkowóz, który wywiózł za-
wartość rozlewających się ście-
ków. Zapewniono mnie, że ów 
beczkowóz będzie się pojawiał 
co tydzień aż do zażegnania 
sytuacji. Wszystko jest w trak-
cie uzgadniania, są to w koń-
cu sprawy administracyjne. Ja 
w imieniu lokatorów napisałem 
i przedłożyłem stosowne pi-
sma do Urzędu Miejskiego, jak i 
przedsiębiorstwa usług wodno-
-sanitarnych PUWiS. - komen-
tuje zarządca budynku Adam 
Sidłowski.

Obecnie dziki zbiornik, w 
którym gromadzą się ścieki za-
pełnia się w zależności od opa-
dów deszczu. Jak twierdzi A. 
Sidłowski,  osoby które zajmu-
ją się tym problemem obecnie 
poszukują miejsca załamania 

rur, które to jest najprawdopo-
dobniej główną przyczyną wy-
lewających się ścieków.

Pozostaje wierzyć, że nikt nie 

zignoruje próśb lokatorów, bo 
jak sam powiedział nasz roz-
mówca: „To nie wypada, by tak 
było! Jesteśmy przecież w Unii 

Europejskiej, a przed moim 
domem wylewają się ścieki...”  

KR

Irenie 
Fedorowicz
wyrazy głębokiego 

współczucia
z powodu 

śmierci mamy
koleżanki  

z Banku Spółdzielczego

KONDOLENCJE

Nowogard święta nie obchodził...
W miniony poniedziałek na całym świecie obchodzony był Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych – niestety nie w Nowogardzie. 

Święto to jest obchodzo-
ne corocznie 3 grudnia i usta-
nowione przez Zgromadzenie 
Ogólne ONZ w 1992 roku. Ce-
lem obchodów jest nie tylko 
integracja z osobami niepełno-
sprawnymi, ale także zwróce-
nie uwagi na problemy, z któ-
rymi na co dzień borykają się 

osoby z różnymi dys-
funkcjami fizycznymi.

Niestety, Nowo-
gardzkie władze o 
święcie zapomniały, 
chociaż burmistrz w 
miesiącu październi-
ku zatrudnił w urzę-
dzie pełnomocnicz-
kę ds. osób niepełno-
sprawnych (pisaliśmy 
o tym w zeszłym tygo-
dniu). Ta pytana przez 
nas o to, czy miasto w 
ten dzień zaplanowa-
ło jakieś uroczysto-
ści, skwitowała sprawę 
krótko: Nic nie będzie 
organizowane. Jest koniec roku. 
Nie ma na to już pieniędzy w 
budżecie.

Burmistrz nie pokusił się na-
wet o życzenia, czy też kilka 
miłych słów skierowanych dla 
niepełnosprawnych w dniu ich 

święta np. za pośrednictwem 
jakże aktywnej ostatnio stro-
ny internetowej UM Nowo-
gard (nie sugerujemy nawet 
DN aby nie wyszło ,że życzeń 
nie ma bo pieniędzy na anons  
nie ma ). To dość zaskakują-

ce, ponieważ w ostat-
niej kampanii wybor-
czej,  Robert Czapla 
wielokrotnie zwracał 
się do osób niepełno-
sprawnych, prosząc 
o poparcie…W za-
mian za to obiecał m. 
in. likwidację barier 
architektonicznych, 
uniemożliwiających 
im swobodne poru-
szanie się po mieście, 
czy też zatrudnienie w 
urzędzie pełnomoc-
nika ds. osób niepeł-
nosprawnych. Dru-

gą  obietnicę zrealizo-
wał niedawno ale nie wiadomo 
na jak długo bo   etat jest w ra-
mach czasowych robot czaso-
wych. Pierwsza, z pewnością 
trudniejsza do wykonania, ale 
i znacznie pożyteczniejsza dla 
niepełnosprawnych  jak wia-

domo nadal pozostaje w kwe-
stii życzeń. Dla osób niepełno-
sprawnych nadal niedostępne 
są chociażby urzędowe gma-
chy. 

W tym dniu nie wykazał się 
także Nowogardzki Dom Kul-
tury. W programie instytucji, 
który jest dostępny na stronie 
internetowej placówki, próżno 
było szukać jakiejś wzmianki 
na temat obchodów. A szko-
da, bo budynek Domu Kultu-
ry, jako jeden z nielicznych w 
mieście jest przystosowany dla 
osób niepełnosprawnych. Usu-
nięcie barier architektonicz-
nych  w NDK nastąpiło  w roku  
2006 jeszcze za kadencji bur-
mistrza Ziemby i dyrektorowa-
niu  NDK przez M. Przybyłek. 

Może w przyszłym roku bę-
dzie lepiej...

MS
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SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 
w Nowogardzie

ZAPROSZENIE
Serdecznie zapraszamy mieszkańców Nowogardu, 

szczególnie działkowców  
na otwarte spotkanie z posłem

Grzegorzem Napieralskim
Spotkanie odbędzie się 11 grudnia 2012r. o godz. 

17.00 w czytelni Biblioteki Miejskiej w Nowogardzie 
przy Placu Wolności.

Tematem spotkania będzie omówienie projektów 
ustaw o rodzinnych ogrodach działkowych, a także 

inne ważne problemy dotyczące naszego społeczeństwa.

Nie bądź obojętnym wobec tego, 
co dzieje się wokół Ciebie.

Twój głos będzie wysłuchany, przyjdź na spotkanie.

Zapraszamy
Zarząd Miejsko-Gminny SLD w Nowogardzie

Podziękowanie 
wszystkim,  

którzy wspierali 
moją rodzinę  
i życzyli mi 

szybkiego powrotu 
do zdrowia

- z serca dziękuję
Jadwiga Cichecka

Foto - pstryk w Osinie 
Nasz redakcyjny obiektyw, 

tym razem zawitał do sąsied-
niej i zaprzyjaźnionej z No-
wogardem Osiny. Widoczne 
na zdjęciu schody, a raczej to 
co z nich pozostało, prowadzą 
do tamtejszej Poczty Polskiej, 
będącej filią goleniowskiego 
urzędu pocztowego. Miesz-
kańcy słusznie skarżą się, że 
miejsce to wymaga natych-
miastowego remontu. „To cud, 

że tam jeszcze nikt sobie nie po-
łamał nóg” - mówią. Z naszych 
informacji wynika, że co do te-
go,kto ma schody wyremon-
tować ,trwa spór pomiędzy 
właścicielem budynku (Agen-
cja Nieruchomości Rolnej), a 
pocztą. Oby „negocjacje” uda-
ło się zakończyć,  zanim ktoś 
wyląduje na chirurgii. 

MS

Rynek pracy 

Statystyki sobie, życie sobie...
W zeszłym tygodniu obradowała Powiatowa Rada Zatrudnienia. Podczas spotkania omawiano dotychczasową realizację działań po-
dejmowanych w walce z bezrobociem, a także o aktualnej sytuacji na rynku pracy w powiecie goleniowskim. 

Dobra informacja jest taka, 
że w od stycznia do sierpnia 
br., stopa bezrobocia w powie-
cie spadła z 18 na 16%. 

Na początku roku w powie-
cie było 5 tys. 305 osób bez pra-
cy. Na koniec sierpnia liczba ta 
zamknęła się na poziomie 4 tys. 
666 osób. Większość to kobie-

ty – mówił Tomasz Kulinicz, 
wicestarosta goleniowski, któ-
ry uczestniczył w posiedzeniu 
Rady Zatrudnienia. 

Liczba bezrobotnych nadal 
spada. Z danych Wojewódz-
kiego Urzędu Pracy w Szcze-
cinie wynika, że w październi-
ku wyniosła ona 4 594 osób, w 

tym 1610 w gminie Nowogard. 
W styczniu na liście bezrobot-
nych zarejestrowanych w no-
wogardzkiej filii PUP w Gole-
niowie widniało niemal 1900 
nazwisk. 

Napawające optymizmem 
statystyki, nie dla wszystkich 
jednak muszą oznaczać dobre 
wieści. 

Chociaż starostwo spodzie-
wa się, że w przyszłym roku 
Powiatowy Urząd Pracy dys-
ponować będzie budżetem 
podobnym do tegorocznego, 
zmienić się mogą zasady, na 
których osoby bez pracy będą 
otrzymywać zasiłki (tzw. kuro-
niówki). 

Z jednej strony cieszy nas 
fakt, że wszelkie działania po-
dejmowane przez urząd pracy 
w celu promocji zatrudnienia 
przynoszą wymierne efekty. Z  
drugiej jest obawa, że odbije się 
to na osobach pobierających za-
siłki, które mogą być przyzna-
wane na krótszy okres niż dzia-
ło się to dotychczas – przyznaje 
T. Kulinicz. 

Jedno jest już niemal pewne. 
Nie zmienią się w przyszłym 
roku główne kierunki działań 
zmierzających do minimaliza-

cji poziomu bezrobocia w po-
wiecie. Najwięcej pieniędzy 
znów pochłoną staże, szkole-
nia, a także lubiane  przez wój-
tów i burmistrzów roboty pu-
bliczne. 

Więcej o tym na co i ile do 

wydania będzie miał PUP w 
przyszłym roku, dowiemy się 
za kilka tygodni. Wtedy to za-
planowano kolejne posiedze-
nie Powiatowej Rady Zatrud-
nienia. 

M. Simiński 

Nasz komentarz 
Bezrobocie  w powiecie spada. Do statystyk tych władze mia-

sta Nowogard dołożyły się jednak tylko pozornie. Choć władza 
garściami korzysta  z oferty PUP w Goleniowie, Nowogard ra-
czej nie kojarzy się  z miastem oferującym zawodowy rozwój, 
szczególnie dla młodych osób. A to właśnie osoby pomiędzy 20 
a 30 rokiem życia, mają największe kłopoty ze znalezieniem za-
trudnienia. I co z tego, że są staże, roboty publiczne, prace inter-
wencyjne, różne szkolenia.  

Urząd Pracy robi co może, by stymulować do aktywności oso-
by pozostające bez pracy. Aby jednak te działania nabrały struk-
turalnych korzyści, muszą być stworzone warunki do rozwo-
ju dla sektora prywatnego. Niestety, władze naszej gminy wolą 
podwyższać podatki, by mieć z czego wydawać  na „błyskotki”,  
niż dbać o portfele pracodawców.  

Warto też zaznaczyć, że statystyki urzędu pracy kryją w sobie 
jeszcze jedną wielką nie wiadomą. Z listy osób bez pracy zniknę-
ło kilkaset osób, które na przełomie maja i czerwca otrzymały na 
kilka miesięcy zatrudnienie w ramach aktywizacji zawodowej fi-
nansowanej z budżetu „pośredniaków”. Większość z tych osób, 
po  nowym roku,  znów zasili listy bezrobotnych, bo właśnie 
kończą się umowy na staże i roboty publiczne. Dopiero wtedy 
będzie można oceniać jak jest realna stopa bezrobocia w Nowo-
gardzie. 

Redakcja 
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Informacje Parafialne
   Vox    Ecclesiae...

Słowo Boże na Niedzielę:
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza
(Łk 3,1-6) Jan Chrzciciel
Było to w piętnastym roku rządów Tyberiusza Cezara. Gdy 

Poncjusz Piłat był namiestnikiem Judei, Herod tetrarchą Galilei, 
brat jego Filip tetrarchą Iturei i kraju Trachonu, Lizaniasz tetrar-
chą Abileny; za najwyższych kapłanów Annasza i Kajfasza skie-
rowane zostało słowo Boże do Jana, syna Zachariasza, na pusty-

ni. Obchodził więc całą okolicę nad Jordanem i głosił chrzest nawrócenia dla odpuszczenia 
grzechów, jak jest napisane w księdze mów proroka Izajasza: Głos wołającego na pustyni: 
Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego! Każda dolina niech będzie wypełnio-
na, każda góra i pagórek zrównane, drogi kręte niech się staną prostymi, a wyboiste droga-
mi gładkimi! I wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże.

Prostujcie ścieżki dla Niego
Gdy zdarzy się nam podróżować po polskich drogach, możemy czasem zaobserwować 

miły dla oka widok. Dojeżdżając do jakiegoś miasteczka, możemy zobaczyć z daleka bu-
dynek kościoła, a szczególnie jego wieżę. Oczywiście pod warunkiem, że droga jest pro-
sta i nie została przebudowana, z powodu pobliskiej autostrady, czy obwodnicy. Patrząc na 
taki obraz, mogą rodzić się myśli, związane z różnymi przejawami wiary w codziennym ży-
ciu człowieka. Oto zbliżamy się do miejsca , w którym powinniśmy spotkać ludzi wierzą-
cych. Widoczna z daleka wieża kościoła, mówi nam o tym zawczasu, zanim jeszcze do tego 
miejsca dojedziemy. 

   Być może takie doświadczenie na drodze pomoże nam zwrócić uwagę na słowa, które 
często będziemy słyszeć w czasie adwentu. „Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla 
Niego”! Gdy droga jest kręta i często wznosi się lub opada, konkretny widok ukazuje się na 
chwilę, potem znika. Choć cały czas jest w tym samym miejscu, często nie możemy go do-
strzec, bo albo zakręt, albo pod górę wypada nam jechać.

   Jakie to podobne do naszego życia. W nim także pełno zakrętów, niekiedy nawet wira-
ży. Jakże często zdarzają się nam wzloty i upadki. Doświadczenie, że idzie się jak pod gór-
kę, chyba każdy z nas odczuł nie jeden raz. Właściwie to można odnieść wrażenie, że ciągle 
człowiek idzie pod górę, czasem tylko jest ona mniej stroma. 

   Czy można trochę to wyprostować? Oczywiście! Przecież właśnie po to przyszedł do nas 
Jezus. To dlatego poprzedzał go Jego największy prorok-Jan Chrzciciel. A On sam, gdy Jan 
zakończył swoją misję, przybliżał nam sposób, w jaki można to osiągnąć. Wystarczy posłu-
chać tego, co obaj mówią do nas. A właściwie wystarczy to na początek. Potem przychodzi, 
jakże nam dobrze znany, etap wprowadzania tego, co się usłyszało, w życie. Nie trzeba do-
dawać, że ten etap, jak zwykle, jest dla nas nieco kłopotliwy. No ale tak to już jest w tym na-
szym życiu. Lepiej przyzwyczaić się do tego, bo te kłopoty nas nie opuszczą. Ale wtedy mamy 
szansę zwrócenia się w stronę Tego, który pomoże nam to wszystko ogarnąć i uporządkować.

   Co powoduje, że to nasze życie jest tak zawiłe? Wzniesienia i doliny, czasem to wręcz 
góry i depresje. To zależy od tego, jak bardzo wbijamy się w pychę, albo jak bardzo doskwie-
ra nam smutek, który może przerodzić się w taką właśnie depresję. Pycha jest korzeniem 
wszelkiego grzechu, dlatego dotyka każdego. Więc każdy ma coś do zrobienia w tym zakre-
sie. To te pagórki, które Jan każe nam zrównać. Do tego dochodzi jeszcze wypełnienie dolin, 
a tak ich dużo. Na każdym kroku jawi się jakiś powód do smutku. 

   Jednak trzeba najpierw zwrócić uwagę na to, jaki to smutek. W Kazaniu na górze, Jezus 
zwraca się do tych, co się smucą, nazywając ich błogosławionymi, czyli szczęśliwymi. Nie 
każdy smutek jest niewłaściwy. Święty Paweł bardzo ładnie i prosto podkreślił to w swoim 
Liście do Koryntian. „Bo smutek, który jest z Boga, dokonuje nawrócenia ku zbawieniu, 
którego się [potem] nie żałuje, smutek zaś tego świata sprawia śmierć”(2 Kor 7, 10). Smutek, 
ten ze świata, ciąży ogromnie, powodując, że człowiek wlepia wzrok w ziemię, a całe pięk-
no życia jest przez niego niezauważone. A życie jest piękne. Przecież Bóg jest jego stwórcą.

   Żeby zrównać pagórek, trzeba mieć odpowiedni sprzęt, najlepiej ciężki, bo wtedy praca 
idzie łatwiej. Bardzo przydatna jest do tego pokora. To bardzo ciężki sprzęt, trudno go do-
stać. Chyba, że człowiek pogodzi się z tym, że jest przyziemny, słaby, że będzie miał odwagę 
przyznania się do prawdy o sobie. A gdy to osiągnie, nie pozostanie w takim stanie, co może 
być bardzo dołujące i niebezpieczne, tylko zwróci się do Boga i Mu zaufa. Człowiek pokor-
ny, to taki, który zna swoją wartość. Zarówno w stosunku do Boga, jak też w relacji do dru-
giego człowieka. Jeśli ma się taki sprzęt do dyspozycji, to można zrównać każdy pagórek. 

   Pozostają jeszcze doliny do zasypania. Najlepiej użyć do tego radości. Oczywiście tej 
właściwej. W jednym z wezwań litanijnych, Maryja nazwana jest „przyczyną naszej rado-
ści”. Dała nam Zbawiciela, którego serce jest „źródłem wszelkiej pociech”. Próbkę tego wi-
dzieliśmy na weselu w Kanie Galilejskiej. Dzięki przemianie wody w wino, nie zabrakło ra-
dości na weselu. Nie zabraknie jej także w naszym życiu, jeśli tylko nie stracimy z oczy Je-
zusa. Dlatego tą drogę trzeba wyrównać. 

   Pozostają jeszcze zakręty. Nie wszystko od nas zależy, więc czasem się pojawią. Tylko 
żebyśmy nie starali się czegoś ominąć, bo tak łatwiej. Lepiej zaufać Bogu. To się samo wy-
prostuje.

Ks. Grzegorz Podlaski

Powstało szkolne koło 
CARITAS

W dniu 5.12.2012r. w Szkole Pod-
stawowej nr 1 odbyło się robocze spo-
tkanie młodzieży oraz grona pedago-
gicznego, jak również dyrektorów tej 
szkoły i I LO w Nowogardzie. Na spo-
tkanie przybyli również: ksiądz pro-
boszcz Grzegorz Legutko i ks. Piotr 
Szatkowski wicedyrektor CARITAS 
Archidiecezji Szczecińsko- Kamień-
skiej odpowiedzialny za szkolne 
koła CARITAS. Inicjatywa powsta-
nia szkolnych kół  Caritas zrodziła się 
w ubiegłym roku  w czasie spotkania 
wolontariuszy CARITAS z uczniami 
szkoły podstawowej nr 1. Wówczas 
to powstała idea zaproszenia dzieci i 
młodzieży do współpracy w ramach 
wolontariatu. 

Szkolne koła CARITAS, są katolickim  
stowarzyszeniem uczniowskim, które włą-
cza się w działalność charytatywną na za-
sadach wolontariatu opiekuńczo-wycho-
wawczego prowadzonego w szkole. Przy 
akceptacji dyrekcji danej szkoły, koła Ca-
ritas mogą powstawać w szkołach podsta-
wowych, gimnazjach jak również  szko-
łach średnich,  u nas  ma to miejsce w no-
wogardzkim  LO nr 1, Gimnazjum  czy  SP 
nr1. W sprawach wychowawczych, jak i or-
ganizacyjnych opiekę nad kołem sprawuje 
opiekun koła , którym jest najczęściej na-
uczyciel danej szkoły, oczywiście zaakcep-
towany przez dyrektora szkoły, który funk-
cję tę także uzgadnia z dyrektorem Caritas 
lub proboszczem danej parafii. Głównym 
założeniem w  działalności koła jest, kształ-
towanie u uczniów postawy empatii, zro-
zumienia, jak również konkretnej pomocy 
osobom potrzebującym, a w szczególności 
tym z najuboższych rodzin mieszkających 
na terenie gminy. Pierwsze spotkanie koła 
było prezentacją idei i założeń Caritasu, a 
zarazem zachętą młodzieży do włączenia 
się w jego działalność. Oto, co na ten temat 
powiedzieli nam: 

Ks. Piotr Szatkowski wicedyrektor Ca-
ritas Archidiecezji Szczecińskiego - Ka-
mieńskiej –

Idea powstania szkolnych kół CARITAS w 
Nowogardzie jest wielkim i na pewno mą-
drym i wspaniałym pomysłem dyrekcji i 
opiekunów, proboszcza  ale i młodzieży szko-
ły.  To dobrze, że podjęli oni taką decyzję i 
zaproponowali ją uczniom, której efekt jest 
bardzo dobry, a wręcz powiem piorunują-
cy, bo widzę, że dzieciaki zaangażowały się 
w to dzieło i bardzo miło, że chcą działać. 
Chcę powiedzieć, że dzieło CARITAS to sze-
roki wachlarz pomocy, to nie tylko pomóc 
ubogim materialnie, ale pomoc osobom cho-
rym czy zagubionym duchowo, czy osobom 
samotnym. Ta ich młodość i werwa jest bar-

dzo potrzeba wszystkim, a w szczególności 
temu światu. Co do liczby członków szkol-
nego  koła CARITAS, to jest tutaj  formuła 
otwarta. Na obecną chwilę są to grupy 10  
lub 13 osobowe, ich działalność jest tak wi-
doczna i piękna w sobie, że ta liczba szybko 
może się zmienić. Osobiście  mimo, że jestem 
na co dzień w Szczecinie, to oczywiście służę 
pomocą i wsparciem , ale wierzę, że  pod egi-
dą dyrekcji, nauczycieli jak również ks. Pro-
boszcza z tutejszej parafii będą wielkie owo-
ce tego działania. Kończąc życzę wszystkim 
dużo dobrej  pracy i zaangażowania, cierpli-
wości i miłości do bliźniego. Bo w wolonta-
riacie potrzebna  jest ona najbardziej. . 

Konrad Sidor - Uczeń II klasy  I  LO w 
Nowogardzie i przewodniczący szkolnego 
koła CARITAS –   Muszę powiedzieć, że od-
najduję się  w roli,  która została mi zapropo-
nowana . Pamiętam, że od dzieciństwa drze-
mały we mnie cechy przywódcze. Bardzo lu-
bię się zaangażować w  sprawy społeczne i 
tego typu projekty jakim jest właśnie to nasze 
szkolne koło CARITAS. Pomysłów jest wiele, 
bo w planach myślimy o zbiórkach czy  hap-
peningach, ale zboczymy co czas przyniesie... 
Najbliższe działania koła to kiermasz szkol-
no-mikołajkowy, na którym będziemy sprze-
dawać ciasto. Dochód z niego  przeznaczy-
my dla szczecińskiego hospicjum do którego 
planujemy jechać po świętach. Muszę powie-
dzieć, że mieliśmy już pierwszą akcję na któ-
rej sprzedawaliśmy  kotyliony. Dochód rów-
nież przeznaczyliśmy na hospicjum w Szcze-
cinie.  Uczestniczyliśmy  także  w porządko-
waniu opuszczonych grobów na cmentarzu, 
które teraz odzyskały swoją świetność.  Chce-
my działać i móc zmieniać stereotypy, że dziś 
młodzież tylko przesiaduje przy kompute-
rze i nic nie robi. To nie jest tak do końca. 
Chcemy działać i się poświęcić dla tej idei. 
Bo kiedy to mamy robić? Uważam, że teraz 
jest najlepszy czas, bo jest to czas wyboru i 
obrona właściwej drogi, z racji tego, że jeste-
śmy jeszcze bardzo młodzi. 

Caritas – katolicka organizacja charyta-
tywna działająca zarówno w Polsce, jak i 
na świecie. Nadzór nad polskim oddziałem 
pełni Konferencja Episkopatu Polski. Cari-
tas Catholica powstała w 1926 roku. 

Jarek Bzowy 
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Parafia pw. Wniebowzięcia NMP w Nowogardzie 

ORGANIZUJE pielgrzymkę do grobu  
św. Jakuba Apostoła do Santiago 

de Compostella
wyjazd 1 kwietnia 2013 r. z Nowogardu

Planowane noclegi: Aachen, Lourdes, Saria na ostat-
nim odcinku 100 km wędrówka piesza (4 dni).
Powrót z Santiago przez Avilę, Ars i powrót do Polski.

Chętnych prosimy o kontakt z ks. proboszczem  
tel. 506 081 328. Ilość miejsc ograniczona.

Podziękowanie 
W dniu 04.12.2012r odbył się odpust św. Barbary w Karsku. 

Serdeczne podziękowanie składamy: ks. Andrzejowi Gańskie-
mu za odprawienie mszy odpustowej, Piekarni KARSK  oraz  
Państwu Pędziszczak za ofiarowany chleb i ciasto. Państwu 
Cioroch za podarunek obrazu pt. Czerwcowy wieczór nad je-
ziorem w Karsku - fotografia zdobyła I miejsce w konkursie fo-
tograficznym w 2010 roku. 

Sołtys Jerzy Kubicki i Rada Sołecka 

Od lewej Oraczyńska Helena, Danuta Kubicka, Sołtys Jerzy Kunicki i państwo Cioroch

Fenomen 
familijnej 

„Jeżycjady” trwa 
już ponad 40 lat

Wspaniały prezent otrzyma-
li na tegoroczne święta Bożego 
Narodzenia czytelnicy „Jeżycja-
dy” MAŁGORZATY MUSIE-
ROWICZ. Właśnie ukazała się 
19 część tego cyklu pod tytułem 
„McDusia”. „Jeżycjada” stanowi 
swoisty fenomen na polskim ryn-
ku wydawniczym, ponieważ jest 
najdłużej kontynuowaną serią, 
która zaczęła ukazywać się w la-
tach 70 ubiegłego wieku a kolejne 
tomy pojawiają się do dziś.

Na książkach Małgorzaty Mu-
sierowicz wychowało się już kil-
ka pokoleń wiernych, zaangażo-
wanych czytelniczek, które mimo 
upływu lat czekają z wielką nie-
cierpliwością na każdy następny  
tom. Ja również się do nich zali-
czam. Co powoduje, że na każ-
dą koleją książkę czekamy jak na 
wielkie wydarzenie. Myślę, że jest 
to po prostu tęsknota za prawdzi-
wymi wartościami jakimi są: zwy-
czajne rodzinne ciepło, serdecz-
ność, prawda, moralność, odpo-
wiedzialność za swoje słowa i czy-
ny. W polskich realiach nastąpi-
ły ogromne zmiany, inne są zwy-
czaje, zachowania i tęsknoty. Mi-
jają kolejne rządy, mody, gadżety, 
których pełno wokół nas i któ-
re nas osaczają. Ale wartość nie-
zmienną ma odwieczna herbata 
pita przy dużym kuchennym stole 
w ciepłym gronie najbliższych. Z 
książek Małgorzaty Musierowicz 
„bije” po prostu rodzinna atmos-
fera, poczucie bezpieczeństwa, 
miłość, przyjaźń, cudowne uczu-
cie błogości i spokoju, zapachu 
książek i cytatów z wierszy. A tego 
w naszym zagonionym, szybkim 
świecie nam brak.

Akcja „McDusi” toczy się w 
ostatnich dniach 2009 roku. Do 
Poznania przyjeżdża prawnuczka 
profesora Dmuchawca, cudow-
nego wychowawcy i wspaniałego 
nauczyciela. Magda, miłośniczka 
szybkiego i niezdrowego jedze-
nia przyjeżdża by uporządkować 
mieszkanie pradziadka. Oczywi-
ście zatrzymuje się w domu Bo-
rejków, gdzie życie toczy się swo-
im normalnym, szalonym ryt-
mem. Trwają przygotowania do 
Świąt Bożego Narodzenia i do ślu-
bu Laury. To moment, w którym 
rozpoczyna się powieść. A co da-
lej? Dowiecie się po przeczyta-
niu „McDusi”, do czego gorąco 
zachęcam. Zapewniam również, 
że wszystkie książki Małgorzaty 
Musierowicz działają jak balsam, 
uspakajają i nastrajają optymi-
stycznie do ludzi i świata. Ja prze-
pisywałabym je jako lek na jesien-
nozimową depresję.

Dyrektor Biblioteki
Zofia Pilarz

Biblioteka poleca

Czy za torami kończy się Nowogard? 
Tak zapytał pan Marian, dzwoniąc do redak-

cji DN. Chodzi o świąteczne oświetlenie, jakim 
od kilku dni przystrajane jest miasto. Nasz roz-
mówca  zauważył, że wysiłek władz w upięk-
szaniu ulic nastrojową dekoracją, skupiony jest 
głównie na jednej części miasta, czyli od torów 
w kierunku Placu Wolności i ulicy Warszaw-
skiej. Postanowiliśmy to sprawdzić. Okazało się, 
że nasz czytelnik poczynił słuszne spostrzeże-
nia.  Jak widać na załączonym zdjęciu, które wy-
konaliśmy przy ul. 700 Lecia, naprzeciw budyn-
ku ZBK,  dekoracja świąteczna kończy się rów-
no z granicą przejazdu kolejowego. Szkoda, że 
wybory nie odbywają się na święta, może wtedy 
władza by przypomniała sobie o mieszkańcach 
„zatorza” - mówił rozżalony pan Marian. 

Na Placu postawili,  o Bema zapomnieli?
Kolejny głos czytelnika w sprawie ulicznych dekoracji świątecznych. Tym razem zatelefonowała 

do redakcji DN, jedna z mieszkanek osiedla Bema. 
 Rok rocznie na wysepce przy krzyżu, powieszona była pięknie świecąca choinka. Co jest powodem, 

że w tym roku nie ma żadnej dekoracji, prócz tego, że od czasu do czasu jest zupełna ciemność, bo i 
latarnie też nie świecą. Wiemy, że do wyborów jeszcze trochę czasu, ale myślę, że zapamiętamy ten 
zupełny brak zainteresowania naszym osiedlem ze strony władz i damy tego wyraz przy następnych 
wyborach – powiedziała pani Ewa.

My też nie wiemy, dlaczego choinka  przy wjeździe na „Bemowo” w tym roku się nie pojawiła. 
Być może władza obawiała się, że przyćmi ona swoim blaskiem tą sztuczną ustawioną na Placu 
Wolności?

Red. 

 Halo redakcja 
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Nowogard • Warszawska 14 • tel. 91 391 03 78

zaprasza pn-pt 9-18, sob. 10-14

Przyjdź po sianko na święta

Masz 10 minut? Masz decyzję
Kredyt gotówkowy na gwiazdkę

tel. 91 443 51 87, 94 721 61 83
59 833 43 12,  698 230 205

www.partnerstal.pl

GARAŻE BLASZANE WIATY, KOJCE 
BRAMY GARAŻOWE

TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 

10.12.2012 r. 
godz. 16

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07

PIASEK, ŻWIR,  CZARNOZIEM, POSPÓŁKA 

 ŻWIROWNIA  DŁUGOŁĘKA
tel. 504 872 700 

Z DOWOZEM DO KLIENTA

Bal Sylwestrowy

KAMENA
zaprasza  na

31 grudnia 2012 r. 
Cena 400 zł od pary  

 Info: tel. 91 39 22 225 
zapraszamy codziennie 24 h

Oferujemy: śniadania, obiady, kolacje
Pokoje gościnne  •  Danie dnia już od 10 zł
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Nasi przedsiębiorcy - Jacek Olszewski

Świat czasami wygląda lepiej w oku larach !
Jacek Olszewski, to optyk z długoletnią praktyką. Jego początki w branży optycznej sięgają początku lat 90-tych, dzięki czemu może po-
chwalić się ponad 22-letnim doświadczeniem i praktyką w zawodzie. Jaki jest to zawód i jakie trzeba mieć umiejętności, by go wykony-
wać?  W ramach cyklu „Nasi przedsiębiorcy”,  porozmawiamy w pracowni pana J. Olszewskiego przy ul. Armii Krajowej. 

Dziennik Nowogardzki: 
Wpatrując się w oczy pana 
klientów, co pan najczęściej 
w nich dostrzega oprócz np. 
wady wzroku?

Jacek Olszewski optyk 
-  To  bardzo ciekawe pytanie, 
ale do rzeczy i słusznie, że pan 
redaktor nazywa osoby odwie-
dzające mój salon klientami, a 
nie pacjentami. A dlaczego? bo 
taka osoba najpierw swoje kroki 
powinna skierować do lekarza 
okulisty na wizytę i to dla leka-
rza jest właśnie pacjentem, a do 
mnie przychodzi już po tej  wi-
zycie. Taka osoba nie jest już 
pacjentem lecz klientem,  który 
będzie mógł zamówić na pod-
stawie recepty okulary korek-
cyjne, które to stanowią wy-
rób medyczny, z czego niewiele 
osób zdaje sobie sprawę. Oczy-
wiście, co do ich wyboru, to bę-
dzie mógł liczyć również  na na-
szą fachową pomoc. A, co wi-
dzę w oczach klientów po tych 
22 latach pracy? Na pewno jego 
duszę, ale przede wszystkim 
skupiam się na aspekcie tech-
nicznym,    jak dobrać konkret-
nej osobie oprawki i jakie pole-
cić soczewki(materiał, powłoki 
uszlachetniające, etc ,etc.), bo to 
jest moim głównym zadaniem. 

Nim przejdziemy do pytań 
z zakresu pana działalności, 
to chciałbym zapytać, czym 
charakteryzuje się pana za-
wód i jakie były początki po-
wstania pana Pracowni?

Pracownia, to prawidłowa 
nazwa, bo kiedyś obowiązywa-
ła nazwa zakład, ale mnie oso-
biście ta nazwa kojarzyła się z 

wielkimi molochami zakłado-
wymi. Co do początków to pa-
miętam, że zaczynałem swoją 
działalność w małym pomiesz-
czeniu w hotelu „Cisy”, liczą-
cym 12 m kw. podzielonym na 
dwie części: warsztatową i ob-
sługi klienta. Moją działalność 
paradoksalnie rozpocząłem 
od pożyczki z Urzędu Pracy i 
wsparcia moich rodziców. I tak 
po pewnym czasie przeniosłem 
się do pomieszczeń przy uli-
cy Zamkowej (obok gabinetów 
stomatologicznych). A od kil-
kunastu lat funkcjonujemy przy 
ul. Armii Krajowej 51a. Do za-
sadniczych zadań optyka oku-
larowego należy, poprawne wy-
konanie środka korekcji wzroku 
jakim są okulary, uwzględnia-
jąc budowę anatomiczną twa-
rzy, rozstaw  i wysokość źrenic, 
potrzeby i oczekiwania klien-
ta-tak, aby powyższe spełnia-
ły zalecenia lekarza okulisty, i 
aby klient był po prostu zado-
wolony. Zawód optyk -oznacza 
zarazem      dokładność i zmysł 
techniczny, jak również znajo-
mość praw optyki i obsługi tych 
skomplikowanych urządzeń, 
które pomagają w naszej pra-
cy i są bardzo precyzyjne w ob-
róbce. Przykładem jest ten oto 
wielozadaniowy kombajn-ro-
dzaj wielofunkcyjnej obrabiar-
ki, którego zdjęcia    być może 
pan pokaże. Pozwala  on obra-
biać wszystkie rodzaje dostęp-
nych soczewek. Można na nim 
wykonać takie czynności jak: 
wiercenie, rowkowanie, polero-
wanie, frezowanie,  załamywa-
nie, więc jak pan widzi, dzięki 
temu urządzeniu taką soczew-

kę można ukształtować bardzo 
konkretnie. Minusem takiego 
urządzenia jest to, że jest bar-
dzo kosztowne.

Do zadań optyka należy 
wykonywanie okularów ko-
rekcyjnych według recepty 
lekarza okulisty. A gdy sami 
dostarczymy okulary, które 
np. się nam znudzą lub są już 
niemodne, to możemy liczyć 
na zamianę opraw?

Cóż mogę powiedzieć? Może 
to, że wszystko zależy od para-
metrów technicznych soczewek, 
które są  już oprawione. Jeżeli 
jest to duża soczewka, która po-
zwala zachować takie parame-
try jak rozstaw źrenic, to oczy-
wiście jest to wykonalne. Acz-
kolwiek tego typu interwencje są 
najczęściej w przypadku jakiejś 
awarii typu: połamana opra-
wa lub przypadkowe jej znisz-
czenie. Co do materiałów z któ-

rych wyrabia się soczewki, to są 
polimery, które dzielą się na Cr-
39 wysoko indeksowe soczewki, 
i tak zwany TRIVEX, które jest 
bardzo ciekawym tworzywem i 
polecany    jest do opraw na tak 
zwane wkręty. Ta soczewka jest 
w stanie nawet wytrzymać ude-
rzenie młotkiem, co jestem w 
stanie panu udowodnić i zade-
monstrować. Oprawa się znisz-
czy, a soczewka nie. Podsumo-
wując, te soczewki nie pękają i 
są bardzo trwałe. Ale to tworzy-
wo ma również i ciemną stronę. 
Jest bardzo ciężkie do obróbki, 
ale klienci bardzo często je za-
mawiają i są naprawdę z nich 
zadowoleni podczas użytkowa-
nia.

Optyka, to szeroka dziedzi-
na działalności, nauki i do-
świadczeń w laboratoriach 
naukowych. Np. spotkałem 
się z takim określeniem, jak 
optometrysta, co to takiego?

Optometria, to dziedzina ulo-
kowana pomiędzy okulistyką, a 
optyką. Warto dodać, że opto-
metrystą zostaje osoba, która 
uzyskała tytuł magistra na kie-
runku fizyka w zakresie opto-
metrii, lub ukończyła studia 
podyplomowe z optometrii. Za-
wód ten wpisany jest do syste-
mu ochrony zdrowia. Ja jestem 
tylko optykiem. Dlatego zaj-
muję się wykonaniem okula-
rów. Natomiast nie zajmuję się 
badaniem czy profilaktyką, je-
żeli chodzi o ludzki wzrok. Do 
mnie należy tylko strona tech-
niczna okularów. Dlatego moja 
pracownia współpracuje z oku-
listami.

Pana zawód, to takie swo-
iste rzemiosło, wiele rzeczy 
musi pan robić sam. Jak wi-
dzę zatrudnia pan    bodajże 
tylko jedną pracownicę?

Muszę powiedzieć, że w prze-
szłości w pracowni pracowa-
ły dwie osoby. Natomiast od 
2006 roku pracuje  pani Jolanta 
Mrówczyńska, z której to pracy 
jestem bardzo zadowolony i ser-
decznie jej za to dziękuję. Mu-
szę powiedzieć, że w mojej fir-
mie pracują 3 osoby, bo posia-
dam również filię - drugi sa-
lon w Gryficach i tam zarządza 
moja małżonka.

Pana Pracownia w Nowo-
gardzie od wielu lat funkcjo-

nuje z powodzeniem i jest 
mieszkańcom miasta, i nie 
tylko, dobrze znana. Więc 
proszę powiedzieć, ilu mniej 
więcej klientów odwiedza 
pana i jakie pan najczęściej 
świadczy dla nich usługi z za-
kresu optyki?

Proszę mi uwierzyć, że jest mi 
ciężko na to pytanie odpowie-
dzieć. Natomiast mogę powie-
dzieć, że pod koniec roku wy-
konujemy tych zleceń około ty-
siąca. Ciekawostką jest fakt, że 
na takim zleceniu potrafią być 
wpisane dwie oddzielne pra-
ce. Co do usług i klientów, to 
dużą część stanowią pacjenci z 
prezbiopią czyli „wadą” wzro-
ku związaną z wiekiem, która 
dotyka niemal wszystkich. Po 
ukończeniu 40 lub 50 roku ży-
cia mogą wystąpić w widzeniu 
trudności, chodzi właśnie o wy-
raźne widzenie  blisko położo-
nych przedmiotów czy czytanie. 
Ale do pracowni zaglądają rów-
nież dzieci i młodzież. W pra-
cowni również przy pomocy le-
karza okulisty, można sobie do-
pasować odpowiednie soczew-
ki kontaktowe w tych podsta-
wowych wadach. Więc jak pan 
widzi, spektrum usług jest pra-
wie kompleksowe. Aczkolwiek 
nie ukrywam, że jeden aspekt 
nie jest spełniony w kwestii so-
czewek pryzmatycznych, w któ-
rych specjalizują się pracownie 
optyczne na terenie Szczecina, 
bardzo znane w Polsce właśnie 
z takich usług.

Czy okulary to dziś wystar-
czający sposób na korekcję 
wzroku. Czy może są jesz-
cze inne sposoby na poprawę 
ostrości widzenia?

To kwestia indywidualnych 
potrzeb. Technologie tak poszły 
do przodu, co jest na pewno z 
korzyścią dla człowieka. Firmy 
optyczne czy produkujące so-
czewki skupiają się na techno-
logii dla  prezbiopów, bo to jest 
ta największa część rynku. Jak 
wiemy przychodzi u człowieka 
ten 40 rok życia i łapiemy się 
nagle na tym, że brakuje nam 
ręki? - mówiąc żargonem opty-
ka czy okulisty. Dlatego firmy 
głównie w badaniach technolo-
gicznych, tutaj widzą pew-
ne możliwości pomocy dla 

Pracownia  Optyczna  przy ul. Armii Krajowej

Jolanta Mrówczyńska pracownica pracowni  optycznej   wraz z właścicielem Jackiem 
Olszewskim
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Kolejna szkoła z zaszczytnym tytułem 

Jedynka: „Szkoła odkrywania talentów”
Szkoła Podstawowa nr 1 w Nowogardzie dołączyła do zaszczytnego grona „Szkół Odkrywców Talentów” – tytułu przyzwanego przez 
Ministerstwo Edukacji. W miniony wtorek (4 grudnia br.) burmistrz Nowogardu Robert Czapla wraz z dyrektorem szkoły Sebastianem 
Szymańskim, na potwierdzenie otrzymania wyróżnienia, odsłonił pamiątkową tablicę, która zawisła w hollu placówki. 

 Akcję „Szkół Odkrywców 
Talentów” zapoczątkowało 
Ministerstwo Edukacji Naro-
dowej. Obecnie kontynuuje 
ją, Ośrodek Rozwoju Eduka-
cji w Warszawie. Tytuł stanowi 
wyróżnienie dla szkół, które 
w istotny sposób przyczynia-
ją się do odkrywania, wspiera-
nia zainteresowań oraz uzdol-
nień dzieci i młodzieży. Tytuł 
może być przyznany szkołom, 
w których systematyczną pra-

cę z uczniami uzdolnionymi 
prowadzą nauczyciele i któ-
rzy mają konkretne osiągnię-
cia/dokonania w tym obsza-
rze działalności pedagogicz-
nej. „Jedyneczka” jest jedną 
ze szkół do których uczniowie 
chodzą z przyjemnością, rów-
nież dzięki temu, to właśnie ta 
podstawówka jako pierwsza na 
terenie gminy Nowogard zo-
stała nagrodzona w taki spo-
sób. Pamiątkowa tablica zo-
stała odsłonięta we wtorek (4 
grudnia) przy obecności m.in. 
dyrektora Sebastiana Szymań-
skiego oraz burmistrza Nowo-
gardu. Oczywiście nie zabra-
kło głównych bohaterów, czyli 
uczniów którzy zapracowali na 
to wyróżnienie. Dodajmy, że 
tytuł ten jest efektem ciężkiej 
pracy jaką włożyli nauczyciele  
SP nr 1 w kształcenie młodych 
ludzi. Przez ten tytuł szkoła 
pokazuje jakie zdolne mamy 
dzieci, a nauczyciele mają po-
wód do dumy ze swojego za-

angażowania. Dyrektor jak i 
nauczyciele mają nadzieję, że 
tytuł przyczyni się do wymia-
ny dobrych praktyk z innymi 
wyróżnionymi placówkami, a 
także przyniesie satysfakcję z 

pomocy uczniom w osiąganiu 
przez nich sukcesów.

Warto dodać, że SP nr 1 
jest już drugą na terenie na-
szej gminy szkołą, wyróżnioną 
przez resort edukacji tym za-

szczytnym tytułem. We wrze-
śniu ubiegłego roku, wyróżnie-
nie to otrzymał Zespół Szkół 
Ogólnokształcących w Nowo-
gardzie przy ul. Boh. Warszawy.  

KR

pacjenta czy klienta, który 
ma różnorakie dysfunkcje 

w widzeniu. Mowa tutaj o co-
raz popularniejszych  soczew-
kach progresywnych, umożli-
wiających wyraźne widzenie 
na każdą odległość, ale nowe 
technologie, to nowe również 
materiały i soczewki. Przykła-
dem są np. fotochromowe  so-
czewki  Transitions, w których 
widzę bardzo długą przyszłość 
w służeniu klientowi. To jednak 
jedna strona medalu. Pozostają 
jeszcze oprawy, które są produ-
kowane z naprawdę dobrych i 
bardzo różnorodnych materia-
łów. Nie sposób nie wspomnieć 
o rynku soczewek kontakto-
wych, coraz bardziej popular-
nych wśród młodych ludzi ak-
tywnych uprawiających sport. 
Jeszcze innym aspektem jest la-
serowa korekcja wad wzroku, 
ale to już jest inny temat. 

Wiele mówimy o pana za-
wodzie, ale nie wspomnieli-
śmy, jakie trzeba spełnić wy-
magania i realizować czyn-
ności, by go w ogóle wykony-
wać?

By być optykiem w dzisiej-
szym czasie myślę, że nie ma z 
tym najmniejszego problemu, 

są przecież szkoły na poziomie 
średnim i wyższym. Ale pamię-
tam też, że jeszcze 20 czy 30 lat 
temu była tak zwana prostsza 
droga, którą nazwę drogą rze-
mieślniczą, gdzie kandydat od-
bywał praktyki w tym zawo-
dzie, a następnie zdawał  eg-
zaminy na czeladnika czy mi-
strza.

Myślę, że jest to odpowied-
nie miejsce i rozmówca, by 
wreszcie wysłuchać opinii na 
temat zakupu okularów z ba-
zaru, rynku czy sklepów wie-
lobranżowych.  Czy kupując 
je możemy spokojnie je uży-
wać i patrzeć przez nie bez 
strachu myśląc, że nie znisz-
czymy sobie wzroku?

Pamiętam, że kiedyś było ta-
kie powiedzenie czy reklama 
„jedno oko na Maroko, a drugie 
na Kaukaz”. Mówiąc konkret-
nie mam tu na myśli, że decy-
dując się na zakup takich oku-
larów konferencyjnych  musimy 
widzieć, że nie są one robione 
indywidualnie i nie są one wy-
robem medycznym. Z fachowej 
wiedzy wiem, że każdy czło-
wiek ma inny rozstaw źrenic i 
często nie jest on symetryczny. 
Czyli mówiąc prościej prawe 

oko może mieć inny dystans od 
nasady nosa, a lewe inny. Dla-
tego profesjonalny optyk to za-
uważy i uwzględni. Te okula-
ry, jak pan powiedział z baza-
ru, nie spełniają żadnych norm 
optycznych. Poza tym, ich ja-
kość wykonania oraz    jakość 
samych materiałów pozosta-
wia  wiele do życzenia - nie dzi-
wi  więc fakt, że kosztują one 
kilkanaście złotych. Co do oku-
larów słonecznych, to jest mi tu 
ciężko powiedzieć, bo Polska 
weszła do Unii, która wyma-
ga, by wszystkie normy zosta-
ły przestrzegane. Więc wydaje 
mi się, że tak jest. Dostawca jest 
zobowiązany, by na metce były 
wszystkie te oznaczenia.

Moją tradycją jest, że py-
tam o sprawy podatkowe na-
szej gminy i ogólnoświatowy 
kryzys, który dotyka chyba 
każdą gałąź gospodarki. A w 
pana branży jak jest?

Cóż ja mogę powiedzieć? Pła-
cimy te podatki, musimy się 
tego trzymać. Co do kryzys, to 
niestety jest dostrzegalna mniej-
sza liczba klientów w pracowni. 
Ale myślę, że dobra marka jest 
w stanie przetrwać właśnie ten 
ekonomiczny kryzys.

Zbliżając się do końca nie 
sposób również    nie zapytać 
o plany na  przyszłości  pana 
pracowni ?

Mam swoje lata i nie będę 
zbytnio szalał, ale zamierzam 
doposażyć pracownię w sprzęt 
okulistyczny w najbliższym 
czasie. Chociaż sprzęt który 
obecnie posiadam jest bardzo 
dobrej klasy i bardzo znanych 
producentów z branży. Ale pla-
nuję również zmienić i popra-
wić wystrój pracowni, który bę-
dzie miał także zaplecze socjal-
ne z prawdziwego zdarzenia.

Czas wolny to sposób odre-
agowania od obowiązków za-
wodowych. Jak to wygląda u 
pan?

To trudne pytanie, bo jesz-
cze do niedawana byłem pra-
coholikiem, ale dziś staram się 
z tego wyleczyć i odnajdować 
przyjemność w innych sposo-
bach spędzania czasu po za 
pracą w takiej m.in. dziedzinie 
jak podróże po świecie, do tej 
pory zwiedziłem Indie, Włochy 
i kilka innych krajów. Ale moją 
wielką pasją są motocykle, któ-
re uwielbiam od dziecka. Do-
piero po 40 roku życia zaczą-
łem realizować swoją pasję, ku-
piłem więc motocykl  Yamahę 
o pojemności 600 cm sześcien-
nych.

Rozmawiał: Jarek Bzowy

Wnetętrze Pracowni jest bardzo estetyczne.JPG
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Wspólny Nowogard  
w sprawie projektu budżetu 
na 2013 rok
„Budżet nie jest z gumy” jak mantrę słyszymy od trzech lat podczas każdego czy-
tania projektu budżetu burmistrza Czapli. W tym roku podobnie jak poprzed-
nio, burmistrz nie „pochylił” się nad wnioskami złożonymi do budżetu przez 
Radnych Klubu Wspólny Nowogard i wszystkie je odrzucił. Okazuje się więc, 
że ta przysłowiowa „guma” może się rozciągnąć do granic możliwości deficytu, 
jeśli w grę wchodzą pomysły burmistrza i jego kolegów z koalicji PSL-SLD, na 
wnioski radnych opozycji miejsca w budżecie nie widać. 

Sama forma pierwszego czy-
tania budżetu nie dawała moż-
liwości pełnej dyskusji. Nie 
przedstawiono radnym do dziś 
pozostałych wniosków do bu-
dżetu, zgłaszanych m.in. przez 
organizacje i mieszkańców do-
tyczące ich potrzeb. Za brak 
tych wniosków burmistrz na 
sesji pokazowo skarcił skarb-
nika, zrzucając na niego całą 
winę.

Wracając do treści odrzuco-

nych przez burmistrza wnio-
sków zaproponowanych przez 
Radnych Wspólnego Nowo-
gardu - to nie znaleziono w 
projekcie budżetu na 2013 rok 
środków na remonty ulic Że-
romskiego oraz wewnętrznej 
drogi z parkingami na ulicy 
Warszawskiej, o co wniosko-
wał radny Tomasz Szafran. Za 
to w projekcie budżetu uję-
ta jest budowa nowego mola, 
które ma być 2 razy dłuższe niż 
obecnie (w kształcie litery U) i 
ma kosztować 600 tyś. zł.  Rad-
ny Rafał Szpilkowski wniosko-
wał o ograniczenie zakresu in-
westycji do rozbiórki i odtwo-
rzenia mola w obecnej wielko-
ści, co pozwoliłoby osiągnąć 
zamierzony cel i ograniczyć 
koszty o 300 tyś zł.  Do burmi-
strza i radnych koalicji nie do-
tarły jednak argumenty o bra-
ku możliwości pozyskana do-
tacji unijnej na tą inwestycję, 
o tym, że obecna długość mola 
jest wystarczająca i o możli-
wości przeznaczenia zaosz-

czędzonych pieniędzy na inne 
ważne inwestycje.

Burmistrz odrzucił również 
wszystkie wnioski do budżetu 
radnego Andrzeja Kani, doty-
czące terenów wiejskich. Rad-
ny Kania szósty rok z rzędu 
wnioskował o założenie oświe-
tlenia i  remont drogi w Wy-
szomierzu, wnioskował też 
o remont dachu wiejskiej bi-
blioteki w Wyszomierzu, która 
częściowo została wyremonto-

wana w 2012 roku, ale bez re-
montu dachu dotychczasowe 
prace zostaną zmarnowane. Te 
argumenty także burmistrza 
nie przekonały, mimo, że kosz-
ty remontu dachu wydają się 
„mikroskopijne” w porówna-
niu do kwoty 670 tyś zł, prze-
znaczonej przez burmistrza w 
projekcie budżetu na przebu-
dowę świetlicy w Orzechowie. 

Burmistrz nie dotrzymał 
słowa i nie zwiększył w projek-
cie budżetu środków na dopła-
ty do dzieci w żłobkach i klu-
bach dziecięcych, o co wnio-
skowałem jako radny. Do-
tychczasowa wysokość dopłat 
miała być, jak twierdził bur-
mistrz na komisji społecznej 
24 lutego 2012 roku, impul-
sem do powstawania takich 
miejsc. W chwili, gdy w No-
wogardzie powstały i dobrze 
funkcjonują - prywatny żłobek 
i klub dziecięcy, burmistrz za-
pomniał o tym co obiecał. Nie 
znalazły się również w budże-
cie środki na wkład własny w 

programie „Maluch”, z które-
go gmina miała uzyskać środ-
ki na funkcjonowanie żłobka. 
Kolejny raz nie zabezpieczo-
no środków na zakończenie III 
etapu remontu drogi na osie-
dlu Radosław. Na szczęście ist-
nieje szansa na pozyskanie na 
ten cel środków z Agencji Nie-
ruchomości Rolnych, o co za-
biegałem na każdej sesji i  być 
może w końcu gmina wystąpi 
z wnioskiem o dotację, o czym 
zapewniał skarbnik i  kierow-
nik wydziału RLiF.

Może cieszyć radnych WN 
fakt, że w budżecie, znalazły 
się środki na projekt budowy 
chodnika w Kulicach, o co od 
początku kadencji wnioskował 
radny Bogumił Gała. Oczywi-
ście zostało to opatrzone ko-
mentarzem, że autorem wnio-
sku był sołtys Kulic, gwoli wy-
jaśnienia związany z SLD.

Tu nasuwa się przysłowie 
o małym chłopcu, który na 
złość mamie odmroził sobie 
uszy. W  tym przypadku wi-
dać jak burmistrz chcąc zrobić 
na złość radnym opozycji, tak 
naprawdę szkodzi mieszkań-
com. Wnioski składane zarów-
no przez radnych opozycji, jak 
i koalicji, są głosem mieszkań-
ców i to ich zasadność powin-
na być brana pod uwagę, a nie 
fakt, czy ktoś należy czy nie na-
leży do SLD. Burmistrz powi-
nien być burmistrzem wszyst-
kich. 

W budżecie przeznaczono aż 
203 tyś, zł na promocję urzę-
du, więc na pewno nie zabrak-
nie nam audycji radiowych z 
udziałem burmistrza, pięknych 
wywiadów w gazetach, któ-
rym gmina zleca zamieszcza-
nie ogłoszeń, może ktoś nakrę-
ci nawet kolejny film z udzia-
łem włodarza naszego miasta, 
jak to miało miejsce przy oka-
zji otwarcia lodowiska. War-

to dla przykładu podać Gmi-
nę Stepnica (najlepszą Gminę 
w Polsce wg Rzeczpospolitej), 
która na promocję przeznacza 
mniej, bo 150 tyś zł.

Budżet niestety nigdy nie jest 
idealny i zawsze znajdzie się 
ktoś, dla kogo czegoś zabrak-
nie, a  wszystko tak naprawdę 
jest kwestią priorytetów. Od 
chodników, choinek, lampek i 
innych gadżetów ważniejsi są 
mieszkańcy, a dla mieszkań-
ców najważniejsza jest praca, 
bezpieczeństwo, dobre warun-
ki życia i niskie podatki. 

Od początku kadencji obec-
nego burmistrza dwukrotnie 
koalicja PSL-SLD podniosła 
podatki, nie stworzyła żadnych 
miejsc pracy. Burmistrz ow-
szem chwali się tajemniczym 
inwestorem, o którym raz sły-
szymy, iż zapewni 100 innym, 
razem 200 miejsc pracy, tylko 
jeszcze nikt poza burmistrzem 
tego inwestora nie widział. Po-
wstaje również pytanie, sko-

ro jest inwestor i już się nie-
cierpliwi żeby tworzyć miej-
sca pracy, to dlaczego Gmina 
Nowogard przeznacza zaled-
wie 50 tyś. na drogę do mającej 
podobno powstać strefy eko-
nomicznej.

Mieszkańcom co miesiąc zo-
staje coraz mniej w portfelu, a 
ten budżet nie sprawia, żeby 
w  najbliższym czasie sytuacja 
finansowa mieszkańców mo-
gła się poprawić.

Na obecną chwilę, jako Klub 
Radnych Wspólny Nowogard, 
oceniamy negatywnie projekt 
przyszłorocznego budżetu. 
Mamy nadzieję, że może bur-
mistrz „pochyli” się nad naszy-
mi uwagami zgłaszanymi pod-
czas minionej sesji. Jeśli nie, to 
na pewno nie weźmiemy od-
powiedzialności za przyszło-
roczny budżet w takim kształ-
cie. 

Michał Wiatr
Klub Radnych 

Wspólny Nowogard

Nietrafiony zakup

Radni głosują, 
maszyna(nie)liczy 
Zakupiony przez Urząd Miejski system elektronicz-
nego liczenia głosów, za ponad 40 tys. zł, zamiast 
usprawnić pracę rady, znacznie ją utrudnia. Podczas 
ostatniej sesji system zawodził na tyle dokuczliwie, 
że kilka głosowań trzeba było unieważnić. 

Przypomnijmy, że uzasad-
nieniem sporego wydatku były 
nagminne  trudności przy zli-
czaniu wyników głosowania, 
kiedy radni wyrażali swoją 
decyzję poprzez podniesie-
nie ręki. Jak się jednak okaza-
ło podczas ostatniej sesji RM, 
która odbyła się w 28 listopa-
da, system zamiast liczyć gło-
sy, narobił sporego zamiesza-
nia. Zawodziło wszystko – od 
niedziałających przycisków do 
głosowania, po nagłośnienie, 

dzięki któremu można usły-
szeć co mówią radni. Po kilku 
głosowaniach zakończonych 
fiaskiem przeprowadzonych 
przy pomocy elektronicznego 
liczydła, a także usilnych sta-
raniach ratuszowego informa-
tyka próbującego reanimować 
komputerowy system, osta-
tecznie radni wrócili do trady-
cyjnej formy głosowania, czyli 
przez podnoszenie rąk. 

MS

Komentarze, opinie

Na zdjęciu urządzenie do głosowania, dzięki któremu liczenie oddanych głosów przez 
radnych miało wyeliminować trudności przy „ręcznym” zliczaniu głosów. Na razie 
jednak „elektronika” zawodzi. 
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Przystań Wędkarska przy jeziorze Kościuszki w Olchowie
Z inicjatywy zarządu  Koła  Miejsko-Gminnego PZW w Nowogardzie w dniu 22.11.2010r. Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w 
Szczecinie przejął w użytkowanie wody jeziora Kościuszki w Olchowie na okres 30 lat. Uchwałą Nr 82/PL/2011 z dnia 21.02.2011roku 
przekazał wody tego jeziora pod opiekę Koła Miejsko-Gminnego w Nowogardzie.                                                                   

Zgodnie z uzyskaną w 2011 
roku decyzją administracyjną 
Starostwa Powiatowego w Go-
leniowie, na jeziorze tym zo-
stanie wybudowanych 45 po-
mostów wędkarskich. Dla  za-
pewnienia utrzymania porząd-
ku i czystości w tym rejonie w 
sąsiedztwie tych nieruchomo-
ści, zaproponowaliśmy urzą-
dzenie przystani wędkarskiej. 
Z powyższą inicjatywą  zwró-
ciliśmy się do pana Burmistrza 
Nowogardu, przedsiębiorców 
oraz Okręgu PZW w  Szczeci-
nie, o jej poparcie i pomoc fi-
nansową w realizacji przedsię-
wzięcia. Uzyskując pełną ak-
ceptację naszej propozycji w 
miesiącu wrześniu 2012r. roz-
poczęliśmy prace związane 
z  przygotowaniem terenu  na 
plac postoju samochodów, jak 
również  miejsce na rekreację 
dla  wędkarzy. Większość prac 

została wykonana przez no-
wogardzkich przedsiębiorców. 
W dniu 17.11.2012 roku człon-
kowie zarządu Koła Miejsko –
Gminnego PZW w Nowogar-
dzie kontynuując dalsze prace 
przy zagospodarowaniu przy-
stani wędkarskiej, wykonali 
ogrodzenie  na długości 70 mb 
oraz przygotowali miejsce na 
ognisko. Jeżeli warunki atmos-
feryczne pozwolą,  to Zarząd 
Koła prowadził  będzie dalsze 
prace związane z wykonaniem 
zadaszonej wiaty oraz stołów i 
siedzisk. 

Doceniając udzieloną po-
moc pragniemy złożyć podzię-
kowania dla:

Pana Roberta Czapli -   Bur-
mistrza Nowogardu, Pana Ro-
mana  Pabisiaka – właściciela  
Zakładu  Ogólnobudowlanego, 
Pana Patryka Bondy  - Przed-
siębiorstwo  Eksploatacji Kru-

szywa  Naturalnego, Pana Ma-
riana  Jeża i Pana Andrzeja Ja-
nuszonka – Prezesów  PBO- 
„GRINBUD”, Pana Wiesława 
Błażewicza –właściciela  Za-
kładu  DOMEL, Pana Zdzi-
sława Ajsa – właściciela firmy 
AZBUD.

Ze strony Koła, zarówno pra-
ce związane z uzyskaniem zgo-
dy na wybudowanie pomostów 
wędkarskich, oraz prace zwią-
zane z urządzeniem przysta-
ni prowadzili i koordynowali:  
Prezes Koła  Edward Paszkie-
wicz  oraz członek koła i pełno-
mocnik Pan Tadeusz  Siembida.

Również  gdyby nie zaan-
gażowanie członków Zarzą-
du Koła, którzy brali czynny 
udział w pracach pomocniczych 
i budowlanych nie byłaby moż-
liwa realizacja tego zadania i 
należy im się serdeczne podzię-
kowanie. W pracach bezpośred-

nio udział brali; Pan Ładysław 
Liberadzki, Pan Jan Leśniew-
ski, Pan Władysław Jasek, Pan 
Włodzimierz Wiatr, Pan Bo-
gusław Rekowski, Pan Jan Stę-
pień, Pan Zygmunt Lisowski, 
Pan Janusz Zamara, Pan Józef  
Józwiak, Pan Bogdan Kondra-
towicz , Pan Tadeusz Siembida

Oczekujemy jednocześnie 
na dalsze propozycje i pomoc 
w zagospodarowaniu przysta-
ni wędkarskiej oraz apeluje-
my o dbałość i poszanowanie 
dotychczas wykonanej infra-
struktury wędkarskiej przy je-
ziorze Kościuszki.

Z poważaniem
Edward Paszkiewicz

Prezes Koła

Studenckie warsztaty  
w Domu Opieki
W dniu 3 grudnia 2012r. w pięknie położonym DPS w Nowogardzie w zespole parko-
wo-leśnym nad jeziorem Nowogardzkim, odbyły się warsztaty dla osób niepełnospraw-
nych intelektualnie. Warsztaty były  prowadzone przez studentów I roku Wydziału Za-
miejscowego  w Nowogardzie Szczecińskiej Szkoły Wyższej Collegium Balticum. 

Owocem warsztatów były 
przepiękne  prace przygotowy-
wane na kiermasz świąteczno-
-bożonarodzeniowy,  który od-
będzie się w dniu 7 grudnia br. 
o godzinie 16.30 -18.00 oraz  8 
-9 grudnia br. w godzinach od 

11.00 do 16.00, w Uczelni  przy 
ul. Zielonej 11 w Nowogar-
dzie (budynek Przedszkola). 
Warsztaty były niecodziennym 
doświadczeniem, zarówno dla 
studentów jak i osób, które z 
racji swojej niepełnosprawno-

ści prawdopodobnie nigdy nie 
będą miały szansy ukończyć 
szkoły wyższej. Dochód z kier-
maszu będzie w całości prze-
kazany na rzecz DPS.

Inf. własne
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Zrób prezent 
swoim bliskim

Kalendarz Rodzinny

Cena: 25 zł - szt., 
od 5 szt. - 20 zł/szt, 
od 10 szt - 15 zł/szt

Przynieś zdjęcie  (można e-mailem)
i tekst do swojego kalendarza.

Resztę wykonamy my!
tel. 91 39 22 165

e-mail: grafik@domjudy.pl

II Liga: Runda rewanżowa

I Liga: Tubisie ograją lidera?
W niedzielę kolejne spotkania Nowogardzkiej Amatorskiej Ligi Piłkarskiej. Pił-
karze rywalizujący w II lidze rozpoczynają już rundę rewanżową, natomiast dla 
zawodników I ligi będzie to ostatnia kolejka pierwszej rundy. 

W II lidze lider z Łosośnicy, tym razem bę-
dzie pauzował, skorzystać z tego będą chcieli 
piłkarze Parasola, którzy do Jastrzębia tracą 2 
punkty. Za rywali będą mieli przedostatni ze-
spół w tabeli- Strażaka Wyszomierz. Co cieka-
we, jedyna porażka na koncie drużyny Parasola, 
to właśnie 0:3 z 1 kolejki przeciwko Strażakowi. 
Czy piłkarze wicelidera zrewanżują się rywa-
lom? Przekonamy się już w niedzielę. Wcześniej 
grający w „kratkę” zawodnicy Pomorzanina II, 
zmierzą się z nieprzewidywalnym zespołem FC 
Rezerwa, który w pierwszym meczu był gorszy 
od Pomorzanina tylko jedną bramką. Na koniec 
Olimpiakos postara się zrewanżować Zamko-
wej 7, za pechowe 0:1 z pierwszej kolejki. 

I liga rozpocznie się od razu od mocnego ude-
rzenia. Lider grupy- Pampeluna Pereiros, za-
gra z Tubisiami, którzy od dłuższego czasu nie 
mogą wygrać. Tę niechlubną serię najlepiej by-
łoby przerwać w meczu z liderem. Pampeluna 
ma 4 punkty przewagi nad drugimi w tabeli Se-
niorami i trzecimi Bad Boys Juniors 94, zatem 
nawet wobec porażki pozostaną na pozycji li-
dera. W kolejnym meczu młodość kontra do-
świadczenie, czyli Jantar – Budowlani. Zoba-
czymy czy wysokie zwycięstwo Budowlanych z 
ostatniej kolejki oznacza, że aktualni mistrzo-

wie zniżkę formy mają już za sobą. W ostatnich 
dwóch spotkaniach łatwiej jest wskazać fawory-
ta. Beniaminek Czarne Chmury zagra z zespo-
łem Bad Boys Juniors 94, natomiast w ostatnim 
meczu, Probud Wyszomierz postara się prze-
ciwstawić rozpędzonym Seniorom. Początek 
rozgrywek o godzinie 14:00 w hali sportowej 
ZSO przy ulicy Boh. Warszawy.

KR

II Liga
8 kolejka (9 grudzień):
14.00    FC Rezerwa – Pomorzanin II (2:3)
14.30    Parasol – Strażak Wyszomierz (0:3)
15.00    Olimpiakos – Zamkowa 7 (0:1)
Pauza:   Jastrząb Łosośnica
(w nawiasie wynik z 1 kolejki)

I Liga
7 kolejka (9 grudzień):
15.30    Tubisie – Pampeluna Pereiros
16.00    Budowlani – Jantar 
16.30    Czarne Chmury – Bad Boys Juniors 94
17.00    Probud Wyszomierz – Seniorzy 

Pluszowy Miś w SP nr 2
„Pokochaj pluszowego misia ‘’- tak śpiewały uczennice klasy III a z okazji Świa-
towego Dnia Pluszowego Misia, który odbył się 29 listopada w Szkole Podsta-
wowej nr 2.

 Uroczystość rozpoczęła się  
recytacją wiersza  w wyko-
naniu ucznia klasy II. Dzieci  
obejrzały  prezentację multi-
medialną na temat historii plu-
szowego misia. Zaproszeni go-
ście  dyrektor Miejskiej Biblio-
teki Publicznej pani Zofia Pi-
larz, przedstawiciel  Dzienni-
ka Nowogardzkiego  Jarosław 
Bzowy oraz dyrektor Szko-
ły Podstawowej nr 2 pani Li-
dia Wiznerowicz, czytali frag-
menty misiowych książek. Ko-
lejne konkurencje wywołały  
wiele emocji, dzieci wykaza-
ły się dużymi umiejętnościa-
mi muzycznymi, plastyczny-
mi oraz wiedzą na temat ży-
cia misiów realnych i fikcyj-
nych. Rozstrzygnięto również 
konkurs plastyczny i ogłoszo-
no wyniki plebiscytu na „Naj-
sympatyczniejszego misia”. Na 
koniec uroczystości pani Li-
dia Wiznerowicz wylosowa-
ła szczęśliwca, który otrzymał 
miłego pluszaka.  Każdy uczeń 

na korytarzu szkolnym mógł 
oglądać wystawę misiów oraz 
przeczytać informacje na te-
mat zalet spożywania miodu. 

Na pięknie ubranym stoliku 
stały słoiczki najprawdziwsze-
go „co nieco’’- miodu.

Inf. własna
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Serdecznie zapraszamy

tel.: 535 696 079, 509 284 384

&

W naszym menu znajdziecie Państwo tradycyjne 
potrawy wigilijne, które są wykonywane 
na miejscu przez naszych kucharzy.

Istnieje możliwość 
zamówienia świątecznych 

dań na Wigilię

W pięknej Bożonarodzeniowej atmosferze, 
przy pięknej choince i ciepłym kominku organizujemy 

spotkania wigilijne dla �rm szkół itp.

Bank BGŻ pomaga Arturowi Komisarkowi

Akcja charytatywna „Kolarze-Kolarzom”
Bank BGŻ, który wspiera polskie kolarstwo, zainicjował akcję charytatywną pod nazwą „Kolarze-Kolarzom”. Zbiórka potrwa do 19 
grudnia, wówczas uzbierane pieniądze zostaną równo rozdzielone, wśród osób dla których zostaną przeznaczone z akcji środki, znaj-
duje się cierpiący na ziarnicę Artur Komisarek.

Pomysł na akcję „Kolarze-Kola-
rzom” zrodził się w głowie Zbignie-
wa Szczepkowskiego podczas wyści-
gu w Bełchatowie. Wówczas rozma-
wiał on z człowiekiem, który boryka 
się obecnie z dużymi problemami, a 

niegdyś był wielkim sportowcem. Oso-
bą tą był Jan Krawczyk- startował on 
na Tour De Pologne. W Wyścigu Po-
koju, reprezentował również Polskę 
podczas Mistrzostw Świata. Dziś żyje 
w biedzie, a na dodatek ma poważnie 
chore obie nerki. Tak postał więc po-
mysł o pomocy podobnym osobom. 
Grupa Bank BGŻ Team założyła spe-
cjalne konto w banku BGŻ, na które 
od 3 grudnia można wpłacać pieniądze 
(nr konta podajemy przy artykule). Ta 
bożonarodzeniowa akcja charytatyw-
na ma na celu zebranie funduszy dla 
trzech potrzebujących osób: dla żony 
przedwcześnie zmarłego Marka Cicho-
sza, dla zmagającego się z ziarnicą Ar-
tura Komisarka oraz dla wspomniane-
go Jana Krawczyka. Grupa BGŻ Team 
za pośrednictwem oficjalnej strony in-
ternetowej, zwraca się do wszystkich 
ludzi dobrej woli o wsparcie tej inicja-

tywy i rozpropagowania jej w całym 
kolarskim świecie. 

„Liczy się każda złotówka, która dla 
nich może okazać się bezcenna. Jeśli 
możesz, to wpłać dowolną sumę pienię-
dzy na specjalnie założone konto i do-
łóż swoją „cegiełkę”, aby święta tych 
osób stały się lepsze.”

Pieniądze prosimy wpłacać na:
Klub Kolarski Panorama Warsza-

wa 00-513 Warszawa, ul. Nowogrodz-
ka 7/9/36 Bank BGŻ, nr rachunku: 
11203000451110000002517930

Prosimy o dodanie w temacie prze-
lewu wpisu: Akcja charytatywna 
Kolarze-kolarzom

Pieniądze można wpłacać tyl-
ko do 19 grudnia 2012! 20 grudnia 
2012 roku natomiast uzbierana kwota 
zostanie podzielona na trzy równe czę-
ści i wysłana do naszych beneficjen-

tów. Równocześnie ogłosimy, ile pie-
niędzy udało się zebrać. 

Info: Bank BGŻ
Zawodowa Grupa Kolarska

Tomasz Piechal
oprac: KR

Mikołajkowy Kolarski Wyścig Przełajowy i M.T.B.

Nagrody już czekają!
Już w najbliższą sobotę (8 grudnia br.) odbędzie się kolejna edycja mikołajko-
wego wyścigu kolarskiego. Organizatorzy przygotowali szereg atrakcji, nie za-
wiódł również Święty Mikołaj, gdyż na najmłodszych uczestników czekają już 
dziesiątki paczek. 

W czwartek organizator im-
prezy z ramienia klubu kolar-
skiego „Chrabąszcze” dopiął 
ostatnie sprawy odbierając 

dziesiątki pamiątkowych pu-
charów. Przypomnijmy pod-
stawowe wytyczne dotyczące 
sobotniego wyścigu. Jaki jest 

cel wyścigu. Przede wszystkim 
podtrzymywanie tradycji ko-
larstwa przełajowego i M.T.B. 
Na terenie miasta i gminy No-

wogard. Uczczenie pamięci 
zmarłego kolarza Pawła Zuga-
ja i działacza LZS Franciszka 
Palenicy. Wsparcie akcji cha-
rytatywnej na rzecz leczenia i 
rehabilitacji Artura Komisar-
ka. Poza tym: przeciwdziałanie 
patologii wśród dzieci i mło-
dzieży, integracja z mieszkań-
cami Domu Pomocy Społecz-
nej, ocena i szkolenia w po-
szczególnych kategoriach wie-
kowych. Wyścig oprócz kwe-
stii sportowych ma także na 
celu reklamę sponsorów przez 
promocję miasta i gminy No-
wogard. Organizatorami wy-
ścigu są: LUKS Panorama 
Chrabąszcze Nowogard, Urząd 
Miejski w Nowogardzie, MGZ 
LZS Nowogard, LUKS JF Duet 
Goleniów oraz Dziennik No-
wogardzki. W wyścigu mogą 
startować zawodniczki i za-
wodnicy w kategorii: żak, mło-
dzik, junior młodszy, junior 

(z aktualnymi książeczkami 
zdrowia) i starsi oraz zawodni-
cy Domu Pomocy Społecznej. 
Zawodnicy nie posiadający li-
cencji muszą posiadać zgodę 
rodziców na udział w zawo-
dach- nie można jednak zapo-
mnieć o bezpieczeństwie, za-
tem każdego zawodnika obo-
wiązuje sztywny kask kolarski. 
Wyścig będzie prowadzony na 
terenie stadionu Pomorzanina 
Nowogard. Zgłoszenia do wy-
ścigu będą przyjmowane bez-
pośrednio przed wyścigiem 
od godz. 8:30 – 10:45 w biurze 
wyścigu na stadionie miejskim 
w Nowogardzie. Skład Komisji 
Sędziowskiej został wyznaczo-
ny przez Kolegium Sędziow-
skie Z.Z.Kol. w Szczecinie.

Wszystkich uczestników, jak 
i kibiców serdecznie zaprasza-
my!

KR 
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BEzPŁATNA POMOC W UzYSKANIU KREDYTU - OFERTA 20 BANKÓW

www.mk-kwadrat.pl
MIESzKANIA NA SPRzEDAŻ

Dobra – 2 pokoje, pow. 39,3 m², II piętro – CENA 95.000 zł
Płoty – kawalerka o pow.21,53 m², parter – CENA 43.000 zł
Nowogard –wysoki standard  3 pokoje o poww. 62,2m², centrum – CENA 195.000 zł
Nowogard – 3 pokoje, pow. 77m² + garaż 20 m²  - CENA 230.000 zł
Nowogard – 3 pokoje, I piętro, pow. 62,9 m² – CENA 169.000 zł NOWA CENA
Nowogard – 3 pokoje, pow. 49m², z widokiem na jezioro – CENA 170.000 zł
Nowogard – 3 pokoje na parterze, pow. 58 m² – CENA 175.000 zł NOWA CENA
Nowogard – 2 pokoje, pow. 61,69m² – CENA 150.000 zł
Dobra – 3 pokoje + garaż, pow. 64,5m² lub zamiana  – CENA 155.000 zł
Wierzbięcin- 4 pokoje o pow. 78,47m² – CENA 132.000 zł

LOKALE/OBIEKTY WYNAJEM
Nowogard – lokal użytkowy o pow. 37m² – CZYNSZ 500 zł/mc
Nowogard – lokal użytkowy o pow. 55m² – CZYNSZ 800 zł/mc
Nowogard – lokal użytkowy o pow. 16 /18m² – CZYNSZ 1000 zł/mc
Nowogard – lokal uzytkowy o pow. 34m² – CZYNSZ 2000 zł/mc
Nowogard – lokal handlowo – produkcyjny na wynajem o pow. 150m² – CzYSz 5.000zł/mc
Nowogard – lokal o pow. 280 m², parter – CZYNSZ 6.000 zł /mc
Nowogard – lokal o pow. 50 m² – CZYNSZ 1.000 zł/mc
Nowogard – lokal typu pub o pow. 240m² – CZYNSZ 3500 zł/m
Płoty – lokal o pow. 40m² – CZYNSZ 800 zł/mc
Płoty – lokal uzytkowy o pow. 30m² – CZYNSZ 850 zł/mc

Układanie kostki
brukowej

tel. 721 124 740
NOR-BUD

DOM WESELNY

Ula
zaprasza

    na BAL
Sylwestrowy
Cena 400 zł od pary
Gra zespół „Efekt”
tel. 697 612 808

Do wynajęcia
sala na imprezy okolicznościowe, 

wesela, komunie  
za 1 godz. 150 zł (brutto)  
do 80 osób w Karsku 35A

tel. 609 245 816

- kierowcę z kat "C" 
- operatora dźwigu 
  samojezdnego

PBO-GRINBUD Sp. z o.o.
ul.Boh. Warszawy 6a/1

Nowogard

zatrudni 

Telefon kontakt 
91 579 26 30, 
695 628 830

codziennie od 11 do 18

Piłka Nożna: runda rewanżowa

Siatkówka:  
Wojcieszyn niepokonany
Piłkarskie rozgrywki LZS wkroczyły już w fazę spotkań rewanżowych, po pierw-
szej rundzie na szczycie są piłkarze z Nowogardu. W siatkarskich rozgrywkach, 
które odbywają się w sobotę w SP nr 4 w Nowogardzie, Wojcieszyn wciąż jest 
niepokonany i piastuje pierwsze miejsce w tabeli.

W sobotę siatkarze rywa-
lizujący w rozgrywkach LZS 
rozgrywali 4 kolejkę gier. W 
pierwszym meczu Sikorki po-
dejmowały Kościuszki. Siatka-
rze z Kościuszek do tej pory 
nie zdobyli jeszcze punktów, 
tym razem również obeszli 
się smakiem, gdyż z Sikorka-
mi nie zdołali nawiązać wal-
ki i przegrali 3:0. W kolejnym 
pojedynku Szczytniki w takim 
samym stosunku pokonały 
Ostrzycę, która dotychczas w 
rozgrywkach nie wygrała jesz-
cze seta. Świetnie zapowiadał 
się mecz pomiędzy wicelide-
rem- Czermnicą i trzecim ze-
społem w tabeli- Nadleśnic-
twem Nowogard. Po emocjo-
nującej walce, Czermnica in-
kasuje 3 punkty, przegrywając 
z Nadleśnictwem tylko jedne-
go seta. Na koniec lider z Woj-
cieszyna bez problemów upo-
rał się z Zakładem Karnym 3:0. 
Wojcieszyn bez porażki na do-
bre zadomowił się na pierw-

szym miejscu. Siat-
karze Zakładu Kar-
nego pozostają z 
jednym zwycię-
stwem na koncie. 

Natomiast 28 li-
stopada ostatnią 
kolejkę rozegrali 
zawodnicy rywali-
zujący w hali ZSP 
w Nowogardzie, 
w piłkarskiej lidze 
LZS. Nowogard 
umacnia się na po-
zycji lidera po wy-
sokim zwycięstwie nad Nad-
leśnictwem 6:1. Piłkarzy z No-
wogardu gonią reprezentan-
ci ZSP, którzy po zwycięstwie 
3:0 nad Wojcieszynem, do li-
dera tracą 3 punkty. Na trze-
cim miejscu po pierwszej run-
dzie zakończyli piłkarze z Ku-
lic, którzy w ostatniej kolejce 
ograli Orzechowo w stosunku 
2:1. W ostatnim meczu Nad-
leśnictwo bez większych pro-
blemów pokonało Orzechowo 

2:0. W środę (5 grudnia) piłka-
rze rywalizowali już w rundzie 
rewanżowej. Odbyły się dwa 
mecze. Na początek lider po-
dejmował zespół Nadleśnictwa 
i po zaciętym meczu ostatecz-
nie, to Nowogard wygrywa 2:1. 
W drugim spotkaniu piłkarze z 
ZSP tracą punkty remisując 3:3 
z trzecimi w tabeli Kulicami. 
Przy artykule prezentujemy 
komplet wyników oraz tabele.

KR

Siatkówka 4 kolejka:
Sikorki – Kościuszki  3:0
Szczytniki – Ostrzyca  3:0
Czermnica – Nadleśnictwo 3:1
Wojcieszyn – Zakład Karny 3:0

M M Sety P
1 Wojcieszyn 4 12 – 2 12
2 Czermnica 4 12 – 5 11
3 Sikorki 4 10 – 4 9
4 Szczytniki 4 9 – 6 7
5 Nadleśnictwo N-d 4 8 – 6 6
6 ZK Nowogard 4 4 – 9 3
7 Kościuszki 4 1 – 12 0
8 Ostrzyca 4 0 – 12 0

Piłka nożna, 28 listopada:
Nowogard – Nadleśnictwo 6:1
Orzechowo – Kulice  1:2
Czermnica – ZSP  0:3
Nadleśnictwo – Orzechowo 2:0
5 grudnia:
Nowogard – Nadleśnictwo 2:1
Kulice – ZSP   3:3

Tabela po I rundzie:
M P
1 Nowogard 18
2 ZSP 15
3 Kulice 12
4 Nadleśnictwo 9
5 Słajsino 6
6 Orzechowo 3
7 Czermnica 0



Nr 96 (2129)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

16

www.dzienniknowogardzki.pl

Lokale - wynajem
ul. 3 Maja 31

Przeznaczenie: biura, sala do ćwi-
czeń lub zabaw (70 m2), sala eduka-
cyjna, hurtownia
Parking, media, zaplecza socjalne. 

tel. 663 600 601
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POLECAMY - DOM WOLNO STOJĄCY
w okolicach Nowogardu

55 000 zł  - działka 900 m2

OGŁO SzE NIA DROB NE

NIERUCHOMOŚCI

• WYNAJMĘ LOKAL NA 15 LU-
TEGO ( PO STOMATOLOGU) 
ATRAKCYJNA LOKALIZACJA, 
PARKING, DOBRE WARUNKI. 
Tel. 601950330

• OSINA mieszkanie dwupo-
kojowe w cenie 110 tys. Zł. W 
cenie garaż. Okina

• PCV, nowy piec gazowy,drzwi 
wejściowe. Wiecej informacji 
pod

• nr.508820117

• Kawalerka do wynajęcia ul.  
Warszawska.   Tel.  505938301

• Sprzedam  mieszkanie  3  po-
koje. Tel.  727534078

• Sprzedam garaż na ul. Jana 
Pawła II. Tel.  607580172  

• Do   wynajęcia mieszkanie 2 
lub 3  pokojowe  urządzone. 
Tel.  693850197  

• Sprzedam nowy lokal han-
dlowo - usługowy na os. Gry-
fitów. Tel. 695 264 594, 783 
570 060.

• Zamkowa  mieszkanie  3  po-
koje    II    piętro  po  kapital-
nym   remoncie  cena  190  
tys. (cena  do  negocjacji) 
-722 050 367. 

• Sprzedam działkę budowla-
ną w Centrum Nowogardu 
ul. Lipowa 4 o pow. 693 m2 
z aktualnymi warunkami 
zabudowy usługi, handel, 
mieszkania. Informacje Tel. 
600 959 932; 600 931 083 po 
15.00

• Sprzedam mały dom 57 
m2 ul. Piłsudskiego 2a. 
602 350 301

• Studio reklamy Vizart wynaj-
mę pow. Reklamową 6,5x3m 
w Nowogardzie przy ul. War-
szawskiej 11 od 13.06. tel. 
605 522 340

• Sprzedam dom w Nowogar-
dzie w rozliczeniu może być 
mieszkanie ul. Jesionowa 3.  
604 284 597

• Sprzedam lub zamienię na 
mieszkanie duży dom po ka-
pitalnym remoncie na dział-
ce 1400 m2 w miejscowości 

Glicko. Cena 380.000 zł Tel. 
692383706 

• Kupię mieszkanie bezczyn-
szowe/ niskoczynszowe, 
min 3pokojowe, 60-80m 
791443026

• Sprzedam mieszkania, tel. 
91-3910010, 607607814: 
Nowogard, ul. Bankowa 
6, pow. 53,70 m2,  cena 
125.000 zł; Dobra; Do-
bra, ul. Traugutta 3A, pow. 
66,90 m2,  cena 79.000 zł

•  Sprzedam dom wolnosto-
jący 210 m2 Nowogard. 
601 500 722; 609 400 073

• Wynajmę 3 pokojowe miesz-
kanie na ul. Ks. Racibora w 
Nowogardzie. tel. 691374021

• Do wynajęcia mieszkanie 
dwupokojowe z kuchnią i 
łazienką, ogrzewanie ga-
zowe przy ul. Roosevelta. 
604 255 391

• Do wynajęcia mieszkanie 
trzypokojowe umeblowane 
Ip. Ul. Bankowa. 603 895 622

• WOLNE MIESzKANIE TRzY-
POKOJOWE URzĄDzONE 
WYNAJMę FIRMIE. 693 850 
197

• Sprzedam nowe, własnościo-
we, 2 pokojowe mieszkanie, 
58 m kw, na os.  Gryfitów. Tel. 
783 570 060

• Sprzedam mieszkanie  
3-pokoje  88 m2 bez-
czynszowe  nowa cena  
693922695 

• Sprzedam działkę 5 ar. Wła-
snościową Tel. 785 977 351

• Sprzedam  mieszkanie  2 po-
koje  I  piętro  ul; Kowalska  
-  888676231  -

• Sprzedam mieszkanie trzy-
pokojowe własnościowe 
w Nowogardzie z Możli-
wością dokupienia garażu. 
727 534 078

• Do   wynajęcia  PUB   Szu-
flandia   w  Karsku  180  m2   
-   609245816 

• Wynajmę  mieszkanie  dwu-
poziomowe     90   m 2    ul;  Po-
niatowskiego   -  604075994  -

• Wynajmę  mieszkanie  3  po-
kojowe  - 918521437  

• Wynajmę lokal w Nowogar-
dzie przy ul. Warszawskiej. 
Tel. 691 125 617

• Sprzedam dom w Szczytni-
kach  77  m2  . podwórko  9  
ar. – 506947033

• Wynajmę  lub  sprzedam  
mieszkanie  4  pokojowe. – 
604441609  - 

•  Mieszkanie   4 pokoje  wynaj-
mę  firmie . – 604441609

• Sprzedam  mieszkanie  3 – 
pokoje  60 m2    na  I  piętrze  
przy  Zamkowej + garaż – 
665001251 

• Do  wynajęcia  mieszkanie   3  
pokoje  - 793485410 

• Sprzedam mieszkanie wła-
snościowe trzypokojowe 
na ul. Waryńskiego, moż-
liwość dokupienia garażu. 
727 534 078

• Kupię ziemię rolną. 
665 503 129

• Sprzedam  mieszkanie w  
centrum  2 pokoje  48 m2 ,  II 
piętro -607617849 

• Sprzedam działkę budowlaną 
przy ul. Rataja. 605 422 298

• Sprzedam lub zmienię na 
mniejsze mieszkanie 4poko-
jowe. 606 621 142

• SPRZEDAM MIESZKANIE   2  
POKOJE DO REMONTU  . 
OKOLICE  DOBREJ    54   M2 , 
BUDYNEK  GOSPODARCZY   / 
GARAŻ/   TEL.   -  609633821   ,  
728937224  -

• Do  wynajęcia  3 pokojowe  
mieszkanie  /  również  dla  
pracowników / - 601448218  

• Wynajmę  garaż   -  782549811 

• Do  wynajęcia  lokal  han-
dlowy  . – 660143840 

• Kupię   2-3 ha  ziemi  rol-
nej .okolice  Nowogar-
du  .Dzwonić po 18 –tej 
-913923674 -  

• Sprzedam działkę budow-
laną o pow. 1138 m2 w 
Żdżarach – 3km od Gole-
niowa + projekt, prąd na 
działce. Cena 59 tys. zł. Tel. 
608 673 811

• Lokal do wynajęcia 60 m2 
przy ul. 700 lecia 20b. 35 zł/
m2 plus opłaty. Tel. 91 39 
20 676; 0049 40 53 16 99 16

• Wynajmę mieszkanie dwu-
pokojowe. Tel. 785 563 315.

• Wynajmę mieszkanie 
3-pokojowe od zaraz. Tel. 
600 436 364.

• Wynajmę garaż na ul. Leśnej. 
Tel. 793 908 098.

MOTORYzACJA

• Sprzedam opony letnie 4 
sztuki., Bridgstone Turanza 
205 55 R16 91 V, cena 350 zł 
komplet, tel. 605 522 340, do 
uzgodnienia, tel. 605 522 340

• Sprzedam oryginalne kołpa-
ki 16” 4 sztuki do Opla Vec-
try C, cena 240 zł, tel. 605 
522 340.

• Sprzedam  4  x  opony   te-
renowe  B F Goodrih  35  x  
12,60  R – 15  cena  500,00zł  
/  1  szt stan dobry   plus  -  
795416918  

• Tanio sprzedam koła zimo-
we z felgami 175/70R13. Tel. 
887 040 438

• Sprzedam  Renault  La-
guna   1995  r .  poj. 1,8   -  
511740444

• Sprzedam  Mitsubisi  Pa-
jero   poj.  3 , 2  ,  2000 r. – 
665544518 

• Peugeot   106  ,   1 , 1  98 r. 
ważna  rej.  i  ubezp.. bla-
chy  ocynk  , mało  pali  cena  
3500 zł . 501227623 

ROLNICTWO

• Sprzedam  siewnik do  na-
wozu  poj. 500 kg., dwutale-
rzowy. 667952806

• Grykę sprzedam. Tel. 
795 916 988

• Maliny – Strzelewo sprze-
daż i zbiór na własne po-
trzeby tanio. 502 853 573

• Sprzedam słomę w snop-
kach i siano. Tel. 782 036 086

• Sprzedam  gęsi -  507 
724 964

• KUPIĘ BYCZKI, JAŁÓWKI DO 
400KG TEL. 783678070

• Kury  nioski    jednoroczne   
wyprzedaż   Gospodarstwo  

Drobiarskie   Żabowo  13  
--913910666  

• Sprzedam  kaczki  ,  gęsi  - 
913950140 

USŁUGI

• POWERMIKSER  BEHRINGER  
PMP 400 OKAZJA! SPRZE-
DAM tel. 795279165

• Usługi transportowe do 1 
tony, Bus sprzyniowy i kryty. 
Tel. 693 716 085.

• Odśnieżanie dachów. Tel. 
607 137 081.

• Firma Usługowa „zielona”. 
Wynajem sal na: konferen-
cje, zabrania, szkolenia. 
Tel. 91 39 26 691.

• Wyjazdy Niemcy, Holan-
dia. Niskie ceny z domu 
pod dom. 603 038 944

• ORGANIZOWANIE   kuligów  
konnych. Tel. 607739866  

• Usługi transportowe IVECO 
dostawcze + laweta + bus 
osobowy do 9 os. Tel. 609 
931 915, 607 580 172.

• MALOWANIE, MONTAŻ 
PANELI PODŁOGOWYCH I 
INNE DROBNE NAPRAWY 
WYKONA „zŁOTA RĄCzKA”; 
91 39 22 783, 784 79 22 70

• Czyszczenie uszu za pomocą 
świecowania Nowogard, ul. 
Zielona 3. 91 39 20 714

• Usługi transportowe Transit 
Max + przyczepa. 500  297 
054.

• Bruk-lin układanie kostki 
brukowej. Tel. 607 083  893, 
www.bruk-l innowogard.
com.pl

• Montaż ogrodzeń betono-
wych, farmerskich i innych; 
695 085 470; 91 39 72 575

• Przewozy przeprowadz-
ki Nowogard i okolice. 784 
499 535
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MARPOL – OKNA S.C. 
 ul. Sienkiewicza 7F  Nowogard 

www.marpolokna.pl    
biuro@marpolokna.pl,   tel. 91 39-27-022

Nowość

energooszczędny pro�l

6 komorowy

z 3 uszczelkami

ul. Rzeszowskiego 7 • Nowogard

NOWY

ADRES:

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

tel. 91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

GABINET KOSMETYCZNY 
”WICHEREK”

Rok założenia 1988
Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała zabiegi 
kosmetyczne, henna, depilacje, makijaże, 
mikrodermabrazja, peeling kawitacyjny, 
ultradźwięki, eksfoliacje, wypalanie, laser, 
lampy, materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

PORADY BEZPŁATNE
Nowogard, ul.  Zielona 3 
– obok Rest. „Przystań”, 

Tel. 91 39 207 14 
Czynne od 11.00 do 19.00

http://wicherek.info

Schronisko 
Sosnowice 

zaprasza  
wszystkie  

osoby chętne  
do adopcji psa. 

www.facebook.pl/
Schronisko 
Sosnowice  

668 602 602

OGŁO SzE NIA DROB NE
• Usługi ogólnobudowlane. 

510 335 162

• AGENCJA REKLAMWA VI-
ZART - oprawianie prac - w 
2 minuty., bindowanie, wy-
druki A3-A4 kolor, ksero 
A3-A4 - kolor, laminowanie 
A3-A4. Tylko u nas najwięk-
szy wybór okładek. Nowo-
gard, ul. 700 lecia 15 (nad 
sklepem zielarskim). Tel. 605 
522 340.

• Transport BUS-MAX. 784 053 
493

• Usługi remontowo-bu-
dowlane, docieplenia. 
784 053 493

• Przepisywanie prac (magi-
sterskich, licencjackich, in-
nych), dokumentów, CV, li-
stów motyw. innych. Wydru-
ki, Ksero, także kolor. Szybko 
i Solidnie. Studio Reklamy Vi-
zart. Nowogard, ul. 700 lecia 
15 (nad sklepem zielarskim). 
tel 605 522 340. 

• DUR - DACH pokrycia i re-
monty dachów. 691 621 141

• Dachy. 785 562 104

• Usługi koparko- ładowar-
ką + transport Nowogard.  
514172446   

• Docieplenia budynków re-
monty. 784 053 493

• Remonty na każdą kie-
szeń. 609 715 839

• TWOJA KSIęGARNIA IN-
TERNETOWA WWW.KSIE-
GARNIACYMELIA.OSDW.PL

• Remonty i wykończenia. 
601 567 369

• Żłobek Błękitna Chmurka 
660536104

• Organizacja urodzin w Błę-
kitnej Chmurce, weeken-
dowe warsztaty i zajęcia, 
660536104.

• Kursy j. angielskiego i nie-

mieckiego , Szkoła języków 
obcych „GERMANIC” tel. 
607  545  991; www.niemiec-
kinowogard.pl

• USŁUGI INFORMATYCzNE 
- Naprawa  komputerów, in-
stalacji oprogramowań. Usu-
wanie wirusów,  odzyskiwa-
nie  danych.  508 245 385  

• Szpachlowanie, malowanie, 
re gipsy, kafelkowanie i tyn-
kowanie. 798 145 781

• zESPÓŁ   MUzYCzNY  „ELI-
TA”  - oferuje  oprawę   mu-
zyczną  na  wieczór Sylwe-
strowy  -   795279165 

• REMONTY  wykończenia ,ka-
felki , kominki   -  malowanie  
gratis – 723875957

• Remonty  mieszkań  w  
środku   i   na   zewnątrz  - 
794115153  -

• Dachy   . – 536277506  -

• Remonty  i  wykończenia  
mieszkań  .  – 796101370  -  

• Wymiana  instalacji  elek-
trycznej , szpachlowa-
nie , malowanie  ,panele  
-789146025

• Mycie okien. 507 984 623

• Nauczycielka  fortepianu  
udzieli  lekcji .  -  508404788-

• J . angielski   -  697583403  

• FOTOGRAFIE   SL UBNE   
www.martynakawa.pl  

• KOREPETYCJE Z MATEMATY-
KI PRZYGOTOWANIE DO ZA-
LICZEŃ DLA LICEALISTÓW 
ORAZ GIMNAZJALISTÓW 
Tel: 723328678 e-mail mat-
mand@op.pl

• Korepetycje  j.angielski  , 
tłumaczenie  dokumen-
tów, pisanie  prac, przy-
got.  do  testów  i  matu-
ry .  Tanio . -  605299895   
 

PRACA

• Zatrudnię  stolarza   - 
696034712

• Zlecę wykonanie prac wy-
kończeniowych. Tel. 695 
264 594.

• Zatrudnię sprzedawców do 
sklepu 24H. Tel. 91 39 22 797

• STACJA   PALIW    OLCHO-
WO    ZATRUDNI    Pomoc  
kuchenną  ,  sprzątaczkę  .  
-   693521211  -  

• Operator  koparko -  ła-
dowarki    szuka   pracy   -  
509568616 

• Oddam   dwie   suczki   / 
kundelki /   6 –  miesięczne  
-  504525966  -  

INNE

• Beczka ascenizacyjna  
4,500  tys. ltr.  Sprzedam  
Tel.  913918311 

• Sprzedam drewno komin-
kowe i opałowe. Transport. 
691 466 441

• Sprzedam piec CO typ kom-
fort eko 25 nowy z podajni-
kiem. tel. 602 10 11 18.

• Sprzedam choinki bezpo-
średnio z plantacji. tel. 602 
10 11 18.

• Sprzedam drewno  bukowe i 
dębowe pocięte i porąbane- 
603 353 789

• Sprzedam laptopa Lenovo, 
Y530, cena 1600 zł, tel. 605 
522 340

• Owczarki niemieckie 7 tygo-
dniowe, pieski, ładne rodzi-
ce. 91 39 21 828

• Sprzedam drewno opałowe i 
kominkowe. 667 788 820

• Sprzedam spacerówkę, 
kojec, huśtawkę, fotelik sa-
mochodowy. 513 088 312

• Maliny sprzedam. 502 853 
573

• Sprzedam  Cocker Spaniel 
4-tygodniowe. 697  381  582 
po 16-tej

• Sprzedam wieżę Diora WS 
442, srebrna, 4 lementy: 
wzmacniacz, tuner przestroj-
ny, korektor, deck szuflada, 
stan idealny, używana spo-
radycznie, cena 780 zł do 
uzgodnenia. tel. 605 522 340.

• Sprzedam  kontener   2,20  X  
6  met. ,  gołębie  pawiki  bro-
dawczaki  .-696351157  

• Sprzedam  drewno  komin-
kowe  opałowe  z  dowozem  
- 785071977 ,697579792  

• Przecinarkę  do  metalu  na 
nogach  z imadłem , tar-
cza  350  mm  sprzedam  - 
506534179  -

• Sprzedam pralkę AMICA lo-
dówkę ARDO na gwarancji. 
Cena do uzgodnienia. 91 39 
11 050

• Sprzedam beczki 200l, meta-
lowe zamykane. 661 791 026 

• Sprzedam   stół  i  krzesła  /  
stołowe /  - 510243843  -

• Oflisy   tartaczne  na  opał  
pocięte  w klocki  lub  w  ca-
łości  do  samodzielnego  po-
cięcia  . - 514740538 

• Piasek  ,   żwir    ,  kamień  do  
oczyszczalni   przydomo-
wych . Dowóz  wywrotka  3  
tony. -  514740538 

• Meblościankę   pokojo-
wą   czarną   sprzedam /  
349 zł./ dodatkowo szafa 
.-609541122-

• Sprzedam    Cocer   spaniel  
-  665544518  

• Drewno  na  opał  tanio  
sprzedam .Dzwonić po  17 -  
781702326 

• CHOINKI    -  dzisiaj  wybierasz  
-  odbierasz  kiedy chcesz . 
Bardzo  tanio . – 698566629 
–

• Drewno   opałowe   sprze-
dam  .  -  781702326  

• ZGINĘŁY     28  X I    / środa  
/ około  13  godz. okolice    
PRAXIS    II   ul.  3 Maja  26  
B KLUCZYKI  do  samochodu  
PEUGOT  .   Uczciwego  zna-
lazcę  proszę o kontakt  Tel. 
600073115  -

• Sprzedaż  drewna    komin-
kowego      i   opałowego  
atrakcyjna  cena   - 726 649 
215 
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POSIADANY CERTYFIKAT JAKOŚCI
   NA DREWNO KONSTRUKCYJNE

Z a t r u d n i ę  
brukarza lub 

grupę brukarską. 

Kontakt: 609-532-701

Krzyżówka panoramiczna

Maszyny Stolarskie
na sprzedaż

606 213 325
w godz. 8.00 - 18.00

MEBLE  NA  WYMIAR

KUCHNIE,  SZAFY
SPRZĘT  AGD

tel. 884 288 560
maxistyl.prv.pl

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07

Rozwiązanie krzyżówki z dnia 31.11. Kupon nr 94
Wiedza jest drugim słońcem dla ludzi
Maria Parobiec, Maciej Rybus, AlinaMajda, Ryszard 
Górecki, Ryszard Domagalski, Stanisława Pokorska, Teresa 
Czarnecka, Jadwiga Maknia, Anna Husarz, Halina Szwal, 
Małgorzata Dyk, Wiesława Kaczmarek,Teresa Januszonek, 
Chrystiana Syfert, Irena Fabrykiewicz, Krystyna Zawidzka, 
Barbara Bartosik, Józef Górzyński, Jadwiga Pośpierzyńska, 
Andżelika Nizio, Natalia Chruściel, Ryszard Sławek
Zwycięzcy: Ryszard Sławek, Ryszard Domagalski, Teresa 
Czarnecka
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INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD
In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
tel. miejski   - 91 57 92 311 
Straż Pożarna   - 998
Pogotowie Ratunkowe   - 999 
Pogotowie Gazowe   - 992
Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994

Dyżur nocny
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala   - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.   - 91 392 69 99
Medyk   - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

 - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz Pogotowie Stomatolo-
giczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos 
 - 91 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  
 - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzie ci, 
Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności 
Gospodarczej  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
  - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

- 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 26 249

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw.  WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   

- 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57

Apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM   - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Zawodowe 
- CE Zdroje ul.  Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.   - 91 392 54 94  
I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium  
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych    - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych    - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62

Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 

Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 

Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 

Taksówki   - 91 392 02 60

Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786
zdzisław Truszyński
ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814
J. Soroka, M. Smól 
ul. Zielona 2  - 666 135 133

 
 

KANCELARIA 
DORADZTWA PRAWNEGO

tel. 501 341 824 
e-mail: kkolibski@op.pl 

Jeśli chcesz przeprowadzić  
rozwód, podwyższyć  

lub wystąpić  
o alimenty, nabyć spadek? 

Może dręczą Cię  
inne wątpliwości prawne? 

Nie czekaj, aż będzie za późno.
 Porady prawne już od 30 zł

 
Nowogard 

ul. Wojska Polskiego 4  
(nowy budynek – I piętro) 

Proszę o wcześniejszy kontakt 
telefoniczny

SALON GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

VELES
- glazura
- terakota
- panele
- drzwi
- parapety
- ceramika łazienkowa
- wanny, kabiny
- meble łazienkowe
- armatura

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto)

Kupię  
gospodarstwo lub 

 grunt rolny  

tel. 664 944 635

REGULARNA LINIA MI KRO BU SO WA SEROCKI   Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie    6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie    8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

Informacja PKS 
91 392 18 87   lub   91 469 83 15

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak          kom. 606 148 353
Nowogard (ul.  Rzeszowskiego) - Szczecin (ul.  Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:05; 8:10; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 11:50; 11:55; 12:40; 
14:40; 14:50; 15:00; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:11
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul.  Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:30; 9:50; 10:25:11:20(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 13:20; 13:45(F); 14:10; 
14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:00
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:50; 17:20; 18:30; 19:30
Kursują od poniedziałku do soboty;  F - kursuje od poniedziałku do piątku;  7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli

ROzKŁAD JAzDY BU SÓW

Regularna linia METRO          tel. 501  615  614
z Nowogardu do Szczecina: 5:25 D; 5:50 D; 6:55 Ex; 8:15 E7x; 9:25 E7x; 10:25 E7x;  
12:00 E7x; 12:30 E7x; 13:10 E7x; 13:25 E7x; 16:06 E7x; 16:35 E7x; 17:30 7x; 17:40 7x.
ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50 D; 7:45 D; 8:35 E7x; 9:45 E7x 11:00 E7x; 
11:35 E7x; 11:50 E7x 13:55 E7x 14:40 E7x; 15:10 E7x; 15:25 E7x; 18:25 E7x; 19:00 E7x
Legenda: D - kursuje od pon do pt;   E kursuje od pn - sob.; x - nie kursuje w święta

PRzEWÓz OSÓB - RO MAN BIŃCzYK - Linia Regularna  
 TEL.   607 310 591 

OD PONIEDzIAŁKU DO PIĄTKU:  
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SOBOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIEDzIELA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

DZIENNIK
NOWOGARDZKI

Ukazuje się we wtorki i piątki  na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, Piotr Słomski, Jarosław Bzowy, 

Rafał Kowalczuk sport.  Jarek Dąbrowski redaktor techniczny.   Ad res re dak cji:  
72-200 No wo gard, ul.  Boh. War sza wy 7A, tel. 91 392 21 65; e-mail: dziennik@domjudy.pl. 

Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

Trasa NOWOGARD – GOLENIÓW – SzCzECIN 
Nowogard ul. Rzeszowskiego : 5:05(A), 5:55(A), 6:10(A), 6:50(7), 7:00(A),  7:50(A), 8:05(7), 

8:25(2,4,6), 8:35(A), 9:10(1,3,5,7), 9:15(2,4,6), 10:05(A)10:30(A,7), 11:31(A), 11:40(7), 12:15(A), 
12:50(A,7), 13:00(A), 13:10(A), 13:25(A,7), 13:50(F), 14:05(A), 14:20(A,7), 15:41(A), 16:00(7), 
16:25(7), 16:30(1,3,5) 16:40(2,4,6,7) 16:50(A), 17:30(7) 17:50(A,7) 18:05(4,5,6,7) 18:20(A,7)

TRASA SzCzECIN – NOWOGARD
Szczecin ul. Św. Ducha: 9:25(A), 11:55(A,7) 12:20(A,7), 13:35(A), 14:00(A,7,R), 

14:30(1,3,5,7)  14:35(2,4,6) 14:55(A,7), 15:10(A) 15:25(A,7), 15:50(A) 16:15(A,7)  16:30(A), 
18:05(A,7,R) 18:20(A,7) 19:05(A,7) 19:25(A,7) 19:50(A,7)

Szczecin ul. Dworcowa :  6:20(A), 7:35(A), 8:40(A,7), 9,00(7,R), 10:05(A,7),  10:50(A,7),  
11:40(A), 13:00(7), 14:20(7), 17:40(A,7), 20:15(A,7),

Goleniów, Dworzec PKP :  7:05(A), 8:20(A), 9:25(A,7), 9:45(7,R), 10:10(A),  10:50(A,7),  
11:36(A,7), 12:26(A), 12:42(A,7),  13:05(A,7), 13:45(7), 14:20(A),  14:45(A,7,R), 15:05(7), 
15:20(1,3,5,7) 15:26(2,4,6) 15:40(A,7) 15:55(A)  16:08(A,7) 16:40(A) 16:59(A,7) 17:15(A), 
17:40(A,7)  18:50(A,7,R)  19:05(A,7), 19:50(A,7) 20:10(A,7) 20:35(A,7) 21:00(A,7)

Trasa NOWOGARD – MASzEWO 
Nowogard ul. Rzeszowskiego :  6:20(S) 15:15(S)
Trasa MASzEWO – NOWOGARD 
Maszewo :  6:55(S) 16:00(S)
Trasa NOWOGARD – MASzEWO – STARGARD SzCzECIŃSKI
Nowogard ul. Rzeszowskiego :  6:50(F),  11:30(F),  13:50(F),  
Trasa STRAGARD SzCzECIŃSKI – MASzEWO - NOWOGARD
Stargard Szcz. Oś. Tysiąclecia :  9:40(A), 12:45(A), 15:05(A)
A - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt S – kursuje w dni nauki szkolnej; 

7 – kursuje w niedziele niebędące świętami F – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz 
świąt 1,3,5 – kursuje w poniedziałki, środy, piątki oprócz świąt; 2,4,6 – kursuje we wtorki, 
czwartki, soboty oprócz świąt; 4,5,6,7 – kursuje w czwartki, piątki, soboty, niedziele oprócz 
świąt; R – kurs do Reska    

ROzKŁAD JAzDY POCIĄGÓW (1.06 - 8.12.2012)
DO KOŁOBRZEGU
7:26 (od 3.09); 9:21 (w dni robocze); 11:39;  13:49;  15:47;  

17:46;  21:38

DO SZCZECINA
5:19 (od 3.09); 6:36 (od 3.09); 8:01; 12:13 (w soboty, niedziele 

i święta); 14:56;  16:51;   18:50;  

Informacje o rozkładzie jazdy:  tel. 19 757

PRO-BUD S.C.   SPRzEDA MIESzKANIA 
2-pokojowe o pow. 58 m2 na osiedlu Gryfitów

  nowe  -  własnościowe  -  bezczynszowe
tel. 91 39 25 552, 783 570 056, www.probud-nowogard.pl

Nowogard, ul. 3 Maja 14

 Ostatnia chwila - SKORZYSTAJ Z KREDYTU RODZINA NA SWOIM!
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Serwujemy smaczne jedzenie
Zapraszamy na Niedzielne Obiady
Dobra muzyke
Miła atmosfere

Kontakt: 
604103 158, 509 284 384

Organizuje:

Serwujemy smaczne jedzenie
Zapraszamy na Niedzielne Obiady
Dobra muzyke
Miła atmosfere

wesela, urodziny,
stypy, dancingi, karaoke

i imprezy okolicznosciowe

Niedługo nowe zasady 
zdawania egzaminu

ZAPISZ SIĘ JUŻ TERAZ

Posiadamy w ciągłej sprzedaży:
-kostury - ośniki - skrobaki - maczety  
- linki zrywkowe  - Haki, łańcuchy

Naprawa węży hydraulicznych
wysokociśnieniowych

- lemiesze,nakładki, odkładnie, śruby, redlice
- bagnety, podnośniki łanu, igły do pres, cepy,
- koła zębate, palce sprężyste noże bijakowe ...
- �ltry , oleje, smary, wałki WOM,

NOWOGARD • ul. Nadtorowa 14c
tel. 91 392 71 14 • kom. 604 24 90 72

Zapraszamy 
od pn-pt w godz. 8.00 - 16.00      w soboty 9.00 - 14.00

KSM polecamy zabawki Bruder

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07

Nowy kurs
10 grudnia  2012 r.

OKNO 1465 mm szer. x 1435 mm wys.

SZYBA K=1,0 • OKUCIE MACO PPUH "JOGA" sj.
ul. Górna 4,

72-200 Nowogard
tel. 91 39 25 501

OKNA-SUPERPROMOCJA !!!

TYLKO 499zł*
*cena netto
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GAZETA LOKALNA  NOWOGARD • OSINA

Patrz PDF s.  13

Czytaj s.  15

Czytaj s.  11,12

Czytaj „20 lat temu 
DN pisał” s.  7

Czytaj „Sonda...” s.  2

s. 6s. 5s. 4

Czeski film, 
z pomocą 
charytatywną 
w tle… 

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07

Kancelaria  
Prawna

nawet trudne sprawy

601 949 077
NNIIEEPPUUBBLLIICCZZNNAA  SSZZKKOOŁŁAA  PPOOLLIICCEEAALLNNAA  

ogłasza nabór na kurs kwalifikacyjny 

w zawodzie opiekun medyczny,
umożliwiający zdobycie kwalifikacji K1. świadczenie usług 
opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej 
WYKSZTAŁCENIE ŚREDNIE NIE JEST WYMAGANE!!!

 

informacja i zapisy 
Ul. Zielona 11, tel. 91 39 26 691 

Zapisy do 21.12.2012 
(o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń) 

wwwwww..zziieelloonnaa..mmoojjaasszzkkoollaa..nneett  
 

Nowogardzka 
biblioteka 
wysoko  
w rankingu

Mikołajkowe 
widowisko
w NDK

Szanowni Mieszkańcy Gminy Nowogard
W dniu 1 lipca 2011 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił Ustawę 

o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Ustawa 
weszła w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. Gmina Nowogard, jak inne gmi-
ny w kraju zobowiązana jest do jej stosowania i wprowadzenia w życie.

W związku ze zmianą systemu gospodarowania odpadami komunalny-
mi, który będzie funkcjonował od 1 lipca 2013 r. Burmistrz Nowogar-
du zaprasza na spotkanie informacyjne w celu zebrania propozycji, 
uwag i opinii dotyczących wyboru systemu opłat oraz pozostałych kwe-
stii związanych z nowym trybem odbioru i zagospodarowania odpadów.

Materiały przedstawiające uwarunkowania w zakresie wyboru metody 
naliczania opłat za gospodarowanie odpadami zamieszczone zostały na 
stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Nowogardzie www.nowogard.
pl w formie broszur w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego w 
Nowogardzie, Plac Wolności 1, pok. nr 5 oraz można się z nimi zapoznać 
u sołtysów wsi. 

Zebrania odbędą się:
13.12.2012 r. o godz. 1800 w Nowogardzkim Domu Kultury (sala kinowa)
14.12.2012 r. o godz. 1800 w Wierzbięcinie (Szkoła Podstawowa)  
17.12.2012 r. o godz. 1800 w Błotnie (Szkoła Podstawowa)

SERDECZNIE ZAPRASZAM
Z wyrazami szacunku 

Burmistrz Nowogardu Robert Czapla 

21 grudnia br.
od 10.00 - 11.00

piątek udzielane będą
bezpłatne porady prawne

w redakcji,   
ul. Boh. Warszawy 7A

w sprawie pilnej  
601 994 077

Pod tą grubą warstwą śniegu jest chyba rondo, ale którędy tu jechać

zaskoczyła  
drogowców 

Zima jak zwykle 

Czytaj s.3

R. Czapla 
realizuje 
wyrok  
i przeprasza

Nowy 
rozkład 
jazdy PKP

Lubimy 
takie 
widoki

Mikołajkowy 
kolarski  
wyścig  
przełajowy

„Przerwa  
w dostawie 
energii”
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Kronika policyjna Nasza  Sonda:  Za co lubimy zimę!
Nadeszła zima w pełni, nie tylko na terenie całej Polski, ale również na terenie 
naszego miasta i gminy, która przynajmniej jeszcze wczoraj „tonęła” w zaspach 
śniegu. Dlatego sądzimy, że jest to dobry moment, aby sprawdzić, jaki jest sto-
sunek naszych Czytelników do tej pory roku? Czy lubimy zimę?

Józef Żabecki - Bardzo lubię zimę. A dlaczego? Bo jest ona 
taka naturalna, rzeczywista, widać jej całe piękno. Mówi się, że 
lato to lato. Ale zima również ma swój urok. Lubię o tej porze 
roku chodzić na spacer i oddychać w pełni  tym świeżym po-
wietrzem. A robię to codziennie, dla zdrowia, chodzę tu alejka-
mi i czasami na cmentarz. Mróz jest łagodny więc można sobie 
spacerować. Życzę wszystkim Czytelnikom radości z uroków tej 
pięknej pory roku. 

Dariusz Szałapski - Czy lubię zimę? W zależności, jaka ona 
jest?  A jest ona jak widać w tym roku  bardzo sroga, myślę, że 
nie było takiej chyba od wielu lat. Cieszę, się ,że zima nadeszła 
szybko bo mam wnuczkę z którą będę chodził na spacery. Cieszę 
się, też że tym razem  chyba święta Bożego Narodzenia będą bia-
łe. Jeżeli chodzi o odśnieżanie, to myślę, że w centrum jest dobrze 
odśnieżone, ale już gorzej to wygląda na peryferiach miasta.   

Krystyna Krupiczowicz z wnuczką Hanią - Zimę lubię bar-
dzo, ale tą najlepiej łagodną. Nie lubię mrozów i wiatru, ale tak 
jak jest w tej chwili, to jest idealnie. Jeszcze nie lubię czegoś co z 
zima  prawie nie ma związku mianowicie   chuligaństwa, które-
go efekty widać tu nad jeziorem – patrz Pan  zniszczono tablicę. 
Mimo to przychodzę tu z wnuczką codziennie. A co tutaj robimy 
o tej porze roku? Oczywiście spacerujemy i dokarmiamy nad je-
ziorem ptactwo, które powiem panu, że nas zna, bo zaraz do nas 
podbiegają jak podchodzimy do jeziora. Cieszmy się, bo prawdo-
podobnie będziemy mieli „białe” prawdziwe zimowe Święta Bo-
żego Narodzenia. 

Jarosław Nowak - Lubię zimę owszem, jeżeli jest taka ład-
na jak teraz. A jak widać jest ona w tym roku szczególna. Mam 
nadzieję, że święta będą białe i optymistyczne, ale z tą pogodą 
różnie może jeszcze być? Jest zimno, ale widzę, że z tej pory roku 
cieszą się najbardziej dzieci. A dorosłym? Cóż, sprawia ona 
nam trochę problemów, bo niestety jest trochę kiepsko na mie-
ście z odśnieżaniem. Dlatego apeluję do właścicieli swoich pose-
sji i służb porządkowych, by przyłożyli się do tego odśnieżania, 
bo widać, że ktoś tu zaspał... No cóż, jak zwykle  zima znowu 
zaskoczyła drogowców i administratorów. 

Katarzyna Kałużka z synkiem Oskarem - Lubię zimę, a w 
szczególności kuligi. Pamiętam, jak mieszkaliśmy na wsi, to jeź-
dziliśmy właśnie zimą na kuligi, a teraz sami je organizujemy 
dla naszych dzieci, lecz zapewniam, że oczywiście wszystko ro-
bimy w sposób bardzo ostrożny i kontrolowany. Ponadto co roku 
z naszym drugim synkiem tradycyjnie lepimy bałwana. Uwiel-
biamy to robić, bo jest wtedy na dworze biało i pięknie.  Oskarek 
miał okazję w swoim życiu podziwiać już drugą zimę i z tego co 
widzę, to zimno nie bardzo przypadło mu do gustu, chociaż lubi 
jeździć na sankach. Nasz synek urodził się w lipcu, czyli jest cie-
płego letniego wychowu, więc teraz najchętniej poszedłby już do 
ciepłego domku, bo bardzo lubi ciepełko. 

Stanisław Pietrzykowski - Zima w tym roku jest tak piękna 
i urocza, że można ją tylko podziwiać. Widzę ją codziennie, bo 
ucinam sobie 10 km marsze - najczęściej przez las. I tam dopiero 
widać jej całe piękno i urok. Należy się cieszyć z tego, że jest wła-
śnie taka piękna pogoda i takie świeże powietrze. Dziś miałem 
okazję dostrzec jej właściwe, prawdziwe piękno, podczas odśnie-
żania na moim ranczo. Widziałem w tej białej scenerii ptaki 
szukające pożywienia m. in. sikorki, gile i inne ptaszki, które 
wyglądały bardzo przepięknie. 

Rozmawiał: Jarek Bzowy 

03.12.2012 r. 
Godz. 16.40 Włamanie do 

altanki ogrodowej przy ul. 15 
Lutego, skąd dokonano kra-
dzieży dekodera DVBT. 

Godz. 23.20 Kolizja drogowa 
na ul. Bema pomiędzy pojaz-
dami Skoda Octavia oraz Seat 
INCA.

05.12.2012 r. 
Godz. 06.50 Kolizja drogowa 

na ul. 3 Maja, w której uczest-
niczyły dwa pojazdy: Ford 
Transit oraz Mercedes. 

Godz. 14.30 Powiadomienie 
o kradzieży perfum z mieszka-
nia na ul. Kościuszki. 

Godz. 15.15 Kolizja drogo-
wa na ul. Bohaterów Warsza-
wy, pomiędzy pojazdem marki 
Mercedes, a Peugeot. 

06.12.2012 r. 
Godz. 13.00 Powiadomienie 

o zatrzymaniu sprawcy kra-
dzieży w sklepie Lidl. Patrol na 
miejscu wylegitymował Toma-
sza M., który dokonał zaboru 
alkoholu.  

07.12.2012 r. 
Godz. 13.20 W sklepie In-

ter Marche dokonano kradzie-
ży 20 książek pozostawionych 

przez klientkę sklepu obok 
kasy. 

Godz. 19.00
Kolizja drogowa na ul. 

Cmentarnej, gdzie kierują-
ca pojazdem marki Fiat cofa-
jąc uderzyła w inny pojazd, a 
następnie odjechała z miejsca 
zdarzenia. 

Godz. 22.40 Na ul. Warszaw-
skiej ujawniono nietrzeźwego 
rowerzystę. Bartłomiej C. miał 
0,51 promila alkoholu w wydy-
chanym powietrzu. 

08.12.2012 r. 
Godz. 00.45 Na parkingu 

sklepu Lidl ujawniono rower 
typu damka (marka MBM), 
który zabezpieczono w maga-
zynie rowerów Komisariatu 
Policji w Nowogardzie. 

Godz. 19.00 Przed przejaz-
dem kolejowym w miejscowo-
ści Żabowo pojazd typu TIR  
wpadł w poślizg i zablokował 
jeden pas ruchu.

 
09.12.2012 r.
Godz. 20.40 Powiadomie-

nie o pozostawionym wózku 
dziecięcym (spacerówka, ko-
lor oliwkowo-fioletowy) na ul. 
Bema. 

st. insp. Ref. Prewencji 
Klaudia Gieryń  

Józef Damecki, lat: 66, zmarł: 03.12.2012, pogrzeb: 05.12.2012, 
pogrzeb odbył na cmentarzu w Nowogardzie. 

Cecylia Jachimowska, lat: 88, zmarła: 04.12.2012, pogrzeb: 
06.12.2012, pogrzeb odbył  się  na cmentarzu w Nowogardzie.

Zofia Michalak, lat 82, zmarła 05.12.2012, pogrzeb 07.12.2012, 
pogrzeb odbył się na cmentarzu  w Nowogardzie. 

Władysław Kasprzak, lat: 60, zmarł: 04.12.2012, pogrzeb: 
07.12.2012, pogrzeb odbył na cmentarzu w Dobrej 

Antoni Woźniak, lat: 75 zmarł: 09.12.2012, pogrzeb: 
12.12.2012, pogrzeb odbędzie się o godz. 13,00 na cmentarzu w 
Nowogardzie. 

Informacje  przekazał zarządca cmentarza Jerzy Furmańczyk

 w tych dniach odeszli do wieczności 

Caritas  
informuje 
 Zespół Caritas przy para-

fii WNMP  informuje, że w dniu 11 grudnia (wto-
rek), w siedzibie organizacji przy ul. 700 Lecia (w 
podwórku ZBK),  o godz. 16.00 odbędzie się kolej-
na i ostatnia już przed Świętami Bożego Narodzenia 
wydawka żywności. Zapraszamy szczególnie te oso-
by, które w tym miesiącu z pomocy jeszcze nie ko-
rzystały. 

ks. proboszcz 
G. Legutko
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P R O M O C J A
PÓŁ TONy OPAŁu

worek drewna  
GRATIS

O PA Ł
POLSKI WĘGIEL 

WYSOKA JAKOŚĆ
węgiel, koks, miał,drewno,
brykiet - węgiel i drzewny
(towar luzem i workowany)

Zapewniamy transport 
Sprzedaż ratalna

PPuH „EDBA” 
Nowogard • ul. Nadtorowa 12

Tel./fax 91 39 22 329
Kom. 601 150 620

Zima jak zwykle zaskoczyła drogowców 
Zima jak zwykle zaskoczyła drogowców.  Zasypane chodniki, ulice, a także parkingi sprawiły, że nad ranem w poniedziałek wiele ulic 
było zakorkowanych. Mieszkańcy mieli kłopoty z dotarciem do pracy, a uczniowie z trudem przemierzali drogę do szkoły. Urząd Miej-
ski twierdzi jednak, że trzyma rękę na pulsie. Czy rzeczywiście tak jest?

W tym roku zima zaata-
kowała nieco wcześniej, niż 
to zwykle bywało. I cho-
ciaż zgodnie z kalendarzem 
mamy jeszcze jesień, wokół 
zrobiło się biało i mroźno. 
Obfite opady śniegu jakie na-
wiedziły nasz region sprawi-
ły, że w poniedziałek na dro-
gach i chodnikach panował 
istny chaos. 

Gdzie niegdzie już od rana 
jeździły pługi. Zgarniano tak-
że śnieg z chodników. Służby 
porządkowe udrożniały nie-
które przejścia dla pieszych. 
Jednak nie wszystkie ulice 
otoczono  taką sama „troską”. 

Jeszcze o godz. 8.00 cały 
chodnik po lewej stronie, 
idąc wzdłuż ul. 15- Lutego, 
aż do skrzyżowania  z ul. Że-
romskiego, był w zasadzie 
nie do przejścia. Ten odcinek 
drogi jest o tyle ważny, że sta-
nowi główną drogę dojścia 

zarówno do znajdującego się 
na osiedlu przy ul. Poniatow-
skiego, Przedszkola nr 2, jak 
i położonej przy ul. Żerom-
skiego Szkoły Podstawowej 
nr 2. 

To skandal. Przed chwi-
lą widziałam, jak odśnieżany 
jest plac wokół ratusza, a tu-
taj nawet nie widać, żeby ktoś 
próbował odśnieżyć chodnik – 

żaliła się napotkana przez nas 
matka, przemierzająca z nie 
lada wysiłkiem chodnik, pro-
wadząca swojego 9 letniego 
syna do szkoły.  

Nie lepiej było przy ul. Nad-
torowej, wzdłuż której funk-
cjonuje kilkadziesiąt zakła-
dów pracy. Wiele osób miało 
problem z dojazdem do swo-
jej firmy. 

Droga była całkowicie nie-
przejezdna.  Ktoś się zakopał 
i zrobił się korek, zaraz przed 
przejazdem kolejowym.  Prze-
cież na tej ulicy pracuje z 200 
osób. Nie wiem, za co my pła-
cimy podatki – mówił jeden z 
przedsiębiorców, który w tej 
sprawie zatelefonował do re-
dakcji DN, nie kryjąc swojej 
złości. Drogę później ponoć 
odśnieżono, ale dopiero po 
telefonach do Urzędu Miej-
skiego. 

Wiele do życzenia pozosta-

wiają także parkingi, o któ-
rych jakby służby drogowe 
w tym roku zapomniały – za 
wyjątkiem tych przed wej-
ściem do Urzędu Miejskie-
go. Ci, którzy  chcieli  zapar-
kować auta np. wzdłuż ulic 
700-Lecia czy Bankowej, mu-
sieli liczyć się z tym, że ich sa-
mochód utknie w rozjeżdżo-
nej, grubej warstwie śniegu 

na długie godziny. Niebez-
piecznie było także na skrzy-
żowaniach. Zasypane pasy do 
skrętu, a także wysepki powo-
dowały, że wielu kierowców 
miało trudności z bezpiecz-
nym opuszczeniem skrzyżo-
wania. 

Problemy mieli także pa-
sażerowie komunikacji miej-
skiej. Aby wsiąść do autobu-

su, trzeba było najpierw  po-
konywać pół metrowe zaspy 
śniegu. 

Nie wspominamy już o 
ścieżce rowerowej, która rów-
nież nie została odśnieżona, 
mimo tego, że oprócz funkcji 
rekreacyjnych, stała się tak-
że ważnym traktem komu-
nikacyjnym. Tragiczna sytu-
acja panowała (i panuje) tak-
że na osiedlach. Wiele osób 
zmuszonych było pozostawić 
swoje zasypane auta na par-
kingach, gdyż nawet po od-
śnieżaniu nie było w stanie 
ruszyć nimi z miejsca. 

„Zima zaskoczyła drogo-
wców” - ciśnie się na usta wy-
tarte, ale jakże trafne w tych 
okolicznościach powiedze-
nie. Urząd Miejski twierdzi 
jednak, że ma wszystko pod 
kontrolą, chociaż przyznaje - 
walka z zimą do łatwych nie 
należy.  

Akcja odśnieżania zaczęła 
się już w nocy, na drodze nr 6 
od Olchowa do Wojcieszyna. 
Od rana 

odśnieżamy na bieżąco, tak-
że inne rejony miasta. Mimo 
to, mamy sporo telefonów od 
mieszkańców w sprawie zasy-
panych dróg. Głównie doty-
czy to bocznych, dojazdowych 
uliczek. Jesteśmy na bieżąco w 
kontakcie z firmami sprząta-
jącymi i przekazujemy im sy-
gnały od mieszkańców. Robi-

my co w naszej mocy. Tak ob-
fite opady sprawiły jednak, że 
nikt nie jest w stanie wszyst-
kiego uprzątnąć w tak krótkim 
czasie – tłumaczył Tadeusz 
Fiejdasz z Urzędu Miejskiego 
w Nowogardzie. 

Należy mieć nadzieję, że po 
pierwszym ataku zimy odpo-
wiedzialne za utrzymanie na-
leżytego stanu dróg służby, 
obudzą się i przy następnych 
opadach śniegu, będą reago-
wały szybciej i skuteczniej. 

W końcu od tego zależy na-
sze bezpieczeństwo...

Marcin Simiński 

Chodniki w wielu miejscach bardziej wydeptane przez przechodniów niż odśnieżone

Aby wejść do autobusu trzeba się przedrzeć przez sporą hałdę śnieżną



Nr 97 (2130)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

4

www.dzienniknowogardzki.pl

Członkowie Klubu 
Abstynenta „Hania”
w Nowogardzie oraz 

wszystkie dzieci obdarowane 

paczkami dziękują 
Zarządowi Cechu 

Rzemieślników  
i Przedsiębiorców 

za wsparcie finansowe 
na zakup paczek

Czeski film, z pomocą charytatywną w tle… 

Kto pozwolił ustawić kosze na odzież? 
Z tym pytaniem do redakcji DN, zwrócił się jeden z członków wspólnoty mieszkaniowej „Osiedle Leśne” przy ul Gen. Bema. Kilka ty-
godni temu, przy wjeździe na osiedle ustawione zostały pojemniki na odzież używaną z logiem UNICEF. Nikt jednak nie zapytał miesz-
kańców o zgodę. 

Kosze stawiało dwóch męż-
czyzn. Przywieźli je na cię-
żarówce. Podszedłem do nich 
i zapytałem, kto im kazał to 
ustawić. Mówiłem, że to teren 
wspólnoty i nie przypominam 
sobie, aby zarząd wyrażał zgo-
dę na stawianie czegokolwiek. 
Usłyszałem, że  zgodę wyraził 
burmistrz– mówi pan Ireneusz 
Cybulski, członek wspólnoty.

Oburzony mężczyzna próbo-
wał dowiedzieć się w gminie, 
czy prawdą jest, że burmistrz 
wydawał zezwolenie na usta-
wienie pojemników na odzież 
używaną. Bez powodzenia. Za-
dzwonił więc do redakcji DN, 
z prośbą o wyjaśnienie zagad-
kowej historii. Nam udało się 
uzyskać odpowiedź. 

Gmina Nowogard nie wyrazi-
ła zgody na ustawienie pojem-
ników na używaną odzież na 
terenie należącym do Wspólno-
ty Mieszkaniowej przy ul. Gen. 
Bema. Nie mamy takiego pra-
wa – wyjaśnił Tadeusz Fiejdasz 
z UM Nowogard. 

Kto więc zezwolił na usta-
wienie koszy? Postanowiliśmy 
zadzwonić na nr telefonu, któ-
ry zapisano na pojemnikach. 
Okazało się, że dodzwonili-
śmy się do spółki  Tesso z Gdy-
ni, która zbiera dary w postaci 
odzieży w imieniu kilku orga-
nizacji charytatywnych w tym 
m. in. UNICEF i Caritas. Pro-
wadzi również hurtownię uży-

wanych ubrań. Dyrektor spół-
ki tłumaczył, że ma zgodę na 
usytuowanie koszy na terenie 
osiedla, ale sprzed kilku lat. 

W Nowogardzie mamy usta-
wionych 9 pojemników. Je-
śli chodzi o te konkretne ko-
sze, to otrzymaliśmy zgodę na 
ich ustawienie od spółdzielni 
mieszkaniowej Cisy. Pismo jest 
z 2007 roku – mówi Sebastian 
Skrzypek. 

Tyle, że jak się okazało spół-
dzielnia ta, nigdy na Bema nie 
miała żadnych nieruchomości. 

Posiadamy porozumienie z 
firmą, która zbiera odzież uży-
waną na cele charytatywne, ale 
tylko na swoim terenie, do któ-
rego Bema  nie należy.  Nie mie-
liśmy tam nigdy swoich bloków 
– tłumaczy Wiesław Piotro-
wicz, wiceprezes SM „Cisy”. 

Wszystko wskazuje na to, że 

firma z Gdyni na podstawie 
jednego pozwolenia ustawia 
pojemniki na terenie całego 
miasta. S. Skrzypczak zapewnił 
jednak w rozmowie z DN, że 
tam, gdzie Cisy nie są właści-
cielem gruntów, a także gdzie 
mieszkańcy sobie tego nie ży-
czą, pojemniki zostaną zabra-
ne w ciągu najbliższych dwóch 
tygodni. Trzymamy za słowo. 
Ponadto firma  jeśli chce aby 

ludzie bez oporów dzielili się 
używana odzieżą winna doło-
żyć starań aby wszyscy zostali 
odpowiednio poinformowali i 
wiedzieli kto zbiera i dla kogo. 
Wiarygodna i wyczerpują-
ca informacja gwarantuje bo-
wiem skuteczność zbiórki po-
mocowej. A mamy nadzieje, że 
o taką chodzi a nie np. o han-
del. 

Marcin Simiński 
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Nowogardzka biblioteka wysoko w rankingu
Biblioteka Publiczna w Nowogardzie znalazła się na 58 miejscu  spośród 700 najlepszych czytelni w kraju, według  rankingu Rzeczpo-
spolitej i Instytutu Książki.  

Ranking został przeprowa-
dzony po raz drugi. To pro-
jekt, w którym  organizato-
rzy  chcą pokazać przykłady 
najlepszych praktyk jak rów-

nież  miejsca, w których dzięki 
współpracy osób związanych 
z kulturą jak również w pew-
nym % władz samorządowych  
udaje się przekształcać biblio-

teki w miejsce spotkań nie tyl-
ko z ludźmi, ale także z wiedzą 
oraz kulturą. W rankingu bra-
no pod uwagę kilka kryteriów. 
Najważniejsze z nich dotyczy-
ły ilości czytelników, wypoży-
czanych przez nich książek, a 
także wartości księgozbiorów i 
uzupełniania ich o nowe pozy-
cje książkowe. Pod ocenę bra-
no także procentową dotację, 
jaką na działalność bibliotece 
przekazują samorządy. 

W drugiej edycji Rankin-
gu Bibliotek, przygotowanego 
przez Instytut Książki i dzien-
nik „Rzeczpospolita” pierw-
sze trzy miejsca zajęły: Biblio-
teka Publiczna w Kałuszynie 
(woj. mazowieckie), Gminna 

Biblioteka Publiczna w Bestwi-
nie (woj. śląskie) i Gminna Bi-
blioteka Publiczna w Borowie 
(woj. dolnośląskie. Wśród 700 
ocenianych bibliotek, 58 miej-
sce zajęła nowogardzka Biblio-
teka, kierowana przez panią 
Zofię Pilarz, którą poprosili-
śmy wczoraj o komentarz do 
wyników rankingu.  

Zmieściliśmy się w „100” co 
na pewno jest dobrym wyni-
kiem i należy się z niego bar-
dzo cieszyć. Oczywiście mogli-
byśmy być lepsi, zważywszy na 
wynik sprzed roku, ale trud-
no rywalizować z bibliotekami, 
które miały od nas czasem kil-
ka razy większe budżety. Wi-
domym jest, że operuje się taką 

sumą jaką się dysponuje. Cho-
ciaż powiem, że w ubiegłym 
roku mimo tak ciężkiej sytu-
acji biblioteka kupiła na 1000 
mieszkańców 70 nowych pozy-
cji. Dlatego uważam, że nie jest 
to wcale taka zła liczba. Na niż-
szą ocenę z pewnością też wpły-
nął brak etatu informatyka, 
który mógłby wprowadzić nasz 
księgozbiór do siec, co z pewno-
ścią podniosło by nasze noty w 
rankingu. Oczywiście wciąż bę-
dziemy pracować na to  by być 
lepszym, co mam nadzieję prze-
łoży się na wyniki przyszłorocz-
nego rankingu – powiedziała Z. 
Pilarz. 

Jarek Bzowy 

Halinie  
i Zbigniewowi 

Żywickim
wyrazy głębokiego 

współczucia z powodu
śmierci mamy 

i teściowej
składają 

Tadeusz i Jadwiga 
Kozłowie

Wszyscy, którzy uczestniczyli  
w ostatniej drodze

śp. Zofii Michalak
podziękowania 

składa rodzina

PODzIęKOWANIAKONDOLENCJE

Pomóżmy sobie
•	 Przyjmę  2 - osobowy fotel do spania, pralkę automatyczną oraz używaną  po-

kojową meblościankę tel. 665 - 566-856
•	 Przyjmę  łóżko piętrowe  tel.512-71-13-48
•	 Przyjmę  wersalkę z fotelami oraz szafkę na dziecięce ubrania tel. 883-241-291 
•	 Przyjmę meble pokojowe w dobrym stanie, ławę pokojową i TV  tel.782-556-716
•	 Przyjmę  piecyk kaflowy lub inny piec na opał tel. kontaktowy 883-038-182
•	 Przyjmę segment pokojowy i kuchenny oraz pralkę.  tel. kontaktowy 

512 711 348
•	 Przyjmę dla niepełnosprawnego chłopca rowerek trzykołowy napędzany na 

ręce   tel.  697-381-161 
•	 Przyjmę fotel biórkowy z oparciami lub bez,  797-795-271 lub informacja pod 

nr red. 91 22-165 
•	 Oddam sprawny telewizor nr  kontaktowy 506-150-337
•	 Oddam tapczan w dobrym stanie, kontaktowy tel. 601 508 082
•	 Oddam krzesełko do karmienia dziecka  tel. 664 415454

„Dzieci nie są głupsze od dorosłych, tylko mają mniej doświadczenia” - Janusz Korczak 

O prawach człowieka i o Januszu Korczaku
10 grudnia (Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka (ONZ)) w ramach obchodów roku Korczaka, w Zespole Szkół Ponadgimnazjal-
nych im. St. Staszica odbył się szkolny konkurs Wiedzy o Prawach Człowieka i o wielkim pedagogu  Januszu Korczaku. 

W konkursie mogli wziąć 
udział zarówno uczniowie klas 
technicznych, jak i zawodo-
wych. Konkurs składał się z 
trzech etapów: pierwszy – za-
projektować należało plakat 
nawiązujący do jednej z sen-
tencji Janusza Korczaka “Kiedy 
śmieje się dziecko, śmieje się 
cały świat”; drugi – należało 
napisać rozprawkę na ten sam 
temat; trzeci – to quiz, który 
dotyczył: sprawdzenia wiedzy 
na temat Praw Człowieka oraz 
życia i działalności Janusza 
Korczaka. Komisja konkurso-
wa w składzie : panie Katarzy-
na Kijana, Ewa Staszak, Kata-
rzyna Wasyluk oraz redaktor 
DN Jarosław Bzowy – oceniła 
prace i wytypowała zwycięz-
ców. W klasyfikacji general-

nej zajęli następujące miejsca: 
I – Jan Maciejczak, ucz. kl. 
II Technikum Hotelarstwa, 
miejsce II -  Karolina Wołk, 
ucz. kl. IV Technikum Han-
dlowego; miejsce III – We-
ronika Daćkowska, ucz. kl. I 
Technikum Handlowego.

Komisja przyznała również 
dodatkowe nagrody w katego-
riach: najlepszy plakat, najle-
piej napisana rozprawka oraz 
największa ilość punktów zdo-
bytych w quizie. Jednak i tu 
bezkonkurencyjnym okazał 
się Jan Maciejczak. Wszyst-
kim nagrodzonym złożono 
serdeczne gratulacje  i życze-
nia dalszych sukcesów w zdo-
bywaniu wiedzy. 

Jarek Bzowy
współpraca mgr Ewa Staszak 

Na zdjęciu stoją od lewej: Jan Maciejczak, Jakub Garbacki, Karolina Wołk i Weronika Daćkowska
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Mikołajkowe widowisko w NDK 
„Opowieść Wigilijna”, to jedno z najsłynniejszych dzieł Karola Dickensa. Jest to wzruszająca historia z morałem opowiadająca o magii 
Świąt Bożego Narodzenia i od czasu, kiedy Dickens napisał ją w 1843 roku, doczekała się niezliczonej liczby adaptacji scenicznych, fil-
mowych i muzycznych. Na warsztat wzięli ją także członkowie zespołów artystycznych Nowogardzkiego Domu Kultury.

Opowieść o starym, zgorzk-
niałym kupcu, Ebenezerze 
Scrooge’u, który pewnej nocy 
wigilijnej doświadcza najgłęb-
szej przemiany, nieustannie 
przypomina nam, czym jest 
przyjaźń, miłość, związki ro-
dzinne i w końcu magia Świąt 
Bożego Narodzenia. Ebene-
zer Scrooge to samotnik, który 
nie lubi ludzi, a jego jedynym 
celem w życiu jest pomnaża-
nie majątku. W noc wigilij-
ną ukazuje mu się duch Mar-
leya, jego zmarłego partnera 
w interesach, cierpiącego pod 
ciężarem łańcucha win, któ-
ry wykuł sobie za życia. Gdy 
Scrooge’owi pokazują się ko-
lejne duchy obrazujące jego 
przeszłość, teraźniejszość, a 
przede wszystkim przyszłość, 
ten przerażony wizją samotno-
ści, postanawia zmienić swoje 
życie. Staje się szczodrym, ser-
decznym, kochającym, otwar-
tym człowiekiem, zupełnie in-
nym od zgorzkniałego, nie-
chętnego ludziom skąpca, ja-
kim był dotychczas. Zaczyna 
też rozumieć co znaczy dobro-

czynność, litość, wyrozumia-
łość i łagodność.

„Opowieść Wigilijna”, to 
wbrew pozorom trudna sztu-
ka, przemawiająca do wy-
obraźni i bardziej filmowa niż 
teatralna. Młodym artystom 
z NDK, którzy pracowali nad 
adaptacją opowieści Dickensa 
pod okiem Martyny Rogali-
-Bator, udało się jednak udo-
wodnić, że dzięki ciężkiej pra-

cy i zaangażowaniu można 
zrealizować spektakl na wy-
sokim poziomie. Znakomi-
ta gra świateł, intrygujące wy-
stępy taneczne i wokalne, inte-
resujące efekty audio i przede 
wszystkim rewelacyjna, peł-
na pasji gra młodych aktorów, 
stworzyły obraz całości.

W spektaklu udział bio-
rą członkowie zespołów arty-
stycznych działających w No-
wogardzkim Domu Kultury:  
Zespół „Promyczek” instr. Bar-

bara Źróbek, Marzenna Pio-
trowicz, Zespół „Flesz I” instr. 
Mikołaj Kubiak,  Teatr Fonem 
– instr. Martyna Rogala-Bator, 
Solistki – Zespół Flesz Dance 
– instr. Agata Kubiak,  Zespół 
Andeor – instr. Urszula Klim-
czak, Zespół Fenix II i Zespół 
Fenix III – instr. Wiktoria Do-
mańska, Wokalistki – instr. Iza 
Turowska.

Scenografię przygotowa-

li: Zofia Frydryk i członko-
wie jej pracowni plastycznej, 
za oświetlenie odpowiadał Ad-
rian Czernicki, a za nagło-
śnienie Ryszard Ścibor. Ob-
sługę techniczną przedstawie-
nia zapewnił Krzysztof Ku-
jawski.

Spektakl grany był w NDK 
od soboty i pokazywany był 
kilka razy. Dzisiaj tj. we wto-
rek, widowisko oglądają po raz 
ostatni uczniowie nowogardz-
kich szkół. 

Źródło NDK 
Foto MS/DN
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Wieści z Przedszkola nr 4

Bal Mikołajkowy
W dniu 6 grudnia Przedszkole nr. 4 odwiedził Świę-
ty Mikołaj z workiem pełnym prezentów.

Pogoda sprzyjająca dużo śniegu także nie miał problemu 
z dotarciem do dzieci które z niecierpliwością oczekiwały 
przyjazdu Mikołaja. Dzieci jak również i panie przebrane 
w piękne bajkowe stroje bawili się wspaniale przy muzyce. 
Podczas zabawy Mikołaj rozdał dzieciom długo oczekiwa-
ne prezenty. Na koniec rozbawione dzieci wraz z Mikoła-
jem i paniami zrobili pamiątkowe zdjęcie, aby na długo ta 
chwila zapadła w pamięci.

Katarzyna Rogowska

Konkurs
W nawiązaniu  do Świąt Bożego Narodzenia w przedszkolu nr 

4  został zorganizowany konkurs przez panią Małgorzatę Bienias 
na kartkę Bożonarodzeniową. Dostarczono wiele pięknych prac  
z których ciężko było wyłonić tę najpiękniejszą gdyż wszyst-
kie były wyjątkowe. Kilka prac zostało wyróżnionych natomiast 
wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy.

Katarzyna Rogowska

PRZERWA W DOSTA-
WIE ENERGII … (DN z dnia 
27.10.1992r.  nr 58)

II Ogólnopolski Festiwal Fil-
mów Ekologicznych już się 
rozpoczął.(…) Godnym odno-
towania jest fakt, że ten festi-
wal to kontynuacja Przeglądu 
Filmów Ekologicznych (89r), 
jednak w zmienionej formule. 
Oprócz pokazów filmowych w 
trakcie trwania festiwalu orga-
nizowane są wystawy, koncer-
ty, seminaria, warsztaty, Sej-
mik Ekologiczny (zorganizo-
wany w Szkole Podstawowej 
nr 3) wszystkie te imprezy zo-
stały zorganizowane jako do-
datkowe atrakcje dla wszyst-
kich. Festiwal jest świętem ca-
łego miasta, imprezy odbywa-
ją się w wielu miejscach (…). 
Myślę, że odbywający się FFE 
będzie szansą do refleksji nad 
stanem środowiska naturalne-
go, a może przede wszystkim 
nad kondycją duchową jego 
mieszkańców, którymi nie-
wątpliwie jesteśmy. Dobrze się 
stało, że FFE odbywa się w re-
gionie, którego jeszcze nie do-
tknęły bezpośrednio klęski 
ekologiczne. Może to wyda-
rzenie uruchomi w nas wszyst-
kich energię, by w porę zapo-
biec degradacji miasta, które 
przecież wspólnie zamieszku-
jemy. Aby móc to miejsce zo-
stawić naszym dzieciom w ta-
kim stanie, by mówili o nas, że 
zdobyliśmy się na tę mądrość 
– i to przed szkodą. (…) Festi-
wal nie byłby festiwalem gdyby 
odbył się bez tzw. „smaczków” 
(…). Coś takiego zdarzyło się i 
tym razem. (…) miało się od-
być widowisko pt.”Czy war-
to …” w wykonaniu zespołów 
z NDK. Miało się odbyć i od-
było się tylko dzięki zachowa-
niu zimnej krwi przez dyrektor 
Nowogardzkiego Domu Kul-
tury (…).  Kilka minut po roz-
poczęciu się widowiska zga-
sło światło (w ramach ochrony 
środowiska nowogardzkiego, 
została wyłączona energia 
elektryczna). Świeciła się tylko 
jedna lampa halogenowa nale-
żąca do „pana z telewizji”. Wi-
dowisko trwało. Pani Przyby-
łek szybko podbiegła do tego 
pana pytając jak długo może 
mieć włączoną jeszcze tę lam-
pę. „Pan z telewizji” odpowie-
dział, że już świeci się kontro-
lka i musi wyłączyć światło. 
Widowisko trwało. W mo-
mencie gdy „pan z telewizji” 
chciał wyłączyć lampę – Elek-
trownia w Nowogardzie zre-

zygnowała z ochrony środowi-
ska, włączając światło. 

Anita M. Kulak

SEMINARIUM PIOTRA 
GLIŃSKIEGO ( DN z dnia 
29.10.1992r. nr 60)

We wtorek odbyło się spo-
tkanie z dr. Piotrem Glińskim 
(Socjolog z Instytutu Filozo-
fii i Socjologii PAN, kierownik 
Zakładu Społeczeństwa Oby-
watelskiego), na którym omó-
wione zostały najnowsze wy-
niki badań OBOP-u nad sta-
nem świadomości ekologicz-
nej Polaków. (…).Wartości 
ekologiczne nasze społeczeń-
stwo deklaruje jako bardzo 
ważne (społeczeństwo zna za-
grożenia) zajmują one trzecie 
miejsce po zagrożeniu prze-
stępstwami i problemie jakim 
jest bezrobocie w naszym kra-
ju. Predyspozycje do zacho-
wań stoją w drugim rzędzie. 
(…). W ciągu ostatnich dzie-
sięciu lat pokaźnie zwiększyła 
się grupa ludzi chcących dzia-
łać na rzecz ochrony środowi-
ska. Mogliśmy się także dowie-
dzieć, że 80% społeczeństwa 
nie myśli o środowisku w spo-
sób holistyczny. Nie postrze-
ga człowieka jako części śro-
dowiska naturalnego. Badania 
wykazały także brak wiedzy 
konstruktywnej. Praktyczny-

mi konsekwencjami tego fak-
tu są: negatywna ocena stanu 
środowiska, brak działań kon-
struktywnych, stan zagroże-
nia, strach (szczególnie zostało 
to ukazane po katastrofie ato-
mowej w Czarnobylu). Źró-
dłem dominującym w przeka-
zie informacji o stanie ekologii 
w naszym kraju jest telewizja, 
niestety dostarcza nam ona 
niewiele wiedzy pozytywnej, 
powodując zastraszenie spo-
łeczeństwa. Jest wytwarzany w 
ten sposób tzw. „syndrom stre-
su ekologicznego” 50% bada-
nej populacji nie wie do kogo 
się zwrócić w sytuacji zagroże-
nia. Panuje ogólny pesymizm 
– 50% badanych odczuwa za-
grożenie w miejscu zamiesz-
kania. (…). Wbrew pozorom 
młodzież żywo uczestniczy w 
ruchu ekologicznym. Aktywi-
zacja środowiska młodzieżo-
wego jest obowiązkiem star-
szego pokolenia i władz. Nowe 
inicjatywy ruchu ekologiczne-
go: niezależne ruchy społecz-
ne, zmiany w społeczeństwach 
lokalnych. Społeczeństwo jest 
przeciwne radykalnym meto-
dom rozwiązywania konflik-
tów. (…). 

A.M.Kulak
Opr. MR

20 lat temu                                               pisał:
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Handball Nowogard wygrywa w Kamieniu Pomorskim!

Dramaturgia w decydującym meczu
W sobotę (1 grudnia) w Kamieniu Pomorskim odbył się V Ogólnopolski Turniej Oldbojów w piłce ręcznej. Na parkiecie zaprezentowały się dru-
żyny męskie, jak i żeńskie. Po emocjonującej walce, pośród pań zwyciężyły zawodniczki AZS Koszalin, natomiast po walce do ostatnich sekund, w 
rywalizacji mężczyzn pierwsze miejsce wywalczyli szczypiorniści Handball Nowogard !2

Organizatorami turnie-
ju była drużyna Handball 
Nowogard oraz MOSiR 
Kamień Pomorski. Na ka-
mieńskim parkiecie oprócz 
szczypiornistów z Nowo-
gardu, rywalizowali rów-
nież zawodnicy z Koszali-
na, Wielunia, Golczewa i 
Dąbia, jeśli chodzi o panie- 
do walki o zwycięstwo sta-
nęły reprezentantki Szcze-
cina, Świdwina i Koszali-
na. Zarówno panie, jak i 
panowie rywalizowali w 
grupach w systemie „każ-
dy z każdym”. Jeśli chodzi 
o turniej Kobiet, w pierw-
szym spotkaniu naprzeciw 
siebie stanęły piłkarki ręcz-
ne z Koszalina i Świdwi-
na. Zespół AZS Koszalin 
nie pozostawił złudzeń kto 
tego dnia jest lepszy i gład-
ko uporał się z Relaxem 
Świdwin 21:9. W kolejnym 
spotkaniu szczypiornist-
ki z Koszalina nie miały 
już takiej łatwej przeprawy. 
Za rywalki miały kobiety z 
Pogoni Szczecin, które za-
grały zdecydowanie lepiej 
w obronie, aniżeli koleżan-
ki ze Świdwina. Mimo tego 
AZS Koszalin ogrywa Po-
goń 15:11 i zawodniczki 
AZS-u sięgają po zwycię-
stwo w turnieju. Na poże-
gnanie zawodniczki Pogo-
ni pewnie pokonały Relax 
Świdwin 21:12 i stanęły na 
drugim stopniu podium. 
Trzecie miejsce przypa-
dło paniom ze Świdwina. 
W grupie męskiej sytuacja 
po kilku spotkaniach wy-
łoniła dwóch liderów: do 
przedostatniej kolejki tur-
nieju swoich spotkań nie 
przegrały tylko przedsta-
wiciele Gwardii Kosza-
lin i Handball Nowogard. 
Do tej chwili oba zespo-
ły zdecydowanie i w wido-
wiskowym stylu wygrywa-
ły wszystkie swoje mecze i 
w tym momencie stało się 
jasne, że pojedynek mię-
dzy tymi dwoma drużyna-

mi będzie rozstrzygał o ty-
tule mistrzowskim. Gwar-
dia zaczęła bardzo mocno 
i skutecznie i już po kilku 
minutach prowadziła 4:1. 
Drużyna z Nowogardu w 
pierwszym okresie gry wy-
pracowała sobie kilka sytu-
acji, jednak w ostatniej fa-
zie rozgrywanych akcji za-
wodziła skuteczność. Dzia-
ło się tak głównie za spra-
wą bramkarza koszaliń-
skiej drużyny, który fanta-
stycznymi interwencjami 
ratował swój zespół przed 
utratą goli. Miał on jednak 
po drugiej stronie godnego 
sportowego adwersarza w 
osobie Piotra Wojciechow-
skiego, nowogardzkiego 
bramkarza, który swoimi 
paradami wywołał nie tyl-
ko burzę oklasków, ale tak-
że natchnął swój zespół do 
dalszej walki. Przyniosło 
to spodziewany efekt i do 
przerwy drużyna Hand-
ball Nowogard zdołała do-
prowadzić do remisu 4:4. 
Tak niski wynik to przede 
wszystkim zasługa obu 
bramkarzy, którzy wzno-
sząc się na wyżyny swoich 
umiejętności dokonywa-
li rzeczy niemożliwych. W 
drugiej połowie finałowego 
spotkania oba zespoły były 
już znacznie skuteczniej-
sze, i zaczęły w końcu pa-
dać tak upragnione przez 
kibiców bramki. Po stro-
nie Koszalina celnymi rzu-
tami popisywał się Janusz 
Trybalski, który ostatecz-
nie został najskuteczniej-
szym zawodnikiem turnie-
ju (22 bramki), a po stronie 
Nowogardu punktował Ja-
rosław Galus, który zadbał 
o skuteczność nowogardz-
kiej drużyny. Poziom me-
czu do samego końca był 
bardzo wyrównany więc 
na minutę przed końcem 
spotkania, nikogo nie zdzi-
wił wynik 12:11 dla dru-
żyny Handball Nowogard. 
Wtedy to nastąpił splot wy-

darzeń, który zdecydował 
ostatecznie o zwycięstwie 
jednej z drużyn: szczypior-
niści z Nowogardu, prowa-
dząc jedną bramką, zdo-
łali wywalczyć rzut karny. 
Na siódmy metr podszedł 
niezawodny w tym tur-
nieju Bartosz Zdanowicz. 
Wszyscy spodziewali się, 
że to będzie kolejny pięk-
ny i mocny rzut, nie dają-
cy żadnych szans bramka-
rzowi z Koszalina, jednak 
z niewiadomych powo-
dów rozgrywający z No-
wogardu postanowił po-
konać Pawła Zienowicza 
bardzo artystycznym lo-
bem. Ponad dwumetrowy 
bramkarz nie dał się jed-
nak nabrać na tę sztuczkę 
i łapiąc pewnie piłkę zdo-
łał wyprowadzić kontrę. 
Na szczęście dla szczy-
piornistów z Nowogar-
du, brak precyzji zawod-
ników z Koszalina i dobra 
gra w obronie, pozwoliły 
tym ostatnim przejąć pił-
kę i wyprowadzić własną 
kontrę, którą skutecznie 
wykończył Jarosław Galus. 
13:11!!! Ostatni gwizdek i 
oto syrena końcowa oznaj-

miła wszystkim, że trium-
fatorem V Ogólnopolskie-
go Turnieju Oldbojów zo-
stała drużyna gospodarzy 
Handball Nowogard. Trze-
cie miejsce zajęła druży-
na Dąbie Szczecin, która 
w bezpośrednim pojedyn-
ku o tą lokatę zremisowa-
ła z zespołem z Wielunia i 
tym sposobem tylko lepsza 
różnica bramek z innych 
spotkań zdecydowała, że 
zawodnicy z Dąbia trium-
fowali na ostatnim miejscu 
podium. Po turnieju na-

stąpiło uroczyste wręcze-
nie pucharów za osiągnię-
cia drużynowe oraz roz-
danie nagród indywidu-
alnych dla najlepszych za-
wodniczek i zawodników. 
Nagrody wręczali wicesta-
rosta goleniowski- Tomasz 
Kulinicz, który był współ-
fundatorem statuetek, oraz 
Zuzanna Słupecka, mena-
dżer ośrodka „Relaks” w 
Międzywodziu.

Handball Nowogard
Oprac: KR

Wyniki Turnieju
Kobiety:
Relax Świdwin – AZS Koszalin 9:21
AZS Koszalin – Pogoń Szczecin 15:11
Relax Świdwin – Pogoń Szczecin  12:21
Mężczyźni:
Handball Nowogard – MKS Wieluń 19:11
Gwardia Koszalin – Dąbie Szczecin  17:12
Handball Nowogard – Handball Golczewo 24:6
MKS Wieluń – Dąbie Szczecin   13:13
Gwardia Koszalin – Handball Golczewo 19:12
Handball Nowogard – Dąbie Szczecin  20:16
Gwardia Koszalin – MKS Wieluń  12:10
Handball Golczewo – Dąbie Szczecin 10:29
Handball Nowogard – Gwardia Koszalin 13:11
MKS Wieluń – Handball Golczewo  20:10
Wyróżnienia:
Najlepsza zawodniczka turnieju: Marta Szostakowska
Najlepszy zawodnik turnieju: Piotr Zubowicz 
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Zrób prezent 
swoim bliskim

Trójdzielny Kalendarz Rodzinny

Cena: 25 zł - szt. 
od 5 szt. - 20 zł/szt
od 10 szt - 15 zł/szt

Przynieś zdjęcie (można e-mailem)
i tekst do swojego kalendarza.

Resztę wykonamy my!
Tel. 91 39 22 165

e-mail: grafik@domjudy.pl

unihokejowe „Pudło” prezentów...

Na stole  
do „ping-ponga”
W Zespole Szkół Publicznych im. Bronisława Ma-
linowskiego w Osinie, w dniu 6 grudnia 2012 roku 
odbył się turniej w unihokeja szkół podstawowych. 
Natomiast 8 grudnia młodzi sportowcy rywalizowa-
li przy stołach do „ping-ponga”. 

Wydawać by się mogło, że 
święty Mikołaj i unihokej, 
to dwie bardzo odległe spra-
wy. W prawdziwość pierw-
szej, mało kto jeszcze wierzy, 
zaś druga (choć realna) do-
piero zdobywa zainteresowa-
nie szkolnych adeptów sportu. 
Mikołaj jednak nie musi wy-
machiwać kijem do unihoke-
ja, by łączyć tego „słodkiego” 
sędziwego pana w czerwonym 
kombinezonie i workiem pre-
zentów, z coraz popularniejszą 
dyscypliną pod dachami szkol-
nych sal gimnastycznych. Wy-
starczyło być 6 grudnia 2012 
roku w maszewskim Zespole 
Szkół Publicznych,by cieszyć 
się mikołajkowym prezentem, 
jaki mieszkańcom gminy Osi-
na sprawiła unihokejowa re-
prezentacja Szkoły Podstawo-
wej w Zespole Szkół Publicz-
nych im. Bronisława Malinow-
skiego w Osinie. Zawodnicy 
stanęli do rywalizacji w Fina-
le Mistrzostw Powiatu w Uni-
hokeju Chłopców I.M.S. i ob-
darowała nas dużym prezen-
tem – trzecim miejscem. Au-
torzy mikołajkowego sukcesu 
to: Adrian Banasiewicz, Filip 
Jarota, Damian Zimecki, Alek-
sander Pakulski, Jakub Smo-
liński, Maciej Smoliński, Pa-
tryk Ziółkowski. Zespół ZSP w 
Osinie przygotowali i popro-
wadzili panowie Michał Janik 
oraz Sebastian Kowalik. Ser-

decznie gratulujemy sukcesu! 
Teraz czas na miejsca drugie i 
pierwsze.... 

„Okrąglutki” i „cieplutki” 
Mikołaj potrzebuje jednak 
więcej ruchu niż dostarczyć 
może unihokejowy mecz. „Pu-
dło” prezentów z Maszewa z 
uśmiechem zabrane zostało do 
Osiny i spoczęło na zielonym 
stole. A skoro zielony stół, to z 
pewnością chodzi o tenis sto-
łowy. Dwa dni po zmaganiach 
w Maszewie osińscy uczniowie 
odłożyli plastikowe kije i sta-
nęli przy stołach. Punktualnie 
o godz.10:00 w sobotę 8 grud-
nia, rozpoczęła się II edycja 
Turnieju Gminnego w Tenisie 
Stołowym. Sportowe wrażenia 
dla uczniów oraz mieszkań-
ców gminy Osina przygotowa-
li nauczyciele wychowania fi-
zycznego z Zespołu Szkół Pu-
blicznych im. Bronisława Ma-
linowskiego w Osinie pani Ka-
rolina Posacka wraz z panami 
Michałem Janikiem i Sebastia-
nem Kowalikiem. Najskutecz-
niej białą piłeczkę odbijał Ad-
rian Banasiewicz, zajmując I 
miejsce w kategorii szkół pod-
stawowych. Za nim uplasowa-
li się kolejno Filip Jarota i Ja-
kub Smoliński. Kategorię open 
zdominował Adrian Antczak, 
miejsce drugie zajął Tomasz 
Marciniak, a trzecie Robert 
Jurgielaniec. 

oprac. KR
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Mikołajkowy kolarski wyścig przełajowy i M.T.B.

Śnieżnie i emocjonująco
W sobotę (12 grudnia) na stadionie miejskim w Nowogardzie o godzinie 11:00 rozpoczął się Mikołajkowy Kolarski Wyścig Przełajowy 
i M.T.B. Kolarzom ścigającym się po trasie przebiegającej przez las nieopodal stadionu, nie straszny był śnieg ani minusowa tempera-
tura, dzięki czemu dostarczyli kibicom nie lada emocji.

Nieco po godzinie 11:00 na 
trasę wyruszyli pierwsi za-
wodnicy. W tym wyścigu wy-
startowali kolarze z trzech róż-
nych kategorii: DPS, młodzicz-
ka oraz żak. W kategorii DPS 
rywalizowało ze sobą dwóch 
zawodników: Artur Kubisa i 

Zdzisław Bis. Młodziczkami 
w tym wyścigu były Weronika 
Fidos i Ewa Paczos, natomiast 
jedynym żakiem na trasie był 
zawodnik „Chrabąszczy” Jacek 
Fecak, który nie krył szczęścia 
po swoim pierwszym zwycię-
stwie w zawodach: Bardzo się 
cieszę! To moje pierwsze zwy-
cięstwo, ale przyznam, że było 
bardzo ciężko jechać- szczegól-
nie pod górkę. - komentuje Ja-
cek Fecak. Dodajmy, że w ka-
tegorii DPS pierwszy na mecie 
pojawił się Artur Kubisa, na-
tomiast młodziczki Weroni-
ka Fidos i Ewa Paczos, zosta-
ły sklasyfikowane ex aequo na 
pierwszym miejscu. W kolej-
nym wyścigu zaprezentowa-
li nam się kolarze w kategorii 
młodzik. Tu Nowogard repre-
zentowało trzech zawodników: 
Piotr Sowiński, Damian Teo-
dorczyk i Adam Salamon. Na 
podium zdołał stanąć ten naj-
bardziej doświadczony czyli 
Piotr Sowiński, który po zacię-
tej walce zajął 2 miejsce. Zwy-
ciężył zawodnik UKS Ratusz 
Maszewo- Szymon Łakomy, 
natomiast na trzecim miejscu 
znalazł się reprezentant SSPS 
Piast Szczecin- Oskar Filip-
czak. Sowiński i Łakomy ry-
walizują ze sobą przez cały se-
zon, tym razem to zawodnik z 
Maszewa okazał się być lepszy, 

młodzik z Nowogardu źle wy-
startował i stracił dużo do ry-
wali, przez większość wyścigu 
gonił przeciwników i w efek-
towny sposób „wskoczył” na 
podium, jak sam przyznał za 
słabo się przygotował do zawo-
dów, dlatego nie udało się wy-

grać. Jechało mi się ciężko, na-
wet bardzo ciężko! Płuca moc-
no bolą (śmiech), ale cieszę się, 
że udało mi się stanąć na po-
dium, szczególnie na wyścigu w 
Nowogardzie. Rywal uciekł mi 
dość daleko, źle wystartowałem 
dlatego goniłem stawkę. Po czę-
ści to też moje złe przygotowa-
nie, trochę za słabo się przykła-
dałem na treningach i to wyszło 
dzisiaj - podsumowuje swój 
start Piotr Sowiński. Jako na-
stępne na nowogardzkiej tra-
sie zaprezentowały się junior-
ki młodsze. Bezkonkurencyjna 
okazała się być reprezentantka 

UKS Ratusz Maszewo- Paulina 
Łakoma. Zwyciężczyni swo-
jej kategorii również przyzna-

ła, że jechało jej się ciężko: Cie-
szę się, że mogłam wystartować 
i zwyciężyłam. Na wyścig zosta-
liśmy zaproszeni jako klub Ra-
tusz Maszewo, dla mnie to już 
drugi start w Nowogardzie na 
wyścigu mikołajkowym. Trasę 
mogę ocenić jako ciężką tech-
nicznie, naprawdę nie było ła-
two, dlatego tym bardziej cie-
szę się ze zwycięstwa .W tej ka-
tegorii sklasyfikowano jeszcze 
dwie zawodniczki SSPS Piasta 
Szczecin, Nikola Stankiewicz 
zajęła 2 miejsce, jej koleżanka z 
klubu Agata Piaseczna zakoń-
czyła na 7 pozycji. Na koniec 
pozostały dwa wyścigi: katego-
ria junior młodszy oraz „open”. 
Jedynym juniorem młodszym 
w barwach „Chrabąszczy” był 
Remigiusz Komisarek i trzeba 
przyznać, że stanął na wyso-
kości zadania! Remigiusz bez 
większych problemów pokonał 
rywali i stanął na najwyższym 
stopniu podium. Zwycięstwo 
na koniec roku może być do-
brym znakiem przed nadcho-
dzącym sezonem, do które-
go Remigiusz Komisarek chce 
się przygotować nie na 100, 
a na 200%. Tak, to taki wstęp 
do następnego roku, który my-
ślę, że będzie udany. Mam od-
powiednie nastawienie. Śnieg 
duży spadł, więc zakładam 
narty i ciężko pracuję nad kon-
dycją (śmiech)! - mówi R. Ko-
misarek. Tuż za reprezentan-
tem „Chrabąszczy” na drugim 
stopniu podium stanął Bartło-
miej Wróblewski z UKS Ratusz 

Maszewo, trzeci był Maciej Łu-
czak z SSPS Piast Szczecin. Na 
koniec rywalizowali ci najbar-

dziej doświadczeni zawodni-
cy, którzy wystąpili na mikołaj-
kowym wyścigu. W kategorii 
„open” wystartowało 3 kolarzy 
z Nowogardu: Michał Urtnow-
ski, Rafał Parszyk i Mariusz 
Bedyński. Stawkę uzupełnił 
Tomasz Kudelski z Cariomord 
NGC Poolantu (Włochy) i Pa-
tryk Windak reprezentujący 
Gryfice. Po raz kolejny Tomek 

Kudelski okazał się najlepszy i 
tak jak w ubiegłym roku wy-
grał przed Michałem Urtnow-
skim. Doświadczony kolarz z 
Nowogardu nie krył zadowo-
lenia z tego, że ponownie mógł 
na mikołajkowym wyścigu wy-
startować oraz przyznał, że z 
Tomaszem Kudelskim wcale 
nie jest łatwo wygrać...  Tra-
sa była świetnie przygotowa-

Wyniki:

Zawodnicy DPS
1 m - Artur Kubisa
2 m - Zdzisław Bis
 
Młodziczka:
1 m - Weronika Fidos - UKS Ratusz Maszewo
1 m - Ewa Paczos - JF Duet Goleniów
 
Żak:
1 m - Jacek Fecak- Panorama Chrabąszcze Nowogard
 
Młodzik:
1 m - Szymon Łakomy - UKS Ratusz Maszewo,
2 m - Piotr Sowiński - Panorama Chrabąszcze Nowogard,
3 m - Oskar Filipczak - SSPS Piast Szczecin
 
4 m - Adam Salamon - Panorama Chrabąszcze Nowogard
5 m - Damian Teodorczyk - Panorama Chrabąszcze Nowogard
 
Juniorka młodsza:
1 m - Paulina Łakoma - UKS Ratusz Maszewo,
2 m - Nikola Stankiewicz - SSPS Piast Szczecin
 
7 m - Agata Piaseczna - SSPS Piast Szczecin,
 
Junior młodszy:
1 m - Remigiusz Komisarek - Panorama Chrabąszcze Nowogard
2 m - Bartłomiej Wróblewski - UKS Ratusz Maszewo,
3 m - Maciej Łuczak - SSPS Piast Szczecin,
 
4 m - Wojciech Nieznalski - SSPS P8iast Szczecin,
DNV - Karol Zadarowski - SSPS Piast Szczecin
 
Open mężczyżni:
1 m - Tomasz Kudelski - CARIOMORD NGC POOLANTU Włochy,
2 m - Michał Urtnowski - Nowogard,
3 m - Patryk Windak - Gryfino,

4 m - Rafał Parszyk - Nowogard 
5 m - Mariusz Bedyński - Nowogard 

Piotr Sowiński na trasie mikołajkowego wyścigu

Niezwykle szczęśliwy po pierwszym zwycięstwie w zawodach, Jacek Fe-
cak z pełną pulą nagród

Kategoria DPS- zwycięzca Artur Kubisa oraz jego rywal Zdzisław Bis
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OGŁOSZENIE
Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych 

Sp. z o.o. w Nowogardzie
działając na podstawie art. 24 ust. 5 i 7 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym za-
opatrzeniu wodę  i zbiorowym odprowadzaniu ścieków wraz z późniejszymi zmianami 

ogłasza, że zgodnie z Uchwałą Nr XXI/122/2012 
Rady Gminy Osina z dnia 05 grudnia 2012 r. 
taryfy dla Odbiorców usług wodociągowo-

kanalizacyjnych na terenie gminy Osina wynoszą:
- cena za 1 m3 dostarczonej wody dla wszystkich taryfowych grup odbiorców usług 

– 3,46 zł/m3 netto + należny podatek VAT 8% = 3,74 zł/m3 brutto, 
- stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych za ilość dostarczonej 

wody ustaloną w oparciu o wskazania wodomierza głównego – 8,77 zł/odbiorcę/m-c 
netto + należny podatek VAT 8% = 9,47 zł/odbiorcę/m-c brutto,

- stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych za ilość dostarczonej 
wody ustaloną w oparciu  o wskazania wodomierza zainstalowanego w lokalu w bu-
dynku wielolokalowym lub wodomierza dodatkowego mierzącego ilość wody bez-
powrotnie zużytej – 3,39 zł/odbiorcę/m-c netto + należny podatek VAT 8% = 3,66 zł/
odbiorcę/m-c brutto,

- stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych na podstawie przepi-
sów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody – 6,58 zł/odbiorcę/m-c netto + na-
leżny podatek VAT 8% = 7,11 zł/odbiorcę/m-c brutto,

- cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków dla wszystkich taryfowych grup odbiorców 
usług – 3,17 zł/m3 netto  + należny podatek VAT 8% = 3,42 zł/m3 brutto,

- stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych za ilość odprowadzo-
nych ścieków ustaloną na podstawie zużycia wody określonego zgodnie ze wskazania-
mi wodomierza lub na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia 
wody – 10,44 zł/odbiorcę/m-c netto + należny podatek VAT 8% = 11,28 zł/odbiorcę-
/m-c brutto,

-stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych za ilość odprowadzo-
nych ścieków ustaloną na podstawie odczytu zużycia wody, którym przedsiębiorstwo 
świadczy usługi wyłącznie w zakresie odbioru ścieków, określonego zgodnie ze wska-
zaniami wodomierza głównego – 12,66 zł/odbiorcę/m-c netto + należny podatek VAT 
8% = 13,67 zł/odbiorcę/m-c brutto,

-stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych za ilość odprowadzo-
nych ścieków określoną  w oparciu o ilość zużytej wody ustaloną na podstawie wska-
zań wodomierzy zainstalowanych w lokalach w budynkach wielolokalowych – 3,63 zł 
/odbiorcę/m-c netto + należny podatek VAT 8% = 3,92 zł/odbiorcę/m-c brutto.

Taryfy obowiązują od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.
Stawki opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych 

do urządzeń kanalizacyjnych

Lp.
Wskaźniki określone w umowie 

na zbiorowe odprowadzanie 
ścieków

Stawka opłaty w zł 

Do 20 %* Powyżej 20% 
do 50%*

Powyżej 
50% do 
100%*

Powyżej 
100%*

Poniżej 6,5 
do 6,0  

i powyżej 9,5 
do 10,0 **

Poniżej 
6,0 do 5,5 i 

powyżej 10,0 
do 10,5 **

Poniżej 
5,5 do 4,5 
i powyżej 

10,5 do 
11,5 **

Poniżej 4,5  
i powyżej 

11,5 **

0 1
2 3 4 5

netto/ z VAT netto/ z VAT netto/ z VAT netto/ z VAT

Grupa I

1. Chlorki

0,10 / 0,11 0,55 / 0,59 1,18 / 1,27 1,36 / 1,472. Siarczany

3. pH

Grupa II

4. BZT5

0,15 / 0,16 1,10 / 1,19 2,36 / 2,55 3,15 / 3,40
5. ChZT

6. Zawiesina

7. Substancje skstrahujące się eterem 
naftowym

Grupa III

8.
Związki biogenne:  
azot ogólny, azot amonowy, azot 
azotynowy, fosfor ogólny

0,31 / 0,33 2,19 / 2,37 4,72 / 5,10 6,30 / 6,80

9. Metale ciężkie: Zn, Cr ogolny, Cr+6, Cu, 
Ni, Pb, As, V, Ag

10. Węglowodory ropopochodne

11. Substancje powierzchniowo czynne 
anionowe

12. Siarczki

13. Fenole

Grupa IV 14.

Substancje szczególnie szkodliwe 
dla środowiska wodnego - 
wymienione w załączniku Nr 
1 do Rozporządzenia Ministra 
Środowiska z dnia 24 lipca 2006 
roku w sprawie warunków, jakie 
należy spełnić przy wprowadzaniu 
ścieków do wód lub do ziemi, oraz 
w sprawie substancji szczególnie 
szkodliwych dla środowiska 
wodnego (Dz. U. z 2006 Nr 137, poz. 
984) w tym Hg. Cd.

6,30 / 6,80 Wstrzymanie odbioru ścieków

*- dotyczy wszystkich wskaźników zanieczyszczenia oprócz pH (poz. 3)
**- dotyczy pH (poz. 3)

Stawki opłat za przyłączenie do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych

Lp. Rodzaj stawki
Stawka opłaty w zł

netto z VAT (8%)
0 1 2 3

1. Stawka za przyłączenie do urządzeń wodociągowych* 285,00 307,80

2. Stawka za przyłączenie do urządzeń kanalizacyjnych* 285,00 307,80

* Powyższe stawki zawierają koszty przeprowadzenia prób technicznych zgodnie z § 5 ust. 7 Rozporządzenia.  Wyżej 
wymienione stawki nie obejmują robót przyłączeniowych i materiałów obliczanych na podstawie cennika zakładowego.  
W przypadku negatywnego odbioru –  opłata za odbiór następny wynosi 50% stawki podstawowej.

Taryfy obowiązują od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.
Informujemy, że w przedsiębiorstwie działa Biuro Obsługi Klientów (BOK) znajdujący się w 

siedzibie Spółki przy ul. 700-Lecia 14/2 w Nowogardzie – czynny od poniedziałku do piątku  w 
godzinach od 7.00 do 15.00. 

BOK prowadzi sprawy: umowy przyłączeniowe, umowy na dostawę wody i odprowadzanie 
ścieków, zlecenia na wywóz nieczystości ciekłych, zlecenia na badania laboratoryjne oraz przyj-
muje skargi i reklamacje dotyczące świadczonych przez nas usług.

BOK /Kontakt: tel. 91 392 07 11 w. 35, 36 lub 784 000 440, e-mail: obsluga.klientow@
puwis.pl

na przez organizatorów. Po-
goda w miarę dopisała, bo nie 
było bardzo mroźno, zawodnicy 
co prawda mogli się stawić licz-
niej, ale i tak frekwencja była 
przyzwoita. W końcu starto-
wał nawet kolega, który w tym 
roku jeździł we Włoszech, poza 
tym, to kilkukrotny mistrz pol-
ski, a przed rokiem wygrał tu w 
kategorii open. Chłopak trenu-
je wyczynowo i systematycznie, 
ja trenuję już tylko amatorsko, 
wtedy kiedy mam czas, więc siłą 
rzeczy on ma zdecydowanie lep-
szą formę.- komentuje Michał 
Urtnowski. Trzecie miejsce pa-

dło łupem zawodnika z Gryfi-
na- Patryka Windaka. Wyścig, 
który został zorganizowany na 
stadionie miejskim w Nowo-
gardzie był dla zawodników 
atrakcyjny również ze wzglę-
dów szkoleniowych, to był je-
den z głównych powodów dla 
których wystartował zwycięz-
ca w kategorii „open”. Ja miesz-
kam w Koszalinie więc nie mia-
łem do Nowogardu daleko. Sta-
ram się co roku startować w 
tym wyścigu, ponieważ w tym 
okresie jest to jedyny start w 
tym regionie. Bardzo dobrze to 
wygląda ze strony szkoleniowej, 
można na tej trasie potrenować, 
poza tym zawsze panowała tu 
świetna atmosfera, i oczywiście 

szczytny cel- bo jest to również 
wyścig charytatywny dla moje-
go kolegi – Artura Komisarka. 

Jeśli tylko mam możliwość, sta-
ram się tu być już tak od paru 
lat.- mówi Tomasz Kudelski. 
Miejmy nadzieję, że zawodnik 
z Koszalina wystartuje rów-
nież za rok, jak sam przyzna-
je obecnie zmienia barwy klu-
bowe i najprawdopodobniej w 
przyszłym sezonie będzie tre-
nował w Holandii. Tak około 
godziny 14:00 impreza kolar-
ska dobiegła końca. Organiza-
torzy stanęli na wysokości za-
dania, każdy uczestnik, jak i ki-
bic, mógł liczyć na ciepły posi-
łek, herbatę lub kawę i przeróż-
ne słodkie przekąski. Zadowo-
lenia nie krył również trener 

nowogardzkich kolarzy Ry-
szard Posacki: Przede wszyst-
kim cieszę się z pogody, słonecz-
ko nawet wyszło i poświeciło, a 
rozpadało się dopiero po zawo-
dach, więc wszystko ładnie się 
złożyło. Najważniejsze, że nie 
było wypadków, goście których 
zaprosiliśmy przyjechali, więc 
mogę być zadowolony z impre-
zy. Chciałbym serdecznie po-
dziękować wszystkim którzy 
pomogli, zarówno paniom, któ-
re społecznie tutaj pomogły przy 
organizacji, jak i panu Czesła-
wowi Polewiakowi wielokrot-
nemu mistrzowi Polski. Poniżej 
prezentujemy wyniki poszcze-
gólnych kategorii.

KR

Podium w kategorii Juniorka Młodsza- na 1 miejscu Paulina Łakoma, z jej 
lewej strony druga w wyścigu Nikola Stankiewicz

Remigiusz Komisarek w jeździe po ostatnie zwycięstwo w 2012 roku

Tomasz Kudelski na najwyższym stopniu podium w kategorii Open, na 2 
miejscu Michał Urtnowski, trzeci  Patryk Windak

Najtrudniejszy odcinek - „pod górkę”...
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Stronę przygotowała grupa 

z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

Spotkanie z Doradcą Zawodowym
3 grudnia klasa III TE uczestniczyła w spotkaniu, które odbyło się w filii Powiatowego Urzędu Pracy w Nowogardzie. 

Młodzież spotkała się z Pa-
nem Zbigniewem Florkow-
skim – kierownikiem referatu 
ds. poradnictwa zawodowe-
go i informacji zawodowej. 
Głównym tematem spotkania 
było: „planowanie własnej ka-
riery zawodowej w związku z 
uwarunkowaniami na rynku 
pracy”. Uczniowie otrzymali 
następujące wskazówki:
	 Jak określić swój poten-

cjał zawodowy, zaintere-
sowania, zdolności i umie-
jętności,

	  Jak dokonać wyboru naj-
skuteczniejszej metody 
poszukiwania pracy do-
stosowanej do  indywidu-
alnych możliwości,

	  Jak przygotować się do 
prowadzenia rozmów 

kwalifikacyjnych z praco-
dawcami,

	  Jak uzyskać informacje 
o zawodach i specjalno-
ściach, w tym o zadaniach  
i czynnościach zawo-
dowych i wymaganiach 

psychofizycznych oraz 
szansach   zatrudnienia w 
poszczególnych zawodach 
i specjalnościach,

	 Jak uzyskać informacje 
o: rynku pracy w tym o 
pracodawcach i profi-

lach prowadzonej przez 
nich działalności, zakre-
sie i formach działania 
instytucji publicznych  
i niepublicznych, które 
mogą być przydatne w 

rozwiązywaniu proble-
mów zawodowych lub w 
poszukiwaniu pracy.

Organizacją spotkania zajęły 
się Pani Monika Sobolewska i 
Pani Ewa Staszak.

Prowadzący spotkanie Pan Zbigniew Florkowski

Uczniowie z zaciekawieniem słuchali wskazówek prowadzącego

Konkurs wiedzy o HIV/AIDS
3 grudnia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych odbył się szkolny konkurs wiedzy o HIV/AIDS, który został zorganizowany przez pedagoga szkolnego 

Panią Katarzynę Wasyluk w ramach Szkolnego Programu Profilaktyki.

W konkursie wzięły udział 
następujące klasy: II TH, 
I TE, IV TH, IV TE, I TI, 
I THO, I TH, IV THO, III 
TI, II THO, II TŻ, IV TM, I 
M, IV TI, III TH, III THO, 
III TŻ, II TE, II m/k, II E, 

I K, I TM, I TH. Widać 
więc, że konkurs cieszył się 
dużym zainteresowaniem 
uczniów. Uczestnicy musieli 
odpowiedzieć na przykładowe 
pytania: 
	W którym roku 

odnotowano pierwszy 
przypadek zakażenia HIV 
w Polsce?

	 Ile osób na świecie zmarło 
w wyniku epidemii 
AIDS?

	Co jest symbolem 
solidarności z osobami 

chorymi na HIV?
	Wymień trzy drogi 

zakażenia wirusem HIV.
Wyniki konkursu: 
I miejsce – klasa II TH
II miejsce – klasa IV TE
III miejsce – klasa I TE i 

klasa IV TH
Konieczne jest powtarzanie 

konkursu w dalszych latach 
nauki w celu poszerzania 
świadomości młodych ludzi 
dotyczącej zakażenia wirusem 
HIV oraz życia z AIDS. 

Sukces Jana Maciejczaka
Jan Maciejczak z klasy II THO zajął I miejsce w Konkursie Wiedzy Ekologicznej, który odbył się 30 listopada w Barzkowicach pod hasłem „Rolnictwo 

ekologiczne w ochronie środowiska”.
Konkurs skierowany był do 

uczniów szkół ponadgimnazjalnych 
z terenu województwa zachodnio-
pomorskiego i lubuskiego. Janek 
przeszedł pomyślnie I etap konkur-
su (eliminacje szkolne), co otworzy-
ło mu drogę do II etapu, który odbył 
się 30 listopada w Zachodniopomor-
skim Ośrodku Doradztwa Rolnicze-
go w Barzkowicach i składał się z:
	Części pisemnej – w ramach 

której uczestnicy rozwiązywali 
test złożony z 50 pytań (osoby 
zakwalifikowane do części ust-
nej otrzymały automatycznie 
tytuł laureata Konkursu Wiedzy 

Ekologicznej).
	Finału ustnego – podczas któ-

rego każdy z laureatów odpo-
wiadał na 5 pytań problemo-
wych. 

Uczeń ZSP wypadł najlepiej ze 
wszystkich, którzy zakwalifikowa-
li się do finału i zajął tym samym 
pierwsze miejsce w konkursie 
otrzymując dyplom oraz atrakcyjne 
nagrody rzeczowe. Organizatorem 
konkursu był Zachodniopomorski 
Ośrodek Doradztwa Rolniczego w 
Barzkowicach i Barzkowicki Ośro-
dek Edukacji Ekologicznej przy 
Zachodniopomorskim Ośrodku Do-

radztwa Rolniczego w Barzkowi-
cach. 

Cele konkursu:
	Upowszechnianie wartości 

przyrodniczych w warunkach 
racjonalnego gospodarowania,

	 Popularyzacja wiedzy na te-
mat rolnictwa ekologicznego i 
ochrony środowiska,

	 Poszerzenie świadomości eko-
logicznej młodzieży,

	Kształtowanie postaw prośro-
dowiskowych.

• Opiekunem Janka była Pani 
Grażyna Kostrzewska. 

Gratulujemy sukcesu!!! Jan Maciejczak zwycięzca Konkursu Wiedzy Ekologicznej
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INFORMATOR LOKALNy - NOWOGARD

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

tel. 91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

GABINET KOSMETYCZNY 
”WICHEREK”

Rok założenia 1988
Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała zabiegi 
kosmetyczne, henna, depilacje, makijaże, 
mikrodermabrazja, peeling kawitacyjny, 
ultradźwięki, eksfoliacje, wypalanie, laser, 
lampy, materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

PORADY BEZPŁATNE
Nowogard, ul.  Zielona 3 
– obok Rest. „Przystań”, 

Tel. 91 39 207 14 
Czynne od 11.00 do 19.00

http://wicherek.info

Układanie kostki
brukowej

tel. 721 124 740
NOR-BUD

MEBLE  NA  WYMIAR

KUCHNIE,  SZAFY
SPRZĘT  AGD

tel. 884 288 560
maxistyl.prv.pl

Alarmy „Tytan” – 5 lat gwarancji
Blokady Niedźwiedź – Lock

Znakowanie mikrocząsteczkowe 
Autodot Ocis

Serwis i ozonowanie klimatyzacji

NOWOGARD • Pocztowa 3

AUTOZABEZPIECZENIA

785 900 520

KUPIĘ SILNIKI
elektryczne, spalinowe, spawarki, 
części samochodowe - stan bez 

znaczenia.  
Niesprawne, stare, zniszczone.

Tel. 510 815 498

PRO-BUD S.C.   SPRzEDA MIESzKANIA 
2-pokojowe o pow. 58 m2 na osiedlu Gryfitów

  nowe  -  własnościowe  -  bezczynszowe
tel. 91 39 25 552, 783 570 056, www.probud-nowogard.pl

Nowogard, ul. 3 Maja 14

 Ostatnia chwila - SKORZYSTAJ Z KREDYTU RODZINA NA SWOIM!

In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
tel. miejski   - 91 57 92 311 
Straż Pożarna   - 998
Pogotowie Ratunkowe   - 999 
Pogotowie Gazowe   - 992
Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994

Dyżur nocny
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala   - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.   - 91 392 69 99
Medyk   - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

 - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz Pogotowie Stomatolo-
giczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos 
 - 91 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  
 - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzie ci, 
Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
  - 91 392 65 31

urzędy 
PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności 
Gospodarczej  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
  - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

- 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 26 249

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw.  WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   

- 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57

Apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM   - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Zawodowe 
- CE Zdroje ul.  Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.   - 91 392 54 94  
I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium  
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych    - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych    - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62

Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 

Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 

Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 

Taksówki   - 91 392 02 60

Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786
zdzisław Truszyński
ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814
J. Soroka, M. Smól 
ul. Zielona 2  - 666 135 133

Budujemy 
domy

pod klucz
tel. 504 595 424

Jan Maciejczak zwycięzca Konkursu Wiedzy Ekologicznej

PLANDEKI SAMOCHODOWE - produkcja i naprawa
ul. Nadtorowa 12, 913920131, 601860716  •  ul. Kilińskiego 26, 913925627, 601897368

profesjonalna mechanika od A do Z
SZYBY SAMOCHODOWE

do osobowych i ciężarowych - montaż i naprawa

WARSZTAT SAMOCHODOWY AUTO TOP PIASEK, ŻWIR,   
CZARNOZIEM, 

POSPÓŁKA 

 ŻWIROWNIA  
DŁUGOŁĘKA

tel. 504 872 700 
Z DOWOZEM  
DO KLIENTA

codziennie od 11 do 18

Anonimowemu sponsorowi 
za podarowanie choinki  
do klubu z Bodzęcinie

serdecznie dziękują dzieci i radny Jerzy Salwa
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OGŁO SzE NIA DROB NE
Lokale - wynajem

ul. 3 Maja 31
Przeznaczenie: biura, sala do ćwi-
czeń lub zabaw (70 m2), sala eduka-
cyjna, hurtownia
Parking, media, zaplecza socjalne. 

tel. 663 600 601
NIERuCHOMOŚCI

 �WYNAJMĘ LOKAL NA 15 
LUTEGO ( PO STOMATOLO-
GU) ATRAKCYJNA LOKALI-
ZACJA, PARKING, DOBRE 
WARUNKI. Tel. 601950330

 �Sprzedam  mieszkanie  3  
pokoje. Tel.  727534078

 �Sprzedam garaż na ul. Jana 
Pawła II. Tel.  607580172  

 �Do   wynajęcia mieszkanie 
2 lub 3  pokojowe  urzą-
dzone. Tel.  693850197  

 �Sprzedam nowy lokal han-
dlowo - usługowy na os. 
Gryfitów. Tel. 695 264 594, 
783 570 060.

 �Sprzedam działkę budow-
laną w Centrum Nowo-
gardu ul. Lipowa 4 o pow. 
693 m2 z aktualnymi wa-
runkami zabudowy usłu-
gi, handel, mieszkania. In-
formacje Tel. 600 959 932; 
600 931 083 po 15.00

 �Sprzedam mały dom 57 
m2 ul. Piłsudskiego 2a. 
602 350 301

 �Studio reklamy Vizart wy-
najmę pow. Reklamową 
6,5x3m w Nowogardzie 
przy ul. Warszawskiej 11 
od 13.06. tel. 605 522 340

 �Sprzedam dom w No-
wogardzie w rozliczeniu 
może być mieszkanie ul. 
Jesionowa 3.  604 284 597

 �Sprzedam lub zamienię 
na mieszkanie duży dom 
po kapitalnym remon-
cie na działce 1400 m2 w 
miejscowości Glicko. Cena 
380.000 zł Tel. 692383706 

 �Kupię mieszkanie bez-
czynszowe/ niskoczynszo-
we, min 3pokojowe, 60-
80m 791443026

 �Sprzedam mieszka-
nia, tel. 91-3910010, 
607607814: Nowogard, 
ul. Bankowa 6, pow. 
53,70 m2,  cena 125.000 

zł; Dobra; Dobra, ul. 
Traugutta 3A, pow. 66,90 
m2,  cena 79.000 zł

 �  Sprzedam dom wolno-
stojący 210 m2 Nowo-
gard. 601  500 722; 609 
400 073

 �Wynajmę 3 pokojowe 
mieszkanie na ul. Ks. Raci-
bora w Nowogardzie. tel. 
691374021

 �Do wynajęcia mieszkanie 
dwupokojowe z kuchnią 
i łazienką, ogrzewanie 
gazowe przy ul. Roose-
velta. 604 255 391

 �Do wynajęcia mieszka-
nie trzypokojowe ume-
blowane Ip. Ul. Bankowa. 
603 895 622

 �WOLNE MIESzKANIE 
TRzyPOKOJOWE uRzĄ-
DzONE WyNAJMę FIR-
MIE. 693 850 197

 �Sprzedam nowe, własno-
ściowe, 2 pokojowe miesz-
kanie, 58 m kw, na os.  Gry-
fitów. Tel. 783 570 060

 �Sprzedam mieszkanie  
3-pokoje  88 m2 bez-
czynszowe  nowa cena  
693922695 

 �Sprzedam działkę 5 ar. Wła-
snościową Tel. 785 977 351

 �Sprzedam  mieszkanie  2 
pokoje  I  piętro  ul; Kowal-
ska  -  888676231  -

 �Sprzedam mieszkanie 
trzypokojowe własnościo-
we w Nowogardzie z Moż-
liwością dokupienia gara-
żu. 727 534 078

 �Do   wynajęcia  PUB   Szu-
flandia   w  Karsku  180  m2   
-   609245816 

 �Wynajmę  mieszkanie  
dwupoziomowe     90   m 
2    ul;  Poniatowskiego   -  
604075994  -

 �Wynajmę  mieszkanie  3  
pokojowe  - 918521437  

 �Wynajmę lokal w Nowo-
gardzie przy ul. Warszaw-
skiej. Tel. 691 125 617

 �Sprzedam dom w Szczyt-
nikach  77  m2  . podwórko  
9  ar. – 506947033

 �Wynajmę  lub  sprzedam  
mieszkanie  4  pokojowe. – 
604441609  - 

 �  Mieszkanie   4 pokoje  wy-
najmę  firmie . – 604441609

 �Do  wynajęcia  mieszkanie   
3  pokoje  - 793485410 

 �Sprzedam działkę bu-
dowlaną przy ul. Rataja. 
605 422 298

 �Sprzedam lub zmienię na 
mniejsze mieszkanie 4po-
kojowe. 606 621 142

 �SPRZEDAM MIESZKANIE   
2  POKOJE DO REMONTU  
. OKOLICE  DOBREJ    54   
M2 , BUDYNEK  GOSPO-
DARCZY   / GARAŻ/   TEL.   
-  609633821,  728937224  

 �Do  wynajęcia  3 poko-
jowe  mieszkanie  /  rów-
nież  dla  pracowników / - 
601448218  -

 �Do  wynajęcia  lokal  han-
dlowy  . – 660143840 

 �Kupię   2-3 ha  ziemi  rol-
nej .okolice  Nowogar-
du  .Dzwonić po 18 –tej 
-913923674 -  

 �Sprzedam działkę bu-
dowlaną o pow. 1138 
m2 w Żdżarach – 3km 
od Goleniowa + pro-
jekt, prąd na działce. 
Cena 59 tys. zł. Tel. 608 
673 811

 �Lokal do wynajęcia 60 
m2 przy ul. 700 lecia 20b. 
35 zł/m2 plus opłaty. Tel. 
91 39 20 676; 0049 40 53 
16 99 16

 �Wynajmę mieszka-
nie dwupokojowe. Tel. 
785 563 315.

 �Wynajmę mieszkanie 
3-pokojowe od zaraz. Tel. 
600 436 364.

 �Wynajmę garaż na ul. Le-
śnej. Tel. 793 908 098.

 �ODNAJMę    -   lokal 
z  przeznaczeniem  na  
sklep  lub  na  działalność 
W  Wierzbięcinie   po 15  
godz.  - 785150401  ,  
515736457 

 �Sprzedam mieszkanie  3  
pokoje  przy  ul:  Bankowej  
I  piętro. -783570060 

 �Sprzedam nowy dom w 
Karsku, stan deweloperski, 
131 m2 + garaż, działka 
1500 m2, centralne ogrze-
wanie, gładzie, ocieplony, 
tel. 691 664 658

 �Sprzedam działkę budow-
laną przy ul. Rataja w No-
wogardzie. 605 422 298

MOTORyzACJA

 �Sprzedam opony letnie 4 
sztuki., Bridgstone Turanza 
205 55 R16 91 V, cena 350 
zł komplet, tel. 605 522 

340, do uzgodnienia, tel. 
605 522 340

 �Sprzedam oryginalne koł-
paki 16” 4 sztuki do Opla 
Vectry C, cena 240 zł, tel. 
605 522 340.

 �Sprzedam  4  x  opony   te-
renowe  B F Goodrih  35  x  
12,60  R – 15  cena  500,00zł  
/  1  szt stan dobry   plus  -  
795416918  

 �Tanio sprzedam koła zimo-
we z felgami 175/70R13. 
Tel. 887 040 438

 �Sprzedam  Renault  La-
guna   1995  r .  poj. 1,8   -  
511740444

 �Sprzedam  cinquecento   
700  -  603388340

ROLNICTWO

 �Grykę sprzedam. Tel. 
795 916 988

 �Maliny – Strzelewo 
sprzedaż i zbiór na wła-
sne potrzeby tanio. 
502 853 573

 �Sprzedam słomę w snop-
kach i. Tel. 782 036 086

 �Sprzedam  gęsi -  507 
724 964

 �KUPIĘ BYCZKI, JAŁÓWKI 
DO 400KG TEL. 783678070

 �Sprzedam  kaczki  ,  gęsi  - 
913950140 

 �Sprzedam króliki tradycyj-
nego chowu. Dowóz na za-
mówienie. 661 633 977

 �Sprzedam kaczki skubane 
na zamówienie. 796  759 
414

uSŁuGI

 �POWERMIKSER  BEHRIN-
GER  PMP 400 OKAZJA! 
SPRZEDAM tel. 795279165

 �Usługi transportowe do 1 
tony, Bus sprzyniowy i kry-
ty. Tel. 693 716 085.

 �Odśnieżanie dachów. Tel. 
607 137 081.

 �Firma usługowa „zielo-
na”. Wynajem sal na: kon-
ferencje, zabrania, szko-
lenia. Tel. 91 39 26 691.

 �Wyjazdy Niemcy, Holan-
dia. Niskie ceny z domu 
pod dom. 603 038 944

 �ORGANIZOWANIE   ku-
ligów  konnych. Tel. 
607739866  

 �Usługi transportowe IVE-
CO dostawcze + laweta + 
bus osobowy do 9 os. Tel. 

609 931 915, 607 580 172.

 �MALOWANIE, MONTAŻ 
PANELI PODŁOGOWyCH 
I INNE DROBNE NAPRA-
Wy WyKONA „zŁOTA 
RĄCzKA”; 91 39 22 783, 
784 79 22 70

 �Czyszczenie uszu za po-
mocą świecowania Nowo-
gard, ul. Zielona 3. 91 39 
20 714

 �Usługi transportowe 
Transit Max + przyczepa. 
500 297 054.

 �Bruk-lin układanie kostki 
brukowej. Tel. 607 083 893, 
www.bruk-linnowogard.
com.pl

 �Montaż ogrodzeń beto-
nowych, farmerskich i in-
nych; 695  085 470; 91 
39 72 575

 �Przewozy przeprowadzki 
Nowogard i okolice. 784 
499 535

 �Usługi ogólnobudowlane. 
510 335 162

 �AGENCJA REKLAMA VI-
ZART - oprawianie prac - 
w 2 minuty., bindowanie, 
wydruki A3-A4 kolor, kse-
ro A3-A4 - kolor, lamino-
wanie A3-A4. Tylko u nas 
największy wybór okła-
dek. Nowogard, ul. 700 le-
cia 15 (nad sklepem zielar-
skim). Tel. 605 522 340.

 �Transport BUS-MAX. 
784 053 493

 �usługi remontowo-bu-
dowlane, docieplenia. 
784 053 493

 � Przepisywanie prac (magi-
sterskich, licencjackich, in-
nych), dokumentów, CV, li-
stów motyw. innych. Wydru-
ki, Ksero, także kolor. Szybko 
i Solidnie. Studio Reklamy 
Vizart. Nowogard, ul. 700 le-
cia 15 (nad sklepem zielar-
skim). tel 605 522 340. 

 �DUR - DACH pokry-
cia i remonty dachów. 
691 621 141

 �Dachy. 785 562 104

 �usługi koparko- łado-
warką + transport Nowo-
gard.  514172446   
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

OGŁO SzE NIA DROB NE

Informacja PKS 
91 392 18 87   lub   91 469 83 15

DZIENNIK
NOWOGARDZKI

ukazuje się we wtorki i piątki  na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, Piotr Słomski, Jarosław Bzowy, 

Rafał Kowalczuk sport.  Jarek Dąbrowski redaktor techniczny.   Ad res re dak cji:  
72-200 No wo gard, ul.  Boh. War sza wy 7A, tel. 91 392 21 65; e-mail: dziennik@domjudy.pl. 

Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

REGuLARNA LINIA MI KRO Bu SO WA SEROCKI   Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie    6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie    8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak          kom. 606 148 353
Nowogard (ul.  Rzeszowskiego) - Szczecin (ul.  Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:05; 8:10; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 11:50; 11:55; 12:40; 
14:40; 14:50; 15:00; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:11
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul.  Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:30; 9:50; 10:25:11:20(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 13:20; 13:45(F); 14:10; 
14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:00
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:50; 17:20; 18:30; 19:30
Kursują od poniedziałku do soboty;  F - kursuje od poniedziałku do piątku;  7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli

ROzKŁAD JAzDy Bu SÓW

Regularna linia METRO          tel. 501  615  614
z Nowogardu do Szczecina: 5:25 D; 5:50 D; 6:55 Ex; 8:15 E7x; 9:25 E7x; 10:25 E7x;  
12:00 E7x; 12:30 E7x; 13:10 E7x; 13:25 E7x; 16:06 E7x; 16:35 E7x; 17:30 7x; 17:40 7x.
ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50 D; 7:45 D; 8:35 E7x; 9:45 E7x 11:00 E7x; 
11:35 E7x; 11:50 E7x 13:55 E7x 14:40 E7x; 15:10 E7x; 15:25 E7x; 18:25 E7x; 19:00 E7x
Legenda: D - kursuje od pon do pt;   E kursuje od pn - sob.; x - nie kursuje w święta

PRzEWÓz OSÓB - RO MAN BIŃCzyK - Linia Regularna  
 TEL.   607 310 591 

OD PONIEDzIAŁKu DO PIĄTKu:  
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SOBOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIEDzIELA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

Firmy usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

Trasa NOWOGARD – GOLENIÓW – SzCzECIN 
Nowogard ul. Rzeszowskiego : 5:05(A), 5:55(A), 6:10(A), 6:50(7), 7:00(A),  7:50(A), 8:05(7), 

8:25(2,4,6), 8:35(A), 9:10(1,3,5,7), 9:15(2,4,6), 10:05(A)10:30(A,7), 11:31(A), 11:40(7), 12:15(A), 
12:50(A,7), 13:00(A), 13:10(A), 13:25(A,7), 13:50(F), 14:05(A), 14:20(A,7), 15:41(A), 16:00(7), 
16:25(7), 16:30(1,3,5) 16:40(2,4,6,7) 16:50(A), 17:30(7) 17:50(A,7) 18:05(4,5,6,7) 18:20(A,7)

TRASA SzCzECIN – NOWOGARD
Szczecin ul. Św. Ducha: 9:25(A), 11:55(A,7) 12:20(A,7), 13:35(A), 14:00(A,7,R), 

14:30(1,3,5,7)  14:35(2,4,6) 14:55(A,7), 15:10(A) 15:25(A,7), 15:50(A) 16:15(A,7)  16:30(A), 
18:05(A,7,R) 18:20(A,7) 19:05(A,7) 19:25(A,7) 19:50(A,7)

Szczecin ul. Dworcowa :  6:20(A), 7:35(A), 8:40(A,7), 9,00(7,R), 10:05(A,7),  10:50(A,7),  
11:40(A), 13:00(7), 14:20(7), 17:40(A,7), 20:15(A,7),

Goleniów, Dworzec PKP :  7:05(A), 8:20(A), 9:25(A,7), 9:45(7,R), 10:10(A),  10:50(A,7),  
11:36(A,7), 12:26(A), 12:42(A,7),  13:05(A,7), 13:45(7), 14:20(A),  14:45(A,7,R), 15:05(7), 
15:20(1,3,5,7) 15:26(2,4,6) 15:40(A,7) 15:55(A)  16:08(A,7) 16:40(A) 16:59(A,7) 17:15(A), 
17:40(A,7)  18:50(A,7,R)  19:05(A,7), 19:50(A,7) 20:10(A,7) 20:35(A,7) 21:00(A,7)

Trasa NOWOGARD – MASzEWO 
Nowogard ul. Rzeszowskiego :  6:20(S) 15:15(S)
Trasa MASzEWO – NOWOGARD 
Maszewo :  6:55(S) 16:00(S)
Trasa NOWOGARD – MASzEWO – STARGARD SzCzECIŃSKI
Nowogard ul. Rzeszowskiego :  6:50(F),  11:30(F),  13:50(F),  
Trasa STRAGARD SzCzECIŃSKI – MASzEWO - NOWOGARD
Stargard Szcz. Oś. Tysiąclecia :  9:40(A), 12:45(A), 15:05(A)
A - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt S – kursuje w dni nauki szkolnej; 7 – kursu-

je w niedziele niebędące świętami F – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt 1,3,5 – kur-
suje w poniedziałki, środy, piątki oprócz świąt; 2,4,6 – kursuje we wtorki, czwartki, soboty oprócz 
świąt; 4,5,6,7 – kursuje w czwartki, piątki, soboty, niedziele oprócz świąt; R – kurs do Reska    

- kierowcę z kat "C" 
- operatora dźwigu 
  samojezdnego

PBO-GRINBUD Sp. z o.o.
ul.Boh. Warszawy 6a/1

Nowogard

zatrudni 

Telefon kontakt 
91 579 26 30, 
695 628 830

 �Docieplenia budynków re-
monty. 784 053 493

 �Remonty na każdą kie-
szeń. 609 715 839

 �TWOJA KSIęGARNIA IN-
TERNETOWA WWW.KSIE-
GARNIACYMELIA.OSDW.
PL

 �Remonty i wykończenia. 
601 567 369

 �Żłobek Błękitna Chmurka 
660536104

 �Organizacja urodzin w 
Błękitnej Chmurce, week-
endowe warsztaty i zaję-
cia, 660536104.

 �Kursy j. angielskiego i nie-
mieckiego , Szkoła języ-
ków obcych „GERMANIC” 
tel. 607 545 991; www.nie-
mieckinowogard.pl

 �uSŁuGI INFORMATyCz-
NE - Naprawa  kompute-
rów, instalacji oprogramo-
wań. Usuwanie wirusów,  
odzyskiwanie  danych.  
508 245 385  

 �Szpachlowanie, malowa-
nie, re gipsy, kafelkowanie 
i tynkowanie. 798 145 781

 �zESPÓŁ   MuzyCzNy  
„ELITA”  - oferuje  opra-
wę   muzyczną  na  wie-
czór Sylwestrowy  -   
795279165 

 �REMONTY  wykończenia 
,kafelki , kominki   -  malo-
wanie  gratis – 723875957

 �Remonty  mieszkań  w  
środku   i   na   zewnątrz  - 
794115153  -

 �Dachy   . – 536277506  -

 �Remonty  i  wykończenia  
mieszkań  .  – 796101370  -  

 �Mycie okien. 507 984 623

 �Nauczycielka  forte-
pianu  udzieli  lekcji.  -  
508404788-

 � J . angielski   -  697583403  

 �FOTOGRAFIE   SL UBNE   
www.martynakawa.pl  

 �KOREPETYCJE Z MATEMA-
TYKI PRZYGOTOWANIE DO 
ZALICZEŃ DLA LICEALI-
STÓW ORAZ GIMNAZJA-
LISTÓW Tel: 723328678 e-
-mail matmand@op.pl

 �Korepetycje  j.angielski  , 
tłumaczenie  dokumen-
tów, pisanie  prac, przygot.  
do  testów  i  matury .  Ta-
nio . -  605299895  

PRACA

 �Zatrudnię  stolarza   - 
696034712

 �Zatrudnię sprzedawców 
do sklepu 24H. Tel. 91 39 
22 797

 �STACJA   PALIW    OLCHO-
WO    ZATRUDNI    Pomoc  
kuchenną  ,  sprzątaczkę  .  
-   693521211  -  

 �Operator  koparko -  ła-
dowarki    szuka   pracy   -  
509568616 

 �Oddam   dwie   suczki   / 
kundelki /   6 –  miesięczne  
-  504525966  -  

 �Zatrudnię pomocnika me-
chanika, atrakcyjne wyna-
grodzenie, tel. 607 585 561

 �Szukam kierowcy Kat. C, 
praca dorywcza. 91 41 91 
110

INNE

 �Sprzedam drewno ko-
minkowe i opałowe. 
Transport. 691 466 441

 �Sprzedam piec CO typ 
komfort eko 25 nowy z 
podajnikiem. tel. 602 10 
11 18.

 �Sprzedam choinki bezpo-
średnio z plantacji. tel. 602 
10 11 18.

 �Sprzedam drewno  buko-
we i dębowe pocięte i po-
rąbane- 603 353 789

 �Sprzedam laptopa Leno-
vo, Y530, cena 1600 zł, tel. 
605 522 340

 �Owczarki niemieckie 7 ty-
godniowe, pieski, ładne 
rodzice. 91 39 21 828

 � Sprzedam drewno opałowe 
i kominkowe. 667 788 820

 �Sprzedam spacerówkę, 
kojec, huśtawkę, fotelik 
samochodowy. 513  088 
312

 �Maliny sprzedam. 502 
853 573

 �Sprzedam  Cocker Spa-
niel 4-tygodniowe. 
697 381 582 po 16-tej

 �Sprzedam wieżę Diora WS 
442, srebrna, 4 lementy: 
wzmacniacz, tuner prze-
strojny, korektor, deck szu-
flada, stan idealny, używa-
na sporadycznie, cena 780 
zł do uzgodnenia. tel. 605 
522 340.

 �Sprzedam  kontener   2,20  
X  6  met. ,  gołębie  pawiki  
brodawczaki  .-696351157  

 �Przecinarkę  do  metalu  na 
nogach  z imadłem , tar-
cza  350  mm  sprzedam  - 
506534179  -

 �Sprzedam pralkę AMICA 
lodówkę ARDO na gwa-
rancji. Cena do uzgodnie-
nia. 91 39 11 050

 �Sprzedam beczki 200l, 
metalowe zamykane. 
661 791 026 

 �Meblościankę   pokojo-
wą   czarną   sprzedam /  
349 zł./ dodatkowo szafa 
.-609541122-

 �Drewno  na  opał  tanio  
sprzedam .Dzwonić po  17 
-  781702326 

 �CHOINKI    -  dzisiaj  wy-
bierasz  -  odbierasz  kie-
dy chcesz . Bardzo  tanio . 
– 698566629 –

 �ZGINĘŁY     28  X I    / środa  
/ około  13  godz. okolice    
PRAXIS    II   ul: 3-go  Maja  
26  B KLUCZYKI  do  samo-
chodu  PEUGEOT .   Uczci-
wego  znalazcę  proszę o 
kontakt  Tel. 600073115  -

 �   Sprzedam Cocer  spaniel  
-  665544518

 �Oddam  małe  pieski   - 
913917305  

 �Sprzedam drzewo – tanio. 
91 39 20 789

 �ODDAM   w  dobre  ręce 
owczarka  / suka/ 6  let-
nia  .Idealna do pilnowa-
nia, towarzyszka  domu . 
Pomogę  w  jej  utrzyma-
niu . – 502103432 

 �Sprzedaż  drewna    ko-
minkowego      i   opało-
wego  atrakcyjna  cena   - 
726 649 215 

ROzKŁAD JAzDy POCIĄGÓW (8.12.2012-9.02.2013)
Do  Kołobrzegu
7.19 -  kursuje od poniedziałku do soboty oprócz dni 
świątecznych 9.54  - kursuje 9.XII.12r - 26.XII.12r.w 
niedziele i święta, 29.XII.12r - 06.I (we wtorki)(w sobo-
ty)(w niedziele),12.I-27.I, (w soboty)(w niedziele),3.II
9.55   - kursuje 15.XII.12r.
10.01   - kursuje 22.XII.12r, 2.II, 9.II,
11.47   -  kursuje 9.XII.12r, 16.XII, 12-9.II,
11.55   -  kursuje 10.XII.12r,-15.XII.12r
13.54   - kursuje 20.XII.12r,- 28.XII.12r w (poniedział-
ki)(czwartki)(piątki),4.II-8.II 
13.57  -  kursuje 10.XII.12r - 19.XII.12r, od poniedział-
ku do piątku 31.XII.12r, 2.I - 4.I, 7.I - 1.II od ponie-
działku do piątku
15.47   - codziennie
17.41   - kursuje 9.XII.12r,-23.XII.12r codziennie 
oprócz soboty, 26.XII.12r,- 8.II codziennie oprócz 

soboty
20.24  - kursuje 9.XII.12r, - 23.XII.12r, 26.XII.12r - 9.II
Do Szczecina
05.26   -  kursuje 10.XII.12r - 24.XII.12r od poniedział-
ku do piątku
06.31   - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz 
dni świątecznych
07.52   - codziennie
10.53   - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz 
dni świątecznych
12.48   - kursuje 9.XII.12r, 16.XII.12r, 22.XII12r - 1.I (we 
wtorki)(w środy)            (w soboty)(w niedziele), 5.I-9.
II (w soboty)(w niedziele)
12.53   - kursuje 15.XII.12r
14.59   - kursuje codziennie oprócz soboty
16.48   - codziennie 
18.43   - kursuje 9.XII.12r - 23.XII.12r, 26.XII.12r - 9.II,
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Nowogard • Warszawska 14 • tel. 91 391 03 78

zaprasza pn-pt 9-18, sob. 10-14

Przyjdź po sianko na święta

Masz 10 minut? Masz decyzję
Kredyt gotówkowy na gwiazdkę

ul. 15 Lutego 8 
Nowogard 

(wejście od Bawialni Tygrysek)

SKLEP z DZIECĘCĄ 
ODZIEŻĄ UŻYWANĄ

Stowarzyszenie Kobiet  
z Problemami Onkologicznymi  „Lila-Róż”

informuje o zakończeniu projektu: zat. 

„Ochrona zdrowia niepełnosprawnych kobiet 
po przebytej chorobie onkologicznej. 

Celem projektu była pomoc kobietom w dochodzeniu do równowagi psychofizycznej po trau-
matycznych przeżyciach związanych z chorobą poprzez prowadzenie intensywnej rehabilitacji 
indywidualnej i grupowej. Projekt adresowany był do kobiet po chorobie nowotworowej z terenu 
Gminy Nowogard i Gminy Dobra. W ramach projektu zostały przeprowadzone: 

Grupowe i indywidualne zajęcia rehabilitacji fizycznej oraz masaż i drenaż limfatyczny.
Terapia psychologiczna dla kobiet, które stały się niepełnosprawne i ich rodzin (zajęcia indywi-

dualnie i grupowe). Projekt realizowany był w okresie od maja do listopada 2012 r.

PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA 
ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Uwaga! Zakończenie projektu

W ramach projektu zostaną przeprowadzone: 

masaż i drenaż limfatyczny.
- Terapia psychologiczna dla kobiet, które stały się 

niepełnosprawne i ich rodzin (zajęcia indywidualnie i grupowe).

Szczegółowe informacje dotyczące terminów zajęć można 
uzyskać u Pani Wiesławy Kuś (Prezes Stowarzyszenia):
- pod nr tel. 509-996-102
- na stronie internetowej www.lila-roz-nowogard.ugu.pl 

 Kobiet Stowarzyszenie
z Problemami 

Onkologicznymi 
„Lila-róż”

ZAPROSZENIE
Zapraszamy Panie po chorobie 
onkologicznej z terenu Gminy 

Nowogard i Gminy Dobra.

do udziału w projekcie:

„Ochrona zdrowia 
niepełnosprawnych kobiet 

po przebytej chorobie 
onkologicznej”

ZADANIE WSPÓŁFINANSOWANE Z BUDŻETU 
WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Termin realizacji projektu od 16 maja do 30 listopada 2012 r.

Bal Sylwestrowy

KAMENA
zaprasza  na

31 grudnia 2012 r. 
Cena 400 zł od pary  

 Info: tel. 91 39 22 225 
zapraszamy codziennie 24 h

Oferujemy: śniadania, obiady, kolacje
Pokoje gościnne  •  Danie dnia już od 10 zł

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07

 Atrakcyjna lokalizacja 
przy ul. Boh. Warszawy 

(biurowiec przy wjeździe do POM-u) 
przy nowo otwartej
nowoczesnej MYJNI

Duży parking!

Kontakt 783 800 200

Pomieszczenia 
handlowe i biurowe 

do wynajęcia!

Doładowanie za 100 zł + 10% gratis 
Doładowanie za 200 zł + 15% gratis 
Doładowanie za 300 zł + 20% gratis

MYJNIA 
BEZDOTYKOWA 

24 H   

PROMOCJA
- program lojalnościowy

UMYJ TANIO SWÓJ SAMOCHÓD

Przy zakupie klucza wraz 
z doładowaniem atrakcyjne rabaty

WJAZD 

DO POM-uWJAZD 

DO POM-u
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GAZETA LOKALNA  NOWOGARD • OSINA

Sprawdź naszą ofertę:
• Kredyt gotówkowy
• Kredyt konsolidacyjny
• Kredyt samochodowy
• Kredyt hipoteczny
• Spłata rat LUKAS Finanse - 0 zł
• Dogodne warunki 
  dla emerytrów i rencistów

Nowogard, ul. 700 Lecia 21
tel. 91 39 22 172

czynne: pon-pt 9.00-17.00

CENTRUM KREDYTOWE

s. 9s. 4s. 2

NNIIEEPPUUBBLLIICCZZNNAA  SSZZKKOOŁŁAA  PPOOLLIICCEEAALLNNAA  
ogłasza nabór na kurs kwalifikacyjny 

w zawodzie opiekun medyczny,
umożliwiający zdobycie kwalifikacji K1. świadczenie usług 
opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej 
WYKSZTAŁCENIE ŚREDNIE NIE JEST WYMAGANE!!!

 

informacja i zapisy 
Ul. Zielona 11, tel. 91 39 26 691 

Zapisy do 21.12.2012 
(o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń) 

wwwwww..zziieelloonnaa..mmoojjaasszzkkoollaa..nneett  
 

21 grudnia br.
od 10.00 - 11.00

piątek udzielane będą
bezpłatne porady prawne

w redakcji,   
ul. Boh. Warszawy 7A

w sprawie pilnej  
601 994 077

Czytaj s. 3

Długopisy InkJoy • Wymazywalne Replay 
Żelówki PM Gel  • Markery Sharpie Fine 

Flamastry  • Kredki  •  Pióra
PROMOCJA do końca roku 
KUP 2 produkty a 3 gratis

Rekomendowany 
dystrybutor 

światowych marek

Zimowego 
horroru 
ciąg dalszy

Łabędzie 
zrobiły 
strażaków 
w... konia

Doładowanie za
100 zł + 10% gratis •  200 zł + 15% gratis •  300 zł + 20% gratis

  MYJNIA 
BEZDOTYKOWA  24 H
PROMOCJA - program lojalnościowy

UMYJ TANIO SWÓJ SAMOCHÓD

Przy zakupie klucza wraz z doładowaniem atrakcyjne rabaty

WJAZD 

DO POM-uWJAZD 

DO POM-uWJAZD 

DO POM-uWJAZD 

DO POM-u

 Atrakcyjna lokalizacja 
przy ul. Boh. Warszawy 

(biurowiec przy wjeździe do POM-u) 
przy nowo otwartej
nowoczesnej MYJNI

Duży parking!

Kontakt 783 800 200

Pomieszczenia 
handlowe i biurowe 

do wynajęcia!

Nasi  
przedsiębiorcy  
- Bogumiła 
Lisiewicz

miękka, niebrudząca,
samoutwardzalna

masa plastyczna

z dziurkaczami 
fantazyjnymi

BIUREX , Nowogard, ul. 700-lecia 13 

Nowogard, ul. Kościuszki 1
tel. 91 392 18 11

O P T Y K
Specjalistyczne 
badanie wzroku 

więcej na stronie 8

Zawiadamiamy, że w Nowogardzie rozpoczęła działalność 

Kancelaria Radców Prawnych
Zespół Kancelarii tworzą: Radca Prawny Radosław Górski 
oraz Radca  Prawny Paweł Iwan. Kancelaria mieści się przy  
Pl. Wolności 9, budynek dawnego hotelu „Cisy”, pokój nr 8 (parter). 

Telefony do Kancelarii: 788-802-101, 694-403-733.

Super szynobus póki co na trasie

Czy o tym marzyli pasażerowie?
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Foto tydzień

Byłeś świadkiem  ciekawego 
zdarzenia, wykonałeś 

oryginalne zdjęcia, jesteś  
w posiadaniu interesujących 

wiadomości?  
Zadzwoń lub napisz do nas o 

każdej porze. 

Tel. 513 088 309

e-mail: poligraf@post.pl 
dziennik@

dzienniknowogardzki.pl

W czwartek (13.12.2012 roku) o godzinie 14:00 na cmentarzu miejskim 
w Nowogardzie, w obecności rodziny, przyjaciół i kolegów z drużyny, po-
chowany został tragicznie zmarły piłkarz Pomorzanina - Joshua Pepple. 
Ceremonię pogrzebową w języku polskim i angielskim prowadził Pastor 
Cezary Komisarz. Ostatnie pożegnanie w imieniu swoim i rodziny wygło-
sił także wujek „Pepe”- Edward Pepple, który w swoim kraju jest pasto-
rem.  W imieniu przyjaciół z drużyny  okolicznościowe wystąpienie wy-
głosił prezes Marcin Skórniewski, a w imieniu mieszkańców głos zabrał 
obecny również na ceremonii pogrzebowej wiceburmistrz Nowogardu pan 
Damian Simiński. Aby pożegnać „Pepe” na pogrzeb przybyli również kibi-
ce nowogardzkiej drużyny oraz koledzy z jego byłych klubów. Przypomnij-
my, że Joshua Pepple urodził się  7 czerwca 1988 r. w Nigerii, zmarł 6 paź-
dziernika 2012 roku. Kontrakt z nowogardzkim klubem podpisał 8 sierp-
nia 2012 roku. W barwach Pomorzanina rozegrał 9 spotkań i strzelił 4 gole.

Wczoraj obchodziliśmy kolejną rocznice stanu wojennego. 
Tzw. Wojskowy Komitet Ocalenia Narodowego na czele z gen 
Wojciechem Jaruzelskim  13 grudnia 1981 r.  przejął władzę nad 
krajem. Internowano kilka tysięcy opozycjonistów z Solidarno-
ści a w kraju zaroiło się od  umundurowanych funkcjonariuszy 
WRON. W niektórych miejscach  WRON-y do dzisiaj mają się 
dobrze, pokarmu im nie brakuje. Na zdjęciu wrona na nowo-
gardzkim ratuszu  po drobnym retuszu.

W miniony wtorek w nowogardzkiej bibliotece odbyło się spotkanie, 
podczas którego omawiano obywatelski projekt ustawy o Rodzinnych 
Ogrodach Działkowych. W spotkaniu oprócz nowogardzkich działkowców 
wzięli udział również poseł Grzegorz Napieralski (SLD) oraz prezes ROD 
woj. zachodniopomorskiego Tadeusz Jarzębak, który omówił na czym po-
legają proponowane zmiany w przepisach dotyczących ogrodów działko-
wych. Spotkanie cieszyło się dość sporym zainteresowaniem. Na sali było 
ok. 50 osób. Oprócz tematów „branżowych” mieszkańcy mieli także okazję 
zapytać posła o bieżące sprawy. Skorzystali z tej okazji. Pytali m. in. dlacze-
go samorządowcy zarabiają tak dużo i jaki pomysł na życie dla osób powy-
żej 55 roku życia mają polscy parlamentarzyści. Poseł przyznał, ze polski 
system wynagradzania urzędników państwowych powinien być zreformo-
wany, a za brak realizacji programu 55 plus obwinił Platformę Obywatel-
ską. Nie wiemy jednak, czy po spotkaniu zaproponował burmistrzowi Cza-
pli, by ten obniżył swoje wynagrodzenie...

Hal! Przymarzły ptaki na jeziorze 

Łabędzie zrobiły strażaków 
w... konia
W czwartek po południu nowogardzcy strażacy zostali zaalarmowani telefonem 
zaniepokojonego mieszkańca, że na środku jeziora na wysokości końca ulicy 
Kilińskiego tkwią na lodzie nieruchomo dwa łabędzie. 

Pojazd strażacki z odpowied-
nim sprzętem i trzyosobową 
ekipą natychmiast udał się na 
ratunek. Po przybyciu na miej-
sce strażacy stwierdzili, że po-
krywa lodowa nie jest jeszcze 
na tyle wytrzymała żeby bez-
piecznie dotrzeć do ptaków wi-
docznych w odległości około 
130 metrów od brzegu. Zasto-
sowano, więc specjalną płozo-
deskę ratowniczą przeznaczoną 
do przemieszczania się ratow-
ników po kruchym lodzie. Gdy 
jeden ze strażaków pokonawszy 
prawie całą odległość dzielącą 
go od pary łabędzi był już tuż 
tuż, ptaki zauważywszy go po-
derwały się jakby nigdy nic i… 

odleciały. Okazało się, że alarm 
o ich rzekomym przymarznię-
ciu do lodu był fałszywy a nasze 
łabędzie sobie po prostu spo-

kojnie tkwiły na lodzie. 
Ludzie nie powinni dzwo-

nić z byle, czym, my przecież 
narażaliśmy się niepotrzeb-
nie- mówi po akcji nieco po-
irytowany jeden ze strażaków. 
No niby tak tylko skąd dzwo-
niący mógł wiedzieć, że pro-
blemu nie ma. Sami strażacy 
przekonali się przecież o tym 
dopiero wtedy, gdy zbliżyli 
się do pary skądinąd bardzo 
pięknych ptaków, jakimi bez 
wątpienia są łabędzie. Jedno 
jest pewne w Nowogardzie 
łabędzie mogą spać spokoj-
nie, bo ludzie, w tym strażacy 
czuwają.  

sm     Ślady na lodzie po akcji strażaków

Pomóżmy sobie na święta
•	 Przyjmę  2 - osobowy fotel do spania, pralkę automatyczną oraz używaną  pokojową meblościankę 

tel. 665 - 566-856
•	 Przyjmę  łóżko piętrowe  tel.512-71-13-48
•	 Przyjmę  wersalkę z fotelami oraz szafkę na dziecięce ubrania tel. 883-241-291 
•	 Przyjmę meble pokojowe w dobrym stanie, ławę pokojową i TV  tel.782-556-716
•	 Przyjmę  piecyk kaflowy lub inny piec na opał tel. kontaktowy 883-038-182
•	 Przyjmę segment pokojowy i kuchenny oraz pralkę.  tel. kontaktowy 512 711 348
•	 Przyjmę dla niepełnosprawnego chłopca rowerek trzykołowy napędzany na ręce   tel.  697-381-161 
•	 Przyjmę fotel biórkowy z oparciami lub bez,  797-795-271 lub informacja pod nr red. 91 22-165 
•	 Oddam sprawny telewizor nr  kontaktowy 506-150-337
•	 Oddam tapczan w dobrym stanie, kontaktowy tel. 601 508 082
•	 Oddam krzesełko do karmienia dziecka  tel. 664 415454
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FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

TRUMNY, URNY, KREMACJE, EKSHUMACJE, CHŁODNIA
PRZEWOZY KRAJOWE i ZAGRANICZNE, 

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

602 450 881

EntEr  II 
laptop

 serwis - komis

naprawiamy, 
sprzedajemy,

kupujemy laptopy
na ul. Wyszyńskiego 7/3

budynek Straży Pożarnej

tEl. 795 648 748

Już jest!!! 
POLSAT CYFROWY 

w PLUSIE
specjalne Bonusy 

dla naszych klientów
Nie przegap oferty

ZAPRASZAMY

Salon Plus
ul. Kościuszki 35A

Nowogard

P R O M O C J A
PÓŁ TOnY OPAłU

worek drewna  
GRATIS

O PA Ł
POLSKI WĘGIEL 

WYSOKA JAKOŚĆ
węgiel, koks, miał,drewno,
brykiet - węgiel i drzewny
(towar luzem i workowany)

Zapewniamy transport 
Sprzedaż ratalna

PPUH „EDBA” 
nowogard • ul. nadtorowa 12

Tel./fax 91 39 22 329
Kom. 601 150 620

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07

Super szynobus póki co na trasie

Czy o tym marzyli pasażerowie?
W minioną środę, o godz. 13.44 z Kołobrzegu w kierunku Szczecina w „swój dziewiczy” rejs wyjechał najnowocześniejszy szynobus w Polsce – SA139-001 
- „Link”, zwany rekinem. Pociąg na nowogardzkim dworcu pojawił się punktualnie o godzinie 14:59. Sprawdziliśmy, jak podróżuje się nowym składem. 

Czym różni się „link” od do-
tychczas kursujących pojazdów 
na trasie Szczecin-Kołobrzeg?

Jeśli chodzi o komfort pracy, to 
nie różni się on dużo od kokpi-
tu w starszej wersji. Jest z pew-
nością trochę ciszej. Poza tym, 
mamy tutaj bardziej ekologicz-
ny silnik, no i specjalny prze-
łącznik, dzięki któremu pociągi 
te mogą jeździć w Niemczech, 
przy wykorzystaniu tamtejszych 
systemów ostrzegania– powie-
dział nam maszynista, który 
prowadził szynobus podczas 
jego pierwszego kursu. 

Rzeczywiście. Zarówno pa-
rametry techniczne, jak i sama 
konstrukcja pojazdu,  nie róż-
nią się wiele tych zastosowa-
nych w starszych modelach. 
Różnice widać dopiero we wnę-
trzu wagonu. Przede wszystkim 
jest więcej miejsca i przestrzeni. 
A to za sprawą rozmieszczenia 
miejsc siedzących. Wrażenie 
robi dość spora toaleta, przy-
stosowana dla osób niepełno-
sprawnych i dla matek z mały-
mi dziećmi (przewijak). „Link” 
posiada system klimatyzacji 
oraz  nowoczesny system in-
formacji pasażerskiej składają-
cy się z wyświetlaczy i automa-
tycznego zapowiadania stacji – 
zintegrowanego z GPS.W po-
ciągu zamontowano także kil-
ka ekranów. Na razie wyświe-
tlane są na nich nazwy i zdjęcia 
miejscowości, gdzie zatrzymuje 
się szynobus. W przyszłości z 
pewnością będą tam puszcza-

ne reklamy, tak przynajmniej  
jest w kursujących już szyno-
busach starszej wersji na tej tra-
sie. Dużą zaletą nowego pocią-
gu jest możliwość korzystania 
z bezprzewodowego interne-
tu. Niestety, podczas pierwsze-
go rejsu nie można było z tego 
„luksusu” skorzystać, gdyż w 
urządzeniu nadającym sygnał 
internetowy nie zamontowano 
karty.  Dzięki niskiej podłodze, 
a także wysuwanym stopniom 
poprawić ma się także bez-
pieczeństwo podróżnych przy 
wsiadaniu i wysiadaniu z po-
ciągu. A jak ocenili nowy naby-
tek kolei sami pasażerowie?

Jest na pewno ciszej i wygod-
niej. Mam jednak wrażenie, 
że więcej przestrzeni uzyskano 
przez zmniejszenie ilości miejsc 
siedzących. Ciekawe jak na to 
zareagują studenci, którzy w 
każdy piątek muszą się cisnąć, 
wracając ze swoich uczelni do 
domu – komentował pan Ma-
ciej z Płot. 

Rzeczywiście jest dużo miej-
sca. Na pochwałę zasługuje to-
aleta, a także półki na bagaże, 
które są bardziej dostępne, na-
wet dla osób starszych. Moim 
zdaniem jest tutaj jednak za 
duży przepych. Nie wiem, po 
co zamontowano tyle tych tele-
wizorów. Przecież to kosztuje? - 
powiedziała pani Irena z Gry-
fic, która tego dnia wracała do 
domu ze szpitala w Kołobrzegu. 

Rzeczywiście. Oprócz wielu 
dobrodziejstw, jakie oferuje no-

wiutki pociąg, jest także kilka 
minusów. Toaleta jest co praw-
da nowoczesna, funkcjonalna 
i przestronna, ale tylko jedna 
na cały pociąg. Producent za-
pewnił wygodne miejsca dla 
niepełnosprawnych oraz ma-
tek z dziećmi, ale już nie pomy-
ślał o miłośnikach jednośladów  
(w całym pociągu nie znaleź-
liśmy miejsca, gdzie możnaby 
zapiąć rower). Podczas pierw-
szego kursu szwankowało także 
ogrzewanie w środkowej czę-
ści składu. Jak nam obiecano, 
wszystko jeszcze będzie dopra-
cowane. Pytanie, czy pasażero-
wie z Nowogardu będą mieli  
szansę się o tym przekonać. 

Jak zakłada plan jazdy, LINK 
na tej trasie będzie kursował ok. 
2 tygodni, z wyjątkiem piątków 
– poinformowała nas  Maria T. 
Markiewicz z Biura Informacji 
Urzędu Marszałkowskiego Wo-
jewództwa Zachodniopomor-
skiego. Gdzie będzie kursował 
szynobus po tym okresie? Tego 
na razie nie wiadomo. 

Warto dodać, że pociąg został 
wyprodukowany przez byd-
goską firmę Pesa. W połowie 
przyszłego roku producent ten 
ma na nasz region dostarczyć 
kolejne dwa składy tego typu. 
Obecnie „Linki” jeżdżą już po 
Czechach, zamówili go też dwaj 
przewoźnicy niemieccy, gdzie 
trafić ma ponoć nawet 470 tych 
pojazdów. 

MS, KR

Na zdjęciu pan Tomasz Kępa, kierownik nowoczesnego pociągu daje sygnał do od-
jazdu z Nowogardu

Przestronne wnętrza, klimatyzacja, internet bezprzewodowy, a nawet telewizory – 
tak wygląda wnętrze nowego szynobusu. 

Widok z kabiny maszynisty. Zdjęcie udało się wykonać dzięki uprzejmości i współpra-
cy personelu pociągu. 
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Po weekendowym ataku 
zimy, w poniedziałek znów 
ostro posypało. Spadła także 
temperatura. Na brak reakcji 
władz wobec pogarszającego 
się stanu dróg nie trzeba było 
długo czekać. We wtorek, kilka 
minut po 7.00, w zaśnieżonym 
rowie utknął autobus wiozący 
dzieci do szkoły w Osinie. Do 
zdarzenia doszło dokładnie 
nie daleko wiaduktu do Olcho-
wa, na bocznej drodze prowa-
dzącej do Wyszomierza. Tyl-
ko trzeźwość kierowcy i mała 
prędkość sprawiły, że nikomu 
nic się nie stało. 

Te dzieci, po które nie mogli 
przyjechać rodzice, policjanci 
odwieźli do domów. W wypad-
ku nikt nie ucierpiał – powie-
dział p. o. komendanta nowo-
gardzkiej policji podinsp. Ma-
riusz Nowak. 

Co było przyczyną wypad-
ku? Zdaniem świadków zda-
rzenia droga była zupełnie nie 
odśnieżona. 

Ten autobus jechał prosto, a 
że droga była nie odśnieżona 
zamiast jechać po łuku, wpadł 
prosto do rowu – mówił jeden 
z kierowców, który jeszcze nad 
ranem zawiadomił o wypad-
ku redakcję DN, pisząc sms na 
nasz dyżurny telefon. Wcze-
śniej o sprawie poinformo-
wał nas również radny Michał 
Wiatr, który widział wypadek, 
jadąc do pracy. Jego zdaniem 
przyczyna wypadku jest taka 
sama- zalegająca na asfalcie 
gruba warstwa śniegu. 

Kilka godzin po zdarzeniu 
autobus wyciągnięto z rowu. 
Następnie droga została od-
śnieżona. W tym przypad-
ku zarządca jezdni miał duże 
szczęście. Gdyby któremuś z 
uczniów coś się stało,  posy-
pały by się żądania zadość-
uczynienia za spowodowanie 
uszczerbku na zdrowiu. 

Nie wiadomo jednak jak po-
stąpią inni kierowcy, którzy 
stali się ofiarą bierności władz 
miasta w kwestii odśnieżania. 
Tylko wczoraj na ulicach No-
wogardu doszło do kilku groź-
nych zdarzeń. 

Rano o mały włos nie straci-
łem życia. Jechałem ulicą Ba-
talionów chłopskich w kierun-
ku u. 3 Maja. Na liczniku może 

miałem z 20 km/h. Więcej nie 
dało się jechać. Dojeżdżając do 
skrzyżowania zacząłem hamo-
wać, mimo to zatrzymałem się 
dopiero na środku ul. 3 Maja. 
Miałem szczęście, że nikt wtedy 
nie jechał. Dlaczego nikt tej dro-
gi nie posypał piaskiem? – pytał 
zdenerwowany mężczyzna te-
lefonując wczoraj do redakcji. 

Tyle szczęścia nie miał jed-
nak inny kierowca, który je-
chał tą samą drogą. Kilka mi-
nut po rozmowie z naszym 
czytelnikiem otrzymaliśmy in-

formacje, że na skrzyżowaniu 
Batalionów Chłopskich i u; 3 
Maja doszło do groźnej stłucz-
ki. Kiedy dotarliśmy na miejsce 
okazało się, że jadący od stro-
ny przejazdu Mercedes Sprin-
ter nie dał rady wyhamować na 
oblodzonej drodze i z impetem 
wjechał na skrzyżowanie, ude-
rzając w skrzynię jadącego ul. 
3 Maja od Szczecina dostaw-
czym Fordem. Kierowy winią 
za wypadek drogowców. Tutaj 
w ogóle nie posypano drogi pia-
skiem. Zamiast jezdni jest lodo-

wisko – mówił jeden z uczest-
ników kolizji. 

Do kolejnej stłuczki, tym ra-
zem z udziałem czterech aut 
doszło kilka godzin później 
przy skrzyżowaniu ulic Ban-
kowej z 3 Maja. Scenariusz ten 
sam. Dojeżdżający do końca 
ulicy kierowca chcąc uniknąć 
„wtargnięcia” na główną dro-

gę, zaczął ostrzej hamować. 

Niestety skończyło się małym 
karambolem. Na hamujący 
pojazd wpadły jadące za nim 
auta. Wezwano policję. Prze-
chodnie komentowali, ze to już 
trzecie dzisiaj zdarzenie w tym 
miejscu. 

Kierowcy nie pozostawiają 
suchej nitki na służbach od-
powiedzialnych za zimowe 

utrzymanie dróg. 

Taką o to informacją wita gmina Nowogard przyjezdnych kierowców

Tak wygląda większość parkingów w mieście

tablica jest jednak zbędna. O tym, że wjeżdża się do gminy, która zrezygnowała w tym 
roku z odśnieżania widać wyraźnie...

Nerwy, sprzeczki i straty...obraz po mini karambolu do jakiego doszło wczoraj, w godzi-
nach popołudniowych na skrzyżowaniu ulic Bankowej z 3 Maja

Na tej drodze, w miniony wtorek, autobus wiozący dzieci do szkoły w OSinie wpadł do 
rowu. Na szczęście nikomu się nic nie stało. Dopiero po wypadku odśnieżono Drogę...

Jak widać na zdjęciu mieszkańcy z zimą muszą radzić sobie sami

Godz. 10.00 ul. Blacharska. Tak wyglądał bus po zderzeniu z dostawczym Fordem. Na 
zdjęciu jeden z uczestników kolizji

Władza zafundowała nam darmowe lodowiska 

Zimowego horroru ciąg dalszy
Istny chaos – tak można w dwóch słowach skomentować to co dzieje się na naszych dro-
gach i chodnikach. Tylko w przeciągu wczorajszego dnia na terenie miasta doszło do kilku 
stłuczek, w tym jednej dość poważnej. Powód – oblodzone jezdnie, nie odśnieżone chodni-
ki i parkingi.   Czyżby w tegorocznym budżecie zabrakło pieniędzy na walkę z zimą?
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Tak wygląda główna droga w mieście...niby pługi jeżdżą, ale śniegu jakoś nie ubywa...

Jeżdżę po całym regionie i 
muszę z przykrością stwier-

dzić, że w Nowogardzie  panuje 
najgorsza sytuacja na drogach. 
Jak wracam z trasy mam wra-
żenie, że wjeżdżam do innego 
świata – mówi przedstawiciel 
handlowy z Nowogardu. 

Policja potwierdza – jest bar-
dzo ślisko i apeluje do kierow-
ców o ostrożną jazdę. Zapew-
nia też, że na  bieżąco informu-
je zarządców dróg o miejscach, 
które wymagają interwencji 
służb drogowych. 

Kilkakrotnie informowaliśmy 
zarządców jezdni, o tym, że 
jest niebezpiecznie. Niestety w 

większości przypadków odpo-
wiadano nam, że powyżej mi-
nus 5 stopni sól przestaje dzia-
łać. Pozostaje mi zaapelować 
do mieszkańców o rozważną 
jazdę, a także przypomnieć kie-
rowcom, że opony zimowe nie 
dają gwarancji bezpieczeństwa 
w takich warunkach – mówi 
M. Nowak z Komisariatu Poli-
cji w Nowogardzie. 

Jedno jest pocieszające. Oka-
zuje się, że mimo tragicznej 
sytuacji panującej na ulicach 
miast i wsi, służba zdrowia nie 
odnotowała wzrostu liczby pa-
cjentów z urazami kostnymi. 

Na bieżąco sprawdzam, czy 

do szpitala nie trafiają ludzie 
ze złamaniami czy stłuczenia-
mi. Na szczęście nie odnotowa-
liśmy wzrostu takich przypad-
ków – mówi Kazimierz Lem-
bas, dyrektor nowogardzkiego 
szpitala. 

Podobne informacje napływa-
ją od pogotowia ratunkowego. 

Jak na razie nie odnotowali-
śmy większej ilości wyjazdów, 
które byłyby związane bezpo-
średnio z panującymi na dro-
gach i chodnikach warunkami 
– mówi Andrzej Więcej, dy-
rektor nowogardzkiej stacji 
pogotowia. 

Marcin Simiński 

Trzechel: pracowicie i mikołajkowo 
W niedzielę tj. 9 grudnia, w nowej trzechelskiej świetlicy, odbyła się wystawa prac ceramicznych wykonanych przez dzieci, która połą-
czona została z zabawą mikołajkową. W ten sposób  podsumowano trwające we wsi warsztaty artystyczne, zorganizowane przez Stowa-
rzyszenie „Przystanek Trzechel” w partnerstwie z LGD Stowarzyszenie Szanse Bezdroży Powiatu Goleniowskiego, w ramach projektu 
„aktywizacja obszarów wiejskich”.

Warsztaty te trwały od 15 
września do 24 listopada br. 
Ich celem było stworzenie dzie-
ciom możliwości, aktywnego, 
twórczego i przede wszystkim 
innego niż komputer czy tele-
wizor, spędzenia czasu wolne-
go. Pod kierunkiem instruk-
tora, pani Katarzyny Gnaciń-
skiej- Olczyk, trzechelskie dzie-
ciaki uczyły się podstawowych 

technik pracy z gliną, a co wy-
szło spod ich palców, można 
było obejrzeć właśnie na wysta-
wie, która odbyła się w niedzie-
lę 10 grudnia w nowej świetli-
cy wiejskiej w Trzechlu. Koloro-
we talerze, wymyślne naczynia, 
fantastyczne zwierzaki zrobio-
ne przez całkiem małych, jak i 
trochę większych mieszkańców 
wsi, wymownie świadczą o tym, 

że w każdym  drzemią ogrom-
ne możliwości, niezależnie od 
tego czy jest się małym czy do-
rosłym, jak również czy jest się 
z miasta, czy ze wsi, gdy jest się 
po prostu artystą. To także do-
wód na to, że wszystkim nale-
ży dać szansę i równy dostęp do 
możliwości korzystania z kultu-
ry – a szczególnie tym, którzy 
chcą z niej korzystać, a nie mają 

szansy uczestniczyć w zajęciach 
odbywających się kilkanaście 
kilometrów od ich domów. 

Wystawa połączona była z 
zabawą mikołajkową przy mu-
zyce - zespołu Combo.

 Była choinka, prezenty, wspól-
ne śpiewanie i taniec. Mimo 
kiepskiej pogody, Trzechel od-
wiedziła także ,,Wesoła Ferajna” 
z Nowogardu, dając mieszkań-

com wspaniały koncert składa-
jący się z piosenek, które wszy-
scy znają i chętnie śpiewają. 

Przybyłym gościom, uczest-
nikom  warsztatów oraz 
wszystkim, którzy pomaga-
li przy organizacji warsztatów 
i całej imprezy mikołajkowej, 
serdecznie dziękujemy.

Stowarzyszenie Przystanek 
Trzechel

Opr. MS/DN

Mikołajki w Oceanarium 
W dniu 6 grudnia br. ucznio-

wie Szkoły Podstawowej nr 1 w 
Nowogardzie świętowali Mi-
kołajki w niemieckim Stral-
sundzie. Wycieczka trwała cały 
dzień i obfitowała w wiele atrak-
cji. Dzieciaki nie mogły docze-
kać się wyjazdu. Pełne emocji je-
chały do niedużego nadmorskie-
go miasteczka, które okazało się 
niezwykle urokliwym. Zachwy-
ciło zabytkową architekturą, a 
także świątecznym nastrojem 
światełek, lampionów i choinek, 
potęgowanym zimową scenerią 
śnieżnobiałego śniegu. Najwięk-

szą atrakcją była wizyta w oce-
anarium. Dzieciaki przeniosły 
się w podwodny świat rekinów 
i płaszczek, zabawnych koni-
ków morskich i maleńkich hip-
notyzująco świecących rybek, 
przedziwnych morskich stwo-
rów, krabów, rozgwiazd i wszel-
kiego rodzaju raf koralowych. 
Pięknym momentem było przej-
ście przez akwarium – tunelem, 
gdzie wkraczało się w sam śro-
dek morskiego krajobrazu. Serca 
nasze podbiły sympatyczne pin-
gwiny. Kolejnym punktem zi-
mowej eskapady było zwiedza-

nie portu i starego miasta, podzi-
wialiśmy kamienice wybudowa-
ne w XIII wieku. Następnie uda-
liśmy się do niezwykle ciekawe-
go Muzeum Morskiego. Urzekło 
nas ono swymi zbiorami, najwię-
cej emocji przyniosło spotkanie 
z rekinami i wielkimi morskimi 
żółwiami. Ostatnim punktem 
naszej zimowej wędrówki był 
spacer wśród jarmarków świą-
tecznych pachnących cynamo-
nem i cukrem waniliowym. Za-
opatrzeni w tradycyjne pierniki i 
pamiątki, zmęczeni ale szczęśli-
wi wróciliśmy do domów. Miko-

łajkowy wyjazd odbył się dzięki 
pani Marzence Zadróżnej oraz 
współpracy z panią Jolantą Ćmil 
– kierowniczką wycieczki, któ-
rym dzieciaki z serca dziękują. 

Podziękowania składamy także 
mamom, które pełniły role opie-
kunów: pani Danucie Raczyń-
skiej i Katarzynie Górniackiej. 

Martyna Rogala-Bator



Nr 98 (2131)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

6

www.dzienniknowogardzki.pl

PARAFIA PW. WnIEBOWZIęCIA nMP: Msza św. w niedzielę: Nowogard: 7:00, 9:30, 11:00, 12:30, 18:00 (w lipcu i sierp-
niu o 19:00) Karsk: 9:00; Olchowo: 11:00; Wojcieszyn: 12:00; Dąbrowa: 10:00.  Msza św. w tygodniu (od pn do pt): 7:00, 
18:00 (w lipcu i sierpniu o 19:00)    Msza św. w sobotę: 9:00, 18:00 (w lipcu i sierpniu o 19:00).    www.wnmp.info
PARAFIA PW. ŚW. RAFAłA KALInOWSKIEGO: Msza św. w niedzielę: . 7.30 , 9.00; 11.00, 12.30 i 18.00 (w lipcu i sierp-
niu o 19:00) Kulice: 9:00; Jarchlino: 10:00; Sąpolnica: 10:00.   Msza św. w tygodniu: 7:00, 18:00 (w lipcu i sierpniu o 
19:00).   www.rafalkalinowski.republika.pl
PARAFIA PW. MB FATIMSKIEJ: Msze św. w niedzielę: 9.00 i 12.00. Lestkowo: 10.30; Miętno: 13.00.  Msza św. w tygo-
dniu z wyjątkiem poniedziałku:17.00, w sobotę o godzinie 12.00.    www.mbf-now.firmeo.biz 

Informacje Parafialne
   Vox    Ecclesiae...

Słowo Boże na Niedzielę:
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza
(Łk 3,10-18) Szczególne wskazania. Świadectwo Jana o 

Mesjaszu.
Pytały go tłumy: Cóż więc mamy czynić? On im odpowia-

dał: Kto ma dwie suknie, niech [jedną] da temu, który nie ma; 
a kto ma żywność, niech tak samo czyni. Przychodzili także 
celnicy, żeby przyjąć chrzest, i pytali go: Nauczycielu, co mamy 

czynić? On im odpowiadał: Nie pobierajcie nic więcej ponad to, ile wam wyznaczono. Py-
tali go też i żołnierze: A my, co mamy czynić? On im odpowiadał: Nad nikim się nie znę-
cajcie i nikogo nie uciskajcie, lecz poprzestawajcie na swoim żołdzie. Gdy więc lud oczeki-
wał z napięciem i wszyscy snuli domysły w sercach co do Jana, czy nie jest Mesjaszem, on 
tak przemówił do wszystkich: Ja was chrzczę wodą; lecz idzie mocniejszy ode mnie, któ-
remu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów. On chrzcić was będzie Duchem 
Świętym i ogniem. Ma On wiejadło w ręku dla oczyszczenia swego omłotu: pszenicę zbie-
rze do spichlerza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym. Wiele też innych napomnień da-
wał ludowi i głosił dobrą nowinę.

Idzie mocniejszy ode mnie
Zanim padły pytania, był czas na słuchanie. A tłum słuchających był bardzo różnorodny. 

Od przywódców i przełożonych po najzwyklejszego, prostego człowieka. Jednak wszyscy 
oni słuchali o jednym, o potrzebie nawrócenia. O tym, co dotyczy każdego, niezależnie 
od tego, kim jest i czym się zajmuje. Każdy, kto przychodził nad Jordan, przynosił ze sobą 
swoją historię. Dzieciństwo, wychowanie, znajomości, przeżyte chwile, tak różne i tak 
przez to bogate. Przynosili swoje doświadczenia dnia codziennego i te, które nie przytra-
fiały się codziennie. Przynosili serca obciążone troską o sprawy doczesne, a jednocześnie 
tęskniące do czegoś wyższego. Przychodzili z sercami pragnącymi zaznać spokoju. 

Padały słowa mocne, dosadne, mogące dotrzeć do każdego. Ale to od słuchacza zależa-
ło, jak wyraźne będzie to dotarcie i czy spowoduje przemianę. Czy usłyszane słowa dadzą 
pożądany efekt. Ze względu na tę różnorodność ludzkich historii, każdy odbierał słowa 
Jana inaczej, w sposób sobie właściwy. Stąd też reakcja na nie musiała być różnorodna. 

Co jest też bardzo ważne w słuchaniu, to motywacja. Brzmi w uszach pytanie Jezu-
sa, skierowane do słuchających Go, a dotyczące Jana: „Coście wyszli oglądać na pustyni? 
Trzcinę kołyszącą się na wietrze? Po coście więc wyszli? Proroka zobaczyć? Tak, powia-
dam wam, nawet więcej niż proroka» (Mt 11, 7.9). Dlatego też  ludzie zadawali sobie py-
tanie, czy to właśnie Jan nie jest przypadkiem tym, oczekiwanym przez wszystkich, Me-
sjaszem. 

Jan od samego początku wiedział jaka będzie jego rola. Wiedział, że ma być tylko gło-
sem, ma skupić się na przygotowaniu ludzi na przyjście mocniejszego od siebie. I gdy 
wyczuł, że tłum zaczyna zastanawiać się nad jego rolą i próbuje łączyć jego osobę z Me-
sjaszem, od razu to zdementował. Mówił o rozwiązywaniu rzemyka u sandałów. To była 
praca, jaką wykonywał niewolnik. A do tego jeszcze Jan określił siebie niegodnym tego 
zadania.

Dobrze i do końca spełnił swoją rolę. Przygotował ludzi na spotkanie z Mesjaszem. To 
nic, że to nie byli wszyscy. Ci, którym zależało na zmianie na lepsze, korzystali z jego po-
sługi. Przychodzili z konkretnymi pytaniami. Dostawali też konkretną odpowiedź. Nie 
dość, że była precyzyjna, to jeszcze bardzo prosta i możliwa do wykonania. Parę przykła-
dów mamy w naszym fragmencie Ewangelii. 

Gdzie jest spotkanie z Bogiem, tam jest prostota i precyzyjność. Jan był tylko człowie-
kiem, ale jednocześnie był otwarty na Boga. Do tego stopnia, że mówiąc, iż jest tylko gło-
sem, dawał wszystkim do zrozumienia, że nie wypowiada słów od siebie. Ukazuje praw-
dziwe źródło tej nauki, którą głosił i której sam był poddany. Później zwróci uwagę wprost 
na to źródło, wskaże Jezusa-Odwieczne Słowo Ojca. I od tej pory ludzie będą mieli okazję, 
by czerpać z tego źródła bezpośrednio.

Nic się nie zmieniło. Po dziś dzień to źródło jest dostępne dla wszystkich, którzy ze-
chcą przyjść i zaczerpnąć z niego coś dla siebie. Jest tak i będzie do końca, według słów 
Zbawiciela; „ A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata” ( Mt 
28, 20b). Co więc zrobimy z tym zaproszeniem? Czy na nie odpowiemy? Czy poszukamy 
tego źródła?

Najpierw może pytanie, czy jest nam to potrzebne? Nie chcę na to pytane odpowiadać, 
bo chyba nie ma potrzeby. A z drugiej strony i tak Jezus nikogo siłą nie zmusi. Daje nam 
szansę do wykorzystania. Da nam też łaskę, która uzdolni nas do właściwej reakcji na 
Jego słowa. A gdy już uda nam się przyjść do Niego, z Bożą pomocą, to da nam coś jesz-
cze. Przyjmie nas jako Ten, który nas stworzył i zna każdy szczegół naszej historii. Dlatego 
będziemy mieli szansę usłyszenia konkretnie o sobie. To tak, jakby zajrzeć w oczy Temu, 
który chce, byśmy zobaczyli w nich samych siebie, a przez to coraz bardziej samych siebie 
rozumieli. Chce, byśmy właściwie poznawali naszą osobistą historię. 

 Jezus da nam to poznanie, a ono przyniesie pokój, tak bardzo potrzebny w dzisiejszym 
świecie. I może się okazać, że to nasze życie, nie jest takie, jak nam się dotychczas wyda-
wało. Może się okazać, że znajdziemy w nim głęboki sens.

Ks. Grzegorz Podlaski

Józefa Maślana, lat: 86, zmarła: 10.12.2012, pogrzeb: 12.12.2012, pogrzeb odbył 
na cmentarzu w Nowogardzie. 

Janina Pabiniak, lat: 90, zmarła: 12.12.2012, pogrzeb: 15.12.2012, pogrzeb od-
będzie się  na cmentarzu w Sikorkach.

Joshua Pepple, lat 24, zmarł 06.10.12.2012, pogrzeb 13.12.2012, pogrzeb odbył 
się na cmentarzu  w Nowogardzie.

Informacje  przekazał zarządca cmentarza Jerzy Furmańczyk

 W tych dniach odeszli do Wieczności 

Świąteczna akcja Caritas

Ruszyła zbiórka żywności
Dzisiaj rusza akcja zbiórki darów żywnościowych,  którą co roku, 
przed świętami Bożego Narodzenia organizuje Caritas przy parafii pw. 
WNMP. Tym razem kosze, do których mieszkańcy Nowogardu 
będą mogli wrzucać artykuły spożywcze dla osób potrzebujących, 
ustawione będą tylko w sklepach wielkopowierzchniowych. 

Akcja będzie trwała przez cały pią-
tek i sobotę. Ci, którzy zechcą ją wes-
przeć, będą mogli to zrobić wrzucając 
produkty spożywcze do koszy ustawio-
nych w trzech sklepach: Inter Marche, 
Netto i Biedronka przy Placu Wolno-
ści. Przy koszach dyżury będą pełnili 
członkowie i wolontariusze Caritasu. 
Organizatorzy akcji proszą o wrzuca-
nie artykułów o długiej dacie do spoży-
cia, czyli głównie makarony, mąki, cu-

kier, olej, konserwy, słodycze i bakalie. 
Z zebranych darów zostaną przy-

gotowane  paczki żywnościowe, które  
przed świętami otrzymają osoby i ro-
dziny wspierane przez Caritas. 

Redakcja DN, w imieniu swoim i 
organizatorów zachęca do wsparcia 
szczytnej akcji. Liczy się każdy, nawet 
najdrobniejszy gest. 

MS

nDK 

Świąteczne warsztaty 
Kolorowe bombki, mikołaje, bibułkowe łańcuchy i skrzydlate anioły, 
powstały podczas Warsztatów Ozdób Bożonarodzeniowych, które w 
sobotę, 8 grudnia, zgromadziły w holu NDK sporą grupę amatorów 
oryginalnych, przygotowanych własnoręcznie ozdób świątecznych.

Zwyczaj samodziel-
nego wykonywania 
ozdób świątecznych 
był swego czasu moc-
no zakorzeniony w 
naszej tradycji, a dziś 
praktycznie zaniknął. 
Podczas warsztatów 
chcieliśmy przywołać 
ducha tej starej, pol-
skiej tradycji i przy-
pomnieć, że zwyczaj 
samodzielnego wy-
konywania świątecz-
nych dekoracji, był 
jednym z elementów 
ceremonii świątecznych przygotowań. 
Jest to też świetny sposób na zatrzy-
manie się na chwilę w świecie, w któ-
rym żyjemy coraz szybciej, spędzanie 
czasu razem, rozmowy i wspólną rado-
sną zabawę. Nie ma też wątpliwości, że 

bożonarodzeniowe drzewko ozdobio-
ne własnoręcznie wykonanymi anioł-
kami, gwiazdami i łańcuchami ma o 
wiele więcej uroku niż to, ozdobione 
przedmiotami masowej produkcji.

źródło: NDK
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Parafia pw. Wniebowzięcia NMP w Nowogardzie 

ORGANIZUJE pielgrzymkę do grobu  
św. Jakuba Apostoła do Santiago 

de Compostella
wyjazd 1 kwietnia 2013 r. z Nowogardu

Planowane noclegi: Aachen, Lourdes, Saria na ostat-
nim odcinku 100 km wędrówka piesza (4 dni).
Powrót z Santiago przez Avilę, Ars i powrót do Polski.

Chętnych prosimy o kontakt z ks. proboszczem  
tel. 506 081 328. Ilość miejsc ograniczona.

W imieniu moim dziękuję 
Panu lekarzowi 

Krzysztofowi Drozdowskiemu 
za pomoc jakiej wytrwale, profesjonalnie, 

serdecznie a przede wszystkim  
w sposób głęboko ludzki udziela mi  

w czasie mojej choroby  
na szczęście z pozytywnym rezultatem. 

	 	 	 Bardzo	wdzięczny	pacjent

Żabowo

„Dnia jednego o północy”
Stowarzyszenie „Żabowiaki” 

w ramach partnerstwa z Lokal-
ną Grupą Działania Stowarzy-
szenie Szanse Bezdroży Gmin 
Powiatu Goleniowskiego, re-
alizowało w Żabowie działanie 
aktywizujące pt. „Czwartko-
we spotkania teatralne”. Zaję-
cia odbywały się w  Filii  Miej-
skiej Biblioteki Publicznej im. 
Stefana Żeromskiego w Żabo-
wie. W działaniach uczestni-
czyło 19 osób w różnym wie-
ku. Warsztaty prowadził in-
struktor Pan Janusz Kozieł. 
Ogólnie odbyło się dziesięć 
spotkań dwu-godzinnych, któ-
re trwały od dnia: 27.09.2012 - 
06.12.2012. Na zajęciach tych 
przygotowywano uczestników 
warsztatów do spektaklu ja-
sełkowego, które zatytułowa-
no „Dnia jednego o północy”.  
Każdemu uczestnikowi warsz-
tatów  przydzielono rolę w ja-
sełkach, jak również przygo-
towano odpowiednie do tego 

spektaklu stroje. Na zajęciach  
ćwiczono sześć kolęd i pasto-
rałkę. Dodatkowo dwie dziew-
czynki (w wieku 15 lat), tj. 
Magdalena Sobczak i Paulina 
Pietrzak, przygotowały kolę-
dę pt.„Mizerna cicha” do któ-
rych same zagrały na fletach. 
Jedna z uczestniczek, Klaudia 
Kouhan, grała na gitarze i śpie-
wała kolędę pt.„Lulajże Jezu-
niu”. Wszystkie  kolędy zostały  
wykorzystane w widowisku ja-
sełkowym, które trwało 30 mi-
nut. Ostatnie spotkanie warsz-
tatowe odbyło się 6 grudnia, na 
które niespodziewanie przybył 
Św. Mikołaj. Działania aktywi-
zujące pt. „Czwartkowe spo-
tkania teatralne” odbywały się 
w magicznej i bardzo świątecz-
nej atmosferze. 

W dniu 30.12.2012r zapre-
zentowane zostanie widowi-
sko jasełkowe w Kościele Pa-
rafialnym w Żabowie.

W ramach partnerstwa z Lo-

kalną Grupą Działania Sto-
warzyszenie Szanse Bezdro-
ży Gmin Powiatu Goleniow-
skiego już po raz trzeci mieli-
śmy możliwość zaktywizowa-
nia naszej społeczności i do-
skonalenia swoich umiejętno-
ści. Mamy nadzieję, że nasza 
współpraca będzie się nadal 
rozwijała. Dziękujemy kierow-
niczce biblioteki Filia w Żabo-
wie, pani Dorocie Śmieciuch 
za udostępnienie nam loka-
lu do spotkań. To działanie 
edukacyjne dofinansowano ze 
środków Europejskiego Fun-
duszu Rolnego  na rzecz Ob-
szarów Wiejskich w ramach 
Osi LEADER działania 4.31, 
Funkcjonowanie lokalnej gru-
py działania nabywanie umie-
jętności i aktywizacja objęte-
go Programem Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich na lata 2007-
2013. 

Zarząd Stowarzyszenia 
„Żabowiaki”

Znaleziono klucze
Uwaga! Widoczne na zdjęciu klucze są do odbioru w 
redakcji DN, przy ul. Boh. Warszawy. 

Pierwsze od lewej, znale-
ziono w środę (12 grudnia), 
w okolicy supermarketu Lidl, 
przy ul. 15-Lutego. 

Kolejne dwie pary kluczy 
znaleziono na terenie miasta. 
Przy jednych z nich podcze-
piony jest kluczyk od samo-
chodu  zsynchronizowany z 
alarmem oraz dziewięć kluczy 
patentowych różnej wielkości. 

(widoczne na zdjęciu w środ-
ku)

Druga para, są to trzy klu-
czyki patentowe, w tym jeden 
z czarną skuwką oraz przypię-
tym do kluczy miękkim bre-
loczkiem  z napisem ”femi-
nella” (widoczne na zdjęciu 
pierwsze z prawej strony)

Red. 
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zaprasza pn-pt 9-18, sob. 10-14

Przyjdź po sianko na święta

Masz 10 minut? Masz decyzję
Kredyt gotówkowy na gwiazdkę

tel. 91 443 51 87, 94 721 61 83
59 833 43 12,  698 230 205

www.partnerstal.pl

GARAŻE BLASZANE WIATY, KOJCE 
BRAMY GARAŻOWE

TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 

17.12.2012 r. 
godz. 16

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07

Nowogard, ul. Kościuszki 1
tel. 91 392 18 11O P T Y K

ZAPRASZAMY
• W KAŻDY PONIEDZIAŁEK
  na bezpłatne komputerowe
  badanie wzroku

• W ŚRODY I PIĄTKI
  na profesjonalny dobór 
  okularów i soczewek 
  kontaktowych
  (do końca roku przy zakupie 
   okularów wizyta gratis)

soczewki 
progresywne  - 20%

wybrane kolekcje 
opraw  - 50%

W grudniu:

okulary 
przeciwsłoneczne

- 60%
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nasi Przedsiębiorcy- Bogumiła Lisiewicz

„Wyznaję lokalny patriotyzm”
Jeśli w pracy jest dobra atmosfera- to z radością do niej idziemy, gdyż sprawia nam ona wiele satysfakcji i daje zadowolenie. Taka atmos-
fera panuje w Punkcie sprzedaży autoryzowanego przedstawiciela PLUS GSM na ulicy Kościuszki. Firma nazywa się  SOWILO  a właści-
cielem jest Bogumiła Lisiewicz, która  prowadzi działalność handlową w branży sprzedaży i usług telefonii komórkowej od 2002 r. Pani 
Bogumiła na łamach Dziennika Nowogardzkiego opowiedziała czytelnikom o swojej pracy, w ramach cyklu „ Nasi przedsiębiorcy”. 

Dziennik Nowogardzki: By nie-
co w temat zapytam- czy są jeszcze 
miejsca w Polsce gdzie telefon ko-
mórkowy nie ma zasięgu?

Bogumiła Lisiewicz - Właści-
ciel Autoryzowany Przedstawiciel 
PLUS GSM  - Zdarzają się wpraw-
dzie jeszcze małe „plamki” na ma-
pie Polski, gdzie sygnał nie jest dosta-
tecznie silny - najczęściej w miejscach 
niezaludnionych. Operatorzy jednak 
wzajemnie się uzupełniają, przeni-
kają i widzimy, że z roku na rok, za-
sięg jest nie tylko coraz większy, ale 
i coraz lepszej jakości. Zaczynaliśmy 
technologią GSM, a obecnie realizo-
wane są w naszej sieci ambitne pla-
ny dla technologii szybkiego Interne-
tu LTE.

Duże i ciężkie telefony pracu-
jące w analogowym systemie były 
pierwszymi komórkami na  pol-
skim rynku. Jak Pani wspomina 
ten czas ? 

W tym roku minęło 20 lat, gdy 
pierwsze tego typu analogowe telefo-
ny pojawiły się w Polsce. Jako nowe 
narzędzie techniki komunikacyjnej 
stwarzały dla tzw. „biznesmenów” 
szereg możliwości. Ostatecznie były 
zarówno przydatne, jaki i kłopotliwe 
z powodu ograniczonego zasięgu no 
i oczywiście z powodu swojego gaba-
rytu. Z całą pewnością sprzęt ten był 
symbolem bogactwa i statusu mająt-
kowego , a że był duży  nie dało się 
tego ukryć.

Zatem czy warto dziś mieć te-
lefon komórkowy, który przez te 
niespełna 20 lat przeobraził się w 
miniaturowy komputer? 

Jeszcze do niedawna telefon prze-
ciętnego użytkownika nie był w sta-
nie sprostać technologicznym wyma-
ganiom dyktowanym przez najnow-
sze technologie, które są już dostępne. 
Klasyczny aparat komórkowy wypie-
rany dziś jest przez smartfony, które 
mają przeciwników oraz zwolenni-
ków. I słusznie, że tak jest. Nic nie po-
winno stać w miejscu, jest to bądź, co 
bądź oznaką rozwoju całej ludzko-
ści, a swym zasięgiem ta technologia 
obiegła cały świat. Czy telefon kla-
syczny, czy smartfon- to kwestia oso-
bistego wyboru, preferencji i rzeczy-
wistych potrzeb użytkownika. Warto 
te potrzeby poddawać analizie. Za-
wsze są za i przeciw. W klasycznych 
telefonach dla przykładu uzyskujemy 
optymalny czas czuwania telefonu a 
w smartfonach z uwagi na ich „ener-
gożerczość” jest to mocno ograniczo-
ne, z kolei Smarfony poza możliwo-
ścią wykonywania rozmów i wysyła-
nia, smsów - stwarzają szereg dodat-
kowych możliwości, których telefon 
klasyczny nie posiada. 

Przechodząc do Pani działal-
ności. Proszę powiedzieć naszym 

czytelnikom, od kiedy prowadzi 
Pani salon PLUS? Proszę powie-
dzieć kilka słów o tym, na czym 
polega ta działalność, jakimi usłu-
gami klienci są najbardziej zacie-
kawieni podczas rozmowy z pra-
cownikiem salonu? 

Współpracuję z operatorem sie-
ci Plus od 1998 roku. Pierwszy salon 
był w Kamieniu Pomorskim, później 
w 2002 roku w Nowogardzie. Świad-
czymy usługi operatorowi na podsta-
wie umowy sub-agencyjnej. Nasza 
praca polega na sprzedaży usług te-
lekomunikacyjnych, sprzedaż sprzętu 
głosowego lub internetowego wraz z 
urządzeniami powszechnie znanymi, 
jako telefony komórkowe, modemy, 
routery. Oferujemy również akceso-
ria do telefonów komórkowych, ante-
ny wzmacniające sygnał 3G/UMTS i 
inne, prepaidy. Nasza praca to głów-
nie doradztwo i sprzedaż usług. Po-

magamy również w kwestiach rekla-
macyjnych i innych, ale tu w więk-
szość pracy przejmuje telefoniczny 
dział obsługi klientów. Klienci za-
zwyczaj pytają się o nowe aparaty, 
nowe promocje, taryfy. Obsługujemy 
głównie klientów indywidualnych, 
ale także biznesowych. Odwiedzani 
jesteśmy coraz częściej przez klien-
tów konkurencji. Uważam, że jest 
to bardzo mądre, gdy klient świado-
mie orientuje się w ofercie konkuren-
cji. Z roku na rok w taryfach jest co-
raz więcej minut, a nawet są już ta-
ryfy z rozmowami bez limitu, dlacze-
go więc nie zapoznać się i nie skorzy-
stać? Przeniesienie numeru do naszej 
sieci to obecnie prosta procedura. Ilu 
klientów nas odwiedza - no cóż, za-
skakujące pytanie, gdyż nigdy nie 
prowadziłam statystyk w tym za-
kresie, z całą pewnością jest to spo-
ra grupa. Oferta jest na tyle atrakcyj-
na, że wciąż mamy osoby zaintere-
sowane. Sami dokładamy wiele sta-

rań, aby nasi klienci byli kompetent-
nie, rzeczowo i mile obsłużeni. Wiele 
kontrowersji budzi zakup telefonów 
przez telemarketing. Muszę poruszyć 
ten temat, gdyż klienci często na-
wet zorientowani w ofertach, w da-
nych technicznych telefonów, zostają 
„źle zrozumiani” i gdy otrzymuję te-
lefon na miejsce do domu - następu-
je rozczarowanie. Nie sposób wymie-
nić tych niezgodności. Przestrzegamy 
jednak, aby albo nie podejmować za-
kupu przez ten kanał sprzedaży, albo 
robić to nadzwyczaj świadomie.

Śledząc reklamy sieci komórko-
wych i ich usługi dla klienta, sieć 
Plus zaskakuje chyba najbardziej 
nawiązując czy to do motywów ka-
baretowych, czy nawet do nazwisk 
znanych osób? 

„Reklama dźwignią handlu”, Rze-
czywiście już od 7 lat spoty reklamo-
we w telewizji prowadzone są w to-

nacji żartobliwej, czasem wręcz ab-
surdalnej przez kabaret Mumio. Wie-
lu czytelnikom znajome są zwroty ta-
kie jak „kopytko” z dawnej reklamy 
mix czy „potrzeba klienta”.

Właśnie- potrzeba klienta – to ją 
muszą odgadnąć   pracownicy sa-
lonu. Proszę, zatem powiedzieć, 
jacy są to pracownicy i jakie trzeba 
spełnić wymagania, by nim w ogó-
le zostać?

Powiem tak: warto polegać na wie-
dzy i doświadczeniu sprzedawcy w 
salonie. Podczas obsługi zadajemy 
pytania w zakresie sposobu użytko-
wania telefonów, preferencji i ocze-
kiwań klienta, potrafimy z szeregu 
promocji, jakie są przygotowywa-
ne przez operatora, dopasować tę je-
dyną, która najbardziej będzie speł-
niała oczekiwania. Nie zawsze jest 
to proste, gdyż wymaga znajomo-
ści tych ofert, biegłego w nich po-
ruszania się, a przede wszystkim 

kompetencji i rzetelności w prze-
kazywaniu i dzieleniu się wiedzą.  
Aby ubiegać się o pracę w salonie ope-
ratora z całą pewnością należy wyka-
zać się predyspozycjami typu: umie-
jętność szybkiego uczenia się, jasność 
przekazywania posiadanych infor-
macji, kultura osobista, odporność 
na stres i na presję zarówno przeło-
żonych jak i klientów. Praca nie nale-
ży do najłatwiejszych, ale daje dużo 
satysfakcji. Jestem bardzo zadowo-
lona z osób, które wykonują pracę w 
naszym nowogardzkim salonie. Pod-
chodzą do pracy z sercem i z pasją. 
Nie jest nam obojętna żadna osoba, 
zarówno ta z problemami jak i nowa 
pojawiająca się w salonie. Wiem, że 
nie jesteśmy dobrymi wróżkami i nie 
spełnimy wszystkich oczekiwań klien-
tów - czasem nie pozwalają nam na 
to procedury i instrukcje, ale spotyka-
my się także ze zrozumieniem i przy-
chylnością. Jest to bardzo budujące.

Ilość pytań, które mógłbym za-
dać Pani w sprawie telefonów czy 
smart fonów jest jeszcze dość 
duża, ale niestety pozostają jeszcze 
inne kwestie, o które warto zapy-
tać. Chodzi mi np. o podatki, któ-
re Pani płaci  jako przedsiębiorca . 
Zatem jak Pani ocenia politykę po-
datkową?

Moje stanowisko w tej sprawie jest 
nieco odmienne, pewnie dla wielu 
kontrowersyjne. Nie uważam, że po-
datki są zbyt duże -choć wiadomo za-
wsze lepiej wydawać mniej niż wię-
cej, a nawet w ogóle. Celem każdego 
przedsiębiorcy jest minimalizowanie 
kosztów. Ufam po prostu, że osoby, 
które zostały wybrane do Rady Miej-
skiej z Burmistrzem na czele - obli-
czają podatki w sposób racjonalny, a 
pieniążki również są wydawane ra-
cjonalnie. Nie chciałabym skupiać 
się na narzekaniu, jedynie na owoc-
nej i wydajnej pracy. Wyznaję przy 
tym lokalny patriotyzm. Widzę jak 
poprzez markety w naszym mieście 
wielu przedsiębiorców jest zmusza-
nych do zamykania swoich interesów. 
Dzieje się coś złego. Zarobione tutaj 
pieniążki - wypływają z tego miasta 
do innych kieszeni. Szanujmy swoich 
przedsiębiorców, dajmy sobie nawza-
jem zarobić, mądrze podejmujmy de-
cyzje o zakupie. Więcej przedsiębior-
ców, więcej miejsc pracy, bogatsze 
miasto. 

O tym, jak ważna jest lokalizacja 
salonu dla osiągnięcia nie wiem 
czy właśnie sukcesu czy może sa-
tysfakcji w prowadzeniu biznesu, 
który poprzez mocną konkurencję 
innych sieci musi ciągle się rozwi-
jać i inwestować, co w dzisiejszych 
kryzysowych czasach nie jest spra-
wą łatwą? 

Tak, lokalizacja jest bardzo ważna 

- ale nie ona decyduje o sukcesie. Nie 
w tak małej miejscowości. Tu nigdzie 
nie jest za daleko, większość się zna. 
Odnośnie konkurencji - jesteśmy w o 
tyle dobrym położeniu, że to sieć po-
dejmuje „walkę”, wprowadza oferty, 
telefony. Ze swojej strony staramy się 
zapewnić obsługę na jak najwyższym 
poziomie. Tu znowu ukłony dla ze-
społu. To jest dla nas prawdziwa sa-
tysfakcja i osobisty sukces - zadowo-
lony klient.

Zbliżając się powoli do końca 
nie wiem czy to prawda, ale sieć 
PLUS jest jedyną siecią, która ma 
polski kapitał, co jest bardzo bu-
dujące dla polskiego użytkownika? 

Spółka Polkomtel została sprywa-
tyzowana, jako jedna z ostatnich w 
Polsce. W przybliżeniu od roku no-
wym właścicielem jest Zygmunt So-
lorz- Żak. Dla większości kojarzy się 
on z Cyfrowym Polsatem - telewizją 
satelitarną. Nowy właściciel jest bar-
dzo prężny.  Spółka Cyfrowy Polsat 
Technology posiada największą m.in. 
w  Polsce fabrykę dekoderów cyfro-
wych - nie sprowadza ich z zagranicy, 
lecz produkuje siłą polskich rąk - dla 
mnie jest to budujące. W myśl lokal-
nego patriotyzmu oczywiście. 

Nie pytałem jeszcze o perspekty-
wy dla Pani Firmy jak również dla 
samej telefonii komórkowej, która 
rozwija się z naddźwiękową” pręd-
kością? 

Sieć komórkowa to nadal kształtu-
jąca się branża na rynku telekomuni-
kacyjnym. Żywo i elastycznie reaguje 
na nowości technologiczne wprowa-
dzane przez wiodące marki na świe-
cie i na wzrastające potrzeby klien-
tów.   Obecnie mamy w sprzedaży 
również telewizję   - Cyfrowy Polsat, 
jest to dla nas i dla naszych klientów 
nowy temat, ale i na ten produkt wi-
dzimy duże zapotrzebowanie głów-
nie w okresie świątecznym. 

Zakończając ten bardzo inte-
resujący wywiad nie mogę zapo-
mnieć o pytaniu, które jest skiero-
wane na życie rodzinny i ewentual-
ne hobby? 

No cóż, jestem mamą dorastają-
cych dzieci. Nie mam, więc wiele cza-
su na hobby. Mam jednak wiele ma-
rzeń. W Księdze Koheleta jest napi-
sane: Wszystko ma swój czas, i jest 
wyznaczona godzina na wszystkie 
sprawy pod niebem: Jest czas rodze-
nia i czas umierania, czas sadzenia i 
czas wyrywania tego, co zasądzono...
Chciałabym w swoim imieniu i w 
imieniu zespołu osób obsługujących 
podziękować Wszystkim naszym 
klientom za lata współpracy i udzie-
lonego nam zaufania. Jeśli natomiast 
kogoś zawiedliśmy - przepraszamy i 
prosimy o wyrozumiałość.

 Rozmawiał: Jarek Bzowy 

Od lewej właściciel   Bogumiła Lisiewicz oraz załoga Bartłomiej Domnick-  
doradca klienta, Urszula Pokorska - kierownik, Anna Krause - stażysta
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„Trzeba być romantykiem w wyznaczaniu  
sobie celów i realistą w ich osiąganiu…”
W środę 5 grudnia w Szczecinie o godz. 18 i 21 odbyły się spotkania z Rafałem Ziemkiewiczem pisarzem i publicystą, jednym z czoło-
wych komentatorów życia politycznego w Polsce. Organizatorami spotkań byli: Civitas Christiana, Stowarzyszenie Przyjaciół Duszpa-
sterstwa Akademickiego „RAZEM” oraz Klub Myśli Swobodnej. Po prelekcjach Rafał Ziemkiewicz udzielił nam wywiadu.

Nieczęsto ma pan okazję by-
wać w Szczecinie.

To prawda. Zwłaszcza z punktu 
widzenia kogoś, kto ma stałe za-
jęcia. Do Szczecina z Warszawy 
można w moim przypadku wy-
brać się tylko samolotem, a jest to 
bardzo kosztowne. 

Jak Szczecin jest odbierany 
z perspektywy centrum. Jego 
problemy, zdaje się, odbijają się 
dość szerokim echem, ale czy 
zajmują jakoś uwagę opinii pu-
blicznej kreowanej w stolicy kra-
ju?

Szczerze mówiąc, poza takimi 
sytuacjami, które się jakoś prze-
bijają do politycznych działów, 
jak np. kłopoty stoczni albo utar-
cie nosa Platformie Obywatelskiej 
przez jej byłego członka, któ-
ry kandydował mimo braku no-
minacji i wygrał. A poza tym to 
w warszawskich gazetach panuje 
swoisty sejmocentryzm. I wszyst-
ko kręci się wokół Kaczyńskiego, 
Tuska i Komorowskiego… 

…to trochę zawęża perspekty-
wę oglądu sytuacji…

…tak. Specyfiką naszych me-
diów jest to, że siedzą tam ludzie, 
którzy rano czytają gazety i na ich 
podstawie przygotowują program 
w TV a w gazetach dziennikarze, 
którzy przez cały dzień oglądają 
telewizję i z tego robią następny 
numer gazety…

… i tak się to wszystko kręci…
… jest to swoiste perpetuum 

mobile, które też wynika z faktu, 
że jak dziennikarz gazety zobaczy 
coś w TVN to wie, że o tym pisać 
można. A jak TVN przeczyta coś 
w gazecie rządowej – a teraz pra-
wie wszystkie takie są – to wie, że 
może robić o tym program. Nato-
miast gdyby któryś z nich sam coś 
wymyślił to ryzykowałby, że się 
podłoży. Bo mogłoby się okazać, 
że nie jest to temat pożądany.

W trakcie spotkania ze stu-
dentami mówił pan, że jednym 
z problemów, przed jakimi sto-
ją Polacy, jako naród, jest kryzys 
tożsamości. Czy widzi pan jakąś 
płaszczyznę, na które można by-
łoby tę tożsamość odbudować?

Jak uczy nas ekonomia, kiedy 
jest popyt to on w końcu zostanie 
zaspokojony. A brak tożsamości 
czy taka czczość – to jest poczucie, 
że nie do końca wiemy kim jeste-
śmy. Brak tożsamości domaga się 
jakiegoś zaspokojenia i powiedz-
my, że przez ostatnie 20 lat więk-
szość Polaków czy zgoła tego, co 
zwykłem nazywać Polactwem – 
czyli takich Polaków nie do koń-
ca uformowanych, pozbawionych 
poczucia wspólnoty – skłaniała 
się ku przyjęciu oferty złożonej 
przez elity III RP, która wydawała 
się ofertą bardzo atrakcyjną: czy-
li być nie tyle Polakiem co Euro-
pejczykiem, przeskoczyć etap ist-
nienia jako wspólnota narodowa 
i wskoczyć od razu w etap budo-
wania istnienia jako część wielkiej 
wspólnoty europejskiej. Stąd dzi-
siaj kiedy we wszystkich krajach 
Europy zachodniej, gdyby prze-
prowadzono referendum na temat 
czy Unia Europejska powinna ist-
nieć dalej to z całą pewnością UE 
by to referendum miażdżąco prze-
grała, natomiast Polska jest jedy-
nym krajem, w którym - jak wska-
zują narzędzia socjometryczne, 
jakich używa Eurostat – wykazu-
je euroentuzjazm. To wynika w 
dużej części oczywiście z tego, że 
przeciętny Polak uważa, że z UE 
nadal będziemy dostawać jakieś 
gigantyczne pieniądze, które będą 
podnosić naszą stopę życiową – 
no bo nam się to należy, bo my je-
steśmy biedni a oni bogaci – ale 
to też jest pogłos tego zachłyśnię-
cia się tą świadomością, że jak nie 
będziemy sobą, to będziemy kimś 
lepszym, czyli Europejczykami.  A 
w rzeczywistości nie ma tożsamo-
ści europejskiej. Nie ma i nie bę-
dzie żadnego narodu europejskie-
go. Podmiotem UE są państwa 
narodowe, a to my nie zadbaliśmy 
o zbudowanie porządnego pań-
stwa narodowego po 89 roku, bo 
od razu chcieliśmy wskoczyć na 
piętro europejskie. To nasze dzia-
dowskie państwo narodowe nie 
zabezpiecza naszych interesów 
i będziemy dostawali rozmaite 
kopniaki i już je zaczynamy do-
stawać. W takiej sytuacji atrakcyj-
niejszą ofertą staje się tożsamość, 
która dla Europejczyków była w 

cudzysłowie obciachowa. I to w 
tej chwili podsuwa Prawo i Spra-
wiedliwość. Nie bez kozery po-
szło na bardzo twardą linię, że w 
Smoleńsku był zamach, że Sowie-
ci dokonali na nas zbrodni, ponie-
waż wchodzą w koleiny, które dla 
Polaków są zrozumiałe. Jeżeli wy-
chodzimy z koleiny europejskiej, 
co jest nieuchronne, to najłatwiej 
wskoczyć w sferę martyrologicz-
ną, dziewiętnastowieczną, w po-
wstania, w taki romantyzm. Nie 
jest to oczywiście tożsamość, któ-
ra będzie bardziej skuteczna w bu-
dowie modernizacji cywilizacyj-
nej i nowoczesnego państwa, ale 
ona się niejako narzuca, jest to z 
drugiej strony pewna łatwizna….

… czyli bazowanie na emo-
cjach, z tą świadomością, że one 
często, choć na pewien czas, od-
wracają uwagę ludzi od faktu, 
że państwo nie potrafi zaspoko-
ić już nawet tych zdaje się pod-
stawowych potrzeb jak służba 
zdrowia. Wywołuje się wtedy 
spór ideologiczny, dzieli naród 
na przysłowiowych nas i tych 
„onych” i uwaga obywateli od 
najważniejszych spraw, przynaj-
mniej na chwilę jest odwróco-
na….

…dokładnie; jest to prastara 
metoda, kiedy jest bieda, nędza 
to trzeba znaleźć winnych, swe-
go czasu najlepiej się nadawali do 
tego Żydzi. Dzisiaj już się nie na-
dają, bo nie są jakąś biedną mniej-
szością tylko dość wpływowym 
na świecie środowiskiem, w do-
datku znajdującym się w nimbie 
męczeństwa po holocauście, tak 
więc trzeba szukać jakichś innych 
wrogów. Oczywiście tę taką freu-
diger Krieg, czyli radosną wojen-
kę jak to nazywają Niemcy posta-
nowił urządzić Polakom Donald 
Tusk, który osią całego swojego 
rządzenia uczynił walkę z braćmi 
Kaczyńskimi, a potem z pamię-
cią o Lechu Kaczyńskim, i docho-
dzeniem prawdy na temat kata-
strofy. Osobiście nie jestem prze-
konany do tego czy w Smoleńsku 
był zamach, ale teoria zamachu 
jest właśnie tym sposobem budze-
nia, albo jak to się inaczej mówi 
– agregowania emocji. I powodu-
je to, że całe nasze życie publiczne 
spycha gdzieś tam w kąt pola wi-
dzenia niewydolność służby zdro-
wia, czy zgoła wręcz jej katastro-
fę, zadłużenie państwa, kłopoty 
gospodarcze, rosnące bezrobocie 
czy wszystkie inne możliwe nie-
szczęścia. Ponieważ główną osią 

jest budzenie strachu przed pod-
palaczami, którzy odpalą trotyl i 
wysadzą Polskę w powietrze. To 
jest oczywiście samosprawdzają-
ca się przepowiednia bo ten trotyl, 
który Donal Tusk ma pod siedze-
niem rzeczywiście zostanie odpa-
lony i skutki tego będą dla Polski 
straszne. 

Nasuwa się w tym miejscu taki 
dość smutny wniosek, że jedy-
nym dzisiaj budulcem tożsamo-
ści może być bazowanie na do-
chodzeniu przyczyn tragedii 
smoleńskiej, którą niektórzy na-
zywają zamachem, zresztą nie-
popartym żadnymi dowodami, 
co  bardzo nas kompromituje…

…dowodów żadnych nie ma i 
nie będzie, bo decyzją władz Rze-
czypospolitej wszelkie dowody 
zostały odsunięte z polskich rąk. 
Sam nie wiem, czy to była zdra-
da, świadoma, krańcowa bezmyśl-
ność czy niedojrzałość umysło-
wa Donalda Tuska. Uważam, że 
po Smoleńsku Polska wyrzekła 
się suwerenności. Natomiast nie 
stwierdziłem, że tragedia z 2010 
roku jest jedynym budulcem toż-
samości, powiedziałem, że to jest 
najłatwiejsza tożsamość….

… faktycznie, Smoleńsk zda-
je się stanowić tę najwygodniej-
szą płaszczyznę, najmniejszą li-
nię oporu w budowaniu zbioro-
wej tożsamości. Powiedział pan, 
że w Smoleńsku straciliśmy su-
werenność. A czy nie wydaje 
się panu, że zatraciliśmy ją już 
wcześniej po przystąpieniu do 
Unii Europejskiej i podpisaniu 
Traktatu Lizbońskiego?

Nie. Nie sądzę. Wejście w struk-
tury organizacji międzynarodo-
wej nie oznacza utraty suweren-
ności. Jej stratę stanowi raczej nie-
skorzystanie z narzędzi, które de 
facto Polska w ręku miała. Wróć-
my jeszcze na chwilę do katastro-
fy. Przecież jesteśmy członkiem 
NATO. Polscy żołnierze ginęli w 
Afganistanie, wydaliśmy gigan-
tyczne pieniądze na misje wojsko-
we. W momencie gdy ginie prezy-
dent i cała generalicja kraju nale-
żącego do NATO to ten kraj wy-
rzeka się jakiejkolwiek gotowości 
dochodzenia prawdy – czyli tego, 
co się z nimi stało i jaka była tego 
przyczyna. I to wyrzeka się w sy-
tuacji  – co propaganda rządowa 
stara się uparcie zagłuszać  – gdy 
ówczesny prezydent Rosji Me-
dvedev jako pierwszy występuje 
z propozycją powołania komisji 
międzynarodowej.  I w takiej sy-

tuacji rząd wolnej Polski, należą-
cej do NATO i UE, nie odważył 
się przyjąć propozycji, którą skła-
dał prezydent Rosji, obawiając się, 
że premier Putin zmarszczy brwi i 
powie – Co wy? Nie ufacie nam? 
To jest coś niepojętego. 

Często spotykam się z takim 
określeniem, przyznam, że nieco 
cynicznym – moja ojczyzna jest 
tam, gdzie mogę zarobić, gdzie 
państwo o mnie zadba, zabez-
pieczy mnie socjalnie. Tak więc 
czy budulca tożsamości nie po-
winniśmy poszukiwać również 
w podejściu ekonomicznym?

Oczywiście w interesie kra-
jów zachodnich jest uzupełnie-
nie swojej siły roboczej, w trudnej 
sytuacji demograficznej, poprzez 
skorzystanie z takiego rezerwuaru 
ludności właśnie beztożsamościo-
wej, jaką w tej chwili stanowi Pol-
ska. Powiedzmy, że dla kilkudzie-
sięciu, być może kilkuset tysięcy 
ludzi, którzy się tam najsprawniej 
zdołają wkręcić jest to jakaś meto-
da przeflancowania się do innych 
krajów. Niemniej wydaje mi się, że 
nie jest to oferta masowa, ponie-
waż te kraje nie mają miejsca na 
to, żeby się zajmować jakąś ma-
sową emigracją z Polski i już wi-
dać w nich, np. tak jak w Holan-
dii, że napływ Polaków spostrze-
gany jest jako nieuczciwa konku-
rencja, jako odbieranie przywile-
jów rodowitym obywatelom i nie 
ma najmniejszych wątpliwości, że 
ta tendencja będzie się nasuwać, 
że Polacy w Holandii czy Anglii 
zostaną potraktowani jako intruzi 
w momencie, gdy pojawi się kry-
zys i rywalizacja na rynku pracy 
i w pierwszej kolejności będą od-
syłani do Polski albo spychani do 
jakichś wielkomiejskich gett. Tak 
jak kilkadziesiąt lat temu na Za-
chodzie stało się - po okresie pro-
sperity i późniejszego kryzysu - z 
emigrantami z Bliskiego Wscho-
du i Turcji. 

Widać, że jest to chyba natu-
ralny proces, że obecnie po za-
chłyśnięciu się tym, co  określa 
się publicystycznie Multikulti 
czyli polityką multikulturowości 
następuje budzenie uczuć nacjo-
nalistycznych i powrót do polity-
ki narodowej.

Oczywiście, że to następuje i to 
na różnych poziomach. Przede 
wszystkim widać, że politykę na-
cjonalistyczną zaczynają prowa-
dzić partie i politycy głównego 
nurtu, chociaż nadal używają an-
tynacjonalistycznej retoryki, ale 

Rafał Ziemkiewicz
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to jest oczywiste skoro polityka 
Multikulti okazała się bzdurą to 
sięga się po narzędzie skuteczne, 
a skuteczna jest polityka realizo-
wana w oparciu o interesy pań-
stwa narodowego. Żadne z dużych 
państw starej Unii nie przekroczy-
ło takiej granicy, żeby poświęcić 
jakiekolwiek swoje żywotne inte-
resy na rzecz interesów wspólnej 
Europy. Zawsze się dużo mówi o 
solidarności europejskiej, ale to w 
praktyce jest tak, że dochodzi się 
do pewnego punktu, gdzie jesz-
cze opłaca się np. dawać pieniądze 
krajom nowej Unii pod różnymi 
warunkami, żeby one je wyda-
wały, zainwestowały albo przepu-
ściły i miały potem długi i zobo-
wiązania wobec krajów unijnych, 
natomiast tam gdzie dochodzi do 
jakiegokolwiek konfliktu intere-
sów między interesem narodo-
wym a postulowanym interesem 
wspólnym to tam w ostateczno-
ści stosuje się metodę niemiecką 
tzn. wstępnie ogłasza się zgodę, a 
potem cichcem kieruje sprawę do 
trybunału konstytucyjnego, któ-
ry orzeka, że takie a takie posu-
nięcie jest sprzeczne z konstytucją 
Niemiec, ponieważ  „Deutschland 
über alles”. 

… no tak, to słynne niemiec-
kie solange, tak długo jak coś nie 
kłuci się wprost z naszym intere-
sem, tak długo i do określonego 
stopnia może zafunkcjonować.

Oczywiście. I taką politykę się 
prowadzi. Natomiast polska poli-
tyka, jeżeli w ogóle można ją na-
zwać polityką, przypomina raczej 
jakieś naiwne odruchy, którymi 
się kierujemy. Jest chyba jedynym 
wyjątkiem w UE, nieszanowania 
własnych interesów… 

…ciągle zdaje się być również 
emitentem pustych euro sloga-
nów - m.in. o tzw. solidarności 
– czyli niemających żadnego po-
krycia w faktach mitów. Niestety 
wielu daje się nabrać na ten ide-
ologiczny lep. Mimo że to pusto-
słowie i nic się za nim nie kry-
je…  

…tak jak wierzono, że Jerzy Bu-
zek przewodzi całej Europie…

… i tak jak wykreowano mit 
prezydencji na długo przed tym 
jak się zaczęła. A później się oka-
zało, że poza widocznym blich-
trem salonów nic z niej nie wy-
nika…

… a gdy widzimy np. wielu pol-
skich byłych premierów, mini-
strów, którzy po kadencji dostają 
funkcje w bankach, spółkach, w 
międzynarodowych koncernach, 
w różnych radach nadzorczych, 
gdzie bez wątpienia nie mają naj-
mniejszych kwalifikacji, ale w cza-
sie kiedy byli ministrami podej-
mowali decyzje dotyczące sposo-
bów robienia interesów przez te 
instytucje w Polsce.

Czy Nobel dla UE nie jest, we-
dług pana, jakąś próbą reanima-
cji tego, co raczej jak widać jest 

już skazane na porażkę?
Nagroda nobla dla UE to jak 

nagroda Kisiela dla Mazowieckie-
go. To jest po prostu groteskowe. I 
to jeszcze przyznanie go za to, że 
w Europie nie było wojen przez 
60 lat, co umówmy się jest zasłu-
gą Oppenheimera, i  rakiet, które 
przez 60 lat były w siebie wymie-
rzone, z dwóch przeciwległych 
krańców kuli ziemskiej. Jest to re-
alizacja jednego z praw Parkin-
sona, który opisywał na przykła-
dzie Ligi Narodów, że im bardziej 
jakaś instytucja jest martwa, tym 
bardziej ma wystrzałową siedzibę 
i urządza huczniejsze ceremonie, 
i w ogóle cięższe ordery na sobie 
wiesza, i bardziej kolorowe wstęgi. 

Wiadomo, że na współczesnej, 
międzynarodowej arenie poli-
tycznej jesteśmy klientem, ale 
można być klientem lepszej ja-
kości. Idąc za przykładem kra-
jów, które powracają do szero-
ko pojętej polityki narodowej, to 
w Polsce właśnie zorientowanie 
racji stanu wokół tego, co nazy-
wamy polityką narodową byłoby 
szansą na lepsze funkcjonowa-
nie państwa. Do tego potrzeba 
całego szeregu czynników, m.in. 
dobrej myśli politycznej. Pan w 
swojej książce podsuwa myśl en-
decką, w jaki sposób może ona 
być wykorzystana jako teore-
tyczny budulec polityki narodo-
wej? 

Szkoła myślenia endeckiego 
to, według mnie, najlepsza szko-
ła myślenia politycznego, jaką 
mamy w Polsce. To jest właści-
wie jedyna tradycja politycznego 
realizmu: liczenia się zarówno z 
realiami międzynarodowymi, jak 
i własnymi uwarunkowaniami, 
szkoła poszukiwania  i budowa-
nia politycznej siły. Analizy poli-
tyczne Dmowskiego oczywiście 
nie są do przeniesienia na dzisiej-
szy świat, ponieważ pochodzą z 
przełomu wieków XIX i XX, naj-
późniejsze z lat trzydziestych, kie-
dy sytuacja międzynarodowa była 
kompletnie inna, np. istniało pań-
stwo pruskie, którego dziś już nie 
ma, co zasadniczo zmienia polską 
geopolitykę. Ale sposób, w jaki on 
tych analiz dokonywał jest właści-
wie całkowicie aktualny. Jedyną 
rzeczą, która przy pobieżnej lektu-
rze może się wydawać obsesją jest 
używanie w tych analizach czyn-
nika, którym on nazywa narodo-
we żydostwo, w obecnych czasach 
mogłoby to sugerować, że była to 
jakaś jego obsesja na punkcie ży-
dowskiego spisku. Natomiast on 
miał na myśli świat finansjery, 
który wtedy postrzegano czyn-
nik narodowy żydowski. I jeżeli 
w jego starych analizach pojęcie 
międzynarodowe żydostwo, które 
dzisiaj brzmi okropnie, zastąpimy 
pojęciem rynki finansowe to wte-
dy okazuje się, że ta cała analiza 
pasuje do dzisiejszych problemów 
i jak najbardziej ta metoda pozwa-

la zorientować się we współcze-
snym świecie i wyznaczyć strate-
gię dla Polski.

Paweł Kukiz proponuje Jed-
nomandatowe Okręgi Wybor-
cze, jako próbę uzdrowienia sys-
temu wyborczego w Polsce, co 
jest ciekawym pomysłem, ale z 
drugiej strony rodzi się obawa, 
że współczesny polski establi-
shment, który jest quasi jak nie 
stricte oligarchiczną strukturą, 
przyzwyczai się także do JOW-
-ów i nauczy się równie dobrze 
jak nie lepiej w ich ramach funk-
cjonować. Jakie jest pańskie zda-
nie na ten temat?

To wszystko zależy od tego jaka 
jest siła w Polakach i gotowość 
do aktywności społecznej. JOW-
-y mogą potencjalnie otworzyć 
drogę do poprawy. Nie uważam 
JOW-ów za jakieś panaceum, któ-
re samo z siebie Polskę zmieni, 
natomiast niewątpliwie daje szan-
sę na stopniowe usuwanie ukła-
dów czy kruszenie ich domina-
cji w naszym życiu publicznym. I 
nie jest to coś co zmieni Polskę z 
dnia na dzień ale funkcjonując w 
długotrwały sposób, byłoby dużo 
lepszym rozwiązaniem niż ordy-
nacja obecnie obowiązująca - pro-
porcjonalna, w której rzeczywi-
ście wszystkie układy nauczyły się 
funkcjonować znakomicie i któ-
rą wykorzystują do ugruntowania 
swojej dominacji. 

A czy nie wydaje się panu, 
że czynnikiem który również 
ugruntowuje i umacnia układy 
jest dofinansowanie partii z bu-
dżetu państwa…

Sądzę, że ten system prowa-
dzi taką prostą drogą do obecne-
go systemu putinowskiego, któ-
rego główną cechą jest to, że wła-
dza wymienia się pomiędzy wy-
borami a same wybory są jedy-
nie plebiscytem, w którym spo-
łeczeństwo może potwierdzić, że 
aprobuje władzę, która wyłoniła 
się w drodze przepychanek we-
wnątrzpartyjnych. I właśnie to są 
dwa ramiona tych obcęgów, które 
miażdżą polskie życie publiczne 
– pierwsze to ordynacja większo-
ściowa a drugie to sposób finanso-
wania partii politycznych, nawet 
już nie tyle chodzi o finansowanie 
ich z budżetu, choć występuje ono 
w różnych krajach, np. Ameryka-
nie też mają taką opcję wśród róż-
nych możliwości. Najgorsza jest 
jednak zasada, że finansowanie 
jest tym większe im więcej man-
datów partia zdobędzie, co z jed-
nej strony wydaje się logiczne bo 
uzależnia dotację od stopnia po-
pularności w społeczeństwie, ale 
w praktyce komasuje się siła par-
tii rządzącej i ewentualnie jednej 
opozycyjnej a żadna inna partia 
zaistnieć nie może. W związku 
z czym partie zostały całkowicie 
oderwane od społeczeństwa. 

Obserwując sytuację politycz-
ną na polskiej prawicy, zauwa-

ża się pewien paradoks, jest nim 
osoba marszałka Marka Jurka. 
Jest to dość osobliwe, że czło-
wiek, który dla obrony wyzna-
wanych przez siebie zasad potra-
fił zrzec się trzeciego urzędu w 
państwie nie znajduje przełoże-
nia dla swojej postawy w popar-
ciu środowisk i wyborców prawi-
cowych.

Zawsze spierałem się z całą 
resztą polskiej prawicy o to że na-
szym problemem jest daleko idąca 
deprawacja po PRL, czyli czasach 
skolonizowania. Ta deprawacja 
wyraża się w dominacji mental-
ności cwaniackiej. U nas nie liczą 
się wyższe wartości; ceni się cwa-
niacko osiągnięty zysk. I widać to 
także w elitach politycznych, w 
związku z czym Marek Jurek po-
strzegany jest jako frajer, no bo 
mógł być u koryta, a z tego koryta 
zrezygnował. Takie reguły rządzą 
życiem publicznym w Polsce od 
pół wieku, bo tak się żyło w PRL, 
na folwarku pańszczyźnianym, i 
ta mentalność jest dominująca. 

A jak jest, według pana, ze 
współczesnym wieszczeniem? 
Czy wieszcz, jeżeli w ogóle ist-
nieje i jest potrzebny, może mó-
wić prawdę bez ogródek, nie 
zważając na upodobania adre-
sata, czy raczej znajdować się 
- choć w jakimś nieznacznym 
stopniu - w cieniu demiurga, 
za którym pożądają masy i do-
stosowywać treść do ich upodo-
bań? Jaka jest skala swobody lu-
dzi zajmujących się komentowa-
niem rzeczywistości?

To są dwie rzeczy. Jeśli chodzi 
o wieszczenie to ja absolutnie nie 
sądzę, żeby to w dzisiejszych cza-
sach miało sens, bo wieszcz był 
kimś kto kontaktował się z Abso-
lutem, wieszcz to jest tak napraw-
dę skutek towiańszczyzny w Pol-
sce. Miał on być rodzajem proro-
ka. Poezja, talent poetycki spra-
wiały, że kontaktował się on bez-
pośrednio z Bogiem i stamtąd 
czerpał wizje, które naród miał 
realizować. A więc był wieszcz 
kimś kto zastępuje liderów po-
litycznych, a natchnienie wiesz-
cze i prorocze z kolei zastępowa-
ło analizę polityczną i tworzenie 
realistycznej wizji działania po-
litycznego. To jest w dzisiejszych 
czasach coś niewyobrażalnego. Ja 
osobiście gdybym miał nazwać się 
jakoś w tym kierunku to nazwał-
bym się raczej antywieszczem, po-
nieważ moja działalność jak sądzę 
polega na tym, aby odłożyć na bok 
emocje, rozmaite złudzenia, choć-
by nawet piękne i starać się my-
śleć maksymalnie realistycznie w 
oparciu o to, co mówi nam socjo-
logia: znajomość procesów spo-
łecznych, przewidywanie proce-
sów politycznych, porównanie sy-
tuacji naszego kraju do sytuacji 
innych krajów, które mają bar-
dziej bądź mniej podobne uwa-
runkowania społeczne. Natomiast 

rozumiem, że chce pan zapytać 
również to, czy ludziom mówić 
tylko to, co oni chcą słyszeć czy 
bez względu na ich upodobania 
przekazywać własne przemyśle-
nia…

… dokładnie, gdyż widać aż 
nazbyt często, że nawet chłod-
ne analizy, o których pan mówi 
też nie zawsze docierają do wy-
starczającego odsetka opinii pu-
bliczne.

Tak. Ale wracając do analizy 
rzeczywistości to jest to już kwe-
stia osobistej etyki człowieka, któ-
ry się tym zajmuje. Są ludzie, któ-
rzy przemawiają do społeczeń-
stwa, żeby odnieść maksymalny 
sukces, mieć jak największą oglą-
dalność, sprzedać jak najwięcej 
egzemplarzy książki. Nazywam 
to dziennikarskim populizmem, 
który kończy się kompletnym ze-
świnieniem człowieka. Jeśli chcę 
być uczciwy w zawodzie, który 
wykonuję, muszę przekazywać 
zawsze, to do czego doszedłem 
w swoich przemyśleniach, i czym 
chcę się z czytelnikami dzielić, z 
taką świadomością, że czy będę 
sprzedawał więcej książek czy 
mniej, to jest tak naprawdę kwe-
stia nie do końca ode mnie zależ-
na, bo to czy ktoś staje się liderem 
opinii czy wołającym na puszczy 
zależy od tego, jakie są oczekiwa-
nia, jeśli ktoś przypadkiem w swo-
ich stwierdzeniach dochodzi do 
wniosków, które wielu ludzi chce 
usłyszeć zostanie wykreowany na 
tzw. mędrca. 

Zdaje się, że powiedział pan, 
że realizowanie polityki powin-
no następować na płaszczyź-
nie czysto gospodarczej, ekono-
micznej. Powinno raczej stronić 
od czynnika ideologicznego, ale 
widać że nie da rady go wyab-
strahować.

Nie twierdzę, że czynnik ide-
ologiczny ma być odrzucony. Ab-
solutnie nie jestem wychowan-
kiem kultu pragmatyzmu III RP, 
gdzie pragmatyzm stał się głów-
nym hasłem budowy tego pań-
stwa i dlatego ono tak szwankuje, 
gdyż jest oparte na niczym, oczy-
wiście idea ma swoje miejsce jako 
coś, co porządkuje ludzkie stara-
nia. Jestem jednak wyznawcą  za-
sady skąd inąd też wywodzącej się 
z endeckiej tradycji, że trzeba być 
romantykiem w wyznaczaniu so-
bie celów i realistą w ich osiąga-
niu. W tym sensie widzę miejsce 
dla ideologii jako czynnika orga-
nizującego  czyli ukierunkowują-
cego działania, natomiast zastępo-
wanie ideologią tego piętra, gdzie 
mówimy o osiąganiu celów jest 
już pewną aberracją i powoduje 
nieskuteczność w polityce. 

Dziękuję za rozmowę.
Również dziękuję i pozdrawiam 

serdecznie wszystkich czytelników 
„Dziennika Nowogardzkiego”

Rozmowę przeprowadził
Piotr Słomski
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Seniorzy przegrywają walkowerem

Pampeluna idzie po mistrza!
W niedzielę (9 grudnia) w hali sportowej ZSO przy ul. Boh. Warszawy, piłkarze rywalizujący w Nowogardzkiej Amatorskiej Lidze Pił-
karskiej, rozgrywali kolejne mecze I i II ligi. W tych niższych rozgrywkach Parasol wykorzystuje pauzę Jastrzębia i obejmuje prowadze-
nie w tabeli. W I lidze Pampeluna ucieka rywalom już na 7 punktów, natomiast piłkarze Seniorów nie utrzymują nerwów na wodzy, co 
kończy się dla nich walkowerem i zawieszeniem 5 piłkarzy.

NALP rozgrywki zaczyna od 
spotkań II ligi, zatem naszą re-
lację również rozpocznie mecz 
„rezerwistów”. Naprzeciw sie-
bie stanęli zawodnicy FC Re-
zerwy oraz Pomorzanina II No-
wogard. Piłkarze na co dzień 
walczący w B Klasie bardzo po-
ważnie podeszli do tego meczu 
i zjawili się w swoim najsilniej-
szym składzie. Efekt mógł być 
tylko jeden... Spokojne 0:3 do 
przerwy, po zmianie stron oby-
dwie drużyny zdobyły jeszcze 
po jednej bramce i ostatecznie 
Pomorzanin wygrywa 1:4. W 
kolejnym meczu piłkarze Para-
sola mieli rachunki do wyrów-
nania z zawodnikami Strażaka 
Wyszomierz, który ich ograł w 
1 kolejce. Wynik 1:1 do prze-
rwy nie wróżył wiceliderowi 
nic dobrego, jednak w drugiej 
części gry po dwóch bramkach 
Kościuka i jednej Góreckiego, 
Parasol wygrywa i obejmuje 
prowadzenie w tabeli. 

 W ostatnim meczu zoba-
czyliśmy dwie ekipy, które gra-
ją poniżej swych możliwości – 
Olimpiakos oraz Zamkową 7. 
Po pierwszej połowie drużyna 
Zamkowej 7 wyszła na prowa-
dzenie za sprawą Łukasza Dra-
bika, ale druga połowa, to do-
minacja młodych zawodników 
Olimpiakosu, którzy strzelili 
3 bramki nie tracąc żadnej. Z 
ciekawostek należy dodać, że 
w pierwszej rundzie w druży-
nie Olimpiakosu na listę strzel-
ców wpisało się, aż dziewięciu 
zawodników – rzadki to wy-
czyn. W tej kolejce pauzowała 
ekipa Jastrzębia Łosośnica. W 
ramach przypomnienia należy 
wspomnieć, że już w tej kolej-
ce można było wpisać nowych 
zawodników na listę, kilka dru-
żyn już skorzystało z okienka 
transferowego, które potrwa 
do drugiego tygodnia Pucha-
ru Nalp.

W pierwszym meczu 1 ligi 
ujrzeliśmy niezłe zawody w 
wykonaniu Tubisi, którzy są w 
głębokim kryzysie oraz lidera 
Pampeluny Pereiros. Gra to-
czyła się w środkowej strefie 
boiska, a jedna z nielicznych 

sytuacji lidera dała prowadze-
nie, za sprawą kolejnej bram-
ki w tym sezonie Arka Balcera. 
Wyrównał przed przerwą Piotr 
Mazurek dobijając strzał swego 
kolegi z drużyny, a gdy wyda-
wało się, że Tubisie przełamią 
fatalną passę, minutę przed 
końcem zwycięską bramkę 
(bardzo ładną) strzelił Domi-

nik Wawrzyniak. Jest to 4 ko-
lejna przegrana Tubisi, którzy 
naprawdę grają ładną i cieka-
wą piłkę, usprawiedliwieniem 
jest fakt, iż kolejny raz wystąpi-
li mocno osłabieni, a na ławce 
rezerwowych przeważnie za-
siada jeden zmiennik. W dru-
gim meczu na parkiet wybiegli 
zawodnicy Budowlanych oraz 
Jantaru, który również jest w 
lekkim dołku. Mecz z nieznacz-
ną przewagą mistrza, który po 
pierwszej połowie prowadził 
jedną bramką, strzeloną przez 
Mariusza Stachowiaka. Dobre 
zawody zagrał golkiper Jantaru 
Grzegorz Lewandowski, który 
jest poważnym kandydatem na 
najlepszego bramkarza 1 ligi. 
Natomiast co do Budowlanych 
widać, że wracają na właściwe 
tory po falstarcie na początku 
rozgrywek. W kolejnym meczu 
duża niespodzianka, druga wy-
grana tegorocznego beniamin-

ka, który pokonał 3 drużynę 
obecnych rozgrywek Bad Boys 
Juniors- 2:1. Do przerwy bez-
bramkowy wynik, a po zmia-
nie stron dwie ładne bramki 
Kawy oraz Piotrowicza dały 
upragnione 3 oczka, honorową 
bramkę strzelił III ligowy za-
wodnik Chemika Police Guź-
niczak. Brawo dla Czarnych 

Chmur, najpierw wygrana z 
obecnym liderem, a teraz z 3 
ekipą, a Bad Boysi muszą uwa-
żać, aby nie powtórzyła się sy-
tuacja z poprzednich lat, gdzie 
początkowo grali naprawdę 
ładnie - ciekawie dla oka, nato-
miast później spuszczali z tonu 
i kończyli rozgrywki w środko-
wej części rozgrywek. W ostat-
nim meczu 1 ligi zmierzyły się 
drużyny Probudu Wyszomierz 
i Seniorów. Mecz w połowie 
drugiej części gry przy pro-
wadzeniu Probudu 2:0 (dwie 
bramki Kamila Pacelta) został 
przerwany z powodu awantu-
ry Seniorów, którzy nie potra-
fili pogodzić się z decyzjami 
sędziów. Wynikiem tej sytuacji 
jest zawieszenie 5 piłkarzy tej 
drużyny. Przy artykule prezen-
tujemy komplet wyników, ta-
bele i klasyfikacje strzelców.

 KR

Pauzują:
G. Żyła – 7 meczy (Seniorzy)
A. Jurczyk – 3 mecze (Seniorzy)
Ł. Ochęcki – 2 mecze (Seniorzy)
M. Dobrowolski – 1 mecz (Seniorzy)
M. Soska – 1mecz (Seniorzy)
Od organizatora:
Jeśli raz jeszcze wydarzy się sytuacja, że naruszona zostanie nietykal-

ność cielesna jakiegokolwiek uczestnika Nalp ( zawodnicy, sędziowie), 
cała drużyna automatycznie zostanie zdyskwalifikowana z dalszych 
rozgrywek. Jeśli chodzi o sędziów, to po sugestiach drużyn postano-
wiliśmy, że w obecnej edycji spotkania prowadziła będzie stała dwój-
ka sędziowska, aby uniknąć różnej interpretacji przepisów, różnego sę-
dziowania zamieszania. Okazuje się, że na dłuższą metę jedna para sę-
dziowska nie jest idealnym rozwiązaniem. Organizatorzy postanowili, 
że sprowadzona zostanie jeszcze jedna dwójka sędziowska, która bę-
dzie prowadziła spotkania na zmianę z obecnymi sędziami.

II liga
8 kolejka:
 FC Rezerwa – Pomorzanin II Nowogard 1:4 (0:3) (R. Kowalczyk – K. 

Haberski, A. Kram, T. Szafran, P. Skowroński) 
Parasol – Strażak Wyszomierz 4:1 (1:1) (D. Kościuk x2, R. Górecki, C. 

Łokaj – D. Adameczek)
Olimpiakos – Zamkowa 7 3:1 (0:1) (G. Golema x2, M. Dropiński – 

Ł. Drabik) 
M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 awans Parasol 7 16 18 8 5 1 1
2 play-off Jastrząb Łosośnica 6 15 20 8 5 0 1
3 play-off Pomorzanin II 7 10 20 23 3 1 3
4 play-off Olimpiakos 7 7 13 15 2 1 4
5 play-off Zamkowa 7 7 7 11 14 2 1 4
6 play-off FC Rezerwa 7 7 11 15 2 1 4
7 play-off Strażak Wyszomierz 7 7 14 24 2 1 4

Klasyfikacja strzelców:
8 – D. Adameczek (Strażak Wyszomierz)
7 – Dawid Szkołuda (Jastrząb Łosośnica)
6 – M. Pokorski, J. Fijałkowski (obaj Pomorzanin II Nowogard), D. 

Dudziec (Parasol)
5 – P. Baran (Jastrząb Łosośnica)
4 – D. Kościuk (Parasol), Ł. Drabik (Zamkowa 7), R. Baran (Jastrząb 

Łosośnica)
I liga
7 kolejka:
 Tubisie – Pampeluna Pereiros 1:2 (1:1) (P. Mazurek – A.Balcer, D. 

Wawrzyniak)
Budowlani – Jantar 1:0 (1:0) (M. Stachowiak) 
Czarne Chmury – Bad Boys Juniors 94 2:1 (0:0) (M. Kawa, A. Pio-

trowicz – W. Guźniczak) 
Probud Wyszomierz – Seniorzy 3:0 walkower

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Pampeluna Pereiros 7 18 20 10 6 0 1
2 Seniorzy 7 11 17 16 3 2 2
3 Bad Boys Juniors 94 7 11 15 16 3 2 2
4 Budowlani 7 10 15 20 3 1 3
5 Jantar 7 9 17 8 3 0 4
6 Probud Wyszomierz 7 9 13 18 3 0 4
7 spadek Tubisie 7 7 19 13 2 1 4
8 spadek Czarne Chmury 7 6 13 28 2 0 5

Klasyfikacja strzelców:
6 – E. Kamiński (Probud Wyszomierz), K. Lewandowski (Jantar), Ł. 

Ochęcki (Seniorzy)
5 – T. Burewicz (Czarne Chmury), M. Gołdyn (Bad Boys Juniors 94), 

A. Lipiński (Tubisie), D. Kubski (Budowlani)
4 – P. Maksymowicz (Tubisie), D.Langner (Jantar), R.Mendyk, A. Bal-

cer (obaj Pampeluna Pereiros), W. Guźniczak (Bad Boys Juniors 94)

Zawodnicy Seniorów nie mogą mieć powodów do radości, sankcje zastosowane przez 
organizatorów napewno nie pomogą w walce o mistrzostwo
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ul. 15 Lutego 8 
Nowogard 

(wejście od Bawialni Tygrysek)

SKLEP z DZIECĘCĄ 
ODZIEŻĄ UŻYWANĄ

ul. Armii Krajowej 28
dawna „wylęgarnia”

POKRYCIA DACHOWE • DOCIEPLENIA
MIESZALNIA MOZAIK, FARB I TYNKÓW

ZAPRAWY I KLEJE, HYDROIZOLACJE
PŁYTY OSB, GK, POLIWĘGLAN

CHEMIA BUDOWLANA 
OBRÓBKI BLACHARSKIE DO 4 MB

PARAPETY 
NARZĘDZIA BUDOWLANE I WIELE INNYCH

biuro@kompleksdach.pl
kom. 601 889 582 • 697 612 777
tel./fax 913 926 926

Hurtownia 
artykułów 

elektrycznych

 
 

Gwarantujemy że nigdzie indziej 
nie znajdziesz niższych cen

Tel. 91 578 24 38,  e-mail: pk.eltech@gmail.com
CZYNNE   PN-PT 7.00-17.00   SOBOTA 8.00-13.00

• DEKODERY CYFROWE TELEWIZJI NAZIEMNEJ DVB-T • 
                  • NAŚWIETLACZE LED •  TAŚMY LED • ŻARÓWKI LED •                     

•  kompleksowe usługi w zakresie 
instalacji elektrycznych, rtv i telekomunikacyjnych • 

•  kompleksowe usługi w zakresie hydraulicznych 
instalacji wewnętrznych i sieci zewnętrznych • 

TUTAJ
JESTEŚMY

PROMOCJA NA SUCHĄ ZABUDOWĘ

codziennie od 11 do 18

nISKIE CEnY
ul. Poniatowskiego 19  •  Tel. 694 905 654

CHOInKI 
SPRZEDAŻ
Świerk zwykły,  
Świerk srebrny,  
Jodła północna, Jodła 
kaukazka, Kolorado

Podziękowania
Serdecznie dziękujemy sponsorom „Mikołajkowego 

Wyścigu”, którymi byli:
Bank BGŻ, za wsparcie finansowe
Urząd Miasta Nowogard, za przekazanie środków finansowych
Dyrekcja Liceum Ogólnokształcącego nr 1, za pomoc przy za-

bezpieczeniu wyścigu, którego udzielali uczniowie klasy Policyj-
nej LO nr1

Dom Pomocy Społecznej, za odśnieżenie trasy
Panu Kurkowskiemu z „Załogą”, za wyznaczenie trasy
LKS Pomorzanin Nowogard, za udostępnienie stadionu i za-

plecza 
Dyrekcji i Lekarzom ze Szpitala w Nowogardzie, za pomoc 

medyczną
Cukiernia pani Malinowskiej, za smaczne wypieki
Piekarnia państwa Pędziszczak, za pyszne wypieki

Fundatorami pucharów byli:
Marek Krzywania
Sklep Sportowy pani Magdaleny Kubickiej
Miejsko-Gminne Zrzeszenie LZS
Zakład Utrzymania Czystości – Zbigniew Golacik
Radny pan Marcin Nieradka
Anonimowy dobroczyńca 
Dziękujemy również, Redakcji Dziennika Nowogardzkiego 

za patronat medialny oraz panu Tadeuszowi Łukaszewiczowi za 
prowadzenie wyścigów, był On spikerem tych zawodów.

Ponad to dziękujemy wszystkim, którzy tego dnia zdecydowa-
li się przyjść i wspólnie cieszyć się „Mikołajkowym Wyścigiem”. 

Zarząd LUKS Panorama-Chrabąszcze Nowogard

 

Na zdjęciu Tadeusz Łukaszewicz, jak zwykle świetnie przygotowany do prowadzenia 
zawodów
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Amelia córka 
Izabelii i Krzysztofa 
ur. 25.11.2012 
z Nowogardu

Staś syn Elżbiety i 
Marcina Musiał ur. 
7.12.2012 z Grabina

Damian syn Elżbiety 
Prztuła 
ur. 28.11.2012 
z Wołkna

Marcel syn Anny 
i Michała ur. 
11.12.2012 
z Koťciuszek

Wojciech syn Agaty 
i Marka 
ur. 27.11.2012 
z Nowogardu

Nadia córka Eweliny 
i Daniela Iwanicz 
ur. 7.12.2012 z 
Wojtaszyc

Natalia córka Moniki
 i Jerzego Mincewicz 
ur. 4.12.2012 
z Radzimina

Wiktoria córka 
Malwiny Żołędowskiej 
ur. 13.12.2012 
z Kraśnika

Marcelina córka 
Agnieszki Pawluczuk 
ur. 6.12.2012 
z Nowogardu

Nadia córka Karoliny 
Andrzejewskiej 
ur. 13.12.2012 
ze Sikorek

 Autor rubryki: Janusz Roguski
Witamy wśród nas...

Chrześcijańskie Centrum Pomocy
Agenda Zboru

Kościoła  Ewangelicznych 
Chrześcijan w Nowogardzie

ul.700-Lecia 14,  72-200 Nowogard

DYSTRYBUCJA    ŻYWnOŚCI
Dla podopiecznych OPS z terenów wiejskich Gminy Nowogard

Czwartek  20.12.2012     10:00 – 17:00.
Piątek  21.12.2012      9:00- do wyczerpania zapasów
Zapraszamy osobiście do siedziby przy 700-Lecia 14 w po-

dwórzu ZBK  z aktualnym skierowaniem z OPS-u oraz po-
twierdzoną  ilością osób w rodzinie i dokumentem tożsamości.

w imieniu Zboru  Pastor Cezary Komisarz

Agatce i Markowi
szczere gratulacje z okazji urodzin syna 
oraz wytrwałości w trudzie wychowania

składa Karolina z rodziną

Bank Spółdzielczy w Goleniowie 
oraz firma WALBUD  

– nowymi partnerami Pomorzanina
Jak udało nam się ustalić, Pomorzanin Nowogard zyskał 

dwóch nowych partnerów. Będą nimi Bank Spółdzielczy w Go-
leniowie oraz nowogardzka firma WALBUD. Głównymi part-
nerami wciąż pozostanie Gmina Nowogard i PUWiS w Nowo-
gardzie. Dodajmy, że jednym z partnerów nowogardzkiej dru-
żyny jest również Dziennik Nowogardzki. KR

Turniej piłki ręcznej dziewcząt o Puchar Burmistrza
Szkoła podstawowa nr 4 zorganizowała turnieje piłki ręcznej dziewcząt i chłopców, w kategoriach szkół podstawowych oraz gimna-
zjalnych. Chłopcy w kategorii klas szóstych i młodsi rywalizowali 24 listopada, najlepsi okazali się reprezentanci SP Osina. Natomiast 
1 grudnia podczas rozgrywek dziewcząt, pośród podstawówek zwyciężyły zawodniczki SP nr 5 z Koszalina, w kategorii gimnazjum na 
najwyższym stopniu podium stanęły szczypiornistki z Koszalina.

Dnia 01.12.2012 w sali gim-
nastycznej SP nr 4 przy ul. 
Gen. Bema 41, odbył się wo-
jewódzki turniej piłki ręcz-
nej dziewcząt szkół podstawo-
wych i gimnazjalnych. W za-
wodach uczestniczyło około 
110 zawodniczek z 9 szkół. Ro-
zegrano 16 spotkań systemem 
„każdy z każdym”, zgodnie z 
przepisami ZPRP dla poszcze-
gólnych kategorii wiekowych. 

Wszystkie zespoły otrzyma-
ły puchary, dyplomy, najlepsze 
zawodniczki z poszczególnych 
zespołów- statuetki, a opieku-
nowie i sędziowie-upomin-
ki ufundowane przez Wydział 
Promocji Urzędu Miejskie-
go w Nowogardzie. Zawody 
sprawnie sędziowali Bogusław 
Dziura i Damian Baranowski. 
Nagrody w imieniu burmi-
strza wręczała dyrektor SP nr 

4 Magdalena Zarębska-Kule-
sza. Wszyscy uczestnicy tur-
nieju otrzymali napoje i pącz-
ki ufundowane przez gospoda-
rza zawodów. Organizatorem 
turnieju był LUKS „Czwórka” 
i UKS Gimnazjum „Trójka”. 
Opiekę pielęgniarską sprawo-
wała Danuta Michalak.

Klasyfikacja końcowa szkół 
podstawowych:

1. SP nr 5 Koszalin 8 pkt.
(op. Józef Cydzik)
2. SP Świdwin  6 pkt.
3. SP nr 4 Nowogard 4 pkt.
(op. Wiesław Buczyński)
4. SP nr 1 Nowogard 2 pkt.
(op. Artur Danilewski)
5. SP Mielno   0 pkt.

Klasyfikacja szkół gimna-
zjalnych:

1. Gim. Koszalin 6 pkt. 
(op. Józef Cydzik)

2. Gim. nr 3 Nowogard 4 pkt. 
(op. Wiesław Buczyński)
3. Gim. Bierzwnica 2 pkt. 
(op. Jacek Gałas)
4. Gim. Mielno 0 pkt.
Tydzień wcześniej odbyły się 

zawody w piłce ręcznej chłop-
ców szkół podstawowych, w 
których uczestniczyło pięć ze-
społów z klas szóstych i młod-
si. Po zaciętych i stojących na 
dobrym poziomie spotkaniach, 
turniej wygrali zawodnicy:

1. SP Osina  
(op. Michał Janik)
2. SP nr 2 Nowogard 
(op. Grzegorz Górczewski)
3. SP nr 4 Nowogard 
(op. Wiesław Buczyński)
4. SP nr 3 Nowogard  
(op. Piotr Kazuba )
5. SP nr 1 Nowogard 
(op. Bogdan Wawryczuk)

Wszystkie zespoły uczest-
niczące w turnieju, otrzymały 
puchary, dyplomy, oraz poczę-
stunek (napoje, pączki). Po-
nadto przygotowano statuetki 
dla najlepszych zawodników.  
Zawody sędziowali Bogusław 
Dziura i Jerzy Kusiak. Orga-

nizatorem zawodów był LUKS 
„Czwórka”. Turniej ten był za-
razem jednym z etapów przy-
gotowań zespołów do rozgry-
wek szkolnych (mistrzostwa 
gminy, powiatu).

W. Buczyński
opracował: KR
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tel. 91 57 712 48 
tel. 500 702 884
tel. 500 702 855

BEZPłATnA POMOC W UZYSKAnIU KREDYTU - OFERTA 20 BAnKÓW

www.mk-kwadrat.pl
MIESZKAnIA nA SPRZEDAŻ

Dobra – 2 pokoje, pow. 39,3 m², II piętro – CEnA 95.000 zł
Płoty – kawalerka o pow.21,53 m², parter – CENA 43.000 zł
nowogard –wysoki standard  3 pokoje o poww. 62,2m², centrum – CEnA 195.000 zł
Nowogard – 3 pokoje, pow. 77m² + garaż 20 m²  - CENA 230.000 zł
Nowogard – 3 pokoje, I piętro, pow. 62,9 m² – CENA 169.000 zł NOWA CENA
Nowogard – 3 pokoje, pow. 49m², z widokiem na jezioro – CENA 170.000 zł
Nowogard – 3 pokoje na parterze, pow. 58 m² – CENA 175.000 zł NOWA CENA
Nowogard – 2 pokoje, pow. 61,69m² – CENA 150.000 zł
Dobra – 3 pokoje + garaż, pow. 64,5m² lub zamiana  – CENA 155.000 zł
Wierzbięcin- 4 pokoje o pow. 78,47m² – CENA 132.000 zł

LOKALE/OBIEKTY WYnAJEM
Nowogard – lokal użytkowy o pow. 37m² – CZYNSZ 500 zł/mc
Nowogard – lokal użytkowy o pow. 55m² – CZYNSZ 800 zł/mc
Nowogard – lokal użytkowy o pow. 16 /18m² – CZYNSZ 1000 zł/mc
Nowogard – lokal uzytkowy o pow. 34m² – CZYNSZ 2000 zł/mc
nowogard – lokal handlowo – produkcyjny na wynajem o pow. 150m² – CZYSZ 5.000zł/mc
Nowogard – lokal o pow. 280 m², parter – CZYNSZ 6.000 zł /mc
Nowogard – lokal o pow. 50 m² – CZYNSZ 1.000 zł/mc
Nowogard – lokal typu pub o pow. 240m² – CZYNSZ 3500 zł/m
Płoty – lokal o pow. 40m² – CZYNSZ 800 zł/mc
Płoty – lokal uzytkowy o pow. 30m² – CZYNSZ 850 zł/mc

Układanie kostki
brukowej

tel. 721 124 740
NOR-BUD

DOM WESELNY

Ula
zaprasza

    na BAL
Sylwestrowy
Cena 400 zł od pary
Gra zespół „Efekt”
tel. 697 612 808

Do wynajęcia
sala na imprezy okolicznościowe, 

wesela, komunie  
za 1 godz. 150 zł (brutto)  
do 80 osób w Karsku 35A

tel. 609 245 816

- kierowcę z kat "C" 
- operatora dźwigu 
  samojezdnego

PBO-GRINBUD Sp. z o.o.
ul.Boh. Warszawy 6a/1

Nowogard

zatrudni 

Telefon kontakt 
91 579 26 30, 
695 628 830

Serdecznie zapraszamy

tel.: 535 696 079, 509 284 384

&

W naszym menu znajdziecie Państwo tradycyjne 
potrawy wigilijne, które są wykonywane 
na miejscu przez naszych kucharzy.

Istnieje możliwość 
zamówienia świątecznych 

dań na Wigilię

W pięknej Bożonarodzeniowej atmosferze, 
przy pięknej choince i ciepłym kominku organizujemy 

spotkania wigilijne dla �rm szkół itp.

MEBLE  NA  WYMIAR

KUCHNIE,  SZAFY
SPRZĘT  AGD

tel. 884 288 560
maxistyl.prv.pl

Maszyny Stolarskie
na sprzedaż

606 213 325
w godz. 8.00 - 18.00

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07

Sprzedam samochód 
osobowy VW Passat  
lim. COMFO rok prod. 2009 (listopad) 103 
kW TDI D6F 2.0 diesel, autom. Skrzynia bie-
gów, GPS i inne. Garażowany, serwisowany, 
przebieg 87 tys. km. Kolor – ciemna mocca. 
Informacja: 603 634 947

Choinki 
jak zawsze w Olchowie 

(przed stacją paliw). Duży wybór. 
Tel. 507 102 211

Joanna Stawińska 
przeprasza małoletnią 

Patrycję Miksa 
za czy z art. 191a par. 1k.k.

Sprzedaż choinki 
Długołęka

Świerk srebrny kłujący nawet do 4m 
wysoki	•	Świerk	srebrny	w	donicach	

•	Świerk	pospolity	cięty	•	Jodła

Tel. 504 124 180

PRO-BUD S.C.   SPRZEDA MIESZKAnIA 
2-pokojowe o pow. 58 m2 na osiedlu Gryfitów

  nowe  -  własnościowe  -  bezczynszowe
tel. 91 39 25 552, 783 570 056, www.probud-nowogard.pl

Nowogard, ul. 3 Maja 14

 Ostatnia chwila - SKORZYSTAJ Z KREDYTU RODZINA NA SWOIM!
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Lokale - wynajem
ul. 3 Maja 31

Przeznaczenie: biura, sala do ćwi-
czeń lub zabaw (70 m2), sala eduka-
cyjna, hurtownia
Parking, media, zaplecza socjalne. 

tel. 663 600 601
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POLECAMY - DOM WOLnO STOJĄCY
w okolicach Nowogardu

55 000 zł  - działka 900 m2

OGłO SZE nIA DROB nE

nIERUCHOMOŚCI

• WYNAJMĘ LOKAL NA 15 
LUTEGO ( PO STOMATOLO-
GU) ATRAKCYJNA LOKALI-
ZACJA, PARKING, DOBRE 
WARUNKI. Tel. 601950330

• Sprzedam  mieszkanie  3  
pokoje. Tel.  727534078

• Sprzedam garaż na ul. Jana 
Pawła II. Tel.  607580172  

• Do   wynajęcia mieszkanie 
2 lub 3  pokojowe  urzą-
dzone. Tel.  693850197  

• Sprzedam nowy lokal han-
dlowo - usługowy na os. 
Gryfitów. Tel. 695 264 594, 
783 570 060.

• Sprzedam działkę budow-
laną w Centrum Nowogar-
du ul. Lipowa 4 o pow. 693 
m2 z aktualnymi warunka-
mi zabudowy usługi, han-
del, mieszkania. Informacje 
Tel. 600  959  932; 600  931 
083 po 15.00

• Sprzedam mały dom 57 
m2 ul. Piłsudskiego 2a. 
602 350 301

• Studio reklamy Vizart wy-
najmę pow. Reklamową 
6,5x3m w Nowogardzie 
przy ul. Warszawskiej 11 od 
13.06. tel. 605 522 340

• Sprzedam dom w Nowo-
gardzie w rozliczeniu może 
być mieszkanie ul. Jesiono-
wa 3.  604 284 597

• Sprzedam lub zamienię 
na mieszkanie duży dom 
po kapitalnym remon-
cie na działce 1400 m2 w 
miejscowości Glicko. Cena 
380.000 zł Tel. 692383706 

• Kupię mieszkanie bezczyn-
szowe/ niskoczynszowe, 
min 3pokojowe, 60-80m 
791443026

• Sprzedam mieszka-
nia, tel. 91-3910010, 
607607814: nowogard, 
ul. Bankowa 6, pow. 
53,70 m2,  cena 125.000 
zł; Dobra; Dobra, ul. Trau-
gutta 3A, pow. 66,90 m2,  
cena 79.000 zł

•  Sprzedam dom wolno-
stojący 210 m2 nowo-
gard. 601  500 722; 609 
400 073

• Wynajmę 3 pokojowe 
mieszkanie na ul. Ks. Raci-
bora w Nowogardzie. tel. 
691374021

• Do wynajęcia mieszkanie 
trzypokojowe umeblowane 
Ip. Ul. Bankowa. 603 895 622

• WOLnE MIESZKAnIE 
TRZYPOKOJOWE URZĄ-
DZOnE WYnAJMę FIR-
MIE. 693 850 197

• Sprzedam nowe, własno-
ściowe, 2 pokojowe miesz-
kanie, 58 m kw, na os.  Gry-
fitów. Tel. 783 570 060

• Sprzedam mieszkanie  
3-pokoje  88 m2 bez-
czynszowe  nowa cena  
693922695 

• Sprzedam działkę 5 ar. Wła-
snościową Tel. 785 977 351

• Sprzedam mieszkanie trzy-
pokojowe własnościowe 
w Nowogardzie z Możli-
wością dokupienia garażu. 
727 534 078

• Do   wynajęcia  PUB   Szu-
flandia   w  Karsku  180  m2   
-   609245816 

• Wynajmę  mieszkanie  
dwupoziomowe     90   m 
2    ul;  Poniatowskiego   -  
604075994  -

• Wynajmę  mieszkanie  3  
pokojowe  - 918521437  

• Wynajmę lokal w Nowo-
gardzie przy ul. Warszaw-
skiej. Tel. 691 125 617

• Sprzedam dom w Szczytni-
kach  77  m2  . podwórko  9  
ar. – 506947033

• Wynajmę  lub  sprzedam  
mieszkanie  4  pokojowe. – 
604441609  - 

•  Mieszkanie   4 pokoje  wy-
najmę  firmie . – 604441609

• Sprzedam działkę bu-
dowlaną przy ul. Rataja. 
605 422 298

• Sprzedam lub zmienię na 
mniejsze mieszkanie 4po-
kojowe. 606 621 142

• SPRZEDAM MIESZKANIE   
2  POKOJE DO REMONTU  
. OKOLICE  DOBREJ    54   
M2 , BUDYNEK  GOSPO-
DARCZY   / GARAŻ/   TEL.   -  
609633821   ,  728937224  -

• Do  wynajęcia  lokal  han-
dlowy  . – 660143840 

• Kupię   2-3 ha  ziemi  rol-
nej .okolice  Nowogar-
du  .Dzwonić po 18 –tej 
-913923674 -  

• Sprzedam działkę bu-
dowlaną o pow. 1138 m2 
w Żdżarach – 3km od Go-
leniowa + projekt, prąd 
na działce. Cena 59 tys. 
zł. Tel. 608 673 811

• Lokal do wynajęcia 60 
m2 przy ul. 700 lecia 20b. 
35 zł/m2 plus opłaty. Tel. 
91 39 20 676; 0049 40 53 
16 99 16

• Wynajmę mieszkanie dwu-
pokojowe. Tel. 785 563 315.

• Wynajmę mieszkanie 
3-pokojowe od zaraz. Tel. 
600 436 364.

• Wynajmę garaż na ul. Le-
śnej. Tel. 793 908 098.

• ODnAJMę    -   lokal 
z  przeznaczeniem  na  
sklep  lub  na  działal-
ność W  Wierzbięcinie   po 
15  godz.  - 785150401  ,  
515736457 

• Sprzedam mieszkanie  3  
pokoje  przy  ul:  Bankowej  
I  piętro. -783570060 

• Sprzedam nowy dom w 
Karsku, stan deweloperski, 
131 m2 + garaż, działka 
1500 m2, centralne ogrze-
wanie, gładzie, ocieplony, 
tel. 691 664 658

• Sprzedam działkę budow-
laną przy ul. Rataja w No-
wogardzie. 605 422 298

• Sprzedam  mieszkanie 
50  m2, CO  własne, +  2 
piwnice, wysoki  stan-
dard, nad  jeziorem.  -  
601410758

• Wynajmę   garaż   -  
782549811

• Wynajmę   pokój   -  
668876680

• Sprzedam garaż z ener-
gią elektr. Murowany w 
ciągu ul. 5 Marca. Cena 
23 000 zł. Tel. 605 402 773 
(15.00-18.00).

• Do wynajęcia mieszkanie   
2  lub  3  pokojowe urzą-
dzone. Tel.  693850197

MOTORYZACJA

• Sprzedam opony letnie 4 
sztuki., Bridgstone Turanza 
205 55 R16 91 V, cena 350 
zł komplet, tel. 605 522 
340, do uzgodnienia, tel. 
605 522 340

• Sprzedam oryginalne koł-
paki 16” 4 sztuki do Opla 
Vectry C, cena 240 zł, tel. 
605 522 340.

• Sprzedam  4  x  opony   te-
renowe  B F Goodrih  35  x  
12,60  R – 15  cena  500,00zł  
/  1  szt stan dobry   plus  -  
795416918  

• Tanio sprzedam koła zimo-
we z felgami 175/70R13. 
Tel. 887 040 438

• Sprzedam  Renault  La-
guna   1995  r .  poj. 1,8   -  
511740444

• Sprzedam  cinquecento   
700  -  603388340

ROLnICTWO

• Sprzedam  gołębie  
ozdobne  różne  rasy . – 
785931513

• Grykę sprzedam. Tel. 
795 916 988

• Maliny – Strzelewo 
sprzedaż i zbiór na wła-
sne potrzeby tanio. 
502 853 573

• Sprzedam słomę w snop-
kach i. Tel. 782 036 086

• Sprzedam  gęsi -  507 
724 964

• KUPIĘ BYCZKI, JAŁÓWKI 
DO 400KG TEL. 783678070

• Sprzedam króliki tradycyj-
nego chowu. Dowóz na za-
mówienie. 661 633 977

• Sprzedam kaczki skubane 
na zamówienie. 796  759 
414

USłUGI

• ODŚNIEŻANIE  -   Dachów   
f-ry  VAT . -  785931513

• NAPRAWA -  Sprzętu  RTV  
ul: Kazimierza  Wielkiego  7  
- 913920737

• MAKIJAŻ   KARNAWAŁOWY  
PLUS   RZESY  -  606979108  

• POWERMIKSER  BEHRIN-
GER  PMP 400 OKAZJA! 
SPRZEDAM tel. 795279165

• Usługi transportowe do 1 
tony, Bus sprzyniowy i kry-
ty. Tel. 693 716 085.

• Odśnieżanie dachów. Tel. 
607 137 081.

• Firma Usługowa „Zielo-
na”. Wynajem sal na: kon-
ferencje, zabrania, szko-
lenia. Tel. 91 39 26 691.

• Wyjazdy niemcy, Holan-
dia. niskie ceny z domu 
pod dom. 603 038 944

• ORGANIZOWANIE   ku-
ligów  konnych. Tel. 
607739866  

• Usługi transportowe IVE-
CO dostawcze + laweta + 
bus osobowy do 9 os. Tel. 
609 931 915, 607 580 172.

• MALOWAnIE, MOnTAŻ 
PAnELI PODłOGOWYCH 
I InnE DROBnE nAPRA-
WY WYKOnA „ZłOTA 
RĄCZKA”; 91 39 22 783, 
784 79 22 70

• Czyszczenie uszu za po-
mocą świecowania Nowo-
gard, ul. Zielona 3. 91 39 20 
714

• Usługi transportowe 
Transit Max + przyczepa. 
500 297 054.

• Bruk-lin układanie kostki 
brukowej. Tel. 607 083 893, 
www.bruk-linnowogard.
com.pl

• Montaż ogrodzeń betono-
wych, farmerskich i innych; 
695 085 470; 91 39 72 575

• Przewozy przeprowadzki 
Nowogard i okolice. 784 
499 535

• Usługi ogólnobudowlane. 
510 335 162

• AGENCJA REKLAMWA VI-
ZART - oprawianie prac - 
w 2 minuty., bindowanie, 
wydruki A3-A4 kolor, ksero 
A3-A4 - kolor, laminowa-
nie A3-A4. Tylko u nas naj-
większy wybór okładek. 
Nowogard, ul. 700 lecia 15 
(nad sklepem zielarskim). 
Tel. 605 522 340.
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MARPOL – OKNA S.C. 
 ul. Sienkiewicza 7F  Nowogard 

www.marpolokna.pl    
biuro@marpolokna.pl,   tel. 91 39-27-022

Nowość

energooszczędny pro�l

6 komorowy

z 3 uszczelkami

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

tel. 91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

GABINET KOSMETYCZNY 
”WICHEREK”

Rok założenia 1988
Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała zabiegi 
kosmetyczne, henna, depilacje, makijaże, 
mikrodermabrazja, peeling kawitacyjny, 
ultradźwięki, eksfoliacje, wypalanie, laser, 
lampy, materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

PORADY BEZPŁATNE
Nowogard, ul.  Zielona 3 
– obok Rest. „Przystań”, 

Tel. 91 39 207 14 
Czynne od 11.00 do 19.00

http://wicherek.info

Schronisko 
Sosnowice 

zaprasza  
wszystkie  

osoby chętne  
do adopcji psa. 

www.facebook.pl/
Schronisko 
Sosnowice  

668 602 602

OGłO SZE nIA DROB nE
• Transport BUS-MAX. 

784 053 493

• Usługi remontowo-bu-
dowlane, docieplenia. 
784 053 493

• Przepisywanie prac (ma-
gisterskich, licencjackich, 
innych), dokumentów, CV, 
listów motyw. innych. Wy-
druki, Ksero, także kolor. 
Szybko i Solidnie. Studio 
Reklamy Vizart. Nowogard, 
ul. 700 lecia 15 (nad skle-
pem zielarskim). tel 605 
522 340. 

• DUR - DACH pokry-
cia i remonty dachów. 
691 621 141

• Dachy. 785 562 104

• Usługi koparko- łado-
warką + transport Nowo-
gard.  514172446   

• Docieplenia budynków re-
monty. 784 053 493

• Remonty na każdą kie-
szeń. 609 715 839

• TWOJA KSIęGARnIA In-
TERnETOWA WWW.KSIE-
GARNIACYMELIA.OSDW.
PL

• Remonty i wykończenia. 
601 567 369

• Żłobek Błękitna Chmurka 
660536104

• Organizacja urodzin w Błę-
kitnej Chmurce, weeken-
dowe warsztaty i zajęcia, 
660536104.

• Kursy j. angielskiego i nie-
mieckiego , Szkoła języ-
ków obcych „GERMANIC” 
tel. 607 545 991; www.nie-
mieckinowogard.pl

• USłUGI InFORMATYCZ-
nE - Naprawa  kompute-
rów, instalacji oprogramo-
wań. Usuwanie wirusów,  
odzyskiwanie  danych.  
508 245 385  

• Szpachlowanie, malowa-

nie, re gipsy, kafelkowanie 
i tynkowanie. 798 145 781

• ZESPÓł   MUZYCZnY  
„ELITA”  - oferuje  opra-
wę   muzyczną  na  wie-
czór Sylwestrowy  -   
795279165 

• REMONTY  wykończenia 
,kafelki , kominki   -  malo-
wanie  gratis – 723875957

• Remonty  mieszkań  w  
środku   i   na   zewnątrz  - 
794115153  -

• Dachy   . – 536277506  -

• Remonty  i  wykończenia  
mieszkań  .  – 796101370  -  

• Mycie okien. 507 984 623

• Nauczycielka  forte-
pianu  udzieli  lekcji .  -  
508404788-

• J . angielski   -  697583403  

• FOTOGRAFIE   SL UBNE   
www.martynakawa.pl  

• Docieplenia budynków, 
malowanie, glazura, hy-
draulika, regipsy i podłogi. 
600 626 268

• KOREPETYCJE Z MATEMA-
TYKI PRZYGOTOWANIE DO 
ZALICZEŃ DLA LICEALI-
STÓW ORAZ GIMNAZJA-
LISTÓW Tel: 723328678 e-
-mail matmand@op.pl

• Korepetycje  j.angielski  , 
tłumaczenie  dokumen-
tów, pisanie  prac, przygot.  
do  testów  i  matury .  Ta-
nio . -  605299895  

PRACA

• WYKOŃCZEnIA - wnętrz 
(przyjmę  każde zlece-
nie) -  785931513

• ZATRUDnIę - 2 osoby do 
pracy  w sklepie  w  Wierz-
bięcinie. Tel. 785150401

• Zatrudnię  ludzi  z doświad-
czeniem   do   KLINKIERU  i  
innych  prac  budowlanych  
za granicą. Tel. 662678895

• Przyjmę  do  układania  
klinkieru ,  oraz  mura-
rza , mile widziana  zna-
jomość  j.niemieckiego 
-  662678895

• MECHAnIKA -  ze zna-
jomością  podstaw  dia-
gnozowania usterek.  Za-
trudnię  do 

• SERWISU  SAMOCHODO-
WEGO GIEJBO W  GOLE-
NIOWIE. - 606948278

• Zatrudnię  stolarza   - 
696034712

• Zatrudnię sprzedawców 
do sklepu 24H. Tel. 91 39 
22 797

• Operator  koparko -  ła-
dowarki    szuka   pracy   -  
509568616 

• Oddam   dwie   suczki   / 
kundelki /   6 –  miesięczne  
-  504525966  -  

• Zatrudnię pomocnika 
mechanika, atrakcyjne 
wynagrodzenie, tel. 607 
585 561

• Zatrudnię pracownika do 
produkcji mebli. 603  666 
465

InnE

• Sprzedam  4  felgi  alumi-
niowe  „16” do  Mercede-
sa  -  913922738

• SKUP PIł -  niespraw-
nych,  zatartych  Stihl,  
Husqvarna  cena  100  zł.  
Tel. 721668245

• Sprzedam  bardzo ład-
ne  meble  młodzieżo-
we cana  390,00 zł. – 
660448597

• Sprzedam drewno ko-
minkowe i opałowe. 
Transport. 691 466 441

• Sprzedam piec CO typ 
komfort eko 25 nowy z po-
dajnikiem. tel. 602 10 11 
18.

• Sprzedam choinki bezpo-

średnio z plantacji. tel. 602 
10 11 18.

• Sprzedam drewno  buko-
we i dębowe pocięte i po-
rąbane- 603 353 789

• Sprzedam laptopa Lenovo, 
Y530, cena 1600 zł, tel. 605 
522 340

• Owczarki niemieckie 7 ty-
godniowe, pieski, ładne 
rodzice. 91 39 21 828

• Sprzedam drewno opa-
łowe i kominkowe. 
667 788 820

• Sprzedam spacerówkę, 
kojec, huśtawkę, fotelik 
samochodowy. 513  088 
312

• Maliny sprzedam. 502 
853 573

• Sprzedam  Cocker Spa-
niel 4-tygodniowe. 
697 381 582 po 16-tej

• Sprzedam wieżę Diora WS 
442, srebrna, 4 lementy: 
wzmacniacz, tuner prze-
strojny, korektor, deck szu-
flada, stan idealny, używa-
na sporadycznie, cena 780 
zł do uzgodnenia. tel. 605 
522 340.

• Sprzedam  kontener   2,20  
X  6  met. ,  gołębie  pawiki  
brodawczaki  .-696351157  

• Przecinarkę  do  metalu  na 
nogach  z imadłem , tar-
cza  350  mm  sprzedam  
- 506534179  -

• Sprzedam pralkę AMICA 
lodówkę ARDO na gwa-
rancji. Cena do uzgodnie-
nia. 91 39 11 050

• Sprzedam beczki 200l, 
metalowe zamykane. 
661 791 026 

• Drewno  na  opał  tanio  
sprzedam .Dzwonić po  17 
-  781702326 

• CHOINKI    -  dzisiaj  wy-
bierasz  -  odbierasz  kiedy 

chcesz . Bardzo  tanio . – 
698566629 –

•   Sprzedam Cocer  spaniel  
-  665544518

• Oddam  małe  pieski   - 
913917305  

• Sprzedam drzewo – tanio. 
91 39 20 789

• Poszukuję przyjaciółki na 
żonę od lat 64-69. Tel. 91 
39 25 794

• ODDAM   w  dobre  ręce 
owczarka  / suka/ 6  letnia  
.Idealna do pilnowania, 
towarzyszka  domu . Po-
mogę  w  jej  utrzymaniu 
. – 502103432 

• Sprzedaż  drewna    ko-
minkowego      i   opało-
wego  atrakcyjna  cena   - 
726 649 215 
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Pół godziny  
w towarzystwie Karoliny

Dla naszych najmłodszych

K
U

PO
N

  9
8

Krzyżówka panoramiczna

Otwieramy rubrykę dla najmłodszych. 
Zapraszamy do rozwiązywania zadań z nagrodami. 

Wśród dzieci, które przyniosą prawidłowe rozwiąza-
nie zadania wylosujemy zwycięzcę. 

Nagrodą będzie bon o wartości 30 zł do zrealizo-

wania w sklepie , ul. 700 Lecia 13.

Proszę wykreślić nazwy zwierzątek, a pozostałe li-
terki utworzą hasło i pokoloruj zwierzątka

I D Z E B R A Z I

K A C Z K A E M Y

K O T N A K O Ń S

P T A K A S Ł O Ń

N K Ś W I N K A I

POSIADANY CERTYFIKAT JAKOŚCI
   NA DREWNO KONSTRUKCYJNE

ul. B. Chrobrego 29
72-100 Goleniów

tel./fax 91 407 33 07
kom. 606 948 278

AUTO ZASTĘPCZE
na czas naprawy

SERWIS SAMOCHODOWY

Pióra i długopisy z wieczną gwarancją

poleca prestiżowe marki

to idealne prezenty pod choinkę

Rozwiązanie krzyżówki z dnia 30 XI
Kupon nr 94 Za mało to tyle co za dużo
Szczepan Falaciński, Alicja Wypych, Grażyna Siedlecka, Pelagia Fe-

liksiak, Ryszard Górecki, Renata Dumańska, Justyna Matusiak, Teresa 
Januszonek, Danuta Józefiak, Christiana Syfert, Grażyna Bajer, Halina 
Szwal, Wiesław Borowik, Barbara Bartosik, Krystyna Zawidzka, An-
dżelika Nizio, Ewa Sawicka, Elżbieta Sycan, Jadwiga Maknia, Domini-
ka Wojciechowska, Grażyna Kosmalska, Alicja Wypych, Anna Molka, 
Maria Gortat, Anna Husarz, Danuta Rudzińska, Mariusz Konior, Stani-
sława Pokorska, Krystyna Lameta, Agata Kochelska, Jolanta Gruszyń-
ska

Zwycięzcy: Justyna Matusiak, Elżbieta Sycan, Grażyna Ko-
smalska
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InFORMATOR LOKALnY - nOWOGARD
In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
tel. miejski   - 91 57 92 311 
Straż Pożarna   - 998
Pogotowie Ratunkowe   - 999 
Pogotowie Gazowe   - 992
Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994

Dyżur nocny
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala   - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.   - 91 392 69 99
Medyk   - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

 - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz Pogotowie Stomatolo-
giczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos 
 - 91 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  
 - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzie ci, 
Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności 
Gospodarczej  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
  - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

- 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 26 249

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw.  WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   

- 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57

Apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM   - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Zawodowe 
- CE Zdroje ul.  Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.   - 91 392 54 94  
I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium  
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych    - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych    - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62

Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 

Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 

Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 

Taksówki   - 91 392 02 60

Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814
J. Soroka, M. Smól 
ul. Zielona 2  - 666 135 133

 
 

KANCELARIA 
DORADZTWA PRAWNEGO

tel. 501 341 824 
e-mail: kkolibski@op.pl 

Jeśli chcesz przeprowadzić  
rozwód, podwyższyć  

lub wystąpić  
o alimenty, nabyć spadek? 

Może dręczą Cię  
inne wątpliwości prawne? 

Nie czekaj, aż będzie za późno.
 Porady prawne już od 30 zł

 
Nowogard 

ul. Wojska Polskiego 4  
(nowy budynek – I piętro) 

Proszę o wcześniejszy kontakt 
telefoniczny

SALON GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

VELES
- glazura
- terakota
- panele
- drzwi
- parapety
- ceramika łazienkowa
- wanny, kabiny
- meble łazienkowe
- armatura

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto)

Kupię  
gospodarstwo lub 

 grunt rolny  

tel. 664 944 635

Informacja PKS 
91 392 18 87   lub   91 469 83 15

PRO-BUD S.C.   SPRZEDA MIESZKAnIA 
2-pokojowe o pow. 58 m2 na osiedlu Gryfitów

  nowe  -  własnościowe  -  bezczynszowe
tel. 91 39 25 552, 783 570 056, www.probud-nowogard.pl

Nowogard, ul. 3 Maja 14

 Ostatnia chwila - SKORZYSTAJ Z KREDYTU RODZINA NA SWOIM!

I D Z E B R A Z I

K A C Z K A E M Y

K O T N A K O Ń S

P T A K A S Ł O Ń

N K Ś W I N K A I

DZIENNIK
NOWOGARDZKI

Ukazuje się we wtorki i piątki  na te re nie gmin: no wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny,  

Piotr Słomski, Jarosław Bzowy, Rafał Kowalczuk sport,  Jarek Dąbrowski 
redaktor techniczny.   Ad res re dak cji:  72-200 no wo gard, ul.  Boh. War sza-

wy 7A, tel. 91 392 21 65; e-mail: dziennik@domjudy.pl.  Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z 
o.o., adres jak wyżej. Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

REGULARnA LInIA MI KRO BU SO WA SEROCKI   Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie    6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie    8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak          kom. 606 148 353
Nowogard (ul.  Rzeszowskiego) - Szczecin (ul.  Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:05; 8:10; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 11:50; 11:55; 12:40; 
14:40; 14:50; 15:00; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:11
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul.  Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:30; 9:50; 10:25:11:20(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 13:20; 13:45(F); 14:10; 
14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:00
Stargard-nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:50; 17:20; 18:30; 19:30
Kursują od poniedziałku do soboty;  F - kursuje od poniedziałku do piątku;  7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli

ROZKłAD JAZDY BU SÓW

Regularna linia METRO          tel. 501  615  614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25 D; 5:50 D; 6:55 Ex; 8:15 E7x; 9:25 E7x; 10:25 E7x;  
12:00 E7x; 12:30 E7x; 13:10 E7x; 13:25 E7x; 16:06 E7x; 16:35 E7x; 17:30 7x; 17:40 7x.
Ze Szczecina do nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50 D; 7:45 D; 8:35 E7x; 9:45 E7x 11:00 E7x; 
11:35 E7x; 11:50 E7x 13:55 E7x 14:40 E7x; 15:10 E7x; 15:25 E7x; 18:25 E7x; 19:00 E7x
Legenda: D - kursuje od pon do pt;   E kursuje od pn - sob.; x - nie kursuje w święta

PRZEWÓZ OSÓB - RO MAn BIŃCZYK - Linia Regularna  
 TEL.   607 310 591 

OD POnIEDZIAłKU DO PIĄTKU:  
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SOBOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
nIEDZIELA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

Trasa nOWOGARD – GOLEnIÓW – SZCZECIn 
nowogard ul. Rzeszowskiego : 5:05(A), 5:55(A), 6:10(A), 6:50(7), 7:00(A),  7:50(A), 8:05(7), 

8:25(2,4,6), 8:35(A), 9:10(1,3,5,7), 9:15(2,4,6), 10:05(A)10:30(A,7), 11:31(A), 11:40(7), 12:15(A), 
12:50(A,7), 13:00(A), 13:10(A), 13:25(A,7), 13:50(F), 14:05(A), 14:20(A,7), 15:41(A), 16:00(7), 
16:25(7), 16:30(1,3,5) 16:40(2,4,6,7) 16:50(A), 17:30(7) 17:50(A,7) 18:05(4,5,6,7) 18:20(A,7)

TRASA SZCZECIn – nOWOGARD
Szczecin ul. Św. Ducha: 9:25(A), 11:55(A,7) 12:20(A,7), 13:35(A), 14:00(A,7,R), 

14:30(1,3,5,7)  14:35(2,4,6) 14:55(A,7), 15:10(A) 15:25(A,7), 15:50(A) 16:15(A,7)  16:30(A), 
18:05(A,7,R) 18:20(A,7) 19:05(A,7) 19:25(A,7) 19:50(A,7)

Szczecin ul. Dworcowa :  6:20(A), 7:35(A), 8:40(A,7), 9,00(7,R), 10:05(A,7),  10:50(A,7),  
11:40(A), 13:00(7), 14:20(7), 17:40(A,7), 20:15(A,7),

Goleniów, Dworzec PKP :  7:05(A), 8:20(A), 9:25(A,7), 9:45(7,R), 10:10(A),  10:50(A,7),  
11:36(A,7), 12:26(A), 12:42(A,7),  13:05(A,7), 13:45(7), 14:20(A),  14:45(A,7,R), 15:05(7), 
15:20(1,3,5,7) 15:26(2,4,6) 15:40(A,7) 15:55(A)  16:08(A,7) 16:40(A) 16:59(A,7) 17:15(A), 
17:40(A,7)  18:50(A,7,R)  19:05(A,7), 19:50(A,7) 20:10(A,7) 20:35(A,7) 21:00(A,7)

Trasa nOWOGARD – MASZEWO 
nowogard ul. Rzeszowskiego :  6:20(S) 15:15(S)
Trasa MASZEWO – nOWOGARD 
Maszewo :  6:55(S) 16:00(S)
Trasa nOWOGARD – MASZEWO – STARGARD SZCZECIŃSKI
nowogard ul. Rzeszowskiego :  6:50(F),  11:30(F),  13:50(F),  
Trasa STRAGARD SZCZECIŃSKI – MASZEWO - nOWOGARD
Stargard Szcz. Oś. Tysiąclecia :  9:40(A), 12:45(A), 15:05(A)
A - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt S – kursuje w dni nauki szkolnej; 7 – kursu-

je w niedziele niebędące świętami F – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt 1,3,5 – kur-
suje w poniedziałki, środy, piątki oprócz świąt; 2,4,6 – kursuje we wtorki, czwartki, soboty oprócz 
świąt; 4,5,6,7 – kursuje w czwartki, piątki, soboty, niedziele oprócz świąt; R – kurs do Reska    

ROZKłAD JAZDY POCIĄGÓW (8.12.2012-9.02.2013)
Do  Kołobrzegu
7.19 -  kursuje od poniedziałku do soboty oprócz dni 
świątecznych 9.54  - kursuje 9.XII.12r - 26.XII.12r.w 
niedziele i święta, 29.XII.12r - 06.I (we wtorki)(w sobo-
ty)(w niedziele),12.I-27.I, (w soboty)(w niedziele),3.II
9.55   - kursuje 15.XII.12r.
10.01   - kursuje 22.XII.12r, 2.II, 9.II,
11.47   -  kursuje 9.XII.12r, 16.XII, 12-9.II,
11.55   -  kursuje 10.XII.12r,-15.XII.12r
13.54   - kursuje 20.XII.12r,- 28.XII.12r w (poniedział-
ki) (czwartki) (piątki), 4.II-8.II 
13.57  -  kursuje 10.XII.12r - 19.XII.12 r., od poniedziałku do 
piątku 31.XII.12r, 2.I - 4.I, 7.I - 1.II od poniedziałku do piątku
15.47   - codziennie
17.41 - kursuje 9.XII.12r,-23.XII.12r codziennie oprócz 
soboty, 26.XII.12r,- 8.II codziennie oprócz soboty
20.24  - kursuje 9.XII.12r, - 23.XII.12r, 26.XII.12r - 9.II

Do Szczecina
5.26   -  kursuje 10.XII.12r - 24.XII.12r od poniedział-
ku do piątku
6.31   - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz 
dni świątecznych
7.52   - codziennie
10.53   - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz 
dni świątecznych
12.48   - kursuje 9.XII.12r, 16.XII.12r, 22.XII12r - 1.I 
(we wtorki)(w środy) (w soboty) (w niedziele), 5.I-9.II 
(w soboty) (w niedziele)
12.53   - kursuje 15.XII.12r
14.59   - kursuje codziennie oprócz soboty
16.48   - codziennie 
18.43   - kursuje 9.XII.12r - 23.XII.12r, 26.XII.12r - 9.II,
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Serwujemy smaczne jedzenie
Zapraszamy na Niedzielne Obiady
Dobra muzyke
Miła atmosfere

Kontakt: 
604103 158, 509 284 384

Organizuje:

Serwujemy smaczne jedzenie
Zapraszamy na Niedzielne Obiady
Dobra muzyke
Miła atmosfere

wesela, urodziny,
stypy, dancingi, karaoke

i imprezy okolicznosciowe
Niedługo nowe zasady 

zdawania egzaminu

ZAPISZ SIĘ JUŻ TERAZ

Posiadamy w ciągłej sprzedaży:
-kostury - ośniki - skrobaki - maczety  
- linki zrywkowe  - Haki, łańcuchy

Naprawa węży hydraulicznych
wysokociśnieniowych

- lemiesze,nakładki, odkładnie, śruby, redlice
- bagnety, podnośniki łanu, igły do pres, cepy,
- koła zębate, palce sprężyste noże bijakowe ...
- �ltry , oleje, smary, wałki WOM,

NOWOGARD • ul. Nadtorowa 14c
tel. 91 392 71 14 • kom. 604 24 90 72

Zapraszamy 
od pn-pt w godz. 8.00 - 16.00      w soboty 9.00 - 14.00

KSM polecamy zabawki Bruder

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07

Nowy kurs
17 grudnia  2012 r.

OKNO 1465 mm szer. x 1435 mm wys.

SZYBA K=1,0 • OKUCIE MACO PPUH "JOGA" sj.
ul. Górna 4,

72-200 Nowogard
tel. 91 39 25 501

OKNA-SUPERPROMOCJA !!!

TYLKO 499zł*
*cena netto

Bal Sylwestrowy

KAMEnA
zaprasza  na

31 grudnia 2012 r. 
Cena 400 zł od pary  

 Info: tel. 91 39 22 225 
Zapraszamy codziennie 24 h

Oferujemy: śniadania, obiady, kolacje
Pokoje gościnne  •  Danie dnia już od 10 zł

PIASEK, ŻWIR,  
CZARNOZIEM, 

POSPÓŁKA 
 ŻWIROWNIA  

DŁUGOŁĘKA
Tel. 504 872 700 

Z DOWOZEM  
DO KLIENTA

codziennie od 11 do 18
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Pomoc 
trafi do  
100 
rodzin!

Kancelaria  
Prawna

nawet trudne sprawy

601 949 077

NNIIEEPPUUBBLLIICCZZNNAA  SSZZKKOOŁŁAA  PPOOLLIICCEEAALLNNAA  
ogłasza nabór na kurs kwalifikacyjny 

w zawodzie opiekun medyczny,
umożliwiający zdobycie kwalifikacji K1. świadczenie usług 
opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej 
WYKSZTAŁCENIE ŚREDNIE NIE JEST WYMAGANE!!!

 

informacja i zapisy 
Ul. Zielona 11, tel. 91 39 26 691 

Zapisy do 21.12.2012 
(o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń) 

wwwwww..zziieelloonnaa..mmoojjaasszzkkoollaa..nneett  
 

Nie pomogła 
nawet  
wizyta  
posła

Kolejne 
stanowisko 
K.Lembasa

21 grudnia br.
od 10.00 - 11.00

piątek udzielane będą
bezpłatne porady prawne

w redakcji,   
ul. Boh. Warszawy 7A

w sprawie pilnej  
601 994 077 

Z okazji Nadchodzących 
Świąt Bożego Narodzenia 

i Nowego Roku
Samorządowa Fundacja  

Opieki Medycznej „Zdrowie”
składa Państwu 

serdeczne życzenia zdrowia, wiele 
radości, wszelkiej pomyślności, ciepła,

wzajemnego szacunku. 
A  Nowy 2013 Rok niech spełni Państwa 

marzenia, radość i pokój Wam przyniesie.
Prezes Fundacji „Zdrowie” Lidia Bogus

Zawiadamiamy, że w Nowogardzie rozpoczęła działalność 

Kancelaria Radców Prawnych
Zespół Kancelarii tworzą: Radca Prawny Radosław Górski 
oraz Radca  Prawny Paweł Iwan. Kancelaria mieści się przy  
Pl. Wolności 9, budynek dawnego hotelu „Cisy”, pokój nr 8 (parter). 

Telefony do Kancelarii: 788-802-101, 694-403-733.

Usługi  
ogólnobudowlane
remonty • docieplenia

782 860 130

Czytaj s.3
Czytaj s. 7

Czytaj s. 5

Czy zagraża nam pole elektromagnetyczne?

Na Bema montowali  
nadajnik LTE

Trwają  
Rekolekcje 
Adwentowe  
w parafii  
pw. WNMP

„On potrafi  
iść pod prąd”

Gdzie po 
choinkę 
i karpia?

Takiej wigilii  
jeszcze  
nie było 

Czytaj s. 9
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Kronika policyjna Nasza sonda
Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia.  Jak co roku są dobrą okazją do wręcza-
nia bliskim nam osobom podarunków i wymarzonych prezentów. Zapytaliśmy 
więc naszych czytelników, co chcieliby otrzymać w tym roku pod choinkę? 

 

Ewa Smietiuch - Pod choinkę najbardziej chciwiałabym do-
stać dużą dawkę zdrowia. Chciałabym również, by to zdrowie 
otrzymali ci wszyscy, którzy go potrzebują. A z następnych rze-
czy, to na pewno  bożego błogosławieństwa, bo z Bogiem lepiej 
się żyje niż bez niego. Ważną rzeczą jest, by te  święta przeżyć 
jednocześnie w sposób duchowy, wyczekując  na  przyjście Pana 
Jezusa, a później radować się z Jego narodzenia. Życzę wszyst-
kim zdrowych, szczęśliwych Świąt oraz wymarzonych i mądrych 
prezentów. 

Agnieszka, Dariusz Balejko z córką Kamilą – Chcie-
libyśmy, by prezentem pod choinkę było zdrowie  naszych 
dzieci, gdyż one nam chorują prawie non stop. Bardzo waż-
na jest też stała praca, która pozwoliłaby nam na komfort 
finansowy. Najważniejsze jest jednak, by Święta spędzić w 
rodzinnym gronie i być szczęśliwym. 

Janina Kraszewska - Wie pan, że nie wiem? Bo ode mnie to 
nie zależy. Ale życzyłabym sobie, by Pan Bóg dał mi z drowie i 
siły na dalsze lata  życia, bym mogła jeszcze długo chodzić po tej 
naszej ziemi. Tylko tego pragnę od Pana Boga. To wszystko od 
niego zależy i będę tak długo żyć, jak on mi pozwoli. 

Adam Sas - Wie pan, że jest mi ciężko powiedzieć? Ale przy-
dałby się jakiś mały aparat fotograficzny cyfrowy. Ale czy coś z 
tego wyjdzie? - Nie wiem, bo mam małe problemy zdrowotne i 
ten aparat będzie musiał chyba jeszcze  poczekać. Ale chcę jasno 
powiedzieć, że prezenty nie są głównym punktem obchodzenia 
przeze mnie Świąt. Ten czas chciałbym poświęcić przede wszyst-
kim dla rodziny. 

Maria Białczak – właścicielka sklepu z zabawkami „Anu-
sia”- Osobiście, chciałabym dostać pod choinkę od mojego męża 
moje ulubione  perfumy. Natomiast co do asortymentu, który 
jest tu w naszym sklepie, to jak pan widzi jest on bardzo duży. 
Jednak najbardziej poszukiwane  prezenty  pod choinkę, to dla 
dziewczynek lalki monster high. A dla chłopców klocki LEGO 
oraz wszystkie gry, zwłaszcza te reklamowane. Lecz warto też 
wspomnieć o klientach, którzy poszukują gier z dawnych lat ta-
kich jak np. chińczyk, który jest grą nadal bardzo tradycyjną i  
bardzo popularną. 

Jagoda Dobrowolska - Chciałabym dostać taką grę „ Mono-
poly Szalona gotówka” oraz jakąś fajną, modną młodzieżową 
torebkę. Święta będę spędzała razem z rodzicami i moim star-
szym bratem. Co do prezentów dla brata i rodziców, to nie mam 
jeszcze do końca sprecyzowanego pomysłu co mogę im przygoto-
wać? Ale planuję, że chyba mamie to kupię jakieś kolczyki. A tak 
naprawdę, to chcę namalować laurki ze Św. Mikołajem, właśnie 
dla mamy i taty. A dla brata, jeszcze nie mam pomysłu na pre-
zent, ale coś wymyślę. 

Rozmawiał: Jarek Bzowy

10.12.2012 r. 
Godz.  14.00 W sklepie Lidl 

dokonano zatrzymania spraw-
cy kradzieży sklepowej. Sewe-
ryn P. dokonał zaboru alkoho-
lu. 

12.12. 2012 r. 
Godz. 19.15 Pracownica 

sklepu Inter Marche powia-
domiła o zatrzymaniu spraw-
cy kradzieży sklepowej. Na 
miejscu Patrol wylegitymo-
wał Edwarda W., który ukara-
ny został mandatem karnym w 
wysokości 100 zł. 

13.12.2012 r. 
Godz. 08.30 Kolizja drogo-

wa na ul. Kościuszki, w któ-
rej uczestniczyły dwa pojazdy: 
Audi oraz VW Golf. 

Godz. 10.30 Kolizja drogowa 
na ul. Bohaterów Warszawy z 
udziałem samochodu marki 
Renault Megane oraz Nissan. 

Godz. 12.30  Oszustwo na 
tzw. „wnuczka”. na Placu Wol-
ności sprawca dokonał wyłu-
dzenia znacznej kwoty pienię-
dzy. 

Godz. 13.15 Kolizja drogo-
wa na ul. Obodrytów, w której 
uczestniczył pojazd marki VW 
Polo oraz Toyota Yaris. 

Godz. 15.40 Kolizja drogo-
wa na ul. Bankowej, w której 
uczestniczyły cztery pojazdy: 
Toyota, Opel, VW oraz Ford. 

Godz. 18.30 Włamanie do 
sklepu Lider na ul. Bankowej, 
skąd dokonano kradzieży obu-
wia oraz plecaków. 

Godz. 19.40 Kolizja drogowa 

przed miejscowością Żabowo, 
gdzie doszło do zderzenia po-
jazdu marki VW ze zwierzyną 
leśną. 

Godz. 22.50 Kradzież rowe-
rów marki Opal oraz Monarko 
z klatki schodowej na ul. Ban-
kowej. 

14.12.2012 r. 
Godz. 11.30  Pracownik skle-

pu Inter Marche powiadomił o 
ujęciu sprawcy kradzieży skle-
powej, którym okazał się Wła-
dysław Sz. 

Godz. 17.00 Kolizja drogowa 
na ul. Kosynierów, gdzie kie-
rujący pojazdem marki VW 
Golf  podczas  manewru cofa-
nia uderzył w nieprawidłowo 
zaparkowany samochód marki 
Fiat 126 p.

15.12.2012 r. 
Godz. 15.30 Kolizja drogo-

wa na ul. Bohaterów Warsza-
wy, gdzie w zaparkowany sa-
mochód marki Mazda uderzył 
inny pojazd. 

Godz. 16.50 Ochrona sklepu 
Inter Marche powiadomiła o 
zatrzymaniu sprawcy kradzie-
ży sklepowej.  Patrol na miej-
scu wylegitymował Andrzeja 
Ś. ukarany został mandatem 
karnym. 

16.12.2012 r.
Godz. 11.00 Powiadomienie 

o uszkodzeniu szyb w kwia-
ciarni na ul. 3 Maja. 

st. insp. Ref. Prewencji 
Klaudia Gieryń 

Pomóżmy  
sobie na święta!

•	 Przyjmę Narożnik do pokoju 
oraz używany telewizor - 665 - 
566-856

•	 Przyjmę  wersalkę z fotelami 
oraz szafkę na dziecięce ubra-
nia tel. 883-241-291 

•	 Przyjmę meble pokojowe w do-
brym stanie, ławę pokojową i TV  tel.782-556-716

•	 Przyjmę  piecyk kaflowy lub inny piec na opał tel. kontak-
towy 883-038-182

•	 Przyjmę fotel do biurka, tel. 504-874-397 lub informacja 
pod nr red. 91 22-165 

Andrzej Mikołajewski, lat 60, zmarł 16.12.2012r, 
pogrzeb 19.12.2012r, pogrzeb odbędzie się o godz. 13,00 
na cmentarzu  w Nowogardzie.

Informacje  przekazał zarządca cmentarza Jerzy Furmańczyk

 w tych dniach odeszli do wieczności 
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P R O M O C J A
PÓŁ TONy OPAŁU

worek drewna  
GRATIS

O PA Ł
POLSKI WĘGIEL 

WYSOKA JAKOŚĆ
węgiel, koks, miał,drewno,
brykiet - węgiel i drzewny
(towar luzem i workowany)

Zapewniamy transport 
Sprzedaż ratalna

PPUH „EDBA” 
Nowogard • ul. Nadtorowa 12

Tel./fax 91 39 22 329
Kom. 601 150 620

Czy zagraża nam pole elektromagnetyczne?

Na Bema montowali nadajnik LTE
W piątek (14 grudnia) na alarmowy numer telefonu do redakcji, zadzwonił mieszkaniec osiedla Bema, którego zaniepokoił montaż 
kolejnego nadajnika na maszcie znajdującym się przy wjeździe na osiedle. Pojawiły się podstawowe pytania: Kto zezwala na instalację 
tych urządzeń, oraz czy w związku z obecnością takich nadajników, w jakim stopniu jesteśmy bezpośrednio narażeni na działanie pola 
elektromagnetycznego, a także czy nie jest to groźne dla naszego zdrowia?

Kto zezwala na montaż na-
dajników?

W piątek na maszcie znaj-
dującym się przy starej go-
rzelni, podwykonawcy jednej 
z firm, wykonywali prace ma-
jące na celu montaż nadajnika 
Internetu LTE - usługa ta jest 
ostatnio szeroko reklamowa-
na w mediach krajowych. W 
tym momencie modernizujemy 
łącza, czyli usuwamy stare ka-
ble i zastępujemy je nowymi, za 
około 2 tygodnie nadajnik bę-
dzie już działał – mówi jeden 
z pracowników. Podwykonaw-
cy poinformowali nas, iż na-
dajnik jest montowany na zle-
cenie jednej z firm właścicie-
la Plusa, znanego biznesme-
na Zygmunta Solosa –Żaka, a 
dokładniej sieci komórkowej 
Plus GSM. Aby uzyskać od-
powiedzi na pytania nurtują-
ce okolicznych mieszkańców, 
które postawiliśmy na wstępie, 
skontaktowaliśmy się z kie-
rownikiem Wydziału zajmują-
cego się ochroną środowiska w 

UM, Tadeuszem Fiejdaszem, 
którego zapytaliśmy o to, czy 
ktoś zgłosił do Wydziału mon-
taż tego nadajnika. Ku nasze-
mu zdziwieniu okazało się, że 
Wydział Ochrony Środowiska 
w Nowogardzie nie zajmuje się 
tym zagadnieniem, ponieważ 
według kierownika, to należy 
do obowiązków Wojewódzkie-
go Inspektoratu Ochrony Śro-
dowiska. Ponadto, kierownik 
wyraźnie był niezainteresowa-

ny problemem i nowym zwy-
czajem miejscowych urzędni-
ków poinformował nas, że mo-
żemy ostatecznie zwrócić się 
do magistratu pisemnie… W 
takim razie, aby uzyskać odpo-
wiedzi na nurtujące nas i Czy-
telników pytania, zadzwoni-
liśmy do „odpowiedniej” pla-
cówki, czyli Wojewódzkiego 
Inspektoratu Ochrony Środo-
wiska. Tym razem rozmawia-
no z nami chętnie i za sprawą 
Jolanty Szablewskiej, która zaj-
muje się monitorowaniem śro-
dowiska, uzyskaliśmy podsta-
wowe informacje, m.in. o tym, 
że urzędnicy z naszej gminy są 
zobowiązani do interesowania 
się tym tematem. Montaż każ-
dego z nadajników, powinien 
być zgłoszony przez wykonaw-
cę odpowiednim służbom w 
danej gminie. Nie jestem pew-
na, czy to Wydział Ochrony 
Środowiska, czy też Wydział 
Inwestycji, ale pewnym jest, że 
ktoś na miejscu powinien się 
tym zajmować. – mówi Jolanta 

Szablewska z WIOŚ w Szczeci-
nie. 

Skoro nasi urzędnicy nie za 
bardzo są zainteresowani mo-
nitorowaniem takich prac, to 
czy mieszkańcy powinni się 
obawiać o swoje zdrowie w 
związku z występującym po-
lem elektromagnetycznym?

Czy zagraża nam smog 
elektromagnetyczny?

Niewidoczne i niewyczuwal-
ne dla człowieka pola elektro-

magnetyczne są zagrożeniem, 
o którym wiemy mało, albo 
nawet nigdy o nim nie słysze-
liśmy. Co dzień zasypywani je-
steśmy setkami mniej i bardziej 
istotnych informacji o niebez-
pieczeństwach, jakie niesie ze 
sobą cywilizacja, gwałtownie 
rozwijająca się technologia ko-
munikacyjna, ogólnie, życie i 
jego otoczenie. Surfując po In-
ternecie, rozmawiając przez te-
lefon komórkowy, oglądając 
telewizor, podgrzewając obiad 
w kuchence mikrofalowej, na-
wet wychodząc z domu dla 
złapania „łyka świeżego po-
wietrza” nie dociera do nas, 
że postęp cywilizacyjny, ciągłe 
zwiększanie komfortu życia, 
błyskawiczna wymiana infor-
macji, łatwa i szybka komuni-
kacja, niosą ze sobą coś wię-
cej, niż wygodę i oszczędność 
czasu… Znakomita większość 
Polaków, nie wie nic o polach 
elektromagnetycznych – alar-
muje Stanisław Osajda, wła-
ściciel nowogardzkiej firmy 
„ESO” (zajmującej się m.in. 
produkcją odzieży chronią-
cej przed polem elektroma-
gnetycznym). - Nie zdają so-
bie sprawy, że są one niezwy-
kle groźne dla życia i zdrowia 
człowieka. Mówi się, że „Polak 
potrafi”, jednak, czy potrafiłby 
skutecznie zabezpieczyć siebie i 
swoją rodzinę, gdyby ponad da-
chem jego domu wyrosła kilku-
dziesięciometrowa wieża prze-
kaźnikowa. Pole elektroma-
gnetyczne jest układem dwóch, 
wzajemnie ze sobą powiąza-
nych pól: pola elektrycznego i 
pola magnetycznego  – tłuma-
czy Stanisław Osajda. – Pole to 
jest niewidoczne gołym okiem 
(a ludzki organizm dotychczas 
nie wykształcił odpowiednich 
receptorów na nie reagujących!) 
i dlatego jest przez większość 
osób ignorowane lub wcale nie-
rozpoznawalne. Sposób i skut-
ki oddziaływania pól elektro-
magnetycznych na człowieka i 
jego otoczenie zależą od ich czę-
stotliwości i natężenia. Najbar-
dziej szkodliwym i niebezpiecz-
nym dla życia i zdrowia ludz-
kiego jest źródło promieniowa-
nia o zakresie częstotliwości od 
200 MHz do 300 GHz. – koń-

czy St. Osajda. Promieniowa-
nie elektromagnetyczne dzia-
łające na człowieka może po-
wodować dwa rodzaje dole-
gliwości: obiektywne i subiek-
tywne. Do grupy dolegliwości 
subiektywnych należą, m.in.: 
ogólne osłabienie organizmu, 
problemy z koncentracją, po-
gorszenie zdolności zapamię-
tywania, uczucie zmęczenia 
wynikające z pracy umysło-
wej, ospałość, bóle i zawro-
ty głowy, osłabienie potencji 
płciowej, zaburzenia miesiącz-
kowania. Dolegliwości obiek-
tywne objawiają się, m.in.: 
zaburzeniem pracy układu 
nerwowego (stany neuraste-
niczne, nerwice wegetatyw-
ne, drżenie rąk, zmiany czyn-
ności bioelektrycznej mózgu, 
ujawniające się w zapisie EEG, 
wzmożony dermografizm), 
zmianami w narządzie wzro-
ku (drobne zmiany zmętnie-
nia w soczewce), nieprawidło-
wościami w pracy układu ser-
cowo-naczyniowego (obniże-
nie ciśnienia krwi, zwolnienie 
akcji serca, itp.),  jak również 
zmianami w układzie krwio-
twórczym i hormonalnym. 
- Od końca lat 80-tych inten-
sywnie bada się związki zacho-
dzące pomiędzy występowa-
niem niektórych typów rzad-
kich nowotworów (układu 
krwiotwórczego, limfatycznego 
- szczególnie leukemia u dzie-
ci - oraz nowotworów mózgu), 
a ekspozycją na działanie pola 
magnetycznego o częstotliwo-
ści sieci energetycznej (50 i 60 

Hz). W licznych już badaniach 
epidemiologicznych stwier-
dza się wzrost ryzyka wystą-
pienia tych rzadkich schorzeń 
u ludzi, którzy przez dłuższy 
okres czasu mieszkali, praco-
wali lub przebywali w pobliżu 
linii energetycznych – zauważa 
Stanisław Osajda – Nie należy 
jednak panikować. Pola elek-
tromagnetyczne mogą wystę-
pować niemalże wszędzie w 
otoczeniu człowieka (np. od-
biornik TV i monitor kompu-
terowy, mikrofalówka, telefon 
bezprzewodowy i komórko-
wy, bramka w przejściu skle-
powym, pralka, lodówka, su-
szarka do włosów, aparat CB - 
radio, pociąg, tramwaj, sa-
mochód), lecz faktycznym 

Na dachu hotelu cały „las” nadajników

Elewator to jeden z najwyższych budynków w Nowogardzie, dlatego na 
nadajnik jest bardzo aktrakcyjny
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źródłem zagrożeń zdrowia 
i życia, są duże urządzenia 

energetyczne, takie jak: linie 
wysokiego napięcia, transfor-
matory, generatory, rozdziel-
nie. Największe narażenie pra-
cowników występuje podczas 
pracy przy przewodach ro-
boczych linii napowietrznych 
pod napięciem (czyli przewo-
dach elektrycznych, które nie-

rzadko wiszą nam nad głowa-
mi).

Wyniki pomiarów PEM dla 
Nowogardu - możemy spać 
spokojnie!

Udało nam się uzyskać wy-
niki z pomiarów pola elek-
tromagnetycznego przepro-
wadzonych w Nowogardzie 
13.07.2009 roku. Wartość 
zmierzona PEM [V/m] wynio-

sła 0.42, natomiast niepewność 
pomiaru wynosiła 0.084. Co 
to oznacza dla zwykłego zja-
dacza chleba? Wszystko jest 
w normie, czyli na terenie na-
szej gminy występowanie pola 
elektromagnetycznego nie 
jest realnym zagrożeniem dla 
zdrowia mieszkańców. Pomiar 
o takiej wartości mieści się w 
normach, o dużej szkodliwości 
dla człowieka mówimy podczas 
pomiarów o wielkości co naj-
mniej 7.0. Mogę tu jeszcze do-
dać, że w bieżącym roku rów-
nież były prowadzone pomiary 
na terenie Gminy Nowogard i 
mogę stwierdzić, że nie różnią 
się zbyt wiele od tych z 2009 
roku. – podsumowuje Jolanta 
Szablewska z Wojewódzkiego 
Inspektoratu Ochrony Środo-
wiska. Jednak warto zauważyć, 
że badania dotyczą poziomu 
tzw. smogu elektromagnetycz-
nego, natomiast wielkość pro-
mieniowania w bezpośrednim 
sąsiedztwie źródeł emisji jest 
zapewne istotnie większa. Do-
dajmy, że oprócz masztu znaj-
dującego się na osiedlu Bema, 
nadajniki w Nowogardzie są 

również montowane na da-
chach, m.in. byłego hotelu w 
którym obecnie jest filia Sta-
rostwa Powiatowego, oraz bu-
dynku „Elewatora”, ponadto 
na kominie znajdującym się 
na terenie Krochmalni, czy też 
kominie będącym pozostało-
ścią po mleczarni. Warto też 
zauważyć, że ilość nadajników 
w tych miejscach stale rośnie, 
ponieważ domontowywane są 
kolejne w związku z rozwo-
jem sieci komunikacyjnych i 

zwiększaniem ich możliwości. 
W zakresie monitorowania i 
udzielania odpowiednich ze-
zwoleń na montaż urządzeń 
wytwarzających pole elektro-
magnetyczne, pewne kompe-
tencje posiada też urząd staro-
sty. Tutaj jednak osoba mogąca 
nam udzielić informacji na te-
mat nowogardzkich instalacji 
jest nieobecna do środy. Dlate-
go do tematu wrócimy w naj-
bliższym czasie.  

KR

Czy zagraża nam pole elektromagnetyczne?

Na Bema montowali nadajnik LTE

Komin po byłej mleczarni już nie dymi, za to „dymi” falami elektromagne-
tycznmi

Komin byłej „krochmalni” też obsiadły urządzenia wytwarzające pole 
elekttromagnetyczne

Mieszkańcy Orzechowa tracą nadzieję na lepsze drogi 

Nie pomogła nawet wizyta posła 
Mieszkańcy Orzechowa stracili już nadzieję, że władza spełni składane im obietnice. Kilka lat czekają na remont jednej z dróg znajdują-
cych się we wsi. Nie pomogła nawet wizyta byłego posła SLD, Bartosza Arłukowicza, w obecności którego, Robert Czapla w czasie walki 
o fotel burmistrza Nowogardu obiecał ludziom, że drogę naprawi. Kampania wyborcza już dawno za nami, a droga jak była dziurawa, 
tak jest nadal. Do tego przysypał ją ostatnio śnieg i jest prawie nieprzejezdna. 

Mowa o drodze gminnej, 
przy której mieszka kilka ro-
dzin w Orzechowie. Od kil-
ku lat władza obiecuje remont 
jezdni. Na razie jednak na 
obietnicach się kończy. 

Od lat mówi nam się, że dro-
ga zostanie wyremontowana. 
Jak jest, każdy widzi – mówi 
mieszkaniec Orzechowa, któ-
ry zaprosił redakcję do wsi, 
by pokazać w jakim stanie 
jest droga. Rzeczywiście jezd-
nia nie nadaje się do użytku. 
Nie dość, że jest dziurawa jak 
szwajcarski ser, to jeszcze gmi-
na jej nie odśnieża. Zalegają-
ce błoto pośniegowe zamieniło 
drogę w istne bagno.

Dzisiaj rano mój syn szedł do 
szkoły. Niestety w połowie dro-
gi wywrócił się i wpadł do kału-
ży. Wrócił z płaczem do domu. 

Musieliśmy go przebrać w su-
che ubrania i zawieźć do szko-
ły. Tędy nie da się bezpiecz-
nie chodzić. Nie dość, że droga 
jest dziurawa, to jeszcze nikt jej 
nie odśnieża – mówi rozżalony 
mieszkaniec Orzechowa. 

Skoro droga jest nieremon-
towana od lat, to dlaczego 
mieszkańcy wsi mają pretensje 
akurat do obecnej władzy? 

W czasie kampanii wyborczej 
przyjechał do wsi Robert Cza-
pla wspólnie z posłem Arłuko-
wiczem, by przekonywać nas do 
swojego programu wyborczego. 
Wtedy obiecał, że drogę napra-
wi. Teraz zamiast tego słyszy-
my, że dostaniemy nową świe-
tlicę wiejską. Dalej jednak nie 
wiadomo co z drogą – dodaje 
nasz rozmówca. 

Burmistrz Czapla obiet-

nic nie pamięta. W rozmowie 
z DN odsyła nas do swojego 
programu wyborczego. Tam 
zapisałem wszystkie działania, 
z których mam zamiar wywią-
zać się w czasie 4 letniej kaden-
cji – mówi burmistrz. Tyle, że 
we wspomnianym programie 
o drodze w Orzechowie nie ma 
ani słowa. Jaka przyszłość cze-
ka zatem mieszkańców wsi? 

Ustaliłem z kierownikiem 
Fiejdaszem, że zajmiemy się tą 
drogą wiosną. Decyzje już za-
padły – zapewnił po dość dłu-
gim namyśle R. Czapla. 

Mieszkańcy mają nadzieję, 
że nie jest to kolejna obietnica 
bez pokrycia. Wszak kolejne 
wybory już za dwa lata. 

MS
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Jakie ryby na święta? 
Trudno wyobrazić sobie wigilijny stół bez ryby. To jedna z bardziej przestrzeganych w Polsce kulinarnych tradycji. Jakie gatunki ryb 
najchętniej kupujemy na święta Bożego Narodzenia? Czy nadal na naszych stolach króluje Karp? Sprawdziliśmy to na targowisku miej-
skim, gdzie od wielu lat państwo Gawłowscy handlują tym zdrowym  przysmakiem. 

Poniedziałek godz. 8.00, tar-
gowisko miejskie w Nowogar-
dzie. Pani Grażyna rozkłada 
towar na stoisku. Tym razem 
pomaga jej syn. Mąż, Sylwe-
ster w tym czasie jeździ za to-
warem. Od 20 lat handlują 
wspólnie świeżymi i wędzo-
nym rybami, oraz przetwora-
mi z ryb właśnie na rynku. To 
jedyny punkt w mieście, gdzie 
codziennie można kupić świe-
żą, niemal prosto z kutra ryb-
kę. Przed świętami jest więcej 
pracy niż zwykle. Wszak ryba 
od wieków króluje na wigilij-
nym stole. Które gatunki cieszą 
się największą popularnością?

Najlepiej schodzi świeża 
ryba, głównie dorsz, flądra. Z 
mrożonych dużą popularnością 
cieszą się morszczuk i miruna. 
Na świątecznym stole ludzie 
chętnie stawiają też szczupaka 
i sandacza. To droższe ryby, ale 
właśnie przy okazji świąt, wiele 
osób decyduje się na ich zakup 
– mówi p. Grażyna Gawłow-
ska, właścicielka stoiska. A co z 
karpiem? Minęły lata, kiedy po 
karpia ustawiały się kolejki. Lu-
dzie wolą kupować filety. Jest z 
nimi mniej pracy, no i nie mają 
ości  – dodaje nasza rozmów-
czyni. Mimo spadającego za-

interesowania tym gatunkiem 
ryby, pani Grażyna zapewnia, 
że u niej na stoisku karpia nie 
zabraknie. Co na to powiedzą 
ekolodzy? 

Wie pan, że karp bez wody  
żyje dłużej niż w wodzie. Ryba 
ta bowiem potrzebuje dużej 
przestrzeni. Bez wody potrafi 
wytrzymać 3-4 dni, a w wiader-
ku czy wannie się dusi – mówi 
z pełnym przekonaniem wła-
ścicielka stosika rybnego na 
targowisku. Dla tych więc, do 
których hasła obrońców karpia 
nie przemawiają, najważniej-
sza informacja – w tym roku 
cena tej tradycyjnej ryby osią-
gnie ok. 15 zł za kilogram. To 
podobnie jak w zeszłym roku. 

Nie samym karpiem jednak 
człowiek żyje. W wielu do-
mach na świątecznym stole 
pojawi się także śledź. Ta naj-
bardziej powszechna morska 
ryba, wraca do łask. 

Śledź wraca na salony – po-
twierdza pani Grażyna. Naj-
chętniej kupują go rodziny, któ-
re przywiązują dużą wagę do 
tradycji kulinarnych. Wymaga 
ona bowiem trochę pracy, jeśli 
chcemy sporządzić ją według 
starych przepisów. 

Stoisko oprócz surowych 

ryb, oferuje także sporą listę 
tych wędzonych. Oprócz po-
pularnej makreli, czy szpro-
ty, jest także tuńczyk, łosoś, 
halibut, a nawet pstrąg. Bra-
kuje może jeszcze tylko wę-
gorza, ale ten oprócz tego, że 
smakuje wybornie, nie mniej 
ekskluzywnie kosztuje. Dlate-
go też Pani Grażyna zrezygno-
wała z jego sprzedaży, bo kie-
szeń klienta też ma swoją wy-
trzymałość. Zadbała jednak, 
żeby chociaż przed świętami i 
ten bardziej „wybredny” kon-
sument coś dla siebie znalazł. 
Na półce obok  tradycyjnych 
produktów, można więc zna-
leźć także te nieco egzotyczne, 
jak kawior, krewetki  czy popu-
larne ostatnio anchois.  Kram 
oferuje także gotowe potrawy. 
Jest ryba po grecku, w zale-
wie octowej i ta zrobiona w ka-
szubskim stylu. Są także popu-
larne koreczki we wszystkich 
możliwych wersjach. Jednym 
słowem - dla każdego coś mi-
łego. 

Właściciele kramu służą  
również dobrą radą dla tych, 
którzy nie wiedzą jak z rybą 
się obchodzić, czym posypać, 
by była smaczna. Mają więc w 
sprzedaży wszelkie niezbędne 

do tego celu przyprawy i sosy. 
Zapraszam wszystkich do na-

szego stoiska. Ryby są zdrowe, a 
my mamy konkurencyjne ceny. 
Poza tym, staramy się aby na-
sze produkty były pierwszej 
świeżości. Mamy też ryby bez-
lodowe, nie chińskie, czyli mro-

żone tylko raz – zachęca do ro-
bienia zakupów na swoim sto-
isku pani Grażyna. 

Po takim zaproszeniu, nic 
tylko siatka pod pachę i na ry-
nek, po ryby…

Marcin Simiński

„Ludzie pytają o niebieskie, kujące”

Gdzie po choinkę?
Na każdym kroku widać i czuć zbliżające się Święta. Od niedawna do scenerii 
sklepowych ozdób, wkomponowały się liczne stoiska ze świątecznymi drzewka-
mi. O to, jakie choinki cieszą się największym zainteresowaniem, oraz o tego-
roczną cenę, zapytaliśmy Tadeusza Jończyka, który od wielu lat sprzedaje świą-
teczne drzewka na ulicy Poniatowskiego 19.

Tadeusz Jończyk sprzeda-
je choinki już od bardzo daw-
na, jednak to drugi rok, gdy 
próbuje swoich sił również na 
szczecińskim rynku, gdzie na 
osiedlu Klonowym ma swoje 
stanowisko. Przy ulicy Ponia-
towskiego 19 w Nowogardzie, 
u pana Tadeusza można do-
stać drzewka różnego gatun-
ku, jak i oczywiście rozmiarów. 
Akurat podczas naszej wizy-
ty, właściciel wrócił z nowym 
towarem. Świeżutkie choinki! 
Dopiero co wycięte, inni wyci-
nają nawet miesiąc przed, a w 

Niemczech potrafią niektóre ga-
tunki wycinać nawet 3 miesią-
ce przed świętami! Ja tu gwa-
rantuję klientom choinkę świe-
żo dostarczaną z naturalnego 
środowiska. - komentuje Ta-
deusz Jończyk. Dodatkowym 
atutem dla naszego rozmów-
cy jest fakt, iż hoduje własne 
choinki w ogrodzie, dzięki cze-
mu klienci często całymi ro-
dzinami mogą pospacerować 
pośród tych drzewek i wybrać 
coś odpowiedniego dla sie-
bie. Jak twierdzi Tadeusz Joń-
czyk, klienci najczęściej pytają 

o świerki zwykłe oraz świerka 
niebieskiego, który charaktery-
zuje się bardzo kującymi igła-
mi. Nie jest tajemnicą, że naj-
częściej sprzedawane są choin-
ki do 2 metrów, czyli te o pa-
rametrach odpowiednich do 
postawienia w mieszkaniu. Je-
śli chodzi o cenę drzewek które 
posiada pan Tadeusz, jak sam 
twierdzi, to dość złożony pro-
ces. Ja nie ustalam stałych cen, 
ponieważ dla mnie ważna jest 
uroda danej choinki, to jak się 
prezentuje, czy nie ma połama-
nych gałęzi, czy jest pełna, bo 

wiadomym jest, że pięknie roz-
rośnięta, gęsta choinka, będzie 
kosztować powiedzmy - 80 zł, 
a inna o tych samych parame-
trach, jednak w nieco gorszym 
stanie, może być nawet o po-
łowę tańsza. Taką standardo-
wą choinkę do domu, można u 
mnie kupić w przedziale ceno-

wym od 45 do70 zł - podsumo-
wuje Tadeusz Jończyk. 

Przypomnijmy, że choinki od 
kilku dni można również nabyć 
w Nadleśnictwie Nowogard, 
oraz w wielu innych punktach 
sprzedaży, które rozlokowane 
są na terenie naszej gminy.

KR 

Pani Grażyna Gawłowska w swoim kramie rybnym na targowisku. 

Na zdjęciu Tadeusz Jończyk
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Caritas: Zebrali kilkaset kilogramów darów 

Pomoc trafi do 100 rodzin
Tegoroczna akcja zbiórki darów żywnościowych, przeprowadzona przez Caritas działający przy parafii pw. WNMP,  przeszła najśmiel-
sze oczekiwania organizatorów. Udało się zebrać kilkaset kilogramów żywności, głównie cukru, oleju, mąki i słodyczy. Dzięki temu 
paczki na święta otrzyma około 100 rodzin. 

Akcję przeprowadzono w 
piątek i sobotę. Zgodnie z za-
powiedzią w kilku wielko-
powierzchniowych sklepach 
(Biedronka, InterMarche, Net-
to) na terenie miasta ustawio-
no kosze, do których można 

było wrzucać produkty spo-
żywcze. Przy każdym punkcie 
zbiórki, dyżur pełnili człon-
kowie i wolontariusze Cari-
tas, w tym dzieci ze szkolne-
go koła tej organizacji działa-
jącej w Szkole Podstawowej nr 

1. Akcja zakończyła się ogrom-
nym sukcesem. Dzięki hojno-
ści mieszkańców uda się przy-
gotować około 100 paczek dla 
potrzebujących. Dary zostaną 
wręczone już w najbliższy pią-
tek, o godz. 13. 00 w koście-

le pw. WNMP. Organizatorzy 
akcji za pośrednictwem DN, 
dziękują wszystkim za wspar-
cie tegorocznej zbiórki. 

Akcja przerosła nasze naj-
śmielsze oczekiwania. Jesteśmy 
zszokowani ofiarnością miesz-
kańców. Składamy serdeczne 
Bóg Zapłać wszystkim, którzy 
wspomogli naszą akcję, w tym 

także  wolontariuszom Caritas 
i sklepom, w których mogliśmy 
przeprowadzić zbiórkę - powie-
dział redakcji ks. Grzegorz Le-
gutko, proboszcz parafii pw. 
WNMP i zarazem przewodni-
czący działającego przy tamtej-
szym kościele Caritasu. 

MS

 „W świecie legend Pomorza Zachodniego”
W dniu 14 grudnia 2012r, w Szkole Podstawowej nr 1 w Nowogardzie odbyła się uroczystość wręczenia nagród w gminnym konkursie 
plastycznym pn. „W świecie legend Pomorza Zachodniego”.

 Głównym celem   konkur-
su było rozwijanie wyobraź-
ni  oraz  własnej inwencji pla-

stycznej, jak również  popula-
ryzacja wiedzy dotycząca hi-
storii i legend Pomorza Za-

chodniego oraz  rozbudzanie 
potrzeby poznawania historii 
swoich okolic. Jednym z celów 

konkursu było również  wy-
robienie w uczniach umiejęt-
ności posługiwania się różny-
mi technikami plastycznymi. 
Uroczystość  otworzyła krót-
ka inscenizacja odegrana przez 
uczniów -  artystów szkolnych 
należących do szkolnego koła  
teatralnego pn.”Cicho-sza” . 
Swoje role artyści odegrali w 
sposób bardzo wymowny i ak-
torski. Na uroczystość tą zo-
stali zaproszeni  oficjalni go-
ście m. in.  pan Franciszek 
Karolewski faktograf  i kroni-
karz  Ziemi Nowogardzkiej, 
pani Barbara Wiercioch pla-
styk szkolny, jak również  bur-
mistrz Nowogardu. Po insceni-
zacji, którą przywitano przyby-
łych na tą uroczystość, głos za-
brał pan Franciszek  Karolew-
ski, który w swoim wystąpie-
niu przybliżył dzieciom oraz 
przybyłym gościom tajemnice 
i legendy ziemi nowogardzkiej. 
Pan Franciszek opowiadał w 
sposób bardzo ciekawy i  inte-

resujący o  miejscach i zdarze-
niach, które miały miejsce na 
terenie  naszego miasta.

Uroczystość zakończyła się 
wspólnym pamiątkowym zdję-
ciem. 

 Prace na konkurs były wy-
konane w dwóch kategoriach 
wiekowych: 

Klasy I-III – praca plastycz-
na ukazująca głównego boha-
tera legendy, związanego z naj-
bliższymi okolicami Nowo-
gard - technika dowolna.  

Klasy IV-VI – interpretacja 
plastyczna legendy dotyczącej 
Pomorza Zachodniego.(rysu-
nek, malarstwo, grafika)

 Prace  oceniała komisja w 
składzie: Barbara Wiercioch, 
Martyna Rogala Bator, Danuta 
Plichta, Anna Kruczyńska, Se-
bastian Szymański, która  wy-
różniła i nagrodziła następują-
cych uczniów.

Klasy I-III
I miejsce – Jan Olczyk SP  

nr 1 
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Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej „Zdrowie” 

składa serdeczne podziękowania  
ludziom dobrej woli, 

którzy przekazali nam 1% swojego podatku.
Dzięki Państwu możemy istnieć i wspierać nowogardzki 

szpital. Państwa pomoc,serdeczność i szczodrość pozwoliła 
nam zebrać sumę 13501,54 zł. Zebrane środki w całości zo-
stały przekazane na zakup sprzętu medycznego dla Oddzia-
łu Dziecięcego SPSR w Nowogardzie. Jeszcze raz dziękuję za 
Państwa zaufanie i wsparcie oraz zapraszam do dalszej współ-
pracy.

Prezes Fundacji "Zdrowie" Lidia Bogus

Podziękowania 
za sprawne załatwienie  

sprawy  
dla dzielnicowego  

z ul. Boh. Warszawy  
Pana Szczyrby

Wdzięczna 
Krystyna Sudomierska

Podziękowanie
Serdeczne podziękowania dla dyrekcji, wychowawców oraz 

uczniów z klas : I a, I b, I c, I d, II a, II b, II c, III a, III b, IV b 
, Szkoły Podstawowej nr 1 im. T. Kościuszki w Nowogardzie  za 
wspaniały gest dzielenia się świąteczną radością i przekazanie 
słodyczy dla uczniów naszej szkoły.

Dziękujemy Wam za pełne dobroci serca i życzymy wspania-
łych, magicznych i wyjątkowych Świąt  Bożego Narodzenia oraz 
szczęścia w Nowym Roku.

Dyrektor, Grono Pedagogiczne i uczniowie 
Szkoły Podstawowej w Długołęce 

Nowogardzka „Szkoła Cukrzycy”
Serdecznie zapraszamy uczestników  „Szkoły Cukrzycy” oraz 

wszystkie osoby pragnące przybliżyć sobie zagadnienia związa-
ne z cukrzycą w czwartek 20 grudnia 2012r, na godz. 16:00 do 
Centrum Edukacji i Przedsiębiorczości „PROFIT” Szczecińskiej 
Fundacji Talent – Promocja – Postęp w Nowogardzie przy ul. 
Wojska Polskiego 3, sala 107 na drugi wykład w Nowogardzkiej 
„Szkole Cukrzycy”. Tematem wykładu będą zagadnienia:

Jak żyć z cukrzycą? Spojrzenie psychologa.
Samokontrola - cele i zasady. Rola wysiłku fizycznego.
Zajęcia odbywają się raz w miesiącu i będą trwały do czerw-

ca 2013r. Czas trwania wykładu wynosi średnio około 1,5godz. 
Uczestnikiem szkoły w dowolnym czasie jej trwania może zo-
stać osoba chora z cukrzycą, członek jej rodziny jak również każ-
da osoba, która uzna, że może przydać się jej widza o tej choro-
bie. Zajęcia dla wszystkich uczestników są bezpłatne. Aktualne 
informacje są zamieszczane na stronie internetowej http://www.
cukrzycanowogard.lh.pl/ . Można również uzyskać dodatkowe 
informacje w każdy poniedziałek od godz. 15:00 do 16:00 w sie-
dzibie PSD Koła Nowogard ul. Wojska Polskiego 7 (budynek la-
boratorium na terenie szpitala) lub telefonicznie pod nr: 500 553 
190;  660 238 483;  606 457 102 oraz za pośrednictwem e-mail: 
cukrzycanowogard@wp.pl

Eugeniusz Tworek
        Prezes PSD

Koła Nowogard

Miejska Biblioteka Publiczna
im. Stefana Żeromskiego

w Nowogardzie
z a p r a s z a

nie tylko aktywnych seniorów
18 grudnia br. /wtorek/ godz. 16.30

na multimedialny 
wieczór wspomnień 

poświęcony mieszkańcom 
i historii Nowogardu

przygotowany przez 
Pana Franciszka Karolewskiego 

Uczniowie, rodzice oraz nauczyciele  ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowogardzie
zapraszają wszystkich zainteresowanych na

                                                                                                            

KIERMASZ 
BOŻONARODZENIOWy

który odbędzie się 
w dniu 20 grudnia 2012 r. 
w godz. 1100-1330

Na kiermaszu będzie można nabyć:
stroiki	świąteczne	•	ozdoby	choinkowe	•	ciasta	i	pierniki

Wszystkie artykuły dostępne na kiermaszu zostały wykonane przez uczniów naszej szkoły
                                                                                                              

Trwają Rekolekcje Adwentowe 
w parafii pw. WNMP

Prowadzi je o. Henryk ze zgromadzenia oo. Franciszkanów - kapucynów. Zapraszamy 
na Msze św. z nauką rekolekcyjną: w poniedziałek o godz. 9.00 i 18.00 w kościele para-
fialnym oraz o godz. 16.00 w Olchowie i 17.00 w Wojcieszynie; we wtorek o godz. 9.00 i 
18.00 w kościele parafialnym oraz o godz. 16.00 w Karsku i 17.00 w Dąbrowie. We środę 
w kościele parafialnym o godz. 16.30 i 18.00. Okazja do spowiedzi św. w poniedziałek i 
wtorek od godz. 17.00 a w środę od godz. 16.00.

Znaleziono zegarek szwajcarski! 
Na ul. 15 lutego w Nowogardzie znaleziono szwajcarski zegarek. Informacja pod nr telefonu 

784 814 753  
red. 

II miejsce  - Zuzanna Kola-
sińska SP nr 1

III miejsce – Jakub Duka-
czewski SP Błotno 

Klasy IV-VI 
I miejsce –Eliza Kowalczyk 

SP nr 1
II miejsce  - Karolina Lewan-

dowska SP Strzelewo
III miejsce –  Patryk Łuczak 

SP Orzechowo 
Wyróżnienia :
Oliwia Kopiecka SP Strzele-

wo
Oliwia Kukuła SP nr 2 
Michalina Malec SP nr 1
Paweł Sikora SP nr 1
Nikola Porosińska SP Strze-

lewo 
Oliwia Klusaczyk SP nr 4
Julia Ubych SP  nr 4
Maja Krzywańska SP nr 2
Mateusz Bednarek SP nr 1
Michał Kurzawa  SP Strzele-

wo
Żaneta Pasik SP Orzechowo 
Adrianna Saniuk  SP  nr 1
Martyna Nawara SP nr 1

Na zakończenie zapytaliśmy 
uczennicę SP nr 1, Elizę  Ko-
walczyk o wrażenia  z kon-
kursu,  Eliza zajęła 1 miejsce w  
gminnym konkursie plastycz-
nym pn. „W świecie legend Po-

morza Zachodniego”,  w kate-
gorii wiekowej IV-VI -  „ Bar-
dzo się cieszę, że wygrała moja 
praca. Motywem mojej pracy 
jest biały orzeł nad cmentarzy-
skiem. Inspiracją do jej powsta-
nia było coś, co kiedyś widzia-
łam czyli widok obok mojego 
domu, jak również pewne prze-
myślenia i pomysły, które zro-
dziły się w mojej głowie - koń-
czy wypowiedź dziewczynka. 

Uroczystość zakończyła 
się wspólnym pamiątkowym 
zdjęciem. 

Jarek Bzowy
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Siatkarskie rozgrywki LZS

Wojcieszyn wciąż bez porażki
Siatkarze rywalizujący na hali sportowej SP nr 4 w Nowogardzie, rozegrali w sobotę (15 grudnia) przedostatnią kolejkę gier. Wciąż nie-
pokonani pozostają zawodnicy z Wojcieszyna. 

W sobotę (8 grudnia) na parkiecie 
SP nr 4 w Nowogardzie, rozegrana zo-
stała 5 kolejka I rundy rozgrywek siat-
karskich LZS. Lider tabeli niepokonana 
dotychczas drużyna Wojcieszyna, po-
nownie zdobyła 3 punkty. Tym razem 
gorsi okazali się siatkarze z Czermni-
cy, którzy co prawda starali się nawią-
zać walkę, jednak udało im się ugrać 
tylko jednego seta. Czermnica przed 
tym meczem również była niepokona-
na, posiadała na swoim koncie mniej 
punktów, gdyż raz wygrała stosunkiem 
3:2. Wydaje się, że po zwycięstwie z 
Czermnicą już nikt nie przerwie fan-
tastycznej serii siatkarzy z Wojcieszy-
na. W kolejnym meczu mierzyli się są-
siedzi z tabeli: Szczytniki i Nadleśnic-
two. Mecz zakończył się po 4 setach, 
Szczytniki sięgnęły po 3 punkty, nato-
miast Nadleśnictwo oddala się od po-
dium. W pozostałych meczach bez nie-
spodzianek, gładkie zwycięstwa odno-
towują Sikorki w meczu z ZK Nowo-
gard, to zwycięstwo pozwoliło siatka-
rzom z Sikorek awansować na 2 miejsce 
w tabeli. Natomiast Kościuszki pokona-
ły Ostrzycę. Tydzień później w przed-

ostatniej kolejce doszło do niecodzien-
nej sytuacji, dwa mecze zakończyły się 
walkowerem. Być może wszystko za 
sprawą pogody i nieprzejezdnych dróg, 
jak było naprawdę wiedzą tylko zawod-
nicy… Swoje mecze walkowerem prze-
grały drużyny Ostrzycy i ZK Nowo-
gard, 3 punkty, tym tytułem zanotowa-
li siatkarze z Czermnicy i Kościuszek. 
Dzięki temu Czermnica umocniła się 
na 3 pozycji w tabeli, natomiast Ko-
ściuszki przeskoczyły swoich sobotnich 
rywali zawodników ZK Nowogard. Do 
skutku doszło już trzecie spotkanie tego 
dnia. Naprzeciw siebie stanęli siatkarze 
z Sikorek i Szczytników. Wicelider ta-
beli nie pozostawił złudzeń, kto zasłu-
guje na pełną pulę i Sikorki zwyciężyły 
w 3 setach. Blisko niespodzianki i prze-
rwania serii zwycięstw lidera z Wojcie-
szyna byli zawodnicy Nadleśnictwa. W 
zespole lidera zabrakło kluczowego za-
wodnika, co bez skrupułów starali się 
wykorzystać rywale. Po zaciętej walce 
o zwycięstwie musiał decydować tie-
-break. Więcej koncentracji zachowali 
niepokonani zawodnicy z Wojcieszy-
na i sięgnęli po zwycięstwo 3:2. Ostat-

nie kolejka I rundy rozgrywek zostanie 
rozegrana 5 stycznia. 

KR

Siatkówka
5 kolejka:
Szczytniki – Nadleśnictwo 3:1 
Sikorki – ZK Nowogard 3:0
Kościuszki – Ostrzyca  3:0
Wojcieszyn – Czermnica 3:1
6 kolejka:
Czermnica – Ostrzyca 3:0 walkower
Kościuszki – ZK Nowogard 3 : 0 

walkower

Sikorki – Szczytniki  3:0
Wojcieszyn – Nadleśnictwo 3:2

M M Sety P
1 Wojcieszyn 6 18-5 17
2 Sikorki 6 16-4 15
3 Czermnica 6 16-8 14
4 Szczytniki 6 12-10 10
5 Nadleśnictwo N-d 6 11-12 7
6 Kościuszki 6 7-12 6
7 ZK Nowogard 6 4-15 3
8 Ostrzyca 6 0-18 0
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NISKIE CENy
ul. Poniatowskiego 19  •  Tel. 694 905 654

CHOINKI 
SPRZEDAŻ
Świerk zwykły,  
Świerk srebrny,  
Jodła północna, Jodła 
kaukazka, Kolorado

codziennie od 11 do 18R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07

Doposażenie szkół ze środków 
Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu 
Społecznego

Po raz kolejny szkoły specjalne Powiatu Goleniowskiego tj. 
Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Nowogardzie i 
Zespół Szkół Specjalnych w Goleniowie wzbogaciły się o no-
woczesne pomoce, środki i  materiały dydaktyczne podnoszą-
ce jakość kształcenia uczniów niepełnosprawnych intelektu-
alnie . Tym razem doposażenie bazy dydaktycznej szkół doty-
czyło uczniów klas I-III. To do nich skierowany był projekt PO 
KL „ Szkoły doposażone- szanse niepełnosprawnych zwiększo-
ne” w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.1. Projektodawcą był 
Powiat Goleniowski, wykonawcą  koordynatorki zatrudnione w 
szkołach  specjalnych tj. Elżbieta Ceranka (SOSW) i Jolanta Paś 
(ZSS). 30 listopada  2012r zakończony został  powyższy projekt i 
osiągnięte zastały  założone w projekcie  rezultaty :

- 2 szkoły podstawowe specjalne powiatu goleniowskiego, zre-
alizowały projekt dotyczący indywidualizacji procesu nauczania,

- 13 sal szkolnych (6 w SOSW  i 7 w ZSS ) zostało doposażone 
w nowoczesne środki i materiały dydaktyczne,

- doposażenie szkół w środki, pomoce i materiały dydaktycz-
ne, które służą  kształtowaniu 

w uczennicach i uczniach niepełnosprawnych umysłowo w 
stopniu lekkim poczucia równości 

i są   wykorzystywane w nauczaniu niestereotypowego postrze-
gania ról kobiecych i męskich 

w społeczeństwie.
- korzystanie z  zaplecza dydaktycznego podczas prowadzenia 

i wspomagania procesu rewalidacyjnego i dydaktycznego w kla-
sach I-III szkół specjalnych powiatu goleniowskiego na następu-
jących zajęciach:

1. zajęcia kompensacyjne w zakresie usprawniania czyta-
nia i pisania

2. zajęcia kompensacyjne w zakresie wyrównywania umie-
jętności matematycznych

3. zajęcia logopedyczne
4. zajęcia Integracji Sensorycznej
5. zajęcia korekcji wad postawy
6. zajęcia stymulacji polisensorycznej
Zajęciami rewalidacyjnymi objętych jest 100% uczniów klas I-

-III. Każdy uczeń  klasy I,II,III  w roku szkolnym 2012/2013 zre-
alizuje min. 30 godzin zajęć z 1 formy zajęć z zastosowaniem po-
mocy dydaktycznych współfinansowanych ze środków Unii Eu-
ropejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Wojcieszyn:  
Takiej wigilii jeszcze nie było 
Takiej wigilii w Wojcieszynie jeszcze nie było – twierdzili mieszkańcy wsi.  W 
minioną niedzielę Wojcieszynianie i zaproszeni przez nich goście, spotkali się 
przy wspólnym stole, by razem połamać się opłatkiem i śpiewać kolędy. 

Wigilijną wieczerzę, zorga-
nizowano w miejscowej kapli-
cy. Zanim na stole pojawił się 
ciepły barszcz i pierogi, miej-
scowe dzieci odegrały trady-
cyjne Jasełka. Podczas słow-
no - muzycznej inscenizacji, 
młodzi aktorzy odkrywali ta-
jemnicę symboli, bez których 
trudno sobie wyobrazić świę-
ta Bożego Narodzenia. Wi-
dzowie dowiedzieli się, dla-
czego pod obrus kładziemy 
siano, a czubek choinki stro-
imy gwiazdą. Podczas przed-
stawienia Słowo Boże wygło-
sił ks. proboszcz Grzegorz Le-

gutko. Chwilę po tym, wszyst-
kich zaproszono do wspólnego 
dzielenia się opłatkiem. 

 Było także wspólne śpiewa-
nie kolęd, do którego zachę-
cił nowo powstały zespół w 
Wojcieszynie, w skład którego 
obok miejscowych muzyków 
weszły mieszkanki wsi. 

Dopełnieniem wszystkiego, 
był obficie zastawiony  wigilij-
nymi potrawami stół. Wszyst-
kie danie przygotowali miesz-
kańcy wsi.  W czasie wigilii 

odbył się także kiermasz, pod-
czas którego sprzedawano wy-

roby rękodzielnicze i wigilijne 
sianko. Dochód ze sprzedaży 
zasili konto budowy kościoła 
w Wojcieszynie. 

Wieś, jak zwykle stanęła na 
wysokości zadania. W niejed-
nym oku zakręciła się łezka. To 
dziś rzadkość, by przy wspól-
nym stole wigilijnym zasiedli 
obok siebie nie tylko członko-
wie rodzin, ale także sąsiedzi 
i znajomi. Magii niedzielnego 
spotkania opłatkowego nie od-
dadzą jednak żadne słowa. Być 
może udało się uchwycić ją na 
zdjęciach...

MS

Koło Numizmatyczne 
Klub Kolekcjonera oraz 
Grupa Spadochroniarzy
z Nowogardu zaprasza  

naszych kolegów i sympatyków
na “Wieczór Wigilijny” 

i podsumowanie roku 2012. 

Spotkanie odbędzie się w Miejskiej Bibliotece Publicznej
im. S. Żeromskiego Pl. Wolności 8 

dnia 20.12.2012 (czwartek)  o godz. 17.00 
     Zapraszamy i czekamy Pamiętajcie
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Trzeba mieć zdrowie

Kolejne stanowisko Kazimierza Lembasa
W piątek (14 grudnia) o godzinie 17:00 rozpoczęło się walne zebranie w klubie kolarskim LUKS Panorama-Chrabąszcze Nowogard. Ze 
stanowiska ustąpił Henryk Sawicki, natomiast 19 członków jednogłośnie wybrało skład nowego zarządu. Prezesem został Kazimierz 
Lembas dyrektor szpitala w Nowogardzie, sekretarzem został wybrany Artur Komisarek, natomiast trzyosobowy skład uzupełnia Łu-
kasz Janic.

Na walnym zebraniu zjawi-
ło się 19 członków klubu, spo-
śród 23 upoważnionych do 
oddania głosu.  

Głównym celem zebrania 
były wybory nowego zarzą-
du, gdyż Henryk Sawicki po-
stanowił zrezygnować z peł-
nienia funkcji prezesa. Prze-
wodniczącym zebrania został 
Marian Siwy, natomiast Je-
rzy Wolny został wybrany do 
pełnienia funkcji protokolan-
ta. W piątkowy wieczór poru-
szano wiele ważnych kwestii, 
przede wszystkim sposoby 
pozyskiwania funduszy oraz 
rozmawiano na  temat ba-
dań lekarskich, za które do tej 
pory płacili rodzice. Ustępu-
jący prezes przedstawił spra-
wozdanie z działalności klubu 
i zarządu za lata 2008-2012. 
Trener Ryszard Posacki przed-
stawił wszystkim obecnym 
wyniki i osiągnięcia sportowe 
swoich podopiecznych. Gło-
sowaniu poddano decyzję o 
liczbie osób, które będą zasia-
dać w zarządzie. Padła propo-
zycja trzyosobowego i pięcio-
osobowego składu zarządu, 
członkowie klubu głosując w 
stosunku 10 do 9, zdecydowa-
li o tym, że zarząd będzie się 
składał z trzech osób. Zatem 
kogo wybrano na nowego pre-
zesa nowogardzkich kolarzy? 
Zgłoszono trzy kandydatu-
ry: doświadczonego działacza 
m.in. Pomorzanina Nowogard 
i obecnego dyrektora szpita-
la Kazimierza Lembasa, oraz 
Artura Komisarka i Łukasza 
Janica – czyli byłych kolarzy 
klubu „Chrabąszcze”. Kandy-
datury te zostały jednogłośnie 
przegłosowane i tak nowym 
prezesem został Kazimierz 
Lembas, na sekretarza mia-
nowano Artura Komisarka, 
natomiast skład zarządu uzu-
pełnił Łukasz Janic. Kazimierz 
Lembas podziękował ustę-
pującemu prezesowi za jego 
wkład w funkcjonowanie klu-
bu. Wspomniał również, że 
bardzo ważne dla niego będzie 
merytoryczne wsparcie mło-
dych kolarzy, którzy zostali 
wybrani do nowego zarządu. 
Nowy prezes zdradził rów-

nież, jaka będzie jego pierw-
sza decyzja, na pewno pozo-
stawi na stanowisku trenera 
Ryszarda Posackiego. Absolut-
nie my tu żadnej rewolucji nie 
chcemy! To co funkcjonowało 
dobrze, niech tak pozostanie, 
oczywiście trener Ryszard Po-
sacki może wciąż sprawować 
swoje obowiązki. My spróbuje-
my tylko wspomóc, a nie prze-
szkadzać.- komentuje nowy 
prezes. Kazimierz Lembas 
przyznał, że cieszy się ze skła-
du zarządu, ponadto stwier-
dził, że nie obawia się nad-
miaru obowiązków w związku 
z pełnieniem funkcji dyrekto-
ra szpitala. Praca z młodzieżą 
jest zawsze pracą trudną, może 
nie ciężką, ale trudną. Czynnie 
działałem już w sporcie, praco-
wałem ponad 30 lat wspierając 
Pomorzanin Nowogard. Cie-
szę się, że członkami zarządu 
zostali ludzie bardzo młodzi. 
Ja spróbuję pomóc swoim do-
świadczeniem, ale tak napraw-
dę, to główna praca będzie spo-
czywać na nich, w końcu to są 
kolarze od zawsze związani 
z tym klubem. Liczę na to, że 
ta współpraca będzie przyno-
sić efekty. - mówi K. Lembas. 
Nowy prezes podczas krót-
kiego wystąpienia przyznał, 
że skupi się przede wszyst-
kim na pozyskaniu większych 
środków na funkcjonowanie 
klubu. Nie jest tajemnicą, że 

wciąż „Chrabąszczom” braku-
je funduszy na szkolenie star-
szych zawodników. Trener 
Ryszard Posacki nieraz wspo-
minał, że w momencie, gdy 
jego podopieczny przechodzi 
w wiek juniora, klub stara się 
mu załatwić nową drużynę, w 
której wciąż będzie mógł się 
rozwijać, tak było m.in. z Pa-
trykiem Komisarkiem, który 
trenował w Grudziądzu, obec-
nie będzie bronił barw zawo-

dowej grupy kolarskiej BGŻ 
Team. Dla wielu obecnych na 
zebraniu, decyzja Henryka 
Sawickiego o rezygnacji z peł-
nionej funkcji była zaskocze-
niem, więc nie mogą dziwić 
ciepłe słowa z ust następców. 
Ja z tego miejsca w imieniu 
swoim i wszystkich, chciałbym 
podziękować prezesowi Henry-
kowi Sawickiemu, za wiele lat 
ciężkiej pracy na rzecz rozwo-
ju nowogardzkiego kolarstwa, 

za zaangażowanie i trud w to 
włożony. Jest wielu zawodni-
ków, którzy zawdzięczają mu 
pomoc w rozwoju swojej ka-
riery. Zawsze był i wciąż jest 
człowiekiem na którego można 
było liczyć i służył dobrą radą, 
traktował zawodnika zawsze 
profesjonalnie i uczył też profe-
sjonalnego sportowego zacho-
wania. Ogólnie, to dużo do-
brego można by mówić o Panu 
Henryku. Należy chyba też do-
dać, że nowy prezes zmienia 
wspaniałego człowieka na tym 
stanowisku i życzyć mu równie 
owocnej pracy. – mówi Artur 
Komisarek. Dodajmy jeszcze, 
że były prezes został wybra-
ny do Komisji Rewizyjnej, a 
więc wciąż będzie się poświę-
cał pracy na rzecz klubu ko-
larskiego „Chrabąszcze”.   

Przypomnimy jednocze-
śnie, że nowy prezes „kolarzy” 
oprócz stanowiska dyrektora 
szpitala, pełni także funkcję 
skarbnika w R XXI, jest rad-
nym powiatowym  oraz wie-
lu innych organizacji, które 
trudno zliczyć. Trzeba mieć 
zdrowie...

KR

Nowy zarząd LUKS Panorama Chrabąszcze Nowogard, od lewej - Łukasz Janic, Kazimierz Lembas, Artur Komisarek



18-20.12.2012 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

11

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

„On potrafi iść pod prąd”
W poniedziałek 10 grudnia o godz. 18 w szczecińskim Royal Club Music Place odbyło się spotkanie z Igorem Janke, dziennikarzem i 
publicystą, szefem serwisu blogowego Salon24.pl, który promował swoją najnowszą książkę „Napastnik. Opowieść o Viktorze Orba-
nie”. Po prezentacji Igor Janke udzielił nam wywiadu.

To, co fascynuje pana w 
Orbanie to m.in. jego zmysł 
organizatorski, umiejętność 
skutecznego zachęcania oby-
wateli swojego kraju do orga-
nizowania się. Niestety tego 
typu zachęty i zaangażowa-
nia obywatelskiego braku-
je dziś w Polsce. Zdaje się, że 
ciągle pokutuje w nas źle po-
jęty indywidualizm…

Jak najbardziej jesteśmy na-
rodem indywidualistów. Nie 
należymy do tych, którzy po-
trafią świetnie się organizo-
wać. Umiemy się za to zry-
wać do powstań. I możemy 
cały czas powtarzać,  że – po 
za tym - u nas nie da się stwo-
rzyć społeczeństwa zorganizo-
wanego. Orban imponuje mi 
dlatego, że mówi – „nie znam 
słowa – nie da się”. Uważam, 
że wbrew temu, co powszech-
nie możemy o sobie myśleć, 
społeczeństwo obywatelskie i 
świadome jest w Polsce moż-
liwe. Na własnym przykładzie 
mogę powiedzieć, że udało się 
mi i moim kolegom zbudować 
medium, które odwiedza pół 
miliona ludzi. I zrobiliśmy to 
z niczego, nie mieliśmy pie-
niędzy, ale za to nie zabrakło 
nam pomysłu i determinacji. 
No i byliśmy pracowici dzięki 
czemu udało nam się do tego 
dojść. Tak więc da się zro-
bić bardzo wiele, musimy po 
prostu myśleć strategicznie o 
przyszłości, aktywizować róż-
ne grupy społeczne, i przeko-
nywać je do tego, że warto za-
jąć się tym, żeby np. w Szcze-
cinie, w jakiejś części miasta 
udało się rozwiązać choćby je-
den problem. 

… czyli chodzi panu o to, 
żeby nie patrzeć jak zdobyć 
od razu przysłowiowy wierz-
chołek góry, ale żeby krok po 
kroku, racjonalnie zdobywać 
szczyt od jego podnóża…

…dokładnie, gdyż nie za-
wsze możemy mieć wpływ 
na to, co dzieje się w centrali, 
jaki jest minister, premier itd. 
ale powinniśmy mieć świado-
mość tego, że zmienianie kra-
ju, czynienie go lepszym mu-
simy zacząć od wytwarzania 
przestrzeni dobrych inicjatyw 
na poziomie lokalnym. Tu jest 
pole do popisu dla lokalnych 
liderów i działaczy. I jeśli dziś 

moi koledzy powtarzają, że 
np. media konserwatywne zo-
stały w Polsce zniszczone, to 
my winniśmy je odbudować, 
działając choćby na niewiel-
kiej przestrzeni. Właśnie dla 
odbudowy mediów konser-
watywnych trwa wśród mo-
jego środowiska bardzo in-
tensywna praca, w którą sam 
jestem zaangażowany. Jeste-
śmy świadomi tego, że nale-
ży te media osadzić na twar-
dych podstawach. Nie może 
to być kolejny, piękny – choć 
nie przeczę, że ogólnie słusz-
ny - narodowy zryw, ale cho-
dzi tu raczej o to, żeby zdobyć 
dla tych mediów silne podsta-
wy biznesowe, żeby ich udzia-
łowcy na tym zarabiali, żeby 
mogli utrzymać z tego rodzi-
nę, by mogli godnie żyć i czuli 
się bezpiecznie,  żeby te media 
mogły być dzięki temu nie-
zależne. Trzeba myśleć racjo-
nalnie. Najpewniejszym czyn-
nikiem jest tu rodzina, któ-
ra może być podstawą silnej 
organizacji a przez to silnego 
przedsiębiorstwa. 

A więc chodzi o pracę or-
ganiczną.

Faktem jest, że czasy, w ja-
kich przyszło nam żyć nie są 
najszczęśliwsze, ponieważ 

brakuje nam zrywu ideowe-
go, społeczeństwo jest trochę 
rozlazłe, ale te czasy nie są 
też najgorsze. Tak więc jeste-
śmy zmuszeni wykonać wspo-
mnianą pracę organiczną od 
podstaw, żeby te idee ponow-
nie zakwitły. Pierwsze zalążki 
już widać, mimo obecnej sy-
tuacji zauważa się coraz więk-
sze zrozumienie dla tego typu 
widzenia spraw.

Wróćmy jednak do Or-
bana. Widać, że jest to po-
stać nie tylko charyzmatycz-
na, ale i w dobrym rozumie-
niu tego słowa – elastycz-
na, skłonna do wewnętrznej 
transformacji. Przykładem 
może być okres przejścia od 
postawy polityka obojętnego 
na kwestie wiary, miejscami 
wręcz antyklerykalizujące-
go do osoby, która z przeko-
naniem przyjmuje kalwiński 
odpowiednik Komunii św. i 
bierzmowania czyli Konfir-
mację. Jest to dość ujmujące, 
składa się na jakiś rys cha-
rakterologiczny tego czło-
wieka.

Tak. Każdy z nas się zmie-
nia. Ludzie zmieniają poglą-
dy, dojrzewają, jest to natural-
ny proces. Mam wrażenie, że 
przemiana w Orbanie trwa-

ła długo, ale jest prawdziwa. 
Bardzo to cenię. Mało tego, on 
nie ukrywa tego, że się zmie-
nił; mówi wprost, że się na-
wrócił. 

I dodać można, że te jego 
poszukiwania, jeszcze w cza-
sach komunistycznych, prze-
jawiały się choćby zaintere-
sowaniem ówczesnym pol-
skim fenomenem – robot-
nikami, strajkującymi i mo-
dlącymi się jednocześnie czy 
polskim papieżem – mam 
tu na myśli rok 1987 kiedy 
Viktor Orban wraz ze swo-
imi kolegami, dziś jednymi z 
najważniejszych osób w pań-
stwie, pojechał do Polski, 
aby uczestniczyć we Mszy św. 
z Janem Pawłem II w Gdań-
sku. A jak jest z tą polityką 
Orbana. Co się w niej panu 
podoba, a co nieszczególnie 
zyskuje pańską aprobatę? 

Viktor Orban jest przywód-
cą, który wie o co mu chodzi, 
ma określony cel, myśli długo-
falowo, nie tylko o sprawowa-
niu władzy ale przede wszyst-
kim o tym, do czego władza 
służy. Oczywiście w polityce 
chodzi o to, żeby zdobyć wła-
dzę, bez tego nie wpłyniemy 
na rzeczywistość, ale zdobywa 
się ją nie po to, by ją dzierżyć 

ale po to by służyć. Mam wra-
żenie, że Orbanowi właśnie 
ta władza do czegoś służy, on 
próbuje zmieniać Węgry. Ma 
w związku z tym swoją wizję i 
stara się ją konsekwentnie re-
alizować. Potrafi mówić o rze-
czach trudnych, umie podej-
mować niepopularne decyzje, 
iść pod prąd, nie boi się na-
razić po to, by osiągnąć obra-
ny cel. Orban uważa, że tyl-
ko wtedy ta polityka ma sens. 
Czy wszystko mu się uda, to 
dopiero przyszłość pokaże. 
Ale nie brak mu determinacji, 
woli i odwagi. I to właśnie mi 
w bohaterze mojej książki im-
ponuje, a czego, muszę przy-
znać, brakuje w naszej poli-
tyce. Natomiast, mniej mi się 
podoba, że za bardzo ufa so-
bie, i powoli traci zaufanie do 
różnych innych ludzi. Oba-
wiam się, by nie wpadł w zbyt 
wielki samozachwyt, w prze-
konanie, że tylko on ma rację. 
Nie do końca akceptuję rów-
nież wszystkie jego metody, 
np. próbuje budować węgier-
ski kapitał preferując bardzo 
wyraźnie w przetargach, któ-
re organizuje państwo, firmy 
związane z Fideszem. Uwa-
żam, że to nie jest najzdrowsze 
i nie buduje trwałego, dobre-
go ładu gospodarczego. Rozu-
miem, że chce odbudować wę-
gierski kapitał – i to jest w po-
rządku, niemniej jednak nie 
wydaje mi się, aby ta metoda 
była najlepsza.

Dziękuję za rozmowę.

Piotr Słomski

Staś syn Elżbiety  
i Mariana Musiał  
ur. 7.12.2012 z Grabina

 Autor rubryki: Janusz Roguski

Witamy 
wśród nas...

Piotr Słomski (z prawej) w rozmowie z Igorem Janke.
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Stronę przygotowała grupa 

z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

Ogólnopolski konkurs  
z zakresu rachunkowości 
6 grudnia w ZSP odbył się Ogólnopolski Konkurs z Zakresu Rachunkowości dla 
uczniów szkół ponadgimnazjalnych zorganizowany przez ZS nr 2 im. T. Rejtana  
w Rzeszowie (Technikum Ekonomiczne) i Politechnikę Rzeszowską. 

Konkurs składa się z 3 eta-
pów. W I i II etapie rozwiązy-
wane są testy jednokrotnego 
wyboru. III etap składa się z 
dwóch części: 

- I część – polega na rozwiąza-
niu testu jednokrotnego wyboru 
z zakresu treści programowych 
konkursu, który jest oceniany w 
następujący sposób: 2 punkty za 
prawidłową odpowiedź, 0 punk-
tów za jej brak, oraz punkt minu-
sowy za złą odpowiedź. O ilości 

punktów potrzebnych do przy-
stąpienia do 2 etapu finału decy-
dują organizatorzy (w każdym 
przypadku nie mniej niż ustalo-
na przez komisję dolna granica 
punktów). 

- II część – projekt i jego re-
alizacja na programach finan-
sowo-księgowych insERTU 
(180 minut). 

W I etapie uczestniczyło 15 
uczniów z klasy IV technikum 
ekonomicznego. Do II etapu 
konkursu z zakresu rachun-
kowości zakwalifikowali się 
uczniowie klasy IV technikum 
ekonomicznego: Janina Grzy-
bowska, Anita Szcześniak, Do-
rota Błaszczyk  i Małgorzata 
Madalińska.   

Obchody roku Janusza Korczaka i Dnia Praw Człowieka
Nie ma dzieci – są ludzie; ale o innej skali pojęć, 

innym zasobie doświadczenia, innych popędach, in-
nej grze uczuć. Pamiętaj, że my ich nie znamy. Janusz 
Korczak

10 grudnia (Dzień Praw Człowieka) w Zespole 
Szkół Ponadgimnazjalnych odbył się konkurs doty-
czący biografii Janusza Korczaka i Praw Człowieka, 
zorganizowany przez Panią Ewę Staszak i Panią Kata-
rzynę Kijanę. Konkurs odbył się w ramach obchodów 
Roku Korczaka  a także Dnia Praw Człowieka i skła-
dał się z trzech etapów:

I etap – wykonanie plakatu pt.:„Kiedy śmieje się 
dziecko, śmieje się cały świat”.

II etap – napisanie pracy literackiej pt.: „Kiedy 
śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”.

III etap – udział w quizie dotyczącym Praw Czło-
wieka i biografii Janusza Korczaka.

Uczniowie składali prace plastyczne i literackie w 
terminie do 7 grudnia zaś 10 grudnia wzięli udział w 

quizie, który dotyczył zagadnień związanych z Prawa-
mi Człowieka oraz biografii Janusza Korczaka. Wyni-
ki konkursu:

Klasyfikacja generalna:
I miejsce   – Jan Maciejczak (klasa II THO)
II miejsce  – Karolina Wołk (klasa IV TH)
III miejsce – Weronika Daćkowska (klasa I TH)
Kategoria – najlepsza praca plastyczna:
I miejsce – Jan Maciejczak
Kategoria – najlepsza praca literacka:
I miejsce – Jan Maciejczak
Kategoria – najlepszy wynik w quizie:
I miejsce – Jan Maciejczak

Oceną prac literackich, plastycznych oraz odpowie-
dzi uczniów w czasie quizu zajęła się komisja w skła-
dzie – Pani Katarzyna Kijana, Pani Ewa Staszak, Pani 
Katarzyna Wasyluk oraz gość specjalny Pan Jarosław 
Bzowy dziennikarz „Dziennika Nowogardzkiego”. 

Uczniów, którzy chcą dowiedzieć się czegoś więcej 
o biografii Janusza Korczaka, zapraszamy do obejrze-
nia wystawy poświęconej obrońcy praw dzieci wyko-
nanej przez Katarzynę Kijanę, która znajduje się w ga-
blotach na pierwszym piętrze. 

…i po zakończeniu 

Uczestnicy podczas pisania testu…

Olimpiada Wiedzy  
Ekonomicznej w ZSP
7 listopada w ZSP odbył się szkolny etap XXVI edycji Olim-
piady Wiedzy Ekonomicznej, której temat przewodni brzmiał: 
„Nierównowaga w gospodarce. Przyczyny i skutki”. 

Najlepsze wyniki w naszej szkole osiągnęli uczniowie – Małgorzata Madaliń-
ska, Anita Szcześniak, Wojciech Słomski, Magdalena Kowalska, Mateusz Ła-
wicki, Emilia Nowosad i Janina Grzybowska – którzy przeszli do II etapu. Nad 
prawidłowym przebiegiem etapu szkolnego czuwała Pani Sylwia Antczak. 

Monika Romasłowska

Jan Maciejczak, Jakub Garbacki, Karolina Wołk i Weronika 
Daćkowska – uczestnicy konkursu 

Kiermasz ozdób świątecznych
11 grudnia – podczas zebrania 

otwartego w ZSP – odbył się kier-
masz świąteczny, w czasie którego 
uczennice klasy III TE sprzedawały 
ręcznie robione ozdoby świąteczne. 
Zysk ze sprzedaży został przezna-
czony na dalszy rozwój miniprzed-
siębiorstwa „Lewe Rączki” prowa-
dzonego przez Panią Ewę Balov i Pa-
nią Sylwię Antczak. 

Monika Romasłowska

Ola Daćkowska i Paweł Brzeziński podczas kiermaszu 
ozdób świątecznych 
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INFORMATOR LOKALNy - NOWOGARD

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

tel. 91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

GABINET KOSMETYCZNY 
”WICHEREK”

Rok założenia 1988
Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała zabiegi 
kosmetyczne, henna, depilacje, makijaże, 
mikrodermabrazja, peeling kawitacyjny, 
ultradźwięki, eksfoliacje, wypalanie, laser, 
lampy, materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

PORADY BEZPŁATNE
Nowogard, ul.  Zielona 3 
– obok Rest. „Przystań”, 

Tel. 91 39 207 14 
Czynne od 11.00 do 19.00

http://wicherek.info

MEBLE  NA  WYMIAR

KUCHNIE,  SZAFY
SPRZĘT  AGD

tel. 884 288 560
maxistyl.prv.pl

Alarmy „Tytan” – 5 lat gwarancji
Blokady Niedźwiedź – Lock

Znakowanie mikrocząsteczkowe 
Autodot Ocis

Serwis i ozonowanie klimatyzacji

NOWOGARD • Pocztowa 3

AUTOZABEZPIECZENIA

785 900 520

KUPIĘ SILNIKI
elektryczne, spalinowe, spawarki, 
części samochodowe - stan bez 

znaczenia.  
Niesprawne, stare, zniszczone.

Tel. 510 815 498

PRO-BUD S.C.   SPRZEDA MIESZKANIA 
2-pokojowe o pow. 58 m2 na osiedlu Gryfitów

  nowe  -  własnościowe  -  bezczynszowe
tel. 91 39 25 552, 783 570 056, www.probud-nowogard.pl

Nowogard, ul. 3 Maja 14

 Ostatnia chwila - SKORZYSTAJ Z KREDYTU RODZINA NA SWOIM!

In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
tel. miejski   - 91 57 92 311 
Straż Pożarna   - 998
Pogotowie Ratunkowe   - 999 
Pogotowie Gazowe   - 992
Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994

Dyżur nocny
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala   - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.   - 91 392 69 99
Medyk   - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

 - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz Pogotowie Stomatolo-
giczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos 
 - 91 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  
 - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzie ci, 
Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności 
Gospodarczej  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
  - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

- 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 26 249

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw.  WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   

- 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57

Apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM   - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Zawodowe 
- CE Zdroje ul.  Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.   - 91 392 54 94  
I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium  
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych    - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych    - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62

Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 

Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 

Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 

Taksówki   - 91 392 02 60

Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814
J. Soroka, M. Smól 
ul. Zielona 2  - 666 135 133

PLANDEKI SAMOCHODOWE - produkcja i naprawa
ul. Nadtorowa 12, 913920131, 601860716  •  ul. Kilińskiego 26, 913925627, 601897368

profesjonalna mechanika od A do Z
SZYBY SAMOCHODOWE

do osobowych i ciężarowych - montaż i naprawa

WARSZTAT SAMOCHODOWY AUTO TOP

SZKÓŁKA KARSK
poleca choinki:

  - jodła kaukaska
  - świerk

606 106 142

Choinki 
jak zawsze w Olchowie 

(przed stacją paliw). Duży wybór. 
Tel. 507 102 211

Sprzedaż choinki 
Długołęka

Świerk srebrny kłujący nawet do 4m 
wysoki	•	Świerk	srebrny	w	donicach	

•	Świerk	pospolity	cięty	•	Jodła

Tel. 504 124 180

Już pomału czas świąteczny 
zbliża się krokami

i też chcemy biały śnieg 
poczuć pod stopami

Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia 
dużo zdrowia, szczęścia, sukcesów szkolnych, 

zawodowych, pomyślności w życiu osobistym i szczęśliwego 
Nowego Roku życzy wszystkim:

Redakcja „WBREW”
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Lokale - wynajem

ul. 3 Maja 31
Przeznaczenie: biura, sala do ćwi-
czeń lub zabaw (70 m2), sala eduka-
cyjna, hurtownia
Parking, media, zaplecza socjalne. 

tel. 663 600 601
NIERUCHOMOŚCI

 �WYNAJMĘ LOKAL NA 15 LU-
TEGO ( PO STOMATOLOGU) 
ATRAKCYJNA LOKALIZACJA, 
PARKING, DOBRE WARUNKI. 
Tel. 601950330

 � Sprzedam  mieszkanie  3  po-
koje. Tel.  727534078

 � Sprzedam garaż na ul. Jana 
Pawła II. Tel.  607580172  

 � Do   wynajęcia mieszkanie 2 
lub 3  pokojowe  urządzone. 
Tel.  693850197  

 � Sprzedam nowy lokal han-
dlowo - usługowy na os. Gry-
fitów. Tel. 695 264 594, 783 
570 060.

 � Sprzedam działkę budow-
laną w Centrum Nowogar-
du ul. Lipowa 4 o pow. 693 
m2 z aktualnymi warunka-
mi zabudowy usługi, handel, 
mieszkania. Informacje Tel. 
600 959 932; 600 931 083 po 
15.00

 � Sprzedam mały dom 57 
m2 ul. Piłsudskiego 2a. 
602 350 301

 � Studio reklamy Vizart wynaj-
mę pow. Reklamową 6,5x3m 
w Nowogardzie przy ul. War-
szawskiej 11 od 13.06. tel. 
605 522 340

 � Sprzedam dom w Nowogar-
dzie w rozliczeniu może być 
mieszkanie ul. Jesionowa 3.  
604 284 597

 � Sprzedam lub zamienię na 
mieszkanie duży dom po ka-
pitalnym remoncie na dział-
ce 1400 m2 w miejscowości 
Glicko. Cena 380.000 zł Tel. 
692383706 

 � Kupię mieszkanie bezczyn-
szowe/ niskoczynszowe, 
min 3pokojowe, 60-80m 
791443026

 � Sprzedam mieszkania, tel. 
91-3910010, 607607814: 

Nowogard, ul. Bankowa 
6, pow. 53,70 m2,  cena 
125.000 zł; Dobra; Do-
bra, ul. Traugutta 3A, pow. 
66,90 m2,  cena 79.000 zł

 �  Sprzedam dom wolnosto-
jący 210 m2 Nowogard. 
601 500 722; 609 400 073

 �Wynajmę 3 pokojowe miesz-
kanie na ul. Ks. Racibora w 
Nowogardzie. tel. 691374021

 � Do wynajęcia mieszkanie 
trzypokojowe umeblowane 
Ip. Ul. Bankowa. 603 895 622

 �WOLNE MIESZKANIE TRZy-
POKOJOWE URZĄDZONE 
WyNAJMĘ FIRMIE. 693 850 
197

 � Sprzedam nowe, własnościo-
we, 2 pokojowe mieszkanie, 
58 m kw, na os.  Gryfitów. Tel. 
783 570 060

 � Sprzedam mieszka-
nie  3-pokoje  88 m2 bez-
czynszowe  nowa cena  
693922695 

 � Sprzedam działkę 5 ar. Wła-
snościową Tel. 785 977 351

 � Sprzedam mieszkanie trzy-
pokojowe własnościowe 
w Nowogardzie z Możli-
wością dokupienia garażu. 
727 534 078

 �Wynajmę  mieszkanie  3  po-
kojowe  - 918521437  

 �Wynajmę lokal w Nowogar-
dzie przy ul. Warszawskiej. 
Tel. 691 125 617

 �Wynajmę  lub  sprzedam  
mieszkanie  4  pokojowe. – 
604441609  - 

 �  Mieszkanie   4 pokoje  wy-
najmę  firmie . – 604441609

 � Sprzedam lub zmienię na 
mniejsze mieszkanie 4poko-
jowe. 606 621 142

 � SPRZEDAM MIESZKANIE   2  
POKOJE DO REMONTU  . 
OKOLICE  DOBREJ    54   M2 , 
BUDYNEK  GOSPODARCZY   / 
GARAŻ/   TEL.   -  609633821   
,  728937224  -

 �Do  wynajęcia  lokal  han-
dlowy  . – 660143840 

 � Kupię   2-3 ha  ziemi  rol-
nej .okolice  Nowogar-
du  .Dzwonić po 18 –tej 
-913923674 -  

 � Sprzedam działkę budow-
laną o pow. 1138 m2 w 
Żdżarach – 3km od Gole-

niowa + projekt, prąd na 
działce. Cena 59 tys. zł. Tel. 
608 673 811

 � Lokal do wynajęcia 60 m2 
przy ul. 700 lecia 20b. 35 
zł/m2 plus opłaty. Tel. 91 
39 20  676; 0049 40 53 16 
99 16

 �Wynajmę mieszkanie dwu-
pokojowe. Tel. 785 563 315.

 �Wynajmę mieszkanie 
3-pokojowe od zaraz. Tel. 
600 436 364.

 �Wynajmę garaż na ul. Leśnej. 
Tel. 793 908 098.

 � Sprzedam mieszkanie  3  po-
koje  przy  ul:  Bankowej  I  
piętro. -783570060 

 � Sprzedam nowy dom w Kar-
sku, stan deweloperski, 131 
m2 + garaż, działka 1500 
m2, centralne ogrzewanie, 
gładzie, ocieplony, tel. 691 
664 658

 � Sprzedam działkę budowla-
ną przy ul. Rataja w Nowo-
gardzie. 605 422 298

 � Sprzedam  mieszkanie 50  
m2, CO  własne, +  2 piwni-
ce, wysoki  standard, nad  
jeziorem.  -  601410758

 �Wynajmę   garaż   -  
782549811

 �Wynajmę   pokój   -  
668876680

 � Sprzedam garaż z energią 
elektr. Murowany w ciągu ul. 
5 Marca. Cena 23 000 zł. Tel. 
605 402 773 (15.00-18.00).

 � Do wynajęcia mieszkanie   2  
lub  3  pokojowe urządzone. 
Tel.  693850197

 �Wynajmę mieszkanie w Cen-
trum  662 125 370

MOTORyZACJA

 � Sprzedam opony letnie 4 
sztuki., Bridgstone Turanza 
205 55 R16 91 V, cena 350 zł 
komplet, tel. 605 522 340, do 
uzgodnienia, tel. 605 522 340

 � Sprzedam oryginalne kołpa-
ki 16” 4 sztuki do Opla Vec-
try C, cena 240 zł, tel. 605 
522 340.

 � Tanio sprzedam koła zimo-
we z felgami 175/70R13. Tel. 
887 040 438

 � Sprzedam  cinquecento   700  
-  603388340

 � Sprzedam  4  felgi  alumi-

niowe  „16” do  Mercedesa  
-  913922738

ROLNICTWO

 � Sprzedam  gołębie  
ozdobne  różne  rasy . – 
785931513

 � Grykę sprzedam. Tel. 
795 916 988

 �Maliny – Strzelewo sprze-
daż i zbiór na własne po-
trzeby tanio. 502 853 573

 � Sprzedam słomę w snop-
kach i. Tel. 782 036 086

 � Sprzedam  gęsi -  507 724 964

 � KUPIĘ BYCZKI, JAŁÓWKI DO 
400KG TEL. 783678070

 � Sprzedam króliki tradycyjne-
go chowu. Dowóz na zamó-
wienie. 661 633 977

 � Sprzedam kaczki skubane na 
zamówienie. 796 759 414

 �ORZECHY   WŁOSKIE  --  
SPRZEDAM  -- 10  zł/ za  1  kg.  
-   913921896  -   

 � SŁOMĘ   W   KOSTKACH   
SPRZEDAM  -  781702326  - 

USŁUGI

 �ODŚNIEŻANIE  -   Dachów   
f-ry  VAT . -  785931513

 � NAPRAWA -  Sprzętu  RTV  ul: 
Kazimierza  Wielkiego  7  - 
913920737

 �MAKIJAŻ   KARNAWAŁOWY  
PLUS   RZESY  -  606979108  

 � POWERMIKSER  BEHRINGER  
PMP 400 OKAZJA! SPRZE-
DAM tel. 795279165

 � Usługi transportowe do 1 
tony, Bus sprzyniowy i kryty. 
Tel. 693 716 085.

 �Odśnieżanie dachów. Tel. 
607 137 081.

 � Firma Usługowa „Zielona”. 
Wynajem sal na: konferen-
cje, zabrania, szkolenia. 
Tel. 91 39 26 691.

 �Wyjazdy Niemcy, Holan-
dia. Niskie ceny z domu 
pod dom. 603 038 944

 �ORGANIZOWANIE   kuligów  
konnych. Tel. 607739866  

 � Usługi transportowe IVECO 
dostawcze + laweta + bus 
osobowy do 9 os. Tel. 609 
931 915, 607 580 172.

 �MALOWANIE, MONTAŻ PA-
NELI PODŁOGOWyCH I 
INNE DROBNE NAPRAWy 

WyKONA „ZŁOTA RĄCZ-
KA”; 91 39 22 783, 784 79 
22 70

 � Czyszczenie uszu za pomocą 
świecowania Nowogard, ul. 
Zielona 3. 91 39 20 714

 � Usługi transportowe Trans-
it Max + przyczepa. 500 297 
054.

 � Bruk-lin układanie kostki 
brukowej. Tel. 607 083  893, 
www.bruk-l innowogard.
com.pl

 �Montaż ogrodzeń betono-
wych, farmerskich i innych; 
695 085 470; 91 39 72 575

 � Przewozy przeprowadz-
ki Nowogard i okolice. 784 
499 535

 � Usługi ogólnobudowlane. 
510 335 162

 � AGENCJA REKLAMWA VI-
ZART - oprawianie prac - w 
2 minuty., bindowanie, wy-
druki A3-A4 kolor, ksero A3-
A4 - kolor, laminowanie A3-
A4. Tylko u nas największy 
wybór okładek. Nowogard, 
ul. 700 lecia 15 (nad sklepem 
zielarskim). Tel. 605 522 340.

 � Transport BUS-MAX. 784 053 
493

 � Usługi remontowo-bu-
dowlane, docieplenia. 
784 053 493

 � Przepisywanie prac (magi-
sterskich, licencjackich, in-
nych), dokumentów, CV, li-
stów motyw. innych. Wydru-
ki, Ksero, także kolor. Szybko 
i Solidnie. Studio Reklamy Vi-
zart. Nowogard, ul. 700 lecia 
15 (nad sklepem zielarskim). 
tel 605 522 340. 

 � DUR - DACH pokrycia i re-
monty dachów. 691 621 141

 � Dachy. 785 562 104

 � Usługi koparko- ładowar-
ką + transport Nowogard.  
514172446   

 � Docieplenia budynków re-
monty. 784 053 493

 � Remonty na każdą kie-
szeń. 609 715 839
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Informacja PKS 
91 392 18 87   lub   91 469 83 15
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Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny,  

Piotr Słomski, Jarosław Bzowy, Rafał Kowalczuk sport,  Jarek Dąbrowski redaktor techniczny.   Ad res 
re dak cji:  72-200 No wo gard, ul.  Boh. War sza wy 7A, tel. 91 392 21 65; e-mail: dziennik@domjudy.pl.  

Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i 
ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

REGULARNA LINIA MI KRO BU SO WA SEROCKI   Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie    6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie    8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak          kom. 606 148 353
Nowogard (ul.  Rzeszowskiego) - Szczecin (ul.  Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:05; 8:10; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 11:50; 11:55; 12:40; 
14:40; 14:50; 15:00; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:11
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul.  Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:30; 9:50; 10:25:11:20(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 13:20; 13:45(F); 14:10; 
14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:00
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:50; 17:20; 18:30; 19:30
Kursują od poniedziałku do soboty;  F - kursuje od poniedziałku do piątku;  7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli

ROZKŁAD JAZDy BU SÓW

Regularna linia METRO          tel. 501  615  614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25 D; 5:50 D; 6:55 Ex; 8:15 E7x; 9:25 E7x; 10:25 E7x;  
12:00 E7x; 12:30 E7x; 13:10 E7x; 13:25 E7x; 16:06 E7x; 16:35 E7x; 17:30 7x; 17:40 7x.
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50 D; 7:45 D; 8:35 E7x; 9:45 E7x 11:00 E7x; 
11:35 E7x; 11:50 E7x 13:55 E7x 14:40 E7x; 15:10 E7x; 15:25 E7x; 18:25 E7x; 19:00 E7x
Legenda: D - kursuje od pon do pt;   E kursuje od pn - sob.; x - nie kursuje w święta

PRZEWÓZ OSÓB - RO MAN BIŃCZyK - Linia Regularna  
 TEL.   607 310 591 

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU:  
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SOBOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIEDZIELA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

Trasa NOWOGARD – GOLENIÓW – SZCZECIN 
Nowogard ul. Rzeszowskiego : 5:05(A), 5:55(A), 6:10(A), 6:50(7), 7:00(A),  7:50(A), 8:05(7), 

8:25(2,4,6), 8:35(A), 9:10(1,3,5,7), 9:15(2,4,6), 10:05(A)10:30(A,7), 11:31(A), 11:40(7), 12:15(A), 
12:50(A,7), 13:00(A), 13:10(A), 13:25(A,7), 13:50(F), 14:05(A), 14:20(A,7), 15:41(A), 16:00(7), 
16:25(7), 16:30(1,3,5) 16:40(2,4,6,7) 16:50(A), 17:30(7) 17:50(A,7) 18:05(4,5,6,7) 18:20(A,7)

TRASA SZCZECIN – NOWOGARD
Szczecin ul. Św. Ducha: 9:25(A), 11:55(A,7) 12:20(A,7), 13:35(A), 14:00(A,7,R), 

14:30(1,3,5,7)  14:35(2,4,6) 14:55(A,7), 15:10(A) 15:25(A,7), 15:50(A) 16:15(A,7)  16:30(A), 
18:05(A,7,R) 18:20(A,7) 19:05(A,7) 19:25(A,7) 19:50(A,7)

Szczecin ul. Dworcowa :  6:20(A), 7:35(A), 8:40(A,7), 9,00(7,R), 10:05(A,7),  10:50(A,7),  
11:40(A), 13:00(7), 14:20(7), 17:40(A,7), 20:15(A,7),

Goleniów, Dworzec PKP :  7:05(A), 8:20(A), 9:25(A,7), 9:45(7,R), 10:10(A),  10:50(A,7),  
11:36(A,7), 12:26(A), 12:42(A,7),  13:05(A,7), 13:45(7), 14:20(A),  14:45(A,7,R), 15:05(7), 
15:20(1,3,5,7) 15:26(2,4,6) 15:40(A,7) 15:55(A)  16:08(A,7) 16:40(A) 16:59(A,7) 17:15(A), 
17:40(A,7)  18:50(A,7,R)  19:05(A,7), 19:50(A,7) 20:10(A,7) 20:35(A,7) 21:00(A,7)

Trasa NOWOGARD – MASZEWO 
Nowogard ul. Rzeszowskiego :  6:20(S) 15:15(S)
Trasa MASZEWO – NOWOGARD 
Maszewo :  6:55(S) 16:00(S)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO – STARGARD SZCZECIŃSKI
Nowogard ul. Rzeszowskiego :  6:50(F),  11:30(F),  13:50(F),  
Trasa STRAGARD SZCZECIŃSKI – MASZEWO - NOWOGARD
Stargard Szcz. Oś. Tysiąclecia :  9:40(A), 12:45(A), 15:05(A)
A - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt S – kursuje w dni nauki szkolnej; 7 – kursu-

je w niedziele niebędące świętami F – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt 1,3,5 – kur-
suje w poniedziałki, środy, piątki oprócz świąt; 2,4,6 – kursuje we wtorki, czwartki, soboty oprócz 
świąt; 4,5,6,7 – kursuje w czwartki, piątki, soboty, niedziele oprócz świąt; R – kurs do Reska    

ROZKŁAD JAZDy POCIĄGÓW (8.12.2012-9.02.2013)
Do  Kołobrzegu
7.19 -  kursuje od poniedziałku do soboty oprócz dni 
świątecznych 9.54  - kursuje 9.XII.12r - 26.XII.12r.w 
niedziele i święta, 29.XII.12r - 06.I (we wtorki)(w sobo-
ty)(w niedziele),12.I-27.I, (w soboty)(w niedziele),3.II
9.55   - kursuje 15.XII.12r.
10.01   - kursuje 22.XII.12r, 2.II, 9.II,
11.47   -  kursuje 9.XII.12r, 16.XII, 12-9.II,
11.55   -  kursuje 10.XII.12r,-15.XII.12r
13.54   - kursuje 20.XII.12r,- 28.XII.12r w (poniedział-
ki) (czwartki) (piątki), 4.II-8.II 
13.57  -  kursuje 10.XII.12r - 19.XII.12 r., od poniedziałku do 
piątku 31.XII.12r, 2.I - 4.I, 7.I - 1.II od poniedziałku do piątku
15.47   - codziennie
17.41 - kursuje 9.XII.12r,-23.XII.12r codziennie oprócz 
soboty, 26.XII.12r,- 8.II codziennie oprócz soboty
20.24  - kursuje 9.XII.12r, - 23.XII.12r, 26.XII.12r - 9.II

Do Szczecina
5.26   -  kursuje 10.XII.12r - 24.XII.12r od poniedział-
ku do piątku
6.31   - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz 
dni świątecznych
7.52   - codziennie
10.53   - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz 
dni świątecznych
12.48   - kursuje 9.XII.12r, 16.XII.12r, 22.XII12r - 1.I 
(we wtorki)(w środy) (w soboty) (w niedziele), 5.I-9.II 
(w soboty) (w niedziele)
12.53   - kursuje 15.XII.12r
14.59   - kursuje codziennie oprócz soboty
16.48   - codziennie 
18.43   - kursuje 9.XII.12r - 23.XII.12r, 26.XII.12r - 9.II,

Budujemy 
domy

pod klucz
tel. 504 595 424

 � TWOJA KSIĘGARNIA IN-
TERNETOWA WWW.KSIE-
GARNIACYMELIA.OSDW.PL

 � Remonty i wykończenia. 
601 567 369

 � Żłobek Błękitna Chmurka 
660536104

 �Organizacja urodzin w Błę-
kitnej Chmurce, weeken-
dowe warsztaty i zajęcia, 
660536104.

 � Kursy j. angielskiego i nie-
mieckiego , Szkoła języków 
obcych „GERMANIC” tel. 
607  545  991; www.niemiec-
kinowogard.pl

 � USŁUGI INFORMATYCZNE - 
Naprawa  komputerów, in-
stalacji oprogramowań. Usu-
wanie wirusów,  odzyskiwa-
nie  danych.  508 245 385  

 � Szpachlowanie, malowanie, 
re gipsy, kafelkowanie i tyn-
kowanie. 798 145 781

 � ZESPÓŁ   MUZyCZNy  „ELI-
TA”  - oferuje  oprawę   mu-
zyczną  na  wieczór Sylwe-
strowy  -   795279165 

 � Remonty  mieszkań  w  
środku   i   na   zewnątrz  - 
794115153  -

 � Dachy   . – 536277506  -

 � Remonty  i  wykończenia  
mieszkań  .  – 796101370  -  

 �Mycie okien. 507 984 623

 � Nauczycielka  fortepianu  
udzieli  lekcji .  -  508404788-

 � J . angielski   -  697583403  

 � FOTOGRAFIE   SL UBNE   
www.martynakawa.pl  

 � Docieplenia budynków, ma-
lowanie, glazura, hydraulika, 
regipsy i podłogi. 600  626 
268

 � Korepetycje  j.angielski  , tłu-
maczenie  dokumentów, pi-
sanie  prac, przygot.  do  te-
stów  i  matury .  Tanio . -  
605299895  

 � BŁĘKITNA CHMURKA OFE-
RUJĘ OPIEKĘ W SYLWESTRO-
WĄ NOC DLA DZIECI. TEL. 
660 536 104

PRACA

 �WyKOŃCZENIA - wnętrz 
(przyjmę  każde zlecenie) -  
785931513

 � ZATRUDNIĘ - 2 osoby do 
pracy  w sklepie  w  Wierz-
bięcinie. Tel. 785150401

 � Zatrudnię  ludzi  z doświad-
czeniem   do   KLINKIERU  i  
innych  prac  budowlanych  
za granicą. Tel. 662678895

 � Przyjmę  do  układania  
klinkieru ,  oraz  mura-
rza , mile widziana  zna-
jomość  j.niemieckiego -  
662678895

 � Zatrudnię  stolarza   - 
696034712

 � Zatrudnię pomocnika me-
chanika, atrakcyjne wyna-
grodzenie, tel. 607 585 561

 � Zatrudnię pracownika do 
produkcji mebli. 603  666 
465

INNE

 � SKUP PIŁ -  niespraw-
nych,  zatartych  Stihl,  Hu-
sqvarna  cena  100  zł.  Tel. 
721668245

 � Sprzedam  bardzo ładne  
meble  młodzieżowe cana  
390,00 zł. – 660448597

 � Sprzedam drewno komin-
kowe i opałowe. Transport. 
691 466 441

 � Sprzedam piec CO typ kom-
fort eko 25 nowy z podajni-
kiem. tel. 602 10 11 18.

 � Sprzedam choinki bezpo-
średnio z plantacji. tel. 602 
10 11 18.

 � Sprzedam drewno  bukowe i 
dębowe pocięte i porąbane- 
603 353 789

 � Sprzedam laptopa Lenovo, 
Y530, cena 1600 zł, tel. 605 
522 340

 �Owczarki niemieckie 7 tygo-
dniowe, pieski, ładne rodzi-
ce. 91 39 21 828

 � Sprzedam drewno opałowe i 
kominkowe. 667 788 820

 � Sprzedam spacerówkę, ko-

jec, huśtawkę, fotelik sa-
mochodowy. 513 088 312

 �Maliny sprzedam. 502 
853 573

 � Sprzedam  Cocker Spaniel 
4-tygodniowe. 697  381  582 
po 16-tej

 � Sprzedam wieżę Diora WS 
442, srebrna, 4 lementy: 
wzmacniacz, tuner prze-
strojny, korektor, deck szu-
flada, stan idealny, używa-
na sporadycznie, cena 780 
zł do uzgodnenia. tel. 605 
522 340.

 � Przecinarkę  do  metalu  na 
nogach  z imadłem , tar-
cza  350  mm  sprzedam  - 
506534179  -

 � Sprzedam pralkę AMICA lo-
dówkę ARDO na gwarancji. 
Cena do uzgodnienia. 91 39 
11 050

 � Sprzedam beczki 200l, meta-
lowe zamykane. 661 791 026 

 � CHOINKI    -  dzisiaj  wybierasz  
-  odbierasz  kiedy chcesz . 
Bardzo  tanio . – 698566629 –

 �Oddam  małe  pieski   - 
913917305  

 � Sprzedam drzewo – tanio. 91 
39 20 789

 � Poszukuję przyjaciółki na 
żonę od lat 64-69. Tel. 91 39 
25 794

 � Sprzedam    grzejniki    nowe   
/  600 X  800 / .  -  913913417   

 � DREWNO  OPAŁOWE  SPRZE-
DAM -  781702326 

 � Sprzedam  COCER  - SPANIEL  
-  665544518 

 �ODDAM   w dobre  ręce 
owczarka  niemieckiego  / 
suka / 6 letnia ,łagodna.  Ide-
alna do pilnowania , towa-
rzyszka  domu . Pomogę  w  
jej  utrzymaniu. - 502103432  
-   

 � Sprzedaż  drewna    komin-
kowego      i   opałowego  
atrakcyjna  cena   - 726 649 
215 

PIASEK, ŻWIR,  CZARNOZIEM, POSPÓŁKA 

 ŻWIROWNIA  DŁUGOŁĘKA 
tel. 504 872 700 Z DOWOZEM DO KLIENTA



Nr 99 (2132)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

16

www.dzienniknowogardzki.pl

Nowogard • Warszawska 14 • tel. 91 391 03 78

zaprasza pn-pt 9-18, sob. 10-14

Przyjdź po sianko na święta

Masz 10 minut? Masz decyzję
Kredyt gotówkowy na gwiazdkę

ul. 15 Lutego 8 
Nowogard 

(wejście od Bawialni Tygrysek)

SKLEP z DZIECĘCĄ 
ODZIEŻĄ UŻYWANĄ

 Atrakcyjna lokalizacja 
przy ul. Boh. Warszawy 

(biurowiec przy wjeździe do POM-u) 
przy nowo otwartej
nowoczesnej MYJNI

Duży parking!

Kontakt 783 800 200

Pomieszczenia 
handlowe i biurowe 

do wynajęcia!

Doładowanie za 100 zł + 10% gratis 
Doładowanie za 200 zł + 15% gratis 
Doładowanie za 300 zł + 20% gratis

MYJNIA 
BEZDOTYKOWA 

24 H   

PROMOCJA
- program lojalnościowy

UMYJ TANIO SWÓJ SAMOCHÓD

Przy zakupie klucza wraz 
z doładowaniem atrakcyjne rabaty

WJAZD 

DO POM-uWJAZD 

DO POM-u

POKRYCIA DACHOWE • DOCIEPLENIA
MIESZALNIA MOZAIK, FARB I TYNKÓW

ZAPRAWY I KLEJE, HYDROIZOLACJE
PŁYTY OSB, GK, POLIWĘGLAN

CHEMIA BUDOWLANA 
OBRÓBKI BLACHARSKIE DO 4 MB

PARAPETY 
NARZĘDZIA BUDOWLANE I WIELE INNYCH

biuro@kompleksdach.pl
kom. 601 889 582 • 697 612 777
tel./fax 913 926 926

Hurtownia 
artykułów 

elektrycznych

 
 

Gwarantujemy że nigdzie indziej 
nie znajdziesz niższych cen

Tel. 91 578 24 38,  e-mail: pk.eltech@gmail.com
CZYNNE   PN-PT 7.00-17.00   SOBOTA 8.00-13.00

• DEKODERY CYFROWE TELEWIZJI NAZIEMNEJ DVB-T • 
                  • NAŚWIETLACZE LED •  TAŚMY LED • ŻARÓWKI LED •                     

•  kompleksowe usługi w zakresie 
instalacji elektrycznych, rtv i telekomunikacyjnych • 

•  kompleksowe usługi w zakresie hydraulicznych 
instalacji wewnętrznych i sieci zewnętrznych • 

TUTAJ
JESTEŚMY

PROMOCJA NA SUCHĄ ZABUDOWĘ

ul. Armii Krajowej 28
PIASEK, ŻWIR,  CZARNOZIEM, POSPÓŁKA 

 ŻWIROWNIA  DŁUGOŁĘKA 
tel. 504 872 700 Z DOWOZEM DO KLIENTA
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GAZETA LOKALNA  NOWOGARD • OSINA

Sprawdź naszą ofertę:
• Kredyt gotówkowy
• Kredyt konsolidacyjny
• Kredyt samochodowy
• Kredyt hipoteczny
• Spłata rat LUKAS Finanse - 0 zł
• Dogodne warunki 
  dla emerytrów i rencistów

Nowogard, ul. 700 Lecia 21
tel. 91 39 22 172

czynne: pon-pt 9.00-17.00

CENTRUM KREDYTOWE

HALINA GALUS
HELENA WNUK

Zwrot VAT-u 

Nowogard, ul. 3 Maja 14 
(budynek BS,  I piętro)

Chcesz odzyskać VAT? 
Zwróć się do nas. 
Budowa domu, 
remont mieszkania 
od maja 2004 r.

s. 18

s. 5s. 3, 4

NNIIEEPPUUBBLLIICCZZNNAA  SSZZKKOOŁŁAA  PPOOLLIICCEEAALLNNAA  
ogłasza nabór na kurs kwalifikacyjny 

w zawodzie opiekun medyczny,
umożliwiający zdobycie kwalifikacji K1. świadczenie usług 
opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej 
WYKSZTAŁCENIE ŚREDNIE NIE JEST WYMAGANE!!!

 

informacja i zapisy 
Ul. Zielona 11, tel. 91 39 26 691 

Zapisy do 21.12.2012 
(o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń) 

wwwwww..zziieelloonnaa..mmoojjaasszzkkoollaa..nneett  
 

Gdzie na 
sylwestra?

Rozmowy 
przy żłóbku

Doładowanie za
100 zł + 10% gratis •  200 zł + 15% gratis •  300 zł + 20% gratis

  MYJNIA 
BEZDOTYKOWA  24 H
PROMOCJA - program lojalnościowy

UMYJ TANIO SWÓJ SAMOCHÓD

Przy zakupie klucza wraz z doładowaniem atrakcyjne rabaty

WJAZD 

DO POM-uWJAZD 

DO POM-uWJAZD 

DO POM-uWJAZD 

DO POM-u

 Atrakcyjna lokalizacja 
przy ul. Boh. Warszawy 

(biurowiec przy wjeździe do POM-u) 
przy nowo otwartej
nowoczesnej MYJNI

Duży parking!

Kontakt 783 800 200

Pomieszczenia 
handlowe i biurowe 

do wynajęcia!

Nasi przedsiębiorcy  

Nowogard, ul. Kościuszki 1
tel. 91 392 18 11

O P T Y K
Specjalistyczne 
badanie wzroku 

ZAPRASZAMY

Zawiadamiamy, że w Nowogardzie rozpoczęła działalność 

Kancelaria Radców Prawnych
Zespół Kancelarii tworzą: Radca Prawny Radosław Górski 
oraz Radca  Prawny Paweł Iwan. Kancelaria mieści się przy  
Pl. Wolności 9, budynek dawnego hotelu „Cisy”, pokój nr 8 (parter). 

Telefony do Kancelarii: 788-802-101, 694-403-733.

ul. 700 Lecia 27 • Sklep „Świat Dziecka” • Nowogard

Swoim Klientom zdrowych i wesołych 
Świąt Bożego Narodzenia i hucznego Nowego Roku 2013

życzą właściciele sklepu

Dla mieszkańców Gminy 
Nowogard oraz dla członków 

i sympatyków SLD
Wesołych Świąt Bożego 
Narodzenia, rodzinnej 

atmosfery i Szczęśliwego 
Nowego Roku 2013 r.

życzy 
Zarząd i Rada Miesko-Gminna 

Sojuszu Lewicy Demokratycznej 
w Nowogardzie

Czytaj strona 17

Wszystkim naszym Czytelnikom
zdrowych i radosnych 

świąt Bożego Narodzenia
oraz wszystkiego najlepszego 

w Nowym 2013 Roku
życzy redakcja gazety
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Fedenczak
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Święta spędzą w pracy 
Nie dla wszystkich Święta oznaczają dni wolne od 
pracy.  Wiele instytucji w tym czasie będzie normal-
nie funkcjonować. 

Na wolne w czasie Bożego 
Narodzenia  nie mogą sobie 
pozwolić policjanci, strażacy 
i pracownicy ochrony.  Nor-
malnie pracować będzie także 
służba zdrowia. 

Szpital nie może sobie pozwo-
lić na świętowanie. Wszyscy 
będą pracować zgodnie z har-
monogramem – mówi Kazi-
mierz Lembas, dyrektor szpi-
tala w Nowogardzie. 

Oprócz samego szpitala, 
otwarte będzie także labora-
torium. Do pracy przyjść będą 
musiały również kucharki.  
Podczas  świąt w szpitalu obok 
„białego personelu” na oddzia-
łach pozostanie przecież także 
kilkudziesięciu pacjentów. 

Normalnie pracować bę-
dzie także pogotowie ratunko-

we. Ulgi nie będą mieli  rów-
nież funkcjonariusze służby 
więziennej. Pracować będzie 
także personel domów opie-
ki społecznej i  domu dziecka 
w Nowogardzie -  w tym roku 
w placówce święta spędzi sze-
ścioro podopiecznych. Zgod-
nie z rozkładem odjadą także 
pociągi, autobusy i busy.  Na 
wolne nie mają co liczyć tak-
sówkarze, a także pracownicy 
niektórych  stacji paliw i ap-
tek pełniących w te dni dyżury.  
W gotowości pozostać muszę 
ekipy z pogotowia gazowego, 
energetycznego czy wodnego. 

Warto przez chwilę pomy-
śleć w święta o tych, którzy w 
te dni nie będą mogli usiąść 
wspólnie z rodziną przy stole. 

MS

Na zdjęciu od lewej Marzena Kopka (pielęgniarka odcinkowa) i Monika Bielej (pie-
lęgniarka oddziałowa), pracujące na izbie przyjęć nowogardzkiego szpitala.  Pani 
Marzena w wigilię przyjdzie do pracy na nocną zmianę. Pani Monika będzie w domu, 
ale „pod telefonem” – zgodnie z kontraktem w razie potrzeby może być wezwana do 
pracy w każdej chwili.  

Rolnicy z Nowogardu też protestują

 „Walczymy o interes Polski!”
Dzisiaj to oni przypominają Polakom, na czym zasadza się interes narodowy –
rolnicy, protestujący od ponad dwóch tygodni przed Agencją Nieruchomości 
Rolnych przy ul. Szczerbcowej w Szczecinie.

Przypomnijmy, od 5 grud-
nia wyrażają oni publicznie swój 
sprzeciw wobec procederu, ja-
kim jest wykup ziemi przez za-
graniczne firmy za pośrednic-
twem podstawionych przez nie 
osób, czyli tzw. słupów.

Mówi przewodniczący regio-
nalny  Solidarności R.I.  Edward 
Kosmal, stojący na czele prote-
stu. - Walczymy o interes Polski. 
Ziemia jest skarbem, którego nie 
wolno nam oddać. Ziemia to nie 
jest koń arabski, który wystawia 
się na licytację. Próbuje się nam 
wmawiać, że gdyby nie kapi-
tał zagraniczny to wartość ziemi 
niebyła by taka jak obecnie. Cały 
czas czekamy na pisemną odpo-
wiedź pana ministra, w której 
wyjaśnił by w jaki sposób chce 
rozwiązać nasze problemy, gdyż 
informacje, które są umieszczo-
ne na stronie ministerstwa są 
bardzo nieprecyzyjne, dlatego 
wysłaliśmy pismo do pana mi-
nistra, aby nam swoje nam swo-
je stanowisko doprecyzował. Je-
śli minister przekaże nam swo-

je rozwiązania na piśmie, wtedy 
się do nich ustosunkujemy, w in-
nym razie przedstawimy swoje 
rozwiązania sytuacji. 

Rolnicy pozostaną pod ANR 
również w Boże Narodzenie. 
- Jest wielka determinacja, tak 
więc nie ruszymy się stąd rów-
nież w czasie świąt. Wczoraj od-
wiedziłem swój dom; moja żona 
miała, co do pomysłu spędzenia 
tego okresu pod siedzibą ANR 
pewne zastrzeżenia, ale po na-
myśle stwierdziła, że spędzi świę-
ta ze mną i pozostałymi rolnika-
mi właśnie tu, w Szczecinie, przy 
ul. Szczerbcowej, przy której pro-
testujemy już od ponad dwóch 
tygodni. Nie widzimy innego 
wyjścia. Nie mamy tak napraw-
dę, po co wracać do domu. 

Wśród wielu postulatów rolni-
ków jest również taki, aby uznać 
dzierżawę za pełnoprawną formę 
rozdysponowania gruntów z Za-
sobu WRSP oraz zagwarantować 
możliwość kontynuacji dzierża-
wy przez następców prawnych - 
Chcemy na tej ziemi pracować i 

wcale nie musimy jej kupować. 
Jest ona podstawą naszego bytu i 
egzystencji. Ziemia jest dla rolni-
ków, a nie dla obcego kapitału – 
dodaje Edward Kosmal.

Wczoraj o godz. 12:30 z pro-
testującymi rolnikami spotkał 
się rektor Uniwersytetu Szcze-
cińskiego prof. Edward Włodar-
czyk. – Otrzymałem od komi-
tetu protestacyjnego propozy-
cję, aby władze uczelni rozwa-
żyły możliwość zorganizowa-
nia kongresu poświęconego wsi. 
Środowisko naukowe jest goto-
we w takim kongresie uczestni-
czyć i wnieść naprawdę twórczy 
wkład. Musimy rozmawiać. Jeśli 
poznamy dokładnie problemy, to 
może przynajmniej w niektórych 
będziemy mogli jakoś zaradzić – 
stwierdza prof. E. Włodarczyk. 

Nadzieję na rzeczową dyskusję 
w trakcie takiego kongresu upa-
truje również Edward Kosmal - 
Będziemy na nim mówić o obec-
nym stanie rolnictwa i jego per-
spektywie, gdyż w Sejmiku woje-
wódzkim strategii dla rolnictwa 
w praktyce nie ma.

Rolnicy protestują w systemie 
rotacyjnym. Dzisiaj do protestu 
włączają się rolnicy z powiatu go-
leniowskiego, w tym z gminy No-
wogard.

Z naszej gminy w proteście 
uczestniczy 8 osób- mówi czło-
nek Izby Rolniczej Zbigniew Lu-
ter z Glicka - jesteśmy zdetermi-
nowani trwać w oporze mimo, 
że protest prowadzimy w zimo-
wych warunkach. Moim zdaniem 
bez zmiany personalnej szefostwa 
ANR  w Szczecinie porozumienie 
nie jest możliwe - kończy Z. Luter

Piotr Słomski

Środa 19.12.12: wieczorne spotkanie Edwarda Kosmala z rolnikami i ustalenia dal-
szych działań.

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO
w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie woje-
wództwa zachodniopomorskiego 

§ l. Celem zapewnienia spokoju i bezpieczeństwa pu-
blicznego oraz ochrony życia i zdrowia, wprowadza się 
zakaz używania wyrobów pirotechnicznych w miej-
scach publicznych na terenie województwa zachodnio-
pomorskiego.

§ 2. Zakaz, o którym mowa w§ l, obowiązuje od dnia 
17 grudnia 2012 r. do dnia 2 stycznia 2013 r., z wyjąt-
kiem 31 grudnia 2012 r. i l stycznia 2013 r.

§ 3.1. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do 
pokazów pirotechnicznych organizowanych przez pod-
mioty zawodowo trudniące się tego typu działalnością 
oraz do podmiotów uprawnionych do korzystania z 
materiałów pirotechnicznych na mocy odrębnych prze-
pisów.

2. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się w przy-
padku używania przez uprawnione podmioty, w celu 

wykonywania przez nie zadań ustawowych lub statuto-
wych, petard sygnalizacyjnych oraz rakiet do sygnaliza-
cji podczas mgły lub deszczu, oznaczonych symbolem 
20.51.14.0 wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, 
stanowiącej załącznik do rozporządzenia Rady Mini-
strów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej 
Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU)- (Dz. U. Nr 
207, poz. 1293, z późn. zm.).

§ 4. Kto narusza zakaz określony w § l podlega karze 
grzywny wymierzanej w trybie i na zasadach określo-
nych w ustawie z dnia 20 maja 1971. Kodeks wykroczeń 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 275 z późn. zm.).

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 17 
grudnia 2012 r.

Wojewoda Zachodniopomorski

Pomóżmy sobie. Idą święta!
•	 Przyjmę Narożnik do pokoju oraz używany telewizor - 665 - 566-856
•	 Przyjmę  wersalkę z fotelami oraz szafkę na dziecięce ubrania tel. 

883-241-291 
•	 Przyjmę meble pokojowe w dobrym stanie, ławę pokojową i TV  

tel.782-556-716
•	 Przyjmę  piecyk kaflowy lub inny piec na opał tel. kontaktowy 883-

038-182
•	 Przyjmę fotel do biurka, tel. 504-874-397 lub informacja pod nr red. 

91 22-165 
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Ojciec Henryk dla DN

Rozmowa przy żłóbku...
Ojciec Henryk Cieniuch, franciszkanin, gwardian klasztoru i proboszcz parafii prowadzonej przez ojców Kapucynów w Gorzowie 
Wielkopolskim głosił w tym roku rekolekcje adwentowe w parafii pw. WNMP w Nowogardzie. Z ojcem Henrykiem rozmawiamy tuż 
przed Świętami Bożego Narodzenia w redakcji DN, o cudzie, jaki wydarzył się w Betlejem ponad 2000 lat temu, jaki nie przestaje do 
dzisiaj zadziwiać kolejne pokolenia ludzi na całej ziemi…

DN: Naszą rozmowę z Ojcem 
zatytułowaliśmy Rozmowa przy 
Żłóbku….To właśnie żłóbek syn-
tetyzuje szczególnie treść zwią-
zaną ze świętami Bożego Naro-
dzenia, choć tradycja obrazo-
wania w tej formie miejsca na-
rodzin Zbawiciela narodziła się 
dopiero wiele wieków po Chry-
stusie…

Ojciec Henryk: Żłóbek przed-
stawiany w dzisiejszej postaci, za-
wdzięczamy św. Franciszkowi z 
Asyżu. Historia tej tradycji jest 
oczywiście znacznie dłuższa i się-
ga V wieku n.e. Wtedy, jak gło-
si podanie, żłóbek Jezusa prze-
niesiono z Betlejem do Rzymu i 
umieszczono w bazylice Matki 
Bożej Większej. Tylko też w tym 
kościele początkowo odprawiano 
pasterkę. Ale we Włoszech zwy-
czaj ustawiania żłóbka, jako ozna-
kę świętowania Bożego Narodze-
nia z czasem się rozwijał, a najbar-
dziej do jego rozpowszechnienia 
przyczynił się św. Franciszek- za-
łożyciel zakonu, w którym pełnię 
swoją posługę. Z przekazów po-
zostawionych przez jego biogra-
fia Tomasza z Celano, wiemy, że 
wigilijną noc biedaczyna z Asyżu, 
zgromadził w grocie w miejsco-
wości Greccio okolicznych miesz-
kańców i braci, by w prosty spo-
sób przekazać im co to oznacza, że 
Bóg stał się człowiekiem i został 
położony na sianie. I tak, jak opi-
sują te źródła, w centrum jaskini 
leżał wielki głaz pełniący rolę oł-
tarza, przed nim bracia umieścili 
zwykły kamienny żłób do karmie-
nia bydła, z pobliskiego gospodar-
stwa w prowizorycznej zagródce 
stało kilka owieczek, a obok wół i 
osioł. Jak pisał kronikarz, zwierzę-
ta zaciekawione wyciągały szyję w 
stronę żłobu, pochylając się, jakby 
składając pokłon złożonej w nim 
figurce przedstawiającej postać 
dzieciątka Jezus. Postaci do szopki 
wybrano spośród obecnych braci 
i wiernych. Zapalonymi pochod-
niami św. Franciszek rozjaśnił 
niebo, a w lesie ukryli się paste-
rze, którzy na dane hasło wzno-
sili gromkie okrzyki wiwatując na 
cześć narodzonego Pana. Stwo-
rzona wówczas szopka w Grec-
cio, przyciąga do dziś rzeszę tury-
stów. Tak to się zaczęło i rozeszło 
się po całym świecie, a zwłasz-
cza kultywuje się to w kościołach 
franciszkańskich np. w Krako-
wie u Bernardynów na Paniewni-
kach, w okresie Bożego Narodze-
nia całe prezbiterium jest zajęte 

przez ogromny żłóbek, zwany też 
szopką, czy w  Warszawie przy ul. 
Kapucyńskiej, gdzie u kapucynów 
budowana jest,co rok skompliko-
wana technicznie szopka z rucho-
mymi postaciami. 

Co dla nas dzisiaj oznacza, że 
Bóg się narodził jak każdy czło-
wiek i znalazł się wśród ludzi, 
jako jeden z nich? Narodził się 
Bóg, który przecież był i jest po-
nad czasem…Jaki jest najgłębszy 
sens Bożego Narodzenia? 

Najbardziej zdumiewającym 
wydarzeniem w historii ludzko-
ści, nie był dzień w którym Bóg 
podzielił się swoją miłością stwa-
rzając człowieka na swój obraz i 
podobieństwo, lecz dzień, w któ-
rym z miłości do człowieka, On 
sam stał się jednym z nas. I to tę 
najbardziej niezwykłą wiadomość 
słyszymy już od dzieciństwa, co-
rocznie świętujemy i dlatego grozi 
nam pewne spowszechnienie Do-
brej Nowiny, grozi nam to, że sta-
niemy się coraz mniej otwarci na 
odkrycie sensu najważniejszego 
wydarzenia w dziejach człowieka. 
Trzeba nieustannego odkrywania 
niezwykłości, fenomenu tego wy-
darzenia, odczytywania jego naj-
głębszej i zadziwiającej treści. Je-
śli tego twórczego wysiłku nie po-
dejmujemy, wtedy Boże Narodze-
nie zaczniemy traktować jak jesz-
cze jedno z wielu miłych tradycji. 
W konsekwencji pod choinką za-
czną się znajdować coraz liczniej-
sze i droższe prezenty, ale między 
nami zabraknie Boga, który wła-
śnie dosłownie w prezencie ofia-
rował człowiekowi samego siebie. 
Bóg nie czyni nigdy czegoś, co jest 
zbędne. Jeśli niewidzialny Bóg stał 
się widzialną miłością, to znaczy, 
że jego przyjście do nas w ludzkiej 
naturze ma sens i jest dla nas spra-
wą najwyższej wagi, sprawą życia 
lub śmierci. Jednak znaczenie Bo-
żego Narodzenia mogą odkryć Ci 
spośród nas, którzy odważnie szu-
kają odpowiedzi na pytanie, do 
kogo przychodzi ten, którego wy-
czekiwała przez wieki ludzkość, 
kim On jest, i jaki jest sens Jego 
przyjścia do nas. Syn Boży stał się 
człowiekiem po to, by pośród nas 
nie było już więcej ani prześla-
dowców, ani męczenników. Nie-
widzialny Bóg stał się widzialną 
miłością, po to, by także miłość 
między ludźmi stała się odtąd wi-
dzialna i niezawodna. Bóg przy-
szedł do nas, chociaż wiedział, że 
zostanie okrutnie skrzywdzony 
przez wielkich i oświeconych tego 

świata. Przyszedł na ziemię, bo 
marzy o tym, by ludzie, których 
obdarzył wolnością znowu stali 
się podobni do niego. A najwięk-
szym marzeniem Boga jest święty 
człowiek, gdyż za to marzenie Syn 
Boży oddał życie. 

W świetle tych słów Ojca o 
sensie Bożego Narodzenia, staje 
się bardziej zrozumiałe tak czę-
ste kojarzenie tego okresu z ko-
niecznością pojednania i pokoju 
między ludźmi, to ten pokój sta-
je się owocem, ale i wymogiem 
jakie niesie za sobą przyjście na 
świat Syna Bożego. W jaki spo-
sób, zdaniem Księdza, dzisiaj re-
alizujemy ten wymóg? Czy prze-
żywamy tak święta, aby nieść 
pokój światu, czy tylko powierz-
chownie świętujemy wolny czas 
od obowiązków? 

Bóg marzy o tym, by każdy z 
nas był kimś świętym. A święty 
to ktoś, kto uczy się kochać mimo 
tego, że w swym człowieczeństwie 
nadal doświadcza swojej niedo-
skonałości. Świętość, to dla chrze-
ścijanina wyraz autentycznej ary-
stokracji człowieczeństwa. Z po-
zycji zakonnika, który przybył do 
waszego miasta z Gorzowa Wlk., 
by głosić rekolekcje, które mają 
nas przygotować bezpośrednio do 
świąt Bożego Narodzenia.  Mogę 
powiedzieć, że wielu mieszkań-
ców Nowogardu na pewno do-
brze przygotowuje się do tego 
wydarzenia – nie tylko przez re-
kolekcje, ale także sakramental-
ną spowiedź, która odbywa się w 
kościołach. To właśnie te święta 
na pewno powodują, że wielu lu-
dzi jednak pojedna się z Bogiem, 
sobą, z bliźnimi.  I to ta miłość 
rozlewająca się od żłóbka maleń-
kiego Jezusa Chrystusa, udzie-

la się wszystkim ludziom, nawet 
nieraz zatwardziałym grzeszni-
kom. Trudno jednak powiedzieć, 
co na kogo oddziałuje, może jest 
to tylko choinka, może zaśpie-
wana kolęda, a może spojrzenie 
sobie w oczy, czy zwykłe słowo 
przepraszam. Nie ulega wątpli-
wości, że są to święta rodzinne i 
to co dzieje się w rodzinie istotnie 
wpływa na sposób przeżycia tych 
świątecznych dni. Jest też tak, że w 
te święta wkrada się dzisiaj moc-
no komercja, różne takie formy 
przeżywania tych świąt, które do 
nas przychodzą, jako obyczaj z in-
nych krajów. Nie jest to już wigi-
lia w rodzinnym domu, w którym 
wszyscy czyszczą podłogi, myją 
okna, gdzie rozchodzą się zapa-
chy, tylko zabierają się w samo-
chody i jadą do Zakopanego czy 
Białki Tatrzańskiej. 

Czy ta komercja, o której 
wspomina Ojciec, nie zaburza 
jednak za bardzo tego, czym po-
winny być dla nas święta Boże-
go Narodzenia? Czy nie jest tak, 
że zamiast przesłania, jakie ten 
czas niesie z sobą, zauważamy 
tylko choinki, uliczne ilumina-
cję, wystawy w supermarketach i 
dobre filmy w telewizji, utwier-
dzając się w przekonaniu, że w 
ten sposób przeżywamy święta 
tak jak należy? 

Trudno dotrzeć do wszystkich 
ludzi. To o czym Pan mówi, o ko-
nieczności odnalezienia głębi w 
świętowaniu, mogliby usłyszeć na 
pewno wszyscy obecni podczas 
rekolekcji, które u Was głosiłem. 
Podczas tych spotkań, w sposób 
kulturalny, ciepły, namawiałem 
do pojednania się z Panem Bo-
giem, do zerwania waśni, kłótni. 
Najważniejsze jest bowiem to, by 

zarezerwować sobie dla Boga czas, 
jedną godzinę, a może właśnie w 
czasie świąt nieco więcej. Jeśli bo-
wiem przez 24 godziny nie potra-
fimy  dla Niego tego czasu zna-
leźć, to znaczy, że pochłonie nas 
właśnie to wszystko, co się wokół 
nas dzieje, a co  jest tylko pozor-
nie w tym momencie najważniej-
sze. Nie można jednak zrobić nic 
na siłę. Człowiek jest wolny i sam 
decyduje o swoim życiu. 

No tak, ale człowiek nie jest 
sam i jego wybory wpływają 
na życie innych ludzi. Od kilku 
dni w mediach, i tak jest zawsze 
ostatnio przed świętami Boże-
go Narodzenia, nie słyszymy 
np. kolęd, które u nas pojawia-
ją się dopiero w takim przeka-
zie publicznym w trakcie świąt. 
Ten czas  upływa za to pod ha-
słem, ponoć świątecznych  ame-
rykańskich piosenek typu Mer-
ry Christmas, które o tym, że 
Bóg się narodził, jak się okazuje 
po przetłumaczeniu, nie mówią 
nic. Tam jest inna treść, tam nie 
ma słowa o narodzeniu Chrystu-
sa, jakby nie było tego wydarze-
nia…

Wydarzenia historycznego, a 
nie mitu. Przecież tego nikt nie 
wymyślił. Narodziny te określone 
są w czasie i miejscu, do którego 
przecież od wieków pielgrzymują 
wierni, które to wydarzenie poza 
przekazem biblijnym jest bez wąt-
pienia potwierdzone historycznie. 
Jest w tym oczywiście jakiś smut-
ny paradoks, że świętuje się, ale 
tak naprawdę nie wie dlaczego i z 
jakiego powodu.    

Jeszcze jeden element, który 
jest szczególnie z tymi świętami 
związany i zapewne też w jakiś 
wyjątkowy sposób z zakonem, z 
którego Ksiądz pochodzi, a mia-
nowicie chodzi o pojęcie o po-
stawę ubóstwa. To ubóstwo prze-
cież emanuje z tego żłóbka betle-
jemskiego, a jego wymóg jest też 
szczególnym przesłaniem ewan-
gelicznym, a jednocześnie dla 
współczesnego człowieka, często 
chrześcijanina, to nie ubóstwo, a 
wszelkie formy posiadania stały 
się wręcz synonimem szczęścia. 
To właśnie kryterium zasobno-
ści stało się dominujące w ocenie 
spełnienia, stało się najbardziej 
pożądane nie tylko w życiu in-
dywidualnym, ale i zbiorowym. 
Jak należy zatem dzisiaj rozu-
mieć ubóstwo ewangeliczne, co 
może ono oznaczać dla nas i 
czy może w jakiś sposób być 
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W Bodzęcinie dziś kolęda płynie
Dziś zachęcić młodzież do jakiejkolwiek inicjatywy jest bardzo trudno. Kto by pomyślał, że w małej wiosce pod Osiną narodzi się zespół ludowy. 

Pierwsza próba „Bodzęcinian”, 
bo taką obrali sobie nazwę, odbyła 
się w listopadzie. Frekwencja była 
zadowalająca. Na drugiej było tro-
chę gorzej, ale kryzys został prze-
łamany. Dziś na muzyczne ćwicze-
nia regularnie uczęszcza pięć osób. 
Choć zdarza się, że czasami z do-
skoku do śpiewania potrafią dołą-
czyć inni. Próby zespołu odbywają 
się w wiejskiej świetlicy. 

- Zaczęło się banalnie. Pan Ju-
rek Salwa zapytał nas nieśmiało, czy 
chcielibyśmy spróbować. W sumie i 
tak spędzaliśmy czas w świetlicy wiej-
skiej, więc nie mieliśmy nic do strace-
nia. Można się tylko czegoś nauczyć, 
ale przede wszystkim mile spędzić 
czas - mówi Adrianna Parafianowicz.

Założyciel zespołu Jerzy Salwa 
jest zauroczony miejscową mło-
dzieżą: - Nie spodziewałem się, że 
uda mi się zachęcić do śpiewu aż 
pięć osób. To ambitni młodzi ludzie, 
którzy chcą coś w życiu osiągnąć. Ja 
mogę im tylko pomóc. Nawet, jeśli 
nie zwiążą się z muzyką, to dobrze 

spędzą czas swojej młodości. My-
ślę, że stworzymy niezłą ekipę, która 
ożywi Bodzęcin.    

Jerzy Salwa to wieloletni mu-
zykant. Specjalizuje się w grze 
na akordeonie i organach. Od lat 
udziela się w nowogardzkim zespo-
le ludowym Wesoła Ferajna. Na co 
dzień mieszka w Bodzęcinie i za-
wsze marzył o powstaniu zespołu 
w tej wsi. 

Członkowie zespołu to młodzi 
ludzie. Większość, na co dzień uczy 
się w nowogardzkim Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych. Na co dzień 
nie słucha muzyki ludowej. 

- Na co dzień słucham muzy-
ki hip-hop. Mój ulubiony raper to 
Grubson. Muzyką ludową jednak 
nie gardzę. Ogólnie lubię muzykę. 
Ta ludowa łatwo wpada mi w ucho 
i jest przyjemna. Śpiewanie nie spra-

wia mi problemu. Już czekam na 
pierwszy koncert - twierdzi Adrian 
Jakubowski.

We wiosce na kapelę patrzą jesz-
cze z małym niedowierzaniem. Cie-
szą się, ale czekają, aż zespół przy-
pieczętuje swe próby koncertem. 

- W wiosce się trochę poprawia. 
Prężnie działa świetlica, mówi się o 
budowie boiska, to i my chcemy coś 
do niej wnieść. Lepiej śpiewać niż 
siedzieć w domu, czy pić piwo w wol-
nym czasie – uważa Agnieszka Ant-
czak.

Widać, że powraca moda na kul-
turę ludową, bo członkowie zespołu 
nie odczuli naigrywania. W Polsce 
kultura ludowa niektórym kojarzy 
się z obciachem. Inaczej jest na za-
chodzie. W Niemczech, Francji, czy 
choćby Hiszpanii, to narodowa tra-
dycja i świętość. 

- Jesteśmy pozytywnie odbierani 
przez kolegów i koleżanki. Czasem 
ktoś żartuje, ale raczej w miły spo-
sób. Myślę, że jeśli pierwsze występy 
będą udane, to do zespołu dołączą 

inni. Sukces zawsze przyciąga ludzi 
– twierdzi Aleksanda Jurek. 

Młodzież z Bodzęcina marzy o 
pierwszym koncercie. Na zapowie-
dziach jednak nie kończy. Od kilku 
tygodni przygotowywała repertuar 
kolęd. Ma się nim podzielić z resz-
tą mieszkańców w okresie nadcho-
dzących świat Bożego Narodzenia.   

- Chcielibyśmy, by doszło do niego 
w kościele. Wiem, że pan Jurek za-
łatwia już taki występ. W ogóle nie 
boję się kontaktu z widownią. Chcie-
libyśmy pokazać mieszkańcom, że te 
nasze próby nie poszły na marne. W 
przyszłości może zostaniemy zauwa-
żani przez władze gminy. Chcieliby-
śmy, by ufundowały nam prawdziwe 
stroje – mówi Konrad Jurek.

Mieszkańcom Bodzęcina nie po-
zostaje już nic innego, jak trzymać 
członków zespołu za słowo i czekać 
na pierwszy koncert.    

Marcin Nieradka

ono dla współczesnego człowie-
ka atrakcyjne? 

Pamiętam jak Ksiądz Arcybi-
skup Bolesław Pylak, który rządził 
diecezją lubelską, skąd pochodzę i 
gdzie wiele lat służyłem  kapłań-
stwem, przyjechał kiedyś do nas 
do parafii na „poczekajce” w Lu-
blinie. Miał tam takiego swoje-
go przyjaciela, czcigodnego ojca 
franciszkanina o imieniu Cyprian. 
Po kolacji powiedział tak: Cypruś, 
chciałbym zobaczyć jak ty miesz-
kasz. Zaprowadziliśmy Arcybi-
skupa do jego celi, jednej z wielu 
podobnych cel, znajdujących się w 
zakonie.  Stanął i najpierw zanie-
mówił. Potem powiedział: no tak, 
to ja się chyba nie zbawię… Zoba-
czył łóżko, biureczko, na nim pi-
smo święte, szafkę na habit i ubra-
nie, i malutką sypialenkę. Okazuje 
się, że każdy z nas w głębi swoje-
go jestestwa jednak tęskni za ubó-
stwem, i to nawet tym egzysten-
cjalnym. Wbrew pozorom czuje-
my się dobrze, gdy wiele nie po-
trzebujemy, Bogactwo które nas 
otacza nie daje szczęścia. Ubó-
stwo może być zatem atrakcyj-
ne. Ja osobiście wybrałem zakon 
kapucynów, bo mnie zachwyciła 
cela zakonna, do której wszedłem 
i poczułem, że to jest pałac. A 
pierwsza moja cela w Zakroczynie 
nad Wisłą, była na długość mo-
jego ciała, nogi przy jednej ścia-
nie, głowa przy drugiej, maleńkie 
okienko, trzy kołeczki jako wie-
szaki w ścianie, jeden pawlaczyk 
i połowę biureczka. Najbardziej 
podobało mi się w tym to, że czło-

wiek wtedy jest wolny. 
Doświadczenie tego braku po-

siadania może się stać bardzo 
cenne. Jest to przecież jakieś wy-
zwolenie. Na co dzień, nie po-
trafimy oderwać się od pewnych 
rzeczy nie mając świadomości, 
że nieograniczona chęć posia-
dania, staje się jakimś zniewole-
niem.  Czy przez właściwą relację 
do rzeczy zewnętrznych, jesteśmy 
w stanie naprawdę się wyzwolić? 

Tak. To prawda. To nas wyzwa-
la. Kiedy człowiek odczuwa nie-
dostatek zawsze na coś czeka. Są 
marzenia. Natomiast kiedy mam 
tyle pieniędzy, że nie wiem co z 
nimi robić, nie mam żadnych ma-
rzeń, ponieważ wszystko mogę 
mieć od razu. Jak kiedyś czekało 
się na to, aby po adwencie zjeść 
kawałek kiełbaski. Bo w czasie 
całego adwentu nie było mowy 
o żadnych zbytkach w jedzeniu. 
Szło się na pasterkę przez np. 5 
km, ale wracało się prawie bie-
giem, by móc wejść do spiżarki i 
wreszcie zjeść kawałek mięsa. 

Tak pamiętam też adwent- to 
był czas wstrzemięźliwości, na-
wet przygotowanie świątecznych 
potraw odbywało się dyskretnie. 
Choćby wspomniane przez ojca 
smakołyki, były chowane, przy-
krywane tak, by nie kusić, nie 
przeszkadzać w duchowej asce-
zie czasu przygotowania…

Tak to prawda. Chowano jedze-
nie w beczkach. W powietrzu czuć 
było, że zbliża się niebywałe wyda-
rzenie, że wszyscy na coś czekają...

Czy w takim razie tamte cza-

sy były lepsze? Czy wówczas lu-
dzie mieli szasnę lepiej przeżyć i 
zrozumieć moment oczekiwania 
na nadejście Jezusa? Czy w ogóle 
powinno się robić takie porów-
nania? 

Na pewno były lepsze czasy pod 
względem solidarności ludzkiej. 
Wszyscy się odwiedzali, również 
w czasie wigilii. 

Teraz spotykają się w super-
marketach. 

Ale to nie to samo. Spotka-
nie u ciotek, wujków, rozmowa, a 
przede wszystkim spotkanie się z 
człowiekiem. Na stole mogło być 
niekiedy niewiele, czasem tylko 
herbata i kromka chleba ze smal-
cem albo upieczony placek. Waż-
ne były rozmowy w domu, w któ-
rym na co dzień toczyło się życie. 

 Mówi się wiele o tzw. kryzysie 
wiary, choć nie jest to z pewno-
ścią trafne stwierdzenie. Czyta-
łem gdzieś ostatnio, że to natu-
ralny proces społeczny. Ludzie 
szybciej zbliżają się do Boga, 
a więc i świąt, gdy żyją w ubó-
stwie. Natomiast odwracają się 
od pewnych wartości, gdy są ma-
terialnie zasobni. Jak Ojciec to 
postrzega? 

We wtorek przerwałem u Was 
rekolekcje i wróciłem na ważne 
spotkanie opłatkowe do Gorzo-
wa. Jak co roku spotykaliśmy się 
w gronie lubelaków, których życie, 
powołanie, obowiązki rzuciły na 
ziemię gorzowską. Mimo wszyst-
ko, że wśród nas byli ludzie obec-
nie zasobni, czy nawet majętni le-
karze i prawnicy, wojskowi, to każ-

dy z nich wspominał najmilej ten 
czas, gdy w ich domach był pewien 
niedostatek. Dawało to im radość. 
Chcieliby powrócić do tamtych 
lat, do tych cennych wówczas war-
tości...więc pewnie coś w tym jest, 
że sprawy ciała i sprawy ducha 
niekoniecznie idą w parze

...to jak w takim razie, w tym 
komercyjnym szale zwrócić dzi-
siaj uwagę ludziom na te warto-
ści? Szczególnie, gdy słowa nie-
dostatek, ubóstwo, a już tym 
bardziej bieda, tak przerażają  

Można mówić o tym w koście-
le nawołując nie do biedy, ale do 
dzielenia się i umiarkowania. Ale 
nie da się mówić w masmediach, 
w których rządzi pieniądz. Jak ma 
np. występować w nich ktoś, kto 
namawia do tego, żeby nie kupo-
wać, nie konsumować, kto zapła-
ci takim mediom, aby mogły takie 
treści głosić? 

Czy w takim razie te wartości 
są dzisiaj na pozycji przegranej? 

W pewnym sensie tak. Trzeba 
mimo to, o tym mówić, bo każdy 
jednak może siebie zachować wię-
cej, ma ten obowiązek. Tylko mu-
simy zdawać sobie sprawę, że nie 
jesteśmy w stanie do wszystkich 
dotrzeć, a i sami do końca uchro-
nić się przed pewnym zaśmieca-
niem naszego życia. Jeśli ja chcę 
np. otworzyć w internecie jakąś 
stronę z potrzebną mi informacją, 
a tam zamiast treści, która mnie 
interesuje wyskakują przeróżne 
okienka, które mówią do nas: weź 
to, kup od nas, będziesz szczęśli-
wy, pojedź sobie w ciepłe kraje, 

to człowiek zaczyna żyć w jakimś 
obłędzie. Z tego trudno się odgo-
nić, jak od much, komarów. 

Zapewne to jest jedna z oko-
liczności, która powoduje, że śli-
zgamy się po tych świętach. Po-
wierzchowność przeżycia dobrze 
chyba określa stan, jaki wielu 
popada po świętach mówiąc  np. 
„dobrze, że już się skończyły”… 
Ale jednak mimo wszystko żłó-
bek cały czas zachwyca. Ten  za-
chwyt, którego doświadczają ko-
lejne pokolenia, daje jednak na-
dzieję, że ludzie nie są i nie będą 
obojętni na narodziny Pana, na-
rodziny Boga  jako człowieka? 

To nie ulega wątpliwości. Tylko 
człowiek, który nie chce mieć nic 
wspólnego z Bogiem, odrzuci tę 
prawdę o wcieleniu Syna Bożego 
i wartości, tradycje w których się 
wychowaliśmy, i które wyrażają 
naszą wiarę i naszą nadzieję, i mają 
ostatecznie nas doprowadzić do 
spotkania ze Stwórcą w miłości.

A na koniec, co jeszcze Ojciec 
powie naszym Czytelnikom?

 Życzę Wszystkim Błogosła-
wionych, Pełnych Pokoju i Mi-
łości Świąt Bożego Narodzenia. 
Dziękuję jednocześnie za ser-
deczność podczas mojego poby-
tu w Waszym mieście i zapraszam 
wszystkich do odwiedzenia mnie 
w Gorzowie w parafii Kapucynów, 
gdzie będę jeszcze przynajmniej 
2,5 roku.  Każdy niech się czuje 
zaproszony, wystarczy powiedzieć 
- jestem z Nowogardu.

Z ojcem Henrykiem rozmawiali
Marek Słomski i Marcin Simiński 

Rozmowa przy żłóbku...
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Gdzie na sylwestra? 
W tym roku miłośnicy balów sylwestrowych nie mogą narzekać na brak ofert. 
Do wspólnego przywitania Nowego Roku zapraszają niemal wszystkie nowo-
gardzkie restauracje. Ci, którzy jeszcze nie wiedzą, który lokal wybrać, muszą 
się szybko decydować. W niektórych restauracjach jest już komplet gości, a tam 
gdzie rezerwacje są jeszcze przyjmowane, pozostało już nie wiele miejsc. 

Sylwestrowe oferty nowo-
gardzkich lokali różnią się od 
siebie głównie ceną. General-
nie za zabawę do białego rana 
trzeba zapłacić od 300 do na-
wet 450 zł za parę. Zwykle w 
cenie jest długa lista posiłków, 
napojów i to, co chyba najważ-
niejsze w tym dniu - muzyka 
„na żywo”. Oprócz tego restau-
ratorzy proponują także pokaz 
sztucznych ogni o północy i 
zabawę do biegłego rana. 

Będzie trzy osobowa orkiestra 
z Płot, szampan i pięć gorących 
posiłków. Nie zabranie fajerwer-
ków. Gwarantuję dobrą zaba-
wę. Mam jeszcze kilka wolnych 
stolików, więc zapraszam tych, 
którzy jeszcze nie zdecydowa-
li, co robić w sylwestra – mówi 
Ryszard Pietrzak, właściciel re-
stauracji „Bar u Ryśka” przy ul. 
Rzeszowskiego. Lokal proponu-
je zabawę sylwestrową za 350 
zł od pary. Bal rozpocznie się o 
godz. 20.00 i planowano ma po-
trwać do 5 nad ranem. 

Wolnymi miejscami dyspo-
nuje także „Przystań”. To lokal 
z długą tradycją organizowa-
nia imprez masowych w No-
wogardzie. 

Mamy jeszcze ok. 20% wol-
nych miejsc. Od najbliższe-
go piątku (21 grudnia dop. 
red.) robimy promocję i obni-
żamy cenę za parę do 300 zł – 
mówi Aleksander Siemienia-
ko, współwłaściciel Restauracji 
i Hotelu „Przystań”. Lokal pro-
ponuje bogate menu, mnogość 
trunków do wyboru i zabawę 
do białego rana, którą ma za-
gwarantować „prezenter mu-
zyczny”, czyli popularnie zwa-
ny DJ. Nie zabraknie oczywi-
ście pokazu sztucznych ogni. 
Wśród ponad 100 gości, w 
Przystani będą się także bawi-
li „turyści” spoza Nowogardu. 

Mamy sporą grupę osób, któ-
re przyjadą do nas ze Szczecina. 
Zainteresowała ich nasza ofer-
ta. Wynajęli pokoje i zostaną 
w Nowogardzie na całą dobę – 
dodaje p. Siemieniako. 

Sylwester odbędzie się tak-
że w Domu Weselnym Ula na 
osiedlu Bema. Jak na razie lo-
kal nie przyjmuje nowych re-
zerwacji, ale wszystko jeszcze 
może się zmienić. 

Teoretycznie mamy już peł-
ną salę. Teraz czekamy jednak 
na wpłaty. Może za 3, 4 dni się 

okazać, że będzie kilka wolnych 
miejsc – przyznaje pani Ula 
Puszcz, właścicielka Sali, która 
w tym roku oferuje sylwestra 
za 400 zł od pary. W progra-
mie balu sylwestrowego „Ula” 
jest muzyka na żywo oraz bo-
gate menu. Jeśli wszyscy osta-
tecznie potwierdzą udział w 
imprezie, w lokalu na Bema 
sylwestra przywita 100 osób. 

Miejsc nie ma już także w 
popularnej Kamenie, która po 
metamorfozie, od minionych 
Andrzejek znów tętni życiem. 

 Mamy już komplet gości. Za-
planowaliśmy dla wszystkich 
wspaniałą zabawę, którą po-
prowadzi DJ Artur Konior. Jesz-

cze dopinamy szczegóły progra-
mu sylwestrowej nocy. Zapew-
niam jednak, że atrakcji nie za-
braknie – powiedziała Marika 
Kozłowska, menadżer Kame-
ny przy ul. 3 Maja. W lokalu 
Nowy Rok przywita 90 osób. 
Każda z nich zapłaci za impre-
zę po 200 zł. 

Ci, którzy stronią od tłumów 
i sal balowych, mogą skorzy-
stać z codziennej oferty pozo-
stałych, działających na terenie 
miasta restauracji. Nie wszyscy 
właściciele lokali w Nowogar-
dzie zdecydowali się bowiem 
na zorganizowanie balów syl-
westrowych. Tak będzie m. in. 
w popularnej „Piwnicy” pod 

ratuszem, czy pizzerii Fantazja 
– ta ostatnia będzie także kró-
cej otwarta, bo tylko do godz. 
19.00. Niektóre bary, jak np. 
Neptun, będą zamknięte dla 
gości z zewnątrz, ponieważ zo-
stały zarezerwowane na impre-
zy prywatne. 

Zawsze można też wyjechać 
poza  granice miasta. Bal syl-
westrowy na 100 osób orga-
nizuje restauracja i hotel „15 
Południk” w Kikorzach. Bę-
dzie muzyka na żywo i pokaz 
sztucznych ogni. Jak poinfor-
mowała redakcję, właściciel-
ka lokalu, p. Monika Piterzak-
-Bołbot, są jeszcze wolne miej-
sca. Cena za bal sylwestrowy 
w „15 Południku”– 400 zł od 
pary.  Za odpowiednią dopła-
tą można także zarezerwować 
nocleg. 

Pozostaje życzyć wszystkim 
udanej, sylwestrowej zabawy! 

Marcin Simiński 

Od jakiegoś czasu po zmroku, 
przy kilku ulicach w Nowogardzie 
zapadają egipskie ciemności. Naj-
gorsza sytuacja jest przy skrzyżo-
waniu ulic 700-lecia i Bankowej, 
gdzie nie tylko jest duży ruch sa-
mochodów, ale także pieszych. Kil-
ka dni temu kierowca potrącił w 
prawidłowo przechodzących przez 
pasy chłopców. Na szczęście niko-
mu się nic nie stało, ale zastanawia 
mnie to, na co czekają władze mia-
sta? Przecież panowie burmistrzo-
wie i urzędnicy również jeżdżą sa-
mochodami po naszych ulicach. A 
jak nie jeżdżą to chodzą. Czy nie 
widzą, że coś się dzieje z oświetle-
niem? A może ktoś czeka, jak to 
zwykle u nas bywa, aż komuś sta-
nie się krzywda? - pyta pani Irena, 
mieszkanka Nowogardu. 

Powyższa wypowiedź zanoto-
wana przez naszego dziennika-
rza, to jeden z wielu sygnałów w 
tej sprawie, jaki dotarł do redakcji 

w przeciągu kilku ostatnich dni. 
Czytelnicy mają rację. Od kilku 
tygodni z oświetleniem dzieje się 
coś dziwnego. Część lamp ulicz-
nych się nie włącza. Nie działa 
także świąteczna iluminacja. Moż-
na też zauważyć inne zjawisko – 
część lamp zamiast w wieczorem 
i w nocy, świeci w dzień. Niektó-
re włączają się także częściowo, 
a inne na przemian. Zapytaliśmy 
Urząd Miejski, gdzie leży przyczy-
na „awarii”. Do zamknięcia bieżą-
cego numeru gazety, wyjaśnienia 
jednak nie otrzymaliśmy. Warto 
przy tej okazji przypomnieć, że 
widoczność na wielu przejściach 
dla pieszych w Nowogardzie jest 
bardzo słaba nawet gdy istniejące 
oświetlenie działa. Nasz rekone-
sans, który odbyliśmy samocho-
dem wieczorową pora wykazał, 
że w kilku przypadkach (między 
innymi przejścia przy głównym 
skrzyżowaniu 3 Maja – 700 Le-

cia, w okolicy kościoła na ul. War-
szawskiej, pasy do dworca kolejo-
wego, ale i wiele innych miejsc) 
oświetlenie zupełnie nie zdaje eg-
zaminu. Lampy są źle ustawione 
zarówno wobec miejsc z przej-
ściami, jak i   nie oświetlają np. 
oczekującego na wejście na pasy  
pieszego. Często też  nawet ośle-
piają kierującego pojazdem. Nie-
bezpieczeństwo pogłębia fakt, że 
wysokie oświetlenie uliczne spra-
wia wrażenie na pieszych, że jest 
jasno i wszystko widać, co usypia 
ich ostrożność, gdy tymczasem 
od strony kierujących pojazdami 
sprawa wygląda zupełnie inaczej. 
A już całkowicie tragicznie jest 
wtedy, gdy z naprzeciwka jadą ko-
lumny samochodów z włączony-
mi reflektorami, które dodatkowo 
oślepiają innych kierujących. Na 
te fakty redakcja DN już kiedyś 
zwracała uwagę i dziwi nas fakt,  
że dotychczas odpowiedzialni za 
bezpieczeństwo ruchu drogowe-
go, nie podjęli w sprawie żadnych 
działań, zwłaszcza to, że tych dzia-
łań nie podjęła nowogardzka dro-
gówka i władze miasta.

Naszym zdaniem zamiast ko-

lejnych bezsensownych oświe-
tleń (np. wiatraczek z lampą nie-
świecącą  kosztowne oświetlenie 
Ratusza), należałoby opracować 
program kompleksowej zmiany 
oświetlenia ulicznego, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem oświe-
tlenia przejść dla pieszych. Wie-
le miast, również w naszym rejo-
nie, np. Gryfino, Szczecin, Gole-
niów już to czyni. Uzyskuje się w 

ten sposób zarówno poprawę bez-
pieczeństwa, jak i istotnie zmienia  
się na lepsze estetyka ulic. Nowo-
gardzkie oświetlenie bowiem jest 
nie tylko nieskuteczne, ale te wy-
sokie słupy są po prostu brzydkie. 
Jak może to wyglądać, widać na 
załączonym zdjęciu zmienionego 
oświetlenia przejścia w Gryfinie.

Redakcja

 Halo redakcja 
Egipskie ciemności
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Informacje Parafialne
   Vox    Ecclesiae...

Słowo Boże na Niedzielę:

Parafia pw. Wniebowzięcia NMP w Nowogardzie 

ORGANIZUJE pielgrzymkę do grobu  
św. Jakuba Apostoła  

do Santiago de Compostella
wyjazd 1 kwietnia 2013 r. z Nowogardu

Planowane noclegi: Aachen, Lourdes, Saria na ostatnim odcinku 
100 km wędrówka piesza (4 dni).
Powrót z Santiago przez Avilę, Ars i powrót do Polski.

Chętnych prosimy o kontakt z ks. proboszczem  
tel. 506 081 328. Ilość miejsc ograniczona.

Nowa Szopka Bożonarodzeniowa 
w kościele WNMP

Podczas każdego okresu Świąt Boże-
go Narodzenia zostaje przygotowana w 
naszym kościele Szopka, która swym 
wystrojem przypomina nam o naro-
dzeniu Chrystusa w betlejemskiej sta-
jence.

W tym roku nasz kościół wyposażo-
ny został w zestaw nowych figur Bożo-
narodzeniowych. Poprzednie drewnia-
ne figury, po 3 – letnich negocjacjach 
zostały ostatecznie zwrócone ich au-
torowi, gdyż nie spełniały oczekiwań 
naszej Parafii. Nabycie nowych kilku-
nastu figur, o tej samej wartości, niech 
cieszy i wprowadza nas w radosną at-
mosferę Świąt.

Figury wykonane z twardego drew-
na lipowego określane są jako interak-
tywne. Oznacza to, że każdy z elemen-
tów: od głowy aż po stopy, jest osobno 
rzeźbiony, następnie łączony tak, aby 
umożliwić dowolne, poprawne ana-

tomiczne ustawienie postaci np. dana 
postać może stać, siedzieć lub klęczeć. 
Pozwala to zatem zaaranżować niepo-
wtarzalne kompozycje. Każda z posta-
ci ubrana jest także w zaprojektowany 
w stylu epoki i uszyty z naturalnych 
tkanin strój. Również buty uszyte są z 
prawdziwej skóry.

Zestaw wykonany został w Pracow-
ni Snycerskiej na Śląsku Cieszyńskim i 
obejmuje 15 figur o rozmiarach 90 cm. 
W jego skład wchodzą: Maryja, Józef, 
Dzieciątko Jezus, 3-ej Królowie, pa-
sterz, pastuszek, Anioł z trąbką, Anioł 
z fletem, Anioł „Gloria”, wół, osiołek, 
owieczka, jagnię.

Zachęcamy wszystkich do odwiedzin 
naszego Parafialnego kościoła i pochy-
lenia się przy żłóbku z Dzieciątkiem Je-
zus.

Maciej Skubij

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza
(Łk 2,1-14) Narodzenie Jezusa
W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby 

przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten 
spis odbył się wówczas, gdy wielkorządca Syrii był Kwiryniusz. 
Wybierali się więc wszyscy, aby dać się zapisać, każdy do swego 

miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, 
do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, 
żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przeby-
wali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła 
Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. W tej samej 
okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoją trzodą. Naraz stanął 
przy nich anioł Pański i chwała Pańska zewsząd ich oświeciła, tak że bardzo się przestra-
szyli. Lecz anioł rzekł do nich „Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która bę-
dzie udziałem całego narodu: dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym 
jest Mesjasz Pan. A to będzie znakiem dla was: znajdziecie Niemowlę owinięte w pielusz-
ki i leżące w żłobie”. I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, któ-
re wielbiły Boga słowami: „Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego 
upodobania”.

Zwiastuję wam radość wielką
Właściwie nie jest to słowo na niedzielę. W niedzielę usłyszymy o pięknym momencie, 

jakim było spotkanie dwóch kobiet, które spodziewały się dziecka. Obie bardzo dobrze wie-
działy komu to, że zostaną matkami, zawdzięczały. Dlatego to spotkanie było tak niesamo-
wite. A skoro tuż po niedzieli będzie ten dzień, a właściwie ta noc, pochylmy się nad tek-
stem, który wypada przeczytać w momencie tak bliskim naszemu sercu. 

Wszechpotężna ręka Boga pokierowała potężnymi, po ludzku patrząc, rękami człowie-
ka, aby stworzyć sytuację, która będzie nawiązywała do proroctw. To znaczy, że tak miało 
być. To znaczy, że tak właśnie się stało. Ciekawe. Kto tak naprawdę rządzi tym światem? Ale 
wróćmy do Ewangelii. Potężny i wyniosły August wydał zarządzenie, które jego zastępca 
Kwiryniusz wprowadził w życie. Obaj nie zdawali sobie sprawy z tego, że są tylko figura-
mi, określającymi czas i miejsce, które Opatrzność Boża wybrała na przyjście Zbawiciela. 

   Przedziwnie sprawna ręka Boża posłużyła się twardą ludzką ręką i twardym ludzkim 
sercem. Józef i Maryja zostali zmuszeni do podróży, która zakończyła się w szopie betlejem-
skiej. A czy ta, tak przedziwnie sprawna, Boża ręka nie mogła sprawić, że ta, jedyna w ca-
łej historii ludzkości, podróż mogła zakończyć się zupełnie inaczej? Oczywiście, że mogła. 
Ale tego nie zrobiła. Może z szacunku dla ludzkiej wolności, by dać człowiekowi szansę do 
wykazania się. A może dlatego, żeby coś nam ukazać. Bo to wykazywanie się człowieka nie 
wychodzi mu najlepiej. Dowodów jest aż nazbyt wiele. 

   Betlejem to znaczy „dom chleba”. Żłóbek to, jak pisze Cyryl Jerozolimski, miejsce, gdzie 
przychodzą zwierzęta po swój pokarm. A skoro tak nieludzko wyglądała sytuacja, w której 
„nie było dla nich miejsca w gospodzie”, to chyba rzeczywiście tak musiało się stać. Tak jak-
by Pan Bóg chciał nam coś przez to powiedzieć. Tak właściwie to ciągle do nas mówi. Jego 
słowa mają nas pokrzepiać, umacniać, motywować do właściwego działania. I to właśnie 
robią.  Jeżeli ktoś odbiera je inaczej, to oznacza, że słucha słów, które nie pochodzą od Boga. 
Pochodzą z innego źródła, które ma na celu wprowadzić w nasze życie zamęt i niepokój. 

   Rodzi się Ten, który da nam siebie za pokarm. Rodzi się Ten, który chce nas wyciągnąć 
z tej nieludzkiej sytuacji, w którą sami żeśmy się wpakowali. Rodzi się Ten, któremu nie-
obca będzie ludzka bieda. No i rodzi się Ten, który to wszystko może zmienić. I zmieni to. 
Ale póki co, będziemy spoglądać na niemowlę leżące w żłobie. Razem z pasterzami, którzy 
pierwsi mieli szczęście oglądać Tego, który jest źródłem prawdziwego szczęścia, będziemy 
śpiewać kolędy, słuchać aniołów, przynosić dary temu, który sam stanie się dobrym paste-
rzem, który swojemu zastępcy na ziemi powie: „Paś owce moje, paś baranki moje”. 

   Kogo by nie przejęła ta delikatność i mądrość, z jaką Bóg ustawia wszystkie rzeczy i 
sprawy w nas i wokoło nas, aby przeprowadzić swój plan. A plan jest taki: dać człowieko-
wi szczęście i pokój. Jedno jest pewne, ten plan zostanie zrealizowany. Z naszego punktu 
widzenia już został zrealizowany. Śmierć już została pokonana. Dokonała tego Miłość. Tak 
musiało się stać. Tego chciał nasz Niebieski Ojciec.

   To chce nam powiedzieć Bóg, gdy przyjdziemy do szopki i spojrzymy na Jezusa. I niech 
pamięć o świętej betlejemskiej nocy zrodzi w nas postanowienie ufnego rzucenia się w ob-
jęcia Bożej Opatrzności. A skoro jest ona nieograniczona, nieskończenie mądra i pełna mi-
łości, to niech to nasze zaufanie będzie również niczym nieograniczone.

   Rzeczywiście, jest to wielka radość.
Ks. Grzegorz Podlaski

Zbigniew Muca, lat: 53, zmarł: 17.12.2012, pogrzeb: 19.12.2012, pogrzeb odbył 
na cmentarzu w Dobrej. 

Jan Bienias, lat: 65, zmarł: 18.12.2012, pogrzeb: 21.12.2012, pogrzeb odbędzie 
się  o godz. 12:00 na cmentarzu w Nowogardzie.

Helena Cimcioch, lat 83, zmarła 18.12.2012, pogrzeb 20.12.2012, pogrzeb od-
był się na cmentarzu  w Nowogardzie.

Apolonia Przybysz, lat 87, zmarła 19.12.2012, pogrzeb 22.12.2012, pogrzeb od-
będzie się o godz. 13:00 na cmentarzu  w Nowogardzie.

Informacje  przekazał zarządca cmentarza Jerzy Furmańczyk

 W tych dniach odeszli do Wieczności 
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„Wigilia to jest zamyślenie”. 
Nad losem tych, którzy łamali się opłatkiem polskim przez 

wszystkie lata niewoli i mroku. Dziś dzielimy się Nim naszą 
wierną pamięcią przy symbolicznym wigilijnym stole...

Barbara Wachowicz

Biblioteka poleca

„WIGILIE POLSKIE. Adam 
Mickiewicz” BARBARY WA-
CHOWICZ to książka, za któ-
rą m.in. autorka otrzyma-
ła tytuł Mistrza Mowy Pol-
skiej Vox Populi i Złoty Me-
dal z Perłą oraz Order „Ma-
ter Polonia Nostra Est” za „wy-
jątkowy dar w przekazywaniu 
młodzieży skarbów narodowego 
dziedzictwa, wierności i 
miłości dla Rzeczypospolitej”. 
Zostajemy zaproszeni do 
spędzenia wigilijnej wieczerzy 
na przestrzeni wieków. Wigilia 
zawsze była i jest dla Polaków 
świętem szczególnym – nie tylko 
religijnym, nie tylko rodzinnym, 
ale też – zwłaszcza w latach 
niewoli, powstań narodowych, 
wojen – świętem związanym z 
tradycją narodową. „Podnieś 
rękę Boże dziecię, błogosław Oj-
czyznę miłą…” czy w jakimś in-
nym kraju, w innym języku śpie-
wa się takie kolędy?

„Wigilie polskie” to spotkanie z 
„gwiazdkami dzieciństwa” samej 
autorki, która przywołuje z pa-
mięci „dom dzieciństwa na Pod-
lasiu, siano pachnące pod obru-
sem śnieżnobiałym, w ów wie-
czór, w roku jedyny…”. To rów-
nież spotkanie przy wigilijnym 
stole z Adamem Mickiewiczem, 
od wigilii dziecięcych-nowo-
gródzkich, sielskich-anielskich, 
poprzez wigilie młodzieńcze, 
spędzone z przyjaciółmi – filo-
matami i tę więzienną, w Wilnie, 
która stała się inspiracją III czę-
ści „Dziadów”. Miejsce szczegól-
ne zajmuje wigilia wielkopolska 
roku 1831 – ostatnia w ojczyź-
nie, ostatnia spędzona z bratem 
Tadeuszem – bohaterem powsta-
nia listopadowego. Potem są wi-
gilie wygnańcze, te paryskie.

Przy symboliczny stole Bar-
bary Wachowicz pojawiają się 
także inni sławni Polacy Juliusz 
Słowacki, Fryderyk Chopin, po-

wstańcy wielkopolscy, Orlę-
ta Lwowskie, harcerze z Szarych 
Szeregów – Rudy, Alek, Zośka, 
Anoda… Wszyscy Ci, którzy fi-
lomackie hasło Ojczyzna-Na-
uka-Cnota, uczynili dewizą swo-
jego życia.

W książce zamieszczono dużo 
czarno-białych ilustracji i zdjęć. 
„Wigilie Polskie” to piękna lekcja 
patriotyzmu i lekcja polskości. 
Gorąco polecam.

Dyrektor Biblioteki
Zofia Pilarz

Godziny odprawianych  
Pasterek i Mszy Świątecznych 
w poszczególnych Parafiach i ich Kościołach Filialnych.

Parafie w Nowogardzie i ich kościoły filialne
1.  W Parafii pw. Św. Rafała Kalinowskiego w Nowogardzie  -  Pa-

sterka o godz. 22:00, 24:00, Msze świąteczne tak, jak w każdą niedzie-
lę - dodatkowo w pierwszy dzień Świąt o godz. 15:00 Msza Święta - 
(chrzty )

Pasterka w innych miejscowościach Parafii pw. Św. Rafała Kali-
nowskiego w Nowogardzie: 

- Kościół Filialny w Jarchlinie – o godz. 22:00 
- Kościół Filialny w Kulicach - o godz. 23:15 
- Kościół Filialny w Sąpolnicy - o godz. 23:15
2. W Parafii pw. Matki Boskiej Fatimskiej w Nowogardzie  -  Pa-

sterka o godz. 21:00 dla dzieci i  dorosłych, oraz o godz. 24:00 dla 
młodzieży i dorosłych.  

Pasterka w innych miejscowościach Parafii pw. Matki Boskiej 
Fatimskiej w Nowogardzie: 

- w Kościele Filialnym w Lestkowie o godz. 23:00 
- w Kościele Filialnym w Miętnie o godz. 22:00
Msze świąteczne we wszystkich Kościołach tak, jak w każdą niedzielę. 
3. W Parafii pw. WNMP w Nowogardzie -  Pasterka o godz. 22:00 

i o godz. 24:00 
- w pierwszy dzień Świąt Msze Święte o godz. 9:30, 11:00, 12:30, 

14:00(chrzty), 20:00 Msza Św.”Z życiem bez prądu” (nie będzie Mszy 
Św. o godz. 7:00.

- w drugi dzień Świąt Msze Święte tak, jak w każdą niedzielę
Pasterka w innych miejscowościach Parafii pw. WNMP w No-

wogardzie: 
- Kościół Filialny w Karsku – o godz. 24:00 
- Kościół Filialny w Olchowie - o godz. 21:00 
- Kościół Filialny w Wojcieszynie - o godz. 21:00 
- Kościół Filialny w Dąbrowie - o godz. 22:00

Msze świąteczne we wszystkich Kościołach tak, 
jak w każdą niedzielę.

Parafie wiejskie i ich kościoły  filialne
1. W Parafii  pw. św. Anny w Długołęce –  Pasterka o godz. 24:00
 Pasterka w innych miejscowościach Parafii Długołęka: 
- Kościół Filialny w Wyszomierzu - o godz. 20:00 
- Kościół Filialny w Godowie - o godz. 22:30 
- Kościół Filialny w Redle - o godz. 21:30 
2. W Parafii pw. św. Sylwestra w Strzelewie - Pasterka  o godz. 

23:00,
- w Kościele Filialnym w Świerczewie o godz. 21:00
Msze świąteczne w Parafii i we wszystkich Kościołach Filialnych 

tak, jak w każdą niedzielę, tylko w Kościele Filialnym w Świerczewie 
w 25.12. 2012r Msza Święta o godz. 15:00, a 26.12.2012r o godz. 8:00

3. W Parafii pw. MB Różańcowej  w Żabowie  - Pasterka o godz. 24:00 
Pasterka w innych miejscowościach Parafii Żabowo: 
- Kościół Filialny w Maszkowie – o godz. 21:00
- Kościół Filialny w Wyszogórze –  o godz. 22:00 
- Kościół Filialny w Potulińcu - o godz. 23:00
4. W Parafii  pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Wierzbięcinie 

–  Pasterka o godz. 24:00          
Pasterka w innych miejscowościach Parafii  Wierzbięcin: 
 - w Kościele filialnym w Beniczkach - o godz. 21:30
-w Kościele filialnym w Ostrzycy  - o godz.22:30
5. W Parafii pw. św. Józefa oblubieńca Najświętszej MP w Jeniko-

wie  - Pasterka o godz. 24:00
Pasterka w innych miejscowościach Parafii  Jenikowo: 
-  Kościół Filialny w Korytowie - o godz. 19:30
-  Kościół Filialny w Dębicach - o godz. 23:00
- Kościół Filialny w Bagnach - o godz. 21:50
-  Kościół Filialny w Wojtaszycach - o godz. 20:40
6. W Parafii pw. św. Katarzyny w Trzechlu – Pasterka o godz. 24,00 
   Pasterka w innych miejscowościach Parafii  Trzechel: 
-  Kościół Filialny w Dzisnej - o godz. 21:00
-  Kościół Filialny w Łożnicy - o godz. 22:30
Msze świąteczne we wszystkich Kościołach Parafii wiejskich i ich 

kościołach  filialnych tak, jak w każdą niedzielę.
Opr.MR

Z okazji 60 urodzin 
tatusiowi Edwardowi 

i chrzestnemu 
Zenonowi Gibkim 

najlepsze życzonka 
wielkiego w życiu słonka, 

smutków małych jak 
biedronka. 

Pomyślności na kolejny 
życia rok i miłości, bo ona 

dostarczy Wam radości. 
życzy 

Karolina z rodziną

Z okazji urodzin 
Waldemarowi  
Pędziszczak 

dużo zdrowia – którym od lat się cieszysz
Pogody ducha – którą wielu obdarzasz

I wytrwałości – której nigdy Ci nie brakuje. 
życzą 

pracownicy Piekarni – Ciastkarni

50 lat minęło
od tej pięknej chwili
gdy sobie przysięgę
w Kościele złożyli

Hela i Czesław
Zięciak

My pamiętamy życzenia 
z całego serca 

składamy
siostry: Jadzia, Lucyna, 

Joanna, Krystyna z mężem

Znaleziono klucze
Uwaga! Widoczne na zdjęciu 

klucze są do odbioru w redakcji 
DN, przy ul. Boh. Warszawy. 

W środę (12 grudnia), w oko-
licy supermarketu Lidl, przy ul. 
15-Lutego znaleziono klucze. 

Msza św. bez prądu 
Większość z nas duchowej adopcji podjęła się na Mszy św. w dzień 

poczęcia Jezusa Chrystusa, czyli w Uroczystość Zwiastowania Pańskie-
go. 25 grudnia po dziewięciu miesiącach błogosławionego stanu Maryi 
przychodzi na świat Dziecię, którego przyjścia wszyscy wyczekiwali. I 
ów czas dziewięciu miesięcy w łonie Maryi nie były bez znaczenia. Już 
wtedy Bóg rozpoczął przygotowany od dawna wielki plan zbawienia.

Zapraszamy na kolejną Mszę św. „Z Życiem bez prądu”, w ten nie-
zwykły dzień Bożego Narodzenia na godz. 20:00 do najstarszego ko-
ścioła w Nowogardzie. Grudniowa Msza św. będzie okazją do podzię-
kowania Bogu za bezcenny dar życia, jakim Bóg każdego z nas obdaro-
wał. I jest to najpiękniejszy prezent, jaki każdy z nas od Niego otrzymał.

Z pozdrowieniami Donum Vitae Nowogard
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Z okazji zbliżających się świąt 
Bożego Narodzenia wszyst-
kim naszym klientom życzy 

zdrowych i spokojnych 
spędzonych w miłej rodzinnej 

atmosferze świąt 
oraz szcześcia w 
nadchodzącym 
Nowym Roku

Życzy

Święta Bożego Narodzenia
to czas szczególny.
Życzymy Państwu,
aby przyniosły one wiele uśmiechu,
radości i miłości najbliższych oraz
spełnienia wszystkich marzeń.
Nadchodzący zaś 2013 rok
niech obdarzy Państwa tysiącem
miłych niespodzianek
i będzie najszczęśliwszym
Rokiem pod słońcem.

 Przewodniczący Rady Gminy
 Arkadiusz Witkowski

 oraz Radni Gminy Osina

Wójt Gminy Osina
Krzysztof Szwedo

oraz pracownicy UG Osina

Wszystkim Czytelnikom
wesołych świąt bożonarodzeniowych

oraz
pomyślności w 2013 roku

życzą redaktorzy techniczni DN

6 NR 100 (1344)
21.12.2012 W Y D A R Z E N I A

Radosnych, spokojnych pełnych ciepła 
i nadziei świąt Bożego Narodzenia 
oraz wielu dni pełnych optymizmu 

i szczęścia w nowym, 2013 roku

składają swoim klientom 
i odbiorcom usług

zarząd i pracownicy 
Przedsiębiorstwa Usług 
Wodnych i Sanitarnych 

w Nowogardzie

Radosnych i pgodnych 
świąt Bożego Narodzenia

i szczęśliwego Nowego 
2013 Roku

        życzy
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Nasi przedsiębiorcy - Adam i Marcin Fedeńczakowie

W biznesie ważna jest determinacja! 
Swoją skuteczność zawdzięczają dostosowaniu do indywidualnych potrzeb klienta, a także standardom, które zostały zauważone i 
przywiezione wiele lat temu  ze Stanów Zjednoczonych. Zatrudniają  70 pracowników, co stawia ich w gronie czołowych pracodawców 
w gminie Nowogard. O to, jaka jest recepta na biznes, zapytaliśmy w bezpośrednim wywiadzie w ramach cyklu „Nasi przedsiębiorcy” 
Adama i Marcina Fedeńczaków-właścicieli  firmy AF, która na rynku funkcjonuje od 1989 roku. 

Dziennik Nowogardzki: Minę-
ło już 2 lata od ostatniego wywia-
du do DN. Wówczas rozmawia-
łem  z panem Marcinem. Dziś 
chcę czytelnikom przedstawić 
firmę AF Fedeńczak, jako przed-
siębiorstwo rodzinne. Co zmie-
niło się od naszej ostatniej roz-
mowy? 

Adam i Marcin Fedeńczak wła-
ściciele firmy A.F - To już dwa 
lata? Gdyby nie pana Redaktora in-
formacja, wówczas nie zorientowa-
libyśmy się, że już upłyną tak długi 
czas. Co do naszej firmy, to musieli-
byśmy odnieść się pokrótce do każ-
dej z naszych branż, gdyż nie moż-
na ich mierzyć jedną miarą. I tak, 
zaczniemy od branży sklepów spo-
żywczych, gdzie zmieniliśmy trochę 
ich profil. Jak wiemy w Nowogardzie 
powstała cała sieć supermarketów 
spożywczych, które mocno zachwia-
ły handlem małych sklepów, co w 
konsekwencji obniżyło radykalnie 
osiągane przez te punkty obroty. Ko-
lejną sprawą jest wybudowana ob-
wodnica, która odciążyła nie tylko 
natężenie ruchu, ale i spowodowa-
ła, że przez Nowogard przejeżdża 
o wiele mniej kierowców i turystów. 
Ta grupa klientów była dość znaczą-
ca dla naszych sklepów, które mieli-
śmy umiejscowione przy głównych 
ulicach „tranzytowych”. Kiedy to się 
zmieniło, postawiliśmy na dzierża-
wę naszych lokali. Natomiast jeże-
li chodzi o branżę szkoleniową kie-
rowców, spotkaliśmy się tu niestety 
z niżem demograficznym, co bardzo 
mocno również naruszyło jej funk-
cjonowanie. Efektem tego jest likwi-
dacja jednego z naszych ośrodków w 
Szczecinie. Natomiast jeżeli chodzi o 
branżę transportową, to ta rozwija 
się jak na razie bardzo dobrze. 

 Panów zdaniem, kto to jest 
przedsiębiorca i jakie powinien 
mieć predyspozycje?

MF :To bardzo ważne pytanie, 
bo żeby być przedsiębiorcą, to trze-
ba być perspektywicznym, jak rów-
nież mieć tą tak zwaną intuicję, 
czy mówiąc kolokwialnie „nosa”. Z 
przedsiębiorczością łączą się rów-
nież innowacyjność, jak również 
determinacja, pewność siebie, kre-
atywność i na pewno brak obaw 
przed podejmowaniem ryzyka. Ale  
istotne jest także  dobre wyczucie i 
gotowość do współpracy z innymi 
kontrahentami jak również pra-
cownikami w firmie.

Przechodząc już do meryto-
rycznej części wywiadu - zapy-
tam panów, skąd narodził się 

pomysł na założenie firmy, któ-
rej logo jest bardzo charaktery-
styczne i rozpoznawalne w mie-
ście? 

MF:  Pomysł powstania firmy 
narodził się paradoksalnie nie w 
Polsce, lecz w Stanach Zjednoczo-
nych, gdzie tata wyjechał jeszcze, 
jako pracownik państwowy Pol-
skiego Związku Motorowego.  

To prawda – kontynuuje Adam 
Fedeńczak - Już będąc tam na 
miejscu zafascynowałem się tam-
tejszą wolnorynkową gospodar-
ką, która pokazała mi, jak można 
pracować nie państwowo, lecz na 
własny rachunek. Wówczas naby-
łem odwagi i zrozumiałem, że tu 
w Polsce również można pracować 
na własny rozrachunek. Dziś firma 
AF funkcjonuje rozwojowo i może 
poszczycić się charakterystycznym 
znakiem firmowym, który jest za-
uważalny. Tradycji rodzinnych nie 
miałem związanych z handlem, bo 
moi rodzice pracowali na gospo-
darstwie rolnym. Ale w mojej gło-
wie zawsze prześwitywała myśl, że 
chcę pracować na własny rachunek 
i być niezależnym. 

F.U.H. „Adam Fedeńczak” 
rozpoczęła swoją działalność w 
roku 1989. To był bardzo trud-
ny czas na rozpoczęcie jakiejkol-
wiek działalności? 

Pan Adam - Wbrew pozorom, to 
był dobry czas dla osób, które mia-
ły odwagę otworzyć swój interes. A 
dlaczego? Bo właśnie w tym okresie 
nie było dużo firm prywatnych, ani 
też tych państwowych, które zaczy-

nały upadać. W wielu branżach 
pojawiła się nisza, a nowe realia 
ustrojowe sprawiły, że ludzie ocze-
kiwali nowych usług i produktów 
na rynku. Przykładem niech będzie 
np. sklep nocny całodobowy, który 
otworzyliśmy, jako pierwsi w No-
wogardzie. Była to odpowiedź na 
sklepy, które funkcjonowały tylko w 
określonych godzinach. Muszę rów-
nież dodać, że sytuacja polityczna, 
jaka w tym czasie się kształtowała 
w naszym kraju, nie miała żadnego 
znaczenia na funkcjonowanie fir-
my.  Jedynym organem, który decy-
dował o kształcie sprzedaży sklepu, 
czy sklepów, była rada miasta, któ-
ra miała w swoich kompetencjach 
przyznawanie koncesji na alkohol. 
To ona decydowała czy taką kon-
cesję można uzyskać, czy nie. Dla-
tego muszę powiedzieć, że było to 
dość poważne utrudnienie, bo licz-
ba przyznawanych koncesji była 
ograniczona i trzeba było tak roz-
mawiać, by przekonać radę i ów-
czesnego burmistrza do przyzna-
nia tej koncesji.

Czy spotkali się Panowie ze 
stwierdzeniem, że przedsiębior-
ca pracuje zawodowo 24 godziny 
na dobę? Który z biznesów naj-
więcej pochłania zaangażowa-
nia? 

MF: Każda branża ma swoją spe-
cyfikę i w tej działalności jest nie-
normowany czas pracy, przykładem 
jest zdarzenie, które miało miejsce 
2 dni temu, kiedy otrzymałem tele-
fon o godz. 5: 00 rano od pracow-
nika, że zaistniała awaria autobu-

su. Trzeba było natychmiast zorga-
nizować transport zastępczy. Także, 
jak pan widzi, w tym biznesie nie 
ma sztywnych godzin pracy. Jeże-
li trzeba, musimy być dyspozycyjni 
dla naszych pracowników 24 godzi-
ny na dobę. Dlatego pana pytanie, 
jest słuszną odpowiedzią. Co do in-
nych branż, to nie mam tutaj wyli-
czeń procentowych, ale uważam, że 
wszystkie nasze branże wymagają 
poświęcenia i równego zaangażo-
wania, bo wszystkie są dla nas tak 
samo ważne. Jest to interes rodzin-
ny, dlatego też jego i poszczególne 
gałęzie działalności oraz kompeten-
cje, podzieliliśmy między sobą.  

AF :Działamy nie tylko w Nowo-
gardzie, ale i na terenie wojewódz-
twa zachodniopomorskiego. Dlate-
go musimy się podzielić obowiąz-
kami, by wszystko sprawnie funk-
cjonowało. 

By prowadzić tego typu dzia-
łalność trzeba mieć odpowied-
nie predyspozycje, jak również 
kadrę pracowniczą. Wspomina-
li panowie o zmianach profilu 
działalności, szczególnie w gałę-
zi handlowej waszego przedsię-
biorstwa. Jak to się przełożyło na 
poziom zatrudnienia w firmie? 
Jak ważny jest czynnik ludzki w 
całej strukturze przedsiębior-
stwa? 

AF:  Na obecną chwilę zatrud-
niamy około 70 osób, które mają 
umowy stałe lub umowy zlecenia. 
Co do zatrudnionych osób, to sta-
ramy się zatrudniać kompetent-
nych pracowników. Rotacja za-

trudnienia jest na szczęście bar-
dzo mała. Muszę powiedzieć, że 
są tacy pracownicy, którzy pracują 
z nami niemal od początku istnie-
nia firmy. Co do likwidacji niektó-
rych sklepów i co za tym idzie zwol-
nień pracowników, to muszę przy-
znać, że nie były to łatwe decyzje, 
bo przecież z niektórymi pracowni-
kami byliśmy bardzo zżyci. Dlatego 
te rozstania nie były łatwe, a wręcz 
bardzo przykre, bo wszyscy wiemy, 
że to miasto niestety nie obfituje w 
nadmiar pracy. 

MF:  Do wypowiedzi Taty chcę 
jedynie dodać, że w branżach, któ-
re reprezentujemy, pracują osoby o 
naprawdę dobrych i wysokich kwa-
lifikacjach. Jest to działalności re-
gulowana przepisami. Dlatego np. 
kierowca autobusu musi mieć zda-
ny odpowiedni kurs prawa jazdy i 
na  przewóz osób.  Tu nie pracują 
przypadkowe osoby. Kierowca czy 
instruktor, by wykonywać swoją 
pracę, muszą również indywidu-
alnie sami inwestować w siebie, a 
nie są to małe koszty. Dodatkowo 
po szkoleniu, osoby te przechodzą 
egzaminy państwowe, których zali-
czanie daje możliwość wykonywa-
nia tego zawodu. Muszę również 
wspomnieć o tym, że z takimi kwali-
fikacjami dziś nie jest łatwo zdobyć 
pracownika. Pamiętamy przecież, 
że był okres wyjazdów, również kie-
rowców do np. Wielkiej Brytanii, co 
na pewno przyczyniło się do lekkie-
go spadku liczby wykwalifikowa-
nych pracowników na naszej lokal-
nej giełdzie pracy. Z drugiej strony, 
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to pozwoliło nam automatycznie 
na przyjęcie nowych, i wyszkolenie 
też nowej kadry pracowniczej, któ-
ra jednak w kraju pozostała. Ko-
rzystając z możliwości bardzo ser-
decznie chcielibyśmy podziękować 
wszystkim naszym pracownikom 
za dobrą i długoletnią współpracę. 
Wierzymy, że to zaufanie i dobra 
atmosfera, które wypracowaliśmy 
sobie przez te lata, pozwoli przez 
następne jeszcze lata pracować dla 
dobra Firmy AF. Tym samym zda-
jemy sobie sprawę, że bez naszych 
pracowników, nie udałoby się  osią-
gać sukcesów w naszym biznesie. 

 Firma AF ma w swojej ofercie 
kilka działalności, która z nich 
jest zdaniem panów najbardziej 
perspektywiczna?  

AF:  To oczywiste, że chcieliby-
śmy by wszystkie prosperowały pra-
widłowo i staramy się, by tak było 
dalej. Ale generalnie jesteśmy bar-
dzo mocno związani z  prowadze-
niem kursów prawa jazdy, gdyż 
właśnie to zajęcie zapoczątkowa-
ło naszą działalność i  rozwój fir-
my przed kilkoma laty. Ale jest jesz-
cze branża przewozowa, która na-
rodziła się wprost z potrzeby ryn-
ku, kiedy znacznie ograniczono 
ilość połączeń oferowanych przez 
tradycyjnych przewoźników. Poza 
tym pamiętamy też, jaki wówczas 
panował komfort w pociągach czy 
autobusach. Dlatego wykorzysta-
liśmy tę niszę, która trwa do dziś 
i nasze busy jeżdżą do Szczecina i 
jeszcze wielu innych mniejszych i 
większych miejscowości w regionie. 

MF: - dodam tylko, że samo wy-
pełnienie niszy na rynku usług, to 
nie wszystko. Również w takich 
momentach, dużo zależy od deter-
minacji w działaniu, a także od 
sprawnego planowania i umiejęt-
ności przewidywania, oraz w jaki 
sposób utrzymać zainteresowanie 
daną działalnością wśród klientów. 
To oznacza często spore inwestycje. 
Muszę dodać, że właśnie Tata, za-
wsze miał w sobie te cechy, które 
pozwoliły nam wspólnie osiągnąć 
sukces.

 Dla wielu mieszkańców No-
wogardu nazwisko Fedeńczak,  
kojarzy się z Hotelem i Restau-
racją Kamena, to właśnie w tym 
miejscu przez wiele lat  toczyło 
się życie towarzysko-rozrywko-
we  miasta. Logo państwa firmy 
w ostatnim czasie zniknęło jed-
nak ze ścian tego budynku. Dla-
czego tak się stało? 

AF: Spodziewałem się tego pyta-
nia. Jak już wspominaliśmy nasza 
działalność polega na biznesie ro-
dzinnym. Dotychczas działalnością 
tego lokalu tj. „Kameny” zajmowa-
ła się moja żona Wanda. Praca w 
lokalu wymagała praktycznie cało-
dobowego zaangażowania i ogrom-
nego wysiłku z jej strony. Ja przed-
stawiłem więc propozycję włącze-
nia się w pracę  lokalu moim syno-
wym, jednak z ich strony nie było 
zainteresowania tą działalnością, 

ze względu m. in. na brak przygoto-
wania do tego typu działalności. W 
związku z tym lokal postanowili-
śmy wydzierżawić. Ja osobiście cie-
szę się, że dzierżawcami naszego lo-
kalu zostali dwaj młodzi kreatywni 
przedsiębiorcy z Nowogardu, któ-
rzy  wizualnie dość pokaźnie i od-
ważnie zmienili wystrój lokalu. Ży-
czę więc im sukcesów, przyjemno-
ści i satysfakcji finansowej z prowa-
dzonej działalności. Mam nadzieję, 
że „Kamena” dalej będzie kojarzyła 
się z dobrą kuchnią, miłą obsługą i 
ciepłą atmosferą. 

Wiele się mówi w obecnym 
czasie o kryzysie, który uderza 
w poszczególne gałęzie gospo-
darki. A przykładem tego są np. 
zwolnienia w Fiat auto Poland. 
Czy w firmie AF ten kryzys jest 
również dostrzegalny? 

AF: Nie ukrywamy, że jest on 
również u nas odczuwalny. Powo-
dem tego są oczywiście duże koszty 
utrzymania firmy, czy opłaty zwią-
zane np. z podatkami czy ZUS. Po-
zostają jeszcze pensje, które mu-
szą być przecież wypłacone na 
czas. Dziś niestety społeczeństwo 
jest ubogie. Dlatego zdajemy sobie 
sprawę, że np. nie możemy podnieść 
cen biletów, a powiem wręcz, że 
działamy na granicy opłacalności. 
W czasach, kiedy ludzie mieli pra-
cę np. w Stoczni w Szczecinie, my 
właśnie  dowoziliśmy ich na miej-
sce pracy. Pomimo, że była przecież 
konkurencja, to zajęcia było wy-
starczająco dla każdego, i każdy z 
przewoźników miał swoich klien-
tów.  A dziś, proszę zobaczyć, nie 
ma stoczni i innych zakładów, co 
spowodowało znaczny spadek fre-
kwencji jeżdżących osób. Pozostał 
jeszcze park technologiczny w Go-
leniowie, ale jest to droga zbyt krót-
ka. Dlatego uważamy, że nie ma 
tego tempa i dynamizmu, który był 
wcześniej. Na szczęście pozostała 
młodzież szkolna i pojedyncze oso-
by, które muszą jakoś do Szczecina 
się dostać. Robimy wszystko, żeby 
mimo trudnej sytuacji na rynku, 
również pracownicy czuli satysfak-
cję i zadowolenie z wykonywanych 
obowiązków. Jest to jednak trudne. 
Jak to mówią, „Z pustego, to i Salo-
mon nie naleje”. Staramy się rów-
nież na bieżąco analizować sytu-
ację finansową  naszych klientów i 
dopasowywać do nich naszą ofertę. 

Każdy z panów ma swój indy-
widualny zakres obowiązków. 
Jak to wygląda w kwestii podej-
mowania decyzji? Podejmujecie 
je samodzielnie, czy każdy ruch 
omawiacie wspólnie?  

A.F Jak już wspominaliśmy, pro-
wadzimy firmę rodzinną. Trudno 
więc abyśmy nie informowali się 
nawzajem o podejmowanych przez 
siebie decyzjach, czy też pomysłach 
i perspektywach na przyszłość. 

Panuje taka potoczna opinia, 
że przedsiębiorcom żyje się do-
brze. Mam jednak wrażenie, że 
to fałszywy stereotyp. Prowadze-

nie własnej firmy, jak już pano-
wie wspomnieli, to nie tylko same 
przyjemności, ale też wiele obo-
wiązków i nienormowany czas 
pracy. To także branie odpowie-
dzialności za drugiego człowieka, 
jego byt i rozwój zawodowy. Jak 
to panowie oceniają? Może już je-
steście na takim etapie w życiu, że 
możecie sobie pozwolić na pracę 
„zza biurka” w ciepłym gabinecie?

AF: Wydaje mi się, że łatwiej 
jest wymagać, kiedy obserwujemy 
daną pracę z bliska. Natomiast z 
odległości biurka, to jest nie możli-
we, bo np. nie znamy pracownika i 
nie widzimy go. Przechodząc się po 
firmie i uczestnicząc w niektórych 
przedsięwzięciach, jesteśmy w sta-
nie sprawiedliwe ocenić możliwo-

ści danego pracownika, a nie tylko 
ocenić z jego relacji. Sam złapałem 
się na tym, że nie znałem do końca 
ich pracy i wówczas twierdziłem, 
że daną czynność można było wy-
konać szybciej. Okazało się jednak 
później, że myliłem się, bo nie zna-
łem właśnie z bliska tej pracy czy 
obowiązków. Nie można więc na to 
sobie pozwolić. Prowadzenie firmy 
wymaga więc ciągłej pracy i kre-
atywnego myślenia. 

MF:  Jeżeli chodzi o moją oso-
bę, to powiem tak,  nie zarządzam 
swoją częścią działalności w naszej 
firmie zza biurka. Bardzo często 
schodzę do poziomu kierowcy au-
tobusu, czy biletera, gdzie np. przez 
ostatnie 6 miesięcy, to robiłem wła-
śnie za biletera. Dzięki właśnie i 
takiej pracy, poznałem ją z bliska 
oraz niektórych pracowników, co 
na pewno w przyszłości pozwoli 
mi na dokonywanie odpowiednich 
i przemyślanych decyzji. Nie boję 
się pracy, nawet kierowcy. Więc jak 
pan widzi, nie kieruję  firmą zza 
biurka. 

Na stronie internetowej Wa-
szej firmy jest powiedziane, że 
„wychodzicie naprzeciw oczeki-
waniom klientów i w miarę moż-
liwości dostosowujecie do nich 
swoją ofertę”. Oraz to, że swoim 
kursantom zapewniacie „naukę 
bezstresową i w przyjacielskiej 
atmosferze”. Co to oznacza dla 
klienta? 

MF: Jeżeli chodzi o bezstresową i 
dobrą atmosferę, to mam tu na my-

śli z Tatą właśnie dobór odpowied-
nich instruktorów, którzy powinni 
mieć odpowiednie predyspozycje. 
Wcielają się oni bowiem niemal 
w pedagogów. A weryfikujemy to  
poprzez np. obserwację instrukto-
ra z kursantem podczas ich jazdy, 
jak również poprzez ankiety, które 
na końcu prosimy by zostały wy-
pełnione przez kursantów, którzy  
przeszli kurs. Jeżeli są te oceny w 
większości negatywne dla danego 
instruktora, wówczas przeprowa-
dzam rozmowę wyjaśniającą z ta-
kim instruktorem i staram się do-
wiedzieć, co jest przyczyną tej ne-
gatywnej oceny. Jeżeli nie poprawi 
się po takiej rozmowie dyscyplinu-
jącej, wówczas zakańczam z nim 
współpracę. Zadowolenie, jak rów-

nież wysoki poziom jest dla naszej 
firmy nieustającym priorytetem. 

AF:  Cóż staramy się podchodzić 
do każdego człowieka indywidual-
nie i zapoznać się z jego potrzeba-
mi oraz oczekiwaniami. 

 W przekazach dużo się mówi 
o możliwościach rozwoju ma-
łych i średnich przedsiębiorstw 
w ramach programów pomoco-
wych Unii Europejskiej. Czy pa-
nowie kiedyś korzystali z tych 
„możliwości”?

MF: Jak dotąd nigdy nie apliko-
waliśmy o takie środki, natomiast 
współpracowaliśmy z firmami, któ-
re te środki pozyskały. Byliśmy jak-
by podwykonawcą tych firm. Na-
tomiast wiem, że Urząd Marszał-
kowski w Szczecinie posiada taki 
projekt o nazwie” Jeremie”, którego 
przeznaczenie może być na: finan-
sowanie inwestycji polegających 
m.in. na zakupie, budowie lub mo-
dernizacji obiektów produkcyjno 
-usługowo- handlowych; tworze-
nie nowych miejsc pracy; zakup 
wyposażenia w maszyny, urządze-
nia, aparaty w tym także zakup 
środków transportu bezpośrednio 
związanych z celem realizowane-
go przedsięwzięcia; wdrożenie no-
wych rozwiązań technologicznych 
i technicznych; inne cele gospodar-
cze. Są to kredyty o bardzo małym 
oprocentowaniu dla małych i śred-
nich firm takich jak nasza. Dlatego 
rozważam jego podjęcie. 

 Gdyby Panowie mieli jeszcze 
raz taką możliwość, to wybraliby 

Panowie pracę na etacie? Czy ni-
gdy byście nie zamienili własne-
go biznesu na rzecz etatu u obce-
go pracodawcy?

AF: Jestem osobą niesforną. Dla-
tego wybrałbym na pewno jeszcze 
raz tą właśnie drogę zarabiania 
pieniędzy na życie. Praca na pań-
stwowej posadzie w moim odczu-
ciu, nie daje tych możliwości, które 
mamy teraz. Nie wiem czy jestem 
pracoholikiem, bo oto trzeba było-
by zapytać inne osoby, ale bardzo 
lubię swoją pracę, a właściwe być 
aktywnym. 

 MF: – Ja zdecydowanie  wolę 
pracować  na własny rozrachunek. 

W moich pytaniach przezna-
czam także  miejsce dość restryk-
cyjnej taktyce podatkowej mia-
sta, którą stosują obecne władze. 
Jak panowie oceniacie te kwe-
stię?

AF:  Cóż, byłem radnym, więc 
znam trochę tą specyfikę funkcjo-
nowania gminy. Wiem, że każda 
gmina ma jakieś zadania do reali-
zacji i oczekiwania do spełnienia 
dla mieszańców. Więc w pewnym 
sensie rozumiem te decyzje władz 
związane z budżetem. Są jednak  
granice, których nie powinno się 
przekraczać, a coś wiem na ten te-
mat, gdyż sam jestem podatnikiem 
i przedsiębiorcą. Świetnym przy-
kładem jest mała analiza podatku 
od wieczystego użytkowania, który 
może przedstawię w liczbach: Rok: 
2011 - 1744, 2012 - 3488,16, 2013 
- 5732,31 i rok 2014 – 7976. Proszę 
sobie spojrzeć na te liczby i zwró-
cić uwagę, jak one bardzo drastycz-
nie  wzrosły. Cóż, wydaje mi się, że 
dalszy komentarz jest niepotrzebny. 

Wiem, że zawsze Panowie 
wspomagali różne przedsięwzię-
cia charytatywne. Czy w związ-
ku z licznymi obowiązkami za-
wodowymi, czy też publicznymi, 
nadal staracie się pomagać? 

MF, AF:  Od początku prowa-
dzenia działalności gospodarczej 
staraliśmy się  wspierać  działania 
społeczno - kulturalno - oświatowe. 
Ważne też dla nas było wspieranie 
akcji charytatywnych. Zdajemy so-
bie sprawę, że potrzeby są znacz-
nie większe, na pewno chcieliby-
śmy więcej wspomagać, ale nasze 
możliwości w tym zakresie są rów-
nież ograniczone. Cieszymy się jed-
nak, że udaje nam się zrobić cho-
ciaż tyle. 

Już niebawem Święta Bożego 
Narodzenia. Jak Panowie spędzą 
ten czas? 

Czekamy na te święta z niecier-
pliwością. Spędzimy je tradycyjnie 
w gronie rodzinnym. Korzystając z 
uprzejmości gazety DN, chcieliby-
śmy złożyć z okazji właśnie Świąt 
Bożego Narodzenia oraz zbliża-
jącego się Nowego Roku, naszym 
wszystkim Klientom, Nowogar-
dzianom  oraz Przyjaciołom ser-
deczne życzenia Świąteczne i No-
woroczne. 

Rozmawiał: Jarek Bzowy 

Siedziba firmy przy ulicy Armii Krajowej
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BIAŁY  PUNKT  GSM

ul. Bankowa 3e, Nowogard
tel. 91 562 27 15

czynne : pn-pt od 10.00 do 18.00  
sobota od 10.00 do 14.30

Zapraszamy

Autoryzowany punkt 
Telewizji N 

abonament na 6 miesiecy

- Telefony komórkowe od 60 zł
- SIMLOCK SERWIS NAPRAWA
- AKCESORIA GSM
- TELEWIZJA NA KARTE
- Doładowania
- DARMOWA TELEWIZJA CYFROWA 
- Dekodery DVB-T

Wspólnie dbajmy o środowisko
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Dziękujemy za dotychczasową
współpracę i obdarzenie nas zaufaniem

Z okazji Świąt 
Bożego Narodzenia

wszystkim 
naszym Klientom 

miłej światecznej atmosfery
w gronie najbliższych

życzy właściciel

Z okazji Świąt 
Bożego Narodzenia

wszystkim 
naszym Klientom 

miłej światecznej atmosfery
w gronie najbliższych

życzy właściciel

Wszystkim mieszkańcom 
Miasta i Gminy Nowogard

zdrowych i wesołych 
świąt Bożego Narodzenia

oraz szampańskiej zabawy 
w Nowym 2013 Roku

życzy Zarząd 
Platformy Obywatelskiej

w Nowogardzie
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I liga: Bad Boys rewanżują się Pampelunie

II liga: Zmiana lidera
W niedzielę (16 grudnia) po raz ostatni w roku 2012 swoje mecze rozgrywali piłkarze ry-
walizujący w Nowogardzkiej Amatorskiej Lidze Piłkarskiej. W II lidze padły aż 23 bramki, 
natomiast w I lidze Bad Boys Juniors 94 biorą rewanż za mecz z 1 kolejki i pokonują Pam-
pelunę Pereiros 4:2.

W pierwszym meczu naprzeciw siebie stanęły zespo-
ły Olimpiakosu i Strażaka Wyszomierz. W I rundzie 
padł remis 3:3, tym razem od początku, to Olimpiakos 
dominował na boisku. Wynik 7:2 nie pozostawia złu-
dzeń, kto tego dnia był lepszy. W kolejnym spotkaniu 
piłkarze FC Rezerwy zostali „rozstrzelani” przez Ja-
strząb Łosośnica! Rezerwiści nie podjęli nawet walki, 
pięć bramek zdobył Dawid Szkołuda i objął prowadze-
nie w klasyfikacji strzelców, natomiast wynik 13:0 robi 
wrażenie dla tych, którzy tego nie widzieli-potwierdza-
my: piłkarze FC Rezerwy byli obecni na boisku... W 
ostatnim pojedynku II ligi, lider podejmował nieprze-
widywalny zespół Pomorzanina II. Ten mecz odstawał 
od pozostałych pod względem goli, jednak na walkę 
i ambicje obydwu ekip, nikt nie mógł narzekać. Para-
sol zmarnował trzy wyśmienite okazje do przesądzenia 
losów tego spotkania, a nie jest tajemnicą, że niewy-
korzystane sytuacje się mszczą... Indywidualną akcję 
przeprowadził i wykończył grający w B Klasie na pozy-
cji bramkarza- Krzysztof Haberski, który tym samym 
zdobył jedynego gola w tym meczu. Pomorzanin pnie 
się do góry, natomiast Parasol po raz kolejny zamienia 
się miejscami z Jastrzębiem Łosośnica.

12:1 – takim wynikiem zakończył się dwumecz Jan-
tar – Czarne Chmury. Za sprawą trzech bramek Le-
wandowskiego i Langnera, młodzi piłkarze Jantaru 
ponownie inkasują beniaminkowi 6 bramek, Czarne 
Chmury odpowiedziały jedynie bramką honorową. 

W kolejnym spotkaniu fantastyczne emocje i wal-
ka na całego, czyli na parkiecie znajdowały się zespo-
ły Pampeluny i Bad Boys Juniors 94. Zawodnicy lidera 
do przerwy przegrywali 0:2 i mimo ambitnej pogoni 
nie udało już im się odwrócić losów tego meczu, dwie 
bramki dla Bad Boysów strzelił Krystian Miklas, a jego 
zespół pewnie wygrywa 4:2. Porażka lidera oznacza, że 
jeszcze wszystko jest możliwe, na mistrzostwo realne 
szanse oprócz Pampeluny, wciąż mają Seniorzy, Bad 
Boys Juniors 94 i … Budowlani! Obrońcy mistrzow-
skiego tytułu po raz kolejny inkasują 3 punkty, tym ra-
zem ogrywają Probud Wyszomierz 2:1. To był bardzo 
wyrównany mecz, a górę wzięło doświadczenie. Bu-
dowlani pokazują, że kryzys już dawno mają za sobą, 
tracą do lidera 5 punktów i mają z Pampeluną jeszcze 
bezpośredni pojedynek. Będzie się działo! W zupełnie 
odmiennych nastrojach są piłkarze Tubisi, którzy już 
od dawna nie potrafią zdobyć 3 punktów. W minioną 
niedzielę, to Seniorzy zgarnęli pełną pulę, mocno do 
tego przyczynił się Cyran, który zdobył dwie bramki, a 
jego zespół pokonał Tubisi 2:1. 

Teraz w NALP-ie następuje świąteczna przerwa, pił-
karze wznowią rozgrywki 6 stycznia, kiedy to rozegra-
ją I rundę Pucharu NALP. W ciekawszych parach los 
skojarzył m.in. Budowlanych ze spadkowiczem- Zam-
kową 7, piłkarze z II ligi z pewnością będą chcieli przy-
pomnieć o sobie mistrzom I ligi. Beniaminek I ligi- 
Czarne Chmury, sprawdzi poziom II ligi w pojedynku 
z obecnym liderem- Jastrzębiem Łosośnica. Najcieka-
wiej jednak zapowiada się mecz dwóch bardzo mło-
dych i ładnie dla oka grających drużyn, naprzeciw sie-
bie staną piłkarze Jantaru i Olimpiakosu. Tubisie – Pa-
rasol, w tym meczu może dziać się naprawdę dużo i 
ciężko jednoznacznie wskazać faworyta. Teoretycznie 
najłatwiejsze zadanie mają piłkarze Seniorów i Bad 
Boys Juniors 94, natomiast Pampeluna uzyskała wol-

ny los. Komplet wyników niedzielnych gier, tabele, kla-
syfikację strzelców oraz zapowiedź spotkań pucharo-
wych- publikujemy przy artykule. 

KR

 II liga
9 kolejka:
 Strażak Wyszomierz – Olimpiakos 2:7 (1:3) (D. Ada-

meczek, M. Krawczyński – B. Potylicki x3, M. Dropiński x2, 
D.Żelichowski, S. Wierzbicki) 

Jastrząb Łosośnica – FC Rezerwa 13:0 (6:0) (D. Szkołuda 
x5, P. Baran x3, D. Szkołuda x2 Ł.Osiecki, B. Jurzysta, Sam.)

 Pomorzanin II Nowogard – Parasol 1:0 (0:0) (K. Haber-
ski)
M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Awans Jastrząb Łosośnica 7 18 33 8 6 0 1
2 play-off Parasol 8 16 18 9 5 1 2
3 play-off Pomorzanin II 

Nowogard
8 13 21 23 4 1 3

4 play-off Olimpiakos 8 10 20 17 3 1 4
5 play-off Zamkowa 7 7 7 11 14 2 1 4
6 play-off Strażak Wyszomierz 8 7 16 31 2 1 5
7 play-off FC Rezerwa 8 7 11 28 2 1 5

Klasyfikacja strzelców:
12 – Dawid Szkołuda (Jastrząb Łosośnica)
9 – D. Adameczek (Strażak Wyszomierz)
8 – P. Baran (Jastrząb Łosośnica)
6 – M. Pokorski, J. Fijałkowski (obaj Pomorzanin II Nowo-

gard), D. Dudziec (Parasol)

I liga 
8 kolejka:
Czarne Chmury – Jantar 1:6 (1:4) (M. Kawa – K. Lewan-

dowski x3, D. Langner x3)
Pampeluna Pereiros – Bad Boys Juniors 94 2:4 (0:2) (D. 

Wawrzyniak, K. Antonyk – K. Miklas x2, M. Gołdyn, T. Dur-
kowski)

Seniorzy – Tubisie 2:1 (1:0) (M. Cyran x2 – A. Lipiński)
Budowlani – Probud Wyszomierz 2:1 (1:0) (D. Kubski, D. 

Stachowiak – K.Pacelt)
M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Pampeluna Pereiros 8 18 22 14 6 0 2
2 Seniorzy 8 14 19 17 4 2 2
3 Bad Boys Juniors 94 8 14 19 18 4 2 2
4 Budowlani 8 13 17 21 4 1 3
5 Jantar 8 12 23 9 4 0 4
6 Probud Wyszomierz 8 9 14 20 3 0 5
7 spadek Tubisie 8 7 20 15 2 1 5
8 spadek Czarne Chmury 8 6 14 34 2 0 6

Klasyfikacja strzelców:
9 – K. Lewandowski (Jantar)
7 – D. Langner (Jantar)
6 – E. Kamiński (Probud Wyszomierz), Ł. Ochęcki (Senio-

rzy), M. Gołdyn (Bad Boys Juniors 94), A. Lipiński (Tubisie), 
D. Kubski (Budowlani)

Pary Pucharu NALP (6 stycznia):
Tubisie – Parasol
Budowlani – Zamkowa 7
Czarne Chmury – Jastrząb Łosośnica
Bad Boys Juniors 94 – Strażak Wyszomierz
Seniorzy – FC Rezerwa
Probud Wyszomierz – Pomorzanin II Nowogard
Jantar – Olimpiakos 
Wolny los – Pampeluna Pereiros

KĄCIK  
KOLEKCJONERA
W kąciku kolekcjonera prezentujemy 
kolejną monetę z serii polskie okręty: 
Niszczyciel „Piorun”. 

ORP „Piorun” – 
Został zbudowany w 
latach 1939-1940 w 
stoczni John Brown 
Co. w Clydebank. W 
styczniu 1941 r. włą-
czono go do eska-
dry poszukującej na 
północnym Atlanty-
ku niemieckich pan-
cerników. W kwietniu z brytyjskim niszczycielem 
uratował około 290 osób z brytyjskiego krążow-
nika. Największą sławą okrył się podczas pości-
gu na oceanie Atlantyckim za niemieckim pan-
cernikiem „Bismarck”, zagrażającym brytyjskim 
liniom komunikacyjnym. W czasie nawiązanej 
walki z „Bismarckiem” wraz z głównymi siłami 
alianckimi, niemiecki pancernik został zatopiony. 
W styczniu 1942 r. powrócił do Wielkiej Brytanii 
skąd wraz z innymi niszczycielami sześciokrot-
nie eskortował konwoje przez Atlantyk. W czerw-

cu 1944 r. wziął 
udział w zwycię-
skiej nocnej bi-
twie niszczycieli 
pod Ile de Batz. 12 
sierpnia 1944 r. za-
topił koło La Ro-
chelle przerywacz 
zagród minowych 
„Sperrbrecher 7”. 
28 września 1946 
r. został zwrócony 
władzom Wielkiej 
Brytanii i pod na-

zwą „Noble” służył w Royal Navy do 1955 r., kie-
dy został złomowany. „Piorun” miał 1773 ton wy-
porności oraz wymiary: długość- 108,66 m, szero-
kość- 10,87 m i zanurzenie- 3,50 m. Załoga okrętu 
liczyła 10 oficerów oraz 190 podoficerów i mary-
narzy.  Podstawowe uzbrojenie okrętu: 120 mili-
metrowe armaty morskie oraz działa przeciwlot-
nicze 102 mi-
limetrowe. 7,7 
mm ciężkie ka-
rabiny maszy-
nowe, 8 torped, 
dwie wyrzutnie 
i dwa miotacze 
głębinowe oraz 
42 bomby głę-
binowe. Maksy-
malna prędkość 
w zależności 
od obciążenia 
okrętu wynosiła 
33,25 węzłów. Dowódcami okrętu byli: kmdr por. 
Eugeniusz Pławski, kmdr Or. Stanisław Hrynie-
wiecki, kmdr ppor. Tadeusz Gorazdowski, kmdr 
por. Stanisław Dzienisiewicz, kmdr ppor. Jan 
Tchórznicki, kmdr por. Wszechwład Maracewicz. 

Prezentowaną monetę oraz poprzednie z serii 
polskie okręty można nabyć w kole numizmatycz-
nym w Nowogardzie.

KR

   



21-27.12.12 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

15

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

Świąteczny Rozkład jazdy PKS
Nowogard

Kierunek Przez Odjazdy

Błotno Karsk   6.40 S   8.10 S 15.15 S

Błotno Miętno, Wołowiec, Sikorki 12.50 S

Błotno Strzelewo, Czermnica, Trzechel   6.25 S 10.00 S 12.00 S 12.45 S 15.10 S

Bochlin Dąbrowa   7.15 S 13.40 S 15.15 S

Czermnica Strzelewo   6.25 S 10.00 S 12.00 S 12.45 S 15.10 S

Częstochowa Szczecin, Gorzów Wlkp., Poznań 19.30 G

Długołęka   7.00 S   7.25 S 11.50 S 13.10 S 15.25 S
16.00 S

Dębice Jenikowo, Bęczno   7.30 F 14.40 S
Dobra Jenikowo, Wojtaszyce, Grzęzno 11.10 Fm 15.50 S
Dobra Ostrzyca 15.30 S
Dobra Wierzbięcin   6.10 S   6.50 S 14.00 S
Golczewo Błotno   8.10 F 12.00 S 15.10 S

Goleniów Olchowo, Glewice
  5.49 F   7.25 D   8.30 F 10.09 Cm 12.20 Dm
14.00 K 16.10 Dm 17.39 F 18.49 Fm 18.50 Bm
20.04 Dm 21.47 Km

Gorzów Wlkp. Szczecin,  Pyrzyce 19.30 G 21.47 Km 
Gryfice Błotno, Golczewo, Ościęcin   8.10 S
Gryfice Trzechel, Golczewo, Ościęcin 12.00 S

Gryfice Żabowo, Płoty, Barkowo
  7.35 X   7.45 A   8.07 F 11.15 Dm 12.37 F
14.05 D 15.07 F 17.15 F 17.15 Cm 19.20 Dm
20.22 Fm 21.47 Fm 21.47 Bm 23.42 Am

Jelenia Góra Stargard, Zielona Góra, Lubin   7.42 T

Katowice Szczecin, Gorzów Wlkp., Poznań, 
Częstochowa 19.30 Gm

Kamień Pom. Golczewo 15.50 F
Kołobrzeg Gryfice, Trzebiatów, Mrzeżyno   7.45 A 14.53 T 19.20 Dm
Konarzewo Kulice, Jarchlino 13.00 S 15.15 S
Konarzewo Maszkowo, Boguszyce   7.10 S
Konarzewo Wierzbięcin 12.55 S
Koszalin Gryfice, Rymań, Karlino 11.15 Dm

Kraków Szczecin, Gorzów Wlkp., Poznań, 
Częstochowa 19.30 Gm

Łobez Jenikowo, Dobra, Węgorzyno 11.10 Fm
Łobez Wierzbięcin, Radowo 12.00 S
Maszewo Jenikowo, Dębice   7.30 S

Niechorze Płoty, Gryfice, Karnice   8.07 F 12.37 F 14.05 D 15.07 F 17.15 F
20.22 Km

Osina Węgorza, Strzelewo, Kikorze   6.40 S
Osina Wyszomierz, Redło   7.00 S 11.50 S 16.00 S
Poznań Szczecin, Pyrzyce, Gorzów Wlkp. 19.30 Gm 21.47 Km
Płoty Łosośnicę, Resko 16.15 S

Płoty Wojcieszyn, Żabowo
  7.35 X   7.45 A   8.07 F 11.15 Dm 12.37 F
14.05 D 15.07 F 17.15 F 17.15 Cm 19.20 Dm
20.22 Km 21.47 Fm 21.47 Bm 23.42 Am

Pobierowo Gryfice, Niechorze, Rewal   8.07 F 12.37 F 14.05 D 15.07 F 17.15 F
20.22 Km

Pogorzelica Płoty, Gryfice   8.07 F 12.37 F 14.05 F 15.07 F 17.15 F
20.22 Km

Radowo Małe Słajsino, Troszczyno, Wołkowo 12.00 S 15.45 Fm
Radowo Wlk. Jenikowo, Dobra, Mieszewo, Orle 15.50 S
Resko Kulice, Łosośnica 16.15 S

Rewal Płoty, Gryfice   8.07 F 12.37 F 14.05 D 15.07 F 17.15 F
17.15 Cm 20.22 Km

Słajsino   7.10 S   7.40 S 12.00 S 15.45 Fm
Słupsk Gryfice, Koszalin, Sławno 11.15 Dm
Stargard Szcz. Jenikowo, Maszewo   7.42 T

Szczecin Goleniów
  5.49 F   7.25 D   8.30 F 10.09 Cm 12.20 Dm
14.00 K 16.10 Dm 17.39 F 18.49 Fm 18.50 Bm
19.30 Gm 20.04 Dm 21.47 Km

Szczytniki   6.35 S 11.15 S 13.40 S 16.15 S
Trzebiatów Płoty, Gryfice   7.45 D 14.05 F 19.20 Dm
Warszawa Gorzów Wlkp., Poznań, Konin 21.47 Km

Wołowiec Orzechowo   6.35 S 11.15 S 12.50 S 13.40 S 14.25 S
15.25 S 16.15 S

Zakopane Szczecin, Gorzów Wlkp., Poznań, 
Częstochowa, Kraków 19.30 Gm

Oznaczenia:
A – Kursuje od poniedziałku do soboty (z wyjątkiem Św. B. Narodzenia; N. Rok i Św. W. Nocy)
B – Kursuje w niedziele
C – Kursuje w soboty, niedziele i święta (z wyjątkiem Św. B. Narodzenia; N. Rok i Św. W. Nocy)
D – Kursuje codziennie (z wyjątkiem Św. B. Narodzenia; N. Rok i Św. W. Nocy)
F – Kursuje w dni robocze od poniedziałku do piątku
G – Kursuje w piątki (nie kursuje w Św. B. Narodzenia, w Wielki Piątek oraz Św. W. Nocy)
K – Kursuje codziennie oprócz sobót (z wyjątkiem Św. B. Narodzenia; N. Rok i Św. W. Nocy)
m – Nie kursuje w Wigilię i Sylwestra
S – Kursuje w dni nauki szkolnej
T – Od 15.04 do 30.09 kursuje codziennie w poz. okresie 5,6,7,1

X – Kursuje w poniedziałki
Uwaga! Podróżni w okresie przed i Świątecznym, mogą nastąpić zmiany w obo-

wiązującym rozkładzie jazdy 
Informacja PKS: 91/46-98-327 lub 91/39-21-887 
Wynajmy autobusów: 91/46-98-325

Świąteczny rozkład jazdy PKP
Stacja Data Odj./

przyj. godzina

Szczecin Główny 
Nowogard 23.12.12 odj. 

przyj.
09:00 
09:53

Szczecin Główny 
Nowogard 23.12.12 odj. 

przyj.
10:48 
11:46

Szczecin Główny 
Nowogard 23.12.12 odj. 

przyj.
14:47 
15:47

Szczecin Dąbie 
Nowogard 23.12.12 odj. 

przyj.
15:04 
15:47

Szczecin Główny 
Nowogard 23.12.12 odj. 

przyj.
16:42 
17:41

Szczecin Główny 
Nowogard 23.12.12 odj. 

przyj.
19:27 
20:23

Szczecin Główny 
Nowogard 24.12.12 odj. 

przyj.
06:19 
07:19

Szczecin Główny 
Nowogard 24.12.12 odj. 

przyj.
10:48 
11:46

Szczecin Główny 
Nowogard 24.12.12 odj. 

przyj.
12:55 
13:54

Szczecin Główny 
Nowogard 24.12.12 odj. 

przyj.
14:47 
15:47

Szczecin Dąbie 
Nowogard 24.12.12 odj. 

przyj.
15:04 
15:47

Szczecin Główny 
Nowogard 25.12.12 odj. 

przyj.
09:00 
09:53

Szczecin Główny 
Nowogard 25.12.12 odj. 

przyj.
10:48 
11:46

Szczecin Główny 
Nowogard 25.12.12 odj. 

przyj.
14:47 
15:47

Szczecin Dąbie 
Nowogard 25.12.12 odj. 

przyj.
15:04 
15:47

Szczecin Główny 
Nowogard 26.12.12 odj. 

przyj.
09:00 
09:53

Szczecin Główny 
Nowogard 26.12.12 odj. 

przyj.
10:48 
11:46

Szczecin Główny 
Nowogard 26.12.12 odj. 

przyj.
14:47 
15:47

Szczecin Dąbie 
Nowogard 26.12.12 odj. 

przyj.
15:04 
15:47

Szczecin Główny 
Nowogard 26.12.12 odj. 

przyj.
16:42 
17:41

Szczecin Główny 
Nowogard 26.12.12 odj. 

przyj.
19:27 
20:23

Szczecin Główny 
Nowogard 31.12.12 odj. 

przyj.
06:19 
07:19

Szczecin Główny 
Nowogard 31.12.12 odj. 

przyj.
10:48 
11:46

Szczecin Główny 
Nowogard 31.12.12 odj. 

przyj.
12:55 
13:56

Szczecin Główny
Nowogard 31.12.12 odj. 

przyj.
14:47 
15:47

Szczecin Dąbie 
Nowogard 31.12.12 odj. 

przyj.
15:04 
15:47

Szczecin Główny 
Nowogard 31.12.12 odj. 

przyj.
16:42 
17:41

Szczecin Główny 
Nowogard 31.12.12 odj. 

przyj.
19:27 
20:23

Szczecin Główny 
Nowogard 01.01.13 odj. 

przyj.
09:00 
09:53

Szczecin Główny 
Nowogard 01.01.13 odj. 

przyj.
10:48 
11:46

Szczecin Główny 
Nowogard 01.01.13 odj. 

przyj.
14:47 
15:47

Szczecin Dąbie 
Nowogard 01.01.13 odj. 

przyj.
15:04 
15:47

Szczecin Główny 
Nowogard 01.01.13 odj. 

przyj.
16:42 
17:41

Szczecin Główny 
Nowogard 01.01.13 odj. 

przyj.
19:27 
20:23

Stacja Data Odj./przyj. godzina
Kołobrzeg 
Nowogard 23.12.12 odj. 

przyj.
06:30 
07:51

Kołobrzeg 
Nowogard 23.12.12 odj. 

przyj.
11:46 
12:47

Kołobrzeg 
Nowogard 23.12.12 odj. 

przyj.
13:44 
14:59

Kołobrzeg 
Nowogard 23.12.12 odj. 

przyj.
15:28 
16:48

Kołobrzeg 
Nowogard 23.12.12 odj. 

przyj.
17:21 
18:42

Kołobrzeg 
Nowogard 24.12.12 odj. 

przyj.
05:21 
06:30

Kołobrzeg 
Nowogard 24.12.12 odj. 

przyj.
06:30 
07:51

Kołobrzeg 
Nowogard 24.12.12 odj. 

przyj.
09:35 
10:53

Kołobrzeg 
Nowogard 24.12.12 odj. 

przyj.
13:44 
14:59

Kołobrzeg 
Nowogard 24.12.12 odj. 

przyj.
15:28 
16:48

Kołobrzeg 
Nowogard 25.12.12 odj. 

przyj.
06:30 
07:51

Kołobrzeg 
Nowogard 25.12.12 odj. 

przyj.
11:46 
12:47

Kołobrzeg 
Nowogard 25.12.12 odj. 

przyj.
13:44 
14:59

Kołobrzeg 
Nowogard 25.12.12 odj. 

przyj.
15:28 
16:48

Kołobrzeg 
Nowogard 26.12.12 odj. 

przyj.
06:30 
07:51

Kołobrzeg 
Nowogard 26.12.12 odj. 

przyj.
11:46 
12:47

Kołobrzeg 
Nowogard 26.12.12 odj. 

przyj.
13:44 
14:59

Kołobrzeg 
Nowogard 26.12.12 odj. 

przyj.
15:28 
16:48

Kołobrzeg 
Nowogard 26.12.12 odj. 

przyj.
17:21 
18:42

Kołobrzeg 
Nowogard 31.12.12 odj. 

przyj.
04:21 
05:26

Kołobrzeg 
Nowogard 31.12.12 odj. 

przyj.
05:21 
06:30

Kołobrzeg 
Nowogard 31.12.12 odj. 

przyj.
06:30 
07:51

Kołobrzeg 
Nowogard 31.12.12 odj. 

przyj.
09:35 
10:53

Kołobrzeg 
Nowogard 31.12.12 odj. 

przyj.
13:44 
14:59

Kołobrzeg 
Nowogard 31.12.12 odj. 

przyj.
15:28 
16:48

Kołobrzeg 
Nowogard 31.12.12 odj. 

przyj.
17:21 
18:42

Kołobrzeg 
Nowogard 01.01.13 odj. 

przyj.
06:30 
07:51

Kołobrzeg 
Nowogard 01.01.13 odj. 

przyj.
11:46 
12:47

Kołobrzeg 
Nowogard 01.01.13 odj. 

przyj.
13:44 
14:59

Kołobrzeg 
Nowogard 01.01.13 odj. 

przyj.
15:28 
16:48

Kołobrzeg 
Nowogard 01.01.13 odj. 

przyj.
17:21 
18:42

Świąteczny rozkład jazdy busów 
„Fedeńczak” na str. 23

opr. KR

Piłkarskie rozgrywki LZS
W środę (12 grudnia) piłkarze rywalizujący w hali ZSP w rozgryw-
kach LZS, rozgrywali kolejne spotkania. Na czele tabeli bez zmian, 
reprezentanci Nowogardu wygrali kolejne dwa mecze i bez proble-
mów zmierzają po zwycięstwo w lidze.

W hali ZSP rozpoczęła się II runda 
gier rozgrywek piłkarskich. Rozegra-
no 4 spotkania i co ciekawe, każdy z 
tych meczów zakończył się wynikiem 
3:0. Dwa zwycięstwa w takim stosunku 
zanotowali reprezentanci Nowogardu. 
Trzy punkty dopiszą sobie również za-
wodnicy ZSP, natomiast Kulice wygra-
ły z Czermnicą i przegrały z Nowogar-
dem. W środę żadnych punktów nie 
wywalczyli piłkarze z Orzechowa. Te-
raz następuje świąteczna przerwa, do 
rywalizacji drużyny powrócą 9 stycz-

nia 2013 roku. Poniżej prezentujemy 
tabele oraz komplet wyników.

KR
Piłka nożna:
Słajsino – ZSP  0:3
Nowogard – Orzechowo 3:0
Kulice – Czermnica 3:0
Kulice – Nowogard 0:3

M P
1 Nowogard 27
2 ZSP 19
3 Kulice 16
4 Nadleśnictwo N-d 9
5 Słajsino 6
6 Orzechowo 3
7 Czermnica 0
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GARAŻE BLASZANE WIATY, KOJCE 
BRAMY GARAŻOWE

TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 

Radosnych i p
ełnych spokoju

ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA

oraz samych szczęśliw
ych dni

w nadchodzącym NOWYM ROKU

wszystkim M
ieszkańcom

życzy

Zarząd i R
ada Nadzorcza 

Spółdzielni M
ieszkaniowej „GARDNO”

Jak święta spędzą nowogardzcy sportowcy?
Z okazji świąt przeprowadziliśmy krótką rozmowę z nowogardzkimi sportowcami. Nasi bohaterowie zdradzili czytelnikom, jak spędzą 
święta oraz czego możemy im życzyć przed nadchodzącym rokiem. Specjalnie dla Dziennika Nowogardzkiego w świątecznym wydaniu: 
Ewa Durska, Patryk Komisarek, Krystian Miklas i Paweł Galus.

Ewa Durska - to dwukrot-
na złota medalistka olimpij-
ska, swoją postawą promowała 
nasze miasto na całym świecie. 
Od sukcesu z Londynu minęło 
już trochę czasu, jednak pani 
Ewa wciąż jest na ustach spor-
towej Polski. W minionym ty-
godniu jej wywiady ukazywały 
się w Gali, Przeglądzie Sporto-
wym i Fakcie, natomiast w so-
botę (22 grudnia) o godzinie 
8:15 będziemy mogli obejrzeć 
ją w TVP2 w programie „Pyta-
nie na śniadanie”. 

Muszę przyznać, że ten 
okres przedświąteczny, mam 
trochę zajęty. Jutro jadę do 
Warszawy, bo zostałam za-
proszona do programu „Pyta-
nie na śniadanie”. Święta pla-
nuję spędzić w gronie bliskich. 

Jeśli chodzi o to, czego można 
mi życzyć, to na pewno złote-
go medalu podczas rozgrywa-
nych w lipcu Mistrzostw Świa-
ta we Francji. Korzystając z 
okazji chciałabym również 
pozdrowić wszystkich miesz-
kańców Nowogardu i oczywi-
ście życzyć wszystkim ciepłych 
i radosnych świąt oraz speł-
nienia marzeń.

Krystian Miklas - to napast-
nik Pomorzanina Nowogard, 
który swoje serce i zdrowie zo-
stawił na nowogardzkim bo-
isku. Dla wszystkich kibiców, 
to zawodnik którego po prostu 
nie może zabraknąć w kadrze. 
Popularny „Mały” od dawna 
pracuje również z młodzieżą 
Pomorzanina, więc mimo prze-
rwy zimowej w sezonie, Miklas 
wciąż poświęca się prowadząc 
zajęcia z najmłodszymi.

Ja święta spędzę w Nowogar-
dzie z rodziną. Życzenie mam 
jedno podstawowe: chciał-
bym, aby pierwszy i drugi ze-
spół Pomorzanina awansował 
w tym sezonie do wyższych 
rozgrywek. W imieniu zespo-
łu chciałbym, również życzyć 
wszystkim naszym kibicom 
oraz mieszkańcom Nowogar-
du dużo szczęścia i zdrowia, 
pieniędzy i pomyślności oraz 
udanych świąt.

Paweł Galus - w tym roku 
musiał przełknąć gorzką pi-
gułkę i wspierać kolegów z Po-
morzanina jedynie z ławki, 
wszystko za sprawą poważne-
go urazu kolana, którego naba-
wił się w poprzednim sezonie 

w Mierzynie. Najskuteczniej-
szy piłkarz nowogardzkiego 
zespołu sezonu 2011/2012 
przeszedł już operację i obec-
nie zbiera siły, aby znów móc 
walczyć o ligowe punkty. 

Święta spędzam w gronie 
rodzinnym, w tym roku przy 
kolacji spotkamy się w Nowo-
gardzie. W moim przypadku, 
można życzyć przede wszyst-
kim szybkiego powrotu do gry 
i oczywiście awansu zespołu. 
Tego życzę sobie i kolegom z 
drużyny! Wszystkim nowo-
gardzkim sportowcom życzę 
dużych sukcesów. Natomiast 
naszym kibicom i mieszkań-
com życzę zdrowia i szczęścia 
oraz wszystkiego czego tylko 
zapragną!

Patryk Komisarek - to ko-
lejny utalentowany kolarz po-
chodzący z Nowogardu. Wy-
chowanek klubu „Chrabąsz-
cze”, w lutym zaczyna na ca-
łego przygotowania ze swoim 
nowym klubem BGŻ Team. 
Jak sam twierdzi, nie może so-
bie odpuszczać nawet w świę-
ta, dlatego krótkiej wypowie-
dzi- udzielił na gorąco po wy-
czerpującym treningu.

Może będę mało oryginal-
ny, ale święta Bożego Naro-
dzenia spędzę z rodziną w 
Nowogardzie. Jak zwykle sta-
nę przed małym dylematem, 
czyli „zjeść to, czy nie zjeść” 
(śmiech)! Ważne jest dla mnie, 
abym był świetnie przygoto-
wany w sezonie 2013, dlate-
go postaram się za bardzo nie 
opychać. Dla mnie, to moż-
na życzyć przede wszystkim 
zdrowia i licznych sukcesów. 
Mieszkańcom Nowogardu, ży-
czę spełnienia wszystkich ma-
rzeń i oczywiście zdrowia.

  KR

Spotkanie  
w Klubie „Hania”

W sobotę 15 grudnia 2015 roku 
o godz. 18.00 Stowarzyszenie 
„Klubu Abstynenta „Hania” zor-
ganizowało zgodnie z kilkuletnią 
tradycją spotkanie opłatkowe, w 
którym udział wzięli koleżanki i 
koledzy oraz przyjaciele z zaprzy-

jaźnionych Stowarzyszeń i Grup z 
Maszewa, Gryfic, Płot, Golenio-
wa i Trzebiatowa.

Spotkanie odbylo się w ciepłej 
i sympatycznej atmosferze przy 
udziale Pań z gminnej KRPAiN 
oraz innych szacownych Gości.
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ul. 15 Lutego 8 
Nowogard 

(wejście od Bawialni Tygrysek)

SKLEP z DZIECĘCĄ 
ODZIEŻĄ UŻYWANĄ

POKRYCIA DACHOWE • DOCIEPLENIA
MIESZALNIA MOZAIK, FARB I TYNKÓW

ZAPRAWY I KLEJE, HYDROIZOLACJE
PŁYTY OSB, GK, POLIWĘGLAN

CHEMIA BUDOWLANA 
OBRÓBKI BLACHARSKIE DO 4 MB

PARAPETY 
NARZĘDZIA BUDOWLANE I WIELE INNYCH

biuro@kompleksdach.pl
kom. 601 889 582 • 697 612 777
tel./fax 913 926 926

Hurtownia 
artykułów 

elektrycznych

 
 

Gwarantujemy że nigdzie indziej 
nie znajdziesz niższych cen

Tel. 91 578 24 38,  e-mail: pk.eltech@gmail.com
CZYNNE   PN-PT 7.00-17.00   SOBOTA 8.00-13.00

• DEKODERY CYFROWE TELEWIZJI NAZIEMNEJ DVB-T • 
                  • NAŚWIETLACZE LED •  TAŚMY LED • ŻARÓWKI LED •                     

•  kompleksowe usługi w zakresie 
instalacji elektrycznych, rtv i telekomunikacyjnych • 

•  kompleksowe usługi w zakresie hydraulicznych 
instalacji wewnętrznych i sieci zewnętrznych • 

TUTAJ
JESTEŚMY

PROMOCJA NA SUCHĄ ZABUDOWĘ

ul. Armii Krajowej 28

NISKIE CENY
ul. Poniatowskiego 19  •  Tel. 694 905 654

CHOINKI 
SPRZEDAŻ
Świerk zwykły,  
Świerk srebrny,  
Jodła północna, Jodła 
kaukazka, Kolorado

Nowogard • Warszawska 14 • tel. 91 391 03 78

zaprasza pn-pt 9-18, sob. 10-14

Przyjdź po sianko na święta

Masz 10 minut? Masz decyzję
Kredyt gotówkowy na gwiazdkę

Nowogard, ul. Kościuszki 1
tel. 91 392 18 11O P T Y K

ZAPRASZAMY
• W KAŻDY PONIEDZIAŁEK
  na bezpłatne komputerowe
  badanie wzroku

• W ŚRODY I PIĄTKI
  na profesjonalny dobór 
  okularów i soczewek 
  kontaktowych
  (do końca roku przy zakupie 
   okularów wizyta gratis)

soczewki 
progresywne  - 20%

wybrane kolekcje 
opraw  - 50%

W grudniu:

okulary 
przeciwsłoneczne

- 60%

24.12.2012 r. 
godz. 16



Nr 100 (2133)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

18

www.dzienniknowogardzki.pl

Dla Pani Stanisławy Jakubczak
za pomoc okazaną 

panu Andrzejowi Głąbeckiemu
w wygranej sprawie 

przeciwko szkole w Żabowie
ogromne podziękowania 

składa
wdzięczny Andrzej Głąbecki

Tobiasz syn Estery 
i Pawła ur. 
14.12.2012 
z Węgorzy

Jakub syn Wiolety i 
Romana Krystkiewicz 
ur. 14.12.2012 z 
Dąbrowy Nowogardz.

Brajan syn Agaty 
i Wojciecha 
ur. 15.12.2012 
z Węgorzyna

Pola córka Olgi 
i Łukasza 
ur. 19.12.2012 
z Nowogardu

 Autor rubryki: Janusz Roguski
Witamy wśród nas...

Zapraszamy
do udziału w zajęciach

PILATES ZUMBA STEP-AEROBIK LATYNA
- terapeutyczny dla seniora 
- profilaktyczny Zespoły Taneczne Fitness 
- dla seniora - SMYK dla młodzieży Trening 

- GEST personalny

Taniec Towarzyski Zajęcia Baby & Mam
umuzykalniające Yoga

dla dzieci

Tel. kontaktowy 508 053 507 lub 605 548 737

Studio Art- Strit
Informuje, że od 01 stycznia 2013

przenosi się na 

ul. Boh. Warszawy 71 w Nowogardzie 
(były POM)

Wszystkie zajęcia prowadzą 
wykwalifikowani i dyplomowani 

instruktorzy

Klubokawiarnia „Kulturalna”

Odskocznia dla młodzieży...
Na początku listopada Dominik Tomczyk, mieszkaniec Nowogardu postanowił reaktywować klub znajdujący się w budynku stare-
go sądu przy ul. Sądowej. Na przestrzeni lat kilkakrotnie próbowano odbudować popularny lokal- jednak bezskutecznie. Zdaje się, że 
nowy właściciel posiada odpowiednie zaplecze oraz pomysły, aby utworzona przez niego klubokawiarnia na stałe wpisała się w życie 
kulturalne Nowogardu.

Przypomnijmy, że w tym 
miejscu już kilka osób próbo-
wało wskrzesić życie kultu-
ralno-rozrywkowe. Co zmie-
niło się w porównaniu ze sta-
rym wystrojem? Najważniej-
szą zmianą jest przemeblowa-
nie. Po lewej stronie znajdują 
się stoliki, lokal ma wystrój ty-
powo kawiarniany, natomiast 
z prawej strony sali, klienci 
mogą zasiąść na kanapach oraz 
fotelach, po tej również stro-
nie na stałe w lokalu zagościła 
scena. Klub jest czynny w śro-
dę i czwartek od 18:00 do oko-
ło 23:00, natomiast w weeken-
dy od 18:00 niemal do białego 
rana. Ceny biletów na organi-
zowane koncerty są również 
w przystępne -  od 5 do 10 zł. 
Dodatkowym atutem kawiar-
ni „Kulturalna” jest posiadanie 
sali dla palących, w tej sytuacji 
klienci lokalu nie muszą wy-
chodzić na zewnątrz, sala dla 
palących posiada odpowiednią 
wentylację i na wygodę rów-
nież nie można narzekać. Jak 
na knajpę mającą na celu pro-

mowanie kultury, nie mogło 
być innej inauguracji jak kon-
cert muzyczny. W listopadzie 
na scenie „Kulturalnej” zapre-
zentował się zespół z Golenio-
wa: Stanley Krupnick. Jednak 
Dominik Tomczyk wciąż po-
szukuje nowych atrakcji dla 
swoich klientów i zapowiada, 
że od stycznia lokal ruszy peł-
ną parą. Miałem taką koncep-
cję, żeby odrodzić ten klub w 
formie kulturalnej, chcę organi-
zować imprezy cykliczne takie 

jak: koncerty muzyczne, wysta-
wy malarskie, chciałbym rów-
nież zapraszać grupy teatralne - 
mówi Dominik Tomczyk. - Je-
śli chodzi o asortyment, mamy 
przekąski na zimno i na ciepło, 
myślę, że mamy też spory wy-
bór dla miłośników piwa, gdyż 
posiadamy ponad 40 różnych 
marek tego trunku. Od stycznia 
planujemy wdrożenie dwóch 
pomysłów, mianowicie będzie-
my puszczać mecze piłkarskie 
na telebimie, a dla bardziej roz-

rywkowych osób, będzie orga-
nizowane karaoke-disco polo. 
Rozmawiałem już z osobą, któ-
ra się tym zajmie i takie impre-
zy karaoke będzie prowadzić. 
Warto również zauważyć, że 
chcemy promować muzykę al-
ternatywną i klubową, ale nie 
chodzi tu o muzykę klubową, 
którą można usłyszeć na każdej 
dyskotece – podsumowuje wła-
ściciel nowego lokalu. 

Ci, którzy chcą odwiedzić 

nowy lokal i sprawdzić two-
rzoną tam atmosferę, mogą 
to zrobić już w  w piątek (21 
grudnia). Tego dnia w klubo-
kawiarni „Kulturalna”, królo-
wać będą dźwięki reggae, dan-
cehall i SKA, za sprawą znane-
go, lokalnego artysty - P.P. Ta-
tinek. 

Pozostaje wierzyć, że idea 
właściciela lokalu przyjmie się 
w naszym mieście na stałe. 

 KR  

Dominik Tomczyk za barem klubokawiarni „Kulturalna”

Listopadowy koncert grupy Stanley Krupnick
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BEZPŁATNA POMOC W UZYSKANIU KREDYTU - OFERTA 20 BANKÓW

www.mk-kwadrat.pl
MIESZKANIA NA SPRZEDAŻ

Dobra – 2 pokoje, pow. 39,3 m², II piętro – CENA 95.000 zł
Płoty – kawalerka o pow.21,53 m², parter – CENA 43.000 zł
Nowogard –wysoki standard  3 pokoje o poww. 62,2m², centrum – CENA 195.000 zł
Nowogard – 3 pokoje, pow. 77m² + garaż 20 m²  - CENA 230.000 zł
Nowogard – 3 pokoje, I piętro, pow. 62,9 m² – CENA 169.000 zł NOWA CENA
Nowogard – 3 pokoje, pow. 49m², z widokiem na jezioro – CENA 170.000 zł
Nowogard – 3 pokoje na parterze, pow. 58 m² – CENA 175.000 zł NOWA CENA
Nowogard – 2 pokoje, pow. 61,69m² – CENA 150.000 zł
Dobra – 3 pokoje + garaż, pow. 64,5m² lub zamiana  – CENA 155.000 zł
Wierzbięcin- 4 pokoje o pow. 78,47m² – CENA 132.000 zł

LOKALE/OBIEKTY WYNAJEM
Nowogard – lokal użytkowy o pow. 37m² – CZYNSZ 500 zł/mc
Nowogard – lokal użytkowy o pow. 55m² – CZYNSZ 800 zł/mc
Nowogard – lokal użytkowy o pow. 16 /18m² – CZYNSZ 1000 zł/mc
Nowogard – lokal uzytkowy o pow. 34m² – CZYNSZ 2000 zł/mc
Nowogard – lokal handlowo – produkcyjny na wynajem o pow. 150m² – CZYSZ 5.000zł/mc
Nowogard – lokal o pow. 280 m², parter – CZYNSZ 6.000 zł /mc
Nowogard – lokal o pow. 50 m² – CZYNSZ 1.000 zł/mc
Nowogard – lokal typu pub o pow. 240m² – CZYNSZ 3500 zł/m
Płoty – lokal o pow. 40m² – CZYNSZ 800 zł/mc
Płoty – lokal uzytkowy o pow. 30m² – CZYNSZ 850 zł/mc

Układanie kostki
brukowej

tel. 721 124 740
NOR-BUD

Do wynajęcia
sala na imprezy okolicznościowe, 

wesela, komunie  
za 1 godz. 150 zł (brutto)  
do 80 osób w Karsku 35A

tel. 609 245 816

Serdecznie zapraszamy

tel.: 535 696 079, 509 284 384

&

W naszym menu znajdziecie Państwo tradycyjne 
potrawy wigilijne, które są wykonywane 
na miejscu przez naszych kucharzy.

Istnieje możliwość 
zamówienia świątecznych 

dań na Wigilię

W pięknej Bożonarodzeniowej atmosferze, 
przy pięknej choince i ciepłym kominku organizujemy 

spotkania wigilijne dla �rm szkół itp.

MEBLE  NA  WYMIAR

KUCHNIE,  SZAFY
SPRZĘT  AGD

tel. 884 288 560
maxistyl.prv.pl

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07

Chrześcijańskie Centrum Pomocy
Agenda Zboru

Kościoła  Ewangelicznych 
Chrześcijan w Nowogardzie

ul.700-Lecia 14,  72-200 Nowogard

DYSTRYBUCJA    ŻYWNOŚCI
Dla podopiecznych OPS z terenów wiejskich Gminy Nowogard

Piątek  21.12.2012      9:00- do wyczerpania zapasów
Zapraszamy osobiście do siedziby przy 700-Lecia 14 w po-

dwórzu ZBK  z aktualnym skierowaniem z OPS-u oraz po-
twierdzoną  ilością osób w rodzinie i dokumentem tożsamości.

w imieniu Zboru  Pastor Cezary Komisarz

Sprzedam samochód 
osobowy VW Passat  
lim. COMFO rok prod. 2009 (listopad) 103 
kW TDI D6F 2.0 diesel, autom. Skrzynia bie-
gów, GPS i inne. Garażowany, serwisowany, 
przebieg 87 tys. km. Kolor – ciemna mocca. 
Informacja: 603 634 947

Choinki 
jak zawsze w Olchowie 

(przed stacją paliw). Duży wybór. 
Tel. 507 102 211

Sprzedaż choinki 
Długołęka

Świerk srebrny kłujący nawet do 4m 
wysoki	•	Świerk	srebrny	w	donicach	

•	Świerk	pospolity	cięty	•	Jodła

Tel. 504 124 180

Lokal  
użytkowy 

o pow. 70 m kw., centrum 
miasta, do wydzierżawienia

tel. 509 528 688
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Wesołych Świąt
w wymarzonym domu

życzą pracownicyKupię  
gospodarstwo lub 

 grunt rolny  

tel. 664 944 635

NIERUCHOMOŚCI

• WYNAJMĘ LOKAL NA 15 LU-
TEGO ( PO STOMATOLOGU) 
ATRAKCYJNA LOKALIZACJA, 
PARKING, DOBRE WARUNKI. 
Tel. 601950330

• Sprzedam  mieszkanie  3  poko-
je. Tel.  727534078

• Sprzedam garaż na ul. Jana 
Pawła II. Tel.  607580172  

• Do   wynajęcia mieszkanie 2 
lub 3  pokojowe  urządzone. 
Tel.  693850197  

• Sprzedam nowy lokal handlo-
wo - usługowy na os. Gryfitów. 
Tel. 695 264 594, 783 570 060.

• Sprzedam działkę budowlaną 
w Centrum Nowogardu ul. Li-
powa 4 o pow. 693 m2 z aktu-
alnymi warunkami zabudowy 
usługi, handel, mieszkania. 
Informacje Tel. 600  959  932; 
600 931 083 po 15.00

• Sprzedam mały dom 57 m2 ul. 
Piłsudskiego 2a. 602 350 301

• Studio reklamy Vizart wynaj-
mę pow. Reklamową 6,5x3m 
w Nowogardzie przy ul. War-
szawskiej 11 od 13.06. tel. 
605 522 340

• Sprzedam dom w Nowogar-
dzie w rozliczeniu może być 
mieszkanie ul. Jesionowa 3.  
604 284 597

• Sprzedam lub zamienię na 
mieszkanie duży dom po ka-
pitalnym remoncie na dział-
ce 1400 m2 w miejscowości 
Glicko. Cena 380.000 zł Tel. 
692383706 

• Kupię mieszkanie bezczynszo-
we/ niskoczynszowe, min 3po-
kojowe, 60-80m 791443026

•	 Sprzedam mieszkania, tel. 
91-3910010, 607607814: 
Nowogard, ul. Bankowa 6, 
pow. 53,70 m2,  cena 125.000 
zł; Dobra; Dobra, ul. Trau-
gutta 3A, pow. 66,90 m2,  
cena 79.000 zł

•	  Sprzedam dom wolnostojący 
210 m2 Nowogard. 601  500 
722; 609 400 073

• Wynajmę 3 pokojowe mieszka-
nie na ul. Ks. Racibora w Nowo-
gardzie. tel. 691374021

• Do wynajęcia mieszkanie trzy-
pokojowe umeblowane Ip. Ul. 
Bankowa. 603 895 622

•	 WOLNE MIESZKANIE TRZY-
POKOJOWE URZĄDZONE 
WYNAJMĘ FIRMIE. 693  850 
197

• Sprzedam nowe, własnościo-
we, 2 pokojowe mieszkanie, 58 
m kw, na os.  Gryfitów. Tel. 783 
570 060

•	 Sprzedam mieszkanie  3-po-
koje  88 m2 bezczynszowe  
nowa cena  693922695 

• Sprzedam działkę 5 ar. Własno-
ściową Tel. 785 977 351

• Sprzedam mieszkanie trzypo-
kojowe własnościowe w Nowo-
gardzie z Możliwością dokupie-
nia garażu. 727 534 078

• Wynajmę  mieszkanie  3  poko-
jowe  - 918521437  

• Wynajmę lokal w Nowogar-
dzie przy ul. Warszawskiej. Tel. 
691 125 617

• Wynajmę  lub  sprzedam  
mieszkanie  4  pokojowe. – 
604441609  - 

•  Mieszkanie   4 pokoje  wynaj-
mę  firmie . – 604441609

• Sprzedam lub zmienię na 
mniejsze mieszkanie 4pokojo-
we. 606 621 142

• SPRZEDAM MIESZKANIE   2  PO-
KOJE DO REMONTU  . OKOLICE  
DOBREJ    54   M2 , BUDYNEK  
GOSPODARCZY   / GARAŻ/   TEL.   
-  609633821   ,  728937224  -

•	 Do  wynajęcia  lokal  handlo-
wy  . – 660143840 

•	 Kupię   2-3 ha  ziemi  rolnej 
.okolice  Nowogardu  .Dzwo-
nić po 18 –tej -913923674 -  

•	 Sprzedam działkę budowlaną 
o pow. 1138 m2 w Żdżarach – 
3km od Goleniowa + projekt, 
prąd na działce. Cena 59 tys. 
zł. Tel. 608 673 811

•	 Lokal do wynajęcia 60 m2 
przy ul. 700 lecia 20b. 35 zł/
m2 plus opłaty. Tel. 91 39 
20 676; 0049 40 53 16 99 16

• Wynajmę mieszkanie dwupo-
kojowe. Tel. 785 563 315.

• Wynajmę mieszkanie 3-poko-
jowe od zaraz. Tel. 600 436 364.

• Wynajmę garaż na ul. Leśnej. 
Tel. 793 908 098.

• Sprzedam mieszkanie  3  poko-
je  przy  ul:  Bankowej  I  piętro. 
-783570060 

• Sprzedam nowy dom w Kar-
sku, stan deweloperski, 131 
m2 + garaż, działka 1500 m2, 
centralne ogrzewanie, gładzie, 
ocieplony, tel. 691 664 658

• Sprzedam działkę budowlaną 
przy ul. Rataja w Nowogardzie. 
605 422 298

•	 Sprzedam  mieszkanie 50  
m2, CO  własne, +  2 piwnice, 
wysoki  standard, nad  jezio-
rem.  -  601410758

•	 Wynajmę   garaż   -  782549811

•	 Wynajmę   pokój   -  668876680

• Sprzedam garaż z energią 
elektr. Murowany w ciągu ul. 
5 Marca. Cena 23  000 zł. Tel. 
605 402 773 (15.00-18.00).

• Do wynajęcia mieszkanie   2  
lub  3  pokojowe urządzone. 
Tel.  693850197

• Wynajmę mieszkanie w Cen-
trum  662 125 370

• Do  wynajęcia  mieszkanie  3  
pokoje  po  kapitalnym  remon-
cie   ul;W-wska  14

• Wynajmę mieszkanie oso-
bom ze stałym dochodem 
od 1.02.2013, dwupokojowe. 
693 936 

MOTORYZACJA

• Sprzedam opony letnie 4 sztu-
ki., Bridgstone Turanza 205 55 
R16 91 V, cena 350 zł komplet, 
tel. 605 522 340, do uzgodnie-
nia, tel. 605 522 340

• Sprzedam oryginalne kołpaki 
16” 4 sztuki do Opla Vectry C, 
cena 240 zł, tel. 605 522 340.

• Tanio sprzedam koła zimo-
we z felgami 175/70R13. Tel. 
887 040 438

• Sprzedam  cinquecento   700  
-  603388340

•	 Sprzedam  4  felgi  alumi-
niowe  „16” do  Mercedesa  -  
913922738

• Sprzedam  Mercedesa  190  
/  lub na części  / tanio , lekko  
stuknięty  / z tyłu/   ,  posiadam 
zderzak   ,  1991  rok  prod.  Do-
bry  stan , benzyna  wtrysk  ,  
tanio  . -913922854  

ROLNICTWO

•	 Sprzedam  gołębie  ozdobne  
różne  rasy . – 785931513

• Grykę sprzedam. Tel. 
795 916 988

•	 Maliny – Strzelewo sprzedaż 
i zbiór na własne potrzeby 
tanio. 502 853 573

• Sprzedam słomę w snopkach i. 
Tel. 782 036 086

• Sprzedam  gęsi -  507 724 964

• KUPIĘ BYCZKI, JAŁÓWKI DO 
400KG TEL. 783678070

• Sprzedam króliki tradycyjnego 
chowu. Dowóz na zamówienie. 
661 633 977

• Sprzedam kaczki skubane na 
zamówienie. 796 759 414

• ORZECHY   WŁOSKIE  --  SPRZE-
DAM  -- 10  zł/ za  1  kg.  -   
913921896  -   

• SŁOMĘ   W   KOSTKACH   SPRZE-
DAM  -  781702326  - 

• Sprzedam    Kombajn   ziemnia-
czany   - ANNA -   1989  r.prod.  
-  889413955

• Sprzedam tanio króliki. 
669 929 717

USŁUGI

• ODŚNIEŻANIE  -   Dachów   f-ry  
VAT . -  785931513

• NAPRAWA -  Sprzętu  RTV  ul: 
Kazimierza  Wielkiego  7  - 
913920737

• MAKIJAŻ   KARNAWAŁOWY  
PLUS   RZESY  -  606979108  

• POWERMIKSER  BEHRINGER  
PMP 400 OKAZJA! SPRZEDAM 
tel. 795279165

• Usługi transportowe do 1 tony, 
Bus sprzyniowy i kryty. Tel. 
693 716 085.

• Odśnieżanie dachów. Tel. 
607 137 081.

•	 Firma Usługowa „Zielona”. 
Wynajem sal na: konferen-
cje, zabrania, szkolenia. Tel. 
91 39 26 691.

•	 Wyjazdy Niemcy, Holandia. 
Niskie ceny z domu pod dom. 
603 038 944

• ORGANIZOWANIE   kuligów  
konnych. Tel. 607739866  

• Usługi transportowe IVECO 
dostawcze + laweta + bus oso-
bowy do 9 os. Tel. 609 931 915, 
607 580 172.

•	 MALOWANIE, MONTAŻ PA-
NELI PODŁOGOWYCH I INNE 
DROBNE NAPRAWY WYKO-
NA „ZŁOTA RĄCZKA”; 91 39 
22 783, 784 79 22 70

• Czyszczenie uszu za pomocą 
świecowania Nowogard, ul. 
Zielona 3. 91 39 20 714

• Usługi transportowe Transit 
Max + przyczepa. 500 297 054.

• Bruk-lin układanie kostki bru-
kowej. Tel. 607 083  893, www.
bruk-linnowogard.com.pl

• Montaż ogrodzeń betono-
wych, farmerskich i innych; 
695 085 470; 91 39 72 575

• Przewozy przeprowadzki No-
wogard i okolice. 784 499 535

• Usługi ogólnobudowlane. 
510 335 162

• AGENCJA REKLAMWA VIZART 
- oprawianie prac - w 2 minu-
ty., bindowanie, wydruki A3-
A4 kolor, ksero A3-A4 - kolor, 
laminowanie A3-A4. Tylko u 

nas największy wybór okładek. 
Nowogard, ul. 700 lecia 15 (nad 
sklepem zielarskim). Tel. 605 
522 340.

• Transport BUS-MAX. 784  053 
493

•	 Usługi remontowo-budowla-
ne, docieplenia. 784 053 493

• Przepisywanie prac (magister-
skich, licencjackich, innych), 
dokumentów, CV, listów mo-
tyw. innych. Wydruki, Ksero, 
także kolor. Szybko i Solidnie. 
Studio Reklamy Vizart. No-
wogard, ul. 700 lecia 15 (nad 
sklepem zielarskim). tel 605 
522 340. 

• DUR - DACH pokrycia i remon-
ty dachów. 691 621 141

• Dachy. 785 562 104

•	 Usługi koparko- ładowar-
ką + transport Nowogard.  
514172446   

• Docieplenia budynków re-
monty. 784 053 493

•	 Remonty na każdą kieszeń. 
609 715 839

•	 TWOJA KSIĘGARNIA INTER-
NETOWA WWW.KSIEGARNIA-
CYMELIA.OSDW.PL

• Remonty i wykończenia. 
601 567 369

• Żłobek Błękitna Chmurka 
660536104

• Organizacja urodzin w Błękit-
nej Chmurce, weekendowe 
warsztaty i zajęcia, 660536104.

• Kursy j. angielskiego i niemiec-
kiego , Szkoła języków obcych 
„GERMANIC” tel. 607  545  991; 
www.niemieckinowogard.pl

• USŁUGI INFORMATYCZNE - Na-
prawa  komputerów, instalacji 
oprogramowań. Usuwanie wi-
rusów,  odzyskiwanie  danych.  
508 245 385  

• Szpachlowanie, malowanie, re 
gipsy, kafelkowanie i tynkowa-
nie. 798 145 781

•	 ZESPÓŁ   MUZYCZNY  „ELITA”  
- oferuje  oprawę   muzyczną  
na  wieczór Sylwestrowy  -   
795279165 

• Remonty  mieszkań  w  środku   
i   na   zewnątrz  - 794115153  -
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MARPOL – OKNA S.C. 
 ul. Sienkiewicza 7F  Nowogard 

www.marpolokna.pl    
biuro@marpolokna.pl,   tel. 91 39-27-022

Nowość

energooszczędny pro�l

6 komorowy

z 3 uszczelkami

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

tel. 91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

GABINET KOSMETYCZNY 
”WICHEREK”

Rok założenia 1988
Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała zabiegi 
kosmetyczne, henna, depilacje, makijaże, 
mikrodermabrazja, peeling kawitacyjny, 
ultradźwięki, eksfoliacje, wypalanie, laser, 
lampy, materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

PORADY BEZPŁATNE
Nowogard, ul.  Zielona 3 
– obok Rest. „Przystań”, 

Tel. 91 39 207 14 
Czynne od 11.00 do 19.00

http://wicherek.info

Schronisko 
Sosnowice 

zaprasza  
wszystkie  

osoby chętne  
do adopcji psa. 

www.facebook.pl/
Schronisko 
Sosnowice  

668 602 602

OGŁO SZE NIA DROB NE

FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

TRUMNY, URNY, KREMACJE, EKSHUMACJE, CHŁODNIA
PRZEWOZY KRAJOWE i ZAGRANICZNE, 

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

602 450 881

EntER  II 
laptop

 serwis - komis

naprawiamy, 
sprzedajemy,

kupujemy laptopy
na ul. Wyszyńskiego 7/3

budynek Straży Pożarnej

tEl. 795 648 748

Już jest!!! 
POLSAT CYFROWY 

w PLUSIE
specjalne Bonusy 

dla naszych klientów
Nie przegap oferty

ZAPRASZAMY

Salon Plus
ul. Kościuszki 35A

Nowogard

P R O M O C J A
PÓŁ TONY OPAŁU

worek drewna  
GRATIS

O PA Ł
POLSKI WĘGIEL 

WYSOKA JAKOŚĆ
węgiel, koks, miał,drewno,
brykiet - węgiel i drzewny
(towar luzem i workowany)

Zapewniamy transport 
Sprzedaż ratalna

PPUH „EDBA” 
Nowogard	•	ul.	Nadtorowa	12

Tel./fax 91 39 22 329
Kom. 601 150 620

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07

• Dachy   . – 536277506  -

• Remonty  i  wykończenia  
mieszkań  .  – 796101370  -  

• Mycie okien. 507 984 623

• Nauczycielka  fortepianu  
udzieli  lekcji .  -  508404788-

• J . angielski   -  697583403  

• FOTOGRAFIE   SL UBNE   www.
martynakawa.pl  

• Docieplenia budynków, malo-
wanie, glazura, hydraulika, re-
gipsy i podłogi. 600 626 268

• Korepetycje  j.angielski  , tłu-
maczenie  dokumentów, pisa-
nie  prac, przygot.  do  testów  
i  matury .  Tanio . -  605299895  

• BŁĘKITNA CHMURKA OFERUJĘ 
OPIEKĘ W SYLWESTROWĄ NOC 
DLA DZIECI. TEL. 660 536 104

• Naprawa  ,  regulacja  okien  
,  drzwi  PCV  i  drewna  -  
695181070

• Organizowanie kuligów kon-
nych. 607 739 866

PRACA

•	 WYKOŃCZENIA - wnętrz 
(przyjmę  każde zlecenie) -  
785931513

•	 ZATRUDNIĘ - 2 osoby do pra-
cy  w sklepie  w  Wierzbięci-
nie. Tel. 785150401

• Zatrudnię  ludzi  z doświadcze-
niem   do   KLINKIERU  i  innych  
prac  budowlanych  za granicą. 
Tel. 662678895

•	 Przyjmę  do  układania  klin-
kieru ,  oraz  murarza , mile 
widziana  znajomość  j.nie-
mieckiego -  662678895

• Zatrudnię  stolarza   - 
696034712

• Zatrudnię pomocnika mecha-
nika, atrakcyjne wynagrodze-
nie, tel. 607 585 561

• Zatrudnię pracownika do pro-
dukcji mebli. 603 666 465

• Potrzebna solidna osoba do 
pilnowania domu w czasie 
świąt. 600 811 404

INNE

•	 SKUP PIŁ -  niespraw-
nych,  zatartych  Stihl,  Hu-
sqvarna  cena  100  zł.  Tel. 
721668245

•	 Sprzedam  bardzo ładne  
meble  młodzieżowe cana  
390,00 zł. – 660448597

•	 Sprzedam drewno kominko-
we i opałowe. Transport. 691 
466 441

• Sprzedam piec CO typ komfort 
eko 25 nowy z podajnikiem. tel. 
602 10 11 18.

• Sprzedam choinki bezpośred-
nio z plantacji. tel. 602 10 11 18.

• Sprzedam drewno  bukowe i 
dębowe pocięte i porąbane- 
603 353 789

• Sprzedam laptopa Lenovo, 
Y530, cena 1600 zł, tel. 605 522 
340

• Owczarki niemieckie 7 tygo-
dniowe, pieski, ładne rodzice. 
91 39 21 828

• Sprzedam drewno opałowe i 
kominkowe. 667 788 820

•	 Sprzedam spacerówkę, ko-
jec, huśtawkę, fotelik samo-
chodowy. 513 088 312

•	 Maliny sprzedam. 502 
853 573

• Sprzedam  Cocker Spaniel 4-ty-
godniowe. 697 381 582 po 16-
tej

• Sprzedam wieżę Diora WS 442, 
srebrna, 4 lementy: wzmac-
niacz, tuner przestrojny, korek-
tor, deck szuflada, stan idealny, 
używana sporadycznie, cena 
780 zł do uzgodnenia. tel. 605 
522 340.

• Przecinarkę  do  metalu  na no-
gach  z imadłem , tarcza  350  
mm  sprzedam  - 506534179  -

• Sprzedam pralkę AMICA lo-

dówkę ARDO na gwarancji. 
Cena do uzgodnienia. 91 39 
11 050

• Sprzedam beczki 200l, metalo-
we zamykane. 661 791 026 

• CHOINKI    -  dzisiaj  wybierasz  
-  odbierasz  kiedy chcesz . Bar-
dzo  tanio . – 698566629 –

• Oddam  małe  pieski   - 
913917305  

• Sprzedam drzewo – tanio. 91 
39 20 789

• Poszukuję przyjaciółki na żonę 
od lat 64-69. Tel. 91 39 25 794

• Sprzedam    grzejniki    nowe   /  
600 X  800 / .  -  913913417   

• DREWNO  OPAŁOWE  SPRZE-
DAM -  781702326 

• Sprzedam  COCER  - SPANIEL  -  
665544518 

• ODDAM   w dobre  ręce owczar-
ka  niemieckiego  / suka / 6 
letnia ,łagodna.  Idealna do pil-
nowania , towarzyszka  domu 
. Pomogę  w  jej  utrzymaniu. 
- 502103432  -   

•	 Sprzedaż  drewna    kominko-
wego      i   opałowego  atrak-
cyjna  cena   - 726 649 215 

•	 Kupię skrzypce 600 811 404
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Pół godziny  
w towarzystwie Karoliny

Dla naszych najmłodszych

K
U
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Krzyżówka panoramiczna

Do wszystkich ludzi dobrej woli, a szczególnie 
Klientów obecnych i przyszłych  

rodzinnych i wesołych Świąt Bożego Narodzenia
i dużo do pojedzenia 
życzy                   .

Jeżeli byliście grzeczni w tym roku, to zapewne od-
wiedzi Was niedawno Święty Mikołaj! Taki sam jak jest 
do pokolorowania tuż obok wraz ze swoim reniferem, 
być może wyciąga prezent dla Ciebie, bon o warto-
ści 30 zł do zrealizowania w sklepie  Sta-
nisława Rynkiewicza fundatora nagrody. Jeżeli chcieli-
byście wygrać nagrodę to Waszym zadaniem jest po-
kolorowanie obrazka najlepiej jak potraficie.

Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać 
lub przynieść pokolorowane prace do redakcji, do 27 
grudnia 2012 r. 

Zwycięzca zostanie ogłoszony w następnym nume-
rze piątkowym DN i będzie mógł odebrać w redakcji 
bon na zakupy w sklepie Biurex.

Rozwiązanie krzyżówki z dnia 14 XII
Kupon nr 98 Nawet pamięć zapomina o sobie 
Józef Górzyński, Natalia Furmańczyk, Barbara Bartosik, Wiesław 

Borowik, Halina Szwal, Stanisława Pokorska, Szczepan Falaciński, Do-
minika Wojciechowska, Alicja Wypych, Krystyna Młynarska, Jadwiga 
Maknia, Grażyna Siedlecka, Christiana Syfert, Pelagia Feliksiak, Ry-
szard Górecki, Maryla Piątek, Elżbieta Sycan, Anna Husarz, Halina Do-
magalska, Andżelika Nizio, Jerzy Siedlecki, Daniel Grzelak, Maria Gor-
tat, Ewa Sawicka, Józef Kochelski, Zofia Kraszewska, Teresa Januszo-
nek, Martyn Łuczak, Maria Kloch, Halina Stefańska, Genowefa Mac-
kowska, Renata Dumańska, Jerzy Siedlecki, Maria Dymek, Elżbieta Le-
wandowska, 

Zwycięzcy: Ryszard Górecki, Szczepan Falaciński, Krystyna Młynar-
ska

Dla najmłodszych nr 1:  Idziemy na sanki
Julia Furmańczyk, Jaś Giza, Natalia Chruściel, Katarzyna Młynarska, 

Miłosz Piekarski, Martyna Grenda, Julia Marynowska, Wiktoria Mak-
nia, Martyna Łuczak, Karolina Lewandowska, Kacper Skowroński, Ma-
teusz Konior, Madzia Skowrońska, Oliwia Feliksiak

Zwycięzca: Jaś Giza zapraszamy po odbiór bonu do redakcji.



21-27.12.12 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

23

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

POSIADANY CERTYFIKAT JAKOŚCI
   NA DREWNO KONSTRUKCYJNE

INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD
In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
tel. miejski   - 91 57 92 311 
Straż Pożarna   - 998
Pogotowie Ratunkowe   - 999 
Pogotowie Gazowe   - 992
Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994

Dyżur nocny
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala   - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.   - 91 392 69 99
Medyk   - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

 - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz Pogotowie Stomatolo-
giczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos 
 - 91 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  
 - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzie ci, 
Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności 
Gospodarczej  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
  - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

- 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 26 249

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw.  WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   

- 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57

Apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM   - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Zawodowe 
- CE Zdroje ul.  Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.   - 91 392 54 94  
I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium  
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych    - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych    - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62

Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 

Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 

Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 

Taksówki   - 91 392 02 60

Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814
J. Soroka, M. Smól 
ul. Zielona 2  - 666 135 133

SALON GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

VELES
- glazura
- terakota
- panele
- drzwi
- parapety
- ceramika łazienkowa
- wanny, kabiny
- meble łazienkowe
- armatura

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto)

Informacja PKS 
91 392 18 87   lub   91 469 83 15

DZIENNIK
NOWOGARDZKI

Ukazuje się we wtorki i piątki  na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny,  

Piotr Słomski, Jarosław Bzowy, Rafał Kowalczuk sport,  Jarek Dąbrowski 
redaktor techniczny.   Ad res re dak cji:  72-200 No wo gard, ul.  Boh. War sza-

wy 7A, tel. 91 392 21 65; e-mail: dziennik@domjudy.pl.  Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z 
o.o., adres jak wyżej. Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

REGULARNA LINIA MI KRO BU SO WA SEROCKI   Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie    6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie    8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak										kom.	606	148	353
Nowogard (ul.  Rzeszowskiego) - Szczecin (ul.  Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:05; 8:10; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 11:50; 11:55; 12:40; 
14:40; 14:50; 15:00; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:11
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul.  Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:30; 9:50; 10:25:11:20(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 13:20; 13:45(F); 14:10; 
14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:00
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:50; 17:20; 18:30; 19:30
Kursują od poniedziałku do soboty;  F - kursuje od poniedziałku do piątku;  7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli

ROZKŁAD JAZDY BU SÓW

Regularna linia METRO          tel. 501  615  614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25 D; 5:50 D; 6:55 Ex; 8:15 E7x; 9:25 E7x; 10:25 E7x;  
12:00 E7x; 12:30 E7x; 13:10 E7x; 13:25 E7x; 16:06 E7x; 16:35 E7x; 17:30 7x; 17:40 7x.
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50 D; 7:45 D; 8:35 E7x; 9:45 E7x 11:00 E7x; 
11:35 E7x; 11:50 E7x 13:55 E7x 14:40 E7x; 15:10 E7x; 15:25 E7x; 18:25 E7x; 19:00 E7x
Legenda: D - kursuje od pon do pt;   E kursuje od pn - sob.; x - nie kursuje w święta

PRZEWÓZ OSÓB - RO MAN BIŃCZYK - Linia Regularna  
 TEL.   607 310 591 

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU:  
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SOBOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIEDZIELA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

Trasa NOWOGARD – GOLENIÓW – SZCZECIN 
Nowogard ul. Rzeszowskiego : 5:05(A), 5:55(A), 6:10(A), 6:50(7), 7:00(A),  7:50(A), 8:05(7), 

8:25(2,4,6), 8:35(A), 9:10(1,3,5,7), 9:15(2,4,6), 10:05(A)10:30(A,7), 11:31(A), 11:40(7), 12:15(A), 
12:50(A,7), 13:00(A), 13:10(A), 13:25(A,7), 13:50(F), 14:05(A), 14:20(A,7), 15:41(A), 16:00(7), 
16:25(7), 16:30(1,3,5) 16:40(2,4,6,7) 16:50(A), 17:30(7) 17:50(A,7) 18:05(4,5,6,7) 18:20(A,7)

TRASA SZCZECIN – NOWOGARD
Szczecin ul. Św. Ducha: 9:25(A), 11:55(A,7) 12:20(A,7), 13:35(A), 14:00(A,7,R), 

14:30(1,3,5,7)  14:35(2,4,6) 14:55(A,7), 15:10(A) 15:25(A,7), 15:50(A) 16:15(A,7)  16:30(A), 
18:05(A,7,R) 18:20(A,7) 19:05(A,7) 19:25(A,7) 19:50(A,7)

Szczecin ul. Dworcowa :  6:20(A), 7:35(A), 8:40(A,7), 9,00(7,R), 10:05(A,7),  10:50(A,7),  
11:40(A), 13:00(7), 14:20(7), 17:40(A,7), 20:15(A,7),

Goleniów, Dworzec PKP :  7:05(A), 8:20(A), 9:25(A,7), 9:45(7,R), 10:10(A),  10:50(A,7),  
11:36(A,7), 12:26(A), 12:42(A,7),  13:05(A,7), 13:45(7), 14:20(A),  14:45(A,7,R), 15:05(7), 
15:20(1,3,5,7) 15:26(2,4,6) 15:40(A,7) 15:55(A)  16:08(A,7) 16:40(A) 16:59(A,7) 17:15(A), 
17:40(A,7)  18:50(A,7,R)  19:05(A,7), 19:50(A,7) 20:10(A,7) 20:35(A,7) 21:00(A,7)

Trasa NOWOGARD – MASZEWO 
Nowogard ul. Rzeszowskiego :  6:20(S) 15:15(S)
Trasa MASZEWO – NOWOGARD 
Maszewo :  6:55(S) 16:00(S)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO – STARGARD SZCZECIŃSKI
Nowogard ul. Rzeszowskiego :  6:50(F),  11:30(F),  13:50(F),  
Trasa STRAGARD SZCZECIŃSKI – MASZEWO - NOWOGARD
Stargard Szcz. Oś. Tysiąclecia :  9:40(A), 12:45(A), 15:05(A)
A - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt S – kursuje w dni nauki szkolnej; 7 – kursu-

je w niedziele niebędące świętami F – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt 1,3,5 – kur-
suje w poniedziałki, środy, piątki oprócz świąt; 2,4,6 – kursuje we wtorki, czwartki, soboty oprócz 
świąt; 4,5,6,7 – kursuje w czwartki, piątki, soboty, niedziele oprócz świąt; R – kurs do Reska    

ROZKŁAD JAZDY POCIĄGÓW (8.12.2012-9.02.2013)
Do  Kołobrzegu
7.19 -  kursuje od poniedziałku do soboty oprócz dni 
świątecznych 9.54  - kursuje 9.XII.12r - 26.XII.12r.w 
niedziele i święta, 29.XII.12r - 06.I (we wtorki)(w sobo-
ty)(w niedziele),12.I-27.I, (w soboty)(w niedziele),3.II
9.55   - kursuje 15.XII.12r.
10.01   - kursuje 22.XII.12r, 2.II, 9.II,
11.47   -  kursuje 9.XII.12r, 16.XII, 12-9.II,
11.55   -  kursuje 10.XII.12r,-15.XII.12r
13.54   - kursuje 20.XII.12r,- 28.XII.12r w (poniedział-
ki) (czwartki) (piątki), 4.II-8.II 
13.57  -  kursuje 10.XII.12r - 19.XII.12 r., od poniedziałku do 
piątku 31.XII.12r, 2.I - 4.I, 7.I - 1.II od poniedziałku do piątku
15.47   - codziennie
17.41 - kursuje 9.XII.12r,-23.XII.12r codziennie oprócz 
soboty, 26.XII.12r,- 8.II codziennie oprócz soboty
20.24  - kursuje 9.XII.12r, - 23.XII.12r, 26.XII.12r - 9.II

Do Szczecina
5.26   -  kursuje 10.XII.12r - 24.XII.12r od poniedział-
ku do piątku
6.31   - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz 
dni świątecznych
7.52   - codziennie
10.53   - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz 
dni świątecznych
12.48   - kursuje 9.XII.12r, 16.XII.12r, 22.XII12r - 1.I 
(we wtorki)(w środy) (w soboty) (w niedziele), 5.I-9.II 
(w soboty) (w niedziele)
12.53   - kursuje 15.XII.12r
14.59   - kursuje codziennie oprócz soboty
16.48   - codziennie 
18.43   - kursuje 9.XII.12r - 23.XII.12r, 26.XII.12r - 9.II,

Świąteczny 
rozkład jazdy AF
24.12.2012 r.    
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin - 
6:00   8:00   8:35   9:10   10:05   12:15   13:00    
14:20
Szczecin( ul. sw. Ducha)- Nowogard - 7:35   
10:05   10:50   11:40    12:20    14:00    14:45   
16:00
25.12.2012 r.    Busy kursować nie będą!
26.12.2012r.   
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin -  
9:10    12:20      14:20    16:20    18:20
Szczecin (ul. sw. Ducha)- Nowogard - 12:20   
14:00   16:00    18:05 (do Reska)    20:15
01.01.2013 r.   
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin - 
11:40    12:20    12:50    14:10    16:10    16:20    
17:35    17:45    18:20
Szczecin (ul. sw. Ducha)- Nowogard - 13:10   
14:00    14:30   16:15    17:40    18:05  (do Reska)    
19:05    19:40   20:15 

 
 

KANCELARIA 
DORADZTWA PRAWNEGO

tel. 501 341 824 
e-mail: kkolibski@op.pl 

Jeśli chcesz przeprowadzić  
rozwód, podwyższyć  

lub wystąpić  
o alimenty, nabyć spadek? 

Może dręczą Cię  
inne wątpliwości prawne? 

Nie czekaj, aż będzie za późno.
 Porady prawne już od 30 zł

 
Nowogard 

ul. Wojska Polskiego 4  
(nowy budynek – I piętro) 

Proszę o wcześniejszy kontakt 
telefoniczny
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Serwujemy smaczne jedzenie
Zapraszamy na Niedzielne Obiady
Dobra muzyke
Miła atmosfere

Kontakt: 
604103 158, 509 284 384

Organizuje:

Serwujemy smaczne jedzenie
Zapraszamy na Niedzielne Obiady
Dobra muzyke
Miła atmosfere

wesela, urodziny,
stypy, dancingi, karaoke

i imprezy okolicznosciowe

Niedługo nowe zasady 
zdawania egzaminu

ZAPISZ SIĘ JUŻ TERAZ

Posiadamy w ciągłej sprzedaży:
-kostury - ośniki - skrobaki - maczety  
- linki zrywkowe  - Haki, łańcuchy

Naprawa węży hydraulicznych
wysokociśnieniowych

- lemiesze,nakładki, odkładnie, śruby, redlice
- bagnety, podnośniki łanu, igły do pres, cepy,
- koła zębate, palce sprężyste noże bijakowe ...
- �ltry , oleje, smary, wałki WOM,

NOWOGARD • ul. Nadtorowa 14c
tel. 91 392 71 14 • kom. 604 24 90 72

Zapraszamy 
od pn-pt w godz. 8.00 - 16.00      w soboty 9.00 - 14.00

KSM polecamy zabawki Bruder

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

TEL.		913	922	165	•		TEL.	91	577	20	07

Nowy kurs
24 grudnia  2012 r.

OKNO 1465 mm szer. x 1435 mm wys.

SZYBA K=1,0 • OKUCIE MACO PPUH "JOGA" sj.
ul. Górna 4,

72-200 Nowogard
tel. 91 39 25 501

OKNA-SUPERPROMOCJA !!!

TYLKO 499zł*
*cena netto

PIASEK, ŻWIR,  
CZARNOZIEM, 

POSPÓŁKA 
 ŻWIROWNIA  

DŁUGOŁĘKA
Tel. 504 872 700 

Z DOWOZEM  
DO KLIENTA

codziennie od 11 do 18
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GAZETA LOKALNA  NOWOGARD • OSINA

Sprawdź naszą ofertę:
• Kredyt gotówkowy
• Kredyt konsolidacyjny
• Kredyt samochodowy
• Kredyt hipoteczny
• Spłata rat LUKAS Finanse - 0 zł
• Dogodne warunki 
  dla emerytrów i rencistów

Nowogard, ul. 700 Lecia 21
tel. 91 39 22 172

czynne: pon-pt 9.00-17.00

CENTRUM KREDYTOWE

s. 14-18s. 4s. 3

NNIIEEPPUUBBLLIICCZZNNAA  SSZZKKOOŁŁAA  PPOOLLIICCEEAALLNNAA  
ogłasza nabór na kurs kwalifikacyjny 

w zawodzie opiekun medyczny,
umożliwiający zdobycie kwalifikacji K1. świadczenie usług 
opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej 
WYKSZTAŁCENIE ŚREDNIE NIE JEST WYMAGANE!!!

 

informacja i zapisy 
Ul. Zielona 11, tel. 91 39 26 691 

Zapisy do 21.12.2012 
(o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń) 

wwwwww..zziieelloonnaa..mmoojjaasszzkkoollaa..nneett  
 

OT WART Y 
CAŁ Ą NOC 

SYLWESTROWĄ
zamówienia na 

dostawę przyjmujemy 
już od dzisiaj

tel. 508 644 599
- kurczak  

po amerykańsku, 
- kebab, - hamburger,  

- chickenburger

Kulice 
trafią na 
sprzedaż?

Doładowanie za
100 zł + 10% gratis •  200 zł + 15% gratis •  300 zł + 20% gratis

  MYJNIA 
BEZDOTYKOWA  24 H
PROMOCJA - program lojalnościowy

UMYJ TANIO SWÓJ SAMOCHÓD

Przy zakupie klucza wraz z doładowaniem atrakcyjne rabaty

WJAZD 

DO POM-uWJAZD 

DO POM-uWJAZD 

DO POM-uWJAZD 

DO POM-u

 Atrakcyjna lokalizacja 
przy ul. Boh. Warszawy 

(biurowiec przy wjeździe do POM-u) 
przy nowo otwartej
nowoczesnej MYJNI

Duży parking!

Kontakt 783 800 200

Pomieszczenia 
handlowe i biurowe 

do wynajęcia!

O czym 
pisaliśmy  
w 2012 roku

Nowogard, ul. Kościuszki 1
tel. 91 392 18 11

O P T Y K
Specjalistyczne 
badanie wzroku 

ZAPRASZAMY

Zawiadamiamy, że w Nowogardzie rozpoczęła działalność 

Kancelaria Radców Prawnych
Zespół Kancelarii tworzą: Radca Prawny Radosław Górski 
oraz Radca  Prawny Paweł Iwan. Kancelaria mieści się przy  
Pl. Wolności 9, budynek dawnego hotelu „Cisy”, pokój nr 8 (parter). 

Telefony do Kancelarii: 788-802-101, 694-403-733.

Usługi  
ogólnobudowlane
remonty • docieplenia

782 860 130

Czarna passa  
w Zakładzie 
Karnym 

Wydanie 

Noworocze

z kalendarzem

N O W O G A R D

Noworoczna szopa w cyrku
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Nowogard tuż 
przed świętami

Byłeś świadkiem  ciekawego 
zdarzenia, wykonałeś 

oryginalne zdjęcia, jesteś  
w posiadaniu interesujących 

wiadomości?  
Zadzwoń lub napisz do nas o 

każdej porze. 

Tel. 513 088 309

e-mail: poligraf@post.pl 
dziennik@

dzienniknowogardzki.pl

21.12.2012r. Około godziny 13:00, w kościele pw. WNMP wręczono 
około 140 paczek żywnościowych dla  potrzebujących  rodzin objętych 
pomocą przez działający przy parafii zespół Caritas. Paczki przygoto-
wano z darów żywnościowych, które Caritas zbierał tydzień wcześniej 
w wielko powierzchniowych sklepach na terenie Nowogardu. W trak-
cie uroczystości dzieci odegrały także Jasełka.

21.12.2012r. O godz.14:00 na Placu Wolności w Nowogardzie została 
zorganizowana Wigilia dla osób samotnych, chorych i ubogich. Wspar-
cia w organizacji wieczerzy udzielili: Ośrodek Pomocy Społecznej, Ca-
ritas przy parafii pw. WNMP, Kościół Ewangelickich Chrześcijan oraz 
Urząd Miejski w Nowogardzie. 

21.12.2012. Godzina 15:00. Zdjęcie wykonane przy ul. 700 Lecia. 
Konserwator miejskiego oświetlenia robił co mógł, by kapryśne lampy 
okiełznać zanim nadejdzie zmrok, tak by mogły chociaż w święta do-
dać miastu trochę blasku. Udało się, ale na krótko.  W drugi dzień świąt 
instalacja znów odmówiła posłuszeństwa. 

22.12.2012r. W godzinach popołudniowych w ośrodku jeździeckim 
w Mołdawinie odbyła się coroczna bożonarodzeniowa wigilia. Na spo-
tkanie opłatkowe przybyło wielu adeptów jazdy konnej, wśród któ-
rych znaleźli się również mieszkańcy Nowogardu. Był opłatek, potra-
wy wigilijne ustawione na specjalnie przygotowanym stole z siana, oraz 
wspólne śpiewanie kolęd. Spotkanie trwało do późnych godzin noc-
nych. A to wszystko odbywało się w obecności koni, które stały w swo-
ich boksach stajennych – niestety nie przemówiły ludzkim głosem. 

Groźny wypadek przy ul. Boh. Warszawy 

Pijany kierowca wjechał w ogrodzenie
Trzy osoby w szpitalu i doszczętnie zniszczony samochód - oto wynik bezmyśl-
nej  jazdy na podwójnym gazie młodego kierowcy z Nowogardu. 

26 grudnia, mniej więcej o 
godz. 19:50 na ul. Boh. War-
szawy w Nowogardzie, doszło 
do groźnego  wypadku w któ-
rym zostało poszkodowanych 3 
mężczyzn - mieszkańców gmi-
ny Nowogard w wieku od 20 do 
24 lat. Jak wynika ze wstępnych 
ustaleń, kierujący Oplem Astrą 
mieszkaniec Nowogardu nie do-
stosował prędkości jazdy do pa-
nujących warunków drogowych 
i zjechał na lewą stronę jezdni 
uderzając bezpośrednio w przy-
drożny płot. 

W wypadku  brał udział jeden 
pojazd m-ki Opel Astra, którego 
właścicielem jest mieszkaniec No-
wogardu. W samochodzie podró-
żowały jeszcze dwie osoby. Wszy-
scy byli nietrzeźwi - mówi pod-

inspektor Mariusz Nowak, p o. 
Komendanta Komisariatu Poli-
cji w Nowogardzie. 

Kierującego samochodem z 
raną ciętą głowy przewieziono 
do szpitala w Nowogardzie. Pa-
sażerowie doznali poważniej-
szych obrażeń. Z licznymi stłu-
czeniami i złamaniami zostali 

przetransportowani do Gryfic. 
Ich życiu nie zagraża niebezpie-
czeństwo. 

Kierowca po wyjściu ze szpitala 
usłyszy najprawdopodobniej  za-
rzuty, spowodowania wypadku 
drogowego oraz kierowania po-
jazdem w stanie nietrzeźwości.

Jarek Bzowy 

W tym miejscu doszło do wypadku

Powitajmy Nowy Rok bezpiecznie 
Jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia na mieście pojawiły się pierwsze stoiska z pe-
tardami. Jakie najchętniej fajerwerki kupują mieszkańcy Nowogardu, którymi na znak 
przywitania Nowego Roku, rozświetlone zostanie niebo w sylwestrową noc. 

Sprawdziliśmy to odwiedza-
jąc jedno ze stoisk przy Placu 
Wolności, na którym sprzeda-
wane są zimne  ognie. Okazuje 
się, wybór jest ogromny. Każ-
dy znajdzie tutaj coś na własną 
kieszeń. Ceny kształtują się od 
kilkudziesięciu groszy, do na-
wet kilkuset złotych. 

Jeżeli chodzi o zainteresowa-
nie tymi towarami, to są one 
z każdą chwilą coraz większe 
i będzie tak zapewne aż do sa-
mego Sylwestra. Korzystając z 
uprzejmości  DN, życzę wszyst-
kim mieszkańcom Nowogar-
du wszystkiego najlepszego w 
nadchodzącym Nowym Roku - 
mówi sprzedawca kramu z pe-
tardami. 

Należy pamiętać, że fajer-
werki to niebezpieczna za-

bawka. Warto więc przestrze-
gać kilku prostych  podstawo-
wych zasad bezpieczeństwa, 
które pozwolą spędzić zaba-
wę sylwestrową wśród znajo-
mych, a nie w gabinecie chi-
rurga. Przede wszystkim, kie-
dy kupujemy fajerwerki ko-
niecznie sprawdźmy, czy są 
one dobrze zapakowane. Pod 
żadnym pozorem nie wolno 
strzelać z petard i fajerwerków 
do ludzi, ani w stronę domów 
i samochodów. Najlepiej robić 
to na wolnej przestrzeni. Fa-
jerwerków nie wolno podpalać 
trzymając je w ręku. Najlepiej 
jest wykorzystać kij na którym 
umieścimy racę. Zapaloną pe-
tardę trzeba jak najszybciej od-
rzucić na bezpieczną odległość 
tak, aby nikomu nie zagraża-

ła. Petardę odpalamy na twar-
dej powierzchni, która jest w 
miarę równa. Po podpaleniu 
lontu, szybko odchodzimy co 
najmniej pięć metrów. Trzeba 
pamiętać, że każda nawet naj-
mniejsza petarda czy fajerwer-
ki, mogą być zagrożeniem dla 
naszego zdrowia, jeśli nie ob-
chodzimy się z nimi umiejęt-
nie.  

Jarek Bzowy 
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FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

TRUMNY, URNY, KREMACJE, EKSHUMACJE, CHŁODNIA
PRZEWOZY KRAJOWE i ZAGRANICZNE, 

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

602 450 881

EntEr  II 
laptop

 serwis - komis

naprawiamy, 
sprzedajemy,

kupujemy laptopy
na ul. Wyszyńskiego 7/3

budynek Straży Pożarnej

tEl. 795 648 748

Już jest!!! 
POLSAT CYFROWY 

w PLUSIE
specjalne Bonusy 

dla naszych klientów
Nie przegap oferty

ZAPRASZAMY

Salon Plus
ul. Kościuszki 35A

Nowogard

P R O M O C J A
PÓŁ TONY OPAŁU

worek drewna  
GRATIS

O PA Ł
POLSKI WĘGIEL 

WYSOKA JAKOŚĆ
węgiel, koks, miał,drewno,
brykiet - węgiel i drzewny
(towar luzem i workowany)

Zapewniamy transport 
Sprzedaż ratalna

PPUH „EDBA” 
Nowogard • ul. Nadtorowa 12

Tel./fax 91 39 22 329
Kom. 601 150 620

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07

Czarna passa w Zakładzie Karnym w Nowogardzie 

Samobójstwo w celi 
W dniu 20 grudnia, jeden ze skazanych odbywających karę w nowogardzkim więzieniu targnął się na swoje życie. 57-letni mężczyzna 
powiesił się w celi. Użył do tego celu prześcieradła. Okoliczności  śmierci bada goleniowska prokuratura. 

Mężczyzna do więzienia tra-
fił we wrześniu ubiegłego roku. 
Został skazany na 16 lat, za 
oszustwa finansowe i wyłudze-
nia. Pochodził z województwa 
lubuskiego.  Przez lata ukrywał 
się jednak przed wymiarem 
sprawiedliwości za granicą. 
Został sprowadzony do Polski 
na mocy porozumień między-
narodowych. 

Mężczyzna przebywał na 
oddziale mieszkalnym, gdzie 
znajdują się skazani pracujący. 
W czwartek nie poszedł jednak 
do pracy wspólnie ze swoimi 
współwięźniami. W ten dzień 
przebywał na zwolnieniu le-
karskim. Kiedy został sam  w 
celi, odebrał sobie życie. Jak 
wynika z naszych informacji 
wykorzystał do tego celu prze-
ścieradła. Owinął je wokół szyi 
siedząc na swojej pryczy. W tej 
pozycji znaleźli go koledzy z 
celi, którzy po kilku godzinach 
wrócili z pracy. 

Nic nie wskazywało na to, że 
skazany może podjąć taką de-
cyzję. Funkcjonował normal-
nie w naszym zakładzie. Nie 
było z nim żadnych problemów 
– mówi Artur Bojanowicz, 
rzecznik prasowy ZK w Nowo-
gardzie. 

Postępowanie wyjaśniające 
okoliczności tragicznej śmierci 
więźnia, prowadzi Inspektorat 
Okręgowy Służby Więziennej. 
Niezależnie od tego sprawę 
bada także goleniowska pro-
kuratura. 

Prowadzimy czynności śled-
cze mające na celu wyjaśnie-
nie okoliczności tego zdarzenia.  
Zleciliśmy sekcję zwłok tego 
pana  – mówi Beata Balcerska, 
szefowa Prokuratury Rejono-
wej w Goleniowie. 

To nie jedyna sprawa zwią-
zana z nowogardzkim więzie-
niem, jaką zajmują się orga-
ny ścigania. W pierwszy dzień 
świąt Bożego Narodzenia w 
nocy, jeden ze skazanych od-
bywający karę w tutejszym Za-
kładzie Karnym, trafił do szpi-
tala w Gryficach z licznymi 
obrażeniami ciała. Tam prze-
szedł aż trzy operacje. W ja-
kich okolicznościach mężczy-
zna doznał urazów? Odpowie-
dzi na to pytanie szuka zarów-
no Prokuratura, jak i  Służby 
Więzienne. Jedno jest pew-
ne. Pod uwagę brane są trzy 
scenariusze. Pierwszy zakła-
da, że mężczyznę poturbowali 
współwięźniowie przebywają-

cy z nim w celi. Drugi, że zo-
stał pobity przez funkcjonariu-
szy. Trzeci - to teoria nieszczę-
śliwego wypadku. Przypuszcza 
się również, że mężczyzna po 
prostu spadł z łóżka. 

Prokuratura zajmuje się tak-
że sprawą nielegalnego han-
dlu alkoholem, do którego do-
chodziło na terenie ZK w No-
wogardzie (pisaliśmy o tym 
w październiku). Tym razem 
o procederze poinformowa-
ła organy ścigania sama dy-
rekcja więzienia, po tym, jak 
zakończyła własne postępo-
wanie dyscyplinarne prowa-
dzone przeciwko podejrzane-
mu o sprzedaż trunków więź-
niom, funkcjonariuszowi SW. 
Przypomnijmy, że alkohol był 
„przemycany” na teren zakła-
du przez kuchnię. Tam też ra-
czyli się nim skazani, pracu-
jący przy sporządzaniu posił-
ków. Sprawa wyszła na jaw, gdy 
któregoś dnia więźniowie spo-

żyli za dużo wyskokowych na-
pojów i wstanie mocno wska-
zującym wrócili do swoich cel 
na oddziale.  

W świetle tych wszystkich 
zdarzeń, coraz częściej mówi 
się o odwołaniu dyrektora ZK 
w Nowogardzie, pułkowni-
ka Jerzego Dudzika. Jak twier-
dzi nasz informator, związa-
ny na co dzień ze służbą wię-
zienną, normą jest, że w takich 
sytuacjach za prestiż jednostki 

„głową” odpowiada sam szef. 
Rzecznik prasowy zaprzecza 
jednak tym informacjom. 

Odbieram to jako konfabula-
cje tworzone przez ludzi, którzy 
nie mają kompetencji, by po-
dejmować takie decyzje – od-
powiada A. Bojanowicz, pyta-
ny przez nas o rzekome odwo-
łanie z funkcji dyrektora ZK w 
Nowogardzie. 

Marcin Simiński
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Mijają dwa lata, od kiedy władzę w mieście sprawuje koalicja SLD-PSL z burmistrzem Robertem Czaplą na czele.  Jak ten czas oceniają 
jedni z bardziej doświadczonych nowogardzkich samorządowców, reprezentujących przeciwne strony lokalnej sceny politycznej, czyli 
były Przewodniczący Rady Miejskiej - Marek Krzywania (NFS) i jego następca - Antonii Bielida (SLD), w rozmowie, którą z obu pana-
mi przeprowadziliśmy tuż przed świętami Bożego Narodzenia. 

Obecna koalicja według mnie odeszła od zasad demokracji

Marcin Simiński: Co się 
stało z Markiem Krzywanią? 
Mam wrażenie, że od ostat-
nich wyborów stoi Pan w cie-
niu tego wszystkiego, co dzie-
je się na lokalnej scenie poli-
tycznej. 

Marek Krzywania: Wynik 
ostatnich wyborów rozstrzy-
gnął o tym, że większość w ra-
dzie znalazła się w rękach lewi-
cy pana Roberta Czapli, z któ-
rym ja nie widzę możliwości 
bliższej współpracy. Stąd być 
może złudzenie, że wycofałem 
się z działalności społecznej, 
co oczywiście nie jest praw-
dą.  Bardzo chętnie uczestni-
czę we wszystkich działaniach 
czy spotkaniach, podczas któ-
rych ważą się losy mieszkań-
ców Nowogardu. 

No tak. Ale Marek Krzy-
wania, to nie tylko radny. To 
marka projektu polityczne-
go, pod nazwą Nowogardz-
kie Forum Samorządowe, 
który postrzegany był przez 
lata, jako jedna z trzech naj-
większych sił politycznych w 
mieście, obok SLD i PSL. Był 
Pan niekwestionowanym  li-
derem opozycji. Trzykrotnie 
startował Pan w wyborach na 
burmistrza. Sprawował Pan 
funkcję Przewodniczącego 
Rady Miejskiej w zeszłej ka-
dencji. Gdy dzisiaj Pana ob-
serwuję, mam wrażenie, że to 
już przeszłość? 

Patrzyłbym na to szerzej. Nie 
można firmować tego okresu 
tylko moim nazwiskiem. Pro-
jekt NFS, który pojawił się kil-
kanaście lat temu, to była gru-
pa ludzi, którzy niezwiązani z 
polityką chcieli się zaangażo-
wać w życie tego miasta na ni-
wie społecznej i samorządowej. 
Ten projekt wciąż funkcjonuje, 
tyle, że cały czas podlega zmia-
nom i pewnej ewaluacji. Za-
płaciliśmy cenę za współudział 
w rządzeni w zeszłej kadencji i 
wraz z odejściem poprzednie-
go burmistrza, ludzie związa-
ni ze mną nie uzyskali odpo-
wiedniego poparcia do dalsze-
go sprawowania mandatu. 

Może za wcześnie o to py-
tać, ale czy jest szansa, by to 
środowisko znalazło się kie-
dyś znów w polityce? Od 
dwóch lat obserwujemy ten-
dencję do budowania wize-
runku jedynej słusznej wła-
dzy w mieście. Wystarczy 
spojrzeć na wydatki gminy 
przeznaczane na propagan-
dę i sukcesy obecnego burmi-
strza. Czy ludzie, którzy sły-
nęli raczej z działania niż z 
gadania, odnajdą się w tym 
świecie? 

Jest takie powiedzenie, że po 
wyborach trzeba od razu my-
śleć o kolejnej kampanii. Na 
pewno wciąż w naszych gło-
wach tli się wiele pomysłów. 
Podejmujemy wiele działań. 

Staramy się uczestniczyć w in-
nych przedsięwzięciach, nie 
koniecznie politycznych, by 
pokazać, że życie na Rober-
cie Czapli się nie kończy. Kła-
dziemy nacisk na bardziej spo-
łeczne inicjatywy, chociażby 
przywrócenie pamięci pomni-
ka przy ul. 3 Maja. Te projekty 
mają jednak łączyć i dawać siłę 
do dalszego działania. 

Wszystko wskazuje na to, 
że wiele z tych projektów nie 
spotka się z pozytywną reak-
cją obecnych władz. Ukazała 
się ostatnio publikacja, po-
przez którą próbuje się zde-
precjonować i ośmieszyć ini-
cjatywę związaną z pomni-
kiem przy ul. 3 Maja. Przy-
najmniej ja mam takie wraże-
nie. Czy to was zniechęci, czy 
może zmobilizuje? 

Ja się bardzo cieszę, że prze-
wodniczący RM, Antonii Bie-
lida, dołożył wszelkich starań 
by wyłuskać wszystkie manka-
menty związane z historią tego 
pomnika. Fakt, że lewica jest 
przeciwko nadaniu odpowied-
niej rangi temu miejscu, jest 
najlepszą rekomendacją dla 
słuszności naszego działania.

Zanim przejdziemy do oce-
ny kadencji, a więc podejmo-
wanych w tym czasie decyzji 
przez tych, którzy poprzez 
wybory wzięli w większym 
stopniu odpowiedzialność 
za rządzenie w mieście, war-
to zauważyć także, że te dwa 
lata, to czas Wspólnego No-
wogardu. Wspominam o tej 
formacji, ponieważ jej suk-
ces wyborczy można w ja-
kimś stopniu przyłożyć ana-
logicznie do roku 2002, kiedy 
to NFS wprowadziło do rady 
również kilku swoich przed-
stawicieli. Jak z pozycji czło-
wieka, który przeżył już swo-
isty entuzjazm związany z sa-
morządowym ruchem spo-
łecznym, ocenia Pan politykę 
Tomasza Szafrana i jego kole-
gów? 

Nowym podmiotom poli-
tycznym na rynku zawsze jest 
łatwiej zaistnieć. Nie ciągną 
za sobą żadnego bagażu hi-
storii, nie podejmowali do tej 
pory żadnych decyzji związa-
nych z funkcją sprawowania 
władzy. Zawsze to są nowi lu-
dzie, nowe twarze, pełni entu-

zjazmu i chęci do działania. Te 
wszystkie przymioty powodu-
ją, że potrafią się oni lepiej wy-
promować w społeczeństwie. 
Ja to zaobserwowałem w na-
szym wydaniu. Najpierw było 
nas w radzie 7, później 5, 2 i w 
końcu zostałem sam. Niestety, 
to samo pewno czeka Wspól-
ny Nowogard, chociaż życzę 
im jak najlepiej. Zawsze bar-
dziej ceniłem działania czysto 
społeczne, które nie są odziane 
w partyjne stroje. Jedyną szan-
są na to, aby nie zmarnować 
potencjału tej grupy i jej po-
dobnych, musi dojść do kon-
solidacji tej części sceny poli-
tycznej, na której znajdują się 
właśnie świeże umysły. Jeśli 
do tego nie dojdzie, jest groź-
ba, że rządy pana Roberta Cza-
pli, czekają nas po upływie tej 
kadencji jeszcze przez kolejne 
cztery lata. 

Być może szansą dla sa-
morządowych projektów jest 
nowa ordynacja wyborcza i 
jednomandatowe okręgi? 

Niektórzy są zachwyceni 
nową ordynacją. Ja patrzę na 
to chłodnym okiem. Obawiam 
się, że w ogóle kadencyjność 
powoduje to, że nie potrafi-
my myśleć o rozwoju gminy w 
sposób perspektywiczny z wy-
przedzeniem na kilka kaden-
cji. Bardziej skupiamy się na 
działaniu tu i teraz i osiągnię-
ciu doraźnych zysków, ładnych 
rzeczach, które się ludziom 
podobają. Niestety nigdy nie 
chciałem być radnym jednej 
ulicy, czy jednej miejscowości. 
Taki radny przeciąga linę na 
swoją stronę, nie zawsze my-
śląc o zrównoważonym roz-
woju całej gminy. Obserwu-
ję przez wiele lat, że te wsie, 
czy ulice, które mają swoich 
przedstawicieli w radzie, do-
stają więcej, a niekoniecznie 
to jest najpilniejsze. Brakuje 
spojrzenia na problemy cało-
ściowe gminy. Jest wieś Słajsi-
no, która od lat nie może się 
doprosić chodnika, a w innych 
miejscach wykonuje się w cią-
gu jednego roku kilka inwesty-
cji. Dlatego jednomandatowe 
okręgi na pewno w tym sen-
sie przyniosą pozornie dobre 
rozwiązania, ale czy będą ko-
rzystne dla całej gminy? Rad-
nym nie zostaje się jednak by 

załatwić sprawy swojej ulicy, 
ale całego miasta i wszystkich 
mieszkańców. 

Gdyby jakiś przejezdny po-
prosił Pana o scharaktery-
zowanie sceny politycznej w 
Nowogardzie, jakby Pan ją 
opisał?  

To jest bardzo dobre pytanie. 
Zawsze zastanawiam się nad 
tym, kto tak naprawdę rzą-
dzi. Czy to jest dzieło przypad-
ku, czy zaplanowana strategia. 
Obecna koalicja według mnie 
odeszła od demokracji. Decy-
zje zapadają gdzieś w cieniu 
gabinetów. Te decyzje później 
są przedkładane na radę miej-
ską i najchętniej bez dyskusji 
próbuje się je przeforsować. 
Czasami zdarzają się pseudo 
konsultacje w mniej ważnych 
sprawach, pytają np. miesz-
kańców, gdzie ma być parking, 
a tam gdzie wypadałoby po-
ważnie wsłuchać się w opinię 
ludzi, tego się nie robi. Mam tu 
na myśli np. nowy system na-
liczania opłat za śmieci, który 
próbowano wprowadzić, jed-
nego słusznego według burmi-
strza rozwiązania. Całe szczę-
ście, że to zostało wycofane. 

Poruszył Pan temat, na któ-
ry bardzo mocno zwraca-
ją uwagę również inni rad-
ni opozycji. Mam tu na myśli 
brak debaty publicznej, a w 
zasadzie ciągłe próby jej ogra-
niczenia. Odbieranie radnym 
głosu na sesji, wydzielanie 
czasu wypowiedzi. Kiedy py-
tam o to Antoniego Bielidę, 
on twierdzi, że na dyskusje 
jest czas podczas obrad komi-
sji, a nie na sesji. A jak Pan to 
postrzega jako były przewod-
niczący Rady Miejskiej? 

Zwracam uwagę, że w pra-
cach komisji bierze udział 12 
radnych. Tylko dwie komisje, 
czyli finansowo-budżetowa i 
społeczna, przerabiają cały po-
rządek obrad. Nie robią tego 
komisje rewizyjna i mieszka-
niowa. Mówiąc wprost, połowa 
radnych nie uczestniczy w de-
bacie nad projektami uchwał. 
Dlatego nie zamykałbym tu-
taj możliwości dyskutowania i 
przedstawiania swojego punk-
tu widzenia na sesjach. W koń-
cu od tego są posiedzenia, któ-
re zresztą są jawne, by radni 
mogli wyrazić swoje wątpliwo-
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Jana 
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składa 
żona

ści wobec działań podejmowa-
nych przez burmistrza i Urząd 
Miejski. 

A co najbardziej przeszka-
dza Panu, gdy obserwuje Pan 
styl, w którym obecnie pro-
wadzone są obrady? 

Nie chciałbym oceniać swo-
jego następcy. To niezbyt ele-
ganckie. Ale są pewne cechy 
charakterologiczne, czy też za-
chowania wyniesione z dawnej 
drogi zawodowej pana Prze-
wodniczącego, a wiemy, że był 
żołnierzem, które powodują, 
że nie bardzo lubi dyskutować 
i słuchać, a chętniej wydawał-
by rozkazy. 

Wielokrotnie dało się za-
uważyć, że w koalicji PSL-
-SLD nie ma dobrej atmosfe-
ry. Pana zdaniem PSL zysku-
je na małżeństwie z SLD, czy 
raczej traci? 

Widać, że PSL przegrywa, a 
w zasadzie już przegrał. Z tego, 
co obserwuję nie ma tam już 
jedności. Nie ma już jedności. 
Są ślepi wykonawcy, druho-
wie burmistrza, którzy nieko-
niecznie występują w imieniu 
swoich wyborców. Przykła-
dem tego są chociażby ostat-
nie podwyżki podatku rolne-
go. PSL generalnie przegrywa. 
Chcę jednak powiedzieć, że 
wcale mnie to nie cieszy. Za-
wsze było tak, że ludowcy gdy 
byli mocni, byli alternatywą 
dla rządków lewicowych. W 
tej chwili gdy PSL słabnie, ta 
alternatywa się wymyka. Nie 
chciałbym abyśmy przez kil-
kanaście lat byli zdani tylko na 
jedną silną formację. 

Zostawmy na chwilę poli-
tykowanie. Jak Pan ocenia in-
westycyjną wizję na rozwój 
tego miasta, kreowaną przez 
obecną koalicję i burmistrza? 

Poprzednia rada przyję-
ła plany przestrzennego za-
gospodarowania miasta i dla 
obrębu nr 6 i 7 w Nowogar-
dzie, gdzie założyliśmy bardzo 
ważną dla rozwoju miasta bu-
dowę drogi zbiorczej zwanej 
popularnie południową ob-
wodnicą. Droga ta otworzy-
łaby wiele nowych możliwo-
ści. Przede wszystkim udroż-
niłaby ruch od strony Stargar-
du, który przecież nie zmalał 
po otwarciu obwodnicy pół-
nocnej, a poza tym zachęciła-
by do rozwoju budownictwa 
czy to mieszkalnego czy han-
dlowo-usługowego, przemysłu 
w tym niewykorzystywanym 
pod względem potencjału do 
dzisiaj rejonie miasta. Nieste-
ty, to jest duże przedsięwzię-
cie i nikt nie chce się tego pod-
jąć. Każdy woli robić mniej-
sze rzeczy, które od razu cieszą 
oko i zdobywają entuzjastów. 
Namawiałem pana Burmi-
strza, by etapami zrealizować 
ten projekt, bo oczywiście nie 
da się tego zrobić w jednym 
roku. Niestety Robert Czapla 
nie był tym zainteresowany. 
W zamian za to mamy szereg 
innych inwestycji, błyskotek 
niemających żadnego wpływu 
na rozwój tego miasta. Roz-
wój, który fizycznie pozwalał-
by gminie zarabiać, a nie wciąż 
zwiększać wydatki. 

Pamiętam, jak na jednej z 

ulotek wyborczych, kandydat 
SLD na radnego napisał, że 
koalicji PSL-NFS-Samoobro-
na była najgorszą, jaka mo-
gła się przytrafić temu mia-
stu. Jak Pan reaguje na takie 
miażdżące oceny? 

Każdy ma prawo do swojego 
osądu. Ja bym się jednak oparł 
na faktach. Kiedy przejmowa-
liśmy władze 4 lata temu, wy-
datki na inwestycję były na 
poziomie 2-4 milionów. Tyl-
ko przez 3 lata doprowadzili-
śmy do sytuacji, gdy te wydatki 
sięgnęły 11 -14 milionów, przy 
czym nie podnieślimy miesz-
kańcom żadnych podatków. 
Mało tego, na koniec kaden-
cji oddaliśmy budżet z mniej-
szym zadłużeniem, które wów-
czas wyniosło 15,5 mln zł. Trzy 
lata wcześniej była to kwota 
20,5 mln złotych. Zwiększyli-
śmy wydatki majątkowe kilku-
krotnie, zmniejszając zadłuże-
nie. Życzę, żeby każdej kolejnej 
władzy to się udało. 

Ilekroć dochodzi do dys-
kusji przy uchwałach podno-
szących podatki, obecny bur-
mistrz straszy, że rząd obe-
tnie nam subwencję. Popie-
ra go w tym skarbnik gminy 
twierdząc, że potrzeby inwe-
stycyjne rosną, a z pustego, to 
i Salamon nie naleje. 

To złe rozumowanie. My nie 
podnosiliśmy podatków i sub-
wencję dostawialiśmy na tym 
samym poziomie. Wolałbym, 
aby gmina była bogata bogac-
twem swoich mieszkańców, a 
nie łupiła ich nakładając wyso-
kie podatki. Zawsze stałem na 

stanowisku, że pieniądze po-
zostawione w kieszeni podat-
ników będą lepiej przez nich 
wydane, niż gdy trafią w ręce 
władzy. 

Od lat działa Pan w orga-
nizacji zrzeszającej przedsię-
biorców. Ma Pan bezpośred-
ni kontakt z pracodawcami. 
Sam kieruje Pan dużą hur-
townią, która zatrudnia kil-
ka osób. Pana zdaniem lokal-
nym przedsiębiorcom żyje się 
teraz lepiej, czy gorzej?

Zdecydowanie gorzej. Od 
dwóch lat burmistrz Czapla, za 
zgodą radnych koalicji podno-
si podatki. Odszedł również od 
indywidualnych spraw i pro-
blemów, z jakimi borykają się 
przedsiębiorcy. Mam tu na my-
śli rozkładanie na raty naliczo-
nych podatków, czy umarzanie 
odsetek, które z tego tytułu ob-
ciążają często drobnych przed-
siębiorców z powodu różnych 
losowych sytuacji. Wypadało-
by im w takich sytuacjach po-
móc. Niestety przyjęto polity-
kę nastawioną na czysty rachu-
nek ekonomiczny, zapomina-
jąc, że ten zależny jest od kon-
dycji, w jakiej znajdują się rze-
sze drobnych pracodawców, 
często zatrudniających 1 czy 2 
pracowników. 

Na najbliższej sesji odbę-
dzie się głosowania nad bu-
dżetem na rok 2013. Jak za-
głosuje Marek Krzywania? 

Ja już na posiedzeniu ostat-
niej komisji budżetowej po-
wiedziałem Panu burmistrzo-
wi, że będę głosował przeciw-
ko tej uchwale, chociażby z 

dwóch powodów. Zapisano 
tam 600 tys. zł, na zbędny w 
mojej opinii wydatek, budowy 
betonowego ogromnego mola 
na plaży miejskiej. Nas na to 
po prostu nie stać. Poza tym 
jest to budżet przede wszyst-
kim nierozwojowy. Brakuje w 
nim wielu inwestycji, jak np. 
wspomniana przeze mnie bu-
dowa drogi zbiorczej, które 
rzeczywiście dałyby impuls dla 
rozwoju tego miasta. Prosiłem 
też Pana burmistrza, bo nie-
stety ma to w zwyczaju, żeby 
później nie mówił, że głosu-
jąc przeciw budżetowi, nie po-
parłem innych słusznych dzia-
łań, które zostaną zrealizowa-
ne. To bowiem jasne, że dzięki 
uchwale budżetowej zostanie 
zrealizowanych szereg bieżą-
cych działań, które po prostu 
muszą zostać wykonane. Nie 
ma to żadnego związku z bra-
kiem mojej akceptacji wobec 
kilku fanaberii inwestycyjnych 
Roberta Czapli. 

Czego życzyłby Pan sobie i 
mieszkańcom gminy Nowo-
gard w Nowym Roku 2013? 

Aby ta 13 w dacie, była dla 
nas wszystkich szczęśliwa i 
przyniosła spełnienie ma-
rzeń i oczekiwań związanych 
z naszym życiem rodzinnym, a 
także życiem w większej rodzi-
nie samorządowej. Dużo na-
dziei i wiary w to, że poprzez 
własne zaangażowanie mo-
żemy poprawiać swoje życie i 
otoczenia.

Nie ulegniemy niepotrzebnym emocjom opozycji

Marcin Simiński: Na naj-
bliższej sesji Rady Miejskiej 
odbędzie się głosowanie nad 
projektem budżetu na rok 
2013. Jak Pan będzie głoso-
wał? 

Antoni Bielida: Oczywiście 
zagłosuję za przyjęciem tego 

budżetu. Jest to budżet trudny, 
ale na miarę naszych możliwo-
ści. Na pewno chciałoby się o 
wiele więcej spraw załatwić 
dla mieszkańców. Inwestycja 
w rozbudowę szpitala, czy też 
bieżące wydatki na oświatę po-
woduje, że na inne potrzeby, z 

pewnością bardzo oczekiwa-
ne przez mieszkańców, brakuje 
środków. Każdy krawiec kraje, 
na ile mu materiału staje. Zda-
je sobie sprawę, że można dys-
kutować nad tym budżetem, a 
właściwie nad założonymi wy-
datkami i ich słusznością, ale 
ta koalicja przyjęła swoją stra-
tegię na cztery lata i stara się 
ją realizować. Jesteśmy na do-
brej drodze, by tego dokonać. 
Na dzień dzisiejszy mamy już 
zrealizowane ok. 70% nasze-
go wspólnego programu. Jeśli 
wykonamy kolejne 30% będzie 
trzeba się spotkać, by wspólnie 
ustalić kolejne działania. 

Wspomniał Pan o starym 
porzekadle z krawcem. Rze-
czywiście nie da się uszyć 
eleganckiego fraku, jeśli ma 
się skrawki taniego materia-
łu. Może to jednak zależy od 
tego, w czym chce się cho-
dzić? Analizując projekt bu-

dżetu, trudno odnieść wraże-
nie, że to plan finansowy gmi-
ny w której się nie przelewa. 
Znajdujemy tam m.in. budo-
wę mola, czy świetlicy wiej-
skiej za ponad 600 tysięcy 
złotych, gdy 200 rodzin cze-
ka na mieszkania socjalne, a 
grubo ponad 1  700 osób po-
zostaje bez pracy. 

Takie są oczekiwania spo-
łeczne. Jeżeli rozmawiamy z 
ludźmi, to oni mówią nam, że 
chcą, aby to miasto ładnie wy-
glądało. To efekt prowadzo-
nych z mieszkańcami spotkań i 
rozmów. Nie ma dla nich więk-
szego znaczenia, jaka jest pro-
cedura uchwalania budżetu. 
Mieszkańcy są dumni z tego, 
że pięknieje nam teren przy je-
ziorze. Jeżeli mówimy o molu, 
to już od kilku kadencji bardzo 
wielu radnych zabiegało o re-
mont tego obiektu. Inwestycja 
ta była także umieszczana 
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„Odeszłaś tak wcześnie, że ani uwierzyć, 
ani się pogodzić. Śmierć tak punktualna, że 
zawsze przychodzi nie w porę” 

Dnia 20 grudnia 2012 roku zmarła Nasza Koleżanka, 
długoletni Pracownik Samodzielnego Publicznego 

Szpitala Rejonowego w Nowogardzie

śp. Krystyna Serleja
Rodzinie Zmarłej 

wyrazy głębokiego współczucia 
składają Dyrekcja, Koleżanki i Koledzy 

SPSR Nowogard   

Wszystkim, którzy uczestniczyli
w ostatniej drodze naszej 

Mamy, Teściowej, 
Babci i Żony

śp. Krystyny Serlei
Serdeczne podziękowania

składa rodzina

Podziękowania
dla wszystkich, którzy

uczestniczyli  
w ostatniej drodze

śp. Jana  
Zdzisława  

Bienias
składa  

żona z rodziną

w wielu programach wy-
borczych poszczególnych 

kandydatów. Pisano i mówiono 
wówczas, że powinniśmy szcze-
gólnie dużo uwagi poświęcać 
na modernizację terenów wo-
kół jeziora, które jest naszą naj-
większą atrakcją. Staramy się 
spełnić te oczekiwania. Wiem, 
że niektórzy twierdzą, że może 
w tych trudnych czasach nie 
powinniśmy inwestować w ta-
kie działania, ale dla wizerunku 
miasta, to ważne przedsięwzię-
cia. Pytanie, czy nas teraz na to 
stać? A kiedy nas będzie stać? 

Proszę mnie o to nie pytać. 
To Pan między innymi podej-
muje decyzje, na co wydawać 
pieniądze z miejskiej kasy.

No więc ja sam sobie zadaję 
to pytanie - kiedy będzie nas na 
to stać? Przez kilka kadencji się 
o tym mówi i nigdy nie było na 
to pieniędzy. 

Może będzie nas na to stać 
wówczas, gdy skanalizujemy 
całą gminę, uzbroimy tereny 
pod budownictwo mieszka-
niowe, pozyskamy kilku no-
wych pracodawców, u któ-
rych ludzie znajdą pracę, wy-
remontujemy wszystkie drogi, 
szkoły itd. Być może właśnie 
wtedy będziemy sobie fundo-
wać atrakcje? Wiele gmin tak 
robi. Przykład Goleniowa, 
gdzie przez lata nie naprawia-
no każdego kawałeczka chod-
nika, inwestując wszystkie 
możliwe środki i energię na 
stworzenie i dalszą rozbudo-
wę strefy przemysłowej, gdzie 
dziś tysiące ludzi ma pracę. 

Park w Goleniowie był przy-
gotowywany przez 20 lat. Nie 
chciałbym jednak tego w ten 
sposób porównywać. Każ-
da gmina ma swoją specyfikę i 
swoją wizję rozwoju. Zgadzam 
się z Pana tezą, że potrzebne są 
inwestycje w kierunku budow-
nictwa mieszkaniowego. To 
jednak na razie jakoś się rozwi-
ja. Są zabezpieczone pod to te-
reny. Trzeba sobie jednak po-
wiedzieć jasno. Jeśli uzbrajamy 
tereny pod budownictwo, to 
działamy tylko na rzecz okre-

ślonej grupy mieszkańców. 
Dosyć sporej grupy. 
Jeśli buduje się 15-20 do-

mów rocznie, to nie jest też aż 
tak szeroka grupa. Ponadto 
trzeba zwrócić uwagę na fakt, 
że gminne tereny przeznaczo-
ne pod budownictwo miesz-
kaniowe się skończyły. W tej 
chwili mamy bardzo dużo dzia-
łek, gdzie właścicielami są oso-
by fizyczne. W związku z tym 
trochę to przewartościowa-
nie znaczenia uzbrajania tere-
nów pod mieszkalnictwo się 
zmienia. Wszyscy powinniśmy 
być zainteresowani rozbudo-
wą mieszkalnictwa, ale wiele 
tych inwestycji dziś powstaje 
na terenach prywatnych. Mu-
simy przyjąć jakąś politykę w 
kwestii przygotowania tych te-
renów – czy gminę będzie stać 
na to, aby uzbrajać działki pod 
budownictwo jednorodzinnie, 
czy może wielorodzinne. Ten 
konsensus należy wypracować 
z właścicielami tych terenów i 
podjąć decyzję wspólnie. Nie 
zgadzam się z tego typu stwier-
dzeniami, że brak inwestowa-
nia w infrastrukturę technicz-
ną uniemożliwia nam realizację 
i rozwój miasta. Jeżeli byłby ja-
kikolwiek wykonawca, to gmi-
na zrobiłaby wszystko co tyl-
ko trzeba, by pomóc mu w bu-
dowie swojej inwestycji – tak 
jak to uczyniono w przypadku 
Remu. Przykładem niech bę-
dzie obszar w okolicy Wojcie-
szyna, gdzie przygotowujemy 
teren pod mającą powstać u nas 
podstrefę przemysłową. 

Akurat na ten cel niezbyt 
wiele pieniędzy zarezerwo-
wano w projekcie budżetu na 
przyszły rok- zaledwie 50 tys. 
zł. 

Minimum jest zachowane. 
Trzeba powiedzieć jasno, że z 
jednej strony zachęcamy inwe-
storów do lokowania pieniędzy 
w naszym mieście, ale z drugiej 
też chcemy, żeby oni byli w tym 
procesie naszymi partnerami. 
Żadną tajemnicą jest, że dzisiaj 
pozyskiwanie nowych praco-
dawców jest trudne. Widzimy 

to choćby na przykładzie wspo-
mnianego przez Pana parku go-
leniowskiego, gdzie też jest spo-
ra rotacja firm. 

Ostatnio taką strefę otwo-
rzyła także gmina Gryfino. 
Niestety, jak na razie zaintere-
sowania tym obszarem wśród 
potencjalnych inwestorów nie 
widać, poza jednym lokalnym 
przedsiębiorcą. Może dzisiaj 
nie opłaca się już gminą wy-
dawać pieniędzy pod przygo-
towanie tego typu projektów? 
Wydamy pieniądze na uzbro-
jenie pola, na którym później 
nie stanie ani jednak fabryka. 

Dlatego my podchodzimy 
do tego ostrożnie. Co z tego, że 
wydamy na ten teren pieniądze, 
jeśli przez kilka lat nie poja-
wi się tam żaden inwestor. Na-
tomiast te środki, które chce-
my wyasygnować w przyszło-
rocznym budżecie są związane 
z konkretnym pracodawcom, 
który chce zainwestować u nas 
swoje pieniądze. Na razie nie 
mogę ujawnić nazwy tego pod-
miotu. Tak się umówiliśmy. 

Wróćmy jednak na chwilę do 
wydatków na „promocję mia-
sta”, czyli inwestycji w „atrak-
cje turystyczne”. Czy to jednak 
nie jest tak, że mądra władza, 
powinna wydawać pieniądze 
publiczne w ten sposób, by za-
pewnić ludziom bezpieczną i 
pewną przyszłość, a nie reali-
zować to, co powszechnie bu-
dzi entuzjazm wąskiej gru-
py obywateli, zresztą zwykle 
krótkotrwały? Place zabaw i 
światełka na ratuszu, chleba 
nie dadzą, a jedynie będą ge-
nerować koszty po stronie wy-
datków w budżecie. Ten prze-
cież nie jest z gumy. Idąc tą 
logiką, możemy zafundować 
sobie fontannę grającą Mo-
zarta, albo tor formuły jeden? 
Tego typu wydatki też znajdą 
przecież swoich entuzjastów, 
no i będą ładnie wyglądać w 
oczach przejezdnych. 

Nie ulegniemy niepotrzeb-
nym emocjom opozycji, która 
uważa, że mieszkańcom nic się 
nie należy. Zdaję sobie sprawę, 

że to bardzo kłuje naszych opo-
nentów politycznych w oczy. 

Ja pytam Pana raczej o od-
powiedzialność za ekono-
miczną przyszłość tego mia-
sta, a nie o emocje opozycji. 

Molo, które mamy obecnie na 
plaży zagraża bezpieczeństwu 
ludzi. Co rok trzeba wymie-
niać jego elementy. W związ-
ku z tym musielibyśmy znowu 
zdecydować o włożeniu w ten 
obiekt kolejnych 100 tys. zł, by 
go podreperować. Podjęliśmy 
decyzję, że zrobimy to raz, a 
porządnie. Zresztą wciąż słyszy 
się, że inne gminy jak Choszcz-
no czy Golczewo, mają kąpie-
liska z prawdziwego zdarzenia. 
W mojej opinii Nowogard też 
na takie zasługuje. Jestem oso-
biście zwolennikiem inwesto-
wania w infrastrukturę wodną. 
Sam stawiałem, jak to mówią, 
własnymi rękoma fontannę nad 
jeziorem. Kilku mieszkańców 
zainwestowało tam sporo swo-
jej energii. Podzielam oczywi-
ście pogląd, że nie każdemu to 
się może podobać. 

Gdyby mógł Pan dzisiaj 
usiąść nad budżetem i samo-
dzielnie przekonstruować ten 
projekt, to co by Pan w nim 
dopisał, a co skreślił? 

Na pewno bym do tego pro-
gramu dopisał budowę budyn-
ku socjalnego. Na pewno za-
stanowiłbym się nad budżetem 
oświaty. Co zrobić, by nie po-
gorszyć poziomu nauki w szko-
łach kosztem pokrywania co-
raz większych wydatków zwią-
zanych z prowadzeniem placó-
wek oświatowych. Szukałbym 
dodatkowych pieniędzy na po-
prawę bezpieczeństwa na dro-
gach na wsiach, a także sieć 
wodnokanalizacyjną. Tych ele-
mentów w tym budżecie jest 
bardzo mało. Na coś trzeba się 
jednak zdecydować. 

Wciąż wymienia Pan to, co 
by Pan dopisał do wydatków 
majątkowych. To znacznie 
prostsze, niż skreślanie. Może 
jednak Pan spróbuje? 

Nie chciałbym się teraz w to 
bawić. 

 Świetlicę w Orzechowie by 
Pan zostawił? 

Oczywiście. Jestem przeko-
nany, że idziemy w słusznym 
kierunku porządkując życie na 
wsi. 

Pytał ktoś mieszkańców 
tej wsi, czy tego rzeczywiście 
oczekują? 

Tak. Odbyło się w tej sprawie 
zebranie wiejskie. 

Jak ja rozmawiałem z ludź-
mi to mówili, że bardziej cie-
szyliby się z budowy chodni-
ka, a nie świetlicy. W końcu 
mają na miejscu szkołę. Tam 
organizują życie kulturalne. 

Tak. Ale nie można wciąż li-
czyć na gościnność i uprzej-
mość dyrekcji szkół. Nie 
wszystkie imprezy mogą odby-
wać się w szkole np. wiejskie za-
bawy, wesela, czy chrzciny. A to 
też ważny element życia na wsi, 
zresztą nie tylko. 

Mija dwa lata, od kiedy wła-
dzę w mieście sprawuje obec-
na koalicja z burmistrzem 
Czaplą na czele. Jakby Pan w 
jednym zdaniu scharaktery-
zował politykę tej koalicji?

Jesteśmy na dobrej drodze do 
zrealizowania oczekiwań i po-
trzeb, jakie mają mieszkańcy 
naszej gminy. 

Czego by Pan życzył sobie i 
mieszkańcom Nowogardu w 
Nowym Roku? 

Życzyłbym sobie i wszystkim, 
aby udało nam się szczęśliwie 
dokończyć rozbudowę szpita-
la i oddać tą inwestycję i żeby 
z tego szpitala nikt z gminy No-
wogard nie korzystał. Życzę 
też mieszkańcom, by te przed-
sięwzięcia które dzięki wszyst-
kim radnych realizuje gmina, 
służyły im jak najdłużej. Chcę 
powiedzieć, że zarówno koali-
cji, jak i opozycji zależy na tym, 
by poprawiać byt mieszkańców 
gminy. Wszyscy o to zabiegają 
i wszystkim z tego miejsca za 
to serdecznie dziękuję. Jestem 
przekonany, że tą współpracę 
uda się kontynuować w roku 
2013. 

Rozmawiał Marcin Simiński 
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Informacje Parafialne
   Vox    Ecclesiae...

Słowo Boże na Niedzielę:
   Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza
   (Łk 2,16-21) Pasterze u żłóbka
   Pasterze pośpiesznie udali się do Betlejem i znaleźli Maryję, 

Józefa i Niemowlę, leżące w żłobie. Gdy Je ujrzeli, opowiedzie-
li o tym, co im zostało objawione o tym Dziecięciu. A wszyscy, 
którzy to słyszeli, dziwili się temu, co im pasterze opowiadali. 
Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w 

swoim sercu. A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i wi-
dzieli, jak im to było powiedziane. Gdy nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać Dziecię, 
nadano Mu imię Jezus, którym Je nazwał anioł, zanim się poczęło w łonie [Matki].

Wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko…
   Ze względu na to, że Nowy Rok już za chwilę, niech nam towarzyszy fragment Ewan-

gelii, który usłyszymy pierwszego dnia nowego roku. Ten dzień to uroczystość Świętej Bo-
żej Rodzicielki. Dalej trwamy w radości Bożego Narodzenia. Bardzo dobrze, bo tej radości 
ciągle tak mało w naszym życiu. A jednocześnie szkoda, bo może się okazać, że ta radość 
jest bardzo blisko nas. Może się okazać, że jest ona praktycznie na wyciągnięcie ręki.

   Z pasterzami spotkaliśmy się w wieczór i noc wigilijną, gdy mieliśmy możliwość zoba-
czyć przepiękne spotkanie. Każde spotkanie z aniołami jest przepiękne, ale to było szcze-
gólne. Prosty człowiek miał do czynienia z całą chwałą niebiańską. Temu spotkaniu to-
warzyszyły słowa, dotyczące Nowonarodzonego. A skoro to sam Bóg się rodzi, to słowa 
te musiały być poparte odpowiednim autorytetem. Dlatego cała ta nieziemska światłość. 
Dlatego ten przepiękny śpiew chórów anielskich. Nic dziwnego, że pasterze przeżyli coś 
wspaniałego. 

   Słowa, wypowiedziane w takiej atmosferze, zrobiły swoje. Przede wszystkim zapa-
dły bardzo mocno w serca pasterzy. Spowodowały, że ci prości ludzie, bez ociągania po-
szli czym prędzej do Betlejem. Poszli, by sprawdzić, czy to, o czym mówili aniołowie, było 
prawdą. Czekało na nich spotkanie z dzieciątkiem, które, owinięte w pieluszki, miało le-
żeć  żłobie.

   Dzieciątko leżące w żłobie. Prawdopodobnie nikt z nas ani nie przeżył czegoś takie-
go, ani nie słyszał o takiej sytuacji, żeby jakieś niemowlę musiało, za pierwszą kołyskę, 
czy łóżeczko, mieć żłób. Taką informację otrzymali pasterze. Nie ma wzmianki o tym, czy 
zdziwili się, słysząc o takim znaku. Mowa jest o tym, że poszli czym prędzej, tak jakby nie 
mogli doczekać się spotkania z tym Dzieciątkiem. Może ze względu na ten Boski autory-
tet wcześniejszego spotkania z aniołami, zależało im na tym, żeby jak najprędzej znaleźć 
się w Betlejem. 

   Znak, jaki zobaczyli pasterze, był właśnie taki. Zobaczyli dokładnie to samo, o czy 
wcześniej dowiedzieli się od aniołów. A skoro wszystko się zgadzało, byli pewni, że oto 
przed nimi jest Ten, tak bardzo przez wszystkich wyczekiwany. Nie zraził ich fakt, że Dzie-
cię leży w żłobie. Nie zraziło ich również to, że to dziecko jest takie samo jak każdy nie-
mowlak, że nie ma w nim czegoś nieziemskiego, chociażby blasku bijącego od niego, któ-
ry wskazywałby jednoznacznie, że oto przed nimi Syn Boży. Nie było nic z tych rzeczy. Był 
zwyczajny znak. Ale to był ten znak. Dokładnie taki. 

   Byli pewni tego, co widzą. Dlatego odchodzili stamtąd rozradowani. Dane im było 
przeżyć najpierw wspaniałe spotkanie z obywatelami nieba. Potem przeżyli może jesz-
cze bardziej wzniosłą chwilę bezpośredniego spotkania ze Zbawicielem. Cóż za wspaniała 
noc. Noc, w czasie której rozpoczęło się dzieło naszego odkupienia. 

   Przed nami nowy rok, nowy czas. Przed nami dni, które przyniosą nam wiele różnych 
przeżyć. Będą nam towarzyszyć sytuacje te zwykłe, codzienne i będą też inne, może trochę 
bardziej wzniosłe, ważniejsze. Jednak tych zwykłych będzie pewnie dużo więcej. Sprawy, 
które ciągną się za nami i z nami. Także te nowe, bo przecież  życie idzie do przodu. Za-
powiada się kolejny, urozmaicony i bogaty w  wydarzenia i sytuacje, nowy rok. Siłą rzeczy 
rodzi się pytanie, jaki będzie.

   To się dopiero okaże. Ale zaczynamy go z Bożym błogosławieństwem. Warto zwrócić 
uwagę na pierwsze czytanie, w którym jest mowa o tym Bożym błogosławieństwie. Ono 
będzie nam towarzyszyć przez cały czas. W nim wyrażona jest Boża opieka. Dzięki nie-
mu możemy być pewni, że będzie nam ona towarzyszyć zawsze i wszędzie. A skoro tak, to 
nasza sytuacja może bardzo mocno nawiązywać do tej, którą przeżywali wtedy pasterze.

   Bóg będzie posługiwał się prostymi znakami. Jednocześnie będzie Mu zależało na tym, 
byśmy te proste znaki odczytali we właściwy sposób. A skoro tak, będzie nas informował 
o tym, jak mamy interpretować to, co wydarza się w naszym życiu. Na pewno zrobi to w 
sposób całkowicie dla nas zrozumiały. Oczekuje przy tym od nas postawy takiej, jaką wi-
dzimy u pasterzy. Postawy otwartości na Jego słowa. 

   Możemy mieć nieco utrudnione zadanie. Pasterze widzieli chwałę niebiańską. Do nas 
Bóg będzie mówił w sposób prosty. I pewnie najbardziej wyraźnie w czasie modlitwy. Dla-
tego niech nie zabraknie nam czasu na modlitwę, bo wtedy możemy otrzymać szansę na 
to wspaniałe spotkanie, które da nam możliwość pełnego zrozumienia znaków, jakimi Bóg 
posłuży się, prowadząc nas w tym nowym roku, prowadząc nas ku zbawieniu. 

Ks. Grzegorz Podlaski

Krystyna Serleja, lat: 58, zmarła: 20.12.2012r, pogrzeb: 22.12.2012r, pogrzeb odbył się na 
cmentarzu w Nowogardzie. 

Elżbieta Andrzejczak, lat: 63, zmarła: 20.12.2012r, pogrzeb: 22.12.2012r, pogrzeb odbył się   
na cmentarzu w Nowogardzie.

Marianna Jończyk, lat 87, zmarła 21.12.2012r, pogrzeb 24.12.2012r, pogrzeb odbył się na 
cmentarzu  w Nowogardzie.

Wiktor Protas, lat 70, zmarł 22.12.2012r, pogrzeb 24.12.2012r, pogrzeb odbył się na cmen-
tarzu w Nowogardzie. 

Roman Plewiński, lat 46, zmarł 22.12.2012r, pogrzeb 27.12.2012r, pogrzeb odbył się na 
cmentarzu w Dobrej.

Stanisław Gibki, lat 62, zmarł 23.12.2012r, pogrzeb 27.12.2012r, pogrzeb odbył się na cmen-
tarzu w Nowogardzie.

Albert Hnat, lat 39, zmarł 23.12.2012r, pogrzeb 27.12.2012r, pogrzeb odbył się na cmenta-
rzu  w Dobrej.

Andrzej Kociuban, lat 90, zmarł 23.12.2012r, pogrzeb 27.12.2012r, pogrzeb odbył się na 
cmentarzu  w Nowogardzie. 

Julianna Pośpieszyńska, lat 88, zmarła 23.12.2012r, pogrzeb 28.12.2012r, pogrzeb odbędzie 
się o godz. 14:00 na cmentarzu w Nowogardzie.

Marianna Sowa, lat 87, zmarła 25.12.2012r, pogrzeb 28.12.2012r, pogrzeb odbędzie się o 
godz. 12:00 na cmentarzu w Nowogardzie.

Informacje  przekazał zarządca cmentarza Jerzy Furmańczyk

 W tych dniach odeszli do Wieczności 

Ważą się losy zabytkowej rezydencji Bismarcków 

Czy Kulice trafią na sprzedaż?  
Senat Uniwersytetu Szczecińskiego przy-

jął uchwałę  o sprzedaży pałacu w Kulicach.  
Aby obiekt mógł byś wystawiony na „au-
kcję”, zgodę na to musi wyrazić jeszcze Mi-
nister Skarbu. Jaki los czeka piękny obiekt 
pod Nowogardem? 

Zabytkowy pałac został odbudowany na po-
czątku lat 90-tych. Podjął się tego ostatni jego 
niemiecki dziedzic  Philipp von Bismarck. Re-
mont obiektu kosztował ok. 7 mln zł. Środ-
ki pochodziły głównie z niemieckich fun-
duszy na  ochronę dziedzictwa kulturowego. 
Prywatne  pieniądze na remont dołożył także 
Philipp von Bismarck. W 2002 roku, Agencja 
Nieruchomości Rolnej, prawny właściciel nie-
ruchomości i przyległego do niej terenu par-
kowego, przekazała za symboliczną złotówkę 
dawną rezydencję Biskamrcków, Uniwersyte-
towi Szczecińskiemu. Uczelnia przyjęła wów-
czas warunek, że będzie musiała utrzymywać 
pałac przez 10 lat. Dopiero po tym okresie, bę-
dzie mogła go sprzedać. Właśnie w 2012 roku 
czas ten mija. US zdecydował, że będzie mu-
siał się pozbyć obiektu. Władze „uniwerku” 
twierdzą, że nie stać ich na dalsze utrzymywa-
nie pałacu, który generuje straty. Ponoć jest to 
kwota 300 tys. zł rocznie.

W Nowogardzie pałac w Kulicach, jakoś 
tak się nie przyjął. Miejsce to było bardziej 
kojarzone  jako sala weselna, niż ośrodek na-
ukowy. No może za wyjątkiem organizowa-
nych co roku seminariów polsko-niemiec-
kich, na które do Kulic zjeżdżali się m.in. 
byli mieszkańcy Nowogardu zza Odry, by nie 
tylko porozmawiać o przeszłości, ale przede 
wszystkim budować  wspólną tożsamość z 
żyjącymi tu Polakami, od której na tych zie-
miach trudno się odciąć.  Owocem jednych z 
takich konferencji, organizowanych pod ha-
słem „Spotkania Kulickie” przez  Fundację 
Akademia Europejska w Kulicach  jest m.in. 
publikacja naukowo- historyczna pt. „Zeszy-
ty Kulickie”. 

O tym czy US wystawi zabytkowy pałac 
na sprzedaż, zdecyduje ostatecznie Minister 
Skarbu. Bez jego zgody uczelnia nie będzie 
mogła „pozbyć się” nieruchomości.  Zda-
je się jednak, że decyzja  Ministra może być 
tylko niezbędną formalnością. Trudno bo-
wiem, by Skarb Państwa nie był zaintereso-
wany zarabianiem, tym bardziej, że mówimy 
tu o milinach złotych, które by zasiliły kon-
to Uniwersytetu w Szczecinie. Decyzja sena-
tu uczelni o sprzedaży dworku budzi jednak 
kontrowersje. Nie wiadomo co dla Kulic bę-
dzie lepszym rozwiązaniem, sprzedaż czy po-
zostanie w rękach państwowej uczelni? Pałac 
wymaga kilku prac remontowych. Wszak od 
17 lat podlegał tylko bieżącej konserwacji.  W 
wielu miejscach pojawiły się pęknięcia i wil-
goć. Uczelnia z pewnością nie wyda pienię-
dzy na ratowanie  czegoś, co przynosi jej stra-
ty. Grozi to dalszym pogarszaniem się sta-
nu technicznego nieruchomości. Zresztą do 
dnia dzisiejszego nie zagospodarowano do 
końca terenu wokół pałacyku. Dużo do ży-
czenia pozostawia brama wjazdowa i ceglany 
mur. Być może nowy właściciel miałby po-
mysł na to, jak „ożywić” Kulice i inwestując w 
to pieniądze, uchroniłby na wiele kolejnych 
lat nieruchomość przed naturalnym proce-
sem niszczenia. Sprzedaż pałacu w prywat-
ne ręce nie koniecznie musi oznaczać prze-
rwania idei budowania mostów w stosun-
kach polsko-niemieckich, która to miała być 
konsumowana właśnie w tym miejscu. Może 
nie jest to wymarzony scenariusz, jaki założył 
sobie  nieżyjący już  Philippe von Bismarck 
w momencie, gdy podjął się remontu swojej 
rodzinnej posiadłości, ale on też pewno nie 
chciałby, aby pałac znów popadł w ruinę w 
imię podtrzymywania historycznej tożsamo-
ści, a przede wszystkim wyraźnego braku po-
mysłu na dalsze funkcjonowanie placówki – 
po obu stronach Odry.                                                                                      

Marcin Simiński  
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Nowogard • Warszawska 14 • tel. 91 391 03 78

zaprasza pn-pt 9-18, sob. 10-14

Przyjdź po sianko na święta

Masz 10 minut? Masz decyzję
Kredyt gotówkowy na gwiazdkę

tel. 91 443 51 87, 94 721 61 83
59 833 43 12,  698 230 205

www.partnerstal.pl

GARAŻE BLASZANE WIATY, KOJCE 
BRAMY GARAŻOWE

TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 

7.01.2013 r. 
godz. 16

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07

Nowogard, ul. Kościuszki 1
tel. 91 392 18 11O P T Y K

ZAPRASZAMY
• W KAŻDY PONIEDZIAŁEK
  na bezpłatne komputerowe
  badanie wzroku

• W ŚRODY I PIĄTKI
  na profesjonalny dobór 
  okularów i soczewek 
  kontaktowych
  (do końca roku przy zakupie 
   okularów wizyta gratis)

soczewki 
progresywne  - 20%

wybrane kolekcje 
opraw  - 50%

W grudniu:

okulary 
przeciwsłoneczne

- 60%
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Zimowe utrzymanie dróg 

Urząd informuje i przeprasza 
W nawiązaniu do artykułu prasowego z 

piątkowego Dziennika Nowogardzkiego pt. 
„Zimowego horroru ciąg dalszy”, pragnę 
wyjaśnić niektóre kwestie związane z utrzy-
maniem zimowym ulic i chodników w mie-
ście oraz dróg na terenie naszej gminy.

Należy na wstępie zaznaczyć że na  terenie 
miasta i gminy znajdują się drogi nie tylko 
gminne ale drogi powiatowe, wojewódzkie i 
krajowe, za których utrzymanie odpowiadają   
poszczególni zarządcy. Na niniejszych dro-
gach obowiązują standardy zimowego utrzy-
mania  określające czas reakcji  na zaistniałe 
zjawisko oraz sposób jego zwalczania. Stan-
dardy te  uzależnione są od wagi i natężenia 
ruchu danego ciągu komunikacyjnego. W 
celu przybliżenia  tego tematu pragnę nad-
mienić, że najwyższy II standard zakłada po-
zostawanie przez 4  godziny od zaprzestania 
opadów  luźnego śniegu  oraz 6 godzin  bło-
ta pośniegowego, natomiast VI standard do-
puszcza nieprzejezdność drogi przez  48 go-
dzin od zakończenia opadów. 

Odśnieżaniem i uszorstnianie większości 
jezdni i chodników ulic powiatowych i gmin-
nych w granicach miasta  zajmuje się Zakład  
Usług Komunalnych Sp. z o.o.   w  Nowogar-
dzie. Również i w tym przypadku  określono 
standardy zimowego utrzymania, które zo-
stały  przyporządkowane do poszczególnych 
ulic w zależności od  ich wagi w komunikacji 
w mieście.  Nie utrzymanie tych standardów 
skutkuje naliczeniem przez gminę kar finan-
sowych z tytułu nie wywiązania się z warun-
ków umowy a także obciążeniem za powstałe 
z tego tytułu szkody.   

Należy  jednak przypomnieć, że oprócz  
gminy i innych administratorów za czystość  
chodników odpowiadają również właścicie-
le nieruchomości lub ich zarządcy,  do któ-
rych granic one przylegają.  Obowiązek ten 

nałożony jest przez artykuł 5 ust 4 ustawy o 
utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 
który  jednoznaczne wskazuje kto odśnieża 
i uszorstnia chodniki. Oczywiście  niektórzy 
właściciele i zarządcy nieruchomości nie wy-
wiązali się z tego obowiązku. 

Pamiętać  należy również, że gmina „odzie-
dziczyła” spory odcinek drogi krajowej od 
Olchowa do miasta  i dalej do Wojcieszyna,  
Dziedzictwo to stanowi  poważne obciążenie 
logistyczne jak i finansowe dla gminy. Z po-
dobnym  problemem boryka się nie tylko No-
wogard lecz  inne gminy leżące wzdłuż dro-
gi krajowej nr 3 i 10. Utrzymanie wspomnia-
nego odcinka w standardzie drogi krajowej ze 
względu na  koszty nie jest możliwe, stąd te 
budzące  zdziwienie u wielu kierowców  ta-
blice o treści „Uwaga droga gminna o obniżo-
nym standardzie zimowego utrzymania.”.  Zo-
stały one ustawione by ostrzec kierowców, że 
zjeżdżając  z drogi krajowej muszą liczyć się z   
gorszym stanem  jedni. Jak wspomniałem na 
wstępie na terenie Nowogardu są również uli-
ce, których utrzymaniem (w tym zimowym) 
zajmują się jednostki niezależne od gminy. 
Są to ulice Ks. J. Poniatowskiego, Bohaterów 
Warszawy, część ulicy 700 Lecia (od przejaz-
du do skrzyżowania  z ulicą 3-go Maja) oraz 
T. Kościuszki.  Sprawa niedostatecznego ich 
odśnieżania została zgłoszona do dyrekcji 
ZZDW w Koszalinie. 

Na terenie gminy większość dróg łączących  
Nowogard z okolicznymi miejscowościami i 
wioskami to drogi powiatowe. Ze względów 
finansowych powiat utrzymuje je w III do 
VI standardzie, czyli są one odśnieżane lecz 
uszorstnianiu  podlegają jedynie skrzyżowa-
nia wzniesienia i zakręty. W tej sprawie Bur-
mistrz Nowogardu interweniował pisemnie u 
Starosty. Jak pamiętamy kilka dni temu wła-
śnie na drodze powiatowej mało nie doszło 

do tragedii na niestrzeżonym przejeździe ko-
lejowym w ciągu drogi  powiatowej do Masz-
kowa . 

Na rzecz gminy  usługi zimowego utrzyma-
nia świadczą  jeszcze dwie firmy wyłonione w 
drodze  przetargu  nieograniczonego na okres 
zimy  2012 – 2013. Są to firmy  Przedsiębior-
stwo Usług Transportowo Sprzętowych Da-
niel Zając z Wojcieszyna oraz „PAWKARD” 
F.P.H.U Kluszczyński Paweł z Sąpolnicy. Zaj-
mują się one odśnieżaniem dróg gminnych 
we wsiach  na terenie gminy i oraz dróg sta-
nowiących dojazd do kolonii, przysiółków  
oraz pojedynczych domostw oddalonych od 
wsi. Długość tych dróg wynosi 89 km. 

Należy jednak  podkreślić że mimo wiel-
kich starań nie da się w całości wyeliminować 
skutków zimy, priorytetowym jest udrożnie-
nie najważniejszych szlaków komunikacyj-
nych co wiąże się z dużym  zaangażowaniem 
sprzętu. Jednakże przy tak intensywnych opa-
dach trwających  kilka dni nie jest możliwe 
aby sprzęt odśnieżający mógł w jednym cza-
sie dotrzeć wszędzie. Należy również uświa-
domić sobie, że środki uszorstniające podczas 
intensywnych opadów nie są skuteczne,  bo-
wiem użyty piasek  jest  przysypywany coraz 
to nową warstwą śniegu a w przypadku zaist-
nienia lodowicy zostaje on po prostu zmie-
ciony przez koła pojazdów. Stosowana wraz z 
piaskiem sól mająca za zadanie  rozpuszcza-
nie lodu  również działa jedynie w pewnym 
zakresie temperatur tj. do – 5oC potem staje 
się bezużyteczna a jedynie jej ślad uwidacz-
nia się na butach przechodniów i wżerach na  
karoserii aut.

Wszystkie podejmowane działania mają 
jedynie za zadanie złagodzić skutki zimy i 
umożliwić przejazd jednak nie są w stanie za-
pewnić takiego komfortu jazdy jak latem  W  
okresie zimy należy dostosować pojazdy, za-

chować szczególną ostrożność, ograniczyć 
prędkość w zależności do warunków panują-
cych na drodze.

Oczywiście służby gminne odpowiedzial-
ne za stan zimowego utrzymania dróg doło-
żą wszelkich starań  aby sytuacja na  drogach 
gminnych i powiatowych podległych gminie 
uległa poprawie. Z naszej strony  zapewniam, 
że oprócz stałego monitorowania stanu dróg 
będziemy dyscyplinować karami umownymi 
firmy świadczące na rzecz gminy usługi zimo-
wego utrzymania, w przypadku stwierdzenia 
rażących uchybień w wykonywaniu swoich 
obowiązków. W miejscach newralgicznych 
oraz trudno dostępnych  dla sprzętu będzie-
my nadal wykorzystywać skazanych z ZK w 
Nowogardzie oraz osoby kierowane z OPS do 
prac społeczno- użytecznych.

Za uciążliwości w komunikacji  wynikłe z 
ataku zimy serdecznie przepraszamy.

Z poważaniem mgr inż. Adam Aniuksztys 
Inspektor Wydziału GKMiOŚ Urzędu 

Miejskiego w Nowogardzie
 
Nasz komentarz 
Powyższa odpowiedź urzędu 

nowogardzkiego podpisana przez Pana 
Adama Aniuksztysa mile nas zaskoczyła. 
Zarówno tempo reakcji na problem, for-
ma odpowiedzi i treść z której wynika od-
powiedzialne podejście do obowiązków 
władzy publicznej, zasługują na uznanie. 
Odnotowujemy ten fakt z satysfakcją tym 
bardziej, że nie jest to bynajmniej typowe 
podejście z jakim stykamy się często na co 
dzień w kontaktach z nowogardzkim ma-
gistratem. Mamy nadzieję, że tym razem 
wbrew powiedzeniu „jedna jaskółka jednak 
wiosnę – uczyni”, i życzymy, aby za słowami 
poszły także czyny. 

Redakcja

Jeszcze o świętach

Jasełka w Przedszkolu nr 4
Święta Bożego Narodzenia, to 

najbardziej rodzinne i ciepłe świę-
ta, pozwalające poczuć serdecz-
ność,  bliskość i miłość najbliż-
szych. Są też okazją do refleksji 
nad przemijającym czasem, - cza-
sem wspomnień, ale i wzruszeń. 
Z takich właśnie refleksji czerpie-
my inspiracje do wystawiania co-
rocznych Jasełek przez naszą grupę 
starszaków. W tym roku w dniu 18 
grudnia 2012r  dla rodziców, w na-
szym Przedszkolu wystawiliśmy Ja-
sełka, w reżyserii i pod pieczą wy-
chowawcy grupy pani Aliny De-

mianiuk. Piękna scenografia, kolo-
rowe stroje, blask lampek na choin-
ce sprawiły, że rodzice, dziadkowie 
i zaproszeni goście z zainteresowa-
niem, a także łezką w oku oglądali 
występ swoich kochanych pociech, 
które w przepiękny aktorski sposób 
wprowadziły wszystkich w ten wy-
jątkowy nastrój, który towarzyszy 
Bożemu Narodzeniu. Szczególnego 
uroku całej atmosferze nadało  po-
dzielenie się opłatkiem  rodziców 
z dziećmi i wychowawcami przy 
pięknie rozbrzmiewającej kolędzie. 

Jasełka wystawione zostały rów-

nież w dniu 17 grudnia dla dzieci 
wszystkich grup oraz pracowników 
Przedszkola nr 4, po wystawieniu 
których pani dyrektor mgr Elżbieta 
Majchrzak złożyła wszystkim dzie-
ciom, oraz wszystkim pracowni-
kom  życzenia z okazji zbliżających 
się Świąt Bożego Narodzenia. Po-
nadto w dniu 19 grudnia 2012r  wy-
stawiono Jasełka dla pracowników 
i podopiecznych Domu Pomocy 
Społecznej. Po inscenizacji których, 
również brawom i gratulacjom nie 
było końca. A w dniu 20 grudnia 
2012r nasze przedszkole odwiedziła 
grupa uczniów ze Szkoły Podstawo-
wej nr 1, klasa I a , wraz z opieku-
nem panią Elżbietą Grad. Nasi mali 
aktorzy wystawili dla nich także Ja-
sełka, ich piękny występ i przesła-
nie wynikające z wystawianych Ja-
sełek, pełne wzruszeń, ale i radości, 
wprawiły naszych gości w magiczny 
świąteczny nastrój.

Alina Demianiuk oraz Edyta 
Pluta

KIERMASZ W SP 4
Dnia 20 grudnia, w Szkole 

Podstawowej nr 4 im. Jana Paw-
ła II w Nowogardzie odbyły się 
Jasełka i coroczny kiermasz Bo-
żonarodzeniowy. W Jasełkach 
uczestniczyły dzieci z naszej szko-
ły. Przekaz biblijny był połączony 
z motywami bajek. Nad całością 
czuwała i kierowała p. Marlena 
Kubacka – wychowawca świetli-
cy szkolnej, która prowadzi także 
zajęcia teatralne i taneczne. Efek-
ty pracy tych zajęć zostały właści-
wie wykorzystane w czasie przed-
stawienia. W przygotowanej de-
koracji głównym elementem była 
nowa szopka z gwiazdą. Współ-
organizatorami byli: p. E. Tycho-
niec i p. H. Zagórska, którzy od-
powiadali za oprawę muzyczną. 
Na zakończenie p. dyrektor Mag-
dalena Zarębska-Kulesza złożyła 
wszystkim życzenia świąteczne i 
zaprosiła na kiermasz Bożonaro-
dzeniowy. Artykuły, które były do 
nabycia w czasie kiermaszu przy-
gotowali uczniowie, rodzice i na-
uczyciele pod kierunkiem p. Ingi 
Płosaj-Jurek, p. Heleny Zagórskiej 
i p. Renaty Lisowskiej. Dochód z 
kiermaszu w kwocie 1402,31 zł 

zostanie przekazany, jak co roku, 
dla dzieci z Placówki Opiekuń-
czo-Wychowawczej, Dom dla 
Dzieci w Gryficach. Do naszej ak-
cji z własnej inicjatywy włączyły 
się uczennice kl. I i II Publiczne-
go Gimnazjum nr 3 im. Zjedno-
czonej Europy i przekazały kwotę 
102 zł. Na naszą imprezę środo-
wiskową przybyli rodzice, dziad-
kowie, znajomi naszych uczniów 
oraz ks. proboszcz Ireneusz Ka-
mionka i ks. proboszcz Grzegorz 
Legutko. Społeczność szkolna go-
rąco dziękuje wszystkim, którzy 
pomogli przygotować przedsta-
wienie i kiermasz, oraz uczestni-
czyli w tej imprezie. W imieniu 
dzieci z Domu Dziecka dzięku-
jemy za okazane serce i wsparcie 
naszej akcji. 

informacja własna 
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Szopka noworoczna w cyrku
Cyrk Nowogard  rozbił namioty

Narrator: 
Tegoroczna szopka noworoczna zostanie odegrana 

na arenie cyrkowej.
 Już  słyszymy jak wołają  co  niektórzy , którym ma-

riaż z władzą służy
„ nie idźcie tam, zima przecie, 
pod namiotem pomarzniecie”
Choć słyszymy - to spokojnie,  bez obawy
Załatwione są  dmuchawy
A ponadto dla rozgrzewki
 doniesiemy też nalewki
Aby brać się ubawiła 
Z czego trzeba też pokpiła
...

CZĘŚĆ I
Wkracza Dyrektor kłania się widzom i zaczyna na 

melodię z filmu „Kabaret”

Wita wszystkich cyrk ten śliczny  
Śliczny,  śliczny bo ekologiczny  wskroś
Gramy, gramy, gramy, gramy dziś
I na nowy sezon
Już zbieramy, już zbieramy  grosz
Więc krzycz na cały głos 
Ten cyrk, to nasz  los.
Arena wolna!
Mają wkroczyć wszyscy występujący. Niestety na ten 

moment przypada kolejne częste  ostatnio wyłączenie 
oświetlenia ulicznego jakiegoś fragmentu miasta a, że 
cyrk korzysta z zasilenia ze słupów oświetleniowych, to 
wstępnej parady artystów nie zobaczymy, ale niespo-
dzianka kto wystąpi, zatem tym większa.

Gdy ponownie włączono światła pojawiają się po raz 
pierwszy Friko i Coco, para clownów - zza makijażu 
dostrzegamy dziwnie znajome twarze, ale o tym kto to 
jest , przekonamy się  dopiero na końcu, gdy panowie 
zmyją charakteryzację.

- Friko pozwól, że Cię zapytam
- Pytaj Coco
- Mówią, że pod latarnią jest najciemniej, to jak jest 

pod wyłączoną latarnią.
- najjaśniej
- to teraz wiem, dlaczego zamontowali latarnię z 

wiatraczkiem która nie świeci
- widzisz Coco, wystarczy zapytać
 ...

Zaklinacz  węży w świetle bez zapowiedzi wchodzi z 
koszem z Caritasu.

Na melodię, O mój rozmarynie, zaczyna seans

O mój  dyrektorze (R XXI)  zaklinam Cię 
O mój dyrektorze zaklinam Cię 
Czytając w kościele 
Zrozumiałem wiele
Jak sprawić to
By mowy tonacją 
I zgłosek wibracją
Zauroczyć Cię, zauroczyć Cię
Dzisiaj w gabinecie zasiadłem swym
Nie mam nic wspólnego z zapachem mdłym
Ten  na wysypisku
Pardon, sortowisku,  rozchodzi się  
Rozchodzi się 
Wąż zaklęty jest niegroźny tylko dla zaklinacza, przed 

innymi pilnuje jednak  swoim jadem zawartości kosza 
Caritasu. Może ją tknąć tylko On- zaklinacz węży. 

...
Połykacze ognia na arenę wbiegli. Praca w cyrku,  

to jednak ich dodatkowe zajęcie, na co dzień hodują 
norki. Duet  zaczyna  od piosenki do melodii  znanego 
utworu  W.  Młynarskiego, Jesteśmy na wczasach 

Ze skargami wciąż 
Biega z mężem mąż
Na norki nasze
 
Czort jedyny wie
Co im stało się
I co przeszkadza

Przecież ferma  ta
Certyfikat   już ma     
Papiery czyste

Zapał płonie nasz
Niepotrzebna straż
Bo jest  już oczywiste…

Wszak Panna Kryysia, Panna Kryysia
O futrze z norek
Marzy przecież nie od dzisiaj
To my z Andrzejem starań dokładamy co dnia
 Aby żadna z Kryś nie chodziła wciąż tu zła.              
  
 Od sympatycznego  Pana Grzegorza i równie sym-

patycznego  pana  Andrzeja
 Dla sympatycznej Panny  Krysi  z równie sympa-

tycznego urzędu 
Skóreczka z noreczki …

Wtem z widowni na melodię 
refrenu tej piosenki odzywa się 
sołtys Ostrzycy -  który postano-
wił osobiście zobaczyć ten cyrk 

Jesteśmy u siebie
Dobrze nam jak w Niebie
Wszystko pachnie wokół
Nie stresujem się

Nie damy więc zgody
Na norek zagrody
Much nie będziem  zmiatać
Z parapetów swych.
... 

Tresura koni
W pełnym galopie na arenę wbiega czwórka koni, za 

nimi trener
Zaczyna się tresura na razie bez elementów woltyżer-

ki na melodię, Wio Koniku, M. Koterbskiej

Wio koniku, a jak się postawisz
Bat w mych dłoniach nie na darmo jest
Ale teraz postaraj się stary 
By pokazać widzom wielką władzę mą
Wio koniku poznaj swego Pana
Głosu tego, a nie populi zawsze słysz

Po czym do  publiki w tę samą melodię 

Te konie, to jest moja  własna stajnia
Tresura  zaś w niej to rzecz ściśle tajna
Czy to kary, czy siwy, czy  też innej maści 
Trzymam  je zwyczajnie  mocno w garści
I każdy koń ma co dzień  swe zadanie 
Bym ja spokojnie spocząć  mógł na sianie
Posłuszne się tutaj utrzymają ,
takie  konie Co mówią szybko znikają .  

Po czym ponownie do koni
Wio koniki tylko bez paniki
Na kolację dzisiaj forsy  starczy nam
A na jutro także będzie rada
Z podatnika  zawsze jakiś grosz nam spada.
Trener wskakuje na ostatniego w szeregu konia i sta-

do opuszcza arenę

Friko i Coco
Słuchaj Coco, Czy ty byłeś kiedyś w Macedonii
- Jak mnie pytasz Friko, to ja Ci odpowiem
- zamieniam się w słuch Coco
- To ja odpowiem, że w Macedonii nie byłem 
- Dlaczego
- bo jestem emerytem i  budżet mam przekroczony
- To ja Ci poradzę  Coco, to Ty zamelduj się  w No-

wogardzie, a może się załapiesz na darmową wycieczkę 
do Macedonii, Oni tu jeżdżą co roku i jeszcze diety dają 

CARITAS
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...
Walka człowieka  z niedźwiedziem
Zainscenizowana, niby walka człowieka z niedźwie-

dziem budzi wiele emocji na widowni . Po walce wal-
czący treser niedźwiedzia śpiewa na melodię,  Gdy mi 
Ciebie zabraknie (wyk. L. Jakubczak)

Czegoś tu mi brakuje
Zapomniano ten człon
Dałbym za to im dwóję
Że nazwano to tak

Czas naprawić  te błędy
I wyrównać rachunki
Nazwę zmienić w te pędy
Dać przyszłości kierunki

Powiat musi być stary
Na to  dziś nie ma  rady
Ale w nazwie  Nowogard
Przeobrazi zasady
     
Niech mi Ciebie nie braknie
Gdy  poparcie czas dać
Któż nam wszak w tym pomoże
Jak nie ta nasza   brać
...

PRZERWA
Przerwa, cyrkowa orkiestra gra wiązankę melodii lu-

dowych, śpiewa kapelmistrz, (J.Salwa - radny Osiny)

Mieli we wsi radnego, radnego, radnego
I męczyli wciąż jego wciąż jego hej
A nasz miły posłańcze, posłańcze , posłańcze, po-

słańcze
Zrób nam miejsca na tańce, na tańce, na tańce, na 

tańce hej
Gdy już radny się sprawił, się sprawił, się sprawił, 

się sprawił 
I to miejsce ustawił,  ustawił, ustawił, ustawił hej.
Tańce tam urządzili, urządzili,  urządzili…
a radnego wygonili, wygonili, wygonili, wygonili, 

wygonili hej

 W przerwie  głos dano też z okazji ju-
bileuszu szefowi koła łowieckiego 

To powiem na nasze sześćdziesięcio-
pięciolecie,

Że mamy nowego członka 
koła łowieckiego

Jarka Bzowego – oto i on sam

Na scenę  na trójkołowym rydwanie wjeż-
dża z rozwichrzoną fryzurą  JB

Co to się tutaj dzieje, mało mnie in-
teresuje 

Aktualnie bowiem  poluję 
I mimo, że się zwierz kryje gdzie 

może
Nic mnie w dziele nie zmoże
I kolejnego Przedsiębiorcę Naszego
Upoluję do wydania piątkowego 
...
W honorowej loży siedzą też od oświaty Dyrekto-

rzy - (niektórzy)

Piękne to dla nas te chwile 
Gdy czas razem spędzamy mile
Cyrk to jest dopiero atrakcja
Gdy męczy nas codzienna rywalizacja
Standardy oświatowe
 rankingi wielopoziomowe 
I do tego  brak gotówki 
nawet na żarówki 
Z braku za prąd zapłaty
Trzeba nam będzie wyciągnąć  kaganek.... oświaty
Gdyby jeszcze dzieci się rodziły śmiele 
Od przyszłości nie chcielibyśmy już wiele 
Ale ale dzisiaj już nie narzekamy
Swoje  miejsce w loży jednak posiadamy.
...

CZĘŚĆ II
Powiało grozą, założono kraty, na scenę wbiega  oka-

zały lew, a za nim pogromca dzikich zwierząt i poga-
nia bestię, która miota się posłusznie, acz niechętnie od 
kąta do kąta. Ostatecznie pogromca wymusił na groź-
nym przeciwniku wszystkie figury (publikowaliśmy je 
w DN na specjalne życzenie Sądu- wielbiciela takich 
starć). Pogromca kłania się zachwyconej publiczności 
i śpiewa na melodię  Nie dokazuj miła nie dokazuj, 
Marka Grechuty.

Nie podskakuj chłopie nie podskakuj
Przecież nie jest z Ciebie znowu taki lew
Ja bez strachu chłopie, ja bez strachu 
Wnet odkryję przed publiką, każdy twój  blew.

Friko i Coco 
-Powiedz mi Friko, czy ty miewasz złe sny
- Niestety miewam złe sny
- A ostatnio, co Ci się złego śniło
- Śniło mi się, że stałem na placu Wolności pod prę-

gierzem, a wokół mnóstwo ludzi
i pokazywali mnie palcami, o tak (tutaj Friko zapre-

zentował  wymowne gesty)
- A czego oni od Ciebie chcieli
- Zapomnieli, że mi wolno kłamać, jestem przecież 

clownem
- I co dalej 
- uciekłem ze strachu na jawę 
...

Wychodzi Treserka  małpki człekokształtnej ze swo-
im pupilem – dziatwa szaleje, emeryci mniej.

Proszę Państwa, jeszcze nie wiecie co może  małpka 
przy treserze - kobiecie. 

 Zapraszam 
Na melodię do piosenki  Alibabek, Przeleć mnie- 

tango zalotne. 

Skacz dla mnie - Twe ruchy najzgrabniejsze
Patrz na mnie – twe lico najpiękniejsze
Zachwyć mnie
Tak się staram tylko proszę,  a nie  karam
Uczę cię – boś  bardzo zdolna małpka
Kto to wie -  gdzie jeszcze cię pokażę 
Dłoń mi  daj
A ja dam, tak w  nagrodę, nowe lokum i wygodę 

Małpka wykonała szereg zgrabnych numerów,  poczym  
zauważywszy na widowni  pewnego znanego jej emery-
ta – zaśpiewała. Orkiestra  gra,  Dumkę na dwa serca.

 Emerycie miły ty mój
Tak mnie wzruszył  wielki znój Twój
Wiem mieszkanie ciąży Ci tak
Na opłaty  forsy  wszak wciąż brak
Więc  uwolnię Cię

Emerycie nie rozpaczaj
Obok Ciebie  przecież bracia
Byś nie marniał na ulicy
Coś się znajdzie w kamienicy
Co  ją  gmina ma

Wzruszony emeryt całuje małpkę w ogoloną dłoń
...

Na  arenie w kolejnej  odsłonie kucyki, czyli małe ko-
nie ciągną wózek na śmieci. Powozi  z gracją  wice-tre-
ser, i basem w melodię Jesienne róże  wyk.  M. Fogg

Jesienne liście
Wszystkie śmieci i wystawki
Oddajcie  gminie 
Ja je zbiorę jak zabawki
Ale też muszę - Choć to katusze -
Podatek policzyć Wam – taki mój kram .
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...
Mała przerwa techniczna, pękły rury z wodą, różdż-

karz  szuka  żyły wodnej, aby dotrzeć do  źródła wycie-
ku i nuci na melodię, Zapomniałam  U. Sipińskiej

Zapomniałem gdzie skręcałem
Te śrubunki i kolanka
Zapomniałem  gdzie  wkopałem tamte rury 

Wiele  czasu już minęło 
Gdy w Ostrzycy  brak ciśnienia 
Kiedy doszło  prawie nagle do olśnienia

Przypomniałem sobie wtedy  
O tej  różdżce  porzuconej
Co leżała w starej szafie poklejonej

Odnalazłem wszystkie rury
Załatałem  w nich te dziury
Aby woda  nie znikała w kranach  nagle 

Mam  nadzieję,  że to sprawi 
Gdy się konkurencja zjawi
Iż wygramy na czas nowy  też umowy. 
...

Akrobacja na linie. Z wysokości dobiega męski  alt  
na melodię,  Wiosna, Skaldów

Wiosną – policzysz sam sobie
Wiosną docenisz co robię 
Wiosną,  Wiosną  gdy -  rachunkiem mym  otrzesz  

swe łzy

Trzaska mróz,  tak bez dźwięku
Odkręć  grzejnik swój bez lęku

Gardno,  Gardno przecie, to wiecie  najtańsze jest 
na świecie .     

...

Na arenie iluzja, znikające przedmioty, mnożenie 
królików w kapeluszu, lizaki za uchem itp. Iluzjonist-
ka śpiewa do melodii, Dziwny jest ten świat, Cz. Nie-
mena

Dziwny jest ten świat 
Gdzie jeszcze wciąż
Wielu z nas wciąż nie ma nic
I dziwne jest to,
Że od tylu lat biedy
nie pokonano 

Dziwny ten świat 
Świat ludzkich spraw
Czasem aż wstyd 
widzieć to

Jak często też tak jest
Że słowo złe i spojrzenie
które zabija trwa

Lecz kiedy można 
Zrobić coś, zrobić by inny  był 
Ten świat
Inny był, lepszy był
Tak, tak
Złap ten czas i uczyń cud
...

 Żonglerka piłkami. Siłaczka  po wyczerpującym po-
kazie bez żadnej zadyszki śpiewa na melodię Buduje-
my nowy dom

Pojechałam sobie tam i wygrałam medal Wam  
w Londynie
Że  to nie są mżonki snu  nikt nie wierzył przecież 

tu
 Dziewczynie
Niechaj  sprawni  rosną w sile  by  nie  zostać zbyt-

nio w tyle
A na paraolimpiadę  w Rio  może też się zakwalifi-

kują...
...

Dyrektor cyrku na zakończenie zapowiada  mowę 
gościa specjalnego

Z pieśni gość specjalny ks. Dziekan rezygnuje, za to 
dobitnie recytuje 

 Księdza Domańskiego przypadła mi nagroda
Lecz ja  nie  na  nagrody  kieruję me ochoty 
Tylko wciąż  zabiegam o kolejne  cnoty  

Budowle różne  życia mego drogi znaczą 
Kościół, księżówki, świetlica 
Ale jeszcze jedno rozraduje me lica 
Pomnik na 3 Maja – znak dla  potomnych
Tu Bóg, Honor, Ojczyzna – wiara niezłomnych
Tu można to uhonorować
Proszę więc  historyjek przeciw temu  nie kompo-

nować.   
A Ci co ostatnio mnie zeźlili
Bo miejsca obchodów  pomylili - niech wnet się 

przebudzą 
I razem z nami nad  sprawą się trudzą. 

Friko i Coco
-Powiedz mi  Friko czy Niemiec mógł  zaprojekto-

wać w 1945r ten pomnik (pokazuje mu zdjęcie po-
mnika  na 3 Maja)

- powiem Ci Coco, że Niemiec nie mógł go zapro-
jektować

- a dlaczego?
- bo nie znał polskiego
- HA, HA, HA przecież to nielogiczne 
- właśnie i o to chodzi, aby nie rozumieć tylko po-

wtarzać
...
  
Dyrektor kończy spektakl, na scenę wkraczają wszy-

scy artyści. Dyrektor na melodię znanej piosenki har-
cerskiej

Na pożegnanie wszyscy razem, śpiewajmy tu, śpie-
wajmy tu

A do Słajsina kolejnym razem, zapraszam Was, za-
praszam Was, Hej.
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 Wśród artystów również Friko i Coco już po usunię-
ciu makijażu

To były w tym cyrku nasze występy gościnne.
Na co dzień jak wiecie, obsługujemy Wieści Gmin-

ne

Narrator

  I tak kończymy naszą zabawę w cyrk. Jeszcze in-
formacja - po zakończonym spektaklu właściciel Cyr-
ku demontuje namiot i oddaje jego nabywcy za cenę 
56 000 zł. Namiot musiał zostać sprzedany, aby po-
kryć koszt zakupu choinki, którą uroczyście w asyście 
oficjeli  ustawiono na opróżnionym placu cyrkowym. 
Gdzie zatem będą występować artyści w przyszłym 
sezonie?  O to będziemy się martwić za rok. 

Dosiego Roku !
Po występie dziennikarz DN pyta o wrażenia
Dyrektor NDK  niezadowolona, jednak  rzecze

Prawdziwy Cyrk, to nie te bzdury
Lecz Nowogardzki Dom Kultury
Tam już zakwitnie  od  3 stycznia 
Ponownie kultura artystyczna
Mamy też, ambitne inne zamiary
Aby pokazać kultury rożne wymiary
Nie jest to pomyłka semantyczna 
 gdy  powiem
Że, to co u nas bywa, to też kultura fizyczna.

Dyrektor Biblioteki
Bardzo mi się podobało
Prozą życia tu powiało
I poezji co nie miara
Więc w sens sztuki wraca wiara

 O porządek spytaliśmy Komendanta  Policji

Gdyby ktoś w wartość cyrku  wątpił

Niech zatem wie ,że źle sądził 

Statystyki  mówią bowiem  niezbicie 

-Z czego wszyscy się ucieszycie -

Że w  trakcie spektaklu  cyrkowego 

 Doszło do przestępczości 

Spadku wyraźnego.

Był tylko jeden incydent mały

(po cichu) Fanki tresera koni

się nieco  roznegliżowały

Od Autora 
Szopa, jak to szopa, zwłaszcza szopa w cyrku jest autorską wyobraźnią tworzo-

na, ale prawdziwe życie inspiruje scenki, a pierwowzory postaci bynajmniej nie są 
fikcyjne, ale jak najbardziej realne. Aranżacja  wypowiedzi i śpiewy, to już sprawa 

weny, która mam nadzieję rozweseli, do refleksji skłoni, a może i coś co wstydliwie 
skryte odsłoni. Jedno na co nie liczę, to na obrazę nie liczę. 

                                               autor: Marek Słomski
opracowanie graficzne Jarek Dąbrowski
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O czym pisaliśmy w 2012
STYCzEń
R-XXI: Budują składowisko dla 27 

gmin
W Słajsinie pod Nowogardem, na 

terenie byłego wysypiska śmieci, 
trwają już prace ziemne polegające 
na przygotowaniu terenu pod budo-
wę  regionalny zakład gospodarki od-
padami. Celowy Związek Gmin R-XXI 
to zrzeszenie 27 gmin województwa 
zachodniopomorskiego o łącznej licz-
bie 270 tys. mieszkańców, którego ce-
lem jest realizacja wspólnego zadania 
z zakresu gospodarki odpadami. Głów-
nym zadaniem Związku jest budowa 
nowoczesnego systemu gospodarowa-
nia odpadami obejmującego wszystkie 
gminy członkowskie, która już ruszyła. 
Dokładnie 12 grudnia 2011 podpisali-
śmy umowę ze spółką Budimex na wy-
konanie pierwszego etapu inwestycji 
pn. „regionalny zakład gospodarki od-
padami” polegającego na wykonaniu 
prac budowlano-montażowych. Wyko-
nawca został wyłoniony w drodze za-
mówienia publicznego, oferując najniż-
szą cenę za wykonanie robót – dokład-
nie 79.843.436,49 zł. Cała instalacja ma 
kosztować natomiast 109 mln zł, z cze-
go  69 mln to środki unijny. Udział sa-
mego Związku w realizowanej inwesty-
cji wyniesie dokładnie 3 mln 250 tys. zł. 
Poza tym RXXI zaciągnęło pożyczkę od 
Narodowego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 
17 mln zł, którą poręczyły gminy Świno-
ujście, Drawsko Pomorskie, Nowogard, 
Stepnica, Gryfice, Wolin oraz Złocieniec. 
- mówi Antoni Bielida, przewodniczą-
cy Celowego Związku Gmin RXXI.

Już za 100 dni matura 
Styczeń to czas studniówek. Redak-

cja DN odwiedziła jedyny bal matu-
rzystów, który odbył się na terenie 
szkoły tj. w II LO przy ul. Boh. Warsza-
wy w minioną sobotę (14 stycznia). 
Była to ostatnia studniówka spośród 
wszystkich zorganizowanych w tym 
roku przez nowogardzkie szkoły śred-
nie. Wcześniej odbyły się bale I LO 
(miejsce - Restauracja „Przystań”) oraz 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
(miejsce - Willa Zbyszko – Warnkowo). 

Sztuczne lodowisko w Nowogar-
dzie

W czwartek (5 stycznia) po raz 
pierwszy można było skorzystać ze 
sztucznego lodowiska rozłożonego 

przy hali sportowej ZSO (ul. Boh. War-
szawy). W pierwszym dniu obiekt nie 
cieszył się zbyt dużym powodzeniem. 
Na tafli pojawiali się pojedynczy fani 
łyżew. 

Mateusz Zaremba już strzela na 
Euro w Serbii !

W meczu z gospodarzami podczas 
ME w piłce ręcznej- Polacy zagrali sła-
bo w ataku, przez co nie będą mogli 
zaliczyć tego spotkania do udanych. 
Zaremba w drugiej połowie na dłużej 
zastąpił mocno poobijanego Krzysz-
tofa Lijewskiego, wcześniej na parkie-
cie trener Wenta korzystał z usług Za-
remby, głównie w obronie. We wtorek 
biało-czerwonych czeka spotkanie o 
być albo nie być na serbskim turnieju, 
Polska zmierzy się ze Słowacją. Trzy-
mamy kciuki za zwycięstwo i za jak 
najlepszy występ Mateusza. 

LuTY
Tragiczny pożar w Konarzewie 
Spłonął w przyczepie kempingo-

wej
W minioną sobotę (24 marca) w 

miejscowości Konarzewo, w przy-
czepie kempingowej spłonął 45- let-
ni mężczyzna, mieszkaniec wsi.  Jak 
ustalili wstępnie biegli ds. pożarnic-
twa przyczyną tragicznego w skut-
kach pożaru było zwarcie instalacji 
elektrycznej jakie nastąpiło w farelce, 
którą mężczyzna dogrzewał budkę. 

Sąd rozstrzygnie, kto kłamał w 
sprawie świetlicy?

Przed Sądem Okręgowym w Szcze-
cinie rusza sprawa jaką Zdzisław Bog-
dański, wieloletni pracownik Urzędu 
Miejskiego w Nowogardzie, wytoczył 
Robertowi Czapli, obecnemu burmi-
strzowi gminy. Były urzędnik oskarża 
włodarza miasta o naruszenie dobre-
go imienia. 10 kwietnia 2010. Kaplica 
w Wojcieszynie. Burmistrz Robert Cza-
pla oświadcza, przed zgromadzonymi 
mieszkańcami wsi, że pismo w spra-
wie likwidacji kaplicy zostało sporzą-
dzone bez jego wiedzy,  a jego auto-
rem jest Zdzisław Bogdański. O tym, 
czy będzie musiał przeprosić za te sło-
wa byłego już urzędnika UM, zdecy-
duje Sąd. Obok burmistrza stoi Elżbie-
ta Miziorko, ówczesna sołtys Wojcie-
szyna, adresatka feralnego pisma w 
sprawie kaplicy. 

Komu jabłko, a komu ogryzek?
Środki na sport przyznane

W miniony piątek stało się jasne, ile 
nowogardzkie kluby sportowe otrzy-
mają pieniędzy na swoją działalność. 
Nie wszyscy są jednak zadowole-
ni z podziału środków, jakiego doko-
nał burmistrz Robert Czapla. W roku 
bieżącym dla organizacji pozarządo-
wych gmina Nowogard zabezpieczy-
ła kwotę 678 tysięcy złotych, z czego 
500 tys. zł zarezerwowano dla organi-
zacji sportowych. To o  40 tys. złotych 
mniej, niż w roku ubiegłym. Środki 
przyznawane były w drodze konkur-
sów ofert, których w tym roku wpły-
nęło łącznie 52.  Prawie połowa z nich, 
to właśnie oferty złożone na wspiera-
nie i upowszechnianie kultury fizycz-
nej i sportu na terenie Gminy Nowo-
gard.

Co z tym becikowym?
Od 2012 roku mają zacząć obowią-

zywać nowe zasady ubiegania się o 
becikowe. Jednym z proponowanych 
kryteriów do otrzymania świadcze-
nia będzie pozostawanie przez matkę 
dziecka pod opieką lekarza, nie póź-
niej niż od 10 tygodnia ciąży. 

MARzEC
IV Ogólnopolska Gimnazjada 

Strzelecka
W sobotę (10 marca) w hali spor-

towej Zespołu Szkół Ogólnokształcą-
cych mieszczącej się na ul. Bohaterów 
Warszawy 78, odbyła się IV Ogólno-
polska Gimnazjada Strzelecka. Zawo-
dy organizowane przez KSS LOK „Tar-
cza” Goleniów Sekcja Strzelecka w 
Nowogardzie, okazały się strzałem w 
dziesiątkę. 

Od kwietnia zapłacimy więcej za 
wodę i ścieki

Rada się wstrzymała, ale podwyż-
ki i tak będą

Mimo tego, że podczas środowej 
sesji radni w większości wstrzymali się 
od głosu w sprawie podwyżek cen za 
wodę i ścieki, nowe taryfy wejdą w ży-
cie 9 kwietnia. Takie są bowiem prze-
pisy krajowe. 

Były członek „Guns and Roses” za-
gra w Nowogardzie

Legenda rocka w Harlemie
Już w najbliższą sobotę tj.(03.03) w 

klubie muzycznym Harlem Nowogard 
(przy ul. Sądowej 1) zagra legenda 

amerykańskiego rocka L.A.Guns - ze-
spół, którego lider (Tracii Guns’a) był 
członkiem i jednym z założycieli słyn-
nej grupy „Guns and Roses”. 

Zakończenie sezonu NALP 
2011/2012

Budowlani mistrzem!
Nowogardzka Amatorska Liga Pił-

karska w sezonie 2011/2012 właśnie 
dobiegła końca. Mistrzem zostali Bu-
dowlani, wygrali również superpu-
char, puchar ligi zdobyli piłkarze Pę-
dzących Trampek. Awans do I ligi wy-
walczyły: Czarne Chmury i Pędzące 
Trampki, do II ligi spadły zespoły Zam-
kowej 7 i Herosów, natomiast królem 
strzelców zostali: P. Baran (II liga) i M. 
Gołdyn (I liga).

KWiECiEń
Patron dla Nowogardu
Wniosek Civitas Christiana do 

władz miasta
 Na ręce przewodniczącego Rady 

Miasta i Gminy wpłynął kilka dni temu 
wniosek nowogardzkiego oddzia-
łu Katolickiego Stowarzyszenia Civi-
tas Christiana w sprawie rozpoczęcia 
procedury ustanowienia Patrona dla 
naszego Miasta. Jak nas poinformo-
wał adresat pisma p. Antoni Bielida 
na najbliższej sesji Radni zostaną po-
informowani o fakcie złożenia wnio-
sku. Jeśli radni wyrażą wstępną  wolę 
zajęcia się tematem, to zastanowimy 
się w jakim ewentualnie trybie praco-
wać nad wnioskiem Civitas Christia-
na, ponieważ w takiej sprawie niezbęd-
na jest szeroka konsultacja społeczna - 
mówi przewodniczący. Wnioskodaw-
czyni  Barbara Gontarska, również 
za naszym pośrednictwem, prosi or-
ganizacje i stowarzyszenia o formal-
ne wsparcie  inicjatywy.   Ustanawia-
nie dla miejscowości patrona,  którym 
jest święty Kościoła Katol ickiego,  wy-
maga zgody Watykanu. Zgoda taka 
wydawana jest na wniosek miejsco-
wej społeczności, a głównym elemen-
tem tego wniosku jest odpowiednia 
uchwała lokalnego samorządu.
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Trwa akcja zalesiania i odnawia-
nia nowogardzkich lasów 

Kopią doły i sadzą drzewka
Na terenie należącym do Nadleśnic-

twa Nowogard trwa coroczna akcja 
zalesiania i odnawiania lasów.  W tym 
sezonie na powierzchni prawie 180 ha 
wysadzonych zostanie 2,5 miliona no-
wych sadzonek. Młode rośliny sadzo-
ne są głównie w miejscach po drze-
wach wyciętych na sprzedaż. Przy za-
lesianiu pracuje ok. 200 osób. 

Niesamowity pomnik przyrody 
Zaczęli kopać i odkryli gigantycz-

ny głaz
Pomniki przyrody najczęściej koja-

rzą się nam z okazałymi i wiekowy-
mi drzewami. Tymczasem, tuż za Ło-
sośnicą, na terenie plantacji nasien-
nej należącej do Nadleśnictwa Nowo-
gard, spoczywa ogromny, polodow-
cowy głaz. Kamień ma ponad 14 me-
trów w obwodzie i wciąż jest wielką 
zagadką. 

II liga w Nowogardzie !
Historyczny awans brydżystów
Brydżyści LKS Pomorzanin, uczest-

niczący w rozgrywkach drużynowych 
Mistrzostw Polski w brydżu sporto-
wym w III lidze, od kilku lat zajmowali 
czołowe lokaty (od drugiej - do czwar-
tej),ale zawsze ktoś ubiegał ich w wy-
walczeniu awansu do II ligi. Wreszcie 
dopięli swego! W zakończonych w 
dniu 01.04.2012 r. rozgrywkach III ligi 
sezonu 2011/2012, odbywających się 
w Stargardzie Szczecińskim, drużyna 
Pomorzanina zajęła I miejsce wśród 
12 zespołów i uzyskała awans do II 
ligi.

MAj
Laury Cisowe przyznane
Podczas uroczystości 40-lecia 

Nowogardzkiego Domu Kultury, któ-
ra miała miejsce we wtorek, 1 maja, 
wręczono Laury Cisowe – honorowe 
wyróżnienie przyznawane przez ka-
pitułę, powoływaną przez burmistrza 
Nowogardu za szczególne osiągnię-
cia oraz zasługi w promowaniu Ziemi 
Nowogardzkiej. W tym roku wyróż-
niono cztery osoby. W kategorii dzia-
łalność społeczna w zakresie – sport 
– Laur Cisowy otrzymał Marian Siwy 
- zasłużony, wieloletni działacz Bry-
dża Sportowego na terenie miasta i 
gminy Nowogard, posiadacz tytułu 
klasyfikacyjnego - Mistrz Międzyna-
rodowy Brydża Sportowego i Złotej 
Odznaki Zasłużonego Działacza Pol-
skiego Związku Brydża Sportowego. 
W kategorii działalność społeczna w 
zakresie - kultura – Laur Cisowy otrzy-
mał – Mikołaj Kubiak. Dyplomowany 
instruktor tańca sportowego posia-
dający najwyższą międzynarodową 
klasę taneczną S. W kategorii biznes i 
gospodarka Laur Cisowy otrzymał Le-
szek Cedro. Przedsiębiorca prowadzi 
hurtownię materiałów budowlanych 
BUDMAT w Nowogardzie. W katego-
rii Specjalny Laur Cisowy wyróżnienie 

otrzymał pułkownik Jerzy Dudzik, dy-
rektor Zakładu Karnego w Nowogar-
dzie.

Jubileusz Wesołej Ferajny
Takich kapel niedługo nie będzie
Mieli zagrać kilka koncertów i jak 

inne folklorystyczne zespoły ludowe 
zakończyć działalność. Tymczasem od 
20 lat trudno wyobrazić sobie jakąkol-
wiek imprezę w mieście, bez ich śpie-
wu i muzyki. 

Jubileusz Nowogardzkiego Domu 
Kultury

40 lat minęło...
W dniu 30 kwietnia odbyły się uro-

czystości 40 – Lecia Nowogardzkiego 
Domu Kultury. Z tej okazji w sali kino-
wej odbył się koncert jubileuszowy, 
w którym oprócz artystów i instruk-
torów reprezentujących obecnie pla-
cówkę, wystąpili także byli pracowni-
cy NDK. 

Bałtyk – Karkonosze Tour
Nowogard spragniony wielkiego 

kolarstwa…
W poniedziałek, około godziny 

19.22, na ulicach Nowogardu zawita-
li kolarze startujący w prestiżowym 
międzynarodowym wyścigu Bałtyk-
-Karkonosze. W poprzednim roku, wy-
ścig ten zaledwie przejechał przez No-
wogard, tym razem kolarze kończy-
li II etap na mecie przy ul. 15 lutego, 
wcześniej jednak musieli odbyć trzy 
lotne premie na ulicach Nowogardu.

Czerwiec
Tragiczny finał bójki przed dysko-

teką
Pobity pod „Przystanią” zmarł
Tragicznie zakończyła się dyskote-

ka, która odbywała się w zeszły week-
end w restauracji „Przystań”. Kilkana-
ście osób, najprawdopodobniej w 
odwecie, pobiło dotkliwie młodego 
mężczyznę, mieszkańca wojewódz-
twa lubelskiego. Dwudziestokilkula-
tek, zmarł w środę wieczorem w gry-
fickim szpitalu. Jeden z podejrzanych 
sprawców pobicia jest już w areszcie. 
Sprawę prowadzi Prokuratura Rejono-
wa w Goleniowie.                                            

Zmarł Henryk Szczupak
W czwartek o godzinie 15 umęczo-

ny ciężką chorobą odszedł od nas 
Henryk Szczupak. Przez wiele lat, wła-
śnie w dniu składu gazety, w czwart-
ki w godzinach popołudniowych śp. 
Henryk odwiedzał naszą redakcję z 
kolejną porcją dowcipów zamieszcza-
nych w rubryce „Humor Henia Szczu-
paka”. Przychodził także w ostatnich 

miesiącach, gdy choroba coraz bar-
dziej go osłabiała. Zakończyło się 
ziemskie życie śp. Henryka, kończymy 
też rubrykę, która była jego oryginal-
nym pomysłem i która wielu przyno-
siła tak potrzebny w życiu uśmiech i 
chwile pogodnej refleksji. W tym mo-
mencie, jak wierzymy tylko czasowe-
go rozstania, składamy rodzinie Pana 
Henryka wyrazy współczucia i żalu, w 
którym łączymy się ze wszystkimi dla 
których Pan Henio był tak jak dla nas, 
wyjątkowym przyjacielem. Prosimy 
też Dobrego Pana, aby przyjął go do 
wiecznej radości, która nigdy nie ma 
końca.

Jest upragniony awans!
Wicher trochę pomógł…
Sezon 2011/2012 w Regionalnej 

Okręgówce dobiegł końca. Można 
odetchnąć z ulgą, gdyż w niedzielę 
w meczu o awans z liderem z Ińska, 
mimo nie korzystnego wyniku (1:1), 
Pomorzanin Nowogard wywalczył 
awans do Wojewódzkiej Okręgówki!                                  

Nowogard wydał nowego kapła-
na!

Msza św. prymicyjna Ojca Piotra 
Kurka

W ubiegłą Niedzielę parafia p.w. 
WNMP w Nowogardzie przeżywała 
szczególną i wyjątkową uroczystość. 
Swoją Mszę Świętą prymicyjną odpra-
wił pochodzący z tej parafii, wyświę-
cony kilka dni temu w Łodzi, ojciec 
Piotr Kurek. Jest to pierwszy Kapłan 
zakonny pochodzący z naszego mia-
sta. Tutaj też mieszkają jego rodzice. I 
właśnie z domu rodzinnego do świą-
tyni w której modlitewnym zaciszu 
dojrzewało jego powołanie, przepro-
wadzono neoprezbitera ojca Piotra w 
uroczystej procesji. 

LipiEC                                                                                          
20 lat DN
W Strzelewie – wystrzałowo, ale i 

sympatycznie

W ostatnią niedzielę obchodziliśmy 
dwudziestolecie istnienia Dziennika 
Nowogardzkiego . Wielu Czytelników 
DN skorzystało z naszego zaprosze-
nia i wzięło udział zarówno we Mszy 
świętej o godzinie 11 w kościele p.w. 
WNMP w Nowogardzie, jak i w festy-
nie w Strzelewie, który rozpoczął się 
o godz.14 i trwał aż do godz. 23. Or-
ganizatorzy Dziennik Nowogardzki, 
Rada Sołecka w Strzelewie i Ośrodek 
Spotkań Twórczych Zygmunt Heland 
przygotowali wiele atrakcji zarów-
no dla ciała, jak i ducha, zarówno dla 
dzieci jak i dorosłych. Wystąpiły więc 
kapele biesiadno -ludowe Kryzys i Ka-
pela Rycha, zespół rockowy Jesienni 
Przyjaciele, i wreszcie gwiazda wie-
czoru znana polska wokalistka, grają-
ca też na gitarze Antonina Krzysztoń z 
zespołem. W trakcie 20 lat : było 2087 
wydań DN, wydrukowaliśmy około 
4 mln gazet, które ważyły około 250 
ton, przejechaliśmy z dystrybuowany-
mi gazetami około 120 000 km (3 razy 
kula ziemska),w redakcji w tym czasie 
pracowało prawie 50 osób, które spę-
dziły przy pracy nad gazetą około 200 
000 godzin.

Skłamał w sprawie kaplicy, teraz 
będzie musiał przeprosić...

Czapla przegrał z Bogdańskim
12 lipca, w Sądzie Okręgowym w 

Szczecinie ogłoszono wyrok w spra-
wie z powództwa Zdzisława Bogdań-
skiego, byłego kierownika Wydziału 
Nieruchomości, Geodezji i Rolnictwa 
w UM Nowogard, przeciwko Roberto-
wi Czapli. Sąd uznał, że burmistrz No-
wogardu skłamał, twierdząc, że decy-
zję w sprawie zakazu wykorzystywa-
nia świetlicy w Wojcieszynie do ce-
lów sakralnych, urzędnik podjął bez 
jego wiedzy. „Sąd Okręgowy w Szcze-
cinie Wydział Cywilny po rozpoznaniu 
w dniu 4 lipca 2012r. na rozprawie w 
sprawie z powództwa Zdzisława Bog-
dańskiego przeciwko Robertowi Czapli 
o ochronę dóbr osobistych, postanowił 
co następuje: Zobowiązuje pozwane-
go Roberta Czaplę do opublikowania 
w Gazecie Wyborczej – dodatku szcze-
cińskim, Gazecie Goleniowskiej, Dzien-
niku Nowogardzkim, oświadczenia na-
stępującej treści: „Przepraszam Pana 
Zdzisława Bogdańskiego za narusze-
nie jego dobrego imienia poprzez bez-
podstawne zarzucenie jemu, że skłamał 
twierdząc, iż burmistrz Nowogardu na-
kazał jemu podjęcie decyzji o zakazie 
wykorzystywania świetlic położonych 
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w miejscowości Wojcieszyn na dział-
ce nr 72 oraz w miejscowości Łęgno na 
działce 125/3 do celów sakralnych oraz 
za bezpodstawne zarzucanie jemu, że 
podejmował on jakiekolwiek działania 
mające na celu skłócenie środowiska 
wsi Wojcieszyn z władzami samorzą-
dowymi gminy Nowogard. Robert Cza-
pla.” - czytała wyrok przewodniczą-
ca składu sędziowskiego. Poza tym, 
jak orzekł Sąd, burmistrz będzie mu-
siał zapłacić byłemu urzędnikowi, po-
nad 3,5 złotych tytułem odszkodowa-
nia za poniesione straty moralne oraz 
koszty sądowe i adwokackie.

„Sprawiedliwości stało się zadość 
dwa razy”

Sąd II instancji oddalił apelację, jaką 
od wyroku w sprawie „kaplicy w Woj-
cieszynie” złożył Robert Czapla. Tym 
samym burmistrz Nowogardu będzie 
musiał przeprosić na łamach kilku ty-
tułów prasowych Zdzisława Bogdań-
skiego, wieloletniego, byłego już pra-
cownika UM Nowogard, za bezpod-
stawne zarzucenie jemu samowolne-
go podjęcia decyzji o likwidacji kapli-
cy. 

55 Lat Miejsko-Gminnego Koła 
PZW w Nowogardzie

Jubileuszowe Zawody Wędkar-
skie

W dniu 15 lipca br. odbyły się nad je-
ziorem w Nowogardzie zawody węd-
karskie upamiętniające jubileusz po-
wstania Miejskiego- Gminnego Koła 
Wędkarskiego PZW. Zgodnie z zapi-
sem rejestru administracyjnego, Koło 
istnieje już 55 lat. Do zawodów stanę-
ło 35 zawodników w tym dwóch ju-
niorów.

Historyczny sukces Żanety Zacha-
rewicz

Apetyt na zwycięstwa
W Człuchowie (woj. pomorskie) w 

dniach 21/22 lipca 2012 roku, odby-
ła się IV i zarazem ostatnia seria Ligi 
Kobiet. Mimo problemów technicz-
nych w drugim biegu, zawodniczka 
KM Cisy Nowogard zwyciężyła w kla-
syfikacji generalnej, wygrała Ligę Ko-
biet i zarazem przeszła do historii no-
wogardzkich sportów motorowych, 
jako jedyna kobieta Klubu Motorowe-
go Cisy, która wygrała cały cykl!

Czy to koniec Olimpii? 
Szok i niedowierzanie – to najczęstsze 

reakcje mieszkańców Wierzbięcina na 
informację dotyczącą braku dofinan-
sowania o jakie w tym roku w ramach 
konkursów dla organizacji pozarządo-
wych wystąpił miejscowy klub piłkarski 
Olimpia. O tym, że zespół sportowy ma 
nie otrzymać pieniędzy, redakcja DN 
dowiedziała się nieoficjalnie od człon-
ków zasiadających w komisji ocenia-
jącej projekty stowarzyszeń. Wniosek 
Olimpii  został „utrącony” - powiedzia-
ła nam jedna z osób pracująca w ko-
misji konkursowej oceniającej wnioski 
złożone przez kluby sportowe. Decyzję 

komisji może jeszcze zmienić burmistrz 
Robert Czapla. To on bowiem rozdziela 
środki dla organizacji pozarządowych. 
Jeżeli to się nie stanie – działacze i piłka-
rze klubu planują protest przed budyn-
kiem ratusza w obronie Olimpii. 

Oficjalnie: LKS Olimpia Nowo-
gard przestaje istnieć!

Piłkarze szukają nowych klubów
Oficjalnie jest już nam znana sytu-

acja Olimpii Nowogard. Niestety, tak 
jak można było się spodziewać po wy-
nikach konkursu gminnego i nie przy-
znaniu Olimpii, wystarczających środ-
ków na działalność, klub mający swo-
ją bazę w Wierzbięcinie zawiesza dzia-
łalność!

SiERpiEń
Tego jeszcze u nas nie było
Inwazja tysięcy much
Widoczne na zdjęciach obrazki, to 

nie ilustracje do biblijnej opowieści o 
plagach egipskich. To rzeczywistość, z 
jaką każdego lata, muszą zmierzać się 
mieszkańcy Wołowca. Mają dość życia 
w sąsiedztwie fermy norek. I nie cho-
dzi tym razem o smród, ale o muchy, 
a raczej setki tysięcy tych owadów, z 
którymi walczą od kilku lat na różne 
sposoby. Niestety bezskutecznie. Co-
dziennie posesję pana Ignacego w 
Wołowcu, znajdującą się w bliskim są-
siedztwie z fermą norek, atakują tysią-
ce insektów. Dom naszego bohatera 
jest uszczelniony jak łódź podwod-
na. Okien myć się nie opłaca, a wszę-
dzie gdzie tylko to możliwe pozakła-
dane są moskitiery i zasłony. Mężczy-
zna sporo pieniędzy wydaje na kup-
no przeróżnych środków owadobój-
czych. To jednak, jak mówi sam, walka 
z wiatrakami. 

Pożar w Jenikowie
W miniony wtorek około godziny 5 

rano w miejscowości Jenikowo doszło 
do pożaru budynku zamieszkałego 
przez 3 rodziny. Akcja gaśnicza, w któ-
rej uczestniczyło kilka jednostek Stra-
ży Pożarnej pozwoliła uratować czę-
ściowo budynek, niestety prawie cały 
dach obiektu spłonął, również ocalałe 
wyposażenie mieszkań nie nadaje się 
do dalszego użytku. 

Awaria zasilania w Trzechlu
Popalone telewizory, radia, lodów-

ki i komputery. Wszystkiemu win-
na awaria agregatu prądotwórczego 
lub...bociana, który doprowadził do 
zwarcia sieci elektrycznej w Trzechlu. 
Tak przynajmniej z poniedziałkowej 
awarii, do której doszło we wsi, miesz-
kańcom miejscowości tłumaczy się 

firma wykonująca w tej okolicy mo-
dernizację linii wysokiego napięcia. 
Tymczasem mieszkańcy liczą straty i 
obawiają się, czy za naprawę sprzętu 
agd-rtv, ktoś odda im pieniądze. 

Po coli, została tylko coca-cola…
Woda już zdatna do picia!
Było trochę strachu, niedogodno-

ści, a także paniki. Dzisiaj można już 
być spokojnym – woda w kranach jest 
już wolna od bakterii coli. PUWiS za-
pewnia, że mieszkańcy mogą z niej w 
pełni korzystać. Kilka minut po godz. 
16.00, w minioną środę na dyżurny te-
lefon redakcji DN dostaliśmy sygnał 
od jednego z mieszkańców Nowo-
gardu, o rzekomym skażeniu wody w 
Nowogardzie przez bakterię coli. In-
formacja okazała się prawdziwa. Już 
kilkadziesiąt minut później, zgodnie 
z zaleceniem Sanepidu, PUWiS zakrę-
cił wodę w kranach przy ul. Boh. War-
szawy i Radosława. Wieść o zatruciu 
wody rozniosła się błyskawicznie po 
całym mieście. Ludzie masowo zaczę-
li wykupywać wodę mineralną i infor-
mować się telefonicznie o zagrożeniu. 

WRzESiEń
Ewa Durska ze złotem w Londy-

nie!
Najlepsza w każdej serii
W środę (5 września) około godziny 

22 zakończył się finał pchnięcia kulą 
Paraolimpiady Londyn 2012, każdy 
mieszkaniec Nowogardu może czuć 
się dumny za sprawą występu Ewy 
Durskiej. Zawodniczka Barnim Gole-
niów zdemolowała rywalki i z rekor-
dem Paraolimpiady zdobyła złoty me-
dal! 35-letnia zawodniczka z Nowo-
gardu po raz drugi w swojej karierze 
zdobyła złoto Paraolimpiady, wcze-
śniej udało jej się to 12 lat temu w 
Sydney. Do Ewy Durskiej należą rów-
nież trzy aktualne rekordy świata: 
w pchnięciu kulą- 14,33 m, w rzucie 
dyskiem- 42,26 m i w rzucie młotem- 
46,46 m.

Mieszkańcy wsi ratują ryby
Z rozlewiska zostało bagno...
W ubiegłym tygodniu miesz-

kanka wsi Węgorzyce (gm. Osina) 
zwróciła się do redakcji Dziennika 
Nowogardzkiego, z prośbą przyjrze-
nia się sytuacji „wysychającego” je-
ziora, z którego mieszkańcy wsi odła-
wiając ryby, w ten sposób próbu-
ją je ratować, po tym jak zostały po-
zbawione naturalnego środowiska.                                                                       

Nowe okręgi wyborcze – znamy już 
projekt uchwały

Dla kogo jabłko, dla kogo ogry-
zek?

Na najbliższej sesji Rady Miejskiej, 
którą zwołano na 26 września, rad-
ni będą głosować nad uchwałą w 
sprawie podziału gminy Nowogard 
na okręgi wyborcze. W związku ze 
zmianą ordynacji wyborczej, pod-
czas przyszłych wyborów samorządo-
wych, które odbędą się w 2014 roku, 
radnych będziemy wybierać w 21 
okręgach, a nie jak było dotychczas 
w trzech. Znikną partyjne listy, a w za-
mian za to, wyborca w każdym okrę-
gu otrzyma kartę, na której będzie się 
znajdowało kilkanaście nazwisk osób 
reprezentujących różne ugrupowania 
polityczne. Nazwiska będą ułożone 
najprawdopodobniej alfabetycznie. 
W każdym okręgu jest do zdobycia 
tylko jeden mandat. Do rady wejdzie 
ten, kto uzyska najwięcej głosów. 

Słajsino: Czy marzenia o pracy za-
legną „w śmieciach”?

Mieli dostać pracę w pierwszej ko-
lejności. Złożyli więc swoje poda-
nia. Na tym się jednak skończyło. Za-
trudnienie dostało kilkanaście osób, 
a dziesiątki odesłano na razie z kwit-
kiem. Mieszkańcy Słajsina, wsi w któ-
rej budowany jest zakład odpadów 
komunalnych za ponad 100 mln zło-
tych, czują się oszukani. Zawiedzieni 
i zniecierpliwieni żądają wyjaśnień. 
RXXI uspokaja i zapowiada, że to do-
piero początek rekrutacji. Wiadomo 
jednak, że dla wszystkich chętnych 
miejsc nie starczy. 

PAźDZIERNIK
Tragedia na meczu Pomorzanina 
Umierał na oczach kibiców
W sobotę (6 października) na stadio-

nie w Nowogardzie podczas 9 kolejki 
szczecińskiej ligi okręgowej doszło do 
tragedii. W 25 minucie pierwszej po-
łowy, pomocnik gospodarzy Joshua 
Pepple, nagle upadł na boisko i stra-
cił przytomność. Po 40 minutowej ak-
cji ratunkowej, został przewieziony na 
izbę przyjęć nowogardzkiego szpi-
tala. Tam, po kilku minutach zmarł 
mimo prób dalszej reanimacji. Przy-
czyny śmierci Pepple nie są znane. 
Sprawę bada goleniowska prokuratu-
ra. Joshua Pepple znany w Nowogar-
dzie jako „Pepe” urodził się 7 czerwca 
1988 roku, zanim trafił do Pomorza-
nina Nowogard reprezentował bar-
wy klubowe: Stali Głowno, Mazowsza 
Grójec, Odry Górzyce, Piasta Choszcz-
no, Wybrzeża Rewalskiego Rewal, 
Sparty Gryfice, Drawy Drawsko Po-
morskie. Do Polski trafił w 2007 roku, 
języka i naszej kultury uczył się w War-
szawie, następnie mieszkał w Łodzi, z 
której przeprowadził się do Szczecina. 
„Pepe” poza dziewczyną i przyjaciół-
mi nie miał w naszym kraju żadnych 
krewnych. Cała jego rodzina przeby-
wa w Nigerii. Po raz pierwszy na tre-
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R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07

PIASEK, ŻWIR,  CZARNOZIEM, POSPÓŁKA 

 ŻWIROWNIA  DŁUGOŁĘKA
tel. 504 872 700 

Z DOWOZEM DO KLIENTA

POKRYCIA DACHOWE • DOCIEPLENIA
MIESZALNIA MOZAIK, FARB I TYNKÓW

ZAPRAWY I KLEJE, HYDROIZOLACJE
PŁYTY OSB, GK, POLIWĘGLAN

CHEMIA BUDOWLANA 
OBRÓBKI BLACHARSKIE DO 4 MB

PARAPETY 
NARZĘDZIA BUDOWLANE I WIELE INNYCH

biuro@kompleksdach.pl
kom. 601 889 582 • 697 612 777
tel./fax 913 926 926

Hurtownia 
artykułów 

elektrycznych

 
 

Gwarantujemy że nigdzie indziej 
nie znajdziesz niższych cen

Tel. 91 578 24 38,  e-mail: pk.eltech@gmail.com
CZYNNE   PN-PT 7.00-17.00   SOBOTA 8.00-13.00

• DEKODERY CYFROWE TELEWIZJI NAZIEMNEJ DVB-T • 
                  • NAŚWIETLACZE LED •  TAŚMY LED • ŻARÓWKI LED •                     

•  kompleksowe usługi w zakresie 
instalacji elektrycznych, rtv i telekomunikacyjnych • 

•  kompleksowe usługi w zakresie hydraulicznych 
instalacji wewnętrznych i sieci zewnętrznych • 

TUTAJ
JESTEŚMY

PROMOCJA NA SUCHĄ ZABUDOWĘ

ul. Armii Krajowej 28

DYREKTOR GIMNAZJUM 
IM. UNII EUROPEJSKIEJ W DOBREJ

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO 
URZĘDNICZE:

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Wymagania niezbędne:
1. Obywatelstwo polskie.
2. Wykształcenie wyższe lub średnie preferowane kierunki 

ekonomiczne i rachunkowość budżetowa.
3. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz 

korzystania w pełni z praw publicznych.
4. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie oraz 

niekaralność za umyślne przestępstwa skarbowe.
5. Znajomość problematyki płacowej w sferze budżetowej. 
6. Umiejętność obsługi komputera.
7. Znajomość obsługi programu VULKAN
8.  Znajomość przepisów z zakresu :
- ustawy o Finansach Publicznych
- ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
- ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego,
- ustawy Karty Nauczyciela,
- ustawy Kodeksu Pracy.
 
Wymagania dodatkowe:
1. Komunikatywność w kontaktach służbowych.
 
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1. Prowadzenie rachunkowości jednostki
2. Prowadzenie sprawozdawczości zgodnie z wymaganymi 

przepisami
3. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi
4. Dokonywanie wstępnej kontroli: zgodności operacji 

gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletności i 
rzetelności dokumentów dotyczących tych operacji.

 Zakres odpowiedzialności :
1. Przestrzeganie zasad współżycia społecznego.
2. Znajomość przepisów prawa.
3. Sumienne wypełniania poleceń służbowych przełożonych.
4. Przestrzeganie tajemnicy państwowej i służbowej.
5. Odpowiedzialność za gospodarkę finansową w zakresie 

powierzonych sobie zadań , w zakresie i na zasadach określonych w art. 53 
ustawy o finansach publicznych z dnia 27.08.2009 ( Dz.U.z 2009 r. Nr 157 
poz. 1240 ) .

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1. CV, list motywacyjny i kwestionariusz osobowy.
2. Kopię dokumentów potwierdzających wykształcenie.
3. Kopię dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe.
4. Kopię dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych 

kwalifikacji.
5. Podpisane oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności 

prawnych i korzystania w pełni z praw publicznych oraz , że kandydat nie 
był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane 
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 
Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone 

klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 
zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu 
rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych  ( Dz.U. Dz 2002 r Nr 101, poz. 926 z późn. zm).

 Powyższa klauzula musi być dodatkowo opatrzona własnoręcznym  
podpisem.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Gimnazjum im. 
Unii Europejskiej

 w Dobrej  lub przesłać w terminie do dnia 04 stycznia 2013 r. do godz. 
12°° pod adresem :

 Gimnazjum im. Unii Europejskiej w Dobrej  
Ul. Strażacka 2
72- 210 Dobra
 
w zaklejonych kopertach z dopiskiem:
„Nabór na stanowisko GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO „
 
Aplikacje , które wpłyną  po upływie określonego terminu nie będą 

rozpatrywane.
 Otwarcie ofert nastąpi w Gimnazjum im. Unii Europejskiej w Dobrej  w 

dniu 04stycznia 2013 r. o godz. 14°° .
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu :
91 39 14 414
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych 

do drugiego etapu wraz z terminem rozmowy zostanie ogłoszona w BIP 
Urzędu Miasta oraz na stronie Gimnazjum im. Unii Europejskiej w Dobrej.

 
Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru 

będzie upowszechniona przez umieszczenie na tablicy informacyjnej oraz 
opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta w  Dobra 
przez okres co najmniej 3 miesięcy.
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ningu Pomorzanina pojawił się we 
wtorek 31 lipca 2012r., natomiast 8 
sierpnia br. podpisał kontrakt z nowo-
gardzkim klubem. Dzięki tej umowie 
przedłużono mu o rok pobyt w Pol-
sce. Dziewiąta kolejka w wojewódz-
kiej okręgówce okazała się jego ostat-
nią, zagrał we wszystkich dotychcza-
sowych meczach Pomorzanina, zdo-
był 4 bramki. W czwartek (13.12.2012 
roku) o godzinie 14:00 został pocho-
wany na cmentarzu miejskim w No-
wogardzie.

Prestiżowy tytuł trafił do Nowo-
gardu

Bożena Kawicka – Profesorem 
Oświaty

Bożena Kawicka, psycholog i dyrek-
tor Specjalistycznej Poradni Terapeu-
tycznej w Nowogardzie, została uho-
norowana prestiżowym tytułem Pro-
fesora Oświaty przyznawanym przez 
Ministra Edukacji. To pierwszy taki ty-
tuł nadany dla pedagoga w gminie 
Nowogard i jeden z trzech przyzna-
nych w województwie. 

Gmina coraz bardziej zadłużona
W 2013 roku zadłużenie gminy No-

wogard ma sięgnąć prawie 47%, co w 
przeliczeniu na pieniądze daje 32 mln 
629 tys. zł. Tak przynajmniej wynika 
z wieloletniej prognozy finansowej, 
którą podczas ostatniej sesji przyjęli 
radni. 

Luksusy w szpitalu
Porody w wodzie i sale z wido-

kiem na niebo
Wanna do porodów w wodzie, w 

każdej sali chorych osobna łazienka, 
klimatyzowane pomieszczenia – to 
tylko niektóre wygody z których będą 
korzystać chorzy zmodernizowanego 
szpitala w Nowogardzie. Remont no-
wej bryły placówki jest prawie na wy-
kończeniu. Intensywne prace budow-
lane trwają jeszcze na tzw. łączniku, 
który skomunikuje w przyszłości starą 
i nową bryłę szpitala. Wartość wyko-
nanych do tej pory prac to ok. 15 mln 
złotych. Redakcja DN w minioną śro-
dę zwiedzała plac budowy przyszłego 
szpitala, który już w coraz mniejszym 
stopniu budowę przypomina. 

LISTOPAD
Wiceprezes PKPS brutalnie pobi-

ta...
Napad w biały dzień
Wczoraj, około godz. 11.00, doszło 

do brutalnego napadu, którego ofia-
rą padła Jadwiga Cichecka – wicepre-
zes Polskiego Komitetu Pomocy Spo-
łecznej w Nowogardzie. Znana dzia-
łaczka społeczna została zaatakowa-
na w siedzibie organizacji, która znaj-
duje się przy ul. 700-lecia, w podwó-
rzu koło ZBK. Kobieta z poważnymi 

obrażeniami głowy została przetrans-
portowana śmigłowcem do jedne-
go ze szczecińskich szpitali. Jak uda-
ło nam się ustalić, sprawca kilkadzie-
siąt minut po zdarzeniu wpadł w ręce 
policji. Jest nim najprawdopodob-
niej 30-letni mężczyzna, były więzień 
nowogardzkiego Zakładu Karnego, 
tymczasowo przebywający w Nowo-
gardzie.

Czy wylądują na ulicy?
Jak Skarbnik mieszkanie z ludźmi 

kupił...
Od dwóch lat trwa dramat starsze-

go małżeństwa z Nowogardu, których 
mieszkanie komornik wystawił na li-
cytację. Tak się złożyło, że lokal kupił 
skarbnik gminy, Marcin Marchewka. 
Teraz urzędnik oczekuje, aby lokato-
rzy wymeldowali się z domu, który 
już nie jest ich własnością. Ci jednak 
nie mają się gdzie podziać. Grożą, że 
będą koczować na Placu Wolności.

„Niech pod tym sztandarem Święty 
Hubert zawsze darzy Was swymi ła-
skami”

Jubileusz Koła Łowieckiego Lis 
Błotno

W minioną sobotę (3 listopada), w 
Willi Zbyszko w Warnkowie, Koło Ło-
wieckie „Lis” z siedzibą w Błotnie, 
uczciło swoje 65 urodziny. Z tej okazji 
wręczono odznaczenia łowieckie oraz 
nadano i poświęcono nowy sztan-
dar organizacji. Jubileusz zakończy-
ła zabawa myśliwska przy muzyce na 
żywo. 

Za wyjazd nie zapłacili, ale na nim 
zarobili

Z wizytą w dalekiej Macedonii
Grubo ponad 20 tysięcy złotych – 

tyle od początku roku zarobili na de-
legacjach urzędnicy z miejskiego ra-
tusza. Spore kwoty z tego tytułu zgar-
nął również sam burmistrz Nowogar-
du, który jak wiadomo większość cza-
su spędza poza urzędem, nadzorując i 
kontrolując osobiście przebieg zleca-
nych przez gminę inwestycji. Ostatnio 
trzyosobowa delegacja naszej gminy, 
na czele z Robertem Czaplą, wybrała 
się aż do Republiki Macedonii. Po po-
wrocie z Półwyspu Bałkańskiego, pa-
nowie zainkasowali z miejskiej kasy 
ponad 2 tysiące złotych z tytułu dele-
gacji zagranicznej. 

GRudziEń
Kazimierz Lembas prezesem ko-

larzy!
Młodość i doświadczenie
W piątek (14 grudnia) o godzinie 

17:00 rozpoczęło się walne zebranie 
w klubie kolarskim LUKS Panorama-
-Chrabąszcze Nowogard. Ze stanowi-
ska ustąpił Henryk Sawicki, natomiast 
19 członków jednogłośnie wybrało 
skład nowego zarządu. Prezesem zo-

stał Kazimierz Lembas dyrektor szpi-
tala w Nowogardzie, sekretarzem zo-
stał wybrany Artur Komisarek, nato-
miast trzyosobowy skład uzupełnia 
Łukasz Janic.

Mikołajkowy kolarski wyścig 
przełajowy i M.T.B.

Śnieżnie i emocjonująco
W sobotę (12 grudnia) na stadionie 

miejskim w Nowogardzie o godzinie 
11:00 rozpoczął się Mikołajkowy Ko-
larski Wyścig Przełajowy i M.T.B. 

Kolarzom ścigającym się po trasie 
przebiegającej przez las nieopodal 
stadionu, nie straszny był śnieg ani 
minusowa temperatura, dzięki czemu 
dostarczyli kibicom nie lada emocji.

Kolejna szkoła z zaszczytnym ty-
tułem,  Jedynka: „Szkoła odkrywa-
nia talentów”

Szkoła Podstawowa nr 1 w Nowo-
gardzie dołączyła do zaszczytnego 
grona „Szkół Odkrywców Talentów” 
– tytułu przyzwanego przez Mini-
sterstwo Edukacji. W miniony wtorek 
(4 grudnia br.) burmistrz Nowogar-
du Robert Czapla wraz z dyrektorem 
szkoły Sebastianem Szymańskim, na 
potwierdzenie otrzymania wyróżnie-
nia, odsłonił pamiątkową tablicę, któ-
ra zawisła w hollu placówki. 

Zima jak zwykle zaskoczyła dro-
gowców

Zima jak zwykle zaskoczyła drogo-
wców. Zasypane chodniki, ulice, a także 
parkingi sprawiły, że nad ranem w po-
niedziałek wiele ulic było zakorkowa-
nych. Mieszkańcy mieli kłopoty z do-
tarciem do pracy, a uczniowie z trudem 
przemierzali drogę do szkoły. Urząd 
Miejski twierdzi jednak, że trzyma rękę 
na pulsie. Czy rzeczywiście tak jest?

Rafał Kowalczuk
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BEZPŁATNA POMOC W UZYSKANIU KREDYTU - OFERTA 20 BANKÓW

www.mk-kwadrat.pl
MIESZKANIA NA SPRZEDAŻ

Dobra – 2 pokoje, pow. 39,3 m², II piętro – CENA 95.000 zł
Płoty – kawalerka o pow.21,53 m², parter – CENA 43.000 zł
Nowogard –wysoki standard  3 pokoje o poww. 62,2m², centrum – CENA 195.000 zł
Nowogard – 3 pokoje, pow. 77m² + garaż 20 m²  - CENA 230.000 zł
Nowogard – 3 pokoje, I piętro, pow. 62,9 m² – CENA 169.000 zł NOWA CENA
Nowogard – 3 pokoje, pow. 49m², z widokiem na jezioro – CENA 170.000 zł
Nowogard – 3 pokoje na parterze, pow. 58 m² – CENA 175.000 zł NOWA CENA
Nowogard – 2 pokoje, pow. 61,69m² – CENA 150.000 zł
Dobra – 3 pokoje + garaż, pow. 64,5m² lub zamiana  – CENA 155.000 zł
Wierzbięcin- 4 pokoje o pow. 78,47m² – CENA 132.000 zł

LOKALE/OBIEKTY WYNAJEM
Nowogard – lokal użytkowy o pow. 37m² – CZYNSZ 500 zł/mc
Nowogard – lokal użytkowy o pow. 55m² – CZYNSZ 800 zł/mc
Nowogard – lokal użytkowy o pow. 16 /18m² – CZYNSZ 1000 zł/mc
Nowogard – lokal uzytkowy o pow. 34m² – CZYNSZ 2000 zł/mc
Nowogard – lokal handlowo – produkcyjny na wynajem o pow. 150m² – CZYSZ 5.000zł/mc
Nowogard – lokal o pow. 280 m², parter – CZYNSZ 6.000 zł /mc
Nowogard – lokal o pow. 50 m² – CZYNSZ 1.000 zł/mc
Nowogard – lokal typu pub o pow. 240m² – CZYNSZ 3500 zł/m
Płoty – lokal o pow. 40m² – CZYNSZ 800 zł/mc
Płoty – lokal uzytkowy o pow. 30m² – CZYNSZ 850 zł/mc

Układanie kostki
brukowej

tel. 721 124 740
NOR-BUD

Do wynajęcia
sala na imprezy okolicznościowe, 

wesela, komunie  
za 1 godz. 150 zł (brutto)  
do 80 osób w Karsku 35A

tel. 609 245 816

MEBLE  NA  WYMIAR

KUCHNIE,  SZAFY
SPRZĘT  AGD

tel. 884 288 560
maxistyl.prv.pl

Sprzedam samochód 
osobowy VW Passat  
lim. COMFO rok prod. 2009 (listopad) 103 
kW TDI D6F 2.0 diesel, autom. Skrzynia bie-
gów, GPS i inne. Garażowany, serwisowany, 
przebieg 87 tys. km. Kolor – ciemna mocca. 
Informacja: 603 634 947

20 lat temu DN pisał
NASI ARTYSCI (DN z dnia 

19.11.1992r.  nr 74)
W DNIACH 7-11.11.92R. W 

Kielcach odbył się IV Ogólno-
polski Przegląd Muzyczny „Wi-
dzieć Muzyką” zorganizowany 
przez Wojewódzki Dom Kultury 
w Kielcach przy współpracy Pol-
skiego Związku Niewidomych. 
Główną Laureatką tego konkur-
su została mieszkanka Nowogar-
du pani Wiesława Stolarczyk. 
(…) Dość długo się przygoto-
wywałam na główną wygraną 
nie liczyłam, gdyż poziom tego-
rocznego przeglądu muzycznego 
był bardzo wysoki. (…) W trak-
cie tych spotkań można było po-
rozmawiać z profesjonalistami, 
którzy zajmują się muzyką na co 
dzień Oni na życzenie udzielali 
instrukcji amatorom. 10 listopa-
da odbył się finałowy koncert w 
Kielcach. Następnie koncert ga-
lowy w Krynicy. (…) Koncert ga-
lowy w Krynicy odbył się w pijal-
ni wód, gdzie swego czasu śpie-
wał Kiepura. (…) Wśród nagród 
było 7 pucharów. Główną nagro-
dą był przyznany mi Puchar Wo-
jewody Kieleckiego. (…)   

 A.M.K

WIEŻA CIŚNIEŃ (DN z dnia 
25.11.1992r. nr 78)

W ostatnich tygodniach nad 
częścią Nowogardu góruje nowa 
wieża ciśnień. Dlatego też po-
prosiliśmy p. Tadeusza Siembi-
dę – kierownika Wydziału In-
westycji w UMiG o bliższe infor-
macje o tym obiekcie. (…) Sam 
zbiornik jest ukończony, nato-
miast pozostał jeszcze pewien 
zakres prac, aby można mówić 
o oddaniu obiektu do użytku. 
(…) Całe przedsięwzięcie gene-
ralny wykonawca zamierza za-
kończyć do końca miesiąca li-
stopada, jest to termin realny, 
gdyż pozostały tylko prace przy 
ogrodzeniu zbiornika, odtwo-
rzeniu zniszczonych nawierzch-
ni dróg i chodników podczas 
prac głównych. (…) Nowy zbior-
nik jest tylko elementem więk-
szego przedsięwzięcia, gdyż już 
w 1993 roku przewidywana jest 
budowa drugiego zbiornika w 
rejonie ulicy Radosława. Dopie-
ro z chwilą uruchomienia dru-
giego zbiornika uzyskamy wła-
ściwe ciśnienie w sieci wodocią-
gowej. Z tym przedsięwzięciem 
bardzo silnie związana jest spra-
wa rozbudowy ujścia wody przy 
ulicy Wojska Polskiego. (…) Tak 
więc wspomniana już rozbudo-
wa ujścia wody przy ulicy Wojska 
Polskiego jest koniecznością. W 

miejscowości Warnkowo istnieją 
już studnie głębinowe, z których 
woda będzie dostarczana do uj-
ścia przy ulicy Wojska Polskiego. 
(…) Po realizacji tego połączenia 
ujęcie wodne „Wojska Polskie-
go – Warnkowo” dostarczy mia-
stu około 8100 m3/dobę. Woda 
dostarczana z ujęcia w Warnko-
wie będzie tak wysokiej jakości, 
że w pierwszej fazie eksploatacji 
nie wymaga uzdatniania. Reali-
zacja całego przedsięwzięcia za-
pewni naszemu miastu pokrycie 
potrzeb na wodę na kilka następ-
nych dziesięcioleci XXI.

PONIŻEJ NORMY (DN z 
dnia 26.11.1992r. nr 79)

W ostatnich kilku tygodniach 
obserwujemy niski poziom w 
naszym jeziorze, przy jednocze-
snych znacznych opadach desz-
czu. Wszędzie mokro, tylko ja-
kimś dziwnym zrządzeniem je-
zioro wysycha, a co ciekawsze 
najczęściej jesienną porą, kiedy 
to w Przedsiębiorstwie Przemy-
słu Ziemniaczanego trwa „kam-
pania”. Cały problem znany jest 
od wielu lat i dlatego, ktoś kiedyś 
wymyślił, iż należy zasilić jezioro 
wodami Sąpolnicy. Takie właśnie 
rozwiązanie winno zapewnić 
właściwy poziom wody w jezio-
rze. W tym roku natomiast albo 
brakło wody w Sąpolnicy, albo 
Sz.P.P.Z. przerabia bardzo duże 
ilości ziemniaków, chociaż do-
tkliwa susza z pewnością obni-
żyła ich zbiór. A może ktoś zapo-
mniał wcisnąć odpowiedni gu-
zik, aby uruchomić pompy zasi-
lające jezioro w wody z Sąpolni-
cy? Czekamy na odpowiedź, któ-
rą jak sądzę niebawem będziemy 
mogli przedstawić Państwu na 
łamach DN.                                                                                                                            

Opr. MR
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POLECAMY - DOM WOLNO STOJĄCY
w okolicach Nowogardu

55 000 zł  - działka 900 m2

OGŁO SZE NIA DROB NE
NIERUCHOMOŚCI

• WYNAJMĘ LOKAL NA 15 
LUTEGO ( PO STOMATOLO-
GU) ATRAKCYJNA LOKALI-
ZACJA, PARKING, DOBRE 
WARUNKI. Tel. 601950330

• Sprzedam  mieszkanie  3  
pokoje. Tel.  727534078

• Sprzedam garaż na ul. Jana 
Pawła II. Tel.  607580172  

• Do   wynajęcia mieszkanie 
2 lub 3  pokojowe  urządzo-
ne. Tel.  693850197  

• Sprzedam nowy lokal han-
dlowo - usługowy na os. 
Gryfitów. Tel. 695 264 594, 
783 570 060.

• Sprzedam działkę budow-
laną w Centrum Nowogar-
du ul. Lipowa 4 o pow. 693 
m2 z aktualnymi warunka-
mi zabudowy usługi, han-
del, mieszkania. Informacje 
Tel. 600  959  932; 600  931 
083 po 15.00

• Sprzedam mały dom 57 
m2 ul. Piłsudskiego 2a. 
602 350 301

• Studio reklamy Vizart wy-
najmę pow. Reklamową 
6,5x3m w Nowogardzie 
przy ul. Warszawskiej 11 od 
13.06. tel. 605 522 340

• Sprzedam dom w Nowo-
gardzie w rozliczeniu może 
być mieszkanie ul. Jesiono-
wa 3.  604 284 597

• Sprzedam lub zamienię na 
mieszkanie duży dom po 
kapitalnym remoncie na 
działce 1400 m2 w miejsco-
wości Glicko. Cena 380.000 
zł Tel. 692383706 

• Kupię mieszkanie bezczyn-
szowe/ niskoczynszowe, 
min 3pokojowe, 60-80m 
791443026

• Sprzedam mieszka-
nia, tel. 91-3910010, 
607607814: Nowogard, 
ul. Bankowa 6, pow. 
53,70 m2,  cena 125.000 
zł; Dobra; Dobra, ul. Trau-
gutta 3A, pow. 66,90 m2,  
cena 79.000 zł

•  Sprzedam dom wolno-
stojący 210 m2 Nowo-
gard. 601  500 722; 609 
400 073

• Wynajmę 3 pokojowe 
mieszkanie na ul. Ks. Raci-
bora w Nowogardzie. tel. 
691374021

• Do wynajęcia mieszka-
nie trzypokojowe ume-

blowane Ip. Ul. Bankowa. 
603 895 622

• WOLNE MIESZKANIE 
TRZYPOKOJOWE URZĄ-
DZONE WYNAJMĘ FIR-
MIE. 693 850 197

• Sprzedam nowe, własno-
ściowe, 2 pokojowe miesz-
kanie, 58 m kw, na os.  Gry-
fitów. Tel. 783 570 060

• Sprzedam mieszkanie  
3-pokoje  88 m2 bez-
czynszowe  nowa cena  
693922695 

• Sprzedam działkę 5 ar. Wła-
snościową Tel. 785 977 351

• Sprzedam mieszkanie trzy-
pokojowe własnościowe 
w Nowogardzie z Możli-
wością dokupienia garażu. 
727 534 078

• Wynajmę  mieszkanie  3  
pokojowe  - 918521437  

• Wynajmę lokal w Nowo-
gardzie przy ul. Warszaw-
skiej. Tel. 691 125 617

• Wynajmę  lub  sprzedam  
mieszkanie  4  pokojowe. – 
604441609  - 

•  Mieszkanie   4 pokoje  wy-
najmę  firmie . – 604441609

• Sprzedam lub zmienię na 
mniejsze mieszkanie 4po-
kojowe. 606 621 142

• SPRZEDAM MIESZKANIE   
2  POKOJE DO REMONTU  
. OKOLICE  DOBREJ    54   
M2 , BUDYNEK  GOSPO-
DARCZY   / GARAŻ/   TEL.   -  
609633821   ,  728937224  -

• Do  wynajęcia  lokal  han-
dlowy  . – 660143840 

• Kupię   2-3 ha  ziemi  rol-
nej .okolice  Nowogar-
du  .Dzwonić po 18 –tej 
-913923674 -  

• Sprzedam działkę bu-
dowlaną o pow. 1138 m2 
w Żdżarach – 3km od Go-
leniowa + projekt, prąd 
na działce. Cena 59 tys. zł. 
Tel. 608 673 811

• Lokal do wynajęcia 60 
m2 przy ul. 700 lecia 20b. 
35 zł/m2 plus opłaty. Tel. 
91 39 20 676; 0049 40 53 
16 99 16

• Wynajmę mieszkanie dwu-
pokojowe. Tel. 785 563 315.

• Wynajmę mieszkanie 
3-pokojowe od zaraz. Tel. 
600 436 364.

• Wynajmę garaż na ul. Le-

śnej. Tel. 793 908 098.

• Sprzedam mieszkanie  3  
pokoje  przy  ul:  Bankowej  
I  piętro. -783570060 

• Sprzedam nowy dom w 
Karsku, stan deweloperski, 
131 m2 + garaż, działka 
1500 m2, centralne ogrze-
wanie, gładzie, ocieplony, 
tel. 691 664 658

• Sprzedam działkę budow-
laną przy ul. Rataja w No-
wogardzie. 605 422 298

• Sprzedam  mieszkanie 50  
m2, CO  własne, +  2 piwni-
ce, wysoki  standard, nad  
jeziorem.  -  601410758

• Wynajmę   garaż   -  
782549811

• Wynajmę   pokój   -  
668876680

• Sprzedam garaż z energią 
elektr. Murowany w ciągu 
ul. 5 Marca. Cena 23  000 
zł. Tel. 605 402 773 (15.00-
18.00).

• Do wynajęcia mieszkanie   
2  lub  3  pokojowe urzą-
dzone. Tel.  693850197

• Wynajmę mieszkanie w 
Centrum  662 125 370

• Do  wynajęcia  mieszkanie  
3  pokoje  po  kapitalnym  
remoncie   ul;W-wska  14   - 
Tel. 514995314 -

• Wynajmę mieszkanie oso-
bom ze stałym dochodem 
od 1.02.2013, dwupokojo-
we. 693 936 

• Kawalerka do wynaję-
cia  dzwonić  po  16 godz.  
-726871321 -  

• ODNAJMĘ  -  Lokal  na  
sklep  lub działalność  
w   Wierzbięcinie   Tel. - 
785150401 – 

• Sprzedam  mieszkanie  3 po-
koje  własnościowe  ul: Wa-
ryńskiego  Tel.913503246, 
Tel.605856553.  

MOTORYZACJA

• Sprzedam opony letnie 4 
sztuki., Bridgstone Turanza 
205 55 R16 91 V, cena 350 zł 
komplet, tel. 605 522 340, 
do uzgodnienia, tel. 605 
522 340

• Sprzedam oryginalne koł-
paki 16” 4 sztuki do Opla 
Vectry C, cena 240 zł, tel. 
605 522 340.

• Tanio sprzedam koła zimo-
we z felgami 175/70R13. 

Tel. 887 040 438

• Sprzedam  cinquecento   
700  -  603388340

• Sprzedam  4  felgi  alumi-
niowe  „16” do  Mercede-
sa  -  913922738

• Sprzedam  Mercedesa  190  
/  lub na części  / tanio , 
lekko  stuknięty  / z tyłu/   ,  
posiadam zderzak   ,  1991  
rok  prod.  Dobry  stan , 
benzyna  wtrysk  ,  tanio  . 
-913922854  

ROLNICTWO

• Sprzedam  gołębie  
ozdobne  różne  rasy . – 
785931513

• Grykę sprzedam. Tel. 
795 916 988

• Maliny – Strzelewo sprze-
daż i zbiór na własne po-
trzeby tanio. 502 853 573

• Sprzedam słomę w snop-
kach i. Tel. 782 036 086

• Sprzedam  gęsi -  507 
724 964

• KUPIĘ BYCZKI, JAŁÓWKI 
DO 400KG TEL. 783678070

• Sprzedam króliki tradycyj-
nego chowu. Dowóz na za-
mówienie. 661 633 977

• Sprzedam kaczki sku-
bane na zamówienie. 
796 759 414

• ORZECHY   WŁOSKIE  --  
SPRZEDAM  -- 10  zł/ za  1  
kg.  -   913921896  -   

• SŁOMĘ   W   KOSTKACH   
SPRZEDAM  -  781702326  - 

• Sprzedam    Kombajn   
ziemniaczany   - ANNA -   
1989  r.prod.  -  889413955

• Sprzedam tanio króliki. 
669 929 717

USŁUGI

• ODŚNIEŻANIE  -   Dachów   
f-ry  VAT . -  785931513

• NAPRAWA -  Sprzętu  RTV  

ul: Kazimierza  Wielkiego  7  
- 913920737

• MAKIJAŻ   KARNAWAŁOWY  
PLUS   RZESY  -  606979108  

• POWERMIKSER  BEHRIN-
GER  PMP 400 OKAZJA! 
SPRZEDAM tel. 795279165

• Usługi transportowe do 1 
tony, Bus sprzyniowy i kry-
ty. Tel. 693 716 085.

• Odśnieżanie dachów. Tel. 
607 137 081.

• Firma Usługowa „Zielo-
na”. Wynajem sal na: kon-
ferencje, zabrania, szko-
lenia. Tel. 91 39 26 691.

• Wyjazdy Niemcy, Holan-
dia. Niskie ceny z domu 
pod dom. 603 038 944

• ORGANIZOWANIE   kuligów  
konnych. Tel. 607739866  

• Usługi transportowe IVECO 
dostawcze + laweta + bus 
osobowy do 9 os. Tel. 609 
931 915, 607 580 172.

• MALOWANIE, MONTAŻ 
PANELI PODŁOGOWYCH I 
INNE DROBNE NAPRAWY 
WYKONA „ZŁOTA RĄCZ-
KA”; 91 39 22 783, 784 79 
22 70

• Czyszczenie uszu za pomo-
cą świecowania Nowogard, 
ul. Zielona 3. 91 39 20 714

• Usługi transportowe 
Transit Max + przyczepa. 
500 297 054.

• Bruk-lin układanie kostki 
brukowej. Tel. 607 083 893, 
www.bruk-linnowogard.
com.pl

• Montaż ogrodzeń betono-
wych, farmerskich i innych; 
695 085 470; 91 39 72 575

• Przewozy przeprowadzki 
Nowogard i okolice. 784 
499 535

• Usługi ogólnobudowlane. 
510 335 162
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MARPOL – OKNA S.C. 
 ul. Sienkiewicza 7F  Nowogard 

www.marpolokna.pl    
biuro@marpolokna.pl,   tel. 91 39-27-022

Nowość

energooszczędny pro�l

6 komorowy

z 3 uszczelkami

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

tel. 91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

GABINET KOSMETYCZNY 
”WICHEREK”

Rok założenia 1988
Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała zabiegi 
kosmetyczne, henna, depilacje, makijaże, 
mikrodermabrazja, peeling kawitacyjny, 
ultradźwięki, eksfoliacje, wypalanie, laser, 
lampy, materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

PORADY BEZPŁATNE
Nowogard, ul.  Zielona 3 
– obok Rest. „Przystań”, 

Tel. 91 39 207 14 
Czynne od 11.00 do 19.00

http://wicherek.info

Schronisko 
Sosnowice 

zaprasza  
wszystkie  

osoby chętne  
do adopcji psa. 

www.facebook.pl/
Schronisko 
Sosnowice  

668 602 602

OGŁO SZE NIA DROB NE
• AGENCJA REKLAMWA VI-

ZART - oprawianie prac - 
w 2 minuty., bindowanie, 
wydruki A3-A4 kolor, ksero 
A3-A4 - kolor, laminowanie 
A3-A4. Tylko u nas najwięk-
szy wybór okładek. Nowo-
gard, ul. 700 lecia 15 (nad 
sklepem zielarskim). Tel. 
605 522 340.

• Transport BUS-MAX. 
784 053 493

• Usługi remontowo-bu-
dowlane, docieplenia. 
784 053 493

• Przepisywanie prac (ma-
gisterskich, licencjackich, 
innych), dokumentów, CV, 
listów motyw. innych. Wy-
druki, Ksero, także kolor. 
Szybko i Solidnie. Studio 
Reklamy Vizart. Nowogard, 
ul. 700 lecia 15 (nad skle-
pem zielarskim). tel 605 
522 340. 

• DUR - DACH pokry-
cia i remonty dachów. 
691 621 141

• Dachy. 785 562 104

• Usługi koparko- łado-
warką + transport Nowo-
gard.  514172446   

• Docieplenia budynków re-
monty. 784 053 493

• Remonty na każdą kie-
szeń. 609 715 839

• TWOJA KSIĘGARNIA IN-
TERNETOWA WWW.KSIE-
GARNIACYMELIA.OSDW.PL

• Remonty i wykończenia. 
601 567 369

• Żłobek Błękitna Chmurka 
660536104

• Organizacja urodzin w Błę-
kitnej Chmurce, weeken-
dowe warsztaty i zajęcia, 
660536104.

• Kursy j. angielskiego i nie-
mieckiego , Szkoła języ-
ków obcych „GERMANIC” 
tel. 607 545 991; www.nie-

mieckinowogard.pl

• USŁUGI INFORMATYCZNE 
- Naprawa  komputerów, 
instalacji oprogramowań. 
Usuwanie wirusów,  odzy-
skiwanie  danych.  508 245 
385  

• Szpachlowanie, malowa-
nie, re gipsy, kafelkowanie 
i tynkowanie. 798 145 781

• ZESPÓŁ   MUZYCZNY  
„ELITA”  - oferuje  oprawę   
muzyczną  na  wieczór Syl-
westrowy  -   795279165 

• Remonty  mieszkań  w  
środku   i   na   zewnątrz  - 
794115153  -

• Dachy   . – 536277506  -

• Remonty  i  wykończenia  
mieszkań  .  – 796101370  -  

• Mycie okien. 507 984 623

• Nauczycielka  fortepianu  
udzieli  lekcji .  -  508404788-

• J . angielski   -  697583403  

• FOTOGRAFIE   SL UBNE   
www.martynakawa.pl  

• Docieplenia budynków, 
malowanie, glazura, hy-
draulika, regipsy i podłogi. 
600 626 268

• Korepetycje  j.angielski  , 
tłumaczenie  dokumentów, 
pisanie  prac, przygot.  do  
testów  i  matury .  Tanio . 
-  605299895  

• BŁĘKITNA CHMURKA OFE-
RUJĘ OPIEKĘ W SYLWE-
STROWĄ NOC DLA DZIECI. 
TEL. 660 536 104

• Naprawa  ,  regulacja  okien  
,  drzwi  PCV  i  drewna  -  
695181070

• Organizowanie kuligów 
konnych. 607 739 866

PRACA

• Zatrudnię kierowcę C+E: 
Polska-Niemcy, Polska-
-Szwecja, Polska-Norwe-
gia, tel. 607 585 561.

• WYKOŃCZENIA - wnętrz 
(przyjmę  każde zlecenie) 
-  785931513

• ZATRUDNIĘ - 2 osoby do 
pracy  w sklepie  w  Wierz-
bięcinie. Tel. 785150401

• Zatrudnię  ludzi  z doświad-
czeniem   do   KLINKIERU  i  
innych  prac  budowlanych  
za granicą. Tel. 662678895

• Przyjmę  do  układania  
klinkieru ,  oraz  mura-
rza , mile widziana  zna-
jomość  j.niemieckiego 
-  662678895

• Zatrudnię  stolarza   - 
696034712

• Zatrudnię pomocnika me-
chanika, atrakcyjne wyna-
grodzenie, tel. 607 585 561

• Zatrudnię pracowni-
ka do produkcji mebli. 
603 666 465

• Potrzebna solidna osoba 
do pilnowania domu w 
czasie świąt. 600 811 404

INNE

• SKUP PIŁ -  niesprawnych,  
zatartych  Stihl,  Husqvar-
na  cena  100  zł.  Tel. 
721668245

• Sprzedam  bardzo ładne  
meble  młodzieżowe cana  
390,00 zł. – 660448597

• Sprzedam drewno ko-
minkowe i opałowe. 
Transport. 691 466 441

• Sprzedam piec CO typ 
komfort eko 25 nowy z po-
dajnikiem. tel. 602 10 11 18.

• Sprzedam choinki bezpo-
średnio z plantacji. tel. 602 
10 11 18.

• Sprzedam drewno  buko-
we i dębowe pocięte i po-
rąbane- 603 353 789

• Sprzedam laptopa Lenovo, 
Y530, cena 1600 zł, tel. 605 
522 340

• Owczarki niemieckie 7 ty-

godniowe, pieski, ładne ro-
dzice. 91 39 21 828

• Sprzedam drewno opa-
łowe i kominkowe. 
667 788 820

• Sprzedam spacerówkę, 
kojec, huśtawkę, fotelik 
samochodowy. 513  088 
312

• Maliny sprzedam. 502 
853 573

• Sprzedam  Cocker Spaniel 
4-tygodniowe. 697 381 582 
po 16-tej

• Sprzedam wieżę Diora WS 
442, srebrna, 4 lementy: 
wzmacniacz, tuner prze-
strojny, korektor, deck szu-
flada, stan idealny, używa-
na sporadycznie, cena 780 
zł do uzgodnenia. tel. 605 
522 340.

• Przecinarkę  do  metalu  na 
nogach  z imadłem , tar-
cza  350  mm  sprzedam  - 
506534179  -

• Sprzedam pralkę AMICA lo-
dówkę ARDO na gwarancji. 
Cena do uzgodnienia. 91 
39 11 050

• Sprzedam beczki 200l, 
metalowe zamykane. 
661 791 026 

• CHOINKI    -  dzisiaj  wy-
bierasz  -  odbierasz  kiedy 
chcesz . Bardzo  tanio . – 
698566629 –

• Oddam  małe  pieski   - 
913917305  

• Sprzedam drzewo – tanio. 
91 39 20 789

• Poszukuję przyjaciółki na 
żonę od lat 64-69. Tel. 91 39 
25 794

• Sprzedam    grzejniki    
nowe   /  600 X  800 / .  -  
913913417   

• DREWNO  OPAŁOWE  
SPRZEDAM -  781702326 

• Sprzedam  COCER  - SPA-

NIEL  -  665544518 

• ODDAM   w dobre  ręce 
owczarka  niemieckiego  / 
suka / 6 letnia ,łagodna.  
Idealna do pilnowania , 
towarzyszka  domu . Po-
mogę  w  jej  utrzymaniu. 
- 502103432  -   

• Sprzedaż  drewna    ko-
minkowego      i   opało-
wego  atrakcyjna  cena   - 
726 649 215 

• Kupię skrzypce 600  811 
404

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07
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Pół godziny  
w towarzystwie Karoliny

Dla naszych najmłodszych

K
U

PO
N

  1
00

Krzyżówka panoramiczna

POSIADANY CERTYFIKAT JAKOŚCI
   NA DREWNO KONSTRUKCYJNE

Szczęśliwego Nowego roku 2013
wszystkim obecnym i przyszłym Klientom

życzy

Odgadnij porę roku i pokoloruj. Do wygrania 
bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie 

. Jeżeli chcielibyście wygrać nagrodę to Wa-
szym zadaniem jest pokolorowanie obrazka najlepiej 
jak potraficie.

Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać 
lub przynieść pokolorowane prace do redakcji. 

Kolorowanki należy dostarczyć do redakcji Dzienni-
ka. Wygra najładniej pokolorowany rysunek.

Rozwiązanie krzyżówki z dnia 21 XII
Kupon nr 100  Igliwie i siano
Wiesław Borowik, Barbara Bartosik, Halina Szwal, Małgorzata Goszczur-

na, Wojciech Słomski, Krystyna Młynarska, Christiana Syfert, Mateusz Ko-
nior, Halina Stefańska, Weronika Kaczmarek, Michał Furmańczyk, Urszula 
Kaczmarek, A. Wypych, Ewa Sawicka, Pelagia Feliksiak, Renata Dumańska

Zwycięzcy: Małgorzata Goszczurna, Krystyna Młynarska, Urszula Kacz-
marek

DLA NAJMŁODSZYCH NR 2 
Kacper Skowroński, Oliwia Feliksiak, Mateusz Konior, Martyna Łuczak, 

Katarzyna Młynarska, Madzia Skowrońska, Julia Furmanczyk, Aleksandra 
Bąk, Wiktoria Maknia, Igor Kwiatkowski

Zwycięzca: Martyna Łuczak - zapraszamy po odbiór bonu do redakcji.
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INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD
In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
tel. miejski   - 91 57 92 311 
Straż Pożarna   - 998
Pogotowie Ratunkowe   - 999 
Pogotowie Gazowe   - 992
Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994

Dyżur nocny
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala   - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.   - 91 392 69 99
Medyk   - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

 - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz Pogotowie Stomatolo-
giczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos 
 - 91 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  
 - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzie ci, 
Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności 
Gospodarczej  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
  - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

- 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 26 249

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw.  WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   

- 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57

Apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM   - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Zawodowe 
- CE Zdroje ul.  Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.   - 91 392 54 94  
I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium  
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych    - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych    - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62

Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 

Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 

Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 

Taksówki   - 91 392 02 60

Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814
J. Soroka, M. Smól 
ul. Zielona 2  - 666 135 133

 
 

KANCELARIA 
DORADZTWA PRAWNEGO

tel. 501 341 824 
e-mail: kkolibski@op.pl 

Jeśli chcesz przeprowadzić  
rozwód, podwyższyć  

lub wystąpić  
o alimenty, nabyć spadek? 

Może dręczą Cię  
inne wątpliwości prawne? 

Nie czekaj, aż będzie za późno.
 Porady prawne już od 30 zł

 
Nowogard 

ul. Wojska Polskiego 4  
(nowy budynek – I piętro) 

Proszę o wcześniejszy kontakt 
telefoniczny

SALON GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

VELES
- glazura
- terakota
- panele
- drzwi
- parapety
- ceramika łazienkowa
- wanny, kabiny
- meble łazienkowe
- armatura

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto)

Kupię  
gospodarstwo lub 

 grunt rolny  

tel. 664 944 635

Informacja PKS 
91 392 18 87   lub   91 469 83 15

PRO-BUD S.C.   SPRZEDA MIESZKANIA 
2-pokojowe o pow. 58 m2 na osiedlu Gryfitów

  nowe  -  własnościowe  -  bezczynszowe
tel. 91 39 25 552, 783 570 056, www.probud-nowogard.pl

Nowogard, ul. 3 Maja 14

 Ostatnia chwila - SKORZYSTAJ Z KREDYTU RODZINA NA SWOIM!

DZIENNIK
NOWOGARDZKI

Ukazuje się we wtorki i piątki  na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny,  

Piotr Słomski, Jarosław Bzowy, Rafał Kowalczuk sport,  Jarek Dąbrowski 
redaktor techniczny.   Ad res re dak cji:  72-200 No wo gard, ul.  Boh. War sza-

wy 7A, tel. 91 392 21 65; e-mail: dziennik@domjudy.pl.  Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z 
o.o., adres jak wyżej. Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

REGULARNA LINIA MI KRO BU SO WA SEROCKI   Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie    6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie    8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak          kom. 606 148 353
Nowogard (ul.  Rzeszowskiego) - Szczecin (ul.  Św. ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:05; 8:10; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 11:50; 11:55; 12:40; 
14:40; 14:50; 15:00; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:11
Szczecin (Św. ducha) - Nowogard (ul.  Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:30; 9:50; 10:25:11:20(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 13:20; 13:45(F); 14:10; 
14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:00
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:50; 17:20; 18:30; 19:30
Kursują od poniedziałku do soboty;  F - kursuje od poniedziałku do piątku;  7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli

ROZKŁAD JAZDY BU SÓW

Regularna linia METRO          tel. 501  615  614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25 D; 5:50 D; 6:55 Ex; 8:15 E7x; 9:25 E7x; 10:25 E7x;  
12:00 E7x; 12:30 E7x; 13:10 E7x; 13:25 E7x; 16:06 E7x; 16:35 E7x; 17:30 7x; 17:40 7x.
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50 D; 7:45 D; 8:35 E7x; 9:45 E7x 11:00 E7x; 
11:35 E7x; 11:50 E7x 13:55 E7x 14:40 E7x; 15:10 E7x; 15:25 E7x; 18:25 E7x; 19:00 E7x
Legenda: D - kursuje od pon do pt;   E kursuje od pn - sob.; x - nie kursuje w święta

PRZEWÓZ OSÓB - RO MAN BIŃCZYK - Linia Regularna  
 TEL.   607 310 591 

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU:  
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SOBOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIEDZIELA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

Trasa NOWOGARD – GOLENIÓW – SZCZECIN 
Nowogard ul. Rzeszowskiego : 5:05(A), 5:55(A), 6:10(A), 6:50(7), 7:00(A),  7:50(A), 8:05(7), 

8:25(2,4,6), 8:35(A), 9:10(1,3,5,7), 9:15(2,4,6), 10:05(A)10:30(A,7), 11:31(A), 11:40(7), 12:15(A), 
12:50(A,7), 13:00(A), 13:10(A), 13:25(A,7), 13:50(F), 14:05(A), 14:20(A,7), 15:41(A), 16:00(7), 
16:25(7), 16:30(1,3,5) 16:40(2,4,6,7) 16:50(A), 17:30(7) 17:50(A,7) 18:05(4,5,6,7) 18:20(A,7)

TRASA SZCZECIN – NOWOGARD
Szczecin ul. Św. Ducha: 9:25(A), 11:55(A,7) 12:20(A,7), 13:35(A), 14:00(A,7,R), 

14:30(1,3,5,7)  14:35(2,4,6) 14:55(A,7), 15:10(A) 15:25(A,7), 15:50(A) 16:15(A,7)  16:30(A), 
18:05(A,7,R) 18:20(A,7) 19:05(A,7) 19:25(A,7) 19:50(A,7)

Szczecin ul. Dworcowa :  6:20(A), 7:35(A), 8:40(A,7), 9,00(7,R), 10:05(A,7),  10:50(A,7),  
11:40(A), 13:00(7), 14:20(7), 17:40(A,7), 20:15(A,7),

Goleniów, Dworzec PKP :  7:05(A), 8:20(A), 9:25(A,7), 9:45(7,R), 10:10(A),  10:50(A,7),  
11:36(A,7), 12:26(A), 12:42(A,7),  13:05(A,7), 13:45(7), 14:20(A),  14:45(A,7,R), 15:05(7), 
15:20(1,3,5,7) 15:26(2,4,6) 15:40(A,7) 15:55(A)  16:08(A,7) 16:40(A) 16:59(A,7) 17:15(A), 
17:40(A,7)  18:50(A,7,R)  19:05(A,7), 19:50(A,7) 20:10(A,7) 20:35(A,7) 21:00(A,7)

Trasa NOWOGARD – MASZEWO 
Nowogard ul. Rzeszowskiego :  6:20(S) 15:15(S)
Trasa MASZEWO – NOWOGARD 
Maszewo :  6:55(S) 16:00(S)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO – STARGARD SZCZECIŃSKI
Nowogard ul. Rzeszowskiego :  6:50(F),  11:30(F),  13:50(F),  
Trasa STRAGARD SZCZECIŃSKI – MASZEWO - NOWOGARD
Stargard Szcz. Oś. Tysiąclecia :  9:40(A), 12:45(A), 15:05(A)
A - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt S – kursuje w dni nauki szkolnej; 7 – kursu-

je w niedziele niebędące świętami F – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt 1,3,5 – kur-
suje w poniedziałki, środy, piątki oprócz świąt; 2,4,6 – kursuje we wtorki, czwartki, soboty oprócz 
świąt; 4,5,6,7 – kursuje w czwartki, piątki, soboty, niedziele oprócz świąt; R – kurs do Reska    

ROZKŁAD JAZDY POCIĄGÓW (8.12.2012-9.02.2013)
Do  Kołobrzegu
7.19 -  kursuje od poniedziałku do soboty oprócz dni 
świątecznych 9.54  - kursuje 9.XII.12r - 26.XII.12r.w 
niedziele i święta, 29.XII.12r - 06.I (we wtorki)(w sobo-
ty)(w niedziele),12.I-27.I, (w soboty)(w niedziele),3.II
9.55   - kursuje 15.XII.12r.
10.01   - kursuje 22.XII.12r, 2.II, 9.II,
11.47   -  kursuje 9.XII.12r, 16.XII, 12-9.II,
11.55   -  kursuje 10.XII.12r,-15.XII.12r
13.54   - kursuje 20.XII.12r,- 28.XII.12r w (poniedział-
ki) (czwartki) (piątki), 4.II-8.II 
13.57  -  kursuje 10.XII.12r - 19.XII.12 r., od poniedziałku do 
piątku 31.XII.12r, 2.I - 4.I, 7.I - 1.II od poniedziałku do piątku
15.47   - codziennie
17.41 - kursuje 9.XII.12r,-23.XII.12r codziennie oprócz 
soboty, 26.XII.12r,- 8.II codziennie oprócz soboty
20.24  - kursuje 9.XII.12r, - 23.XII.12r, 26.XII.12r - 9.II

Do Szczecina
5.26   -  kursuje 10.XII.12r - 24.XII.12r od poniedział-
ku do piątku
6.31   - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz 
dni świątecznych
7.52   - codziennie
10.53   - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz 
dni świątecznych
12.48   - kursuje 9.XII.12r, 16.XII.12r, 22.XII12r - 1.I 
(we wtorki)(w środy) (w soboty) (w niedziele), 5.I-9.II 
(w soboty) (w niedziele)
12.53   - kursuje 15.XII.12r
14.59   - kursuje codziennie oprócz soboty
16.48   - codziennie 
18.43   - kursuje 9.XII.12r - 23.XII.12r, 26.XII.12r - 9.II,
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Serwujemy smaczne jedzenie
Zapraszamy na Niedzielne Obiady
Dobra muzyke
Miła atmosfere

Kontakt: 
604103 158, 509 284 384

Organizuje:

Serwujemy smaczne jedzenie
Zapraszamy na Niedzielne Obiady
Dobra muzyke
Miła atmosfere

wesela, urodziny,
stypy, dancingi, karaoke

i imprezy okolicznosciowe

Posiadamy w ciągłej sprzedaży:
-kostury - ośniki - skrobaki - maczety  
- linki zrywkowe  - Haki, łańcuchy

Naprawa węży hydraulicznych
wysokociśnieniowych

- lemiesze,nakładki, odkładnie, śruby, redlice
- bagnety, podnośniki łanu, igły do pres, cepy,
- koła zębate, palce sprężyste noże bijakowe ...
- �ltry , oleje, smary, wałki WOM,

NOWOGARD • ul. Nadtorowa 14c
tel. 91 392 71 14 • kom. 604 24 90 72

Zapraszamy 
od pn-pt w godz. 8.00 - 16.00      w soboty 9.00 - 14.00

KSM polecamy zabawki Bruder

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07

Niedługo nowe zasady 
zdawania egzaminu

ZAPISZ SIĘ JUŻ TERAZ
Nowy kurs

7 stycznia  2013 r.

OKNO 1465 mm szer. x 1435 mm wys.

SZYBA K=1,0 • OKUCIE MACO PPUH "JOGA" sj.
ul. Górna 4,

72-200 Nowogard
tel. 91 39 25 501

OKNA-SUPERPROMOCJA !!!

TYLKO 499zł*
*cena netto

ul. 15 Lutego 8 
Nowogard 

(wejście od Bawialni Tygrysek)

SKLEP z DZIECĘCĄ 
ODZIEŻĄ UŻYWANĄ

codziennie od 11 do 18

Szczęśliwego 
Nowego Roku 

oraz dużo zdrowia
wszystkim swoim 

sympatykom,
partnerom i sponsorom 

życzy 

Pomorzanin 
Nowogard
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